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Summary 
That the issue of U.S. domination of the themes that preoccupied 
researchers and specialists in international relations , 
particularly in the Ermdp recent ending of the current century 
(atheist and twenty) and the reason is due to the movement of 
change that occurred in the international system, called the new 
was by the force of impact ,and influence that was made 
available to American power as a unique in the world Not to 
mention that the overall process of interaction is the outcome of 
the current international impact of this factor either to what the 
Arab region? This is because the Arab region holds strategic 
advantages of influencing the world will become controlled by it 
bears to the overall reactions of the international geo-strategic 
considerations relating to the Active and the economic fortunes 
of the task and the first of the oil or energy source to what extent 
will continue to dominate and to what extent will affect the 
international interactions.  
This Mathol  our piano by clarifying the evolution of U.S. 
strategy towards the Arab region and what are the variables 
that influenced the new international trend at the end of the last 
decade of the twentieth century ? then try to define dominance 
and what they are and what are the most important challenges 
faced 
by the conclusion and the manner and foreseeing the future . 

 
The importance of the study : 
Consistent visions that the study of the main player moving means out how 
Gore Alalobein the other two, whether adults or at least in size 
and impact of here, the study of the subject of hegemony does 
not mean impact but to plan an international political about the 
important area hubs such Arabic, but rather to clarify the goals 
and future plans towards the Arab region kzllk the Arab mind 
needs to more attention in The United States because the 
magnitude of the impact on the Arab region came to be At high 
than Maalih in the process of bi-polar, which means lack of 
responsibility of the Arabs to freedom to maneuver on the 
polarization and available to them as it was in the past so the 

Allodia   carries Massamin and strategic visions should be taken 
care of. 

 



The hypothesis of the study : 
The study assumes that the effort of dominion and disperse on 
the Arab region crystallized through the arms of influence 
available to the United States due to its political, military, 
economic and Mnma increased orientation toward the Arab 
region and the presence of strategic advantages for the region 
and international changes that accelerated the power to control 
and U.S. influence in the world , including the Arab region. 

 
Methodology of the study : 
In the light of the general framework for research and 
sequencing has been used by more than a method of study in the 
first quarter suppose historical methodology was forever the use 
of the curriculum as well as historical and descriptive to describe 
the phenomenon in question , Since the analytical nature of the 
subject has been the use of the analytical method as well as the 
method of analysis with regard to systemic or Bmdkhalt impact 
of international changes in U.S. strategy as inputs and outputs . 

 
 : Structural Study  

Distributed   Structual study on the introduction and four 
chapters and aconclusion  of  the study.We dealt with in the 

first chapter,entitld (stages of U.S. straegy to:dominate the Arab 
region) and through the two sections, the two main issues. 
 the first topic: the importance of the Arab region in U.S. 
strategic thinking  
the prompt II: the evolution of U.S.strategy to ward the region. 
 The second chapter has included the subject (the new variables 
in the nineties and their impact on U.S. hegemony) 
 and across three sections:the first international Almtgrat. 

 The second :the strategic environment in the U.S. under the 
international changes . 
Section III :International Almtgrat reflection on the strategy of 
U.S. hegemony on the Arab region . 
The third chapter: (fundamentals of U.S. hegemony and 
challenges). And through the three sections are : 
Section I : Alhemen U.S.and the international system.  

 
The prompt II:elements of U.S. hegemony     

 The prompt III:international challenges,the potential to 



dominate the U.S. Finally,Chapter IV,wich signled out(b hegemony 
under a strategy against:terrorism) and to advance in Inspetion 
also are three . 

 Section I(security strategy to combat terrorism before the 
events of atheist the September 2001. 
Section II: security strategy to fight terrorism after the events of 
September 11/2001. 
Third topic:the means to combat terrorism after the events of 
September 11/2001. Inconclusion, the studyconclusion that 
included the most important policies included in thestudy of the  
content 
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 المقدمة 
احثين والمختصين               إن موضوع الهيمنة األمريكية من المواضيع التي شغلت الب

ود        في العالقات الدولية السيما العقد االخير من القرن الع         سبب  يع شرين وال زالت وال
ه                      ق علي ذي اطل دولي ال د (الى ان حرآة التغيير التي حدثت  في النظام ال ان  ) الجدي آ

 .  بسبب قوة التأثير والنفوذ التي اتيحت للقوة األمريكية آقوة متفردة في العالم
ذا العامل                     أثير ه ة هي محصلة ت ة الحالي ات التفاعل الدولي ا . ناهيك ان مجمل عملي  ام

ا اإلستراتيجية                       ة تحمل من  المزاي ة العربي ك  الن المنطق ة ؟ وذل لماذا المنطقة العربي
ة                  اعالت الدولي المؤثرة في األرادة العالمية، فمن يتحكم بها اصبح يتحمل  بمجمل التف
تراتيجي  الموقع الجيوس ق ب ارات تتعل ه العتب ة علي الم والهيمن ادة الع ي قي رد ف التف

ة    والثروات االقتصادية ا  نفط او مصادر الطاق ا ال تبقى    . لمهمة، واوله الى أي مدى س ف
 هذه الهيمنة؟ 

 والى أي مدى ستؤثر في التفاعالت الدولية؟ 
ة                 هذا ما تحاول دراستنا بيانه من خالل توضيح مراحل تطور اإلستراتيجية األمريكي

ا التوجه   حيال المنطقة العربية، وماهي المتغيرات الدولية الجديدة االتي اثرت على هذ          
اهي                   ا وم ة  وماهيته م نحاول تعريف الهيمن رن العشرين؟ ث نهاية العقد االخير من الق

 .أهم التحديات التي تواجهها وبأسلوب االستنتاج واستشراف المستقبل
 :اهمية الدراسة

ين            ور الالعب ر غ شف س ي آ ؤثر تعن رئيس الم ب ال ة الالع رؤى ان دراس ق ال تتف
ة              االخرين، سواء الكبار، أم اال     ان دراسة موضوع الهيمن ا ف قل حجمًا وتأثيرًا، من هن

ا                     ة، وانم ة العربي ة  آالمنطق ة مهم ة، إزاء منطق التعني تأثيرا أنييا لخطة سياسية دولي
ة        ل  العربي          . لتوضيح اهدافها وخططها المستقبلية تجاه المنطقة العربي ان العق ذلك ف آ

دة      ات المتح ام بالوالي ن االهتم د  م ى مزي ة ال ة   بحاج ى المنطق أثير عل م الت الن حج
 العربية اضحى بنسبة عالية تفوق ما عليه في مرحلة ثنائية 

 
م            القطبية مما يعني افتقاد لمسؤولية العرب لحرية المناورة على االقطاب، والمتاحة له

آما آانت في السابق، لذلك فان الدراسة تحمل في طياتها مضامين ورؤى إستراتيجية              
  , 

 :ة فرضية الدراس
ن   ور م ة تبل ة العربي ى المنطق ا عل ة وانطالقه د  الهيمن ة ان جه تفترض الدراس
سكرية       سياسية والع ا ال ل مقوماته دة بفع ات المتح ة للوالي أثير المتاح الل اذرع الت خ

صادية تراتيجية     . واالقت ا إس ود مزاي ة وج ة العربي و المنطق ه نح ي التوج ا زاد ف ومم
ة التي      , للمنطقة وذ األمريكي في              والمتغيرات الدولي سيطرة والنف وة ال  سارعت من ق

 .العالم ومنها المنطقة العربية
 
 
 

 



 :منهجية الدراسة
نهج للدراسة              اآثر من م م االستعانة ب سله ت . في ضوء االطار العام للبحث وتسل

المنهج         تعانة ب ن االس د م ان الب ة فك ة التاريخي رض المنهجي صل االول افت ي الف فف
 .لوصف الظاهرة محل البحثالتاريخي وآذلك الوصفي 

ي           نهج    . وبما ان طبيعة الموضوع تحليلية فقد تم االستعانة بالمنهج التحليل فضال عن م
ي        دخالت ف ة آم رات الدولي أثير او المتغي دخالت الت ق بم ا يتعل ي فيم ل النظم التحلي

 .اإلستراتيجية األمريكية ومخرجاتها
 

 .هيكلية الدراسة
 .دمة  وفصول اربعة وخاتمة للدراسةتوزعت الهيكلية للدراسة على مق

ون     صل االول المعن ي الف ا ف ى     ( تناولن ة عل ة للهيمن تراتيجية األمريكي ل اإلس مراح
 :ومن خالل مبحثين أساسين هما) المنطقة العربية
 .أهمية المنطقة العربية في الفكر االستراتيجي األمريكي: المبحث االول 
 يجية األمريكية تجاه المنطقةمراحل تطور  اإلسترات: المبحث الثاني 

ا            ( اما الفصل الثاني فقد شمل موضوع        سعينات وأثره د الت دة في عق رات الجدي المتغي
 ).على الهيمنة األمريكية 

 
 .هي أوال المتغيرات الدولية: وعبر ثالثة مباحث

 .البيئة اإلستراتيجية األمريكية في ظل المتغيرات الدولية : والثاني
ى                ان: المبحث الثالث  ة عل ة للهيمن ى إستراتيجية األمريكي ة عل رات الدولي عكاس المتغي

 .المنطقة العربية
ة المقومات والتحديات       : (وتناول الفصل الثالث       ة االمريكي ة      ) الهيمن ومن خالل ثالث

 :مباحث هي
 .الهيمنة االمريكية والنظام الدولي: المبحث االول
 .مقومات الهيمنة االمريكية: المبحث الثاني

 .التحديات الدولية المحتملة للهيمنة االمريكية: حث الثالث المب
ـ          ذي اختص ب ة في ظل إستراتيجية مكافحة          (  واخيرًا الفصل الرابع  وال الهيمن

 :.وعلى نحو سلفه بمباحث ثالث ايضًا هي ) اإلرهاب 
اإلستراتيجية األمنية لمكافحة اإلرهاب قبل احداث الحادي عشر من         : ( المبحث االول 

 .2001ل  ايلو
د احداث الحادي عشر من              : المبحث الثاني  اإلستراتيجية األمنية لمكافحة اإلرهاب بع

 .2001ايلول  
 .2001 ايلول  11وسائل مكافحة اإلرهاب بعد احداث : المبحث الثالث

 .وختمت الدراسة بخاتمة تضمنت اهم ماجاء في الدراسة من مضامين
 

 واهللا الموفق
 الباحث



 
 
 
 
 
 

  : المقدمة 
و      ؤهالت جي ة بم ة العربي ع المنطق ا    -تتمت ل منه صادية جع تراتيجية واقت  إس

تراتيجية   رك اإلس عًا لتح دود     ∗موض د ح ة وامت صالح األمريكي عت الم ذ ان توس   فمن
ة،              ذه المنطق ى ه تراتيجيتها إل دت بالمحصلة إس ة امت األمن القومي إلى المنطقة العربي

اردة          –يكية  وعكست خطط وسياسات ومبادئ اإلدارات األمر      دة الحرب الب ة م  – طيل
 .إستراتيجية الواليات المتحدة في تحقيق أهدافها ومصالحها في هذه المنطقة الحيوية

 :ولبيان ذلك سيتناول هذا الفصل مبحثين
                                       

 . أهمية المنطقة العربية في التفكير االستراتيجي األمريكي:االول
اني ة         :والث ذ بداي ة من ة العربي اه المنطق ة تج تراتيجية األمريكي ور اإلس ل تط  مراح

دوث        ل ح ات اي قب صف الثمانين د منت ا بع ى م ا وإل ي به ام األمريك االهتم
 .التغيير في النظام الدولي وانهيار االتحاد السوفيتي

 
 
 
 
 

                                                 
جرى عليه من   االعسكرية للمفهوم او م   اليشير مفهوم اإلستراتيجية في هذا البحث إلى الداللة          ∗

 – وان تضمنه    –) العسكرية، االقتصادية، السياسية، الثقافية   ( تطوير ليشمل االبعاد المختلفة   

وانما يقصد به تفكير يجيز لصاحبه التعامل بصورة صـحيحة ومنطقيـة مـع االحـداث                

 ان يختار من بين     عليهوالمتغيرات المحيطة بالفاعل، وصوالً إلى أهداف  يتوخاه الفاعل و         

اذ لكل موقف إستراتيجية تـتالئم      …  وخيارات ماهو اكبر مالئمة واشد فاعلية      جملة وسائل 

ـ االول  ال  :   يـشير إلـى شـقين      باحث يعتبر  مفهوم اإلستراتيجية    الوعلية ف … معه نهج، م

 . الوسيلة لتنفيذ هدف السياسة: والثاني



 المبحث األول
 أهمية المنطقة العربية في الفكر االستراتيجي األمريكي

 
سطح األرض من           ال ج   ة ل وع واالختالف في الخواص الطبيعي دال في أن التن

سياسية            ا اختالف الوحدات ال دول ( مكان ألخر، رتب نتيجة مفاده وة      ) ال من حيث الق
وليتكس     والضعف نظرًا الختالف خصائص ومقومات آل منه اذ يرى آتاب الجيوب

(Geopolitics)  رد طح األرض تتف ى س اطق عل اك من تص(  ان هن صفات )تخ  ب
ة     اطق المحوري ا المن ق عليه وة، يطل ة الق ة لتنمي ات مواتي  ومقوم

)pivotal Regions(  وة اطق الق ة  ) Power Regions(، أو من صنف المنطق وت
اطق   و      )1(.العربية من ضمن هذه المن ان المفكرين الجي ك ف ستراتيجيين  - فضًال عن ذل

ا        يضعون المنطقة العربية ضمن مجال او اطار استراتيجي له اب          ل بم اد سياسية يتمث ع
ا واحدة من      )2().الشرق األوسط( عرف في أوائل القرن العشرين      ى انه وينظرون عل

 اذ تمثل المنطقة )3(اهم مناطق العالم التي تحتل موقعًا جيو ـ ستراتيجيًا فريدًا في العالم 
ع بموق              ا تتمت ى جانب انه ا، إل ا وافريقي يا وأورب ثالث آس ارات ال ع جسرًا يربط بين الق

ة     ن الناحي ة م الث اذرع مائي م ث ى اه رافها عل الل اش ن خ ز م م متمي ري مه بح
داده               يج العربي وامت االقتصادية والتجارية والعسكرية متمثلة بالبحر المتوسط ، والخل

 فضًال عن وقوع . بالبحر العربي والمحيط الهندي
 

ة وهي           ة العربي ل طارق      : ( المضائق المتحكمة  بها ضمن المنطق ، مضيق  جب
ز  دب، ومضيق هرم اب المن سويس، مضيق ب اة ال ة  .)4(قن ة العربي ان المنطق ذلك ف ول

 .اعطيت اهلية اسراتيجية متميزة من حيث الموقع عن باقي دول العالم اُألخرى
ة     ة العربي دت المنطق ع غ ذا الموق ًا له دم –وتبع ذ الق رق  - من سًا لط را رئي  معب
 . منها والعسكريةالمواصالت البرية والبحرية والجوية والتجارية

                                                 
لسياسية، القاهرة مكتبة النهضة المـصرية،       أمين محمود عبداهللا، في أصول الجغرافية ا      . د )1(

 .158، ص1976
يتحفظ الباحث على هذا التعبير الذي يطلق للداللة على المنطقة العربية، ودول الجوار النه               )2(

يهدف اساساً إلى تفريغ االصطالح الدال على المنطقة العربية من اي مضمون حـضاري              

 .في وضع طبيعي في المنطقة) يلإسرائ(وثقافي عربي، فضالً عن انه يجعل من 
 اذ تشير اغلب النظريات الجيوبوليتيكة  إلى األهمية للمزيد  )3(

صباح محمد محمود وآخرون، الجغرافيا السياسية، الموصل، دار الكتب للطباعـة           . د: انظر  

 .302- 350، ص1986والنشر، 
 بغداد، كلية األمن القومي،     هادي احمد مخلف ، علم الجغرافية السياسية والجيوبوليتك،         . د )4(

 .296-295، ص1984



صادية   ة اقت ة ذات قيم وارد اولي ا م ز بامتالآه ة تتمي ة العربي ا ان المنطق آم
دول         ساهم ال ي،  اذ ت از  الطبيع نفط والغ دمتها ال ي مق ف ف ة، ويق تراتيجية عالي وإس

ك          % 28العربية بـ    نفط وتمتل من االحتياطات    %) 61(من اجمالي اإلنتاج العالمي لل
 .العالمية للنفط 

ـ          في ح   ة ب دول العربي ساهم ال ام      % ) 13،88( ين ت ًا الحصاءات ع  1997طبق
ام      صاءات ع ًا الح ك طبق ي، وتمل از الطبيع المي للغ اج الع الي اإلنت ن اجم م

  .)5(من احتياطي العالمي للغاز  %) 21،38(1998
ى                   د جذورها إل سانية التي تمت آما ان المنطقة العربية تعد مهدًا للحضارات اإلن

اريخ  ق الت ع        عم ل م ل وتفاع ي تواص ا ف د جعلته ة ق صائص المنطق ن خ ضًال ع ، ف
يا                الحضارات اُألخرى وتعد المنطقة العربية قلب الدائرة الحضارية اإلسالمية في آس

ا ى       . )6(وأفريقي تعمارية  عل دول االس ب ال ى تكال صائص عل ك الخ ست تل د انعك ولق
دول ا    ور ال ع ظه ديث، وم صر الح ع الع ذ مطل ة من ة العربي الم  المنطق ي الع رى ف لكب

دانًا للصراع االستراتيجي               ة مي ة لعربي وتفكك اإلمبراطوريات القديمة أضحت المنطق
 بين القوى الدولية التي سعت ـ منفردة أو مجتمعة ـ  الحتواء  

 
زان    ي مي ال ف أثير الفع دراتها ذات الت ف مق ا وتوظي تغالل ثرواته ة واس المنطق

 . )7(والقريبة والمباشرة وغير المباشرة القوى الدولية لخدمة أهدافها البعيدة 
ة   ت أهمي د احتل ة فق ة العربي ا المنطق ردت به ي تف ة الخصائص الت ًا لنوعي وتبع
ة، واألمريكي بصفة خاصة،                آبرى في الفكر االستراتيجي االستعماري الغربي عام

اقم  . هذا االهتمام بطبيعة االندفاع والتحرك الدولي تجاه المنطقة العربية         ى   والتي تف  عل
ى التحول في                    صناعية والتي ادت إل ورة ال ا الث اثر التطورات االقتصادية التي أنتجته

