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                               	�
 ا
  

��م ��
�� ���ي و ا���
�� إ�� أ��
ذي ا����ف �آ��9 ��4  ا6(��ذ ا��آ��ر: أ

�
�' ا��&�% ، #"ا! ا  ��� ا�:
(&#)� ، ا�/ي �
���� �3 إ�2
ز ه/ا ا�.�- ��,
+*' و 

 . ا��&� آ-

2
�.% #&2- ا�/67 �
��و�� �3 إ�2
ز ه/ا ا�.�- � %&�
�/ة ;8: ا�.9(م ا�8&
 . و إ�� أ�

 %�&=�8; %.�
  .و إ�� آ- �6 �
��و�� �2
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 ا�ه�اء               
 

 

 
7
 و �
د7)�.� 
  .إ�� أ�" ه�7% �6 ا  أ�� و أ�� ا�*�(ن ا�/ي آ
ن �� �(�

  .ى ا��� آ
�B �� �(را و ه�ا7% إ�� أA�� �(ر ا�)�


�/آ� � �Aده: ، و أDو أو ���� و أA(ا)Aل : إ�� إF# ، رون
  .�,� ا��67 ، ه

 ��
�7�G "�م ، �.&�ة ، زه&% : إ�� أFH9&�% ، �)&�ة ، أH ، I�7ز.  

 �&�8#
�� �3 ا��F&و ز� �+Fإ�� آ- ز�. 

�J� دي
8
نإ�� آ- �6 ���7 ا�F8م �3 ا�.
�: ،و آ- ��7 6�Kا %&�
8  
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����� :  

رت ا�����رة ����را �	���� ���� ������ أ����ء  آ
��	 ا���������� *��()	ا '��& %$��#ق ا!��� ن، و 

�. و ��& ا��#م �� '2	 ا!رهب /-�. أ�-�, و �#ر+  ( ،4�و ��8 )6�7 ا!�� ��.    . ا��

 ����. ه�@+ *�A@    )7#ات *?�. '<= ���� >;آ�� '���. %$#ق ا!� ن، %�� اآ: �6 �9. ا��

و >;آ��ت  . ��ور ا!'Eن ا����� ��$#ق ا!�� ن و *� >���, *�& *#اC��D و *�ه��ات دو���.        

                   �F�% 	أآ�� .�/
 ا������ ��$�#ق ا!�� ن   ا��@ي ه�# /��A��� 	�<)�* ��� .����ه@+  ا��92. ا��

��� >��A' 6#ان %$�#ق ا!�� ن         ' .            .��س آ�A>� ن ه�� %$�#قو >�4 إ�8	ار أن %$�#ق ا!�� 

��. /?�@+ ا��$�#ق *�& *���ان ا����دئ                     دونA6 ا���>$:���. ا!� ن ، � �K/ L�<	< ?�#-� M���< 

             .��$D .��8	< =>' Nو ا��� .Oرت ا�9< �9. و ا���P#�#��. إ�= *��ان ا����	QA�8. و ا�E(Pا

 .���6 >�
N * (و��. '���دة *C7A أو�#�. و '<# ه@+ ا��$#ق �;�O ن و  .%$#ق ا!� 

 � &-�                C��Dت و ا��#ا�89<R�9@ اA< و .�/د أS	 و ه�آN دو��. ��:Tل %#ل آ��9. إ��$= ا!�-

ن %$��#ق ا!��� ن ���� N��V ا�:?�����ات ا������Tة ا�:��� >#ا�??�� ا����#م، و ���W و .���ا��و����. ���

.�����دة و %-��C��7A* 4 ا�$��#ة ���� ا��� �O. ا�����O . ا����و�� X��Aف و ا��	ا�:��7 �*��A< N��V ���9�

 ,�آN ا������. ، و ��� *$/�N ا���	ب '<�=                        /-�. أ�-Fة ا�����Aا���#م �:��2ر أ� Z��� ا�@ي أ

                   .����ت ا��:���ة /��'#ى ��F	 4��8 ا����$	ا��S. ا������. ، و '��R#ا� �?�'M:< �:ب ا�ا!ره

*N ، و ا�$�\ء '<�= ا��Q�P.  ا��آ:>#ر��.              Fر ا��ر أO<�. ا���*F:ا� �A* ن ، و%$#ق ا!� 

  .	 و ا�:?��� ��$#ق ا!� ن ا�:� >�
��A* N ا�[7

دة ا���ول،     و >�
N إ�-��. ا�:#��C /�& ا�:�)N ا�� -	ي، و ا��9ظ '<= %$#ق ا!�� ن،             ��O 

/� ا�[7	، و ا���ا�. ا!� ��.،        وA* X�9T< ب،        ور أ�O<�.      و ا���	ب '<�= ا!ره�F�:ا� ��A* 

 N*Fر ا�ت '�4 ا��#م ، ��& ���� ���#د اP*�& و %$�             . ا��*�O ة    إ%�ى	ن إ��= دا_�#ق ا!�� 

ت ا�������. >���6 و��S;ة ا��X��A ا����و�� ، و إ'��دة >�	���X اP*��& ا������� و >	>���`   ��*اRه:�

 ���� &* ,<   .   أو�#�

  

 :���رات ا����ر ا��	
	ع 

ب ا�:� �OPا &* N�>�:ض ا���� و ا�	b/ ع#W#ر ه@ا ا���:(R �A:د��:  

ة ا!� ��. ا�:� �-         O;از ا��	إ/  �-�	*Pا N(�:اء ا�	ا�8 �	ا�� `�Fا� ?F��.  
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��. /��� أ%��اث             -ق ا�: <Z ا�@ي /	زت *���, *& )Eل ز�دة ا!��9ق ا��� -	ي )�O 11 

  	��:�O2001                  ا��� :�ا*. و %$�#ق .�� ، و ا��	ب '<= ا!ره�ب '<�= %� ب ا�:���A. ا!�� 

 .* .ا!� ن /92. '

ب ا��$�$��.         -��OPا ��� C��:ا� �� .�k	ا�                ��-�	*Pا l8�A:از ا�	اق ، و إ/�	ا��� ��� N(��:>� 

%#ل ا��'#ة إ�= %��. %$�#ق ا!�� ن *�& �?�. ،و '#���. ا�:?�ك %$�#ق ا!�� ن *�& �?�.               

 .أ)	ى 

م �����ام  آ�Q<���. >[:����9 وراءه�� ا�������� *���& اPه����اف و                 -��QA� ت ا��:�����ة����R#ام ا��]:��Oا 

 Z� .ا��2

ر ا� <��. -   Dnاز ا	ن  إ/ .�<:�)N ا�� -	ي kP	اض إ� ��. '<= %$#ق ا!� 

 ه@ا أه��:, *& )Eل ار>�K/ ,S%�ى أه4 ا�� _N اPآ
�	 >�$���ا و /�	وزا               و � :��   A'#W#*

                ��Sا	$����/ �?:8E' ن و .�� ا��	%<. ا����. '<= * :#ى ا� �O. ا�����. ، ��$�#ق ا!�� 

 '#W#ي >�� *& /�& أه4 ا��	ا�� - N(�:و ا�    .��D &�*ا���#م ، و ?A' ي ا�����	T� �:ت ا�

 '<�= ا��� :#ى ا������ /�F;ن %$�#ق                     ����O-#ن ه@ا ا��#W#ع *�و�. ��#اآ�. *� ��T	ي %

  آ��@�o . ا!��� ن ���� N��V ا��:���b	ات ا��و����. ا������Tة و ا�:�����ت و ا�:?�����ات ا�:��� >#ا�??��

           ا���و�� ��$�#ق   ن�� و ا�$��# >-�& أه��. ه@ا ا��#W#ع �� أ��, و��W ا�$��#ن ا���و�� ا!�� 

                 C��Dه��ات و *#ادي ��, ا�F	'�. ا��و��. /%:	ام *�A<  ا�#68 ا�@ي �� oن '<= ا���ا!� 

                 .���8ت �X�A اPر/� �� و68 ا� <4 و ا��	ب ، و ا�:� >�'# إ��= %�%$#ق ا!� ن ، و ا>9

آ�ت ��$�#ق       ا������& و ا%:	ام ا�-	ا*. ا!� ��. ، �� ا�#68 ا�@ي ��T ���, ا��            ?:�Rا &�* ����

  .  ا������& �� ا��	اق 
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 :أد�
	ت ا��را�� 
 

 A�/ ،  :Universal human rights in theory and#ان Jack Donnelly  آ:ب -

practice   ،2002.   

 �����. و )#2��. %$#ق ا!� ن ، و *��أ ا�:�)N ا!� ' .��ول ��, ا�->` إ�-A:� .

ت ا��\ر�. �-7A* N$. %�� �(آ� '<= ��ت  و ا�[#2�$
و . ا�:��& و ا�:��د�. �� ا�

 N�:�* ����. إ�= أن '���. %$#ق ا!� ن ه� وا�8 '?Aا� �� p>]�.  

� و ��ع ا���ح و ا��� ا��و��:  ، /�A#ان ا���يSIPRI) ( آ	�ب ����ي  -� ، ا�	�

 	F� و .��	< :A /�. ، ا�	ت ا�#%�ة ا��Oدرا Mآ	ا�@ي  . 2006 ، 2005 ، 2004: #ات *

ول إ:O	�T�:<. ا�:�)N اP*	�-� �� ا��	اق A:<  تR  .�\�T* 4#'. *& ا��$

�0"*/ إ.�دة : ا��,"�ت ا�*	(�ة '� ا�&�اق  ":  ، �� *$ل �, /�A#ان إ"�ن دو��س -

   . 2008 ، أ�	�N 350 ، ا�@ي >	��:, *T<. ا�� :$�N ا��	/� ، �� ا���د " 0*��1/

آت اP*	�-�. ��$#ق ا!� ن �� ا��	اق ?:�v� ل  .�:�	ض ا�->` �� ه@ا ا��$

- N
ت ا��و��. %#ل و��W. %$#ق ا!� ن �� ا��	اق *�QAا�� 	ر�$<  :  

ر�	 *�QA. ا��9# ا��و��. $<– Amnesty International  


6 �� ا��	اق Tوع >��اد ا�	F* 	ر�$<– Iraq body count 

�QA* 	ر� MEDACT -. *��اآ6 >$

 x<وو y:ه�#*& را� .�QA* 	ر�$<– Human Rights Watch  

ر�	 /�
. ا��4 ا��:��ة �:$��4 ا�� '�ة �<�	اق $<)     ( UNAMI 
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    :إ������ ا��	
	ع 

*N ، *& ا��<9ت              Fر ا���:�	 *<X %$#ق ا!� ن و ا��XA و ا�:�)N ا�� -	ي و أO<�. ا��*

رة و    Dإ 	
�. /�� أ%�ث   اPآ( ، .��� ، و ا���	ب  ��O 2001:��	  ��11ل '<= ا� %. ا��

ت ا��:���ة    ��R#ا� ��.  ا�:� >$#ده$
2:8د�. و ا�R. و ا�	ا�� - ?�'<= ا!رهب /-�. أ�-

'<= أ�? %	ب �W أ'�اء %$#ق ا!� ن ، >?�ف إ�= �F	 ا����$	ا�S. و اP*& و ا�� <4 ���               

  4�8�#���. و *�ه��ات              %�� >�6  /<�#    . ا�� .�*#QA* &��W .����' .�T�<ا	:�Oإ .k���رة و 

 �k	 وا�W. ا�����4 و              . دو��.  /	% ?�#-� ،zر� �� ا��$�$. %	ب �k	 * �#8. �� ا�:?A-�

د و اPه�اف�/Pدة ا��:*   . >[:<X '& ا��	وب ا�:$<���. /-#�?

         ���� ى ا!���ن و ا�:�� o اP*	�-��    وآن ا�:�)N �� ا���	اق إن ��Z ا�:����	 ا):��را %$�$��

*N و ا�$\ء '<�= ا��آ:>#ر��. و         . /%:	ام %$#ق ا!� ن    Fر ا�د�. *�ر/. أO<�. ا��*���

���F	 ا����$	ا���S. و اP*��&، و %����. %$��#ق ا!��� ن ����b�A أن >-��#ن *:#از���. *��� ا�$#ا'���     

��  . ا��و��. ��$#ق ا!� ن و ا�$�#ن ا��و�� ا!� 

 #$% X>* =$�� زا��6          و* ة إ�� ��.، %��� أ�?��O;* ,��#-� A(�O ق ا!� ن �� ا���	اق *<�9

/� ا�[�7	 و           �A* X��9T< ر��. و#<ط ا��آ:$�Oإ .�T�/ 4 ، و�ر ا��Q6 أ��< .�T?A�/ ي و	T<

  .ا�:?��� ا!� �� و %��. %$#ق ا!� ن

�� '<= S	ح ا!�-��. ا�:A>�>�< ��    :.و ����T. ه@ا ا��#W#ع ا':���

  

  .ه8 ��ه> ا�	�;8 ا���":� '� ا�&�اق '� 97&�8 و �6�7/ 45�ق ا���3ن ؟

  

و*& ه�@+ ا!��-��. >���Aر *�T#'�. *�& ا�:� ؤRت >� هo��-9< ��� 4 ا���8E. ا��	آ��. ا�:��               

.��ء ا!�-A/ �� وردت.  

ت ا��و��. و ا��$ر/ت ا�QA	�. ؟   -�$Aر ا�Sن �� إ ه# *9?#م %$#ق ا!� *   

- _N اP*	�-�. ا�� :[�*. �<:�)N ا�� -	ي �� ا��	اق ؟ *O#ه� ا�  

 ه# وا�8 %$#ق ا!� ن �� ا��	اق �� NV ا�:�)N اP*	�-� ؟-*   
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  :ا���
��ت 
  

/. '<= إ�-��. ا���� و ا�OP<. ا�9	'�. ، �$� ا':��� '<= �	�W. ر_� �.، و �v�

.�_MTت ا��W	9ا� &* .'#�T*.  

  
   :ا��9@�/ ا��?���/

  
&-�� R نO:[�ام ا�$#ة ا�� -	�. %��. و >N��9 %$#ق ا!� / N(�:>� .   

  
  :ا��9@��ت ا��1�9/

- N(�:ق  أدى ا�#$�� .�Oوا .�T?A* تا�� -	ي �� ا��	اق إ�= >	ا�� آ��	 و ا�:?آ

  .ا!� ن 

د ا�:#��O. اP*	�-�. و ا� �� ��# ا� �-�/Pا .$�$% &' XFاق آ	ا�� �� N(�:ة  إن ا�	7

/� ا�L9A و ا�
	وة A* =>'.  

ء *QA#*. ����ة -F. و إ��	ون ا�� -)Fرة �� ا�#
 >�#د ا�-رD. ا!� ��. �� ا��	اق إ�= ا�

.-�Fا� .�Mآ	ب ا��	د ا��  .��O<�. و ا':�

  

  :ا�������

R ��-& إ�	اء ه@+ ا��راE( &* .Oل *$ر/. وا%�ة، و �@�o >9	ض ���S. ا��#W#ع 

ه�، /��� >�:ج ا��راO. إ�= >:�� >ر�[� >�ا)N ا����� *Aا�� & . �?Aإ�= ا�� .�W!/

�. %$#ق ا!� ن �� ا��	اق % X�آ@�o ا��A?� ا�$�#�� *& )Eل . ا�#�E( &* �9ل و

ت اP*	�-�. ا��:��. �� ا��	اق *� ا���ه�ات و ا�$#ا��& ا��و��. OدراO. *�ى *7/$. ا� �

ت و . ��	ب ��$#ق ا!� ن و 8#ا��& ا�_أ�\ ا��A?� ا!2%_� *& )Eل >$��4 إ2%

ت %#ل ا�[ _	 ا��د�. و ا��F	�N(�:>� . ا�� -	ي �م ا��و��، . /�QAب ا�	إ�= *$: .�Wإ

ع و ا�:9'Eت ا��و��.WوPا .Oل دراE( &*.  

 /:$ �4 ه@+ ا��راO. إ�= DED. �2#ل A�8 �8 و:  

رS!ول اPا N29ا� �� Aو�A< ل >���� *9?#م %$#قE( &* ، ن ا�QA	ي ��$#ق ا!� 

 .�� *& �?. ، و )#2?>*ا!� ن ، و إ/	از اE:(Rف %#ل >MT_. %$#ق ا!� ن و >-
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 ار>�ط %$#ق ا!� ن /�9ه�4 أ)	ى *
N . و '���. ه@+ ا��$#ق *& �?. أ)	ى Aو�A< آ�

 ��  .*9?#م اP*& ا!� ��، و ا�:�)N ا!� 

 ت ا��:��ة �<:�)N �� أ*�R#ا� ?:*�]:Oا�:� ا N_O#ا� &' AD��:� ،��
�� ا�N29 ا�

_N ا2:8د�.، Oو ��#ش، و و .�>Oاق، *& أ	م .  �9 �.وا��Q� ط$Oإ �� ه�6 آ<?O

��ام، و ا%:Eل ا��	اق.  

ت ا�:�)N �� ا��	اق '<= %$#ق ا!� ن ، *& %$#قO ا��-Aو�A< ، ��
 �� ا�N29 ا�

 .�#A�* د�. و %$#ق*.  

ه4 �� إD	اء ا�	��� ا���	��  < .��>' �_:A/ .Oأن >:#ج ه@+ ا��را =A�:� 	�(Pو�� ا

ت ����ة *#>��/ .�Oت ا� �Oا��را N$% ودM< و ، &�
%  .�<7<�. و ا��
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  ا
��� ا�ول            

  

�ق ا����ن�   -$#"�� �!	ي -�
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 ���� ا�����4    ار>���L$�#ق ا!��� ن و *��   %إن���Oوا R��� 	���
 ا�:��� >���9ه�4 *��& أآ
�	 ا�$��\* &��* �?/ 

�	 ، �Q	ا �:Mا��     ش /\	ورة >#��O  اRه:�ما���$Aرات  و ا� و ا�$��رات ا��:%�. ����	اد و    ا�[��

          .�8	< =>' Nرات و ا���4 *& *�رo>< .O ا�[�?A�-�< "     ن��. %$�#ق ا!�� $D  * "  4�< و ،  .k���

                N�V ��� .�����. >��N *�& أ��N %��9 ا�-	ا*�. ا!�� ' .��#�8 .*#QA* ته�T<رات *[:<�9.   ا و >��

��/ �_?� N-F/ C>b< 4� ن  .،��$#ق ا!� ن �� %	اك دا_4 و 8_�. %$#ق ا!� 

  

�� و ا
����� ����م ���ق ا��� : ا
	��� ا�ول���
  ن و إ ��
�� ا

    

  ��م ���ق ا���ن�� : ا
	%$# ا�ول       

  

      =��Qا�� .�$�D#4 أو ا��Q'Pق ا�
ه��  ." The magna carta or Great charter "��:��	 ا���

دة '<�= ����? و '<�=     ا�:Mا*ت ا�:� >:\�&    =ا�#�D$. اPو� ��O دو�. ذات `� %$#�8,  ا%:�	ام  *& �

 .��#��O. ا�:� Legal Rights -ا�$OPت اF	 �� ������T� C ا�  ، و ه� >�F	 إ�= ا��$#ق و ا��	�

   .)1(�:���	 و ا�� واة أ*م ا�$�#ن، و ا�:� >N�F ا��C �� ا���ة و ا��	�. ، و %	�. ا�9-	 و ا

 و ا�:��  Natural Rights – �-	ة %$#ق ا!� ن *& �-�	ة �<� �9. ه�� ا��$�#ق ا������7.      ا�:$6و 

 �O ا�$��*#س ا��� ���?�	��– Political DictionaryPق ا#��$% ص ا�:��� >�<��o  ، '<��= أ�?��]���

�O. و 8�#��. و �           �O ت O)* ب�k �� ق أو9</ N(�< دون ، ?:���S 4-�/@   .�����7ا��$�#ق ا� o�

ن أو ا��-ن ، و ه� ا��$#ق ا���A#%. *& ا�*M>� M���< اد دون	�Pإ�= ا �A <)2( .   

إذا آن ���� �9OE. ا�9-	 ا� ��O ا����� �� أورو/ )  	F' �/  �8) و ا�
*& 'F	ا�$	ن ا� 

�. ا�K� ، .���7ن% .�W	� 9#اVو  John Locke ** ءA/ =>' +	�k &* 	
 ، ه# ا�@ي '�N أآ

8/<. Pنه@+  ?>�T< �:2#رة ا��/ .�W	9ن ا����. %$#ق ا!� ' yO)< .���	* ن#-<  

_________________________  

������ �ول ���ة ��� ���ف     * � ، 3�4 �2(��1ا0& /�� �.-��,     Richard Rorty ، و *()�'&  Edwardo Rabossiأ$#"�! ه�ا ا
  .ا�.B/, ا�"(�69, و A@8ق ا<*=(ن:  ;".8ان 1993ا�"89 ا�7و�6, /(م 

)1(  : Wikipidia : Human Rights 

    http://www.answers.com/topic/human-Rights 

(2) Political Dictionary : Natural Rights 

   http://www.answers.com/topic/Natural-Rights 

   ).1704 – 1632( �64=8ف إ*B6�Fي ، /(ش �( ;�6 **
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            ، ����� ��?� .�O *�  وو ا�@ي �$#ل أ��, �-�� �9?�4 ا�� <7. ا�� �?T:A: ��     أن �A�>' `�T� ?>��& أ

                  4?��:�	ى ا���. ا�����7. ا�:� �#�� '<�? ���� ا�P	اد، و ه� %�. ا��	�. ا�-*<. �� >4��QA أ���

4 /�� ��AQ#ن ا��, *��W 4�?� 4�_E& ��8#د �8�#ن ا�����7. ، و ه��                         ?<�?4 و *�:<-�و ا�:2	ف /;�[

�. ا�� واة%    .)1(أ�\

�. ا����7. إذن ه� %�. ا��	�. و      %       ���< .7>�O 4?��� أن >$�#م N��8 س�Aا�  ا�� واة ا�:� �-#ن '<�?

?:Oر�* �� 4?$% &*.  

            .�����S ن ه�� %$�#ق >;>� ا��7/$. /�& %$#ق ا!� ن و ا��$#ق ا�����7. ، ��$#ق ا!� Aو *& ه

                  .����	* Nآ� =�>' .$/�O .����	* =�>' ا��$#ق o>< y�O;< هA�* .���7إ�= ا� Aه .�، �, ، و ا!%

��. و %�\رة ، '<�= آ�T* N:��� و دو��.                    $D Nآ =>' .$/O .���7��� �?�� *	����. آ<��.       . ��:�و /

 yO;:< �:7<$.، و ا��$#ق ا�*o�@ق آ<�. *7<$.  آ#$% ?�>')2(.  

 ��ري ا��	�7T:س ا�#*  : %$#ق ا!� ن '<= أ�?  ،   Business Dictionary  –��	ف ا�$


	 ا��� �����    «���� إ���      ا����� ��� ا����    ا����ق ا����   ���  ؤ %� إ�$��
��#،و ا���% ���+ أي )��%�	   ه�� 
� ا�-,�, %   % #.,�  ���ق ا�4�$�ن       (  و ا��-�ه,ات ا�,و�
	     ا 01��
�ت��� �����%6+ ا%# ا�����,ة و ا4.��ن ا�-

��ة و ا�����      ا ��<�د�	و ه� ��1+ ا����ق ا��6�>
	 و       ،  ) 1948
�� ا��< ?�6%�+ ا�� 	
��

# و   و ا�$�	 و ا��-@

�ت  >� ا��$�واة أ%�م ا�����ن،و ا��?  -�Bا� �إ��D ، و 1���+   ......و )��	 ا��-�
� و ا��-���, و ا4.��م    1���

� ا�,��1
� ا��,�6	% �
».هFG ا����ق ا��س ��6
)3(  

  

  :أ�? =، '<The free Dictionary–آ� >�	ف %$#ق ا!� ن *& S	ف ا�$*#س ا��	 

  ا	��!�ة و   و آ)��ا �!� '!&دت 	�!��$ ا	�!# "!�     ا	 ��، ا	����ت ا������ ا	�� ���� ��� ���ع ا	���ق و « 

  )4(» .ا	���� و '��� ا	01� و ا	�� �� ، و ا	�/�واة أ��م ا	��,�ن

*�. أر�Mو� ، أن %$#ق ا!� ن *���	 و 4�8،T/ ذ:Oل ،أ-�� y��� ى	اد  �	�Pا .��%   ه��?

  

____________________________________  


	�� ا������  « �2�7 /(;7 ا�F(;�ي ، )1(��	   27/12/2007 .»و ا���� ا���
        http://www.saudiifocus.com /ar/frum/showthread.php?T=48767  

)2( &=9* NO���  .ا
        

 (3) Human Rights definition.  

 

        http://www.businessdictionary.com/definition/humanrights-html 

      

 (4) Human Rights definition 
         http://www.thefreedictionary.com/human+rights  
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 �Aأ� Nا *& آ#��O أو 8�#�� أو ا':�اءآ�O �'  .)1(ا�:�

ت ،1948أ* و�D$. ا!'Eن ا���� ��$#ق ا!� ن '#�T* 6O �� ن   �$� %2	ت %$#ق ا!� 

  : آ��	ة

س *& �	ا_4 ا�$:N و ا!/دة و ا�:�@�` � > :���ق أ�&�� -1Aبو �� ا�2:kRا.....zإ�. 

�S ا��P	اد *�& ا�� T&        ا�:� >���     :����ق ا�)+اءات ا
������� ا
�ا)�    -2��:'Rب    ا،و *�& ا��$�

  .*& دون *�آ�.، و *& ا���آ�ت ا� 	�. و *& ا����b. �� ا��$ب

ه	 و         :���ق ا
�+,�ت    -3�Q:و ا� ���T:و ا� 	ت ا���:$�� و ا�:���� و ه� ا�:� >��� و >�\�& %	��

N$A:ا�.  

رآ.   و ه� %$�#ق       :���ق -��-��  -4Fو ا   ا��� .�O��` ���        ا8R:�	اع �:4��QA و    ا�� �Aا�� Nb�� و 

.*  .ا!دارة ا��

�واة  -5	
 و ه� ا�:� >\�& ا�� واة �� ا��#اAS. و ا��� واة أ*�م ا�$��#ن و >���A آ�N       :���ق ا

  .�ا�:9	8. و ا�:��M ا����A أو ا��	8أ�-ل 

�9ل و   و >N�F %$#ق ا�	'��. و ا�:�<��4 و ا�����. *�& ا�9$�	 و %�              :ا)�	�/�����ق   - 6  SPا .��

.'Tا�� &* .�ء و ا��� A2(ا�(  .  

                              &�* �* .�����	ة '<�= *7�* 	��k ة أو /�2#رة	��إن �-	ة و�#د %C ����	اد R /�� أن >�7A#ي *�

 .� A�/ p]� أي `�ت  ، �O Individuals#اء آ��#ا أ��	ادا    ��)	�&��' ، أو Groups أو ��

ت ����:T*Societies Rأو دو ،  Statesأن  ، و*��& ا &��-���@��]:< =��>' ، =:��� Rت أ���-���� ا��7

#ف �8�#��  ��<�   (John Austin/�ءا *&،Legal Theoristsا��A# ا�@ي %<<, *QA	ون 8�#��#ن 

 &���/ ش *����' ، ����7�	/1790-1859( ،Jermy Bentham    )  دي��<�� #ف و��8�#�� ا2��:8 

  &���/ ش *����' ،��ف أ������ ذو أ���#ل  ��<�� #(  H.L. Hartو���#R إ���=  ،)/1748-1832	���7

 &�/ ش *'،.��#�#/1907-1992    .��/T�!ا���ا��. ا ,����<� #ف   Stig Kanger )و  .( ، أه4 أ'�

&�/   .)O1924-1988()3#��ي، 'ش *

________________________  
   

�(ن ،) 1(  P/ �; �Q7��ن ����	ت 
��ق ا���	ن « /Bا��
��ق ا���	ن و « .04/08/2008 

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=142910  

  )2( NO���   *R9 ا
  675ص  ،2004 ،   دار ا�.VW, ا�"�;6, : ;�6وت. . ا��!	ن و ا�� �� ا������  /7T اS /�8ي ،) 3(  
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.�2% N-� ا��$#ق l�/ @(;< و-Immunity  `�� &* N(�:ا� &* ، &�	(�.  

ص /?�@+ ا��$�#ق و ��D. %$�#ق      اه:��م  ء ، إ��= إ/��ا   Libertanians–و �8 *ل أ��2ر ا��	��.   �( 

       ��% &* .��7* N-� @(;< ى	مأ) اn)	�& و >$���?4 �� ا�� '�ة *& أ�N ا�:�-& *�& ا�$��م             اه:�

.A��* ل'� و*ل أ�2ر ا��\�ن  ./;�-��:�Rا - Social security     إ��= >;آ��� ه�@+ ا��$�#ق .  &�-�

4 *& >��& هذ�& ا�A#'�& *& ا��$#ق �Kن /  k	ا� =>'<	� ��. *F:	آ. ه� أ�?�( �?A�  l��/ ن�

8ت$�:O.ا�	ه#Tء ا�	ت ا���	% &' '  .)1( ا��2#ل '<= ا�� '�ة *& �)	�& د�

 ��* ��?� =��A�* R نر*.   إن %$�#ق ا!��� ��� >$���2	 '<��= أ���[ص وند���4 >$:�	ن /��9	ض وا����ت 

'<. *��دة '<�?4 ، أو '<�? >;*�& إ � 	�A' =>' ن       '*��د�& ، أوK�� 4�D &�* ل ه�@+ ا��$�#ق ، و��

'��(� N	      C%) ا�p]F �� ��ء �T` أن �-#ن *$:	� دا_� /#ا�` ��[p أ)�	               � 	2�A' أن ) أو

+ . �Mود ا�p]F اPول /@�o ا��Fء �Oأ * N/-ا��` ا�-*�N  ا�# *   Immanuel Kantو ه@ا *$

Perfect duty ،          .$/�O ر*. و��ر* و '<�= ���# آ*�N /#ا���ت �� ا�@ي �	/L ا��$#ق ر/7

        .A��* دة��* .>'� 	�A' =>' �$< ����:ب   (ا�	أ�8 N-F�8 ه� *& %�� ا�E(م أQ� �� تا�#ا��

.��#� و - ا�-*<�. و '<= ا��-y *& ذ�K� oن ا�#ا��ت ��k	   Legal duties .(  - إ�= ا�#ا��ت ا�$

 ,9F���-:O9?���#م إ* -Non  ، و ����k	 إ�Mا*����. General ه���� وا�����ت '*���. – Kantه���� أ����\

Compulsive        	��'  ، **P   ,�A' Amartya Senو��o ا�@�& ��-�A?4 >$���4 ��� ا���#ن ، و ه�@ا *�

,/  :�� آ:

>� و ا��C7A ا���<�( Aا�:$��4 ا� -Consecquential Evaluation and Practical Reason (  

 >:	ك * ;�. ا�-��9. ?�;/ 4 :< .>* ، ا�:� ��-& /? أداء How%�� أن ا�#ا��ت �k	 ا�-

7<�ت وا�` �k	 .ا�#ا�`،و * ;�. *& ا�@ي �$� '<�, ا�#ا�`، *9:#%�&:* NهT< نK� oو *� ذ�

*�A' C$�:� ن�7( �O	K�،ن إ'�ل %$#ق ا!� �O �8 أوE(أ 	�2$< =>'   آ*7A� N#ي أ�\

�:�Cا�� ?>�F� &�@>. أو ا��#رد ا��	إ�= ا�� &*nل ا#���. ا�#-*K/ ن#�Aص ا���]�Pو ��.:� ا  

________________________________  

��NO ا�=(;] ، ص ) 1 (�  R9*686 ا

، �� ;Locke , Spinoza , Descartes , Rousseau �6، �#[^� ;[4\(ر ) 1804 – 1724( �64=8ف ;�و$3 ، /(ش �( ;�6 * 
�& آ#(ب )� Ethics: أ/

  
** 76�  ، أ$#(ذ 34 /7ة O(�"(ت Bb)O c�/ !�2#�1998ة *8;! �a)#�(د /(م . 34 ا�W.7 1933 �� �8ا

Cambridge , Harvard , Oxford , Jadavpur , Calcutta   
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8ت �Oة	�
ء %$#ق 8�#��. أ�\N وM�M�:� .>�O إ'�ل %$#ق ا!� ن آF1(�8 �-#ن إ�(  

���9ق��ه����ات ا��و�����. ��$���#ق ا!���� ن ا�:���� >���4  إن *�4���Q ا�<Rم ا���'  >������O 4QA<#ك 1945 '<�?���

+ ا��-#*ت ا���<��. ���      �T<4    ا?�ASت *�#ات و *:7<������ *�& ا�$�	ن       ،  ><���. %�
�$��N ا�X2�A ا�

م                   �QAا� ��� 	ا�-��� ��O#:ا��و���. ، ���� ا� .Oا��F	�& %$�#ق ا!�� ن ��4 >-�& �8\�. ه*�. ��� ا�� �

ت ا�9'<. O#اء ا�	��O. أو �k	 ا�	���O. و ا�:��          ا��و�� )Eل   ?Tا�� ا�M< و .�Wا�[� �& AO. ا��

ل %$�#ق ا!�� ن ، ���9 '�م                                �T* ��� 	م ا���و�� ، %��ث >�7#ر آ����QAء *& ا�:��#ل ��� ا�M� ه�

ك   1975Aم               33 هد68 '<= ا��?� ا��و�� �<�$�#ق ا������. و ا�� ��O. ، و /�<�#ل '�� �>/ 2000 

 6������. إ���=  دو144أ��W!ه���ة ا�:�����M ا��2��A	ي ، و ���155. ، /�* N��' 68د��� 142 دو���. 

2�:8د�. دو�. '<= ا��?� ا��و�� �<�$#ق      Rو   ا  .��'�:�Rأة ، و         165 ، و    ا	ه��ة %$�#ق ا����* =�>' 

ه\. ا�:�@�`ا>9�8. دو�. '<= 119A* ، �8. دو�. '<= 191 و  .)2( %$#ق ا�N97ا>9

دة ا��و�. ا�:��      إن 8#ا'� %$#ق ا!� ن >���    � �  >��)N ��� ��(ون ا���ول ، و ه�@+ ا�9-�	ة           ا':��	ت 

   ���Oل وا#���$/ =��Q�<.       و م إ���= *�ه���ات %$��#ق ا!��� ن و >����A 8#ا'���ه���Q�!ة /���& ا#��T9إن ا�

   .)3(ا���رO. ا��9<�. �?@+ ا�$#ا'� �� ا����� *& ا��ول M< Rال آ��	ة

  

  0��1
�� و �2��� ���ق ا��� : ا
	%$# ا��  ن 2
  

د %$#ق ا!� ن AOن إ�= إل ا�$�#ن ا��و�� ��$#ق ا!� T* �� دلد ا��:��:'Rف *9?#م ا	2A�

 .>*-:* .*#QA* أو � � ?A* N�T� L/و�. دون راM�* 6 %$#ق ��  ا���l ،و إ�= أ�??\�/

د*& ا��$#ق ، و ه@ا ��	ف �:'R/ �E( ض	ا�@ي �9:،�$_Eدل ا��د ا��:��:'Eدل ا���:�  

ا��\#ي ، أن %$ *& ا��$#ق ا�����. ��)C% &�#-< �� N *& ا��$#ق اP)	ى ا���:	ف /? أو 

 	
د –أآ�:'R   ���S. %$#ق ا!� ن '& /�\? ا���l ��ا):Eف ا��:�دل ا��E_$� �$#م '<= �

 ا���l دون أن >@وب أو >:�ه= �� �k	ه، �9-	ة ا!?\�/ N�-< ه��. ، وPدا�$��. و ا�:'  

____________________________  

7T/ 686 اS /�8ي ، ��NO $(;] ، ص) 1(  

 

(2) Hans peter Schmitz , kathryn sikkink  , « relations theory and human rights » . p.10 
                 http://kiosk.polisci.umn.edu/courses/spring 2001/4485/ir2.pdf       

       

3) Idem                                                                                                                                                    (  
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�#رة *& �#ر ا����. �k	 ا����	ة �<�$#ق اP)	ى *& )Eل ا��Cا��:�دل ا��E_$�  ه �  

�A1(ا���( .�� 	D)< ,<ا�#68 ذا �� ?A-� ذا>�. * :$<. و 
E و�$ �?@+ ا�9-	ة �?* .�O��$#ق ا� ��  

2:8د�.ا��$#ق  Rأ%� ا��$#ق              ا .��O �8 >9\� إ�= %��O C% .�2:8د�. ، و �@�K� oن %�Rأو ا 

	
  .أآ

*N %$#ق ا!� ن '<= أ�,و -< X�	�< &-��:»    >�زر و >E%4 %$#ق ا!� ن ا���:	ف /? دو��

lا���  و أ�#ا'?،و إ':�ده ا��:�دل *� /�\??�.)2(»/2	ف ا�QA	 '& أ�-  

 ا��y>T ا��-#*� ا�:/� ��*4 ا��:��ة *()	ا )7#ة '<= �8ر آ��	 *& اPه��. ��# إزا�. ا>[@ �$� 

 ، و 2008 �#ان 8 �� ا�:�', ا���A72 /�& ا�:�	ر *& ا�[#ف،و ا�:�	ر *& ا��#ز �� ا�:$ �4

 C��2:ا� =>' 98#:* 	*Pو ��$= ا،, �O;< @A* نم %$#ق ا!� Q� `��� NV ه# ا�:$ �4 ا�@ي

_� �<���T. ا��*. ��*4 ا��:��ة '<= ه@ا ا��	و>#آ#ل ،?Aا�  *' &�:O @A*ف	ن ا':E'!ا 

 ��� R ا���OOأ S	� N-F� ر *& ا�[#ف	ر *& ا��#ز و ا�:�	ا�:� &* Eن /;ن آ��$#ق ا!� 

ة ا�-	��.��>� ,A' =Ak.  

        ،.���
د �� *	%<. * /�� ا���	ب ا������. ا�O ا�@ي C7Aا�� `� / .�-A� ض	�< X8#أن ه@ا ا�� ��/

             Aر و ا�� <7. و ا�-�Pا =>' y�A:< .ا��	b� تE:-< =>' م'<�= ه�@+ ا�[<��9. آ�ن     . )3(�9#ذ و ا�@ي 8

دئ ا�:�� أ8	ه� ا!'�Eن               ا>9ق*& ا�� :��N أن �:4 ا�:#�N إ�=       ���>� Z� �< .>* '<= أداة *9A	دة ��

/K%�اث >;�D	 آ<� �� ا�:�*N *� %$#ق ا!� ن ،  *& )Eل ا���ر�O. ا���<��. أدى ه�@ا ا�:�\رب                

 اPو�#�. '<�= ا��A�Pات ا�� ��O.    إ�= )<C ��. *& ا��$#ق اPو��. ا�����. و ا� ��O. ا    ?� 6��:� آ

2�:8د�. ، و �� ا��$/N >	آ6 ا��$#ق  ا�[ر��. �� ا��<�ان ذات ا�9A#ذ و ا�
	وة      Rو ا  .��'�:�Rو ا 

ن �::	ا�� إ�= ذ�N 8#ا_4 اPو�#�ت ا�#�AS. و ا��و��.�%Pا `>kأ �� .��$
  .)4(ا�

د& و �8 '�	 ا!'Eن ا����� ��$#ق ا!� ن '�:'Rا ?>*   ا��:�دل /�& %$#ق ا!� ن و >-

_____________________________________________  

 

2�e$8Q 7 /�8ان  ) 1( � ،   ،c$8��
	ق ا����ن    �2�6�f 7! ا�� ��.�'� و     : /��(ن    ، 2ج. ا��
	ق ا�������   : ا�
��	ن ا��و� ,�4)@P�       دار ا

 ،NQ8ز#�  127ص  ،2007
)2 ( �	
� ������
	ق ا����ن � ا�
��	ن ا��و� و ا����� ا������ « ، ا�� ������� ا���� . »�� �

� 4 ، ا�!�د ��� 2003 ، 31 ، ا�

  151، ص 
�2 18 . » �
	ق ا����ن آ� % $#"!أ « ،  )�و/	�, �.�آ	, ��+* (ر)�ر،) 3(32� 2008   

http://www.abouna.org/details.aspx?Tp=8&ìd= 458                                                                                   

)4 (45�6 7/�  ا�
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   :، ا�:� >pA '<= ) 30ا��دة (/2#رة �A�W. �� '�د *& *#ارد+،*& أه�?  

��y �� ه@ا ا!'Eن �T� p#ز >;و�<, '<= أ�, �[#ل ��و�. أو ��'. أو �	د أي %�C ��� ا�$��م       « 

طFA/ ,�� ت ا�#اردة  .) 1(» أو >;د�. '�N �?�ف إ�= ه�م ا��$#ق و ا��	�

د*� ���A '�م  ��:Oو ا ، ?A* ض أي	9:� Nآ  ، و أ�?\�/ ,\�/ �A � N*ء *:-A/   أ�\ أ�?

 &* C_E�/ ,<�#-* L�<	< N*د*:-�:'Rة ا	ح �9-#W#/ و��	و ا�: 	D;:و ا� 	�D;:دل و ا�     ا��:�

7<` *9ده أن:< .�� *& ا�[#ف ا��#زا%:	ام ا�-	ا*. ا!� ?:�            .)2( آ�. ا��	�ت و %�

           Z�س ����2���OPرة ����� ا	ن *$���إن ا��$���#ق ا��������. /�$:���\= ا�$����#ن ا�����و�� ��$���#ق ا!���� 

 $�$�< .����W و ,��< nد*���. ?��ا!��� ن،�?� /�
/��. %��� أد���= *��& ا������. �:#���` '<��= ا����ول *	ا'

ك إذا ��<. و�D$�. /��& %$�#ق ا!�� ن و ا�-	ا*�. ا!�� ��.،�?@+         ا!� ن و  �A?� ،,:*ا	آ =>' V9%

 ، و ���@�o �?��� >����	 '��& و%���ة ا�-��_& ا!��� ��. و      =اP)���	ة ه��� ا�?���ف اPول و اP)���	 ��و���   

       &�* �. '<= *QA#*. %$#ق ا!� ن /	*:?bو%�ة ا�?�ف وو%�ة ا� y-�A< و ،,�� .>��-	ا*:, ا��:;

Aا�         R .�%E:* رة '& %$#ق ا��� واة و '��م         ا�2�9م %�. ا���<�.، �?� '�?�OOو أ �?<�#-* &��/ 

?/ &��9:Aا�� &�/ M���:3(ا�(.  

        X�>:]* ��� أن >-�#ن �?�4 %$�#ق 	Fا�� .���S &* إذ أن، .�	Fن �� ا����7. ا���N %$#ق ا!� ;:<

Rت  Tا�� .��'�:�R�9 �.، و          اAو ا� .���$
 أن ا�����7. ا���F	�. وا%��ة، ��Kن ه�@+           و ا�� ��O. و ا���/ 

 *��� اn)��	 >	ا/��7  �?A* ���%ا�#ا L/ا	ا��$�#ق �:��   ���� l����/ ?\���/ L/ا	�:< ����:�، و ه��� /�#\�' 

 ، /��A= أن %��. %C وا%� *& %$�#ق ا!�� ن >:7<�` %���. ا��$�#ق اP)�	ى، و             ?:�و�#ب %�

     ا�:?ك?A* �%وا C% كM_�. *9?�#م ا��$�#ق /�;ن ��:�	ف /��C و        T< Z2�< R ، �<�$#ق اP)	ى  ا�:?

     R و C��% .���R ��:��	ف /���C أو %$��#ق أ)��	ى أو >MT_��. *9?��#م ا������. /��;ن ��:��	ف /#���#ب %�

  .)4(��:	ف /#�#ب %��. %C أو %$#ق أ)	ى

______________________________________  

                                                                                     http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm  )1(  

)2 (    ،�Q8ر���,  . (ا�#�ؤى : ��'ة و %��ر 
��ق ا���	ن ا��و��#�      ;8ل 8Oردون O�0 :   67 أ����Aأ�  !��F��.�'�    : ، ا�@�(ه�ة  ) ا ,Q�����ا

4)@P��"�4, و ا��6,، ا�)"�  30،ص2004, ا

�NO��،c$8 $(;]،ص ) 3(�2�25�e$8Q 7 /�8ان ، �2�6�f 7! ا  

)4 (ei).�	ر,�+	: 
��ق ا���	ن  «،  60=�6 ا���+	 و إ���	-�� �	06/2008 /18. » �   

http://www.latef.net/algorbal/news.php?maa=view&id=2720  

(4) http://www.un.org/arabic/events/hrday03/factsheet.html  
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م  ' A��� �� �$�Aن ا��*�& ا!'�Eن   ) 5( ، �� ا�9$	ة 1993و �8 '�	 ا��(>�	 ا����� ��$#ق ا!� 

/-.اF:* و ._MT:>� .>/8 	�k ا/7. و	:* ���. %$#ق ا!� ن ، و أ�?' .$�$% &' ,A' در2�)1(.  

 �� ا�:;آ�� '<= ه@+ ا�9-	ة %�� A��� نE'ن إن /�$#ق ا!� �  و C�O �8 ا��?�ان ا��و��ن ا�[

 '<= أن $�62 ا�9?:�
. *F:	آ. *& د���
  :	ة ا�

 »N
   اP'<= ا���
N و�$ �E'vن ا����� ��$#ق ا!� ن �� أن �-#نا� ��N ا�#%�� �:�$�C ا��

ا��F	 أ%	ارا *:�	ر�& *& ا�[#ف و ا�98. ،ه# N��O >?��. ا�Q	وف ا�\	ور�. �:�-�& آN إ� ن 

2:8د�.*& ا�:�:� /�8#$, Rو ا .�'�:�Rا  .�O��. و آ@�o ا�����. و ا� �$
  )2(»و ا�

 4:��� دو -��	ة ا�:��	ا/L ا�:;آ���� أ���\ '<��= �آ������:'Rن  اE��'ن ���� إ  ا��:���دل و >-*��N %$��#ق ا!��� 

         �$�Aن ا��1968 *�ي    13 أ�	��N إ��=      S   &�*22?	ان ا�2در '& ا��(>�	 ا��و�� ��$#ق ا!�    ��� 

8/<����.  ا!����� ن�����Q	ا �-����#ن %$����#ق   " :*����& ا!'����Eن ) 13(ا�9$����	ة  	�����k .�����OOPا ,����< و %	�

   >� N*'��. و                  �<:N��: �،._MT ا�:�$�C ا�-�:�Rق ا#$���$�#ق ا������. و ا�� ���k &�* .�O	 ا�:�:�� /�

ز >$�م * :��4 �� *��ان و�W %$#ق             T�� ،.��$
2:8د�. و ا� ��O. و ا�Rن ا *#��W ا����N     ا!�� 

2���:8د�. و         Rا .�����A:ا� ������� =���>' .����ت  و����AS. و دو�����. ���O<��. و ��Oا��9<���� *	ه���#ن /��� �

.�'�:�Rا."  

 اP*�& ا��م ا� /C ��*4 ا��:��ة ، �� )7ب �, إ�= �AT. %$#ق ا!� ن ���  -�Kofi Annan(آ� 

          .�_MT:>� .>/8 	�k و .>*��O. أو     �X�A أن %$#ق ا!� ن *:-�O 6 *����. أو�� أو ا2�:8د�. �O#اء آ

.�'��.  أو ا�:�$D)3(  .��$._MT:>� .>/8 	�k �'ا/7. *& ا�$#ا	:* .*#QA* N
)4(.#ق ا!� ن >�
  

دإن �-	ة ا�:-*N و     �:'Rدل   اه ا���\#ي و ا��E_$��        – ا��:�A��/ –     ا��$�#ق &��/ o�O >�(*& ا�:�

م      ا�����. �� ا�$�#ن ا��و��  �-%�� .�*��$#ق ا!� ن ، و > هC��$�< �� 4 و%��ة *#�W#'�. و '

�V. �<�$#ق ا�����. Aدون . ا� oدو ذ���:Oا .?T� ?A�/ ��� M�ط ا�:�$Oع���7. ا� أو إ#W#وا��   

__________________________  

(1) http://www.nchr.org.eg/docs19.pdf 

(2)Idem  

 (3) Kofi Annan  , « universality and indivisibility of human rights.».UN news center , 24 April 2003 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?newsId=6832&cr=commision&cr1=rights   

(4)Morton wrinston  , « on the indivisibility and interdependence of human rights ». 

http://www.bu.edu/wcp/papers/huma/humawins.htm  



 - 20 -

  

 و�#د '�د R /;س /, *& ?A�/ د ا��:�دل ����:'Rن و ا  و *� �(آ� '<= >-*N %$#ق ا!� 

9ت ��$#ق ا!�� ن            �A2< ت أود >$ ��Tإ� ./#�� ��$�#ق ا!�� ن     /��#*?�، ا��$#ق ا��[:<7. و 

 	�k أه��. أو N8ر أ�, أ	$� lن ا���P C% ر8/<. �<:R ._MT ��-& إ�- 	�k،وري	W#$�� ق  

ر >-*<�ا!� ن *:	ا/C% N-� .7 *& %$#ق ا!� ن Sء *& إM� #1(ه(.  

           L�<	�< ��?� ،	F�/ 4�?�P ���Tا� p]< ن8/<�. �<:MT_�. و      /-�	ا*:?4، %$#ق ا!�  	��k ه�� o�@و�� 

  ?A�/ د��. و        �T` '<= ا��T:�� ا��و��     و،  *:	ا/7. ���' .�$�	7/ Rأن ��*�N %$�#ق ا!�� ن إ���

 y9A/ و�. و :*Mآ�	2(ا�$�ر *& ا�:(.  


	ق ا����ن -� �  :أ���ط ا������ �

  : و ا
�1�:��ا9)�	�/�� و ا7�89�د,�ا
����� 5�4 ا
���ق ا
	�3�� و ا
��-�� و ا
���ق  -1

2�:8د�. أ��Z *& ا�#اZW أن �N2 ا��$#ق ا�����. و ا� ��O. '& ا��$#ق �$�  Rو ا  .��'�:�Rو ا 

 @��(Pاز ا#��� ���A�� R .����$
 و إا���?A* ع#��A/    `�2��� ���?A�/ N��*ك >��	ا/L و >-��A?� ، 	��(nء ا2��8

  4kا���<�. ر .�%Aا� &* �?>2�   ��?A�/ ا��#��#د M�2�:8د�.  ��AT. ا��$�#ق   اآ:�69F و��8  . ا�:�Rو ا 

.���'�:�Rا .����$
�4 و �#ا���` ا����8E. /���& ا����C ���� ا��� -& ا��E_��4 ا���#ارد ���� ا����دة  و ا����* &��'

2�:8د�. ا��و�� ا�[ص /���$#ق  *& ا��?�  ) 11/1(Rو ا  .��'�:�Rو '��د *�& ا��$�#ق     ا .���$
 و ا�

    .�O ا��م ر48        .ا�����. و ا� �?$�>�< �� .AT>6 ا��Wم    �4;و��C ��    1991 ا�2در '/ C>�:ا�� 

                      C�% .��MA�/ ���� ,�A-� و ،.��O#* /�2#رة 	و ��9  C�7� أن `T� &- ا� �� C4 أن ا��_Eا� -& ا��

�4 و ��� �#�	 �, ا�-	ا*.  ا��	ء ��   O ن �*& وو ��ء >�<��N ا�<�AT. �?�@ا ا����A: �* Cا إ��=         .*-

_	 %$�#ق ا!�� ن ا���:�	ف /?�               , ا�:م /��A   اRر>�طا�2<. و   �O &��/ إ��=      ا�:?�6 و   . و o�@آ� .�AT>ا� 

ت       ����Tا� &�#�-< ��� Cو ا��� 	ا�:���� .��	% �� Cو ا��9<� /?@+ ا��$#ق *& ا�� N*إ��z  ...ا�:�:� ا�-

4_Eا�� -& ا�� �� C��د /?و �D. أ*
<. و %Rت '���ة ��-&  .)*)3	L�< و *F	وط /?F:ORا  

____________________________  

(1) Amnesty International in Asia and pacific , « what is meant by human rights» 

         http://www.asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.msf/page/knowhrdefinition  

 (2) Atty.Rene v. sarmiento ,« human rights : universal ? indivisible ? interdependent ? » .20                               

June 1995  

      http://www.hrsolidarity.nrt/maifile.php/1995vol5N002/92    

9، ��/7 ��)8، ص ) 3(��
	� ا�� �
�ان ، ��� ;��+ ���29  
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'�. و �:�Rد�. و ا2:8Rو ا��$#ق ا .�O�<:���N '<= ا�:	ا/L و ا�:-*N /�& ا��$#ق ا�����. و ا� �

 .��$
/N-F �;)@ /��& إذن � :[<p أن ه>�& ا���T#':�& *& ا��$#ق �T` أن >C�7 و >9 	. ا�

ر�:'Rف ا�[�ا�  اPو?:>Q* 6�< .>(ن ا��ا2:8د�. ا�����.، ا� ��O.(  . ��$#ق ا!� Rا، ، 

 .�'�:�Rا.��$
  .) وا�

�:A#ع ���،R���T�:A. إ'���R آ��*E و ��/ ,��� /���8. و إ'���?A* C��% ن أي#�\��* ������< =A ��:� o�@��/ و

ت و   ا':�ره� و%��ة %$�#ق ا!�� ن و        ا���دي أو ا�-�� ��$�#ق ا!�� ن R �[�	ج '�& %��ود             ��>T<

.���#رة �$��. وا%�ة ه� ا�-	ا*. ا!� .  

