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 األمريكية التحوالت التي شهدها التفكري االسرتاتيجي للواليات املتحدة بعض معامل

 
  صاحل ياسر.د

 املقدمة
العقةد خةل   األمريكيةة ال يمكن فهم طبيعة التحوالت التي شهدها التفكير االستراتيجي للواليات المتحدة    

 1001سبتمبر /أيلو  11 بما حدث فيمر دون ربط األ األخير ونيف والنصف
1
وبداية ال بد من القو  أن . 

األحةداث األهةم فةي المشةهد اليياسةي  ، تشكلواستمرتمنذ لحظة وقوعها، هذه األحداث وتداعياتها شكلت 

أنها أحدثت أثراً بعيداً وعميقاً في العلقات الدولية الى درجةة دفعةت بعة   ذلك في السببويكمن . العالمي

مقةاً بةدأت تتبلةور وأن ع  " عالقات دوللةاجديدةاد "ا االستراتيجية الى القو  بأن معالم المتخصصين بالقضاي

بل . بدأت غماره وتداعياته على نحو مفصلي وتاريخي ونوعي" النظتمدالدلليدالجدةد"جديداً لـما ييمى بـ 

عصةر " 1001سةبتمبر /أيلةو  11التةي تلةت أطلة  علةى الفتةرة ان هناك من ذهب الى أبعد من ذلك بحيث 

 "رعبال
2
.  

فهةو ونن اةان قةد اعتبةر . رأي مخالف سمةردأمةنالراحل ولكن للمفكر االقتصادي المصري المعروف     

ى ان هةذا الحةدث لةم يشةكل أر ، نال انةه" حةدثا مهمةا فةي التةاري " 1001سةبتمبر /الحادي عشةر مةن ايلةو 

لم يخدم نال نتاحة الفرصة لليةلاات " 1001سبتمبر  11ويبرر مقاربته هذه في واقع ان ". تحوال تاريخيا"

سةبتمبر دورا /لعب الحادي عشر من أيلةو ( فقد. )االمريكية اي تيّرع تابي  سياسة جرى تقريرها ميبقا

مماثل لدور حري  الرايخشةتا  فةي امانةه، حيةث سةمل لهتلةر بتشةريع سياسةة التصةفية العنيفةة للمعار ةة 

" الداخلية، والتحضير للحرب
3
 . 

سبتمبر لم تكن بداية لحقبة جديدة وال هي  11أن أحداث  السةددللددابتهين رأى المفكر الموريتاني في ح    

، مظهةةر (فةةي مةةا ورام، ومةةن حيةةث طابعهةةا المئيةةر المفةةاج )قايعةةة مةةع نظةةام دولةةي منةةدثر، وننمةةا هةةي 

 وهي وثيقة الترابط مستوةت دثالثجدراماتيكي ألامات ثلث يعاني منها الو ع الدولي في 
4
: 

  الحار دالباتبو "لماتدعتتاتمدماندرااوبا دبعاددا تقات د  باجددالعالقات دالدللةاج: األزمجداالللا" 
، سةوام اةان نظةام األحاديةة القابيةة امةا لمدرؤّودإل درشّكلد ظتمدولليدبدةلدمقمتدكتندتاكهم لالتي

تصةادية، أو ققليميةة االتعدديةة جديةدة محورهةا األنظمةة اال تنبّةأت جةّل الدراسةات ارسةتراتيجية، أو

                                                           
1
: يل المئا على سب لمزيد من التفاصيل قارن. واثارها وتداعياتها التي تحدثت حو  هذه االحداث واالبحاث الدراسات الكتب و ثمة ام هائل من 

 هاليداي، فريد :؛ اذلك(1001العربي،  الكتاب دار :دمش ) الجعفري سعيد: ترجمة ، أةهول من عشر ،دالحتوي77/9الصدمج،د تشوميكي، نعوم

 يفجينى: ؛ اذلك(1001، الياقي دار :بيروت) لنعيميا االله عبد :ترجمة ،لالنتتئج األسبت  :1007 سبتمبر 11 بعد العتلم، هزرت ستعتتن

د77عتلمدمتدبعددالييد ولد أباه، : اذلك ؛(1002 العبيكان، مكتبة :الرياض) حين هللا عبد :ترجمة ،العراق لغزل سبتمبر 11 بعد العتلم بريمااوف،

 العشرةن دالوا  ال رن  رل  سيورامونية، نينيا: ؛ اذلك(1002الدار العربية للعلوم، : بيروت)د،داإلتكتال دالفكرةجدلاإلسترارةجةج1007سبتمبرد

 العر  وآخرون، بيضون أحمد: ؛ اذلك(1002، والتوايع والنشر للاباعة التنوير دار :بيروت) أبوريد أناوان :ترجمة ،يدةد  لمختطر لمختلف

فكتبداألدمحم قدري سعيد، وعبد المنعم سعيد، : ؛ اذلك(1002، العربية الوحدة دراسات مراز: بيروت) سبتمبر /أةهول 11 أ داث بعد لالعتلم

د المختبرا داألمرةكةجدأندرياس فون بيلوف، : ؛ اذلك( 1001اليياسية وارستراتيجية،  ز الدراساتراالقاهرة، م) 1007سبتمبردد77لاألسراب،

  .رىهذا ن افة الى ام هائل من االعما  باللغات االجنبية األخ(. 1002الشروق،  مكتبة :القاهرة)عماد بكر : ، ترجمة لالحتويدعشردمندسبتمبر
2
 : لمزيد من التفاصيل انظر 

Talbott Storbe and Chanada Nayan,  Age of terror: America and the World after September 11, New York: Basic 

Books. 2001. 
3
وفيما  .11، ص (1002فارابي، دار ال: بيروت) 1سنام أبو شقرا، ط .فهمية شرف الدين و د.ترجمة د. متدبعددالرأسمتلةجدالمتقتلكجسمير أمين،  

 اشتعل حري  في مبنى الرايخيتاج 1322فبراير من سنة /شباطفي اليابع عشر من الوارد في هذه االقتباس فهو انه "دالرايخشتا حري  "يخص 

ألصقوا التهمة أنهم غير ، عمل مدبرا من الناايينولكن الحري  اان في الواقع . "مخاط شيوعي"يب الحري  نلى األلماني ون   (البرلمان)

  .األلمان المعار ين للحكم، وخاصة الشيوعيين للتخلص منهم للتضيي  علىواتخذ هتلر هذا العمل المدبر . بالمعار ين
4
متاح على . 1001نوفمبر  –ااتوبر / 1، مجلة افكار على االنترنيت، العدد ؟د1007سبتمبردد77متدالذيدرغةردفيدالعتلمدبعددسيد ولد أباه، . د 

 http://www.afkaronline.org/arabic/archives/oct-nov2002/ouldbaa.html: االنترنيت على الرابط التالي

 



النظام العالمي الميتند للشرعية والضةامن لممةن والحريةات امةا اةّرر الةرئيي األمريكةي األسةب  

الحةرب "بعةد انتهةام  خارطةة العلقةات الدوليةةف .بةلده "انتصةار"فةي غمةرة  (بةو  األبجورج )

( ت المتحةدةالواليةا)قةّوة أحاديةة : بين اتجاهةات متباينةة عصةية علةى الحيةم تتأرجل بقيت" الباردة

 فشةل اسةتراتيجية األنظمةة ارقليميةة الحليفةة)الهيمنة الفعلية على بةاقي منةاط  العةالم  فاقدة آلليات

عةن تحّمةل  ، بقدر ما هي عاجزة(ونخفاق نهج تفعيل الشرعية الدولية من خل  نظام األمم المتحدة

الحةةروب األهليةةة  تميةةلولياتها ناام أامةةات عةةالم ال منةةافي لهةةا فيةةه، وعلةةى رأس هةةذه األامةةا

 11فزلةةزا   .البةاردة وارقليميةة التةي تزايةدت وتيرتهةا وتفاقمةت فظاعتهةا أائةر مةن حقبةة الحةرب

 .المئيرةمأاق هذه المعادلة الدولية  سبتمبر من هذا المنظور هو تعبير عنيف عن/أيلو 

 

 مرام فيها، من حيةث أ حت حقيقة ال انها( ولد أباه)يراها  التي وةنتمةكةجدالعولمج:دالثت ةج األزمج 

ففةي الوقةت . توّحد اليوق العالمية وأنظمة االتصا ، لم تفرا أطرهةا الملسيةية سياسةيا ومجتمعيةا

الةذي مااالةةت فيةةه الدولةة القوميةةة الوحةةدة األساسةةية والمحوريةة لضةةبط وندارة الرهانةةات اليياسةةية 

يةةة المجتمةع، وغةةدت نمةةا والمجتمعيةة، تقلّةةص نفوذهةةا الفعلةي فةةي الميةةارات االقتصةادية وفةةي حرا

 يّقة محدودة ناام تحديات اونية ونقليمية تتجاواها، أو جدّ واسعة ال حاجة نليها في التعامةل مةع 

مقتضيات محلية أصبحت من مشموالت هياال المجتمع المةدني التةي افتكةت سةلاات وصةلحيات 

 .متزايدة

 

 دالثتلثج داألزمج دب: دروفةرلرتمثل دتأ قت دمن دث تفةج دأبضةج ددغةت  دمضمون النظتمد"آلةدةولويةت

 ، أو توفير نطار مرجعي لديناميكية العولمةبمداألوبةت داألمرةكةجد الذيدبّشرد"الدلليدالجدةد

ليي ودللت التجربة الملموسة انه  .في ما ورام طابعها التقني ـ االقتصادي بابعتها الرأسمالية

مئل  مفاهيم مالوب لما يكتنفه من غياببامكان الخااب الليبرالي المتاّرف تقديم هذا المضمون ال

، بقدر ما أن خااب تعميم الديمقراطية وحقوق ارنيان تحّو  نلى مجّرد أدوات والمياواة العدالة

وتحت شعارات من قبيل  لممارسة التدّخل االنتقائي في شلون البلدان بحيب المصالل اآلنية

" التدخل االنياني"
5
. 

د

دال ولدددد  11بعد  العالمية التحليلت التي قدمت لتفيير اتجاهات الخارطةأن  لقو ، انه يمكن اخالصج

 ميالك متباينة عد تواعت نلى قد  1001 سبتمبر/أيلو 
6

 :  

د :االلل دأن د"ذهبدإل  دةكند"سبتمبرد77زلزال د لم دكتندعه  دبل دالوالةت دالمتحد ، دعه  عكسدال  مج

دله اب الب ةجدالبتقةجدمند غمجداال تجتجدلاالعتراضددالدلليدالمقةمندله ضت دعه  فرصجدطتلدروقعّقت

المخابراتية واألمنية  مكيدة مدبرة من الدوائر هناك من رأى انها بل ان. بتأللضتعدالدللةج عه داستفراوه

ال من خار اررهاب بد" اختراع"ـ بّرمته ب رعداد األر ية الملئمة رحكام الهيمنة األمريكية على العالم

 البارا للميار نهائيا تكرييا سبتمبر/أيلو  11 أحداثفقد اعتبر هلالم  .المندثرة" راممملكة الشر الحم"

 ذريعة نلى يحتاج انا الذي الجانب األحادية األمريكية الهيمنة مشهد أي ؛"الباردة الحرب" نهاية منذ

 جمهوريةال اردارة وجدت بحيث ،الهجومية والفعالية االستراتيجي الغاام يوفر اي الخارجي الخار

 The" للهيمنة ارمبراطوري المشروع تجييدل فرصة المذاورة في األحداث (االبن بوش يوبج) برئاسة

                                                           
5
تموا /214، العدد المست بلدالعربي"خالد حياني، بع  اشكاليات التدخل االنياني، مجلة : لمزيد من التفاصيل حو  مفهوم التدخل االنياني قارن 

دالدللةجقوب عبد الرحمن، والحقا؛ دمحم يع 21، ص 1012 دالعالقت  دفي داإل ست ي مراز ارمارات للدراسات والبحوث : أبو ظبي) التدخل

 (. ٤٠٠٢االستراتيجية، 
6
، مذارة 1007سبتمبردد77لا عكتسترقتداالقهةمةجدبعددا داثدد االسترارةجةجداالمرةكةجدفيداسةتدالوسالزهر وناسي، : لمزيد من التفاصيل قارن 

قيم العلوم اليياسية، جامعة الحاج /العلقات الدولية والدراسات االستراتيجية، الية الحقوق: شهادة الماجيتير في العلوم اليياسية، فرعمقدمة لنيل 

؟،  2001 سبتمبرد77متدالذيدرغةردفيدالعتلمدبعددسيد ولد أباه، . د: ؛ اذلك 41 – 41، ص 1002/1003الجزائر، الينة الدراسية –باتنة /لخضر

 .در ساب مص



Empire of Hegemony"  هي أساسية بكتئز ثالث على القائمة المحافظة،اآليديولوجية   الخلفية ذي: 

 االقتصتوةج لالنةولةبرالةج الدةنةج األصولةجد العتلمي، العسكري التفوق
7
. 

 العلقات أنماط على وتأثيراتها األحداث لتفيير الماروحة النظرية بالمفاهيم متصل سياق وفي    

 ملم في ساهمت األحداث هذه فإن- نستراتيجي منظور ومن-  أنه نلى الدراسات بع  تشير الدولية،

 وجود التي ترى في يةاألمريك المتحدة فالواليات .اليوفيتي االتحاد تفكك عن الناجم االستراتيجي الفرا 

 التفكير منظومة في "جديد عدو" لتئبيت فرصة األحداث لها شكلت سياستها ثوابت من خارجي عدو

 "International Terrorism"الدولي  فاررهاب ."اليوفيتي لعدوا"ـ ل مو وعي بديل، ااألمريكي

 أدبيات وبلورة ،لواليات المتحدةبقيادة ا الدولي للتحالف نستراتيجية عقيدة لبنام أساسيا متغيرا أ حى

 وتلخص .1001 سبتمبر/أيلو  11 أحداث بعد العالمية للتفاعلت  تفييرية وأطر جديدة ومفاهمية نظرية

 .الميتقبلية األمريكية ارستراتيجية التوجهات أنماط" د االرهاب  الحرب نلى الباردة الحرب من" عبارة

 ما لفترة "Strategic gap"ارستراتيجي الفرا  فجوة سد نلى األحداث هذه قادت مدى أي نلى نتبيّ  ماا

 "Global war on terror"اررهاب  د الشاملة فالحرب ذلك، على وبنام .اليوفيتي االتحاد انهيار بعد

 1001 سبتمبر/أيلو  11 بعد لما األمريكي االستراتيجي الخااب في زيةمرا ئراألا المفهوم أصبحت
8
. 

 

دا :الثت ي دفي دصراعةرى دلمشقد درح ّ ت دليمد أل داث دفي دالث تفةج دالخصوصةت  دلا فجتب الحضتبا ،

دمن دذلك دإل  دلمت دالمقةمنج، د الحضتب  دمنذ دالشتئعج دالحضتبا "داطرل جالمستنسخت   "صدام
9
. 

( هنتنغتون صمويل) التي قدمها  "The Clash of Civilisations"الحضارات صدام فأطروحة

Samuel Huntington الحرب" نهاية بعد الدولية العلقات في النزاعات نمط لتفيير اربةمقجامت ا 

 ياناتا بين دامية - هنتنغتونحيب  – ستكون التي الصراعات لشكل تحليل على تناوي والتي "الباردة

 .الئقافية البنى حيث من مختلفة وحضارات متمايزة ثقافية

 

د :الثتلث داعتبتب دإل  دمنددالوالةت  الذيدهزّدد"الزلزال"ذهب ديدةد  د  بج دبداةج دمعقت، دلالعتلم المتحد 

في عالم تزايدت بلر التوتّر فيه،  األستسةجدر هصدقّو دلهةمنجدالعمالقداألمرةكي العالقت دالدللةج،دسمتقت

سبتمبر /أيلو  11 تحديات أمنية ال تتوفر للقوة العظمى وسائل فعّالة الحتوائها، ومن ثم فإن أحداث وبرات

، ولو "الجنوب" فكرة الهيمنة األمريكية، وبداية علّو صوتلهي هزيمة  -منظورمن هذا ال - 1001

 .بالعنف األعمى واررهاب المنفلت من ال قيد

 فعل بو "بأ قتدكت تد 1007سبتمبرد/أةهولد77هجمت د في ةرىدهذاداالرجتهوبمزيد من التفصيل،     

 رجهةترقت العولمجدآكبر رمثل لتيا ،الغربةج ةملال  الغربةج عه دالحداثج "الثتلث العتلم" طرف من "همجةج

 من واسعة فئات لدى بارحباط شعورا دتولّ  "الئالث العالم" يعيشها التي المعقدة فاألو اع .المعتصر 

 والفقر التخلف رستأ التي الغربية الدو  ليياسات نتاجا األو اع هذه في ترى باتت والتي شعوبه

 بين الهوة توسيع من اادت التي بابعتها الرأسمالية العولمة ظاهرة تنفرااا بيبب وخاصة فيها، والعنف

 صدام أطروحة بمعنى ليي الئقافي، الميتوى علىاذلك و". المتخلف الجنوب عالم" و "المتقدم العالم"

 آليديولوجيا مضمون توفير شأنها من ثقافية أر ية غياب بيبب وننما والديانات، والئقافات الحضارات

 في العولمة لديناميات مرجعي نطار توفير أو األمريكية، األدبيات له تروج الذي "الجديد لدوليا النظام"

 .االقتصادي-التقني طابعها ورام ما

 تناقضات بينلما يكتنفه من  اآليديولوجيوليي بإمكان الخااب الليبرالي الجديد تقديم هذا ارطار     

 برالي نلى مجرد أداة لممارسة التدخل االنتقائي في شلون  الخااب الليالنظرية والتابي ، بحيث تحوّ 

 . البلدان بحيب المصالل اآلنية

                                                           
7
 .11ص  ،مصدر ساب ،د....لاإلسترارةجةج الفكرةج اإلتكتال  :1007دسبتمبر 11 بعد مت عتلم أباه، ولد الييد: انظر 

8 Michael Cox , From the Cold War to the War on Terror, in : John Baylis and Steve Smith (eds), The 

Globalisation of World Politics, Oxford University Press, Third Edition, 2004, p p. 152-155. 
9
 (. 1332كتب المصرية، دار ال: القاهرة)عتو دصنعدالنظتمدالعتلمي،درريمجدطهعتدالةبدإد-صدامدالحضتبا دصامويل هنتنغتون،: قارن 



أامة التواصل بين الفضامات التي  هو تعبير حاد وجذري عن تفاقم -من هذا المنظور -فاررهاب الجنوبي 

 المنيجمة ة الكونية الواحدةيا عالم اليوم فيما ورام وهم القريتشكل منه
10

جاه يفير الهجمات من هذا االت. 

اليياسات االقتصادية الظالمة والمجحفة للواليات  ااوية اشتداد حاالت الغضب في الدو  الفقيرة من

اصندوق النقد الدولي  الدولية والنقدية والملسيات المالية والمرااز االمبريالية األخرى المتحدة األمريكية

 .والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية

 في خايرا منعافا 1001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث على ميتوى الواليات المتحدة، شكلتو    

 البنتاغون مبنى واستهداف العالمية التجارة برجي على الهجوم فبعد .األمريكية األمنية ارستراتيجية ميار

االمر  الداخل، يف األمريكية والمصالل الوطني األمن تهديد في نوعيا تاورا شكل ما مدنية، باائرات

 بو  الرئيي رأسهم وعلى العالمية، األمنية استراتيجياتهم رسم يعيدون األمريكيين الميلولين جعل الذي

والباحئين المهتمين بهذه  األااديميينالكئير من  دفع الحقا نتج وما ،الجمهوري الرئاسي وفريقه اربن

" سبتمبر 11 بعد مت مر هج" عن الكلم نلى القضايا
11
 مريعةجبل ذهب آخرون بعيدا للحديث عن تبلور . 

 1001سبتمبر /أيلو  من عشر أحداث الحادي بعد ما األمريكي االستراتيجي للخااب فكرةج
12
 .   

 أحداث وقوع ومن المفيد االشارة هنا ان بع  الباحئين والمتخصصين بالشلون االستراتيجية، وعند    

 قامت به قصفما جرى من و األحداث، تلك بين ةمقارن أجرى ،1001 سبتمبر من عشر الحادي

 (Pearl Harborهاربر  بير ) لـ اليابانية الاائرات
13
ولكن هذه . 1321 دييمبر/اانون االو  2 في 

 الييادة وانتهكا ابيرة، نصابات أوقعا الهما الحدثانف هرها،االمقاربة تهتم بمظاهر االشيام وليي بجو

 نذ منه، طائل ال عمل الهجومين بين المقارنة تصبل ذلك عدا ولكن فيما. ةشديد مفاجأة وأحدثا األمريكية،

 مع المتحدة الواليات تعامل طريقة وعلى عالمية، تغييرات من طرأ ما على التركةز هم هوأن االمر األ

 .وليي معروفين، اما في المئا  الياباني" مجهولين أعدام" من الصادرة الجديدة التهديدات

 منظور من الحرب ميار في ابيراً  تحوالً  ،1324 أغياي 6 يوم الذرية، القنبلة تفجير أحدث لقد    

ً  أائر التحّو  ذلك اان وقد االستراتيجي، التخايط  الااقة أوجدت حيث التكتيكي، الميتوى على و وحا

 الاويل المدى على تداعياتها وااتيبت فهمها، يصعب ميدانية بيئة الذري لليلح وارشعاعية التدميرية

 األمريكيين الرؤسام جعل مما االستراتيجية، الشلون في ثورة التحوالت تلك وأحدثت أيضاً، بالغة أهمية

 وتالّب. والنووية التقليدية القوتين بين فعّا  تواان على تناوي استراتيجية تاوير على يعملون المتعاقبين

 التي الموارد وتخصيص للقوات، التنظيمي والهيكل والعملياتية، التكتيكية العقيدتين في النظر نعادة األمر

 خصم ومقدرات األمريكية النووية المقدرات  وم في وذلك عالميتين، حربين مدى على متبعة ظلت

 الواليات بين والعيكرياآليديولوجي  الصراع في تحّكم   الذي هو التحوُّ  هذا واان .نووية أسلحة يمتلك

 .الزمان من عقودعدة  مدى على اب الي اليوفيتي واالتحاد المتحدة

 يقل ال ثتلثدكبعدداإلبهت دوخول بعد آخر تحّو  حدث ،1001 سبتمبر/أيلو  من عشر الحادي في    

 االمريكي الرئيي ندارة واجهت دفق ،1324 عام بعد لما والنووية التقليدية االستراتيجية المعادلة في أهمية

ً  (بو جورج دبليو )  ،"النووي العصر" ميتهل في االستراتيجيون المخااون واجهه لما مماثلً  تحديا

 الذرية باألسلحة الياب  في جذرية تغييرات شهد لعالم فعّالة دفاعية سياسة صياغة في التحدي ذلك وتمئل

 ً دالحر " مفهوم على القائمة ،(1001دلعتمدال وميداألمنداسترارةجةج) فكانت باررهاب، وحاليا

                                                           
10
 17 ص الياب ، المرجع ،...1007دسبتمبر 11 بعد مت عتلمدأباه، ولد الييد 
11
؛ 1001  يناير ، 147 العدد ،"الدللةج السةتسج" ،1001سبتمبر  من عشر الحادي بعد الدولية العلقات غالي، بارس: المئا قارن على سبيل  

 11 بعد العتلم بريمااوف، يفجينى: مصدر سب  ذاره؛ اذلك ،لاإلسترارةجةج الفكرةج اإلتكتال  سبتمبر، 11 بعد مت عتلم آباه، ولد الييد: اذلك

 ال اب عتلم قرم، جورج: ؛ اذلك(1002دار الفكر، : دمش )سبتمبرد77العر دلعتلمدمتدبعددبرهان غليون، : در الياب ؛ اذلك، المص...سبتمبر

 العر  عماد، الغني عبد: ؛ اذلك(1002، الئانية الابعة العربية، الوحدة دراسات زمرا :بيروت) سبتمبر 11 بعد لالعتلم العر  لارجتهترم، األل د

 (.1002، 1 ط العربية، الوحدة دراسات زمرا :بيروت) المصةر ر رةر لحق الدللي اإلطتب في لاإلبهت  الم تلمج سبتمبر،د77 بعد لالعتلم
12
دالحتوي بعد مت األمرةكي االسترارةجي لهخات  الفكرةج المريعةجناظم عبد الواحد الجاسور، : قارن على سبيل المئا    من عشر أ داث

 (. 1006، األولى الابعة النهضة العربية، دار :بيروت)  2001 سبتمبر/أةهول
13
ينتمي نلى جزر هاواي،  و، يقع على جزيرة أواهو، امريكية مينام وقاعدة عيكرية( أي مينام اللللل Pearl Harbor: بارنجليزية)بير  هارب ر  

الواليات  هلحصار االقتصادي الذي اانت تمارسمن اليابان، بيبب ا 1321دييمبر /اانون األو  2معروف بكونه اان هدفا لهجوم مباغت في 

 :لمزيد من التفاصيل قارن .المتحدة األمريكية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%

D8%B1 



 التي الدفاعية اليياسة هيو ،"Bush doctrineدبوشدع ةد " الحقا عليه طل أ ما أو ،"االستبتقةج

 أحداث نن ولهذا يمكن القو . األبعتودثالثةجدالجدةد دالبةئج هذه مع للتعامل البداية في صياغتها جرت

 من حدث عما أهمية يقل ال االستراتيجي التخايط في ابيراً  تحوالً  أحدثت سبتمبر/أيلو  من عشر الحادي

 .1324 عام تحوالت

 القرن معظم خل  اعتمدان الدفاع االمريكي ( جورج دبليو بو )فقد صرح الرئيي االمريكي األسب      

 في تابقان العقيدتان هاتان ومااالت ،"الباردة الحرب" حقبة في واالحتوام الردع عقيدتي على الما ي

ً  تتالب الجديدة التهديدات ولكن الحاالت، بع   .جديدة بصورة كيرالتف أيضا

سمحت للواليات المتحدة بأن تعيد ترتيب خارطة  1001 سبتمبر/أيلو نن أحداث الحادي عشر من     

، وهذا ما صرح به واير لتنميط التاورات العالمية حيب رؤيتها يتلمم مع فليفتها اليياسية العالم بما

ألحداث لوااالت ايومين من هذه  بعد (Donald Rumsfeld)دبامسفةهدول تلدد االسب الدفاع األمريكي 

األحداث ستحق  أهدافًا عظيمة للواليات  نن الدمام األمريكية التي اهقت في" :األنبام العالمية حيث قا 

 !."المتحدة على مدى قرن اامل

 

 السةتسي بشقيه؛ المتارف اليميني التيار بروا هو اربن بو  ندارة يميز ما أهم حصر يمكنو    

 المسةحي الةمةن"ـ ب نصالحا المعروف لالدةني ،"الجدةد المحتفظ الةمةن"ـ ب نصالحا المعروف

وتقتضي االشارة هنا  ".ارستباقية الحرب" والترويج لها من قبيل أفكارهم لتبني األجوام وتوفر، "الجدةد

ئيي رلل خابيةارنت الحملة أثنام حضورها وتعزا "الباردة الحرب" نبان برات المحافظة النزعة الى أن

 تقييم مبدأ من اليياسي - الديني التيار هذا وينال  (.1323-1321) يغاناالمريكي األسب  رونالد ر

"الشر معيكر" مقابل في "الخير معيكر" نلى العالم
14
. 

 

اعتماد على  في عهد بو  اربن اردارة األمريكية دفعت سبتمبر/أيلو  11أحداث ومن جانب آخر فإن     

، من بين عناصرها اآلتي مع العالم شددة في علقاتهامت ةأجند
15
: 

 .تقوم العلقات الدولية على القوة وليي على القانون. 1

 .العالم الواليات المتحدة هي القوة العظمى األولى، وعليها فر ض رؤاها ومصالحها على. 1

 .اوق دوليكية، ألنها النموذج المتفعلى العالم االستفادة من تبني القيم األمري. 2

 .على الواليات المتحدة االعتماد على قوتها المتفوقة لبيط سيادتها على العالم. 2

 

" ن الجددولمحافظا"هذه هي الرؤية التي يتشبث بها نن     
16
يحاولون فر ها حاولوا و شاملةاآيديولوجيا  

أصل  هب داروين فيمذ)وهناك من يرى أنها أقرب نلى الداروينية . اليياسة الخارجية األمريكية في

األنواع من أجل  ولكن هذا النوع يفضل أهمية التعاون بين (األنواع، الذي يعتمد نظرية البقام لمقوى

 .الكاملة دون منااع د هنا أن التفوق األمريكي في العلقات الدولية يقود نلى الهيمنةوالبقام، والمقص

 

تهاةل محملةة بالتصةور األمريكةي  1001من أيلةو   حقبة ما بعد الحادي عشر" بشائر"هكذا نذن بدأت     

وال ارجرامات وخاب الياسةة األمةريكيين الكبةار، بمةا فةيهم الةرئيي اليةاب  جةورج دبليةو . لتنميط العالم
                                                           

14
، 11العدد  ،"وباست داسترارةجةج"الم العربي، وقضية التحو  الديمقراطي في الع 1001سبتمبر  11أحمد باي، اليياسة األمريكية بعد أحداث  

اغاام دعائي  جام" محور الشر"مفهوم ومن الجدير بالذار ان  .40، ص (1010 ،دار الخلدونية للنشر والتوايع: الجزائر)مراز البصيرة للبحوث 

  .ردةننتهام الحرب البا يغلف األهداف ارستراتيجية للواليات المتحدة في العالم بعد وآيديولوجي
15
المتحد د لهوالةت  الختبيةج السةتسج في سبتمبر من عشر الحتوي  داثأ ثراأبوعجيلة،  بشير المبروك بكر أبو: لمزيد من التفاصيل قارن 

 جامعة /اليياسية العلوم قيم ‐ االقتصادية واالجتماعية الدراسات نلى الية مقدم ، بحث(1002-1007)االلسطد الشرق منا ج رجته االمرةكةج

 . 243، ص 1010اليياسية،  العلوم في الداتوراه لنيل درجة الخرطوم
16
يوني الجمرة، : ؛ اذلك(1002دار العبيكان للنشر، : رياضال)، ترجمة فا ل جتكر وندالجدوظالمحتفارون ستلزر، : لمزيد من التفاصيل قارن 

دالع تئدةج دالرؤةج داالمرة: دالسةتسج دفي دالجدو دالمحتفظةن دمن دالثت ي دااللسطالجةل دالشرق درجته مراز الشرق الدولي للدراسات : االردن) كةج

 :بيروت) عمر األيوبي: ، ترجمة ،دالمحتفظوندالجدودلالنظتمدالعتلميالتفروداألمرةكي، الركناثان آجو ستيفن هالبر و: ؛ اذلك(1003واالبحاث، 

 :والنص االصلي للكتاب باالنكليزية هو(. 1002دار الكتاب العربي، 

Stefan Halper, Jonathan Clarke, America Alone: The Neo-Conservatives and the Global Order, Cambridge 

University Press, 2004. 



، بيّنةت أن الواليةات المتحةدة ما ةية فةي اسةتكما  تصةورها االسةتراتيجي (George W. Bush) بةو 

 لهذه المرحلة
17
 . 

 

قةد و ةع ارطةار العةام  1001اةانون الئةاني  13فةي  (بةو )الذي ألقاه "  تلداالرحتو"وقد اان خااب     

، "الحر دعه داإلبهت "للوجهة الجديدة بإبقائه الباب مفتوحا على مصراعيه لمواصلة الواليات المتحدة لـ 

متحةةدة أو نن هةةدفنا الئةةاني هةةو منةةع األنظمةةة التةةي ترعةةى اررهةةاب، عةةن تهديةةد الواليةةات ال"فقةةد اشةةار الةةى 

 Axis of Evil محوبدالشر"وأ اف الى ذلك نحته لمفهوم  " أصدقائها أو حلفائها بأسلحة الدمار الشامل

 "للشرامحور "وحدد نيران والعراق واوريا الشمالية " 
18
جبهة جديدة، بإ افة هذه الةدو  وقائمةة  مدشنا 

 "RougeدStatesدالدللدالمتبقج"ن افية من 
19
دمار الشامل، الى من ستاولهم اليةد والتي تنتج أسلحة ال 

 ! الاويلة للواليات المتحدة 

 "آيةةديولوجيخاةةاب " خةةل  هةةذه الفتةةرة، ننةةه حةةا  الخاةةاب اليةةائد فةةي الذهنيةةة األمريكيةةة وهكةةذا اةةان    

 . "صراع الحضارات"و  "اررهاب"عليه فكرتان أساسيتان هما  سيارتبامتياا 

، بل هما جزم من عبران عن الحقيقة وال تيتهدفانهاال ت ، نذ انهمائفتاناا تانآيديولوجيفكرتان وهاتان ال    

التي يلجأ نليها صانع القرار األمريكي من أجل ننتاج سياسةات فةي الةداخل والخةارج داآليديولوجيةالترسانة 

ائيةف يحجةب الواقةع بمجموعةة مةن الةدعاوى  آيةديولوجييتعذر تمريرها وتبريرهةا وتيةويقها دون غاةام 

 .بقيمة أخلقية ومعرفية وننيانية -ظاهرياً على األقل  -تتيم التي 

لكل من هاتين الفكرتين وظيفة مختلفة عن األخةرى، ولكنهمةا فةي تجنبا لللتباس ال بد من التذاير بأن و    

 االمريكةي الذهنيةة فةي الةداخل "صةراع الحضةارات"فبينما تهية  فكةرة . النهاية تلديان وظيفتين متكاملتين

و ةةع تكةةون فيةةه الواليةةات المتحةةدة فةةي حالةةة نةةزاع مةةع مجموعةةة ابيةةرة مةةن دو  العةةالم، فةةإن فكةةرة  لتقبةةل

فةي اةل مكةان مةن العةالم، تمةنل المبةرر أو الميةو  لصةانع  "ملحقة اررهةاب" بعبارة أدق أو "اررهاب"

عةالم، بعيةدة مةن القرار اليياسي لزج القوات األمريكية الميلحة في مهمةات قتاليةة فةي أمةاان متعةددة مةن ال

الناحية الجغرافية عن حدود الواليات المتحدة بعداً شاسةعاً، بةدعوى التصةدي لمخةاطر اررهةاب فةي حةرب 

دفاعية تيتهدف استباق المخاطر التي قد تتعرض لها الواليات المتحدة اتلك التي حدثت فةي الحةادي عشةر 

 .من سبتمبر في أابر مدنها وأهم والياتها

عنوانها اان بعناية، وثمة فقرة أولى فيه  اتعد ميرح العمليوأ ر ية االيديولوجيةهكذا أعدت اال    

ولكن ال بد من ارشارة الى أن هذه الفقرة  !من اليلاة، وقد تم ننجااها بنجاح "طالبان"نااحة : معروفال

. انيتانلى قواعد وامتيااات في أفغليشمل الحصو  ع امتدمجرد فقرة من نص أمريكي طويل  نال لم تكن

" الشرااة"اويع ارقليم ردارة أمريكا في في ت "مياهمتها" فقدمتالحرب االقتصادية على الخط  ودخلت

 ! ييتح  مئل هذه المغامرة العيكريةفي نفط وغاا بحر قزوين الواعد حقا، والذي 

                                                           
17
بات من الوا ل أن ندارة بو  االبن تيتغل  1001نوفمبر /تشرين الئانيمنذ سقوط العاصمة االفغانية، اابو ، في ونه أالبد من التذاير هنا  

 .لتبرير استراتيجية جيوسياسية أائر عدوانية، وهي نشر القوة العيكرية للقضام على بع  التهديدات وتخويف الباقين الهم" لى اررهابالحرب ع"
18
 :لمزيد من التفاصيل يمكن االطلع على النص الكامل للخااب قارن 

Bush, George W. (January 29, 2002). "President Delivers State of the Union Address". Office of the Press 

Secretary. Washington, D.C.: Office of the Press Secretary. Archived from the original on February 1, 2002.  

 :والنص الكامل متاح على الرابط التالي

https://web.archive.org/web/20090502151928/http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html 
 من اردراك القيمي لليياسة الخارجية رحدى الوحدات في، نوعا "States Rouge الدو  المارقة" حيث يعكي مصاللمن الناحية المظرية،  19

منبوذة تعامل باعتبارها  لنظام الدولي، فهي وحداتالتي تفر ها القوى الكبرى في ا ا نلى اآلخر الذي يرف  االمتئا  للقواعد والترتيباتهنظر

النظام، : نظام ما، فهي تفترض وجود اآلخر أو يفترض المروق أو الخروج عن نطار متعددالمارقة هي وصف  الجماعة الدولية، فالدو  "خوارج"

 وما دامت الدو  المارقة لييت تعبيًرا عن رؤية .وتمتئل الوحدات باقي لها والقيم، والجماعة، وهم خوارج عن قواعد ثابتة، أو ترتيبات تخضع

. الدو  بالمروق أو الخروج فل توجد ملشرات أو معايير متف  عليها لوصف تلك مو وعية قدر تعبيرها عن ندراك صانعي القرار األمريكي،

لي اسية أو المختلقة في النظام الدودر التهديد األسصام ة عنصانعي اليياسة الخارجية األمريكيرؤية ندرااية ل مجرد "المارقة"أن الدو   ذلك عنىوي

في حربين نقليميتين  تاوير اردارة األمريكية الستراتيجية المقدرة على الدخو  وحرب الخليج الئانية، خاصة مع مرحلة ما بعد الحرب الباردة في

نلى استراتيجية نقليمية تراز على الخار الناجم  د اليوفيتي تحولتة التهديبالعالمية التي اانت تيتهدف مجا في آن واحد، ومن ثم فإن االستراتيجية

: القاهرة ) ، 1001الرؤية األمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر : محي الدين دمحم قاسم، الدولة المارقة: لمزيد من التفاصيل قارن .المارقة عن الدو 

 (.422-232، الجزم األو  ، ص ص المجلد الخامي،  1002، أمتي في العالم،  مراز الحضارة للدراسات اليياسية



، في مالع جاهزا "حرب النفط"مئلما اان سيناريو بعيدا عن منهجية نظرية الملامرة، يمكن القو  أنه     

 الياب  العراقي واان دخو  قوات النظام)، وال ينتظر غير ذريعة للتنفيذ خير من القرن العشرينالعقد األ

 وال ينتظر غير الذريعة 1001جاهزا في ييناريو اان ذات ال، اذلك (الى الكويت تلك الذريعة
20

اانت . 

هكذا نذن . 1001 سبتمبر/أيلو عشر من الذريعة هذه المرة تفجيرات نيويورك وواشنان في الحادي 

مد اهدافها مشدودة الى طويلة األ جرارة و عنوانا لحملة عيكرية "ابمقاومة االره"الدعوة الى  سيقت

وهكذا اختيرت ساحة افغانيتان لتكون ميرحا لتلك . ، وان لم يكن الوحيد طبعاخرى اهمها النفطأض اغرا

ز الى مناقة النفط ، وننما ألنها الممر الجغرافي األميّ "القاعدة" و، "طالبان"معقل فقط الحملة، ال ألنها 

 .- الواعد بحر قزوين –الميتهدفة 

دالدبددمندالتستؤلدعنداألسبت دلالعواملدالكتمنجدلبا دذلك؟ددهنتدلدددد

د

العوامل التي رشحت أفغانيتان لتكون بوابة أمريكية للعبور الى بحر األسباب وهناك الكئير من     

روسيا االتحادية، بع  جمهوريات آسيا )والمالة عليه  المذاور شاطئة للبحرت  المفالدو. وينقز

هي  اانتوارتباطا بذلك فإن أفغانيتان . تكاد تكون ممتنعة على العبور األمريكي( الوساى، نيران

 ونقليميا حيث وجود سلاة منبوذة عالميا ة حينذاكبيبب أو اعها المعروف "الخاصرة الرخوة"و  األرجل

تنظر نليها ، و"تنظيم القاعدة" - عيكرية معادية ألمريكا والغرب ، تأوي في الوقت نفيه قوة"طالبان"هي 

تحالف "دآنذاك اقوة معادية لحلفائها األفغان( اريراني، األوابكي، والااجيكي)في الجوار ارسلمي 

 . بيبب تحالفها مع نظام طالبان "الشما 

فيه  افصحتالى طور من اطوارها  انتقلت الحقا "على االرهاب الحملة االمريكية"ن هم من ذلك اواأل    

دالاتقجدهداف التي من اجلها انالقت، أي  خم األأعن واحد من أهم و دمنتبع دعه  دالسةار  استكمتل

ومن . العصب الحيوي لإلقتصاد الرأسمالي العالمي –ولعقود عدة قادمة  –، هذه التي ستظل تمئل النفاةج

هنا ال بد من التأايد على انه ليي هناك من سبيل أمام الواليات المتحدة اي تضمن استمرار تحكمها في 

ال بو ع اليد على هذه الئروة، ففي ذلك نو قيم مهم منه على األقل، أقتصاد العالمي خل  هذا القرن، اال

ة هنا الى انه لم يكن من مصلحة ومن المفيد ارشار. من مفاتيل هيمنتها الراهنة والمقبلة يمفتاح أساس

حملتها في افغانيتان، ألن ذلك سيفيد عليها مبررات  أتكية ارعلن عن هذه الهدف حين بداردارة االمري

. ية مرحلة من مراحل هذه الحملةأارقدام على مئل ذلك ارعلن في ولعله لن يكون في مصلحتها . حملتها

يراد له ان  اان عن هذا الهدف الذي" اررهاب"مريكا على أوب من حر التاليةالحلقات  اشفتومع ذلك، 

ن يظل متواريا عن األنظار أ 1331في  ريد لنظيره في حرب الخليج الئانيةأاما آنذاك يظل مضمرا 

 !.والتقديرات، بدون جدوى

 

 ومدارسه مصادر الفكر االسرتاتيجي األمريكي :املبحث االول

 "األخلقية"عد ميراي من التراث األوروبي، واان امتداداً له على ال الص  نهل الفكر االستراتيجي األ    

ونقلت الحرب العالمية الئانية الفكر االستراتيجي من اونه مجرد ندارة للحرب . واليياسية والعيكرية

فقد شملت تلك الحرب ال العالم، والميت جميع نواحي الحياة اليياسية . "الحرب الشاملة"العيكرية نلى 

وحبكت النااية ال هذه . واالقتصادية والتقنية والنفيية، وأدخلت ارعلم اأحد أراان الحرب الشاملة

األبعاد في شبكة استراتيجية متكاملة، تبنّاها الفكر االستراتيجي األميراي وطّورها ورفدها بكل ابتكار 

 . علمي وتقني

دالشتمهج"دمفهوملم يأِت      ذ نننا نجد في اتابات القادة االستراتيجيين فجأة، ومن الفرا ، ن "الحر 

تأايداً على العلقات التاريخية بين الحرب   Sehlieffenل Moltke خاص، من أمئا األلمان بشكل 

اما نهل الفكر االستراتيجي األميراي من . واليياسة، واألهمية المتزايدة للقتصاد اأساس للستراتيجية

الذي اعتقد أن سلح الجو هو سلح Givlio Douhet  (1263 – 1320 ) اتابات الجنرا  ارياالي
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 ).1002، الفكر دار :دمش ) العراق عه  األمرةكةج الحر  في النفاةج األبعتو (...) ةت النفط إ م صارم، سمير: قارنلمزيد من التفاصيل  

 



الميتقبل األائر أهمية، والقادر وحده على حيم المعارك العيكرية، بينما تعجز أسلحة البر والبحر عن 

 فعل ذلك
21

وأثبتت الفاشية ارياالية صحة نظريته  .وقا  نن القوة الجوية يمكن أن تقهر الوقت والفضام. 

، اما حققت الواليات المتحدة هدف تمزي  يوغوسلفيا بيلح 1311 في عام لةبةتى في الحرب عل

ً 1331وقبلها ما جرى في العراق عام  الايران  ، واذلك حلف شما  األطليي في احتل  ليبيا حديئا
22

 ،

 .حيث الجغرافيا والديموغرافيا ملئمتان لذلك

 يلح الايران، وهو ياور اليوم أنواعاً متعددة منيعاي الفكر االستراتيجي األميراي أهمية قصوى ل    

متفاوتة األحجام ومتعددة المهام، وذات قدرات متميّزة، خاصة في  (Drones) طائرات من دون طيار

مئل الصوما  وأفغانيتان واليمن وباايتان وليبيا ودو  الياحل  "العالم الئالث"حروبها على بلدان 

ويمكن لهذه الاائرات البقام في األجوام . على التصدي لهذه الاائراتوالصحرام، التي ال تملك القدرة 

اما اان للمفكر األميراي . ليوم اامل أو أائر والقيام بمهام االستالع والتصوير وقصف األهداف بدقة

 The Influence of Sea Power: صاحب اتابAlfred Mahan (1220 – 1312 )  د ماهانيلفرأ

Upon Historyبنام نلى  (ماهان)دعا في حينه . بعيد المدى على الفكر االستراتيجي األميراي ، تأثير

وشدد ماهان . لفكر االمبريالي األميراياأساو  أميراي ابير وقواعد بحرية بعيدة في العالم، فكان رائد 

مشيرا ، في اتاباته على أهمية التجارة في الحروب، وأهمية الحروب االقتصادية بواساة القوة البحرية

ن الدو  التي تييار على البحار يمكنها استغل  التجارة وثروات العالم وموارده االقتصادية أائر أ الى

بآرام ماهان ب ناة  التزمهذا مع العلم انه قد . من غيرها، وبالتالي يمكن لهذه الدو  االنتصار في الحروب

شغل منصب الرئيي اليادس ، الذي (ترةوولبدبلزفه)كيون من أمئا  يركي ورؤسام أميراألساو  األم

 (.1303 – 1301) خل  الفترةوالعشرين للواليات المتحدة األمريكية 

 

فإن  الجمهوري والديمقراطي،: الرئيييين وبغ  النظر عن تبد  الرؤسام وتداو  اليلاة بين الحزبين    

 :النّقاط التالية في يمكن تلخيصها لى أسي ومنظومة ثوابتع االستراتيجية االمريكية ب نيت

 

مصلحة أمريكا  أن وتعني هذه القاعدة American Centrism : األمرةكةجدألدالمركزةجدالمحوبةج -

انيجام أو في تناق  مع مصالل حلفائها ونن اقتضى األمر  ال و أخيرا فوق ال اعتبار سوام فيوأ

 .ارجماع الدولي التضحية بالحليف أو الخروج عن

 

دالماه ج - فرض الّييارة األمريكية على ال نقاة وتعني   Absolute Hygemony : القةمنج

و هو ما يفّير نصرار . وقت تريده و تحت أي ظرف تعتبره مناسبا استراتيجية في العالم و في أي

 األمريكية على ننشام قواعد عيكرية ثابتة أو متنقّلة و نشر أساطيلها في أهّم البحار الواليات المتّحدة

وفي . الّيريع ت و استغللها لكّل الفرص المتاحة من أجل ارع فرق و اتائب عيكريّة للتدّخلوالمحياا

  .التاري  أمئلة ائيرة

 

دالقةمنج - دإستمرابةج   والدبلوماسية  الوسائل العيكرية و االقتصادية ذلك باستخدام الّ  يتمو :ضمتن

، خصوصا أن اّل الظروف المو وعيّة لّيياسيحتى االبتزاا اوصوال  المخابرتية  والقانونية و األمنية و

ارمبراطوريّة "غياب منافي ممئّل في دولة أو في حلف قادر على منااعة  باتت متوفّرة اآلن في ظلّ 

رستراتيجياتها  نذ أن اّل دولة عظمى تنظر نلى العالم امجا  حيوي. سيارتها على العالم" الجديدة

  .د على ال مناقة مرازية و محوريةوبالتّالي صار لزاما عليها و ع الي
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 Giulio Douhet, The Command of The Air (Washington, D.C.: Air Force History and :لمزيد من التفاصيل قارن 

Museums Program, 1998), viii.                                                                                                                                    

-Thomas Hippler. Bombing the People: Giulio Douhet and the Foundations of Air-Power Strategy, 1884 :اذلك

1939, (Cambridge University Press, 2013)                                                                                                                 
22
طلق أائر من ابة، وبرياانيا، وفرنيا، هجوماً على ليبيا بدأت ال من الواليات المتحدة األميراي 1011 مارس/ شهر آخرفي التاسع عشر من  

 .في هذا البلد اانت قد حددت ميبقا صاروخ اروا من طراا توماهوك على اهداف 110



 

وخار   بأّن هناك عـــدّو ّما وهو ما يفّير الهاجي الميتمرّ   Might is Right : الحقدمعدال و  -

يقو   .!و نذا لم يتوفّر هذا العدّو وجب اختلقه. المتميّزة محدّق ييتهدف ويتربّص بهذه األّمة المئا  أو

" اإلمبراطوبةجدلالبرابر دالجدو"في اتابه (  Jean Christophe Rufin روفينجون ارييتوف )
23
نن  

الخار "بتحديده، فكان التّرايز على  ، فقط وجهته تيمل لنار أصبل متعددا وغير متوقع ومتغيرالخا

ما يصالل عليه اليوم ببلر  نلىوبعدها  "الخار األخضر ارسلمي"ثم انتقل الى  "األحمر الّشيوعي

: (روفين)اما ييميها أو  -  Rogue States-متبقج ولالدو  تعتبرها الواليات المتحدة التوتّر متمئّلة في 

هذا المصالل الذي يصر منّظروا  اإلبهت نلى   - States of concern -تعيش توتّرا دوال

وبمعايير تتغيّر بتغيّر المصالل األمريكية و في أحيان ائيرة   بابياهلميا  ارمبراطورية على أن يظلّ 

 .بمعيار الكيل بمكيالين

د

رات االسرتاتيجية 
ّ
 كيةيراألممتغي

عند تحقي  األهداف  مئل الواليات المتحدة عظمىيتم تغيير أو تعديل االستراتيجية العليا لدولة     

انفجار مئل دفع ف. المرجّوة، وعند فشل تحقي  األهداف، أو عند حدوث متغيّرات ابيرة في العالم والمحيط

د ةكسون) الرئيي االمريكييني ـ اليوفياتي الخلف الص نلى ايارة الصين وتغيير سياسات  (بةتشتبو

دالنفايدفع اما . بلده واستهدافاتها في شرقي وجنوب شرقي آسيا الذي اعلنته بع  البلدان  الحظر

يات الواليات المتحدة نلى جعل مناقة الشرق األوسط نحدى أولو 1322أاتوبر /في تشرين األو  العربية

المفكر االستراتيجي االمريكي المعروف ابيغنيف قا   1323وفي حزيران . الييارة االستراتيجية

( Zbigniew Brzezinski) بريجينيكي
24
قد أصبل  - بالنيبة للواليات المتحدة - نن الشرق األوسط 

ً في األهمية االستراتيجية لغرب أوروبا والشرق األقصى، وهذا ما عزا موقع نسر ائيل في مياويا

" أابر حاملت طائرات أميراة في العالم"االستراتيجية األميراية، لكونها قاعدة عيكرية أميراية أو 

 .ودراي الواليات المتحدة في المناقة

 

دفةتنتمدفعت من ناحية ثانية و     في اواسط اليبعينات من  وهزيمة الواليات المتحدة المذلّة فيها أزمج

كي ولو نلى حين، واالبتعاد عن خوض المعارك البرية، والترايز يركما  األمنلى االن القرن العشرين،

على األسلحة الذاية المعقّدة المرتباة باألقمار الصناعية للقصف والتدمير عن ب عد دون  حايا وقتلى في 

هزيمة في فيتنام والتي تزامنت وتداخلت مع أامة النظام هذه الواان ل. صفوف الجنود األميرايين

والواليات نلى اليلاة في برياانيا  "المحتفظةندالجدو"أن أوصلت رأسمالي الئالئة في القرن العشرين، ال

الليبرالية الجديدة واستهدافاتها االقتصادية واالجتماعية والتجارية، آيديولوجية ، حاملين معهم المتحدة

ً وعيكرياً، حيث تدعو الحاجة  الجتياح دو  العالم اقتصاديا
25

 ذه المتغيّرات نلى ما سّمي بـوأدت ه. 