فبعد ان آان ينظر اليها آونها منطقة لها أهميتها اإلستراتيجية           . أهمية المنطقة العربية  
رن التاسع عشرة أخذ ينظر                     الغرب في الق من حيث الموقع باعتبارها تصل الشرق ب

ة في          اليها باعتبارها منطق   ا النفطي د ثروته د تزاي ة بع صادية العالمي ا االقت ا أهميته ة له
 وعليه سيتم تناول أهمية المنطقة في الفكر االستراتيجي األمريكي            .)8(القرن العشرين 
 : في فقرتين هي

                                                 
 .269وص267، ص1999التقرير االقتصادي العربي الموحد، ايلول  )5(
 .32، ص1982انور عبد الملك، تغير العالم، مطابع السياسة، الكويت، . د: للمزيد انظر )6(
الـسياسة  ( العربي، فـي كتـاب   بكر مصباح تنيره، التطور االستراتيجي للسياسة األمريكية في الوطن          . د )7(

 .95، ص1990، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 3، ط)األمريكية والعرب
 ، بيروت، مركز    1سيار الجميل، العولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق األوسط، مفاهيم عصر قادم، ط            )8(

 .73-72، ص1997الدراسات اإلستراتيجية والبحوث والتوثيق، 

، خالل الحرب العالمية    1917 نيسان   2من دخول الواليات المتحدة الحرب في       على الرغم   * 

األولى، يعد خروجاً عن عقيدتها االنعزالية، اال ان روح العزلة سرعان مـا عـادت إلـى                 

 .السياسة األمريكية عقب انتهاء تلك الحرب



 األهمية اإلستراتيجية  : وًال أ
الحلفاء يعد دخول الواليات المتحدة األمريكية للحرب العالمية الثانية إلى جانب            

ا  ن عزلته ًا م ات  إذ اضحت خروج ة بالتزام ة مرتبط ةأمني ة  )9( عالمي تها البيئ  فرض
وبقدر تعلق االمر بالمنطقة العربية     . األمنية المختلفة عن انتهاء الحرب العالمية الثانية      

ة    فقد شكلت الحرب العالمية الثانية منعطفًا اساسًا في اإلدراك األمريكي ألهمية المنطق
ن الناحية اإلستراتيجية، وقبل ان تضع الحرب اوزارها، العتبارات سياسية  العربية م 

 .وعسكرية وامنية 
تالف    ذ االخ ا من دأت بوادره ي ب اردة الت ة والحرب الب ة األمني اذ فرضت البيئ

ؤتمر    ا ( حول تقسيم مناطق النفوذ بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي في م ) مالط
ان االدراك األمريكي االستراتيجي          1945م   شباط عا  11-4المنعقد في    ، وتبعًا لذلك ف

ذلك                 لألمن القومي اخذ ابعادًا عالميةً  بعد ان آان محصورًا بنطاق جغرافي ضيق، وب
دين    تراتيجية ببع ا اإلس داف حرآته ربط أه ة اخذت ت دة األمريكي ات المتح ان الوالي ف

 )10(. هما-اساسين
سوف : أوال اد ال ة لألتح ة األمريكي ا  الرؤي وة توسعية  يجب مواجهته ه ق يتي بكون

 .والتصدي لها في مختلف  مناطق العالم
المي التي تفترض              : ثانيًا جدلية الترابط بين األمن القومي األمريكي واألمن الع

ذه                       ومي األمريكي، ان ه دًا لألمن الق شكل تهدي الم ي ان ما يهدد أي جزء من اجزاء الع
ة        الترابطية ناجمة اساسًا عن طبيعة  ا       لمصالح األمريكية  العالمية الممتدة، وغير القابل

 .للتجزئة
 

تراتيجي         ر االس ي التفكي ة ف ة عالي ة أهمي ة العربي ت المنطق ذلك احتل رًا ل ونظ
ة  ة الثاني د الحرب العالمي ا بع دا أورب الم ماع ه اي جزء من الع م يحتل اذ . األمريكي ل

ة ا ة ومن خالل االدارات األمريكي ة العربي ي حظيت المنطق زة ف ة متمي ة مكان لمتعاقب
ن     ذود ع ستهدف ال ة ت تراتيجية امني ذ إس ى تنفي ت عل تراتيجي، وعمل ا االس فكره

صالحها م      )11(م ه ودع ة إمدادات النفط وحماي ة ب صورة خاص ت ب ي تمثل  ، والت

                                                 
المعاهـدات  تجسد ذلك في عقيدة ترومان ومشروع مارشال وحلف الناتو ومواثيق األمن و            )9(

ــار  ــاوراء البح ــي م ــر : ف  Arthur:Schesinger،Backانظ to  the  womb? 

Isolationism Renewed Threat،Foreign Affairs. Vol.74.No4، 1995،  . 
عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي وانعكاسـاته علـى الـصراعات اإلقليميـة،              . د )10(

 .77، ص1990الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، 
، بغداد، دار الشؤون    1كاظم هاشم نعمة، دراسات في اإلستراتيجية والسياسة الدولية، ط        . د )11(

 .348، ص1990الثقافية العامة،



شيوعي        ∗)إسرائيل(  د ال واء الم ة واحت ة           )12( ومقاوم ة الثاني ة الحرب العالمي ذ نهاي  فمن
ى           ارتكزت الواليات المتح   دة على إستراتيجية االحتواء للدولة السوفيتية التي تعمل عل

الم         ي دول الع ث تغط شيوعية، بحي ديولوجيتها ال شر إي ا ون ر نفوذه يع دوائ  )13(توس
اده الدبلوماسية والعسكرية               آأساس تمحور حولها التخطيط األمني  األمريكي بكل ابع

ترا         )14(واالقتصادية المي في التعامل        وانعكس ذلك في تغليب  المنظور االس تيجي الع
در  . )15( السوفيتي -مع المنطقة العربية بكونها امتدادَا ومسرحًا للصراع األمريكي          وبق
 تعلق االمر باحتواء االتحاد السوفيتي ترآز االهتمام األمريكي 

 
على الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه المنطقة في اوضاع الصراع والمجابهة مع             

ا         – توظيف الموقع الجيو     السوفيت، فقد عملت على    زة اساس ة آرآي  ستراتيجي للمنطق
ا التوسعية في               في تنفيذ إستراتيجية الحصر واالحتواء للقوة السوفيتية وإحباط مراميه

شرق األوسط   ( منطقة دفها تطويق وحصر               )ال شكيل احالف ه ات بت دفعت الوالي ، فان
تر  ة بإس ة العربي ن المنطق زاًء م ت أج سوفيتي، وادخل اد ال ة حول االتح اتيجيتها المعلن

 فالمنطقة العربية بفضل موقعها المتاخم لالتحاد       )16()الشرق األوسط ( ملء الفراغ في    
اد           صين واالتح ي ال يا ف ط اس ى وس ووي عل وم ن ة هج رب منطق د اق سوفيتي، تع ال
ا   دت فيه د وج ده، وق شآته وقواع ي االورال، ومن صناعية ف اطق ال سوفيتي والمن ال

وازن              اإلستراتيجية األمريكي  ة الت ًا في معادل ة بقدراتها النووية موقفًا إستراتيجيًا متفوق
ة، وهي                  ه القريب سوفيتي من تخوم النووي الدولي، مؤمنة لها السيطرة على االتحاد ال

                                                 
اليعني شرعية وجودها، بحسب ماتمليه انتماءات الباحث الوطنيـة         ) إسرائيل( ان ذكر كلمة     ∗

ة بالوجود اليعنـي شـرعي    ها واالعتراف   والقومية والحضارية،  وانما تعني حقيقة، وجود      

 .الموجود
(12) Michawl  C.Hhdson,  To  PlayThe  Hhegemon:  Fifty  Years  U،S  Policy 

Toward  the Middle  E  ast,  "Middle  East    Journal".  Vol.50.No.3U.s.A، 
summer, 1996, P.329. 

لـشرق،  محمد حسين يونس، دار ا    : ، ترجمة 1روبرت مكنمارا، ما بعد الحرب الباردة ط       )13(
 .11، ص1991االردن، 

  .38-31 المصدر نفسه، ص  )14(
، بيروت، مركز   1فواز جرجس، السياسة األمريكية تجاه العرب كيف تصنع ومن يصنعها، ط          . د )15(

 ، 32-31، ص1998دراسات الوحدة العربية، 

، ، بيـروت  1ناصيف يوسف حتي، القوى الخمس الكبرى والوطن العربي، دراسات مستقبلية، ط          .  د 

 .27، ص1987مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .11روبرت مكنمارا، مصدر سابق، ص )16(



از          ان والقوق دانوب ودول البلق ايضًا منطقة القصف الصاروخي األمثل على حوض ال
  )17(.الغنية بالنفط

د سوندرز   ( األمريكية األسبق   وعّد مساعد وزير الخارجية      ة   ) هارول ان األهمي
ع    ه يق ي آون ن ف ي تكم يج العرب تراتيجية للخل اد  (( اإلس ي لالتح اء الخلف ي الفن ف

 )18(.او منفذه الوحيد للمياه الدافئة)) السوفيتي
 
 

ا       –ولم ترتكز الواليات المتحدة على جيو         إستراتيجية الخليج العربي في تطبيقه
ى قواعد        إلستراتيجية االحتو  ا الحصول عل اء فحسب، بل اعتمدت وسائل ُأخرى، منه

يج       ة الخل ي منطق يما ف ة والس ة العربي ي المنطق دها ف سهيالت لتواج سكرية وت   )19(ع
ا           ر عنه ع والتي عب ونظرًا لما تتمتع به المنطقة من أهمية إستراتيجية من حيث الموق

سابق  ي ال رئيس األمريك ار ( ال ت ايزنه ان رئ) دواي دما آ ان عن ة االرآ سًا لهيئ ي
ة اليوجد في         : (( العامةفي مدة الحرب العالمية الثانية بقوله      حتى من الناحية الجغرافي

تراتيجية     ة اإلس ي األهمي ط ف شرق األوس وق ال ة  تف الم منطق ت  )20()…الع د لعب   فلق
ر      ور الفك ن منظ دت م ة، وع تراتيجية األمريكي ي اإلس رًا ف ة دورًا آبي المنطق

 …ة ال غنى للواليات المتحدة عنها في صراعها مع السوفيتاالستراتيجي منطق
ة         ن جه سي م ف االطل وبي للحل اح الجن ة للجن ة العربي اذاة المنطق ا ان مح آم

سوفيتي  ) للمنطقة الرخوة (و ا   ( لألتحاد ال ران  -ترآي ة ُأخرى     )  اي  جعل من     )21(من جه
واحل األ    ى س وفياتي عل ع اي زحف س ى دف ادرة عل ر ق ة غي د األوربي سي القواع طل

سلة                 األوربية دون االتكاء على سالمة جناحها األيمن في جنوب البحر المتوسط، بسل
ى       ك إل ل ذل تناد آ ط، واس ر المتوس ي للبح ساحل العرب ى ال ساندة عل د الم ن القواع م

 )22(. الهجومية في المشرق العربي والشرق األوسط–القواعد الدفاعية 

                                                 
خليل إبراهيم السامرائي، التطور المفاهيم الستراتيجية األمريكية تجاه الوطن العربـي،           . د )17(

خليـل إبـراهيم    . ، د )العرب والواليات المتحدة األمريكيـة    : العرب والقوى العظمى  ( في

، ندوة قسم الدراسات الـسياسية، بيـت الحكمـة سلـسلة المائـدة            )خرونوا( السامرائي،  

 .18-17، ص1998، بغداد، شباط )19(الحرة
قـضايا  "، مجلـة     إحدى لجان مجلس النواب األمريكي     هارولد سوندرز، من بيان له امام      )18(

 .37، ص1981 اب -، السنة الثانية، تموز9و8، العددان "عربية
موسى زناد، القواعد العسكرية االجنبية،     : في المنطقة العربية انظر   حول القواعد العسكرية    )19(

 .57-53، ص1985بغداد، مكتبة الفكر العربي للنشر والتوزيع، مطابع دار القادسية، 
 .17خليل إبراهيم السامرائي، المصدر السابق، ص. د )20(
 .28د ناصيف يوسف حتي، المصدر السابق، ص.)21(
 .18مرائي ، المصدر السابق، صخليل إبراهيم السا. د )22(



اء القو    ى بن دة عل ات المتح دمت الوالي ذلك أق سهيالت  ل شآت والت د والمن اع
سنوات التي                العسكرية في المنطقة العربية آجزء من انتشارها الواسع في العالم في ال

 تلت الحرب العالمية الثانية، لضمان تنفيذ إستراتيجية االحتواء المضادة للمد 
 

ديم         ة االستعمار الق سي   (الشيوعي، ولوراث ذي انحسر في      ) البريطاني والفرن ال
ى تواجد            )23(الحرب  أعقاب تلك     إلى جانب ذلك عملت الواليات المتحدة األمريكية عل

ى اساس ان   ا عل ة به اطق المحيط ة والمن اه العربي ي المي سكرية ف ة الع ا البحري قواته
ل  ة تمث ا"المنطق يا وافريقي ا وآس ربط أورب ذي ي د … الجسر ال وان تحت ارضه يوج

رول        الم من البت اطي الع ذي ،اآبر مخزون من احتي ه في عص      وال اد علي تم االعتم  ر ي
 )24(.) ايزنهاور( آما وصفها الرئيس األمريكي السابق "االلة

دة للعمل في                 ة المع وات األمريكي وشكل األسطوالن السادس والسابع اساس الق
هذا الجزء من العالم إلى جانب القوة الفرعية المفصولة عن األسطول السادس، والتي             

شرق األوسط    (تعرف باسم    ة من وراء التواجد األمريكي في              )قوات ال ، وتكمن الغاي
نفط          * البحر المتوسط والمحيط الهندي    ( في منع وصول االتحاد السوفيتي إلى منابع ال

سوفيتي، فضًال عن ضمان              ) ذات األهمية الحيوية ألمريكا    والوقوف بوجه التوسع ال
ا،  ا وحلفائه ى أمريك نفط إل ا ال ر عبره ي يم ة الت ة الخطوط البحري اذ من خالل حماي

م في              ع المه دي والبحر المتوسط ذات الموق ى المحيط الهن ( الدول العربية المطلة عل
ة      ∗)قوس االزمات   ة حماي از بغي اط ارتك سهيالت وقواعد عسكرية ونق اد ت ممكن ايج

 خطوط النفط هذه وبالتحديد حماية مضيق هرمز والبحر  
 

ان  ى الياب ة إل ر والخطوط البحري ك ف)25(االحم ن ذل ة   وم ة العربي ان   المنطق
يط    ى المح سي إل ن المتوسط االطل ل م ق النق ة طري تراتيجية األمريكي ي اإلس ؤمن ف ت

دة     ه قاع ل في ذي تمث دي ال يا(الهن تراتيجي   ) ديغوغارس ث اإلس ان المثل د ارآ اح
                                                 

، ) 10(حسين اغا وآخرون، قضايا الخليج العربي ، سلسلة الدراسات االستراتيجية رقـم              )23(

  .37 ص 1982لندن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 
 14خليل إبراهيم السامرائي ، المصدر السبق ، ص. د )24(

االمريكية من كونه حلقة وصل بين اسـطولي        تاتي اهمية المحيط الهندي في االستراتيجية       * 

 .   المحيط االطلسي والبحر المتوسط من جهة واسطول المحيط الهادي من جهة اخرى 
، مستشار األمن القومي األمريكـي فـي عهـد          )زيغيبينو بريجنسكي   (  هذا المفهوم طرحه    ∗

ى منطقة االهتمام   جيمي كارتر في أواخر السبعينات لإلشارة إل      ( الرئيس األمريكي السابق    

األمريكي بالمنطقة العربية وتخومها والتي اصبحت إحدى مناطق اهتمام قـوات االنتـشار             

            تركيـا  فـضال عـن   دولة اغلبها من الـدول العربيـة،        ) 19(السريع األمريكية، وتشمل    

 .وكينيا) وإسرائيل( 
 29-28ناصيف يوسف حتي، المصدر السابق، ص )25(



ا ) إسرائيل (األمريكي في المنطقة مع       د قاعدة     )26(وترآي يا ( وتع المحطة  ) ديغوغارس
لتموين بالوقود، وممرا للهبوط بين شرقي البحر المتوسط، فضًال        األمريكية الرئيسة ل  

يج العربي         عن ان قواتها تهدف إلى تثبيت االنظمة  المحافظة الموالية للغرب في الخل
العربية بأن أمريكا قادرة على     ) ، او ربما تذآير دول االوابك     )الشرق األوسط   (وباقي  

 )27(.العالم الحر) اختناق(استخدام القوة العسكرية لكي تتجنب 
ع       ي تتمت يج العرب ة الخل يما منطق ة وال س ة العربي ان المنطق ك ف ن ذل ضًال ع ف
نفط عصب                    ى ال ا عل ر االستراتيجي األمريكي نظرًا الحتوائه بأهمية عالية في التفكي

إلى أهمية نفط    ) ريتشارد نيكسون ( الحياة الصناعية اذ اشار الرئيس األمريكي السابق      
ال ي ب يج العرب ط  : ( قولالخل ى نف ى وصوله إل اء عل ي االبق ة ف رب مصلحة حيوي للغ

ا    %) 90(واليابان على %) 75(الخليج العربي وأوربا تعتمد بما يزيد على       من حاجاته
ر           اج لغي ة        %) 6(للنفط على الخليج العربي ومع ان أمريكيا التحت ذه المنطق من نفط ه

ة ،          صناعة األمريكي ا يعني شل ال ه اليه  وهو الحاق اشد الضرر     فأن تأثير وقف تدفق
ى    ة المحافظة عل ع أهمي ا تتب ن هن ان، وم ة والياب ا الغربي ي أورب ا ف صناعات حلفائن ب

 )28())الخليج العربي ((قدراتنا على الدفاع عن اصدقائنا في  منطقة 
ه     ضًال عن أهميت ا، ف سبة ألمريك ة بالن تراتيجية عالي ة إس ة أمني ه أهمي النفط ل ف

 وآيل وزير الدفاع األمريكي األسبق عنه ) آومرروبرت ( االقتصادية، وعبر 
 

القول ل:  ب ر   (( يحت ذا ام صالح وه ات الم لم اولوي ي س ى ف ة االول نفط المرتب ال
وهن في                      وة العظمى وأذا اصابها ال ة للق درات الذاتي ة بالق طبيعي الن للنفط صلة وثيق
سكري       صادي والع اعي واالقت سياسي واالجتم سدها ال أن ج رف ف ذا الظ ه