2-4��;�
�	�/�� و ���ق ا
  :  ا
����� 5�4 ا
���ق ا
�+د,� و ا
���ق ا

                 &�'  ، و ��8 �:��@ر ��� /��l ا���Rت ��2<?�?A�/ ���� .�$�Dت وE��>:�:� ه@+ ا��$#ق /�	وا/L و

           C% .��% ?:�k .��	� ه� ، .�'�Tدة ا�/!� ،lا��� ت �� ا�#�#د /�92:? ه�@+      /�\?'��

ت ���� ا�#���#د،و /����(� =��A	 ���Kن  >�:��#ي '<��= إ�-��ر ����C ا���P	اد  ��'�T6 ه��@+ ا����< &�#\��Aا��

          *��A' ,�A-� ة ، و�$:N ، و ه# ��-A:� N	 ��C ا��9	د ��� ا����/ N
�:� .�ط ا�T	*� �� ه@+ ا��FAا�

'�. ��7A#ي '<�=          �Tدة ا�ق ا!/�O �� `-<	<     	�9ا� C��� ة ، و '<�=      إه��ار '<�=  ا':��اء د ��� ا����

'. ا��� :?��. ��� ا�#��#د ، و /�@�K�� oن               �Tا� C%              ��� دي	ا��9 Cا��� N��-< .�'�Tا� .*E�O .���%

��$7. >:$��S   . ا�����ة و ���� ا��� E*. ا�������.   A* ���� ن#��-< ��Aد���. *��� %$��#ق    و ه	ا��$��#ق ا�9 ��?�� �

    .�'�Tا� Z�2�Z ا�9	دي و �2>� ت >�$�$'�Tو6�8 وا%�   ا� ���� .      ��� Cا��� o�@آ� .�>
*Pو *�& ا

ت             �'�T، �?�# *�& %$�#ق ا� 	ا����2 	�	$< )   &*           ) %$�#ق ا�:�\��OOأ S	�� ���� ، و �-�A, أ��\

��$#ق ا�9	د���. ��/ ���:�:>� .����/ ���� Cا���� y�	��-< =إ��� .���W!/ ، '���. ا���:��	ف /?���Tو ا��$��#ق ا�

ر�O. ا��P	ا                  ��� �OOأ Cت ه�@ا ا������ ،.����د 7F��P:?4 ا!�� ��. ا��[:<9�Q�      .�9. و *:#از��. و 

.�'  .)O)1#اء �	د�. أم ��

  : ا
����� 5�4 ا
���ق ا�-�-�� و ا
���ق ا
>�د,� -3 

      .�OOن إ�= %$#ق أ8/<�.  ( >:\�& �-	ة >$ �4 %$#ق ا!�  	�k س %$#ق و %$�#ق 'د��.   ،)�<�� 

) .>/ك >�رج دا)QA* N#*. %$#ق ا!� ن ،)�<� س8Aا�$#ل أن ه . ��O. >-#ن �$#ق �OPا  

________________________  

  
)1 ( NO���  31-30 ص  ، صا�=(;] *R9 ا
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��$#ق             –.  / و�$ �?@+ ا��$ر   -�� ، ��<. *& ا��$�#ق ا����. أو ا��<:�$2. /?�?A' ��A< .�FA* 8#$% 

��$�� .���OOPاة ا#��Aا�#ا���8 أن ا� ���� &��-� ،��?<RRى و د	��(Pد *��\�#ن ا��$��#ق ا����< .���OOPقا# 

ا!��� ن >����	 '��& ���#ه	 إ��� ��� وا%��� �-��#ن ���, %��\#ر ���� ا��$��#ق ����?�� ، أي أن ا��$��#ق   

.�OOPا*�,     ا	د�= *& ا��$#ق ا�#ا�` ا%:Pود ا��� ا�% �A' X$< R  ،    �$>:� oى ذ�����:< N�/�  =�>' 

>C ا��ول 'ا�:Mا*?/ .�%:	ام ا��$#ق اP)	ى ا��	>�7. أو ا��/ )1(.  

  

     0��1

	�� و /�
	� ���ق ا���ن  ���� : ا
	��� ا�/ ،  

  

و *�� ;�. ا����Tل ا���� :�	 %��#ل ا�[��#2��. و   ،  /�را��O. و >�<���N *9?��#م %$��#ق ا!��� ن  ���# �$��#م

+ *���T?A.ا�������. و ا��#����. *��& )��Eل   ��T<Rه�4   ا ���A'Ludwig ا�9<�� �9 ا�<��b#ي �:�<���N ا����9

Wittgenstein  *.  ���� ا������ &��* ���/ R ,ى أ���	رتا�:��� 9?��#م '��& ا���@ات ، ي *أإذ ��� ه��@ا ا):��

ق  Language user- ، و ا�<��b. ا���� :[�*. ����,    - Rational Chooserا��9?��#م ���Oو ، 

  و >9:	ض ه@+ ا��راO. ا�:� 8م /?  ،  - Context or Environment of use اOR:[�ام

Robin Holt** / ، .���' .�8E(4�8 أ &' 	��� R نN ه# *�T#'�. *�&   ، أن *9?#م %$#ق ا!� 

$7?�� ���� ا�:�����	 '��& 8#$%?��      ا��OR:[�ا*تا!���	اءات و A* و ��?:b�  ���@ات >�� �= �<������. و �?��

          L/	� ن��Z *9?#م %$#ق ا!� ;� ، .�<�kا	قا���<�. و ا�� <ر       /�-�Pوط و ا	Fا�� &�* .'#�T* 

، 4��D �-��	ة ا���� و*. و    contracting �-��	ة ا�:�����8. ا��O:[�اما�:��� >:�� 4 /��$����E. ، /���ءا *��& 

 ��92. ا�	ا/��.   ،   confessionاR':�	اف  ، و أ)��	ا �-�	ة    barriers of bargaining'#ا_$?/

    ��$D ق�O رSت�� إ	$:Oه�4 و  ا  ��, ه@+ ا���9?< �(آ�� أ��, ����A��� y= أي *9?�#م       ا�O:[�ا*��* 

س '<= ا�:�	�	ات ا�:� � :[�*?OP/ ��:�� ,A-� و N$: * و أي و�#د .A*و أز ?_A�/ و �$#م   

____________________________  

)1( ، c$8��2�e$8Q 7 /�8ان ، �2�6�f 7! ا�  NO�� [;)$  32-31، ص ص.  
  

�.�] و ا��l, و �T(دئ ا�jfق) . 1915- 1889(�64=8ف *�=(وي /(ش �( ;�6* �  .720ث /� ا
  

 Government �� London school of 34 ةرا ، �c�/ !�2# ا�7آLeeds 8# وO # 3Roberts(�" 34أ$#(ذ** 

Economics �/ آ#(ب &�)�   Wittgenstein ، �� أهn أ/
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.9>:]* .A-*1(أ(.  

در إ���= ا���@ه& و /�����ا '��& أي ���@ور �<�� �9. أو      ���:� رة أ)��	ى أن *9?��#م %$��#ق ا!��� ن آ�������/

م ' ,�A�< 4< ه# ا��9?#م ا�@ي .�A�8. أو د�E(1948أ ��� ��$#ق ا!� ن و  �� ا!'Eن ا��

ت ا��� ��O. و ا�$�#����. ا�:���        ��Oرا��?����& ا����و���& ا�:�����& '<���, ، و ه��@ا ا��9?��#م ه��# و����� ا���

�. ا�b	/�. و *	ا%<? ا�:ر�[�. ا��[:<9.        $
 *	���. و ذه�A. ا�?�-�<.    +@�?� .���:Aا��@وات ا�� M��:< و

         N�V ��� ��#2��. ا�:\*& ا!� ]/ .�$
*�& )�Eل ا���)#ل ��� '�<��ت          . ا�9	د��.    �.ا�E$:�OR ا�

                    �$#ا'�� ا�� #ق ، و ا*:��ت '�<�:��Aو ره .��W�� . ا�:�� ه�� )Aدل و ا��ا!�:�ج و   ا!�:ج و ا�:�

7ق ا���<� و ا�-#�� Aل ا�E( &* Z/	ا�:�اول  و ا�.                                                                                

_N ا!�:�ج و ا!�-:	و���ت و ا��F	آت ا���/	ة �<$#*��ت و                      �O ل ا�:$�م �� وE( &* ت و�89<Rو  ا 

ت ا!�:�ج و >��دل ا���<#*�ت و                 ���� N�V �� و ، .Wا���ه�ات ا��و��. و ا��	وب و ا��<#م و ا�	�

R2<Rتا   C�$�:�                 ك	:Fا�9?�4 ا��� C��$�:� .و��ا�	�k. ا����Fة �� ا�$#ة و ا�?��A. /���ا '�& أ��. *�

 	Fء ا����R)ه�� &���/Pت و ا���$
8ت اP)��	ى ا��[:<��9.  و	��Sو ا� إ���= . ا��� ����	Q� ذاKت��� ا��O:[�ا*

 ذا>�. و �� 6 '*. *& أ�4�Q�< N ا��     ?:�9A* Z�2< .�/	bا� .�$
ر ا�Sن �� إ��9A. أو  %$#ق ا!� 

4 %���. ا��$�#ق    ��Q�:�-maximise the protection of rights     ب ، %:�= و ��# '<�= %�� 

���. ا!�:��ج و ا�:���دل   $D نو >:���A= ا�:��\��. /�$��#ق أ���	اد �)��	�& ، و *��& 4��D >-��	س %$��#ق ا!��� 

دل ا� <#ك و >�$�C ا��2�Z ، ��$#ق ا!� ن ه# *9?#م >;y�O '<�= ��	وط �<�� و*.                    �:� 	���*

ر�[?�             ا�:�دل و >���T ا��2�Z      و< ��. ا�b	/��. ا�:�� �?�$
ر ا�Sإ �� .��$
ت ا�T:Aو ه# أ%� ا��،

       ��% =�>' �?<�% L��� ا���:�� و �?Dام و إر�]:�Oا  Wittgenstein، Form of life     =�>' و ه��

             .�Dو ا���ا ، 	�#�A:ا� 	��8. ���2E(Pو ا .���$
ر إ��, ه� *��ودة /���ود ا�Fا�� N-Fا�   و *9ه��?�

 .�#b>ا� ?/4�D  ، ا�9	د��.  ا��E$:�OR. ، آ��$��E. و ا��	��. و ا!دارة و   Language game- أو أ��

  . )2(ا���ا�. ا�:� >��T /�& ا��	�. و ا�� واة

______________________________  

(1) Robin Holt , Wittgenstein , politics and human rights . London : routledge L.S.E , 1997 , p .p 

125 .126  

  
   8ص  . » رؤ�� ا�567 ا����� ���4ق ا���	ن /� ��2: ا���1�23 ا��0	/�� و ,�	,	ت 
��ق ا���	ن  «أ�6�, /8Tد ، ) 2(

http://www.hewaronline.net/conference/omayma%20 about.htm 
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ت ، *  Samuel p .Huntington و ���	ز ��E:(Rل %$�#ق   ا#�%      .�� �Aو ا� .����ا!�� ن /��& ا��

 ��$#ق ا!� ن ��          A��� 	�<)* ��  .اPورو/�� ، %�� �$#ل أ�, آ�6 ا��ول    1993ا�:� V?	ت �<�

 ̀ �� �� .���Fا� ك آ:<�. *�& %�#ا�� )�� �&          و دول أ*	�-�A6 ه����` اn)�	 آTدو��.  ، و �� ا�

.�/	k 	�k ،*#-% ن#>
ت دو�. وا%�ة *& أ*	�- ا��A�<E. أ�F' . �( LF	ة '\# ��? آ�#ا ��  

)ر (، و دو�. /#ذ�. وا%�ة      ) آ#/�����O. و            ) *��O ت، و أر/��. دول آ��O#��#9�#. ذات أ����#�#��

  .�Qد�.أ��A. ا2:8�:* .��A< ت��.،ا���2& (  و * :#��Fا� م،آ#ر�A:��،رة#�bAO (  و >� �. دول ،

  .�*EOإ )،�M��* ،��8دة     ).�����  ا�� #دان،  ا����&،  �O#ر�،  ا���	اق،  ��	ان، إ /آ� :ن،  أ��و�� � أ*�

��T:ي ا�#�On6                     –  ا���6 *& ا��2& و �O#ر� و إ��	ان ، و /��& ه�@�& ا�:����T& آ-� ، �*EO!ا

 آ�6 >(�� ا�b	ب* ��k �:ا� ك دول أ*	�- ا��A�<E. /2	ف ا�QA	 '& آ#/Aه.  

        6� آ�     و دول أ�	�$�. و أرD#ذآ �. ،أ%�?�Wر�< 6�� آ�* ���k و ، .��/	bا� X8و  .)1(>(�� ا��#ا

      A��� 	�<)* &* &�	?� N�86��:ا��ول   ا� .�#�Onا       �/;ن %$#ق ا!�� ن     �� /�-#ك و أ��رت /�

                    .���$
ر ا�[�2_p ا�$#*��. وا!8<����. و ا�[<��9ت ا�:ر�[��. و ا�����A. و ا�Sإ �� �T` ا�QA	 إ��?

دة ا��و����. ، و أن ر/���L ا���#����ت  ا':����اء %$���#ق ا!���� ن ه���� ا��[:<���9. ، و أن *	ا����8.����O =���>'

2:8د�.Rن اPداء �� 8\�. %$#ق ا!� /  .��A:ا� �� Cرض *� ا���:�.  

 �4 �:\�& أي 8	ار �	�Z ��$#ق %	�. ا�:���	 و ا���2�. و   A��� نع آ� أن /���:�Rو ا��$���ة  ا 

'��Eن ا������� ��$��#ق ا!��� ن ا���2در '��& اP*��4   و ه-��@ا ����K, ���� �#ا���` آ
���	ة أX���W *��& ا! 

   .)2(ا��:��ة

  

  

  

________________________________  

 * 76�  ت 7pام ا�V2(راآ#(ب ، Harvard  oA)p أ$#(ذ O 34(�",  ،1927 ;�و4=8ر أ��Q\3 34 ا�"�8م ا�=6($6, ، �� �8ا

 

(1) Samuel p .Huntrigton  , , the clashe of civilizations and the remaking of world order . New  

york : simon and Schuster Rockefeller center , 1997 , P . 314 
 

 

(2) Ibid ; P . 315 
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  :ا���ن/�
	�� ���ق :  ا
	%$# ا�ول    

  

+��� :#%� ه��@ا ��T<Rا ,��:T% ر���. �-	>��, '��& ا����C ا������� Kant *��& أ�-�� Idea of- ، و )

cosmopolitan right   ���  Featherstoneآ�� ��	ى    . ، و ا�� :��ة *& �-	>, '& ا�� Eم ا���

/o ا!'�Eم و        F:� ا	Q� ,ل ، أ�2�<Rو ر ا .O   أ و ا�� ����#�#A-< ل و2ل س ا����<Rا �T?و ا� 	ة و 

ت '���.ا�z..اE?:ORك�#ر -�� �� ?>*ت ا���M:� 4ا�� >-��:T* نK� ،   

(1)
 Global Networks.  

  

+��T آN أ�2ر ه@ا     و � T<Rا          ���#� R ,أ�� �A�� R ا@?� ، ���' ��$D N-� كAن ه '<= أ�, إذا آ

�M ا�$��4 ا�9	د��. و ا���<��.             ��< =>' �OOأ N-F/ Nو�;<.       L/وا	ا�� &�* L�$� ���#:< R ��آ�� أن ا����

      �����. و *QA#*. ا�$�4 و إ��� *�& )�Eل ا�:9'�N ا���$
 ،آ�� ��9	ض   Global Interactions -ا�

دون /�9?#م ا�:��د�. A� و .�Mا�� .���  و �-& *& )Eل '#��. ه@+ ا�:��د�. �� ��b.. أ�2ر ا��

 و �(آ� أ�2ر '���. %$#ق ا!� ن أن ا�� ;�. �� T* 6	د >b	�` أو >����� أو ��#ع *�&                 .وا%�ة

�y و >-*N >:\�& ��� آN ه@+ T< .�>�'  .Sتا����ر�. �?� /� �E:(Rوا%�ة ا .$<#/ �� .  


N '& ا�	�دة و ا��$��E. و ا�$�#ن                  *Pا 	ن ه# ا�:���و *& Z�2� 4D ا��9?#م ا����� ��$#ق ا!� 

'�و ا��C ا�����7 و *9?#م و *�دئ ا���ا�. و ا��$� �:�R�9.اA2( و ا��(.  

��� �� ا!'�Eن ا������ ��$�#ق ا!�� ن ه�# ا���F#��. ، ��$�#ق                 ��ا!�� ن '����.   إن ا��$2#د /

/  .���س آ��A>� ق#��$% و R /���& �$���	 و  ،��O#د أR ���	ق /���& ذآ��	 و أ�
��= ، و R أ/���l و  .����A= أ�?��

ن /� ه# إ� ن        �v� ه� %$#ق N/ ،�Ak/   	�(� أي ���ء &' 	QA�7 ا�$.     و 9�OE� =�A/ ��8. أرو/�

     	F' &*
 ���� ا��$        �� ا�$	ن ا��?A' ع	9:< &�ADإ C�$% =>' ن: #ق اP)�	ى و ه��    %$#ق ا!� 

  .، و %C ا�� واة%C ا��	�. 

 .9OE� /أروإن ا�����. ا�:� �دى /? .�$
   ا� _�ة �� .اPورو/� > :�A إ�= *	���. >$� )رج ا�

_____________________________  

  8 ، ص ، ��NO $(;]  أ�6�, /8Tد )1(
)2( &=9* NO���  ، ا��W=9* ,29( ا

  

  



 - 26 -

���. -'��2	ه4$D ��?�P  س	اد>-����:��ORو اا Eواة� ��* – =��>' .�����:* ? ��9A/ .>$: ��* .�����	* ���?� 

                     �?�>' y�O. ا�:�� أ����	4 �-�& ا����& ه�# ا���>� ، zر�ن و ا��-ن >\� �9 ? �#ق ا�:*M9.  ا��OE�

/أرو     ���' 	F' &*
ء      /?� ا!�� ن ا�:�� /�F	وا     %$#ق  .   �� ا�$	ن ا��A/ =وا إ�����' N�/ ،   .����	*

ت ر_� �. ه�'$<�. * :$<. �W	� ثED &* X�;:< .���	* ، وز O<7. ا�-�A . و >�<# '<�?T:<:   

          ، N�$م ا��Q� م ا����7. وQ� &�/ C/7:���. ا�4�D ،.����7 �-�	ة ا��$��        ا�:�	اض ا�$#ل /�/ +#��Oأ �* 

�'�:�R1(ا(.  

  .9��OE� ,��/ موز ا�[�����2 ���� ا����2	 ا�/��أرو��:;y���O ��$��#ق ا!��� ن ا���@ي ��8��T:� ��� ت��#

�. و %\رة $D Nآ N�8 =ن إ�= ا���ا�. إ���. ، �?# >;y�O �	�� /�$#ق ا!� $
  إ�= %�. .ا�

'�ا����7. و *A, ا��$� �:�Rا yO)ع ا���:�E� رة و�. و ا��\$
�� إ�= ا�:�   ا��F	ي ، و /

 C>7A�+T<ى أنا	ت ر_� . >R#$* ن *& '�ة���. %$#ق ا!� '  ��'  `��Oن أ  �. %$#ق ا!� 

               �?:���' ��: �< ن و /��ون أي >����M ، آ��  أ�?��-* Nآ� ��� C�>7ن آ� '<�= ا!�� ?8�7�R ��	<

  أ�\ *& ا��#اC�D ا��و��. ا� ر�. ، و �Z�2 ا� (ال ، آ�� X	zO ا!��ع ا����� %#ل *9?#م و 

دئ %$���#ق ا!���� ن ؟  ����* .  N�����;< =���>' Nورة ا������	\���/ +���T<Rدي ه���@ا ا���A�� و .������ ه���@+ ا��

ت ا��[:<��9. و     ���$
ش و ا����#ار /��& ا��$Aورة ا�	��W ���* ، .�9>:]4 ا���ت ا������$D   ����  *�F	و'�:?

                ���O ر، y��� ع ����� وت  �:�$��C إ�����$
آ�� ��	ى ه�@ا    .>7#�� '#ا*N ا�:�;�D	 ا��:��دل /��& ا�

+ أن '���. *9?#م %$�#ق ا!�� ن       T<Rن      ا#�  ا���و�� ��$�#ق ا!�� ن *��     >M< &�* ���Aا��� >C���7 ا�$�

ا*:�اد و أ> ع ر�8. ا�[7ب ا��م ��$#ق ا!� ن إ�= ا��� ا��@ي ���N *9?�#م %$�#ق ا!�� ن أ%��                      

  	��W ا����A:8و ���� .�������7ب %$��#ق ا!��� ن /����9?#م ا�<��	ا���� *���N   ، ا�$���4 ا��( .��b� 6��>% ���$�

ت ا� ��O. ا�-�	ى /�� ا��      �	QAزوال ا� ��/ 	?V اغ ا�@ي	ردة ا�9+ أ��,     .	ب ا����T<Rو �(آ�� ه�@ا ا

ك  ��Aأن ه Rن ، إ��7ب %$��#ق ا!��� ( C����7< زع %��#ل *9?��#م و��A:ف و ا�E:��(R4 *��& اk	ا��� =��>'

9ق /�&    <Rا &* .V#�>* .6 8#ا'��            در���< ,:��% `T� ك '�دا *& ا��$#قAت '<= أن ها��-#*

  .)2(ا�$�#ن ا��و��

____________________________  

)1 (7�، ص ص 2004،  ��آB درا$(ت ا�7A8ة ا�"�;6,:  ، ;�6وت 3    ط. ا�����ا��8 و 
��ق ا���	ن ،   /(;7 ا�F(;�ي�2
146-147  

  

  7ص  ، ، ��NO $(;] أ�6�, /8Tد) 2(
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 ، إ���-��. 1968 *��(>�	 اP*��4 ا��:����ة %��#ل %$��#ق ا!��� ن ا���A$��� /7?��	ان ����  ا��O:�	ضو ���8 

ن ��� �?!�= ا!8	ار /;ن ا!'Eن ا����� ��$#ق ا إ='���. %$#ق ا!� ن ، و أ�\     ��   *�F:	آ

   N-F� 4 ، و ا�@ي�         ا�:Mا*��ى آN ��#ب ا���A��� 	�<)�* =إ�� .��Wا���و��، إ ���:Tا�� C<�' =�>' 

��O. ، %��� ا��,                 1993OPت ال %$�#ق ا!�� ن و ا��	���T* ��� .��'#� .�>$A� y�Oل ا�@ي أM�:(ا 

رب ا!� ��.   *T?#داتT< س    ) 1993-1948( '<= *�ى '$�#د  و	ت >-����� ��� %$�#ق  ا%:�	ام �	

��O. آ;و�#��. *7<$�. /�T�>� .� �A:��� ا���و��             OPت ا ا���(>�	 إ��= %� 4    =و أ��\ .ا!� ن و ا��	�

  .��>/8 	���k و .����������. %$��#ق ا!��� ن و أآ��� *��& ������ '<��= أن ������ %$��#ق ا!��� ن '' .�; ��*

س  �<:MT_��. و *:	ا/��7. ، و ���T` '<��= ا���Oن '<��= أ�T:���� ا����و�� أن �:�*��F��/ N;ن %$��#ق ا!��� 

     Mآ���	ا��ر���. *��& ا�: y9A��/ واة و1(���*N و /7	�92��A* .��$. و *:-����. و '<��= ���8م ا���� ( .  ����%

��. %$�#ق ا!�� ن *��2را �����ا �<�F	'�. ��� ا��4QA ا�� ��O. و ���N ه�@ا *�&                            �% N-F�< 6���أ

O;ن آ*<. ا��-#*ت *Mا� ا��#��. ا�:� > :[�م %$#ق ا!� �* 	��b< اث�%! .$�	S ب و#>  

 أ�, أ'7= *��را �����ا              ��O R ،  ،و ه# ا�@ي ��N *& ا�	8/. ا��و��. أ*	ا *7<#/ و *<�?/#�F�

4 ، �:�
��N ���� آ��#ن ا��4QA ا�:��� R >?��:4 /�$�#ق ا!��� ن ���T� Rر /?�� أن     ������Q. ا��� ��O. ���� ا���

.7>O   . )2(>-#ن �?

 X�\��� وAmartya Sen     ���* N��*ك C��>8 ������ و *A$�� 4 '<��= ���9 , %��#ل آ����9. ا�:���Aأن ه ، 

ت ا�b	��b�A� .��/ أن            ���:T��� ، .��/	bا� 	��k ت���:Tن ��� ا�� *#W#ع ���` ه�# %$�#ق ا!�� 

���= *��� ا�$���4 ا�b	/���. *��& %	���. و          �::� .���/	bا� 	���k ت����:Tا�� =��>' Lb\و ا��� ��TF��:/ م#��$<

ءل .  اE$:Oل :� 4D :@ه yن  >$#م '<=أ����. ؟ ،  �T� 4D` أن %$#ق ا!� $
��. ا��	�*!  ا /

��. ، �?@+ ا��$#ق ��� 6 *� :��ة *�& %$�#ق *�#اS& أي دو��. أو ا���\#�. ���                 �v� .آ	:F* ة	-�

 ?:���ت وا�MAا'ت ا� ��O. . أي 8#*�. �-& أ)@ت 4�8 %$#ق ا!� ن *& '�$Aب ا�	وأن %  

_________________________  

  )1( oQ8ذ; ,WQB*  ،»  ن	ق ا�����
� ا�7 	-�� ا��و���: ا���	ء ا��و�� /� �7	ل !46�Q8O,  . »ا�4	آ= ا��و��� ا�>;�� و ا�
2006     

                                                             doc.boudhib20%20%nasiha/news/arabic/tn.org.aihr.www://http   

��ق ا���	ن  « ، زه�6 ا�2(ر^3 )2( �� 6�Q8O, 26 ، 10833ا�"7د 7Q�Oة ا�'�ق ا�و$r ،.  » ا���	ر ا�Aي ?	ت وا;�	...�	�

  08، ص 2008
  

(1) Amrtya , Sen « universal truths  :human rights and the westernizing illusion ». hrvard 

inernational review , vol 20,no 3 , summer 1998 , P. 40  
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ت ��k	 ا�b	/��.          وا�8E(P. %#ل *#W#ع %$#ق ا!� ن      ���:Tا�� ��>'  %#ل >$��7?���OR  د#���، 

ت   إ�=�E:(Rا   .��$
��ام ا��\رات   ا�:� >:�
N   ا� .�	Q� ت���$
ر ا����l ���   و�8 أ� .)1(أو ا�

ر ��S!ه��@ا ا.��>'، وا�:��� �����? ا�$���رة  interactive universalism – إ���� *9?��#م ا�������.  ا��:9

ب'<=  ��:Oت  ا��E:(Rو   ا  ه�ت  �$�ط /��ء �<9-�	 و ا���ر�O. �:$���4             ا':�ره�T<��8. ،>����     اE(أ 

   ، .���$D Nآ�� N��(دا &��* .������>� Z>2��� ��* y�	��-< و ��TF��< و X���	�< &��' ���8 و  &���/ lق ا�����	���

  و ، concrete /abstract universality – أو ا��<�#��T�   .�O	دة و ا������. ا�#ا����8. ا������. ا� 

ت ���Z�2 *9?�#م %$�#ق            ��$
8ت و ا�:	ا/7ت ا�-#���. ���*� ا��P	اد وا�Eت ا��-�� �� � T:< �:ا�

ت�$
  .)Pluricultural concept )2 -ا!� ن *9?#م *:��د ا�

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________  

  

  8، ص  ��NO $(;] أ�6�, /8Tد ،) 1(
  

)2( ، [;)=���NO ا�  9ص  *R9 ا
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         0��1
  ?�7<�� ���ق ا���ن : ا
	%$# ا

  

  C>7A�+T<ن *& '�ة     اب )#2��. أو �� ��.         *$#Rت    )#2��. %$#ق ا!� �Oى أن أ	ر_� . >

�Oإ�= '�ة أ ��	ن >  :ب أه�? %$#ق ا!� 

���. �b. %$#ق ا!�� ن و *�د_?� و      -�� �%#* Nام  '�م و�#د �?4 أو >;و�M�:�Rو  ا ، ��o �:���د    ذ /?�

،��  .ا��RRت /:��د ا�:#�?ت و ا��#ا'� و ا��:���D&و ا���

س  -��Oة و '<��= أ	ءت *:��;)��� .���*Aرآ. ا����ول ا�F��* أن ����% ،.���� 2��8#ر ا��#اC���D ا��و����. ا��

   ، %���    C�O1946 – 1948 >$	�	ه /#ا7�O. ا���ول ا�-��	ى '�م           دئ ��$#ق ا!� ن    *9?#م و *�


�. ا��?��        ��% .�*Aا��ول ا� �>
>:�:�� /�,    ا��@ي و ا��#زن ا�� ��O      ا����2ا�8.    ،/E$:�ORل  �4 �-& ���

  .ا��ول ا�-�	ى


	و/#�#���. ا�:�� >	آ�M '<�= �-�	ة ا���<��.        -�Pت ا�Oا�� ا��راM< –Localism   ��:أو   ، و ا� ��$:A<

 .��� *& ا�$�4 ا��Wر�* 98#* @]:<universal values ة �<��ود	/��. ا��$
   ، و ا���<�ت ا�


�& أ*
ل.ا�$#*�. ، *
N %$#ق ا!� ن % ��-& ا!�رة إ�= أ'�ل /Aو ه  Melville 

 Herskovits*،   دا>,و+    ا�:$�Oأ دة ا�          ا*:�اد ����O ل ا��@ات و#�% Mآ	ا�:� .'M�     و ، .��/	b4 ا���$

��. ا��[:<N�* .9 ا�$�4 ا�8E(P. ا�����. ��$#ق ا!� ن$
      أن ى�?# �	،  W	ورة أن >�N ا�$�4 ا�

�:,ا�9	د ��رك$D لE( &* ,:�2]�   4< &* ام، و	د�. ا%:	ت ا�9�E:(!ا Individual –  

Differences،  =>' �'ت ا%:	ام� �E:(Rا .��$
 ، و *& >K�� 4ن  cultural differences – ا�

�7ب %$�#ق            ( ,�OOدي ا��@ي �$�#م '<�= أ	ا��9 ���E$ا�� �����. >$#ض ا��9?#م ا��$
ت ا��E:(!ا

   )1(.ا!� ن 

��.       ،Herskovitsو أ�, *& �k	 ا���-& '<= %� 8#ل         ( .����' 	��ت ا��[:<�9. /�����$
 >$#�4 ا�

 ىNV ه��A. أو 7�O	ة إ%��� �$
ت ، وه@+ ا��:'/ ?<�% L�� ض	9< ?>�T� �* N\�Pر+ ا  

�. ، وmutual respect ا��:�دل اR%:	اموا�:;آ�� '<� *��أ $D Nو ا�@ي �(آ� '<= 4�8 آ ،   

__________________________  

8�sA);�،)6O8 أ��Q\3 34 ا* ;�P*)1895-1963( ،)$7را���t�)*�T ا���Q\3 34 ا ,6=6b��ت ا<R$v� ,6@Q�4 أول ا�#��u(ت ا

34 North Western University  ،  1954/(م.  

 )1 ( [;)$ NO�� ، 8دT/ ,�  10ص   ، أ�6
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�. /�ا_�. أو �� *	%<. ا�97#�. أو أN8 ر�8 *& اP)�	ى               $D �. '<= أ�?$D إ�= أي 	QAا� l�	�.  آ��

  lر� Herskovits  ارة���س   ، /�Fة *9?#م ا��	آ�M. ا!�AD. ، و ه� ا�:� >$#م '<= �A�Pأ%�� ا

 =����OPر+ ا����:'ت /���b>اق أو ا�	���'Pو ����8 أدرك  .أو اHerskovits نE���'!ا NF���� .ا���ا���� ����A* 

با����� ��$#ق ا!� ن �� ��:Oة ا��[:<9.ا  ) S .)1	ق ا���

+، أ%��� أ���2ر   *Jack Donnellyو*��� ����Tر ا!���رة إ����, أ���\ أ'���ل      ��T<Rا �� ا�	اد�-��

ت       �<[#2��. أو ا�A ��. ا�   ��ت و ا�[�#2��$
��. ، و ا�@ي �(آ� '<= ا�:���& و ا�:��د��. ��� ا�$


�. ه� ا���2ر ا�#%�� ��2. و ��	'�. أي %�C أ)��8E أو                   $
ا��\ر�. �-7A* N$. ، و �	ى أن ا�

.�8E(ة أ�'  . )2(أي 8

ءت أ�-ر    � �:;آ��� '<�= أ��, ��� 6 آ�N ا                F.Boasآ�/ .���$
�	ة و *(��ة �<A ��. ا�A* ،   ت��$
�

 �� ، م ا�$��� و ا���:$�ي P%�ه�QA>� ت >���$
و�. ، /N أ�, R ��-& >$#�4 إ%�ى ه@+ ا� :*  

��. اPرو/��.     $
 ، و euro – american cultural practices . اP*	�-��.  –إ�رة *�� ,�A	�l ا�

ت ا���<�. �$
 آ���ر و%�� �<�-4 '<= ا�?:Oر�*.   

ر أ��\  �S!��8.       و �� ه@ا اE(Pا�:��د��. ا +�T<K/ ف	��� 	�(� +�T<إ 	�?V -moral pluralists  و 

   .Habermas , Kant , Rawls  ، و ا�@ي إ�:$� /�Fة أ�-ر Steven Lukes*& أ�� أ�2ر+ 

د ��7$.    �Tو�:?4 إ�4 *����	 و ����ت         ار>-�ز و *������:� .���E$' و .����' y�Oد أ�Tإ� =�>' �' �< 

نا���ا�. و *& >4 %$#ق ا �!.  

+و � :�'� ه@ا T<Rت اR#$* Bentham و ، .����S ك %$#قAه y�� ,�;/ C>�:< �:و ا� ، 

س *& ا��2.Oأي أ ,� y�� و +A�* &* رغ ه# %��� �?A' 3(ا�����(
  

  :و ��-& ><[�p ا��$�ت ا�:� >#ا�, '���. %$#ق ا!� ن �� 

1- �,+��
  .. و أ)	ى %\ر�. و>A$ 4 إ�= '$�ت أ���#�#�� : ا
>���ت ا

� - أ  �	�	������ت ا
4 �*� : ا����� و ا�:	اآ� و '�O4 '<= ذا>, رأ�  .و >�#د إ�= ا�$ م ا��

___________________________________  

 )1 ( 45�6 7/�  .ا�
  

 Graduate School of  34أ$#(ذ  ،1982 34 ا�"�8م ا�=O �� ,6$)6(�", آ(�896ر*6( 34 ة�c�/ !�2# ا�7آ#8را* 

Iinternational Studies   ,"�)F;Denver8ق ا<*=(ن@A 8لA &0);)#آ o�wأ ، .  
  

(2) Jack Donnelly , Universal human rights in theory and practice . 2
nd 
Edition  ,Ithaca : cornell 

university press , 2002 , P. 86 

)3 (،[;)$ NO�� ، 8دT/ ,�  11ص  أ�6
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��ت ا�"!�ر�� ا��
 -ب   :               ��/	k �/أه4 * �#ا�, *9?#م '���. %$�#ق ا!�� ن ، ه�# أ��, ��ء /�7

6 *��& 1948���	ف ، ���4��Q ا����ول ا�:��� و6���8 '<��= ا!'��Eن ا������� ��$��#ق ا!��� ن '��م ��� آ

 *2	 ، :  دول ه�   3ا��ول ا�b	/�. ، و �4 >�
N ا�$رة ا� #داء O#ى /ـ           ��/#�Dأ  ��M��و ه�# *�   .  و *

 ' y-��                 ق#�$% .����k. ا��9?�#م ا���م ����� =�>' .�8	Fو ا�� .�$�	�Pت ا�$
>� 	�D;< م و�#د أي�

  .)1(ا!� ن

  . و أ)	ى >$�A. ا2:8د�.و >A$ 4 إ�= '$�ت   :ا
>���ت ا
	�د,� -2 

��ت ا�%�$�د��  -أ     
*�. ، و �:�
�N ذ��o ا��7	ح ��� آ�#ن                   : ا��Aا��<�ان ا� و ه@+ ا��$�ت >7	%?

2:8دي<X  ا�:[Rا          L/	�� ن و- �>� .�OOPت ا� إ�= %� ا��MT '& ><��. ا���+ @?� / N2� �8 أ%�

  .ا�QA	ة /�& ا�:��A. و %$#ق ا!� ن

� -ب     &
��ت ا��
ع�N-F  : ا��A:*ا =>' C��2:ت ا����� *& ا��ول '& ا��89<Rا��و��. ��$#قا   

�. إ��=   . نا!��  ا!� ن '$��. >$��A. أ*�م '����. %$�#ق            �W!ع /�A:*ا������ *�& ا���ول '�& ��8#ل      ا 

ت���  ا�	8/. '<= *�ى >�9A@ه?<ل %$#ق ا!� نM:�Rا*T* �� )2( .  

��. ��$#ق ا!� ن '<= W	ورة �6$� أ���$
د اRه:�م آR#$* �T% Nت ا�A ��. ا��/P/ 

ت %$#ق ا!� ن /��. ا��:�<$. /7( .���7$
/�A/ .���7:? و أ�\ ��[:<9.،اا�:ر�[�. و ا� 

.�'�:�Rا.  

+آ� ر�l أ�2ر ه@ا    T<Rط اره %$#ق ا!� ن /�$<�. '2	 ا�:A#�	 ار>��:'/    ,�� ���:T* ج�:� 

      .�A��* .�]ر�< .Q�� �� .A��* .��*�& و�?�. ��Q	 ه�@ا      ��!'Eن ا������ ��$�#ق ا!�� ن      .)#2

+T<Rا      ���ر+  ه�# '���:'ق ����	 '�&         ،  *7<�` أو إد'�ء   /�
�* ,��P .�Oر��� ا����' y��� ,�A-و�

O. ا�� >� .��
��. .اPور/�.9< 9. ا��$
+ ����ا إ�= ا�:$داأ�\ و�, أ�2ر ا�A ��. ا�T<Rا ���   ا��

 �:�<��C /:��2#ر+ �<�����7. ا!��� ��. و ا���@ات ا�9	د���. ا�b	/���. ، و '�����. و '$����E. ا�#���#د          �����

ما!� �� ، %:= أن *9?#مQAا� oل ذ�
��� ا���A= و ا��9?#م ، و *' y�� .��   ا�-	ا*. ا!� 

______________________________  

  )1 (BQB"�  دار ه�8, : ا�BFا�b   ./� ا��	��ن ا��و�� و ا��D;	ت ا��و��� ،ا����4	ت و ا��B	ت: 
��ق ا���	ن ،  )(دري /7T ا
  

       ، NQ8ز#�   .47- 36ص ص  ،2005 ���T(/, و ا�.'�   و ا
  

  .49-48، ص ص  $(;]��NO  أ�6�, /8Tد ،   )2(   
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   .�����7>� .���OOت أ���O ����#< E��� ، ا�?�Aو���O ا���@ي ���	�l ا�-	ا*��. ا!��� ��. ���� ا���$�7ت ا������

رج ا� �ق ا�[7/� أو ا�:ر�[�( .��  .ا!� ��. و R �<�$#ق  ا!� 

 	?Qو�+T<R4ا_���. و )#2��. %$#ق ا!� ن ، و �@آ	 �� ه@ا  ا�:#��$� �� ا��Tال ا�$' &�/   

 &* Nو�. آر *�S!اBryan Turner  و D. Renteln .  ه@ا �?:4 و+T<Rما' N-F/ .��-*K/   

 C����7<اب	ت ا��[:<��9. ، و >���ور �?��#د ه��@ا  ا8:�����$
+ %$��#ق ا!��� ن '���	 ا���T<Rل *$��#�:�& ا#��% 

، &�:�OOأI����7. ا  ا�و��/ .�(      ����. و *9?�#م ا�#��#د ا!��  ��!Human ontology و ، 

           ���. /�9?�#م    ا����J/أ* ا��$#�.   .* ه� ا��$#ق ا�����7. ا�� :��ة *& ���S. ه@ا ا�#�#د ا!� ( 

�. ، و * ه�# ا����A= ا��@ي ��T` أن              $
م ا�����ري ا��8E(P             م���7= ��9?�#   ا��QAء ا��A/ ��� .��$
 ا�

Normative moral order،       ا���ا��. أن �$�#ض .��Qأ� ��� ��� و إ�= أ�. در�. ��-& �<:�A#ع ا���

س ���������. %$����#ق ا!����� ن����Oى ه����@ا  .أي أ	و �����+����T<Rوز ا����T< Nزدوا������. أ�����, *����& أ�����Rا 

.���ر �9?�4 ا����ة         /'�Sد إ�Tإ� &�* ��/ R، .��#2�( .��'�:�Rل      اE�( &�* oو ذ��  �<�$�#ق ��9 ?

 =A�* .�	�*ر ا��#اO:[�ا*?Sت ا��و��. �� إ��	F:و ا� C�D1(ا(.  

.  

  

�
�1
  ���ق ا���ن و ا��4 ا����0 : ا
	��� ا

   

  ����م ا��4 ا����0  : ا
	%$# ا�ول    

  

%���. ا�:ر�[���. ، آ��ن ا��$��2#د *��& اP*��& ه�# ا����E��O =��>' .��Q*. ا����ول *��& أي >?�����   Aا� &�*

             �O ا!8<���� أو �?>* ا�� ��O أو      ا�O:$	ار �د>? ، أو    ' -	ي )ر�� �?�ده ، أو �?��د >-�?*Q� 

�. ><�o ا���2�K�� Zن        �% N��O �� ا�$#*�. ، و ?�� ا�$�#ة ا��� -	�. ����    ا�O:[�ام ��y إ%�ى *2

 .8Eو >:�#ل ا�� ،&*Pا C�$�:� .�OOأداة أ&�	(n   إ�= *�راة �9	�M?* &* �/ R .وم و /

،	2:A* -�� R 4و ه N�Pا N�#S ون ا��و��د ه@ا ا��QA#ر ا�#ا��8 .& >�$�$, و ا�:�O �8 و  

  

______________________________  

    13-12 أ�6�, /8Tد ، ��NO $(;] ، ص ص )1(
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	2��:A*،  ,��$�$�< &��-�� R 4و ه�� N���Pا N���#S ون ا����و��د ه��@ا ا����QA#ر ا���#ا��8 .و ا�:�����O ���8 و

 @A* &*��Z>� ��9:Oم   وا  .)1(1948 و �F;ة ا��و�. ا�$#*�. '

ت *� V?#ر ا��#���. و          A�� :ل ا�E( ت	�b< �8ر وF�:ا��<��ان            ا� N�(دا .�A*� 	��k ع�Wه�4   أو�9*

ك إ8	ار أن ا�9$	 ا��دي و ا��-4 ا� �اP*& ، و آن     Aت �هS#b\د�. ، و ا�2:8Rا  .�O و ا�� �

  . ا���<� أو ا�����  O#اء '<= ا����2 اOR:$	ارا�[ر��. > ه4 آ<? �� '�م 

 Arnold wolfersا!�رة إ�= ا�:�	�X ا�@ي ورد '�A   ا�T� &*Pر�:N�29 �� *9?#م و N�8 ا

  �'#��W#ا�� ,����+ objective    4���8 ��*��& ، %���� �$��#ل أ���, ���� ���T< ب أ���. >?�����ات���k ���A��

ب ا�[�#ف *�& أن ��:4 ا��� س /�;ي        subjective*-: �. ، و �� ���, ا�@ا>� ��k ��A�� #?�   &�*  

   )2(.ه@+ ا�4�$

��	ب ، و د'6 إ�=              و/ &*Pا L/ت ر�\6 رOك ا����� *& ا��راAز ه '<= *9?�#م أآ
�	    اRر>-

   �?�'M< ��8 و ، .��/Tإ� Johan Galtung،      �/�T�!م اE إ��= ا�� ,�<#'�/positive peace و، 

Kenneth boulding  	$: م ا���E �P*& ا��$�$��   stable peace –  ، /�9?#*, ا�[ص /�� ، 

ب ا��	ب        % ` ه(Rء �k =>' 	2:$� Rأ `T� )   	���.         ) ا��X�A ا����Wأن �:�\�& إ `�T� N�/ ،

            	�ا��XA ا���A#ي �� �#رة >-	�y   ( إ�= ذ�o ا�$\ء أو '<= اp�>$< N8P %�ة ا���k XA	 ا���

ت ا��و��. O)ا�� 	ل '��Fب ��ول ا�#ATدول ا� .���<(.  

�� 	QAدة ا� Egon Bahr *9?#م اE( &* &*Pل >$	�	 و �8 >�'�6 و�?. ا�QA	 ا��ا'�. إ�= إ'

 .AT>� ا��$�م،  Palme) 1982 ( ك	:Fا�� &*Pا ,�#A' و ا�@ي ، common security،   ى	و ��

، ��k	  security dilema �� ا�:�*N *� ا���;زق ا��A*P   ��, أن ا�:	آ�M '<= ا��[S	 ا�� -	�. 

ك أ�-ل أ)	ى *& ا��[�S	 ا�:�� >?��د ا���ول          A?�، ��8د�. ،/����    وا، و .و ه�� ذات ����S. إ2�:8

ت      ��QA��'<�& �)�	�& ��k	 ا���ول آ�� ��. ، آ� و �8 �-#ن وراءه$D =:%    oو أدى ذ��،.��/ا!ره

 N
  :إ�= >��A *9?#م أو�O ��*& أ)� > ��ت *:��دة *

_____________________________  

)1( 4=�� ��+�� ، »  *�   1 ، ص 2003/ 07/09.  »ا����ن أو%.... ��	%ت �.-	م ا+

http://www.islamoline.net/arabic/mafaheem/2003/09/article01/slitml  

�غ )2(Aدل ز�� ، »  *�01/09/2005.  »  :����9 ا�8�7 � ا+�* ا��"#��–إ�4دة ����1 �.-	م ا+  

                                                                               html.1recon/adelzeggagh/com.geocities.www://http               
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- �����	
   �:\�& آN أ�-ل ا�:?��� /���: comprehensive security ا��4 ا

           . /��� �:4 إ�	اك ا��ول �k	 ا�b	security partnership: .�/ ا
A+اآ� ا��&��  -   

 إ��=  /���� ��:4 ا�:[<�� �� �� '�& ��Mوع ا���ول *�9A	دة          :mutual security ا��4C ا
	��C�دل    - 

ب ا��ول اP)	ى % =>' ?A*4 أ�Q�< 

ء ا����A*P. !%:���#اء  : couperative security ا��4CCC ا
�>CCC�و�0  -����'P4 ا���O$< 4:���� ������/

  .)1(ا�:?���ات

وز ا����ود ا�:$<����. �<�9?�#م،أ�&               �T:< R ><��` ا��و��. دورا   �-& ور4k >��د ه�@+ ا�:� ��ت إR أ�?�

هتو *$/N ه@+    .2%	�T<Rي    ا#��Aا�� ���/ �* +T<!ا 	?V –post-structural   �A�S 	�
 ، اPآ

 _N ا�:?���� و *�2دره ��� `                      �� ا��2�Oو ��� y��� 	�QAدة ا�k. ا�:$<���. ، /��� ��'# إ�= إ'

       ����/ P*& ، إذ أن اE��( &��* &��*Pل ه���ا ا����QA#ر *����/ ���Aف ا���	أو ا���7 N���>�:و%���ة ا� ���� N��/

�Dا���ا                           .����/ '<= %���. ا��و��. و >�M��M ر�ه?� /�N �9:�	ض أن �?�:4 أ��\ 	2:$� Rأ `T� ،

  .)�T�)2#'. و >�M�M ر�ه?4ا�9	د أو ا�

  �_ united nations development program  و ���8 روج /	���*� اP*��4 ا��:����ة ا!����

(UNDP) و ا���@ي ، ������ى '����� واA�< ����% ،���O:��, و د'�:��, '���ة �$���، ��9?��#م اP*��& ا!���  

 /�	وز ا��9?�#م   �?ت ، و /�	4k *& أن *-#�ت اP*& ا!� �� و *�2در+ *#��#دة >ر�[�� ، ��Kن     

 أدى إ��= *	ا���. *9?�#م                       ��* ،��#���. ا�:�� ��<�6 *��2	 ا���F	�. *��2	ا *�F:	آ/ L�<ا إر	()*

&��*Pا.   	���b:ا�#ا���8 ا�� 	��9 �< ��A� =A ��:� =��:% ,��<�	Q� 	�#��7< ت أن >-��#ن  و، و آ��ن أ%��� ا��:7<���

           �� ، .��ت ا!� �ل ا��<#م ا!�:�'�. أآ
	 إ8:	ا/ *& ا��T* �� تOا��<#م    ا��را .A �;/ ف	�� �

 &*Pا �\8 .A أو أ�، .�'  .ا!�:�

 ��Liyod Axworthy	ى >�	��X اP*�& ا!�� �� Pول *�	ة *�& N��8 وز��	 ا�[ر���. ا�-��Aي           

  :'<= أ�,

  

  

_______________________  

��NO ا�=(;] ،ص ) 1(�  R9*1 ا

)  2 (&=9* NO���  .ا
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»   ���% ����� و )������H� I@�ه�J�1 	
-��Kأو و 	���$�ن و  )�����ق ا�4��( L���1 ����,ات ا�����M#ا���,���N أ%� أو )�
  #�1�
( ...                ، 	�
-O�% و 	
��	 أ������ 	���س ��6��Mا� ����-� P
و ه� ���Q	 �,�@	 ��ؤ�	 و %��ه,ة ا�-��#، ��

��ت         ����د أو ا����%�� ا����N أ%��<�ي .@�(  +����� R��
� ا���آ��%  ,����د    ... ��H1إ ���$��� ا�4��%� ا�T��و ��
   Oأ �% 	
U�اءات ا����O4ا           	
�
�>���اءات ا��O4د ا��H1إ W�G����Q ،و آHا�� �% +
+ ا��, %� ا���H و ا���@


	 .M, إ0X�ق أو >�+ ا�����	O�-1(». و ا�(
  

  

  :اP*& ا!� �� ��$#ل   kofi Annanو ��	ف 

ب ا��X�A و ا��2	اع،/N�F�� N %$�#ق ا!�� ن و                     «��k N�F�� ,���* �Oأو �� ��اP*& ا!� 

ن ا���9	ص و ا�[���رات   ا��-�4 ا�	ا���� ، و ا���2  ��W ا�����2. ، و .��#ل '<��= ا�:�<���4 و ا�	'

 #�Aا� C�$�< و 	اد و ا��� *& ا�9$	�Pا N-� .%2:8ديا��:Rاع اMAو8#ع ا� �A* 2(.» و(  

   �_ ا�:�	ر *& ا�[�#ف و  «:  ا!� �� '<= أ�,&، اundp( *P(و ��	ف /	�*� اP*4 ا��:��ة ا!��

 و ا�@ي ه#أ��\S N	��freedom from fear and freedom from want،   Cا�:�	ر *& ا��#ز 

���2( .» ����F* .T-<. إ���ام اP*& ا��(  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

_________________________  

        )1( 3.6��F	ه�= «$(ر8O )� xا8O ،  ، �Qدي ا�T'�ا ، $(*(م *(را3O أ*7ر G�J،ا��Dم،ا�4	,��،ا��>و���،ا�: إD8ع �K��4قا « .  
http://siteresources.worldbank.org/intmnar egtopgender/resources/conceptual-framwork-

ARB.pdf  

 (2) kofi Annan , " secritary-general salutes internationall work shop on human security in 

Mongolia" . may 2000 

http://www.un.org/news /press/docs/2000/20000508.sgsm7382.html  

  
 

 (3) Human Security Center , « what is Human Security » .19 april 2008 

http://www.human securityreport.info/index.php?  
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 D83ول ر�
0 �# H���+5 ا��D ا
	��3ة ا��	��0 ) : 01(ا��  )UNDP( ����م ا��4 ا��

    

 

  
   ا	��&دة   ا	��3  

  

  
  4 ��� ا	��&�&ات             

  
  	��3 ا������ا

  
  ا	�&ف

  
 ) state( ا	&و	� -

 

  ) (individuals ا�"�اد -

  

   ا	9 ��� -

 )  nature(  

  

- �����   ا	��:�ت ا	�

  (societal      

groups) 

  
� ا	��&�&ات "� � �� "=�ت ر;�/�� >' ?0��:  

ا	�1�  ) : Economic(  ا�AB<�د�� -
poverty د�   homelessness ، ا	��

  
  hungerا	�ع ) : Food (  ا	DEاء -

 

:&م ا	���10 ا	<��� ) : Health (  ا	<�� -
indequate health care  اض� ، ا��

diseases  

 

ا	�&ه�ر ) : Environment (  ا	 �=�-

degradation  ث�I�	ا ، pollution ، 

 natural disastersا	�0ارث ا	9 ���� 

- ��>J�	ا  ) Personal : ( ي&/ا	��L ا	
physical violence ���� ، crime ، ا	

  traffic accident'�ادث ا	��ور 

 

- M��ا	��Community : (  M(  ا	�
oppression by N01�	ا ، disintegration 

of O����	ا ، discrimination 

 

 repressionا	��Political : (  M(  ا	/���� -
 P�D��	ا ،torture  �9ف�QRا ، 

dissappearance  ن�/,Rا,���آ�ت '��ق ا ، 
human rights violations 

  
 ا	���ر �? -

 ا	�Jف 

Freedem 

from fear 

 ا	���ر �? -

 ا	��ز     

 

Freedem 

from want 

  
ا	1�د

idividual  

 

 

  

  
  
  

  :ا���2ر
 Ramesh thakur,« Human security regimes ».paper prepared for the work shop on Human security 

,university of Queenshand,Brisbane ,Australia,3-4 September 1998 ,p 16 

http://www.gdRc .org/sustdev/husec/comparisons.pdf   



 - 37 -

  

ل �? �� *Rita Floyd .>T$#ل >$* �� ، Human security     .��A*Pر/�. ار�. /��& ا��$$* �� 

��?A/#آ .��Oر���k &Copenhagen School's securitiyation approach  .��/ر  ، و *$

  �� اP*�& ا!�� �� ه�# ا�9-�	ة ا�:��      «:  ، أن  The human security approachاP*& ا!�� 

_� �-N ا��2�Z و ا�9	د ��? ه# ا�?Aا� N�$: ت�*  )1( »  ا�A*P.اRه:�

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  

(1) Rita   floyd  ,  «  Human security and the Copenhagen school's as a securitizing move  » . Human  

Security Journal  , the Copenhagen school , volume 5 , winter 2007, P. 38 
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             D83ول ر�
  ا
�+ق 5�4 5+ا�H ا
��� :0 ا��4 ) : 02(ا

  

  ��ا��� ا��و�  ���ات ا����ر��
��� ا�����ة(����، ا��ا�  )ا��ا

��  ا��� ا���!�
 )�"#$�  )�'��ر&� آ

  ا��� ا(�)���
  )��UNDPر&� (

  
 J� J�K؟ا  

  

  
  �ولا�      

  
7��	ت   اK;�6	ت، ا�

  
  اK/�اد     

  
  ا���= ا�+�دة

  

  
  

  اD��,Oلا��
�ة ا���ا?�� ، 

  
��%	��7  ا�+��� ا�

)group identity(   
  

  
��Dه�� ، ا����4  ا��	ا��/ ،  

  
��ا�+� أ��  �/ J�Kا

�3	�8؟  
  

  
 � �Kزق ا'  ا�

security dilema   
)Rebert Jervis (   

  
���7  ا�'زق ا�

Societel dilema   
(Barry buzan)   

  

  
 ��,	,Kت ا	�	م %���6 ا�4��

  ��F6د
(John Burton)   

  
�2	در ا��+���   

  

  
  ا��ول ا�SKى

  
7��	ت  ا�SKى �7T، ا���	�U ( ا����6 ا� V � G!U W6�

  ) أو ? ��ي
  

  
J�Kا X��4% G-	,و  

  

  
 ا���ة ا���!��� ?�!G ا,��3ام -

� �Fد  
  )ا��ا;���(��ى  ا���Z6 و %�ازن ا�-
T\�� W \�ا?] -� %�GS ا���ة ا��

 W6�	ا��ولت,�6آ�   
ا��ا;���  (اO;�2	د�� %�[�V ا���ة -

  ) ا����7ة

  
- X�� % ا,��3ام G-	,و T�� 

ا��`] و ��^ام أ�8اف ا� ^اع 
V ف ا��	إ�� W6�  

- �aD0ا��روب ا� W6� G ا��
 ��,	��6?�6�  

- �� ا��	��ة اO;�2	د�� ا�� 
��4����	���  D, Xم 

  
	�� ا,��3ام -� G!�? ا���ة   
 ا���ا?] ا�>,�	%�� و -

 �8���  ا��
- ��   ا���	��ةاO;�2	د�� ا�� 

  
c�	0دور ا���ف ا�  

  

  
 �462d�6 ا�% 	� e�
 GSا���

  ا��8 ��

  
  )  اDSK;�� و ا���	���اO���	رات(ا����gK GSاض إ��	��� 

  

  
;��د %�GS ا���ف 

c�	0ا�  
  

  
   ووا;T ا��4	�F	ت ا��و�������8

  
 ا���GS ا���	�� ا,��3ام,�اء (ا���	دة ، �2	�Z ا��ول ا�!��ى

  ) ة ا���GS ز،�g	ب إ�	ع دو�� 
�ل ��	��� إ�	
  
  

  

  
�J  « :غ/(دل ز)( :ا���2رKم ا�+F� �g	�1 دة	إ�–���7�J ا�Kا �/ c4ا�� i�  NO�� ، 4 $(;] ، ص» ?��	
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ت   و�#: �* p���]>< &�-��     ح ا���@ي	ت %� ` ا���7�#: ��* .��DED ��� .���A*Pت ا�Oا��را ���� N���>�:ا�

 ,*�8Muller���?:�/ .�Aو ا�$�4 ا��� ، &*P/ .�Aاف ا���	S�� +����< C�	S &' ، .  