                                                           
23  Jean-Christophe Rufin publie L'Empire et les nouveaux barbares, Paris, 1990. 
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أمريكي معروف وبروفيور  مفكر استراتيجي Zbigniew Brzezinski (1012 – 1312) بريجينيكي (هكذا يلفظ باللغة البولندية) ابيغنيف 

 :ومن ابرا اعماله .(جيمي اارتر) األسب  عمل ميتشارا لممن القومي لدى الرئيي األميراي 1321 – 1322، و خل  الفترة في العلوم اليياسية

The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Basic Books. 1997. 

The Choice: Global Domination or Global Leadership. Basic Books. 2004. 

Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. Basic Books. 2012. 
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اليةوم هةي مدرسةة  Conservatism المحافظةةشةارة الةى ان بدايةة البةد مةن اال ".المحةافظين الجةدد"حةو   تقتضي الضةرورة هنةا بعة  التو ةيل 

يقفةون فةي أقصةى يمةين هةذه  Neo-conservative متاةرف، والمحةافظون الجةدد آخةرو فكرية ذات أطيةاف فةي اليياسةة األمريكيةة بعضةها معتةد ،

يار فكري وسياسي فاعةل فةي الواليةات المتحةدة وأهداف سياسية عامة لت وآيديولوجيةيشير الى حراة سياسية  "ن الجددوالمحافظ"ومصالل . الحراة

، الةرئيي لةهساوندلوبلل رومات  نيةبة نلةى الةرئيي األمريكةي األسةب ) الويليةوني للتيةار امتةداد وهةم اليمةين أقصةى علةى يقفون فهلالم . األمريكية

 ونشةرها، فر ةها على قادرة قوة نلى تحتاج الديمقراطية القيم بأن يلمن اان الذي اليياسة األمريكية في المحافظ (الئامن والعشرين للواليات المتحدة

 في يكمن التقليديين، والمحافظين الجمهوريين الجدد المحافظين بين األساسي لالفتبق  .العالم في مكان أي في  دها يقف من يد على والضرب بقوة

 فةي االنهمةاك نلى "الجدد المحافظون" ينزع بينما العالمية، الشلون في من التدخل والتقليل العزلة خااب تبني نلى يميلون "التقليديين المحافظين" أن

ولبدالمحاتفظةندبةوعلمي العباسةي، : لمزيةد مةن التفاصةيل قةارن .الدوليةة الشةلون فةي األمريكةي التةدخل ايةادة نلةى العالميةة ويةدعون اليياسة قضايا

قيةم الدراسةات الدوليةة، /العلقات الدولية، الية العلوم اليياسية والعلقةات الدوليةة ، رسالة لنيل شهادة الداتوراه فيالجدودفيدصنتعجدال رابداالمرةكي

مكتبةة : الريةاض) 1ط . فا ةل جتكةر: ترجمةة. المحاتفظوندالجادو، (محةرر (نرون سةلزر : ؛ اةذلك.1012-1011، الينة الجامعية 2جامعة الجزائر 



الواليات المتحدة واالتحاد )في حينه  ، والتي سعّرت سباق التيلل بين القابين العالميين" ر دالنجوم"

 .(اليوفياتي

 

داإلةرا ةجغيّرت في حين       موااين القوى في الشرق األوسط ،1323، التي وقعت في عام الثوب 

، ودفعت بعد ذلك نلى حروب والواليات المتحدة وحلفائهاالغرب وأطلقت ديناميات جديدة لغير صالل 

 ".نعادة هيكلة الشرق األوسط"، وسياسة "الفو ى الخلّقة"الخليج اافة، وتبني الواليات المتحدة سياسة 

 

دالسوفةتريدرفككوبالمقابل أدى       االرحتو
26
نلى تغيير ابير في استراتيجية أميراا وأوروبا الغربية،  

حلف للدفاع "من  (حيب اعم ملسييه) تم تحويل الحلف. استراتيجيات جديدة للحلف األطلييفو عت 

، نلى حلف امبريالي هجومي نحو أوروبا "عن أوروبا الغربية في وجه أي اجتياح سوفياتي محتمل

ة في وأوروبا في العالم، وخاص الواليات المتحدة االمريكيةعن مصالل  "الدفاع"الشرقية الحتوائها، ولـ 

 أفريقيا والشرق األوسط ووسط آسيا
27
. 

دلالعراقأما      دأفغت ستتن كية الهادفة نلى احتل  سبع دو  يرأدتا نلى سقوط االستراتيجية األمف  ربت

وأدت أامة النظام الرأسمالي العالمي، الدورية والبنيوية، والتي . عربية ونسلمية خل  خمي سنوات

، نلى تقليص حاد في المواانات "االطراف"وامتد لهيبها الى دو   مة ربت مرااز هذا النظام المتقد

ً مع معالجات المديونيات العامة ومع سياسات التقشف  بدأت العيكرية لهذه الدو  تظهر آثارها تدريجيا

 (والتي سنتحدث عنها الحقا ببع  التفصيل" )المراجعة االستراتيجية"وما . وانخفاض اريرادات العامة

هذه األامات، وبداية متغيّرات ابيرة لنال نتيجة  (أوباماباراك )الرئيي االمريكي الياب  م عنها التي تكل

 .كي الشامليرستراتيجي، في مرحلة التردي األمعلى الصعيد اال

ونذا نظرنا نلى محّصلة أربعة عقود من الزمن، نجد أن مييرة االنحدار األميراي بدأت منذ أواسط    

الجزئية ومظاهر الرخام االقتصادي، وتوّسع هيمنة قااع  "االنتصارات"ما ي، رغم ستينيات القرن ال

 "مبدأ مونرو"انهار فقد . على االقتصاد والمضاربات الما 
28
في القارة األميراية، وسقات مقولة  

ألميراا، وخرجت معظم دو  أميراا اللتينية من التبعية، وصمدت اوبا رغم الحصار  "الحديقة الخلفية"

 . األميراي والملامرات الميتمرة عليها، ورغم سقوط االتحاد اليوفياتي ومظلته التي حمت اوبا لعقود

دالوسا ومئّلت      ً منذ سقوط االتحاد اليوفياتي، وتشكل هذه  آسةت ً أساسيا ً ـ أوروبيا ً أميرايا استهدافا

في هذا ارطار اتب و. والهندالمناقة ساحة منافية حادة بين روسيا والصين وأميراا ونيران وترايا 

                                                                                                                                                                                     

: بيةروت) عمةر األيةوبي: ترجمةة، المحتفظوندالجادودلالنظاتمدالعاتلمي:داالمرةكيالتفرود. هالبر، ستيفان، والرك، جوناثان: ؛ اذلك(1004العبيكان، 

 (.1004: دار الكتاب العربي
26
 رسلن: لمزيد من التفاصيل قارن على سبيل المئا  ال الحصر. وتداعيات رآثاتب الكئير عن تفكك وانهيار االتحاد اليوفياتي وما تراه من لقد ا   

: ؛ اذلك(1336مراز االهرام، : القاهرة)يوسف  بكر أبو:دترجمةالسوفةةتي،د االرحتو ا قةتب عن لهتتبةخ تقتو  -الدامةج قجالموايحيبوالتوف، 

 :؛ اذلك1334، جويلية 2ج  ، 41 ع ،الدللةج السةتسج مجهج ،كالتفك نلى القمة من اليوفيتي ارتحاد البديع، عبد عباس أحمد

Sakwa, Richard, The Rise and Fall of the Soviet Union 1917-1991 (London and New York: Routledge, 1999) ; 

Malia, Martin E. The Soviet tragedy: a history of socialism in Russia, 1917-1991 (New York: Free Press; 

Toronto: Maxwell Macmillan Canada; New York: Maxwell Macmillan International, 1994) 
27
 :لمزيد من التفاصل حو  حلف الناتو من حيث نشوئه وتاوره قارن على سبيل المئا  

Kaplan, Lawrence S. (2004). NATO Divided, NATO United: The Evolution of an Alliance. Greenwood 

Publishing Group. 

Wenger, Andreas; Nuenlist, Christian; Locher, Anna (2007). Transforming NATO in the Cold War: Challenges 

beyond deterrence in the 1960s. Taylor & Francis.  
 فيه قا و م1212دييمبر  1في رسالة سلّمها للكونجرس األمريكي في  (يةمسدمو رل) الخامي بيان أعلنه الرئيي األمريكيهو " مبدأدمو رل" 28

روبية الستعمار أرا ي أو التدخل في شئون دو  األمريكتين ستعتبره الواليات المتحدة عملً عدائياً يتالب أن المحاوالت اال افية من الدو  االو

دّخل في تقرير التدو  نصف الكرة الغربي  د التدخل األوروبي بغرض ا اهادهم، أو  بضمان استقل  ال "مبدأ مونرو"نادى . تدخل أمريكي

والقصد من . وى أوروبية في الميتقبلا اعتبارهم رعايا ميتعمرات ألي قأن األوروبيين األمريكييّن اليجو ويشير مبدأ مونرو أيضاً نلى. مصيرهم

ل بتكوين ميتعمرات جديدة في األمريكتين، بار افة نلى عدم اليماح للميتعمرات التي اانت  قائمة هذا البيان هو أن الواليات المتحدة لن تيم 

دا عزالةجمارس ( مونرو)ر بالذار ان ومن الجدي .بالتوسع في حدودها الذي بقيَّ اساس اليياسة " أمريكا لممريكيين"عندما رفع شعار  سةتسج

رئييا للواليات المتحدة االمريكية ( دونالد ترامب)ولعل التاري  يعيد نفيه بعدما اصبل . الخارجية للواليات المتحدة الى اية الحرب العالمية االولى

: زيد من التفاصيل قارنلم.  10/01/1012في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%

D9%88 



، في "الجغرافةجدالجدةد دلهصراع": في مقا  عنونه بـ (Michael Klareمايكل الر )المفّكر األمريكي 

ذاته نشارة صغيرة للعيكرية األمريكية أّادت على  رورة بيط النّفوذ على آسيا الوساى و هذا الخيار ب

ا يمئل تحوال نستراتيجيا هام
29

  . 

 للواليات الكونية للمصالل حيويا مجاال - تقليديا- تشكل لم الوساى آسيا مناقةعروف ان من الم    

 دولة 15 وظهور العشرين، القرن من األخير العقد في اليوفيتي االتحاد بانهيار لكن .األمريكية المتحدة

 وانفجار والغاا، طالنف من هائلة احتياطيات تشافواا العالمية، الجيوسياسية الخرياة على جديدة ميتقلة

 العالمية والجيونستراتيجية الجيوسياسية المفاصل حو  النقا  اندلع المناقة، فياالحداث  من هائلة سلية

 عصر وتكريي نطالة نحو وتوجيهها ةالدولي تالتفاعل ديناميات في التحكم للواليات المتحدة تتيل التي

 النقاشات تلك خضم في".  Pax Americana األمريكي اليلم" عهد في األمريكية ارمبراطورية

 .األمريكية المصالل سلّم على باهتة بدت حيث نستراتيجيا،" رخوة مناقة"اـ  الوساى آسيا مناقة برات

 األمريكية المصالل خرياة في الجيوبوليتيكي والقلب الجيونستراتيجي بالمحور وصفت أن لبئت ما ثم

  .الكونية

 

 11 أحداث وقوع غاية نلى االستقل  عهد منذ الوساى آسيا في ياألمريك الدور خضعوقد     

 سلوك صياغة في تحكمت التي النيوليبرالية المقاربة نلى  -الزمن من عقد لقرابة -  2001 سبتمبر/أيلو 

 التوسع براديغم على اعتمدت والتي الباردة، الحرب بعد ما لفترة األمريكية الدبلوماسية واتجاه

Enlargement ام االحتو مقابل في (ليك أناوني) طّوره ذيال"Containment" األسي نلى وتيتند 

 للنيوليبرالية النظرية
30
.  

 األمريكية الهيمنة نستراتيجية في المفاتيل لوحة تعتبر الوساى آسيا مناقةوالبد من االشارة هنا الى ان     

 باألحداث الحبلى واليياسية ارقليمية فاعلتالت ديناميكية على األمريكية الييارة تبدأ حيث، أوراسيا على

  .الوساى آسيا في وأمنية واقتصادية عيكرية ترتيبات نرسام من انالقا آسيا قارة في

 المحور المناقةفتمئل لدية ( Zbigniew Brzezinski) بريجينيكيابيغنيف  ارستراتيجي أما    

 اللعبين عن الموارد وحاجب المهمة اآلسيوية للمناط  اذالنف مناقة أنها أي اآلسيوية للقارة الجيوبوليتيكي

. االستراتيجيين
31

 أو اآلسيوي الميتوى على سوام الصراع وندارة والتحكم التدخل مفتاح أنها بمعنى  

 هي والتي Brzezinski بريجينيكي حيب العالمية القيادة مشروع تنفيذ في أساسية ارتكاا ونقاة، العالمي

 أن الممكن من التي القارة وهي والعشرين، الحادي القرن في الرئيي األمريكي القل  مصدر  -عام بشكل-

 على شديدة تأثيرات له يكون اآلسيوية، العظمى القوى من مجموعة بين نستراتيجي تحالف فيها ينشأ

 . العالمي األمريكي المشروع

غربية أصبحت اآلن على غاية من ذه المناقة التي تمتد من جبا  األورا  حتى حدود الصين النن ه    

: تراتيجي المهّم و لئروات متعدّدةنظرا لموقعها الجيوس االستراتيجية والتجارية واالقتصادية األهّمية

القيادة المرازية " و بما أن. قيرغيزستان ذهبأواباايتان و  قان ترامانيتان، غتزبحر قزوين،  بترلل

 Centcom "األمريكية
32
اقة الخليج وثرواتها بات من الّضروري بيط النّفوذ على عـلى من اضع يـدهت 

 .زنه الخليجتمناقة يقدّر مخزونها بئلث مرات ما يخ

                                                           
29 Michael Klare, New Geography of Conflicts, Foreign Affairs, 2001,80 (3): 49-61. 

30
داأللزهر وناسي، : لمزيد من التفاصيل قارن  دآسمرةكةجدفيداالسترارةجةج دا داثدد الوساةت دبعد داالقهةمةج  ،...1007سبتمبردد77لا عكتسترقت

 .والحقا 112مصدر ساب ، ص 
31
 منشورات :دمش ) أبرهام سليم :ترجمة ،الجةوإسترارةجةجدالمهحج لضرلبارم األمرةكي التفوق :العظم  الشار ج بقعج بريجينيكي، ايبجنيو 

 . 43 -58  ص ص ،(1001 األولى، الابعة الدين، علم دار
32
، هي (CENTCOM" )سنتكوم"والمعروفة اختصارا بـ ( United States Central Command: بارنجليزية)القيادة المرازية األمريكية  

 لتنظيم القوات األمريكية وحلفائها من داخل حلف شما  األطليي -باستئنام نسرائيل  -اردارة الميلولة عن مناقة الشرق األوسط وشما  أفريقيا 

: لمزيد من التفاصيل قارن. ومن خارجه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7

%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%

D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9 



ً ابيراً يروشكل االنيحاب األم     واان االسرائليون أائر صراخا، نذ . كي من العراق فشلً استراتيجيا

لً في أدام المهمة التي شنّت يعكي فش ..."قرار االنيحاب من العراق ان " هآرتي"صحيفة اعتبرت 

 وعل  شلومو بن عامي. "الحرب ألجلها
33
وي فصلً أليماً من االنيحاب من العراق يا قائل انعلى ذلك  

فأميراا أرهقت مادياً وبدّدت طاقاتها على ... كي، وهو فصل المغاالة في االنتشار االمبريالييرالتاري  األم

 ."ما لم تنعقد ثماره

 االسرتاتيجي األمريكي مدارس التفكري
 تصنف االتجاهات العامة في اليياسة الخارجيةللمشتغلين في قضايا العلقات الدولية ان  من المعروف    

 :نلى ثلثة توجهات أساسية، هي

ال يمكن فهم العزلة هنا بمعناها المال ، أي التقوقع التام بقاع اافة . (االنكفائي) اال عزاليداالرجته .1

وحدات الني  الدولي، ولكن المقصود هنا العزلة النيبية أي  ةبقي والتفاعل مع أوجه االتصا 

العزلة تعرف  وبهذا فإن. ة نلى أدنى قدر ممكنيالدول البيئة بمعنى التقليل من درجة االنغماس في

في البيئة الخارجية أو التفاعل معها، على اافة  االنخراط اختيار يهدف نلى تقليل مدى: "على أّنها

 "والعيكرية و معظم الميتويات، خصوصا اليياسيةأ
34
.  

هيداالرجته .1 يرى بع  الباحئين . (االنغماسي) التدخُّ
35
ل يمكن حصره في محاولة خّ مفهوم التد أن 

التأثير في سياسات الوحدات األخرى، من خل  التأثير في ترايب اليلاة  الوحدة الدولية

آخرين لكن باحئين و. اليياسية القائمة فيه
36
التأثير في  - أنه ال يمكن التيليم بهذا التحديديرون  

وبصفة  .فمفهوم التدّخل يبقى واسعا ومن الصعب تحديد معايير قياسية ثابتة له -ترايب اليلاة

لية تكون أائر عامة، يمكن القو  أن  نشاطا الوحدات الدولية التي تتبّنى سياسات خارجية تدخُّ

 .مع حراية التفاعلت الدولية (تأثيرا و تأثرا)وأائر انفعاال 

 

دالمنحتزداالرجته .2 و ع الدولة المحايدة عن و ع الدولة غير  زأهم ما يمي نن .الحةتويدلغةر

لها واجبات وحقوق  دناتج عن نظام قانوني معين يحد و عها المنحااة، هو أن األولى يكون

. ا  مانات بهذا الخصوصبه ذات تأثير عليها تعايه أخرى قانونية معينة، واذلك عن قبو  دو 

اختارت هذا التوجه غير المنّظم قانونا بإرادتها،  قد أما الدولة غير المنحااة فهي التي تكون

موقفها   مانات بأن ةوال يوجد عندها أي وبالتالي ال يتّرتب عن ذلك أي التزامات قانونية،

 من قبل الدو  األخرى في حا  قيام نزاعات بينها حترمسي
37
. 

  

 األولى األمريكي ارستراتيجي الفكرتبلور  بدايات بالعودة الى عنوان الفقرة، البد من االشارة الى أنو    
 هنا األمر يتعل و رئييين، سياسيين تيارين بين المعروف الجد  شهد الذي العشرين القرن مالع نلى ترجع

 الدولية الشلون في التدخل وعت  و العزلج وعت  بين بالنقا 
38
 . 

 

                                                           
33
 .ي وسياسي نسرائيلي معروفشلومو بن عامي، ملرخ واستاذ جامعي ودبلوماس 

34 K. Holsti, International Politics: A framework For Analysis, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Chiffs, 

1988), p 93. 
35
: ترجمة، جدفيدالثمت ةنت ارجتهت دالتدخلداألمرةكة:دمتدبعددع د دفةتنتممايكل الير، : لمزيد من التفاصيل قارن. على سبيل المئا  مايكل الير 

 12، ص (1321ملسيات األبحاث العربية،: بيروت)عمر محجوب 
36
 رسالة. البتبو  الحر  بعد مت ألببت في األمن بنت د ظتم إعتو  في كهةنتون بةل الرئةس إواب  سةتسجبوعمامة،  اهير: قارن على سبيل المئا  

 والعلقات اليياسية العلوم وارعلم قيم اليياسية العلوم الجزائر الية الدولية، جامعة العلقات عاليياسية فر العلوم في الداتوراه شهادة لنيل مقدمة

  .16، ص 1002/1002: الجامعية الدولية، الينة
37
ى الحرب الباردة عل قد جامت ارد فعلفانتهام الحرب العالمية الئانية، فليفة عدم االنحياا، تعود نلى فترة ما بعد  االشارة الى انومن المفيد  

وقد شّكل . شرعت فيها القوتان العظميان آنذاك التي من مخاطر التجاهل الدولي والدخو  في لعبة االستقااب وبنام األحلف فاوتخو

 م نلى هذافيه المبادئ العامة ومقاييي االنتما ددتفي بلورة مفهوم عدم االنحياا، حيث ح الرئييية المحاة 1344الذي عقد عام " باندونغ"ملتمر

داال حةتزدبةندالنظرةجدلالتابةقيحيى أحمد الكعكي، : لمزيد من التفاصيل حو  حراة عدم االنحياا قارن على سبيل المئا  .الناش  التوجه  عدم

 (.1322دار النهضة العربية، : بيروت)
38
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 القضايا عن العزلة في ترى اانت التي الخارجية األمريكية اليياسة فليفة وعت دالعزلج خااب يعكي    
 أو "الجديد العالم" أو اع ترتيب في تكمن األولوية وأن ،األمريكية المتحدة للواليات آمنا ملذا العالمية

والذي تحدثنا عنه قبل  3281 امع "مونرو مبدأ" في ذلك تبلور وقد .األمريكية القارة في "البكر األرض"

التي أعلنها و" عقيدة مونرو"اطل  عليها  متكاملة عقيدة في "واشنان موعظة" انبئقت العام، هذا ففي .قليل

 و مت، 1212دييمبر  12 لكونغرس األمريكي فيامام ا James Monrow الرئيي جيمي مونرو

 :ثالثجوأهمها العامة  "الئوابت"من مجموعة 

 .جديد أوروبي الستعمار مجاال ميتقبل تصبل أن يمكن ال األمريكية رةالقا :ألال -

 الواليات المتحدة ال تنوي التدخل في الشلون اليياسية األوروبية وتحترم النظم القائمة مهما: ثت ةت -

 .اختلفت هذه النظم عن النظم األمريكية

 .األمريكية القارة شلون في األوربية الدو  تدّخل المتحدة الواليات تقبل ال :ثتلثت -

 

ويمكن االتفاق مع التحليل     
39
الم القديم عن صراعات الع االبتعاد ن مبادئ مونرو بدعامتيها؛أالذي يرى  

لللتزام األمريكي بالنزعة  العملي ي وجود قرب األطليي، قد مئلت النموذجومنع األوروبيين من أ

 .االنعزالية

 

 بين الدائرة الحروب ليياستنا، في أو شأن لنا ليي"  :بقوله قيدةالع هذه عن (مونرو جيمي) عبر وقد    
"وحدهم تخصهم لبواعث األوروبية القوى

40
 أوربي توسع أي بأن حاام بشكل األوروبية القوى حذر فيما  .

  .وأمنها بيلمتها يحدق خارا واشنان تعتبره الغربي النصف في
واانت  األمريكية، القارة في األوروبي للوجود حد بو ع األمريكية المتحدة للواليات المبدأ هذا سمل    

 بإسبانيا هزيمة المتحدة الواليات ألحقت نذ ،األمريكي التاري  في تحو  نقاة 1898 عام نسبانيا مع الحرب
 .بها أوربي تواجد آخر من األمريكية "القارة تنظف" أن واستااعت

 

 في الحكم سدة( Theodore Roosevelt بلزفهت بةوولث) األمريكي الرئيي اعتلى بمواااة ذلك،    

 العزلة سياسة جدار على تظهر ارستراتيجية التشققات بوادر فبدأت، 1301 سنة في األبي  البيت

ان الزم من قرن من ئرألا الخارجي األمريكي اليلوك في المتحكمة
41

 حو  الجد بدأ  1301ففي عام . 

 في األخرى األمم ةلمشارا مدعوة وأصبحت قوتها عناصر ريكيةاألم األمة استكملت أن بعد العزلة سياسة

 العالمي الشأن
42
. 

 

 ةوالمشارا االنعزا  مبدأي بين ما ا ت تلةج مر هج تمئل 1916 و 1901 عامي بين ما المرحلة نن    

 .الفريقين بين الفكري الجد  استغرقها التي الينوات وهي (.التدخل( العالمية

 الملسي يعتبر نذ .الدولية اليياسة في األمريكي للحضور األولى البدايات ورتتبل (بلزفهت) فمع    

 العقيدة القوة تعتبر التي الدولية، العلقات في الواقعية للمدرسة األو  والملهم التدخل لمذهب الفعلي

 لييت - رأيه في - المتحدة فالواليات .مقتدرة أمة تتبعها عندما العزلة سياسة وانتقد. الدولي للتأثير الوحيدة

 متقوقعة البقام في مكيبها تتخاى خارجية مصالل لها بل للفضيلة، تجييدا
43
. 

 مرحلة االنتقا  الفعلي من دور الدولة المتقوقعة في 1312و  1312شهدت الفترة الممتدة ما بين     

بين  ذروة الصراع وهي الفترة التي شهدت. محياها نلى الدولة المنخرطة والملثرة في اليياسة العالمية
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 25 ص ر،االذ الياب  المرجع خزام، أبو نبراهيم 
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 األهلية :انمّ ع  ) البديري فا ل مالك :ترجمة األو ، الجزم ،البتبو  الحر  بداةج  ت  عشر  الستبع ال رن من الدبهومتسةج ييينجر،ا هينري 

 .22ص  ،(1334 األولى، الابعة والتوايع، للنشر



بدخو  الحرب العالمية  (ويلين)واان قرار الرئيي  .فكرة االنعزا  أو التورط في المشاال العالمية

 .عن الخط الذي حكم سياستها الخارجية منذ قيامها المتحدة و  خروج فعلي و قوي للوالياتاألولى، أ

 

 نظريتين بين العشرين القرن مالع مع الجد  ماحتدا في اديمياألا الميتوى على اليياسي الجد  ت رِجم      

 الئانية وجيد )روافلت تيودور ( "الواقعية" األولى جيد األمريكي، الدور وماهية الدولية اليياسة في

 .(ويلين وودرو" )المئالية"

 

 دةالمتح الواليات تلعب لم نذ األمريكية الهيمنة تراجع لوحظ 1941 ل 1919 من الممتد  الفتر  خل     

-1323) الئانية العالمية الحرب نهاية غاية نلى الجد  هذا واستمر العالمية، اليياسة في ريذا دور أي

 االنعزا  ي صفحة سياسةفيما يخص الواليات المتحدة؛ ط  تةجتةننلى الحرب  هذه تأدفقد  (.1324

 . المتحدة باعتبارها قوة عالميةوالتكريي النهائي ليلاة الواليات 

ووجدت لها العديد من األنصار طيلة القرن  استمرت ن سياسة االنعزا  قدمن ارشارة الى أ والبد    

من الممكن  دفي الحرب العالمية الئانية لم يع انتصارها التاسع عشر ومالع القرن العشرين، ولكن بعد

 :هما رئيييين نثنين من بينها أسباب للواليات المتحدة أن تعود ليياسة االنعزا  لعدة

 يفقد جدواه أمام أنظمة األسلحة الجديدة؛ "الحصن المنيع"التقدم التقني الهائل الذي جعل : األلل -

 الصراع ضاألمر الذي يّحتم الحفاظ عليه خوفهو تبوؤها المراز القيادي للعالم الغربي،  الثت ي اوأم -

 .العالمي

 

 وا ل بشكل تماسكه عدم من وبالرغم مريكياأل االستراتيجي التفكير أن القو  يمكن الفترة هذه خل      

 متماسكة، نستراتيجية عقيدة لصياغة مصراعيه على التفكير باب فتل أنه نال وفكرية، نستراتيجية عقيدة في

 الحرب" بإستراتيجية بدما الكبرى االستراتيجيات عهد ببداية وملذنا ارستراتيجي التردد مع القايعة معلنا

 صميم في (George Kenanاينان  جورج) والدبلوماسي ليياسيل االحتوام دةعقي انتا التي "الباردة

 في األمريكية لخارجية اليياسة على المهيمنة ارستراتيجية بمئابة تعد بل األمريكي، ارستراتيجي الفكر

 ارستراتيجية جوانبها
44
. 

 

 ارستراتيجي التفكير " اال توا سةتسج" تعكيف (7929د–د7991)د"الحر دالبتبو "فتر دأما خل  دددد

 اليياسة أجندة أولويات أولى اليوفيتي ارتحاد مع العلقات أصبحتخل  هذه الحقبة، حيث  األمريكي

 الذين األمريكية الخارجية اليياسة لصانعي بالنيبة وا حا ذلك يكن لم البداية في .األمريكية الخارجية

 ائتلف" استمرار نمكانية بشأن اليوفيتي االتحاد مع العلقات حيا  اليقين وعدم الشكوك تياورهم ظلت

وظل . ألمانيا هزيمة عقب (بورسدام) في النصر غنائم واقتيام الئانية العالمية الحرب في "المنتصرين

 ميتمدة اليوفيتي ارتحاد مع األمريكية المتحدة الواليات علقات ستبقىاانت  نذا ما اليلا  مفتوحا حو 

 ،1322 عام بحلو ولم تاو  فترة االجابة ف. مفتوح؟ صراع نلى ستتحو  أنها أم ةابالشرا ارحياس من

واآليديولوجي  اليياسي الصراع نحو باتجاهها اليوفيتية-  األمريكية العلقات حو  الصورة اتضحت

 حو  يتمحور الوحيد اليلا  انوا ".الباردة الحرب"ـ ب رفع   ما نطار في والعيكري واالقتصادي

 .شاملة حرب نلى وتحوله اليوفيتي االتحاد مع سياسي صراع تفجر احتما 

 االتحاد ردع" هو وا ل هدف التالية األربعة العقود في العالمي األمريكي للتدخل انا لذلك، ونتيجة    

 ."ييةالمارالآليديولوجية  نشره دون والحيلولة الميلل التوسع محاولة عن اليوفيتي

 George منهجيةالو الفليفية أطرها وصا  ابتكرها والتي، االحتوام سياسيةخل  هذه الفترة شهدت     

Kenan التقليدية بالدبلوماسية شبيهة مبادئ على اناوت األولى بداياتها ،"االحتوام مهندس"ـ ب المعروف 

 مبدأ وتحقي  المالي ارنفاق في التوسع عن والنأي العيكرية الوسائل من القليل باستخدام تقضي التي

 . القوى تواان
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أساسية مرا ل ثالث من التقليدية صيغته في اال توا  يتألف    
45

  : 

  ؛المعينة القوى بين روازن تحقي  نلى األلل  المر هج تهدف -

 معيكر في التواان واستغل  لا ش تقت  ا  ستمت  نحداث نلى الثت ةج المر هج تهدف حين في -

 ؛العدو

 تضم مفاهيمية سياسة نطار في هوسلوا الخصم رغةةر نلى تهدفف واألخيرة، الثتلثج المر هج أما -

 تحقي  نلى - المااف نهاية في- اليعي احتما  مع وارفياد االحتوام بإستراتيجية شبيها شيئا

 االعتبار بعين دائما األخذ مع المفاو ات خل  من وذلك العالقة، الكبرى القضايا حو  تيوية

 أهداف فرض أجل من والعيكري اليياسي التخايط في قائم خيارا الحرب نلى اللجوماحتما  

  .أخرى بوسائل الخاأ دائرة في الوقوع نلى بالخصم والدفع الحقيقية األهداف لتحقي  وسيلةا بديلة

 

 - وأهدافه هسلوا على والتأثير الخصم ن عاف نلى تهدف نستراتيجية بوصفه- فاالحتوام هنا من    

 وحماية النصر تحقي  تتوخى التي واليياسية والئقافية والنفيية المادية األبعاد مجموعة على يناوي

 هو الذي اليياسي النصر ترسم بصورة للقوة المختلفة األبعاد بين الملئم بالجمع وذلك الوطنية، المصالل

 .العيكري أو المادي النصر من مجاال أوسع

 ارستراتيجي الفكر أنماط على المهيمنة ساساأل ارستراتيجية االحتوام، نستراتيجية أصبحت وهكذا    

 فر تها الوسائل في واختلفات الرؤى في تباينات مع "الباردة الحرب" نهاية وبعد أثنام األمريكي

 .الباردة الحرب بعد ما لعالم والجيوسياسية الجيونستراتيجية التحوالت

ا  متأثرة بنتةائج الحةرب العالميةة الئانيةة، رغم أن جذور التفكير ارستراتيجي األميراي المعاصر ال تز    

مةةن ارنتةةاج % 42والتةةي  ةةمنت موقفةةاً مميةةزاً ومتفوقةةاً للواليةةات المتحةةدة حينمةةا اانةةت تيةةاهم فةةي حةةوالي 

ال تيةاهم كةا نفيةها اآلن ير، واالدعةام بانتصةار حاسةم، تجةد أمالعالمي، نال أنه ومةع انتهةام الحةرب البةاردة

 مداب دألدم تببت وقد شهدت العقود األخيرة ما يمكن وصفه بئلث  .عالميمن ارنتاج ال% 12بأائر من 

من التفكير ارستراتيجي األمريكي، يمكن استخلصها من متابعة عينات من ارنتاج الفكري والبحئي الةذي 

العقدين األخيرين عن أبرا مفكريها، ونيةتايع مةن خةل  تفحصةها ولةو العقود االخيرة وخاصة صدر في 

فيمكن  المداب دالثالث، أما (جورج دبليو بو )ندارة سريعة توقع الميار األائر ترجيحاً في توجه  بلمحة

 حصرها على النحو التالي
46

: 

 

 

 . ـ المدرسة التقليدية المحافظة1

 (. االحادية الجانب)ـ المدرسة التدخلية الحاامة 1

 . بالشرااة( االنتقائية)ـ المدرسة التدخلية المتدرجة 2

 

 s(Traditional Conservative(درسة التقليدية احملافظة امل
تجدر الملحظة الى امكانية اعتبار المدرسة التدخلية االنتقائية والمدرسة الواقعية مياراً واحداً في حقل     

 Henryدهناريدكةسانجروأبرا مفكةري المدرسةة االولةى وايةر الخارجيةة االميراةي االسةب  . الممارسة

Kissingerالدبهومتساةج": ن ماالعة آرائه بالعودة الى اتابيه، ويمك "
47
هالدرحتاتجدامةركاتدسةتساجد" و ،

"ختبيةج؟د حودوبهومتسةجدال رندالوا ددلالعشرةن
48
، الةذي اةان (ريتشارد هةاس)أما المفكر اآلخر فهو . 
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 Kissinger, Henry (2001). Does America need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century, 

Simon and Schuster, New York, 2001. 



، ويمكةةن العةةودة الةةى "ميةةلولية التخاةةيط اليياسةي فةةي الخارجيةةة االميرايةة" هةةو آخةر منصةةب رسةةمي لةه

"الفرصج،دلحظجدامةركةجدلتعدةلدمستبدالتتبةخ": تابها
49
 . 

شغل منصب رئةيي المراةز  وقدت االخيرة تلقى صدى واسعاً، والجدير بالذار ان اتابات هاس في الينوا

ورغم التفاوت النيبي في . "عالم بل اقااب"البحئي اليياسي بمجلي العلقات الخارجية، وصاحب مقولة 

لمةةا يجةةب ان تكةةون عليةةه اليياسةةة الخارجيةةة االميرايةةة، نال انهمةةا  (هةةاس) و (اييةةنجر)مقاربةةات اةةل مةةن 

مفتوهتداندالخارداالستسيدالذيدةوايمدامةركتدهودعدمداست رابدلراوازنداائر واقعية،   ظر في  ةشتركتن

ويراةز . ولبدالتحتلفات دلالشاراكجداستسايدبةنقاتن أ، ويعتبةران العالقت دبةندال اوىدالرئةساةجدفايدالعاتلم

. وروبا، الصين، اليابان، والهند بصةورة اساسةيةأكا، يرمأ رورة تاوير شرااة عالمية بين على  (هاس)

  .قتمجدروازندولليدمست ركرةجدلالدبهومتسةجدمعت،دلالسعيدإلةجبدعه دلاتنانداعتمتودال و دالعساما 

الحرب بين الدو  والتغيرات في  نإالواقعية فالمدرسة وفقًا لما يرد في من المفيد التذاير هنا الى انه وو    

ن منةةذ القةةدم ونلةةى األبةةد وفةةالواقعي. اي فةةي القةةوة بةةين الةدو بيةةبب النمةةو غيةر المتةةوا النظةام الةةدولي تحةةدث

 ن توايةع القةوة فةي النظةام الةدولي يتحةو  علةى مةرّ أالعلقات الدولية نلى الحقيقة التي تقةو   يعزون حراة

طبيعةة النية   ر مةنغيّ  اية في العلقات بين الدو  وأخيرات جذرحدوث تغير الىالزمن وهذا التحو  أدى 

 الدولي نفيه
50
. 

 

 Assertive Interventionalists )(املدرسة التدخلية احلازمة 
 ينتمي أبرا مفكري المدرسة التدخلية الحاامة عموما الةى مةا اتفة  علةى تيةميته بالمحةافظين الجةدد    

51
 ،

، لكن ليي ال االسمام التي لمعت في االعةلم االميراةي (المةركيدالجدةدلثة جدال رندا)الذين وقعوا على 

وينيةب نلةةيهم . الة ... ليةدين ااغةان، ووليةةي، واروثهةامر، وارييةتو  وومئةل بيةر ، وولفةويتز، وفيةث، 

القةوة، اررهةاب، ": فةي اتابةه (لالتاردباسالدمةاد)تقديم وجهات نظر متماسةكة ومعبةرة مئلمةا قةدم اةل مةن 
52" ملخار محةدق باسةتراتيجية اميراةا فةي العةا: لحرباليلم، وا

ثمةن ": فةي اتابةه ( ةاتلدفرغساون)و أ، 
" االمبراطورية االميراية

53
القوة االستراتيجية في القرن الواحد : العصر االميراي": (بلبر دلةبةر)و أ، 

 . "(1004) والعشرين

جه الواليات المتحدة هو ما يمكةن تيةميته خار الذي يوان التهديد األأالى  ،في نظرتهم ،ويتقاطع هلالم    

هميةة ابةرى علةى دور التحالفةات أوال يعلقةون مةن الكةرة األر ةية واررهةاب،  "حزام الفو ى الجنوبي"

والشرااات، ويلمنون بأحقية التدخل العيكري المنفرد للواليات المتحدة بحيب رغبتها، وال يقيمون وانةاً 

دد."كية الخاصةيرالمصلحة االم" يرونهلحلف الناتو، اذا لم يتفقا مع ما  فعلياً لدور االمم المتحدة، او حتى

دائماً للستخدام  "وسائل مشروعة"كية والعقوبات االقتصادية يرن استخدام القوة العيكرية االمأويعتبرون 

وبهةةدف القضةةام علةةى التهديةةدات، وتةةرويج االفكةةار والنمةةاذج الديموقراطيةةة، ويةةدعون  ؛بصةةورة منفةةردة

اليات المتحدة للعب دور قيادي مع حلف الراغبين وبصورة انتقائية بحيب الالب في مواجهة ال حالةة الو

معينة، وال يكترثون لمن يعتقد بحدود او  وابط للقوة العيكرية واالقتصةادية االميرايةة، ويمكةن وصةفهم 

"  ها دالمكاتبرةن"ـ يةا بةبةن ـ الةذي نفةذ رؤيةتهم ـ عملارفعل في  وم التجربة الميدانية خةل  عهةد بةو  

Alliance of Arroganse. 
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عليهةا  تملةيآيديولوجيةة تعمل بواساة معتقةدات شةبة  (المحافظتين الجدد)مدرسة وفوق ذلك اله فان هذه ال

 استراتجيات عامة في اليياسة الخارجية
54
. 

  

 (Progressive Multilateralist)املدرسة التدخلية املتدرجة 
، أبرا مفكريها (Zbigniew Brzezinski)يعد و، بتلمدبسجدالهةبرالةجدالمثتلةج ويمكن وصفها ايضا    

تفوق اميراةا وميةتلزماتها : رقعة الشارنج الكبرى": في اتابين من اتبه العديدة همامبئوثة ونجد افكارها 
" الجيوستراتيجية

55
" هيمنة عالمية ام قيادة: االختيار" ، و

56
: الناعمةة القةوة": فةي اتابةه (يوزفد تي)دو، 

"الدولية في اليياسة النجاحوسائل 
57
 . 

د للواليةةات المتحةةدة تتقةةاطع نظةةرة هةةذه المدرسةةة مةةع مدرسةةة المحةةافظين الجةةدد فةةي تحديةةد الخاةةر المهةةدِ     

فةةي سةةبل  رختهاا لكةةن  ،الفو ةةى الجنةةوبي، باال ةةافة الةةى اررهةةابقةةوس باعتبةةاره قةةوس االامةةات او 

لعها داساتخدامد، اهمةاجدالتحتلفات دلالشاراكجدالدللةاجيةة المئاليةة علةى المدرسة الليبرال رعولاذ  .المواجهة

ت ، لبنةةام اجمةةةاع اسةةةتراتيجي وتحالفةةةاال ااو دالنتعماااجدلالدبهومتساااةجدفاايدالسةتساااجدالختبيةاااجداالمةركةاااج

كا للتحالفات الدولية يجب ان تكون ميتندة الى قناعة اآلخرين الاوعية ير رورية والنظر الى ان قيادة ام

    . اصحاب هذه المدرسة بمحدودية القوة االميراية عترفلةبها، 

و اعتمةةةاد المقاربةةةة أو التضةةةخيم لخاةةةر مةةةا ييةةةمى باررهةةةاب أمةةةن الترايةةةز  (Brzezinski)ويحةةةذر     

، ويةدعو الةى الواليةات المتحةدةقود فةي نهايةة الماةاف الةى عزلةة نةه سةيلعيكرية االحادية للتعامل معه، ألا

وروبةا أاما ياالب بأن تلعةب . المدعوم بالشرااة والتحالفدالوقتئيوالتدخل  ستبتقياالالتدخل بين  التمةةز

 . و ادارة االامات األمنية العالميةأتتحمل ميلولية ا افية في احتوام دوراً اابر و

 

58( Eurasia) علةةةةةى مناقةةةةةة أوراسةةةةةيا (برجينيةةةةةكي)ز ويرّاةةةةة    
كةةةةةا يرأماميةةةةةدان رئييةةةةةي لتوجةةةةةه  

ين التأثير على تلك المناقة وبين الييارة عليها، ويعتبةر ان سياسةة ادارة بةو  ب لةفرقالجيوستراتيجي، 

ن أقاصرة عن تحقي  ذلك، وانها سةتكون الميةرح الفعلةي لميةتقبل التوجةه اليياسةي العةالمي، ويحةذر مةن 

 وروبا تدريجا عن الواليات المتحدة وتدخل في نزاعأعدم الحكمة في ادارة الميرح سيلدي الى ان تتحو  

 . سياسي مع روسيا

وارانيةا وبقيةة دو  أالةى تشةجيع التوسةع لحلةف النةاتو واالتحةاد االوروبةي شةرقا لضةم  (برجينيةكي) ودعا

البلقان، مع اتباع سياسة تواان بين الحزم والتعاون مع روسيا، ويخشى من تنامي منافية قابية تيتند الى 

نةه ألمخاوف اليابانيةة فةي محياهةا الحيةوي، ويعتبةر تعزيز الصين لدورها االقليمي والعالمي مقابل تنامي ا

ي انةدفاعات محتملةة أمن الحكمة اعتماد استراتيجية تأخذ في االعتبار مصالل الصين المشروعة وتخفيةف 

 . لها نحو طموحات امبريالية

المفةرط علةى أوراسةيا اائةر مةن الشةرق  Zbigniew Brzezinski)ينتقةد الةبع  ترايةز من جانبهم،     

سط وعلى دعوته الصريحة للتياهل مع ال من الصين وفرنيا والمانيةا، مقابةل تصةميمه علةى احتةوام األو

ً  "االمبراطورية اليوفياتية"و م الدو  التي انيلخت عن   . سابقا

                                                           
54
 .، مصدر سب  ذاره... لالواقعةجدالسةتسجدالختبيةجداألمرةكةجدبةندمدبستةن،دالمحتفظةندالجدةدهادي قبييي، : قارن 

55
 Zbigniew Brzezinski (1997). The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, op, 

cit. 
56 Zbigniew Brzezinski (2004). The Choice: Global Domination or Global Leadership. Basic Books, op, cit.  
57

 Joseph Nye (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, PublicAffairs. 

دلهكتت دبتلعربةجل درريمج درويد دا ظر. دالنتعمج، يوزفد تي: دال و  دالدللةج: دالنجتحدفيدالسةتسج  دمحم توفي  البجيرمي: ، ترجمة وتحقي لستئل

. خيةلنفي المللف يلخص فيه ايفية حل المنااعات الدولية في ظل التجربة التاري ويمكن العودة الى اتاب آخر. (1002مكتبة العبيكان،  : الرياض)

 ىاألول الابعة اامل، مجدي و الجمل أمين أحمد :ةترجم ،التتبةخ ل لهنظرةج م دمج:دالدللةج المنتزعت  ناي، جوايف: لمزيد من التفاصيل قارن

 (.1332 ،العالمية الئقافة و المعرفة لنشر المصرية الجمعية: القاهرة)
58
المناقة الجغرافية العقدة هذه تمئل . ²ام 4200000000هي اتلة أر ية مياحتها ، "آسيا"و" أوروبا"، اسم مراب من المتي  Eurasia أوراسيا 

، حيث يشمل قوس االامة الحالية ال من أارانيا والشرق األوسط المشتعل ويتمدد ليصل الى جنوب دوليةالميتعصية للتوترات في العلقات ال

أن أوراسيا تشكل مكمن  زبةغنة دبةريةنسكي، يرى تي جرت االشارة نليه سابقاال" رقعة الشارنج الكبرى"في اتابه . الصحرام الكبرى ارفريقي

 .التحدي اليياسي واالقتصادي للييادة األمريكية على العالم، وأن قوة أوراسيا تفوق بشكل ااسل قوة أمريكا



 

صورة مفرطةة علةى القةوة باعتمدت  الواليات المتحدةن أفي  (جوايف ناي)مقاربة  رتهخصدبالمقابل،و    

الى جانبها، ويعتبر ان عولمة االقتصاد واالفراط في استخدام  ال و دالنتعمجها اعتماد العيكرية ويجب علي

هةم أحةد أحةدثا ردود فعةل سياسةية واجتماعيةة تحمةل الواليةات المتحةدة الميةلولية، وتشةكل أ ال و دالخشانج

 . هاسباب الغضب والعدام على ميتوى عالمي  دأ

ن المعةروف ان مفهةوم القةوة يعةد مةن فمة. القةوة واشةكالها وهنا البد من بع  الملحظةات حةو  مفهةوم    

اليةيارة علةى أفعةا  : "القةوة بأنّهةا Hans Morganthawيعةرف  .أائر المفةاهيم جةدال العلقةات الدوليةة

 "وتفكير اآلخرين
59
.  

قدرة طرف معين على التأثير في سلوك : "ان القوة تعني Joseph Ney من جانبه يرى جوايف ناي 

 "لحصو  على مخرجات ت واف  نرادتهاآلخرين ل
60
.  

د:للقوة واحد آن في ومتباينين متراباين بعدين بين المختصون يفرقو    

دللقوة؛ التقليدي المفهوم ما، وهو لدولة الوطنية القدرات تمئلد(Potential Power):الكتمنجد ال و 

 .األولى القوة تحويل عملية عن الناتجة الميتخدمة القوة تمئلد(Effective Power):الفعهةجد ال و 

 وحدها، نتيجة للموارد يكون ال القوة عن الناتج التأثير أن على هناك من يلّاد التفري ، هذا من انالقا    

بأن  يفير أن للقوة يمِكن والذاي المناسب االستخدام أن حيث أيضا، الموارد توظيف لاريقة نتيجة ولكن

 بأنّها التوقع ونّنما على موجودة، هي القوة بأن االعتراف على قطف يعتمد ال أن يجب التأثير توسيع

 .أيضا ستيتخدم

( اآلمرة) الصهبجوهناك القوة  الهةنجالقوة فهناك القوة  تكتلأمن جهة اخرى يتم التمييز بين و    
61
 . 

 

دالهةنجتعني    القدرة على الحصو  على ما تريده من خل  الجذب ال من خل Soft Powerدال و 

وبهذا المعنى تكون القوة اللينة قائمة أساسا على القدرة على تشكيل أفضليات . التعنيف أو ارغرام

 .اآلخرين

دالصهبجاما  فتعني القدرة على جعل اآلخرين يغيرون  Hard Command Power( اآلمرة) ال و 

 .(العصا)تهديد أو ال( الجزرة)مواقفهم ويّتبعون ميارا محددا للحراة، وهي تقوم على ارغرام 

 

وتقتضي النظرة الشاملة لمياهمات التفكير االستراتيجي االميراي عدم تجاهةل االصةوات التةي تصةدر     

من حين آلخر، والتي تتقاطع مع بع  جوانب في تفكير المدرسةتين الليبراليةة المئاليةة والمحافظةة، والتةي 

امةة تواانةات اقليميةة تخفةف مةن خل، واليةعي القوالتحو  الى الدا للواليات المتحدةتدعو الى عزلة جديدة 

 للتدخل الخارجي المكلف تهاحاج
62
 . 