دها                   )29())سيرتعش ة التي يع ومي األمريكي اي في التنمي األمن الق رتبط ب وان النفط ي
ول ) روبرت مكنمارا ( وزير الدفاع األمريكي السابق      اه   : ((هي األمن إذ يق األمن معن

دات العسكرية     األمن ليس … التنمية وة العسكرية       …  هو المع يس هو الق األمن  … ول
 وتبعًا لذلك فقد ترتب على حرب  )30())منهو التنمية وبدون تنمية اليمكن ان يوجد األ  

ام     د من المشروعات                   1973تشرين ع ورة نمط جدي ا بل ذي رافقه  والحظر النفطي ال
دخل العسكري          األمريكية تجاه منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط وهي مشروعات الت

 .المباشر
                                                 

 .18هيم السامرائي ، المصدر السابق، صخليل إبرا. د )26(
  محمد عبد المجيد حسون، إستراتيجية صراع القوى الكبرى في الوطن العربي، بغـداد،               )27(

  .101، مصدر سابق ص 1982دار الحرية للطباعة، 
مالك فاضل البديري، عمان، األهليـة      : ، ترجمة 1 ريتشارد نيكسون، ما وراء السالم، ط       )28(

 .148، ص1995، للنشر والتوزيع
 .443كاظم هاشم نعمة، المصدر السابق، ص.  د)29(
يونس شاهين، القـاهرة، المطبعـة الثقافيـة،        :  مكنمارا ، جوهر األمن ، ترجمة        تروبر )30(

 .125، ص1970



ام  ي ع ن 1974فف ي ع دفاع األمريك ر ال دث وزي ل " تح ام بعم ة القي امكاني
صناعي                  ع الم ال ة الع تها بعرقل نفط، اذا هددت سياس دول المنتجة لل  )31("سكري ضد ال

ام           ) هنري  آيسنجر  ( وحاول ة في ع رًا للخارجي ة     1974عندما آان وزي  بحث امكاني
قيام قوة أوربية أمريكية لحماية  مصادر النفط، اال ان شرآاء أمريكا في حلف شمال                

ش     ذا الم ل ه هم لمث دو حماس م يب سي ل ي  االطل رئيس األمريك اء ال ى أذا ج ( روع، حت
ارتر سريع  ) آ دخل ال وات للت شاء ق رة ان ت فك سلطة بعث ى ال شكيلها )32(إل م ت ي ت  والت

دأ   إعالن مب ارتر( ب ي ) آ اني 24ف انون الث تراتيجي    1980 آ ر االس د الفك ا يع ، آم
ل                 ستعملة من قب رز ادوات التعامل الم شكل اب ) واشنطن (األمريكي ان النفط اضحى ي

 يم  تحالفها مع أوربا الغربية واليابان، وان سيطرة السوفيت في تدع
 

) واشنطن (على مصادر توريد النفط يسمح بفصل عالقات التحالف القائمة بين           
ه                    )33(وحلفائها ارتر في شهادة ل د ادارة جيمي آ  وبصدد ذلك قال وزير الدفاع في عه

 فلو حرمت الدول … ): "هارولد براون(امام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس 
ستكون                   يج ف نفط في الخل ى مصادر ال الصناعية في العالم من حرية الوصول إل

ار لحلف ى االرجح هي األنهي ا االنتيجة عل صادئن الميولالقت ات )34(" الع وتنظر الوالي
ل                      ذ نق ى مناف يج العربي  او عل ة الخل ى منطق سوفيت عل المتحدة إلى امكانية سيطرة ال

ك            النفط منها إلى أوربا      واليابان سيغير من معادالت القوة، بل واالرجح سينجم عن ذل
ا    سها مضطرة وقته تجد نف ا س ًا فأورب ي تمام ن الغرب ات األم ار تحالف االت انهي احتم
ي  يج العرب ط الخل ى نف ثمن  للوصول إل سوفيت آ ع  ال ة م ات مهادن ي عالق دخول ف لل

ا    ع أمريك ة م ا التحالفي سخ روابطه سوفيت لف ضغوط ال تذعن ل سها  وس تجد نف ي س الت
وتبعًا لذلك  جعلت الواليات المتحدة      .)35(مضطرة لتصفية تواجدها العسكري في أوربا     

ية   دافها األساس ن أه ع     "م ي، ومن يج العرب ي الخل نفط ف ى ال ا إل أمين الوصول دائم ت
رة او         نفط مباش ى ال سكرية عل ية ع يطرة سياس ى س صول عل ن الح سوفيت م ال

رن العشرين وضعت اإلدارة             ونتيجة لتطورات ع   )36("بالوساطة سبعينات من الق قد ال
                                                 

اسامة الغزالي حرب، اإلستراتيجية األمريكية تجاه الخليج العربي، مصالح ثابتة وسياسات            )31(

 .141، مصدر سابق، ص)سياسة األمريكية والعربال: ( متغيرة في كتاب
 .141، مصدر سابق ، ) واخرون( حسين اغا  )32(
الكويت، ) قضايا ومشكالت ( اسماعيل صبري مقلد، اإلستراتيجية الدولية، عالم متغير      .  د )33(

 .31، ص1983كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، مطابع اليقظة، 
 1 السريع والتدخل العسكري األمريكي فـي الخلـيج ، ط           جيفري ريكورد ، قوة االنتشار      )34(

 .14، ص1983عبد الهادي  ناصيف، بيروت، دار الوحدة : ترجمة 
 .31اسماعيل صبري مقلد ، المصدر السابق ، ص. نقالً عن د )35(
، انظـر   1982كما جاء في تقرير سري صادر عن وزارة الدفاع األمريكي فـي عـام                )36(

 29-28صدر السابق  ، صناصيف يوسف حتي ، الم.د



ارتر  د آ ي عه ة ف رى) األمريكي دأ ي ة   : "مب وة أجنبي ة ق ب أي ن جان ة م ة محاول ان أي
 للسيطرة على  منطقة الخليج العربي سوف تعد بمثابة عدوان على المصالح 

 
 

ارتر   (، وجاء      )37("…الحيوية للواليات المتحدة   دأ آ ام      ) مب ع ع  1979في مطل
ى ا يعل سيطرة : "لنحو اآلت ستهدف ال ة سوفيتية ت ة محاول دة اي ات المتح ر الوالي تعتب

دوان               ذا الع على منطقة الخليج اعتداْءعلى مصالحها الحيوية وستقوم بالرد على مثل ه
 بشتى الوسائل لديها بما في ذلك القوة 

ة في االدراك       )38("…العسكرية  وهو تأآيد ألهمية منطقة الخليج العربي الحيوي
ستبعد حتى استعمال  األسلحة                     اال م ت ات المتحدة ل ى ان الوالي ستراتيجي األمريكي إل

د              د اوضح قائ ي، وق يج العرب ة الخل النووية اذا ما اقدم السوفيت على غزو بري لمنطق
… "امام مجلس الشيوخ األمريكي     ) ريتشارد ايليس (القوة الجوية العسكرية  الجنرال      

ي الخ  شوب الحرب ف ة ن ي حال ه وف يان يج العرب د ،ل رت وهيأ فق دةأق  ضربات ت ع
ر      )39(" …ضد المنشآت السوفيتية القريبة من ايران     ) نووية( منتخبة ان  التفكي وعليه ف

ة                 ذه المنطق دفاع عن ه واالعداد االستراتيجي األمريكي الستعمال األسلحة النووية  لل
ذ   يعكس مدى حساسية هذه المنطقة في األمن القومي األمريكي،  فجميع اإل            دارات ومن

ة، وصياغة                      ة المنطق ى وجه الخصوص اآدت أهمي ة عل ة الثاني نهاية الحرب العالمي
ة          ة الحيوي ة       )40(مفاهيمها اإلستراتيجية في الدفاع عن هذه المنطق ذلك اضحت منطق  وب

 .الخليج العربي تدخل ضمن المناطق التابعة لألمن القومي األمريكي
بعيدًا عن مصادر   ) السوفيتية( الخارجيةوعلى رغم من ان االهتمام بابقاء القوة        

 النفط قد شغل التفكير االستراتيجي األمريكي، اال انه تعداه إلى االستعداد 
 

سعر أو   ال ال سياسات حي اعهم ل ة اتب ي حال سهم ف نفط انف دخل ضد منتجي ال للت
ه  ) آيسنجر( الكمية التي تؤدي إلى اختناق الدول الصناعية فقد اوضح                       : ذلك بقول

ام                        " نفط هو شيء، لكن قي ان استعمال القوة العسكرية في حل الخالف حول سعر ال
 ومن هنا وضعت )41("…محاولة حقيقية لخنق العالم الصناعي هو شيء اخر

                                                 
 .13 جيفيري  ركورد ، المصدر السابق ، ص )37(
، )10(قضايا الخليج العربي، سلسلة الدراسات اإلستراتيجية، رقـم       ) واخرون(حسين اغا    )38(

 15، ص1982لندن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
ليم شـاكر األمـام،     س: ، ترجمة 1مورتن هالبرين، اإلستراتيجية العسكرية المعاصرة، ط      )39(

 .291، ص1987بغداد، مكتبة النهضة 
، )ازمة الخلـيج  ( غانم محمد صالح، السياسة األمريكية ونفط الخليج العربي، في كتاب         . د )40(

 .79، ص1991مجموعة باحثين، بغداد،  منشورات الجمعية العراقية للعلوم السياسية، 
 .15المصدر السابق، ص) واخرون(حسين اغا  )41(



رض دول       ول تع دور ح ات ت ي الثمانين ات ف ًا ودراس دة خطط ات المتح الوالي
ل طرف               تقرارها من قب  اقليمي يوجب     الخليج العربي لتهديد حقيقي ألمنها وأسس اس

ي دخل األمريك ي آب   )42(الت ت ف راق للكوي ول الع دّ دخ د ع ذلك فق ة 1990وب  ، بمثاب
السابق في ) ديك تشيني( التهديد الخطير على المصالح األمريكية وأشار وزير الدفاع    

ى   ) جور ج بوش    (عهد ادارة    ة            "إل ة المكون وة العسكرية العراقي ين الق ان المزاوجة ب
ع   سكري م ون ع ن ملي ومي    %) 20(م ن الق را لألم دًا آبي ل تهدي الم يمث ط الع ن نف م

ي ن        . )43("األمريك زل ع ن بمع م يك ي ل تراتيجى األمريك ر االس ظ ا ن التفكي ويالح
و    ات الجي سياسية          -نظري ى في صياغة الخطط ال ة االول ا المكان ولتكس التي منحته  ب
قلب ( بريًا يربط    ، تعُدالمنطقة العربية جسراً   )جون ماآندر ( فنظرية   )44(واإلستراتيجية

الم ي ) الع ضًال عن ان  األمريك وب، ف ب الجن شمالي بقل بايكمن(ال ة ) س وضع المنطق
 التي لها أهمية آبرى في عملية تطويق ) االطار(العربية في منطقة 

 
ة، اذ          )45(الذي تحدث عنه ماآندر   ) قلب العالم ( ذه النظري أثر اإلستراتيجية به  وت

س        ى  ال سلة من القواعد             عملت الواليات المتحدة عل ة سل ة باقام ذه المنطق ى ه يطرة عل
ى الطرق       )*القلب االرضي   ( العسكرية تصلح آنقطة وثوب لمهاجمة     سيطرة عل ، وال

 وممراته البرية والبحرية فيه، حتى تمنع القوات السوفيتية من استعمالها في الهجوم 
ضرورة   د ال ة      . عن سياسات األمريكي ذه ال من ه ة ض ة العربي ت المنطق  وادخل

ة   ولتكس        ) االطار ( العتبارها جزءًا مهم من منطق و ـ ب الم الجي ا ع ( التي تحدث عنه
بيكمان ا ان ). س سندر دي سفرسكي( آم ة ) الك اح ( صاحب النظري ة مفت وة الجوي الق
ا       ) منطقة المصير  ( جعل المنطقة العربية  ضمن      ) للبقاء سيطر عليه نح من  ي التي تم

ن ال زاء اُألخرى م ى االج سيطرة عل المال ي . )46(ع دة ف ات المتح تفادت الوالي د اس ولق
ى        دة عل ب واح رد بتغلي م تنف ات ول ذه النظري ن ه ة م تراتيجيتها الدولي يط إلس التخط

                                                 
 ودراسـة  1986مساعد وزير الخارجية األمريكي عـام     ) هارول سوندرز (تقرير  : نظرا )42(

اسـتخدام  (، التي جاءت بعنوان     1988احد مسؤولي وزارة الدفاع األمريكي عام       ) كوليز(

محمود بكري، جريمة أمريكا في حرب      : نقالً عن ) القوات العسكرية في تأمين نفط الخليج     

-121 وص 113-109، ص 1991اهرة، المطبعة الفنيـة     ، الق )األسرار الكاملة (الخليج  

122 . 
عمار جـوالق ومحمـود     :  بوب ودورد، القادة، اسرار ماقبل وبعد ازمة الخليج، ترجمة          )43(

 .191، ص1991العابد، عمان، االهلية للنشر والتوزيع، 
  .46انور عبد الملك، المصدر السابق، ص. د )44(
امين محمد عبد   .  د  ،  183-173 مصدر سابق ص   هادي احمد مخلف،  . د: للمزيد انظر  )45(

 302-294اهللا، المصدر السابق، ص
امـين عبـد اهللا،     .  د  ؛  193-190المصر نفسه، ص    : انظر: للمزيد حول هذه النظرية    )46(

 320-317المصدر السابق، ص



اه              )47(اُألخرى ة تج   اذ لعبت هذه النظريات دورًا في التوجهات اإلستراتيجية األمريكي
 . المنطقة العربية

ة العربي      ة المنطق ع أهمي دم تنب ا تق ة م ن خالص تراتيجي   وم ر االس ي الفك ة ف
ان             األمريكي من ثوابت ومقومات فرضتها طبيعة العالقة التصارعية بين العمالقين اب

و  ع جي ن موق ة م ه المنطق ا تمثل اردة وم تراتيجية -الحرب الب ي إس م ف تراتيجي مه  اس
ة من                       ا متأتي ة إستراتيجية علي ة أهمي ان للمنطق ك ف االحتواء األمريكي، إلى جانب  ذل

د قوت د رف ه في ش ضًال عن  توظيف سوفيتي ف ع العمالق ال ة في صراعها م ا التأثري ه
 . ومنع انفالتهم من فلكها. الحلفاء إلى جانبها

 
 
 
 

 : األهمية االقتصادية: ثانيًا
تراتيجي      ي االدراك االس ة ف صادية عالي ة اقت ة أهمي ة العربي ل المنطق تحت

ي كلت  . األمريك صادية ش ادين اقت ة مي ير اربع ن تأش صادي  ويمك ام االقت ل االهتم  ج
النفط واالستثمارات والتبادل التجاري والفوائض النقدية والتي        : األمريكي منها، وهي  

 .سنتناولها تباعا
 
  :النفط . 1

م       نفط وبحك رى، إال ان ال صادية ُأخ وارد اقت ة بم ة العربي ع المنطق ع تمت م
تراتيجية       سياسية واإلس ة ال ضال عن األهمي صادية ـ ف ي -خواصة االقت  وضع ف

ة،              ة العربي ة في المنطق اعلى اولويات المصالح االقتصادية اإلستراتيجية األمريكي
دوافع االساس   د ال شرين اح رن الع ة الق ي بداي شافه ف د شكل اآت ه فق ًا الهميت وتبع
سًا في                 لالهتمام بالمنطقة من قبل الدول العظمى ال سيما وان النفط يلعب دورًا رئي

 : لحديثة وذلك عن سببيناالقتصاديات الصناعية ا
انه يعد وسيلة لإلنتاج اليمكن االستغناء عنها، فهو مادة اولية في           : االول

ة    صادر الطاق ن م صدرًا م ه م ن آون ضًال ع ة، ف صناعات البتروآيمياوي ال
اء الحرب              )48(الرئيسة ذ انته  اذ احتل مرآز الصدارة آمصدر رئيس للطاقة من

صف االول   ى الن ة، وحت ة الثاني سبته    العالمي ا ن ل م سعينات، ومث د الت ن عق  م
ة        % 35 المي للطاق الي االستهالك الع أهم         . من اجم ستمر آ ومن المرجح ان ي

                                                 
 .98بكر مصباح تنيرة، المصدر السابق، ص.  د )47(
عباس المجرن، الكويـت، دار الـوطن       : ة، ترجمة   اليساندور رونكليا ، سوق النفط الدولي      )48(

 .13، ص1987للصحافة والطباعة والنشر، 



ه          ى رأس دم وعل الم المتق صناعية للع ة ال شغيل اآلل الق لت ى االط صدر عل م
 )49 (.الواليات المتحدة األمريكية

دفاع    راون  ( من ذلك اعطي ـ وزير ال د ب نفط     ) هارول ارتر ال د آ في عه
ال     أ انراهن  : "همية عالية امام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، حين ق ان م

ات     سياسية للوالي ة ال صادي، والعافي اه االقت يج العربي هو الرف ه  في الخل علي
ى          ة الوصول إل الم حري صناعية في الع دول ال المتحدة وحلفائها، فلو حرمت ال

  هي مصادر الطاقة في الخليج، فتكون النتيجة على االرجح
 

المي  صاد الع ا ولالقت ار لحلفائن صناعية  )50("انهي اة ال ه عصب الحي  الن
ضًال عن  ي، ف الم الغرب صاديات الع ة القت د انقطاعه ضربة مهلك ة ويع الحديث
اطي النفطي  في        ذلك فان دول  الخليج العربي تشهد تصاعدًا في نسب االحتي

اذا بحسب  . م النفطيةالوقت الذي تتناقص فيه هذه النسب في باقي  مناطق العال   
ع     . 1993تقديرات احتياطات النفط الخام في العالم لعام         فأن منطقة الخليج تتمت

 وبذلك )51(مليار برميل) 585،4(من االحتياطي اي ما يقدر بـ%  65،8بنسبة 
ذه           تغدو المنطقة العربية سيما منطقة الخليج العربي، من اغنى مناطق العالم به

 . تاج، او االحتياطي المضمونالمادة  سواء آان باإلن
ارب        م التج شل معظ عاره، وف اض أس و انخف نفط ه ة ال ن أهمي زز م ا يع وم