  

              D83ول ر�
��,�ت ا
��$�� :0 ا
3را-�ت ا��&�� ) : 03(ا�  

  

  ا��4ــــ> ا�*Oـــــــ�دة  ا�:�ـــ�ن ��@�ع ا���

  ا��و�.
  

  ���T#'.ا
  

  ا�P	اد

  ا� �دة، ا�$#ة
  

  ا�?#�.
  

+  ا��$ء،ا�	�

  
�J  « :غ/(دل ز)( :ا���2رKم ا�+F� �g	�1 دة	إ�–���7�J ا�Kا �/ c4ا�� i�  NO�� ، 4 $(;] ، ص » ?��	

  
  


	%$# ا
1��0ا    : 0��  ا
>�8I 5�4 ���ق ا���ن و ا��4 ا��

  

 *�&           إن ا�	/L /�& %$#ق ا!� ن و   ��?A�/ 
��	 �8\�. ا���8E. /��& ا��9?�#*�& و *�� �� اP*�& ا!�� 

*QA�� E#*��.    . و����#ل ا���\#اءو  ا)��:Eف أو ا�:$��ء��� ���Kذا آ���6 %$��#ق ا!��� ن *9?#*�� *	آ���

                    R إ����?�K� ، N��>�:ا�:�$��� ��� *� :#ى ا� &�* #�>]< R .��S/-. و *:$F�:* ت*<.  ذات >9	'�-:*

   *#?9* N
�< �>' 9$
*      N2�� د-� R . ، و�	ه#� .�� إR ���  ا):Eف, *��_� *& %�� ه# ��8. إ� 

ز   T�!و ا C��7:ى ا�#: *               &�*P9?�#م ا* ر و ا���ر�O. ، أ*��Fا�� &�/ l8A:ا� N2�� *�A' و ، ،

            &�* ���OR و C�8��:إ��= ا�:����� وا� .��ن ، ���7 ا��9?#م /��ا �����ا ��� % �!/ &*Pا L/ر &-�

 8E' ��%        ن اP*�& ا!�� �� *�& %��� ه�# %�C ، أي ا���C ���                     .:, /�9?�#م %$�#ق ا!�� �Aو�A< إذا

   ، &*Pن                     /ا*N ، أ*-& إ�8م ه�@ا ا���QA* &��W .�#? �/ C#*�. %$�#ق ا!�� Fا� &*P9?#م ا�.  آ��

 %$#ق ا!� ن ��$C ��#ر+ /P*& ،و �� ه@+ ا���. �-#ن >�$��C اP*�&               ا%:	ام��-& أن ��:�	 أن     

T�:ن� أن %$#ق ا!� ن  .. �:-	�y %$#ق ا!� AQ%R ى ، إذا	و �-& *& �?. أ)  
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       &*Pب ا�k .�% �� `�b< و p>$:< �8،               ن *& '#ا*����A< N. %$�# ق ا!�� �?* E*' &*Pا A� ا�/

                   &�*Pه�@ا ا &�-�، ���Fا�$��� ا�� .�T�:� ن، /�� أ�, ��-& أن � ::` اP*& دون أن >�:	م %$�#ق ا!�� 

9 و *(8:، و >��& اP%�ا          �-#ن�M* A*أ .�ث ��� آ�N ز*�ن و *-�ن أ��, إذا إ):�N اP*�&         �� ه@+ ا��

    � /��& %$�#ق             .آ�6 %$#ق ا!� ن أو�= ا�\��A�:* س ��-& ا�$#ل أ�, �D. >	ا/7OPو '<= ه@ا ا

O` �8#ي Pن اP*�& ا!�� �� /�9?#*�, ا��            A< �?A�/ `OA:��،��*N ��	ط  ا!� ن و اP*& ا!� F

 �� ذات ا�68#?:�k ن و  )1(.%$#ق ا!� 

 %$�#ق ا!�� ن و   ا%:�	ام   ، أن ��#ه	 اP*�& ا!�� �� ه�#     Bertrand G. Ramcharanو �(آ��  

      .��� ا���T#'��. ا��و����.، و ا��$?:���Wا�:��� و .���OOPا ,��< ا������� ��$��#ق   *��& ا!'��Eن %28	�

         Pا &* Nه@+ أ�& آ 	QAن >(آ� '<= و�?. ا�*�& ا��9	دي ، و اP*�& ا��#�AS، و اP*�& ا���و��          ا!� 

��  .�	>�7#ن �W& *9?#م اP*& ا!� 

Individual, national and international security are all inter-linked within an 

embracing concept of Human security. 
(2)
 

3($��#ن ا������7 و ا��$�#ق ا������7.    و �$#م اP*& ا!� �� '<= >$<�� %$#ق ا!� ن ، أي أ�-�ر ا�      ( 

 ا��������&، و >��AT` %���وث        ����O R ، نر %����. ا!��� ��S2` ���� إ��< ���;و�#���ت اP*��& ا!��� 

��:Tة و ا��	OPد ة ا	9>� N\ة أ�)4(.ا�MAا'ت و >#��	 '#ا*W N	ور�. ���
  

و ��#د     Ramcharan ن %��. %$�#ق ا!�� ن  ه�              �W ز    ، إ�= ا�:;آ�� أن >;��� و�T�! C��	7ا� #

     ̀        اP*��& ا���9	دي و ا���#�AS و ا����و��، أو /����رة أ)��	ى اP*��& ا���9	دي و ا���#�AS و ا����و�� �:7<��

                                                                                                              
  

  

______________________________________________  

�J ا���	�� و 
��ق ا���	ن « ، ا��o6 ا�T\8ش) 1( Kا J�? [?168 -167ص ص .  » ا���ا    

http://www.aihr.org.tn/arabic/revue arabic/pdf/revue10ok/164-127.pdf  

 

 (2) Bertrand G .Ramcharan , "human rights and human security ". 

http://www.humansecurity-chs.org/activities/outeach/ramcharan.pdf  

 

(3) http://www.wikipedia.org/wiki/Human_security  

  
�J ا���	�� «،  w=(ن �2iور ، أ�8��6ك) 4(Kت ا	أو��� Wإ� GS��  4ص .  » 

http://www.child-soldiers-mena.org/Humansecurity-introduvtion ar.doc  
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+ ا�9-�	ة ��� '��N    @ه� ، �(آ�� '<�=   �Barry Buzan	و�� #ر  و �\�X أن ا� %��. %$#ق ا!� ن،

  :*?A�/ ,� 4#ان

 People , states and fear : the national security problem in international relations  

 ا���و��، %��� أن اP*�& ا��9	دي          و     /�& اP*�& ا��9	دي و ا��#L         �AS ، %�� أ/	ز ا�:	ا/    1983'م  

و اP*& ا�#�AS ا��@ي 8'�>�, اP*�& ا��9	دي ��T`           ،  ا�$#*�  / *& ا�#T�   �AS` أن �-#ن ا�$'�ة ��    

	�)1(.أن �-#ن 8'�ة ��*& ا��و�� �� ا���4 ا���
  

 &* Nى آ	و �Sigmund Simonsenو  kiven Boyle   	�?V ا��@ي �� ، أن *9?#م اP*& ا!� 

F8. �-	ة اP*& /���ا '& اP*�& ا���    A* دة ���#    �� ا� A#ات اP)�	ة !'?< �O)* ي �<�و��. و	-

 �<:?����ات و ا�:����ت      A:رؤ� ���T:� ة	أه��. آ�� N
ا������. '<�= ا!�� ن و %$#�8, ���      ا�P	اد، ��

  .'2	 ا��#��.

آ� أن *���	 %$�#ق ا!�� ن ا��و���. �S ��8#رت '<�= *��ى )�� #ن A�O.، و ا��� :��ة *�& *9?�#م                    

دئ إ�= 8#ا��& *<M*. '<= ا��ول ���            و >4 >	��. ه    ا�� واة،ا�-	ا*. ا!� ��. و    �* &* 	��@+ ا���

  )2(.أو8ت ا�MAاع و ا� <4 

    9?#*��ن *:���ا)Eن ، �-Eه���* R و ، =��Aا��� y��9� ���?� y���� نو اP*��& ا!��� �� و %$��#ق ا!��� 

ك روا/�L /��& ا��9?�#*�& ، /����                       �A2�9<. ، �-�& ��-�& أن >-�#ن هA* X_Vو أ�-ر *29A<. و �?�

 ، أن CHS ( Commission on Human Security  .A �� 2003(��	 ا��2در '�&    ��	ى ا�:$	 

        &*Pدل، ��:* N-F/ زانM�� ��'� '<= >����� ا��$�#ق        %$#ق ا!� ن و اP*& ا!�  � ��ا!� 

                   `�T� Xا�� (ال ، آ�� =�>' .�/ع �� %�. *��A.، و %$�#ق ا!�� ن >� '� '<�= ا!��\�ا��?�دة /

   ���O. ، و ه�@+ ا��	��ت ه�� ���#ه	       >	��8. اP*�& ا!�� OPت ا��؟، ���P*& ا!�� �� ����� ا��	��

  )3(.ا���ة

ت�QAت و ا��  إن � C %$#ق ا!� ن >7#ر إ�= *�T#'. *�$�ة *& ا�7	ق ا�:� آN *& ا��-#*

_____________________________  

(1) Bertrand G  . Ramcharan  , op .cit , p.2 
 

(2)Kevin Boyle , simonsen  ,« Human security,Human rights and disarmament ». p.5 

http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art2137.pdf  

 

(3) Ibid ; P.6 
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و�. إ'�ل %$#ق ا!� ن '          ��� �* N��< ا��-#*�. ��-& أن 	�k  ا!8<���� و ،�AS#ا�� :#ى ا� =>

 *#�W هT#م ا��#م *& S	ف ا��-#*ت ا��[:<9. ?�Wت ا�:� >4 و��nا��و��، و ا����� *& ه@+ ا  

ف ا���ه�ات و        �Wإ =>' N��< ت�8ت���l ا��-#*9<Rن     او   ا�:�� أ/	*:?� %�#ل %$�#ق ا!�� 

  &��* p>]:ا���8. *���ى  ا���	*���8ت /?��@+ ا�:Mا*?��9<Rد ا#��?� N��
ت ا��:����ة ��	8<��. *�� ر    *���R#ا� 

_�. ا��و��.    ATا           ا���-�. ا�����?< ,�A* و ، ����رة '�& >?����ات *���	ة ��$�#ق ا!�� ن '�' +@?� ،

 ��9ظ '<= *QA#*. %$#ق ا!� ن ه# *	آ` %C�$�:� 4O اP*& ا!� ����*& ا!� ���.)1(  

ك ��Aار�.ه	�:��Oو %  ا ��$��#ق ا!��� ن ، ����9-	ة ا�	_��� �. ��*��&    >ر�[���. ���� ر/��L اP*��& ا!��� 

?A' &>'ر/�. ا�:� أPت ا7ب  Franklin d .Roosevelt   ا!� �� ��-& أن >#�� ا��	�( ��

    �� �AS#د ا�1941 ���9 6ا!>�    .��OOت أ:  ، رؤ�. روز�<6 �<��4 أ�, �;yO '<= أر/��. %	��

 ، %	��. *�&   freedom of religion    ، %	��. د�freedom from speech    .��A%	��. ا�:����	   

آ��6 ه�@+ ا��	��ت     .freedom from fear ، %	�. *�& ا�[�#ف   freedom from wantا��#ز 

                   .���A< و ���ء E�Oم '��A/ 4 ا��:���ة و�*Pا y��O;:� .او��Mا� 	T% ه� .��' *���A. '<�= %$�#ق    ا�:�

)2(.ا!� ن
  

�. ا��	��ت ا���#��.،    ، أن اCHS(   &*P(و ��F	 $<	�	 �W#9*. اP*& ا��F	ي       �% �A�� ي	Fا�� 

 .�ص ا�@�& �:�	W#ن �<:?��� و ا��#اX8 ا�[7	ة ، و ذ�o           و %�]�P4       ا?<ء ��8را>?4 و >7<���A�/ 

 �A�� #و ه .�OOPت اس ا��$#*A>� 	�#< �:4 ا�QAا� C>( o�@ا*. ، آ	ء و ا�-  � �N ا���x و ا��$

 و -ا�:��	ر *�& ا���#ز و ا�:��	ر *�& ا�[�#ف       .ا��	��ت    �	/L اP*& ا��F	ي /�& أ�#اع *[:<9. *�&         

 oذ� C�$�:� &�:*' &�:�T<ا	:Oي إ	Fا�� &*Pم ا�$�:  

-  �,�	�
*���	 و إ�	اءات و:ا 	�#7:� .�kA:* و ه� >:7<` �?#دا ، 	Sس *& ا��[Aا� �$<   

.�T?A�/ وفت >��� ا��[ O)*.  

- 4��	�
س '<= >7#�	 �8را>?4 و  :اAا� �' � �A� �� &�>*رآ�& آF* أن ���2#ا =>'  

  .ا�$	ار

_____________________________  

(1) charlotte bunch ,« a feminist Human rights lens on Human security 4». PP. 3-4 

      http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/charlotte/Humansecurity.pdf  

(2) Kevin boyle , sigmund simonsen  , OP. Cit , p.6                  
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)1(.و ا����. و ا�:�-�& ��Mزان /�\?� و آEه� *7<#ب 
  

   

  &*Pن         ا�. ا  ا��F	ي ��Mز %$#ق ا!� ن، و إ%:	ام %$#ق ا!� �% `>�P*�& ا���F	ي و   ه# �� 

                M��M�< و .���% Nأ�� &�* ��ل اP*�& ا!�� �T* ��� ت�O�O ة�' �Wإ�= و .�W#96 ا��>�#< �8

  :%$#ق ا!� ن

-.9�Aت ا��س �� ا�MAا'Aا� .��% .  

-.�>OPر اF:س *& إ�Aا� .��%   

-N$A:س دا_�� ا�Aد'4 أ*& ا�   

د�C *	%<�. ��*& ا��F	ي ��Rت * /�� ا�-A�ء Fاع إ�MA  

رة ا��د�. و اOP#اق -T:ا� ��TF<  	$9��9 ����ي ا�<  

ن--* Nآ �� xد�= *& * :#ى ا���Pا��� ا 	��#< Nأ� &* Nا���   

-.�OOPا���2. ا .�Aإ�= ا�� ���Tل ا�#�   إ'7ء أو�#�. أ'<= �\�ن و

م '��� آ9( و *:-�� ��$#ق *<-�. ا!):	اع -Q� 	�#7< ).�	-9ا� .�->*(  

--�< ���T>� �OOPا�:�<�4 ا 	س /:#��Aا� ���� &�  

�����. *��� إ%:��	ام %	���. ا���P	اد ���� أن �-��#ن �����?4 ه#���ت و      -' .�� >#Z���W ا�����. �?#���. إ��� 

.'#A:* ءات  )2(.إ�:�

  

  

  

  

  

  

__________________________  

                1ص   ، �Q�@0 BO8� ، 2003 �6189, ا��� ا�T'�ي ، ا}ن ا��� ا�T'�ي) 1(
                                                                                       

 doc.arabicsummary/docs/org.learningpartnership.www://http                       

��NO ا�=(;] ، ص*9) 2(�   R4 ا
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  J5ا+
  �K ا
�3?� ا����0:  ا
	��� ا

     

   ا��������0م ا
�3?� :  ا
	%$# ا�ول      

  
_ '<= ا�:2#ر ا�A*P ا��T:��� و ا!� �� آ��ا_N ��*& 4  �$� >7#ر *9?#م ا�:�)N ا!� �� ا�$

'� إ�= وا�` و * (و��. دو��. ، و ه# أدى إ�= >�#ل ا��Tا��و��. ا� .'#�T�>� أي، C% &* N(�:

 N(�:ا� 	�
ا�[�ر �� ا�$�م /,، إ�= وا�` أ���6 ا��ول *�T	ة '<= ا�$�م أو ا�$�#ل /, ، و �

ت '���ة ،��م ا��و��، و ا��:�
N �� اOR:$	ار أرآن /;%� آ#�, ��y ا!� �� إ�-QAا� �� 

�)N ا!� �� ��AO �Tا �, �� ا!'Eن ا����� >�	�4 ا�:�)N �� ا�F(ون ا��ا)<�. �<�ول، إR أن ا�:

  . %$#ق ا!� نا%:	ام��$#ق ا!� ن ا�@ي �	آW =>' M	ورة >	�8. 

ر * ه� إR >;آ�� ���-ر ا�-�OE-�. %#ل ا��	ب ا��د�. -�Pو ه@+ ا–Guerre Just  .)1(
  

" *�ر��O. >��	ى ��?A/#آk& "    &��*�� .���#�Aا�� ����/ ��*  #?9* y���� &��*Pأن ا ، ��*��:/D،   ء��A/ ,أ��� N��/

�'وز    ا�:�����T:�� &��*Pا ����O#< &��-�� N-Fو /?��@ا ا��� ، �-�*��Aد� N-F��/ و .��Oر �:��N-F '���	 ا���

إ%���ى أ���-ل  >�:���	 ا!���AD.ا����QA#ر ا�:$<����ي ا���@ي �	آ��M '<��= ا����	وب /���& ا����ول ، ��MAا'��ت   

  N(���:ن ا�K��� ��Aت ا��ا)<���. ، و *��& ه/� اP ا�MAا'����S ء9��Wإ `�#: ��� ��?>��  ���A�� ���* ��?�>' &��*

_N و >C� ���A إ���O:[�ام ا�$���A#ات ���O#ا� X���>:]* ل��:���O/ ، ���?�* N���*ا!�:���Mام /:������. ا�����#ارد �<:�

  .�O ��� ذ��o ا�$�#ة ا��� -	�. إذا               ا��/<#*��/ Lb\ا�� N_�Oو &�* و ا��$#/ت ا!2:8د�. ، و �k	ه

XAء ا��ر أS	اف ا�MAاع '<= إ�?��! 	*Pا l:82(.إ(  

ل ا�:� >$�#م /?� دو��. �O ��W<7. أ����A.          « :  ، ا�:�)N ا!� �� '<= أ�,       ��Rousseau	ف  �'Pا

 ه�  )b/«.)3	ض و X8 ا���*Eت ا�Eإ� ��. ا���7$. '<= ر'

  

___________________________  

   231ص  ،1999 ، دار ا�\#(ب ا�Q72| : ا�BFا�b .  و آ�V؟ ���أ ا���GS و ا���	دة �	ذا؟  Q7p] ،  أو 84زي) 1(

  
�J   «  ،غ /(دل ز)() 2(Kم ا�+F� �g	�1 دة	إ� –���7�J ا�Kا �/ c4ا�� i�	��?  «.  [;)$ NO��  1، ص  
   

���أ ا���GS و ا���	دة �	ذا ؟ و آ�V ؟ ، Q7p] 84زي أو) 3( . [;)$ NO�� ،  234ص  
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م ا��و��" ، �� آ:/, 7�R . J .Vincent	ح QAو ا� N(�:م  ا��'  

International order Non-intervention and "  ,أ� =>' N(�:9?#م ا��� X�	�<:  

»                   	��YM% ول أو أي,�� ا��% 	�.��B% أو ، ��% 	���ر دو�Qإ ��< 	�.��B% أو ، ��% 	� ا.��ل ا��� ��1م ��� دو�
0��د ��\ �,ا��	 و                M% +�
	 �,و�	 أ�Xى،و هGا ا��,X+ ه� .�@Xي >� ا��^ون ا�,ا�$� +��� +X,���� ��1م 	
دو�

��           +���	 ، و ه� %�K \O, ا��
�ن ا�$@��ي �@,و�	 ا��$��,>	 ����,X+ ، و �
�T��� Lورة أن ���ن ه�Gا ا�-�

	

� ������ ، و ��W��M� \M >-� ا���Mذج ا���@
,ي �@-���ت ا�,و�a أو �
�����.«)1(
  

��=   إا�$<�6 ا�:�)N ا!� �� '& ه��,، و إR ا��	اف '<= W	ورة '�م Antoine Rougier �(آ�

         ��	ي، ��(آ� '<= أن ا�:��)N �-�#ن ��� %��. ا��T	ا_4              ��	زأ*  .8#ة ' -	�. ، و �$�ت روح >�)<?

�. ا��
�	ة أو ا�T	ا_4 ا�:� >T	ح /���7:? ��W	 ا!� ن)2(.ا�[
  

              ,��>�< N(��< ,ف '<= أ��	�� ��رات إذن % ` هR)ء ا�:�N( ا!� ��:'Rه�@ا أدى      ا &�-�، .�� ا!�� 

ا':�ر+*ه�. * ��-& إ�= ا�: ؤل '& ��  . أ*	ا إ� 

     ��?�;/ .��ل ا!��� ���'Pا 	���%Pا��و����. �<��2<�` ا .��AT>ف ا�	و��8#ع   « :>��� ���A* =ل >?���ف إ���أ'���

Sو X�9]< و .��ة ا!� � ; ا���?<«.)3(  

  =>' ، �O�O 	�k و ?�M�  /�2	ف  /Rه:��م  أن آ���A/ N ا���F	 ����	ون     ا':��ر ��:�	 ه@ا >�	�9

&��' 	��QAل    ا����'Pض أن ا	أ���, ���9 X���	�:ه��@ا ا� ���� .�� ا�yA��T أو ا����	ق أو ا���AT �. ، و ا!���-

                 ���ن و ا��-�ن ، و أن 8/<��. ا�� �� وراء ا��$�*Mا� 	ه�� وا%��ة '�� .��ا��#�?. �<�2<�. ا!� 

د ه@+ ا�9-	ة إ $� N��� و ، 	Fا�� �A�� .آ	:Fا����7. ا�� N�9/ 	Fا�� N-� زمE* 	*ه� أ .����=  ا!� 

ة ا!� ��. �:���ل *�& %$��. >ر�[��. إ��= أ)	ى،'<�= أن *� ه�# >�����                     �ا�$#ل أن >���� *9?#م ا���

.�	Fة ا��	ا�79 ,�-�< R ��  إ� �� أو �k	 إ� 

 أ>6 ا��$�. ا�:� ><:?� �:��	ف ا��	ق                      �A�/ ، ����S 	*أ�, أ =>' �$� آن �QA	 إ�= ا�	ق �� %$�. *

8 ��$#ق ا!�     	( N
 و               /;�, ���A:�$D ه�# و���� .�� ا����� '�& ا�$��4 ا!�� A*#?9* أن &��� ن ، *�

M��:و ��#د  ، )4(.��, ��ء *& ا� Rougier Antoineن#-� R ، ��   ، ��)آ� أن ا�:�N( ا!� 

__________________________  

  )1 (R6�6; 8نO ،   |6�$ e6#$     ، ��� ا���	,� ا��	����  )   .,�O�0'* 2(ث: �  و;}� t6�u� ، 2004 ، د ;3،  )��آB ا

   .819ص 

���أ ا���GS و ا���	دة �	ذا ؟ و آ�V ؟  ، Q7p] 84زي أو) 2        (.   ،[;)$ NO��  235ص.       
    

)  3 (R6�6; 8نO |6�$ e6#$ ، [;)$ NO�� ،  819، ص  

)  4 (&=9* NO���  ، ا��W=9* ,29( ا

  



 - 46 -

 �:	اك دو�. *� أ)	ى �� >�)<?/         L�$� ف دو��. وا%��ة	�S &�* ن#�-� ��   .، /N ا�:�)N ا!�� ��A�/

Rolin Jaquemyns          .ت ا��و�����QA�>� L�$� .��#]* ��و ���   .، ��	ى أن ��E%�. ا�:��)N ا!�� 

 N���/9:����ن %���C ا�:����)N ا����� -	ي ا!���� �� �������T ا�����ول �	د���� أو    Riesman  وTesonا��$�

�'�� . , ��	ى أن ا�:��)R N ��-�& أن �$�م /4�O دو��. ، و �-�&          ، �Bernard Kouchener �Kأ*

                  &�*Pا y�>T* �Wدة /��ون ر	�9A* .92�/ .��_ ، آ� أن ا���<�ت ا�� -	�. ا�$�'�T` أن �-#ن ��

  )1(.ه� '�<�ت *F	و'.

ت '<�= ا�$��#د ا�� /$. ا��@آ	 ، ���:#اه� ��k	 *�\�#ط ، و                          �Q9�:ك *�& ا�Aم ه�$< س *Oو '<= أ

 أ�? >��N ا����� *& ا�:9 �	ات *� �N�T ا��ب *9:#%� �<����� *�& ا�:�� 9ت /�k                4�O	 *��د ، آ�   

 .��  ا!� 

��& �k	 ا���-& ��و�. أن ><N(�:� ;T ' -	ي �W دو�. أ)	ى *� ���� ا��:'` ا�:� ��8 >���ث و                 

L$� .��  )2(. ا�[ _	 ا��د�. و ا��F	�. *& أ�N أه�اف إ� 

�#ا��8#ن �(آ�ون /;ن ا��و   �            ��� ا�$#*�. ، و /;ن *& ا�� :��� و�#د ا��$?��2* �� Rإ 	QA< R ل

)3(.ا!� ��. ، %�� أن ا���	ك ا�#%�� �<�-#*ت ��-& ��� >	ى أ�, �� ا��2<�. ا�$#*�. ��و�?
  

ك *QA	ون �<:�)N ا!� �� ، و�W#ا >�	�9ت >#��$�. أ*
ل Aو �� ه@ا ا���د هVerwy  ,<	-9/   

L'overriding motive Z� < ���/ ه�افPا����� *& ا N��< .�	- ت ا��E(�:أي أن ���� ا� ، 

س OPو ا =>'Pأن �-#ن ه# ا ��و �8 ذه` ا���l �:�	�	 ا�:�)N ا�� -	ي . �<�ا�� ا!� 

�� أ)� *9?#م ا�[7	 /���A= ا���7 ")7	 داه4 " ا!� �� /�T	د و�#د:�  ، ا�@ي ��:�	 ، و /

  :>� �OOأ S	�N(�.)4(                    ي	ا��� - N(��:ا� &A�$� 6�/D ر���* �����< ./#�� ه# Aه ,Q%E�  ، و *

��	 ا���ر�W. ا�� ��S &�* .�O	ف ا��-#*�. �� :#�`                  A' N�:8 E
ا!� �� ، �$�� ��:��	 )�7	ا *�

  .>�)E ، و �� ا��$/�:�� R N	 T<#�� اRnف *& ا� -ن و '�م *�A?4 ا�	'�. ا���2. )7	ا

��>� .� A�/ د��	 اP)	ى ، R ��-& أ*�:'Rا N�* �?� ءلا�:$دات '<�? :� �8 E
   '���ة *

________________________  

	ذا ؟ و آ�V ؟ ،  Q7p] 84زي أو) 3(.� GSدة و ا���	أ ا������.   [;)$ NO��  236، ص  
   
)1 (، [;)=���NO ا�  237 ص  *R9 ا
) 2 (R6�6; 8نO ، |6�$ e6#$   ص ، [;)$ NO�� ،822             

    239-238  ص  ، ص ��NO $(;] ، Q7p] 84زي أو) 3(
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 '<= %� �	وط��Aأ� E(�< ون��	� ن دو�. *-O ا�$#ل أن &-�� =:*Teson   أو Kouchener   

 `T� N?د��:'Rذات ����. ا .�> * .Wر '<= اnراء ا����F. أو ��, ���ت أ)	ى *& و�#د *�

�:�)N ا��A�P ؟ ��2#/. ا!�/. '& ه@+ ا�: ؤRت  أو إ��ار ��اء �?@+ ا�؟/ ,�� `�7< .Wر��

6/D ر���� N�  )1(.>�$� ا��?�. �� N��O ا�:#

 %�#ل  ا)�:Eف  /;�, T� R#ز ا� �ح /�:�)kP N	اض إ� ��. '�A و��#د     ، �Hedley  Bull	ى

          ]* 6��ب     *�A= ا�[	ق ا�9Z�W ��$�#ق ا!�� ن ��� ا��T:��� ا���و�� ، و آ��k أن ��� =�>T:< ,و��

'� ��� ا�:��)�kP N	اض                       ��Tدي أو ا�	ا��9 Cأن >�-�4 ا��� `�T� ��:دئ ا�إ��ع 8�#�� ����د ا����

              ���م ا����QAا� l�#�9< =>' درا آ?@ا 8$% N�T� أن ,�;� &* .��و ه�@ا ا����ع ا��8E(P '�&      .إ� 

 ������'#+ ا�9����OE9. ا�����8E(P#ن >�������. ا�$ ����* =����>' �����A�� N(�����:ة*������أ '�����م ا������' ،Rule  

Consequentialism .           N\أ�� N-F�/ C�$�:< اد	���� .*�� ا��2<�. ا��:�م ا����� ، و /QA��

ب >#ا��C %�#ل                ��k ��� .��'& S	�C د'4 *��أ '�م ا�:�)R�/ N *& ا� �ح /�:�)�kP N	اض إ�� 

 p]>� و ���O. ا�:� Chris Brown >���� ��9?#م ا���<� ا!� OPا��$#/. ا ،    &��% oا�, ذ��#<

          .���$
 ه� أن ا�:�)kP N	اض إ� ��. �O#ف �� :�A دا_�� إ��= ا����#ل ا�Aه .*�$#ل أن ا��F-<. ا��

o�9@ ذ�A:� .7> ا�@�& ��<-#ن ا� oو��P.)2(  

                    y��ع ا�$�	ار و��W '��د *�& ا��$��W  l��/ ح	:$�،.��و آ��و�. ��F	A'. ا�:��)P Nه��اف إ�� 

 ا�:� ��:��	  ?_9�:�Oا  ��	ة '�<��. ا�:��)N ، و ��� ه�@ا ا���2د ��	ى         �W	ور����Colin Powell   

   $/O �-�	*Pر��. ا/� ���T#'. *& اN��8 .>�OP >$���4             ، وز�	 ا�[Tو�#ب ا��2#ل '<= رد إ� 

 اM:�Rام?A* N(�:�/ : )3(  

  ؟  هN ا�?�ف ا� �N(�:>� �O *?4 و *��د /#W#ح-

- 4< Nذ ه9A:Oىا	(Pق ا	؟  ���� ا�7  

-   ه� ا�:-��X ا��:N(�:>� .�8# ؟ *

_________________________  

��NO ا�=(;] ا��آ�) 1( �  240 ص  ، *R9 ا
  
) 2 (R6�6; 8نO ، |6�$ e6#$ ، [;)$ NO�� ،  823 ص   

) 2 (j;3ل ا*)=6"��= ا���4ة /� %���� ا� ^ا�	ت ا��و��� ?�� ا��4ب ا��	ردة « ، Kا��`��: دور ا �درا,� / «  .,�  �(O=#�6، ر$(

n=(,6$)6=�   .65ص  ،O ، ،   2008(�", ا�BFا�b  و ا�"j)(ت ا�7و�6,  ا�"�8م ا
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-.�A�/ 	S  ؟  هN >�6 دراO. ا�9#ا_� و ا��[

ع-WوPل ا#�:O &أ� =�K� ام ا�$#ة�]:O/ �W#ا� .T�  ؟  إذا >�6 *�

  *�. >$�#م آ�	����. Pي ��-N *�& أ��-ل ا��Oudraat         =�Aأ*' 	��و �� :��   ،  ا��ا)<��.   �$:	ح *�

               N(��:و ا�:�� �-�#ن ا� ، 	F�' ��Oدت ��� ا�$�	ن ا�:�O �:د�. ا�ت ا��	ب ا���	Q� &* ح	ه@ا ا�7

.�� �� ا��Rت ا�:��#�8 ?>V �� :)1(  

�E%�. ا��	ب- ?� .�'	� .7>O ت ا!8<���.( و�#د�QA4 ا��:��ة أو ا��*Pا(  

رات(  F��* N	و' ه��N ��:���	 *���	ر ا�:���)– و���#د ��8\�. 'د���. -���:'Rا.��وX��8 أ'���ل  :  ا!��� 

  ).ا!/دة

-.A ا���� ���.، ���T` >$����4 د����N واZ��W   ؟  *�� ه��� ا����وا�� ا�-*��A. وراء ا����	ب - ا�A#ا���%v� دون 

ل��:Oا_�ا#F' N-F/ N(�:>� .آ@ر�� .��ع ا!� WوPا  .  

-    	�(Pذ اE4    – ا��< Nذ ه9A:Oى   ا	(Pا N_O#إ   ؟  ���� ا� `T� ،        ��:اف ا�	�S�� ات	ار >��@����

XAل ا��  . >$X وراء أ'�

 - .��OA:ر؟– ا�	ب *� * :#ى ا�\	ار ا��	8 `OA:� Nه   

ح-TA�  . >#ا�	 �*ل *�$#�. /

 .DED =إ� .��هت��-& >$ �4 �راء �$?ء ا�$�#ن ا��و�� %#ل ا�:�)kP N	اض إ� T<ر_� �.ا  :  

- P�QQR7,ا�:���     : ا�ولا lو      ���@ه` إ���= ر��� .*E ���/ y���� ,ى أ���#'���/ �� اE$:��ORل)N ا!��� 

+و ه��@ا  ، ا!8<������& �<�و���.��T<Rى ا	��� Ian Brownlie ق��
  ، /����م و���#د أي ��O �A��O#اء ���� *�

N(�:>� 7ءا �	'�k ت /�& ا��ول �$�م8Eدئ ا�:� >�-4 ا��  .اP*4 ا��:��ة أو ا���

- P�R7,ا ���Jا� : N(�:ل ا�T* C��\< =ر��'# إ�Sإ �� �'�Tا� N'<= ا��� 	2:$�� ��   ا!� 
  

،��T#ز �<��T#'. ا��و��.  اP*4 ا��:��ة?�ASق *#ا#$% .�AS#م ا� <7. ا�	ذا �4 >�:K� ،ذ  ا>[
  

&*Pا y>T* &* p�(	< =>' ط ا��2#ل	� .�OAا�� 	ا�:�ا/�.  

-  T��Jا� P�R7,ا:N
   �:M'�, رواد ا�MA'. ا!� ��. �� ا�$�#ن ا��و�� *
  

______________________  
  
   .4 ، ص 01/09/2005.» ا���	دة و ا���GS ا���	�� «، غ/(دل ز)() 1( 

    http://www.geocities.com/adelzaggagh/sover.html  
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Hersh lanterpachtو  Oppenheim رج     ، ا�<��@ان ����'#ان��( �'���� N���' زة أي إ���= إ���

ت'#�Tاد و ا��	�Pا C% �� `-<	< �:ل ا�    )1(.ا��Q<. اX8#� ،.��*P أ'�

 	Q� .?أن ��رج و� &-�� 	�(Pا ��Rougier Antoine   ��، %��� ��	ى     ، %�#ل ا�:��)N ا!�� 

       ����.،  أ�, R ��-& ا�N29 /�& ا��ا�� ا� ��O و ا���ا�� ا!�� �� ، >�\� ��� ا��� �ن *�2 ا�[?

آ��ت����9 ا�����4 ا����#م >#���� ا������� *��&     ?:�Rن     ا#��-� ��?� ��$��#ق ا!��� ن دون >���)N ا����ول !�$

ت *:���دة %� `               /�:��)N ا!�� �� إذن �[�\� ��� � ، N(��:ه@ا ا� �* X8#:< R .�<ا�@ا ?��2*

 >$:\�, *2<�. ا��و�. ا��:�)<.*)2(  

  

  إ ��
�� ا
��دةا
�3?� ا����0 و :  
	%$# ا
1��0ا   

  

 &* yO4 '<= أ_دة ا��F#ب و ا%:	امإن ا�:�)kP N	اض إ� ��. �\� ا��T:�� ا��و�� ا�$�O 

 ا��T:�� ا��و�� �� أ�:Mم، �$�   ��`ا):�ر ا�$#ة أ*م اO:[�ام'�م ا�:�)N �� �(و�? و '�م 

�. %$#ق ا!� ن  ) Holocaust( دول * /�� ا���	8.$
'�. �<�F#ب ، ا�:� >�	م ا! /�Tدة ا�/

 ا��7*6 %$#ق ا!� ن ، إR أن ه@+ ا���دئ ذات ا�7/� ا!� �� ا�:?ك>�	م ا�:�@�` و  آ�

 دئ ا� �دة و '�م ا�:�)N �� ا�F(ون ا��ا)<�. �<�ول،�<4 �-& ا�:�)kP N	اض إ� ��. *F	و'��/

، إR أن  )Eل ا��	ب ا��ردة� �� ا��9ه�4 را�Cا��7�Oوا  &-� ،&�	Fن ا��	ت ا�$A�� < .ا��/ 

7فه@ا ��Rا 	رج أ2:8 >�2ى ا����� *& ا��ول )�A�/ ،.� '<= ��#ب ا��ول ا��:�	رة )

دا %#ل �	'�.% R�� رDأ   ا���T#'. ا�b	F� .�/	'�. ا�:�)kP N	اض إ� ��. ، و ه@ا *

&�	Fن ا��	ا�$ .�?� �� .��  ))3.ا�:�kP N(	اض إ� 

�9  �و*��ن  �	����ر�x " 	آ�����9�M ����وة *�:��O      " Freindrich Numann Fondation ، 

  	��:���O ���� &7Aان  ، >���6 1992/#ا���#��A' » م ا����و��   >��7#ر��QAء ا���A/ ���� 4 ا��:����ة��*Pدور ا

 ���Tا� « ?A* ت��  :، أ��رت ا��Aوة '�ة >#

________________________  

��NO ا}*e ا��آ�) 1( �  1ص ، *R9 ا

   242 ص  ، ��NO $(;] ، Q7p] ي أو84ز)  2(

)1 (R6�6; 8نO ، |6�$ e6#$  ص ، [;)$ NO�� ،816   
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ء و إ�$�ف                   -1\�'Pت ا��ا)<��. ��� ا���ول اآ�ت  أن ا�:�)X�8#� N ا�MAا'�?:�Rة ��$�#ق   ا	ا�[��7  

 ا!� ن ��? و >$��4 ا�� '�ات ا!� ��. ، وأن ا��و�. ا�:� >o�?:A %$�#ق ا!�� ن >[<�� '�& ��9                    ?

د>? Pن *9?#م ا� �دة      �O .O�8ا       &Sا�#68 �9 , '<= ا��#ا �� `� A�  =�>' ر���.     و�8ت ا�[Eا�� 

     4:� *�A' ك، و ، ��Kن ا��CF ا�� �دي                       ا�:?�?�AS�8. /��& ا��و��. و *#اE��/ C�>�:دي ا�� ا��CF ا�� �

�_$>< L$ � ى	(Pا��و�. و ا��ول ا &�/ C>�:ا��.  

2-       �� N(�:إن *��أ '�م ا�      &-�� R .�>(ون ا��ا)Fءا��:%Rو'.         ا	Fا��و���. ا��� NkFا��� ����� ,�/ 

�:#ازن ا�$��_4 /���& *����أ '���م ا�:���)N    ا�:?��كإزاء ��/ 	��QAدة ا� %$��#ق ا!��� ن اP*��	 ا���@ي ����:4 إ'��

Nk ا��و��. ا��F	و'. إزاء          F(ون ا��ا)<�. �<�ول، و *��أ ا��F� %$#ق ا!� ن اP*�	 ا��@ي       ا�:?ك/

Nk                      ��:4 إ'د F(ون ا��ا)<��. �<��ول ، و *���أ ا���F��/ N(��:4 /��& *���أ '��م ا�_�:#ازن ا�$/ 	QAة ا�

ب                ا�:?آتا��و��. ا��F	و'. إزاء     �% =�>' N(��:أ ا����* Z� %$#ق ا!� ن /��� >��N ا���. ��2

 آ�6*��أ�Aأ� .��   ))1. '�م ا�:�N( ،و أ�, '<= ا���T#'. ا��و��. أن >:��ث �:[R� X�9م ا!� 

                �9��� ��� &�*Pا y>T* مم دوري �� #د        1992و '�	 �#رج /#ش ، �� /��, أ*�QA� ,�:رؤ� &�' 

��, ا�$�#ن ا��و�� و �# '& S	�C ا�:�)N �� ا�F(ون ا��ا)<�. �<��ول /?��ف %���. %$�#ق ا!�� ن                 

        ��:� ، و /?�:�� &�� .Dk!و >$��4 ا�          �� N(��:و '��م ا� .��AS#دة ا�� ا��F(ون   V?�#ر *9?�#م ا�� �

ا��ا)<�. �<�ول آ� ه# *2A#ص '<�, �� *�
ق *�QA. اP*4 ا��:��ة �4 >�� >#اآ` ا��2	 ا������           

                .*E�Oو .��AS#ا� د>?��O ع#�W#�� ة، و '<�, �Kن ا�:�)N �� ا�F(ون ا��ا)<�. ��و�. * دون *	ا'

�. %$#ق ا!� ن�% .T�/   )2(.إ8<��? �Z�2 أ*	ا *F	و'

<��ي �� ا�:�*N *� ا�:�)N '<= ا��ول و '<= ا�:��)N ا�$� 	ي، ا��@ي �:�
�N ���               �	آM اOP<#ب ا�:$  

�� ��k	 ا�$� 	ي ��	آ�M '<�= ا�T?�#د              ��! N(��:ا� دة ا��و�. ، أ*�O o?:A� ي ا�@ي	ا�� - N(�:ا�

2ل ا���#��ت           ��! .��*#-% 	��bت ا��و���. ا��-#*��. و ا���QAا���ول و ا�� N��8 &* .ا� <��. ا���@و�

��ء ا��و�. ا!� A/ دة  و ��-& أن �-#ن ا�:�)N ا� <�� .. و > ?�N و�W %<#ل ��ز*ت و إ'

�Wا	دث '�م ا�:% =>' .>
*Pاف أو /��*, ، و *& ا	SPا &�/ �Wا	:�/ .��  kP	اض إ� 

_____________________________  

)1 (       ، [Q7����#= ا��4#�ة          76Aر �A(ج �A=� ا Kا �#� �دار ه��8, ���T(/�, و   : ا�BFا��b   .  ا��#	�� ا�#/  �#��7� G#] ا� �#	م    : دور 

 NQ8ز#�  63ص   ، 2007، ا�.'� و ا

)2 (، NO���   .72ص  *R9 ا
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 .���QA* لء /��E %���ود   "  أ'������Sدون *#ا�$��. *��&         ، " أ &��* ?SF��� رس���< ��* ����k ���:و ا� 

ر��O, *��& دون  �< ��?A-� ت ، و��D.  ا��O:[�ام ا��-#*��k!ل ا���';/ ��?*�<��AT.  ا"أ*�� ،   ا�$��#ة ���� �8

	�%Pل اE?>� .دة ، "ا��و�� إR /�#ا�$. *& ا��-#*ت ذات ا� ���k N��< E�  .)1 (  

�� R#�< NVت ا��#��. و إ�	ازا>? أ��Z ا����� '& ا�$��4 ا��	��. �<� �دة ، و ���y ا�$��4 ا��2<�.            

   .>/8 	�k  اق	:(E�،                !ي ا	ا��� - N(��:ا� .��ر >�7	ح إ��-�S!دة      و ��� ه�@ا ا�� آ:?���� �� � ��

  . ا��و�. آ$��. *$�T� R .O#ز ا�� س /?��:? >�6 ذر��. *��أ

+ ��� �:�	ة         اO:��ا�,'�م ا�:�)N ا�@ي >4     �AQ%R  /���أ ا�:�)N ا�� -	ي kP	اض إ� ��. ، و ه@ا *�

A�� :.           �ا��	. ا�$ �	ت ا�� -E(�:>� 	�	�:ا�@ي >4 ��, ا� ، �Wل �� %�. ا�   ت *& ا�$	ن ا��*#2

  .AO1991      ي/#رو�� ، و روا��ة و   .AO 1995     #�#O#ك   1998 ، و آ�A6 ه� ، ��9 ه@+ ا��Rت آ

 ��S	ف ���W �)��	 أو   � آ����	ة ��$��#ق ا!��� ن ،  ا�:?آ��ت*��@ا/Z و ?��Oر�<  ���W اف	��Sأ ?��Oر�

 ?\�/lا���.   

># �X�8# ه�@+   ��� ، رأت  8#ى آ�	ى أن *& وا��? ا�:�)Q* 6�< N<. اP*4 ا��:��ة ، أو %<X ا�             A

آت?:�Rا �	 8 E(�< تRء ا� <4 �� ه@+ ا��<�ان ، و �8 آن ا�:�)N �� ه@+ ا��A/ دة  )4D .)2 إ'

ن أ*�م ا�����T. ا��*�. ��*�4 ا��:���ة ��� ا���ورة ا�	ا/��. وا�[�� #ن ���                    A' ��#-� ب7( ��20 

 	��:���O1999 وPا�:��2#ر ا C��>�:� ����% ، دةل /��و���. ، و ا�:��2#ر  ، >����ث '��& >��2#ر�& �<�� �

�P	اد / ��
 >��	ف إ'�دة ا��QA	 ���                ا��?A-� و ،.��OOأ &�* 	�
دة ا��و��. ه�� أآ�O د أن، %�� أ�

 /�� �` ��8#ى ا��#����.، و ا�:���ون ا����و��?�#�\��*  `��T� م#�� /��;ن ا��و���. ���� )�*��. اR':��	اف، ���

دة ا�P	اد >-#ن *& )Eل  ، و ��y ا��-y ا�P	اد�O ا، و أن	تما%:   %$#ق ا!� ن و ا��	�

N-� .�O �	دOP3(. ا(  
 .� و V?	 *()	ا *N��/ �?A إ�= ا�:�)N ا!� �� ا���	وف /4O * (و��. ا���

Responsibility  to  protect  .   

_________________________  
.  
)1 (R6�6; 8نO ،e#6$ |6�$  )$ NO�� ،  844;] ، ص  

)2 (   �6lp �; n6-"��J ا���	��         ا��4ب ,�,�	 «،   /7T اKا �/ 	ه��a'% ب و	ا�ره W6� :    اث�#
 11درا,� ,�	,�� %��6�64 /#� أ

����,2001 «  . xدآ#8را ,Aأ��و  ،n=(,6�  155ص   ، O ،2008(�", ;=\�ة ،  ا�"�8م ا�=6($6, و ا�"j)(ت ا�7و

(3) Jean  François  rioux  ,  la sécurité humaine: une nouvelle conception des relation 

internationales . paris : L'harmattan , 2001 , p.48   
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           ��� �Wو 	�	ان �:$#A' &' رةدة         2001و ه# '���O و N(��:�/ .��Aا��و���. ا��� .�AT>ا� N��8 &�*    

 The International Commission On Intervention And State sovereigntyا���ول 

(ICISS) ،   ,<;Fا���@ي أ���   ���� .����A-ا��-#*��. ا� ./T:��Oا    	���k .�� � <�� <. *��& ا�:���)Eت ا!��� 

 &��* .��'#�T* ���Wإ���= و 	���	ا�:$ =���O و ،.���W	*4  ا:��� =��:* ������:� .���Wدئ ا�:#��?���. ا�#ا����� 

  ̀ �OAا�� N(�:ا�                  N(��:و�. '�& ا�) ت ا����?Tو >����� ا� ، N(��:4 ا�:�� X، ، و آ��    	��	و ���'# ا�:$

دأ�\ إ�= ز�دة    �:'R.     '<= ا�	ا�� - 	�k 	�/ا�:�ا .   .���:���& '<�=   و /�#�` *��أ * (و��. ا���

�. ا��#ا�AS& *& دو��. أ)�	ى ، %��� أن ا���ول اP)�	ى ��8       ا��ول أن ���? ا�� (و��. �<:�)N و      �%

 �� 6>F�ا�:Mا*??�ASا#* .���/ . )1(  


�& ��� آ:�ب /��A#ان      Francis H . Deng  و �$�م% Sovereinty As ، ر�$. *�T#'. *�& ا���

Responsibility          `��#:� دةزات ا�� ���:* ، >2#ر ���� ��9?�#م ا�� �دة ، ���و��. �-�� >:�:�� /

           ا��9ظ '<= اP*& ا�#�AS و ا���N '<= ر�ه��. ا���#ا�AS& و E�O*:?4 ، و ��� %��. 'MTه�?�>'

          E:('�ة  ا�[ر��. /� �� ا�:	%�` /?�>�� .�A*Pا ?<2ر ه�@ا        '& >;د�. * (و����;� ، ?�ف أ��-

ا':�را�7	ح أي $>7* $% ?9�دة /#� �  . ا� �دة آ� (و��.، R ��:	�#ن /

              �?�ASا#* +�T< و إ�� * (و��. ��-& �<��T#'. ا��و��. >�<�$? إذا * أ)9$6 ا��و�. �� أداء أدواره

        هو  �?�ASا#* +�T< �?< >�T ا��و�. �9 ? *�T	ة '<= ا�$�م /#ا��A   .��/، أو  �:�AT` ا!��	اءات ا��$

  .)C�>�<Deng )2 ا� �دة % ` >���	 

  و إ�:Mا*??�ASا#* +T< .�>(ا��ا ?<ع ا��ول /:�9A@ إ�:Mا*A8دة آ� (و��. >:7<` إ� �  إذن �

 N-F/ ./ر��#/. >T �� ه@+ ا��$ 4kت ا��\7?�ة، و ر'#�Tا�� Z�2� N(�:�  ا�[ر�� /

 &�\:< ���Z إR أ�?@�9A:/ Z� � أن ,�;� &* * Nآ N�9:O أن ا��ول �� N
�:� �/Tا إ���/   

  %:= >-#ن /�A;ى '& ا!�	اءات ا��$/�.، و ه@ا R �-#ن إR إذا أدرآ6 أ�? O:-#ن ه��?<     وا��

)N(�:>�.)3 ا�[ر��
  

  و��ت أ�\?A-� ة ، و	�ت �� ا���ة ا����n6 ا��#��. ا����� *& اD�%أ �$��*A:ر ا��#�Fا�  

  

_______________________________________   

 "GSدة و ا���	ا�����	ا���  "  [;)$ NO��  ، . 6ص    (1)  /(دل ز)(غ ، 

  j;67ل ا�"=(*NO�� ،  3 $(;] ، ص ) 2(

  NO�� 7 $(;] ، ص ".ا���	دة و ا���GS ا���	�� " /(دل ز)(غ ، ) 3(
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��� ، %�� /�أ ه' �8E(رؤ��.    /#'� أ C�$�� ر#�Fا ا��@Kant      ك ، ا�:�� >$�#ل أن %�C ���   ا�:?�

ن                 �-* Nون ��� آ�	�(nا ,�/ 	�F�� 4���. ا��#���. ا��:�<$�. /�$�#ق ا!�� ن      .*-ن * *�& ا���$D و أن

>?�ف إ�= %��. ه@+ ا��$#ق و ا�$�4 ا!� ��. �� آN أر�ء ا����4،وه� >�M�� N-Fءا M�T:� Rأ *�&               

 &�9V#ت ا������Oرت ا��و����.، و >Q?��	 أ���7F.    أ�-��ر و *����QAم و ا��E��'!ا N_��Oا��-��#*��& وو 

Rت اPز*ت ا!� ��. ا���$�ة        % �� .��ت ا!� �QAثا��ت     ا�����QAا�� ,�� N��< ���' ��:T* 

  y����� ,���A-� ا��و����. ، و L> ���< رض����� �����:Tه���@ا ا�� ، .����AS#���7= ا������ود ا�]:� N-F���/ .��ا!���� 

�\	ورة *�د� �<�و�. /�   /                    C����:/ ن#��k	� &�* ,ى ا�:�� >#ا��	ت ا�-��� ذا>?، و �-& أ%�� ا�:����

���   .)1(.ا�:\*& ا�8E(P ا����� ه# > [�	 8#ة ا��و�. �� C�$�< N��O ا!� ��. ا��

ط و >��N ا�$#ى ا�-�	ى '<= >$<�p *9?#م ا� �دة ا�#�AS. و   �A:Oا  .�'	Fء ا��9S! .��ت إ� ��� 

)Fا� �� N(�:ون ا��ا)<�. �<�ول'<= ا�.  