 

  ؟انعطاف إسرتاتيجيهل مثة  –يف عهد باراك اوباما  مدرسة اإلدارة اجلديدة
انةدحار   اةان يمكةن للمتةابع أن يلحةظلئانية مع اقتراب موعد نهاية عهد الرئيي بو  االبن في دورته ا    

، وبدا األمر ملفتاً عندما أغلقت ملسيةة القةرن لمدرسة التدخلية للمحافظين الجددالعديد من رموا ا وتياقط

لشلة المحافظين الجدد، وطالت عملية االنكفام والتراجع معظم جديد أبوابها بعد أن اانت مرتعا األمريكي ال
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محافظة بعد سيارة شبه مالقة على الخااب الفكري واليياسةي وارعلمةي فةي اليةاحة المرااز البحئية ال

 .األمريكية

انالقت بع  المبادرات الرافضة لييارة المحافظين الجدد وسعت للمواجهة والتحدي في هذه االثنام و    

اةاديمي والخبةرة ، حيث انالقت مجموعة واانة في موقفها األ1009حتى قبل االنتخابات النصفية في عام 

( معقددكترو)ـ اليياسية من المحيوبين على التيار الوساى المحافظ المتمئل ب
63

، والليبراليين من الحزبين 

رحاتل دماندأيالد"من سب  لهم الخدمة في ندارات جمهورية وديمقراطية سةابقة، أطلقةوا علةى أنفيةهم اسةم 

وقةع عليهمةا   2003ور األخيةرة مةن عةام ، وأصةدورا بيةانين متلحقةين فةي الشةه"سةتسجدختبيةجدلاقعةاج

، "مخاتطرداإلمبراطوبةاج"األو   :شخصية أااديمية وسياسية مرموقة، تحت عنوانين باراين 10أائر من 

 ."مختطرداال تالل"والئاني 

وتلحقت المبادرات األخرى لتشكيل مرااز بحئية وملسيات استشارية تعبر عن التوجه الديمقراطي،     

ً داخل الحزب" اليياري"وخاصة الجناح  ، مئل مراز التقدم الديمقراطي بالمعيار األميراي طبعا

 Center for""، ومراز األمن األميراي الجديد" Center of American Progress" األمريكي

New American Security.  وسرت حالة من الحيوية واالنتعا  في أوصا  بع  المرااز البحئية

الديمقراطي، وارتفعت وتيرة االنتقاد ليياسة الرئيي بو  ومخاطرها في وسائل المحيوبة على الحزب 

 .ارعلم األمريكية المختلفة

وسارعت بع  المرااز البحئية نلى تشكيل فرق عمل مشتراة من مفكرين نستراتيجيين وميلولين     

اليياسية وارستراتيجية،  سابقين من الحزبين، لتقديم رؤى ودراسات وبرامج جديدة تعالج مختلف الجوانب

تحت اانت  (CSIS مراز الدراسات الدولية وارستراتيجية)ومن أبرا الدراسات التي صدرت عن 

ً  - smarter more secure America " A :عنوان : ، أو بعبارة مختصرة"أميراا أذاى وأائر أمانا

دالذكةج  .ال و 

ً  ،وشكلت الدراسة وهي ونن تجنبت اتهامه صراحة  اربن لرئيي بو ندانة صارخة لنهج وسياسة ا ،عمليا

ال و د"وتشكل الدراسة تاويراً لمقولة . وا حا من هو المقصود اان هنال أن" القوة الغبية"باستخدام 

 ،، وهو من الذين شاراوا في صياغة الدراسة(Joseph Nyeجوايف ناي )التي أطلقها " النتعمج

 .وغيرهم (Richard Armitage) رمتياجريتشارد أ و (Brzezinski)بار افة نلى 

ارع "أن تعيد نحيام قدرتها على الواليات المتحدة شير نلى أنه يتوجب على يوملخص هذه المقولة     

فبالرغم من هيمنتها وتفوقها . حو  العالم، بدال من االعتماد على قوتها العيكرية وحدها" األمل وارقناع

فهي محدودة القدرة في مواجهة تحديات اليياسة  (Hard Power) ةأو الخشن في امتلك القوة القاسية

فمراز وهيبة أميراا في العالم في تلِ  متيارع، وتجاهلت نلى حد ابير استخدام الوسائل  .الخارجية

، وال تزا  تفتقد نلى رؤية نستراتيجية تمكنها من مزج القوتين  (Soft Power) التقليدية للقوة الناعمة

لمواجهة التحديات الراهنة والميتقبلية، ويتوجب عليها " قوة ذاية"، وتحويلها نلى "الخشنةوالناعمة "

اغتنام الفرصة اليانحة للنخراط في حوار وطني شامل داخلي حو  أفضل اليبل الجتذاب دعم أصدقائها 

 .وحلفائها في خدمة و مان مصالحها لممن القومي

نلى  1002منذ صدور هذه الدراسة في عام (  CSIS سترارةجةجمركزدالدابست دالدللةجدلاإل)وباشر     

ً  ."القوة الذاية" أي عقد سليلة من المحا رات الدورية تحت هذا العنوان أن يصدر في  واان ملفتاً أيضا

، أحد أبرا خبرام ومحللي (Ted Galen Carpenter كتببنترد.غرةدد)ـ ل اتاب جديد 1002صيف عام 

دالذكةج: "، تحت عنوانالذي جرت االشارة اليه سابقا معهد ااتو شلون األمن القومي في دال و   حود:

دألمرةكت د كةمج دختبيةج  "سةتسج
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بصورة أساسية مخاطر وثغرات  هذا الكتاب في كتببنتردويتناو . 

االعتماد األمريكي المفرط على القوة العيكرية، ويدعو نلى  رورة نعادة النظر باالنتشار العيكري 

                                                           
ملسية تشارلز )تأسي المعهد باسم . ات ليبرالي أمريكي مقره الرئييي في واشناناث سياس، هو معهد أبحCato Instituteمعهد ااتو  63

 years at the Cato Institute, 2001 25:لمزيد من التفاصيل قارن. معقددكترو، تغير اسمه نلى 1326يوليو /تموافي  و 1322عام  (شاوت

annual report.  
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 Ted Galen Carpenter, Smart Power: Toward a Prudent Foreign Policy for America, Cato Institute, 2008.   



تنفقها الواليات المتحدة على الشلون  التي ، وياالب بضرورة تقليص الميزانيةلواليات المتحدةالمكلف ل

 .العيكرية واألمنية

 Project on National Security مشروع نصلح األمن القومي"تيليط الضوم على والبد من     

Reform   " ة حو  نستراتيجية شكل أهم مراجع، و1002الذي صدر التقرير األو  عنه في يوليو

تمو  من  مؤسسجدوائمجتحو  المشروع عملياً نلى فقد . 1322 وهيكلية األمن القومي األمريكي منذ عام

الكونغرس ومن ملسيات أهلية ميتقلة وتحظى بتأييد ومياندة الحزبين ويشارك في نعداد الدراسة 

 :اسة الرئاسة األمريكيةعشرات الخبرام والباحئين من الحزبين أيضاً وبالتعاون مع مراز در

 "The Center for the Study of the President". 

 يهدف هذا المشروع    
65
نلى تقديم توصيات تتحو  نلى مشاريع قوانين في الكونغرس، للمصادقة على  

 . تعديلت جوهرية في طرق عمل وتنظيم هيكلية األمن القومي األمريكي بانعكاساتها الخارجية والداخلية

تهدف نلى تحديد مكامن القصور والضعف، وتقديم البدائل لنظام األمن  هذه المراجعة الشاملةانت او

 .القومي بإسقاطاته على الصعيدين الخارجي والداخلي

دبتباكدألبتمت)دإواب كت تد هل: التالي يلا تارح الملحظات اليابقة ال      مدبسجد"درسع دلتأسةس(

 ؟ الستب جدالذكردالثالثدرعتمددعه دمدبسجدمندالمداب  تللتداندختصجدبقت،دأمدد"فكرةج

أقرب في صياغتها الستراتيجيتها المقبلة نلى  اانتأن ندارة أوباما يبدو ومن خل  متابعة الممارسة 

درمزجدبةندالى  ةمضار واانتالمدرسة الليبرالية المئالية، مع تاوير انتقائي لها،  داسترارةجةج اعتمتو

دواقعةجدالمحتفظجدلالمدبسجدالهةبرالةجدالمثتلةج،دبواقعداالضارابدللةسدالرغبجيوا بدمندالمدبسجدال
66
د. 

استنادا نلى طبيعة الميتشارين المتحلقين  بقيادة أوبامامن اليهل توقع رؤية اردارة الديموقراطية اان و    

ناي، بار افة نلى  ، واان أبراهم ـ ولو عن بعد ـ بريجينيكي وجوافاألولى نبان حملته االنتخابية هحول

أن يعتمةد أوبامةا علةى فرية  األمةن  واةان مةن المنتظةر .ميلولين سابقين حفلت بهم ندارة الرئيي الينتةون

القةةومي الخةةاص بةةه مةةن ميةةلولين سةةابقين فةةي الحةةزب الةةديموقراطي، يتواعةةون علةةى مرااةةز أبحةةاث 

تأييةةد شخصةةيات بةةاراة  يةةةامكانوملسيةةات محيةةوبة علةةى الحةةزب، وال بةةد مةةن األخةةذ فةةي االعتبةةار ايضةةا 

رغةم ( وهةو مةن المدرسةة الواقعيةة المحافظةة) باتللكاولندمحيوبة على الحزب الجمهوري مئةل الجنةرا  

 .لمرحلة األولى من عهد بو  االبنخدمته في ا

التيدا دلعتدداألزمجدالمتلةجبأن  واستنادا الى الملحظات اليابقة القو  يمكنما الذي جرى بالملموس؟     

 1002سبتمبرد/ولفيدأةه
67
 االسترارةجةَّةن الَمةهةنشّكل  إعتو دصةتغجدالسةتسجدالختبيةجداألمرةكةجو  

                                                           
ن األمن القومي من لوخبيرا في ش 200شارك في نعداده أائر من و 1006سبتمبر عام /أيلو لى أن المشروع انال  في شهر تجدر ارشارة ن 65

مجموعة عمل مختلفة فحصت  12، وتواع العمل على (ال ... مرااز أبحاث، جامعات)ومن القااع الخاص  من مراحل مختلفةلين حكوميين لومي

مت أدامها المشترك، اما قامت ، وقيّ 1322بقة ومتنوعة تعاملت معها أجهزة اردارات األمريكية المتعاقبة منذ عام حالة سا 100بالتفصيل أائر من 

وجدير بالذار أنه تم تقديم  .قضية دستورية وقانونية رئييية، ووقفت أمام المشاال التي واجهتها وأسبابها والنتائج المترتبة عليها 10بتحليل أائر من 

في العاصمة  Hudson Institute بمعهد هدسون 1002تشرين أو  /أاتوبر 11 قرير والتوصيات في ملتمر خاص عقد فىملخص عن الت

 .األمريكية
66
ثمانى نستراتيجيات ردارات جمهورية وديمقراطية   1010نلى  1333قد شهدت منذ عام اانت الواليات المتحدة  الى أنالبد من االشارة هنا  

أن هناك درجة ابيرة من االستمرارية والحفاظ على خاوط عامة لتوجهات األمن القومي األمريكي، بل هناك تكرار  يلحظوالمتتبع سمختلفة، 

بمبدأ اان خامل في  جام (بو جورج دبليو )لكن بشكل عام يمكن القو  نن ال نستراتيجية لها قلب ومراز، والرئيي . لفقرات بعينها اما هي

دالضربت داالستبتقةج الحق" اليابقة وو عه في قلب ارستراتيجية وهو استراتيجيات األمن القومي داال فراويدلرويةم دالعمل ، وذلك على "في

ومن ثم ال يمكن القو   .حجمه التقليدى في االستراتيجية أنه أعاد هذا المبدأ نلى (أوباماباراك )وما فعله الرئيي . حياب األبعاد الشاملة لممن القومي

أوباما تعبر عن انقااع تام عن عهد الرئيي بو ، ولكنها أخذت من عهده بقدر ما أخذه الرئيي بو  باراك ة األمن القومي للرئيي بأن استراتيجي

  .من رؤى أسلفه التي تم التعبير عنها في استراتيجيات األمن القومي الصادرة خل  حقبة التيعينيات من القرن العشرين جميعها
67
( على ميتوى الني  الرأسمالي بمراازه وأطرافه)أو دولية ( على ميتوى ال اقتصاد)تراته من تداعيات، سوام محلية وما  1002حظيت أامة  

دالنسقدصالل ياسر حين، : لمزيد من التفاصيل قارن. والكتابات من الدراسات واالبحاث بالكئير دفي داالقتصتوةج دلالزمت  دالسةتسي االقتصتو

 : اذلك. (1011دار الرواد المزدهرة، : بغداد) يدفقمدالجذلبمحتللجدفد–الرأسمتليدالعتلميد

Kotz, David. “The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism”. Review 

of Radical Political Economics. V.41: 3 (2009). 

Foster, John B. and Magdoff, Fred. “The Great Financial Crisis: Causes and Consequences”. Monthly Review 

Press: New York, 2009. 

Leo Panitch, Sam Gindin, and Greg Albo, “In and Out of Crisis: The Global Financial Meltdown and Left 

Alternatives“, PM Press/Spectre, 2010. 



لللد)ذلك أنه منذ أن أطلقت . رئاسة الواليات المتحدة( باراك أوباما)بعد تولي  الحديئ ين األائر بروااً 

تقف في اانت اليات المتحدة ، يمكن المجادلة بأن الوالمشار اليها أعلهاألامة المالية  شرارة (سترةت

يليّ   .وهذا يفير جزئياً سبب وجود ميتوى عاٍ  من التفاعل بينهما. نصلب ِال الم 

و ع أجندة طموحة  هصحيل أن. لليياسة الخارجية ألوباما تأثير اابل ،من ناحية ،اان لمامة المالية    

ابير  نصلحات داخلية استحوذت على جزم د أن معالجة األامة المالية والشروع فيالخارجية، بيّ  لليياسة

المالية، مئل العجز  وبار افة نلى ذلك، عملت نتائج األامة. من اهتمامه خل  سنته األولى في الحكم

المتيارعة للقوة نحو الشرق، على  المالي المتفاقم، وانشغا  الناخبين بالقضايا المحلية، والتحوالت

وقد نتج عن ال من التوجه . اضامن لممن العالمي مواصلة العملن عاف قدرة الواليات المتحدة على 

خارجية أمريكية جامعة قرار استراتيجي بزيادة سريعة في عدد  نحو مزيد من التعاون وتبنّي سياسة

ا افة الى انيحاب   1011لكّن البدم بيحبهم في وقت مبكر في منتصف سنة  الجنود في أفغانيتان،

ً على األقل ،يعكي 1011 سنة عراق في نهايةالقوات االمريكية في ال أوباما للمحدودية  ندراك ،جزئيا

دالثت ي اما .المتأصلة في قوة الواليات المتحدة اليوم دالرئةسي دالسةتسجد فتمئل في المةل درويةم إعتو 

د الختبيةج ً نياها مع بيئة متغيرة، األمرةكةج، فه سل قايعة ررث سيم اليمعة تراه محاوال اجراممكيّفا

 .(جورج دبليو بو )

صعيد الحربين اللتين ورثهما من  فعلى. في اليياسة الخارجية معقدة ومتشابكةواجه أوباما تحديات     

المخاطر ومفتوح على سياسي محفوف بالكئير من  تميز العراق بميتقبل، (في العراق وباايتان) بو 

من دورة حكم  الينين األخيرة خاير في ، في حين أن الو ع في أفغانيتان تدهور بشكلاحتماالت عدة

 .أوباما االولى

مع الصين لم  ان العلقات ثم، االتحادية ورث أوباما أيضاً توترات شديدة في العلقات مع روسيااما     

ً  (بكين)تكن خالية من التوتر هي األخرى باعتبار أن بو  رأى في  ً وأاعج القيادة  منافيا استراتيجيا

وعلى رأس اافة هذه . والديمقراطية وحقوق ارنيان متكرر بتعليقاته الخاصة بتايوان الصينية على نحو

 .وصلت نلى الحضي  عندما تولى أوباما الرئاسةقد  المتحدة سمعة الوالياتاانت التحديات، 

ن في اليياسة الخارجية وتبنّي العديد م أسهو ديدةدالتحديات باعتماد  سعى أوباما لمواجهة اافة هذه    

 . الجديدة االستراتيجيات

د - داألسهو ، دصعةد دم تببجدألبتمتدربنّ عه  دالختبيةج دالسةتسج دقةمد ورشدّددapproachدفي عه 

دالمشتركج دلالمسؤللةج مرحلة "الدعوة نلى  فبدالً من فرض الحلو  على اآلخرين، ارر. الدبهومتسةج

، مصّوراً الواليات "االحترام المتباد  ىجديدة من المشاراة مع العالم بنام على المصالل المتبادلة وعل

 ."األنظمة العدائية"وبتبنّيه موقفاً واقعياً براغماتياً، دعا نلى محاورة  .متيلّط المتحدة اشريك بدالً من قائد

دالرمزةجدددد دلعه  دالنبر  دعه  درغةةر دطرأ دأ م الحرب على "عبارة  األمريكي فقد استبد  الرئيي. كمت

وتالّع نلى تقويم انتهااات حقوق  ى االستقااب بخط يميل نلى مزيد من التصالل،الباعئة عل" اررهاب
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Shaikh, Anwar. “The First Great Depression of the 21st Century”, in: The Crisis this Time: Socialist Register 
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 االستجواب ارنيان في الواليات المتحدة فيما يتعل  بارق
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نامو في غضون اقرر نغلق معتقل غوانتو. 

 .رت نغلقهسياسية أخّ  عام، برغم أن عقبات قانونية وأخرى

 . االتحادية يتعلقان بالصين وروسيا ي اليياسةف رغةةرةنتجدر ارشارة أيضاً نلى     

الامأ جد"والتي أ طل  عليها  ها ندارة أوباما مع الصين،تسعت اليياسة الجديدة التي اتبعفقد     

مزايا بروا الصين وعلى  على وشددت االدارة الجديدة، للتعامل مع بكين اشريك عالمي "االسترارةجةج

من شك في أن اللغة التصالحية التي اعتمدها أوباما  وما. األمريكي - األف  االقتصادي للتعاون الصيني

 .قوبلت بالترحيب في بكين 1003الئاني  أثنام ايارته للصين في تشرين

بنام على عدة لقامات ثنائية عقدها الرئييان  االتحادية روسيا العلقات مع" نعادة  بط"اما أنه تم     

، (Vladimir Putin بوتينفلديمير )والحقا  (Dmitrij Medvedev دميتري مدفيديف) و (أوباما)

األوروبية  المفاو ات المتجددة على  بط التيلّل، وعلى قرار الواليات المتحدة بإلغام المكونات وعلى

الينوات االخيرة شهدت ايضا بع  التوترات لكن . الشرقية في خااها الخاصة بالدرع الصاروخي

ة من القضايا االقليمية والدولية، وتوسعا لحلف الناتو شرقا وهو الحلف الذي وتصادم المواقف بشأن جمل

 .تقوده الواليات المتحدة

األوسط على اليياسة الخارجية  بالمقابل هيمنت التحديات الجيوسياسية في جنوب آسيا وفي الشرق    

امج النووي اريراني، وفي أفغانيتان، وفي أامة البرن على أن مقاربات أوباما الجديدة في. األمريكية

م نلى نجاح سياسي غالبا ارسرائيلي لم -الصراع العربي  واانت هناك خيارات صعبة في انتظاره . ت ترج 

 نلى انتهاج سياسات توفيقية في أفغانيتان وباايتان، ونلى نعادة تقييم انفتاحه على حيث أنه اان في حاجة

االستعداد  اما أن. ائر فاعلية في صراع الشرق األوسطنيران، واتخاذ قرار بشأن القيام بوساطة أ

ً  للنيحاب من العراق شكل تحدّ  ومع ذلك بقّي األمل  عيفا بإحراا تقدم مع اادياد هيمنة . ن افي أيضا

  . القضايا المحلية على أجندة أوباما وخصوصا الفترة الئانية من رئاسته

الخارجية األمريكية خل   لشرق األوسط على اليياسةهيمنت األامات الدائرة في جنوب آسيا وفي ا    

أن هناك قضايا سياسية خارجية أخرى ذات  اما اان من الوا ل. الينة األولى من رئاسة باراك أوباما

عالية في األجندة أيضاً، مئل نعادة صياغة العلقات مع ال من  أهمية استراتيجية بعيدة المدى تحتل مكانة

ً على المدى القصير اانت تتعل  بالحربين الدائرتين في  نعلى أ. روسيا والصين أائر التحديات نلحاحا

والعراق، وأامة البرنامج النووي اريراني  أفغانيتان
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 واان من. ارسرائيلي -، والصراع الفليايني

ي تقييم الخارجية، وف المحتم أن يكون لكيفية تعامل أوباما مع هذه األامات تأثير شديد في تقييم سياساته

 .رئاسته بالابع

أغلب هذه القضايا، وهذا يعكي تشديده  في التعاطي مع يدةد  لم تببت وما يميز أوباما هنا هو طرحه     

فقد نقل الترايز االستراتيجي . األمريكية ومضمونها على صعيد أسلوب اليياسة الخارجية" التغيير"على 

وباايتان،  انيتان، وصا  استراتيجية جديدة ألفغانيتانالمتحدة ومواردها من العراق نلى أفغ للواليات

 .وشرع في سياسة انفتاح على نيران

ويبدو . بالمقابل، نا  العراق من ندارة أوباما انتباهاً أقل مما نالته األامات األخرى المشار اليها أعله    

 . لهذا األمرسببتنددهناكأن 

أن الو ع األمني في العراق قد : "استنادا الى مقاربة تقو  أن الحّي بارلحاح أقل هناك هو السببداأللل

 ". تحين بدرجة ملحوظة في المراحل األخيرة ردارة بو 
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 السةتسجداالمرةكةج :االبهت  امبراطوبةج اسبين، ااسترو اليهاندرو: لمزيد من التفاصيل قارن. ولكن هناك من ينظر الى هذه المقاربة بعين الشك 

 والنشر، للتوايع المابوعات اةشر: بيروت) ، الابعة االولىابراهيم وفيقة :ترجمة ،االبهت  لمكتفحج لاالقتصتو مناأل في له تبا  العتبر 

1011.) 
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 كراست "، تحليل استراتيجيات ادارة الصراع، يرانيةبراهيم محمود، االامة النووية ارحمد اأ: لمزيد من التفاصيل حو  هذه االامة قارن 

 .(1004مراز الدراسات اليياسية واالستراتيجية، : القاهرة)، الينة الخامية عشر، 23، العدد "استرارةجةج



وعقيدة مكافحة  1002/1002ونتيجة لتوليفة من العوامل التي تتراوح بين االندفاع العيكري في سنة     

ة، تراجع العنف في العراق بشكل نيبي عندما التي اانت ترعاها الواليات المتحد" الصحوة الينّية"تمّرد 

 .1002تولّى أوباما اليلاة عن ذروته في سنة 

، والفضل فيه يعود نلى التغيرات اليياسية التي حدثت قبيل انتهام رئاسة بو  الئانية، حيث السببدالثت ي

ففي مواجهة . ديدةاستراتيجيات ج صةتغجسياسات بدالً من  رنفةذاان  في استااعة أوباما الترايز على 

 غوط نجمت عن ماالبة حكومة نوري المالكي بعدم تمديد تفوي  األمم المتحدة للقوة الدولية بحيث 

مع العراق خل  ( صوفا)في اتفاقية و عية القوات  "تنااالتال"بع  ، قدّم بو  1002يتجاوا سنة 

األسابيع األخيرة له في الحكم 
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 . 

ى عن ماالبته بإقامة قواعد أمريكية دائمة في العراق، وواف  على واألهم من ذلك اله أن بو  تخلّ 

 . 1011برنامج امني النيحاب اامل بحلو  نهاية سنة 

أوباما استراتيجية االندفاع و غط بشدّة لتعجيل االنيحاب أثنام حملة االنتخابات بفضدفي حين     

الفرصة لتقليل مما اتاح  –نيبيا  –ألمني وتحّين الو ع ا( صوفا)الرئاسية، منحه التوقيع على اتفاقية 

 ً  . حجم االلتزام األمريكي بالعراق باريقة أقل نربااا

م نلى تيوية سياسية شاملة وال نلى      وما يئير االنتباه ان تحّين الو ع األمني، على األقل نيبيا، لم ي ترج 

قيت بين الحكومة االتحادية واقليم فالتوترات ب. الوطنية العراقية الجامعة الهويةتبلور وا ل لمفهوم 

ع عليها"اردستان بيبب  من الدستور العراقي، وبيبب النفط وتوايع  120 من المادة " أراٍض متناا 

، اانت انتخابات "الينّية –الشيعية "وفيما يتعل  بالتوترات . وغيرها من القضايا الموارد الحكومية

اولة في االبتعاد عن اليياسات الاائفية، لكن مح 1002المحافظات التي جرت في اانون األو  

لة على قانون جديد للنتخابات والتي أدّت نلى تأجيل االنتخابات البرلمانية نلى آذار  المفاو ات الماوَّ

أو )ولم يكن هناك غنى عن وساطة خارجية . وقل  أظهرت أن االنقيام الاائفي بقى مصدر توتر 1010

 . واليات المتحدة واألمم المتحدة للتوقيع على قانون انتخابات جديدقوية، من جانب ال( قل  غوطات

. فيدرعمةقدالشكوكدالتيدركتن دمست بلدالعراقد(أةضتدةسقمل)أسقمدالسةتقداإلقهةميدالمع ّدداما أن     

التيوية اليياسية البايئة والعنف وتواان القوى  يرّجل أن تتعاظم هذه التحديات اافّة، أواان من الم

من الصعب التنبل بكيفية تعامل أوباما اان و. الواليات المتحدة للرحيلقوات قليمي المعقّد، مع استعداد ار

 . مع تدهور خاير للو ع في العراق على  وم ترايزه على جنوب آسيا
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( SFA) ارفتقةجدإالطتبداالسترارةجي :االلل : باتفاقيتين "تيترشد" 1002من المعروف ان العلقة بين الواليات المتحدة األمريكية و العراق بعد  

، اما "المشتراةأساس لعلقة ثنائية طويلة األجل على أساس األهداف "التي تغاي العلقات اليياسية واالقتصادية واألمنية مع العراق وتخدم اـ 

 (.SOFA)ارفتقةجدلضعدال وا دالمعروفة باسم  –فهي االتفاقية األمنية  الثت ةج

األحكام والمتالبات الرئيية التي تنظم الوجود الملقت للقوات العيكرية األميراية في العراق وأنشاتها فيه "تحديد  (الثت ةج) وتتضمن هذه االتفاقية

 ".وانيحابها من العراق

 (:SOFA)نصوص ومن بين 

  ميلدي 1011اانون األو  عام /دييمبر 21تنيحب جميع قوات الواليات المتحدة من جميع األرا ي العراقية في موعد ال يتعدى. 

  تنيحب جميع قوات الواليات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى العراقية في موعد ال يتعدى تاري  تولي قوات االمن العراقية اامل

عن األمن في أي محافظة عراقية، على أن يكتمل انيحاب قوات الواليات المتحدة من األماان المذاورة أعله في موعد ال  الميلولية

 .ميلدي 1003حزيران عام /يونيو 20يتعدى 

 والقصبات والتي  تتمراز قوات الواليات المتحدة المقاتلة المنيحبة في المنشآت والمياحات المتف  عليها التي تقع خارج المدن والقرى

 .سوف تحددها اللجنة المشتراة لتنيي  العمليات العيكرية

 وتعترف . تعترف الواليات المتحدة بالح  الييادي لحكومة العراق في أن تالب خروج قوات الواليات المتحدة من العراق في أي وقت

 .أي وقت حكومة العراق بالح  الييادي للواليات المتحدة في سحب قواتها من العراق في

  يتف  الارفان على و ع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الواليات المتحدة خل  المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع

 .التي ستيتقر فيها هذه القوات

 القوات على الديموقراطية للرقابة جنيف ازمر، العراق يمقوبةج ل األمرةكةج المتحد  الوالةت  ةنبال وا د مركز ارفتقةج: لمزيد من التفاصيل قارن

 من االجنبية القوات سحب اتفاقية أمد انتهام خلفية على - االمريكية-العراقية العلقات، سليم دمحم نبيل :والحقا؛ اذلك 11، ص 1003، الميلحة

 .42 -22، العدد اليابع واالربعون، ص "وباست دوللةج"، العراق



 "احلرب الباردة"خالل فرتة األمريكي  اسرتاتيجية االمن القومي :الثاني املبحث

 Prevalent نستراتيجية الرد الشامل"على  المذهب العيكري األمريكي مخل  هذه الفترة قا     

Returning Strategy  " ن أ في حينه جام على ليان الميلولين األمريكيينو. شهد تاورات الحقةو

تكون جاهزة لتوجيه  ربة نووية شاملة في الزمان والمكان المناسبين وذلك خارج سالواليات المتحدة 

 ".  Cold War الحرب الباردة"هذا مع بداية  ان، واحدود أوربا

 

خل  الفترة التي تلت انتهام الحرب العالمية الئانية طرح عدد من االستراتيجيين االمريكيين     

المتارفة من " سةتسجد تفجدالقتلةج"استراتيجية االنتقام الشامل  د االتحاد اليوفياتي ودعو الى اعتماد 

وقد استندوا في ذلك الى نظرية المجمع . فياتي باالحلف والكتل المناوئةخل  تاوي  االتحاد اليو

( The Industrial Military Complex)العيكري  –الصناعي 
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، التي تلاد على وجود فئة من 

. جل مصالل مشتراة تتمئل في ابقام التوتر وايادة االنتاج الحربيأالعيكريين والصناعيين تعمل من 

دوايت )اليياسة الخارجية االمريكية المتشددة بهذه النظرية من عهد الرئيي االمريكي وائرا ما ارتبات 

(. John Foster Dullesجون فوستر داالس )وواير خارجيته ( Dwight Eisenhowerآيزنهاور 

وعدد من الشراات الصناعية الكبرى، هذا ا افة الى ( البنتاغون)استراتيجية بين  فقد برات علقات

منها على سبيل المئا  ال الحصر  ،تباط وظيفي بين قااعات مدنية وقااع الصناعات الحربيةوجود ار

حتى اطل  عليه بع  الباحئين تيمية  عمل الجامعات في برامج تاوير االسلحة بيولوجيا وايمياويا

" االااديمي -الصناعي-المجمع العيكري"
72
 . 

  :ما يلي يجيلتالمتعاقبة  االسترارةجةت استعراض هذه  يتيل    

 ،النووي للعصر بداية بمئابة 1324 أغياي/آب 6 في اليابانية (هيروشيما) مدينة على الضربة اانت -

 تحديات الئانية العالمية الحرب بعد ما حقبة في الميلولون واجه وقد. االستراتيجية الشلون في وثورة

 لم التعقيد من ميتوى بلغ قد االستراتيجي التخايط ألن نظراً  دفاعي، برنامج نلى لالتوص في ميبوقة غير

  .والنووية التقليدية األسلحة بين المواانة االستراتيجيين المفكرين على وتحتّم الياب ، في متخيلً  يكن

 والتكتيكي االستراتيجي للستخدام عيكرية عقيدة صياغة: مئل القضايا من عديدال ذلك نثر على وبرا -

 بين الموارد وتخصيص العيكرية، العقيدة تلك لتابي  اللامة والبرامج لتقنيةا وتاوير النووية، لمسلحة

 انعكاسات وتقويم التقليدية، القوات فروع من فرع وال النووية األسلحة وبين بل والنووية، التقليدية القوات

 . واالقتصادية واليياسية االجتماعية الجوانب على النووية االستراتيجية

ً  تمئّل لمشار نليها أعلها القضايا ظلت -  الذين ،والعيكريين المدنيين ، مناألمريكيين للقادة ابيراً  تحديا

 على القومي األمن الستتباب للقوات ملئم وتشكيل فعّالة، استراتيجية نلى للتوصُّل مضنية جهوداً  بذلوا

 المتاورة التقنية أمر على القائمين وجهود المتعاقبة، األمريكية اردارات جهود وتضافرت طويل، مدى

 .ذلك على المترتبة والنتائج االستراتيجية العيكرية العقيدة في النظر رعادة والميزانية،

 

 :عد دأطوابومن جهة أخرى فإن التاور التاريخي للمذهب العيكري االمريكي، خل  هذه المرحلة، شهد 

 

 الحرب بها انتهت التي الاريقةالى أن بداية البد من االشارة  .مندال رندالعشرةندفيدالخمسةنةت  -أ

من  اليوفييتي االتحاد و جهة، من عالمية رأسمالية اقوة الواليات المتحدة بروا نلى أدت الئانية العالمية

 القابين في المتمئلة" العظم  ال وى" مصالل ظهور عرفت الدولي للنظام الجديدة البنية هذه أخرى، جهة

 القوى طبيعة عن اتعبير "ال وىدالكبرى" مصالل هو و قبل من سائدا اان الذي المصالل ال منبد اعله
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 الحرب" فترة زميّ  الذياآليديولوجي  الصراع ن طرفياالقوت ناهات شكلت قد و .المرحلة هذه في الدولية

 ."الباردة

 "فتحتان" قد المتحدة الواليات أن هو ، وبقدر تعل  المر بمو وعنا،الفترة هذه عن قوله يمكن ما    

 خاصة أهميتها برات اما العالم، مناط  أغلب في مصالل لها صارت و الخارجي العالم على ابير بشكل

 اليابانيتيند تكتزاكي و هةرلتةمت قصف مدينتي عندما تم النووية قوتها استعراض بعد
73
 تظهر وبدأت ،

 بتقديم قامت عندما ذلك و "الباردة الحرب" بدايات مع المتحدة الواليات سياسة في "العالمية عةنزال"

 هتبي)دأحدثها التي التغييرات منال  من ذلك جام و، 1322اليونان في عام و لترايا "المياعدات"

 التي و األمريكية الخارجية اليياسة في  ،االمريكي الئالث والئلثين الرئيي ،(Harry Truman ررلمتن

اآليديولوجي  التفيير هذا أصبل ثم مكان، لا في "األحرار جميع حماية نلى الحاجة" تناولت فكرة

 (Truman Doctrineدمبدأدررلمتن)بـ  يعرف األمريكية للمياعدات
74
. 

نووية من يعتمد على التهديد باشعا  حرب عالمية  ، خل  هذا الاور،اان المذهب العيكري األمريكي    

.أجل تحقي  أهداف أمريكا االستراتيجية اليياسية والعيكرية
75

 الرئيي ندارة أعلنت ،1340 عام فيف  

 حددت ،(62) رقم القومي األمن مجلي مذارة فيوذلك  أمريكية نووية استراتيجية أو  عن ترومان

 عام (George Kennanدكةنتن يوبج) عبر قد و ،القومي للدفاع اقاعدة "اال توا دسةتسج" بموجبها

( X)حت اسم ت Foreign Affairsفي دراسة نشرها في مجلة  ذلك عن  1947
76
ثم احتضنتها ونفذتها  

 اليوفييتي االتحاد تجاه أمريكية سياسة لكل األساسي المبدأ"واشار اينان الى ان . حكومة الرئيي ترومان

 بحذر ذلك يكون و اليوفييتية، التوسعية االتجاهات احتوام على ترتكز أن يجب البعيد المدى على

" وصرامة
77
.   

 مختلفة ثالثدمداب دفكرةجة االحتوام، اعتر تها انتقادات جامت من عندما ِصيغت نستراتيجي    
78

 : 

 نلى نفراط نفيي فضين االحتوام قد يئلهم ولتر ليبمان حيث اان يرى أمن الواقعيين الذين مّ  :االلل  -

 . واستنزاف موارد أمريكا وجيوسياسي

الذي  (وينيتون تشرتشل) 1324 - 1320واان ليان حالها رئيي وارام برياانيا خل  الفترة : الثت ةجد-

، ولن "الحرب الباردة"و عه األو  من القوة عند بداية  نلى اان يعتقد أن مراز الغرب لن يعود أبدا

د .ال التدهورموقفه التفاو ي النيبي ن دِركي

توام في اال الع بيياسة االح "الح  األخلقي"الذي جحد على أمريكا  (هنري والي) ويمئلها ،الثتلثجد-

، والواليات المتحدةتحاد اليوفييتي بوجود تكافل أخلقي جوهري بين اال األو ، فبعد أن أقر المقام في

نال التوتر، وهكذا  نتجمقاومة أمريكا له لن ي األو  في قلب أوروبا مشروع، وأن نفوذ ن مدارأ مجادال

 . ردبقرار أمريكي منف "الحرب الباردة"نلى ننهام  جامت دعوته
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في نهاية " ارمبراطورية اليابانية"هو هجوم نووي شنته الواليات المتحدة  د  اليابانيتين  تغتزاكي و هةرلتةمتنتي الهجوم النووي على مدي 

قصفت مدينة  1324اغياي /آب  3قامت الواليات المتحدة بقصف مدينة هيروشيما و في  1324اغياي /آب 6ففي يوم . الحرب العالمية الئانية

في  200000شخص في هيروشيما، و 1200000قتلت القنابل ما يصل نلى  .ر اليابان على االستيلم بدون شروطواان الهدف نجبا. ناغااااي

 -14ومن بين هلالم، مات . ،  حيث مات ما يقرب من نصف هذا الرقم في نفي اليوم الذي تمت فيه التفجيرات1324ناغااااي بحلو  نهاية عام 

ومن . حروق، والصدمات، والحروق ارشعاعية، يضاعفها األمراض، وسوم التغذية والتيمم ارشعاعيمتأثرين بالجروح أو بيبب آثار ال%  10

ه" ةرسالته نلى الجنود والبحار"المئير للنتباه انه وفي  لَّم  ، ش دَّد  ارمبراطور 1324أغياي /آبا في اليابع عشر من شهر حو  االستيلم والتي س 

لمزيد من التفاصيل !!. التي دمرت المدينتين  النووية االمريكية قراره باالستيلم، ولم ي ذا ر أي شيم عن القنابلوعلى " الغزو اليوفياتي"على أثر 

 :قارن
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 .22، ص 1002جامعة الجزائر، . أطروحة داتوراه في العلقات الدولية
78
 .22، مصدر ساب ، ص ...سةتسجدإواب دالرئةسدبةلدكهةنتوندفيدإعتو دبنت د ظتمداألمندفيدألببتدمتدبعددالحر اهير بوعمامة، : قارن 



 :من بينها، واآلليات على جملة من اليياسات اهدافهافي تحقي   إسترارةجةجداال توا اعتمدت  وقد    

  احتوام  -مجموعة قوية من األحلف العيكرية لتاوي  االتحاد اليوفييتي واحتوام الحلفام  نقامة

 حلف شما  األطليي أقوى مظاهر هذه اليياسة؛ عتبراليةً، وي -نيجابي

  ؛ (مشروع مارشا )ات االقتصادية للدو  الحليفة المياعد تقديم 

  العيكري المباشر أو غير المباشر في حالة وقوع تهديد حقيقي للمصالل األمريكية التدخل 

 ارستراتيجية؛

  ونرهاق اليوفييت قسباق التّيلل بهدف التفو تصعيد . 

 لق  في المتمئل بجوهرها احتفظت ولكنها اليياسة، تلك تنفيذ على تعديلت اللحقة اردارات وأجرت    

 التوسع" لردع متاورة، نووية ترسانة على (ترومان) اعتمد وقد. ونووية تقليدية بقوات "الشيوعي المد"

 .األخرى األمريكية الخارجية اليياسة مبادرات لحماية التقليدية القوات وتعزيز "اليوفيتي

 

دآةز قتلب) الئلثيناالمريكي الرابع و الرئيي ألح  ،7911 عام وفي      Dwightولاةت

Eisenhower) على ارنفاق حالة في الباهظة المالية التكاليف بيبب النووية، بالقوات تقليدية أسلحة 

 ولكن ."يدةد د ظر " أسماها التي سياسته على "الروع" اسم وأطل  واحد، آن في ونووية تقليدية قوات

دهنري) واير الخارجية االمريكية األسب  أشار فقد راتيجية،االست هذه  عف نقاط النقّاد أدرك ما سرعان

 تلك أف   ي  نلى الوقت ذلك في هارفارد بجامعة اليياسية للعلوم أستاذاً  اان الذي (كةسنجر

 يجعل "الشيوعي المدّ " لمواجهة اافية تقليدية لقوات المتحدة الواليات امتلك عدم نأ والى ،االستراتيجية

 بصرف التامة، اليلبية أو النووي التدمير نما: لهما ثالث ال موقفين أمام واليياسيين العيكريين القادة

 القادة (ايينجر) وطالب .الشاملة للحرب األخلقية النتائج أو اليوفيتية، االعتدامات ميتوى عن النظر

 ظل فيى أنه ملادا عل استجابة، أائر تكون حتى العيكرية العقيدة تلك على تعديلت بإجرام العيكريين

 من تدميراً  أقل بدائل نلى للواليات المتحدة االستراتيجية العقيدة  تتوصل أن ينبغي الحديئة، األسلحة قوة

 .الحراري النووي التدمير

نظرية "ـ أيضا ب، وع رفت "إسترارةجةجدالرودالشتمل"خل  هذه الفترة ظهرت ومن الجدير بالذار أنه و    

عيكرية ونستراتيجية نووية، أي تيتعملها الدولة لتنتقم بشكل عظيم من قوة ، وهي نظرية "الرد الشامل

هاجمتها
79

دوال )نظرية بلورها وهذه ال.  واير خارجية الواليات المتحدة األمريكية في  (يوندفوستر

بمئابة التصحيل لكل األخاام ونقاط الضعف التي بأنها ستكون  والتي اعتقد   من القرن العشرين الخميينات

 ."سةتسجداال توا "فر عنها تابي  أس

وأخذت هذه النظرية اهتماما من طرف الةرأي العةام األمريكةي الةذي رفة  مبةدأ الحةرب المحةدودة فةي     

د على االمتناع عن الحرب أو الةدخو  فةي حةرب شةاملة واةان ذلةك ناتجةا مةن مقابل المبدأ األمريكي الملاِ 

 (1342-1340)تجربة الحرب الكورية 
80
. 
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 Wikipedia, massive retaliation. 
الكوري الشمالي عبر الحدود مع " جيش الشعب"الفا من جنود  24، عندما اندفع نحو 1340يونيو / ن حزيران م 14اندلعت الحرب الكورية في  80

 .، والذي اان يمئل الحدود بين جمهورية اوريا الديمقراطية الشعبية، وجمهورية اوريا الجنوبية22اوريا الجنوبية والتي اانت تعرف بخط العرض 

 .نلى أامة دولية ظلت نيران حربها مشتعلة لئلث سنوات -في ظل الحرب الباردة -تحولت األامة الكورية بيرعة 

فقد اان الميلولون األمريكيون ينظرون الى تلك الحرب على . تدخل األمريكيون في الحرب الى جانب اوريا الجنوبية 1340يوليو / وفي تموا 

 ."حرب مع القوى الشيوعية العالمية"نها أ

ددت مناقة فاصلة سميت ب. ، وانتهى القتا ارفتقةجدهد جعت وقّ  1342 يوليو/ ار وفر  ارية، وفي تموا واخيرا، وبعد معارك  المناقة "ـ وح 

وهكذا، . 1342سبتمبر /أيلو بين الجانبين، وشكلت لجنة هدنة عيكرية لو ع شروط الهدنة مو ع التنفيذ وتم تباد  األسرى في  "منزوعة اليلح

 .مليين شخص من مدنيين وعيكريين 4أواارها، ولكن ليي قبل ان تفتك بأرواح حوالي " الحرب الكورية"و عت 

 فشلت المحادثات التي أجريت في جنيف بيوييرا في رسم خاة سلم طويل األمد، ولم توقع معاهدة سلم دائمة 1342هذا مع العلم أنه وفي عام 

 .مالقًا بين الكوريتين



وهو ما أثبت أن قيام الواليات  عر ت هذه النظرية ألو  اختبار لها أثنام حرب الهند الصينية،وت    

المتحدة األمريكية بحرب شاملة هو مجرد تهديد فقد مصداقيتة وأيضا عقبه نطلق االتحاد اليوفياتي 

تحاد القدرة ارستراتيجية لل على يحمل قمرا صناعيا، وهذا ما برهن Spotnik 1357لصاروخ 

اليوفياتي
81
. 

 

مرن "تعني المة  ." استرارةجةجدالرودالمرن"هي  ظهرت في أمريكا استراتيجية جديدة: فيدالستةنت  -ب

Flexibale " وجود العديد من اآلرام"Mulitple opinions " المتعلقة بأامة صاعدة، ووجود مجموعة

من اآلرام حو  أامة معينة يقلل من احتمالية قيام الحرب
82

دالرئةسةجلال.  زةتو دهي  للرد المرن فكر 

.على الحد من الرد باألسلحة النووية ال دب 
 
 

ورئيي  (اةز قتلبدولاةت)الرئيي االمريكي الرابع والئلثين  ال من هذه االستراتيجية ساهم في و ع    

 "ردةالحةرب البةا" فتةرة وشةاع اسةتعمالهما خةل (  Maxwil Tailorماايةويل تةايلور ) حينذاك األراان

نظريةةة التةةدرج فةةي "، "االسةةتجابة المرنةةة"، "الةةرد تحةةت اليةةيارة" :عةةدة تيةةمياتواتخةةذت هةةذه النظريةةة 

 :"الهجوم االنتقامي

Response under control, flexibale response, Progressive theory in retaliation 

offence.                                                                                                        

واسةتبداله بشةيم مةرن وأائةر  "الةرد االنتقةامي"نشأت هذه النظريةة بةالمعنى ارسةتراتيجي للتخلةي عةن     

عر ة للييارة، فل يجب الرد على العدوان بحةرب عنيفةة تيةتخدم فيهةا اةل الوسةائل حتةى الذريةة وننمةا 

 ت تتناسب مع ما حدث من عدوانيجب الرد باريقة مرنة وبقدرا
83
. 

الواليةةات المتحةةدة نن " :قةةائل( John Foster Dulles) الساصةةرح جةةون فوسةةتر د مةةن جهتةةهو    

 The U.S would respond to militaryاألمريكيةة يجةب أن تةرد علةى االسةتفزااات العيةكرية 

provocation." 

ر يقوم على مجموعة من المبادئاتفكي ،على الميتوى الذهني ،وارستراتيجية تكون    
 .
 

 .Comptencies and skilsالكفامات والمهارات  -

 .Environmentالبيئة  وأالمحيط  -

 .Values and customsالقيم والعادات  -

 Capabilities and meansارمكانيات والوسائل  -
84
. 

 

دل تسمج هذه االستراتيجية أن تكون وجرى التاايد على     وقت نفيه، وتلحظ االستعداد في ال مر ج

تناولت  االستراتيجية المذاورة وبالتالي فإن .لخوض حرب عالمية نووية، أو تقليدية ابيرة أو صغيرة

ً من الحروب، اما أنها  مع نستخدام  "الحر دالمحدلو " تيمل بخوض ما ييمى بـاانت مجاالً واسعا

 و "االنظمة الشيوعيه"لييادة العالمية ومجابهه نلى نحراا ا ،ايابقتها ،الوسائط النووية، واانت تتجه

" قليميةالئورات ار"
85
. 

 هذا (John Kennedyكنةديدديون) ني االمريكي الخامي والئلثوقدَّم الرئي ،1361 عام ففي    

 ال يدرك أن والبد واحد، آنٍ  في والتصميم بالمرونة يتصف أن ينبغي الدفاعي و عنا" أن بإعلنه البديل

 ردَّنا أن الحر العالم مناط  من مناقة أي على هجوم شن في يفكرون الذين المحتملين األعدام نم معتدٍ 

ً  يكون سوف ً  مناسبا اانت  )انيدي( عنها أعلن التي االستراتيجية وهذه". شديد وبانتقام وفعّاالً  وسريعا
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 التماثل من أابر قدر بانتهاج يةالنوو والهيمنة الجانب، أحادية الشامل االنتقام استراتيجية تجنُّب نلى تهدف

 .والمرونة

ً  (Lyndon Johnson جونيون ليندون) أصبل وعندما     الرئيي اليادس ) المتحدة للواليات رئييا

 آسيا، شرقي جنوب في للتجربة تخضع "المرندالروّدداسترارةجةج" اانت ،1362 نوفمبر في (والئلثين

  د محدودة تقليدية حرب خوض عن الناجمة التحديات مدى فةتنتمدرجربج أظهرت رئاسته مدة وخل 

 تقليدي غير عدو
86

 عدم االنتخابات، في (Richard Nixon ةكسونددبةتشتبو) فوا أسباب من ولعل. 

دهنري( و عها التي الوا حة البصمات عن فضلً  فيتنام، في الحرب مجرياتعن  العام الرأي ر ا

 وتعتبر. األمريكية الدفاعية اليياسة على تغييرات من أجراه وما ،( Henry Kissinger كةسنجر

ً  كةسنجرد- ةكسونداسترارةجةج على أ طل  الذي االسم وهو "الوفتقدسةتسج"  الستراتيجية آخر تنقيحا

 شرعية "قبو "ـ ب اليوفييت رقناع الدبلوماسي الميلك انتهاج على جرى التأايد حيث االحتوام،

 هذا وتواصل  . االستقرار ييوده عالمي نظام ظل في فوائد من الجميع يكيبه وما األخرى،اآليديولوجيات 

 ،الرئيي التاسع والئلثين للواليات المتحدة، (Jimmy Carterكتبرردديةمي) رئاسة فترة في الحوار

ل، بعدم رفيعة أخلقية قيم" على تقوم جديدة أمريكية خارجية سياسة نلى للتوصُّل سعى الذي  ورف  التدخُّ

 وتقليص األسلحة، وننتاج تاوير تجميد في نرغب نننا: "1322 عام أعلن حيث ،"العيكرية القوة استخدام

 ".ابير حدٍ  نلى االستراتيجية النووية األسلحة

 

د -ج دالعتم دد7917لفي دعن دلاتنان د"أعهنت دالروع  Strategy Deterrenceدالوقتئيإسترارةجةج

Protector ."  تتمئل في مقمجدجدأبكتنأببععلى ومن المعلوم ان هذه النظرية تقوم: 

 .الخصم باستخدام القوة  ده نذا ما أقدم على اتخاذ نجرامات تصعيدية رقدةد -1

 .الخصم بعدم استخدام القوة، ألنه سيجابه بقوة  خمة قادرة على تدميره وتدمير قوته إقنتع -1

قامت به الدو   نلى نقناع الخصم بمبادرة سلمية قد تعد  من سياسته التصعيدية، مئلما الهجو  -2

 ."الحرب الباردة"الكبرى من مبادرات لضبط التيلل في مرحلة 

الصلل مع الخصم بدال من التصعيد وذلك لتجنب قيام حرب بالوسائل التقليدية أو استعما   اعتمتو -2

 .اليلح النووي

د

هبها ر تها في مذعوجهات نظر جديدة  ،العيكرية األمريكية -حين صاغت القيادة اليياسية و    

التي  الوستئطأنواع، حيب  أببعجالعيكري، حو  طبيعة الحرب وتصنيفها، حيث قيمت الحروب نلى 

  :القوى على ساحة الصراع وهي لرنتسبالتنفيذ  لم تةةست يت دعي للشتراك 

 ؛الحرب النووية االستراتيجية الشاملة -

  ؛الحرب النووية المحدودة على ميرح العمليات -

  ؛دية الشاملةالحرب التقلي -

  .الحرب التقليدية المحدودة على ميرح العلميات -

 

سنتحدث عن  1001سبتمبر /أيلو  11ولعلقة هذه االستراتيجية بالتحوالت التي شهدتها فترة ما بعد     

 . من هذه الدراسة آخرذلك بالتفصيل في مكان 

 

 (بةجتندبل تلد) تولّى عندماف .ة األمريكية، انقلب مفاجيم في االستراتيجيعتبجدالثمت ةنت  عندلوحظ  -و

 من (اارتر) ندارة نليه تيعى اانت ما عكي على عمل ،(1323-1321) الئمانينيات خل  الرئاسة

 مدى على الدفاعية المخصصات لزيادة رسغالكون موافقة على حصل حيث االستراتيجية، لمسلحة تقليص
                                                           

86
مليون  12مليين من الفيتناميين من ال الجانبين و نحو  2نلى  2الوفيات البشرية الهائلة، التي شملت عدد اانت الحرب باهظة التكلفة من حيث  

لمزيد من التفاصيل  .اطل  سراحهم 142000ائر من أا افة الى  أمريكيجندي  42.143 مقتل ، ومليون الوسيا و امبوديا 1نلى  1.4الج  ، و 

 : قارن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Khalid_Gomaa/%D8

%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85 



ً  األائر األمر ولعل. الرواتب وايادة والتدريب التاوير ألغراض سنوات، ست  برنامج هو ذلك في طموحا

( SDI) االسترارةجيدالدفتعدمبتوب : عليه ي ال  ما أو الصاروخي، الدفاعي الدرع
87
.  