جيمس  (وعن هذه الحقيقة اعلن رسميًا      . الغربية الحديثة في توفير مصادر بديلة للطاقة      
ان         -) ادواردز د ريغ ائًال    -اول وزير طاقة في ادارة الرئيس رونال ا ان ننتظر     : " ق علين
سهم                مابين ة المتجددة ان ت  خمسين إلى مائة عام قبل ان يكون في وسع مصادر الطاق

ة األمريكي               امج الطاق ال في برن صاديًا وفع د انخفض        ". بشكل مجد اقت ذلك فق ًا ل ووفق
  )52(. حجم االستثمار المخصص لتشجيع عمليات البحث والتطوير لبدائل الطاقة

دة   ات المتح ا ان الوالي سته -آم د الم ي تع الم  والت ي الع ة ف د -لك االول للطاق  فق
 تصاعد اعتمادها على النفط المستورد من الخارج، اذ آانت تستورد في اواخر 

 

                                                 
عبداهللا يوسف سهر محمد، الخليج ومحاوالت الهيمنـة        .حسن عبداهللا احمد جوهر، و د     . د )49(

 فاق العالقات الدولية في المنطقة مجلـة      ية حول آ  ة على منابع النفط، دراسة استشراف     لمياالع

 .9-8-، ص1998يوليو ) 123(، ع"ليةالسياسة الدو"
 .14 جيفري، ريكورد، المصدر السابق، ص)50(
ليبيـا ـ الجزائـر ـ     : ( باالضافة إلى اقطار عربية تتمتع باحتياطيات نفطية كبيرة وهي )51(

انظـر جـدول االحتياطـات    . وضعت بضمن احتياطات منطقة افريقيـا ) مصر ـ تونس 

عبد اهللا يوسف   . حسن عبداهللا احمد جوهر، و د     . ، في د  لم  االتقديرية من النفط الخام في الع     

 .15سهر محمد، المصدر السابق، ص
  .39ناظم محمد نوري الشمري، ص.  وفاء جعفر المهداوي، تعقيب على بحث د.  د)52(



 
ام      %) 20( الستينات من القرن العشرين مايشكل نسبة        واختلف االمر في بدء ع

  اذ وصل نسبة 1976
ى  ة إل وارادات النفطي ى %)40(ال اد عل ي االعتم صاعد ف ل الت ، ويتواص

ت ين األس راوح ب ة ليت رن %) 50-%40(يرادات النفطي د االول من الق ة العق ى نهاي حت
شرين ادي والع األخص   )53(الح ة وب ة العربي ائق اضحت المنطق ذه الحق ار ه ي اط  وف

 فضال عن  آونها أهمية سياسية  –منطقة الخليج العربي النفطية تحتل أهمية اقتصادية        
 . األمريكي عالية في التفكير االستراتيجي-إستراتيجية 

ات        والتي تنبع  : أهمية النفط آسلعة  هو  : السبب الثاني  ين نفق من الفارق الكبير ب
ائًال في                 ًا ه ا يرتب تراآم ه مم ل منتجات ستهلكون مقاب دفعها الم إنتاجه واألسعار التي ي

سلعة                  )54(الثروات ذه ال تثمار في ه رى لآلس شرآات الرأسمالية الكب ، من هنا اندفعت ال
رى              التي تمثل مصدر   سبة آب تحكم بن  ربح وفير، وباالخص الشرآات األمريكية التي ت

ًا   ا أرباح در عليه ي ت تثمارات الت م االس ل اه ذي يمث ي ال يج العرب ة الخل ط منطق ن نف م
ة                   صناعي، اذ ان الحاجة األمريكي الم ال ى دول الع آبرى من خالل استهالآه أو بيعة إل

ة        مما تستورده،   %) 10(للنفط المستوردة اليتجاوز     ات الباقي ع الكمي ام   –ويجري بي  خ
 )55(. إلى أوربا واليابان مما يعني تحقيق أرباح آبرى للشرآات األمريكية–او مكرر 

ك   ة مازالت تمل ارات األمريكي و%) 40(فاالحتك ). من رأسمال شرآة ارامك
ة    دود األمريكي ارج الح نفط خ ة لل اتهم المنتج ر ممتلك ي اآب ات  . وه شتري الوالي اذ ت

ام    المتحدة   ل                  ) 400(آل ع سعودية، وبأسعار اق نفط المصدر من ال ون طن من ال ملي
 بكثير من األسعار العالمية، فقد  آانت السعودية الدولة الوحيدة في منظمة االوبك 

 
ى جني   – آبقية األعضاء   –محافظة على تلك األسعار دون زيادتها         مما ادى إل

 . )56(ق بين أسعار الشراء و البيعاالحتكارات األمريكية باليين الدوالرات من الفر
 :االستثمارات -2

يما                 رى س ة اقتصادية آب ة أهمي ة العربي تمثل االستثمارات األمريكية في المنطق
 .في القطاع النفطي

                                                 
 .10ناظم محمد نوري الشمري ، المصدر السابق ،ص. د )53(
  .13 اليساندور رونكاليا، المصدر السابق، ص )54(
الكويت، عالم المعرفـة،     ) وجهة نظر عربية  ( النفط والعالقات الدولية،    : محمد الرميحي .د )55(

 .64-62، ص1982
روبن اندرسيان ، النفط وسياسة االتحاد السوفيتي في منطقة الخلـيج العربـي والمحـيط                )56(

، عبد المجيـد فريـد وآخـرون ،         ) النفط واألمن في الخليج العربي    : ( الهندي، في كتاب    

 .125، ص1980روت، مركز الدراسات العربية،بي



ة دورًا             ة العربي اذ تلعب استثمارات المؤسسات االقتصادية األمريكية في المنطق
ة        وهي إم  "آبيرا في نمو االقتصاد األمريكي وتطويره        دول االقليمي ة استطاعت ال كاني

 )57(".النفطية امتالآها من خالل نمو الدخول القومية المرتبطة بالعائدات النفطية
م يكن                 ان خروج الواليات المتحدة إلى االستثمار الخارجي في القطاع النفطي ل

ام     %) 70( اال بعد ان مثل النفط أآثر من        ستعملة في الحرب، ع من موارد الطاقة الم
، ولم يكن اإلنتاج األمريكي من النفط قادرًا على استيعاب هذه النسبة التي دعت 1943

ة              ى المنطق صارها إل اليها ظروف الحرب، فاتجهت الشرآات الرأسمالية األمريكية باب
ي        اج  النفط ي اإلنت ة ف ز الجاذبي ات ان مرآ شفت الدراس د ان آ يما بع ة، ال س العربي

اريب    ة الك ن منطق سر ع المي سينح ًا صوب الع ط ( ي متجه شرق األوس د ) ال وبالتحدي
 .منطقة الخليج العربي

 
 
 

سابق         رئيس ال ن ال ي أن يعل ن الطبيع ان م ذلك آ ًا ل ت(وتبع ي )  روزفل  18ف
باط سعودية 1943ش ان ال ة  لألمن " ب صاعدا ذات ضرورة حيوي اصبحت من االن ف

 ربية األمريكية  واألآثر من ذلك حرر مساعد وزير  الح)58("القومي للواليات المتحدة
مذآرة موجهة إلى روزفلت يقترح بموجبها ان تستولي الحكومة األمريكية على           
بحت         وة اص ذه الخط ل ه رى، الن مث طية الكب شرق اوس ة ال شرآات النفطي دى ال إح

دة   ات المتح ارج الوالي ة خ ات نفطي ضمان احتياط ات  )59(ضرورية ل ن للوالي م يك  ول
ة          شرق األوسط   ا(المتحدة اي مصلحة في نفط المنطق داخلي،        ) ل من اجل استهالآها ال

دول         ات ال ي احتياج ستورد تلب نفط الم ن ال دة م ات المتح ات الوالي ت احتياج د آان فق
ة في                    . األوربية صناعة النفطي ة في ال وال األمريكي ان توظيف رؤوس األم ا ف ومن هن

ًا لو  صرًا أساس ان عن ة، آ ة الثاني دة الحرب العالمي د م شرق األوسط بع ة ال ضع منطق
دول              الواليات المتحدة في االقتصاد الرأسمالي العالمي، وتمكينها من تزعم مجموعة ال

يا          )60(.الرأسمالية تحكم سياس  وبفعل جملة متغيرات متنوعة اضحت الواليات المتحدة ت
ـ تراتيجيًا ب أثير    %) 70(ًواس وة الت ك ق المي، وتمل اطي النفطي الع الي االحتي ن اجم م

سعي      ا ومصالحها االقتصادية، فضًال             المباشر في إنتاجه وت ا يتناسب واحتياجاته ره بم

                                                 
 .18خليل إبراهيم السامرائي، المصدر السابق، ص. د )57(
الـسياسة  : (رؤوف عباس، أمريكا والشرق العربي في الحرب العالمية الثانية في كتاب          . د )58(

 .39-38، المصدر السابق، ص)األمريكية والعرب
هـل بوسـع العـالم ان يقـول ال للرأسـمالية         : عبد المجيد يحيى زلوم ، نذر العولمـة          )59(

 .2050206، ص1999للنشر، للدراسات المعلوماتية، بيروت، المؤسسة العربية 
 معهد االنمـاء     ، ، بيروت )مبدأ كاتر (زهير شكر، السياسة األمريكية في الخليج العربي      . د )60(

 .28-27، ص1982العربي، برنامج الدراسات اإلستراتيجية، 



يج        ار الخل ة القط ة العمالق ار النفطي ول واالب ي الحق تحكم ف ذا ال ستعمل ه ا ت ن انه ع
 العربي لخدمة أهدافها اإلستراتيجية العالمية، 

 
 
 
 

المي،       نفط         )61(وتحسين موقعها التنافسي االقتصادي الع ر سيطرة شرآات ال  عب
ة        ∗)بالشقيقات السبع (عرفت  الكبرى التي    ى نفط المنطق ًا         – عل ا أرباح در عليه ذي ي  ال

 .طائلة
ى    ب، إل ن التنقي ى البحث، وم ن االحتياطات إل د م شرآات تمت ذه ال يطرة ه وس
سويق وبحيث تعمل آل                    ى الت ر، إل التطوير، ومن االستخراج، إلى النقل، ومن التكري

ا       في جميع المراحل عبر حرآة      ) الكارتل(من شرآات    ين شرآات تنتمي آله ة ب داخلي
سها شرآة األم نف ى  ال ي صناعة  .  )62(إل ة ف تثمارات األمريكي ت االس د احتل ذلك فق وب

ة             شرق  (المنطقة األهمية الكبرى اذ مثلت ثلثي استثماراتها المباشرة والخاصة بمنطق ال
سوي  (، ومع ان االستثمارات المالية األمريكية في مجال النفط          )األوسط ) قاستخراج وت

در                      ا ت ة، فأنه ة الخارجي ة األمريكي تثمارات المالي قد مثل جزءآ ضئيًال من مجمل االس
ة    ي منطق ة ف وال األمريكي دل توظيف األم غ مع ثًال بل ستينات م ي ال ة، فف ًا طائل أرباح

سبة     % 30الشرق األوسط    ا بلغت ن دة ، بينم من مجمل األموال الموظفة خالل هذه الم
تثمارات       % 25توظيفات  األرباح التي حققتها هذه ال     من مجمل األرباح التي جنتها االس

ال      )63(األجنبية في الخارج    ى سبيل المث د ربحت عل ام     – ف ة في ع شرآات األمريكي  ال
ود التي منحت في               ) 6( عقودًا قيمتها    1979 باليين دوالر، اي مايشكل  ثلث آافة العق

ام       ود التي ر        %) 90(ونحو . 1979السعودية خالل ع ة العق ا في      من آاف ا أمريك بحته
  وتبعًا لذلك فقد تصاعدت )64(الشرق األوسط

 
 

ذي يرتكز                   ر االستراتيجي األمريكي وال يج العربي في التفكي أهمية منطقة الخل
 .على االعتبارات االقتصادية بالدرجة األولى

                                                 
 .11حمد نوري الشمري ، المصدر السابق، صناظم م.  د )61(
 Socal(، وسوكال شفرون)Exxon(اكسون: وهي ∗ Chevron (  موبـل ، )mobil (   ،ًسـابقا

 .البريطانية) B.P(،وبي بي ) Shell(، شيل) Texaco(،تكساسكو) Gulf(جالف
 .11غانم محمد صالح، المصدر السابق ص. د )62(
 .37-36زهير شكر، المصدر السابق، ص.  د )63(
 .13قضايا الخليج العربي، مصدر سابق، ) وآخرون( حسين اغا )64(
 



ه                 نفط العربي ببيع اج ال ى إنت وتتولى الشرآات األمريكية العمالقة المسيطرة عل
دول األو   ان  إلى ال ة والياب و          . ربي ة األسهم في نم ًا عالي ا تحقق أرباح ذي جعله األمر ال

االقتصاد األمريكي، وتقويته أمام االقتصاديات الرأسمالية المنافسة، فضًال عن إعطاء           
ة       ي مهاجم وة ف ان، وق ا والياب ى أورب صاديًا عل يًا واقت أثيرًا سياس دة ت ات المتح الوالي

ر ان الح سوفيتي أب اد ال اردةخصمها االتح ان . ب الب ة ب شير اإلحصائيات األمريكي وت
ة           ة دول عربي ة تترآز  في أربع ة العربي ة المباشرة في المنطق تثمارات األمريكي االس

تثمارات                 ك االس د بلغت تل ون   4ر918هي مصر والسعودية واإلمارات وليبيا، وق  بلي
 ).4(دوالر موزعة طبقًا لما ورد في الجدول رقم

ة           ومع ذلك فان هناك استث     دول العربي . مارات أمريكية وبنسب اقل في مختلف ال
ذي شكل                نفط، وال ذات ال وتترآز معظم هذه االستثمارات في القطاع االستخراجي وبال

والي  سبة     % 80ح ا الن ة، ام ة العربي ي المنطق ة ف تثمارات األمريكي الي االس ن اجم م
سوجات     ة والمن صناعة الميكانيكي ات ال ى قطاع ه إل ا تتج ة فانه صناعات الباقي وال

ة  ي، خاصة    . )65(الكهربائي يج العرب ى دول الخل ا إل تثمارات في غالبه ذه االس وتتجه ه
وان الشرآات األمريكية التي تولي اهتمامًا في توسيع نشاطها في الدول العربية اخذت 

شكل واضح    ة ب ي االولوي ستينات (تعط ذ ال ن    ) من سب م ي بن يج العرب ى دول الخل إل
شائية،        التطور الكبير في اسواق      هذه الدول، بالنسبة لألجهزة والمعدات والمشاريع االن

ي                              صص النفط ن التخ تخلص م دول ال ذه ال ة  ه ن محاول ضًال ع ف
دة ( سلعة الوحي صناعة،       ) ال ة وال ي الزراع ة ف ة رديف روع حديث وير ف ا لتط ونزوعه

يكية، ففي منتصف   وتستحوذ السعودية على النصيب االوفر من اعمال الشرآات األمر        
 ) ستانفتورد(السبعينات عهدت السعودية إلى عدد من الخبراء من معهد 

 
غ               تثماراتها بمبل الي اس  242(للبحوث مهمته اعداد خطة خمسية للتنمية قدر اجم

صناعية في      ) بيكتل(وفي الوقت نفسه قامت شرآة      . مليار دوالر )  بالتخطيط للمدينة ال
رآتا   صلت ش ي ح ل الت ومار(الجبي ا وارامك ن  ) آون ر م صيب االآب ى الن عل

ونس                )66(.مشروعاتها ا وت ارات وليبي  )67( ويأتي من بعد السعودية آل من مصر واالم
رى  ة ُأخ دول      . ودوًال عربي ي ال ة ف ة مالي تثمارات أمريكي اك اس ك هن ن ذل ضًال ع وف

صرفية     سات الم سام للمؤس روع واالق اح الف كل افتت ى ش ة عل ي البداي ت ف ة آان العربي
 وفي بداية السبعينات، آانت لبنان المرآز الرئيس لحرآة البنوك .)68(نوكوالب

                                                 
الوطن : (محمد السيد سليم، المصالح العربية مع الواليات المتحدة األمريكية، في كتاب            . د )65(

 .133، المصدر السابق ، ص )العربي والواليات المتحدة األمريكية
الوطن (ألمريكية في الوطن العربي، في كتاب        محمد خالد االزعر، المصالح االقتصادية ا       )66(

 .94-93، المصدر السابق، ص)العربي والواليات المتحدة األمريكية
 .97محمد السيد سليم، المصدر السابق، ص. د )67(
 .97محمد خالد االزعر، المصدر السابق، ص )68(



ام        ا ع ة فيه رب األهلي دالع الح د ان ة، وبع شطة  1975األمريكي ت االن ، اتجه
شروع في                     د ال ة، وبع نفط العربي دان ال ُا في بل المصرفية األمريكية إلى اماآن أآثر أمن

 .)69(يرًا من هذه األنشطة توجهت إلى مصر آث–سياسة االنفتاح االقتصادية 
  :التبادل التجاري -3

ق          ي خل م ف ل الحاس و العام نفط ه ا ان ال ة مفاده ة مهم ير حقيق ا تأش ن هن يمك
د اضحى استيعاب       القدرات واإلمكانيات التجارية لدول المنطقة النفطية، وتبعًا لذلك فق

صادية للوال     ات المتحدة،   السوق المحلي لهذه الدول من اهم أهداف اإلستراتيجية االقت ي
 .والتي تحقق نموا في االقتصاد األمريكي

ي     صاد األمريك ك االقت اح وتحري يم األرب ي تعظ سبب ف ل  )70(وت ا وبفع ن هن  م
ة           ة النفطي دول العربي ان ال ضخمة ف ة ال د النفطي ا العوائ ي وفرته ة الت سيولة النقدي ال

 بصورة خاصة، والسيما الخليجية منها تشكل سوقًا تجاريًا مهمًا للسلع األمريكية 
 

ة            . والغرب بصورة عامة   احتواء االسواق المحلي ام األمريكي ب وتصاعد االهتم
ام                 ذ ع نفط من اع أسعار ال ر ارتف اع         1973لهذه الدول على اث ا ارتف  والتي ترتب عليه

 . السيولة النقدية لهذه الدول
ة وم              : والثاني ة األمريكي دول بالرأسمالية العالمي ذه ال ع   هو ربط اقتصاديات ه ن

 .)71ً(الدول النفطية من وضع أسعار النفط، النه يضر بالدول المنتجة ايضا
ى         ة عل صورة خاص ي، ب يج العرب دول الخل صادي ل شاف االقت س االنك ويعك