 ا��F	'�.         ا�:��)N ا!�� ��    X  < ) و:�; �* &��-< )Legality و'�.     )	F(، و ا���Legitimacy ( ،

Rت *& ا�:�)N ا��� <Z ا!آ	اه�� ، �-�& ���b�A أن                   . ا���$�ا>ن  �/ N2:� �/ و ه� >@آ	ان '�#*

        Wو أي و، .�A*ن >-#ن �, '#ا8` أP N/8 N(�:أي �#ع *& ا� =>' $�7A<    ى	م ��, �8#ة أ)��]: < �

  ، .$_أو %	�:?� اPآ��	 �<���N آ�� >�(D	 ��� �8#ة أX��W ،و ه��ا *� %��ث ��� ا�:��)N                             *#ارده ا�9

  )2.(ا�� -	ي �� ا��	اق 

ن (>�F	 ا�?��. ا�:� �-<?     و    A' ��#إ�=   ) آ، N(�:ؤ�� ;�. ا� %#ل *& �� :��7 أن �:��)N ؟   لا�: 

  : إ�=  و *& ��b�A أن �:�)N ؟ ، ،

1 -         ��� ��A*درة أت  إ�8 .����>8��QA* 4 ا��:���ة و*Pا &�/ N��>� أورو/�  ا�:#ز�� ا���#دي و أ*�آ&  

  .أ)	ى 

2 -<Aا� N
* ، ? 9� .$7Aا�� �� .F�ت *:��QA* &�/ �$�Pد # ا�:#ز�� ا   ،اPور/� و ا!>�

 أن �-#ن?>V ��    *�	را و * :�$ا�Q	وف ا�:� ��-& ���N �$#م /, >��X دول أو دو�. /�9	ده

  

_______________________________  

)1 (،  R6�6; 8نO ، |6�$ e6#$  [;)$ NO��   ،   845ص  

� ##� ا��##	��  " ;B���6 ، . ك . ~���6=8ن ج ) 2(Kا��`��##� و ا��4##�ي  : ا�##�4!= ا J##� ا��Z6�## و �##^ع: آ#��(ب �T6��$ي ا���=.8ي  . "�##	م 

�J ا��و�� ا��DحKو *'�   . ( و ا ,�O�0 :� ,6;�"�  89 ، ص 2005، ) �آB درا$(ت ا�7A8ة ا
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  )1(. اP*4 ا��:��ة و '�<? R':	اف

س >�7#ر *9?�#م ا�:��)N ا��� -	ي ا!�� ��  ا��@ي *
<�, >$	��	           و �Q	ت وا��7A& إ��= ا���	اق         �Oأ

دة ا��و�. ، و ا�2در '& اP*4  ا��:���ة ��� أوت                �O N(�:>� .ا��و�� .AT>2001ا�   =�>' ��Aو ا��� ، 

دة ا��و�. �� %�ود *��A. ، أو >��N *� (و��. %���. ا��P	اد إدا ��4 >$�4 ا��و��. /#ا��?� ،                ما%:	ا�O 

          �W .��وزات ا!� T:6 ه� ا�� (و�. '& ه�+ ا��أو آ?�ASا#*        ��� .�>* ، *�� و��W ا�� <7. ا�-

  )2 (.أ��ي *y>T اW ����:� &*P	ورة ا�:�)N ا!� �� *& '�*, و أO<#/, و >�8#:,

إن ا�?�#م دات ا���7 ا!� �� ه� ا���ا�� ��#ا�?�. ا���	اق ، ���& ا�#اZ�W             :"#ل �#رج /#ش    و  �$  

          O ، ,�>' A*�8ا م ا��	ا�8 ، إدا *QAا� 	��b< أن              �:�%�� &�* o��Aه &�-� ، .�T<ا	:�Oد إ:-#ن �, أ/��

X�#< R .��* o�Aو ه# أن ه ، o3 (.��ء وراء د� (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________  

��NO ا�=(;] ا��آ� ، ) 1(�  90ص  *R9 ا

 الشبكة العربية: بيروت  . العقيدة العسكرية األمريكية الجديدة و اإلستقرار الدولي: إستراتجية الردع  ، سوسن العساف) 2(

   209 – 208 ، ص ص 2008لألبحاث و النشر ، 

  نفس المرجع ، نفس الصفحة ) 3(
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   : الوسائل العسكرية الماديـــة :  المبحث األول  

    

  األسلحة الجوية  :  األوللمطلب    ا

  

 سبتمبر 11، و المذاهب العسكرية بعد هجمات  أثارت التطورات في العالقات الدولية

 و االستعداد للتدخل العسكري في نا من حرب أفغانستا على الواليات المتحدة و ما تاله2001

و يعتبر البحث و . العراق عددا من القضايا المتعلقة بإنتاج التكنولوجيا العسكرية و استخدامها

التطوير العسكري المرحلة األساسية و األكبر كلفة إلنشاء منظومة جديدة لألسلحة، بدونها لن 

طورة، أي لن تحدث ثورة في الشؤون العسكرية التي تكون هناك نظم عسكرية جديدة أو مت

يراها البعض على أنها تطور مستمر أكثر مما هي ثورة، عملية تعرف اليوم بالحلول العسكرية 

  ).1( االختبار الميداني األول لهاكان، و التدخل العسكري في العراق  المتمحورة على الشبكات

واجز بين التكنولوجيا المدنية و العسكرية في حقول  الحانهياربي من ر المجهود الحاستفادلقد 

  . و تكنولوجيا المعلومات و أجهزة االستشعاراالتصاالت

إن التدخل في أفغانستان و االستعداد للتدخل في العراق، شكال حافزا للمضي في المناقشات 

 11 قبل فيذهتنو هذا التحول الذي بدأ . بشأن تعميق التحول ضمن المؤسسة العسكرية األمريكية

،كان مطلوب للتحضير لما كان المخططون األمريكيون يعتبرونه بيئة أمنية 2001سبتمبر 

  . )2 ( بمصادر تهديد جديدةزاخرةيصعب توقعها، و 

 خطوة مهمة في هذا 2001و شكلت المراجعة الدفاعية كل أربع سنوات التي أجريت عام 

 في نقل التركيز ضمن التخطيط الدفاعي تتمثلاالتجاه، فأحد األهداف المركزية للمراجعة 

و يركز . األمريكي من نموذج متمحور حول التهديد إلى نموذج متمحور  حول القدرات

النموذج األخير أكثر حول كيف يمكن أن يقاتََل الخصم بدال من تحديد هوية الخصم المحتمل، 

  لخصوم الذين يعتمدون وهو يشدد  بشكل خاص على المحافظة على القدرات المطلوبة لردع ا
  
  

_______________________________   
 التسلح و نزع السالح و األمن: كتاب سيبري السنوي  . "إتجاهات و تحديات في األمن الدولي " بيلز ، . ك. آليسون ج ) 1(

  97 ، ص 2004، ) مركز دراسات الوحدة العربية : ترجمة و نشر  . ( الدولي
  135نفس المرجع ، ص ) 2(
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  )1(.عن المفاجأة، و الخداع، و الحرب غير المتناظرة لتحقيق أهدافهم و هزيمتهم

 استند، وقد  ، قدم وزير الدفاع التقرير السنوي إلى الرئيس و الكونغرس2002في شهر أوت 

     سبتمبر 11، و تضمن الردود على هجمات  التقرير إلى عملية إعادة تقييم للبيئة اإلستراتيجية

تقديم عملية التكييف المقترحة للقوات األمريكية ردا على هذه التغيرات و   و جرى، 2001

 إلى استنادا، و التي تتغير "  الشؤون اإلستراتيجيةإلدارةابتعادا كبيرا عن مقاربتنا " بصفتها 

، و بشير التقرير بشكل خاص إلى 2001 ، التي أجريت عام " مراجعة الوضعية النووية" نتائج 

 النووية الهجومية المتمركزة على البر و لحةاألس(  ثالثية القوات اإلستراتيجية استبدالضرورة 

، بثالثية جديدة تدمج ما بين قدرات الضرب اإلستراتيجي الهجومي التقليدية و ) البحر و الجو

و سيؤدي تحسين سرعة . االستجابةالنووية، و الدفعات النشطة السلبية مع بنية تحتية سريعة 

 المعلومات الضرورية لعمليات التقييم اإلستخبارية و القيادة و السيطرة و توزيعها إلى جمع

  )2.(تعزيز اإلمكانيات العسكرية لهذه القدرات

لقد كان التدخل العسكري في العراق، و سحق المقاومة العسكرية المنظمة في غضون أقل من 

 كانت المرة األولى التي دبالكا شهر واحد،عرضا غير عادي للقوة العسكرية األمريكية، و

إال أن أهداف . تدخلت فيها الواليات المتحدة عسكريا في دولة ذات سيادة إلسقاط نظام سياسي

قرب من األراضي الة بع، واق )1989( ، و بنما  )1983(أمريكية أسبق مثل غرينادا 

 و أراض ممتدة على  مليون نسمة ،23األمريكية، وكانت أصغر كثيرا ، أما العراق دولة ذات 

فإنه في منطقة من العالم لم يكن للواليات المتحدة فيها سوى .  متر مربعكيلو 444.000مسافة 

  *. لالستخدامالقليل من الحلفاء المضمونين أو المعاونين العسكريين، أو حتى القواعد الصالحة 

  القيادة و السيطرة و  في القدرات الواليات المتحدة ألرقى استخدام ويعود هذا التفوق إلى 

  ، و حيازة األهداف و التوجيه الدقيق، من أجل تمكيناالستثمار و المعلومات و االتصاالت

  جميع أسلحة القوات الثالث من التسديد بدقة، و تزامن الضربات في الزمن المناسب، أي ما

_______________________________  
  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ) 1(

(2) Secretary of Defencse  , "Annual report  to the president and the congress 2002" . chap . 7 , 

not.16 , 19 Augest 2001 , pp.84 -86                                                                                                      
، و 1991 السعودية كساحة إنطالق كما فعلت في حرب الخليج استخداممتحدة ألسباب سياسية لم يكن في مقدور الواليات ال* 

 الهجوم األساسي من لأخفقت في التوصل إلى إتفاق مع تركيا في الوقت المناسب لتوفير إمكانية نشر قوات التحالف من أج
  .الطريق الشمالية عبر األراضي التركية
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و مع أن موجودات عسكرية مألوفة، ، ) " NCW( -الشبكة الحرب المركزية" يلخص بعبارة 

فقد أبرزت عملية العراق القيمة  ، مدمجة في هذه المقاربةو الطائرات  ، ، و المدفعية كالدبابات

  )1( .القتالية لبعض األنظمة أو التكنولوجيا الجديدة

كاملة على الجو، و و كانت الظروف مالئمة للحرب المركزية الشبكة بسبب سيطرة المهاجمين ال

طبوغرافيا العراق المسطحة و الخالية مهدت الطريق لتطبيق طرق الحرب المركزية الشبكة 

جدا من  وحدة القيادة خالل الهجوم األولي، األمر الذي لم تعرفه  بنجاح بفضل الدرجة العالية

  )2(. أنواع عديدة أخرى من التدخل في األزمات الدولية

ألمريكية المحافظة على التفوق العسكري إحدى سمات تفكيرها شكل تركيز اإلدارة اي

فإن هذه المهمة تشمل بناء . اإلستراتيجي، فكما جرى وصفها في إستراتيجية األمن القومي

 بالمئة من إجمالي اإلنفاق 50 ، و يمثل اإلنفاق العسكري األمريكي هادفاعات ال يمكن تخطي

  )3.(العسكري لكل دول العالم

 بسبب التدخل العسكري في العراق،  كبير مستوى النفقات العسكرية األمريكية بشكلأرتفعحيث 

 التخفيضات األمريكية في اإلنفاق اكتملت، عندما 1998  إلى الصعود منذ تدنيها سنة اتجهتو 

، حدث زيادات هائلة في  2004-2002العسكري بعد الحرب الباردة، و أثناء السنوات المالية 

  ، أنها  2003لية ا، و تقدم اإلحصاءات الرسمية األمريكية العسكرية للسنة الم رياإلنفاق العسك

 جورج بوش في ةكما قدمته إدار.  2004و أن الطلب للسنة المالية   مليار دوالر،392.7بلغت 

  ) 4( دوالر399.7 بلغت 2003 فيفري 3

   خلصت دراسات مكتبفقد ،2003  شديد سنة انتقاد إلى لالقتراحو تعرضت الشروط المالية 

   ، التابع لمكتب الرئيس، و هيئتينOffice of Management and Budgetإدارة الميزانية 

   و، General Accounting Office [GAO] –مكتب المحاسبات العامة : للكونغرس هما

__________________________________  

  94-70 مرجع سابق ، ص ،"األمن الدوليإتجاهات و تحديات في " ، بيلز  . ك . ج.آليسون ) 1(
  95نفس المرجع ، ص  )2(
 153 ، العدد38 ، المجلد مجلة السياسة الدولية . "السياسة الخارجية األمريكية و هيكل النظام الدولي " ، مصطفى علوي ) 3(

  68 ، ص 2003، جوان 
(4) US  Department of Defence  ," Fiscal 2004 Department of Defence budjet release". news 

release,  no. 004-03, 3 Febreary , 2003                                                                                               

                                                                                                                                

                                               html03http: // www.defenselink..mil/news/beb2003/b02032003-   
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إلى أن مخطط ،  Congressional Budjet Office (CBO) –مكتب الكونغرس للميزانية 

 سيكون أكثر تكلفة من الشراء المباشر للطائرات،وقد أدان السناتور جون االستئجارتمويل 

بت أن نهج التمويل ث ، الخطة باعتبارها نهبا لدافعي الضرائب، و أJohn McCain -ماكين

  )1(.  لدى وزارة الدفاع الشراء وفقا لقواعدتشغيلي استئجاروط ثل لشرتالمقترح ال يم

ليس هناك سابقة للهيمنة العسكرية التي حققتها :" وفي ضوء كل ما سبق يقول هنري كيسنجر 

 الواليات المتحدة على باقي دول العالم، وال يوجد اآلن وال في المستقبل المنظور أي بلد أو

  )2(. "شكيل تحد عسكري للواليات المتحدةمجموعة من البلدان قادرة على ت

قررت القيادة العسكرية األمريكية في البنتاغون، وقيادة هيئة األركان المشتركة أن تستخدم في 

 العسكري في العراق ترسانة من األسلحة الجوية من قنابل و صورايخ وطائرات فائقة تدخلال

، و بنظام  هة باألقمار الصناعية، و الموج GDAMتعمل في جميع الظروف الجوية . الدقة

  :  ، و أهم األسلحة الجوية المستخدمة في ضرب العراق نذكر GPSتعيين المجال العالمي 

حيث .  ، وهي مروحية القتال الرئيسية لدى الجيش األمريكي)AH-46( مروحية األباتشي  -

  . لتحديد أهدافهم الحرارياالستشعاريستخدم سائقوا األباتشي صور فيديو ملتقطة عن طريق 

.  ما يميز هذه الطائرة وجود رادار على سطحها،  )E-3 sentry Awacs( طائرة أواكس  -

  .  طائرة من هذا الطراز أثناء التدخل33و تمتلك القوة الجوية األمريكية 

صفها القوات الجوية األمريكية بأنها العمود الفقري الحديث  ت ، حيث )B-1B(  قاذفة القنابل -

  .ذفات القنابل األمريكية طويلة المدى الفائقة السرعةقال

 بشكلها ز هذه الطائرة من القاذفات بعيدة المدى ، تتمي،  B2 spirit –stealthطائرة  -

   يشبه مثلث ذا قاعدة، و هي ذات كفاءة عالية جدا، تمتلك معدات إلكترونية ال يمكنيالغريب الذ

  )3(.فة تصنيع الواحدة منها ثالثة مليارات دوالرتبلغ تكل.  قبل رادارات العدونرصدها م

  ، لكن استعملتها  المدى للقنابل النووية بعيدة  ، وهي قاذفة)B-52(  طائرة الحصن الجوي-

______________________________  
ترجمة و  (  .يالتسلح و نزع السالح و األمن الدول: كتاب سيبري السنوي  ، "اإلنفاق العسكري" إليزابيث سكونز ، ) 1(

  482 ، ص 2004، )  مركز دراسات الوحدة العربية :نشر
عمر : ترجمة  . ( نحو دبلوماسية للقرن الحادي و العشرين: هل تحتاج أميركا إلى سياسة خارجية ؟ هنري كيسنجر ، ) 2(

  303 ، ص 2002دار الكتاب العربي ، : ، بيروت ) األيوبي 
 http://www.globalsecurity.org/military/librery/policy/army/index.html                                        (3)  
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  . للقنابل التقليدية في العراقكقاذفةالواليات المتحدة 

  .ة لحمل األثقالممص وهي م ،C-17 globemasterطائرات  -

 وهي تستعمل لشن هجمات ،ATLAS – المعروفة باسم أطلس AC-130130طائرات  -

دقيقة في المناطق الحضرية، و تم تطوير طراز جديد لهذا النوع من الطائرات يعرف باسم 

Spooky –II.  

 وهي جزء من مركز قيادة و تحكم منقول  ، EC 130E comondo Soloطائرات  -

عمليات الحرب النفسية،حيث تقوم بالتحكم في وسائل اإلعالم و  ،كما تلعب دورا فيجوا

  )1.( الخاصة بالعدواالتصال

 و تعرف بطائرات نظام الرادار الهجومي و االستطالعي سي جوينت ستارز، 8ئيطائرة  -

  .مل باإلشتراك مع القوات الجوية و البحريةعت

  . على إطالق صواريخ موجهة بالليزر تعمل، دي18-إيه/ طائرة الهورنت أف -

   تعد هذه الطائرة عماد القوة الجوية البريطانية،TORNIDO -طائرة تورنيدو -

   ، تمتلك أجهزة تنصت ورصد إلكترونية Nemrod-R1طائرة  -

  . ، القاصفة المقاتلةJaguarطائرة  -

 E8-joint stars – طائرات اإلنذار المبكر -

 استشعار ، مزودة بكاميرات متطورة و أجهزة predator – داتورالطائرة الروبوتية بري -

  )2.(ذلك المناطق الملوثة إشعاعيا أو كيميائيا أو بيولوجيا  األغراض بما فيلمتعددة لك

مجسات و أسلحة يمكنها أن تتحرك في ب مسلحة استكشافيةوهي روبوتات  ، أنظمة باك بوش -

  .وارع المدن الضيقةش

  وهي طائرة صغيرة توضع في حقيبة رجل المشاة التي  ،تية دراجون آي الروبوةالطائرا -

  .يحملها على ظهره، و يمكن أن ترسل صورة فيديو إلى شاشة يضعها الجندي على يده

  ) الظل-شادو(الطائرة الروبوتية  -

   الطائرة الربوتية جلو بال هوك-

________________________________   
Idem                                                                                                                                           )1(   

   08/03/2003 ، "بعض األسلحة المستخدمة في الحرب على العراق "  طالل تميم  ، )2(
html.17778-t/php.index/artichive/vb/com..shabablek.www://http                      
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الت توهي قنابل يمكن إلقاؤها بواسطة القاذفات و المقا، B-61/11السالح النووي التكتيكي  -

F-15.  

 الذي يمكن إلقاؤه من مقاتلة  ، أرض/ جو) تيال- بوباي(اإلسرائيلي  - الصاروخ األمريكي -

F-15  وF-16 .)1(  

 تستهدف هذه القنابل األنظمة  ،Micro wavic الميكروويفية Blu-114-B مالتعتيقنبلة  -

 تحدث ةكهرومغناطيسي للعدو، وتعمل على نشر ذبذبات ةاألجهزة اإللكترونيالكهربائية و 

  .إحساس مزعج لدى اإلنسان

 و B-1B ، و تزود القاذفات اإلستراتيجية )JASSAM( و ) JDAM( قنابل موجهة  -

B.52B و B2 و المقاتالت ، F-17،  و F-15 E،  و   F-15-C/D  و ،F-16. 

 و التي يتم السيطرة عليها و توجيهها من خالل األقمار الصناعية بواسطة نظام تحديد المكان 

  .GPSالعالمي 

  ولى مواد مشعة، و يتم السيطرة عليها، وهي تحتوي عاألقالم اإلسرائيلية النيوترونية -

  .)2(إسرائيلية  هيلكوبترات أشعة ليزر تطلق من  بواسطة تفجيرها

  

  األسلحة البرية و البحرية: المطلب الثاني    

  

مما الشك فيه أن الواليات المتحدة في ضوء موقعها الجغرافي، حيث تقع على المحيط األطلسي 

  فهي تمتلك. لغرب تعتبر من أهم الدول البحرية في العالمفي الشرق، و المحيط الهادي في ا

  اليوم أكبر قوة بحرية على المستوى العالمي،األمر الذي يحقق لها القدرة على شن الحروب

  .اإلستباقية وفقا لإلستراتيجية الجديدة

  وفي التدخل في العراق ، اعتمدت الواليات المتحدة على القوة البحرية بشكل أساسي، حيث تم

  تطبيق معظم االستخدامات التي يمكن أن تكلف بها القوات البحرية للدولة، باعتبارها دولة تؤمن

  بفاعلية هذا النوع من القوة و يالحظ أن ذلك تم في ظل عدم  وجود قوات بحرية ذات قيمة في

_____________________________  

  المرجع نفسه) 1(
 ، المجلد 152 ، العدد مجلة السياسة الدولية.  "الجديدة المستخدمة في حرب العراقاألسلحة و الذخائر " حسام سويلم ، ) 2(
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 القوة البحرية بكل سهولة وعلى أوسع استخدامتكوين القوات المسلحة العراقية، مما أتاح 

  )1.(نطاق

  : في العراقو من بين أهم األسلحة البحرية المستخدمة في التدخل العسكري 

لقد تبنت البحرية األمريكية مبدأ االعتماد على حامالت الطائرات في  : حامالت الطائرات -

تكوين قواتها البحرية، و بواسطة هذه الوحدات الضخمة تستطيع القوات البحرية تنفيذ جميع 

 تعمل  أن حامالت الطائرات الاالعتبارأخذ في نالمهام الهجومية، وفي هذا المجال يجب أن 

كوحدات منفردة، بل تعمل في نطاق تشكيل قتالي بضم مختلف نوعيات الوحدات مما يعطي له 

قدرات قتالية فائقة تمكنه من تحقيق الدفاع الذاتي و تنفيذ جميع المهام الهجومية و الدفاعية 

 ال ضاربة يكون قوة بحرية ، carrier battle groupإن تشكيل حامالت الطائرات . بنجاح

 هذا التشكيل مع األخذ باالعتبار الطائرات القتالية، و طائرات الهليكوبتر، و ن، إذ أ  بهانهايست

الطائرات المعاونة الموجودة على الحاملة، و الصواريخ، و إمكانيات الدفاع الجوي، و الدفاع 

 اعتطاست هذا التشكيل و فرت قوة جبارة ي الموجودة على السفن األخرى فالغواصاتضد 

يسبق له مثيل في الحرب فاعية في تناسق و تعاون لم دق مهام هجومية و مهام تحقي

  )2.(البحرية

  : الغواصات النووية حاملة الصواريخ البالستية عابرة القارات ذات رؤوس الحرب النووية  -

متحدة بعدد كبير من هذه الغواصات الضخمة، لتشكل قوة الردع النووي  تحتفظ الواليات

ي مصدر تهديد قد تتعرض له الواليات المتحدة، و تعتبر هذه الغواصات أنسب  ضد أيالرئيس

من  التخفي مما يؤمنها هاحيث أنها وحدات متحركة، و يمكن ل أسلوب لتوجيه ضربات الردع،

  )3.(ضربات،أي

يطلق هذا الصاروخ من ،  : 4 -بلوك ) BGM-109توماهوك ( صاروخ كروز المطور  -

 الغواصات و المدمرات، و أيضا من منصات برية، وهو مجهز ، و B-2 ، وB-52القاذفات 

  سا ،/  كيلو متر 880برأس نووية أو تقليدية ، و تصل سرعته إلى 

______________________________  
  ،2003 ، نوفمبر 132 ، العدد مجلة الدفاع . "اإلستخدام التعبوي للقوة البحرية ضد العراق " أ شرف محمد رفعت ، ) 1(

  15ص 
  17نفس المرجع ، ص ) 2(
  الصفحة نفسها ، المرجع نفسه )3(
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بها، و نتيجة نويوجد كومبيوتر في رأس الصاروخ مسجل عليه األهداف التي يتعين عليه تج

 ، عندما أخطأ هذا الصاروخ في إصابة بعض أفغانستان التدخل في د عنللخطأ الذي حدث

، و سقط في باكستان أجرت البحرية األمريكية  األهداف مثل قواعد تنظيم القاعدة في خوست

التي يمكن أن يتفجر في محيطها ) CEP(  تقليل دائرة الخطأاستهدفتعديال على هذا الصاروخ 

و قد نجحت في ذلك بعد تزويده بصورة إلكترونية عن .  بالهدفاصطدامهالصاروخ عند 

لقمر الصناعي من خالل نظام الهدف، و أدخلت تعديالت على نظام التوجيه ، الذي يربطه با

  )1(. مليون دوالر1.1و يصل ثمن هذا الصاروخ إلى  .  GPSتحديد المجال 

تتكون من عبوة تتفتت ينطلق منها عدد كبير من القنابل الصغيرة في ، نقودية عالقنابل ال -

  .الهواء تتوجه إلى أهدافها سواء البشرية أو العربات المدرعة و الدبابات

  .إلخ....BLU.114 ، قنبلة MOABو تشمل القنابل اإللكترونية ، قنبلة  ، لضخمةالقنابل ا -

 الطبقات اختراقو تستطيع هذه القنبلة  ، 28-وي-بي-القنبلة الحرارية اإلنشطارية جي -

  ) 2.(ن لتدمير العناصر البيولوجيةي كافييناألرضية، و تنشر موجة حرارية و ضغطا كبير

يطلق هذا الصاروخ من   ،Brillian Anti tanr (BAT)ت صاروخ ذكي مضاد للدبابا -

و يعتمد على مستشعرات حرارية تتعرف بنفسها و .  مركبات قتال مدرعة أوطائرات األباتشي

د في عادية و تدمرها، باإلضافة لمستشعرات صوتية تساعمبدون توجيه على مركبات القتال ال

  )3.(توجيه الصاروخ نحو الهدف

   تستعمل هذه القنبلة في المناطق المغلفة و ، Blu-118Bألكسجين قنابل امتصاص ا -

  تشبه عند ،VDW (Volume Detomating weapons ( –أسلحة التفجير الحجمي  -

  .انفجارها القنابل النووية الصغيرة ، لكن دون إشعاع

  

  

________________________________  
  
,2004, larousse : paris .  un siècle de geopolitique:  ? Porquoi Les gerres,    Gèrè Francois) 1(    
                                                                                                            . 175 P 
  302سام سويلم ، مرجع سابق ، ص ح) 2(
 ، العدد مجلة الدفاع . "دقة العالية المستخدمة ضد أهداف القوات البرية األسلحة ذات ال"  إبراهيم بن إسماعيل كاخيا ، )3(

  25 ن ص 2003 ، جويلية 131
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و تستعمل لتدمير الكهوف و التحصينات تحت   ،Blu-31قنبلة المالجئ الحصينة  -

  )1.(األرض

لى  في أفغانستان، بحيث أصبحت عاستخدمتالت التحصينات الحرارية التي ت تطوير مقاكما تم

هيئة صواريخ يحملها رجال مشاة البحرية على أكتافهم، وكانت مثالية في عمليات القتال في 

  .المدن لتدمير عناصر المقاومة المتحصنة في المنازل و المالجئ

 الطائرات المهاجمة  إلىو استخدمت القوات الخاصة كومبيوترات محمولة إلرسال المعلومات

ية أو حتخدم إنترنت الجيش مدارج في الطائرات المروو اس. عن األهداف المطلوب قصفها

  )2.(، في ميدان المعركة GPSالدبابات لتوصيل بيانات نظام تحديد المواقع العالمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________  
  301حسام سويلم ، مرجع سابق ، ص ) 1(
   28/06/2007 . " ستقرار الشرق األوسط القوات الجوية األمريكية و إ" كنيت كاتزمان  ، ) 2(

http://www. Saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t = 37220                                                 
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  183سوسن العساف ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

  

ن القيود على القتال متعلق باألسلحة دقيقة التوجيه و أجهزة االستشعار لت التكنولوجيا فيما يلوق

حيث تم شن طلقات قصف جوي محكمة خالل الليل،بدرجة من الدقة تقترب من دقة  الليلي،

  )1.(الطلقات أثناء النهار

( و ) الكروس( ن فوق العراق طرازي سسجة أقمار للتتوقامت الواليات المتحدة بإطالق س

KH-1 (، وهي تابعة للمكتب الوطني .تقوم بمسح مسرح العمليات العراقي على مدار الساعة   

  .طن15 و تزن ،األمريكي لالستطالع، و تبلغ تكلفتها مجتمعة مليار دوالر

____________________________  
 ، 132 ، العدد مجلة الدفاع . "تطوير الجيل القادم من طائرات اإلنذار المبكر " ، ) و آخرون(إبراهيم بن محمد المالك ) 1(

  10 ، ص 2003نوفمبر 
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   ، الذي يعمل بالتعاون مع الطائرات بدون طيارالراداري JSARS إلى نظام إضافة

Hawk  Global و Bridator. )1(  

أن األسلحة  ،  على موقعها اإللكتروني ،Dissident voiceو نشرت منظمة ديسيدنت فويس 

، فمثال صاروخ  عت بمكونات من اليورانيومصن،   في العراقاألمريكية المستخدمة للتدخل

 أربعة استخدمتو تبين أن الواليات المتحدة .  رطل من هذه المادة 800كروز يحتوي على 

  )2.(ماليين رطل من مادة اليورانيوم في األسلحة التي أستعملت في العراق

بالتعبير عن كمية اإلشعاع  -ندية سابقاكان رئيسا للعمليات البحرية اله-قام قائد برتبة أدميرالو

الذي تسببه هذه األسلحة في شكل رقم يستطيع العالم أن يفهمه بسهولة، و أعلن األدميرال 

ليها في مؤتمر علمي في الهند حيث أن اإلشعاع الذي أطلق في العراق ل إتوص المعطيات التي

   )3(. ألف قنبلة نووية مثل قنبلة ناكازاكي250يعادل حوالي 

 Dust Radioactive Uranium -ار اليورانيوم المشعبإن وضع أربعة ماليين رطل من غ

على أرض العراق كان عمال مقصودا، ولم يكن مجرد حادث عارض، فعندما تنفجر صواريخ ،

. ، أو قنابله أو رصاصاته يتحول اليورانيوم المشع على الفور إلى جزيئات دقيقة جدا اليورانيوم

  .  يوجد عالج للتخلص منه، فهو يبقى في جسم اإلنسان إلى بعد وفاتهيتم تنفسه وال

 ، يوم مشعةان يورذخائرولدى الواليات المتحدة كميات وفيرة من المواد الخام الالزمة لصنع 

، و العديد من   محطات للنفايات النووية103 ألف طن مخزنة في 77فهناك أكثر من 

من أجل  ،  رطال من المادة المشعة كل يوم250صنع المختبرات النووية ، كل منها تكفي ل

 من الحمالت 40.5وهذا يكفي لشن . انيوم مشعةرصنع رصاصات و قنابل و صواريخ يو

  )4.(2003على غرار الحرب النووية في العراق عام الناجحة 

  

_____________________________  
  301حسام سويلم ، مرجع سابق ، ص ) 1(
 ، العدد مجلة المستقبل العربي " .  قنبلة بحجم قنبلة ناكازاكي250.000اإلشعاع النووي في العراق يعادل " بوب نيكولز ، ) 2(

  242 ، ص 2005 ، أوت 318
  143نفس المرجع السابق ، ص ) 3(
  144-142نفس المرجع السابق ، ص ص ) 4(
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   الوسائل العسكرية البشرية : الثانيالمبحث 

  

  ة المجتمع األمريكي و تشكيل القوات المسلحة عسكر: المطلب األول    

  

البد من اإلشارة إلى .قبل الحديث عن القوات المسلحة األمريكية و إعدادها للتدخل في العراق

  .أهم مراكز التعليم و التدريب العسكري في الواليات المتحدة

   -وست بوينت:  العسكرية األمريكية ةاألكاديمي -1

West Point                                          : United States Military Academy   

وهي أقدم قاعدة عسكرية في تاريخ الواليات المتحدة، تأسست على يد جورج واشنطن عام 

 ، الذي يلقب أبو Sylvanus Thayerويرجع الفضل في تطويرها إلى الكولونيل . 1779

 إلى ترسيخ عدة مفاهيم و مبادئ لدى ةاألكاديميية في تهدف الحياة اليوم.  العسكرية ةاألكاديمي

 شعار مفهوم الفرد الكامل ةاألكاديميمنها رفع المستوى العلمي و البدني ،حيث ترفع  ، طالبها

بكالوريوس  على شهادة ةاألكاديميو يحصل خريجي . في إعداد و تخريج ضباط وقادة المستقبل

اطنا أمريكيا،باستثناء الطالب األجانب المرشحين بناء و يشترط في المتقدم أن يكون مو. مالعلو

 متحصل على شهادة تفوق من المرشح بين دولهم و الواليات المتحدة ، و أن يكون اتفاقيةعلى 

، أو سجل أكاديمي جامعي، و الحصول على خطاب ترشيح من عضو مجلس مدرسة ثانوية

 كما يحق للرئيس األمريكي، و وزير الدفاع .الشيوخ، أو ممثل الواليات التي ينتمي إليها الطالب

  ) 1.( إلى عدة شروط أخرىباإلضافة. ترشيح أي طالب من أي والية

    Fort Leavenworth : ثقاعدة فورت ليفنوور -2

  ، و تضم منشآت تدريبية و بحثية يبيالميسيستعد هذه القاعدة ، أقدم مركز عسكري غربي نهر 

  : كز و إدارات تابعة للقاعدة تتمثل أهمها في وهناك عدة مرا. و وحدات عسكرية

  .) CAC( مركز األسلحة المشتركة   -

  Command And General Staff College ( GSC ( كلية القيادة و األركان العامة  -

  BCBL (Battle Command Battle Laboratory( معمل قيادة المعركة  -

_______________________________  
                                                                                                                       

http: // fr . wikipedia. . org / wiki /acad %C3 % A9 mie _militaire _ de _ west _ point                  )1(  
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  FMSO (Foreign Military StudiesOffice (مكتب الدراسات العسكرية األجنبية   -

   US DB (US Disciplinary Barracks(  النظامية األمريكية الثكنات  -

  Garrison Commandقيادة الحراسة   -

  ) 1.(مركز تحليل خطة التدريب و نظرية القيادة  -

  National War College: كلية الحرب الوطنية  -3

 تقع الكلية ،   National Defense University–ع الوطنية وهي إحدى كليات جامعة الدفا

تهدف الكلية إلى إعداد قادة المستقبل في القوات المسلحة   بواشنطن ،Roosvelt hallفي مبنى 

 الخارجية، و بعض اإلدارات المدنية ، و ذلك بتقديم مواد عالية المستوى في وزارة، و 

عداد كل من القوات البرية، و البحرية ، و الجوية ، وقد  بإى تعنهيو. إستراتيجية األمن القومي

 باإلستراتيجيةتعنى هذه الكلية : "  بقوله Leonard T. Gerowعبر عن أهداف الكلية الفريق 

  ) 2 " .( المواد الوطنية الضرورية إلنجاز تلك اإلستراتجيةاستغاللالكبرى ، و 

  Command And General Staff College: كلية القيادة و األركان األمريكية  -4

و تمنح . كافة األسلحةالستخدام ، تقوم بتأهيل الضباط العسكريين  تقع في فورت ليفنوورت

  ) 3.(الكلية درجة الماجستير في الفن العسكري و العلوم العسكرية

   : MaxwellGenter-ماكسويل جنتر: كلية الحرب الجوية األمريكية  -5

على يد 1910، يعود تاريخ إنشائها إلى Alabama بوالية Montgomeryتقع في محافظة 

  .ة مركزا للتدريب و التعليم الجوياألخوان رايت، وتعد القاعد

  :Fort Bliss-مدرسة فورت بلس -6

  يتولى. هذه المدرسة هي المركز الرئيسي ألنشطة الدفاع الجوي األمريكي و تدريباته تعد  

 texasو تقع المدرسة في والية . كفأ القادة العسكريينقيادتها و اإلشراف عليها نخبة من أ

  .elpasoبمدينة 

  : مدرسة الدراسات العليا البحرية  - 7

  توجد في المدرسة سلسلة متكاملة عالية المستوى من  بوالية كاليفورنيا، Montereyتقع في 

___________________________  
(1)http://garrison . Leavenworth . army . mil /sites /about /history . asp                                               

(2)http:// en . wikipedia . org /wiki /national _war _coleg                                                                      
http://en. Wikipedia.org/wiki/command_and_general_staff_college                                               )3(  
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 و تضم خدمات حاسوبية مصونة و  ،Budley knoxالخدمات المكتبية و البحث، مثل مكتبة 

  ) 1.(محمية

، هناك العديد من المعاهد و المراكز  تاديمياكاألباإلظافة إلى هذه الجامعات و المدارس و 

  .المتخصصة العريقة في المجال العسكري

 قاعدة عسكرية  702ة ، تملك أو تستأجر  دول130و لدى الواليات المتحدة قواعد عسكرية في 

فالقواعد العسكرية األمريكية . ، كما أنها تملك داخل الواليات المتحدة أكثر من ستة آالف قاعدة 

  )2.(موجودة في كافة القارات ، باستثناء القطب الجنوبي 

شاء ذلك عملت الواليات المتحدة على قيام جيش محترف و تمجيد أهدافه، و الغرض المعلن إلن

أو موافقتهم عليها، و الجيش هو إنتاج جنود يطيعون األوامر مهما كان شعورهم تجاه األهداف 

 حرب فيتنام الذي جعل الحكومة تنهي الخدمة اإلجبارية و تلجأ إلى إنشاء جيش ذلك هو إرث

ى  الوحدات العسكرية، وهنا تتجليةغذلتو بالتالي البد من إيجاد العناصر البشرية . محترف

 التي تقودها المؤسسة العسكرية، وهي تستهدف في األساس الشباب، االنخراطأهمية حمالت 

 الستهواء ألعاب الفيديو ذات الطابع العسكري استعمالوفي هذا المضمار تلجأ المؤسسة إلى 

  )3.(الشباب و خاصة الذكور منهم

 مواقف اتخذواالذين ،   militaristsهذا وقد نشأت طبقة من المدنيين من أنصار العسكر 

و .  و خبرتهم العسكرية الميدانيةثقافتهما من أجل تعويض النقص المتمثل في قلة يمتشددة عقائد

   الضباط و ممثلي الشركات العسكرية الصناعية في المراكز السياسية انتشارالتعسكر يتجلى في 

 هب العسكري المستمر و الذيتأل المطلق لااللتزامالحكومية، و السمة الرئيسية لهذه الظاهرة هو 

  )4(.صبح الهاجس األكبر للدولةأ

  و يسود الكذب و التضليل على مخصصات الدفاع، حيث البيانات المالية المقدمة مبهمة و ال

_____________________________  
(1)http://www.moqatel.com/openshare/behoth/monshat7/index.htm                                                    

 

(2) ChalmersJohnson , " America s Enpire of Bases " . 15/01/2004                                                     

http://www.nationinstitute .org/tomdispatch/index                                                                         
  
  85 ، ص 2004 ، أوتُ 306 ، بيروت ، العدد مجلة المستقبل العربي . "المجمع الصناعي العسكري " زياد حافظ ، ) 3(
  
  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها) 4(
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 المالي وصلت إلى حد تكرار بيانات ملاعتبوح بمضمونها الكامل، كما أن السرية في الت

دها، و أدى ذلك إلى ارتفاع نفقات البنتاغون المخصصات لعدم علم الدوائر المتخصصة بوجو

السرية، وكان من نتائج تلك السرية أن أدت بالبنتاغون  إلى التوسيع اإلداري على حساب 

دارة في ما يتعلق بالسياسات الداخلية، كما أن الدوائر األخرى، و هذا ما يؤكد عسكرة اإل

 ، 2001 الحادي عشر من سبتمبر الظاهرة العسكرية في المجتمع األمريكي، و خاصة أحداث

إذ أن التوسع في مفهوم األمن القومي ، و مكافحة اإلرهاب أتاح الفرصة للبنتاغون للتدخل في 

  ).1(اختصاصهشؤون ليست من 

 في القوات المسلحة إلى أساليب شبه عدوانية االنخراط و لجأ المسؤولون عن التعبئة و 

هم بشكل متواصل أزعج القائمين على إدارات الستدراج الطالب الجامعيين عبر مالحقت

الجامعات، مما أدى بالمؤسسة العسكرية إلى التهديد بقطع المساعدات المالية التي تعطيها 

الحكومة إذا استمرت إدارات الجامعات في معاكسة مهام المسؤولين عن التعبئة داخل حرم 

ور عبر تمجيد صصصة لتحميل ال هوليود في إنتاج أفالم مخانخراطالجامعات، أضف إلى ذلك 

 لتوجيه الرأي العام يةما سخرت المؤسسة اإلعالم، كاألعمال العسكرية التي تستهوي الشباب 

عبر زرع الصحافيين في الحمالت العسكرية و إعطائهم المعلومات التي تبرز وجهة نظر 

  )2(.المؤسسة العسكرية فقط

هي ثاني أكبر جيش في ،  military of the united statesو القوات المسلحة األمريكية 

 عام استقاللها ةالواليات المتحدالعالم بعد جيش التحرير الشعبي الصيني، تأسست منذ إعالن 

  ) 3(.، و الجوية ، وهي تضم كل من القوات البرية ، و البحرية 1776

ليات الخاصة تشكل القوات البحرية الخاصة إحدى أهم وحدات القوات البحرية التي تقوم بالعم

  التي تحتاج نوعية متميزة من الرجال دوي مواصفات جسمية و عقلية و فنية خاصة ، حيث

يحصل هؤالء على أرقى مستويات التدريب القتالي و القدرة على العمل تحث أقصى الظروف 

   البحرية القواتو تنقسم.  القرارات السليمة في المواقف الطارئة و الحرجةذاتخاالطبيعية و 

_________________________________  
 

2003               /08/27, The Washington Post " . Classified spending on the rise " , Dan Morgan ) 2(

    
  87زياد حافظ ، مرجع سابق ، ص ) 2(

http://wikipedia .org                                                                                                                       )3(    
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  ) 1: ( الخاصة إلى ثالثة فئات رئيسية

التي يوجد ضمنها قوات المشاة الميكانيكي لالستخدام في العمليات ، قوات مشاة األسطول -

 باالستيالء  مشاة األسطول في أنها تقومقواتو تتلخص مهام  ). marines- زنيرالما( البرمائية 

هدف تيسير أفضل الظروف لباقي القوات البحرية من الوصول على بعلى رأس الشواطئ 

  . تدمير قوات العدواستكمالالشواطئ و 

 ، فهذه Sea Air and Land، يطلق عليها في الجيش األمريكي  قوات الصاعقة البحرية -

 . مهامها في البحر و البر، مع إمكانية نقلها جواالقوات تنفذ

قوات فوق البحر ، و غواصون تحت البحر، و قوات : ، و تنقسم إلى  الضفادع البشرية  -

  .برية

أما بالنسبة للقوات البرية، فقد أثبت تاريخ الحرب أن المهمة األصعب لدى جميع الجيوش 

ت القيادة نلعالنظامية هي الدخول إلى المدن، أو خوض المعارك فيها، وبعد حرب الخليج أ

 1995ية أنها بدأت بنهج جديد في تدريب قواتها على حرب المدن، حيث قامت في سنة األمريك

، لتدريب ) فورت بيتنج( ببناء مراكز خاصة بهذا المجال أضخمها مراكز موجودة في قاعدة 

 أسلحة و معدات غير تقليدية، و استعمالجنود المشاة ، و القوات الخاصة على قتال المدن، و 

فادة من التدخالت العسكرية في الصومال ستهذه المراكز وفق الدروس الميتم التدريب في 

وكوسوفو، و أفغانستان تمهيدا للتدخل في العراق، وفي مراكز التدريب هذه تم بناء نماذج مدن 

  ) 2(.تشبه تماما المدن العراقية

 في ،) وينمارك بولد ( الجنرالمكن تلخيصه بما كتبه يإن تأهيل المقاتلين للعمل في المدن 

  إن الجندي الذي يذهب للقتال في المدن يجب أن يكون : " المجلة العسكرية البحرية األمريكية 

جامعا لجميع قدرات رجال المشاة، له مهارات رجال الوحدات الخاصة، قادرا على العمل في 

   الجدرانالصحراء و الجبال، وله قوة سمع و نظر غير عادية، يجيد فنون القتال الفردية، يتسلق

  حكيم كالسلحفاة، صبور ، ال ينام، و إن نام  كالثعلب ي، يتخفى مثل السحلية، ماكرنزمثل الشامبا

   علىضقبل أن ينقكاألفعى ن في مكان واحد كمفبعين واحدة لتبقى عينه األخرى مستيقظة، ي

  

_______________________________  
 (1) Idem                                                                                                                                             

  15 ، ص 2002 ، 03 ، العدد مجلة الفكر العسكري.   "مذهب جديد للسيطرة على المدن " ، عمر كربوج ) 2(
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   )1(."اقف، مطيح لألوامر ، مبتكر للمو ، ال يجوع وال يعطش فريسته

وي الروح ذلقد نشط سماسرة الحروب و تجار الموت في استثمار المحاربين السابقين من 

وا منهم ما أطلقت عليه نيويورك تايمز في شكلالمغامرة و التعطش إلى القتل و سفك الدماء لي

، ذبمه الجديد بأسلوب حضاري و االستثمار، فكان ) جنود الظل( بـ 2004أحد أعداد أفريل 

سسوا لهذا الغرض شركات لتأمين المرتزقة تحث تسميات ملمعة جعلت عملهم أكثر قبوال من فأ

 و القانونية، فهي شركات أمنية تؤمن حراسا أمنيين لمن يرغب في االجتماعيةالناحيتين 

الحصول على حماية مقابل ثمن، وضمن ذلك محاولة لرسم صورة جديدة لهؤالء الوحوش 

 - كما تدعي- الراسخة في أذهان الناس، تؤمن العمل الشريفالبشرية بدال من الصورة

لعسكريين سابقين يرغبون في زيادة مواردهم المالية عن طريق العمل ضمن سقف خبراتهم و 

  ) 2(.إمكاناتهم البدنية و العقلية

فضح ب ، )البازار الكبير( في كتابهما ، "موتدال" و" ، " يلوغبري" وقام الكاتبان الفرنسيان 

 جديدا يرمي إلى تحويل اتجاها ثمة إلى أن االنتباه تلك الشركات و حقيقتها، عندما لفتا تباطاتار

البنتاغون إلى مركز للمرتزقة، فقد أنشئت سلسلة من الشركات الخاصة مؤلفة أغلبها من 

عسكريين سابقين من البنتاغون و وكالة المخابرات المركزية تقوم بمهمات التدريب العسكري و 

  ) 3.(ماية و التفاوضالح

، لذا سارع إلى التعهد بجلب العديد  العراق بمنجم الذهب) أروين(و يصف المرتزق األمريكي 

  ) 4(.من راغبي التطوع للعمل في هذا المنجم

  .وكان هؤالء المرتزقة من ضمن تشكيلة القوات العسكرية األمريكية للتدخل في العراق

    ما جعل التدخل العسكري في العراق تدخال غير عادي،* Joseph E .stiglitzو حسب تعبير 

  أنها المرة األولى التي يعتمد فيها على تخصيص الحرب إلى هذا الحد، إذ يبلغ عدد المتعاقدين

______________________________  
 ، الرياض ، لة الدفاعمج , "الخطط األمريكية الجديدة حول الصراع و القتال داخل المدن " محمد بن سعد القرني ، ) 1(

  25 ، ص 2003 ، فيفري 129العدد
  151 ، ص 2006 ، جوان 321، بيروت ، العدد  مجلة المستقبل العربي , "المرتزقة الجدد " حسن عبيد عيسى ، ) 2(
  142نفس المرجع ، ص ) 3(
  نفس المرجع ، نفس الصفحة ) 4(

 ، مسؤول سابق في البنك الدولي ، أساتذ حاليا في جامعة 2001حائز على جائزة نوبل لإلقتصاد عام  ، إقتصادي أمريكي* 
  . نيويوركيكولومبيا ف
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 ألف دوالر تأمينا عن كل 21آالف و 10في العراق نحو مئة ألف شخص ، و تبلغ كلفته ما بين 

و إذا أصيب هذا المتعاقد أو قتل في عمل حربي فيحق له بتعويضات مثل . رجل أمن خاص 

     )1.(الجندي 

إلخ و شركة ... قوم هؤالء المتعاقدين بكل األعمال من الطبخ و التنظيف و العالج إلى القتال وي

 مليون دوالر ، و 27 قيمته التزام على 2003حصلت عام ،  ) -Black Water بالك ووتر( 

)  و وتركبال( ، و يتقاضى الحارس الخاص من   متعاقد أمنيا خاصا في العراق845لها اآلن 

    ألف دوالر69 ألف و 51يا ، مقارنة مع ما يناهز ألف دوالر سنو445حوالي ) كوربدين( أو 

                                                                                   )2.(سنويا للجندي األمريكي

رة كبيرة جانب من العمليات األمريكية أن المعدالت المنخفضة بصول لقد ظهر بوضوح في ك

يوما، و القدرة على إدارة 20 ، و القدرة على تحمل العمليات القتالية المستمرة لنحو للحوادث

وى من التعقيد، و النوعية العالية من الحرب المشتركة و األسلحة صعمليات جوية على درجة ق

وات  القأظهرتالمجمعة ، هي كلها صفات لنوعية التدريب و اإلستعداد الذي سبق الحرب و 

  ) 3.( المدن حربالعسكرية القدرة على القيام بالعمليات بكفاءة وقدرة تدريب عالية على خوض

  ، قائد فرقة مشاة البحرية  ) Richard Natonski-كيرتشارد ناتونس( يقول الجنرال 

   ما لم يبغضال يمكن لجندي أن يحارب: " األولى قبل الهجوم على العراق أنه ) المارينز(

  ) 4".(العدو

 بين جميع أشكال قواتها هوهذا هو المبدأ األساسي الذي تعمل الواليات المتحدة على نشر

المسلحة، خاصة تجاه المسلمين و العرب، مما يمنح الجندي األمريكي قوة روحية قادرة على 

  .تدمير العدو

  

__________________________  
 (1) Joseph E . Stiglitz , Linda Bilms , " The Three Thrillion Dollar War : The True Costs of 

The Iraq conflict " . 20 march 2008                                                                     .                                