 

بصورة رسمية نظرية ( البنتاغون)تبنت واارة الدفاع األمريكية  1982في عام و من جهة أخرى فإنهو    

" Theory OF Operoitions Air-land ريةالب –العملية أو الموافقة الجوية "
88

وقد تضمنت هذه   

اد . النظرية وجهة نظر جديدة للقيادة العيكرية األمريكية حو  طبيعة وطرائ  خوض األعما  القتالية

تولي األهمية الخاصة لتنفيذ المواقع والمعارك الجوية البرية، المشتراة بقوتي جحافل اانت على ذلك أنها 

البرية، الهجومية ستأخذ طابعاً  -اما أن األعما  القتالية الجوية  .ات البرية والقوى الجويةوتشكيلت القو

ً وحاسماً، وتجمع بين المناورة الواسعة للقوات واالستعما  الكئيف للوسائط النارية والتدميرية  متيارعا

 .العالية الدقة على عم  ابير

من وجهة نظر الخبرام العيكريين األمريكيين  "البرية – الجوية( الموقعة)العملية "نظرية  يوهرن ن    

، وذلك عن طري  "سح  العدو على اامل عم  البنية العملياتية للقوات المعادية"ينحصر في العمل على 

 .التأثير عليه نلى أقصى حد ممكن باألسلحة النووية والكيميائية

يد قادة التشكيلت المشتراة بالمعايات االستالعية ن القيام بالتأثير العمي  الذي يقوم على أساس تزون    

ً لمهداف والزمان والمكان، بين الايران  "االستخباراتية" في حينه، يقتضي القيام باألعما  المنيقة تبعا

وقوى ووسائط جحافل وتشكيلت وقاعات القوات البرية، لتدمير ونعاقة العدو وشل أعما  األنياق الئانية 

وسائط الهجوم النووي، ومقرات القيادة والييارة، : مئل)ته، أو لبع  أغرا ه الهامة للعدو ونحتياطا

وبالنتيجة فإن ذلك  .(ال .. قد االتصا ، وأغراض الملخرة العملياتية، والمعابر والممرات والجيوروع  

طبقت هذه وقد  .على مراحل "تأمين سح  العدو"نهاية يلدي نلى التفوق العملياتي أو التكتيكي، وفي ال

يناير نلى /اانون الئاني 17 والتي انالقت في " عمهةجدعتصفجدالصحرا "في  -اما هو معلوم -النظرية 

حتلت الكويت حينذاك، وتحرير االتي  الياب  اقيالعر النظام قوات طردفأدت نلى  1331فبراير /شباط 12

 .دولة الكويت ونعادة الييادة نليها

                                                           
وهذا المالل وهو . بين الواليات المتحدة واالتحاد اليوفيتي" الحرب الباردة"في "  ر دالنجوم"في الئمانينات من القرن العشرين ظهر مصالل  87

في ( الد ريغانرون)من قبل الرئيي االميراي األسب   طرحهوتم "  Strategic Defense Initiative مبادرة الدفاع االستراتيجي" لـ سم شهرةن

. الستخدام األرض والنظم الفضائية لحماية الواليات المتحدة من هجوم بالصواري  البالييتية النووية االستراتيجية 1322مارس من عام / رآذا 12

 16 بلغت ميزانية لذلك  ريغان ورصد. لعقيدة التدمير المتباد  الملاد وراز على مبادرة الدفاع االستراتيجي بدال من االستراتيجية اليابقة المخالفة

سنوات في أقصى درجات اليرية وال يمكن اشف األسلحة عن طري  أجهزة قياس الحرارة حيث نن مدة عمل الصاروخ  4مليار دوالر على مدى 

للهب وهي أيضا مايعرف دقائ  وتيتخدم برامجه من أجهزة الكمبيوتر نذ ييمل للصوراي  أاتشاف الصواري  المعادية رغم الدخان وا 4ال تزيد عن 

 :لمزيد من التفاصيل قارن. "القاتل"، وف  نظام يدعى 1324وتتألف من أشعة الليزر وتمت في سنة  "أشعة الموت"ـ ب

SDIد ر دالفضت د دالدفتعداالسترارةجي، الهيئة المصرية : القاهرة)وف ؤدمحم أسعد عبد الر: يكيين، ترجمةأقااب العلمام األمر: ، تأليفمبتوب 

 :؛ اذلك(1322عامة للكتاب، ال

Guertner, Gary; Snow, Donald (1986). The Last Frontier: An Analysis of the Strategic Defense Initiative. D.C. 

Heath and Company. 

David Pahl (1987). Space Warfare And Strategic Defense, Exeter Books. 

Mowthorpe, Matthew (2004). The Militarization and Weaponization of Space (1st ed.), New York: Lexington 

Books. 
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 :لمزيد من التفاصيل حو  هذه النظرية قارن 

John L. Romjue, The Evolution of the Airland Battle Concept, Air University Review, May-June 1984. 

 http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/airchronicles/aureview/1984/may-jun/romjue.html:على الرابط التالي أيضا والنص متاح

 



االحتوام  استراتيجية أتت للدخو  في تفاصيلها، هنا ة عوامل ال يتيع المجا وأخيراً، ونتيجة تفاعل عدّ     

 أ الها (رونالد ريغان)الرئيي االمريكي  عهد في "العيكرية النهضة"بما سمي في حينه بـ  تتويجها تم التي

 وبذلك ن،التيعينيات من القرن العشري أوائل في اليوفيتي وتفكك المعيكر االشترااي االتحاد انهيار بعد

ً  عقود خمية مدى على امتدت مواجهة انتهت  األمريكية المتحدة الواليات :القوتين العظميين بين تقريبا

 .اليوفيتي واالتحاد

 

الخارجية، وراح رجا   الواليات المتحدةوالقوة وحدها هي الملثر في سياسة  "القوة"غدت هكذا و    

مريكيين يهددون بحرب نووية، ويعلنون عن مناط  هامة الدولة حينذاك وابار الميلولين العيكريين األ

مترات من القارة األمريكييه، أنها غدت مناط  مصالل حيوية العالم تقع على بعد آالف الكيلو في

ً لمباديم المذهب العيكري األمريكي التي تقترح وترسم ارعداد ومجرى الحروب  لواشنان، ووفقا

 ."رأرا ي ما ورام البحا"المحتملة في 

 

حتى في امن اليلم خارج الواليات المتحدة،  منتشرةأصل خمية  منأربع قيادات موحدة  هناك فإنلذا     

بنام على و ون افة لذلك فإنه. والمحيط الهادي وفي القارة األمريكية -وفي المحيط األطليي -في أوربا 

 و قوا دعتمج ، وقوا داسترارةجةج المهام العيكرية المالوبة فقد قيمت القوات الميلحة األمريكية نلى

لتأمين التدخل العيكري المباشر للواليات  قوا دردخلدسرةع و قوا دللستئطد  لدال اتعت دلالتشكةال 

 .بصورة خاصة، وأية مناقة أخرى في العالم "الشرق األوسط"المتحدة في مناقة 

ً في انتشار شبكة متاورة من القواعد العيكرية في جم الى جانبهذا      يع المناط  المهمة استراتيجيا

العالم، اي تحق  مرونة للنتقا  نلى األعما  القتالية، وتلمن لهذه الغاية الوجود الدائم لتجمعات هامة من 

يتي والتيليحي في اللوج القوات العيكرية األمريكية، على ميارح ما ورام البحار ولتردفها بالتعزيز

 .حالة األامات

 

 The Action From Stronge Position  ن فكرة العمل من موقع القوة، نلالخالصج    

دليل  ابط الران في القوات الميلحة "سيارت على المذهب العيكري األمريكي، وظهر اتاب 

دبفرضدرح ةقد: االستراتيجية العيكرية بأنها معّرفا "األمريكية دلعهمقت، دالمسهحج دال و  داستخدام فن

م 1331، ثم جامت حرب الكويت عام ،دعندطرةقداستخدامدال و دألدالتقدةددبمأهدافقتدالسةتسةجدال ومةج

طبقت فيها نظرية العملية الجوية   .البرية -و 

 

حىت  انتهىتاء دد"احلرب الباردة" انتهاء االسرتاتيجية األمريكية بعدمالمح : املبحث الثالث
 والية جورج دبليو بوش

 
 مما جعلالتحوالت على الصعيد الهيكلي والقيمي،  جملة مننظام الدولي شهد ال الئنائية القابية بانهيار    

وهكذا شاعت آنذاك مفاهيم . األطر النظرية والمفاهيم القديمةبع  المفكرين يتحدثون عن القايعة مع 

 ".األمة/موت الدولة"، وحتى "نهاية اآليديولوجيا"و " الجغرافيا نهاية" و "نهاية التاري "عن  تتحدث

هي  "الحرب الباردة"بعد  رحوال دبئةسةجدجثالثقرامة  هنا ويمكن
89
: 

د

، حيث أعيد طرح ميألة الحدود التي عتلمدبدلندمعتلمدثتبتجظهور : عه دالمستوىداإلسترارةجيد-ألالد

المعاهدة التي أسدلت اليتار  ، ويمئلنظام فرساي) هي في الغالب ترتيبات ما بين الحربين العالميتين

 (.ى وقائع الحرب العالمية األولىبصورة رسمية عل

                                                           
89
واقع  - لمتوسطالجزائر واألمن في ا: ، الملتقى الدوليفيدمفقومداألمندلا عكتسترمدعه دالتررةبت داألمنةجدفيدالمتوسط التحولمصافى بخو ،  

 . 1، ص  1002أفريل  20 - 13يومي  (الجزائر) قيناينة/وآفاق، جامعة منتوري



، عتلمدبدلند دلوببروا  بصيغتها الرأسمالية المنفلتة سمحت العولمة: عه دالمستوىداالقتصتويد-دثت ةت

نظام )األمة للنقا  /جاوا الدولة، ويارح مفهوم الدولةحيث برا اتجاه قوي في العلقات الدولية يت

( في العصور الحديئة أو  اتفاق دبلوماسي، والذي تضمن وستفاليا
90
.  

د دبدلند خل  النظام االشترااي وتفكك انهيار االتحاد اليوفيتي: عه دالمستوىداإلةدةولوييد-ثتلثت عتلم

نظام )غرب  -خل  عدو جديد يلعب نفي الدور في الياب ، التناق  شرقعلى ، والعمل عدلدلاضح

 (.يالاا

 

"  البتبو الحر  بعد مت مر هج"هذه المرحلة بـ  عرفت وقد   
91
 في نفيها المتحدة الواليات وجدت قد و 

جديد وبيئة استراتيجية جديدة  دولي و ع
92

هايتها، على ن "الحرب الباردة"عندما شارفت وهكذا فإنه و. 

ن تحوالت بنيوية عميقة وواسعة، وأ قد دخلت في مرحلة ن البيئة الجيوسياسيةأصبل وا حا لدى الجميع أ

مالاا بعد الحرب العلمية الئانية آيلة نلى اليقوط، ألنها ال تيتايع  في ة التي أقيمتالبنامات الجيوستراتيجي

 .ملمحها بشكل جوهري رتما اانت عليه من تراسيم تغي ائيرا تشبه دارستمرار وسط بيئة لم  تع

 أحدثت نهاية نظام يالاا    
93
 ذا الفضامتحوالت ابيرة في القارة األوربية، اانت لها أثارا عميقة على ه 

 هذه التحوالت أثارت من جديد تياؤالت حو  نعادة تشكيل الهندسة األمنية في. زالجيوسياسي المتمي

 .دور الواليات المتحدة في هذه العمليةو، وخصوصا ما تعّل  برؤية ومكانة "الحرب الباردة"ما بعد  أوربا

 رستراتيجي المبني على تواان الرعب،وهذا االستقرار ا دهذا الو ع الجيوسياسي المجمبالملموس فإن و 

 فياالتحاد اليوفيتي وانهيار  –1331 و  من تموااألفي  – شوتفّكك حلف وار :دراماتيكيبشكل  ننتهى

، حيب "اليلم الميتحيل والحرب غير المحتملة"دييمبر من نفي العام، لينتهي معه نظام /اانون االو 

  .(Raymond Aron)دآبلن بةمون

 للستراتيجيات فحص نعادة من الواليات المتحدة الجديدة االستراتيجية البيئة  رورات تضتاقوقد     

 Deterrence and االحتوام– الردع" نستراتيجيتا اانت التي" الباردة الحرب" عن الموروثة

containment "التحوالت استيعاب بإمكانها جديدة استراتيجية بنام نلىوالتحو   فيها الزاوية حجر 

 ".الجديدالدولي  النظام" متغيراتو لجديدة،ا
  

 األببع الزوايا نجلم خل  من الجديدة األمريكية ستراتيجيةار توصيفيمكن  فانه ذلك، على وتأسييا    

 التالية
94
:  

 تحالفات أو أقااب ظهور منع على األمريكي االهتمام انصب ،الجةواسترارةجي التحهةل زالةج من. أ

 أنهوا األمريكي االستراتيجي التفكير يبدو اليياق هذا في .األمريكية المتحدة للواليات ةمنافي تكون لقوى

                                                           
وقد . أو  اتفاق دبلوماسي في العصور الحديئة أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوساى مبنيا على مبدأ سيادة الدو  (1622) يعتبر صلل وستفاليا 90

حرب  التي انبئقت عنه لمعاهداتاو ى هذا الصلل أنه. مقررات هذا الصلل جزأ من القوانين الدستورية لإلمبراطورية الرومانية المقدسةاصبحت 

وحرب الئمانين عاماً بين نسبانيا ومملكة األرا ي المنخفضة ( معظم األرا ي في ألمانيا اليوم)الئلثين عاماً في ارمبراطورية الرومانية المقدسة 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki: لمزيد من التفاصيل قارن(. هولندا) المتحدة
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 (.1332مراز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،  :ابو ظبي)
93
ليوفيتي جوايف اجتمع فيها الرئيي األمريكي فرانكلين روافيلت والزعيم ا 1324في شباط ، على البحر األسودهي مناقة روسية " يالاا" 

أوربا الشرقية لروسيا، وأوربا )ومعهما رئيي الوارام البريااني وينيتون تشرشل، واتف  الارفان على تقييم أوربا نلى مناقتي نفوذ  ستالين

 .، واانت نيااليا شاهدا على ذلك(الغربية للواليات المتحدة
94
دا داثداالسترارةجةجداالمرةكلزهر وناسي، : لمزيد من التفاصيل قارن  داالقهةمةجدبعد دالوسطدلا عكتسترقت ، ...، 1007سبتمبردد77ةجدفيداسةت

 .2مصدر سب  ذاره، ص 



 االحتوام لنظرية بعث نعادة أو المنافية، القوى الحتوام "الباردة الحرب" أجوام ننتاج يعيد

containment  العالم في الصاعدة للقوى الشامل باالحتوام يرتبط أرحب مجا  نلى. 

 االقتصادي والئقل اليريع التاور ديناميكية بحكم آسيا ستشكل قارة ،الجةوسةتسي التحهةل زالةج من. ب

 متحفزة نقليمية قوى على اشتمالها عن فضل العالمية، الياحة على وئهتتب الذي والعيكري واليكاني

 والياتلل اليياسي الحراك على قيدا ستشكل مهمة، جيوبوليتيكية محاور على واناوائها استراتيجيا

دُّ  جديدة نستراتيجية ترتيبات بنام نلى ستيعى األخيرة، هذه فإن وعليه  .المتحدة  التفاعل ديناميات من ت ح 

 Alliances ةأوراسي تحالفات صورة في األمريكية، المصالل تهديد من وتمنعها آسيا في الداخلي

Eurasian ،  متواانة غير قابية تعددية نلى فضيت. 

 خرياة تأخذ أن نلى المتحدة الواليات حيث تيعى ،"الوطنةج المصهحج" رعرة   إعتو زالةج من. ج

 Vital Area الحيوية  عليها بالمناط  يلشر عالمية امتدادات ذو شبكيا و عا األمريكية المصالل

  .العالم في األمريكية االستراتيجية للمصالل

 استكما  نلى المتحدة الواليات تيعى ،تصتوياق/لالجةو الجةوسةتسي بةن االبربتطي التفتعل زالةج من. د

 الااقة، المفاصل الجغرافية لنقل في والتحكم العالم في الااقة ننتاج زامرا على العيكرية الييارة أدوات

 العالمية في اليياسة التحكم تيتايع وبهذا وغااها، الوساى آسيا نفط نلى وصوال األوسط الشرق من بدما

 . االقتصادية الهيمنة عبر

 

 الجمهوري الرئيي :التوالي على هم رؤسام ثلثة مجيمالتي عرفت  "الحرب الباردة"بعد نهاية ف    

 Bill Clinton بةلدكهةنتونثم الرئيي الديمقراطي ،دGeorge Bush(1323 – 1332) دبوش يوبج

 مع الديمقراطيين عودة ثم، Bush G.W (1001-1003)، ثم جورج دبليو بو  (1001 – 1332)

الواليات المتحدة نفيها في عالم بدون حدود وال  ، وجدتB.Obama (1003-1012) دألبتمت تباكب

: بقوله الجدد المحافظين أحد هو و Krauthmerدكرالثمر عن هذا الو ع عبر وقد. "عدو"وال  معالم

 أننا حد نلى اتمام غريب جديد تحو  ننه روما، منذ انهيار مئيل له يشهد لم التاري  في حاسم انعااف ننه"

 "معه التعامل عن فكرة أية نملك لم
95

 الى البحث، المشار اليها أعله اردارات المتعاقبةوهذا اله دفع . 

 ". عالم ما بعد الحرب الباردة"للواليات المتحدة في  عن دور

 حقبة انتهامف الجيوسياسي، الجانب هو النظر يلفت ما أائروفيما يخص الواليات المتحدة االمريكية فان     

 نعادة نلى المتحدة الواليات دفع الياب  اليوفييتي وارتحاد المتحدة الواليات بيناآليديولوجي  الصراع

 ومصالحها وأهدافها الجديد والو ع يتلمم بماومذهبها العيكري  نستراتيجيتها تشكيل ايفية في التفكير

 اذلك
96
. 

 

 يلي اما الجانب هذا في التحوال  أهم تحديد يمكنو
97

: 

فكما هو . رحولدبنةجدالنظتمدالدلليدمنديقج،دلإعتو درررةبدمراكزدال وىدلف تدلهبةئجدالدللةجدالجدةد  -

الواليات  االذي تمئله "األحادية القابية" حقبةارتحاد اليوفييتي قدوم  تفككمعروف، شهد العالم بعد 

 "ومبادئ قيم" من نليه أمريكا تدعو انتا وما الرأسمالية بانتصار المتوجةالمتحدة في مختلف الجوانب، 

الخارجية،  سياستها في ميلوليات القيادة تقلد نلى المتحدة الواليات ميل واذا الباردة، الحرب فترة خل 

، بأن 1331ثر حرب الخليج عام ن على ،(األب) بدما بتصريل الرئيي األمريكي الياب  جورج بو 

 .داجدي اعالمي امالواليات المتحدة األمريكية تتزعم نظا
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دلا  اليياسية بجامعة العلوم ، مجلة تصدر عن قيم"دفاتر اليياسة والقانون. "232 – 223، ص 1012، العدد التاسع، جوان "ل ت ونالسةتسج

، مذارة مقدمة -العراق  تلج وباسج – األمرةكي االسترارةجي الفكر في الوقتئةج الحرل بن عمار نمام، : ؛ اذلكالجزائر /ورقلة -مرباح قاصدي

  .والحقا 60 الجزائر، ص/بيكرة -اجيتير في العلوم اليياسية والعلقات الدولية، الية الحقوق والعلوم اليياسية، جامعة دمحم خيضرلنيل شهادة الم



 الئقافية المتغيرات لبروا المتزايدة الدعوة فرغم .الختبيةج السةتسج في العسكرةج ال و  أللوةج -

 أهمية يهملوا لم (الينتون) بالرئيي بدما األمريكيين القادة أن نال ،"الباردة الحرب" بعد واالقتصادية

اثنام حقبة )ها تدخل مئل ،للواليات المتحدة القومية واألهداف المصالل لتحقي  اليعي في العيكرية الوسيلة

 سقوط بعد مباشرة (األب بو ) فعله وما والعراق، وهايتي والصوما  اوسوفو في (الينتونالرئيي بيل 

 التاهير" غاام تحت تيويغها تم التدخلت هذه ال .Panama ناماوب العراق في اليوفييتي، ارتحاد

 باسم اانت التدخلت هذه بع و ،"الشامل الدمار أسلحة تاوير" أو ،"ةالفردي الحكومة" أو ،"العرقي

 ".مفترض تهديد على رد"بمئابة  بأنها المتعاقبة األمريكية اردارات قبل من تبريرها تم ولذا "ارنيانية"

بالييارة على  ، لكي تنفردهتمشدمنتلب دأكبردلهوالةت دالمتحد د"الحر دالبتبو "أعاتدفتر دمتدبعدد -

من المظاهر لعل  في عديد "النظام العالمي الجديد"مرااز القوة عالميا، فتبرا أحادية الدور األمريكي في 

 :ما يلي أهمقت

على ) في معالجة القضايا واألامات الدولية رفضةلدالخةتبدالعسكريدعه دالخةتبا داألخرىدالمتت ج. 1

 (.ال .. 1002، احتل  العراق عام 1001، حرب افغانيتان 1331سبيل المئا  حرب الخليج في عام 

د. 1 دالمتحد  دالوالةت  دلممتبسج دالدللةج دالمؤسست  دعه  دالمتحد هقةمنج  فبالنيبة للملسيات .لاالمم

 ،WBالدولي والبنك  MFI الدولية، يبرا ذلك بشكل وا ل في النفوذ األمريكي في صندوق النقد الدولي

 WTO منظمة التجارة العالمية
98
.  

، فيظهر من خل  وهيئاتها المختلفة األمم المتحدة منظمةالنيبة للهيمنة على مرااز القرار في أما ب    

 أن هناك أمئلة ويمكن االتفاق مع االطروحة التي تقو (. مجلي األمن الدولي)الصادرة عن  القرارات

مجلي  وبخاصة ائيرة تشير بو وح نلى أن اليلوك األمريكي قد أ عف لدرجة ابيرة دور األمم المتحدة

 األمن، نذ أصبل هذا األخير وبدرجة ابيرة أداة من أدوات اليياسة الخارجية األمريكية
99
. 

 في مؤثر وللي ك اب السوفةةتيدلالمعسكرداالتتراكي اإلرحتو لغةت د"الحر دالبتبو "معد قتةجد. 2

ستبدلدبتلمناقدالدبةرك خهل الدلليدإل  التوازن لرعرض سردالمناقداإلةدةولويي،ك ددالسةتسجدالدللةج

دالذي  "الئنائية القابية" بنهاية نيذانا الحدث هذا واان .الوالةت دالمتحد رتزعممدبدأ دداأل تويدالستئد

 تتف  ودعوات شعارات طارحة األمريكية المتحدة الواليات، التي مئلتها "لقابيةا األحادية عهد" وبداية

 و ،"ارنيان حقوق" و "الديمقراطية"ـ ا الخاصة، اقيمه نشر على العمل في المعلنة ونستراتيجيتها

 األمريكي الرئيي وقف ، فمئلاألمريكيين الياسة ليان على ذلك ظهرقد و ".الحر االقتصاد مبادئ"

حيث أشار التقليدي الينوي بالكونغرس  أثنام نلقام خاابه 1330 عام (األب بو  جورج) االسب 

والعشرين، والبد أن يكون هذا القرن الحادي لى أبواب القرن أن الواليات المتحدة تقف ع بو وح الى

أمريكيا  الجديد قرنا أمريكيا بمقدار ما اان القرن الذي سبقه قرنا
100
. 

 بعالمية الدور األمريكي في اليياسية الدولية، ورقابتها على األسلحة االنفرادومن هنا ساد شعار     

 Charles) ومن أبرا منظري االتجاه تشارلز اروثامر (.NATO)الناتو في نطار حلف  االستراتيجية

Krauthammer)  المنافيين للواليات الذي يعلن ان  األمريكي بعالمية الدور االنفراد علن أنأالذي

لم تكن اائر من اساورة، سرعان  Multipolor Word المتحدة األمريكية في عالم يتيم بتعدد األقااب

ما تفجرت 
101
يا نمكانات  خمة في حقو  متنوعة عيكر حدة األمريكية التي تملكاون الواليات المت 

، وفي أي جزم من العالم تختاره صراعالعبا حاسما في أي  ، مما يجعلهاودبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا

 .في اللعبة اليياسية الدولية
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مع قدرتها  ، تتواانفي بنام قوة عيكرية  خمة ومتفوقةفقد نجحت الواليات المتحدة خلله     

اليوفيتي سابقا قد عال  ، وٕان اان التحديام القوة األمريكية طري  الهيمنةألمر الذي فتل أما، االقتصادية

الحادي "نلى القرن  تأجل الحلم ، فقد"قرنا أمريكيا"انالق الحلم األمريكي بجعل القرن العشرين 

ها أن تقود العالم في مختلف المجاالت، وعلي ، فالواليات المتحدة هي مراز العالم ومحوره،"والعشرين

نحو سيارة فليفة  ،الذي تحتذي به ال شعوب العالم عن الح  والقوة معا، وأن تقدم النموذج تعبيرا

مقارنة بقوة )النيبية  وهو الفكر الذي يقوم على أن الواليات المتحدة تيعى نلى ايادة قوتها ".الهيمنة"

تواان القوى، بل عبر اختل  تواان    تكيب األمن ليي من خل نلى أقصى حد، فالدو( الدو  األخرى

للحد من نظرية تواان القوى  "بنامة" و "خلقة"القوى لمصلحتها وجامت الفو ى بتيمياتها المختلفة من 

 Stephen M. Walt اما ييميه ستيفن والت The Balance of Threatالتهديد  نحو ما سمي بتواان
102
. 

 

 Pax Americanاالمريكي  أن انتهام الحرب الباردة أعلن قدوم اليلم" (ز اروثمرتشارل)ويرى     

"  Pax Romanica اليلم الروماني غرارعلى 
103

 . 

 

 (7991-7929)األب  بوش فرتة خالل األمنية اإلسرتاتيجية :املطلب االول
 ل العامل االقتصاديلصال اآليديولوجي ملقتاوتراجع دور العامل  "الحرب الباردة"بعد انتهام     

الواقع  ونثر التحوالت الدولية التي طرأت على -وهو تماما ما يتماشى مع رؤية الجمهوريين -والعيكري

متدهيدطبةعجدلمعتلمد: إن ثمة سلا  يارح نفيه هنا وهوالدولي باالنتقا  نلى و ع األحادية القابية، ف

األ ؟دلمتدهيدأهمدال ضتةتدالتيدلايقتداإلواب دداألمرةكةجدخاللدفتر دبئتسجدبوشداإلسترارةجةجداألمنةج

دالفتر ؟دداألمرةكةجدفيدهذه

 

 .تقتضي الضرورة هنا وفي اطار الميعى لإلجابة على هذا اليلا  التوقف قليل عند بع  القضايا    

، ما وال عدو الواليات المتحدة نفيها في عالم بدون حدود وال معالم وجدت "الحرب الباردة"بعد نهاية     

للواليات المتحدة في  جعل اردارات المتعاقبة من بو  األب والينتون نلى بو  اربن، تبحث عن دور

التحديدد ظرةج"ـ ، وهو ما أدراه المفكرون األمريكيون، عمل ب"عالم ما بعد الحرب الباردة"

تي تواجهها ، التي تقو  أن المدنيات ال(Arnold Toynbee) للملرخ أرنولد توينبي "لاالستجتبج

دالكتهجد"لك التي تزدهر وفي غياب التحديات تراوح مكانها ثم تضمر، واذ التحديات هي فقط  ظرةج

ومضمونها استمرار الدولة ال يكون نال بوجود دولة ثانية ترتبط بها، سوام تواجهتا أو  يلكانيت "المزوليج

، ومن نتاج ن تماسك األولىئيف لها افيل بضماجديا، فوجود الدولة الئانية أو حتى التخيل الك تبادلتا التهديد

صامويل هنتنجتون ل " ظرةجدصدامدالحضتبا "األطر نجد  هذه
104
.  

 ارجتهت دجثالثفي خضم هذه التجاذبات احتدم النقا  وتمحور حو      
105
:  

ات الوالي ، ومن ثم يجب علىيوهردالصراعدال تومدسةكونداقتصتوةتيجمع أنصاره على أن : االرجتهداأللل

 (.اليابان والصين واالتحاد األوربي) المتحدة مواجهة األقااب االقتصادية األخرى
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المتحدة  ، نتيجة سعي الوالياتطبةعجدالصراعدفيدال رندال تومدسةكوند ضتبةتيرى بأن : االرجتهدالثت ي

روحة لنشر منظومتها الفكرية والقيمية والتي سوف تتصادم مع حواجز الحضارات األخرى، وتندرج أط

 .صدام الحضارات  من هذا االتجاه

فكل الدو   ، وعليهأهمةجدالعتملدالعسكريدفيدالتواز ت دالدللةجيتميك أنصاره باستمرار : االرجتهدالثتلث

للمصالل  ذات القدرات العيكرية والخارجة عن نااق المظلة األمنية األمريكية تشكل تهديدا حقيقيا

تصنع  نذا لم"أي مصدر تهديد، عمل بمقولة ظهور أو تاور  األمريكية، لذلك يجب العمل على منع

 ". ميتقبلك فإن اآلخرين سوف يصنعون لك هذا الميتقبل

 

يدفع باتجاه  (اقتصادي أو حضاري أو عيكري)للصراع القادم  ةمن ارتجاهات الئلث اتجاهلقد اان ال     

 .تبني أطروحاته في صياغة اليياسة األمريكية

 

للتعبير عن " الجدودنةونالِولس"عاد وف أنه وفي اوائل التيعينات من القرن العشرين، من المعر    

على األمريكيين بذ  ال الجهود  رائعة لخل  عالم جديد، وأن فرصة اعتقادهم بأّنه لدى الواليات المتحدة

الرئيي جورج  ندارة والشيم الملحظ أن. في العالم أجمع "ديمقراطية ثورة"الستغل  هذه الفرصة لنشر 

فمن  من . 1330العراق نهاية العام   د الحرب قد احتضنت هذه الرؤية غداة نعلن شن( األب)بو  

أمام  (األب بو )، أشار الرئيي هذهالمتحدة خل  عملية بنام الحملة العيكرية  للواليات ددةاألهداف المح

صفه بالخاص والرئييي أسماه نلى هدف و 1330سبتمبر  11للكونغرس األمريكي في  مشتراة جلية

تفصيلته حيب الصورة  وا عا (Building a New World Order) "بنام نظام عالمي جديد"

نظام دولي جديد، حقبة جديدة خالية من التهديد باستعما  العنف، أائر قوة في متابعة العد  وأائر : "التالية

 الغرب، الشما  والجنوب، من أن تزدهر فيعهد يمكن فيه ألمم الشرق و. اليعي نحو اليلم في أمنا

 الذي اليوم يصارع النظام الجديد لكي يولد عالم يختلف تماما عن]...[. ومن العيش في تجاني  رخائها،

 للحرية المشتراة الميلولية األمم فيه تدرك عالم القانون، بحكم الفو ى حكم سييتبد  حيث نعرفه،

 .106" الضعيف قحقو القوي فيه يحترم عالم والعدالة،

 المتحدة لدور الواليات( األب)ينظرون نلى رؤية ندارة بو  اانوا الكئير من الملحظين  وبالمقابل فان    

الرغم من  على في عالم ما بعد الحرب الباردة على أنها تكتيكات أائر منها رؤية نستراتيجية بعيدة المدى،

 . قوة العيكرية في آن واحدأنها حاولت توظيف المئاليات األمريكية وتدعيم ال

ليها احد الباحئين نويمكن االتفاق مع الملحظة التي أشار     
107
لم تكشف في ( األب)ندارة بو  وهي ان  

التحديد ما الذي تريد تحقيقه في حقل  وجه  ل علىظير، عن نموذج استراتيجي مفصل يونطار التّن

على االتجاهات التقليدية ( األب)ترايز جورج بو   والشيم الذي أصبل أايدا هو أن .اليياسة الخارجية

 أهمل معه األساس االقتصادي الذي تعتمد عليه قوة والميائل العيكرية واألمنية نلى حد الخارجية لليياسة

 خاصة بعد أن تقدم هذا العنصر ليحتل مع العنصر العيكري -المتحدة في الداخل والخارج  الواليات

 ، جعل أغلبية الناخبين-فترة ما بعد الحرب الباردة زتفي التحوالت التي ميترايبة بنية القوة  صدارة

 1331لصالل منافيه بيل الينتون مرّشل الديمقراطيين في رئاسيات  يصوتون
108
 فقد عرض الينون .

 -االقتصادية أساسا-برنامجا متواانا جعل فيه األولوية األولى لمعالجة المشاال الداخلية  األمريكيين على

 نغفا  متّالبات الدور األمريكي األو  في اليياسة العالمية، والذي سيتم رسمه مع اردارة الجديدة ندو

 مذهب االحتوام الذي ان تفت خِلف، ي(الداخلية والخارجية)لمذهب جديد يتلمم مع البيئة الجديدة  وفقا

  ."الحرب الباردة"وجوده بنهاية  مبررات
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21. 
وهو ما . لى حياب القضايا الداخليةاهتمامه على قضايا اليياسة الخارجية ع لَّ ج  ه راز ما يمكن ملحظته خل  الفترة الرئاسية لبو  األب أن 108

ثالثجدبؤست دلأزمجدد-الفرصجدالثت ةجابيغنيو بريجنيكي، : انظر. وخيارته للنتخابات ة بو لتدني شعبي اليبب المحتمل( Brzeziński)اعتبره 

 .22 ، ص(1002دار الكتاب العربي،: بيروت)عمر األيوبي  جمةتر ،ال و دالعظم داألمرةكةج



دالصحر"عملية  تعتبرو      الجمهوريين تحت رئاسة بو  األب، أهم محاة في فترة حكم "ا عتصفج

وتمئلت أهداف الحرب  .ألف عيكري ينتمون الى عدة دو  بقيادة الواليات المتحدة 100والتي شارك فيها 

المناقة، ألن ذلك يمي مباشرة المصالل األمريكية الحيوية، ما  نفط الوا حة في منع سيارة أيا اان على

وقد شكلت أيضا عملية عاصفة الصحرام لدى . في هذه المناقة الحيوية التواجد األمريكيييمل بتعزيز 

أي استعادة دور المجمع ) العيكرية األمريكية -المدنية  الكئيرين الفرصة الئمينة الستعادة العلقات

دكولن)  حرب الفيتنام، وهو ما عبر عنه الجنراانتهام التي تضررت ائيرا بيبب  (العيكري –الصناعي 

الاريقة التي تجاوب بها "بقوله  "النصر الملار"حينذاك وهو منتشيا بـ واير الدفاع األمريكي  (بتلل

وبفضل عاصفة الصحرام ... تمكنت من طرد األرواح الشريرة لفيتنام األمريكيون بشكل عام مع األامة

" ةحب قواته الميلح وقع الشعب األمريكي ثانية في
109
. 

 الياب  انيحاب قوات االتحاد اليوفياتي هواألحداث نبان فترة حكم الرئيي بو  األب  أبرامن ولعل     

الواليات المتحدة، سقوط  قبل المدعومة من" المقاومة األفغانية"وانتصار  1323 شباطمن أفغانيتان في 

أخيرا حل ، و1330 أاتوبر/تشرين األو وتوحيد ألمانيا في  1323نوفمبر /تشرين الئانيجدار برلين في 

ال هذه االحداث والتاورات هي . االتحاد اليوفياتي وتفكك 1331آب في  اليوفيتي الحزب الشيوعي

الذي تكون فيه الواليات المتحدة القوة العظمى  "النظام العالمي الجديد"عن  ليتحدثبو  األب التي دفعت 

" الحرب الباردة"منافي بعد انتهام  الوحيدة بدون
110
. 

رو ارستفراد األميراي " الحرب الباردة"بعد انتهام حقبة االشارة هنا الى انه و ومن المفيد     أخذ منّظِ

مات العملية لفليفة الييادة المالقة، انالقاً من نواة  ذات محورينآيديولوجية يصوغون المقدِّ
111
 : 

ليي جديدة " الرسالة"فهذه  .مقدسةآلهية ، ارعتقاد بأنَّ أميراا مكلَّفة بتنفيذ رسالة سماوية أو مهمة األلل -

 . اآلخررؤسام الواليات المتحدة الواحد تلو  هاع بل تحدث عنقفي الوا

ان هللا أراد ألمريكا أن تكون الموطن الذي " أاد على: ( 1797-1223) يوبجدلاتنانفمئل الرئيي     

نن ...رية واليعادة والمجدتيّير العلوم والفضيلة والحن اما  ننيانيته، وأن تصبل أر ا يبلغ فيه ارنيا

 ". قضيتنا قضية البشرية قاطبة 

 

أن األمة األمريكية أمة عالمية تيعى (: "1203-1201) رومت ديةفرسونفي حين رأى الرئيي     

 ". لتحقي  مبادئ تصلل للعالم اله

 

آله ي قبضة فنن الواليات المتحدة األمريكية "فأشار الى (: 1311-1312) لوبلدلةهسونأما الرئيي     

 ."ميخر لتحقي  نرادته

 

دكةنةديمن جهته اعتبر الرئيي      أن شلون العالم هي قضايا سياسية :" (1362-1361) يون

 ". واقتصادية داخلية للواليات المتحدة األمريكية 

أن الحرب األمريكية هي "فكتب وهو يبرر حروبه (: 1003 – 1001) يوبجدوبهةودبوشاما الرئيي     

 "يبية وحرب عادلة، تهدف نلى نشر القيم ارنيانية األمريكية في العالمحرب صل
112
.  

 

 .، اليقين بأنَّ أدام هذه الرسالة ييتلزم استخدام ال الوسائل ممكنة والمتاحةلالثت ي -
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داألمرةكةجأندرو باسيفيتش، : عند ورد االقتباس  د  تئقدلعواقبدالدبهومتسةج داألمرةكةج ، 1ط ، الدار العربية للعلوم :بيروت) اإلمبراطوبةج

 .11، ص (1002
110
 ذاره،، مصدر سب  ... مندالتفرودإل دالقةمنج:داإلسترارةجةجداألمنةجداألمرةكةجدبعددالحر دالبتبو نور الدين حشود، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 .،232 – 223ص ص 
111
 .24-22، مصدر ساب ، ص ..األمن لماهب ال و  بهتن:دالدللةج السةتسج في الفوض يحيى،  بن نبيلة 
112
، الابعة األولى  مأزقداإلمبراطوبةجداألمرةكةج ،فنيان الغريب: انظر. مأخوذة عن فنيان الغريب عن الرؤسام المريكيين االقتباساتجميع  

 .والحقا 42، ص (1002ات الوحدة العربية، بيروت، مراز دراس)



 (1007-7991) كلينتون بيل حكم خالل األمنية اإلسرتاتيجية :املطلب الثاني
 صياغة في األساس هي العيكرية القوة أن من متيقنا اان الذي (األب بو  جورج) للرئيي خلفا    

لمتحدة األمريكية الئاني رئيي الواليات ا بقدوم األمريكية اردارة آرام تغيرت قدف األمنية، االستراتيجيات

 اافيا ليي وحدها العيكرية القوة امتلك أن على أاد والذي ،(Bill Clintonبةلدكهةنتوند) نيواألربع

 األمنية لليياسات المميزة اليمة "عجال و دالموسّد" أصبحت لذلك العالمي، االنفتاح قضية في قدما يللمض

 فقد منها، التقليل أو الحروب تجنب في ييهم لم ذلك أن نال .من القن العشرين التيعينيات خل  األمريكية

 نهاية ومنذ المتحدة والياتال أن على1333 عام تقريرها في القومي األمن صياغة في مختصة لجنة أادت

 الحرب" فترة خل  فقط تدخل( 16) مقابل عيكريا تدخل (20) من أائر في اشترات "الباردة الحرب"

ا بأامله "الباردة
113
. 

ندارة الينتون حرصا شديدا على ترويج قناعتها بأن صياغة نستراتيجية متكاملة  أظهرتبالمقابل،     

 من استبدا  دألجل ذلك اان الب. للشعب األمريكي راتهاأيضا تبيان مبر نيكفي لوحده، بل يتعي ال جديدة

 وغات أائر تشابكا بحيث تنيجم مع الحقبة الجديدة،يبم "احتوام الشيوعية"د الذي مئله المنفر الهدف

 وتوفّر ى حو  دور الواليات المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة،ختلف الرؤلصة مخبالتالي  وتحقّ 

 .عدة مفاهيمية صلبة لليياسة الخارجية لإلدارة الجديدةقا

 بشكل أائر و وحا من ظهورها في أوربا، ففي قلب هذه -حينها -هذه الرؤية الجديدة  لم تظهر    

 تظهر نرادة األمريكيين في التعامل مع  مان أمن القارة األوربية اهدف استراتيجي غير رستراتيجيةا

 طا  أبعادا أخرى تمتّد من الدوافع، نلى طبيعة هذا الهدف، مرورا بارق  حوالت غير أن.  للتحو قابل

 .تحقيقه في الفترة الجديدة ووسائل

في نطار مواجهة  دد، اانت المصالل الحيوية للواليات المتحدة تتح"الحرب الباردة" حقبة فخل     

بارجماع  التزاما استراتيجيا حضيوفي هذا ارطار، مئّل  مان أمن أوربا الغربية . "الشيوعي التوسع"

 األولوية، اونه اان يمئل مصلحة حيوية أمريكية ال يتالب تبرير خصوصيتها وأهميتها عظيم له توأعاي

لعالم بشكل فقد تغير اأحدثت تقّلبات جيوسياسية عميقة وواسعة، فا الحقبة المذاورةولكن نهاية . الجهد

"نظام يالاا"يجيا يختلف ائيرا عن فضام أصبحت فضام جيوسترات أوربا ثم أن ابير،
114
 . 

الواليات المتحدة  سياسةوبالملموس فان تفكك االتحاد اليوفيتي وانهيار المعيكر االشترااي و ع     

هناك أيضا تراجع  ولكن تجاه أوربا أمام مفارقة ظاهرة؛ فمن جهة، هناك تراجع حقيقي للتهديد الشامل،

وحاسمة  صعبة وحاالت اللنستقرار في مرحلة تحوالت ود للمخاطرتنامي غير محد ن افة الى لليلم

أن تنأى بنفيها عن  ، لحيابات استراتيجية وجيوسياسية،وا حة المعالم، ال يمكن للواليات المتحدة وغير

الشرقي من اوربا الذي شهد االنتقا  المعكوس من خصوصا في الجزم  - وتوجيهها مراقبتها وندارتها

ا في هذ القياديةوتأثير سلبي على مكانتها  ابير ألن ذلك سيكون له ثمن سياسي - الرأسمالية االشترااية الى

في الوقت الذي اانت تزداد فيه القيود فانه  أخرى، ومن جهة .الفضام الجيوسياسي الحيوي بالنيبة لها

التي استفادت من الموارد، أصبحت القوى األوربية  على االلتزامات األمريكية الخارجية بيبب محدودية

، منافيين "الحرب الباردة" حقبةوالحماية األمريكية طيلة  نظام األمن الذي ظّل متمحورا حو  االلتزام

 وهذا يعني أن .من صعيد وخصوصا االقتصادية منها حقيقيين ومحتملين للواليات المتحدة على أائر

على نحو ما  "رار وأمن القارة األوربيةاستق بضمان االلتزام"استمرار تحمل الواليات المتحدة ألعبام 

 عاالختل  ويوس  ذه المنافية، وسيعمنطار ه  من ، سيكون في غير صالحها"نظام يالاا"فعلته خل  
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 .132ص ، مصدر ساب ، ...اإلمبراطوبةجداألمرةكةجدأندرو باسيفيتش، : قارن 
114
هي االتفاقية الموقعة بين و( اتفاقية يالاا)ملتمر يالاا تعبيرا عن النتائج التي افراتها الحرب العالمية الئانية والتي تجيدت في  "نظام يالاا" يعد 

وقعت هذه االتفاقية في مدينة يالاا اليوفياتية . اد اليوفيتي بزعامة ستالين وبين برياانيا بزعامة تشرتشل والواليات المتحدة بزعامة روافلتاالتح

لحزب ، ولقد ناقش الملتمر ايفية تقييم ألمانيا وايفية محاامة أعضام ا1324فبراير عام /شباط 11نلى  2الواقعة على سواحل البحر األسود من 

اما رغبت برياانيا والواليات المتحدة أم نلى ثلث اما رغب  اجزام النااي وتقديمهم امجرمي حرب، بار افة نلى ايفية تقييم ألمانيا نلى أربع

 : لمزيد من التفاصيل قارن .االتحاد اليوفيتي، وأيًضا تقيم مدينة برلين بنفي الاريقة التي قيمت بها ألمانيا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%8A%D8%A7%D9%84

%D8%B7%D8%A7 



 أائر اتّياعا صارت الفجوة بين قدرات أصبحت أقّل تّوفرا والتزامات
115
وال هذه التحوالت تالبت  .

وقد عبر عن هذا التوجه . اجهة التحديات الجديدة والمتجدةجملة من التغيرات في اليياسة الخارجية لمو

 Warrenوارن ارييتوفر  (خل  فترة حكم بيل النتون) رئيي دبلوماسية الواليات المتحدة

Cristopher لم تشهد بلدنا منذ أواخر األربعينات تحديا االذي تشهده اليوم لصياغة سياسة ": قائل

بصورة أساسية، واما اان عليه الحا  لن ظرائنا في ذلك الوقت، فإننا  خارجية جديدة برمتها لعالم تغير

و البد لهذه ارستراتيجية من أن ]...[ بحاجة نلى تصميم نستراتيجية جديدة لحماية المصالل األمريكية 

 .116" تعكي التغيرات األساسية التي تتميز بها هذه الحقبة

 

فرعيتين  فتررةنى قيمين او ال الينتون، الرئيي حكم فترة يمكن تقييم    
117

 األلل دقد الع درّاز في . 

 امتدادا اعتبرها التي الخارجية اليياسة على (أو ترايز أقل) الترايز عدم مع الداخلية القضايا على

 وتباد  األمريكية اليياسية الملسيات مختلف بين التجاذبات لبع  بالنظر ولكن .الداخلية لليياسة

 .الثت ةجدقد الع د في للبروا الخارجية القضايا عادت عالمية،ال والتاورات األدوار،

بغياب جدو  أعما  وا ل ودقي  لقضايا اليياسة الخارجية  (بيل الينتون) رئاسة قد اتيمت فترةو    

 ما اانت االجتماعات تبدأ وتنتهي في موعدها المحدد، وتتيم مشاراة بع  الميلولين بالعفوية ونادرا

يكن  معنيين بالشلون الداخلية، ومع ذلك يحضرون مداوالت مجلي األمن القومي، ولموبعضهم اان من ال

 عن ذلك حينذاك وقد عبر رئيي هيئة األراان .الرئيي الصوت المييار بل مجرد مشارك في النقا 

من  قادما من المري ، وال تميز بين ايد وعمرو وانضممت للنقا  لما أمكن لك أن تعرف لو انت  "بقوله 

"الرئيي هو
118

 هدة الئانية لكلينتون لم يكن الرئيي أونال أن األمور استقرت بعد ذلك، وحتى في الع  . 

 .ميتشار األمن القومي أو واير الخارجية يتولى القيادة، عكي ما حصل في فترة بو  األب

 

بهةا ندارة  تتبةاهى اانةت التةي -و التي ال تياويها قوة أخةرى –بالابع تيتند أصو  القوة غير الميبوقة 

 -1324 خةةل  الفتةةرةالتةةي امتةةدت  "الحةةرب البةاردة"، أي هايةةة المرحلةةة األخيةرة مةةن التنةةافيبةو ، نلةةى ن

1330 
119
، 1331االتحةةاد اليةةوفيتي فةةي  وتفكةةك 1323وسةةط وشةةرق أوروبةةا فةةي  "ثةةورات"لقةةد أدت . 

هةذه التاةورات الرأسةمالية  امةا منحةت. بالواليات المتحدة نلى تبوم موقع القوة العيكرية القائةدة فةي العةالم

نلةى اتلتةين  "الحةرب البةاردة"األمريكية منفذاً لمناط  اانت قبل ذلك مغلقة دونها بيبب تقييم العالم خل  

أبرا هذه المناط ، حيث تحتوي على احتياطات نفاية ابيرة وتحتل  لسطدآسةتوتعد . ين متنافيتينتعظمي

لةم  االشةتراايد أن انهيةار النظةام بيّة. النفةوذ الروسةية والصةينيةموقعاً استراتيجياً على الحدود بةين منةاط  

الذين لةم يتةأثروا بمةا قيةل فةي اهةو النصةر حةو   الباحئينقد قا  بع  و. يوقف التنافي بين الدو  الكبرى

، نن انتهام االستقرار المبني على الئنائية القابية سوف يلدي "بداية قرن أمريكي جديد" و "نهاية التاري "
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ى مرحلة جديدة من المنافية الجيوسياسية العنيفة، وبالتالي نلى مخاطر وعدم استقرار أائر ممةا اةان فةي لا

 1323 مرحلة ما قبل 
120
. 