ن      ي م اتج المحل ى الن تيرادات عل سب االس اع ن ارج بارتف ام  % 24.4الخ ي ع ف
 ة  يعكس مدى وضع أمريكا لهذه اإلستراتيجي1992في عام % 44إلى 1975

ذ   ة                 . )72(موضع التنفي ادل  التجاري األمريكي مع المنطق ومن دون شك ان التب
العربية، والسيما مع دول الخليج العربي من واقع ارتفاع الصادرات األمريكية يرتب            
ات المتحدة                       صالح الوالي زان التجاري ل ة، وهي  تصحيح المي ة األهمي نتيجة في غاي

 .وتخفيض عجزه
سؤولون األمر  رف الم ان  واعت ان ب ط (يك شرق األوس ة  ) ال ًا عظيم دم فرص يق

لزيادة الصادرات األمريكية، اذ تشكل البلدان العربية سوقًا واسعًا ومتناميًا للصادرات    
د             ا، وق سلع الرأسمالية والتكنولوجي واد المصنعة وال األمريكية من المواد الغذائية والم

من اجمالي  %)  17.4(واليشكلت صادرات الواليات المتحدة إلى المنطقة  العربية ح        

                                                 
  .75المصدر نفسه، ص )69(

 .18 صخليل إبراهيم السامرائي، المصدر السابق،.  د)70( 
تحـدي الـشرق    : امتطاء النمر : ( فيي مار، برنامج عمل السياسة األمريكية،  في كتاب         )71(

فيبي مار ووليم لويس، ترجمة عبداهللا جمعة الحـاج،         : ، تحرير )األوسط بعد الحرب اباردة   

 .272، ص1996أبو ظبي مركز االمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 
 .80-79المصدر السابق، صمحمد خالد االزعر ، .د )72(



ام      ر النفطي        )73(1979صادراتها في ع ادل التجاري غي سلعي للتب  ويوضح الهيكل ال
بين الجانبين العربي واألمريكي ان الدول العربية تصدر بصفة عامة بعض المنتجات            

 الزراعية والسلع المصنعة 
 

ذه ال             د حجم ه صادرات والكيمياويات والمنسوجات والمالبس الجاهزة وقد تزاي
ام       %) 8(من  ) مقارنة بالصادرات النفطية  (باضطراد ظاهر    من مجمل الصادرات ع

سلعة      1993عام %) 29( إلى نحو  1985 دة ال ة في تجاوز عق ، وهو ما يعكس الرغب
ة خاصة                 ) النفط(الواحدة دول النفطي ة وال ة عام دول العربي ى ال . في جانب التصدير ال

من  %) 78(اعية والخامات المعدنية نحو      وفي جانب الواردات شغلت المنتجات الزر     
ة      1995جملة الواردات العربية لعام    ة والخامات المعدني ، وشغلت المنتجات الزراعي

 .على التوالي%) 2(و %) 17(نحو 
ذا      ي ه ة ف ة مجتمع دول العربي اري لل ريك تج ث ش دة ثال ات المتح د الوالي وتع

وارد         ة ذات الطابع        الجانب، غير انها تحتل المرآز االول بالنسبة لل ة العربي ات الغذائي
ة      دول العربي شأن، فال ذا ال ة به ا التجاري زز مكانته ا يع ح، مم ل القم تراتيجي مث االس

 من قيمة الوارادات العالمية من القمح، %) 15(تستورد مجتمعة نحو 
ه،  ة من واردات العربي دها نصف ال ر وح ستورد مصر والجزائ ب . وت ى جان إل

ذه             المغرب وتونس والعراق مما    ا مع ه  جعل الواليات المتحدة تحقق فائضًا تجاريا له
  .)74(.الدول

ة                   ى المنطق ة اال ان  صادرات  األسلحة إل ومع تعدد انواع الصادرات األمريكي
ارات                 ك العتب ا، وذل سبة ألمريك ة بالن العربية تمثل أهمية اقتصادية وإستراتيجية  عالي

صادرات  ل ال لحة مقاب عار األس اع أس ق بارتف ا تتعل ب ارتباطه ى جان رى، إل اُألخ
 .باعتبارات سياسية وإستراتيجية

سبعينات        ذ ال يج العربي ومن وقد احتلت المنطقة العربية عامة والسيما دول الخل
ا              )75(.قائمة الدول النامية المستوردة لألسلحة، سواء من حيث حجم الصفات ام نوعيته

 وائض عالية بسبب انتعاش أسعار النفط في السبعينات، والتي حققت ف
 

ى امتصاص                   ك بالعمل عل ات المتحدة ذل ة، وقابلت الوالي ة العربي للدول النفطي
هذه الفوائض من خالل السالح فاغرقت المنطقة بالمبيعات العسكرية واغرت بعض              
ابرات     ة المخ دير وآال ار م ك اش ى ذل سلح، وإل باق ت ي س دخول ف دول لل

ة ر) (CIA(األمريكي سفيلد تيرن ال) ستان ة ا: "اذ ق دة مارست سياس ات المتح ن الوالي
نفط، ونشطت تجارة                 دول المنتجة لل جديدة المتصاص الفوائض المالية التي حققتها ال

                                                 
 .18-7ناظم محمد نوري الشمري، المصدر السابق، ص .  د)73(
 .87المصدر نفسه ، ص )74(
، 1، ع "دراسات سياسـية  "نادية المختار، دبلوماسية األسلحة األمريكية في الخليج، مجلة         .د )75(

 .36، ص1999السنة األولى، بغداد، قسم الدراسات السياسية بيت الحكمة، ربيع 



ة اقتصادية       . )76("السالح وإلى جانب ذلك فان لتجارة السالح مع المنطقة العربية أهمي
 في تصحيح العجز التجاري األمريكي

 
رئيس    ت ادارة ال ك قام ل ذل سون(  الج رورة   بت) نك ى ض اغون إل ه البنت وجي

ور          ة التط ا عالي لحة ذات التكنولوجي ات األس ى مبيع ة عل ود المفروض يض القي تخف
 )77(.جذب الدول الخليجية لشرائها. للخارج

دفاع       ر ال ب وزي سالح نائ ارة ال صادية لتج ة االقت ذه األهمي ح ه د اوض وق
ه    1973منذ عام ) وليم آلينت( األمريكي ونغرس بقول ن مبيعات األسلحة   ا" ـ امام الك

د                      ا فوائ دفوعات، ويترتب عليه زان الم ة بمي شاآلنا المتعلق م في م لها تاثير ايجابي مه
 )78(".مهمة بالنسبة للمحافظة على الخطوط اإلنتاجية الدفاعية األمريكية

ق         ا يحق ي بم دوالر البترول دوير ال ة ت سب عالي لحة وبن ع األس ؤدي بي ا وي آم
صاد الرأسمالي   مصالح اقتصادية غاية في األهم    ية لالقتصاد األمريكي، اذ يعتمد االقت

اش           أداة إلنع لحة آ ارة األس ضمنه  تج ذي  ب سكري وال اع الع ى القط ي عل األمريك
  وقد بلغت )79(.االقتصاد والسيما عندما تلوح معالم األزمة االقتصادية

 
دة      الل الم ة خ لحة األمريكي ات األس ار دوالر ) 80 (1983 – 1972مبيع ملي

ادل             للدول ا يع ذات، وهو م دين      ) 29( العربية، ولمنطقة الخليج بال ضعفًا مبيعات العق
ه                ارتر ومبدئ رئيس آ اع خالل ادارة ال السابقين، واستمرت صادرات األسلحة باالرتف
وآذلك الحال في عهد ادارة الرئيس ريغان لتصل في النصف االول من الثمانيات إلى              

ادة      ) 80.14( ه في النصف             ) 8.30(مليار دوالر أي بزي ا آانت علي ار دوالر عم ملي
اني                 )80(االول من السبعينات   ات المتحدة في احداث الث سعينات وجدت الوالي  وفي الت

صناعية 1990من آب  ا مؤسساتها ال اني منه ي تع ادة الت ة الح  فرص لمعالجة األزم
دول                     ع أسلحة ضخمة ل د  صفقات بي سويق فقامت بعق العسكرية المتعلقة باإلنتاج والت

 . )81(الخليج العربي
 :  الفوائض النقدية-4

                                                 
إبراهيم سعيد البيضاني، النفط والسياسة األمريكية من الحرب العالمية الثانيـة وحتـى             . د (76)

 ).4(، ع"شؤون سياسية"العدوان على العراق، 
 41-40نادية المختار، المصدر السابق، ص.  د )77(
 .39-38 المصدر نفسه ص)78(
ـ  . د )79( م المعرفـة،   رسي ، الرأسـمالية تجـدد نفـسها، الكويـت، سلـسلة عـال             ـفؤاد م

 .470-461ص1990
 .38-37نادية المختار، المصدر السابق، ص. د )80(
حسن عبد اهللا احمد جوهر، وعبد اهللا يوسف سهر         . د: ، ينظر أيضا  42المصدر نفسه، ص   )81(

  .3محمد، المصدر السابق، ص



م                      ة من اه ة التي تعمل في المؤسسات المصرفية األمريكي وائض النقدي تعد الف
ذي               )82(عوامل نجاح هذه المؤسسات    ة ال ة لألقطار العربي دات النفطي راآم العائ د ت  فبع

ام             ) انعاش(نجم عن ارتفاع     اب الحظر النفطي ع ، أخذت   1973أسعار النفط في اعق
ذه الدول نتيجة لعدم استيعابها لهذه الفوائض، تبحث عن سبيل للحصول عن افضل                ه

ع مصرفي                ربح مالي ممكن خالل تنويع استعماالت هذه الفوائض بين نقد سائل وودائ
ة  . )83(وعقارات واسهم وسندات في الدول الرأسمالية    ونظرًا لألهمية االقتصادية العالي

ع            لهذه الفوائض شجعت الواليات المتح     ا من بي دة على ابقاء معظم األموال التي تجنيه
 نفوطها بالواليات المتحدة، اما آودائع في البنوك، او 

 
 

د     ذ بالي د يأخ نفط بي اء ال ة لق دول النفطي دفع لل ي ان ماي ذا يعن تثمارات، وه آاس
 .)84(اُألخرى

ة                  ال األمريكي وك وشرآات الم ة في استحواذ البن وتكمن أهمية العائدات النفطي
ا     وال ق عليه ي يطل دات الت ذه العائ ن ه ر م ى الجزء األآب ة عل رودوالر( غربي ) البت

ة                سواء في شكل ايداعات لدى البنوك أم استثمارات في البنوك  االوراق المالية الغربي
تم                    ة والتي ي ة الخليجي دول النفطي وشرآات هذه الدول، ناهيك عن برامج التنمية في ال

ة               تمويلها من هذه العائدات تقو     ة ومن ثم ة والغربي ا األمريكي ى اساس التكنولوجي م عل
دول                       ذه ال ا ه سلع والخدمات التي تحصل عليه ة ال فهي تعد عامًال اساسًا في سداد قيم

 . اي انها تدفقات عكسية)85(لتنفيذ برامجها االنمائية
ات  ار عملي ي اط ضح ف رو دوالر(ويت ي       ) البت اد ـ ف ي ازدي دوالر النفط ال

دولي، اذ عملت المصارف     السبعينات ـ قوة ا  شاط ال لمؤسسات المالية والنقدية ذات الن
راض والتصرف                    سهيالت االقت دفوعات وت ات الم وقي  آلي ى ت دولي عل ذات النشاط ال
ي      ال ف ك رأس الم وارد وتحري ى تخصيص الم ساعدة عل ضة والم وارد الفائ ي الم ف

 )86(.الدول
ام                  نفط ع اع أسعار ال ان ارتف ول ب افع         1973ومن هنا يمكن الق ه من د نجم عن  ق

وك              ة في البن ة الموظف وال العربي ديرات حول حجم األم مشترآة للدول، وتختلف التق
وال واالرصدة      ى ان األم األمريكية واألوربية، فمصادر صندوق النقد الدولي تشير إل

ى     1986مليار دوالر في عام ) 66(العربية بلغت نحو    شير مصادر ُأخرى  إل  بينما ت

                                                 
 .18خليل إبراهيم السامرائي، المصدر السابق، ص. د )82(
آفـاق  "لخليجية في الواليات المتحدة األمريكية، في مجلـة  ات  تقي عبد سالم، االستثمارا   .د )83(

 .55-54، ص1990السنة الخامسة عشرة، بغداد تشرين االول ) 10(، ع"عربية
 .71غانم محمد صالح، المصدر السابق، ص. د )84(
 .48 صنبيل محمود عبد الغفار، )85(
 .152فؤاد مرسي ، المصدر السابق، ص. د )86(



الي االس و ان اجم غ نح ارج تبل ي الخ ة ف ام ) 308(تثمارات العربي ار دوالر ع ملي
 ، ومن ناحية ُأخرى أشار تقرير مجلس الوحدة االقتصادية 1985

 
 

ام            ستثمرة في الخارج ع ) 800( من  1995العربية إلى ان األموال العربية الم
 )87(.مليار دوالر تعود للدول النفطية) 500(مليار دوالر من بينها أآثر من 

ا          ول ي بنوآه وال ف ذه األم تثمار ه ن اس دة م ات المتح ه الوالي م ماتحقق ل اه ع
  )88(:ومؤسساتها المالية هو ما يأتي

مواجهة العجز في ميزان المدفوعات األمريكي دون تحمل النفقة الداخلية التـي             .1

 .كان يلزم تحملها

اعادة توجيه هذه االستثمارت من قبل البنوك األمريكية على شكل قروض مما             .2

 .يخلق طلباً اضافياً على السلع والخدمات التي تنتجها الواليات المتحدةس

توفير السيولة المالية للبنوك األمريكية التي ستقوم بـاقراض الـدول الناميـة،              .3

 .ومايترتب على ذلك من دمج اقتصاديات الدول النامية باالقتصاد الرأسمالي

للضغط على الدول النفطيـة،  ان أمريكا تستعمل  الزيادة في تراكم البترودوالر         .4

و للحصول منها على شروط افضل، ناهيك عن الربح الذي تحققه البنوك مـن              

 .االقراض الخارجي

التأثير في المشروعات التنموية في البلدان االنامية عـن طريـق المديونيـة،              .5

وخاصة مع البنوك األمريكية التي تستعمل استثمارات االقطار الخليجية أساسـاً      

القراض، وتعجيل سرعة اندماج اقتصاديات الدول الناميـة باالقتـصاد          لعملية ا 

 .الرأسمالي
ر االستراتيجي األمريكي،                 ة في التفكي وال العربي ومن ذلك تتصاعد أهمية األم
صادية       صالح االقت ة للم وال خدم ذه األم واء ه و احت ه نح ادة التوج ى زي دفع إل ا ي مم

 .األمريكية
 

                                                 
، تركز الثروة العربية وبعض قضايا السكان في الوطن العربي، مجلة           منصور الراوي . د )87(

 .49،ص1990، )10( العدد  بغداد،"آفاق عربية"
 .56تقي عبد سالم، المصدر السابق، ص. د )88(



ذي  نفط هو ال ول ان ال ة الق ة، وجمل رة الثالث ادين األخي ى المي ة عل افضى أهمي
ق      ى وف ة وعل ة العربي صادية للمنطق ة االقت ؤرة األهمي ل ب نفط يمث ان ال ذلك ف ًا ل وتبع

 . التصور االستراتيجي األمريكي
 

 
 

 المبحث الثاني
 مراحل تطور اإلستراتيجية األمريكية تجاه المنطقة العربية

  
ص   ى الن دة وحت ات المتح شأة الوالي ذ ن م   من شر ل ع ع رن التاس ن الق اني م ف الث

الم، من دون ان يعني                 . تخرج من عزلتها   ة عن الع اذ انها ارتكزت على عقيدة انعزالي
دأ      ى وفق مب ونرو (ذلك االنقطاع عن العالم بتاتا، وعل ام  ) م ا    1823ع م تكن ألمريك  ل

رط  مع ش   )89(سياسة خارجية إزاء المنازعات األوربية من خالل اتخاذها جانب الحياد         
 )90(.عدم تدخل الدول األوربية في شؤون القارة األمريكية

م                ة ل ولعل من الضروري هنا تأشير حقيقة مفادها ان الواليات المتحدة األمريكي
دافع   ه اال ل ي مختلف قارات الم اُألخرى ف دول الع ًا ب دي اهتمام ا وتب ن عزلته تخرج م

 .وسع الرأسماليةاقتصادي، وهي حقيقة مرتبطة بالنظام االقتصادي وحقيقة ت
ات المتحدة نهضة صناعية في                        د ان شهدت الوالي ه بع رأي ان ذا ال وما يعزز ه

ة             1850حدود عام    اء الحرب األهلي صناعية بانته  وزيادة سرعة انطالق الرأسمالية ال
ارتفع اإلنتاج األمريكي، مما رتب فائضًا فيه عجزت عن ) 1865 ـ 1861(األمريكية 

واق المحلي    تيعابه األس ة  اس اج     )91(ة األمريكي ي اإلنت ز األول ف ى المرآ زت إل  اذ قف
اج             1894الصناعي عام    ا ونصف إنت  وبلغ إنتاجها الصناعي فيه ضعف إنتاج بريطاني

 القارة األوربية، بعد ان آانت تحتل المرآز الخامس في اإلنتاج 
 

                                                 
رياض الصمد، العالقات السياسية الدولية في القرن العشرين، تطور االحداث للفتـرة            .   د  )89(

، 1983لمؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع،        ، بيروت، ا  1مابين الحربين، ج  

 .24ص
إبراهيم عبد المجيد محمد، مبدأ مونرو وتطوره، دراسة في سياسة الواليات المتحـدة             .  د )90(

، القـاهرة، مكتبـة النهـضة       )1915-1823(األمريكية الخارجية تجاه امريكا الالتينية      

رس  فرج اهللا، العالقات السياسية      سمعان بط . د:    وما بعدها ؛   49، ص 1988المصرية  

، القاهرة، مكتبة االنجلو المـصرية،   1، ج )1918 -1890: (في القرن العشرين  : الدولية  

 .66، ص1974
 .24رياض الصمد، المصدر السابق، ص. د )91(



وتبعًا لذلك اخذت الواليات المتحدة تفتش عن اسواق          . )92(1840الصناعي عام   
 .صريف فائض اإلنتاج الذي تضاعف على اثر النهضة الصناعية فيهالت