                                                                               

http://www.ProjectSundicat.org/commontary/Stiglitz97                                                                 
(2)Idem                                                                                                                                                    

 ، 3003 ، جوان 292 ، بيروت ، العدد مجلة المستقبل العربي .  "الدروس الفورية لحرب العراق"  ، نأنتوني كورد سما) 3(
   120ص 

 ، 2005 ، جانفي 311 ، بيروت ، العدد مجلة المستقبل العربي . "الدوافع و الخيارات في حرب العراق"  وليام بولك ، ) 4(
  7ص 
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  إجمالي القوات المسلحة األمريكية) : 05(الجدول رقم         

  

  من158156باإلضافةإلى(1.344.600  القوى العاملة

 )                       الحرس الوطني واالحتياط

  

  1.162.250   اإلحتياط

  1.140.750  اإلحتياط الجاهز

  460.520  الحرس الوطني

  108.700  الحرس الوطني لسالح الجو

  324.100  الجيش

  152.850  البحرية

  92.000  مشاة البحرية

  111.750  سالح الجو

  

  180سوسن العساف ، مرجع سابق ، ص : المصدر

  

   العسكري ديجنمشاكل الت: المطلب الثاني  

  

 ، أعلن - و هو قاعدة عسكرية أمريكية كبرى–" فورت براغ" في خطاب ألقه بوش في معسكر 

  ) 1(." ء أعلى من نداء الخدمة في قواتنا المسلحة انداك ليس هن: " انه 

لكن هناك عدد قليل جدا من الشباب و اآلباء األمريكيين يوافقون هذا الرأي ، فالقوات األمريكية 

 و التعبئة االنخراطو قد الحظ مسؤولون عن . تجد من الصعب بصورة متزايدة أن تديم بقاءها 

ن أ الذهاب إلى الحرب أو القيام بعمليات قد تهدد حياتهم ، و أن معظم المنخرطين ال يتوقعون

   إدارية اختصاصات وظائف و اختاروا بالمؤسسة العسكرية ، قد التحقواأربعة من أصل خمسة 

  وتوقعات، ت الح اآللي، وتص كالعمل في مجاالت مثل الحاسوب .ليست عسكرية ميدانية

______________________________  
  124 ، ص 2005 ، أكتوبر 320 ، بيروت ، العدد مجلة المستقبل العربي . "القوات األمريكية تتفكك " ، يان ضيا م) 1(
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  ) 1.( مع العدولاللتحام ضئيلة احتماالت تحمل جميعها  هيو . الطقس،وتحليل المعلومات

 من ستفادةاللو يلتحق هؤالء بالمؤسسة العسكرية بسبب قلة الوظائف في القطاع المدني و 

 إلى التدريب المهني التقني الرفيع إضافةالخدمات االجتماعية التي تقدمها المؤسسة العسكرية ، 

 الكلفة، وكل ذلك يشير إلى أنه الباهظ للتحصيل الجامعي حعلى منالمستوى ،و إمكانية الحصول 

  )2.(ليس هناك أي نية للمشاركة أو التوافق مع األهداف السياسية لإلدارة

م مما ينبغي أن يبدو للوهلة األولى شروط للخدمة العسكرية من أن الحرب على وعلى الرغ

اإلرهاب البد أن تشن في العراق و أماكن أخرى، و إال فإن األمر سينتهي إلى وجوب خوضها 

 من أكثر افي الداخل األمريكي، تصف الصحف األمريكية الجيش األمريكي بأنه يواجه واحد

  )3.(ه في تاريخدتحديات التجني

وول ( في صحيفة ، West pointوهو أستاذ في كلية ). فرياباري ماك( وقد كتب الجنرال 

 المصاعب، أن الواليات المتحدة في سباق ضد الزمن في العراق بسبب )ستريت جورنال

  الواقعة على القوات العسكرية، و أضاف أن القوات األمريكية بدأت تتفكك، و يذهب إلى أن 

  )4.( شديدا في الرجال و المواردصاان نقني، يعا)المارينز(  و مشاة البحريةالجيش األمريكي

 سهلت إدارة بوش على العسكريين المولودين في بلدان أجنبية 2002 في عام دو لتشجيع التجني

أن يصبحوا مواطنين متجنسين ، و أصبح يستطيع أي مقيم شرعي أن ينظم إلى القوات 

 خمسة سنوات لتبدأ رر التماسا بمنحه الجنسية بدال من أن ينتظالمسلحة، و أن يقدم على الفو

ب عليهم دفع المئات من الدوالرات كرسم مقابل هذا اإلجراء كحافز جعملية التجنيس، وال يتو

  إضافي ، فإن جنديا مولودا في بلد و يحمل جنسية أمريكية إذا ما توفي أثناء أدائه الواجب يمكن

  ) 5.(أجنبي من أسرته أن يسعوا للحصول على الجنسيةلألفراد المولودين في بلد 

  و على الرغم من ذلك فإن  أعداد غير المواطنين الذين ينضمون إلى القوات المسلحة هي في

  .هبوط سريع، و أما أبناء النخبة األمريكية فال يرون ألنفسهم مستقبال في القوات المسلحة

____________________________  
  ع ، نفس الصفحةنفس المرج) 1(
  87زياد حافظ ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  124ضيا ميان ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  نفس المرجع ، نفس الصفحة )4(
  126نفس المرجع ، ص ) 5(
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 داخل المؤسسة العسكرية، فهو متعدد و إن لم يكن ممثال االجتماعيأما فيما يتعلق بالتمثيل 

يقيون األمريكيون ممثلون داخل المؤسسة بنسبة أكبر لحقيقة التوزيع العرقي األمريكي، فاألفر

إن متوسط األعمار هو أدنى من متوسط فمن حجمهم داخل المجتمع األمريكي ، من جهة أخرى 

األعمار في المجتمع مما يدل على أن القوات المسلحة األمريكية قد أصبحت تتكون من عناصر 

  في السلبية لذلكارثاآل األخرى، و أثبتت فاتالثقاات األجنبية و غغير متعلمة و شبة جاهلة لل

 في فعالية المؤسسة يؤثرباإلضافة إلى تفشي الجرائم و العنصرية مما . التدخل في العراق

  ) 1.(العسكرية

و في معظم الحروب يفتح باب التطوع ليتقاسم المواطنون األعباء، وال يكون الجيش جيش 

 من أجل ونتدخل في العراق تقريبا مرتزقة يقاتل الجيش األمريكي للة ، ولكن تشكيلمرتزقة

المال و ليس تلبية لدعوة التطوع، بمعنى أن عددا كبيرا من المحاربين ليس متطوعا، بل هو 

ين استدعتهم اإلدارة للقتال، أو ذ الجيش الاحتياطمجبر على القتال سواء من الحرس الوطني، و 

  )2.(مهامه المحددةمجبر على البقاء في ساحة الحرب مدة أطول من 

رة في إدراج عناصر جديدة إلى الجيش نتيجة إلداإن هذا يعكس الصعوبة التي واجهتها ا

 محل من ن بالجنود و تدريب جنود جدد يحلوحتفاظاللالمعارضة للحرب و الكلفة المتنامية 

 ابون أو يقتلون ، فاضطرت تدريجيا إلى مزيد من اإلغراءات، ففي البدء رفعت الرواتبصي

 في بلوغ العدد المطلوب للمنخرطين الجدد، فبدأت بالتخلي 2005تنجح في   بالمئة ولم28بنسبة 

  2007 و في ، عاما42 عاما إلى 35عن بعض مقاييسها، فرفعت السن المطلوب للمجند من 

، حيث 2007، وبلغت العدد المستهدف في باالنضمامبدأت تسمح لبعض المدانين بجرائم معينة 

و نتيجة لهذه .  في المئة من المنخرطين الجدد من تالمذة مدارس ثانوية73 أن أكثر من

 ألف 19 إلى 2003 ألف دوالر عام 15عداد الجندي من نحو تالتغييرات و غيرها ارتفعت كلفة 

  ) 3. (2007دوالر سنة 

إن التجنيد ليس وحده المشكلة فالقوات المسلحة تواجه مشكالت في االحتفاظ بجنودها، فما 

   بالمئة من المجندين الجدد يتركون الخدمة في ستة أشهر، و أعترف البنتاغون بأن30قارب ي

___________________________  
  87زياد حافظ ، مرجع سابق ، ص ) 1(

(2) Joseph E . Stiglitz  , Linda Bilms ,  OP. Cit .                                                                                     
   

 (3) Idem                                                                                                                                                        
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تهم  جندي فروا من الخدمة من بداية الحرب في العراق بدافع معارض5500أكثر من 

  )1.(للحرب

 عالوات تقدم لتشجيع الجنود على أن يعيدوا تسجيل أنفسهم مجددا عندما تنتهي الخدمة ، ثمة و 

، أنه تم وضع تعليمات عسكرية توجه إلى القادة بأن ال )وول ستريت جورنال(وذكرت صيحفة 

 المخدرات يسرحوا الجنود بسبب ضعف لياقتهم البدنية أو آدائهم غير المرضي أو اإلدمان على

  ) 2.(و شرب الكحول

تمدد إلى حد " بعنوان ،  - مصنع أفكار عسكري أمريكي–و تبين دراسة لمؤسسة راند 

أن نقص القوات في الجيش من الفداحة إلى حد يدفع ، "  قوات الجيش لعمليات مستدامة:الضعف

 رئيسيتين في عما إذا كانت سياسة البنتاغون قادرة على خوض حربين إقليميتين إلى التساؤل

   الجنرالوقت واحد، بينما ال يتوفر ما يكفي من الجنود للحرب على اإلرهاب، و أبلغ 

  مجلس الشيوخ بأنهم يواجهون تحديات،  - رئيس أركان الجيش األمريكي-  )بيترشوميكر(

   )3(. يتعلق بالتجنيداهائلة فيم

أنه خالل السنوات  ، 2005 في جوان Gallup - ته مؤسسة غالوبركما بين استطالع أج

الخمس الماضية كان األمريكيون الذين قالوا أنهم يمكن أن يؤيدوا دخول ابنهم إلى القوات 

المسلحة ، قد انخفضوا من الثلثين إلى النصف تقريبا، فهناك حملة متزايدة النمو ضد التجنيد 

 يالب من مندوبالعسكري تجمع اآلباء و المعلمين و الناشطين من أجل السالم بهدف حماية الط

  ) 4.(التجنيد العسكري

لم تستطيع األسلحة الضاربة التي تزخر بها الترسانة العسكرية األمريكية أن تكون بديال عن 

 فصاعدا كردة فعل على التدخل 2003ت تتراجع ابتداء من الطاقة البشرية المدربة ، التي أخذ

  )3(. في العراق و تكاليفه البشرية و االقتصادية

  

__________________________  
  128 ضيا مين ، مرجع سابق ، ص )1( 
   نفس المرجع ، نفس الصفحة)2(
     125نفس المرجع السابق ، ص   ) 3(
  127نفس المرجع السابق ، ص ) 4(

27                -24. PP, 2003 November 17 , News Week " .  With The Ghost Squad ", Caryl  .  C )5(  
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 باقتراح حال لمشكلة إيجاد األشخاص الذين يخوضون ،  * )max boot –ماكس بوت (قام و

، فاقترح بوت أن الدرب الموصل إلى جيش أمريكي أكبر يمكن في عرض صفقة  حرب أمريكا

و أقترح أن تعرض الواليات المتحدة الجنسية على أي ، " دافع عن أمريكا تصبح أمريكا"  جديدة

سطح األرض يكون مستعدا لقضاء فترة في القوات المسلحة شخص، في أي مكان على 

 فالخدمة ،  إلى أميركااالنتقال في االستماتةاألمريكية، فهناك الكثير ممن يرغبون إلى حد 

ثبتون أنهم مهاجرون من النوع ي تمنا ضئيال يدفع، وسستبدوسنوات قليلة في القوات المسلحة ل

 النوع الذي تريده أمريكا في قواتها  هو  جد، وهذاتغلون بكلشالذي تحركه دوافع قوية و ي

لكن هذه التوصيات تم تطبيقها من طرف اإلدارة األمريكية لكنها لم تحقق النتائج . المسلحة

  )1.(المطلوبة، ولم تؤدي إلى حل مشكالت التجنيد العسكري، وظل المشكل قائما

  

  المخطط االقتصادي  :المبحث الثالث  

  

  الحصار االقتصادي :  المطلب األول    

  

 بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، 1990 أوت 6 في 661أصدر مجلس األمن القرار رقم 

ر التضييق عليه إلرغامه على سحب قواته من الكويت، لكن قبل أن ضو كان الهدف من هذا الح

ات تصل األمور إلى هذه المرحلة قادت الواليات المتحدة قوات التحالف و أخرجت القو

  العراقية، و ظلت العقوبات االقتصادية نافدة بذريعة التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار

الشامل، و تطبيقه قرارات مجلس األمن، وشملت هذه العقوبات حضرا تجاريا كامال باستثناء 

  .)2(، و المواد التي لها صفة إنسانية المواد  الطبيعية الغذائية

  دمير البنية التحتية لبالدهم من محطات اتصاالت و كهرباء، و مصانعلقد عانى العراقيون من ت

  ت نقطية، و مخازن للحبوب، و مواد تموينية و أسواق مركزية، و محطات آ، ومنش ، و معامل

____________________________  

  لخارجية األمريكيةمعلق عسكري بارز ، ذكر إسمه بين الخمسمائة شخص األكثر تاثيرا في ميدان السياسة ا هو* 

   129 - 128 ، مرجع سابق ، ص ص نضيا ميا) 1(
(2) http://wikipedia.org                                                                                                                           
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  ها المواطنون لم تكن مالذا أمنا لهم أمامضخ المياه و المنازل و حتى المالجئ التي احتمى في

 يوما باستخدام األسلحة 45القصف الصاروخي البري، و الجوي و البحري المركز على مدى 

  ) 1.(  باليورانيوم المنضبالملوثة

 و االجتماعيةوأدى الحصار إلى نتائج سلبية في جميع مجاالت الحياة العامة الصحية و البيئية و 

 انخفض، و الذي 1994فقد بلغ حجم التضخم أعلى معدل له في نهاية . صاديةية و االقتلمالع

  ) 2(." النفط مقابل الغداء" قليال في السنوات التالية نتيجة تطبيق برنامج 

 راو تعمقت مظاهر التردي إلى الحد الذي أفقد المجتمع العراقي سمات المجتمع المتحضر، فنظ

ئف الحكومية في القطاعات الصناعية التي توقفت نتيجة لعدم قدرة الحكومة على تأمين الوظا

  ي القوى العاملة مما ساهم في زيادة معدالت البطالة و ما ثلثالحصار فقد تم تسريح ما يقارب 

  و قضت البنود األصلية للحضر بتحريم كل أنواع المعامالت.  من آفات اجتماعيةهايرافق

بية، لكن طارج، و نظريا أستثنى الغداء و المواد الالتجارية مع العراق و تجميد أمواله في الخ

بدون عوائد التصدير، و لم يستطيع العراق دفع فاتورة االستيراد، لذا أصبح هذا االستثناء ال 

  )3.(معنى له

و قبل الحصار كانت المؤشرات االقتصادية و االجتماعية أعلى عموما من المعدالت اإلقليمية و 

لى إ انخفض، ولكنه 1989 مليار دوالر عام 75.5إجمالي الناتج المحلي الدول النامية، إذا بلغ 

   دوالر، تم3510 كان دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي 1988، وفي عام 1991 عام الثلثين

 من إجمالي الناتج ة بالمائ60، و كان النفط العراقي بمثل 1995 دوالر عام 450 إلى انخفض

  يرادات النقد األجنبي ، و في بداية الثمانينات بلغ إنتاج النفط العراقي بالمئة من إ95المحلي ، و 

  ) 4.(1998 مليون برميل عام 2.8مليون برميل يوميا، لكن هذه الكمية انخفضت إلى  3,5

اء، فبالرغم من أن كمية النفط التي يصدرها العراق ذو بالنسبة لبرنامج  لبرنامج النفط مقابل الغ

  يبرتباط السلال، إال أن العائدات ظلت غير كافية بسبب ا1991ا مند عام بلغت أعلى معدل له

__________________________  
 ، بيروت ، مجلة المستقبل العربي . "تنازع المشروعية بين اإلحتالل و المقاومة في العراق " خليل إ سماعيل الحديثي ، ) 1(

   107 ، ص 2006 ، فيفري 324العدد 
  03/10/2004 . "آثار الحصار على العراق " ، أمين شحاتة ) 2(

http://www.aljazeera.net                                                                                                                    

  نفس المرجع)  3(
  نفس المرجع) 4(
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 و التدهور العام ةالالزمول على قطع الغيار بين أسعار النفط المنخفضة و التأخير في الحص

و إعادة التأهيل الكاملة لصناعة النفط تحتاج إلى عدة مليارات من . للبنية التحتية لصناعة النفط

 أصغر، إذ أن االستيرادفكل قطاع في االقتصاد العراقي يعتمد إلى حد ما على . الدوالرات

 إلى قطع الغيار األجنبية، و قطاع الحتياجا النهوض دون باستطاعتهمصنع للنسيج لم يعد 

الزراعة يحتاج إلى المضخات المستوردة لتشغيل أنظمة الري، ولم تستطيع الحكومة إصالح 

 المواد الالزمة من استيرادرف دون ص الكهرباء و الطرق و الماء و ال و الهاتفشبكات 

  )1(. الخارج

،حيث شهد العراق  تمهيد للتدخل العسكريفالحصار األمريكي على العراق مثل سياسة ناجحة ك

  تدهور حادا في كافة قطاعاته االقتصادية و الحيوية على مدى سنوات الحصار بما في ذلك أهم 

 مليار دوالر، 24ترض تحقيقها حوالي فقطاع النفط، حيث قدرت خسائر عائداته المكقطاعاته، 

 2006 مليار دوالر عام 41 إلى ،1980 مليار دوالر عام 53.9و أنخفض الناتج المحلي من 

  ) 2.(نتيجة تدمير البنية األساسية لالقتصاد العراقي

 االشتراكي عمليا بسقوط حزب البحث العربي انتهى سنة، و 13 هذا الحصار قرابة استمرحيث 

، و عاني العراق خالل سنوات الحصار عزلة شديدة من معظم 2003بعد التدخل العسكري سنة 

يا و دبلوماسيا و اقتصاديا، أصبح العراق بعدها من أكثر دول المنطقة تأخرا دول العالم سياس

حيث دمرت بنيته التحتية من مصانع و مصافي و محطات توليد الكهرباء و محطات المياه و 

المجاري، و التي عاد بها إلى حقبة ما قبل الصناعة حسب تعبير جيمس بيكر وزير الخارجية 

  .األمريكي آنذاك

  

    

  

  

  

  

_________________________  
  نفس المرجع) 1(
  نفس المرجع) 2(
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  شركات األسلحــة و النفط و إعادة اإلعمار : المطلب الثاني     

  

 كبيرا حول دوافع واشنطن وقدم الكثير من المحللين الأثار التدخل األمريكي في العراق جد

   )1.(النفطتفسيرات مفادها تأكيد الرغبة األمريكية في السيطرة على 

، أن الهدف األساسي من الوجود األمريكي في العراق و الشرق  )تشومسكي نعوم( حيث يؤكد 

وهو   الطاقة الهائلة في منطقة الخليج، بما في ذلك العراق،احتياطاتاألوسط هو السيطرة على 

 أن ففي عقد األربعينيات من القرن العشرين أدرك المخططون األمريكيون. أمر ال جدال فيه

مصادر الطاقة الخليجية هي مصدر هائل للقوة اإلستراتيجية، و واحدة من أعظم الجوائز المادية 

  ) 2.(في تاريخ العالم

 كباعث، بأنه ليس هناك إنكار بان النفط كان على رأس قائمة بوش  )فرانسيس بويل(و يضيف 

  ، و يجب فهم  في العالم النفط احتياطي بالمئة من 11ملك نحو يللتدخل في العراق، فالعراق 

التدخالت العسكرية األمريكية كجزء من خطة رئيسية لحكومة الواليات المتحدة للسيطرة على 

موارد الطاقة العالمية، وما يوفره ذلك من قوة ناجمة عن السيطرة على ما يقرب ثلتي إمدادات 

  ) 3.(النفط و الغاز الطبيعي في الشرق األوسط

انستان و العراق ليس فقط من أجل السيطرة على النفط لالستهالك و يعتبر التدخل في أفغ

المحلي األمريكي، بل هي عناصر و مكونات لخطة أمريكية طويلة للسيطرة و الهيمنة على 

    و اليابان و آسيا، ومن ثمة على مستقبل االقتصاد العالمي، وهواإمدادات النفط و الغاز ألوروب

في كتابه ، " اإلمبريالية غير المحدودة"  ، بـ Hans Morgenthauالمشروع الذي أطلق عليه 

politics among nationsو يرتبط بهذا هدف فرعي هو التأكيد على استمرار دفع ثمن ،   

  )4.(البترول بالدوالر بدال من اليورو في السوق المفتوحة

__________________________  
 ، القاهرة ، العدد ة السياسة الدوليةلمج . "التدخل العسكري األمريكي في العراقدوافع و تداعيات " عبد اهللا يوسف سهر ، ) 1(

  25 ، ص 2007 ، أكتوبر 42 ، المجلد 170
      ، بيروت ، العدد مجلة المستقبل العربي . "إحتالل العراق يرفع خطر اإلرهاب و أسلحة الدمار معا " نعوم تشومسكي ، ) 2(

  119 ، ص 2004، فيفري  300
: ترجمة  . (  سبتمبر11اإلمبريالية األمريكية في الشرق األوسط قبل و بعد : تدمير النظام العلمي ، فرانسيس بويل ) 3(

  261 ، ص 2005المجلس األعلى للثقافة ، : ، مصر ) سمير كريم 
  262نفس المرجع السابق الذكر ، ص ) 4(
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ن حقيقة األمر هي أنه إذا نظرنا إلى  و مهما كانت البيانات أو المبررات العامة المعلنة، فإ

خريطة العالم، سنجد أن حكومة الواليات المتحدة لها قوات عسكرية و شبه عسكرية، وقوات 

مستترة تهدد كل دولة في العالم تمتلك كميات كبيرة من النفط أو الغاز الطبيعي، و كذلك تلك 

  ) 1.( النقل أو المضايق لخطوطاالختناقالتي تمتلك خطوط النقل و نقاط 

 بوجود ما تمت تسميته بالمجمع  عضويإن السياسة الخارجية األمريكية مرتبطة بشكل

، ويعرف المجمع الصناعي، بتحالف  Military Industrial Complexالعسكري الصناعي 

فالتدخل في أفغانستان و .  و الصناعيين المستفيدين من إنتاج و بيع السالح للحكومةنالعسكريي

  ) 2.( في السالحالثورة" بين ما أسماه البنتاغون بـ ي العراق

، وهو " الشركتاريا" و أصبحت الشركات العسكرية الصناعية تشكل نخبة متماسكة تعرف بـ 

    تلكو وصلت. أي حكم الشركات، " Corporatocracy" مصطلح مترجم من المصطلح 

   كافة شرائح والختراق يكفي الشركات إلى حد النفوذ، فجمعت من الثروة و اإلمكانيات ما

مستويات الحكومة و اإلدارة إلى درجة إستعمارها، و استطاعت الشركتاريا استيعاب اإلعالم و 

  ) 3.( في أمريكا و في عدد كبير من دول العالمائيةقضالاألحزاب و السلطة 

  مراكزسيطرتها على ،  اإلدارة األمريكية  دوائرو ما ساعد الشركتاريا على اختراق كافة

ربة اإلستباقية، إلى قلب ضالبحوث التي تصقل مفاهيم إستراتيجية األمن القومي، من نظرية ال

و هذه المراكز . األنظمة المعادية، إلى التهديد باللجوء إلى السالح النووي، إلى حرب النجوم

، و المعهد الوطني للسياسة  Centre for security policy-كمركز السياسة األمنية

      –  و المشروع لمئوية أمريكية جديدة ،-  national Institute for Public Policy.امةالع

Project for a new American Center   ،في اإلدارةذجعلت المساهمين فيها مراكز نفو   

  وجميعهم من المحافظين الجدد ، إضافة إلى كونهم مسؤولين سابقين في الشركات العسكرية

____________________________  
  263نفس المرجع السابق الذكر ، ص ) 1( 

                                                                                 Military  Industrial Complex)2( 
                                                                                                                                                                 

                                                                                 http://www.disinfepedia.org 

          

 (3)John Omaha , " Corporatocracy " . 02/05/2005                                                                              
 

                                                                   http://www.disinfepedia.org                                                
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 مركزا من أهم المراكز في 32 تلك العناصر و الشركات أن تشغل استطاعتو . الصناعية

  ) 1.(اإلدارة و المرتبطة بمؤسسات األمن و الدفاع و السياسة الخارجية

و أدى التدخل في العراق إلى منح عدد كبير من العقود إلى القطاع الخاص، لكن من الصعب 

علومات عن العقود الممنوحة، إذ لم تنتج  الحكومة األمريكية أية لوائح شاملة عن إيجاد م

 centre for publicمركز النزاهة العامة : العقود، لكن بعض المنظمات غير الحكومية مثل 

integrity و مركز سياسة المؤسسات ،centre for corporate policy، قسمت هذه العقود 

  : إلى ثالثة أنواع 

  . عقود وزارة الدفاع الممنوحة إلعادة اإلعمار أثناء مرحلة القتال األولية و ما بعدها-

  . عقود وزارة الدفاع الممنوحة إلعادة اإلعمار أثناء فترة ما بعد الحرب-

فترة ما بعد الحرب وزارات في الحكومة األمريكية غير وزارة   العقود التي تمنحها في-

  ) 2.( األمريكية للتنميةالوكالةة و الداخلية و التجارة و الدفاع، مثل وزارة الخارجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                    

_______________________________________ 

   
  38زياد حافظ ، مرجع سابق ، ص ) 1(
     . ( التسلح و نزع السالح و األمن الدولي :كتاب سيبري السنوي ،  " إنتاج األسلحة" ونز ، إيمون سوري ، إلزابيث سك) 2(

   568 ، ص 2005، ) مركز دراسات الوحدة العربية : ترجمة و نشر 
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    الشركات األمريكية التي حصلت على أكبر عقود وزارة الدفاع) : 06(الجدول رقم 

  )2004جوان  -2002( األمريكية للعمل في العراق                      

           

مليون ( العقود  )مالشركة األ( الشركة 
  )دوالر

مليون (العقود  ) الشركة األم( الشركة 
  )دوالر

KBR )628  إنترناشيونال أمريكان برودكت   10832  )يرتونبهالي  

  402  تيتان  5286  كوربنز  بارسو

  165  هاريس  3755  فلور كورب

  SAIC 159  3133  يونالشنطن غروب إنترناش وا

 ورلدولوسنت تكنولوجيز   3051  شوغروب

  سيرفيسز

75  

  72  أودي تكنولوجي إي  2525  بيريني كورب

  70  نانا باسيفيك  2325  كونتراك إنترناشيونال

  65  إيرك تك إنك  1542  تتراك إنك

  48  ) روب غرومانثنور(فينل   1542  يرومنتالف إنهيوآس إي

  43  بارسوتز إنرجي  1529  هيل  إم2 شسي إت

  28  لويس بيرغرغروب  1500  ترزا كناشيونال كونترإنتر ان يكميرأ 

  AECOM 22  1500  أوستن -أودر بركت

  21  بال كووتر سيكورتي كونسلتنغ  1479  زباتا إنجنيرنغ

  16   الموتورو  1475  إنفيرومنتال كميتال كورب

  12  ون تك سير فيسيزيثراي  1475  إكسلولسيف أوردنانس تكنولوجيز

  12  كو كونسلتنغ كوربنرو  1200  ستانلي بيكرهيل

  

 centre for public integrity, " contractors :Iraq " ,  2004: المصدر 

http://www.publicintegrity.org                                         
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: ".... 2003ي العراق في أول ماي في إعالنه رسميا انتهاء المعارك ف) جورج بوش(ليقول 

نساعد على إعادة إعمار العراق، حيث يشيد الدكتاتور لنفسه قصورا بدال من أن يبني . سوف

    .)1......" (مستشفيات و مدارس 

و التعاقدات األولى إلعادة األعمار المرهونة باألموال العراقية المجمدة في الخارج تؤول إلى 

  .بة من الحزب الجمهوريشركات أمريكية كبرى قري

وسيرا على نهج جورج بوش، الذي يدعو إلى إنشاء منطقة واسعة للتبادل الحر بين الشرق 

األوسط و الواليات المتحدة، و دخول البلدان المعنية منظمة التجارة العالمية،وهو ما يعني إنهاء 

 الليبرالينموذج لى مستقل العراق في ضوء الإ ) بريمر(، و ينظر كل مقاطعه مع إسرائيل

الجديد أن الحريات العامة تترافق مع الحرية االقتصادية، و أن إعادة بناء الصناعة البترولية 

  ) 2.(تتطلب إستثمارات ضخمة ال يمكن أن تأتي إال من الخارج

 ، بأن الكلفة المباشرة للعمليات العسكرية األمريكية في العراق من دون حساب Stiglitzيؤكد 

تفوق كلفة حرب فيتنام ، لبعيدة المدى مثل الرعاية الصحية الدائمة  للجنود المصابين التكاليف ا

 عاما، و تبلغ أكثر من ضعفي حرب كوبا، أما الحرب الوحيدة في تاريخ 12 استمرتالتي 

و الحرب . ليونات دوالريرثأمريكا األكثر كلفة فهي الحرب العالمية الثانية، إذ كلفت نحو خمسة 

  ألف700 بالمئة من 45 بضعة أسابيع فقط فإن استمرت ، رغم أنها 1991ق عام على العرا

 في 88وافقت الدوائر المختصة على ، جندي شاركوا فيها تقدموا بعدها بطلبات تعويض إعاقة 

  ) 3.(يون دوالر سنويال ب4.3المئة، وهذه التعويضات تكلف أمريكا اآلن 

شن الحرب، لالمال الذي أنفق : عراق المصنفة في  ، حول نفقات حرب الStigitzو هنا يركز 

 وهذه - بعد توقف العمليات العسكريةحتىالنفقات المستقبلية المترتبة على الحرب و التي تستمر 

تشمل كلفة الرعاية الصحية للجنود و تعويض اإلعاقة و استبدال المعدات العسكرية و األسلحة 

   ، النفقات المخفية المتعلقة -إلى أمريكاو ترميم قوة الجيش و كلفة إعادة الجنود 

  بالحرب مثل كلفة توسيع الجيش و كلفة الفائدة على األموال التي اقترضتها أمريكا لشن

__________________________  
armand : paris  . De la guerre d irag: L orient Arabe a L heure Americaine , Henry Laurens ) 1(

colin , 2004 , P. 264                                                                                                                      

                                                                   

                                                                                      (2) Ibid ; PP. 2  

(3) Joseph E . Stiglits , Linda Bilmes ,  OP.Cit .                                                                                     
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  )1(.الحرب

ل الحرب، ولكنهم  األمريكيين بأنهم بالضرائب التي يدفعونها يسهمون في تمويStiglitz بهنيو 

 بانسحابال يعرفون كلفتها و إلى متى سيواصلون الدفع، و إذا كانوا يظنون أن األمر سينتهي 

 لسنوات طويلة، االقتصادالجنود األمريكيين من العراق فهم مخطئون فاإلنعكاسات ستستمر على 

ن ما تقدمت به إدارة و أوالدهم و أحفادهم سيتحملون الكثير من األعباء المادية و المعنوية، و أ

و .  بليون دوالر، تقدير كاذب60 بليونا و 50بوش عشية الحرب من أن الكلفة ستبلغ ما بين 

 دوالر، ن بليو200، و الذي يبلغ  - لبوشاالقتصاديالمستشار  -)ليندسي(التقدير الذي وضعه 

يين لن تكون أقل فالكلفة الحقيقة للحرب على األمريك. سببه خسر وظيفته تقدير كاذب أيضابو 

  )2.(ليونات دوالر، و الكلفة على العالم قد تكون ضعفي هذا المبلغثريمن ثالثة 

إن الواليات المتحدة ليست منظمة جدا  " :)هنري بينين(  وهنا يضيف البروفيسور األمريكي

  ) 3." (فأنا أشكك في فكرة األولوية األمريكية.... لكي تتحمل إعادة إعمار العراق 

  

  

  الدعاية أو الحرب النفسية : بحث الرابع الم 

  

  الدعاية كسالح : لمطلب األول   ا  

  

 هي علم و فن ،propaganda or psychological warfareالدعاية أو الحرب النفسية 

 الكلمة المنطوقة و المكتوبة و اإلشارات و الرموز للتأثير على عقول و عواطف و استخدام

   في السلم و الحرب، و تسير بشكل مواز للعمليات السياسية و سلوك المدنيين و العسكريين

  .العسكرية

_____________________________  
(1) Idem                                                                                                                                              

(2) Idem                                                                                                                                              

 : ، التقرير اإلستراتيجي السنوي مجلة البيان . "معنى التفوق األمريكي و تأثيره في الشرق األوسط " بينين ، . هنري س ) 3(
  462 ، ص 2006 المستقبل ، اإلصدار الثالث ، تالعالم اإلسالمي تحديات الواقع و إستراتجيا

   . "المسرح اإلعالمي للحرب على العراق " إبراهيم غرابية ، ) 4(
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، الذي تقوم قواعده اإلقناعو الدعاية صارت علما قائما بذاته من العلوم اإلعالمية، وهي فن 

لكسب ثقة الجمهور  - يس بالضرورة أن تكون الرسالة صادقةل -  على كسب مظهر الصدق

المتلقي المراد إقناعه، و البساطة و التكرار للوصول إلى أذهان الناس بسرعة النفاذ إلى 

  )1.(ذاكرتهم

 إن النصر في الحرب أو في أي شكل من أشكال الصراع اإلنساني تعتمد على عدة عناصر، 

، ألن الحرب هي صراع إرادات و اإلرادة الوطنية هي  national will-ة الوطنيةدارأولها اإل

 األسلحة السياسية و االقتصادية و العسكرية و النفسية لتحقيق األهداف االلتزام باستخدام جميع

السياسية، ( ائد و مساند لألسلحة األخرى ق يد ال فيالوطنية، و الحرب النفسية هي سالح

، لتحقيق أهدافه الوطنية في السلم و الحرب عن طريق ) لبحريةاالقتصادية ، الجوية ، البرية ، ا

  )2.(تضليل و إرباك صانعي سياسة العدو و قادته العسكريين

 و الشركات الكبرى تبحث االستخبارات ومع الدور المتعاظم لإلعالم باتت السفارات و أجهزة 

علومات تخدم يهم بالمال و تعدهم بالمناصب مقابل نشر مغرعن إعالميين مرتزقة ت

  ) 3.(مصالحهم

ير في قناعات الناس و مواقفهم ثأتو يلعب اإلعالم دورا محوريا في تشكيل الرأي العام، و ال

 صور إعالمية أو رسائل صوتية أو فبركة نسيج إعالمي ث المختلفة عن طريق باياضالقتجاه 

 اإلدارة  معينة، و هذا ما تم استخدامه من طرفيةضقسمعي بصري يخدم فكرة ما أو 

 لهذه الحرب النفسية أو اإلعالمية من دور في  لمااألمريكية في حربها النفسية على العراق

  .المعركة كسب

   و استغلت اإلدارة األمريكية مدى تعطش اإلعالم للمعلومات و ميله لإلثارة فقامت

________________________  
  ".العراقالمسرح اإلعالمي للحرب على " إبراهيم غرابية ، ) 1(

http://www. Aljazeera . net                                                                                                          

 

santa  , Third Edition .  The International Relatios Dictionary, Olton Roy , Plano Jack C ) 2(

barbara :ABC_Clio , 1982 , P. 186                                                                                                  

                                                          
 " . ل الحرب على العراقنماذج من إنحرافات اإلعالم األمريكي و البريطاني خال: اإلعالم و األخالق " حسين سعيد ، ) 3(

  69 ، ص 2006 ، مارس 325 ، بيروت ، العدد مجلة المستقبل العربي
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  ) 1.(بتغذية اإلعالم بالمعلومات الخاطئة و الحقائق المشوهة

على أنه تجسيد للشر ، حيث ) أسامة بن الدن ( نحيث تظهر شاشات التلفاز في بيوت األمريكيي

 يجية مفادها أن اإلسالم و العرب و اإلرهاب مرتبطون بنسزرمينقل مظهره و ملبسه رسالة 

  )2.(عضوي واحد وفق قالب نمطي تجسده صلة اإلسالم و العرب باإلرهاب

حرب ميدانية : لم تكن الحرب على العراق حربا عسكرية فحسب، بل كانت في الحقيقة حربين 

تادة على العراق بكثافة غير م التغطية اإلعالمية للحرب عاتسمت، لقد   نفسيةةحرب إعالمي، و 

كما ظهرت تكنولوجيا متطورة . ورصو تدفق غير مسبوق لألخبار و التقارير و التعاليق و ال

 كاميرات الهواتف استخداممثل ( جعلت من هذه الحرب حدثا بصريا و تكنولوجيا إستتنائيا 

فق األخبار و تعدد ، فهذه الحرب هي من أكثر الحروب وضوحا من حيث المشاهد و تد) النقالة

التقارير و لكنها في الوقت ذاته أكثر الحروب ممارسة للتضليل و التوجيه باستعمال التقنية 

  ) 3.(السمعية الحديثة من الجانب األمريكي

 لخدمات  America on lineلكن بعد التدخل العسكري في العراق و تطور األحداث، قامت 

هل : "  ألف أمريكي يقول يمأتاال على مليون و االنترنيت باستطالع رأي، حيث طرحت سؤ

 التغطية اإلعالمية األمريكية على الهواء مباشرة  تعطيك صورة كاملة عما يدور في  بأنتشعر

  ) 4".(نعم" بالمئة 13 و ،"ال" بالمئة 80 اإلجابة كانت بنسبة ، "الحرب على العراق؟

ط أدوات السياسة من دبلوماسية و اقتصادية تقوم إستراتيجية الحرب النفسية األمريكية على تراب

و عسكرية ودعاية في شن حرب شاملة على جميع الجهات لتحقيق األهداف السياسية األمريكية 

  و العسكرية منها ، و تتسم بالعلنية و السرية و الخداع و التعتيم و التلفيق و التضليل لتشكيل 

  

______________________________  
، القاهرة ، مكتبة الشروق ) هبة رؤوف : ترجمة  . ( أصول التطرف اليميني المسيحي في أمريكا، بالكر كيمبرلي ) 1(

  61 ، ص 2005الدولية ، 
 ، 2004: دار الكتاب العربي : ، بيروت ) عمر األيوبي . ترجمة  . ( السيطرة أم القيادة: اإلختيار زبيغنيو بريجنسكي ، ) 2(

  16ص 
 ، بيروت ، مجلة المستقبل العربي " . الفضائيات العربية و تغطية الحرب على العراق" ، )  آخرون و( فبصل القاسم ) 3(

  118-117 ، ص ص 2003 ، سبتمبر 295العدد 
  2003 أفريل 07 " . تغطية الحرب على الطريقة األمريكية" محمد ماضي ، ) 4(

http://www. Swissinfo . ch / ara /from . html                                                                                    
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  )1(رأيا عاما عالميا مدعما للمصالح األمريكية

 ألمريكا في إعادة تحميل صورة أمريكا في الخارج على أولويات أجندة اإلدارة ءفسمة العدا

 sources ofإستخبارية و تركز على سياسة محددة األهداف، ومعلومات . ) 2(األمريكية

intelligence  شاملة و موثقة، حيث حرصت قيادة القوات العسكرية األمريكية على تأمين ، 

 األرضي و الجوي و نقلها بأقصى االستطالعمعلومات دقيقة و مستمرة و شاملة عن طريق 

قق أهدافها  القرارات الصائبة التي تحاتخاذسرعة ممكنة إلى القيادة المركزية الستثمارها و 

العسكرية على جميع الجبهات، وذلك عن طريق نشر أكبر أسطول جوي من أقمار التجسس 

spy satellites  من أجل معرفة طبيعة القوات العراقية و حجمها و تسليحها و حالتها ، 

 القتالي و الطبيعة الجغرافية لمسرح العمليات، و تمثلت و سائل استعدادهاالمعنوية و درجة 

 ، في وكالة  Weapons of the psychological warfare الحرب النفسية األمريكية أسلحة

و الكونغرس، و كافة ، المخابرات المركزية األمريكية ، و وزارة الدفاع ، و وزارة الخارجية 

رأي عام محلي و عالمي مؤيد لشن حرب مدمرة ضد العراق تخدم  وسائل اإلعالم لتشكيل

  ) 3.(المصالح األمريكية

ربي، ح رئيسيا من المجهود الاإن الحرب النفسية أصبحت أهم اإلستعدادات الحربية، و تعد جزء

قذائف من الكلمات التي تختار " : " قصف العقول" في كتابة ) فيليب تايلور( فهي كما يقول 

بعناية، و تصاغ بحساب دقيق مستهدفة تشكيك شعب دولة العدو و جنوده في قضيتهم و هدم 

  ) 4".(و في قدرتهم على تحقيق النصر،  حكومتهم بقيادتهم في ثقتهم

 البيت أنشأه، الذي " مكتب اإلتصاالت العالمية" ، بأن  اللندنية) التايمز( و ذكرت صحيفة 

 الخارجية لإلدارة و يشرف على صورة أمريكا في  السياسةاألبيض من أجل تنسيق رسالة

   مليون دوالر في 200و اإلتصال أنه أنفق حوالي  كافة تقنيات اإلعالم باستخدامالخارج، 

____________________________  
 ، العدد مجلة الجامعة اإلسالمية . "إستراتيجية الحرب النفسية األمريكية في أزمة الخليج " ، إبراهيم  أحمد أبو عرقوب ) 1(

  02 ، ص 1997الثاني ، المجلد الخامس ، 
 ، بيروت ، مجلة المستقبل العربي . "إال في الحقيقة . . . الحرة : عالم في السياسة األمريكية إحتكار اإل" صباح ياسين ، ) 2(

  65 ، ص 2004 ، ماي 303العدد 
  , إبراهيم غرابية ، مرجع سابق ) 3(
  27/04/2008 . "استخدام الدعاية في حرب بوش في العراق " مهند العزاوي ، ) 4(

http://www.detcrs.org/suo11-htm                                                                                                     
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  )1.(موجهة نحو الجمهور األمريكي و العالمي الدعاية ضد صدام حسين،

 فرق يذكر في وسائل العمل الدعائي بين الدول الديمقراطية و الدكتاتورية ثمةال يكاد يكون 

 أجهزة اإلعالم في أمريكا بوضع أسس عملية تداول الصور و المعلومات و ووم مديرحيث يق

و تتم السيطرة على أجهزة . يشرفون على معالجتها و تنقيحها و إحكام السيطرة عليها

 المعلومات وفق قاعدة بسيطة من قواعد السوق، فامتالك وسائل اإلعالم و السيطرة عليها شأنه 

متاح لمن يملكون رأس المال، النتيجة الحتمية لذلك أن تصبح محطات الملكية األخرى شأن 

اإلذاعة وشبكات التلفزيون و الصحف و المجالت و صناعة السينما و دور النشر مملوكة 

 اإلعالمية، ويصبح الجهاز اإلعالمي التكتالتجميعها لمجموعة من المؤسسات المشتركة و 

ملية التضليل، و تحت غطاء حماية  الملكية  بدور فعال و حاسم في علالضطالعجاهزا 

الخاصة و حماية رفاه الفرد و حقوقه، و يتم تشييد هيكل كامل من التضليل اإلعالمي، فهذه 

  ) 2.( الفرديد اإلعالمي تسوق على أنها مثال للجهاالحتكارالشركات العمالقة من 

النفسية التقليدية ، بل تخطتها  عند حدود الحرب  العراق ضدولم تقف الحرب النفسية األمريكية 

  )3(.إلى أسلحة نفسية و تحديدا إلى القنبلة النفسية

  : و أبرز أساليب الدعاية أمريكية ضد العراق 

ة األولى بين األساليب الدعائية األمريكية، وهو ينطوي رتبالذي احتل الم : أسلوب التخويف -

وقات األزمات و المواجهات عبر ما يسمى على اإلبالغ و التحذير و اإلنذار، و يستخدم عادة أ

  . الرد الشاملبإستراتيجية

و يقصد به التركيز على شخصية معينة و شن هجوم دعائي مركز  : أسلوب حصر العداء -

  .عليها، و المتمثلة في شخصية صدام حسين

لنهاية  متعددة تخدم في اتباتجاها معلومات ذات غايات مختلفة و ثو يعني ب : أسلوب التقرير -

  .أهداف المخطط الدعائي األمريكي
___________________________________  

  .إبراهيم غرابية ، مرجع سابق ) 1(
األهلية : ، عمان ) لميس فؤاد يحيى : ترجمة  . ( الديمقراطية األمريكية الجديدة، ) و آخرون ( فيورينا . موريس بي  )2(

  236 ، ص 2008للنشر و التوزيع ، 
  13/05/2003" . الحرب النفسية في العراق " محمد أحمد النابلسي ،  )3(

http:// www . filnafs . com / poira . html                                                                                           
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فعال معينة لزرع الكراهية يهدف إلى إلصاق النقائص بالخصم و اتهامه بأ : أسلوب اإلثارة -

  . عبر إثارة االنفعاالت و العواطف

  .و يقوم على تشويه الحقائق و تضخيمها : أسلوب المبالغة -

  عن طريق استرجاع وقائع و معان إلى ذاكرة الرأي العام  : أسلوب التذكير -

 بهدف راقيالع في تعاملها مع الخطاب اإلعالمي و السياسي  : زدراءإلأسلوب السخرية و ا -

   )1(.التقليل من مصداقيته

فالحرب النفسية إذن هي سالح إستراتيجي و تكتيكي يستخدم قبل المعركة و يرافقها و يستمر 

بعدها، و تتوجه إلى نفس الهدف الذي تتوجه إليه الحرب العسكرية، وهو تحطيم معنويات العدو 

يق إنتصارات عسكرية، و كذلك و كسب المعركة، فال يمكن للحرب النفسية أن تنجح دون تحق

  .ال يمكن للقوات العسكرية أن تحقق نجاحا إال إذا نجحت الحرب النفسية

  

   و التكتيكية اإلستراتيجيةالدعاية : المطلب الثاني   

  

 ، و تكتيكية strategic propagandaتقسم الدعاية بحسب وقتها إلى دعاية إستراتيجية 

tactical propaganda .   

 إلى قوات العدو العسكرية و شعبه ، و المناطق التي يحتلها اإلستراتيجيةلحرب النفسية  تتوجه ا

العدو، و الشعوب الصديقة و الحليفة و المحايدة و الحكام و العالم بصفة عامة، و تهدف إلى 

 أو  طويلةتحقيق األهداف الوطنية بعيدة المدى للوطن الصادرة عنه وحلفائه ضمن فترة زمنية

 أداة الدبلوماسية األمريكية، فهي تعني ترابط أدوات اإلستراتيجية و تعتبر الدعاية  ،)2(قصيرة

حرب شاملة تشن على جميع  السياسة من دبلوماسية و اقتصادية و عسكرية و نفسية في

  ) 3.(الجبهات لتحقيق األهداف

   

_____________________________  
المؤسسة العربية : بيروت  . فيالق الدعاية األمريكية التي مهدت لغزو العراق : إ ستمالة العاطفةأحمد عبد المجيد ، ) 1(

  )100-30(  ، ص ص 2008للدراسات و النشر ، 
  04إبراهيم أحمد أبو عرقوب ، مرجع سابق ، ص  )2(
  نفس المرجع ، نفس الصفحة ) 3(
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  ) 1.(ثالث حججدارة بوش حملتها الدعائية للتدخل العسكري في العراق على إلقد أقامت 

  . المزيدامتالك أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، و كان في طريقه إلى - 1

  . بالقاعدة و بالمنظمات اإلرهابية األخرىرتبطاأن العراق  - 2

  .دة مطلقة يستحق الشعب العراقي أن يتحرر منهاب أن العراق كان ديكتاتورية مست- 3

 ، و بالديناميكيات الجديدة 2001 سبتمبر 11بهجمات  تأثرا واضحا متأثرةوهذه الحجج كانت 

التي رسختها في السياسة األمريكية ، فعن طريق اإليحاء أن أسلحة الدمار الشامل العراقية قد 

تنتهي إلى الوصول إلى أيدي اإلرهابيين سعت اإلدارة إلى بناء الدعم للعمل العسكري من 

ر ثو حين لم يع. طن األمريكي تهديدا مباشرامنطلق الخوف من أن العراق قد يهدد أرض الو

يرت شكوك خطيرة بخصوص عالقات صدام مع القاعدة ثعلى أسلحة الدمار الشامل، و أ

تراجعت اإلدارة إلى ما تبقى من حقوق اإلنسان و حجة الديمقراطية بوضعها التبرير الرئيسي 

  )2(.للتدخل

قناع الشعب األمريكي بالحاجة إلى  سبتمبر مثلت فرصة جديدة غير متوقعة إل11إن أحداث 

  )3.(القيام باتخاذ عمل عسكري ضد العراق

  : و تتلخص أهداف العمليات النفسية اإلستراتيجية األمريكية بشكل عام للتدخل في العراق في 

    بعدم جدوى الحربلدى العدو  إحداث حالة من القلق -
creating concern in the enemy about the futility of war                                   

  arousing public concern                                           القلق الشعبي إثارة -

   اإلنشقاق بين جماعات القوى المتنافسة للعدو إثارة -
stimulating distention among enemy rival power groups                               

  Project a favourable image of the U.S  .  إبراز الصورة المحببة للواليات المتحدة-

  ن تعزيز الفهم و الحصول على قبول األهداف األمريكية و عملياتها العسكرية -
fostering understading and gaining acceptance of u.s goals and operations    

___________________________  
 

Yal : Neww Haven  . America  At The Crossroads, After The Neocons , Francis Fokuyama ) 1(

university press , 2006 , P 110                                                                                                           

 

(2) Ibid ; P 111                                                                                                                                         

 

(3) Ibid ; P113                                                                                                                                          
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   إقناع الجمهور المستهدف بأن الواليات المتحدة قادرة على تحقيق طموحاتها -
convincing the target that the us can fulfill its aspirations                     

                                                                                                  

 explaning و المحايدة الصديقةالمتحدة و أهدافها للدول الحليفة و   الوالياتت شرح سياسا-

us policies and objectives to allied, friendly , and neutral nations    
  ، تقوية عزيمة أو تصميم األصدقاء و الحلفاء-

                                strengthening determination of friends and allies.  