مةةن داخةةل  األللجةةام  :مصاادبةندمحتمهااةندلهمخااتطردالواليةةات المتحةةدةلايقااتدد،بشةةكل أائةةر تحديةةداً و

ن نلةةى قيةةادة الواليةةات المتحةةدة ياانتةةا خا ةةعتن ي، اللتةةألمت ةااتدلالةتبااتنالمعيةةكر الرأسةةمالي الغربةةي، مةةن 

نن . ، لكنهما تاورتا نلى منافيين مهمين للرأسمالية األمريكية"الحرب الباردة"العيكرية واليياسية طوا  

تدهور المكانة االقتصةادية األمريكيةة النيةبية فةي مواجهةة هةاتين الةدولتين اةان أحةد العوامةل المهمةة ورام 

 .في مرحلة جديدة من األامات في أواخر اليتينات دخو  االقتصاد العالمي

دوالً مةةن خةةارج  فضةةمت فةةي حينةةه المحتملةةين للواليةةات المتحةةدة مةةن المنافيةةين المجموعااجدالثت ةااجامةةا 

ظلةةت دولةةة عظمةةى بةةرغم نفقارهةةا ووقوعهةةا فةةي فو ةةى سياسةةية  االتحاديةةة فروسةةيا .المعيةةكر الغربةةي

وتضم أو تحد مناط  ذات  "أوراسيا"ؤوس النووية وتمتد عبر فهي تمتلك آالف الر. اقتصادية -واجتماعية

النمو االقتصادي اليريع الذي نتيجة  التهديد األهم الصةن ومع ذلك تبقى. ات ابيرة لمصادر الااقةياحتياط

 مالموارد الكافية لصعودها اقوة عيكرية عظمى في أائةر منةاط  العةالم عر ةة لعةد والذي اعااهاحققته 

ي الوقةةت الةةذي تراجةةع فيةةه التهديةةد االقتصةةادي اليابةةاني فةةي التيةةعينيات، صةةعدت الصةةين وفةة. االسةةتقرار

، وهو ما يشير نليه العديد مةن بوصفها التهديد األساسي الذي يواجه الرأسمالية األمريكية في األجل الاويل

 . المفكرين االستراتيجين الكبار في الواليات المتحدة

الةبع  اآلخةر مئةل ميتشةار األمةن على وجود مئل هذا التهديد نال ان  مع تاايدات العديد من المحللينو

اان  (Zbigniew Brzezinski) جةنسكيةبر زبةغنة ( 1321 -1322)القومي في عهد الرئيي اارتر 

أائةةر تشةةككاً فةةي قةةدرة الصةةين علةةى النمةةو لتصةةبل تحةةدياً حقيقيةةاً للهيمنةةة األمريكيةةة، خاصةةة عنةةدما ترتكةةز 

أقوى من يعتقةدون أن التحةدي  Brzezinskiيعد . حيب قوله "عات نحصائية ميكانيكيةتوق"التنبلات على 

الذي يواجه الابقة الحاامة األمريكية هو الحفاظ على قيادتها للدو  الرأسمالية الغربية بار افة نلةى بيةط 

 – 1332)ينتون نن النجاح الجيوسياسي األساسي ردارة ال. نفوذ هذه القيادة لتشمل القوى الكبرى األخرى

واان ذلك مهيئاً بفعةل الخلفيةة االقتصةادية، حيةث . "أوراسيا"يتمئل في بيط الهيمنة األمريكية في ( 1001

فةي تلةك األثنةام شةهد االقتصةاد . حظيت الواليات المتحدة بانتعا  شهد تصاعداً في أغلةب عقةد التيةعينيات

مةن أسةوأ أامةة انكمةا  تواجةه دولةة رأسةمالية  تنالةتبااأللماني راوداً خل  معظم ذلك العقد، فيمةا عانةت 

نن التحو  النيبي في ميزان القوة االقتصادية لصالل الواليات المتحدة دعمةه اللجةوم . ابيرة منذ الئلثينات

نن الحملة التي قام بها حلف األطلناي علةى صةربيا . االنتقائي نلى القوة العيكرية من جانب ندارة الينتون

سةةاعدتا علةةى تأايةةد تبعيةةة االتحةةاد  1333حملةةة األوسةةع نااقةةاً فةةي اوسةةوفا فةةي عةةام وال 1334فةةي عةةام 

األوروبي للواليات المتحدة واعتماد هةذا االتحةاد علةى القةوة العيةكرية األمريكيةة حتةى فةي حةل النزاعةات 

 التي تقع في فنائه الخلفي، في البلقان
121
. 

التةةدخل "آيديولوجيةةة مناسةةبة لتةةرويج  ةبمئابةة اانةةت 1333حةةرب البلقةةان فةةي عةةام  هةةذا مةةع العلةةم ان

، من أجةل تأايةد (Tony Blairدبهةررو يد)نذاك رئيي الوارام البريااني حي، خاصة من قبل "ارنياني

تجةةاوا  فةي( ! نياليةات المتحةةدة وحلفاؤهةا األوروبيةالةذي هةةو فةي هةذه الحالةة الو" )المجتمةع الةدولي"حة  

الةدو  "قل من اجل معاقبة انتهااات حقوق االنيان التي تقترفهةا مفهوم الييادة الوطنية وشن حربا  على اال

"المارقة
122
 .  

 

، على التعددية بمعنى العمل المشتركقائمة ومن هذا المنال  اتبعت ندارة الينتون استراتيجية جديدة     

على  ةية مبندنعادة بنام علقة جيوسياسية متجد من خل  األطليية نعادة تأسيي الراباة عبر من خل 

مشروعية جمع اآلخرين في منظومة  قةالقوة المتفو تمتلك يقتضي أن الذي (Leadership) مبدأ القيادة
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 -فعهم نلى لعب أدوار شرااة ع اليماح لهم ودممشتراة،  غايات جماعية، وح  المبادرة واليير بهم نحو

  .ومكانة الريادة قتفوقد تلدي نلى تهديد و ع ال ةال حراي رف  طتقف عند خ -مع تحمل أعبائها

الدور األوربي  وحدود بيعةويرى بع  الباحئين المتخصصين في هذا المو وع ان اعادة تعريف ط    

يرونها أساسية  ثالثجارتبط بجملة عوامل من بينها  دالت الهندسة األمنية الجديدةافي مع
123

 : 

، وخلقت والواليات المتحدةأوربا في طبيعة التهديدات على أمن  رتغي "الحرب الباردة"نهاية نن . 1

في استعما  األدوات العيكرية، الدبلوماسية واالقتصادية لمواجهة التهديدات  التنيي  و عية تتالب

 الجديدة؛

 بنيوية وجود خلفات ينتبوبأولوية المصالل األمنية على االقتصادية،  "الحرب الباردة"نهاية تميزت . 1

عبر  الحوار وانا ملثِّرا في( االقتصادية أساسا)للعتبارات الداخلية  تاعاهذه الخلفات . بين الشراام

 األطليي؛

مفهوم األمن نفيه وخصوصا في الربط بين من  رتغي "الحرب الباردة"نهاية ومن جهة ثالئة فإن . 2

 .يةواالقتصادي، وبالتالي على األهمية النيبية لهما في الراباة عبر األطلي العيكري عنصرين أساسيين؛

 

 Leadership by)" القيادة عبر الشرااة"مفهوم الذي أطل  عليه هذا الخط البراغماتي ان     

Partnership) ،تحقي  ثلثة أهداف أساسية -بحيب مهندسيه  – نيتضم 
124

 : 

  قيام قاب أوربي استراتيجي ميتقل خارج الراباة األطليية؛  منع 

  طار األطليي؛ نقامة هوية دفاعية أوربية داخل ار تشجيع 

   في ندارة المصالل الغربية المشتراة في العالم نستراتيجية أطليية-وشرااة أور تحقي. 

، الةذي اةان أحةد المهندسةين األساسةيين  Brzeziński ومن المعروف أن المفكةر االسةتراتيجي الراحةل    

رقعةة الشةارنج ) الموسةوم بةه، قام بشرح الدوافع الحقيقية لهذه االستراتيجية فةي اتااألطلييلتوسيع حلف 

 (The Grand Chessboard الكبرى
125
وقةدمها باعتبارهةا نحةدى مكونةات التوجةه األعةم للحفةاظ علةى  

دافةةةع  و. لتشةةةمل القةةةارة األوروبيةةةة تتيةةةعاالتةةةي " فةةةرق تيةةةد"الهيمنةةةة األمريكيةةةة اعتمةةةاداً علةةةى سياسةةةة 

Brzeziński افيةين المحتملةين األمانيةا، روسةياعن بنةام أمريكةا لتحةالف مةن أجةل احتةوام ونخضةاع المن 

 .، الصين والياباناالتحادية

اةان يرغةب فةي رؤيةة  Brzezińskiحيةث أن )على الرغم مةن التأايةد علةى ميةألة بنةام التحالفةات،  و

فإن استراتيجية ندارة الينتون اانت بعيدة عن أن ( علقة تعاون بين الدو  العظمى في الميتقبل البعيد جداً 

وسةيلة لتأايةد  بمئابةي واالتحاد األوروبي يالعمل على توسيع حلف األطل فقد اان. األطرافتكون متعددة 

واما قا  أحد األمريكيين المحافظين، . ، وليي بديلً عن الييادة األمريكية"أوراسيا"الهيمنة األمريكية في 

مريكيةةون التحةةرك يفضةةل األ: نن لجةةوم الينتةةون وميتشةةاريه للعمةةل المشةةترك لةةم يكةةن نال ألغةةراض نفعيةةة

 بمياندة وقبو  اآلخرين نذا ما استااعوا، لكنهم أقويام بما يكفي للتحرك المنفرد نذا اقتضى األمر
126
. 

، دون أي (النةاتوحلةف )تحةت غاةام  1333فةي عةام  "حرب البلقان"لقد بادرت الواليات المتحدة بشن 

تجاهلةت األمةم المتحةدة بالفعةل  مريكيةةاأل الواليةات المتحةدة علمةا أن. (مجلةي األمةن الةدولي)مرجعية مةن 

وآخرين بمياعدة برياانيا  1332حينما قصفت العراق في عام 
127
 . 
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 (.1333 ،1ط  ز دراسات الوحدة العربية،امر: بيروت) (يتقبل العربياتب الم)، سليلة العر دلرحدةت دالنظتمدالعتلمي، آخرونواالطر  



بتصةرف الواليةات المتحةدة : "، من أنةه(نتنجتونه)ورام تحذير لقد اانت تلك الحجج ارمبريالية الدافع 

في الوقت الذي تدين فيه الواليات في ن... اما لو أن العالم هو أحادي القابية، فإنها تصبل وحيدة في العالم

المتحدة عادة دوالً عديدة باعتبارها دوالً مارقة، فإن الواليات المتحدة في نظر الكئيةر مةن البلةدان أصةبحت 

 "هي القوة العظمى المارقة
128
. 

 (بيل الينتون)اختفت مع الفترة الرئاسية االولى للرئيي ، فقد "الحر داالستبتقةجدجاسترارةجة"وبشأن     

و عادت هذه الرؤية للبروا في . الخارجية االمريكيةدة لليياسة ملشرات على تفكير االوساط المحدِ  ةيأ

المراجعة "تاري  بداية عرض ومناقشة تقرير  1332مايي  11أوساط االدارة االمريكية مع حلو  

ويليام  آنذاك يمن قبل واير الدفاع االمريك  The Quadrennial Defense Review "الرباعية للدفاع

 امام الكونغرس  (William Cohen) اوهين
129
 ثم اصبل واير الدفاع في ادارة الينتون ويليام بيري. 

(William Perry)   و  .حداث هذا المجلي وهو ما تم فعلإملزما ب 1336دييمبر /اانون االو  1في

لةهةتمد)ن في ظروف غامضة د عيّ فق: بعد ذلك باسابيع قليلة أقدم الينتون على تغيير في غاية االهمية

بتعيين عناصر  1332 شباطعيد مباشرة مهامه في شهر خير ب  وايرا جديدا للدفاع حيث قام هذا األ (كوهةن

شهر على احيام و أو اشرف بشكل سريع و في غضون بضعة " مجلي الدفاع الوطني"جديدة في 

 ". المراجعة الرباعية للدفاع"اصدار

اانون  14و  1332آيار  11بين خل  الفترة قرير اوهين في الكونغرس مناقشة ت تمتلقد     

سيبقى : "يقو  التقرير في اهم فقراته ما يلي. دييمبر من نفي الينة حيث وقع تبنيه بشكل نهائي/االو 

ألغلب عددا من التحديات بشكل ابير و ستواجه الواليات المتحدة على اآمن العالم مكانا خارا و غير 

اائرها  ،سنواصل التعرض لمجموعة من المخاطر االقليمية ،أوال. 1014حتى سنة اآلن منها من ألالجدية 

أهمية على االطلق يمئله تهديد التحر  بالواليات المتحدة و اصدقائها في مناط  حياسة و غزو ابير 

ن العراق و يواصل ال م آسيا،و في جنوب غرب . لحدودها من قبل دو  معادية تملك قوة عيكرية مهمة

سيبقى الحصو  على النفط في . يران التيبب في المخاطر لجيرانهما و للتدف  الحر للنفط من المناقةن

يتعرض التقرير بشكل مباشر الى آخر و في مكان . "الميتقبل المنظور حاجة قومية للواليات المتحدة

نن ميألة اتخاذ القرارات بشأن :"و اخيار استراتيجي للواليات المتحدة حيث يق" الحرب االستباقية"خيار 

و )...(  استعما  القوة العيكرية يجب ان ت حدد قبل اي شيم على اساس المصالل القومية للواليات المتحدة

 -من و حيوية الواليات المتحدةأي تتيم باهمية ابيرة و شاملة في بقام و أ –عندما تكون المصالل حيوية 

حادي للقوة االستعما  األ ،ذا دعت الضرورةنو  ،للدفاع عنها بما في ذلك ان نقوم بكل ما يلزمآنذاك فيجب 

و قوة أسباب منها منع ظهور تحالف و ذلك أل  (The Unilateral se of military force) العيكرية

موجهة الى الرئيي االمريكي الينتون  1332 اانون الئاني 16و في رسالة علنية بتاري  . "اقليمية معادية

" الحرب االستباقية"انصار دعا 
130
الرئيي لتبني استراتيجيتهم الهجومية و و عها مو ع التنفيذ من  

ليه عند الدعوة ن عله من الرجوعأالمئا  الذي ما فتئت ال الوثائ  ذلك  ،خل  العدوان على العراق

 ". الحرب االستباقية" ةالستراتيجي

قعتلقد      و  مرة عن وجود صية سياسية و فكرية اشفوا فيها ألخهذه الرسالة من قبل ثمانية عشر ش و 

الشخصيات التي  العديد من قائمةالشملت  و ،"الحرب االستباقية" ةار وا ل المعالم يتبنى استراتيجيتي

واير الدفاع و قبل ذلك الميلو   ،ول تلددبامسفةهد :خيرة على العراقدوارا سياسية في الحرب األألعبت 

نائب واير  ،بولدلللفوةتزرم في واارة الدفاع و النائب المتنفذ في الكونغرس؛ و البيروقراطي و المخض

ابير ميتشاري واير الدفاع حتى الحرب على   (Richard Perle) بةتشتبودبةرل؛ و في حينهالدفاع 

العراق و الذي بدأ حياته اليياسية  من دواليب واارة الدفاع في اليبعينات رفقة صديقه وولفويتز؛ و 
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مياعد واير الدفاع االمريكي المكلف بشلون االمن الدولي و الذي   (Peter Rodman) ةتردبلومتنب

( Richard Lee Armitage) بةتشتبودابمةتتجعمل في وااراتي دفاع ادارتي ريغن و بو  االب؛ و 

مياعد واير اآلخر و هو   (John Bolton)؛ و جون بولتون مياعد واير الخارجية االمريكي

نائبة واير الخارجية االمريكي   (Paula Dobriansky) ؛ و باوال دوبريانيكيرجية االمريكيالخا

و الذي ا لف امبعوث رئاسي في   (Zalmay Khalilzad) المكلفة بالشلون الدولية؛ و الماي خليلزاد

وية بعدد مهام حياسة في حروب الرئيي بو  االبن سوام في افغانيتان او العراق و الذي له نرتباطات ق

ابير  (Elliot Abrams) ؛ و ايليوت ابرامزUnocalمن الشراات النفاية األمريكية خاصة منها 

ميتشاري الرئيي بو  االبن في مجلي االمن القومي في شلون الشرق االوسط و شما  افريقيا؛ و 

يات يشغل منصب الممئل التجاري األعلى للوالاان و الذي   (Robert Zoellick)روبرت اوليك

 من دواليب واارة الخارجية خاصة عهد  سابقاالمتحدة  من مكتب الرئيي بو  االبن و الذي عمل 

منهم " مفكري الظل"على الرسالة تشكيلة منوعة من  الموقعيناما  مت قائمة  .الرئيي بو  االب

يليام ؛ و و"الليبراليين"المحيوب عادة على  (Francis Fukuyama) نييي فواوياماافر: بالخصوص

 ؛ و روبرت ااغانحينهااهم منظري تيار المحافظين الجدد  (William "Bill" Kristol) ارييتو 

(Robert Kagan) المنظر الئاني في مجموعة المحافظين الجدد؛ ثم جيمي ووليي (James 

Woolsey)   و  من القرن العشرين واخر الئمانيناتأمدير واالة المخابرات المرازية االمريكية خل

هم الوجوه التي تتصدر منظري المحافظين الجدد؛ و أحد أعدد من مرااز البحث االمريكية و العضو في 

رجع تأثيره أحد المفكرين األساسيين لتيار المحافظين الجدد و الذي ي  (William Bennet)ويليام بينيت 

داتوراه في الفليفة  ىعل حاصليث شغل منصب واير التعليم و هو ح (نتبةغل تلددب)الى عهد الرئيي 

باال افة الى هلالم فان عددا من الوجوه اليياسية مئل وولفوويتز و بير  و . اليياسية من جامعة تكياس

في الواقع دورا تنظيريا و تملك عموما خلفيات اااديمية في مجا  العلوم  لعبترودمان و دوبريانيكي 

 .اليياسية

لم تنجل في اقناع  1001 سبتمبر/أيلو  11في ادارة بو  قبل " الحرب االستباقية"مجموعة واذا اانت     

عله فان عددا أفكما او حنا . بناردالرئيي الينتون فقد نجحت في التحكم في طاقم ادارة الرئيي بو 

بو  االبن و هو ما عكي سيارة  ندارة على الرسالة ع ينوا في مناصب حياسة من قبل الموقعينهاما من 

  (Douglas Feith)حيث يجب ا افة اسم دوغلس فايث  -ة الدفاع ااملة على واار
131
الى  

االشارة هنا الى ان سرعة  تجدر. باال افة الى سيارة جزئية على واارة الخارجية -المجموعة أعله

غير ان اهم الملشرات التي  ،و تبني مواقف هذه المجموعةأيدانية دفعت بالبع  الى التراجع التغيرات الم

ى اال اراب الذي يمكن ان يحدث داخل هذه المجموعة و يعكي وحدتها الهشة اان الصراع تد  عل

 منسابيع قليلة أ أي قبل 1001صيف  في" مجموعة المنظرين"و  "مجموعة اليياسيين"الذي دار بين 

يوم اانت ندارة الرئيي بو  االبن تمر بحالة صعبة جدا حيث استمر  ،1001 سبتمبر/أيلو  11أحداث 

واحدة من اائر االنتخابات الرئاسية نثارة  عقبكل واسع الجدا  حو  مدى شرعية الرئيي االمريكي بش

ولية التي قررها طاقم االدارة لذلك تأثير أايد على البرامج األ اان. للجد  في تاري  الواليات المتحدة

ييرات الاارئة اان التخفي  في فمن جملة التغ. االمريكية و التي تأثرت بالشعبية الضعيفة للدارة الجديدة

المييارين على واارة  "المحافظين الجدد"ميزانية واارة الدفاع مقارنة لما نادى به في الياب  أقااب 

 Weekly) من دورية 1001جويلية /تموا 12فقد نشر ال من ارييتو  و ااغان في عدد  .الدفاع

Standard)   بدلندوفتع"مقاال مشتراا بعنوان" 
132
هذه نصيحة  رورية الى : " المقا  االتالييبدأ  .

 . "استقيل: هما دونالد راميفيلد و بو  وولفويتز ،صديقين قديمين
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نلى  انتقل بعد ذلكينتمي الى الحزب الديمقراطي ولكن  (فايث دوغلس)في بداية حياته المهنية اان ، "ن الجدديالمحافظ" هو من مجموعة 

  االبن، وتحت ندارة بو .الحزب الجمهوري، حيث شغل عددا من المناصب في مجا  األمن الوطني في ندارتي رونالد ريغان وجورج بو  االبن

على تشكيل فايت وفي تلك الفترة ساعد  .1004و 1001لشلون اليياسات فيما بين عامي  (دونالد راميفيلد)تولى منصب مياعد واير الدفاع 

 .علقات البنتاغون في مناط  متعددة في العالم، مع الترايز بوجه خاص على الشرق األوسط عامة والعراق على وجه التحديد
132 Kristol, W and Kagan, R. “No Defense”, Weekly Standard, July 23 2001. 



يقو  ستانلي  (Looking For a Foreign Policy)" البحث عن اليياسة الخارجية"في مقا  له بعنوان     

 :ما يلي Stanley Hoffmanهوفمان 

عن خط  اليياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية في مهمة للبحثمنذ نهاية الحرب الباردة، شرعت "

والذي اان  ،1322و  1326موجه جديد على شاالة مذهب االحتوام الذي صاغه جورج اينان في عامي 

 "طيلة الحرب الباردة ههاموج
133
. 

 ،ن التيار التدخليفبي، (Equilibriste)" تواانية"التوجه الجديد اعتمد على رؤية  وقد بدا وا حا أن    

 الذي يريد من الواليات المتحدة أن تقوم بدور عالمي مهيمن، والتيار االنعزالي التقليدي الداعي الهيمني

 انيحاب الواليات المتحدة من ميلولياتها العالمية المكِلفة دون مردود، اتجهت اردارة األمريكية نلى

 مع واقع و عية الواليات المتحدة فايّ الثنين، وبالتالي أائر تكالجديدة اتجاها يحاو  أن يكون موفِّقا بين ا

 الوقت يفرض عليها ميلوليات عالمية قيادية دون أن ت ارح هذه الميلوليات بالشكل المال ، وفي الذي

ننفيه ي  قائمة اردارة من االلتفات لمعالجة الو ع الداخلي، وهي المهمة التي اانت تقع على رأس مّكِ

1331دارة المنتخبة في نوفمبر أولويات ار
134
 هفي خاابه الموجوقد عبر الينتون عن هذا التوجه  .

 . 1332 سبتمبر 12للجمعية العامة لممم المتحدة بتاري  

االختيار  لهذا "حقبة الينتون"خل   ن تبنِّي اردارة األمريكيةأويرى بع  المهتمين بهذه االشكالية     

سيكلِّف  العالمية ياسة خارجية مبنية على مبدأ الهيمنةس نن": لى النتيجة التاليةقادتها ن جام نتيجة مواانات

ن نتِباع سياسة مبنية على مبدأ االنعزالية التقليدية سيكلِّفها ثمنا تحدة ثمنا اقتصاديا باهظا، اما أالواليات الم

"  سياسيا أابر
135
. 

الجديد  ل الخط الموجهئّ لمذهب الذي موصف اهكذا ، (Pragmatic Wilsonism)" وليونية براغماتية"

األولى و ) لليياسة الخارجية األمريكية لفترة ما بعد الحرب الباردة، والذي عئرت عليه ندارة الينتون

 .واعتنقته بعدما انتفت مبررات بقام مذهب االحتوام( الئانية

اما يدعوه " الينتونمذهب "يرمي نلى تحقيقها اان  التي األهدافويتّضل هذا األمر أائر بتو يل 

 رئييية أببعج Clark Mark البع ، وهي اما يراها مارك الرك
136
:  

 . الداخلية باليياسة األمريكية الخارجية اليياسة ربط نعادة :ألال

 نشر وتوسيع دائرة القيم األمريكية في العالم؛ ويتعل  األمر هنا بعولمة الديمقراطية الليبرالية: ثت ةت

 .وحماية حقوق ارنيان" ديمقراطية اليوق"

الجديد لم يعد األمن الوطني  "المذهب"فبناما على . أوسع اقتصادية أبعاد ذا أصبلان األمن  :ثتلثت

ال ما  نله نبان الحرب الباردة، بل أصبل يتضم األمريكي مقتصرا على المفاهيم العيكرية التي أعايت

ا، يصبل التهديد الناتج عن انخفاض القدرة هذ وعلى. يمكنه أن يمئل تهديدا للشعب األمريكي عامة

 .الوطني التنافيية للقتصاد األمريكي قضية تدخل في نااق األمن

الحفاظ على التواجد األمريكي في أوربا ال يخرج عن اونه حلقة رئييية في نستراتيجية   نن: بابعت

الينتون  ندارة المي، عملتوق عيكري وجيوستراتيجي عمتكاملة تهدف نلى الحفاظ على تف الية أمريكية

 وقد ظهر أن. العالمية على تكرييه وتوظيفه لتحصين موقعها المتقدم و مان ننفرادها بموقع الريادة

لهذه ارستراتيجية ونقاة  االرتكاا التفكير ارستراتيجي لهذه اردارة اان يريد أن يجعل من أوربا محور

بالرغم من تبنيها لخااب  – الينتون ن ندارةأ رة التي تقو ويمكن االتفاق مع الفك. ية فيهاالوثوب المراز

في المجا  ارستراتيجي ورقتها األهم  تفوقها مضت في اعتبار -سياسي مفعم بمفردات القيم الوليونية
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، مصدر البتبو داألمندفيدألببتدمتدبعددالحر د ظتمدفيدإعتو دبنت دنتونةكهدلةبدسةإواب دالرئدتسجةساهير بوعمامة، : ورد االقتباس عند 

 1، هامش رقم 22ص  ساب ،
134 Bill Clinton, "Comforting the Challenges of a Broader World". Dispatch. US Department of State, Bureau of  

Public Affairs. (USA: Washington DC). Vol 04, N°39, September, 27th , 1993. p650. 
135
 Charles William Maynes, "A Workable Clinton Doctrine", Foreign Policy. N° 93, Winter: على سبيل المئا  

1993/1994. p06.                                                                                                                                                   
136 Mark Clark, "The Future of Clinton’s Foreign and Defence Policy". Comparative Strategy, Vol13, N°02, 

April/June 1994, p182. 



و ع متقدم يمّكنها من ممارسة نستراتيجية دور  على للحفاظ( ولكن لييت الوحيدة وال الكافية)واألقوى 

 ما بعد الحرب الباردة الزعامة في عالم
137
 . 

 
  (1009-1007) بوش دبليو جورج حكم خالل األمنية اإلسرتاتيجية: املطلب الثالث

 تيلل لميتوى منتقدا ارنتخابية حملته طوا  اربن ظل بو  الرئيي نبداية، البد من االشارة الى أ    

 -أي بو   – صرح حيث ،(نالينتو بيل) سلفه طرف من نصلحهت ومحاوال األمريكي الجيش وتنظيم

 تحديات لمواجهة تنظيمه من أائر "الباردة الحرب" تهديدات لمواجهة منظما اا  ال األمريكي الجيش بأن

 .الجديد القرن

 

 القرن جيش وبنام األعلى، نلى األسفل من الجيش أو اع بمراجعة ،انتخابه حا  في ،بو  ووعد    

 مالمح هي مت :من قبيل تياؤالت عدة برات ،(األبي  يتلبا)الى  وصوله وبعد .الحادي والعشرين

 التوايد عه  ذلك ا عكت دمدى لمت ؟فةقت التغةرا  أبرز رمثهت لفةمَد ؟األمرةكةج األمنةج اإلسترارةجةج

 ؟األمرةكةج لالمصتلح العتلم في األمرةكي العسكري

  

دمةّز ابرزولعل من       بـ سمى ما مصالل ظهور اربن بو  فترة خل  األمريكية ارستراتيجية مت

 ."الحر داالستبتقةج"

 الصدمة على المرتكزة األمريكية ارستراتيجية الفترة نفي في برات ومن المفيد التذاير هنا الى أنه    

 نشكالية سبب األمر الذي والهجوم، الدفاع بين الفاصلة الحدود تضيي  أو نلغام على عملت والتي والرعب

 البحث يتالب الذي النظري الميتوى وعلى ا،دولي اليلوك هذا مع التعاطي في سيالييا الميتوى على

 األدوات واختيار ا،أيض الردع من المالوب الميتوى تحديد في العملي الميتوى وعلى والتابي 

 لذلك .وتكلفته العالمي االنتشار بين التواان معادلة في دائما تصب والتي لتحقيقه، المناسبة واألساليب

 لنظام اليياسية لآليديولوجيا موااية أ حت و ،اآليديولوجيا بئوب تلبيت العيكرية العقيدة أن القو  كنيم

  من وتدخل العليا، الميتويات في والئبات بالرسوخ وتمتاا ،(بو  دبليو جورج) الرئيي عهد في الحكم

 اليياسية القيادة اختصاصات
138
 المقابل، الردع على "لباردةا الحرب"امن  في أقيمت التي العقيدة وهذه. 

 األحادي الردع نلى نستراتيجية الياب  اليوفيتي االتحاد تفكك بعد لتنتقل الواليات المتحدة تجاواتها

 .اررهاب نلى أقرب وهي الجانب،

 

دال ورةندبةندروازن نيجاد أن رغمالبد من التأايد هنا، ارتباطا باستراتيجية بو  الدفاعية، أنه وو    

 الرئيي ه تعيّن علىفإن اليابقة، العقود مر على األمريكيين الرؤسام ااهل أثقل قددلالت هةدةجدالنولةج

لالت هةديددالنولي: أبعاد ثالثج ذات دفاعية استراتيجية عن يبحث أن (جورج دبليو بو ) األمريكي

: مئل مناط  في يةالدفاع الموارد معظم استنزاف عن تتوقف لم التقليدية األسلحة أن حين وفي. لاالبهت 

 اوريا: مئل محتملين ألعدام للتصدي الجاهزية على والمحافظة الجنوبية، واوريا وهايتي، البلقان،

 انتهام بعد انحيارها رغم النووية التهديدات فإن األوقات، من وقت في والعراق ونيران، الشمالية،

 .ىاخر مناط  في األف  في يلوح مااا  شبحهافإن  "الباردة الحرب"

 

 وهو ،المعتولجدفيدثتلثدكبعددبرأسمدأطلدقد اإلبهت  أن الذي حصل، في حينه، هو لالتاوبدالجدةد    

 النووي النموذجين نطار  من يدخل ال االستراتيجي الميتوى على الحرب أنواع من جديد نوع

 في قصور من تعانياانت  قواتها وتشكيلة األمريكية االستراتيجيةالتجربة أظهرت ان و. والتقليدي

 الزمان، من قرون مدى على بنيرانه الشعوب ااتوت نذ جديدة، ظاهرة ليي اتكتيك واررهاب. مواجهته
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 .211 مصدر ساب ، ص ،....سةتسجدإواب دالرئةسدبةلدكهةنتوندفيدإعتو دبنت د ظتمداألمنداهير بوعمامة، : قارن 
138
: ، متاح على الرابط التاليمكت جدع ةد دالعن دلبعبدالصدمجدفيدالع لداألمرةكيعلي ااظم المعموري،  

http://www.dijlh.net/showthread.php/913719 



 استراتيجية بأشكا  لشنِّه المتارفين استعداد أظهرت 1001 سبتمبر/أيلو  من عشر الحادي أحداث ولكن

 أحد با  على تخار ال جديدة
139

 –مجموعات راديكالية  امتلكاحتما   "خار" ـمى بس  ما وهكذا برا . 

الخار المحتمل " اخذ هذا  وقد( بيولوجية –ايماوية –بيولوجية) ألسلحة تدمير شامل أو جزئي " نرهابية

في  االبن األمريكي جورج بو  في نستراتيجية الدفاع األمريكية الجديدة التي اقرها الرئيي مهماحيزا " 

 .1001 حزيران 01خااب له في 

" رالخا"، "األمن العالمي" من قبيل بروا مضامين نستراتيجية جديدة لمفاهيمهذا التحو  الى وقد قاد     

ة معادلة الصراع الشامل ظل خصائص مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وذلك بتراجع حدّ  في" التهديد" و 

ة عرقية، اثنينزاعات ذات أبعاد وة ، لحياب أخاار نقليمية جديدواالشتراايالمعيكرين الرأسمالي  بين

شبكات  ، قد يأخذ شكل الصراع مع جماعات و"الجنوب"اسية و حدودية تتمراز أساسا في قومية، سي

 .دولية ليي بالضرورة أن تكون مرتباة أساسا بالدو  والحكومات

 أشكا  من الجديد الشكل هذا مكافحةحيب راسمي االستراتيجية في الواليات المتحدة األمريكية فإن و

 الخاصة والقوات اليرية العمليات واستخدام متاورة، وتقنيات التفكير، في جديدة طريقة تتالب اررهاب

 وتتمئل وتقليدية، نووية بمقدرات االحتفاظ عن فضلً  ن افية، موارد وتخصيص واسع، نااق على

ً  األائر الميألة د ر دإ متلدالحر ،دأبعتودمندبعدةندعه در تصردالداسترارةجةجدع ةد  صياغة في نلحاحا

  .األبعتودثالثةج
 

 (PNAC) اجلديد األمريكي القرن مشروع
ظهر تقرير  لمهامها (جورج دبليو بو )وقبل استلم ندارة  1000سبتمبر /أيلو في اما معلوم فإنه     

( The Progect for the New American Century مشروع القرن األمريكي الجديد) سميَّ بـ

140 ( PNAC) بـ والذي يعرف اختصارا
  (Thinktanks)  الفكر مرااز أحد طرف عد منأ مشروع هوو 

 واشنان في مقرهو (الجدودلهمحتفظةندسةتست دأبحتثدمعقد)واسمه  واشنان في الموجودة الرئيية

 المتحدة للواليات الخارجية اليياسة على ويراز العاصمة
141

 في ارعداد حينذاكاان أبرا المياهمين . 

إعتو دبنت دوفتعت د"سمي هذا التقرير  اما. (ول تلددبامسفةهد)، وواير الدفاع (رشةنيدوةك)نائب الرئيي 

واعلن ان الواليات المتحدة ال توجه أي منافي عالمي، و "داسترارةجةج،دقوا دلموابودل رنديدةد:دأمرةكت

ه الى أبعد يتعين على استراتيجية أمريكا الموسعة ان تيتهدف الحفاظ على و عها المتفوق واطالة أمد

د"مدى ممكن في الميتقبل
142
ومن شأن هذا ان يلزم الواليات المتحدة بتحديث جيشها، مذارا في الوقت  ،

في الحرب  "بير  هاربر"أن عملية التغيير ستكون بايئة جدا بغياب أحداث اارثية بحجم اارثة نفيه 

 . العالمية الئانية

 مقارنة من الجدد المحافظين رؤية تنال  الجديدة، ةارستراتيجي بنام سياق فيومن المعروف انه و    

 نبان أمريكا واجهت التي ارستراتيجية التحديات ينب الجديد األمريكي القرن مشروع دراسة أوردتها
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 يبينها ماا وذلك والعشرين، الحادي القرن في تواجهها أن يفترض التي تلك وبين "الباردة الحرب"

 :(1)رقم  الجدو 

د

د(7) بقم يدلل

دالجدو المحتفظةن  ظر ليقج من اإلسترارةجةج بتلتحدةت  م تب ج
 لالعشرلن الحتوي ال رن البتبو  الحر  اإلسترارةجي المجتل

 القاب أحادي القاب ثنائية األمني النظام

 األمريكية األهداف
 ارستراتيجية

 (التفوق األمريكي) األمريكي اليلح على الحفاظ اليوفيتي االتحاد احتوام

 الديمقراطي اليلم نااق وتوسيع حماية  - اليوفيتي االتحاد ردع األساسية العيكرية المهام

 منافية جديدة عظمى قوة نشوم منع  -

 المحاور) المفاتيل الدو  حماية - 

 )الجيوبوليتيكية

 العيكري التاور حيااة  -

 حرب حدوث نمكانية األساسية العيكرية التهديدات

 ميارحال متعددة الميةع

 العالمي على الميرح متعددة معارك حصو  نمكانية

 آسيا شرق باأور ارستراتيجي التنافي يزاتر

العربية  الدار :بيروت) لالواقعةج الجدةد  المحتفظةج مدبستي بةن األمرةكةج الختبيةج السةتسج قبييي، هادي :المصدب

 .21-20ص  ،(1002 األولى، الابعة للعلوم،

 

 سابقة، لوثيقة مدين بأنه يعترف( PNAC) الجديد األمريكي القرن مشروعاالشارة الى أن و البد من     

 اانا اللذين بو  وولفويتزو شيني ديك من وبتوجيهات الدفاع واارة بواساة 1331 عام نعدادها تم

( PNAC) تأسي وقد. التوالي على اليياسية، للشئون الدفاع واارة ووايل الدفاع واير منصبي يشغلن

 أحد Robert Kagan ااگان روبرت وبتمويل ،"ربحية غير تعليمية منظمة"ـ ا 1332 عام ربيع في

 ستاندارد ويكلي صحيفة في الكاتب William Kristol ارييتو  وويليام المشهورين، الجدد المحافظين

Weekly Standard 
143
 مشروع) من جزماً ( PNAC) الجديد األمريكي القرن مشروع ويعتبر .

 William Kristol ارييتو  ويليام يرأسه اان والذي( New Citizenship Project الجديد واطنةالم

 أن المنظمة نتلأعو". للعالم األمريكية القيادة تعزيز هدفها الربحية تعليمية منظمة" بأنه وصف وقد أيضاً،

 للقوة انيةالريغ اليياسة" أجل من دعم لبنام تيعى وأنها ،"وللعالم ألمريكا مفيدة األمريكية الريادة"

 "األخلقي والو وح العيكرية
144
. 

 بأن ااگان و ارييتو  العتقاد ريتاو هو (الجدةدداألمرةكيدال رندمشرلع)ومن الناحية التاريخية فان     

 الجمهوريين للقادة سمل مما ،"األمريكية الخارجية اليياسة حو  المقنعة الرؤية" يفتقد الجمهوري الحزب

 .الينتون بيل للرئيي الخارجية اليياسة ليجل الذعة نتقاداتا بتوجيه

الدورية  في مقا  اتابة في Kagan ااگانو  Kristol ارييتو  اشترك ،1336 صيف وفي    

 -" جديدة انيةريغ خارجية سياسة نحو" :بعنوان "Foreign Affairs أفيرا فورين" األمريكية المشهورة

 نالمحافظي أن الكاتبان اعما المقا ، هذه في. انريغ رونالد للرئيي الخارجية اليياسة نلى نشارة في

ً  أائر رؤية" نلى ناداعي الخارجية، اليياسة مجا  في" هدف بل" اانوا األمريكان  الدولي للدور رقيا

 "الهادفة العالمية الهيمنة" موقف تتبنى أن المتحدة الواليات على ومقترحين ،"األمريكي
145

 فيو. 

 األهداف ميتقد أجل من (الجديد األمريكي القرن مشروع) ااگانو ارييتو  أسي ،1332 يويون/حزيران
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 وردت التي واألهداف البيانات مرديين ،المشار نليه" Foreign Affairs " مقا  في و عاها التي

 .المذاور مشروعلل التأسييي المبادئ بيان  من بالمقا 

 تنفيذ ألجل مصراعيه على مفتوحا الباب أن هلالم رأي ، 1001سبتمبر /يلو أ من عشر الحادي وفي    

 ظهرت ، الحادث هذا من فقط أيام  3 فبعد   .الوقت وال الفرصة يضيعوا فلم  ، اآليديولوجي حلمهم

حيث  بحذافيرها  PNAC  وثيقة الن تكن لم التي (األمرةكةجدالمتحد دلهوالةت دال وميداألمنداسترارةجةج)

أن يخصص   PNAC  وثيقة فمئل حددت  . العالم في الجديدة مريكاأ مكانة لوصف اللغة نفي استخدمت

 اقترحها التي الزيادة نفي بالفعل وهي العيكري لإلنفاق أدني احد االجمالي القومي الناتج من  (2.2%) 

  !. دوالر مليار  (223)الى  حينذاك العيكري االنفاق حجم يصل لكي 1001 لعام (بو جورج دبليو )

 

 على بالتوقيع قاموا ،(ولفويتز بو ) و (بو  جيب) و (راميفيلد دونالد) و (شيني ديك) من ال أن اما    

 الكئيرين جانب نلى ،1332 يونيو 2 في( PNAC) الجديد األمريكي القرن لمشروع المبادئ نعلن وثيقة

 حتى( PNAC) قادة أحد اان ولفويتز بو  هذا مع العلم ان. بو " حرب مجلي" أعضام من غيرهم

 .1001 عام في االبن بو  ندارة نلى انضمامه

 

درأسةس هو فقط واحد شيم على بالحاح فقد أاد  1332  عام في لوجودا المشروع الى خرج وعندما    

 ييتريحوا لم المراز هذا في فالمفكرون .استئنام دون الدو  ال لها تنحني ،عتلمةجدأمرةكةجدامبراطوبةج

 االقتصادي المجالين في الكئير تعمل ال  ، شأنا واعظمها العظمي القوي آخر المتحدة الواليات لكون

وبما أن اآليديولوجيا تعد احدى   .يكيةاألمر االمبراطورية المظلة تحت العالم على للهيمنة ، والعيكري

رورات اللامة وسائل التأثير االمريكي في العالم، فان االمبراطورية تيتلزم ايضا جملة من البنى واليي

وطبعا األمة هنا . هي محور الحياة األمريكية" األمة"لممارسة الييارة و مان ديمومتها، وهنا فان 

هو " الخوف، الخوف المفرط"هكذا اان . لييت وعام االساورة فقط، بل هي أداة لصناعة األساطير

ملة من األذى، االعدام، تعيش في أمريكا يعني ان تكون محاصرا باشكا  محت"ان . الشرط االمريكي

" فالذئب لم يبارح الباب قط. والنوايا الخبيئة
146
وما يئير االنتباه . في غياب الخوف لييت هناك أمريكاف 

هنا ان الواليات المتحدة تدعي أنها قلعة اليلم والديمقراطية، نال ان الواقع يختلف جذريا عن هذا 

نة، توسعت وبرات بوصفها امبراطورية من خل  فالواليات المتحدة انبئقت عن حرب معي. التصور

الحرب، وهي تصون هيمنتها الكوابية من خل  الحرب، اقتصادها هو اقتصاد حرب، تدعم وتدير آلة 

 . عيكرية هي اال خم واألائر فتكا في عالمنا المعاصر

   

دإعتو   : بعنوان  1000 رسبتمب في قدمت ورقة في خصل   ـ التعبير هذا صل نن ـ اآليديولوجية تلكديوهر    

 هذا وتحت  . واالقتصادية والعيكرية منها االستراتيجية  ،دالجدةددال رندلولوجداألمرةكةجدالدفتعت دبنت 

والذي تمئل في  الغرض هذا تحقي  ألجل أمريكا من المالوب تحديد تم هذا العنوان
147
 :  

 

 .األوسط الشرق وفي آسيا شرق وجنوب أوروبا جنوب في وائمجدعسكرةجدقواعددرأسةس ـ 1 

 المقاتلة للاائرات الميتمر التاوير ذلك في بما  ، لوائمجدمنتظمجدبصوب داألمرةكةجدال وا درحدةث ـ 1 

  . األساطيل وقدرات والغواصات

  . العيكري الفضام علي االستراتيجية الييارة و مان الصتبلخةجدالدفتعت د ظمدل شردراوةر ـ 2 

  . االصاناعية واألقمار واالنترنت االتصاالت فضام علي جالماه دالسةار  ـ 2 

  . االجمالي المحلي الناتج من%  2.2  عن األوقات من وقت في يقل ال بحيث ، العسكريداال فتقدزةتو  ـ 4 

 

 : األمريكية الميلحة للقوات رئييية مهام أربع (PNAC)  وثيقة وصفت  ،بالخار منذر وبشكل    

   حروب؛ال أن تخوض  (1) 
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   ؛ومتزامنة ابيرة حروب في النصر تحيموان   (1)

 ؛ ذلك في بما ،الواجبة االجرامات وأن تتخذ  (2)

  . المتوترة المناط  في األمن لتوفير  ، الترايب اعادة  (2) 

 

  افة الى الملحظات اليابقة نحتاج الى قرامة تفصيلية لهذه الوثيقةون    
148
 للكشف عن جملة الموا يع 

  : واالحكام التي احتوت عليها ومن بينها األفكارو

 

  .الشتملدالدمتبدأسهحج. 1

 

 أي هنالك يكون أن دون ومن ،1001 سبتمبر/أيلو  من عشر الئاني في أنه نلحظ أن يجب. اإلبهت . 1

( Donald Rumsfeldدونالد راميفيلد )واير الدفاع آنذاك  طالب الخاطفين، هوية على بعد   دليل

 مجي اجتماع في راميفيلد قا  ،Woodward ردادووو وحيب. العراق بمهاجمة المتحدة اتالوالي

 غير". اررهاب على الحرب من األولى الجولة في الرئييي الهدف" يكون أن يجب العراق أن الوارام،

ً  استبقامه تم العراق أن  بو  نقناع من تمكن (Colin Powell باو  اولن) الخارجية واير ألن فقط ملقتا

 .سهلً  خياراً  باعتبارها أفغانيتان اختيار فتم ،"العراق نلى التوجه قبل العام الرأي تهيئة بضرورة"

 

 ندارته في األعضام وابار بو  أن نلى بو وح المشروع وثائ  من مجموعة تشير . سةندصدام. 2

ً  خااوا قد اانوا  التي خاتهم أن حيث .1001 يناير في اليلاة يتولى أن قبل العراق لمهاجمة ميبقا

 أن عن تكشف ،"يدةددل رندللستئلدلقوىدإسترارةجةت :دأمرةكتدوفتعت دبنت دإعتو " :بعنوان و عت

ً  خااوا قد بو جورج دبليو  "وارام مجلي" فياالشخاص الذي اصبحوا اعضام   االنتخابات قبل ميبقا

 اليلاة في حيين صدام بقي وامس الخليج، مناقة على العيكرية الييارة لفرض 1000 عام في الرئاسية

 العيكرية القواعد أن اما". المشهد هذا من يمر أن يجب نفيه صدام حتى" :الخاة وتقو . عنها رحل أو

 الدائم للتمراز الخليج دو  في الداخلية المعار ة بع  من بالرغم والكويت، اليعودية من ال في ستبقى

ً  تهديداً  تشكل أنها على أفضل بشكل ت ب رهن نيران قدنن  أيضاً، الوثيقة وتقو . األمريكية للقوات  ابيرا

 ظلت لقد" (:الجديد األمريكي القرن مشروع وثيقة) تقو اما . العراق يفعل اما المتحدة الواليات لمصالل

. الخليج لمناقة ارقليمي األمن في ديمومة أائر دوراً  تلعب لكي تيعى مضت لعقود المتحدة الواليات

 القوات من ابير عدد وجود نلى الحاجة أن نالّ  عاجلً، مبرراً  العراق مع يحل لم الذي النزاع يهي  وبينما

 في دائمة عيكرية قواعد ننشام نلى الخاة وتدعو". حيين صدام نظام قضية يتجاوا الخليج في األمريكية

 .نيران ذلك في بما األوسط، الشرق على للييارة العراق

 

 القرن مشروع خاة خل  من تو ل الخارجية بو  ليياسة الهامة الوجوه أحد. العتلمةجدالقةمنج. 2

 على الهيمنة أجل من جهود الواليات المتحدة في حقبة بو  نلى الوثيقة هذه تنظر فكيف. الجديد األمريكي

 :يمكن ابرااها هنا وهي العدةددمندالعنتصر؟ ثمة  العالم

 

 الفريدة الفرصة هذه ايعايه العالم ألن ،العتلمدعه دلهقةمنجدالفرصجدرغتنمدأندالمتحد دالوالةت دعه .   أ

 هذه نغتنم أن يجب ، لذاالعالم في الوحيدة العظمى القوة اآلن نحن. "اليوفيتية ارمبراطورية" بيقوط

 .القادمة لمجيا  أفضل ميتقبل أجل من الفرصة

 

 لييت اليلمية التيوية فإن أخرى، وبعبارة. األمرةكيدالنفوذدبتوسعدةسمحدلند..لاال توا دالروع.  ب

 (. الرومانية بالروح) العراق نفتل أن فيجب. العراق في لمصالحنا مفيدة
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 أننا على نلينا ينظر قد أنه من بالرغم ،األباضيدعه دلرستوليدرحتلدأندالمتحد دالوالةت دعه دةجب.  ت

 مصالحنا يناسب ذلك اان نذا الميةالع النظر وجهة تجاهل ذلك يتضمن وقد". بالعالمية ملمنون أمريكان"

 قرارات بع  اانت نذا جدوى ذات غير تصبل ولكنها ومرغوبة، مفيدة المتحدة األمم وموافقة. األمريكية

 . بلدنا رغبات مع تتعارض المتحدة األمم

دقهقدبأيد ت ةددأندولن، العتلمدأ حت ديمةعدفيدلاقتصتويدوائمدعسكريدبويوود حتفظدأندعهةنتدةجب . ث

 كةورودارفتقةج وال البالييتية، الصواري  انتشار منع التفاقية نيمل ولن. وللةجدارفتقةجدلأ
149
 وغيرها 

 الهجوم" ألن المحتملين، أعدامنا  د  رورية االستباقية الهجمات أن اما. الخارجية سياستنا في بالتحكم

 ".للدفاع وسيلة خير

 

 الخاة هي هذه أن يبدو. كتمهجدعتلمةجدبراطوبةجمادالمتحد دالوالةت دستظقردالمنتسبدالوقتدفي.  ج

 .!المو وعة

 

 األشخاص أن حيث. المشرلعدلثة جدصةتغجدفيدهتمت ددولبا دديوبجدوبهةودبوشدإواب دأعضت لعبد. 4

الجدد  المحافظين مجموعة من جزماً  اانوا أسماؤهم التالية
150
 الدو  شئون في بالتدخل تلمن التي 

 تحقي  أو) العالمية للهيمنة فرصتها تخير قد المتحدة الواليات أن ةفكر من غضبوا والذين األخرى،

وشغلوا اثنام تلك الفترة المناصب المئبتة ناام ال  (هلالم صفوف خارج آخرون يقو  اما ارمبراطورية

 :منهم

 

 .، شغل منصب نائب واير الدفاع ثم مدير البنك الدولي Paul Wolfowitzبو  ولفيتز          -

 .، وايل واارة الخارجية John Boltonجون بولتون          -

 .(النتاغون)ـ ، رئيي مكتب البرمجة والتحليل والتقييم ب Stephen Camboneستيفن اامبون          -

 .، عضو مجلي سياسات الدفاع الذي يقدم المشورة لراميفيلد Eliot Cohenليوت اوهين ا         -

 .، عضو مجلي سياسات الدفاع الذي يقدم المشورة لراميفيلدDevon Crossديفون اروس          -

 .، ابير الموظفين لدى نائب الرئيي ديك شيني I. Lewis Libbyلويي ليبي          -

 .، مراقب واارة الدفاع Dov Zakheimدوف ااخيم          -

 

 Dick Cheney شيني يكد الرئيي نائب بينهم من المشروع، هذا ملسيي من آخر عدد وهنالك    

 واير) William J. Bennettبينيت ويليام الدفاع، واير ،Donald Rumsfeld راميفيلد ودونالد

 (.أفغانيتان في بو  سفير) Zalmay Khalilzad ااده خليل والماي ،(ريجان ندارة في التعليم

 

 الوالياتيئنا ترى ان اانت الوثيقة مو وع حد. العتلمي("دPax Americana)داألمرةكيدالسالم". 6

 التحو اما ان ". األمريكي اليلم" لفرض العالم أنحام جميع نلى اافية قوة توجيه نلى حاجةب المتحدة

 في هائلة ايادة نلى يحتاج العالم على الهيمنة تمارس نمبريالية قوة ليصبل األمريكي للجيش االستراتيجي

                                                           
وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوم في ملتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ( Kyoto Protocol: بارنجليزية)اتفاقية ايوتو  149

(UNCED)اهدة نلى تحقي  هدفت المع. 1331 حزيران 12-4البراايل، في الفترة /رض الذي عقد في ريو دي جانيرو، ويعرف باسم قمة األ

 : لمزيد من التفاصيل قارن. "في النظام المناخي  البشر تئبيت ترايز الغااات الدفيئة في الغلف الجوي عند ميتوى يحو  دون تدخل خاير من"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83

%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83

%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88 
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 :لمزيد من التفاصيل حو  هذه النقاة قارن 

 Albanese, Matteo (2012). The Concept of War in Neoconservative Thinking, op, cit.  