أن         ي ف ور سياس ه تط د ان يرافق ارج الب ي الخ صادي ف و االقت ا ان النم وطالم
الم  )93(.االنعزالية التكون سياسة عملية    ة . (إلى جانب الحلم األمريكي بقيادة الع ) االمرآ

دم صناعي واقتصادي ضخم              ه من تق ا حققت ديم،    بما يتناسب مع م الم الق اق دول الع  ف
ي     رئيس األمريك ه ال ر عن ذي عب س(وال ام ) ودرو ول ه 1920ع ات " بقول ان الوالي

ة   ر رجع ن غي ا م ام عزلته ت اي د ول ل، وق ضوج المتكام ة الن دة بلغت مرحل … المتح
الم                     ادة الع دنا من االن قي ا وح ان علين دو ف د   )94(".امامنا ينفتح عهد جديد وعلى ما يب  فق

ك ان   ة    نجم عن ذل ة، وتوسيع رقع امين مصالحها القومي دة نحو ت ات المتح دفاع الوالي
ة  اطق ذات األهمي ي المن ا ف ى  . نفوذه ة إل صادية األمريكي صالح االقت داد الم اذ ان امت

ار      ان محصورًا باإلط د ان آ ي، فبع ومي األمريك ن الق دادًا لألم ب امت ان رت ر مك غي
ًا لتوسع ا         ذلك        الجغرافي للقارة األمريكية توسع تبع ة، وب صناعية األمريكي لرأسمالية ال

تش عن                دخلت الواليات المتحدة السياسة العالمية آدولة رأسمالية استعمارية اخذت تف
 .اسواق ومناطق  نفوذ تدعم موقفها العالمي

دمتها ضغط                ولعل ماحد من االندفاع األمريكي نحو العالم عدة امور يقف في مق
د دخ    -الداخل، وعقيدة العزلة     ى     حتى بع ة االول ا الحرب العالمي ا    -وله  التي ظل تأثيره

الميتين ابين الحربين الع رة م ة فت ى )95(.واضحًا طيل وازن إل ادة الت م اع د ت يما وق  الس
 القارة األوربية بانتصار الحلفاء الذي يعد مطلبًا مريحًا لألمن القومي 

 
ستدعي                ي ي التوازن األورب دخل  األمريكي، اذ آانت أمريكا تعد ان االخالل ب الت

ة      ا هي التي آانت ترسم                )96(األمريكي، والخروج من اطار العزل  ناهيك عن ان أورب
وذ اال            ة في النف دول األوربي السياسة العالمية، ولم تستطع الواليات المتحدة مشارآة ال

  )97(.بقدر محدود وبضمن مناطق معينة
م              ا ل ًا     وبقدر تعلق االمر بالمنطقة العربية فان التحرك األمريكي نحوه  يكن مبني

رب        بقت الح ي س ة الت ي المرحل ا ف ا وأولوياته ي إبعاده حة ف تراتيجية واض ى إس عل

                                                 
 .68سمعان بطرس فرج اهللا، المصدر  السابق، ص.  د )92(
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الباردة، اذ لعبت جملة متغيرات في تحديد التوجه االستراتيجي األمريكي نحو المنطقة            
ستطع                   العربية في هذه المدة، في مقدمتها ان المنطقة لم تكن تعاني من فراغ قوة اذ لم ت

ار  ا ان تج ذي       أمريك ة، وال ة العربي ي المنطق ي ف تعمار األورب وذ لالس وة والنف ي الق
تصاعد على اثر انتهاء الحرب العالمية االولى، وتفكك اإلمبراطورية العثمانية وتقاسم           
ة    شكل أهمي م ت ة ل ك عن ان المنطق ة، ناهي تعمارية األوربي وى االس ين الق ا ب ممتلكاته

ر   رن العشرين     سياسية او تجارية بالنسبة ألمريكا في الق ل الق  )98(ن التاسع عشر وأوائ
أي انها لم تكن تشكل مصلحة حيوية  ملحة بالنسبة ألمريكا، إلى جانب ذلك فان ضغط     
ة         و المنطق ي نح ه األمريك د التوج ي تحدي ا ف ت دوره د لعب ة ق دة العزل داخل وعقي ال

ى درجة جعل          -العربية، ولكن ذلك لم يكن ليعني عدم وجود مصالح            رق إل م ت ا   وان ل ه
ذه          ع ه ل م ة للتعام اليب أمريكي ي ـ وأس ومي األمريك ن الق ات األم ن ضمن متطلب م

 :المنطقة وبهذا الصدد يمكن تأشير مايأتي
حتى إعالن الحرب الثانية بنت الواليات المتحدة سياستها الخاصة بالمنطقة على            .1

اساس حماية حقوقها التجارية ومصالح رعاياها، مع تجنب التورط سياسياً، او           

حمل تبعات سياسية في منطقة تعدها دائماً منطقة نفوذ أوربي بالدرجة االولى،            ت

 وظلت أمريكا متمسكة بهذه السياسة حتى السنوات االولى للحرب العالمية 
 

الثانية، عندما دخلت طرفاً فيها إلى جانب الحلفاء، فازدادت التزاماتها السياسية            .2

 )99(.عربيةوالعسكرية وتنوعت اهتماماتها بالمنطقة ال

ان االهتمام االول بالمنطقة العربية يمكن ارجاعه إلى اواخـر القـرن التاسـع               .3

عشر، بسبب مرور سفن التجارة األمريكية بالبحر المتوسط، والتي كانت تدخل           

)  ليبيـا  - تونس   - الجزائر   -مراكش  (موانئ الدول العربية في شمال افريقيا       

ريكية فـي البحـر المتوسـط  عـام          مما استدعى حمايتها بتشكيل الحماية األم     

)1800()100(. 

بعد ذلك بدأ التغلغل األمريكي يمتد إلى المناطق العربية التابعة لإلمبراطوريـة             .4

 العثمانية، متخذاً الجانب الثقافي عبر المؤسسات التبشيرية البروتستانتية، حتـى         

                                                 
 .2 نبيل محمود عبد الغفار، المصدر السابق، ص )98(
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لهـا  استطاعت أمريكا ان تبني لها مصالح ثقافية في المناطق العربية التابعـة             

ووقعت معاهدة للصداقة والتبادل التجاري مع اإلمبراطوريـة العثمانيـة عـام            

 أضحت بموجبها متمتعة بنظام االمتيازات في المناطق العثمانية، ومـع           1830

ذلك لم تتعد المصالح األمريكية في المنطقة حدود العمل على تطوير العالقـات             

وعملـت  . خيرية والتبـشيرية  التجارية والتغلغل الثقافي، وحماية المؤسسات ال     

الواليات المتحدة من خالل مؤسسات التبشير على التغلغل السياسي واالقتصادي          

 )101(.في المناطق التابعة لإلمبراطورية العثمانية والتي بضمنها المنطقة العربية

بعد اكتشاف الـنفط فـي      ) الشر ق األوسط  ( تصاعد االهتمام األمريكي بمنطقة    .5

ياً في المنطقة العربية واندفعت شركات النفط األمريكية         وتال 1908ايران عام   

 تجاه منطقة الخليج العربي لالستثمار في هذه المنطقة، التي كانت تمثل ألمريكا 

 

 

 

. )102(بانها مصدر ربح ال مصدر طاقة، يلبي االحتياجـات الـصناعية ألمريكـا            

بعـد الحـرب    ودخلت أمريكا ميدان التنافس مع الشركات البريطانية والفرنـسية          

 طالبـت   1920العالمية االولى للهيمنة على نفط منطقة الخليج العربي، ففي عام           

الحكومة األمريكية وبضغط من شركات النفط األمريكية الحكومة البريطانية بـان           

، واستطاعت أمريكا الدخول في     )الشرق األوسط ( تطبق سياسة الباب المفتوح في      

 البريطانية والفرنسية التي وزعت بموجبها       مع الشركات  1928 تموز   31اتفاقية  

اسهم شركة البترول التركية بين الشركات البريطانيـة والفرنـسية واألمريكيـة             

                                                 
 .93كمال مظهر احمد، المصدر السابق، ص. د )101(
ادميرال روبرت هانكس، النفط واألمن في سياسة الواليات المتحدة تجاه منطقة الخلـيج              )102(

ر الـسابق،   المصد) النفط واألمن في الخليج العربي    : ( العربي والمحيط الهندي، في كتاب    

 .93ص



 وحصلت الشركات األمريكية بموجب هذه االتفاقية على حصة بنسبة          )103(.النفطية

ثم . )104(مماثلة لحصة شركة النفط البريطانية وشركة  النفط  الفرنسية         % 75،23

) سـتاندراويل او كالفورنيـا    ( االمتيازات األمريكية فقد، استحوذت شركة       توسعت

بحيث  عد هذا المكـسب أول مظهـر لـدخول           ) 1930عام  (على نفط البحرين    

وفي . الشركات األمريكية لمنطقة الخليج  بعد ان كانت منطقة نفوذ بريطانية مغلقة           

 مناصفة مـع بقيـة       استطاعت الشركات األمريكية النفطية ان تشارك      1934عام  

) ستاندراويل اوف كاليفورنيا  (الشركات البريطانية، وفي السعودية انفردت شركة         

 . )105(بامتياز نفط االحساء
 

توسعت المصالح النفطية األمريكية في منطقة الخليج العربي حتـى اذا قامـت              .6

من احتياطي %42الحرب العالمية الثانية كانت المصالح األمريكية تسيطر على         

ونتيجة للضغط الذي مارسـته الـشركات       .)106(نفط في منطقة الشرق األوسط    ال

النفطية على الحكومة األمريكية بعد اندالع الحـرب العالميـة الثانيـة أبـدت              

الواليات المتحدة المزيد من االهتمام بأمن المنطقـة وسـالمتها، واسـتثمرت            

قـول الـنفط    ظروف الحرب، وتقهقر المركز الحربي لبريطانيا العادة تقسيم ح        

 وتمثل دور الواليات المتحدة بعـد دخولهـا   )107( تموز31والتنصل من اتفاقية   

الحرب العالمية الثانية في المنطقة العربية بدور القوة المعاونة للمجهود الحربي           

البريطاني، فكانت تقدم االمدادات والخدمات العسكرية والمدنيـة التـي بلغـت            
                                                 

نبيل محمـود عبـد     : ، انظر أيضا  108إبراهيم سعيد البيضاني، المصدر السابق، ص     . د )103(
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 وتحت مظلـة    1941لتأجير في اذار عام     وا ذروتها بعد صدور قانون االعارة    

ذلك القانون لعبت أمريكا دور الشريك لبريطانيا في مركـز تمـوين الـشرق              

 MESC  (MiddleEaet(األوسط  supply  center)  (  الذي اقيم في القاهرة

لتنسيق ونقل المؤن الالزمة لبلدان المنطقة في مواجهة الظروف  الناشئة عـن             

، وتطلبت ظروف الحرب    )108( وجه المالحة التجارية   اغالق البحر المتوسط في   

. جلب الوجود العسكري األمريكي إلى هذه المنطقة الغنية بـالموارد النفطيـة           

ومكن هذا الوجود الواليات المتحدة من انتهاز الفرصة لتدعيم مصالحها النفطية           

 حيـث اخـذت الـشركات       )109(في المنطقة وال سيما في السعودية والبحـرين       

ة توسيع رقعة امبراطوريتها النفطية مستثمرة نفوذها فـي المؤسـسة           االحتكاري

العسكرية بغية دفعها إلى ممارسة المزيد من الضغط على الرئيس األمريكـي            

 الصدار موافقته على اقامة حماية عسكرية أمريكية لمنابع ) روزفلت(

 

 

مريكيـة  الخليج التي كانت انذاك تغطي الجانب االكبر من احتياجات الجيـوش األ           

 . العاملة في المحيط الهادي
دعيم      1943-1942وبالفعل قامت الحكومة األمريكية بين عامي         إجراءات  لت  ب

ى                      ل الدبلوماسي ال سعودية رفعت درجة التمثي ة ، ففي ال المصالح النفطية في المنطق
أجير، وقامت                      ارة والت انون االع ة في اطار ق سعودية بالمعون درجة سفارة، ومدت ال

دريب                    بايفاد ز في ت سين لالنكلي ان آمناف ة، ودخل األمريك   بعثات  تجارية إلى المنطق
إلى جانب ذلك بذلت محاوالت جدية في السر القناع ابن سعود           . )110(القوات السعودية 

نفط في                      ول ال القرب من حق دة عسكرية ب شاء قاع ان بهدف ان بعقد اتفاقية مع األمريك
  )111(.قواعد األمريكية في السعوديةالظهران، التي غدت فيما بعد من اهم ال

وبذلك فلقد اضحى للنفط االثر الواضح في توجيه سياسة الواليات المتحدة نحو             
رب        الل الح ة خ صورة عام ي ب شرق العرب صوصًا، والم ي خ يج العرب ة الخل منطق

 عندما برزت ازمة الطاقة، وبدأ الخوف من         1943العالمية الثانية، وبالتحديد في عام      
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ة   النقص اإل  د للطاق د  )112(.ستراتيجي المتزاي يما بع ات المتحدة     والس  ان ادرآت الوالي
 .أهمية النفط في الحرب

ة، وتصاعد            ة العربي ة في المنطق وهكذا ومع تصاعد المصالح النفطية األمريكي
ى المشرق العربي متخذة من                   سيطرة عل أهمية النفط اخذت الواليات المتحدة تعمل لل

زة صادية رآي ا المصالح االقت ساغًا ان تبقى بريطاني م يكن مست سياسي، فل  للتحرك ال
ة، والتي                    ة الثاني ا الحرب العالمي منفردة بالمنطقة في ضوء المتغيرات التي جاءت به
ا               رتبت تغيرًا في الموقف األمريكي حيال المنطقة اذ ازدادت من تطلعاتها تجاهها، آم

 لترث القوى االستعمارية انتقل لواء قيادة الغرب إلى أمريكا التي اخذت تتأهب 
 

ة  صاغت            )113(.التقليدية في المنطقة العربية    ة الثاني  وبعد انتهاء الحرب العالمي
دة                  ا  عقي ة إستراتيجية تحكمه ى اساس رؤي الواليات المتحدة إستراتيجيتها العالمية عل

و     دي الجي اس التح ى اس زة عل واء مرتك داث   -االحت ته االح ذي فرض ي ال  سياس
اد                والتطورات الدول  ثًال باالتح ة متم ة الثاني اء الحرب العالمي ية التي تمخضت عن انته

تراتيجية    و اإلس دأ مخطط ة ب ة الثاني رة للحرب العالمي ل األخي ذ المراح سوفيتي فمن ال
دولي                       ات المتحدة في النظام ال اعي يضمن امن الوالي األمريكية في صياغة نظام دف

وات المحور  وارتك             ة ق د هزيم شكل بع دأ يت و      الذي ب شييد نظام جي ى ضرورة ت ز عل
ة       صالح األمريكي صون الم يا ي ارة اوراس ي ق وليتيكي ف نطن ان  "ب ت واش ، اذ ادرآ

ه                         نجم عن ا ي ا، مم يا وأورب وة في اس ى مراآز الق سوفيت عل ة ال التهديد يكمن في هيمن
د عمق                ومي األمريكي، وق األمن الق اختالل معادلة القوة لصالح موسكو واألضرار ب

 . )114(طر وجود مناطق واسعة في أوربا وأسيامن هذه المخا
ة من                 ة العربي وخالل حقبة الحرب الباردة تعاملت الواليات المتحدة مع المنطق
سبة     ة بالن ة المنطق اردة، وأهمي ارات الحرب الب ه اعتب ب علي تراتيجي تغل ور اس منظ
ادئ    ل المب و ان مجم ة ه ذه األهمي ى ه ي، واصدق مؤشر عل ومي األمريك ن الق لألم

ة  اإل ى المنطق ة ارتبطت او قامت عل ة الثاني د الحرب العالمي ة بع ستراتيجية األمريكي
 :وهذه المبادئ  هي . )115(العربية

 :مبدأ ترومان : اوًال 
اسهمت احداث الحرب العالمية الثانية في بروز االتحاد السوفيتي آقوة  عظمى            

 مريكا اذ عمل السوفيت على الضغط على أ .)116(ذات مصالح واطماع عالمية
                                                 

 .، مجلة الحكمة 109 البيضاني، المصدر السابق، صابراهيم سعيد. د )112(
 .48رؤوف عباس ، المصدر السابق، ص. د )113(
كريم حجاج، مجلة   : األمن القومي  وادارة ترومان، عرض       :   يفلن ليفلر، تعاظم القوة       )114(

 .317، ص1994يوليو ) 117(، العدد "السياسة الدولية"
 .38ناصيف يوسف حتي، المصدر السابق، ص. د )115(
،دار الكرمل للنشر، عمـان     1محمد عبد العزيز ربيع ، صنع السياسة األمريكية ، ط         . د )116(

 .180، ص1990



 
ة           زام وقاي ون  ح ى تك وذهم حت اطق نف من من الهم ض ران الدخ ان واي واليون

وب   ي جن سوفيتي يحم اد ال يالالتح شمل  روس زام لي ذا الح د ه از، ويمت  وأواسط القوق
ان           )117(البحر المتوسط والخليج العربي     م تكن ادارة هاري تروم )  1953-1945( ول

، فأخذت   )الشرق األوسط ( في منطقة    لتقف مكتوفة االيدي امام سعي السوفيت للتوسع      
ط،           شرق األوس شمالية لل راف ال ى األط سوفيتي عل ضغط ال سة ال ى معاآ ل عل تعم

 . لدعم واسناد الموقف البريطاني)118(1946واستمر ذلك خالل عام 
ال              1947وفي اذار    ونغرس اذ ق ام الك انني  : "، اعلن الرئيس  ترومان مبدأه ام

  يجب ان تساند الشعوب الحرة التي تقاوم محاوالت   أومن ان سياسة الواليات المتحدة    
ة    ضغوط الخارجي ق ال ن طري سلحة، أم ع ات الم الل االقلي ن خ واء م تعباد س ، "االس

ى اقتراحه بتخصيص                ونغرس عل وطلب  بمساعدات فورية لليونان وترآيا، وافق الك
غ  ا ) 400(مبل ان وترآي ون دوالر لليون ان  . )119(ملي ذلك ف ان (وب دأ تروم ق متع) مب ل

 .بالدرجة االساس بمد يد المساعدة لترآيا واليونان لمقاومة التوسع السوفيتي الشيوعي
و         ع ه تراتيجي واس ار اس ذه باط ة ه سياسة األمريكي رت ال تراتيجية (وأط إس

واء ا ) االحت ي طرحه ان(و الت ورج آين ام ∗)ج ي ع ة 1947 ف ي مجل شؤون ( ف ال
ة اس ان ا    ) الخارجي ى اس ت عل ي بني ة والت ع    األمريكي ي توس سوفيتية ف شيوعية ال ل

  ولم يتفق آينان مع ترومان على ارسال قوات عسكرية إلى )120(لألستيالء على العالم
 

ساعدات       د ان الم ان يعتق سكري اذ آ ر ع ود أي خط دم وج ان لع ا واليون ترآي
 .)121(السياسية واالقتصادية آافية لمواجهة الخطر السوفيتي الذي يعّده خطرًا سياسيًا

ا في       –الرئيس ترومان رآز  في حين ان    ا في التزاماته ول محل  بريطاني  للحل
اني       سحاب البريط ى االن ب عل راغ المترت أل الف ط، وم شرق األوس ة ال ى –منطق  عل

ر  صادية عب ساعدات االقت تعمال  الم ى جانب اس دخل العسكري إل د بالت سياسة التهدي

                                                 
، ترجمة سليم طـه     1شرق اوسط في اعقاب الحرب العالمية الثانية، ج       جورج  كورك  ال     )117(

 ،  1990التكريتي، وبرهان عبد التكريتي، بغداد منشورات واسـط، مطبعـة المعـارف،             

 .11-10ص
 12المصدر نفسه، ص )118 (
 .118-117 ستيفن أي مبروزو، المصدر السابق، ص)119(
يكية، واشرف على تخطيط اإلسـتراتيجية      اول مدير لقسم التخطيط السياسي بالخارجية األمر       ∗

 :انظر. 1944منذ عام ، 
(120) Iibd, p.293. 