  ، الحلفاء في أهداف التحالفثقةبناء -
                 bulding confidence of allies in the objectives of the alliance    

  Gaining support in liberated areas                  الحصول على تأييد المحايدين -

  suporting resitance personnel                   المستخدمين العسكريينم مقاومة دع-

  ،تقوية القادة األصدقاء و إضعاف قادة العدو -
                    strengthening friendly leaders, weakening enemy leaders    

قاط ضعفه و استثمارها يكاته عن طريق تحديد نت العدو و تكإستراتيجية التأثير على -
influencing enemy strategy and tactics by identifying and exploiting enemy 

weaknesses                                                                                          
  ، تحيزات العدو العرقية و الدينية و عدم التسامحاستثمارح و ض ف-
 publicizing and exploiting enemy, racial , ethnic , and religions prejudices 

and intolerance                                                                                                 
  ، العمل على تعويض الوحدة السياسة للعدو-
 building or creating enemy political disunity                                                 
  ، الحصول على دعم عناصر معارضة العدو-
 stimulating support of opposition elements of the enemy                              
   في قيادة العدو و أهدافه الحربية الثقةويض ق ت-

undermining confidence in enemy leadership and war aims                         
  االتصاالت التشويش على أنظمة التحكم و -
 interfering with control systems and Communications                                 
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ات غير العنيفة و تعزيزها ضد القوات  دعم العقوبات االقتصادية و غيرها من العقوب-

  .العسكرية و المدنية
 Supporting and fostering economic and other nonviolent sanctions against 

enemy military forces                                                                                      
سخط بين عناصر العدو الدينية و العرقية و االجتماعية و السياسية و  تشجيع االستياء و ال-

 Encouraging disaffection in nations among. االقتصادية و عناصر أخرى

religions, ethnic, social , political , economic ,and other elements (1)           

      

  

دعاية التي تتوجه إلى جمهور معين و محدد من المدنيين و أما بالنسبة للدعاية التكتيكية فهي ال

العسكريين و تخطط و تنفذ لتدعيم عمليات عسكرية محلية في غضون ساعات أو أيام على 

  )2.(األكثر

 العراقيين على ث فمثال قام الجيش األمريكي بتوجيه رسائل إذاعية من طائرات أمريكية تح

كما أسقطت . ء أسلحة بدل الطعام من عائدات النفطرفض الرئيس صدام ، متهمة إياه بشرا

 ألف منشور لتحذير القوات العراقية من إصالح 500الطائرات األمريكية و البريطانية أكثر من 

تصاالت التي دمرت بسبب القصف الجوي، وقالت اإلذاعة األمريكية الموجهة للعراق إلت اآمنش

لجنود العراقيون رواتب قليلة، وهم مجهزون أن صدام حسن يعيش مثل الملك، بينما يتلقى ا

  )3.(تجهيزا ضعيفا، وصدام ال يريد أن يكون للجنود العراقيين كرامة و شرف

  

  

  

  

  

  

___________________________  
   06-04أحمد أبو عرقوب ، مرجع سابق ، ص ص إبراهيم  )1(
  نفس المرجع )2(
   http:// news.bbc.co.uk /hi/arabic / news / newsid _ 2588000 /2588681.stm                                )3(    
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  الفصل الثالث         
          

          آثار التدخل العسكري على حقوق اإلنسان
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كان للتدخل العسكري األمريكي في العراق نتائج و آثار قاسية على حقوق اإلنسان ، سواء في 

  .ادي أو المعنوي شقها الم

  

  النتائج المادية للتدخل العسكري : المبحث األول    

  

  الخسائر البشرية : المطلب األول         

  

، وسياسية ، و لكن فقدان الحياة  قتصاديةا، و ة جتماعيا،  يرةثإن للتدخالت العسكرية نفقات ك

  .أو األعضاء هو أكثر النفقات فورية وسلبية

نترنت بشر تقرير حول إله على شبكة اع، في موق  في العراقثثاد الجلقد قام مشروع تعد

، 2005 إلى سنة 2003سنة  الخسائر البشرية نتيجة التدخل العسكري األمريكي في العراق من

 آالف تقرير للصحافة و اإلعالم نشرت مند مارس 10اعتمادا على تحليل شامل ألكثر من 

  )1: (حيث يؤكد التقرير أن هناك  ،2003

  .كلهم تقريبا كانوا ضحايا أعمال عنف ،  مدنيا قتلوا في السنتين األولتين24865 -

  .  بالمئة كن نساء بالغات9، و  ينغ بالمئة من أولئك الذين قتلوا كانوا ذكورا بال82 -

   قرابة واحد في كل عشرة ممن قتلوا كان تحت عمر الثامنة عشرة-

  . من عمرهطفال رضيعا دون الثانيةان  قرابة واحد في كل عشرة ممن قتلوا ك-

  . يتامى و أرامل خلفهم معظم الضحايا البالغين كانوا آباء تركوا-

  

  

  

  

  

_______________________________  
(1) http: // www. Iraqbody count.org , 2003 – 2005                                                                          

 

                                                                       



 - 97 -

  

  عداد القتلى المدنيين و النسب المئوية أ) : 07(الجدول رقم 

    

  )%( النسبة   العدد   الفئة 

  0.4  51  رضع

  9.3  1281  أطفال

  8.7  1198   مسناتبينهننساء 

  81.7  11281  رجال بينهم مسنون

  100  13811  المجموع

       

   cont.org , 2003-2005http://www.iraqbody  :  المصدر

  

 المقاتلين إال في حاالت يكون القتيل قد قتل و نفد نالعسكريي القتلى حصيلكن هذا الملف ال ي

 العراقيين العسكريين  إذ ال توجد بيانات يعتمد عليها عن القتلى ،فيه حكم اإلعالم بعد أسره

حيث بلغ عدد قتلى القوات األمريكية ما بين .  جيدا بصفة رسمية و غير رسميةتوثيقا موثقين

  ) 1.( قتيال2108 حوالي 2005 و نوفمبر 2003مارس 

  ) 2: (و يؤكد تقرير مشروع تعداد البحث في العراق أن 

    في مناطق حيث يتركز السكان المدنيونحدثت معظم الوفيات -

   مدينة 12  بالمئة من القتلى سقطوا في 77 -

   نصيب بغداد وحدها يصل إلى نحو نصف عدد القتلى -

   أعلى نصيب من فقدان األرواح بعد بغداد ثانة جول للف-

______________________________  
 التسلح و نزع  :بري السنويكتب سي ، " أطلسي و المؤسسات –األمن األورو " بال دوناي ، وزدز سلو ال تشوفسكي ، ) 1(

  108 ، ص 2006، ) مركز دراسات الوحدة العربية : ترجمة و نشر  . ( السالح و األمن الدولي
(2) http : // www . Iraqbodycount . org , 2003 – 2005                                                                           
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  - التوزيع الجغرافي للقتلى-أعداد قتلى بلدان و مدن العراق) : 08(الجدول رقم 

   

النسبة المئوية   القتلى   و المدنتالبلدا

  ينثقللقتلى المو

السكان حسب 

  2002تقرير 

القتلى في كل 

   آالف10

  20.1 5.605,00  45،3  11.264  بغداد

  73.2  256.000  7،5  1.874  الفلوجة

  18.3  535.000  4،0  984  الناصرية

  16.9  549.000  3،7  929  ءكربال

  13.9  563.00  3،2  784  النجف

  5.3  1.339.00  3،0  735  الموصل

  5.3  1.337.00  2،8  704  البصرة

  8.4  728.000  2،5  613  كركوك

  8.7  524.000  1،8  456  الحلة

  111.4  28.000  1،3  312  تتكري

  10.9  280.000  1،2  304  بعقوبة

  12.7  201.000  1،0  256  سامراء

 

  count .org , 2003-2005  http://www.iraqbody:ر المصد

  

فإن معظمها وقع في مناطق كثيفة  ، ت في جميع أنحاء العراقعفعلى الرغم من أن الوفيات وق

ن  عشر التي وقع فيها أعلى عدد من القتلى، ومتيسكان ، و يبين الجدول السابق المواقع اإلثنبال

 19،و 2003 مارس 20 الذين سجلتهم وزارة الصحة العراقية بين 24.865القتلى البالغ عددهم 

.  سقطوا في هذه المدن اإلثنتي عشرة وحدها19.215 بالمئة أي 77، فإن نسبة 2005مارس 

وقد بلغ نصيب بغداد أكبر مدن العراق و عاصمتها ما يقرب من نصف العدد الكلي من القتلى، 

ك إلى كثافتها السكانية، فما يقارب خمس العراقيين يعيشون في بغداد، باإلضافة إلى و يعود ذل

  .كونها  المركز السياسي و اإلداري للبلد، وهي أكثر المناطق التي يمزقها الصراع في العراق
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و القتلى المذكورين هنا يتبعون النمط العام الذي قام به المسح الشامل لمؤسسة خدمات 

 ، على صعيد وطني شامل UNDP اإلنمائي، مع برنامج األمم المتحدة COSIT  الكومبيوتر

 بالمئة في 55بين العائالت عن الوفيات المتعلقة بالتدخل العسكري، حيث كان التوزيع بنسبة 

 2 بالمئة في المحافظات الوسطى، 16و ،  بالمئة في محافظة بغداد 32المحافظات الجنوبية، و 

  ) 1.(بالمئة في الشمال

 تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أعمال القتل الجنائية الناجمة عن إنهيار القانون لوال يشم

، يضم UNDP، لكن 2004 وفيات حدثت بعد ماي ةكما ال يتضمن أي و النظام في مسحه،

وهو ما يمكن  ،  ) في العراقثثيفعله مشروع تعداد الج ما لم( الوفيات العسكرية في حسابه 

 كثافة في  العراققأكثر مناط يفسر بتركيز األمم المتحدة الزائد على جنوب البالد الذي كان أن

  .مواجهة الهجوم البري

مين الشيعة من سل من الم10.500، تقريرا للصحافة عن )بيان جبر( و أعطى وزير الداخلية

، أما 2005 جوان 2 شهرا حتى 18 ألف قتلوا على أيدي المقاومين على مدى 12مجموع 

التقسيمات على أساس الدين فبنيت على أساس المكان الذي حدث فيه القتل سواء في مناطق 

عية أو سنية أو مختلطة ، أي التحديد كان بناءا على خطوط جغرافية عريضة يتسكنها أغلبية ش

  .فحسب

 ىا إلكلهإن كل الوفيات التي حدثت كنتيجة مباشرة لهجمات قوات عسكرية بقيادة أمريكية تعود 

 من وفيات المدنيين التي أذاعتها التقارير العظمىالقوة العسكرية األمريكية وحدها،ألن الغالبية 

 أساسا -، الناشئة عن هجمات جوية بقيادة أمريكية" الصدمة و الرعب" فيما سمي بمرحلة حملة 

اقية و لم تكن  القوات العرامسؤوليتهغارات لقذف القنابل التي لم يكن من الممكن أن تشارك في 

  ) 2.(هناك هجمات عسكرية تقارن بهذه خالل تلك الفترة

   خالل توترات عرقية فلم تقع خالل فترةأو، ) مثل السرقة و النهب(أما الوفيات بعمل جنائي 

  

_____________________________  
(1) Iraq Living Condition Servery 2004, Bagdad : Ministry of planing and Development 

Cooperation , 2005 , vol . 2 , Analitical report . P . 54                                                                        
 

http : // www . Iq.UNDP . org / ILCS / overview . htm                                                                       
 

(2) http : // www . Iraqbodycount . org , 2003 – 2005                                                                              
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 حينما أصبحت سلطة التحالف المؤقتة بقيادة 2003فة طبقا لذلك من ماي صنالهجوم، وهي م

مسؤوليات سلطة االحتالل، فإن تقارير واضحة عن أمريكية خولت من قبل األمم المتحدة تولي 

هجمات محددة أصبحت مخططة من جانب قوات مناهضة لالحتالل و وسطاء آخرين مجهولين 

  )1.(بدأت تسمح بأن تنسب وفيات مدنيين إلى معتدي منفرد أو جماعات

 إلى فتصن 2004و ذكرت وزارة الصحة العراقية أن قوائمها بالخسائر  المدنية منذ جوان 

  . خسائر ناجمة عن سيارات مفخخة، و أخرى ناتجة عن هجمات إرهابية: فئتين 

ون الخسائر البشرية من جراء كمكن أن تي باعتبارها عمال عسكريا ، و ثو تسجل كل الحواد

  . التحالف القتل أو اإلصابة على يد قوات إرهابية أو على يد قوات 

ا واتقين من أن األهداف كانت ذات عالقة باإلحتالل و أضافت وزارة الصحة أنه حينما ال يكونو

، ويضم هذا الهجمات التي تبدو موجهة فقط ضد "وسطاء مجهولين"تصنف القتلة باعتبارهم 

على سبيل المثال القنابل اإلنتحارية . المدنيين و التي تفتقر إلى أي هدف عسكري قابل للتحديد

و ناجمة عن دوافع إنتقام شخصي أو بين في األسواق و المساجد، أو الهجمات التي تبد

  ) 2.(الجماعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  
 

(1) Idem                                                                                                                                               
  Idem                                                                                                                                            )2 ( 
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  أعداد القتلى بحسب فئات القتلة) : 09( الجدول رقم                   

   

  

  القتلة حسب الفئة

  

  عدد القتلى

النسبة 

المئوية من 

  موعالمج

  37،3  9.227  القوات بقيادة أمريكية وحدها

  9،5  2.353  القوات المناهضة لالحتالل وحدها

القوات بقيادة أمريكية و القوات المناهضة لالحتالل 

  المتورطة سويا

623  2،5  

أعمال عسكرية حسب تعريف وزارة الصحة 

  العراقية

635  2،5  

هجمات إرهابية حسب تعريف وزارة الصحة 

  العراقية

318  1،3  

  35،9  8.935  رمونجأعمال قتل يقوم بها في أغلبها م

  11،0  2.731  وسطاء مجهولون

  100  24.865  مجموع الوفيات

  

  http://www.iraqbodycount.org,2003-2005:  المصدر 

  

، 2003ن في أثناء مرحلة الغزو قبل األول من ماي  بالمئة من وفيات المدنيي30لقد وقعت نسبة 

، التوزيع الشهري و اليومي لوفيات ما بعد الغزو ، التي سببتها فقط ) 1(و يظهر الشكل رقم

قوات بقيادة أمريكية، وقد نجمت األغلبية الساحقة لهذه الوفيات في أثناء القصف األول من 

  دد الوفيات في اليوم الواحد خالل هذه األيام ، و ع 2003  أفريل 19 مارس إلى 20الغزو، من 
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 إلى الذروتين في صول عدد الوفيات ، و يتزامن و )1(أعلى بكثير من أن تقدم في الشكل رقم 

   . 2004 الفلوجة في أفريل و نوفمبر مرتين الحقتين مع الهجومين األمريكيين الكبيرين على

  

  ة أمريكية بالشهر و اليوم مدنيون قتلتهم قوات بقياد) : 01(الشكل رقم 

  

  
  

  

  

  

  .  األرقام على األعمدة أعاله تبين األعداد اإلجمالية للقتلى في فترات الذروة:مالحظة 

  http://www.iraqbodycount.org,2003-2005 :المصدر 

  

  

  

___________________________  
 

(1) Idem                                                                                                                                               
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  مدنيون قتلوا بفعل جرائم و سطاء مجهولين و قوات مناهضة ) : 02(الشكل رقم        

  الل بالشهر واليوملإلحت                          

  
  

  

  http://www.iraqbodycount.org,2003-2005 :المصدر 

                                                       

بقيادة ، التوزيع الشهري للوفيات التي سببتها فقط قوات ) 10(و يمكن تلخيص في الجدول رقم

 الحادة مع الميلشيات تاالشتباكاأمريكية نتيجة الهجوم الجوي المكتف على أهداف حضرية و 

اإلضافة إلى التوزيع الشهري للقتلى المدنيين على يد وسطاء غير أولئك ب، لالحتاللالمناهضة 

  .الذين تحت القيادة األمريكية، و الوفيات الناتجة عن جرائم القتل
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   وفيات سببتها شهريا قوات بقيادة أمريكية و غيرها  : )10(الجدول رقم           

   

قوات مناهضة لالحتالل    قوات بقيادة أمريكية    الفترة       

  ووسطاء مجهولون و جرائم

 أفريل 9 - مارس 30
2003  

6.616  80  

  126  266  2003 أفريل 10-30

  399  23  2003ماي 

  546  25  2003جوان 

  569  24  2003جويلية 

  718  23  2003أوت 

  469  35  2003سبتمبر 

  409  43  2003أكتوبر 

  484  18  2003نوفمبر 

  467  18  2003ديسمبر 

  496  30  2004جانفي 

  534  13  2004فيفري 

  880  30  2004مارس 

  503  632  2004أفريل 

  614  74  2004ماي 

  753  33  2004جوان 

  660  59  2004جويلية 

  675  171  2004أوت 

  611  197  2004بتمبر س

  695  97  2004أكتوبر 

  791  775  2004نوفمبر 

  424  15  2004ديسمبر 
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  848  25  2005جانفي 

  981  11  2005فيفري 

  405  7  2005مارس 

  http://www.iraqbodycount.org,2003-2005: المصدر 

ضحايا الذين قتلوا جراء التدخل العسكري على أساس نوع السالح يمكن تصنيف عدد ال

  : المستخدم من خالل الجدول التالي 

          

  عدد المدنيين الذين قتلوا حسب نوع األسلحة المستخدمة  ) : 11(الجدول رقم          

  
مدنيون   أنواع األسلحة

  قتلوا 

النسبة 

المئوية 

من 
24.865  

القتلى 

في كل 

  حادث

لة مرح

الغزو 

الشهر (

  )األول

ما بعد 

  الغزو

نسبة   أطفال  بالغون

األطفال 

  المئوية

كل حوادت 

  المتفجرات

11.163  44،9  -  6.423  4740  1628  839  34.0  

كل حوادت 

  الطائرات

7.291  29،3  -  6.057  1234  542  512  48.6  

كل حوادت األسلحة 

  الغيرة

1.919  7،7  -  160  1759  1237  83  6.3  

ات اريحوادث الس

  المفخخة االنتحارية

  8.8  26  271  948  صفر  10،5  4،0  948

 السيارات حوادث

 غير المفخخة

  نتحاريةإلا

  32.4  85  177  823  صفر  8،1  36،0  823

جرائم كلها تقريبا 

   قالبنادنيران  من

 96  8935  صفر  -  36.0  8935
  بالمئة

 )4 

  )بالمئة

) 4 
  )بالمئة

  http://www.iraqbodycount.org,2003-2005: المصدر 
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  عدد القتلى الجنود) : 12(الجدول رقم          

   

    135.000 – 40.500  2003 ماي 1 – مارس 20قتلى الجنود العراقيين 

 ماي 1 – مارس 20قتلى الجنود األمريكيين و البريطانيين 
2003  

172  

  222  2003 أكتوبر 20- ماي2ريكيين و البريطانيين قتلى الجنود األم

  

  medact, « the health and environmental costs of war of traq » ,11/11/2003:  المصدر 

                                                                         http://www.medact.org                 

  

 تاريخي، و ث في أثناء العمليات العسكرية هو مسؤولية وحدحىرجإن تسجيل أعداد القتلى و ال

، فإصدار بيانات بالقتلى ينعدم، و األجساد ةبديهيالصعوبات التي تواجه عمليات تسجيل القتلى 

 تحت األنقاض، أو ندفالء يصعب جمعها و التعرف على هويتها، و الميت يشتتمزق إلى أ

 متناعاباإلضافة إلى  ، ، وقد يدفن في أسرع وقت يحترق إلى حد عدم إمكانية التعرف عليه

السلطات األمريكية عن تقديم بيانات قتلى الجنود العراقيين كما يقللون من عدد القتلى في 

ة ال يملكون نه ال توجد إحصائيات دقيقة ألعداد الجرحى ألن موظفي الصحأكما ، تقاريرهم 

  .، و الجرحى ينتقلون إلى أماكن أخرى بسرعة الوقت الكافي لتسجيل الوفيات

 ألف 30و التقارير الواردة من منظمات اإلغاثة و اإلعالم تقدر عدد الجرحى العراقيين بنحو 

 آالف من بين 8 ثمة، وهو أكثر من عدد القتلى بثالث مرات، و 2003شخص في نهاية جوان 

ر الحوادث ال يتم تسجيلها حسب تقارير منظمة اإلرشاد إلى ثى من بغداد فقط و أكهؤالء الجرح

  )1.(، ولذلك فإن الحقيقة تقع ضحية الحربفاليونيسي، و ) MAG( األلغام 

  

  

__________________________  
(1) UNICEF , " Humanitarian Briefing " , Baghdad 17 July 2003                                                         

  
http:// www.unisef.org                                                                                                                  
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فراغا " ، أن الوضع في العراق ال يشكل 2003تقرير أفريل   منظمة العفو الدولية فيأفادتو 

  حتالل بموجب إ، إذ يترتب على قوات الواليات المتحدة و بريطانيا بوصفهما دولتي "نونياقا

  ) 1.(القانون الدولي واجبات واضحة في حماية الحقوق األساسية للشعب العراقي

فقواعد القانون الدولي اإلنساني ليست مجرد إرشادات و لكنها قواعد ملزمة تهدف إلى حماية 

  )2.(في حالة نزاع مسلحاألشخاص المتضررين 

  

   الثقافية و العلمية و البنى التحتيةراكزتدمير الم سرقة و : المطلب الثاني   

  

لعسكرية الكبيرة التي تعرض لها العراق كانت البنى التحتية و المرافق   االعمليات في إطار

ا في قطاع  أدى إلى تدهور كبير جداالصناعية ضمن األهداف األولى للغارات العسكرية ، مم

الكهرباء بسبب تدمير محطات توليد الكهرباء ، و شبكات  النقل و التوزيع ، و هذا التدمير في 

الشبكة الكهربائية أدى إلى تدهور مصاحب في قدرة كافة القطاعات و باألخص قطاع المياه ، 

  ) 3. ( مباشرة على حياة المواطن انعكسمما 

الجسور ، و بما أن العراق محدود بنظامين نهريين كما تم تحطيم شبكة السكك الحديدية و 

من الشمال إلى الجنوب ، فنتيجة التدمير و إصابة معظم الجسور فإن حركة األشخاص رئيسيين 

و البضائع أصبحت محدودة ألن عمق النهرين ال يسمح بشق روافد ، كما أنه هناك غياب شبه 

  )4. (تام للنواقل عبر طرفي النهرين 

لجوي ، و المعارك األرضية في المدن بنايات و مدارس و مصانع كثيرة ، فهناك دمر القصف ا

  اآلالف من العراقيين شردوا من ديارهم ، و فقدوا وظائفهم ، كما كان المتحف العراقي في بغداد 

_____________________________  
 ، ماي 291 ، بيروت ، العدد مجلة المستقبل العربي . "مسؤوليات دول االحتالل : العراق " تقرير منظمة العفو الدولية ، ) 1(

    108 ، ص 2003
مجلة  " . حقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني وحدة أم تمايز: نحو نظام قانوني دولي إنساني " فوزي أو صديق ، ) 2(

  36 ، ص 2008 ، الدوحة ، العدد صفر ، جانفي الوصية
  21/05/2003 ، العراق ما بعد الحرب: برنامج " . قطاع الكهرباء في العراق " ، ) و آخرون ( محمد كريشان ) 3(

http : //www. aljazeera . net                                                                                                                

 " . الحكومة العراقيةقطاعات األهم في البنية التحتية في مسعى لزعزعة ت التخريب تستهدف الاعملي" جيمس غالنز ، ) 4(
   2004 جوان 13 ، 9329 ، العدد جريدة الشرق األوسط

http : // www . asharqalawsat . com                                                                                                     
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 هجوم مخطط بعناية ، فاللصوص الذين أخذوا معظم المواد القيمة  و المخطوطات ، ضحية

  و لم يحدث منذ الزمن النازي حين جردت .   مستعدين بتجهيزات لرفع أثقل األشياء اجاءو

  )دوني جورج ( و قال الدكتور .  جريمة كهذه ارتكبتالمتاحف األوروبية بصورة منظمة أن 

إنني أعتقد أنهم أناس  كانوا يعرفون ما يريدون ، لقد مروا عابرين " ،  – مدير متحف بغداد –

بالنسخة المصنوعة من األجص للمسلة السوداء ، و هذا يعني أنهم ال بد كانوا متخصصين فهم 

  )1" . (لم يمسوا تلك النسخ 

 راق ، تأكيد فكرة سبق اإلصرار و المؤامرة في نهب متاحف الع) بيزنس ويك ( و أعادت مجلة 

هل كان لصوص اآلثار القديمة في بغداد "   بعنوان 2003 أفريل 17في مقالة نشرتها يوم 

ربما يكونون قد عرفوا : " ، و تحمل المقالة عنوانا فرعيا كإجابة عن السؤال " مهيئين ؟ 

  ) 2" . (ما كانوا يسعون إليه ألن التجار كانوا قد طلبوا أهم القطع قبل ذلك بوقت كاف بالتحديد 

 و هو أستاذ لآلثار بجامعة شيكاغو التي كانت تجري حفريات في –) جيل شتاين ( و يعتقد 

   أن تجار اآلثار قد طلبوا أكثر القطع أهمية قبل التدخل -العراق لنحو ثمانين عاما  

  ) 3.(العسكري 

لخليج  العراق الثقافي قد أثار شهية هواة جمع اآلثار العالميين ، فمنذ حرب اتراثإن نهب 

تغرق سوق اآلثار العالمية ، إذ تعتبر التجارة غير المشروعة الثانية و القطع األثرية العراقية 

في القطع األثرية تجارة مربحة مثل تجارة المخدرات ، و هي ترتبط بها غالبا ، و حسب تقرير 

: طع األثرية التجارة غير المشروعة في الق" ، بعنوان " معهد ماكدونالد للبحوث األثرية " من 

ه التجارة ، ثم ذفإن لندن و نيويورك هما السوقان الرئيسيان له" .  اآلثار العالمي تراثتدمير 

 في دماكدونل مدير معهد –) لورد رينفرو ( يسرا ، و قد أبلغ البروفسور وتأتي بعدهما س

 يريد هذه التجارة مستمرة ألن الحكومة هي في جيب سوق الفن ، الذي: "  بأن –كمبردج 

  )4" .(اإلبقاء على تدفق القطع األثرية 

_____________________________  
 ، بيروت ، مجلة المستقبل العربي . "الحكومة األمريكية متورطة في سرقة مدبرة للكنوز الفنية العراقية " آن تالبوت ، ) 1(

  85 ، ص 2003 ، ماي 291العدد 
  86 نفس المرجع السابق ، ص )2(
  مرجع ، نفس الصفحة نفس ال) 3(
:  ، بيروت 2ط  . شهادات من خارج الوطن العربي: المقاومة – اإلحتالل –، العراق الغزو ) و آخرون (  روبرت فيسك )4(

  23 ، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربية ، 
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    ، و هو بمثابة     رو كان أحد آثار نهب متحف بغداد تدمير دليل البطاقات و سجالت الكمبيوت

  جعل مجموعة أثرية تصبح ملكية خاصة ألن محتوياتها تصبح غير معروفة ، حيث كان

   .قطع فنيةمتحف بغداد أكثر من مجرد مكان لعرض 

إن كل أعمال الحفر التي قامت بها فرق دولية من علماء اآلثار كانت تكتب تقاريرها إليه ، لهذا 

احثين دوليا ، و كان ذروة جهود تعاونية كان المتحف يمتلك قاعدة معلومات معرفية متاحة للب

تهدد بإعادة الساعة إلى الوراء أكثر من . واسعة و تدمير سجالته صدمة قاسية لبحثي العالم 

  )1.( عاما ، إلى الفترة السابقة على دراسة اآلثار علميا في بالد الرافدين 150

لقرون من القرآن د عمرها كما تم نهب دار الكتب العراقية ، و التي تحفظ نسخا نادرة يمت

الكريم ، و أمثلة أخرى من الخطوط اإلسالمية ووثائق ال تعوض من زمن اإلمبراطورية 

  . العثمانية و أشعلت فيها النيران فأحرق عدد ال يحصى من النصوص 

) إندبندنت ( ، في صحيفة ) روبرت فيسك ( و كتب المراسل الصحفي البريطاني في العراق 

أعطيتهم الموقع على : " األمريكية بأن دار الكتب تحترق قال  ت المارينزاحول إبالغه قو

و أنهم قد ال يستغرقون أكثر من ....الخريطة و اإلسم المحدد باللغتين العربية و اإلنجليزية 

 نصف ساعة لم يكن أمريكي انقضاء إال أنه بعد ،خمس دقائق للوصول إلى هناك بالسيارات 

  )2".( قدم في الهواء 200الرتفاع قع ، و كانت ألسنة اللهب تنطلق واحد قد وصل إلى المو

، من كلية الحقوق بجامعة ستانفورد ، و هو عضو في ) جون ميريمان ( و أشار البروفسور 

المجلس األمريكي للسياسة الثقافية إلى أن نهب المتحف و إحراق دار الكتب العراقية و نهبها 

   مفرطون في الفقر أو مفرطون في الجهل -ن أو غير مستعدين  معناه أن العراقيين غير قادري

  للعناية بكنوزهم التي يكون من األفضل أن تحفظ في متاحف أمريكية أو في مجموعات 

  )3.(خاصة 

إن عمليات النهب والسطو في بغداد و كركوك و الموصل هي " ، ) بول وولفويتس ( و أضاف 

  )4(" . تعبير عن الحرية 

___________________________  
  29ص  نفس المرجع السابق ،) 1(
  نفس المرجع ، نفس الصفحة) 2(
  89آن تالبوت ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  14/04/2003ما وراء األحداث ، : حصة  " . تدمير حضارة العراق" ، ) و آخرون (  أحمد منصور )4(

http : // www. Aljazeera . net                                                                                                            
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 كما تعرضت المكتبات القومية العراقية و محفوظاتها و مكتبة األوقاف و الشؤون الدينية للحرق     

  باإلضافة إلى األضرار التي لحقت بتلك المكتبات دمرت مجموعات أخرى في    . و النهب 

و المؤسسات الخاصة ، إن مباني التعليم و التدريس لم تتكبد جامعات و مراكز األبحاث في ال

الكثير بعد الحرب فحسب ، إنما كانت تتخلف على نحو منظم في مسار عقد التسعينيات نتيجة 

الحصار الذي كان مفروضا على العراق ، فالكثير من مؤسسات البحث و التعليم دخلت في حالة 

  كان 2003ولهذا فإن النهب و الحرق و التدمير جراء التدخل العسكري في من الجمود ، 

تكملة لمسار تدميري طويل لدولة كانت أكثر الدول العربية تطورا في مجال التعليم و البحث 

  .العلمي 

و و على الرغم من أنه في بعض الحاالت كان النهب و التحطيم محدود بسرقة أجهزة الحاسوب 

لقد حطم النهب بيئات الفصول المدرسية وفضاءات  . استبدالهاواد التي يسهل غير ذلك من الم

وافد و نالبحوث ، و حتى في أماكن لم تحطم ماديا أزيلت كراسي و طاوالت و سبورات و 

أبواب ، و اختفت أشياء ذات قيمة فريدة ، و لم تكن وحدها المحفوظات العثمانية و 

و إنما أيضا سجالت الطالب و المحفوظات . وثائق المخطوطات التاريخية و الكتب و ال

فمثال جامعة بغداد ، جامعة المستنصرية ،  .المألوفة للحياة اليومية في نظام تربوي حديث 

جامعة النهرين التي كانت تسمى في السابق جامعة صدام ، حيث تشترك هذه الجامعات في كثير 

. سائل السالمة و المياه و الكهرباء و النقل ممن المشكالت التي سببها التدخل العسكري ، أي 

 2003باإلضافة إلى كون هذه الجامعات كانت تعاني مشكالت أساسية قبل التدخل العسكري في 

 صلة الجامعات و انقطعتبسبب الحضر و العقوبات التي كانت مفروضة على العراق ، حيث 

بعثات لهيئات التدريس و الطالب ،  الدولية من االتصاالت كافة على تاألكاديمياالمؤسسات و 

  )1. (إلخ ....ة في النشرات األكاديمياالشتراكالكتب الجديدة ، 

على بد إضافة إلى تعرض كافة الجامعات بعد التدخل العسكري لتغيرات كاسحة في اإلدارة 

 رؤساء الجامعات و استبدالمجلس السلطة المؤقتة في منتصف العام الجامعي ، حيث جرى 

       إضافة إلى أن النساء من أعضاء هيئة التدريس و الطالبات. الكليات و رؤساء األقسام عمداء 

  وجدن صعوبة متزايدة في الحضور إلى كلياتهن بسبب انعدام األمن مما أدى إلى حدوث تدني
                                                                                                        

____________________________________   
  
  279-278، مرجع سابق ، ص ) و آخرون ( روبرت فيسك  )1(
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 األمن مما أدى إلى حدوث تدني انعداموجدن صعوبة متزايدة في الحضور إلى كلياتهن بسبب 

  )1.( الطالب  بالمئة من تعداد50نسبة  التعليم العالي ، حيث تشكل الطالبات ةمرد وديفي 

 متخصصين في تاريخ اأوروب من أمريكا و ناألكاديمييو هذا ما دفع مجموعة من البحثين 

 ، و تحليل نتائج 2003 جوان 30 جوان إلى 22الشرق األوسط إلى السفر إلى العراق من 

 في العراق نتيجة الضرر الذي لحق ةاألكاديميالتدخل العسكري على الحياة الفكرية و 

التعليم العالي و اإلنتاج الثقافي ، وورد في التقرير الذي تم وضعه من قبل هؤالء بمؤسسات 

 إلى برامج تبادل ةاألكاديميالباحثين أن أية مناقشة للنشاط الفكري في العراق ، من الحرية 

 عسكري ، و احتاللالطالب ينبغي أن تتم على خلفية واقع أن العراق و شعبه هما تحت 

مسيسا  عام لألمن و الخدمات ، كل هذا خلق سياقا افتقارة ذات سيادة ، و يفتقران إلى حكوم

عالوة على هذا فإن القواعد . للتراث الثقافي العراقي و الجامعات و المكتبات و مراكز األبحاث 

 في العراق تعتمد على السلطات األمريكية من أجل األموال ةالمؤسسة للحياة الفكرية و األكاديمي

و هذا العون مرهون أوال و فوق كل سيء بمصالح أيديولوجية و إستراتيجية أمريكية و األمن ، 

 سلبا على انعكسفحرية التفكير و التعبير و اإلستقالل األكاديمي قد قيدت بصورة قاسية مما . 

و هنا نجد أن الشعب العراقي يعاني من غياب الحرية الفكرية و . مستوى الجودة العلمية 

  ) 2.( أمريكيااستعمارال بيئة أكاديمية تعاني الثقافية في ظ

حول الكارثة الثقافية في العراق ، بالتعاون مع منظمة و رغم التنديد من قبل علماء اآلثار 

، إال أنه ) اإليكوموس ( نسكو ، و المنظمة الدولية للمتاحف و المواقع و المباني التاريخية والي

  )3.(ارة و ثقافة و تاريخ الشعب العراقي لم تكن هناك أي خطورة فعلية لحماية حض

فلم تقم السلطات العسكرية األمريكية بأي محاولة امنع مغادرة المسروقات بغداد ، أو لوضع 

من ) إيرفينغ فينل (  ، و قال الدكتور تنفيذعملية بحث دولية عن التحف المسروقة موضع 

  نهب كان أمرا أمكن التنبؤ به بأكمله و كانال: " المتحف البريطاني للقناة الرابعة اإلخبارية بأن 

  

__________________________  
  280نفس المرجع السابق ، ص ) 1(
 مجلة الستقبل " . في بغداد ما بعد الحرب ةاألكاديميالحياة الفكرية و األحوال : تح األبواب ف" تقرير المرصد العراقي ، ) 2(

  164 - 142  ، ص ص 2003 ، أكتوبر 296، بيروت ، العدد العربي 
  .، مرجع سابق) و آخرون ( أحمد منصور ) 3(
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  )1".(و قفه بسهولة  باإلمكان

، دمرت ثقافة و " الصدمة و الرعب " و أمام كل هذا العجز ، و بفعل القصف الهائل لعملية 

:  ) روي سكرانتون(  كامال ، حيث يقول انهيارا البنية التحتية لبغداد انهارتلعراق ، و اتاريخ 

و أنا في طريقي من الكويت إلى بغداد ، رأيت حطام محروق و مسود لجيش دمرته قوة جوية " 

هائلة صارمة ، و طرق سريعة مليئة بالحفر الواسعة و جسور منسوفة ، و صفوف من الدبابات 

  )2" .(الروسية الصنع متفحمة في حفرها ، و في كل مكان في الصحراء دمار و خراب 

 العراقية و األراضيغياب تام للقوة الجوية العراقية التي لم تستطع الدفاع عن  خاصة في ظل 

  )3.(التقليل من حدة الدمار 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________  
  86 تالبوت ، مرجع سابق ، ص آن تال) 1(
  

   ، ص 2008، ماي  351 ، بيروت ، العدد يمجلة المستقبل العرب . "إحتالل بغداد : جدران و ظلمات "  روي سكرانتون ، )2(

  

 ، ماي 291 العدد  بيروت ، ،مجلة المستقبل العربي . "و هي خطأ مروع ... أردت هذه الحرب " ....روبرت النج ، ) 3(
  101 ، ص 2003
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  اآلثار المادية للتدخل العسكري : المبحث الثاني 

    

  عمليات القتل و التعذيب:     المطلب األول 

  

إن العراق يتخبط في مستنقع الدم و الحرمان ألنه لم يكن لدى جورج ) : " جون كيري  ( قال

 فقد دمرت قوات التحالف دولة العراق ، و لكنها غير قادرة .) 1"(بوش خطة لما بعد الحرب 

حتى اآلن أن تؤسس دولة جديدة ، فالفوضى و عمليات القتل و التعذيب و الفساد تعم كافة أنحاء 

  )2 .(العراق

      

  :القتلعمليات        

   : القتل على أيدي القوة المتعددة الجنسية -

 العمليات العسكرية الكبرى ، وفي انتهاءقتلت القوات األمريكية عدد كبير من العراقيين بعد 

مناسبات عديدة أطلق الجنود األمريكيون النار على المدنيين الذين أعتبروا أنهم يشكلون تهديدا 

 بالالئمة ناألمريكيي من نقاط التفتيش ، و غالبا ما يلقي المسؤولون العسكريون اقتربواألنهم 

على الجماعات المسلحة ، و بخاصة القاعدة ، عن التسبب بقتل المدنيين على يد القوات 

عات بتعمد شن هجمات ضد القوات العراقية و القوة المتعددة او يتهمون الجم. األمريكية 

طق آهلة بالسكان ، بحيث يحتمل وقوع قتلى و جرحى في صفوف المدنيين في مناالجنسية 

عندما ترد القوة المتعددة الجنسية على إطالق النار ، و حتى اآلن لم تنشر حكومة الواليات أية 

إحصائيات حول اإلصابات التي أوقعتها القوات األمريكية في صفوف المدنيين ، و تشكل 

 ، شنت القوات األمريكية 2007 سبتمبر 28عمليات القتل هذه ، ففي الحاالت التالية أمثلة على 

غارة جوية إستهدفت مبنى في حي الساحة ذي األغلبية السنية جنوب غرب بغداد ، و صرح 

  مسؤولون عراقيون أن سبعة رجال  و إمرأتين و أربعة أطفال ، كانوا نائمين في المبنى لقوا 

___________________________  
 ، بيروت ، مجلة المستقبل العربي " . سنة الصفر ، العراق سعيا إلى يوتوبيا المحافظين الجدد: بغداد " نعومي كالين ، ) 1(

  26 ، ص 2004 ، أكتوبر 308العدد 
 ، ديسمبر 298 ، بيروت ، العدد مجلة المستقبل العربي . "سيناريوهات سياسية لعراق ما بعد اإلحتالل " ، مايكل هدسون ) 2(

  78 ، ص 2003
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أننا نأسف " عسكري أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية عقب الحادثة حتفهم ، و قال مسؤول 

أو يقتلون أثناء عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات التحالف لتخليص  عندما يلحق أذى بالمدنيين

  )1" .(العراق من اإلرهاب 

يقع بالقرب من بحيرة الثرثار  مبنى  ، أودت غارة جوية أمريكية على2007 أكتوبر 11وفي 

 كيلومتر إلى شمال غرب بغداد بحياة تسعة أطفال و ست نساء ، و قال 120التي تبعد مسافة 

مسؤول عسكري أمريكي أن عمليات القتل مؤسفة تماما ، و أن الجيش األمريكي فتح تحقيقا ، و 

ا إلطالق النار ، كما يحدث لكن عندما تتعرض قواتن.....نحن ال نستهدف المدنيين " أضاف 

  )2".(بصورة روتينية ، عندما ال يبقى أمامنا أي خيار سوى الرد على مصادر النيران 

 ، وقعت إشتباكات عنيفة بين القوات األمريكية و األعضاء المسلحين في 2007 أكتوبر 11وفي 

ارة مستخدمة  غةاألمريكيجيش المهدي في مدينة الصدر ببغداد ، و فيما بعد شنت القوات 

يشتبه في أنه خطف جنودا تابعين للقوات متعددة الجنسية ، و المروحيات ، و كان هدفها رجل 

 بجروح ، و قال 52 مدنيا ، بينهم طفالن صغيران قتلوا و أصيب 15قالت الشرطة العراقية أن 

، أن بعض اإلصابات وقعت في صفوف أشخاص ) أسوشياتيد برس ( أحد المواطنين لوكالة 

 ، 2008 فيفري 2وفي .  الكهرباء انقطاعى أسطح المنازل هربا من الحرارة و لكانوا نائمين ع

قتل تسعة مدنيين بينهم طفل على يد القوات األمريكية ، و أصيب ثالثة آخرين بجروح خالل 

 أعضاء القاعدة في بلدة اإلسكندرية جنوب بغداد ، حسب ما أدلت به القوات استهدفتعملية 

   )  3.(ية األمريك

  :   القتل على أيدي الجماعات المسلحة -

 مجموعة مقاومة ، و 60يمكن إجمال فصائل المقاومة العاملة اآلن في العراق إلى أكثر من 

تتعدد هويات المقاومة  ، فمنها السنية ، المختلطة ، العسكريون السابقون ، الشيوعيون ، الشيعة 

فة إلى األفراد العاملين في شركات أمن خاصة ، و ، جماعات مسلحة من خارج العراق ، إضا

  . المرتزقة ، و المخابرات األجنبية

________________________  
(1) Amnesty International  , " Carnege and Despair : Iraq five year " . MDE 14 / 001 / 2008 , 

March 2008                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
http : // www. Amnesty . org                                                                                                              

(2) Idem                                                                                                                                                   

(3) Idem                                                                                                                                                   
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  : )1(و جاء ترتيبها حسب أعدادها كاآلتي

 مجموعة مقاومة ، عدا من 30ن  و تصل أعدادها إلى أكثر م: مجموعات المقاومة السنية -1

ال تتوفر عنها معلومات ، أهمها جيش محمد المتمركز في الفلوجة ، كتائب القدس ، جبهة 

  .التحرير العراقية 

 و تصل أعدادها إلى نحو تسع جماعات ، أهمها :  الجماعات المسلحة من خارج العراق-2

  .فص المصري قاعدة تنظيم الجهاد في بالد الرافدين ، و كتائب أبو ح

 و تصل أعدادها إلى نحو ثماني مجموعات مقاومة ، أهمها : من العسكريين السابقين -3

  . صدام ، و العودة وفدائي

 و تصل أعدادها إلى نحو سبع مجموعات مقاومة ، أهمها من : من المجموعات المختلطة -4

عشر مجموعات مقاومة ، أو السنة و العرب و الجبهة الوطنية لتحرير العراق التي تضم تحالفا ل

  . من السنة و الشيعة ، و أهمها جيش التحرير الوطني العراقي 

  . أهمها السكرتارية العامة لتحرير العراق الديمقراطي : من الشيوعيين -5

فرد  ألف 30 تعمل في العراق شركات األمن الخاصة و المرتزقة التي يتجاوز عدد أفرادها -6

من الدول األجنبية ، و تعمل معظم هذه الشركات لصالح المحتل من العسكريين السابقين 

 ، Saic ، سايك  Betac ، بيتاك Corp Dynداين كورب : األمريكي و البريطاني من أهمها 

   . Global Risk Strategiesجلوبال ريسك ستراتيجيس 

ي ، و إنتهاكات إرتكبت الجماعات المسلحة في العراق إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنسان

و قامت . جسيمة لحقوق اإلنسان ، وصل بعضها إلى حد جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية 

بعض الجماعات المسلحة و بخاصة القاعدة بهجمات عديدة مثل التفجيرات و الهجمات 

ا أو في أماكن يقف فيهاإلنتحارية في أماكن مكتظة جدا بالسكان ، بينها األسواق و نقاط التفتيش 

 شخصا و 150 ، قتل حوالي 2007ففي جوان . الناس طوابير لشراء المواد الغذائية و البنزين 

 بجروح عندما إستهدفت سيارة مفخخة سوقا مزدحمة في قرية عامرلي ، 265أصيب ما يفوق 

  وورد أن القاعدة جندت النساء كإنتحاريات متطوعات ، و يقال أنها تجند األطفال و تدربهم في 

___________________________  
  20 ، ص 2007 ، جانفي 167 القاهرة ، العدد مجلة السياسة الدولية ، . "الفشل األمني في العراق " عادل مسعود ، ) 1(
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  )1.(معسكرات سرية بالعراق 

و خطف العديد من الذين قتلوا من منازلهم أو في الشوارع على أيدي جماعات مسلحة ، و بعد 

جثتهم في الشارع ، أو نقلتها الشرطة إلى المشرحة ، و كانت الجثث تحمل أيام عثر على 

و تنشر . و المثاقب عالمات التعذيب ، بما في ذلك إستخدام الصعق بالصدمات الكهربائية 

 جثث مجهولة الهوية معظمها مشوهة ، و اكتشافبعض الصحف العراقية أنباء يومية حول 

ات المسلحة ، وخطف بعض األشخاص الذين يتصور أنهم حوادث قتل يومية على أيدي الجماع

أثرياء ، و من ضمنهم األطفال ، على أيدي العصابات المسلحة للمطالبة بدفع فدية ، و ضم 

المدنيون اآلخرون الذين أستهدفوا أبناء األقليات الدينية و اإلثنية ، و أعضاء النقابات المهنية 

 حقوق اإلنسان ، و من ضمنهم الصحفيون و مثل األطباء و القضاة و المدافعين عن

   ) 2.(المحامون

  :  القتل على يد قوات األمن العراقية -

ورد أن قوات األمن العراقية ، السيما القوات الخاصة التي تخضع لسيطرة وزارة الداخلية ، 

ج نطاق القضاء وورد أن بعض أعضاء هذه القوات إستمر في أعدمت عشرات األشخاص خار

، و جرى تجنيد العديد " منظمة بدر " اظ بصالت وثيقة مع الميليشيات الشيعية و بخاصة اإلحتف

من أفراد هذه القوات الخاصة من صفوف الميليشيا ، و تستمر مزاعم تورط قوات األمن 

 ، أوقف لواء في الشرطة عن الخدمة 2006و في أكتوبر . العراقية في عمليات القتل الطائفية 

 على األقل  أشخاص10 عامل مصنع سني ، و عثر فيما بعد على جثث 26لمشاركته بخطف 

 عربيا سنيا 70 ، قتل مسلحون يرتدون زي الشرطة 2007 مارس 27من المخطوفين ، و في 

و جاءت عمليات القتل . الشيعية المختلطة ، الواقعة بالقرب من الموصل / في بلدة تلعفر السنية 

شنه متمرد سني فجر شاحنة في حي شيعي مزدحم في البلدة هجوم إنتحاري سابق إنتقاما من 

أودى بحياة العشرات من المدنيين ، و بعد مضي يومين على الحادثة إعترفت الحكومة العراقية 

بأن رجال الشرطة كانوا وراء عملية القتل و تم إعتقال ثالثة عشر شرطيا لمدة وجيزة ثم أطلق 

    )3.(سراحهم 

___________________________  
(1) Amnesty International," Carnage and Despair : Iraq five years ". OP.Cit .                                

  

  Idem                                                                                                                                                 )2( 
               (3)Idem 
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  : عقوبة اإلعدام و المحاكمات الجائرة -

بول (  ، و بعد أن كان 2004 أوت 08مة العراقية العمل بعقوبة اإلعدام في أعادت الحكو

 ، و 2003اإلداري األمريكي للعراق في ذلك الحين قد أوقف العمل بها في جوان ) بريمر 

تغطي عقوبة اإلعدام في العراق اآلن مجموعة واسعة من الجرائم تشمل القتل العمد و األنشطة 

 للدولة ، و الهجمات على وسائل النقل التي تؤدي إلى سقوط القتلى ، و المعادية لألمن الداخلي

ة ، و في ممحاولة اإلطاحة بالحكومة عن طريق العنف ، و إلحاق الضرر بالممتلكات العا

 حكما باإلعدام ، و ما ال يقل 199وحده سجلت منظمة العفو الدولية ما ال يقل عن  2007عام

و األرقام الحقيقية قد تكون أعلى ، ألن .  شخص 67 أعدم 2006 عملية إعدام ، و في 33عن 

  )1.(وسائل اإلعالم ال تنقل أخبار أحكام اإلعدام بصورة منهجية 

و ساقت الحكومة العراقية الحجج القائلة بأن إعادة العمل بعقوبة اإلعدام يمكن أن تكبح إنتشار 

 إستمر بال إنقطاع و أن عقوبة ف  واسع النطاق في العراق ، لكن حقيقة األمر أن العنالعنف

و صدرت أغلب أحكام اإلعدام عن المحكمة الجنائية المركزية العراقية . اإلعدام لم تشكل ردعا 

الجنائية في بغداد ، و في المحافظات ، و ال تستوفي المحاكمات التي تجري أمام المحكمة 

ن و القضاة و أعضاء النيابة على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، و قتل عدد من المحامي

  )2.(أيدي جماعات مسلحة 

    :  القتل على يد المقاولين األجانب العسكريين و األمنيين -

قتل الحراس األجانب الذين تستخدمهم الشركات األمنية الخاصة عشرات المدنيين ، و ظلت هذه 

 الذي أصدره في عام 17 رقم الشركات األمنية الدولية تتمتع بالحصانة من القضاة بفضل األمر

 ، قتل 2007 سبتمبر 16و في . الرئيس السابق لسلطة اإلئتالف المؤقتة ) بول بريمر  ( 2004

ر ا الحراس الذين يعملون لدى بالك ووتر النأطلق بجروح عندما 27 مدنيا عراقيا أصيب  17

فلة تابعة لوزارة اعند مفترق طرق مزدحم في حي المنصور ببغداد ، بينما كانوا يرافقون ق

الخارجة األمريكية ، و زعمت الشركة أن رجالها أطلقوا النار دفاعا عن النفس ، بينما ذكر 

  )3.(شهود عيان و الحكومة العراقية أن الحراس هم الذين أطلقوا النار أوال 

__________________________  
(1) Idem                                                                                                                                                  
(2) Idem                                                                                                                                                 

(3) Idem                                                                                                                                                 
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  : االعتقال و التعذيب          

  

 ��$�#ق  ا������    ا!'Eن أه�? و*& ، ا��و��. ا��#اC�D *& *#�8 *& أآ
	 �� ا�:�@�` >�	�4 �ء

̀  أ%��  إ)�\ع  �T#ز R''   �,أ '<= �p ا�@ي و ، 1948 ا!� ن �@��:>�      .�>*��>� Rو Eا� .�� إ�� 

�-	ا*�. ا���S.     ا�$�O. ا��$#/. أو/" .  pو��  2�:8د�.  /���$#ق  ا�[�ص  ا���و��  ا��?��  أ��\Rو ا 

.�'�:�Rو ا .��$
̀  أ%��  إ)�\ع  ��T#ز  R أ��,  '<�=  ، AO 1966. ا�  ا�����T.  ا':���ت  و ، �<:��@�

.*9F�*  .��8	وع ،   1984 د�� ��	  10 �� ا��:��ة ��*4 ا��<Rه�\.  ا��و���.  اA��  ̀  +و��k	  ا�:��@�

��.ا�Eإ ا���*<. W	وب *& � )1(.  

   ̀  ، ا��� <�.  ا�MAا'�ت  �8�#ن  *� :#ى  '<= أ* �@��:��  N�
       و ا���	ب  ��	ا_4  ��#ر  *�&  ��#رة  ��

 A��O 1949. ا�	ا/��.  �X���A ا>9��8.  و���62 ، ��#ر*�	غ  *�-���. د>?%��  آ��� ا!�� ��.  ���W ا��T	ا_4 

=>'  ̀ �X��A   ا>9��8.  *�&  27 ر48 ا��دة ( ا���:N ا!8<�4 � -ن اE:%Rل دو�. N�8 *&  >�	�4 ا�:�@�

1949    ( ، o�@ء وآ����� pAا��� ��	��� >���	�p��� =��>' 4 إذ ، A��O 1977. اPول �<�	و>#آ��#ل 

ن اPرا�W ا���:<    ا�:�@�`-O N-�        `�@��:ن ا�  أو *د��  . ، O#اء آ��#A�* ).  دة أ / )75( ر4�8  ا���

  .)A � 1979 ( )2. اPول ا��	و>#آ#ل *&

 A*@ N(�:ي ا�	اق �� ا�� -	رس �� ا�� '<= ا��A�P. ا�$#ات ا':$<2003 ، 6 *?Oا�$#ات رأ 

.�-�	*Pات ا	F' فRnص *& ا]�Pآ�. أو >?�. دون ا  ��ا��C �4? �-#ن أن دون و*& ، *�

4�':$ا /F	'�. �7&ا�? _�. ه��. مأ*\6 ، 8�Wت :��دة��ا ا�$#ة وو� ATاءات ا�	م إ�	�< 

ص و/N-F ، ا!� ن ��$#ق ا��و��. ا����	 و ا�$�#ن ?<�-9 ا�:� ا!� ن %$#ق *& ا���:$<�&( 

	-A< دة�ا� ا�$#ة��: � ATا��7& �� %$?4 �:$<�&�ا� '<= .ا� �� .��#�8  و�8 . ا���-�. أ*م �?4ا':$

MT:%أ l�/ &�>$:ا��� 	
 '& وأ�	ج ، �<��آT� �>�� 4#ء أو�:2ف إ N��O أي دون '*�& *& أآ

lا��� nا	أي دون ) Z�W#< أو ا':@ار أو l�#�< ��/ ءل ��8 أ�?	 8\$:'Rوه4 ، ا   

  

______________________________  

)1 ( ,lQاBT��7 ر�Bي ا)f ،  : ��ا-= ا��4ب �ن ا��و���	و ا�� ��D,ا� d�Fا� �ن  ./)�/  : ، NQ8ز#���.'� و ا Rb)9.� 2007دار ا
  171، ص 

��NO ، ص ) 2(�  R9*172 ا
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��W مQ� <  �9 � N-F� ت )�2. أرضآ?:�E� .)1(  

 >[\� *	ا�C �� ا���:�MT& �<��:$<�& ا� ��. ا���*<. و ا�:�@�` %Rت *& ا����� أن ورد �8 و

��C ، ا�:�@�` S	ق ��<. *& و . 2004 �#ان �� ا� <7. �:$لإ @*A ا��	ا�8. ا� <7ت 	ة� �7 

ءAT ت/ ا�*�2� .�_/Eت ا�\	ب أو ا�-?	/-�/ .�-�:OE2( ا��(.   

ع NV و��W4 أو:� ع >$��� ��?W. أو�	ت %ل *	ا�C *	ا�8. �� ا�� :$<. ا�?��$:'Rن ، اK� 

2Rت '<= ا�$�#د *& ا*��M >9	ض ا�:� ا�:�ا/�	<Rا�:� ا &-�� &�>$:��>�  أو *�*�?4 *� إ�	اؤه

4?_آت V	وف *& و�k	�< `�@�:>� +	7( 4?W	 ��M< &* ، أ8	/?:�Rام �:4 %�� ، ا�]:Oا 

ل '�<�ت$:'Rا �'�Tص ا��` *& ا�� -	�. ا���<�ت �� �O` دون ���[� .S	Fا�8. ا�	ا�� 

�. ا�$#ات وت ا��:��دة ا�$#ات و ، ا��ا)<�. رةوزا �� ا�[� AT3( ا�(.  

ء أ�	>, ،  2005 ����QA�� Human Rights Watch  ، �� 9. >$	�	 و��A/ =>' تE/$* 

�* 90 E$:�* ا�$#ات ��ى .� O#ء و �<:�@�` >�	W#ا *A?4 72 أن  ، ا��	ا�8. ا��-#*�. ا�[

.>*ء ا���ADا':$ أ�4? ، ��% MT:%ب �&آ�:?� /�\?4 أ  �`/ اn)	 ا���l و ، �	ا_4 /ر>-

7Fأ�:, .�Oت��' إ�= ا��M'#م ا�: /, أو ، ا� � .�> * )4(.  