Ryan, Maria. Neoconservatism and the New American Century…,  Op, cit. 

 

 



 على ،%2.2 نلى( GDP) ارجمالي المحلي الناتج من% 2 من الدفاع نفقات ايادة يجب" لذا الدفاع نفقات

ً  دوالر مليار 10 نلى 14 بين تتراوح بزيادة أي تقدير، أقل  طلب االبن بو  أن نلى ارشارة وتجدر. سنويا

 %".2.2 أي المشروع، خاة نليها دعت التي الزيادة وهي للميزانية له مقترح في دوالر مليار( 223)

 نليه تحتاج اانت ما نن( PNAC) الجديد األمريكي القرن مشروع وثيقة قو ت ."يدةددهتببردبةرل". 2

 في ومحفزة مدمرة اارثة حدوث هو العالم، وموارد البشرية معظم على تييار لكي الواليات المتحدة

 1001 سبتمبر/أيلو  من عشر الحادي هجمات هيأت وقد". جديد هاربر بير " يحدث اأن الوقت، نفي

صف الذي ،"الجديد هاربر ر بي"ألـ  هذا في  األمريكية اردارة في المتارفين نن". العمر فرصة" بأنه و 

 عهد من جاموا الحين، ذلك منذ 1001 سبتمبر/أيلو  من عشر الحادي استغلوا الذين "حقبة بو  االبن"

 الفكرية راازوالم المتارفة اليمينية الجماعات نشأت عندما ،(ريغان رونالد) الرئيي االمريكي االسب 

 اانت التيعينيات، عقد وفي. في عقد اليبعينات من القرن العشرين فيتنام في األمريكية للهزيمة للنتقام

 اان أخرى، بعد ومرة. "الباردة الحرب" تلت التي اليلم مكاسب رف  لتبرير: مضافة أجندة هنالك

ً  محفزاً   يهي ألنه ،"فرصة" بأنهيوصف  1001 سبتمبر/أيلو  من عشر الحادي  الحرب خاة لو ع هاما

 على الحرب" لتمويل دوالر مليار 20 مبلغ تخصيص نلى الكونغرس أسرع فقد. التنفيذ مو ع الكونية

الواليات  قامت التاري  المذاور ومنذ. 1001 سبتمبر من عشر الحادي من قصيرة فترة بعد" اررهاب

ً  ،للااقة الرئييية المصادر جميع نلى الملدية البوابات جميع في قواعد بإنشام المتحدة  وسط في وخصوصا

 قام أن وبمجرد. أفغانيتان عبر أنابيب و ع خط النفاية Unocal يونواا  شراة من ط لب حيث. آسيا

 قا  البالييتية، الصواري  انتشار منع واتفاقية الدولية الجنايات محكمة وأحكام ايوتو، اتفاقية بإلغام بو 

ً  ذلك اان نن" النووية غير الدو   د النووية األسلحة سييتخدم أنه  الدعاية غاام وتحت".  روريا

 جديدة أسلحة بتاوير بو  قامت ادارة جورج دبليو المزعومة، الشامل الدمار أسلحة حو  ارعلمية

 .والكيميائية البيولوجية بالحرب تتعل  التي الدولية االتفاقيات تقوي  شأنها من الشامل للدمار

د"PNAC)دالجدةدداألمرةكيدال رندمشرلعدطتلب. 2 دبتحول(  التزاماته لتنفيذ األمرةكيدالجةشدفي"

 .للستعما  صالحة تعد لم التي الدفاع برامج بع  نلغام ذلك في بما الواسعة،

 مخترق"والتي تعرف بـ  الصغةر دالنولةجدالرؤل دبتاوةر(دPNAC)دالمذكوبدالمشرلعدكمتدطتلب. 3

 المخاب  الستهداف  رورية ، فهي" Robust Nuclear Earth Penetrator القوي النووي األرض

 القرن مشروع وقد نص. "المحتملين خصومنا" من الكئيرين بواساة بناؤها يتم التي والصلبة العميقة

 خارقة" نووية أسلحة بتاوير تقوم أن المتحدة الواليات على يجب أنه على( PNAC) الجديد األمريكي

 .أولوياتها أهم من النجوم حرب برنامج تجعل وأن" للتحصينات

دالشمتلةجدلكوبةتدلالعراقدإةراندبتحدةددلضوحدلبكلدالجدةدداألمرةكيدال رندمشرلعدقتموفي حينه . 10

 بدو ( بو  جورج دبليو)الرئيي  يصفها أن قبل وذلك ،ال صةردالمدىدعه دأستسةجدتأهدافدبصفتقت

 القيام األمريكية القوات على يتوجب" األمريكي اليلم" على اظللحف" المشروع انه ويقو ". الشر محور"

ً  المتحدة الواليات تصبل أن أي –" الشرطة بواجبات"  تتالب األفعا  هذه أن ويقو  -العالم على شرطيا

 ".المتحدة األمم قيادة من بدالً  أمريكية سياسة قيادة"

 ،األبضةجدالكر دمنتطقدأغهبدفيدالمنتشردالعسكريدالويوودمندأكبردب دبدمشرلعهذادالدكمتدطتلب. 11

 اائر ملموسية، وبشكل. أصلً  األمريكية القوات فيها تنتشر التي دولة وثلثين المائة حوالي نلى بار افة

 وجنوب األوسط، الشرق في دائمة عيكرية قواعد نلى بحاجة ن الواليات المتحدةن يقو  صائغوا التقرير

الذي  الوقت في هناك القواعد هذه لمئل وجود ال حيث آسيا، شرق وجنوب ةاللتيني وأمريكا أوروبا شرق

 . طرحت فيه الوثيقة المذاورة

د،(PNAC) الجديدداألمريكي القرن مشروع حيب المعد ، األمريكي للجيش"دالرئةسةجدالمقمج". 11

 ".لالمتزامنجدالمتعدو دالتقدةدا دضددالحرل د تسمدبشكلدلةربحدةخوض"دأندهي

 

أنفقت  1000 العام ففي .جداً  ابيراً  ثمنه سيكون العالمي االلتزام هذاكن هذه الوثيقة تيتدرك قائلة ان ول    

 األحد نفقات من أائر ذلك اان وقد ،الجيش االمريكي على دوالر مليار( 121) مبلغ الواليات المتحدة

( 222) نلى العيكرية لنفقاتا ارتفعت 1002 عام وبحلو . مجتمعة تلي الواليات المتحدة التي دولة عشر



 - 1333 الفترة  للواليات المتحدة خل  العيكرية الميزانية في الزيادةاانت  أخرى، وبعبارة. دوالر مليار

ً  تنف  التي ارجمالية القيمة من أابر 1002 بعد الواليات  يأتون الذين المنافيين أابر الصين، في سنويا

 متزامنة وتهديدات متعددة حروب بخوض المتحدة للواليات ستيمل الميزانية وهذه. الترتيب في المتحدة

 . فيها واالنتصار

 أرسل الذي الوقت في األوسط، الشرق مناقة في هائلة قوات بنشر (بو جورج دبليو ) قامبالملموس و

  .قواته العيكرية الى افغانيتان

دهذادرموةلدرم ،(PNAC) الجديد األمريكي القرن مشروع تمويل تتولي التي المصتوبدبشأن. 12

 ،الدفتعةجدلالصنتعت دلبتلسالحدالخهةجدبنفطدلثةقدبشكلدمررباجدمؤسست دثالثدبواساجدالمشرلع

 .العيكرية القوة خل  من العالم على أمريكا لهيمنة الحرب خاة بو ع قامت

دثالثجإ حظات اليابقة، تتيل القرامةباال افة الى المل. 12  األمريكي رنالق مشروع) من مبتوئدبراز

 :(الجديد

دالمشرلعداألستسيدالماهبدكتن لقد - ينص . الدفتعةجدالنف ت دفيدالعتلةجدالزةتوا دهودلمقندسيدهذا

 العالمية بميلولياتنا تحمل نريد انا نن ابير بقدر الدفاعية النفقات ايادة نلى نحتاج":المشروع على التالي

 .آخرين مبدأين لتحقي  هي الدفاعية النفقات في الزيادة وهذه".  الميتقبل في الميلحة قواتنا وتحديث اليوم،

 ".وقيمنا لمصالحنا المعادية األنظمة لمواجهة" -

ً  يكون دولي نظام على المحافظة في ألمريكا الفريد الدور ميئولية لتحمل" -  واادهارنا ألمننا صديقا

 ".ومبادئنا

 

 المتحدة الواليات لهيمنة مخاطلقو  انه عبارة عن نذا لخصنا النظرة الى هذا المشروع فانه يمكن ا    

 عالمي نظام"انه  والشعوب، الدو  جميع لترايع عتلمةجدأمرةكةجدإمبراطوبةجدإ شت  اي ،العالم على

وهو  -Tam Dalyell داليا  تام ويمكن االتفاق مع ما قاله. ايدي هلالم المحافظين الجدد صنع من "جديد

 العملية هي هذه" عندما اشار الى ان - الحرب ليياسة ومعارض عما ال حزب من بريااني برلماني

 الفكرية المرااز من جامت قمامة هذه. العالم على الييارة يريدون الذين الحالمين لممريكيين الفكرية

 ". فكرتها يعشقون ولكنهم الحرب فظاعة رأوا أن ييب  لم رجا  ننهم. بالصقور المليئة

 

لثتئقددمندمتعداهتدرصدب دلكة ؟  "مقمج"دالوثة جدهذهدربدلدلمتذا :رح نفيهولكن ثمة سلا  يا    

داألمرةكتندال رابدصنتعدعه دلفرضقتدبؤاهتدلتفعةلدبدلبهتديتهز دكت تدالتيد،داألخريدالمراكز

  !! ؟لالعتلم

 

هم وثيقة ن من ساهموا في صياغة هذه الأفي  يكمن اليببواما اشرنا في مكان آخر من هذه الفقرة فإن     

 المبادئ بيان على وقعوا اشخص وعشرين خمية بين فمن. صقور تيار المحافظين الجدد اقااب من

 الرئيي ادارة  من أشخاص عشرة يوجداان  ،(PNAC) الجديد األمريكي القرن مشروعل التأسييي

لفويتز وو ، دبليو بو  الرئيي االمريكي جورج نائب تشيني ديك منهم بو ، دبليو جورج األمريكي

Wolfowitz، مدير  ، الياب  الدفاع سياسات لجنة رئيي بير  ريتشارد الدفاع، واير راميفيلد ودونالد 

 شراة في باراا منصبا ليحتل يتراها أن قبل ريجان ندارة في البنتاجون في ابيرا ميئوال اان )  المراز

 موويليا أفغانيتان الي الخاص بو  وثمبع ااد خليل واالماي،دبولتونو ،د ( اليلح لصناعة مارتن لواهيد

 المملواة )  "The Weekly Standard ستاندارد ويكلي" الـ في المشهور اليميني الكاتب ارييتو 

 Fox News التلفزيونية نيوا فواي  ، االعلمي العملق أيضا يمتلك الذي مردوخ روبرت للميلياردير

Channel )، ذاه.  اائر االشخاص تاثيرا في تيار المحافظين الجدد المحلل اليياسي واحد ااگان دونالد 

 مئل من  النمط من التفكير، نفي لها مجموعات مع سابقا خدموا الذين الرجاالت من العديد عن ناهيك

 واغنيكارا في العنيف األمريكي التدخل ساندت التي (الوسايدأمرةكتدفيدالدةم راطيدالمركز) اصدقام



  د نووية حربا أن لفكرة لينوات روجت التي الواقع الخار توصيف جنةل ومجموعة  ، واليلفادور

  بيهولة حيمها يمكن اان اليوفيتي االتحاد
151
.  

 (گروندين ديڤ) و (ستلزر نروين) مئل مراقبون وقد أشار    
152
 الجدةدداألمرةكيدال رندمشرلع أن 

ً  دوراً  لعب  على حربال أجل من الدعم بنام في االسيم بو ، الدارة الخارجية اليياسة صياغة في محوريا

فيها مبالغ االنتقادات هذه من الكئير أن أااديميون آخرون، في حين يرى .العراق
153

 أن نلى شددوا ، بينما

 في طريقها ش  في ميتمرة" الجديد األمريكي القرن مشروع وتأثير أهداف أصو ، عن مشابهة بيانات

"المتحدة الواليات في دالجد المحافظين شبكة على األااديمي األدب
154
. 

 

 تراجع" قد( الجديد األمريكي القرن مشروع) اان ،1006 عام بنهايةولكن ومن جهة أخرى فانه و    

 ،"األمور رنهام ت رك...  واحد موظفب طيفي نلكتروني وموقع صوتي بريد صندوق على مقتصراً  ليصبل

 سي بي بي مراسل حيب
155

 المدير (Gary J. Schmitt شميت گاري) صرح ،نفي هذا العام فيو. 

 نلى مشيراً  ،"تمت المهمة" وأن ،"األبد نلى للستمرار" نية أي هناك تكن لم أنه للمنظمة الياب  التنفيذي

 جديد، سياسية أبحاث معهد ارييتو  ووليام غانگا أسيفقد  1003 عام فيأما ". تبنيه تم رأينا" أن

( الجديد األمريكي القرن مشروع)ـ ل خليفة بع  الباحئين هايعتبر والتي ،(الخارجية اليياسة مبادرة)
156
. 

 
 

 وباماأ باراك أبرز معامل التحوالت االسرتاتيجية يف عهد: الرابع املبحث
 

 "1079 -1070تقرير املراجعة الدفاعية لىت : "االول املطلب

 

 1012-1010المراجعةةةة الدفاعيةةةة  أصةةةدرت واارة الةةةدفاع األمريكيةةةة تقريةةةر 1070شةةةباط  12فةةةي     

(Quadrennial Defense Review Report )
157
صياغته عامةا اةامل، وشةارك فةي  ت، وقد استغرق 

معنية وخبةرام عيةكريين شخصية من واارة الدفاع ومنظومات التيليل ومرااز الدراسات ال 100نعداده  

 .بهذا الشأن

 للواليات المتحدة األمريكية 22الـ  كييراألم الرئيي، (ماأوبا باراك) ندارةوبإصدار هذا التقرير تكون     

 في" الداخلي اررهاب" سمته ما محاربة على تراز ال وميدلألمنديدةد  إسترارةجةج عنقد اشفت 

 له تتعرض الذي الوحيد التهديد ليي" اررهاب" ييمى ما أن نفيه الوقت في وتعتبر المتحدة، الواليات

 الداخل من يبدأ األميراي القومي األمن أن الجديدة تيجيةارسترا تعتبرو. البلد
158
 مخاطر هناك وأن ،

 التقنيات" بـ الوثيقة سمته وما المناخي، التغير ظاهرة مئل الشعوب، وباقي كيينيراألم تهدد أخرى

 .األوبئة نلى ن افة الدولية، الجريمة وشبكات ارنترنت شبكة تشكلها التي والتهديدات ،"المدمرة

 يوجه اان الذي المبدأ وهو ،"اررهاب"  د" ارستباقية الحرب" لمبدأ  منيا نبذاالوثيقة  وتتضمن    

 عن الجديدة ارستراتيجية تخلت اما (.بو  دبليو جورج (الياب  األميراي للرئيي الخارجية اليياسة
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" الداخلي رهابار" سمته ما على ورازت اليابقة، اردارة الام الذي "اررهاب على الحرب" مصالل
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 "النتعمج ال و " ىعل ترازو لهدبهومتسةج األللوةج الجديدة ارستراتيجية نظريا، أعات    
160
 وعلى 

 على وأادت نليه، اللجوم يتم حل آخر العيكري الخيار ت، نظريا على االقل،جعلو التواصل محاولة

  االتحادية روسيا مئل أخرى وقوى دوال مللتش التقليدية الحليفة الدو  نطار خارج الدولية الشرااة توسيع

  .والهند والصين

خل  تقديمها  (Hillary Clinton هيلري الينتون) في حينه وقالت وايرة الخارجية األميراية    

نن الواليات  (Brookings Institution) بروانغز أو ملسية معهد في ارستراتيجية األمنية الجديدة

نلى مزيج من القوة  -في أغلب األحيان - باشر للقوة  من االستخدام والتابي  الملتحوفي طور ا"المتحدة 

 "والنفوذ غير المباشرين أائر تاورا وصعوبة
161

ن القوة العيكرية والدبلوماسية، بي المزجنلى  ون افة. 

ة، وتجديد األو اع المالية للواليات المتحد الوثيقة على التنمية والقوة االقتصادية ونعادة تنظيم تراز

 .وتحقي  نمو اقتصادي متواان وميتدام أساس القوة األميراية عبر تعزيز رفاهية األميرايين،

 

، وايفيةة اسةتخدام المةوارد لتحقية  النصةر لواارة الدفاع إطتبدالعملداإلسترارةجي المذاور التقرير و دّددددد

وتاةةوير القةةدرات  ،والوسةةياةمةةل مةةع التهديةةدات اآلنيةةة فةةي الحةةرب، ورسةةم الخاةةوط العريضةةة فةةي التعا

تاكلدالمخاتطرد، و قتئماجداألهادافداإلساترارةجةجد التقريةر العيكرية المختلفةة للحةروب القادمةة، امةا وحةدّ 

، وقةةد أعلنةةت المواانةةة إوامااجدزخاامداإل فااتقدالعسااكريفةةي الفتةةرة المحةةددة ، واةةذلك  لالتقدةاادا دالمحتمهااج

مليةار دوالر  (22) دوالر وبزيةادة مقةدارها مليار( 202.2) والتي قدرت بـ 1011الدفاعية األمريكية لعام 

 مليار دوالر لعامي (210)قرابة  بلغت، و تضمنت ميزانية حربي العراق وأفغانيتان التي 1010عن عام 

نفاق بالوجود المباشر وتخفيف ار "سةتسجدالمقتبتجداإلسترارةجةج"، مما يلاد استمرار  1011 - 1010

العمليات العيةكرية الخاصةة األقةل الفةة  باعتماد وأيضا، (نستراتيجية مرابة)كتيبة عبر القضم بالقدرة الم

 .وذلك باستخدام الاائرات بدون طيار، وخصخصة المعلومات، وتنفيذ العلميات الخاصة النوعية

ّرة التي تعاني منها في  وم عدد من الحقائ  الم   جام المذاورةالوثيقة طرح ومن الملحظ أن     

فعلي تقارير وبين الواقع الال مئل هذهفجوة بين الاموح الذي تعكيه ات المتّحدة، والتي غالبا ما تخل  الوالي

ما يلي  ، ومن ذلكالذي تعيشه القوة األمريكية
162
: 

أمريكا ال تزا  تخوض حربا شرسة في أفغانيتان والعراق منذ حتى لحظة صدور هذه الوثيقة اانت  •

خل  التجربة بأّن جيشها غير قادر على حيم وربل حروب نقليمية غير ، وبدا وا حا من 1001العام 

 . تقليدية تخو ها مجموعات ميلحة صغيرة

شكل أامة قيد البحث والتفاوض منذ اريراني الذي  الملف النووي حتى لحظة صدور هذه الوثيقة اان •

مريكية، وهو ما يعني أّن أمريكا أائر من سبع سنوات يمئل التحدي األابر بالنيبة للواليات المتحدة األ

غير قادرة على التعامل بحزم مع دو  اكوريا الشمالية ونيران خاصة في ما يتعل  بمنع أو وقف انتشار 

 . أسلحة الدمار الشامل

ال تزا  الواليات المتّحدة غير قادرة على الخروج من األامة الئلثية المرّابة المكونة من العجز المالي  •

 .لدين المالي الضخم والتمدد الدفاعي في الخارج نلى درجة الشللالمزمن وا

وفي هذا اليياق تأتي هذه المراجعة الدفاعية لتوفر ارطار النظري والعملي للواليات المتحدة وتمدها     

 .بكفامة وقدرة ،أو الميتقبلية ،باآلليات اللامة لمواجهة التحديات اآلنية
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يشهد  "النظام الدولي" اان فيه سليلة من التحديات والفرص، في الوقت الذيالواليات المتحدة واجهت     

سنوات حروبا مختلفة في  عدةتحوال مهما، وقد تالب ذلك خوض الجيش األمريكي وعلى امتداد 

 .وحلفائها "القاعدة"أفغانيتان والعراق و د 

حدة حالة معقدة وغير يقينية فيما يتعل  الواليات المتّ  تواجهى النزاعات القائمة حو  العالم، فإ افة نل    

باألمن، حيث المتغيرات المتيارعة والنقلت المتتابعة والتحوالت العميقة التي لم يشهدها المحيط الدولي 

فالقوى الصاعدة والتأثير الكبير للعبين غير . بعد انهيار االتحاد اليوفيتي أومنذ الحرب العالمية الئانية 

ة نلى انتشار أسلحة الدمار الشما  والتكنولوجيا المدّمرة وغيرها الها من العناصر حكوميين جدد، ن اف

 ."لنظام الدوليا"ـ التي تشّكل تحدّيا ابيرا ل

في أفغانيتان األولوية القصوى للواليات المتحدة ولواارة  "طالبان" و "القاعدة" احتلتفي حينه و    

صعيد المواانة العيكرية أو على صعيد مشاغل الجيش الدفاع األمريكية، وهو ما انعكي سوام على 

يعمل بالتعاون مع الحلفام ارقليميين والدوليين على بذ  الجهود اللامة لتعايل عمل اان األمريكي الذي 

 .التي تتمتع بها داخل الدو  المعنيّة "الملذات اآلمنة"ـ وتفكيكها والقضام على ما أسماه ب "القاعدة"

من شأنها أن تحدد البيئة األمنية العالمية لعقود  لحظة صدور الوثيقةلة الحروب الدائرة محصّ اما أن     

قادمة، واالنتصار في حربي أفغانيتان والعراق ومناط  أخرى من العالم يعد أولوية قصوى لدى واارة 

 .الدفاع األمريكية

ل األمريكية في العالم، العمل على يتالب منع حدوث تهديدات للمصال ، وحيب هذه المقاربة،وبالمقابل    

دمج العديد من العناصر مع بعضها، ومن ذلك االستخدام المتكامل للدبلوماسية والدفاع، جنبا نلى جنب مع 

االستخبارات الجيدة وتابي  سلاة القانون واالستفادة من الوسائل االقتصادية، وهو ما يتالب التعاون مع 

 .المشتراة وبالتالي تعزيز التحالف القائم الحلفام اآلخرين وتعزيز المصالل

نذا فشل الردع في القيام بمهمته، وقام خصوم الواليات المتّحدة بتحدّي مصالحها سوام اان ذلك و    

بالتهديد باستعما  القوة أو باستعمالها فعل، فإن على الواليات المتحدة أن تكون ميتعدة للرد بقوة على 

قد ال تكون هناك  رورة الستخدام القوة العيكرية في جميع الحاالت، فإن وعلى الرغم من أنّه . ذلك

مهمة واارة الدفاع تتمئل في أن تكون ميتعدة لمواجهة هذه المخاطر من خل  توفير مختلف الخيارات 

الممكنة للرئيي في مواجهة جميع االحتماالت التي قد تتضمن الرد على هجوم ما، أو على اارثة طبيعية 

، أو على اعتدام من قبل دولة خصم، أو على مياعدة ودعم دولة هّشة وتأمين "الوطن"ضرب ما، ت

 .االستقرار فيها

إن تعزيز التحالفات القائمة، والبحث عن شرااات جديدة يعتبران  عنصرين رئيييين ف وبحيب الوثيقة    

الحفاظ على االستقرار الميتديم في في نستراتيجية األمن األمريكية، بحكم أن الواليات المتحدة ال تيتايع 

القومي ونستراتيجيتها الدفاعية يعتمدان بشكل ابير على بنام  هااما أّن أمن. بمفردها "النظام الدولي"

 .علقات خارجية متينة، وعلى شبكة واسعة من التحالفات والشرااات مع عدد مهم من دو  العالم

 

انخفةةاض سةةقف األهةةداف  يلحةةظأمريكةةا قةةدرتها الصةةلبة،  لتيةةتعيد تابيقةةات ارسةةتراتيجية الوسةةياةوفةة  

التالية  هي الت رةردفيدهذابرزدالمحتلبداألستسةجدالتيدطر تدأولعل  .ارستراتيجية العيكرية
163
: 

 

الشةةاملة / المنصةةوص عليهةةا فةةي ارسةةتراتيجية العليةةا إوامااجدرح ةااقداألهاادافدلالغتةاات داإلسااترارةجةج. 1

 .لمحددة في ارستراتيجية العيكرية، واللواليات المتحدة األمريكية 

، وتحديةد قائمةةة التهديةةدات الرئييةةية والتحةديات اآلنيةةة والمحتملةةة التةةي إعاتو در ةااةمدالبةئااجداالسااترارةجج. 1

 .يواجهها الجيش األمريكي  من تلك الفترة الزمنية

واان بةةين مختلةةف ، ورفةةع ميةةتوى جاهزيتهةةا ، وتحقيةة  التةةإعااتو درأهةاالدال ااوا دالمسااهحجداألمرةكةااج. 2

 .القدرات العيكرية لتحقي  ما ييمى النصر في الحروب الحالية
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وتاوير القدرات الفضائية بغية التعامةل مةع الحةروب المتوقعةة  االستمرابدفيدمشتبةعدالتسهةحدالحتلةج. 2

 . من لوحة الحرب األمريكية

 .على حربي العراق وأفغانيتان  فتقدالعسكرياستمرابدالعمهةت دلاإل. 4

 .باالعتماد على التحالفات القديمة والشرااات الجديدة عسكر دالسةتسةجدالختبيةج. 6

 . بمزدوجي الدو  والفاعلين الغير حكوميين ر ةمدالعدلدال توم. 2

 

 احلروب اآلنية والقادمة

 

ويمكةن ، (النصاردفايد ارل دالةاوم)لما يال  عليةه  اعالي اد سقفالتقرير حدّ الى أن  هنا البد من االشارة    

تالةب اسةتمرار ى واارة الةدفاع األمريكيةة، وهةذا حربي أفغانيتان والعراق ذات أولوية قصوى لد اعتبار

 العمليات للجيش األمريكي هناك، مع  تعديل الةنمط واليةلوك الحربةي الةى مفةاهيم حربيةة وشةبحيه مرابةة،

لقمةع المجتمعةي وتهجيةر اليةكان، ، مةع ايةادة وتيةرة اواالثنةيالصراع اليياسي الاةائفي  ذاامنتيتند على 

 .الذايةالقوة وباستخدام القوة الناعمة و

 

أشار التقرير الى استمرار العمليات العيكرية والحربية في المدى القريب والمتوسةط، ومن جهة اخرى     

ّن أوان أعدادا ابيرة من القوات الميةلحة األمريكيةة سةتكون عاملةة فةي أفغانيةتان والعةراق، وهةذا مةا يةد  

عمةل القةوات العيةكرية فةي آليةة وشكل البيئة الحربية هةي التةي  تحةدد شةكل ونةوع وحجةم ونمةط الوسةائط 

النوعيةة، وتعزيةز التحةالف اليياسةي العيةكري  "فليفة المهارشة العيةكرية"، مع استخدام الينوات المقبلة

واةةذلك ممارسةةة سياسةةة  ،المحليةةة والحليفةةة لةةدوائر المخابراتيةةة والمعلوماتيةةةوتعشةةي  عمةةل ا المراةةزي،

المةدى المتوسةط والبعيةد لمهةداف ارسةتراتيجية المضةادة، لتلفةي حجةم االاةلف دعلىدداالحتوام المزدوج

 .وارنفاق العيكري المتزايد ، وتوايع األدوار والحروب بالواالة  دوليا ونقليميا

 

رقعةة النزاعةات العرقيةة نلةى اتيةاع  العقيدة اليياسية والعيكرية األمريكية طيلة العقود الما يةأفضتد    

وجعلةةت مةةن البيئةةة ارسةةتراتيجية الدوليةةة بيئةةة مرابةةة  ،الاائفيةةة والحةةروب العبئيةةة فةةي العةةالم والصةةراعات

رات في رقعة التواان ، ناهيك عن دينامكية الصراع الدولي والمتغياألمن واليلموتفتقر لمقومات   ،ومعقدة

فةةوذ والتةةواان الةةدولي وصةةعود قةةوى دوليةةة لميةةرح التةةواان القابةةي ، ومنهةةا تبةةاد  رقةةع الناالسةةتراتيجي

مما يعيد حيةابات تةواان ، قوى نقليمية طامحة اترايا ونيران، وظهور لاالصين وروسيا والهند والبرااي

 .القوة الى النقاة الحرجة، ويفرض تحديات وتهديدات آنية وميتقبلية ييتوجب معالجتها

 

ة أو مةا يالة  وذلةك بارشةارة الةى القةوة اللمتماثلة ارسةتراتيجية األمريكيةة فيرحولدركتةكيددلقد حصل    

وتنظيمةةات تصةةنفها  ممةةا يوسةةع دائةةرة االسةةتهداف للخصةةوم  لتشةةمل دوال ،"العبااةندغةاارد كااومةةن"عليةةه 

والملفت للنظر ربةط تلةك التنظيمةات بانتشةار  .وف  المفهوم االمريكي لإلرهاب "نرهابية" على انها أمريكا

 .العراقية "أسلحة الدمار الشامل"، وبما يشابه مناخ نزع ة النووية والتكنولوجيا المدّمرةسلحاأل

امةا تقةو  الوثيقةة، أصةبحوا يشةكلون " اررهةابيين"أّن  مةا تيةميهم  الةىيشير تقرير المراجعة الدفاعيةة     

 االشةارة الةىمةن خةل  " مريكيةعيكرة اليياسة األ"، وبذلك يلاد اائهاتهديدا دائما للواليات المتّحدة وشر

أن النجاح الدائم والميتديم يتالب استعما  اافةة عناصةر القةوة األمريكيةة والدوليةة ، ويقصةد بهةا مزواجةة 

فإننا لن نتردد في توظيف القوة  د القاعدة وحلفائهةا حالمةا تالةب األمةر "القدرة الصلبة والناعمة والذاية 

 ".ذلك

 



 فيراسة أبعاد استراتيجية األمن القومي األمريكي الجديدة منذ نصدارها لم يتوقف المحللون عن د    

1010 
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ليبينوا ايف ؛ (جورج دبليو بو )راز معظمهم على مقارنتها بيابقتها في عهد ندارة ، بل 

فيما اختار بع  المحللين الترايز . عن سلفه (باراك أوباما)تختلف اليياسة الخارجية واألمنية للرئيي 

ردارة أوباما، والذي تشدد عليه االستراتيجية، في تصورها للعلقات  Multilateral وجه التعدديعلى الت

الرئيي أوباما  vision د نلى استقرام رؤيةمِ وهناك أيضاً من ع  . الدولية ولدور الواليات المتحدة في العالم

 .لمكافحة اررهاب الدولي واختبارها

وا بالدراسة واالستقرام اآللية التي طرحتها االستراتيجية األمريكية لكّن هلالم المحللين لم ييتوف    

وهذا المفهوم ليي جديداً في . Military Over stretch" التمدد العيكري الزائد"الجديدة لمعالجة مشكلة 

خير ، ولكن األ"التمدوداإلمبراطوبيدالزائد"أدب اليياسة الخارجية األمريكية، ونن اان يال  عليه أحياناً 

أو  من أثار مشكلة التمدد العيكري  ،(بو  اينيدي)وقد اان . أائر اتياعاً وأقل تحديداً وتماسكاً من األو 

 1322، المنشور في عام "لس وطقتدالعظم صعوودال وىد" :الموسوم األمريكي في اتابه
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وغني عن . 

. بو  دبليو فترة الرئيي جورج أن هذه المشكلة اانت من أابر محاور النقا  والجد  خل  القو  البيان

صفت  ونن لم تكن هذه اردارة هي التي خلقت المشكلة في المقام األو ، فإن سياستها الخارجية، التي و 

 .هي التي أثارت القضية من جديد باألحادية والراديكالية والعنف، تجاه عدد من الدو 

 : ، أهمهاعدة صوبا دي األمريكي عبر العالم ويتخذ التمدد العيكر    

 االحتل  الفعلي ألقاليم دو  معينة؛  -

 التدخل العيكري المحدود بصور متعددة في دو  أخرى؛  -

 ؛ وأخواتها" القاعدة"الحرب العالمية  د التارف العنيف وتنظيم  -

 القواعد العيكرية المنتشرة في أنحام الكرة األر ية؛  -

خية وتاوير أسلحة فضائية وأخرى ظم دفاع صاروواالنخراط في خاط باهظة الكلفة لبنام ن   -

 . تقليدية فائقة الدقة

 

 واآلن، ايف عالجت استراتيجية األمن القومي الجديدة هذه القضية بأبعادها المتعددة؟    

 

دمكو ت دفيما يتعل  باحتل  العراق، أقرت االستراتيجية خاة من      ؛ رنموةجدلدمد ةجدلدأمنةجثالثج

لعراق ووحدته، ودعم ديمقراطيته، واستكما  التحو  الميلو  فيما يتم الحفاظ على أمن ا"تهدف نلى 

بإنهام المهمة القتالية للقوات األمريكية في العراق بنهاية  يتعل  المكون األمني واان. "ننهام الحرب هناك

ألف جندي، تتراز مهمتها في تدريب القوات العراقية،  40، وتقليص عدد القوات نلى 1010أغياي /آب

 وشددت. في العراق "المنجزات المدنية والعيكرية"النخراط في عمليات مكافحة اررهاب، وحماية وا
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أن  ويلحظجمهورية وديمقراطية مختلفة،  ثمانى نستراتيجيات ردارات  1010نلى  1333الواليات المتحدة شهدت منذ عام من المعروف ان  

ما قام لكن . هناك درجة ابيرة من االستمرارية والحفاظ على خاوط عامة لتوجهات األمن القومي األمريكي، بل هناك تكرار لفقرات بعينها اما هي

في العمل  "الح " ي قلب ارستراتيجية وهوأتى بمبدأ اان خامل في استراتيجيات األمن القومي اليابقة وو عه فأنه ( جورج دبليو بو )به 

أنه أعاد هذا المبدأ  هو ما فعله الرئيي أوبامافي حين أن . األبعاد الشاملة لممن القومي االنفرادي وتوجيه الضربات االستباقية، وذلك على حياب

أوباما تعبر عن انقااع تام عن عهد الرئيي  باراك ي للرئييال يمكن القو  بأن استراتيجية األمن القوم ولهذا .حجمه التقليدى في االستراتيجية نلى

حقبة بو ، ولكنها أخذت من عهده بقدر ما أخذه الرئيي بو  من رؤى أسلفه التي تم التعبير عنها في استراتيجيات األمن القومي الصادرة خل  

 . التيعينيات من القرن العشرين جميعها

 :اذلك؛  131/1010العدد،كراست داسترارةجةج ،"1010نستراتيجية األمن القومى األمريكية " ،معتز سلمة: لمزيد من التفاصيل قارن

Peter Feaver,” Obama’s National Security Strategy: “real change or just Bush Lite?” ,(foreign policy , 2010) 

retrieved from . http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2012010/5/27/obama-s-national-security-strategy-real-

changeor-just-bush-lite acess on 1/5/2015 
165

 Paul Kennedy (1987). The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 

1500      to 2000,Unwin Hyman, London. 

االهلية للنشر، : عمان) 1مالك البديري، ط : ، ترجمة شو دلس وطدالدللدالعظم بو  انيدي، : انظر. ايضا العربيةترجم الى اللغة الكتاب  و

1332.) 
  23مليوني نيخة وترجم الى حوالي  همبيعات فقد بلغت  جة دولية يندر تكرارها لكتاب آخر حين صدوره أثار لكتاب المذاورا من المعروف انو

أن الرجل لم  اما ،1010 مرور االمبراطورية األمريكية بمرحلة انحيار بحلو  عام الكاتب بعد أن توقع اما ذارنا أعله، لغة من بينها العربية

ض القوة االقتصادية األولى لإلرهاق تحت وطأة ارنفاق العيكري األمريكي الذي ال بد أن يعرّ  "التوسع االستعماري"لتحذير من واصل ايتراجع و

 . غير المحدود

http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2012010/5/27/obama-s-national-security-strategy-real-changeor-just-bush-lite
http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2012010/5/27/obama-s-national-security-strategy-real-changeor-just-bush-lite


ً للتفاقية األمنية بين1011االستراتيجية على رحيل ال القوات األمريكية بنهاية العام  الواليات  ، وفقا

ة سوف تيتمر في توفير أن الواليات المتحد المذاورة أادت علىولكن االستراتيجية . المتحدة والعراق

لتعزيز األمن الدائم والتنمية "الدعم المدني لحكومة العراق، وسوف تنخرط في جهود دبلوماسية وتنموية 

وعلى الرغم من وجود مشككين في نمكانية استكما  االنيحاب ". الميتدامة في العراق والشرق األوسط

، أن خاة في حينه ت األمريكية في العراقاألمريكي، فقد أعلن الجنرا  راي أوديرنو، قائد القوا

 .(21/11/1011وقد تحق  ذلك الحقا في ) االنيحاب تيير وف  الجدو  الزمني المحدد

د

سوف يشهد البدم في تخفي   1011االستراتيجية نلى أن منتصف  اشارت، لبتلنسبجدلهمه داألفغت يدددد

ولكن االستراتيجية لم تضع تاريخاً . انيتانفي أفغ( ألف جندي حينئذٍ  32نحو )عدد القوات األمريكية 

على األرض، والتي تبدو  الملموسة محدداً للنيحاب، حيث ااتفت بتأايد أن هذا سيعتمد على الظروف

فحراة طالبان تزداد قوة، ونااق عملياتها يزداد اتياعاً، . معااية تماماً لو ع أي خاط محددة للنيحاب

ً ومياحة األرا ي التي تيتولي عل ، (وهو ما تعترف به االستراتيجية على أية حا )يها تتيع تدريجيا

 تزداد والخيائر المادية والبشرية للقوات األمريكية وغيرها من قوة نيياف
166
   . 

بصور متعددة في  التدخلدالعسكريدالمحدلوعلى  مو وع حديئنادت االستراتيجية األمريكية وقد شدّ      

ل اليمن والصوما  وباايتان والمغرب ودو  الياحل ارفريقي الغربي؛ دو  تصفها بأنها في خار، مئ

وتوابعه من تأسيي ملج  آمنة، وتقوية سلاة الدولة  "القاعدة"ألسباب متباينة، في مقدمتها منع تنظيم 

ي اما تيمل االستراتيجية بالتورط ف. ظم أمنية ميتدامة في هذه البلدومياعدتها أمنياً وعيكرياً، وبنام ن  

أامات نقليمية قد تفضي نلى مواجهات عيكرية سوام في أوروبا وآسيا وأمريكا اللتينية، وال سيما األامة 

 . النووية اريرانية والكورية الشمالية، وما ييتتبعه ذلك بالضرورة من ايادة الحشد العيكري

التارف العنيف وتنظيم  د  "الحرب العالمية"االستراتيجية نلى استمرار  أشارتعلوة على ذلك،     

وفي الحقيقة، نذا استئنينا . ، مع ما يصاحب ذلك من تمدد استخباري هائل، في ال أنحام العالم"القاعدة"

الدبلوماسية )والدعوة نلى دمج أدوات أخرى ( "التارف العنيف"نلى  "اررهاب"من )تغيير الميميات 

بار افة نلى القوة العيكرية في مواجهة هذه ( والدوليةوالقدرات التنموية والتحالفات والشرااات ارقليمية 

ً بين  فيما يتعل   "الحرب على اررهاب" و "الحرب على التارف العنيف"الظاهرة، فلن نجد فرقا

 .بانعكاساتها على التمدد العيكري

، بقاع العالممختلف ولكن االستراتيجية الجديدة لم تشر نلى القواعد العيكرية األمريكية المنتشرة في     

دولة، نذا  60في نحو وتتواجد ( 1002تقدير البنتاجون في )قاعدة  200و  261بين  اعدادها والتي تتراوح

وأفغانيتان،  ،1011قبل االنيحاب في نهاية  (قاعدة 116)استئنينا القواعد العديدة في ال من العراق 

أما نذا .   االتحاد اليوفيتي الياب  وغيرهمواذلك التيهيلت العيكرية اليرية في الفلبين ونسرائيل ودو

، وهي مزودة بمعدات عيكرية ذات قدرة قاعدة أ فنا ذلك، فربما يتجاوا عدد القواعد األمريكية األلف

 (1002وفقاً ألرقام واارة الدفاع عام )ألف موظف مدني  (114) ألف جندي و (130) تدميرية هائلة، و

لرزةددركهفجداال تفتظدبقتدعندالترةهةوند، (ألف جندي 260قفز بها نلى ونن اانت األرقام غير الرسمية ت)

 . سنوةت دد(مهةتبد7000أيد)دولالب

دولة  (140)وفي الحقيقة، تحتفظ الواليات المتحدة بوجود عيكري في صور متنوعة فيما يزيد عن     

يكرية ذات هياال تنظيمية ع قيادات ستحو  العالم، دون الحديث عن أن البنتاجون يقيم العالم اله نلى 

. ومالية وا حة، هي القيادات الشمالية والجنوبية واألوربية والمرازية واألفريقية وقيادة المحيط الهادي

لم تتحدث االستراتيجية نذن عن هذا الحشد الهائل من القواعد والقيادات والقوات األمريكية بالخارج، و

، وأبقت على مهام القوات اما هي، من مكافحة "راتيجية اليابقةااللتزامات االست"غير أنها ااتفت بتأايد 
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( نيياف: اختصاراو( )International Security Assistance Force: بارنجليزية)من في أفغانيتان رسام األقوات المياعدة الدولية ر 

 نأفغانيتا_في_األمن_ررسام_الدولية_المياعدة_قوات/https://ar.wikipedia.org/wiki: لمزيد من التفاصيل قارن. (ISAF: رنجليزيةبا)



اررهاب والتمرد نلى المياهمة في عمليات االستقرار، وهي المهام التي تزيد من استنزاف القوات 

 النظامية، وتبقي على التمدد العيكري بل أف  لتقليصه
167
. 

ظم دفاع ط في خاط باهظة الكلفة لبنام ن  وقد أمنت االستراتيجية األمريكية الجديدة على االنخرا    

هذه الخاط تمئل تهديداً ألمنها  فإن االتحادية وفي  وم تقدير روسيا. صاروخية في أوروبا وغيرها

 معاهدةالقومي، فإن من شأن ذلك أن يفضي نلى سباق للتيلل الصاروخي بين الدولتين، والسيما أن 

 فاع الصاروخي، فضلً عن أن تضع حدوداً عليهالم تتناو  نظم الد New STARستارت الجديدة 
168
 .

وقد تعهدت القيادة الروسية بتاوير نظم تيلل هجومية جديدة برغم توقيعها المعاهدة الجديدة؛ للحفاظ على 

 .التواان االستراتيجي وحماية األمن القومي لروسيا

تقليدية فائقة الدقة للحفاظ على  ذلك، تنخرط الملسية العيكرية األمريكية في تاوير أسلحة عنفضلً     

ً للستراتيجية"التفوق العيكري التقليدي"  ربة اونية "، وفي نطار االستعداد لشن المذاورة ، وفقا

ً لوثيقة " فورية  The Quadrennial" )المراجعة األربعية للدفاع" د أي هدف في العالم، طبقا

Defense Review) نت األخيرة خاااً وقد بيّ . 1010براير ف/شباط، التي أصدرها البنتاجون في

وعمليات لتحويل جزم من الصواري  النووية االستراتيجية نلى أخرى غير نووية فائقة الدقة، تيتخدم في 

عيكرة "دون الحديث عن تاوير أسلحة فضائية، فيما يال  عليه الخبرام الروس . الحروب التقليدية

" Militarization of outer space الفضام الخارجي
169
. 

اانوا مدراين لمشكلة ( 1010مايو /آيار)ومن المفارقة أن وا عي استراتيجية األمن القومي األمريكي     

، على الوثيقة هذه في ،، أو على األقل لبع  أبعادها المهمة؛ حيث يلادون"التمدد العيكري الزائد"

ظيف أدوات مكملة لها، أو نعمل بدون عندما نيتخدم قوتنا العيكرية بإفراط، أو نفشل في تو: "التالي

اما تشير الوثيقة نلى أهم المردودات ". شراام؛ في هذه الحالة تكون قوتنا العيكرية متمددة بصورة اائدة

نعاام األعدام فرصة للنيل من  اليلبية لهذه المشكلة، سوام فيما يتعل  بالعبم المادي والبشري، أو

استئنام الدعوة نلى تدعيم التحالفات وتأسيي شرااات جديدة واالستخدام ومع ذلك، فإنه ب. القوات األمريكية

 .الفعا  لعناصر القوة األمريكية المختلفة، لم تنجل الوثيقة في معالجة المشكلة

ومن المفارقة أيضاً أن التمدد العيكري الزائد يشكل تهديداً بحد ذاته لممن القومي األمريكي وميتقبل     

، ناهيك عن ما يحمله من األمريكية، على األقل من ااوية تكلفته البشرية والمالية الباهظة الدولية القيادة

فقد اقترب حجم الخيائر البشرية األمريكية في ال من أفغانيتان . مخاطر وردود افعا  من اآلخرين

بات ألف من الجرحى يعاني معظمهم نصا (40)اائر من والعراق من ستة آالف جندي، بار افة نلى 
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أخرى، من أجل الهيمنة على محياات العالم وبحاِره، فقد أنشأنا نحو ( أو دو )ومعلم وموّظفين ومتعاقدين مدنيّين في أمم جندي وجاسوس وتقني 

ندير العديد من القواعد اليّرية خارج أرا ينا لمراقبة .. ثلث عشرة قّوة بحريّة على متن حاملت الّاائرات التي تحمل أسمام تلّخص نرثنا الحربي

الحرب على اررهاب . به شعوب العالم، بمن فيهم مواطنونا، وما يقولونه وما يرسلونه بالفااي أو البريد االلكتروني نلى بعضهم البع ما تقوم 

لكن الحرب على اررهاب هي في أفضل حاالتها جزٌم صغير من  .فالواليات المتّحدة ترفعه اي تخفي  طموحها ارمبريالي.. لييت أائر من شعار

فالّيبب الحقيقي لبنام هذه الحلقة من القواعد األميراية على مدار خّط االستوام هو لتوسيع . ب التي تقف ورام ال تخايانا العيكرياألسبا

د710قتعد دفيدد110:دال واعددالعسكرةجداألمةركةجدفيدالعتلم ،هيئم مزاحم. د: ورد النص عند". نمبراطوريّتنا وتعزيز هيمنتنا العيكريّة على العالم

 http://www.beirutme.com/?p=559 :متاح على االنترنيت على الرابط التالي. وللج
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دستتب دالجدةد   مع روسيا االتحادية التي وقعها ال من الرئيييين أوباما  "معاهدة ستارت الجديدة"توصلت الواليات المتحدة نلى  :معتهد 

تنص على تخفي  الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية االستراتيجية للبلدين ، والتي جيكيا/في برا  1010أبريل /نييان 2ومدفيديف في 

أعادت معاهدة ستارت الجديدة . بالمئة بالمقارنة مع المعاهدات اليابقة 40بالمئة، والحدود القصوى آلليات ارطلق االستراتيجية بنيبة  20بنيبة 

. روسيا في مجا   بط األسلحة النووية وحققت تقدماً في العلقات بين الواليات المتحدة وروسياالتعاون والقيادة المشتراة بين الواليات المتحدة و

. 1011فبراير /شباط 4ق دمت معاهدة ستارت الجديدة نلى مجلي الشيوخ للمشورة والموافقة على تصديقها، وبعد التصدي ، دخلت حيز النفاذ في 

 :لمزيد من التفاصيل انظر.  1011 عام ومن المتوقع أن تيتمر على األقل حتى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%AA

%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 
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 رونالد)االمريكي األسب   فاع االستراتيجية للرئييمن المعروف أن ارستراتيجية األمريكية لعيكرة الفضام، والتي غالبا ما ترتبط بمبادرة الد 

، تم تحديد أولويات سياسة الرئيي باراك أوباما للواليات المتحدة في 1010ولكن في العام . "الحرب الباردة" ، استمرت نلى ما بعد نهاية(ريغان

الحفاظ على الهيمنة العيكرية العالمية للواليات  العمليةوالغرض من هذه . الح  في الدفاع عن النفي في الفضام الخارجي -بينها  ، منالفضام

 .المتحدة من خل  تحقي  التفوق االستراتيجي في الفضام الخارجي



 خايرة، وفقاً للبيانات الرسمية التي ال تشمل الخيائر في صفوف المتعاقدين األمنيين وغير األمنيين
170
 .

وبالنيبة للعبم المالي للتمدد العيكري، تجاوات تكلفة الحرب في ال من أفغانيتان والعراق، منذ العام 

ً !(مليار دوالر  7000) ، حاجز التريليون دوالر1001 وقد . الميزانية التابع للكونجرسلمكتب ، وفقا

الئاني في واليته تجاوات الميزانية العيكرية التي طلبها الرئيي أوباما من الكونجرس للينة المالية 

دوالر، ما يجعلها أابر من أي ميزانية عيكرية أمريكية منذ الحرب العالمية  مليار (200) االولى الـ

يراح  1010يونيو /حزيرانفي  ااناالقتصاد األمريكي؛ الذي  وقد ألقى ذلك بأعبام بالغة على. الئانية

من الناتج % 31.6، وهو ما يعاد  نحو !(ألف مليار دوالر  12) تريليون دوالر (12)ن عام فاق تحت ديّ 

ً لتقدير صندوق النقد الدولي1003لعام )المحلي ارجمالي  نذا حينها جرى التأايد على انه وو(. ، وفقا

، 1011ن الفيدرالي الناتج القومي ارجمالي في من الممكن أن يتخاى الديّ فإنه ، تجاهاتاال هذه استمرت

ً لتقديرات خبرام الصندوق  باراك) مجموع الديون االتحادية عندما تولى الرئييهذا مع أن العلم  .وفقا

ليون دوالر، تري( 10.6)بلغ  1003عام  يناير/من شهر اانون الئانيالعشرين منصب الرئاسة في  (أوباما

 الئانية الواليةعند انتهام  ترليون دوالر 13ن أصبل أائر من وبحيب أحدث البيانات ارحصائية فإن الديّ 

من حجم الناتج المحلي % 104شكل نيبة ن الفيدرالي نن حجم الديّ وتعني هذه االرقام  .لباراك أوباما

 .عند انتهام هذه الوالية ارجمالي األمريكي

 

    الوثيقة حولات املالحظبعض 
د،(بتباكدألبتمت)كمتدمعظمدالت تبةردالرسمةجداألمرةكةجدالصتوب دفيدعقددالرئةسدد،رعكسدالوثة ج:دألال

اما  ،، لكن األهم من ذلك هو أّن هذه التقاريرالذيد مهمدمعمدفيداال تختبت دالرئتسةج"دالتغةةر"تعتبد

 ، بغ  النظر عن ال الملحظات بشأنها،فهي. الدوليةتتميز بنظرتها المختلفة للقضايا المحلية و ،الوثيقة

من جهة، والتحو  الكبير  "النظام الدولي"تأخذ في االعتبار طبيعة وسرعة المتغيرات الرئييية في 

واليريع في طبيعة التهديدات التي تواجه الواليات المتحدة من جهة أخرى، مع ما يتالبه ذلك من واقعية 

ا عن سياسة العصا التي سادت في عهد الرئيي بو  االبن، وأدت نلى تدهور أابر في فهم الو ع، بعيد

 نستراتيجي لموقع وقوة الواليات المتّحدة في العالم
171
. 