 .116ستيفن أمبروز المصدر السابق، ص )121(



ة   سوفيتية المتنامي وة ال ة الق ل مواجه ن اج ال م شروع مارش ع ان و)122(م دأ (م مب
اطق                  ) ترومان شمل من د لي ه امت ان فان ا واليون ارتبط بالدرجة االولى بالدفاع عن ترآي

ط    شرق األوس شمل ال ال لي شروع مارش ع م ن توس ضًال ع ضًا، ف رى اي . )123(ُأخ
وارتكزت سياسته على احتواء السوفيت والتصدي لمحاولة توسعهم في منطقة الشرق           

شرق    ة ال ي منطق ائز ف ى رآ ط عل ة   األوس ة العربي ة، والمنطق صورة عام ط ب األوس
اد                  اع اول، واالعتم ات عسكرية مباشرة آخط دف بصورة خاصة، متمثلة باقامة تحالف
ط           نطن آخ ع واش ي م مي وعلن ف رس رتبطين بحل ر الم ين غي اء المحلي ى الحلف عل
سكري     ود الع م الوج ة، ث ي المنطق سوفيتية ف ات ال د  االختراق انوي ض صين ث تح

ة        والبحري األمريكي  تعداد لمواجه ويح باالس ات واألحالف وللتل ز التحالف  آخط لتعزي
 .)124(موسكو بصورة مباشرة اذا تطلب االمر

ى       دة عل دأ  ( من هنا اقترحت ادارة ترومان مفهوم قيادة الشرق األوسط معتم مب
ان ي  ) تروم ر األمريك ان التفكي ذاك، وآ ة آن ي المنطق ستمر ف اني الم ود البريط والوج

 وافقة مصر على االقتراح سيجعل الدول العربية يذهب إلى انه بم
 

شرين    ي ت ا ف دم له راح المق ذوها، اال ان مصر رفضت االقت ذو ح اُألخرى تح
 . 1951االول عام 

ى    ة عل ة العربي ي المنطق ة ف تراتيجية األمريكي زت اإلس ك ارتك ب  ذل ى جان  إل
ة     ومنذ ذلك    1948الدولة الصهيونية والتي تم إعالن انشائها في عام          دأت تأدي الحين ب

ة   ة العربي ي المنطق تراتيجية ف ا اإلس تراتيجي  )125(مهمته ر االس ا الظهي ، باعتباره
ثالث       1951للواليات المتحدة، وفي اإلعالن الثالثي في ايار         و الذي جعل من الدول ال

ة            د المعارض ذي  اآ ة، وال دول العربي ب لل سليح المناس اق الت ر نط ي تقري ق ف الح
وة او ال  تعمال الق ثالث     الس دول ال ات  ال ت حكوم ا، آان د به دة   (تهدي ات المتح الوالي
سا ا وفرن ة المرسومة عقب الحرب ) وبريطاني ى خطوط الهدن اء عل ى االبق تهدف إل

ى صهيونية األول ة ال ة   )126(العربي دى رغب ل بم ى تتمث ين االول ك حقيقت سد ذل  وج
اره قاعد               ان الناشئ باعتب ى امن الكي ة إستراتيجية في     الواليات المتحدة بالمحافظة عل

اه                     ا، وارتفعت في التخطيط االستراتيجي األمريكي تج د أهميته ا بع المنطقة ثبت فيم
 .المنطقة

                                                 
نموذج العـدوان   : وائل محمد العبيدي، المتغيرات الجديدة في اإلستراتيجية األمريكية       . د )122(

المستنصرية ، بغـداد،    ، الجامعة   )5(، العدد   "دراسات الشرق األوسط  "على العراق، مجلة    

 .143-142، ص1998
 .55المصدر نفسه، ص )123(
، العدد  "المستقبل العربي "كلوفيس مقصود، السياسة األمريكية في الشرق األوسط ، مجلة           )124(

 .57، ص1996/ 6، )207(
 .22خليل إبراهيم السامرائي، المصدر السابق، ص. د )125(
 .57 -56د مروان  بحيري، المصدر السابق، ص )126(



ا  الخاص    ة وحقه دول العربي ة ال راف بجامع دم  االعت ي ع ة ه ة الثاني والحقيق
تعمارية باشكال  سيطرة االس ى ال اء عل ل اداة لإلبق ه مث األمن اإلقليمي فضًال عن ان ب

 . )127(جديدة
 :مبدأ أيزنهاور: ثانيًا 

على اعادة تقويم إلستراتيجية     ) 1961-1953( منذ البدء عملت ادارة ايزنهاور    
ة                     ى ان منطق ومي األمريكي، وخلصت إل ات األمن الق األمن العربي في  اطار متطلب

 الشرق األوسط تعاني أآثر من غيرها من فراغات قوة واضحة ، 
 

 
ش       زام ال رة الح ي فك ك تبن ن ذل تج ع ة     )128(ماليون ر الخارجي ا وزي اء به ي ج ، الت

سن     (االمريكي   ون دول شمالي       )جون ف ذي وجد ان دول الحزام ال ا   ( ، ال ان وترآي اليون
م  فهي                ) والعراق وايران و الباآستان    سوفيتي، ومن ث د ال شارآه االراء حول التهدي ت

يا، في حين                 ان  مؤهلة لالرتباط بشبكة المعاهدات المقامة في أوربا وجنوبي شرق اس
ى األمن              م الخطر عل باقي الدول العربية تعتبر الكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنسا ه

 .)129(القومي العربي
بعض                  ة العسكرية ل وفير الحماي شمالي  هوت من هنا آان جوهرة فكرة الحزام ال

شائكة         . الدول الراغبة في الحصول عليها     سياسية ال دون ربط ذلك ببعض المشكالت ال
ة، آم  ي المنطق ي                  ف صراع العرب شكلة ال سويس، م اة ال دة قن شكلة قاع

رائيلي  دريجيًا )130(اإلس شمالي ت زام ال وم الح يع مفه دة توس ات المتح  إذ ارادت الوالي
 .ومع تقبل فكرة الدفاع المشترك بالتنسيق مع الغرب

راق      ستان والع ا والباآ ن ترآي ل م ضم آ ل ب ية المراح دأت دبلوماس ل ب وبالفع
ام                 وايران   ع ع ز الواق ى حي ق إل د انبث حلف  (  عرف بأسم      1955في اطار حلف جدي
داد ى     )131()بغ ع وصوله إل سوفيتي، ومن اد ال واء لألتح تراتيجية االحت ن إس زء م  آج

تراتيجي األمريكي  ا ان تكون في ضوء التصور االس د له ي اري ة الت ة العربي المنطق
 .بضم  مناطق النفوذ األمريكية

 
 
 
 
 

                                                 
 .57المصدر نفسه ، ص )127(
 .1اسماعيل صبري مقلد المصدر السابق، ص. د )128(
 58مروان بحيري،  ص. د )129(
 19 المصدر السابق، ص ،اسماعيل صبري مقلد.  د )130(
 20المصدر نفسه، ص )131(



ر   ت دائ ذلك اقحم رك      وب ي معت ة ف ة العربي ضمنها المنطق ط ب شرق األوس ة ال
شرق        ين ال صراع ب ع ال شابكة م راعاته مت بحت ص ث اص اردة، بحي رب الب الح

  وآان الرفض العربي واضحًا لمشروع حلف بغداد، إذ جوبه بعزل )132(والغرب
 

سعودية               ة، وأنظمت مصر وسوريا وال دائرة العربي ى تحالف    ) العراق من ال إل
ين  ي ح ي، ف ي فعل ضت االردن ف اني 8رف انون لث ف 1956 آ ى حل ضمام إل  االن

  . )133(بغداد
يما      ة والس ة العربي ي المنطق اعهم ف سين أوض سوفيت لتح أت الفرصة  لل وتهي

 صفقة السالح مع تشيكو سلوفاآيا التابعة للمعسكر        1955عندما عقدت مصر في عام      
سوفيتي         اد ال ًا لالتح ى          في القف    )134(االشتراآي، والذي يعد نجاح داد إل وق حلف بغ ز ف

سليح مصر وسوريا        ة عن طريق ت ة العربي سياسة    . )135(قلب المنطق م فشال لل ومن ث
 .االمريكية فيها

ام         ى مصر ع ى آل من إسرائيل      1956وخالل العدوان الثالثي عل  ضغط  عل
زة        اع غ صرية وقط ي الم ن االراض ا م حب قواته ى س ا عل ا الجباره وبريطاني

ق لت  دت الطري سطينية، مه رائيل   الفل ين إس تراتيجي ب اون اس ة تع وير عالق ط
ا ه ادارة      .  )136(وأمريك ذي وقفت ابي ال ف االيج ن  الموق ضًال ع اور(ف ب ) ايزنه عق

  اإلسرائيلي    -العدوان الثالثي في القرارات السياسية األمريكية تجاه الصراع العربي          
)137(  . 

 
ي  اني  5وف انون الث رئيس  1957 آ ن ال اور( اعل ونغر ) ايزنه ام الك ن ام س ع

رر                مبدئه الذي طالب فيه السماح له بأستعمال القوات المسلحة في الشرق األوسط اذ ق
 أن هناك ضرورة لمساعدة اي  امة تطلب  المساعدة ضد عدوان مسلح من "

ة          شيوعية الدولي ا ال سيطر عليه ع       . )138("أي دولة ت دأ أدخلت جمي ذا المب ى وفق ه وعل
 .)139(ي األمريكيدول الشرق األوسط في دائرة األمن القوم

                                                 
 .65نبيل محمود عبد الغفار، المصدر السابق و ص )132(
. د: ً، وعملت على انهاء عزلة العراق، انظر        اما لبنان فقد اعلنت بانها ستنهج خطً حياديا        )133(

 60مروان بحيري، المصدر السابق، ص
 .208-206امبروز، المصدر السابق، ص. ستيفن اي )134(

(135) Micheal C.Hudson, Op.331. 
 .181ر السابق، صدمحمد عبد العزيز ربيع ،المص. د )136(
 .60مروان بحيري ، المصدر السابق، ص . د )137(

(138)   Paul  Y.Hammond،The  Cold  War  Years:  American  Foreign 

policy1945.Harcourt،Brace and world،U.S.A. ،1969،p.117. 

 .211ستيفن اي امبروز ، المصدر السابق، ص



دأ   اور(اسس مب ة    ) ايزنه ي المنطق ا ف ل بريطاني دة مح ات المتح ول الوالي لحل
ة                  ا ان المنطق ة آم العربية تحديدا وان االنسحاب البريطاني اوجد فراغ قوة في المنطق

 . اصبحت  ساحة لتنافس دول النفوذ بين القطبين األمريكي والسوفيتي
ان            اذ تمثل األمن القومي األمريكي في       تلك المدة  باحتواء الشيوعية في اي مك

سمة  دة والغرب آانت ال ات المتح سبة للوالي ة بالن ة الحيوي ة المنطق الم وألهمي من الع
دخل   "األساس لمبدأ ايزنهاور هي      ان المصلحة القومية للواليات المتحدة هي تبرير الت

ات              ق للوالي دير المطل  )140(".المتحدة المسلح األمريكي في الشرق األوسط بحسب التق
ولم يكن هذا المبدأ قد جاء لمأل فراغ القوة الناشيء في المنطقة او منع وصول االتحاد       
دعم المصالح                ة ل ه محاول السوفيتي لهذه المنطقة فحسب بل آان يمثل في إحدى جوانب
يما وأن   نفط وطرق مواصالته والس دمتها ال ي مق ة وف ي المنطق ة ف ة األمريكي الحيوي

  آانت تشهد نشاطًا للحرآة القومية العربية المنطقة العربية
 
 
 
 

دأ        . التي تعد مهدد للمصالح األمريكية في المنطقة العربية        ذا المب ذ ه والجل تنفي
 : )141(اعتماد سياسة تقوم على ثالث تكتيكات هي) ايزنهاور(اقترح 

 .تطوير اقتصاديات دول المنطقة .1

 .اعتماد برنامج للتعاون والدعم في المجال العسكري .2

ان يتضمن مثل هذا البرنامج استعمال  القوات المسلحة األمريكيـة لـضمان             . 3

وحماية سيادة واستقالل دول المنطقة ضد اي عدوان عسكري من قبل اي دولـة              

 .يحكمها النفوذ الشيوعي الدولي
دأ   ى مب ونغرس عل ق الك د واف اور(وق ول  ) ايزنه ي دخ ه ف رز تجليات ت اب وآان

ذاك           1958 تموز   15في  القوات األمريكية لبنان     اني يوم رئيس اللبن  بناء على طلب ال
 )142(لمبدأ ايزنهاور) بمصر وسوريا(وآان للرفض العربي المتمثل    )* آميل شمعون (

ورة    د ث ه بع ضويته من راق لع د الع داد بتجمي ف بغ شل حل د ف وز 14وق م 1958 تم  ث
ى           . 1959انسحابه في آذار     ديم مشروع إل م المتحدة    االمر الذي دفع ايزنهاور لتق األم

                                                                                                                                            
 .143وائل محمد العبيدي، المصدر السابق، ص.  د )139(
 .61-60مروان بحيري، المصدر السابق ، ص. د )140(
اسـماعيل صـبري مقلـد،      . د: ، انظر أيضا  58السابق، ص كلوفيس مقصود، المصدر     )141(

 .22ص
اسماعيل صـبري   . د: ، انظر أيضا  260-259رياض الصمد، المصدر السابق، ص    . د )142(

 .22مقلد، ص



ام   ي آب ع شاء  1958ف ضمن أن ة   ( ت ة للتنمي ة عربي سة إقليمي ات  ) مؤس وم الوالي تق
ة             ة العربي ة في المنطق ة العامل ة االجنبي شرآات البترولي المتحدة باالسهام في جعل ال
بتغذية هذه المؤسسة ولم يجد هذا المشروع الذي آان يهدف إلى خلق نتائج من التبعية               

ًا من             االقتصادية والسي  اسية على نموذج النتائج التي أدى اليها مشروع مارشال ترحاب
 . رغم اهمية المشروع لتنمية المنطقة العربية)143(.قبل دول المنطقة

 
 
 

 :  نكسون  مبدأ:ثالثًا
شارد نكسون  رئيس ريت ولي ال د ت دة ) 1974-1969(بع ات منصبه بم مهم

ة، في   سياسته الخارجي ار ل ى وضع اط سعى إل دأ ي صيرة ب م ق ا عرف باس دأ (م مب
سون رة   ) نك ي جزي ؤتمر صحفي ف ي م ه ف ن عن ذي اعل وام(ال ي ) غ وز 25ف  تم
1969. 