آت ��, >X2 >$	�	ا  اP%�	 �<2<�` ا��و��. ا�<AT. و�8*6?:�Rة ا	ن ا�[�7#� ا��و�� �<$

��` اO:[�*6 %�� ، ا��	اق �� ا�:��X 8#ات ر>-�:,إ �� �ا!Oأ .�F%و �W  )Eل صأ�[

 > ��6 ا':$�?4 و '<�?l� 4$ا��ة أ%��#���` *[:<E\� &' X ا�[�7	ة ا�T	وح و /Oأ   

  

____________________________ 

(1) Amnesty International , " Beyond Abu Gharib Detention and Tortur in Iraq " . MDE 

        14/001/2006 , March 2006                                                                                                          

http : // www . amnesty . org                                                                                                             

(2) Idem                                                                                                                                                   

�=(/7ة ��"�اق ) 3(��#72ة �#@nQ7 ا� 2005 أوت 31إ��+	آ	ت 
��ق ا���	ن /� ا���اق ، "  ،  P"; �Q�@0( UNAMI ), ا��n ا

." ��=#@T! ا�  132 ، ص 2005 ، أآ#8;� 320 ، ;�6وت  ، ا�"7د "�;�F�3, ا

(4) Human Rights Watch , " The New Iraq ? : Torture and ill – treatment of detaines in  

              Iraqi custordy " . January 2005                                                                                     

                                          http : // www .hrw.org                                                                           
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  .)1( ا���:$<�& �W *#ر6O ا�:� ا���*<. O#ء و ا�:�@�`

 O#ء و  �<:�@�`ا���:$<�& >�	ض >Q?	 - 2004 أ�	�N �� ا��� '<= �#ر '	ض أ%�ث و 

.>* و 	ا'ذ و ��*.  -  k	�` أ/# TO& �� اP*	�-��& ا�AT#د أ��ي '<= ا����\k �� ���� 

 ( ا�<#اء >	أO, ا�@ي  �� ا��	اق%ECا� اP*	�-� ا�� -	ي ا�:�$�C �� >��& و ، ا���4 إ��ء

> أ�#��#7/#k8�#��. �k	  �T?A*. ا�:?آت ار>-ب '& * (و�. آ�6 ا�:��X 8#ات أن،  )  ، 

�W &�>$:ا��� &�MT:ا��� �� &TO #/أ `�	k ، و p>( =د أن إ�#ATار>-�#ا ا� R و ��O. أ��

  .)k )2	�` أ/# �� ا��و�� �<$�#ن � ��. ا�:?آت

رة إ�= و�W ا و�!/&�>$:��� &�MT:ت ا��:��دة اتا�$# ��ى ا���� ATاق �� ا�	ا�� 

�	ح &�*Pم ان آ#��( ا��:��ة ��*4 ا� /C ا��A'( ، �� 	�	$:إ�= ر��, ا�@ي ا� y>T* &*Pا 

 �Rف ا':$ل �NQ ا!� ن %$#ق ���� '<= ا�:���ت أآ�	 أ%� إن ''  : 8ل ، 2005 �#ان7 ��

ص]�Pدون ا .��% .��#�ل و ، 8$:'Rدون ا��7#ل ا $*.>/ &�* '' ا���-�. أ*م ا��
#ل و ا���

ت ر�\6 و�8. �R#ت +@ه ا��:��ة ا�*?<Rأ>��6 أ�, زا'�. ا ���T� &�>$:اءات ا���	إ� .��#�8 

�8ت �#�`/ �:�:�#ن ا�:� ا��$#ق /� `   .�X�A ا>9

 $<�&ا���: '�د /<� 2006 ��9	ي �K� A*@ 28, ، ا!� ن %$#ق وزارة *& وردت ���<#*ت وو�$

29.565 ز A�/ 14.229 ��8?4 �#�� ، ا��	اق �� *�#8#T:%Rا��:��دة ا�$#ات ��ى  ا .� ATو ، ا� 

 �:��: * .T	 M<ا�� �� ه� اP'�اد +@ه و ، ا���ع وزارة ��ى 460 و ، ا���ل وزارة ��ى 8.391

.O�O $:'Rا  . )3( ا��F#ا_�. Rت

 >����ا ه� و ، اP*	�-�. �< �7	ة >[\� *	ا�C أر/�. �� ا��A*P& ا���:$<�& *�MT:�� 4Q و 

	- �*    k	�` أ/# وTO& ، ا��2	ة *& /�$	ب ا�-_&،  /#آ

_______________________________  

(1) United Nation Assistance Mition for Iraq ( UNAMI ) , " Human Rights Report " , 1 July – 31 

August 2005 , September 2005                                                                                                     

http : // www . uniraq . org / aboutus / HR . asp                                                                                

  ا�=F.(ء �F$ 34 أ;oQ�w 8 34 ا�"�اق 8A );8w)0 �Q�@0ل �"(��, )  2(

http : // news . findlaw . com / hdocs/ iraq / taguba&rpt . html                                                         

�=(/7ة ��"�اق ) 3(��#72ة �#@nQ7 ا�1
��ق ا���	ن /� ا���اق ، " ، ) P"; �Q�@0 )3�)*8Q, ا��n ا �F�	� – 28 ي�F�/ 2006. "  

3;�"��=#@T! ا�   139 ، ص 2006 ، �(ي 327 ، ;�6وت ، ا�"7د ��F, ا
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7ت�< )	� و�Mء ، اP*	�-�. �$#ات � �7	ة اk	�` أ/# M� &* &TOء �[\� ، /�bاد ��>    

 و�#رت ، /�bاد �� آ	و/	 *� -	 و . ا��	ا�8.O#O ب	$�/ &* .��  �� >�bF<�. /�أ و�8 ، ا� <��

.�  )1(. 2005 	أآ:#/ �?

م ��:�	Q� ل$:'Rا �A*Pت ا��:��دة ةا�$# >�7$, ا�@ي ا� ATاق �� ا�	ا��  �o?:A إذ ، >� �9

�O. ا!� ن %$#قOPا���:$< ��?4 /�& ا���:$<�& ���� �:�:� و ، ا�& &��A*Pا .����/ `�#�/ 

 �T#ز R أ�, <=' >pA ا�:� �O.ا� � و ا�����. /��$#ق ا�[ص ا��و�� ا��?� *& ا�:�O. ا��دة

l�	�< �%ل أ$:'E� �9 �:ن أن و ، ا� إ�	اءات و أyO إ�=  :��A أن `�T ا��	�. *& ا��	*

��ار *[#�. .�*�- أ*م ا��
#ل *&  ا���:$<#ن -&��: أن ��b�A و ،)1 ا��دة ( ا�$�#ن ���دهK/ 

4 8�#��. %#ل >;)�	 دون *& أ%-م?�ل أن >��& إذا 'A?4 !�	اج/ أ*	 وإ��ار ا':$$:'Rا 	�k 

��#�ل أو /�:X�8# %	�:, *& %	م �[p آN '<= ا�F	وط +@ه >C�7A و ،) 4 9$	ةا� ( 8$:'Rا 

�� و ،:�/ C�7A< N*-�/ =>' oا�$#ات >�:$<?4 �&@ا� أو�� .�-�	*Pت أو ا   .ا��	ا�8. ا� <7

Rت /�A �. أ* و$:'E� .�	 و ا� 	�bف ا�	:�* ?/ ، �$� 6*ز اP*	�-�. ا�$#ات 8T:% '�د /

	�k وف	ص *& *�]�Pاق �� ا	أن دون ، ا�� Z� < 4?� لإ /;ي�4 ا�[ر��  ، و >2< 4��/ 

ح " إ)9ء ه(Rء ا�@�& � �#ن  ��Pا���:$<�& ا " ،&' PراQ� �A�� ت�QAا��و��. ا�� 

�ات ه��	ك  و ، ز���	ر��� ���  ا����
	ن �����ق ���� ,��	رج إ���� (��ا  �� ���ا ا�)'&� �%�  ه���$ء نأ ! ��  �

  ) CIA). (2(01/  �� $(&.�ا-�� ا�'�اق

5
��: ا�>�%;: 89 ورد �	 و6
��
��%� ا�)'&� %� ،( Der Sonntagsblick) ا�
 ا�

��: (.�ن إ�� ,	@: -?	<�ات �� �� �&� ا�=�� ا�'�ا�%%1) A�� 89 /آ/ 89 �� آ ��   

_____________________________________  

      (1) Multinational Force , " New theater internment facility operations in northern iraq " , 

30 October2005                                                                                                                          

http : // www . mnf – iraq . com / releases / oct /0510b.htm                                                                   

  (2) Human Rights Watch ,"List of Ghast prisoners possibly in CIA custody ",30 November 

2005.     

  http : //hrw.org                                                                                                        
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   .)C - )1	ر�	 ، ��=و�%	 ، �آ�(�9 ، آ�ا�%	وأ ، رو�	�%	

D(
� :����Gن ا��
	ن ����ق ا�&�	آ	ت أ�: -F,;	ء ا$!&�	ل ('&� 	�� 	-) 	5 �%9�H'&(��ء  وأ ا� 

 ا�))	ر(��: HNه�� و . ا�'��	م ا����أي ��JK5 و  �:ء	ا�)��
 -&.�������I� � 5	ت ���
)D آ)��	 ، ا�)'	� ��:

�ي -	$,&;	ء ا�)'�و9:
 ا6&.�	ز  و��Pب  ��&�8K  ا��Hي  ، ا��=و�8  ا���	��ن  -)�5�P  ة���Kر ، ا��

�وم �RS أي�� �� T&���ف  ا!&��	ل  �I	ن � 6  8�9�&'�  T�-   	%(�)5  ، ر
 إ!�Vن  8�9  ورد ��	  �6

����Wم ا�)&���=ة ا	1992 �'�� ، X�� '&(ا� :���	(�- (P��%A ص	S���Wد ا�
ة ا$�;	1%��: ا�=و�%��: ��)	���: و���

�S	ص �� ا$,&;	ء    Wا A%(Pي�
��I%: ا���ات ��&.\ �]ذ إ�� إG	9: و ، ا���Wا ��  ��%(
�� '' 


)%: ه8 و،    '' ا�'	�%: ا��%): دوي ا�)'&� %��  ̂ �=S&�)رة  ا�<�-  :%
��S	ص  إ���  -	���
0:  ر<%�Wا 

 �01/  ا�;`�:  ه��G  NH)�  ���  آ	ن ا�Hي و ، 6
%� @=ام !�= 89 ر�� :'%9	C_� 5@ �ن آ	��ا ��Hا�

Tإ!=ا� . �I� ك	ك ه��I��  $ أ���	  ا�;`�:  HNه �6ل <�&��  a��9   �� !  ب	@�5  أ@��	9%'�:  ا�)�� ا�

��: ا��%	آ/ 89I
��آ&أ 89 .ا�' )%: و ا��W%: و ا�'- 6^ ، 2007� �����ق  !�ا�%1:  �.)�!�:  @

�ت ����	-Vت، " ��P/ ا�'=ا���: أ ���� ا���
.�	ء P)'%��: " ���=!� ا����
	ن��Pأ 	����اوح  أ� ���A أd;��	ل �&��

���&0	N 8��9 أ�����      17 و13أ!)��	ره� -��%�  V� زه�	ء ا6&.��	���e5 أ�H��'& � ا���G� !	���	، ��1	��ا أ����� �'


	ده�، و-��=ت !���V	ت ��6�وق           ��Pأ �5 ! ���H��'&ر ا�	��ef ت و-��=ت	د�� وا�)% ��_%���)	!=وا ا�(&)��

                     ��eأ X'<ت ا��	
� P نW X�?أ�6=ه� ا�� A?&
� ! �� أر��K�'- /�P، و��� ��>	.
 8�9 1=ر��T   ت-	�

   .)2(  ا�VIم! �

0: � �
	ء ا� �ا�8 �&'�Gو
   إ�� أ-_A أ��اع ا�&'5�H 89 ا�
.�ن ! � �=� �;g ا�_8ء -	��

________________________  

(1) Sandro Brotz , Beat Jost , " US – Folter Camps : Der Beweis " , Der Sontagsblick , 08 / 01 / 

2006                                                                                                                                       

http: // www . blick . ch / sonntagblick / ackuell / artikel                                                                

)2 (#��#72ة � ا��7 	ء اF8K	ل ����\�ن ���w+	آ	ت و ا���e�A آ	 ���ل: ا���اق " .=6] ا�'vون ا<*=(*o#\� �Q�@0 ، ,6 ا��n ا

   2007 أآ#8;� 29 . "ا� ��	ء 

http : //www.un.org                                                                                                                         
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 ��Wو�1ات ا :� 
��5 ، إG	9:  إ�� ا�.)	!: ا�)J �-89 (.� أ :@	, :%I���Wا���ات ا

�آ\ -C=اد ����ق � � 6	�: اJ&>	ب � �
	ء 89 149 أن ه�	ك ا��
	نا�'�ا1%:، و1	ل �=�

=P	
�G ا�)'� 8�Vء ا�	
9� أي إ6>	<%	ت د1%�: �6ل !=د ا���&� $ �Iب ، �، و�	<&JV� 

T�آ%= أWا �Iاو�=P �  )1(. !=د آ%0

��H ف ا���ة ا�)&'=دة�d �� ص	S�Wف �� ا$iات ا��ي 89 ا�'�اق، أ!&�/ !_I
 ا�&=,/ ا�'

ا�.�
%	ت وا���ات ا�'�ا1%:، وأJ 0%: ا�)'&� %� ا���H ��&.\ه� ا���ة ا�)&'=دة ا�.�
%	ت ه� 

 إ!&�	��� أ�	م �'&� �ن أ��%�ن ��&.\ون -=ون ��): أو ��	آ): ، و-=ون أن ��X ��� ا�?'� 89

:%>	K1 :`%ن �6ا�8  ،ه	آ ، �(6W.�: ا�> %5 ا � 	ى ا���ة 60.000 وو�9=� ��\.&�� RS� 

 ح�@ 2008و89 %9;�ي ،  2007 �� ��9)0� ا!&0	راا�)&'=دة ا�.�
%: و�1ات ا��W ا�'�ا%1: 

  \.&�� :%
��8I أن ا���ة ا�)&'=دة ا�.��Wا  k%.23.900ا� RS� ،3.500 �I
'� 89 

�� -�آ	20.400و-�، و آI
 أl'� 80�P)�� �� ا�=ول ا�'�-%: و 300و��K هHا ا�'=د .  89 �'

620 V;d  . N�(! m 0� 	�) �% �&'(ا� ��ه� (�	 !)�N ��80	ل أن أآ0C@، وأ	�	ات، 10 !��) 

 2004 ا�>	در �P 89ان 1546ا�.�
%: أن 1�ار �. g ا��W ا�=و�8  و���ل ا���ة ا�)&'=دة

�ورة  �	ل أ�S	ص 89 ا�'�اق�.%\ ��	 إ!&Kا� �!=� n%6 ل	ا$!&� �ار ! �، و��R ا��

، ا�>	درة !� )ا�)���: (3آ)	 �AKS (%	(	ت ا�!&�	ل � )Hآ�ة رW . �1(0	ب ا��W ا�Vز�:

�ا<� 2004ا�
 ?: ا�<&Vف ا�)��P 89 :&1ان P ب	Iر�	ا�)&�)%� - o%1�� :% (! ا�&8 ��=د 

�اء وا!&�	���P�ا �! VK9 ، ه� ا���ة �&'=دة\.&�� ��Hا� �%%��W)'&� %� ا�	ات ا�)&' �: -

�اءات و���م هNH  ،2004ا�.�
%: -'= �Pان P�ا 	� ;I� 8&ن ا�	
 ا�)'&� %� �� ��6ق ا��

 ا�)'&� %� ا��W%%� ا�X�� $ ��H $!&�	ل إذ �%g ه�	ك 6= ز��8 ا��
	نا�)'	�%� ا�=و�%: ����ق 

   89 35.000	م ا�)�I):، و��&.\ !=د �� ا�)'&� %� �>/ إ��  أ�ا!&�	������ ا�?'� 89 

�ة ا�
 ?	ت ا�'�اn%6 ،:%1 �&;_� ا�&'5�H و(�ءو ا�
.�ن ?%
� :'G	Sل ا�	اآ\ ا$!&���  

__________________________  

)1 ( ، 3"6;���7T : ��	ء أ?� e��g " 4(1! ا��ذ�� /� ا���اق ا����7 ا2�g	ب?^وغ � "  .@#=�� ، T! ا�"�;�F�3, ا

  34 ، ص 8O ، 2005ان 316: ;�6وت ، ا�"7د 
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 �� :�
ا�)'	� : ! � �?	ق وا(A ، وأJ 0%: ا�)�&.\�� 6	�%	 89 ا�'�اق ه� �� ا�)
 )%� ا�

�) :%0 Jأ 	ا�&8 ��?�� Xd	�(ت  %ا�	!	ون ا�.)=�	
: 89 ا�'�اق وا�)_&T0 89 أ��� �&)�دون أو �

��F9 8Iن  � .	و�9و. ا�)&)�دة أو �
	!=و��	 �Wا k%80 ا�)�&.\�� �=ى ا���ة �&'=دة �� :>	(�	- 

:�
  .ا�.�
%: ه� �� ا�)
 )%� ا�

 :%.��� ^
و�>o ا��$�	ت ا�)&�=ة أ!)	ل ا�&'5�H 89 ا�'�اق ! � أ��	 �)	ر(	ت 9�د�: ، و�%

��: وا�
%	(%: 89 ا��$�	ت ا�)&�=ة I
1(�
pل !��	 ا��%	دة ا�'(.  

Wل اV&6$ت و�&')= �1ات ا	% (! �! o_I8 ا�I���5�H'&ا1%%� �� 01/ �1ات ا��! �% �&'(� 

��I%: �� ��): إ�&�	ك ��6ق �Wا���ات ا :>�0� /Pا1%: �� أ�ا��W ا�&	-': ��زارة ا�=ا, %: ا�'

  .)�)2	  !�  !	�X ا����I: ا�'�ا1%: <ا��
	ن 89 ا�'�اق وإ��	

  

  ��ه�ة ا����ة وا����د:  ا��
	� ا�����     

  : ا����ة       

، �	 , X أز�: �\وح  أر�J ا�'�o ا�?	<;8 89 ا�'�اق ��V%� ا�'�ا1%%� ! � ا�;�ار �� ��	ز���

�ة، وو�9	 ا��
	�%:أ@�0^ إ6=ى أ(�أ ا��Iارث %,Wات ا��
 � );�G%: ا�&8 ��=ه	 ا�'	�� 89 ا�

�%`PVون ا�� � %�ن ��.� 2.2، وه� �_) �ن   � %�ن �
): �	ز6%�4.2، -	ت اiن  ا�' %	 �_

  ، وذه5 اJW 0%: ا�
	�6: �� ا���H أرJ)�ا   � %�ن  $rP ,	رج ا�'�اق2، و�	 �;�ق  دا, %	

��61.4ا� !) 8� �C	درة ا�'�اق إ�� (�ر�	 P	�� ردن ) � %�نWن(، و ا�% � o<� 8�6ا� .(    

____________________________  

)1 ( ، ���F; e��$8Q !6��$); "D##/� �##����	ت ا��	##��Bا��##�اق ا �##/ J�##6�������F,  . "ت ;##�ات ا�
##�Dل �##J %��##	ت �##�ا-= %�##e�A ا�

3;�"��=#@T! ا�   8O ، 2006ان 321:  ، ;�6وت ، ا�"7د ا

�= ا���4ة �����= ا��	��ة 
�ل " /�(د /�8 ، ) 2(K�0 ا�? ����% W6� ن ، : أ\�اء	ق ا�����
  أوت31 – ��ان 1إ��+	آ	ت 

2005"   .��=#@T! ا�  103 ، ص 2006 ، �(رس 325:  ، ;�6وت ، ا�"7د "�;�F�3, ا
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و!)/ آV ا�P ��= 0	ه=�� ! � ��ا�P: ا�&=X9 ا��	</ �PV`%� ا�Hي أ�e/ آ	ه/ ��ارده)	 

، و�� �& X ا�0 =ان ا�)K%;	ن  �)	 ا�&�&%&%� و-S	@: 89 1?	!8 ا�>�: وا�&' %�%ا$1&>	د�: و-�%&

T� :P	ا�� g�p- 	(ه 	ا �)=P /% %: إ$ ا���	ات �=!	
ووG'^ ا�
 ?	ت ا�
�ر�: .  �� �

�ات %�p� � ! ون ا��>�ل=��� ��Hا1%%� ا���وd	 @	ر�: ! � ا�)�ا�d%� ا�'�واWرد�%: 

 89 o�'ا� �� ��f ذV� �إ� �%P	&�(ا1%%� ا���ق ا���وب أ�	م ا�'d ا��%�د NHد,�ل و 1?'^ ه

  .)V-)1ده�

#O �� ن#F��� &�@ا��8& ا�	4 ا��Q�* ,7$.  و�#ا�Aى �� ا��	(P�8 ا��ول ار� و اPردن و�� /

، و��#د ذ�o /2#رة ر_� �. إ�= '�م ا� �ح �?4 /���N وه4  *2'` إ2:8د�. ����ة

ل*�	W#ن $:'E�4?�#(ات د	��;< �� وزوا ا���ة ا�� �#ح �?4 /?T< د وإذا  . وا!/�

 .�د '�د آ��	 *& ا��	ا��8& ا��$���& �� 2007O و�� �?'  .�#ر� إ�= ا��	اق �P?4 أ�9$#ا آ

,A* O#��* 4?�Wت و و/>#ا *?T	�& دا)<� ا%:<6، وو��وا أن /�#>?4 �� ا��	اق  *�)	ا>?4 و/

درون ا��	اق � ا���W#9. ا��<� %@رت 2008 ��9	ي 6و�� .b� &��8ا	أن ا�� &* &���Eون ا�)F

% ،?A* &��_ '	ا�8 �9	ون ��1200 آن * *���, *	ة أ)	ى إ�= O#ر� /;'�اد أآ�	 *& ا��

 �9� /�#ا�� ��2008 أوا)	 �O  .)2(. ��#دون إ�= ا��	اق700 إ�= O#ر�، آN �#م �8

ك %#ا�� Aن 50.000وه#W	�* 4وه ، ��#�8 �W4 /�ون و?�Q�* x��� ،نA�� �� �8ا	' 

ل$:'Rوا X�8#:ا� 	د� � �[7 �� &���Eون ا�)F�    ، آن *�2007R	 ، وو�$ �<��W#9. ا��<�

_____________________________  

 )1 ( ، ,6��, ا��FWة ا�7و-.� �Q�@0"  ا���اق �م : ا� ^وح /	ا��� ����2007. "      

http : // www . ion – iraq . net / liberary . htm = IDP                                                                         

(2) Amnesty International , " Carnege and Despair : Iraq five years " . MDE 14/001/2008  ,     , 

March 2008                                                                                                                             

http : // www . amnestry . org                                                                                                             
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 &' N$�536`� / أو .��#�8 	�k د /2#رةE4 / �` د)#ل ا��?�Q�* ل$:'R��8 ا    '	ا�8

 >;��	ات د)#�?4 ، و�$ل أن أ?/ 4?� Z� < �:وز ا���ة ا�T< C>7� &�@ا��8& ا�	ا�� `>k  

ن . O	ا%?4 ��دون إ�= ا��	اق�W ?/ 4?A-�� �:$. ا�#%��ة ا��	ن ه@+ ه� ا�7Pاج	ا!� 

4?A')1(.   

CS دا)N ا��	اق /N-F آ��	 / �` Aز%�& �� ا����� *& ا��A>� .�Fال ا����#%Pو�8 >�ه#رت ا

 ،#د وا�-?	/ء وا�	'�. ا���2. ا�-��.ا�p$A �� ا��#ارد ا�b@ا_�. وا��ء ا�X�QA وا��;وى وا�8#

9ل إ�= ا���ارسSPه` ا����� *& ا@� Rو.  

$>kى6وأ	(Pت اQ�ت %�وده �� و�, ا�?ر/�& إ��? *& ا���Q�  . *�4Q ا���

48 ا�MAوح *& � تآ�* $�R�9. ، ا_ ا���F. ا�?ر/#ن *& ا��XA �� و�b/ LOاد ��# وأ>T, ا�7

,A7$< ب ا�@ي#ATا� �A�/ ،.��� .��>kأ ,T<ب، ا	bاد إ�= ا��b/ب و#ATا� &* *#�' .A ا� 

 N�ل ا�b	/� %#ل ا��#�Fر وإ�= ا���Pا .����& �� �A#ب � ا����� *& ا�� وا�:$Nو/[

ن:Oد	7$. آA*و N�ل و*& A�W, ا��#�F7, إ�= ا�Oاق وو	2(.ا��(  

 �W#ا� N/#8��ز%�& ا��	ا��8& دا)N /ا!� A>� y_�` أS	اف  ا��� &* NهT:�<�ه4 و)ر�, /

 &��E* ,A* 	� ا�@ي �W#ا� C>( �� اق دورا	. �� ا���	ا�� - رآ:?F* 6��� دول ?A�/ ة	�
آ

  .ا��	ا��8&

  

  

_____________________________  

(1) Idem 

  .08/04/2008 . ���	�ا� ����ة ا��ب . "����ا ا�����، و����ا ا�����، و��� ا���ب 
ت: ا���اق" ،  	�� ���� )2(

http://www.qassimy.com/dir/sit-839.html 
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  : ا���9د        

  

F9< د ا�@يه	ة ����ة >:A��/ N2= . 2003 �� ا��	اق /�� ا�:�)N ا�� -	ي �� =�N-F ا�9 V

 أن ا�9 د ا���� ا�� :�A إ�= X�W و>��E ا�� (و��. '& إذ. إ/دة ا��و�. وا��T:�� وا���ة *�

ا��ل ا��م وا��y ا�#�AS واM:'Rاز /�?#�. ا��	ا�8. �8 أدى إ�= �#2< �� =W	�X اP*#ال 

  )1(.�� *	ا�C ا��و�.

و�T� �8 اE:%Rل أ��ط '���ة *& ا�9 د �� آ�ن ا��و�. ا��	ا�8.، إذ >$<p دور ا��و�. �� 

ورة �<�	اق 	و> *2در *#ارده وDا� �دة '<=T* .م دو�ر '& �8�(Pا�����7. ، و>:#ا�= ا ?

�. إ�= '�<�ت ا�:?	�` ا���QA. ا�:� >:4 Wا�8.، ه@ا إ	�79. ا��Aة '<= '�د *& ا��$#ل ا�	7� �/

   )�'.)2	 �L ا��	ب وا�[<��

ر+ ا،   Development fund of Iraqإن ��Aوق ا�:��A. �<�	اق �:'/ .�OOPا .Q����

ن F/ .*ز ا��	ا�8. آن *& ا��9	وض أن �<�` دورا د$�8 �� >�M�M ا�
$. ا��bو ا� L9Aات ا��_��

7ت اE:%Rل ا��<�>O 9��. و ا��-4 @ و �-& ه،ا�-��9. ا�:� >��	 /?F>� R
ا ا��A2وق �4 �-& *

رآ. ا�����. ���� �$9ت /�<�رات ا��وRراتFو ا�� Z� R >:#�	 أ�. *�<#*ت %#ل ه@+ ا�2

'. ا��و��. /�	ا�8. ا��A2وق و �4 >-& أ*#ال ه�T>� Z� � R و .��ا ا��A2وق *& @ا�:��$ت ا��

 L9Aت ا�أ*#ال دا��� ا�\	ا_` اP*	�-��& و إ�� أ>6 *& أ*#ال '	ا�8. *& '_�ات *���

ت ا��A#ك ا����Tة *�A %	ب ا�[<�� 'م / و أ*#ال >[<69 *& ا��	�*� 1991ا��	ا�8 و *& % 

/N ا�b(ا�@ي آ�6 >��	+ اP*4 ا��:��ة $* L9Aاء @ا� ( N�8 �8ا	ا�� L9Aت ا�ا�@ي آن ���	 *���

م  ا�:�)N ا�� -	ي'3( 2003(.  

____________________________  

   )1 ( ، �6$)Q ح)Tp " �����6���!�� /� ا�?	دة ا�K: ا������ ا 	ذ���=#@T! ا�"�;3 . "ا���اق ��    ،  355 ، ا�"7د ��F, ا

 �T�#T$                    2008 116 ، ص  

)2 ( )W=9* ,29����NO *9=& ، ا�  ا

�=#@T! ا�"�;3 . "أ���!	 و ا�	��	ت ا��	�� ���6اق : ا�
�F	ظ ?	K,�ار " �'�وع ��ا)T, إ�Qادات ا�"�اق ، ) 3(� ،    ��F, ا

  12 ، ص 2003��T  ، دQ=298: ;�6وت ، ا�"7د 

)4 ( ، 8��#�ي 8;8#$)96$Qال ا���ا;�� " $#�96 7�64ر ، د���6	ر دوOر �J ا� J����� ث�
�	ذا " . 3;�"��=#@T! ا� ،    ��F, ا

  145 ،  ص �6T; :311 39*)O ، 2008وت ، ا�"7د 
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9��. ا��و��. Fا� .�QA* 6�م �� >$	�	ه ا� A#ي ' Transparency International -و 8

2008  ، ��
�69A ا��	اق آ ��% .�$�$% .��� � دو�. �� أأن ا�9 د �� ا��	اق �N-F آرD. إ� 

F< �O:	ك ��, أ*	�- و إ�	ان و �O دا���4 /�� ا�#2*ل و أآ� ا�:$	�	 أن ا�9 د �� ا��	اق � 

ت �� ا��-#*. �� NV اE:%Rل و أن ه@ا ا�9 د �A?` *#ارد ا�F�>اب و ا��M%Pاق و ا	��

9ل �:�O .T#ء ا�:b@�. و SPا .�_,  و )A/ت /�& أة ���, و �	�� � �. ا�#����* X'\�

ر اPو/�.F:1( ا�( ..�'  . و ه# /?@ا ا�#�X إ/دة ��

ر 82 أآ
	 *& 2008و /<� ا��)N ا�$#*� ا� A#ي �<�	اق 'م �>* &���O ?A* رRر دو�>* 

  .)2(  دوRرN3.000 ا�9	د ا��	ا�8 ا� A#ي ه# /��ود ا ���A أن د)@واردات ا�L9A  و ه

 .�T?A* .O�O 2#دة و$* .�O�O ة	هV #ه N/ دا إدار� � y�� اق	ا�� �� �Oد ا�#ا و ا�9 

FA. ا���	2A�9. و ا��_  .ة �� NV اE:%Rل ;�<��:N و ا��-#*. ا�7

/ .�QAا�� X�\< و; �'�� N:8 .��	� =د ��-& أن �:�#ل إ� ن ا�9 *�A' .�'أو إ/دة ��

FA* ت و�9F: ��T�>� .�O:�� آOPا�:�:�. ا =Aف  ا���?: �� +و �� %�. ا��	اق . ت >�92. ا���

�A?` ا��4QA ا�@ي ��رO, ا� ��O#ن ا�9�Oون �4 � :
& أي @>�	ز ه� �#ره N�;/ .$�$ا�� +

`�F>� .�OOPت ار اP*	اض و ا، *	�C *& *	ا�C ا�[�*F:�Pو/�. *
E آن / �` إk	اق  �

�9تF: �>� .22]ال ا��#*P8. ا	O و .�%E2ا� .�?:A* و .�#Fbدو�. ا��P   )3( أO#اق ا��	اق /

�FAا�� �� C_ا	ة ا��	هV زت	ا /	و �و *() L9Aوزارة ا� �� C_ا	ا�� o>< 	(� ت ا��-#*�. و

ر و >�*�	 اPد�. ا��oA ا��	آMي ا��	ا�8 ا�:� >�F	 إ�= *�وRت *$2#دة و *:���Dnء اة !)9

)4('<= �	ا_4 ا� 	8. و ا�9 د
 

  

  

_____________________________  

(1) Transparancy International , " Global Correption Report 2008 " . 25 June 2008 

                              http://www.transparency.org                                                                        

              (2) Idem                                                                                                                         

    (3) Idem                                                                                                                                  

  Tp 116(ح NO�� ، �6$)Q $(;] ، ص )4(
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   T��Jا� [�  ا�و@�ع ا�^(�/ و ا���[�/ :  ا�*\

  

):Eف / .*ر ا��	وب '<= ا����. و ا��2. ا��D� X>:]<4 و أدوا>?4أ?:�>Oش و أ#�Tم ا�T%. و 

و >�:N اOP<�. ا�� :[�*. �<:�)N ، ت ا��	وب >��b	 )	ا_L >#ز�� اP*	اض ا�����. *& >�ا'�

ا�� -	ي �� ا��	اق ذروة ا�:�*�	 ا����� و ا�Q< �8 ��% ��2?	 أ*	اض ����ة  '<= ا���ى 

ت و 'ت /N�9 ا!��Oو	ا��9 l�/ ا�#68 ا�@ي ا�:�ا����� / �` >�#ل ��  >Mداد أ)7ره

.'Aا�� ,�� l9]A<ن و ا���#ان �v� .����71(  ا�(   .  

k#ن /�� �?�. ا���<�ت ا�� -	�. ا�-�	ى '& اO:[�ام 8@ا_X ا��#را��#م :Aو أ'<& * (ول �� ا��

 .���� 	
 أآ?�P �9A: و �?، ا��+@ *�A�� .ن و ا���#ان و ا����ر *�*	ة '<= ا!� D� X_ا�$@ا 

 >:�#ل >�D;< 6@>�72م ه?��?/ X_ا�$@ا + N-� �� 	F:A< .$�8ت د��M� =إ� .���	 ا��	ارة ا��

�. إ�= Wإ �. ا�<#آ���ن )S	 ا� &* ب �<#ث ا��7A$. ا����7. و ه� > �` أ�#ا'�W

_X ا�-<=Vت � ��. و >�ه#ر �� و   .)F< )2#ه

ر ا���2. و 2003 �� ، ا���7. ا�����.F�(MEDACT)	ت *�QA. *��اآ6 Dnا %#ل ا	�	$< 

ون *� *N(�:>� @ .�QA ا�� -	ي �� ا��	اق و أ�	�6 ها�����.�:�/ .Oا��را +

ء ا�����. ���A %	ب �#و�. ،(OXFAM)وآ 9مأ�SPا .�QA* )   وIPPNW( ، . O)* و 

ن اOP<�. ا�� :[�*. �� ا��	اق آن �? ;و �ء �� ا�:$	�	 /،   (PPCHF)/#��ن /�-?م ا�[�	�. 

ر ���. و /���. )�7	ة  %�D�/ 	�	$:آ� ا�)� �; ./�ن أW	ار ه@+ اR .�>OP >$:2	 '<= إ

 ��/ N�#S &*M� .�2ا� =>' S	ه]* 	�: < N/ ` �� &��	- بإا������& و ا��	ء ا��?:� )3(. 

ري ا�:2	�X و هإو أدى Tو ا�� +2�� ا���* N�' X8#< =و 8<:, إ� �_  ا @�7$ع ا�:�ر ا�-?	/

_____________________________  

)1 ( 3�/ !6T* 76����Q, ، :   ا�@(ه�ة .، إ,��ا%���7 ا��2ا�	ت و ا��4وب ا������ و� – 158 ، ص ص T#\�2006, ا�*8�F ا

159   

�J ا���اق و �� 	ن و /J���6 : ا��4ب �W6 ا���}� " /�(د $"7 ، ) 2( �60�   " .أ

http://www.islamoline.net.fille/f/9.htm                                                                                               

(3) MEDACT , " Collateral Damage : The Health and Emvironmental Costs of War on Iraq " 

. 11 / 11 /2003                                                                                                                                    

http://www.medact.org                                                                                                                       
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ر اP*	اض و اPو/�. ا��A*M. و ا�����. و ><#ث ا�F:ت/�ور+ أدى إ�= ا�7�* N�' X8#:� .���  

ر  ?�Pا +�* �* ?SE:(و ا .T�و ، ا�\z ا����T. أدى إ�= ��\ن ا���+ ا�� :��<. �k	 ا���

 إ�= O#ء %�. ا���+ و ا�2	ف ا���2 �� أ��ء �2007(آ� >�F9 و/ء ا�-#��	ا و ا�:�#9_�� 'م 

 &* 	
4 /��و�. إ�Eح 600ا��	اق و N:8 أآ?*ء �8ADأ N*' A* ت-�Fم @ا� أدى 2005 '�* 

    )1(. إ�= إ%�اث W	را ����ا /?@ا ا�7$ع

ر�� ا�	ي إ�= ز�دة ا��<#%. و 8<. ا!�:ج ا�Mرا'� و هF* �� .%#>ا�� ��2* X8#< ا @و أدى

.���. إ�= 8<. *�+ ا�F	ب ا�2W!/، �� L9Aاق ا�	و إ% L9Aان %$#ل ا�	ن �� و > �` د)

ء ا��	ADدق أA]ة ا�	آ. 8#ات آ��	و % .>�$
OP<�. ا�/ X2$/. و زاد ا�	و ا�: #Tب إ�= ><#ث ا�

 �WراPو ا .��#�#-�Rآ��. ا����. ا	< �� N�* :[�*. *��ات و �E8ت W[�. *& ا�:�ه#ر ا��

8. *��	ة /��2. إذ أن ا���ا*? �(دي إ�= E' X�	2:ري ا�T* و +�. ا���QA� را'�.  وMا�

ر اPو/�F:لا�9SPا .��� *#ت ا��9ت ا�\��9. و ):�  )2(. . و /

 X2$ا� 	40ود*#>D أدى إ�= �$�ان و �* ،  ث /���. *& ��-. ا���+ آ<��* ?<-�� �� + ا���

، .D#>ر ا��?�Pا + ،و ��  د�� /��	ا��8& إ�= �	ب *��_/�` أ*	ا ��Pو>�4�7 ا 	�T9< NV و

س ا���ا�68# �9 , Aا� N?T، .اض ا�����	*Pا �W .�_ك  �دئ ا�8#Aه y�� ن �� إو#��2:(

م QA�س و أ��$6 ا���رك و ا�X2$ ا�T#ي ) _	 آ��	ة /Aد ا�ل ا��2. /;'�اد آ��. !ر�T*

�9ت أ���W;/ 6	ار ،و أ)	ى >�	6W �ا���2 ،%�F: * و، *�9ت د*	ت >�F: * كAه 

.8	 >� )3(.  

�:�	�l >	آ#ا 75أن ��# وورد �� >$	�	 *��اآ6، / &�>*ء و ا��2د�. و ا���SPا &* .���/   

ت ا��:��ة 'م �R#د>, ا�_A* 4?9@ ا�:�)N ا�� -	ي ا�@ي 8Vأن  ،2003و 	�	ف ا�:$Wو أ  

____________________________  

(1) MEDACT , " Reabilitatio under fire : health care in iraq 2003 -2008 "                               

                                             http://www.medact.org 

�7 �.�8ر ، (2)  )f ، 3*)ن ، *7ى د�)'Q7 آ��ا�"�اق �( ;"�A : 7,  . "ا�42� و ا�`Aا-� /� ا���اق  ا��\T ا���	�� و" �2

    2003 /06 /19ا��2ب ، 

http://www.aljazeera .net                                                                                                                     

�@7ادي ، ) 3(��=#@T! ا�"�;3 " . ا���اق W6ا��'��aات ا���42 و ا���}�� ��46ب �" آ(�n ا�           ، 300:  ، ;�6وت ، ا�"7د ��F, ا

  29 ، ص �9642004ي 
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 ، �_ر!و �-& أ�\ / �` ا ا�7$ع ا���2 �� %�. �#L$� y�� =W / �` ا�#�W ا�A*P ا� $:�  

ر  '�O)* N � و �$p آ��	 �� ا��*<�& ،وا�7$ع ا�:�ر ا�-?	/_� ، و �$p إ*�ادات  S!     

 آت ا��:-	رة �<��?:�Rو ا، .�$Aا� +  . )1( ا���7دا���

ر دو18Rو *& /�&  �>*  ?A* L$� .اق ، >4 >#��, أر/�. �� ا���	ر ا��ر )622 !'دة إ'�

ك �Mء آ��	 *& 2004 دوRر �� 58 ، إ�= 2003 دوRر �� �23<	'�. ا���2. *& Aو ه ، 

 C9A� 4� .ا��Mن *& . ا���nب ا	:$� . *9ل دون O& ا�[SPت او >/� ا�:$	�	 أن *��ل و��

 أو >:�:� * :#ا+ �� دول �A#ب ا��2	اء ��� � .�Ak .اق دو�	4 *& أن ا��k	و '<= ا� ،� إ�	�$�

 *& أ�\N ا/�#ارد و * :#ى ر��� *& ا�:�<�4 %�� آن ا�7$ع ا���2 �� ا��	اق ��:�	 وا%�

، .�Mآ	ا��-#*. ا�� N�8 &* R#�* ��2م ا�QAن ا�  ا�Q�P. ا���2. �� ا�F	ق اPوLO ،و آ

�T>� �T* ت >$�م  .)2(��  وآ�6 ا�[�*

 Z�$>< أدى إ�= '�م ت *�%و> ��6 ا��	ب /:�N�7 أ��Q. وأ�?Mة ا���	دات ���9 اPدو�. و ا�<$

 	S9ل ، وازدادت *[SPف *& اRn4  إاQ� رر اP*	اض ا�����. *
N ا���2. ، وأدى ا�?�F:�

 .�@kPول اA< 	Sا�9�Oة ، و ا�	8/. ا���2. و ا�b@ا_�. إ�= >�	ض ا��F` ا��	ا�8 إ�= *[

  +ر�� /Kدارة /ا��<#D. و ا��A:?�. ا�E2%�. ، و >�� '�<�ت �$N ا���?2� ، X) (unicefا��#�� �

��. �<F	ب � +ن ا���ة Rnف ا��	F��� &��8#ن /�ون *��	3(�(.      

، /� Z *��ا�� ��  - Oxford Research International �<��#ث ا��و��.  د*	آM أآ 9#ر8م 

_� ا�:� �8*?& ، و *2004 إ�= �#ان 2003رس  *	اق *&ا��:Aا��#را��#م   /�& ا� .�>Oأن أ ،

Aاق ، \ا��	ء ا��` ، و ر/� أO<�. �#و�. *��ودة ،أدت إ�= آرD. /���. ����ة ، ��<6 آ�. أ��

 �:�:O .Dر�� >�	ض ا���2و أن ه@+ ا�-:� و /?:T�ب *��k �� &�A ا� &��E/ =إ� رهD .   

آ&. ا��*. �<�#اS& إ�= )7	 دا_4 *Pة '<= ا	ا�� :� ,:���N و ��  و �R$:2	 ا�:<#ث ا��

  ، /N %:= اOP<�. و ا��	/ت ا���*	ة ا��:	وآ. '<= اPرض . *& أرض و ��ت و *�ن/ا��\	و

________________________________  

       (1) MEDACT , " Enduring effects of war : health in iraq 2004 "                                          . 

                                                                                                  http://www.medact .org            

                                                          (2) Idem                                                                                       

                                                     Idem                             ) 3 ( 
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 	FA/ 	�: :O+@و ا���ه .�>OPاب *& ه@+ ا	8:Rة و  ا� �#م ، و �-�9 ا�$#ل أن ا	ات ا���*�

 ��#� ، 	:* .�* &* 	
آ& ا�:� >�	O;/ X2$>� 6W<�. ا��#را��#م Pآ*Pإا ./�1(%:�ل ا!(.  

��QA* 6. ا�78. ا�@ر�. ا��	ا�8. ، ا�:� >\4 أآ�	 *FA;ة �#و�. S �:ت ا�و�\ف إ�= ذ�o ا� 	8

ب أن O<7. آXF  * (و�#ن أ*	�-�#ن و دو�  ،2004 �#ان 06
. ، ��9 �ا�:# '	ا�8. ��$Aن ا�#�

/$. أآ
	 *&  اE:%Rل �$<O 6	اO .�8ا	ة �#و�. ';FA* &*1,7 l9]A* ا��#را��#م &* &S 

ت ا��:��ة �2ر *1.000ا�:[�2` ، و* �$	 ب �R#ا� ��. ، و�8 �$<:?' .�' ذي �8رات إ��

 ZWو أو ، .�-�	*P8. ا �� *�FAت �#زارة ا�7?A�M]:�) y->ن و�:��ث /4O إدارة ا��  –) /	�

 .�-�	*P8. ا�. إ�= ا��#را��#م   –اP*& ا�A#وي ا�$#*� ا�:/�. �#زارة ا�7W!/ N�F� N$� /;ن *

�	 ا�-#/<6 ، و ا� � �#م ، و A�� .�F* 	_Q� ?A* ، .��' .�'2در ذات �8رات إ��*

.�_ف /;ن *
N ه@+ ا��#اد ا���F. > :[�م /2#رة �Wم ، و أ#�:�	:OPا N
* .��S اض	kأ �� 

 .��S ن و >�$�4 أدواتS	 ج ا�E')2( .  

:Aا�� N$Aو �9@ '�<�. ا�k :* ا��#اد �� *#�8   ،�#ا ?/#ن ،و وزارة ا�78. اP*	�-�. ، و 8:�M(و

  . )��	ا أ*	�-�20أ*	�-� �k	 *�<#م ،و�رك �� ا���<�. ��# 

���9:� وورد �� )6O#/ &7A(و) وا�M��أن �	�$ أ*	�-� ر��� ا�� :#ى *& ،  )��#رك >

 >;آ� *& %2#ل > 	ب إ��'� �� ا��7A$. و'
	 �	�A�>� C:&ا�A#و��ا�[�	اء  Mآ	ن >9$� *#k


	ة �� أر�ء ا���8#
ا�:#���* .�F* ، . '<= *#اد  	ل ��رء )7E:%Rت ا7>O N(�:< 4>� 

ت ا�A?` وو�N ا���#ت وا��ا!��'�ا�: 	ب �>�' `$' N2% ا�@ي  &�ASد ا��#اMارع وأ� 

 .�Fت ا��[22. ���9 ا��#اد ا��د�C وا��و�A2وا� N�*ا	ت ا��إD	 O-` ا�<2#ص ���:#�

ر ا�$	��.، أو �� ا�?�Pرض، أو �� اPا =>'�  ���MA.، وآن ا��	*�N ا�#ا%� ��:#ي '<= ا�  #'ت�

300- 400�]:Oوإ ،�Fام *& ا��#را��#م ا��	k #>ا آ� &�ASم ا��#ا	ا��.D#>ا��، .kر  *�N ا�9

  

_____________________________  

)1( ، 76i76 ر�A 8ه(ب�    .ا��ار�c ا��	ر���3 و اK,5 ا��0	/�� و ا��4دات ا�3	ر��� : ا���4ل ا�����ا8� /� ا���اق  /7T ا

   418 ، ص ��2006آB درا$(ت ا�7A8ة ا�"�;6, ، : ;�6وت 

�@7ادي ، ) 2(�3 . "���� إدارة ?�ش : �م �J ا���اق و ا���= ا��U	�� ��G ا���را��" آ(�n ا;�"��=#@T! ا� ، ;�6وت ، ��F, ا

��T 307: ا�"7د #T$ ، 2004 134 ، ص  
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ع �:[�M& ا��ء و��� ا��<�` و%�9 ا��#اد ا��bا_�. ��!/)1(.  


:#. ا�7$ا�@�& >9$�وا *Green Peace   ،A اP)\	  ا� Eم *�QA. �?:?4 >;آ� )�	اء*&و� &* .

 .�QA6 ا���ك ، و 8Aه .���>� �' و��ت * :#ى  ا!��ع *	>�9 '<= ��# �k	 أ><#ث أ��?�

 .$7Aة %#ل ا��	DA:* .�Fا�� .*دي ، وأآ� ا�[�	اء /;ن ا��#اد ا� ' . .$7Aن ا��-O أ�/ E�� و

  D�6أ/�F-#ى *& أ'	اض *	�W.  %@ر ا�[�	اء *& أ�? O::�#ل إ�= أ*	اض )�7	ة ، و 

 oن ا��م /��  ذ�S	 / ./��$� أ���6 ا��7A$. آ<? *<#D. . �:	ة �28	ة %�� V?	ت %Rت إ

?�� ع /���!/  .����N و ا��ن . ا����� و ا���+ و ا����	ات و ا���-O و أ/<� *[:2#ن

 	?Q< ن %�� /�أتS	 �/ ./�v� .W	' 4?�;/ .
أ'	اض  8	�. ا�#رد�. /�$	ب *& *FA;ة ا�:#�

 $/O ف	ت )<$�. �4 >��. إ�= %�وث %Rت >F#هWض ���?4 إ	ل ، ا�� أورام و أ�-?A*

9ل *F#ه�& SP دةR#ت ا�R   )k.)2	��N2�< . �#�, ا��2ب و � �, ، و ز�دة %

�= * :9F= ا�7` ا�A#وي '& >#ا�� *�ت ا��	ا��8& �#*� *& دو /� ` *2در ��S. '	ا�8. أ

P/ &�/��. ، و '<= ��# *:2'� ، /<� ا���د ا�� NT ��ى وزارة ا��2. ا��2S	 اض ا�	*

�. إ�= %#ا�� 140- 120/��ود W!2ب ، /* X7.500 أ��#AO ة���� ./�  . إ

9���6 أو ا��2�� ا���*	ة A� .>�?* �8ا#* �: 	ب ا� �#م إ�= ا���+ وا�:	/.، ة�ت )7	

Aر ا�Tل وأ��Fت �� ا�/bآ& وأز�<6 ا� �<��و، وأرض ا):�ء[�N �� ا�AT#ب %:= R >-#ن أ*

	T9A< 4� �:م ا�AkPن( و8�6 وز�	ة ا����. ا��	اM*. .�8رو'. /�
' &�*	� ( �� �W#أن ا�

دة ا����. ا�����7. �� ا��	اق �:OR   .)3(ا��	اق آرD. /���. ، وأن ا*P	 b: �O	ق 8	و�

و�.O;* اق	ا�����. �� ا�� .�_� و)��. '<= ��. @، �-N ��ء ��? *<#ث، و�Aإن ا��:A/ ر

 و��  ا���ى ا����� �� NV ا�:�:�4 '<= ه@+ ا!� ن��ا�-رN�8 &* .D ا���:N وا!ه�ل ا�@ي  %

 .��O	ت ا�?Tا� N�8 &* ,� ض	ا�>:� 	�k ?�P .�8ا	ل �E:%Rت دور 8#ات ا9>* Z:� �� .�kرا

ر، >�$= *?�. >QA �� >�*�	 ا����.D� &* اق	ا�� X� Aى\ا��#را��#م ا��	(Pوا� �#م ا `  

____________________________  

)1(  NO���  141-138ص  ص، *R9 ا

��NO ، ص)2(�  .143-142ص  *R9 ا

�(ن) 3(P/ �6��* ،" ون�; Wج إ�	ر ا��4ب ,��4	a~ J�  .2008 د���� 25"  %�+�� ?�}� ا���اق 

http://www.baghdadch.tv/iraq25-10-2008.htm                                                                             
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  D#>اق *& توا��	ا�� 	�	أه��. '& >� N$< R ذات أو�#�.  28#ى .>-F* ،ى	(Pا�����. ا 

  .اE:%Rل

 

      T��Jا� T)�*8 ا�&�:�ي :  ا�;�	�� /"�  ا�	�?a و ا`_�ر ا�*&

                                                                               

                      C��/ 4_ا	�Tا�-�#ارث و ا� &�* 	��
 ذات ا�b�2. ا���وا��. ، ا�-��O R. ، و�	ت ا�� -E(�:ك ا�	:<

 >:	آ�,                         ��/ C�>�:� و�. *��O;* �?T_:� 	�
���	ان و ا�����. ، و �-�& أآ/ C�>� 	�*�< &* ء ، و�	/Pا

 �Pص ��ى ا]           	D)�< = �A< R را#��>?4 ، �:��9	 ��� ذاآ�	>?4 ��% .�>�S 4?$ا�	��8 >� .��>O رD� &*

   4?:�� =>'                        .�A*M* .� �9� ت ، و ا�:�� ��8 >:��#ل إ��= ����?�E' `�2�� ت��@ا ��Kن    . و > �` ��

 *& �#W= و د*ر �-�#ن    ?�%2� ر ا��T ��. ، و       أD	ه� ا��	وب و*�Dnا &�* 	��
 ا��9A � اآ��	 /-

    R '	 ا�M�9ع و ا�	'�`                 ه@ا *F�* 9 �. و >��#لAا� .�948 ا��< ��/ N/ ، ,A�% �� ص]�Pرآ, ا��

 .>�#S .�A*ات ز	ج  �9:E�>� ج:�< .A*M* .� 9� .�� =إ� .  

 أدى إ��=  إن ��*. ا�:�)N ا�� -	ي و ا�X2$ ا�T#ي )<6$ 8<$ ����ا ��ى ا��F` ا��	ا��8 ، *��             

CSض�P*	ا إ):Eل �� ا���. ا�9A �. و ا��$<�. ،Aدة �� ا��' =F9:< .� 9Aا� 	�k  .A*n1 . (ا(  

 و  D� 	7و ه�#    ر�(آ� ا��[:2#ن أن أ) N�* �� ���N آ$%R س#�>* N-F/ 	?Q�O  ا��	وب ه# *

'�ة                        �* .��9�-� p]Fب وو'�� ا����:�Oإ ` �% ���M< أو آN$< �8 .� 9� N )7#ر>?�F* &* ����

ه� ا��	و'. ا�:� Fوز ا��T< =>' , 9� ?�' .  

 '<��= ا�:T	/��. ا�9	د���.   ��?A* Nل *[:<��9. ��:���� آ��-���;/ .� ��9Aت ا���8م ا��[:��2#ن /:�	���X ا����2*

�. ��# ا���ث ا�@ي أدى إ�= ا��2*. ، و ��:�	 أآ
	ه أD	ا ه# ذ�o ا�A#ع *& ا��2*ت ا�:��             ا�[

ت ا�T ��. و ا��9��ت ا�[ر8. �<�دة ، �:N�T ا!            /�ن �� *#ا�?�.  >?�د ا���ة ، أو %�وث ا! �

  >�	ض ا��	ا��8& �:?���  ا���ة آ
�	ا ا�[#ف *& ا��#ت أو ا!/دة و ا!�@اء /F:= أ�-�, ، و �8

ت ، أو >?��� /��#ت أو ا�$:N أو ا�:�@�` �F�>م ا��#Tأو ه X28 اء#O .�:ت ا�  و >�:�	 ا��2*

___________________________  

 . "qs mental health services ctors set up charity to support iraBritish iraqi do" , Dyer . O ) 1(
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�-�#ارث ا������7.  و أآ
�	    �:�	ض �? ا�N�9/ p]F ا!� ن أ8 = *� ��8 �:��	ض ��, *�& ��	اء ا      

�@اآ	ة ، و �Mداد ا��	     / (#Oاآ4  ضر	ت �::. �� �:	ات *:$ر/�.    ��#/. إذا >-	رت ه@+ ا��2*

        .� �9Aا� .��و *& *�8#ت ا�-XF '& ه@+ ا��Rت ه# أ�, ��2` '<�?4 ا�:���	 '& ا���F#ر أو ا��

�. ا��T#د ا�:� ��F	ون /?� '$�` ا���2*.     % `� /  ا��$�N و >�(دي     ا�:� ��	ون /?�?�M]� ��A�/ ، 

�. إذا       ( .$��' .� 9� NآF* =ة        ا%:#اء4 >:�-& ا����. ا����7. /?4 *&       �إ��' ه�@+ ا���Rت و *� 

 وزهT< =>' p]F1.(ا�(  

ر�$� و�8  �:(Rب      ا	اق /��	ب '<�= ا���	'�`   "  '<= >� ��. ا���	ح   " ا���2*. و ا�E ا�� 	��:��� ،

 Aا� 	ح ا�:���*�E��O #ه�� ، أن ا�x���T اP*	�-��� ا��O:[�م  ) >���#دور ��O:-<� ( ��9 � ، ��$��#ل اPول ��?��

، '��& '���� ���� ا����	اق !%���اث إ'Shock and Awe   .���: ��* .� ��9� .��8ا����2*. و ا�	ه���. 