 

دثت ةت دالوثة ج: دلقذه دبتإلصدابا دالستب ج دم تب ج ففي الوقت الذي . هنتكدرغةةردفيداألللوةت دلالمفتهةم

حرب ابرى ونزاعات "ومن ثّم " حرب تقليدية ابرى" على خوضتراز اانت ارصدارات اليابقة منها 

الحروب التقليدية "، بدا وا حا من خل  هذه الوثيقة أّن "حربين تقليديتين متوساتين"أو " صغرى

لييت هاجيا أمريكيا في ظل التفوق العيكري المال  من جهة، وفي ظل اونها محدودة جداً وال  "الكبرى

 .جهه القوات العيكرية في الميتقبل من جهة أخرىتمئل الواقع الحقيقي الذي ستوا

 "النظام العالمي" :مفاهيم من قبيل مليئة بارشارات نلىجامت االستراتيجية  ويمكن ملحظة أن    

، على خلف استراتيجيتي "الملسيات الدولية"و "حقوق ارنيان"و "حكم القانون"، و"النظام الدولي"و

ئير من معاني االنفلت واللنظامية، بل واالستخفاف والعدائية أحيانا الحافلتين بك اربن الرئيي بو 

 للحالة النظامية في رؤية العالم
172
. 

 

ضرلب دالموا مجدبةندالحتيجدإل دالنصردفيدالحر دالجتبةجدعه داإلبهت ،د"بكز دالوثة جدعه د: ثالئا

األولوية اانت تعاى للش  الئاني  ، علما أنّ "لضرلب داالستعداودلموايقجدالتحدةت دلالمختطردالمست بهةج

 .من دون اهتمام يذار بالش  األو 
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ق، بلغ عدد القتلى في صفوف القوات ا، أي مع انيحاب آخر دفعة من القوات األمريكية القتالية من العر1010آب من عام /أغياي 21وفي  

ام العمليات  2231ريا، قضى عيك  4421األمريكية   .شخص 21000منهم خل  مشاراتهم في األعما  القتالية، بينما بلغ عدد الذين أ صيبوا جرَّ

 ."عملية الفجر الجديد"خل  مشاراتهم في األعما  القتالية خل  مشاراتهم في ما بات ي عرف بـ  22عيكريا، قضى منهم  66وق تل منذئٍذ 

ا عدد من أ صيبوا خ  : لمزيد من التفاصيل قارن .شخصا 204، فقد بلغ 1010أيلو  /ل  مشاراتهم باألعما  القتالية منذ األو  من شهر سبتمبرأمَّ

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111215_iraq_war_figures.shtml 
 .سب  ذاره مصدر. 1070قرا  دفيدالمرايعجدالدفتعةجداألمرةكةجد علي حيين بااير،: قارن 171
172
 .، مصدر سب  ذاره...."1070إسترارةجةجداألمندال وم داألمرةكةجد"، معتز سلمة: لمزيد من التفاصيل قارن 



 

وقد أدت هذه اليياسة نلى اادياد الضغوط على الجيش للستعجا  في عمليات التحّو  والتحديث التي     

رغةةردبها، في الوقت الذي اان يخوض  حروبا شرسة في العراق وأفغانيتان مما أدى نلى  يتعين القيام

داألين دلصتلح داالستعداود"د  دضرلب  دإهمتل دعدم دالحرل دمع دفيدهذه دال صوىدلهفوز داألللوةج إعات 

دالتقدةدا دالمست بهةج ؛ ألن الفوا في النزاعات الحالية من شأنه أن يحدد مدى قدرة أمريكا "لموايقج

 .على التعامل مع التهديدات الميتقبلية

 

ل جلي على الخار الذي تمئّله حرب تقليدية واسعة، التي رّازت بشك 1006على عكي وثيقة عام : رابعا

روّزعدمصتوبدالتقدةددعه دعّد دمستوةت ،دلختصجدغةردالت هةديدد1070لثة جدوخاصة مع الصين، فإن 

د:منقت

من )، (Non-State Actors)رازت الوثيقة على مواجهة ما بات يعرف بالفاعلين غير الحكوميين  •

حرب على اررهاب والنزاعات غير التقليدية في أماان مختلفة، نموذج وال( "حزب هللا" و "حماس"قبيل 

 . أفغانيتان والعراق

على استراتيجية الرئيي أوباما حتى في حديئه سيارت الحالة النظامية  وفي هذا االطار يمكن القو  ان    

ومن  (G 20 شرينمجموعة الع)في التأايد على العمل االقتصادي مع  ، وذلك"القاعدة"عن مواجهة شبكة 

خل  االتفاقيات والمعاهدات الدولية والتعاون االقتصادي الدولي ومن أجل نعادة الحالة النظامية نلى 

 "لقاعدةا"ـ في تناولهما ل 1006 و 1001بينما سيارت على استراتيجيتي الرئيي بو   .األمن العالمي

 .تراتيجية للمواجهة الشاملة معهاطرح خاة واساالستخفاف بها والتعبير عنها بلغة ثأرية انتقامية من دون 

 

  نلى امتلك وسعي العديد من الدو( NW)واألسلحة النووية ( WMD)انتشار أسلحة الدمار الشامل  •

 . هذه األسلحة ونشرها

 .تفر ها بع  الدو  في هذا المجا  والمخاطر الكبيرة التي( Cyberspace defense)أمن ارنترنت  •

 

وهو ما سب  أن ) اعترافدأمرةكيدبعدمدال دب دعه دموايقجدالتحدةت دالعتلمةجدبشكلدمنفرو هنتك: خاميا

 (NIS" )نستراتيجية االستخبارات القومية األمريكية"أشارت نليه وثيقة 
173
، ومن الملحظ في هذا  

، "امحلف" و "تحالف"، فضل عن المة في الوثيقة مرة 20حوالي " شريك"و" شرااة"الصدد تكرار المة 

، وفي مناط  عدّة من (اليابان) حيث تّم نعاام األولوية لشراام وحلفام أمريكا التقليديين في أوروبا وآسيا

 .العالم

 

لم تتجه استراتيجية أوباما للترايز فقط على أحد . منظوبدأتملدلألمندال وميدلهوالةت دالمتحد : سادسا

لجانب على العيكرة وا االبن اتيجيتا الرئيي بو أبعاد األمن دون األبعاد األخرى، مئلما رازت استر

، وننما قدمت منظورا شامل لممن القومي يتجاوا محدودية رؤية ندارة الدفاعي في مكافحة اررهاب

 .بو 

 

رعتبردهذهدالوثة جدأكثردلاقعةجدمندستب ترقتدمند ت ةجدبغضدالنظردعندمتدعهةقتدمندمال ظت ،د:دستوست

دبةندالمواب ودلالواقع،دلبةندالمواز جدالمتلةجدلالمتاهبت دالعمهةجدالضتغاج،دختصجدمعدر هةصدالفجو 

 . ابرفتعدركتلة دالحرل دفيدالعراقدلأفغت ستتندالتيدأو دإل دفشلدعمهةت دالتحدةثدالعسكري

 

                                                           
، وتحديد في حينهعلى التحديات الدولية التي يواجهها األمن القومي األمريكي  ورازت، 1003سبتمبر /أيلو للعلن في  هذه الوثيقة أتيحت 173

لمزيد من التفاصيل عن . تي ييعى المجتمع االستخباراتي األمريكي نلى تحقيقها وف  ما هو وارد في الوثيقة، وأدواته في التنفيذاألهداف والمهّمات ال

 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=486774: هذه االستراتيجية انظر



 في حقبة أوباما الجديدة  الرئييية الستراتيجية األمن القومى العناصربلورة  اليابقة الملحظات تتيل    

ما يلي  تى تتلخص فىوال
174
:  

الحر د"مفقومدد،د ظرةتدعه داألقل،رمتمت،د ةثدأس طدألبتمتد قتةجدالحر دالدللةجدعه داإلبهت د:الال

وقالوا أنها  1001 سبتمبر 11منذ  "الئقأة"والتى تحدث عنها المحللون األمريكيون  "الدللةجدعه داإلبهت 

  .دة لعقودممت

دد:ثت ةت دف  دأمرةكت دولب دالدةموقراطةج ش"ررايع د"ر الواليات المتحدة " :التالي حيث جام فى الوثيقة،

". ترف  هذا الخيار الزائف بين اليعى الضي  لتحقي  مصالحنا وشن حملة ال نهاية لها لفرض قيمنا

أن األائر تأثيرا على العالم هو أن تعيش أمريكا هذه القيم بداخلها حتى  ا قوامهتبنت الوثيقة مفهوم بالمقابل

 تماما لما تبنته االدارة اليابقة المعاايالوثيقة أخذت االتجاه أى أن  دم نموجا يحتذى به للدو  األخرى،تق

  (.ادارة بو  اربن)

لم تشر الوثيقة وال مرة . "مجموعجدالعشرةن"لالتركةزدعه دولبدد"مجموعجدالثمت ةج"ررايعدولبدد:ثتلثت

ا عن ذلك أشارت بو وح للتعاون قتصادية العالمية وعو ر مجموعة الئمانية فى القيادة االحدة نلى دواو

 . "مجموعة العشرين"قتصادى من خل  اال

بغ  النظر  لييت هناك دولة واحدة،:دحيث اشارت الوثيقة الى التالي،دالتعتلندم دمدعه داأل توةجد:بابعت

تجديد " صالل على ذلك موقد اطلقت الوثيقة . عن قوتها، تيتايع التصدى لكل التحديات العالمية بمفردها

 . "القيادة األمريكية

دختمست د: دالع وبت درت دمالحوافز دعه   "تتصرف بميئولية"الوثيقة تقديم حوافز للدو  التى دفتبنت،

. والتوسع فى هذا االطار وعدم اللجوم للعقوبات نال فى الحدود الدنيا عندما يتم استنفاذ آلية الحوافز تماما

ة لم تهمل االشارة نلى ال من نيران واوريا الشمالية باعتبارهما رفضا نظام الوثيق هذا مع العلم أن

 . جل المماطلة وتضييع الوقتأالحوافز ويتلعبان بالحوار من 

دد:ستوست دلصةتغج دولل ديدةد"الدعو  طبعا هذا الكلم النظرى يجد صعوبة شديدة فى تابيقه ".  ظتم

ى الحرب العالمية الئانية، ويبدو أن هناك صعوبة فى نعادة عالميا، فالنظام الدولى اقامه المنتصرون ف

 . تشكيله ثانية بدون حرب جديدة تحدد القوى الجديدة فى العالم

دستبعت د: دالت دستو دمنذ دكتملدعندالرؤةج د1007دسبتمبر/أةهولد77إ  ال دتبم هذه يبدو للمراقب ان .

 11ؤية االستراتيجية التى سادت منذ انقلب شبه اامل عن الر بمئابة هى مو وع حديئناالوثيقة 

حتى فى االولويات التى يواجهها األمن العالمى مئل أمن االنترنت والبيئة والمناخ  1001سبتمبر /أيلو 

وانتشار االسلحة النووية، ولم يبرا اررهاب باعتباره التحدى الرئييى ألمن الواليات المتحدة وأنما جام 

دال وم " جامت تيمية الوثيقة اواحد من هذه التحديات، ولهذا  داألمن داسترارةجةج وهى فى " مرايعج

 .الحقيقة انقلبا عليه

د

د؟كةجدالح ة ةجعندالرؤةجداألمرةدفعالالوثة جدرعبرددهذهدهلد:بعد هذا العرض، هو،داآلندلالسؤال

د

 . على هذا اليلا  نحتاج الى قرامة استراتيجيةللجابة     

 

دالخااذا انالقنا من      دالرئةسيهدف دالمتحد ددتلمحتفظجب ةتمثلأنه  سنرى ج دالوالةت  دلضع عه 

األمرةكةجدك و دعظم دــدل ةد دــدقتوب دعه د  لدأعداودكبةر دمندال وا دلتند رل دكبةر دفيدمخته د

دالعتلم ولكن الخاوط العريضة والتكتيكات العامة للخاة ال تختلف في مضمونها عن العقيدة . ب تع

ة من عهد الرئيي بو  بل هي تاوير وتعمي  لها ونن تم تقديمها بشكل أائر جاذبية العيكرية الموروث

ابير  ،(John Brennan جون برينان) وأقل استفزااا من حيث األلفاظ واألوصاف التي عبر عنها

خير تعبير في المته في مراز الدراسات  ،ميتشاري الرئيي لمكافحة اررهاب  وأحد أهم راسمي الخاة
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في حين أن بو  اان  ،"عدونا ليي اررهاب ألن اررهاب مجرد تكتيك": حيث قا  CSISتيجية االسترا

عدونا ليي الخوف ألن الخوف حالة عقلية واأمريكيين نرف  أن نعيش في "يقو  نن عدوه اررهاب، 

 اان يعو  ائيرا على ندخا  الرعب في قلوب األمريكيين ليبرر -بو  أي -هأن، نذ "حالة من الخوف

ال نصف أعدامنا بأنهم نسلميون أو جهاديون ألن استخدام : "فهو القائل انناقراراته ويحظى بمياندتها، 

مئل هذه المصالحات سيقود نلى اناباع خاط  بأن أعضام القاعدة هم قادة دينيون ويدافعون عن هدف 

المتحدة في حرب مع  الواليات" :وا اف". مقدس في حين أنهم ال يزيدون في الحقيقة عن اونهم قتلة

القاعدة ومن يرعونها، وسنمضي قدما في شن هذه الحرب عليهم حتى النهاية أينما تواجدوا أو تدربوا أو 

تآمروا، في أفغانيتان وباايتان والصوما  واليمن وفي أي مكان آخر، آخذين في االعتبار استخدام ــ 

تتااب  تماما مع أمر  "مبضع الجراح" وهذه الجملة ".مبضع الجراح ــ بدال من ــ المارقة ــ ما أمكن ذلك

ويحضر لمرحلة ما بعد االنيحاب من  "مبضع الجراح"ييتخدم اان الذي  (باتريوسديفيد )الجنرا  

ويعزا هذا التوجه تصريل وايرة الخارجية  .العراق وأفغانيتان باالنتشار في ال بقعة صديقة أو معادية

من الخاة  "القاعدة"في معرض استعرا ها للجزم الذي يخص ( تونهيلري الين) في حينه األمريكية

 . "نحاربهم معا عند ارمكان، ومنفردين عند الضرورة" :بقولها

بل نن الخاة ال تكتفي بإطلق يد القوات األمريكية في مختلف أرجام العالم بما فيها مناقة القيادة     

ليدية ونووية فحيب، ولكنها توسع من نااق حربها الوساى على وجه الخصوص وما فيها من تهديدات تق

القائمة لتشمل األرض األمريكية ذاتها التي تتزايد فيها المخاطر نتيجة لتداعيات األامة االقتصادية 

 .العالمية، والكوارث الابيعية، واررهاب االلكتروني

سكيونية نجحت في ومن خل  األنجلو "العيكرتاريا" يلحظ ايف أن أن للمتابع المدق وهكذا يمكن     

بع  التغييرات التجميلية في األلفاظ والتعبيرات في اربقام على عقيدتها العيكرية التي تضمن لها التفوق 

الميتمر والهيمنة الكاملة على الياحة األمنية العالمية من خل  التغلغل وتئبيت األقدام في المواقع 

ط أية محاولة عدائية تجاه الغرب في مهدها سوام اانت على الصديقة، وتيخير القوة من خللها رحبا

للدو   ا تاللدغةردمبتترتدعو الخاة األمنية األمريكية الجديدة نلى  لبتختصتب. أرض صديقة أو معادية

 الصديقة وتيخير أرا يها ومقدراتها لضرب القوى المناوئة سوام اانت محلية أو مجاورة
175
 . 

 

 "التكييف االسرتاتيجيمقاربة " :الثاني املطلب
 مريكية يف الشرق االوسط ملواجهة التحديات اجلديدةأمناورة اسرتاتيجية 

انا شهود تاورات عاصفة شهدتها المناقة العربية او ما اطل  عليه في حينه  1011في بداية عام     

باعتبارها دولة  - على الواليات المتحدةالدراسة، اان  هذه وبقدر تعل  االمر بمو وع". الربيع العربي"

وابتكار معالجات  التي حدثتمعالجة التغييرات الكاسحة  من اجلاستراتيجياتها نعادة تقويم  -عظمى 

داالسترارةجي م تببج"هنا تم الترايز على . "معاصرة"  The strategic adjustment "التكة 

approach 
176
ااً بالنيبة للمصالل رواألامات في المدى القريب والتي تعتبر األائر ب للتعامل مع 

في المناقة  -بحيب رؤيتها  – "ارصلح اليياسي"أن تجعل من  واان على هذه المقاربة. األميراية

أولوية وأن تنكب على معالجة التوجهات على المدى الاويل في الوقت الذي تعمل فيه على التخفيف من 

مرور الوقت أقل عر ة للتهديدات في فإنها قد تصبل بوبعكي ذلك ، بمرونة استراتيجيةو ،حدة المخاطر

 .المناقة بشكل هام

 ؟دفيدالشرقدااللسطداسترارةجةجدأمةركةجديدةد لمتذاد:دللعلدسؤاالدةارحد فسمدهنتدلهو
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ن الشرق األوسط في الجواب، بحيب المعنيين بشأن االستراتيجيات الكبرى في الواليات المتحدة، هو أ    

رام نعادة تقييم أساسي للتوجهات األساسية هناك، ن افة نلى نعادة الوقت مناسب رجان حالة تحو ، و

 .تقييم المصالل األميراية في المناقة والخيارات اليياسية المناسبة لمواصلة هذه المصالل

لقد سب  للقادة األميرايين وأن أشاروا، أساساً، نلى نيتهم بتحويل الموارد نلى شرق آسيا، بيحبهم آخر     

تبقين من العراق والخاط المعلنة بيحب االلتزام العيكري األميراي بأفغانيتان بحلو  عام الجنود الم

التي اان يعتقد عدد من  "الئورات"لقد قامت الواليات المتحدة بهذه التغييرات بعد سليلة من . 1014

ً العلمام اليياسيين والمحللين اليياسيين بأنها غير محتملة، لكنها، وفي استعادة للما ي  .، تبدو أمراً حتميا

، اما يتكشف تفاعل وتداخل المصالل األميراية في الشرق األوسطوبهذا المعنى فإن هذه المقاربة ت    

التي تغير فيها اليياق االستراتيجي في المناقة والتأثيرات المرافقة لذلك على المصالل  الكةفةجيتكشف ت

 . األميراية

 

 االمريكية يف الشرق االوسطاملخاطر التي تواجه االسرتاتيجية 
 ر ةةمةنمبنية على اانت ن اليياسة الخارجية ردارة أوباما في المناقة البد من االشارة الى أ ،بداية    

 :أساسيين

 تاورات فيها تعتبر تهديدات محتملة للمصالل األميراية الحيوية؛الالمناقة هامة ، نال أن بضع   •

ة المدى، حتى لو اانت ناقصة، أفضل بكئير من االلتزام المباشر الردود المتعددة لمشاال متوسا  •

 .والعلني للموارد العيكرية األميراية

 

إن وما ينبغي االشارة نليه هنا واستنادا الى التجارب التاريخية الملموسة للواليات المتحدة في المناقة ف    

دالح ة ي وسط هو عدم االستعداد للعتراف بمدى بالنيبة للستراتيجية األميراية في الشرق األ الخار

. عم  التغيير الذي حصل في اليياق االستراتيجي ومدى الحاجة رستراتيجيات تعكي هذا اليياق المتغير

ديمقراطية في بشكل مفرط في أائر األنظمة اللالواليات المتحدة استئمرت  وما يلاد على ذلك ان

 . المناقة

ل األميراية منيجمة وبعضها قد تغير من حيث األهمية، فإن هناك وفي حين ال تزا  بع  المصال    

ز حصلت تميّ  راوبا دإقهةمةجدجخمسنذ هناك . من التوتر والتأام للمرة األولى ةمصالل أخرى في حال

 وهي االستراتيجي المتغيراليياق 
177
 : 

  ؛تحو  التهديدات ارقليمية. 1

  ؛"لربيع العربيا" التحوالت التي أفراها. 1

  ؛التغييرات في نااق وحجم خار اررهاب. 2

  في حقبة أوباما؛ ارسرائيلية -العلقات األميراية التي شهدتهاخليط التعاون والتوترات . 2

 .التوجهات الملثرة على أمن الااقة. 4

 

إن الف  الحقيقي فبرغم ذلك، ولكن و ."انحداري"ف نفيه البع  بصفته مفهوم يالتكقد يصدم مفهوم     

عدم االستعداد للعتراف أي بالنيبة للستراتيجية األميراية في المناقة ليي االنحدارية وننما ارنكار ـ 

فعندما تتغير الظروف أو عندما تكون اليياسات ال تعمل . بمدى عم  تغير اليياق االستراتيجي الحاصل

ستعداد للتكيف والقيام بذلك بارق تلدي الغرض منها، فإن البقام على الميار يعتبر أقل أهمية من االال و

 . تعزا الفعالية اليياسية

دأموب مقاربة التكييف االستراتيجي تحدد     ينبغي للواليات المتحدة القيام بها في المدى القريب  ثالثج

في الوقت "لدرم التهديدات األائر آنية للمصالل األميراية، وثلثة أمور ينبغي للواليات المتحدة القيام بها 

 . لضمان انيجام المصالل األميراية مع اليياق ارستراتيجي المتحو " عينه
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 ملدى القصريعلى ااألولويات 
 من احلصول على السالح النووي إيرانمنع  -

الميار " الميماة المتحدة االستمرار بإستراتيجيتها أادت هذه المقاربة على انه يتوجب على الواليات    

 بلوماسية لمنع نيران من الحصو  على اليلح النوويالد ولعقوبات الشديدة اين ب التي تجمع" المزدوج
178

حلً يتم التفاوض عليه يوفر الضمانات  د جهود التيلل والشفافية الكافية وتظل المحصلة األمئل . 

ما  فإذا. فالهدف األهم يجب أن يكون منع نيران من تاوير أسلحة نووية فعلية. للتحق  من تلك الضمانات

أنهت نيران تيلحها بشكل يمكن التحق  منه، وعملت بصرامة وشفافية  من قيود معاهدة منع االنتشار 

هذه فإن والموافقة على  مانات تقنية اافية وعمليات تفتيش تدخلية للتقصي ومنع الغش، ( NPT)النووي 

، حتى ولو اان هناك بع  الخاوات ستكون اافية لمعالجة التحديات الخايرة المنبئقة عن برنامج نيران

 .التخصيب المحلي المحدود الميموح

نن التوصل اما . رقدف،دإل دمنعدإةراندمندالحصولدعه دسالحد وليكت تدإندم تببجدإواب دألبتمتد    

اليياسة األائر جاذبية بما أن الحل المانع الميتدام  -بحيب ادارة اوباما -تبقى بلوماسية نلى تيوية د

 يصل نلى غزو نيران واحتللها راالة أسي برنامجها النووي، هو حل يختار فيه الوحيد، الذي ال

 . اريرانيون التراجع عن الحافة النووية

، وبأن ال الخيارات ـ بما فيها القوة العيكرية ـ ال "غير مقبو "أو ل أوباما بأن اليلح النووي لقد     

في . ووية، وبأن اردارة ال تليد سياسة االحتوام النوويتزا  على الااولة لمنع نيران من تاوير أسلحة ن

ح أوباما أيضاً بأنه يفضل حلً سلمياً، وبأن هناك نافذة فرصة للستفا دة من الضغط غير نفي الوقت، صرَّ

 .بلوماسية دائمةللتوصل نلى تيوية د في حينه على نيران الميبوق المفروض

أن نيران النووية قد ال تكون تهديداً وشيكاً اما يتصور البع ، رغم تلاد المقاربة أيضا على انه وو    

لذا، فإن منع . فرص حدوث صراعات نقليمية من فإنها مع ذلك تشكل تحدياً هاماً للمصالل األميراية وتزيد

 .نيران من تاوير أسلحة نووية، بدالً من تبني سياسة ردع واحتوام نووية، أمر ينبغي أن يظل أولوية

لـ  جديد مفهوم ننتاج مقدمتها نعادة وفي متعددة االتفاق هذا لعقد أوباما وتوقعات دوافع اانتلقد     

 الدولي، االقتصاد في للندماج يحفز نيران سوف للعقوبات التدريجي الرفع أن باعتبار ،"الحتواما"

ناعمة  بأدوات احتوائية غربية ننتاج خاوط  من نيران تشغيل آخر وبمعنى
179

 الشارة هناوطبيعي ا. 

 .وملشراته ملمحه تظهر حتى لوقت طويل يحتاج المالوب التغيير أن على

 األمريكية الشراات وستيعى هام اقتصادي شريك نلى سيحولها نيران عن العقوبات رفعاما ان     

 مليار (100) بحوالي المصادربع   تقدرها والتي نيران الكبرى المالية الكتلة من للستفادة والغربية

أمريكي  دوالر
180
. 

 حاجة وهيآسيا  وأواسط وباايتان أفغانيتان في نيران لدور أمريكية حاجة هناك أن نلى ن افة    

ً  روسية الديني  التارف لمواجه أيضا
181
. 

 

 العالقات اإلسرائيلية ىت املصرية -

ى مصلحة تحافظ الواليات المتحدة علعلى  رورة ان تحافظ " مقاربة التكييف االستراتيجي" أادت    

وبحيب المقاربة . "ارسرائيلي -اليلم العربي"في مجا   قوية لها في أمن نسرائيل وحصو  تقدم أابر

  :القيام بأمرين للحفاظ على اليلمبإمكان الواليات المتحدة المذاورة، فإنه 
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ر والتي قد أخاام تتعل  بيوم الفهم والتصو لبلدين للتصدي أليا في من خل  سفاراتهاتعمل  أن، ألال د

 . تجعل القادة في البلدين يقومون بأمر ما طائش ومتهور

ينبغي للواليات اما . للصراع ةاألثمان االستراتيجية المرتفع (أي اسرائيل)أن تحدد لحليفها  ، ينبغيثت ةت د

ً أن تو ل للقيادتين المدنية والعيكرية المصرية بأن المياعدات العيكرية واالقتصادية  المتحدة أيضا

حفاظ مصر على سلمها مع تعتمد على  -لمصر ـ والتأييد األميراي لمصر في الملسيات المالية الدولية

 .أي اسرائيل الرئيية في المناقة( حليفة أميراا) حليفتها

 

 يجب أنه" ملداهاارسرائيلي  العربي للصراع رؤية نلى المااف نهاية في أوباما وصلوبالمناسبة،     
 معاناتهم، سر عن البحث الميلمين على ويجب األوسط، الشرق مشكلت سر رائيلنس نن القو  عن الكف
 "ناجحة عربية أجندة نلى يصلوا وأن الحكم شكل مئل يواجهونها التي الحقيقية األسباب يحددوا وأن

182
 !!. 

 

 االنكباب على معاجلة التهديدات من سوريا واليمن -

ى المدى القصير في ال من سوريا واليمن، التي تخوض ال تواجه الواليات المتحدة تهديدات أمنية عل    

ً أهلية " بلوماسية ارجباريةالد"اليات المتحدة مواصلة سياسة ينبغي للووبحيب الوثيقة، . منهما حربا

من دون  "حرية وعدالة أابر للشعب اليوري"ـ لوصو  نلى حل للصراع، بالترويج لمن أجل اللضغط 

، "ائتلف أصدقام سوريا" وبالعمل مع مجلي األمن الدولي و !هلية اليوريةالغرق في ميتنقع الحرب األ

نشر استبداد "ـ تيتمر سياسة من هذا النوع ب ويتعين ان .ن افة للعمل من خل  مبادرات واشنان الخاصة

وفرض  غط دولي  "اليوريةالمعار ة "تئبيت التجاني والضم في  وحاولت "النظام على المم

 "المعار ة اليورية"يلولي النظام لتعزيز حصو  انتقا  سياسي يتم التفاوض عليه بين وعقوبات على م

نبغي للجهود أن تيتمر ريجاد خليط صحيل للمفاو ات يواادت الوثيقة المذاورة على انه . والحكومة

والتوقف بشكل خاص عن استعما  ح  الفيتو  في دمش نظام لوالضغط لحمل روسيا على تخفيف دعمها ل

ا ينبغي التحضير للاوارئ العيكرية، في غياب معار ة سورية وبينم. في عمل متضافر لمجلي األمن

ً وتفوي  دولي واستراتيجية قابلة للتابي ، ال ينبغي للواليات المتحدة الشروع بعمل  أائر انيجاما

سيبد  التدخل العيكري في سوريا دينامية صراع طويل لكنه لن "ظل الظروف الحالية، في ف. عيكري

 ."المتحدة في حراة تمرد وحرب أهلية دموية وماولة ينهيها، مورطاً الواليات

مكافحة "بميزان  هذا البلداان يتم وان االستراتيجية األميراية تجاه فقد  ،الةمن وفيما يخص    

وعلى برنامج  "الجيش اليمني"وقد اشتمل هذا على تدريب وحدات مكافحة اررهاب  من . "اررهاب

ورغم . هناك "القاعدة" تنظيم  د أهداف( drone) دون طيار الضربات الموجهة بواساة الاائرات من

 هافي اليمن، فإنها فشلت في ابل نمو هذا التظيم أن هذه االستراتيجية نجحت في قتل عدد من ميلولي

، 1003أائر من ثلثة أ عاف منذ العام  "شبه الجزيرة العربية"في  هذا التنظيم فقد تضاعفت قوة. هناك

ورغم . بدأت بارمياك باألرض في المناط  الريفية الجنوبية من اليمن هاأناما أن تكتيكاتها تحولت بحيث 

بع  النجاحات على األمد القصير، فقد أثبتت المبادرات األميراية عن عدم ملئمتها لمعالجة دوافع 

 .الصراع

على  التشديد أائر -بحيب المقاربة مو وع حديئنا  – أما االستراتيجية األائر شمولية فيتكون    

شبه الجزيرة "في  "القاعدة"اليياسي والتنمية االقتصادية لمعالجة الشكاوى التي استئمرتها  "ارصلح"

ينبغي للواليات المتحدة نبقام التهديد الذي االستراتيجية المذاورة انه  ورأت. لتحريك الدعم لها "العربية

شبه "في  "القاعدة"دمجهم تكراراً مع  فبرغم. يشكله المتارفون المتمرازين محلياً في اليمن في منظورها

ً على الواليات المتحدة وليي لديهم سوى قدرة "الجزيرة العربية ، ال يمئل هلالم الفاعلين خاراً وجوديا

 . محدودة على استعراض القوة خارج اليمن
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 التوجهات على املدى الطويل

ترايز اهتمامها ومواردها على  نا،، بحيب الوثيقة مو وع حديئوبينما ينبغي للواليات المتحدة     

، فإن عليها، في نفي الوقت، أن تكيف سياساتها اما جرت االشارة نليه أعله ،أولويات المدى القصير

 : ارقليمية ناام التوجهات التالية على المدى الاويل

دد؛عوو دالحةت دالسةتسةجدإل دالعتلمدالعربيد-

دد؛االعتمتوداألمةركيدالمخفضدعه دالخهةجد-

د.داإلسرائةهةجد-رورردالعالقت داألمةركةجد-

      

نن تصنيف هذه التاورات على أنها توجهات لممد الاويل ال يعني بأنه ينبغي تجاهلها حتى مرحلة     

، نن اليياسات األميراية الياعية لتيخير ارمكانات والتخفيف من حدة مخاطر هذه وبعبارة اخرى. الحقة

ً قبل أن تعاي هذه التوجهات الاويلة األم ً وسييتلزم األمر وقتا ً ميتداما ً و غاا د ستتالب انخراطا

قادرة  الواليات المتحدة، بحيب الوثيقة،فبتكييف سياساتها مع هذه التوجهات، قد تكون . اليياسة ثمارها

 .على التقليل من  عفها وتحقي  ميتوى من االستقرار في المناقة أائر ثباتاً وتحملً 

 

 ال هو بالغري متوافق بطبيعته مع الدميقراطية "السياسياإلسالم "
 ! للواليات املتحدة آلياوال هو معاد 

داالسترارةجي"ادت أوبالمقابل     دالتكةة  ارسلم "مواصلة استراتيجية متمايزة تجاه على  "م تببج

، (حيب الوثيقة) تنخرط الواليات المتحدة مع الشعوب العربية على نااق أوسعفبينما . وقواه "اليياسي

وتختلف عن مقاربة االدارة " ارسلم اليياسي"ا أن تكيف سياساتها لمواصلة مقاربة أائر تمايزاً تجاه عليه

( جورج دبليو بو )االمريكية خل  حقبة 
183
د. 

ال هو بالغير متواف  بابيعته  "ارسلم اليياسي"التي تنال  منها هذه المقاربة أنها ترى ان  لالفرضةجدددد

ً للواليات المتحدة و معادمع الديمقراطية وال ه مظاهر ارسلم اليياسي بما أن : وتضيف !.أتوماتيكيا

 التبايناتلواليات المتحدة أن تكون حياسة تجاه على اينبغي لذا  من المناقة، آخر نلى  بلدتختلف من 

لتابعة بما يتعل  باألهداف، االستراتيجيات، الرؤى وقيادة األحزاب والحراات ارسلمية اليياسية ا المحلية

لتفصيل اليياسات اي تعارض األفراد والجماعات أيضا على الحاجة " المقاربة" أادتوهنا . لتلك البلدان

المعادية للقيم األميراية الذين يهددون المصالل األميراية، في الوقت الذي تظل فيه منفتحة على األفراد 

وفيما عدا تصدي . م االختلفات الموجودةوالجماعات الذين قد يكون االنيجام والتعاون معهم ممكناً برغ

مجموعة نسلمية بمعار ة صريحة وغير مرنة لمصالل أميراية حيوية في المناقة فإنه ينبغي للواليات 

ً من دون شروط ميبقة وترى هذه المقاربة أن . المتحدة أن تكون ميتعدة للنخراط والحوار ديبلوماسيا

تهميش منافييهم اليياسيين اليلفيين  من أجل "حزاب معتدلةأ"قد يياعد حتى العمل مع  اجرام اهذا

 ً  .األائر تارفا

في سلوك الجماعات ارسلمية أائر  التأثةر هو القدفينبغي أن يكون نه أيضا على أ "المقاربة"وتلل     

 ً نن القدرة األميراية على التأثير وسط والشك . منه رف  دور الفاعلين ارسلميين اليياسيين تماما

ناميكيات سياسية أوسع وأعم  محدود بابيعته، اما أن محاولة استبدا  حراات سياسية مشروعة لن دي

، قد تدفع باتجاه الصاعدةفبع  القوى، االجماعات اليلفية . يلدي سوى نلى الحد من التأثير أائر

بما في ذلك اقتصادية والحفاظ على ائتلف واسع،  -نال أن الضغط رنتاج مكاسب اجتماعية. األصولية

سيكون على الواليات و. أجيالهم الشابة، يمكن أن يقدم قوى معتدلة بإمكان اليياسة األميراية تعزيزها

هم اتأعما  األحزاب في مقابل خاابالمتحدة، في فتحها لحوار مع أحزاب نسلمية سياسية، أن تحكم على 

ً أن  (.تحديداً بما يتعل  بارصلح اليياسي واالقتصادي و نسرائيل) سيكون على الواليات المتحدة أيضا
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ل األحزاب بجدية ـ أو نلى أي حد يمكن للواليات المتحدة تحمّ  هذه تحدد نلى أي مدى ينبغي أخذ الم

 . التياهل مع خااب اهذا من دون تعلي  أو القيام برد محدود فقط

ل تصدعات في العلقات ، فإن الشرااة مع هذه األحزاب تناوي على مخاطر فتالمدىدال صةروفي     

األميراية مع نسرائيل، ن افة نلى مقاومة أنظمة عربية حالية لإلصلح أو التخوف من بروا هذه 

األحزاب، بما أن عدداً من هذه األحزاب يفضل عدم اعتراف الواليات المتحدة بالخصوم الديمقراطيين 

دحوا ، في ال األعلى انه  كةدالتأ" المقاربة"وتضيف . للنظام الراس  داعتبتب دالسةتسيةنبغي داإلسالم

دالسةتسيدأمردبمثتبج ويتالب من الواليات المتحدة معالجة هذا الخار نذا ما  العربي لاقعدفيدالمشقد

 .اانت تريد بنام علقات مع وساام اليلاة الاالعين وتأمين مصالحها في المناقة على المدى الاويل

 "ارصلح اليياسي واالقتصادي"يات المتحدة أن تضع ينبغي للوال ، ترى الوثيقة أنهومن جهة اخرى    

 أي -ه في الشرق األوسط اأولوية عالية ليي فقط ألن هكذا نصلح ينيجم مع القيم األميراية وننما ألن

ً  -ارصلح طويل "إن اليبيل الستقرار فل األحوا ، في او. سيعزا المصالل االستراتيجية األميراية أيضا

ال ، "المقاربة"وحيب هذه . المناقة على معالجة الشكاوى اليياسية واالقتصادية فيهو االنكباب " األمد

يمكن للواليات المتحدة أن تتحمل بعد اآلن، اأولوية، و ع المكاسب القصيرة األمد المتراامة بيبب 

 . االعتماد على أنظمة تتعاون حو  القضايا األمنية ننما مترددة بارصلح

ل بع  المخاطر في األمد القصير في علقاتها مع أنظمة نقليمية المتحدة تحمّ سيكون على الواليات و

 . لتحقي  هذا الهدف

 االعتماد املخفض على اخلليج 

دالتكةة داالسترارةجيصائغوا  رأى     على المدى الاويل، قد يصبل الخليج أقل أهمية و ،انه م تببج

من  للااقة وخصوص النفطة الواليات المتحدة نذ سرعان ما ستكون حاج. بالنيبة للواليات المتحدة

المناقة أقل بكئير من حاجة القوى الاالعة االهند والصين، وبإمكان الواليات المتحدة تخفي  اعتمادها 

في ال األحوا ، وحتى في حا  االستقرار ارقليمي، فإن . أائر بزيادة قدرتها على ننتاج طاقة غير بترولية

على الااقة يمكن أن ينتهي في ايادات في أسعار النفط، األمر الذي سيلثر على الالب العالمي المرتفع 

 .االقتصاد األميراي

 

نال أن التقليل من نقاة  عف الااقة بزيادة القدرة . نن استقل  الااقة أمر غير ممكن في عالم مترابط    

دة وتخفي  الالب المحلي من المحلية من خل  خليط من ننتاج الهايدروااربون وموارد الااقة المتجد

 . ، حيب هذه المقاربةخل  الحفظ والصيانة والكفامة أمر ممكن

 

وللستئمار في نمكانية االعتماد، في األمد الاويل، بشكل أقل على الخليج، ينبغي للواليات المتحدة     

األمني، وذلك بالعمل " المعزز"األمني للمناقة نلى اونها " المزلو"التيريع بعملية االنتقا  من اونها 

 فرصتةنهذا األمر قد يمئل . لمياعدتها على توفير األمن لدولها يةوشدإقهةمةجبواساة، مع ومن خل ، 

  :المدىدالاوةل فيفي المناقة  للواليات المتحدة

 

، ينبغي على الواليات المتحدة تكييف و ع قوتها وعلقاتها في الخليج، مقللة بذلك من االعتماد ألال د

 . األميراي على أنظمة الخليج للحصو  على نقاة ارتكاا رمكانية الوصو  للنفط

فبينما تعمل الواليات المتحدة على تكييف وجودها في الخليج، سيكون ال : الثت ةج الفرصجذلك يقود نلى 

ي يزا  لديها مقدار ما من النفوذ ويجب عليها الضغط، وبشكل متزايد، على الشراام الخليجيين لتبن

فالواليات المتحدة وشراائها الخليجيين سييتمرون بتقاسم المصالل . نصلحات سياسية واقتصادية

مكافحة الجماعات اررهابية وابل طموحات والمشتراة في  مان وصو  البترو  نلى األسواق العالمية، 

، المدى الاويل هذه المصالل المشتراة وحدها ستضمن وجود تعاون دفاعي واستخباراتي وثي  في. نيران

 .حيب الوثيقة

 



 املعامل االساسية -" عقيدة اوباما" حول: الثالث املطلب

دبتإلسترارةجةجد"صدار ما ييمى ا ،(البيت األبي )جرت العادة لدى القاطنين في      دالختصج الرؤةج

 (باراك أوبامــــــا) الياب  يي األمريكيوهذه الرؤية التي أصدرها الرئ ،"األمنةجدلألمندال وميداألمرةكي

حيث أن ابار الخبرام وابار الميتشارين لدى اردارة  " obama-doctrine ع ةد دألبتمت"أطل  عليها 

األمريكية قد عكفوا على نصدار ونخراج تلك الوثيقة التي لفتت األنظار نلى أسلوب أوباما المختلف عن 

في تأمين مصالحها حو   (واشنان)حو  سبل تحقي  هدف  (ونن اان المضمون والهدف متشابهان)سلفه 

 .من هذه الدراسةآخر ، اما اشرنا الى ذلك في مكان لمالعا

بنظر بع  الباحئين  صفحة وهي (41)الوثيقة من تتألف     
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تختلف  "رؤية غير تقليدية"عبارة عن  

في قيادة  االمريكية عن سابقتها في القرن العشرين، حيث تعتبر أائر طموحا ً الستمرارية سيارة اردارة

من دون أن تذاره وما بين  "مشرلعدأمرةكتدالجدةد"ضمونها سيجدها تراز على والمتمعن في م. العالم

ساورها تظهر ململ مشروع أشبه ما يكون بمشروع أمريكا خل  القرن الما ي وفي أعقاب الحرب 

 أجل من (واشنان) يتعين ان تتبعهاالتي  األسسدلالخاوا نجد  وهناك بين الياور أيضا .العالمية الئانية

القوى الجديدة الصاعدة  containmentوتقوم باحتوام العالم  الواليات المتحدةفيه  جديد تقود خل  واقع

صاد بمتابعة وتشجيع أذرع االقت اهتمام يوجداما . وهي الصين والهند والبراايل وذلك لقرن جديد مقبل

" مشروع مارشا "ـ ب رواليياسة الخارجية بما يذاّ 
185
تعمير أوروبا  هو المشروع االقتصادي رعادةو 

رئيي هيئة أراان الجيش  (جورج مارشا )بعد انتهام الحرب العالمية الئانية الذي و عه الجنرا  

 .1322يناير /اانون الئانيكي منذ يرواير الخارجية األمالحقا األميراي أثنام الحرب العالمية الئانية و

مئل قيام ندارة  االبن ام ندارة بو بنود الوثيقة األساسية على تجنب أخا تحرص وفي نفي الوقت    

في  الوثيقة ظهرتاما  ."الحروب االستباقية"األخير بإدخا  سياسات جديدة اارثية في رأي الكئيرين مئل 

نظريا على  - خلت وفي التعاطي مع القضايا الدولية،  "أائر ليبرالية"ملمحها العامة عااية التجاهات 

 .عهودة ووا حة في ندارات سابقةمن الغرور والغارسة التي اانت م -األقل 

اقع بحدود وقدرات القيادة األمريكية ومتغيرات الو ، منا ،تميزت الوثيقة باعترافهاومن جهة اخرى     

التصاقها بالواقع، حيث و عت لبنة التحرك األمريكي الجديد  العالمي الجديد، واان وا حا فيها أيضا

 .ال أسلوب فرض االمبراطورية الرومانية الجديدة عنوة "عمةالقوة النا"باتجاه تييد العالم باستخدام 

وما تراه ورامه من نيران ( جورج دبليو بو )واذا رجعنا قليل الى الورام، على االقل الى حقبة     

، بل هناك خاط ؤية حقيقية رستراتيجية جديدةرمشتعلة في مناط  مختلفة من العالم نجد أننا لينا أمام 

الغارسة والهيمنة ردارات البيت  "بفضل"، وذلك خلص من التهديدات المتراامة أصللتعاجلة وملحة ل

  .ندارة بو  االبنآخرها و األبي  اآلفلة

نحو الحد من انتشار األسلحة النووية  هناك توجهااان  ،"استخدام القوة"أما فيما يتعل  بمفهوم     

حاجة ماســة حو   رورة تأمين  العالم، وهناك أيضا النووية حو يولوجية، ومحاولة تأمين المواد اوالب

 . االنترنت واالتصاالت االلكترونية بمعنى التحكم فيها
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doctrine-and-u.s.-policy 

: متاح على االنترنيت على الرابط التالي. ةد دألبتمتدركرةسدلدلامجدأمرةكةجع دمحم عيا ، : اذلك

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/06/22/202173.html  
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الذي و( 1324-1323)العالمية الئانية  الحرب بعد أوروبا تعمير رعادة أمريكي قتصاديا مشروع هوMarshal Plan  مارشا  مشروع 

 - 1322 يناير منذ - الحقا الخارجية وواير العالمية الئانية الحرب أثنام في األمريكي الجيش أراان هيئة رئيي ،متبتتل يوبج الجنرا  هو ع

 ةالغربي أوروبا حكومات أقامتها التي الهيئة واانت .هارفارد جامعة في المشهور في خاابه 1322يونيو /حزيران من الخامي في بنفيه أعلنه والذي

 قدمتها دوالر مليار (71) وننفاق على توايع أشرفت التي هي 1326 نبريل/نييان منذ "األوروبي االقتصادي التعاون منظمة" باسم  شروعملتنفيذ ال

 المشروع  هذا لمزيد من التفاصيل حو و .الحرب دمرتها التي ومرافقها مصانعها أوروبا وتشغيل نعمار رعادة 1341 العام المتحدة حتى  الواليات

 :قارن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%

D8%B4%D8%A7%D9%84 



 "الشراام األقويام" رورة قيام الواليات المتحدة باالستئمار في قدرات  ادت الوثيقة علىاما أ    

ي وارنياني والتيريع في أعما  مع تأايد أهمية تأمين الرفاهية وتقوية رأس الما  التعليم ،القادرين

 .التنمية

وتقويته من  الحاجة الملحة لمعالجة الو ع االقتصادي، علىالوثيقة  ادتأ ،وبالنيبة للداخل األمريكي    

وهذا ما  .منال  أن أمريكا قوية اقتصاديا ً في الداخل يمكنها أن تنال  نلى الخارج لتحقي  أهدافها بقوة

والمقصود بها نعادة نظهار الصورة األمريكية بشكل أفضل وتحيينها  "خلقيةالقيم األ"جام تحت بند 

 ."تحث على الديمقراطية واحترام حقوق ارنيان حو  العالم"باعتبارها 

  

 العربي  والعالمالشرق االوسط عموما باتجاه  (وباماباراك أ)الدارة التوجه ارستراتيجي اما فيما يخص     

رسم  اان ييعى العادة -أي التوجه االستراتيجي –تتيل القو  انه " دة اوباماعقي"خصوصا فان قرامة 

وعلى المدى الاويل للواليات المتحدة بأن تيتحوذ على سية واألمنية بما ييمل تدريجيا الخرياة الييا

  .ال تنضب ومصادر مصالل

دالكبرىدالةو:دع ةد دألبتمت" :وفي اتابه الموسوم     "ماسترارةجةجدأمرةكت
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كولند)، يحدد البروفيور  

بني  ثابت في سياسات الرئيي األمريكي، ولييت مجرد " عقيدة أوباما"معنى ، (Colin Dueckدولك

  .ردة فعل على التاورات الدولية

 

التي اانت وليدة بحث  (باراك أوباما)نلى أن عقيدة الرئيي األمريكي المذاور  ي شير دوك في اتابه    

  :، همامحوبةندبئةسةةنم على ودراسة من قبله تقو

داال خراطداألمرةكيدفيدالش :األلل الترايز على الداخل األمريكي من أجل بنام  اي، ندالدللةجؤلر هةل

ى الرئيي األمريكي أن حفاظ الواليات المتحدة أرحيث الواليات المتحدة، وتمرير مشاريعه الليبرالية، 

رات الدولية، وصعود قوى دولية جديدة ت نافيها على المكانة والنفوذ على مكانتها العالمية، في ظل المتغي

وهو التوجه الذي أاده باراك أوباما في . على الصعيد الدولي، ينال  باألساس من الداخل األمريكي

   .1014 و 1010استراتيجيته لممن القومي األمريكي لعامي 

ترتبط بقضية مياعيه هو اانت يكي في القضايا الدولية الرؤية ألوباما لتقليل االنخراط األمرنن هذه     

نلى تقليص ميزانية ( مجليى النواب والشيوخ) في الكونجرس( الحزب الديمقراطي)وأعضام من حزبه 

الدفاع األمريكية، وننهام التزامات الواليات المتحدة الخارجية المكلفة ماليا، والتي يأتي في نطارها سحب 

أفغانيتان والعراق، وعدم الدفع بجنود أمريكيين في النزاعات والصراعات الدولية  القوات األمريكية من

 .والتكلفةنال في أ ي  الحدود، وبمشاراة حلفائها ليتقاسموا مع الواليات المتحدة المهمة 

 نن تقليل االنخراط األمريكي غير المأمون في قضايا دولية، حيبما يري الرئيي األمريكي ،ولك يقو     

قضايا الهجرة، والرعاية الصحية، والتعليم، : ، سمل له الترايز على قضايا الداخل األمريكي، مئلوباماأ

في نحراا تقدم في تلك القضايا  أوباما وي شير دوك نلى أن نجاح. لهت عد أولوية أولي  اانت التيووالبيئة، 

 .الداخلية مكنه من الفوا بفترة رئاسية ثانية

دالخصومالس :الثت ي دال توا  ، وتقديم التنااالت لهم على أمل تغيير (الصين، وروسيا، ونيران) عي

 .-حيب تعبير دوك -للواليات المتحدة على الصعيد الدولي سلواهم المعادي

 

نلى أن تلك العقيدة القائمة على تقليل االنخراط والوجود  -حيبما يشير الكاتب  -يرى الرئيي األمريكي     

مباشر في الياحة الدولية، وانتهاج سياسة أائر استيعابا ومرونة لمخاار الدولية والخصوم، األمريكي ال

من شأنها أن تجعل العالم أائر أمنا عكي ما يردده أنصار التيار التدخلي في الشئون الدولية، والذي يراز 

 .الدولين الدولية من أجل استقرار وأمن النظام لوايادة االنخراط األمريكي في الشعلى 
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حملته الرئاسية األولى، سعى ومنذ ( باراك أوباما)الرئيي األمريكي  تتيل الملحظات اليابقة القو  ان    

حين تولى ف. الدور القيادي األمريكي في الشلون العالمية لإعتو دروازنالقوة األمريكية  إعتو درعرة نلى 

على عدة  استعتو دالتوازنتكن متواانة، وسعى نلى منصبه، اعتقد أوباما أن سياسة الواليات المتحدة لم 

 : جبهات

دد؛بةنداألللوةت دفيدمنتطقدمختهفجد-

دد؛لبةنداألللوةت دالمحهةجدلالدللةجد-

دد.لفيدمخته دالشراكت داألمرةكةجد-

د.دلفيدرابةقدمخته دأولا دفندالحكمد-

 

وبينما قد يكون هذا . يكية ومواردهاللتواان االستراتيجي يعترف بحدود القوة األمر أوباما نن مفهوم    

 ً ، نال أن االستراتيجية الكبرى تفرض تحديد األولويات وتخصيص حيب البع  الرأي غير صحيل سياسيا

ومما يزيد هذه العملية تعقيداً حقيقة أن الواليات المتحدة تواجه ماالب أائر من أي . الموارد المناسبة لها

ً ت لهادولة أخرى، نال انه ال يمكن   .لبيتها جميعا

ً لذلك، ي ظهر سجل أوباما تفضيله ألدوات القوة األمريكية األائر دقة وسرية، مئل هجمات      ووفقا

فالدقة توفر القدرة على . والعمليات الخاصة والعقوبات المحددة األهداف (Drone) الاائرات بدون طيار

الوب في مبادراته الخاصة، من بينها الجهود المبذولة لمعالجة و ع المناورة والمرونة، ولكن الصبر م

ومع ذلك، ففي ما يخص بع  اليياسات، . والتغيّر المناخي "داعش -الدولة ارسلمية"نيران و تنظيم 

 .فإنه من المناقي أن نتيام  عما نذا اان لدى الواليات المتحدة متّيع من الوقت للتحلي بالصبر

 

من بينها " عقيدة اوباما"يمكن االشارة هنا الى عدة قضايا تشكل مرتكزات اساسية لـ  وبالمقابل    
187
 : 

داأللل  داالقتصتوةجدهي  ال ضةج دالم بهج دأ داثدالع وو دمن داألكبر دالجز  دأن دالوالةت دالمتحد  استشعتب

دآسةت دينو دترق دفي دسة حدو ي هذه ، ولذلك فل بد من تعزيز حضور الواليات المتحدة فلالسةتسةج

د. المناقة الحياسة، ال سيما مع التنامي المتيارع لقدرات الصين وحضورها في المناقة

إوباكدالوالةت دالمتحد دعدمدقدبرقتدعه داالستمرابدبتحملدأعبت دليووهتدفيدالشرقدهي  ال ضةجدالثت ةج

دمنداأللفةج داأللل دلهع د دبتلمستوةت د فسقت دالحتيجالثتلثجداأللسط دبرلز دمع دخصوصت  دالويوودد، لتعزةز

 . األمةركيدفيدينو دترقدآسةت

 

  لدالث لد:دبعالجدلا ددله ضةتةندفيد  بجدالرئةسدبتباكدألبتمتدخريتداإلواب داألمةركةج:دخالصجدال ول

كمتدع رفدفيدأوبةت دالختبيةجدد"إعتو دالتوازن"األمةركيدمندالشرقداأللسطدإل دينو دترقدآسةتدألد

فيدالشرقداأللسطدعه دالتحركدللعبددالوالةت دالمتحد داالمرةكةج هفت داألمةركةج،دةعتمددعه درشجةعد

درستخدم دفةمت دالمتحد ، دالوالةت  دعه  داالركتل دبدل دأكبر دإقهةمي دالمتحد دأيد-دولب الموابودد-الوالةت 

دآسةت،د دترق دينو  دفي دليووهت درعزةز دفي دمنقت، دالعسكرةج دسةمت دال داأللسط، دالشرق دمن المتحرب 

د.لخصوصت دفيدليمدالصةن

 

ً مما اان عليه بين العامين تلواليات المتحدة، ا وهذا يعني ان     عتبر الشرق األوسط أقل أهمية نيبيا

، اانت أوروبا وشرق آسيا تشهدان فترة سلم "الحرب الباردة"فخل  تلك الفترة ما بعد . 1012و  1323

لكن . نلى حد ابير، األمر الذي سمل لواشنان بتخصيص المزيد من الموارد واالهتمام للشرق األوسط

، فالتحديات االستراتيجية الجديدة تتالب نيلم االهتمام لشرق آسيا في فترة أوباما امغايراان الو ع 

 .يتالب نعادة تخصيص الموارد في الميتقبلوبا وأجزام أخرى من العالم، مما وأور
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تئير قل   ةجثالثجدعواملدبئةسهناك فان  ،حيب بع  الباحئينبالقدر الذي يتعل  بالشرق األوسط، وو    

 وهي هذه المناقةالواليات المتحدة في 
188

 : 

  ؛منع أي بلد منفرد من فرض هيمنته. 1

  ؛منع االنتشار النووي. 1

على الرغم من أن التكنولوجيا الجديدة قد جعلت ف. والحفاظ على الوصو  العالمي نلى النفط في المناقة. 2

في الشرق األوسط، نال أن اليابان وأوروبا الغربية ال  الواليات المتحدة أقل اعتماداً على موارد الااقة

يزاالن يعتمدان عليها، ولذلك فإن الحفاظ على علقات الواليات المتحدة مع هلالم الحلفام المقربين من 

 . واشنان سيتالب على األرجل ارستمرار في نعاام األولوية ألمن النفط في المناقة

 

نظر أوباما نلى زيز و ع الحلفام في وجه الخصوم، ون نلى تعوفي حين سعى الرؤسام اليابق    

 ."أصحاب المصلحة ارقليمية المشروعين"الخصوم، وبشكل رئييي نيران وروسيا، على أنهم من 

اان االتفاق النووي اريراني جزماً من الجهد المبذو  للعمل مع هلالم الخصوم من  وعلى هذا االساس

ت وقد اختار. رق األوسط وتقليل التزامات الواليات المتحدة في المناقةتحقي  االستقرار في الش أجل

عدم نجبار نيران وروسيا على دفع ثمن أنشاتهما في سوريا، ويعود ذلك جزئياً بيبب ادارة اوباما حينذاك 

 . األولوية التي منحها للمفاو ات النووية

 

 The Project for a United and Strong America"  القوية كا املوحدة ويرمشروع أم"

 

 The Project for a United and Strong America" كا الموحدة والقويةيرمشروع أم"ظهر     

 مشروع القرن األمريكي الجديد"ا باريقة أو بأخرى ، مرددّ "(PUSA)والذي يرمز له اختصارا بـ 

(PNAC)"   تعزيز "هو د، معلنًا أن هدفه بتوجه مصبو  بتأثير المحافظين الجد 1332الذي انال  سنة

" كيةيرالقيادة العالمية األم
189
. 

 

خدمة القيم واألمن القومي " -اهدف -، وتتبنى "عدم تحزبها"منظمة جديدة تعلن  هو وهذا المشروع    

مخاًاا من أجل نستراتيجية جديدة  1012مارس /وقد أصدرت هذه المنظمة في شهر آذار". األمريكي

مكون  -الديمقراطي والجمهوري: بشرااة الحزبين الرئيييين -يكي، أعده فري  عمل لممن القومي األمر

ل يب: لون خدموا في ندارات ال منلولك ميمن خبرام اليياسة الخارجية واألمن القومي، بما في ذ

مشروع أمريكا الموحدة "شترك في رئاسة منظمة او. ورج دبليو بو ، وباراك أوباماالينتون، وج

، الذي شغل منصب سفير في حلف شما  األطليي في Kurt Volker  اورت فولكر: ل منا" والقوية

 McCain Institute for" للقيادة الدولية" مااين"المدير التنفيذي لمعهد  والحقاعهد جورج دبليو بو ، 

International Leadership" ولدجيرغ، وجيمي  James Goldgeierا في ، الذي اان عضو

الخدمة الدولية في  عميد الية عند اعداد هذا المشروع واانفي عهد الينتون،  (القوميمجلي األمن )

 .كيةيرالجامعة األم

 

داألمةركةج: "ويحمل المخاط عنوان     دال ةتو  دأللوةت  القدرة الفريدة لدى "وهو يلاد على " رحدةد

رامات اللامة، مع نشر القوة الواليات المتحدة األمريكية على دفع الحلفام واألصدقام نلى اتخاذ ارج

ا لمخاط أن العالم ليي حقلً سلبيّ ومع ذلك، يعترف محررو ا". ونظهار النفوذ على ميتوى العالم بأسره
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متاح على الرابط هلدالشرقداأللسطدالدةزالدمقمت ؟دديريك چوليت، نيلين ليبيون، مايكل دوران، و مايكل ماندلباوم، : لمزيد من التفاصيل قارن 

-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/does-the-middle-east-still-matter-the-obama: التالي

doctrine-and-u.s.-policy 
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 :متاح على االنترنيت على الرابط التالي. مشرلعدأمةركتدالمو د دلال وةجهشام القروي، : وع قارنرلمزيد من التفاصيل حو  هذا المش 

http://shatharat.net/vb/showthread.php?t=17424 

االسترارةجةجداالمرةكةجدأناتولي أوتكين، : لمزيد من التفاصيل قارن. أوتكين قدمهوهناك تحليل شامل الستراتيجية امريكا للقرن الحادي والعشرين 

 (.1002للئقافة، الابعة االولى،  المجلي االعلى: مصر)ن الجبالي انور دمحم ابراهيم، ودمحم نصر الدي: ، ترجمةله رندالحتويدالعشرةن

http://shatharat.net/vb/showthread.php?t=17424


للعب المحايد؛ فهناك قوى متنافية تيعى لمزيد من النفوذ واليلاة، والعديد من التحديات التي تواجه 

هو معالجة هذه  -بحيب صائغيه  – رض من هذا المخاطوالغ. الواليات المتحدة اأ مة وتعرقل دورها

القضايا واريحام بخاوط من التفكير والعمل من أجل و ع نستراتيجية عالمية جديدة استباقية في الفترة 

 .الئانية من عهد باراك أوباما

 

 على النحو التالي التحدةت " مشروع أميراا الموحدة والقوية"وتحدد منظمة     
190

: 

 

دلالفتتهجالجق  - دالضعةفج دالدلل دفي دالمتراباج دالجدةد  دالفتعهج التي في سعيها نلى اليلاة تأتي  ت 

 .بتهديدات محتملة  د مصالل الواليات المتحدة

 

دالسهاج  - دعه  بين المتشددين والجماعات " الربيع العربي"الذي جرى تفعيله من خل   الصراع

 .من جهة أخرى "ن العلمانيين العربالديمقراطيي"المتارفة من جهة، وجيل جديد من 

 

دآسةت  - حيب  – ا، فإن نظامي اوريا الشمالية والصين الميتبدينفيما تحمل الهند وعدا ابيرف :صعوو

 .باموحاتهما العيكرية يئيران القل  والتوترات في المناقة -المنظمة المذاورة 

 

سوقدالرئةسةجدمند هفت دأمةركتدمزةد ادمندر القيداقتصتوا دالمع تحو  القوة االقتصادية نحو آسيا،   -

 .للحفاظ على ميتواها في األدام الصعوبت 

 

ف اليياسي، وانتهاك ، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وجرائم ارنترنت، والعنالمتارفون واررهابيون  -

لقيم أمريكا  التي ما تزا  تمئل تحديًا مجموعجدكتمهجدمندالتقدةدا داألمنةج، تأتي  من حقوق ارنيان

 .ومصالحها على المدى الاويل

 

لها، بفضل " معاديتين"، اللذين تعتبرهما الواليات المتحدة دولتين زاو دقو دإةراندلفنزلةالفي حين   -

االحتياجات المتزايدة للااقة، فإن عدم قدرة تكنولوجيات الااقة النظيفة على التنافي مع الوقود منخف  

 .، يضيف تهديدات أخرى للمناخ واالقتصادCO2  التكلفة الذي ينتج غاا

 

المخاط أن تقوم  ة ترحولكي تكون ارستراتيجية األمريكية الجديدة فعالة في التصدي لهذه التحديات،     

 :ثالثجدمبتوئدأستسةجعلى 

 

 .تكريي القوة األميراية اأساس. 1

 .دور استباقي للواليات المتحدة في القيادة العالمية. 1

 .قيم العالميةترويج ال. 2

 

:من القضايا األمنية  وعةنأن الواليات المتحدة تواجه  المشروع المذاوررى يو    
191

  

 

 :وتتمئل في .يجب التصدي لها بصورة عاجلة رحدةت دعه دالمدىدال رةب .دأ

  ؛من الحصو  على قدرات نووية منعدإةران -

  ؛بالنيبة الستقرار أفغانيتان منعداال تكتست  -

  ؛مع باايتان في ظل حكم قيادة معتدلة التعتلنإعتو دبنت ديسوبد -
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-http://nama: متاح على االنترنيت على الرابط التالي .إسترارةجةجدأمرةكةجديدةد هشام القروي، : قارن التفاصيللمزيد من  

center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=243 
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 .نفي المصدر الياب  



  ؛والمنظمات المماثلة "القاعدة"التي يشكلها تنظيم  موايقجدالتقدةدا داإلبهتبةج -

وتحقي  االستقرار  -حيب الوثيقة  –" مرحلة ما بعد األسد"في  لق دال تلدلإعتو دبنت دسوبةت -

  ؛في جوارها

داأللبلبي - داالرحتو ديقوو البرنامج النووي  ومواجهةرار في مناقة اليورو، لتحقي  االستق وعم

 .لكوريا الشمالية

 

 :وتشمل .فرصدإسترارةجةجدعه دالمدىدالاوةل .د 

  ؛قواعد االقتصاد القائم على اليوق العالمية رعزةز -

  ؛أمن الااقة والتكنولوجيات البديلة راوةر -

رق األوسط الكبير وشما  في مناقة الش لالتستمحدلالتنمةجدالبشرةج وعمدالتحوال دالدةم راطةج -

  ؛نفريقيا

  ؛قوة الصين الناهضة موايقج -

  ؛شرااة نستراتيجية مع الهند رعزةز -

  ؛مبادرة االادهار المراز على نفريقيا إ شت  -

 .تعزيز أمن واادهار نصف الكرة الغربي الديمقراطي -

 

 "عقيدة اوباما"تقييم : الرابع املطلب
والتي ابتدأت دورتها  1012الرسمية في اانون الئاني  نهايتها الى الئانية ماوالية باراك أوبا مع وصو     

، "بعقيدة أوباما"بـ ، يمكن القيام بمراجعة شاملة لململ ما ع رف 1003منذ العشرين من يناير  االولى

ال ، ياالتي تمئل حزمةً واسعةً من التغييرات في اليياسة الخارجية األميراية للتعامل مع عدد من القضا

أوباما رحداث تحوالت في اليياسة الخارجية األمريكية بعد  علىع لقت اانت قد  اآلما  سيما أن

للرئيي األسب ، جورج دبليو بو ، وسيارة تيار المحافظين الجدد على  كرتها، خل  الينوات الئمانعي

عالميا، فضل عن ، والتي شهدت تدهورا وتراجعا في الصورة والمكانة األمريكية حينذاك صناعة القرار

 .العديد من حلفائها التقليديين حو  العالم الواليات المتحدةفقدان 

 

 عقيدة أوباما فيها العاملية التي تبلورت االسرتاتيجية البيئة
وعقيدته وما احتوته من عناصر  (وباماأباراك )بداية يمكن القو  انه ال يمكن فهم جوهر استراتيجية     

 1012 -1003التي اانت سائدة خل  الفترة  البةئجدالعتلمةجف عند من دون التوق توتوجها
192
. 

اان عام أامة ايضا وامتدادا للامة المالية التي اندلعت في الربع االخير  1003من المعروف ان عام     

 1002من عام 
193

المالية بقدر ما يناب  على التحديات في مجاالت الااقة  وهذا يناب  على التحديات. 

، نلحظ أن هناك تبايناً 1010وباالنتقا  نلى عام . القضايا األمنية الملّحة شار األسلحة وغيرها منوانت

 . بين حجم األامات العالمية والردّود اليياسية التي أفراتها هذه األامات متزايداً 

 . وهماصياغة الشلون العالمية في  مةالندأستسةتنبرا  1003خل  عام     

                                                           
 : متاح على االنترنيت على الرابط التالي. 1070االسترارةجةجدفيدقضتةتداألمندالدلليدلعتمددالمةول: قارن التفاصيللمزيد من  192

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=113118 

ْوالي، ماثيو هلبيرت، بريم :للدراسة هو العنوان األصليعلما ان   التاوبا :د1070ترارةجةجدلعتمدالمةولداالس،دماهاديفان، ألكياندرا داير دانيا  م 

 .1010فبراير / شباط، سوييرا مراز الدراسات األمنية في ايوري ،،دالرئةسةجدفيدال ضتةتدالعتلمةج

 .Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization: اذلك

Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon, 19-20 November 2010. 
االقتصتودالسةتسيدلالزمت داالقتصتوةجدفيدالنسقدالرأسمتليدصالل ياسر حين، : وتداعياتها قارن 1002لمزيد من التفاصيل حو  اامة  193

 .(1011دار الرواد المزدهرة،: بغداد)دمحتللجدفيدفقمدالجذلبد–العتلميد



دالمتلةجهو  األلل المةل  الذي طا  دوالً وتواانات القوى الدللي لالترايعداالقتصتوي العتلمةج األزمج

أخار عواقب  فإنوفي حين تباينت هذه التأثيرات بدرجة ابيرة،  .مختلف أنحام المعمورةارقليمية في 

دى البعيد من انتقا  القوة على الم األامة المالية من وجهة نظر استراتيجية هو تأثيرها المتيارع في

والردّ األمريكي عليه  "قضية اررهاب" صحيل أن. الغرب نلى الشرق، ونلى الصين على الخصوص

اشفت  البنيوية األو  من القرن الحادي والعشرين، لكّن األامة المالية استحوذ على أغلب االنتباه في العقد

أنه سيكون لهذه العملية وقع وال بدّ . ةبابعتها الرأسمالي للقوة نتيجة للعولمة وجود تشتت جاري ومتنام

وتجربتها المئيرة  بحيث ييتوعب الصين "النظام الدولي"الحاجة نلى تكيّف  وستصبل. عمي  على العالم
194
ملّحة على نحو متزايد مع تحّو  المكاسب الجيوسياسية نلى رأس ما   واالقتصادات الناشئة األخرى 

 .البعيد جيوسياسي على المدى

د(بتباكدألبتمت)فيدظلدصةتغجد عمهةجدإعتو السةتسجدالختبيةجداألمرةكةجدتقد دهو أن  لثت يلالمةلدا

لقد فاا . تأثراً بالدو  منه باألامة المالية الميل أائرهذا اان .د1009الذيدرولّ دالرئتسجدفيدكت وندالثت يد

تولّى الحكم، بادر نلى نعادة توجيه وعندما . بالتغيير ِعد  سياسي ي   بالرئاسة بنام على برنامج (باراك أوباما)

ً القايعة ررث سيم اليمعة تراه اليياسة الخارجية ً نياها مع بيئة متغيرة، ومعلنا سلفه  األمريكية، مكيّفا

 .(جورج دبليو بو )

الحربين اللتين ورثهما من  صعيد فعلى. في اليياسة الخارجية عديدةرحدةت دواجه أوباما فكما معروف     

سياسي محفوف بالكئير من  و عه األمني، لكن بميتقبل نيبي في تميز العراق بتحين، ناالب بو 

 .الينين األخيرة ، في حين أن الو ع في أفغانيتان تدهور بشكل خاير فيواالحتملت المفتوحة الشكوك

ألمن الواليات المتحدة بعد أن أثبت  يشكلون تهديداً خايراً  "يونواررهابيون ارسلم"ال يزا  اان و    

جديدة وبعد أن نجل في تحويل نفيه من تنظيم نلى  مرونة في العئور على ملذات آمنة "قاعدةال"تنظيم 

 .األخرى بار افة نلى اررهاب المحلي "الجهادية" قوية ت لهم الشبكاتآيديولوجية حراة 

قفهما احافظت نيران واوريا الشمالية على موفقد ، األسهحجدالنولةج بت تشتبفيما يتعل  اذلك االمر و    

لوقف اافة النشاطات النووية، ولنزع األسلحة  (مجلي األمن الدولي)أطلقها  للدعوات التي ةالمتحدي

اما اشيع وفي هذا الصدد، واصلت طهران تخصيب اليورانيوم، وشيّدت . اوريا الشماليةحالة  النووية في

 .1003معالجة أخرى تصدّرت عناوين األخبار الدولية في أيلو   منشأة الحقا

ن افة الى ذلك ، االتحادية توترات شديدة في العلقات مع روسيادارة بو  نعن رث أوباما أيضاً اما و    

رأى في  (بو جورج دبليو )مع الصين لم تكن خالية من التوتر هي األخرى باعتبار أن  العلقاتفإن 

ً  (بكين) ً  منافيا ـ على نحو متكرر بتعليقاته الخاصة ب أاعج القيادة الصينيةاستنادا الى ذلك و ،استراتيجيا

المتحدة  وعلى رأس اافة هذه التحديات، وصلت سمعة الواليات. والديمقراطية وحقوق ارنيان (تايوان)

 .الرئاسة (أوباما باراك) نلى الحضي  عندما تولى

 

جية وتبنّي العديد اعتماد أسلوب جديد في اليياسة الخار الى( أوباما)التحديات سعى  لمواجهة اافة هذهو    

 . الجديدة من االستراتيجيات

قيم "على  مقاربة تشدد ، اما أشرنا الى ذلك سابقا،، تبنّى في اليياسة الخارجيةصعةدداألسهو  عه ف    

مرحلة جديدة من المشاراة مع العالم بنام على "الدعوة نلى  ارر فقد. "الدبلوماسية والميلولية المشتراة

 ، مصّوراً الواليات المتحدة اشريك بدالً من قائد"االحترام المتباد  وعلىالمصالل المتبادلة 
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باةند"داالصاال ت داالقتصاتوةج"الخصخصاجدلدصالل ياسةر حيةن، : مزيد من التفاصيل حو  هذه التجربة وما تئيره من جد  ثري ومتنوع قارنل 

 .والحقا 111، ص (1016دار الرواد المزدهرة، : بغداد) محتللجدفيد  ددالخات دلالممتبسجد–خةبت دالع ةد دلبهت ت دالواقعد

 



عااماً على منحهم بديلً عن  "األنظمة العدائية"وبتبنّيه موقفاً واقعياً براغماتياً، دعا نلى محاورة  .متيلّط

 .العزلة

ي يترأس اجتماعاً ، باعتباره أو  رئيي أمريكمتعدو داألطراف التشدةددعه دالمؤسست دااد فياما     

، ونعلنه انضمام الواليات المتحدة نلى مجلي حقوق ارنيان 1003أيلو   12لمجلي األمن الدولي في 

. آسيا المتحدة، ودعوته نلى استئناف مشاراة الواليات المتحدة في التعددية ارقليمية في شرق التابع لممم

الحرب على "عبارة  األمريكي ستبد  الرئييفقد ا. وعلى الرمزيةطرأ تغيير على النبرة اما أنه 

وتالّع نلى تقويم انتهااات حقوق  من التصالل، نوعالباعئة على االستقااب بخط يميل نلى " اررهاب

 قرر نغلق معتقل غوانتناموو. االستجواب ارنيان في الواليات المتحدة فيما يتعل  بارق

Guantanamo Bay Detention Camp رغم أن عقبات قانونية وأخرىفي غضون عام، ب 

 ."!!شامخا"فحتى انتهام والية اوباما الئانية بقي المعتقل المذاور  سياسية أخرت نغلقه

 

اليياسة الخارجية األمريكية الجديدة التي أو حها أوباما في سليلة من  وفيما يتعل  باستراتيجيات    

دالوفت دلّية وست بوينت، برا  والقاهرة وطوايو وا ال من الممنهجة في الخاابات دفي دسرةعت  كتن

دد:ا تختبةَّةندهتّمةندهمت بوعدةن

دد؛"ال تعد " إعتو درركةزدالجقووداألمرةكةجدفيدمكتفحجداإلبهت دعه دقتتلد-

 .إعات داألللوةجدألفغت ستتندلبتكستتندبدال دمندالعراقد-

 

ً بإعادة  األسلحة تلقت الجهود الرامية نلى تقوية نظام منع انتشارخرى أومن جهة      ً قويا النووية دفعا

وجعلها حجر الزاوية في سياسة منع االنتشار  أوباما ميألة نزع األسلحة النووية نلى األجندة الدولية

رجرام مزيد من  االتحادية المعاهدة الجديدة المقترحة مع روسيا ربما اانت تدابير مئل. األمريكية

اتيجية، ونعلن أوباما عن الرغبة في مصادقة الواليات المتحدة االستر التخفيضات للترسانات النووية

 .الشامل للتجارب النووية، ومياندته لحظر اافة األسلحة النووية على معاهد الحظر

 األامات الدائرة في جنوب آسيا وفي الشرق األوسط على اليياسة و التحديات الجيوسياسية هةمنتدوقددددد

قضتةتدسةتسةجد وجود اما أنه من الوا ل. ينة األولى من رئاسة باراك أوباماالخارجية األمريكية خل  ال

إعتو دصةتغجدعالية في األجندة أيضاً، مئل  ذات أهمية استراتيجية بعيدة المدى تحتل مكانة خارجية أخرى

 نتاا أائر التحديات نلحاحاً على المدى القصير على أن. والصين االتحادية العلقات مع ال من روسيا

 والعراق، وأامة البرنامج النووي اريراني، والصراع ارسرائيلي تتعل  بالحربين الدائرتين في أفغانيتان

 . الفليايني -

" التغيير"أغلب هذه القضايا، وهذا يعكي تشديده على  في التعاطي مع يدةد  م تببت طرح أوباما     

المتحدة  ونقل الترايز  االستراتيجي للواليات. ااألمريكية ومضمونه على صعيد أسلوب اليياسة الخارجية

وباايتان، وشرع في سياسة  ومواردها من العراق نلى أفغانيتان، وصا  استراتيجية جديدة ألفغانيتان

اسلفه بشكل مباشر أائر مما فعل  الفليايني -ي ارسرائيل الصراعانفتاح على نيران، وتعامل مع 

 .(ونالينت بيل)أو  (جورج دبليو بو )

  

بأنها متشابكة مع أمن الواليات  واألهم من ذلك أنه واجه اافة هذه التحديات دفعة واحدة، مجادالً     

على صياغة اليياسات األمريكية  انه عاامعلى  داما شدّ . وتكتيي أهمية متزايدة بالنيبة نليهالمتحدة 

رفيعي الميتوى نما امبعوثين خاّصين  ثلثة ميلولين الخاصة بهذه القضايا وعلى ندارتها عبر تعيين

أو ( وباايتان، وجورج ميتشل في عملية اليلم بالشرق األوسط ريتشارد هوْلبروك في أفغانيتان)

 .(روس في قضية نيران دنيي)اميتشارين خاصين 

 

تبعها ا اليياسة الجديدة التي تسع. يتعلقان بالصين وروسيا في اليياسةرغةةرةندنلى  هناتجدر ارشارة     

اشريك عالمي  (بكين)، للتعامل مع "الامأ جداالسترارةجةج"والتي أ طل  عليها  ندارة أوباما مع الصين،

إعتو د"اما أنه تم  .األمريكي -مزايا بروا الصين وعلى األف  االقتصادي للتعاون الصيني  وتشدد على



مدفيديف،  أوباما ودميتري باراك ييانروسيا بنام على عدة لقامات ثنائية عقدها الرئ العلقات مع "ضبط

األوروبية  المفاو ات المتجددة على  بط التيلّل، وعلى قرار الواليات المتحدة بإلغام المكونات وعلى

 . الشرقية في خااها الخاصة بالدرع الصاروخي

داألمرةكةجن ن ،القو  ملخص     دالختبيةج دالسةتسج دصةتغج دلإعتو  دالمتلةج يلين األزمج  شّكل الم 

 Wall   ستريتوو) شارع الما  منذ أن أطل وأنه  ويمكن القو . بروااً  ستراتيجيَّين الحديئ ين األائراال

Street) يليناانت األامة المالية، يمكن المجادلة بأن الواليات المتحدة  شرارة  .تقف في صلب ِال الم 

 .وهذا يفير جزئياً سبب وجود ميتوى عاٍ  من التفاعل بينهما

و ع أجندة طموحة  هصحيل أن. لليياسة الخارجية ألوباما مامة المالية من ناحية تأثير اابلاان ل    

ابير  الخارجية، بيد أن معالجة األامة المالية والشروع في نصلحات داخلية استحوذت على جزم لليياسة

مالية، مئل العجز ال نتائج األامة عملتوبار افة نلى ذلك، . من اهتمامه خل  سنته األولى في الحكم

المتيارعة للقوة نحو الشرق، على  المالي المتفاقم، وانشغا  الناخبين بالقضايا المحلية، والتحوالت

 وقد نتج عن ال من التوجه. اضامن لممن العالمي ن عاف قدرة الواليات المتحدة على مواصلة العمل

رار استراتيجي بزيادة سريعة في عدد قوخارجية أمريكية جامعة  نحو مزيد من التعاون وتبنّي سياسة

 ،جزئياً على األقل ،يعكي 1011لكّن البدم بيحبهم في وقت مبكر في منتصف سنة  الجنود في أفغانيتان،

 .أوباما للمحدودية المتأصلة في قوة الواليات المتحدة ندراك

رحّولد لةجدولبدكبةردفيدعدماألزمجَدالمتداواب دالبتمتلهارة جدالتيدعتلجتدبقتداان  ومن ناحية أخرى،    

. ملحوظشكل عملها ب ، حيث أدت نجرامات تئبيت االستقرارإل دبكوودعتلميدتدةد التبتطؤداالقتصتوي

 (واشنان)لكن استعدت من بداية األامة المالية،  قد ذارت أنها( Wall Street   ستريتوو)ولو أن 

د. تهالعبت دوراً ابيراً في تخفيف حدّ 

وتأثرت بهما جزئياً،  المةهةندالرئةسةَّةن راوبا دبئةسةجدأخرىدرجتلز دهذةننلى  رة هنااالشاينبغي و    

 :ممارسة الحكم على الصعيد العالمي منها تتعل  بالتحديات التي تواجه ثلثة

يكتيب أهمية في األجندة اليياسية، مع اتياع الهوة بين المنتجين الذي  الاتقجدأمنب يتعل  التاوبدااللل .7

، النفط شديدة التقلب نلى حدّ بعيدأسواق  أصبحتفقد  .داخل ال من هذه المعيكرين ميتهلكين، واذلكوال

الوصو  نلى " قواعد"فاالنقيامات حو  . والميتهلكين على حدّ سوام ملحقة أ راراً جييمة بالمصدّرين

 .ميتهلكينتوّجه األسواق في الشرق وفي الغرب تزداد حدّة في معيكر ال مصادر الااقة وحو 

 .النزاع فيما بينهم أيضاً حيث يشكل اليعر العنصر األساسي في لالمنتجوندمن سمون

دالثت يد.1 دقضةجدعتلمةجدخاةر  هنتكداعترافدمتنتم د هو اندلالتاوب دالمنتخيدبتعتبتبه  مقابل، بتلتغةر

ية على للتعامل معه على المدى المنظور بيبب اختلف القوى الرئيي غياب أي نظام دولي فاعل

 .والميلوليات والتدابير الملموسة األولويات

د1 دالتحدةت . داألزمت " هو ثتلثدهذه دإواب  . المتفاقمة في سياق التعامل مع الصراعات العنيفة" أزمج

في  اليياسية، والعجز الملسياتي، ونقص ارمكانات العملنية هي المشكلت الرئييية فضعف اررادة

 العقد الما ي
195
. 

     

                                                           
ً نحوتوظف األمم المتحدة حال 195 من  الناتو ألائرحلف عملية حفظ سلم، في حين يعتبر نشر  71في ( عيكري ومدني)شخص  22000من  يا

منظمات  محّط الترايز الجغرافي ردارة األامات، تنشر وفي أفريقيا، التي أصبحت. جندي في أفغانيتان أابر عملية وحيدة في العالم 20000

 .جندي 80000 حالياً أائر من ودولية نقليمية



الكتابات حو  تقييم اليياسة الخارجية ينبغي القو  ان . ال دالع ةد دذارقتدلمحتلال در ةةمقتاآلند عوود    

 بؤةجدمتمتسكجحو  ما نذا اانت لديه وانالقت من سلا  تقليدي  قد تباينت للرئيي باراك أوباما األمريكية

قها ييعي نلى تابياان  "Doctrineدع ةد "ت شكل ترتقي الى ميتوى لليياسة الخارجية األمريكية 

  ؟وتنفيذها على الميرح الدولي، أم ال

لديه عقيدة في مجا  اليياسة الخارجية  لم تكنيري أن أوباما اك من نهف. الرؤى والتقييمات رتبتةنهنا     

، ولكن اختلفوا حو  اانت موجودة عقيدةهذه العلى غرار الرؤسام اليابقين، في حين رأى آخرون أن 

 .مرتكزاتها

 The Obama Doctrine :الموسوم، كولندولكاتاب الى  مجددا يمكن االشارةق، وفي هذا الييا    
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أنها لم ت حق  ما اان يصبو نليه ( اولن دوك)، يرى (باراك اوباما) لعقيدة الرئيي األمريكي هفي تقييمف    

األامات التي واجهتها الواليات المتحدة مع  أوباما، بل ننها أوجدت من المشكلت أائر من عملها على حل

أدت سياسة تقديم التنااالت، واحتوام منافيي الواليات المتحدة  فقد .خصومها على الميرح الدولي

نلى أن فقدت واشنان عددا من حلفائها التقليديين في الشرق األوسط، وآسيا، ( الصين، وروسيا، ونيران)

 .ووسط أوروبا الشرقية

لكاتب أنه على الرغم من تقديم اردارة األمريكية تنااالت لخصومها الئلثة، فإنهم ال يزالون ويرى ا    

الئلث قد  ويشير نلى أن تلك الدو . يرون فى الواليات المتحدة األمريكية عائقا أمام طموحاتهم ارقليمية

 .داًم خل  فترة أوباماا وعِ تبنت سياسات أائر حزم

داال خراطهج الذي تبناه أوباما، القائم على أن الن (دوك)ويضيف      ن الدولية، مقابل لوفي الش ر هةل

الترايز على الداخل األمريكي، جعل حلفام الواليات المتحدة التقليديين على اقتناع بأنها تتراجع عن دورها 

 (انواشن)التقليدي، وهو األمر الذي شجع على اشتعا  الصراعات، وتعقدها، وتأامها، وفقد حلفام 

التقليديين الئقة في أي التزامات أمريكية، واليعي رعادة النظر في تحالفاتها مع الواليات المتحدة 

  .األمريكية

. بين خااب أوباما في الينة اليادسة من حكمه، والحقائ  الدولية فجو عن  الكاتب المذاورويتحدث     

. ضام على األسلحة النووية من اافة أنحام العالمففي بداية ندارته، تعهد الرئيي األمريكي بالعمل على الق

لكنه في ندارته الئانية، تخلى عن هذا الهدف بقبو  امتلك نيران برنامجاً نووياً قد ي مكنها من تخاي العتبة 

اما أن اوريا الشمالية . النووية، والذي من شأنه أن ي شعل سباق األسلحة النووية في مناقة الشرق األوسط

 .أسلحة نووية وصوراي  بعيدة المدى انتاج اختبرت حكم الرئيي أوباما بتحدي - "لدو  المارقةنحدى ا" –

في نجاحاته لمكافحة اررهاب العابر للحدود، قائل نن  أن الرئيي أوباما بالغ   المذاور ويري الكاتب    

وصا بعد صعود خص في نمو، وتنتشر فروعه في اافة أنحام مناقة الشرق األوسط "القاعدة"تنظيم 

 "Drone" الاائرات بدون طيار (بو  االبن)، ونن اردارة استخدمت أائر بكئير من ندارة "داعش"

عنصر حيوي  -وف  دوك  -وعلى الرغم من أن استخدام الاائرات بدون طيار . "الجهاديين"الستهداف 

  األمن األمريكي والعالمي، مقابل في مكافحة اررهابيين، فإنه ي ئير نشكالية حو  االلتزام األمريكي بتحقي

 .احترامها لقيم حقوق ارنيان التي تدافع عنها

في الدور والصورة األمريكية في  ررايعت دأحدثت " عقيدة أوباما"في اتابه أن  (دوك) وبالمقابل رأى    

فأشار نلى . ايتهمالشرق األوسط، وفقدان حلفائها بالمناقة الئقة في الواليات المتحدة، وتعهداتها بحم مناقة

أنه على الرغم من محاوالت أوباما للتواصل مع العالم ارسلمي في بداية ندارته، فإن الصورة األمريكية 

وأ  اف أنه بعد ست سنوات من خااب أوباما في . في المناقة في تراجع، مقارنة بإدارة بو  االبن

( جامعة القاهرة)
197

الليبراليون، )األطراف في مصر للعالم ارسلمي، تزدري جميع الموجهة  

الناتو  حلف ، اما دعمت الواليات المتحدة قواتأوباماباراك ( والعلمانيون، وارخوان الميلمون، والجيش

دولة فاشلة، وملذاً آمنا للتنظيمات اررهابية، وأمرام  لةبةت، تاراة 1011لإلطاحة بـمعمر القذافي في 
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ساحة للتنظيمات  -أيضا  -أن االنيحاب األمريكي من العراق تراه ، والحروب، والجريمة المنظمة

  .، بحيب دوكارسلمية المتارفة 

ينتقد الكاتب اليياسة التي تبنتها ندارة أوباما الهادفة رقامة تواانات نقليمية في مناقة الشرق اما     

المناقة بما ييمل للواليات األوسط، مع تأايد عدم سعي أي قوى شرق أوساية للييارة والهيمنة على 

أن تلك  دوك المتحدة باالنيحاب من المناقة، وعدم التدخل نال للحفاظ على تواان القوى، حيث يرى

اليياسة أدت نلى عكي ما توقعته اردارة بأن اختل ميزان القوى لمصلحة نيران بصورة تمكنها من 

 .الييارة والهيمنة على المناقة

سة الرئيي األمريكي تجاه نيران، والتي أعلن عنها أوباما، خل  حواره مع أيضا سيا (دوك)وينتقد     

، عقب التوصل نلى اتفاق نطاري بشأن البرنامج النووي اريراني، والتي تتلخص في أن (توماس فريدمان)

ير سياسة االحتوام وتقديم التنااالت ريران، خل  المفاو ات بشأن برنامجها النووي، قد تدفعها نلى تغي

 .1323عام  "الئورة ارسلمية"سياساتها التقليدية المعادية للواليات المتحدة األمريكية منذ 

 

فان بع  المحللين " عقيدة اوباما"ومع ال ما تضمنته     
198
 ذي" مجلة تضمنته ما مجمل ننيرى  

 "The Atlantic أتلنتيك
199
 لة،المج هذه تبنته الذي "العقيدة" لميتوى يرقى ال أوباما مع من حوارات ، 

 و "اليوفيتي االتحاد احتوام" ترومان، اهاري سابقون، أمريكيون رؤسام تبناه ما ميتوى على لييت فهي
 الذي) "اارتر مبدأ" و" والوفاق االندماج سياسة" نيكيون ريتشارد و "الشيوعية صد" يزنهاورآ دوايت
 مناقة في األمريكية الحيوية المصالل عن الدفاع في ااملة الميئولية المتحدة الواليات بمقتضاه تتحمل
 االبن بو  دبليو جورج و ،(الميلحة القوات فيها بما الوسائل بكل بها مياس أي ستقابل وأنها الخليج

 عن عبارة الواقع في هو "أوباما عقيدة"بـ  ييمى فما. "االستباقية والضربة اررهاب  د الحرب"

والتي تشكل المرجعية التي حكمت " األوبامية عقيدةال" منظومة  من الخارجية لليياسة المحددة الخاوط

 ."اليياسة الواقعية" ـوغيرها، وهي تقترب مما ييمى ب مواقفه تجاه القضايا ارقليمية في المناقة العربية

ً من الشرق األوسط وآسيا الوساى من دون نعلن ذلك، اان يريد أن أوباما أنه  يدةد     يحق  انيحابا

محاصرة روسيا عبر نشر منظومات من  .وبا، للترايز على محاصرة روسيا والصينوندارة الظهر ألور

ي الصواري  المضادة للصواري  في بولندا وترايا وعلى بواخر تجوب مياه البحار الخمية المحياة بغرب

ستراليا وبحر الصين لتئبيت موقع الواليات المتحدة في المناقة التي واذلك حشد نمكانات في أ. روسيا

. تكون مراز الئقل االقتصادي في العالم، وحيث من الممكن الحفاظ على سيادة أميراا وقيادتها العالميةس

" انحدار أميراا وصعود الصين أمران حتميان"ولكن ميلوالً صينياً رفيع الميتوى تحدث عن أن 
200
 . 

 

 مقارنة بني اسرتاتيجية بوش واسرتاتيجية أوباما
 يف النوعاالختالفات يف الدرجة وليس 

أبعاد استراتيجية األمن القومي  الباحئين في انا قد أشرنا في مكان آخر من هذه الدراسة فإن معظم    

على مقارنتها بيابقتها  واراز، 1010ي ماي أواخر صدورهامنذ ( باراك أوباما)في عهد ادارة األمريكي 

الخارجية واألمنية للرئيي باراك أوباما  ليبينوا ايف تختلف اليياسة؛ (جورج دبليو بو )في عهد ندارة 

ردارة أوباما، والذي  Multilateral فيما اختار بع  المحللين الترايز على التوجه التعددي. عن سلفه
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Derek Chollet, Ellen Laipson, Michael Doran, and Michael Mandelbaum, Does the Middle East Still Matter? 

The Obama Doctrine and U.S. Policy, avaliable on: http://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/does-the-middle-east-still-matter-the-obama-doctrine-and-u.s.-policy 
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وهناك أيضاً . تشدد عليه االستراتيجية، في تصورها للعلقات الدولية ولدور الواليات المتحدة في العالم

 .الرئيي أوباما لمكافحة اررهاب الدولي واختبارهاد نلى استقرام رؤية مِ من ع  

 

التي طرحتها االستراتيجية  اآللةجهلالم المحللين لم ييتوفوا بالدراسة واالستقرام يبدو أن  لكنّ     

وهذا المفهوم . "Military Over stretch التمدد العيكري الزائد"األمريكية الجديدة لمعالجة مشكلة 

ً ليي جديداً في أدب ال التمدد ارمبراطوري "يياسة الخارجية األمريكية، ونن اان يال  عليه أحيانا

" بو  اينيدي"قد اان اما قلنا سابقا فو. ، ولكن األخير أائر اتياعاً وأقل تحديداً وتماسكاً من األو "الزائد

" وطهاصعود القوى الكبرى وسق"أو  من أثار مشكلة التمدد العيكري األمريكي في اتابه المعروف 
201
 .

أن هذه المشكلة اانت من أابر محاور النقا  والجد  خل  فترة الرئيي جورج  القو  وغني عن البيان

لم تكن هذه اردارة هي التي خلقت المشكلة في المقام األو ، فإن سياستها الخارجية، التي  ذاون. بو 

صفت باألحادية والراديكالية والعنف، تجاه عدد من الدو ، وفي مق دمتها العراق وأفغانيتان، هي التي و 

 .عدة صوبا دعبر العالم  يتخذ العيكري األمريكي التمدوعلما ان  .أثارت القضية من جديد

 

 واآلن، ايف عالجت استراتيجية األمن القومي هذه القضية بأبعادها المتعددة؟    

، أقرت االستراتيجية خاة من ثلثة مكونات أمنية ومدنية وتنموية؛ تهدف نلى لدالعراقفةمتدةتعهقدبت تال

الحفاظ على أمن العراق ووحدته، ودعم ديمقراطيته، واستكما  التحو  الميلو  فيما يتم ننهام الحرب "

داألمنيويتعل  . "هناك أغياي /آبة بإنهام المهمة القتالية للقوات األمريكية في العراق بنهاي المكون

ألف جندي، تتراز مهمتها في تدريب القوات العراقية، واالنخراط  40، وتقليص عدد القوات نلى 1010

االستراتيجية  وشدّدت. في عمليات مكافحة اررهاب، وحماية المنجزات المدنية والعيكرية في العراق

 منية بين واشنان وبغداد، وفقاً للتفاقية األ1011عام على رحيل ال القوات األمريكية بنهاية 
202

ولكن . 

أن الواليات المتحدة سوف تيتمر في توفير الدعم المدني لحكومة العراق، على  أادتاالستراتيجية 

لتعزيز األمن الدائم والتنمية الميتدامة في العراق والشرق "وسوف تنخرط في جهود دبلوماسية وتنموية 

انية استكما  االنيحاب األمريكي، فقد أعلن الجنرا  وعلى الرغم من وجود مشككين في نمك". األوسط

تيير وف  الجدو  اانت ، أن خاة االنيحاب في حينه ، قائد القوات األمريكية في العراق(راي أوديرنو)

ديدةد ، وقد تم ذلك بالفعل، علما ان الوجود االمريكي الفعلي اتخذ الزمني المحدد على هيئة ) اتكتال

 .(ال .. "استشاريين"، "مدربين"

 

دلهمه داألفغت ي ً من الحربفانه و، لبتلنسبج الواليات  التي أدعت في أفغانيتان بعد ثلثة عشر عاما

انتهام  (باراك أوباما)أعلن الرئيي االمريكي  ،" د تنظيم القاعدة، و د االرهاب"موجهة المتحدة بأنها 

الموجودة فى ال من العراق وأفغانيتان فقد العمليات العيكرية في أفغانيتان وتقليل عدد القوات العيكرية 

ألف ونعادة  14وتم تخفيضهم نلى حوالى   2009عندما تولى اليلاة فى  جندي( 120000)بلغ عددهم 

ألفا جنديا من القوات األمريكية  12من القوات األمريكية نلى الواليات المتحدة مع نبقام نحو %  30نحو 

تدريب القوات األفغانية وتقديم المشورة "ـ حتى يقوموا ب( الناتو)ناى والدولية التابعة لحلف شما  االطل

 1011أن االنيحاب األمريكى من أفغانيتان سيبدأ فى منتصف  في حينه الى ريوقد أش ".اللامة لهم

وأنها تمكنت  "لقاعدةا"ـ وخل  هذه المدة تتأاد اردارة األمريكية من أن أفغانيتان لن تكون مأوى آمنا ل

 .شل قدرتها على شن هجمات  د الواليات المتحدة انالقا من أفغانيتان من

ً محدداً للنيحاب ولكن االستراتيجية     ااتفت بتأايد أن هذا سيعتمد على  بل، في حينه لم تضع تاريخا

فحراة طالبان تزداد . الظروف على األرض، والتي تبدو معااية تماماً لو ع أي خاط محددة للنيحاب

وهو ما تعترف )ونااق عملياتها يزداد اتياعاً، ومياحة األرا ي التي تيتولي عليها تتيع تدريجياً  قوة،
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ي دو  دت االستراتيجية األمريكية الجديدة على التدخل العيكري المحدود بصور متعددة فوقد شدّ     

تصفها بأنها في خار، مئل اليمن والصوما  وباايتان والمغرب ودو  الياحل ارفريقي الغربي؛ ألسباب 

وتوابعه من تأسيي ملج  آمنة، وتقوية سلاة الدولة ومياعدتها  "القاعدة"متباينة، في مقدمتها منع تنظيم 

ً وعيكرياً، وبنام ن   تيمل االستراتيجية بالتورط في أامات  اما. ظم أمنية ميتدامة في هذه البلدأمنيا

نقليمية قد تفضي نلى مواجهات عيكرية سوام في أوروبا وآسيا وأمريكا اللتينية، وال سيما األامة 

 . النووية اريرانية والكورية الشمالية، وما ييتتبعه ذلك بالضرورة من ايادة الحشد العيكري

ستمرار الحرب العالمية  د التارف العنيف وتنظيم علوة على ذلك، تشير االستراتيجية نلى ا    

وفي الحقيقة، نذا استئنينا تغيير . القاعدة، مع ما يصاحب ذلك من تمدد استخباري هائل، في ال أنحام العالم

الدبلوماسية )والدعوة نلى دمج أدوات أخرى ( "التارف العنيف"نلى  "اررهاب"من )الميميات 

بار افة نلى القوة العيكرية في مواجهة هذه ( ات والشرااات ارقليمية والدوليةوالقدرات التنموية والتحالف

ً بين  فيما يتعل   "الحرب على اررهاب" و "الحرب على التارف العنيف"الظاهرة، فلن نجد فرقا

 .بانعكاساتها على التمدد العيكري

ة المنتشرة في أنحام الكرة األر ية، لم تشر نلى القواعد العيكرية األمريكي استراتيجية أوباماولكن     

لم تتحدث عن هذا الحشد الهائل من نذ هي . اشرنا اليها بالتفصيل في مكان آخر من هذا العملوالتي 

، "االلتزامات االستراتيجية اليابقة"القواعد والقيادات والقوات األمريكية بالخارج، غير أنها ااتفت بتأايد 

، "المياهمة في عمليات االستقرار"نلى  "مكافحة اررهاب والتمرد"، من وأبقت على مهام القوات اما هي

 .وهي المهام التي تزيد من استنزاف القوات النظامية، وتبقي على التمدد العيكري بل أف  لتقليصه

ظم دفاع وقد أمنت االستراتيجية األمريكية الجديدة على االنخراط في خاط باهظة الكلفة لبنام ن      

القيادة الروسية بتاوير نظم تيلل هجومية جديدة برغم توقيعها  ، مما دفعة في أوروبا وغيرهاصاروخي

 .االتحادية المعاهدة الجديدة؛ للحفاظ على التواان االستراتيجي وحماية األمن القومي لروسيا

لدقة للحفاظ الملسية العيكرية األمريكية في تاوير أسلحة تقليدية فائقة ا انخرطتفضلً على ذلك،     

ً للستراتيجية، وفي نطار االستعداد لشن "التفوق العيكري التقليدي"على  "  ربة اونية فورية"، وفقا

ً لوثيقة   The Quadrennial Defense" )المراجعة األربعية للدفاع" د أي هدف في العالم، طبقا

Review) 1010فبراير /شباط، التي أصدرها البنتاجون في 
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اانوا مدراين ( 1010آيار /يماي)يجية األمن القومي األمريكي فارقة أن وا عي استراتومن الم    

: على التالي في الوثيقة أادوالمشكلة التمدد العيكري الزائد، أو على األقل لبع  أبعادها المهمة؛ حيث 

ون شراام؛ في عندما نيتخدم قوتنا العيكرية بإفراط، أو نفشل في توظيف أدوات مكملة لها، أو نعمل بد"

اما تشير الوثيقة نلى أهم المردودات اليلبية لهذه ". هذه الحالة تكون قوتنا العيكرية متمددة بصورة اائدة

. نعاام األعدام فرصة للنيل من القوات األمريكية المشكلة، سوام فيما يتعل  بالعبم المادي والبشري، أو

واالستخدام الفعا  لعناصر  ،فات وتأسيي شرااات جديدةومع ذلك، فإنه باستئنام الدعوة نلى تدعيم التحال

 .القوة األمريكية المختلفة، لم تنجل الوثيقة في معالجة المشكلة

ومن المفارقة أيضاً أن التمدد العيكري الزائد يشكل تهديداً بحد ذاته لممن القومي األمريكي وميتقبل     

وقد ألقى ذلك بأعبام بالغة . تكلفته البشرية والمالية الباهظة القيادة الدولية األمريكية، على األقل من ااوية

 .الدراسة اشرنا الى ذلك في مكان آخر من هذهاما على االقتصاد األمريكي؛ 
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