ت أن              اE :ORمSP#ل و68 *�-& ��ى ا��	ا��8& /?�ف       �O69 أ%��ث ا��راFو ا�[�\#ع ، و ��8 آ� 

9ل �� ا��	ا      Sأ .���D Nآ &�/ &* E9S  كAه   .�Oت ا��را��� 2.126ق �#�� /�MT )�7	 ، %�� ر

     ?A* ، .8�� *& X�W ا�$�رة '<=        %731�. إ'�< .�ب %��:Oو 452 ا��روس ، و     ا 	<#< ?��� 

220 >���� X��W ��� ا�C�7A ، و     330إ���9ل ، و     .��A�8. ذه�8ت      .  إ'�8 �����#ن *�& إ'أ*� ا���

9ل ا��	اق       . أ)	ى *[:<9.   Sل ��# أ��* N$� و       .� �A/ �����7ه�@ا    7'�& ا�����ل ا� 	و ��:�� ، .����/ 

  . اP*	 *(�	ا )�7	ا 

و*& أآ
	 ا!7W	ا/ت ا�:� �:�	ض �? ا!� ن /�� ا��	ب ، ه�# إ7�W	اب *� /��� ا���2*. ، و         

ص ]�Pة ا  .ا�@ي ��:�	 *& ا!7W	ا/ت ا�[�7	ة ا�:� >?�د %�

          ,<�F/ د��:� p]F9 �. ، ه�  %�ث �� ا�A9 , '�&  و ا��2*. ا�� ,�� p]Fا� �T� ا�@ي MT�� و /

ر دا_���. *#����ة      ا!��D� ت و
���	+ ���� ا�:4���QA ا���9A � *��& إ7��W	ا/� ���, ، و /����% .���_Eا�� ./T:��O

ك '*Eن Aض ، و ه	�>� د*�      )E�T� ) :2ن ا���ث 

  

_____________________________  
بحث أكاديمي ، كلية  . "إضطراب ما بعد الصدمة : اقيين بعد الحرب الصدمات النفسية لدى العر" ، رشا حبيب خير بك ) 1(

   9 -  8 ، ص ص 2008التربية ، جامعة دمشق ، 
  116 ، ص 2004دار العلم للماليين ، : بيروت  . أبحاث في علم النفس السريري و اإلرشادي، محمد حمدي الحجار ) 2(
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  .شخص آخر  التهديد بالموت أو إصابة خطيرة تلحق بنا أو ب-

  . شعور قوي بالخوف و العجز -

و الحدث الصادم عادة ال يمكن التحكم به ، و هو يحطم اإلحساس باألمن و يجعل الفرد عرضة 

  . لإلصابة و في حالة مضطربة 

  Post Traumati Stress Disorderأما بالنسبة إلضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

(PTSD) . شخص لحادث يتخطى حدود التجربة اإلنسانية فهو مرض نفسي ينتج عن تعرض ال

إلخ ، بحيث تظهر الحقا عدة أعراض ...المالوفة ، مثل العمليات العسكرية ، القتل ، العنف 

اإلنطواء ، األفكار الغريبة ، إضطرابات النوم ، الخوف ، ضعف الذاكرة و ( نفسية و جسدية 

ترة محدودة ، و قد يطول ويصبح مزمنا و إضطراب ما بعد الصدمة قد يستمر لف...) . التركيز 

).1(  

حيث تعتبر الحالة حادة و مزمنة إذا استمرت مدة شهر ، و مزمنة إذا امتدت إلى ثالثة أشهر أو 

مام خطر أو هي تجعل الفرد يعيش في حالة من الضغط النفسي تجعله في حالة إستنفار . أكثر 

لوجي و نفسي ، ينتج عن إفراز شحنات من يهدد حياته ، و تتمثل في رد فعل بيولوجي و فيزيو

األدرينالين التي تعطي من الناحية الفيزيولوجية تسارع دقات القلب  ، إنفتاح القصبات الهوائية 

و من أهم األسباب التي تؤثر على الصحة . إلخ ...و عمق التنفس ، توتر العضالت ،تدفق الدم 

لى عاهة ، و فقدان األهل ، فقدان المنزل أو ، اإلصابة الجسدية و إمكانية تحولها إالنفسية 

، مع تراكم هذه األحداث بمرور الزمن تتحول ....الوظيفة ، التعرض ألعمال عنف تهدد الحياة 

الصدمة النفسية إلى صدمة نفسية مزمنة خاصة لدى فئة األطفال ، مما ينعكس سلبا و مباشرة 

قاته مع اآلخرين ،مما يهدد مستقبله على الصعيد الدراسي و إضطرابات النوم ، و في عال

  )2.(بصفة عامة 

   ) 3: (و الفئات األكثر تعرضا للنتائج السلبية للصدمات النفسية هم 

_______________________________  
دار : بيروت  . إضطراب ضغوط ما بعد الصدمة: سيكولوجيا الحروب و الكوارث و دور العالج النفسي يعقوب غسان ، ) 1(

  135 ، ص 1999رابي ، الفا
 ، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية . "اآلثار النفسية للعدوان و اإلحتالل على الطفل العراقي " ، محمد احمد النابلسي ) 2(

    25 ، ص 2005 ، سبتمبر 7العدد 
  50رشا حبيب خير بك ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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  .  األطفال-

  .آلخر مثل المهجرين  الذين تنقلوا أكثر من مرة من مكان -

   . المسنون و األشخاص الذين تكون حالتهم الصحية سيئة -

  . المرضى النفسيون -

  .  ذوي اإلعاقات الجسدية أو األمراض المزمنة -

  . المراهقون الميالون إلى المخاطرة-

  . الذين يتعاطون الكحول و المخدرات -

  .ود اإلغاثة  المختصون و المهنيون الجدد الذين إنخرطوا في جه-

  . الذين تعرضوا أثناء الكارثة لما يهدد حياتهم -

إن بعض ممن تعرضوا إلضطرابات ما بعد الصدمة أصبحوا يعانون من صعوبات في القيام 

  بوظائفهم و واجباتهم اليومية ، و أصبحوا يميلون إلى اإلنطواء و التفكير و الرغبة في اإلنتحار 

  : ي ، الكوابيس ، و هي أربعة أشكال و من بين أعراض اإلضطراب النفس

  . بالمئة 45، و تشكل نسبة ) الصدمة (  كوابيس مرتبطة بالحدث -

  . كوابيس غير حقيقية ، و لكنها يمكن أن تحدث -

  . كوابيس بعيدة عن الواقع -

  . كوابيس عن التجربة الصادمة -

األولية إلضطراب ما بعد الصدمة أما بالنسبة للتبلد و التجنب ، يعتبران من الصفات الرئيسية و 

و يبدأ التبلد بعد فترة . حيث يلجأ المصاب إلى هذه الحالة للسيطرة على أعراض اإلضطراب . 

  .قصيرة من التعرض للصدمة 

بإضطراب ما بعد  بالمئة من المصابين 65، بأن هناك حوالي ) هورو ويتز ( و قد وجد 

لخمود في ردود الفعل إزاء المنبهات الخارجية ، و الصدمة يعانون من التبلد اإلنفعالي ، و ا

  )1.(يظهر التبلد من خالل انخفاض االهتمام باألنشطة التي كانت في حياة المريض 

، و ذلك للداللة على األشخاص الذين تعرضوا " الناجون من التعذيب " يستعمل العلماء عبارة 

  و العديد من هؤالء األشخاص يعاني من لإلعتقال و التعذيب و لكنهم بقوا على قيد الحياة ، 

___________________________  
    55 نفس المرجع السابق ، ص)1(
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   ، و هنا يظهر التعذيب على أنه سالح سياسي حاد(PTSD )إضطراب ما بعد الصدمة 

استخدمته القوات األمريكية إلشاعة الرعب بين العراقيين و السيطرة على العقول و قمع 

شخصية و هوية الضحية و خلق شعور بالرعب و التبعية و معارضة  و تدمير أصوات ال

  . اإلستسالم 

إن التعذيب بمعناه الواسع ، هو إذن إنزال األلم بشخص ما من أجل تحطيم إرادته ، فهناك 

  )1.(وجهان للتعذيب نفسي و جسدي 

يام في حالة من الفزع و  و يتم حقن السجناء العراقيين بإبر للهلوسة تجعلهم مستيقظين لعدة أ

  )2(.الذعرالخوف و 

 إلى أجل غير مسمى بحالة من الشكوك و األلم النفسي لدى العديد من االعتقالو يتسبب 

المعتقلين في العراق الذين يظل بعضهم محتجزا لمدة طويلة ، و قد أعرب العديد من أقرباء 

مة معهم عن شعورهم باليأس و  منتظاتصاالتالمعتقلين الذين أجرت منظمة العفو الدولية 

   )3(.و خلص أطباء نفسيون إلى أن المعتقلين أصيبوا باكتئاب خطير . القنوط 

لقد دمر العيش تحت اإلحتالل دون أشد ضرورات األمن األساسية للسكان العراقيين ، و تبين 

راقيين  بالمئة من الع80 ، أن 2004نتيجة إستطالع أجرته سلطة اإلحتالل المؤقتة في ماي 

 بالمئة 55يقول أنهم ال يثقون بأي من السلطات المدنية األمريكية او قوات التحالف ، ويشعر 

منهم أنهم سيكونون أكثر أمنا إذا غادرت القوات األمريكية و غيرها من القوات األجنبية البالد 

).4(  

فال العراق تأثروا ، أن عددا كبيرا جدا من أط) سيزار تشيالال ( و قال البروفسور األسترالي 

  ، و و صفها بأنها أشد ) صدمة إجهاد ما بعد الفوضى ( بنتائج الحرب ، و أصيبوا بما يسمى 

____________________________  
 ، ص ص 2006دار الفارابي ، : بيروت  . الصدمة النفسية و إشكالية العيادية و أبعادها الوجودية ،  عدنان حب اهللا) 1(

69 - 72  
 مجلة المستقبل  . "مقابلة مع الحاج علي القيسي : شهادة حية على التعذيب في سجن ابو غريب " ،   الحسين شعبان عبد) 2(

   101 ، ص 2007 ، ديسمبر -34 ، العدد العربي
 بيروت ،  ،مجلة المستقبل العربي " .اإلعتقال و التعذيب في العراق بعد أحداث ابو غريب " ،  تقرير منظمة العفو الدولية ) 3(

  113 ، ص 2006 ، أفريل 326العدد 
 مجلة المستقبل . "النفقات المتصاعدة لحرب العراق ، اإلستنتاجات األساسية : دفع الثمن  "،  ) و آخرون ( فيليس بينيس ) 4(

   112 ، ص 2004 ، أوت 306، بيروت ، العدد العربي 
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  ل هم عرضة لإلجهاد النفسي الشديدو أضاف أن األطفا. النتائج المحزنة المنسية في العراق 

  بسبب العنف اليومي ، و أوضح أن الصدمات اإلجهادية يمكن أن تصيب أدمغة األطفال ، و 

مد ، و التي تتدخل مباشرة في إحداث تغييرات كبيرة في سير ألتقود إلى تأثيرات طويلة ا

ولتي احتالل ، هما مسؤولتان حياتهم المقبلة ، و أكد أن الواليات المتحدة و بريطانيا بوصفهما د

بموجب اتفاقيات الهاي و جنيف عن توفير الصحة العقلية و النفسية لألطفال ، التي تعد من 

  )1.(سائل الملحة في إطار الحاجات اإلنسانية مال

 مدير برنامج بحوث األطفال في مركز علم نفس –) ماغن راوندالن ( كما علق البروفسور 

 أن أطفال العراق يشبهون األموات األحياء ، و أنهم – بيرغن بالنرويج بع لجامعةااألزمات الت

و إسنادا إلى مجموعة من علماء نفس الطفل  . فقدوا مشاعرهم كافة ، و هم ال يتمتعون بحياتهم 

 أطفال 5 من كل 4ظهر على ثالثة أرباع األطفال الذين قابلهم الفريق عالمات اليأس ، و عبر 

أسرهم ، و لم يكن ثلثا األطفال يستطيعون النوم ، أو التركيز على نحو عن الخوف من فقدان 

  )2.(صحيح ، و عبروا عن الشك في بقائهم على قيد الحياة إلى سن البلوغ 

 أن عدد العراقيين نو أفادت دراسة صادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي

 عددهم أقرانهم في دول أخرى ، و بينت في سوريا الذين يعانون صدمة عصبية يفوق

 بالمئة من الالجئين 90جراها المركز األمريكي للحد من األمراض ، أن أاإلحصائيات التي 

، و نسبة كبيرة منهم يعانون القلق و توتر ما بعد الصدمة ، مما العراقيين يعانون اإلكتئاب 

و تؤكد مؤسسة . اتية و المعاشية يؤدي إلى صعوبات كبيرة في التعامل مع مجمل الشؤون الحي

، األمريكية التي شاركت في أعمال المسح ، ذكر أنه تعرض لحادث " أيسوس ألبحاث السوق " 

سببة للصدمات مثل عمليات القصف الجوي و المدفعي و الهجمات معلى األقل من الحوادث ال

األقل ، و نسبة حاالت  على ة بالمئة علقوا في عملية إطالق نار مر80، و هناك ... البرية 

 بالمئة أنهم 68 بالمئة ، و ذكر 89على ، و تقدر بنحو ألاإلكتئاب و القلق في عينة المسح هي ا

   من جانب ميليشيات أو عصابات و تلقوا تهديدات بالقتل ، و تعرضوا لإلستجواب أو التحرش

____________________________  
   .  "ت الطفال بنتائج كارثية حرب العراق أصاب" تقارير دولية ، ) 1(

http:// www. Moheet . com/ show- news .asp?                                                                                   

 ، العدد سطجريدة الشرق األو . "السعي إلى عالج حاسم من األمراض العقلية و النفسية في العراق " كاظم المقدادي ، ) 2(
   2004 سبتمبر 25 ، 9433

http://www. aawsat .com /details.asp?                                                                                                
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   في المئة منهم له75 بالمئة تفجيرات بسيارات مفخخة ، 72بالمئة عذبوا ، و شاهد نحو 16

حية على األقل من ضحايا تلك األعمال ، كما أشارت نتائج المسح إلى أعمال التعذيب صلة بض

  )1.( بالمئة 69الذي تصل نسبة ضحاياه من المرضى النفسانيين إلى 

 ، أول دراسة مسحية في مجال الصحة 2009 مارس 07و نشرت منظمة الصحة العالمية في 

لصحة و التخطيط العراقيتين ، و أشارت إلى أن النفسية في العراق ، بمساعدة كل من وزارتي ا

حد اإلضطرابات النفسية ، و لكن لم يتم العالج الطبي أ بالمئة من العراقيين يعانون من 16,5

  )2(. بالمئة فقط 2,2الالزم إال ل 

  

  

           (PTSD )مراحل اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ) : 03( الشكل رقم        
  

  

 .Dر��C ا��#اس )        *	�-�N(�P ا�� -	ي اا�:(ا�- � 9� LbW         X�-<           

  

 X�-< م�'                                                                                         

  

 9� 	�D;<                                                                          �� � 	�D;<           �  

  

  
  
  
  
  
  
  

____________________________  
  
)1 (NO���  *R9 ا
  
)2( NO���   *R9 ا
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                  .���
دة ا���>� �$�S اق ، و	ا��� ��� ���إن *��أ ا!/دة /#ا7O. اO:�	ار�. اE:%Rل ، ه�# *� ��	ا+ %

  &* "        .�'�Tدة ا�    ا>9�A* .�8 �	��. ا!/?�>' .�8, ��-& ا':�ر ا�� �O. ا*P	��K� ،   .��- " و ا���

'���. ، ������T ا�����ل ا�:��� >�����9A< 4@ه /#ا7��O. ا�$��#ات �Tدة ا�+ ا����	اق >$��� ���W& أ'���ل ا!/����T<

���-�	*Pأو ��8#ات ا .ا  .� ��ATو ا�$��#ات ا��:����دة ا�  P   .�	- ت ا����*��& ا��	ا���8. >���6 إ*��	ة ا��� <7

ت ا��:��ة �R#>� . .��  ).1(ه� �	ا_4 إ/دة �W ا!� 

 �� N
  )2: ( و >:�

-  M���< ط �<$#ة دون	ام *9�]:Oا.  

ره4 ��'. و�AS. *��دة  -�:'/ =7O#ا��7$. ا� 	�A�� ط	9* N:8. 

-  .�Aد� .'ره4 ���:'/ &�A �>� ط	9* N:8. 

ز اا�:�*�	  -bء و ا� .����ي �<��A. ا�:�:�. �<-?	/

 . �<��A. ا�:�:�. �<2	ف ا���2 ����ياا�:�*�	  -

ري وا�O ا):9ء 8 	 -F:�Rا_�. ا#F' تR . و ا':$

ره4  -�:'ء *& %Mب ا���� /\'P تR�:kءا'. و�AS.  *��دة أ'\�� �� . 

ء و اPآ��د����  -���S�� ل���:kا&     .��'ره4 أ'��\ء ���� �����:'و ا�����*�& و ا�����9�2& ، /

 .�ASو. 

ت ا��:��ة  -�R#ق ا��#ت ا���'#*. *& ا�	7. �Oا#/ N:$ا�. 

ت ا��:��ة ا�$:N /#ا -�R#�9. *�'#*. *& ا�_S ت�F�>�* .7O. 

ب ا�
;ر  -/ &* N:$ا�@ي أدى إ�= ا� 	*P�9. ، ا_رة ا�A:9. ا�7Dإ. 

��� N و ا�<#آ����� و   ا��OR:[�ام -/ ./��� ا��#���O �<�#را����#م ا�����F ، اP*��	 ا���@ي أدى إ���= ا!

 .�� Tت ا� .ا��$4 و ا�:F#ه

م ا���2 ، ا����Pياا�:�*�	  -QA>�   =ا�@ي أدى إ� 	ر*F:ت ا���#>� �Oوا . 

___________________________ 

)1 (     ، �F; e$8Q !6$);    �ن ا��و���	�4ة ��6��= ا�Kت ا	و %��6�64) : 2005 -1990( ا���اق و %���� ����a�% �,��6وت   . درا;

 : ، ,6;�"�  191  ، ص ��2006آB درا$(ت ا�7A8ة ا

3 " .���� إ?	دة �	��� : ت ا���4ة /� ا���اق ا���O	" إQ(ن دو jwس  ،   ) 2(;�"��=#@T! ا� ،   350 ،  ;��6وت ، ا�"�7د   ��F, ا

  !Q�466- 64  ،  ص ص 2008أ  
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-  `�@�:>� �O#ام ا���]:ORا. 

م �	ض ا��$#/ت �� ا�9:	ة *&  -Q�1990 – 2003.  

2:8دي�A?`  ا-Rا ، �'�Tدي و ا�	ارد ا��و�. � ، ا�9#* .�-. 

�� ا��	ا�8 �$�2يا*�	ا�:� -$
 . �<:	اث ا�

 . �<�#ا�8 ا����A. �$�2ياا�:�*�	  -

-  �Oد ا�#ارا�9 F:�Rا.  

�. ا��[�رات و  -$D =>' l�	�:افا�	��Rا. 

ر  -F:ا�.� .ا��7

-  .�@b:ء ا�#O ر ور ا!�$F:ا�. 

'�ا�:�*�	 ا� ��O  و  -�:�Rو ا����� ا  .  
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  ���ا���    
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  .��D. إ� kوض و >;*�& إ�8 �:\�& *�وRت �<:#LO و ا�:9 ، .>*إن ا�:�)N آ�$ر/. �

 .�	- ' 	�k 	�A' 	F� اء *����& ( و	�( ، .S	� ( و Mت و %#ا�، و اO:[�ام '$#/

O:[�ام ا�$#ة ا�� -	�. آ� ه# ا��ل �� ا��	اق. * '�ات ا2:8د�. / N(�:ا� &-� E� 

 ، ��& �k	 ا���-& %��. %$#ق ا!� ن /O:[�ام ا�$#ة ����-& ا':�ر+ >�)E إ� 

و ا�-رD. ا!� ��. ا��#م �� ا��	اق أآ�	 د��N . ا�� -	�. �� ا�$:N و ا�:�@�` و ا�:�*�	 

  .'<= �NF ا�:�)N ا�� -	ي �� %��. %$#ق ا!� ن 

رس ��19 * 2003W .�-�	*P6 ا�$#ات اA� ،  .اد ، �� /�ا��b/ �W .�	- ' ت/	

 X� 8#ات ا�:�?:Wو �� *7<� أ�	�N / 67 . %	ب *:#ا�<. �#ا و /	ا و /�	ا ، )

�-�	*Pا�$#ات ا. o�@/ .�?A* اد�b/ =>' ?<	7�O 25 ام�� 4-% &* *، ا�@ي و�8 ��  '

.  ، و 7�O	ت 8#ات ا���<-2006 ، و %#آ4 و أ'�م �� 'م 2003اOP	 �� د� ��	 

 ، أ'<& �#رج /#ش ا�:?ء ا��	ب ، و '�& 2003 *ي 1و ��  . ا��:��ة '<= ا�AT#ب 

 .7> � .  ا��(8:. اE:%Rلد/<#*�O أ*	�-� ه# /#ل /	��	 ، *��	ا أ*	�-� �<�	اق و ر_� 

 ، ا�@ي أ'<& أن ا%:Eل 1546 أ��ر *y>T اP*& ا��و�� ا�$	ار 2004 �#ان 8و �� 

 �� �?:A�O اق	دة �2004#ان  30ا���$/ .� ATار إ�= أن ا�$#ة ا��:��دة ا�	ر ا�$ ، و أ�

م ' .�ت ا��:��ة O:�$= �� ا��	اق %:= �?�R#ى >����  . 2005ا�	ا���& � oذ� @A* و

 *& *y>T اP*& ا��و�� و ا��-#*. ا��	ا�8. ، و >�#ل �#AO .� ATو�#د ا�$#ة *:��دة ا�

�. �#ان . :Eل ا�#�#د اP*	�-� �� ا��	اق إ�= ا%?� @A* دة 2004و ا�:$<6 ا� �*�A' ، 

 'MTت ا!دارات ا��	ا�8. ا��:��8. '& و�W – % ` ا�:���	 اP*	�-� –إ�= ا��	ا��8& 

 ، و �� ا��$�$. اO:�	 ا��XA ا����F و NV ا�����#ن XA�>� �%4 و >�$�C ا� Eم ا��ا_

�$�* Z> * اعMA� 	آ�Pا�8#ن �:��<#ن ا��`ء ا	و ا����� �. �, آ�?� R .      

�. ، و ���� ا����� *& ا��	ا��8& b>� .ر�M* &��8ا	4 ا��Q��� .د�2:8Rع اWوPا NQ< و

 X_V#ا���2. و ا�:�<�4 و ا� Cا�	و ا�� +�:�T. ا�p$A �� ا��#ارد ا�b@ا_�. و ا��;وى و ا���

ا��	ا��8& �9:$	ون إ�= *ء   /���. *& 70و ��F	 >$	�	 أ��ر>, أوآ 9م *()	ا ، أن � �. 

���.  >��x '<= أN8 *& دوRر وا%� �� ا��#م ، و أن 43ا�F	ب ا�X�QA ، و أن � �. / 

9SPر_. ، و اS ات�'�#ن إ�= * :��    . ه4 اPآ
	 >\	را لD<� ا� -ن >$	��
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م ��ام#/�� *\� AO 6O#ات '<= ا�Mbو ا�@ي 8د>, ا�QA/ .%S!ت ا��:��ة و ا�R ، 

 �� 	?� N'?4 آ	ت *2�N-F ا��	اق أ%� أآ
	 ا��ول )7	ا �� ا���4 ، إذ �<$= ا���

س �<[7	 آN �#م �	اء ا�9$	 و ا�7$ع A2= *& ا��� R ض '�د	�:� �A�/ ، XAل ا��أ'�

ا�-?	/ء و ا��ء و �$p ا��#اد ا���7. و ازد�د ا��XA ، و /	4k ا�#�#د ا�� -	ي و 

ل ا�F	�S اP*	�-� وا�Aا�� ���/ Rم ا%:�QAن و ا�#�دة ا�$�O ءOإر NQ� X�
�	ا�8  ا�-

 .� ATو �8 أ)9$6 ا�$#ة ا��:��دة ا� ، .�Oو ا��-#*. ا��	ا�8. ا�:� �-<6 *& اM%Pاب ا� �

9دت *& ا�:�)N ا�� -	ي �� :Oن و 2003ا�:� ا#�دة ا�$�O ��S#< �� ,A' 6$
  أو ا��

دة .  إ%Eل ا� Eم و اP*& ا���ع '& %$#ق ا!� ن أو'K/ 6�7'4 ا�#'#د ا�:� أk	/ و

ء ا��Eد / 	'. ، إR أن A/ش�:�Rا ، و �8 ا> �6 ا���/ R2:8دي ���و أ�\ ا%:�Rا 

 ���Fء ا�L��ء /Aدة ا��و ��#د ذ�M� �� oء *A, إ�= ا��XA ، و �-& �� �Mء �)	 '�<�. إ'

و أ�M� C9ء آ��	 *& . ر ا��(ه<. ، و >�F9 ا�9 د إ�= O#ء ا�:[L�7 و ا�p$A �� ا�-#اد

ت اP*#ال ا��	ا�8. '<= اPا O)ا�� oذ� �� �/ &*P N�>$ا� Rو �4 �@ه` إ ،.�*�A. ا�[

ء و ا�	�ل ا��	ا��8& ا�@�& ���#ن *& ا�$9	 Aل و ا�9SPا &��E* =إ� ,A* . د�' X2A�

S<#ن '& ا���' Nا��� &O �� 4ن ا�@�& ه_p$� `� / N ا� -S E/ سAو ��#ت ا� ،N

9SP9#ف ا� �� .�*Pت اR��* �?F< ا���2.، و .� ه_Eلا�	''     .  ار>9

ب ا��	ا��8& :A� ، ات#AO 6O ��/و o9O �� ا��	4 %�وث >k	/ ف و ا��;س و#]���#ر /

 	?� Nت آ���و و�W . ا��*ء *()	ا ، إR أن ا��XA � :�	 �� إزهق أرواح ا������& /

 �_رآ. �� ا�$:ل �\Fاف ا��	SPا .�%$#ق ا!� ن آ��` و *Mري ، و �8 ار>-�6 آ

دة �$/ .� ATا�$#ة *:��دة ا� ?Oرأ =>' .��>N2 إ�= %� �	ا_4 %	ب و �	ا_�W 4 ا!� 

  .أ*	�-�. 

M:ا��و�� >$��4 إ� ��:Tو ا�� .� ATا�8. و ا�$#ة ا��:��دة ا�	ا��-#*. ا�� =>' �b�A� ام و

 N(اه4 دا#O ا��8& و	ا�� ���T� .���. و >�M�M ا���T#'. ا�-*<. �<�$#ق ا!� ��/ �$�$%

ص ا�@�& ا7W	و]�Pا &��E* 4?A�W &* اق و	ره4 اا��  . إ�= >	ك د�

ت ����. %$#ق ا!� ن �� ا��	اق ��  :و ��-& >�T* 4��$#'. *& ا�:#
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��/  إ�I ا�(:��/ ا�&�ا�6/ و ا�4�ة ا�*	&�د– 1Rة ا� :  

 ا�$\_�. ، و -?:�R#� &��Wص ا�[]�Pا ���T� .�� >#)� ا��$Q. و %��. ا��$#ق ا!� 

�. ا�����#ن ا��	ا�8#ن و �k	 ا��	ا��8& ، /� �� ذ�o %$#8?4 �� ا���ة و ا��	�. و ]/

  .*& ا�P �2]Fا

ت O	��. و * :$<. و %�د�. �� ا�:?آت %$#ق ا!� ن-$�$�< Z:�  ?A�W &* و ، 

 =>' .>*ت ا!'�ام )رج �7ق ا�$\ء و ا�:�@�` و �k	W &* +	وب O#ء ا����>�'

��& ، و >P 4��$أ��ي 8#ات اP*& ا��	ا�8. و أ�	اد ا�$#ة *:��دة ا�AT �. و %	اس ا*& ا�[

آت إ�= ا���ا�. �� *�آ�ت 'د�.?:�Rب ه@+ ا ���� ا�@�& �:��& أ�?4 * (و�#ن '& ار>-

  .و /�ون ا�<T#ء إ�= '$#/. ا!'�ام  

-  Mاآ	ن و *#T آ�. �� ا� /�ون >?�. أو *���% &�MT:اح ���� ا���	O قESإ

 .� ATا�8. و ا�$#ة ا��:��دة ا�	ة ا�$#ات ا��	7� � .�Wل ا�[$:'Rا.  

- ?<*M>: * ةه\. ا�:�@�` و *	ا'A* .�8   ا�:C��2 '<= إ>9

*& ���� ا����E& و ا��?T	�& دا)<� و >4��$ * '�ات أM�M  ا>[ذ )7#ات �#ر�. �:�-

 4?� .��9ل '<= ا�:�<�4 . إ� ��. آSP2#ل ا% oذ�  &�W &* و.  

2 – /)�  : إ�I ا�R*��1ت ا�*�

ت �W ا������& -�T?ا� X8و .  

ز ا�	ه_& و ا�:�@�` و -T:%و ا X7]ت ا�ت N:8 اOP	ى و إ�?ء '�<��>��� �% �Wو 

* +	�k .>*  .& W	وب O#ء ا���

ت و ا�:?���ات -$�\�>� �% �Wء  و Aا� �W .9�Aت ا���T?و ا� N:$�/.  

3 – c� إ�I ا�*R	g* ا��و��،  و ;�e/ ا��,"�ت ا�*	(�ة و ا��ول ا�;�ى ا�	� 7*

  :ا�3:����ت و ا��4رات 

 *& ا��ول ا�:�  >$��4 ا�� '�ات ا����. و ا�:$�A. إ�= %-#*:� O#ر� و اPردن و �k	ه�-

/�. ��*4 ا��:��ة و اO:$�<6 أ'�ادا آ��	ة *& ا����E& ا��	اE\� ، &��8 '& ا�#آRت ا�:

 �� ت �k	 ا��-#*�. ا��و��.  ا�:� > '� ا����E& ا��	ا��8& و ا��?T	�& دا)<��QAا��

  .ا��	اق 

�k CS	 ا�� :$	ة �� ا��	اق -A. إ�= ا��	دة ا�$ ت ا!'�>�' X8و   .      
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3 – /4\  :  إ�I 5:��	� ��ر"� و ا�ردن و ���ه*� �� دول ا�*

ص ا�?ر/�& *& ا��	اق و ا���:��& إ�= ا����. ا��و��. /�ون أ�. -]�Pح /�)#ل ا ا� �

  .�8#د و إ'9_?4 *& �	وط >;��	ة ا��)#ل 

  .�� ا��	اق  '�م ا!'دة ا�$ 	�. �<�	ا��8& ا���	�W& �[7	 ا�:?آت %$#ق ا!� ن -
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	س ا���اول �      :  
  

  ر	� ا�����  ��ان ا���ول                             ر	� ا���ول

  

      01  
  

*� اP*4 ا��:�	/ ` % ����ة *9?#م اP*& ا!� 
 �_  )UNDP( ا!��

  

33    

  

      02  
  

&*Pا*� ا���� �� ا	ق /�& /	ا�9  
  

35  

  

      03  
  

.�A*Pت اOا��را �� N�>�:ت ا��#: *  
  

36  

  

     04  
  

.�-�	*P. ا�	ا�� .�>OPا  
  

62  

  

       05  
  

.�-�	*Pا�$#ات ا�� <�. ا ��  إ��
  

71  

  

       06  
  

'<= أآ�	 '$#د وزارة ا�F	آت اP*	�-�. ا�:� 2%<6 
 �#ان -2002( ا���ع ا*P	�N��>� .�- �� ا��	اق 

2004(  

  

81  

  

       07  
  

  أ'�اد ا�$:<= ا������& و ا�A ` ا���#�.
  

94  

  

       08  
  

 ا�:#ز�� ا�bT	ا�� –أ'�اد 8:<= /<�ات و *�ن ا��	اق 
 =>:$>�-  

  

95  

  

       09  
  

  أ'�اد ا�$:<= /� ` ��ت ا�$:<.
  

98  

  

       10  
  

 8#ات /$�دة أ*	�-�. و �k	ه�	?� ?:��O ت  و��
  

101  

  

       11  
  

  ا�@�& 8:<#ا % ` �#ع اOP<�. ا�� :[�*.'�د ا������& 
  

102  

  

        12  
  

  '�د ا�$:<= ا�AT#د
  

103  
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	س ا���ل �     :  
  
  
  

8:hر6> ا�  
  

8:hان ا��1                           
  

  ر6> ا�^9(/

  
    01  

  
  *���#ن 8:<:?4 8#ات /$�دة أ*	�-�. /�F?	 و ا��#م

  
99  

  
    02  

  
7ء *T?#��& و 8#ات Oا_4 و	� N�9/ ن 8:<#ا#���*

ه\. �E:%Eل /�F?	 و ا��#مA*  

  
100  

  
     03  

  
 PTSD )(*	ا%N إ7W	اب bW#ط * /�� ا��2*. 

  
137  
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��� ا��	ا�� �:  
   

 	����� ا- ��	 ��: 

  
  : ا���� -أ

1 –  C���دار ا�-:ب ا����� ، : ا�MTا_	  .���أ ا�	�;8 و ا����دة �*�ذا ؟ و آ�i؟ ،) �#زي ( أو

1999.  

� و ��ع ا���ح و ا���: آ	�ب ����ي ا���ي ، ) و �)	ون ( ك /�<M .  ��� #ن ج -2� ا�	�

ت ا�#%�ة ا��	/�. : >	��. و �F	  . ( ا��و��Oدرا Mآ	وت ، ،) *	2004 /�.  

� و ��ع ا���ح و ا��� ا��و��: آ	�ب ����ي ا���ي ، ) ____ ، ___  ( -3�>	��.  .  (ا�	�

 	F� /�. : و	ت ا�#%�ة ا��Oدرا Mآ	وت ، ) *	2005، /�.  

� و ��ع ا���ح و ا��� ا��و��: آ	�ب ����ي ا���ي ، ) ____ ، ___  ( -4�>	��.  . (ا�	�

 	F� و :Oدرا Mآ	/�. *	ت ا�#%�ة ا��  .2006، /�	وت ، ) 

 . ا��و�� ا�&��4ة ا�&�:�"/ ا���":�/ ا��R"�ة و ا�3	�4ار: إ�	�ا�R�7/ ا��دع ، ) O#O& (  ا�� ف -5

  .2008ا��F-. ا��	/�. ��/�ث و ا�FA	 ، : /�	وت 

6- N�#/  ) y� �	� ( ، ���&م ا��m.&�  �و�n 8�6 وا���3"���/ ا���":�/ '� ا��hق ا: ����7 ا�

�. ، : ، *2	 ��O (	 آ	�4 : >	��.  . (  ��	*��11$
>� =>'Pا y>T2005ا��.  

، ) ه�. رؤوف:>	��.. ( أe�ل ا�	\�ف ا��*�� ا�*��(� '� أ��":� ، ) آ���	�� (  /Eآ	 -7

  .2005ا�$ه	ة ، *-:�. ا�F	وق ا��و��. ، 

8- �- AT�	/  ) #�Ab�/ر ، ) ز��	.  . (  أم ا���4دةا���\�ة: ا3;��	اد ���= : >)� y��� ( ن�' ،

  .2008اPه<�. �<FA	 و ا�:#ز�� ، : 

9- y�>�/  ) ن#� ( ���O ، ) X�:O ( ،/�*��&1��*/ ا�����/ ا� ) .  	F� و .��	< : Mآ	*

  .2004، ) ا�[<�� ��/�ث 

أ%�� : >	��.  . ( ىا��ؤ: �phة و 7\�ر 45�ق ا���3ن ا��و��/ ، ) /#ل (  �#ردون �#ر�& - 10

 N�Tة ) أ*�& ا�	ه�. ا�����. ، : ، ا�$$
  .2004ا����T. ا��2	�FA� .	 ا���	�. و ا�

11 - C��2ج % & ا� . '� 8r ا��mم ا�&��*� ا��R"�: دور �m*/ ا��> ا�*	�)ة ، ( % & (  %

   .2007دار ه#*. �<�7'. و ا�FA	 و ا�:#ز�� ، : ا�MTا_	 
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ا��u  و ا�*�ار"T ا�	�ر"�t/: ا�	(�ل ا��"*�4ا�s '� ا�&�اق ، ) '�� ا�#هب (  %��� ر��� - 12

ت ا�#%�ة ا��	/�. ، : /�	وت  . ا��4J'�/ و ا�*(�دات ا��tر�0/Oدرا Mآ	2006*.  

ر - 13Tدي، ) *��� (  %��ي ا���vا���"�ي و ا3ر u9دار ا��<4 : /�	وت  . أ.(�ث '� �1م ا�

 ، &��E�>�2004.   

: /�	وت  . ا�^��/ ا���9/ و إv:���/ ا�&��د"/ و أ.&�ده� ا��0�د"/، ) '��ن ( ` ا�  %– 14

   .2006دار ا�9را/� ، 

 :، ا���4�ن ا��و�� �(4�ق ا���3ن ) �(*� ( ;��8 ا�*��XO#�  ) ���* ( ، I '<#ان - 15

�. �<FA	 و ا�:#ز�� ، :  ، '�ن 2ج  . ا�(4�ق ا�*(*�/$
   .2007دار ا�

��4ن: ه8 7(	�ج أ���آ� إ�I ����/ ;�ر�0/ ؟ ، ) هA	ي ( � TA	  آ- 16� /������ �(� د.

�"�h&ا�(�دي و ا� )  .  .��	< : �/#�Pا 	وت ) '�	/� ، : ، /�	ب ا��   .2002دار ا�-:

17 - Aر�#�� �/ yون (  *#ر�	(� و ( ، ة�"�Rا���":�/ ا� /�sا��"*�4ا ) . .��	< : اد)� y���

   .2008 اPه<�. �<FA	 و ا�:#ز�� ، :، '�ن ) ��� 

18 - �>' N���  ) و��� ( ،/"�hوب ا���)ا�^�ا�1ت و ا� /�R�7ا�	ة  . إ�	ه*-:�. اT�P<# : ا�$

   .2006ا��2	�. ، 

19 - ��T9/ ، ) أ%�� (  '�� ا��s�&*��/ ا�	و: إ��x� ت�O� �	ا���1"/ ا���":�/ ا� y���' ا�&�اق 

   . 2004، دار ا�A?\. ا��	/�. : /�	وت .

   .2004دار ا�A?\. ا��	/�. ، : ، /�	وت . ا��:�ن و ا�	*�/ ا���h"/ ، ) '�� ا� (  '7#ي- 20

/	ي - 21Tا� �/ت :  ، /�	وت 3ط . ا��"*�4ا�s/ و 45�ق ا���3ن، ) *��� (  'Oدرا Mآ	*

   .2004ا�#%�ة ا��	/�. ، 

22 - M�Mدري (  '�� ا��ا�*)	�"�ت  :��و�� و ا�&��6ت ا��و��/ 45�ق ا���3ن '� ا���4�ن ا، 8 (

z�   .2005دار ه#*. �<�7'. و ا�FA	 و ا�:#ز�� ، : ا�MTا_	  . و ا`��

23 - o �� ت	ون (  رو/	و -ا�&�اق، ) و �)�xل – ا��	دات ��:  ا�*�4و�/ – ا53�Ov  رج�;

ت ا�#%�ة ا��	/�. ، :  ، /�	وت 3ط . ا���s ا�&�.�Oدرا Mآ	2004*.   

24 -M*ر  .bا�Mي ا�� ) ��دار : '�ن  . '� ا�49} ا����3 و ا���4�ن ا��و��: �0ا?> ا��)ب ، ( )

9_FA>� y	 و ا�:#ز�� ، A2007ا�.   
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ن – 25 k  ) ��9 ، ) ��$#ب إ@\�اب: ��:�����0 ا�(�وب و ا�:�ارث و دور ا�&�ج ا�

   .1999دار ا�9را/� ، : /�	وت  . @x�ط �� .&� ا�^��/

  
  :��ت  ا��ور-ب 
  
 " �0"*/ إدارة .�ش: �84 ا���را���م �� ا�&�اق و ا�	�*> اv3&��1 " ، ) آ4V (  ا��$�ادي -1

   .�O ، 2004:��	 307 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/�. 

 *T<. ا�� :$�N . "ا�	p_��ات ا�^(�/ و ا���[�/ ��(�ب 1�I ا�&�اق " ، ) ___ ، ___  ( -2

  2004 ، ��9	ي ��300د  ، /�	وت ، ا�ا��	/�

3- � >/Aا�\89 ا�&�ا�6 " ، ) *��� (  أ%�� ا� I���9/ ��&�وان و ا53	�ل 1*T<.  . "ا`_�ر ا�

  �O ، 2005:��	 7 ، ا���د ��-. ا��<#م ا�9A �. ا��	/�.

4- �Dر�	��ة ا�F	ق  . "ا�h&�ر ا�~ي .�ت وا6&� .....��1*�/ 45�ق ا���3ن " ، ) زه�	 (  ا��

OوPاL 2008 �#�<�. 26 ، 10833 ، ا���د  

5- o� "7\�"� ا�8�R ا��4دم �� �s?�ات ا�3~ار ا�*�:� " ،) و �)	ون (  إ/	اه�4 /& *��� ا��

  2003 ، �#���	 132 ، ا�	�ض ، ا���د *T<. ا���ع.

6- �
'�N ا�����Oإ  ) N�>( ( ،"  ل و ا�*�4و�/ '� ا�&�اق�	و�1/ .�� ا53�h*زع ا��7" . 

T*�/	ا�� N�$: وت ، ا���د <. ا��	ي 324 ، /�	2006 ، ��9  

7- C��� 45�ق ا���3ن و ا���4�ن ا��و��: ��m� �)م ��6��� دو�� إ����� " ، ( �#زي (  أو

M��9	 (  ، ا��و%. ، ا���د *T<. ا�#��. . "ا!� �� و%�ة أم >� ( �9�� ،2008  

��a إ�	�ا�R�7/ ا�(�ب" ، ) إ/	اه�4 (  أ/# '	8#ب -8t��9/ ا���":�/ '� أز�/ ا�*T<.  . " ا�

.�*EO!ا .�*Tا� ، y*  1997 ، ا���د ا�
�� ، ا��T<� ا�[

ا��R"�  .�وغ �R	g* إ�	^�ب �*�ذ�0 '� ا�&�اق: ���ء أ.� ��"] " ، ) �NW (  ا�	/��� -9

  2007 ، �#ان 316 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� . "

10 - &�A�/  ) ي	Aم)ه ،  " nق ا�و��hا� �' P��_p7 9�ق ا���":� و	ا� I ، *T<. ا���ن " .�&

ت ا�� :$�N ، ا!��ار : ا�:$	�	 ا!O:	ا>��T ا� A#ي �T�<ا	:Oت ا�#ا�8 و إ���< �*EO!4 ا�ا��

 ، ��
  2006ا�
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 "ا�*�ن  ا�n\t ا���":�/ ا��R"�ة 5�ل ا�^�اع و ا�4	�ل دا;��O &/  ) ���* ( ، "8 ا�$	�� - 11

  2003 ، ��9	ي 129 ، ا�	�ض ، ا���د *T<. ا���ع. 

12 - �('�N آ�Oاه�4 (  /& إ	أه�اف" ، ) إ/ �@ /��t	�*(/ ذات ا��6/ ا�&���/ ا��ا�4�ات  ا��

   2003 ، �#�<�. 131 ، ا�	�ض ، ا���د *T<. ا���ع " .ا���"/ 

 *T<. . " �0"*/ إ.�دة 0*��1/ :ا��,"�ت ا�*	(�ة '� ا�&�اق " ، ) إ�ن (  دوEkس - 13

  2008 ، أ�	�N 350 ، /�	وت ، ا���د ا�� :$�N ا��	/�

�ر"�ه�ت �����/ �&�اق �� .&� ا53	�ل " ، ) *�-N (  ه�O#ن - 14��" . N�$: ا�� .>T* 

  2003 ، د� ��	 298 /�	وت ، ا���د ،ا��	/� 

15 - �� ، /�	وت ، ا���د �� :$�N ا��	/�*T<. ا . "ا�*g*R ا�^��1 ا�&�:�ي " ، ) ز�د (  %

  ' 200 ، أوت 306

16 - 	?O XO#�  ) ;8 ا�&�:�ي ا���":� '� ا�&�اق " ، ) '�� ا��	و �7ا��1ت ا� g'دوا" . 

  2007 ، أآ:#/	 42 ، ا��T<� 170 ، ا�$ه	ة ، ا���د *T<. ا� �O. ا��و��.

17 - &�Oح (  ��� . "إ, '� ا�(4�4/ ... ا��)ة : �/ إ5	:�ر ا�13م '� ا�����/ ا���":" ، ( 

ي 303 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/�* ، 2004  

18 - )  ___ ، ___ ( ، " /����� *T<. . "ا�&�اق �*�ذ�0 : ا�\�"4/ ا���":�/ '� ا3.�دة ا�*

  _�O ، 200:��	 355 ، /�	وت ، ا���د ا�� :$�N ا��	/�

19 - oT/ XO#�  ) N�O  ا���4���/ ا���":�/ 3'�ت 6�ات ا53	�ل �� �7&�تا`���ت "، ) /

 ، �#ان 321 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� . "�0ا?> 7&~"] ا�*&	4��� '� ا�&�اق 

2006  

20 - &�Eآ  ) �*#�� ( ، " اد�x. :��m'�)*7�.�� ا��" Iا�&�اق �&�� إ� [O� ، �9^ا� /ا��Rد  �

2005 ، ���9 �309	وت ، ا���د  ، /*T<. ا�� :$�N ا��	/� . "  

 ، 3 ، ا���د *T<. ا�9-	 ا�� -	ي . "�~ه] �0"� ����\�ة 1�I ا�*�ن " ، ) '�	 (  آ	/#ج - 21

2002  

ن - 22�O/� . "ا��روس ا�9�ر"/ �(�ب ا�&�اق " ، ) أ�:#�� (  آ#رد	ا�� N�$: ا�� .>T* ، 

2005 ، ���9 311/�	وت ، ا���د   
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23 - ��R  ) ت	ا�(�ب...." ، ) رو/ P~وع ....أردت ه�h� p\; و ه�" . N�$: ا�� .>T* �/	ا�� 

  2003 ، د� ��	 298، /�	وت ، ا���د 

 ، ا�$ه	ة ، ا���د *T<. ا� �O. ا��و��. . "ا�8h9 ا��� '� ا�&�اق " ، ) 'دل (  * �#د - 24

167 �9�� ، 2007   

 "أ��":� و ا�*����ت ا�&��/ ��&�اق: ر ا53	�9ظ .����ا" " *F	وع *	ا�8. إ�	ادات ا��	اق ، - 25

  2003 ، د� ��	 298 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/�. 

 ، ا���ع *T<. . "ا�3	�tام ا�	&��ي ��4�ة ا��(�"/ @� ا�&�اق " ، ) أ�	ف (  *��� ر��6 - 26

  2003 ، أ�	�N 38 ، ا��T<� 152ا�	�ض ، ا���د 

ن - 27�*  ) �W ( ، "ا�4�ات ا� c:9	7 /�:"��" . �/	ا�� N�$: ا�� .>T* 320 ، ا���د 	أآ:#/ ، 

2005  

28 - M�#-��  ) وي ا���":� '� ا�&�اق "&�دل ى" ، ) /#ب��/250.000اv3&�ع ا��6   <R).

�/ ����زاآ��  2005 ، أوت 318 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/�. "  6

29 - 4>�#O  ) م . "?� ا�~آ�/ ا��R"�ة ا�*�	��t/ '� �5ب ا�&�اق ا���)/ و ا�~;�" ، ( % 

  "200 ، أ�	�N 38:  ، ا��T<� 152 ، ا�$ه	ة ، ا���د *T<. ا� �O. ا��و��.

�*�ت  "، ) روي (  O-	ا�:#ن - 30r اد : �0ران و�x. ل�	/� . "إ5	ا�� N�$: ا�� .>T* وت	�/ ، 

ي 351: ، ا���د * ، 2008   

31 - ���O  ) & % ( ، "�13ا'�ت ا�13م ا���":�: م و ا�;�ق ا�)ا���"\���  و �*�ذج �� إ�

رس 325 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� . ";�ل ا�(�ب 1�I ا�&�اق * ، 2006  

 ، 321 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� . "ا�*�6�7/ ا��Rد " ، ) % & (  '��� '� = - 32

  �2006#ان 

 أ@�اء 1�J&. �"�47 I/ ا��> ا�*	(�ة �	�4"> ا�*���1ة 5�ل إ�	�Oآ�ت"  ،) '�د (  '<# - 33

 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� .  "2005 اوت 31 – 2005 0�ان 1،  45�ق ا���3ن

رس 325* ، 2006  

 *T<.. " ا�����/ ا��tر�0/ ا���":�/ و ه�:8 ا��mم ا��و�� " ، ) *972= (  '<#ي - 34

  2003 ، �#ان 38 ، ا��T<� 153 ، ا�$ه	ة ، ا���د و��.ا� �O. ا��
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35 - &�A�/ y�>��  ) ون	و �) ( ، " �*Jا� g'ب ا�&�اق ،: د�)� ^��1ة	�49ت ا�*ا�3		��0ت  ا�

  2004 ، أوت 306 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� . "ا�����/ 

9 O ( #�#/ #:O:�9& (  ��<�ر - 36�O ، ) ي	ر دو,ر ���" ، ) د��:���� �"�h&� ا���ال  �ذا �5ث

2008 ، ���9 311 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� . "ا�&�ا�6/   

37 - 4O*T<.  . "ا���9?��ت ا�&�.�/ و x7\�/ ا�(�ب 1�I ا�&�اق " ، ) و �)	ون (  ��N2 ا�$

  �O ،2003:��	 295 ، ا���د ا�� :$�N ا��	/�

�/ �g ا�(�ج: �دة �5/ 1�I ا�	&~"] '� ��R أ.� ��"] Ov" ، ) ا�� �& ( ���ن - 38.�4�  ��1

  2007 ، د� ��	 346 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� . "ا����4 

. "  ا13	�4ل و ا�	&~"] '� ا�&�اق .&� أ�5اث أ.� ��"]"  >$	�	 *�QA. ا��9# ا��و��. ، - 39

   N�2006  ، أ�	326 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/�


. اP*4 ا��:��ة �� '�ة ا��	اق - 40�/ 	�	$<  ) �*ا�&�اق  إ�	�Oآ�ت 45�ق ا���3ن '�" ، ) �#�

  2005 ، أآ:#/	 320 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� .  "2005 أوت 31، 


. اP*4 ا��:��ة �� '�ة ا��	اق - 41�/ 	�	$<  ) �* 1 45�ق ا���3ن '� ا�&�اق ،" ، ) �#�

ي 327، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/�  .  "2006 '��9ي 28 –�9��0 * ، 2006  

�ز ا�9�/ ا�&�ا�6/ " ، ) �ن (  >��#ت - 42:� . "ا�(:��/ ا���":�/ �	�رs/ '� ��6/ ��.�ة �

ي 291 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/�* ، 2003  

��  ا�(��ة ا�9:�"/ و ا�5�ال ا�آ�د"*�/ '� .�xاد: .�اب '	� ا�"  >$	�	 ا��	�� ا��	ا�8 ، - 43

  2003 ، أآ:#/	 296 ، /�	وت ، ا���د *T<. ا�� :$�N ا��	/� . ".&� ا�(�ب 

 ا��	/� *T<. ا�� :$�N. " ���و��z دول ا53	�ل : ا�&�اق "  >$	�	 *�QA. ا��9# ا��و��. ، - 44

ي 291، /�	وت ، ا���د * ، 2003  

45 -�- *#F<  )  (/ ا����ر �&� " ، ) ��#م�*T<.  . "إ5	�ل ا�&�اق "�'g ;\� ا3ره�ب و أ�

  2004 ، ��9	ي 300 ، /�	وت ، ا���د ا�� :$�N ا��	/�

46 - =O#ا�� N�>(  ) ���* ( ، " �e�&*ا� �*��" 8��:7 45�ق ا���3ن '� ا���4�ن ا��و�� و ا63

�4 ا�9-	. ' .>T* 4 ، ا���د �>T2003 ، 31 ، ا��   
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�رة –ج ��  : ا��را!�ت  �
 ا��

1- �� :دور ا�*> ا�*	(�ة '� �7�"/ ا��ا�1ت ا��و��/ .&� ا��)ب ا���ردة " ، E/ (ل  ( ا��� 

��x	،  . "درا�/ '� ا� 	ا_MTا� .�*8ت ا��و��. ، �Eو ا�� .�O� :�	 ، 8 4 ا��<#م ا� �* .�Oر

2008  

2- 	�b� &/  ) 4�Qه� '� ا��� ا�����3 ����/ ا�(�" ، ) '�� ا����_p7 ا3ره�ب و I� :ب 1

��/ '� أ�5اث ��أS	و%. دآ:#را+ ، 8 4 ا��<#م ا� ��O.  .  "2001 ��	*�� 11درا�/ �����/ 7(

8ت ا��و��. ، �*�. / -	ة ، E2008و ا��  

3- o/ 	�( `��%  ) .&�  إ@\�اب ��: ا�^���ت ا���9/ ��ى ا�&�ا���6 .&� ا�(�ب " ، ) ر�

  2008 ، آ<�. ا�:	/�. ، �*�. د*CF ، أآ�د���/��  . "��/ ا�^

  
  
  : ا���ا&% ا$���
و#�� –د 
   

  27/04/2008 . "استخدام الدعاية في حرب بوش في العراق " ،) *?�A (  ا��Mاوي -1
                                             http://www.detcrs.org/suo11-htm                      

                                                                                 

2- � >/A13/05/2003 . "الحرب النفسية في العراق " ، ،) *��� (  أ%�� ا�  

  http://www.filnafs.com/poira.html                                                          3 - 

 . "السعي إلى عالج حاسم من األمراض العقلية و النفسية في العراق  "،) كاظم  ( المقدادي

   2004 سبتمبر 25 ، 9433 ، العدد جريدة الشرق األوسط
        http://www.aawsat.com/details.asp?                                                  
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