دأ غوام   (ولذا سمي أيضًا     ام        )144()بمب ع ع رئيس     1970 وفي مطل  اوضح ال
 : نكسون خطوط توجهه الجديد في رسالة له للكونغرس والذي اوضح فيه

 .بموجب المعاهداتسوف تحافظ الواليات المتحدة على جميع التزاماتها  .1

سوف نزود بدرع واق الدولة المتحالفة معنا او الدولة التي نعد بقاءها ضرورياً              .2

 . المننا حين تهدد حريتها دولة نوويةً

في الحاالت التي تنطوي على انماط ُأخرى للعدوان ، سوف نقـدم مـساعدات               .3

نا سوف نعد   اال ان . عسكرية واقتصادية حين تطلب منا، وفقاً التزامات معاهداتنا       

ان الدولة التي يتوجه اليها التهديد مباشرة يقع عليها العبء الرئيس في حـشد              

 . )145("القوة البشرية الألزمة للدفاع عنها
ة                    سياسة الدولي ة، ودخول ال وى العالمي وازن الق ائق ت دأ نيكسون حق وعكس مب

، والتي لم    مرحلة جديدة عرفت بالوفاق الدولي بين القطبين العمالقين        1969منذ عام   
ل      ة للتعام االت رحب أ مج ل هي اهم ب يلة التف وترات بوس صراعات والت ى ال و عل تحت

 السياسي واالقتصادي والتكنولوجي بين القطبين، وآان من  ثمار الوفاق 
                                                 

 .24خليل إبراهيم السامرائي ، المصدر السابق، ص.  د )143(
اسـيا،   كسون وكيسنجر فـي     رك سلدن ، السر المعروف في مبدأ ن       فرجينيا برودين وما   )144(

نصير عازودي، بيروت، المؤسـسة العربيـة للدراسـات         . احمد طربين ود  . د: ترجمة  

 .89، ص1974والنشر، 
 .59-58كلوفيس مقصود، مصدر سابق، ص:  ، كذلك انظر91المصدر نفسه، ص )145(



 
 
 

ام                   ات الحد من األسلحة اإلستراتيجية، في ع دأ مباحث ، والتي   1969الدولي ب
ام          اثمرت عن توقيع معاهدتين للحد من األسلح        ى في ع ، 1972ة اإلستراتيجية االول

رى                 .1979 )146(والثانية في عام   دول الكب دخل ال ة منعت ت ان المرحل ذلك ف ونتيجة ل
 في الحروب المحلية، وقصرت هذه الدول نفسها على القيام بدور المزود 

الحها     ي ص وازن ف اء الت وب، البق سالح المطل ري    )147(.بال أن هن ك ف ب ذل ى جان  إل
س دس ال سنجر مهن رى ان  آي ان ي سون آ د إدارة نك ي عه ة ف ة األمريكي ياسة الخارجي

دولي             ، )148(هدف الواليات المتحدة على المدى البعيد هو اقامة نظام جديد لالستقرار ال
ان                 ة والتي قامت اب ددة واإلقليمي ة والمتع ة شبكة من االلتزامات الثنائي من خالل اقام

رئيس           والن هذه السياسة ال تتفق مع      )149(.الحرب الباردة  أن ال دولي ف اق ال  مفهوم الوف
دول                      ال بعض ال ى اساس ايك وم عل دءًا يق سنجر صاغًا مب نكسون ومخطط سياسته آي
دافها ومصالحها،             ة أه ات المتحدة، ولخدم للقيام بمهمات حربية معينة نيابة عن الوالي
اد دول                    ى ايج الم عل اطق الع وبكلمة ُأخرى فان الواليات المتحدة ستعمل في بعض من

ه واشنطن      ) الشرطي(ب دور   تلع ذا       )150(اإلقليمي تحت أشراف وتوجي د تضمن ه ، وق
دة من بعض   ات المتح سحاب الوالي ق ان ن، عن طري ام لألم ة النظ ك مرآزي دأ ف المب

 مناطق العالم، وبالتالي تجنب الدخول في األزمات 
 
 
 

ة ة والمحلي صراعات اإلقليمي ورط )151(وال ن الت سحاب م د االن يما بع ،والس
ة              .  في فيتنام  األمريكي شاء انظم ى ان ة عل تراتيجية األمريكي وتبعًا لذلك اعتمدت اإلس

دة للنظام                    ة ذات التوجهات  المؤي وى اإلقليمي ى الق امن إقليمية من خالل االرتكاز عل

                                                 
حسن البزاز، القوى العظمـى بـين شـريعة         . د: للمزيد حول نتائج الوفاق الدولية انظر      )146(

، 1988الفيلة، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة واإلعالم،          الغاب وصراع   

 .42-35ص 
 .11فرجينيا برودين ومارك سلدن، المصدر السابق، ص  )147(
امين هويدي، كيـسنجر    : انظر ايضا : للمزيد حول افكار كيسنجر عن االستقرار الدولي       )148(

 .161-152، ص1986قف العربي ، القاهرة، دار المو2وادارة الصراع الدولي، ط
 .38 ص،سابقالمصدر الفرجينيا برودين ومارك سلدن،  )149(
 .11 وص 6سابق ، صالمصدر ال فرجينيا برودين ومارك سلدن،  )150(
 .114وائل محمد العبيدي، المصدر السابق، ص. د )151(



ة  ة األمريكي سياسة األمني ال ال ا اثق مالي، وتحميله ر . )152(الرأس ق االم در تعل وبق
تراتيجي    ادت إس د س ة فق ة العربي امودين   بالمنطق ة الع ى سياس اد عل ران (ة االعتم اي

سعودية دأ   ) وال ات مب د تطبيق ي، آأح يج العرب ي الخل سون(ف اءت )153()نك ي ج  والت
 نتيجة للمخاوف األمريكية من 

ة     ن منطق اني م سحاب البريط ن االن نجم ع وة ي ي الق راغ ف ال حصول ف احتم
ي يج العرب ن   ∗الخل نهم م سوفيت، تمك اد فرصة لل ى ايج ؤدي إل د ي ة   ق سلل واقام الت

نفط                   ابع ال دد من ا يه يج العربي مم ة الخل ًا من     )154 (موطئ قدم لهم في منطق ، وانطالق
ذه               ة ه وى االقليمي هذه العالقة اإلستراتيجية التي تربط اإلستراتيجية األمريكية مع الق

ين    ا االقليمي ت حليفاه دة اغرق ات المتح ان الوالي سعودية(ف ران وال ات ) اي بمبيع
لحة تراتيجية  ولع)155(األس ي اإلس رُا ف شاه دورًا آبي ن ال ي زم ران ف ت اي  ب
 ، واضحت بمثابة الوآيل اإلقليمي للواليات المتحدة  واستدعى ذلك ان )156(األمريكية
 

انة       واب ترس ا فتحت اب ن هن ة م ي المنطق ا ف ا يناسب دوره ران بم سليح اي ت
سحاب البريط     الن االن د إع يما بع شاه والس ام ال ة ام لحة األمريكي ام  األس ي ع اني ف

ام        1968 ة ع سوق الدولي ي ال نفط ف عار ال اع أس د ارتف سلح بع ة الت صاعد عملي ، وت
1973)157(  . 

دأ نكسون  (فقد عزز  ) إسرائيل(اما عن    ا     ) مب ا ضمن إستراتيجية أمريك مكانته
ة     ة األمريكي ين العالق ريس وتمت ة بتك ج المطالب وت حج ة، اذ ق رائيلية –األمني  اإلس

  تلك العالقة حجر الزاوية في سياسة - سنوات قليلة خالل–الخاصة، واضحت 
 

                                                 
 .26خليل إبراهيم السامرائي ، المصدر السابق، ص. د )152(
 .114دي، المصدر السابق، صوائل محمد العبي. د )153(
 عن تصفية كافة التزاماتها العسكرية      1968اعلنت حكومة حزب العمال البريطاني في عام         ∗

 .1971في المنطقة العر بية في نهاية عام 
 .59كلوفيس مقصود، المصدر السابق، ص )154(
 .26ص. خليل إبراهيم السامرائي، المصدر السابق. د )155(
اعدة التمرد الكردي العراقي ضد الحكم في بغداد، كمـا قامـت فـي              فقد قامت مثالً بمس    )156(

ـ : ثورة الماركسية في ظفـار، انظـر      اواسط السبعينات بارسال قوات لضرب ال      وفيس كل

: ،  فريد هوليداي، الثورة االيرانية في الشؤون الداخليـة         59مقصود، المصدر السابق، ص   

 )لخليج العربيالنفط واألمن في ا: (البرنامج والممارسة، في كتاب
 .26ادميرال روبرت هانكس، المصدر السابق، ص )157(



طية شرق اوس ا ال رائيل  . )158(أمريك م إس ى دع دة عل ات المتح ت الوالي اذ عمل
 .بحيث تصبح متفوقة في معادلة الصراع على الجانب العربي

ة       . 1973وهذا ما أتضح خالل حرب تشرين        ر الخارجي بعد فشل مشروع وزي
سوية ال    1970عام  ) روجرز( زاع العربي       للت ، اذ قامت    )159(  اإلسرائيلي   -سلمية للن

رائيل     داد، إس وي الم سر ج شكيل ج رائيلي بت يش اإلس اذ الج دة  بانق ات المتح الوالي
نفط       % 5بالمعدات الحربية وعلى اثر ذلك قامت الدول النفطية بتخفيض            اج ال من إنت

لة، وتصاعدت شهريًا إلى حين انسحاب القوات اإلسرائيلية من جميع األراضي المحت     
ي    نفط سالحًا ف تعمالها  ال ة الس ة النفطي دول العربي ى ال ة إل دات األمريكي دة التهدي ح

ة          . )2(المعرآة تقرار في منطق أزم وعدم االس رئيس نكسون ان استمرار الت وادرك ال
وذ      رص للنف ن الف د م ب المزي ل يرت ة، ب صالح األمريكي دم الم ط اليخ شرق االوس ال

يطرة العرب  سوفيتي، وس ي  ال ى التحرك ف ل عل ذلك عم ة، ول واردهم النفطي ى م عل
   )3 (:االتجاهات اآلتية

 
 

 .اعادة تأكيد أمريكا بضمان أمن إسرائيل .1

اإلعالن عن الرغبة في بدء عملية سالم جديدة تهدف إلى حل شـامل ودائـم                .2

 . اإلسرائيلي-للصراع العربي

غ البتـرول مـن     البدء في بلورة سياسة محدودة تجاه منطقة الخليج بهدف تفري          .3

 .قوته السياسية واخضاع المنطقة للسيطرة األمريكية

اعتماد إسرائيل وايران اداتين من ادوات سياسة أمريكيا الخارجيةولوضع هـذه            .4

، )160(السياسات موضع التنفيذ عمل كيسنجر من خالل دبلوماسـيته المكوكيـة          

الـة الطاقـة    وك(بترتيب اتفاقات فك االشتباك، واقنع حلفاءه الغربيين بتـشكيل          

، إلـى جانـب     )اوبيك(كمنظمة مناوئة لمنظمة االقطار المصدرة للنفط       ) الدولية

ذلك رفعت أمريكا مستوى المعونات االقتصادية والعسكري إلسرائيل وتـسليح          

وبذلك فقد ارسى كيسنجر اسس سياسة أمريكا الجديدة   . وتدريب الجيش االيراني  
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 .185المصدر نفسه، ص )159(
 .341-330 امين هويدي ، مصدر سابق،ص )160(



الخليج العربي، وسياسـات إنتـاج        اإلسرائيلي، ودول    –تجاه الصراع العربي    

 . )161(وتسويق النفط العالمية

 : رابعًا مبدأ آارتر
ى  ) 1981-1977جيمي آارتر   ( تزامنت مع مجيء إدارة الرئيس األمريكي      ال

ام                      دمتها قي شرق األوسط يقف في مق ة ال ( السلطة وحدوث تطورات مهمة في منطق
اء       ، والتي رتب  1979في ايران عام    ) الثورة اإلسالمية  ت نتيجة مهمة وهي سقوط حلف

ام        ن ع انون االول م ي آ ستان ف اح افغن سوفيت باجتي ام ال ة، وقي ي المنطق ا ف أمريك
1979 . 

وفي ضوء هذه التطورات انطلقت اإلستراتيجية األمريكية إلى معاودة الحديث          
يج العربي               ة الخل ردد    . عن فراغ القوى في الشرق اوسط وباالخص في منطق دأ يت وب

 الدوائر المسؤولة عن اتخاذ القرار األمريكي ان الضغوط في أوساط 
 

دخل   تم الت ات يح ذي ب د ال ن التهدي دًا م يج بلغت ح ة الخل ى منطق سوفيتية عل ال
سها     سلحة نف وة الم ك الق ي ذل ا ف ة، بم ائل الممكن ل الوس ه بك ر )162(لمقاومت ، اذ اعتب

ه     ) آارتر(الرئيس   واة   : "ان االجتياح السوفيتي الفغانستان بأن ة      ن اه امكاني ة تج مرحلي
  وآان هذا التصور هو االساس )163("سيطرتهم على معظم موارد البترول في العالم

ى النحو         1979الذي صدر في آانون االول      ) آارتر(في مبدأ    دما حدده عل  عن
ة        :   التالي ى منطق سيطرة عل ستهدف ال تعتبر الواليات المتحدة اية محاولة السوفيت ت

وسنقوم بالرد على مثل هذا العدوان بشتى       … مصالحها الحيوية الخليج، اعتداءًا على    
ولوضع هذا المبدا موضع التنفيذ اعلن      )) الوسائل لديها بما في ذلك من القوة المسلحة       

ي  رئيس األمريك ارتر(ال سريع      ) آ شار ال وة االنت رف بق سكرية  تع وة ع ويره ق تط
)Rapid Deployment Force (     دخل في ال ى الت درتها عل سبة بق دة   ن اطق البعي من

، فضًال عن زيادة حجم التواجد األمريكي          )أي الخليج العربي  ( عن القارة األمريكية    
 شرقي   -شمال  (في المحيط الهندي وايجاد القواعد والتسهيالت للقوات األمريكية في          

ي، ويمكن الهدف من تواجد او استعمال                 ) أي مصر ) (أفريقيا يج العرب ة الخل ومنطق

                                                 
 .187محمد عبد العزيز ربيع ، المصر السابق، ص.  د )161(
 .25لسابق، ص، المصدر ا.اسماعيل صبري مقلد. د )162(
وعليه قررت الواليات المتحدة انهاء مبيعاتها من الحبوب إلى روسيا، وارجاء مبيعـات              )163(

، 1980ي موسـكو عـام   ـولمبية التي عقدت فاالالتكنولوجيا المتقدم، كما قاطعت الدورة  

، )2سـالت   ( الكونغرس بتأجيل النظر في معاهدة    )   كارتر(  ذلك اخطر الرئيس   فضال عن 

 .375تيفن اي امبروز، المصدر السابق، صس:  انظر



سكرية األ  وة الع ردع  الق و ال ة ه ل    )164(مريكي ارجي والمتمث دخل الخ يس ردع الت  ل
باالتحاد السوفيتي فحسب، بل ردع حتى منتجي النفط من االقدام على قطع او عرقلة              

 .امداد النفط إلى أمريكا والعلم الغربي
دأ  ًا لمب ارتر(ووفق ن    ) آ رة األم ي ضمن دائ يج العرب ة الخل ت منطق د ادخل فق

 وبذلك تم ادخال " منطقة حيوية ألمن الواليات المتحدة"القومي األمريكي بكونها 
 

بحت    ة واص ة األمريكي ط الدفاعي ضمن الخط ى ب رة االول ة للم ذه المنطق ه
فها     ا وص ة آم ة الثالث سكي(المنطق د ادارة     ) بريجن ي عه ومي ف ن الق شار األم مست

  مظلة األمن(بعد أوربا وشرق اسيا دخلت الحرب العالمية الثانية تحت ). آارتر(
 وعليه قامت الواليات المتحدة بسلسلة من التحرآات العسكرية التي           )165().األمريكية

وافر                         ات المتحدة ال تت ان الوالي سوفيت، ب ة لل ارة موجه ة اش ا ان تكون  بمثاب اريد له
 لديها اإلرادة فحسب بل ايضًا القوة الألزمة لمساندة تحذيرها السياسي، فأوًال امر 

إلى المحيط الهادي مجموعة قتال بحرية ثانية مشكلة حول          الرئيس آارتر بان ترسل     
ا     وة قوامه يفت ق ائرات، واض ة ط رر     ) 1800(حامل ة، وق شاة البحري ن م ًال م رج

شحيحة التي سبق تخصيصها                  ادات ال ى االعتم الرئيس آارتر اضافة بليون دوالر إل
ك   ، إلى ج  )166(للتوسع في التسهيالت البحرية والجوية في قاعدة دييغو غارسيا         انب ذل

شرق                     م ال ي، ث المغرب العرب ا ف ًا للقواعد المترابطة من أورب وضعت أمريكا مخطط
  )167(.العربي إلى منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي

ي عن    ر، والتخل سكري المباش دخل الع ودة للت ل ع ارتر مث دأ آ أن مب ذلك ف وب
  )168(.بيسياسة العزوف التي مثلها نكسون في مبدئه تجاه منطقة الخليج العر

ي  صراع العرب ق بال ا يتعل ا فيم رئيس    -ام ت ادارة ال د تمكن رائيلي فلق  اإلس
دة المصرية           ع المعاه د وانجاز توقي ؤتمر آامب ديفي د م  اإلسرائيلية  –آارتر من عق

ة حجر                 1979عام   ا الثالث دة ومن اطرافه ذه المعاه ، وجعلت الواليات المتحدة من ه
 قة العربية، اذ استبدلت دور شاه ايران االساس لنظام امني أمريكي في المنط

 
 

ردع  ضًال عن ال دء دور مصر ف ى جانب ب دور عسكري أمريكي مباشر إل ب
 )169(.اإلسرائيلي القديم

                                                 
حسين اغا وآخرون، الوجود العسكري الغربي في الشرق اوسـط، المـصدر الـسابق،               )164(

 .46-45ص
، بغـداد، دار    )254( نبيل زكي احمد، في اإلستراتيجية الدولية، في الموسوعة الصغيرة         )165(

 .125، ص1986الشؤون الثقافية العامة، 
 .111 هانكس، مصدر سابق، صادميرال روبرت. د )166(
 .145خليل إبراهيم السامرائي، مصدر سابق ص. د )167(
 .145وائل محمد العبيدي، المصدر السابق، ص.  د )168(



ئ ادارة   د مج ن  ( وعن د ريغ دأ   ) 1989-1981رونال ى مب دت عل ارتر_ اآ ي ) آ ف
دة في                    ة الجدي ادة المرآزي سريع وتأسيس القي شار ال وة االنت االول من   استمرار بناء ق

رى            . 1982آانون الثاني    ا ي وسعى الرئيس ريغان إلى توسيع مبدأ آارتر ليتضمن آم
سعودية   ة ال ة العربي د للمملك ن التهدي وع م دة من اي ن ات المتح ة مصالح الوالي حماي
اف                    ون ايق اخ مضيق هرمز اذا ماحاول اإليراني ى استمرار انفت والتهيؤ للمحافظة عل

اري ط التج ذه اإلس. الخ ةان ه تراتيجية الجماعي سميتها باإلس ن ت او . تراتيجية يمك
ع                  )170(اإلجماع اإلستراتيجي  شمل  جمي ة لي وم المصلحة الحيوي ان مفه د وسع ريغ  وق

الم اء الع ة  . انح ي آاف سوفيتي ف ة ال ل بمواجه شاملة تتمث ان ال تراتيجيه ريغ وآانت إس
اال         ستويات والمج ة الم ي آاف يهم ف وق عل ة التف الم، ومحاول اطق الع د )171(تمن وبع

ام          ) غورباتشوف(وصول   سوفيتي ع اد ال ات     1985إلى السلطة في االتح دأت العالق  ب
ت      دى ثواب سوفيتي تالشت إح اد ال ار االتح ع انهي ين، وم ين العمالق ين القطب ر ب تتغي
ة               ة، والمنطق التخطيط االستراتيجي األمريكي في منطقة الشرق األوسط بصورة عام

 هناك الخطر السوفيتي من االمتداد إلى هذه المنطقة         العربية بصورة خاصة، اذ لم يعد     
 .بما تمثله من مصالح حيوية لألمن القومي األمريكي

 
 

 
 : تمهيد 

لقد آانت للتطورات والمتغيرات الدولية الجديدة أثرًا واضحًا في االستراتيجية     
ا ف               ي االمريكية بصورة عامة، واتجاه المنطقة العربية بصورة خاصة، نظرًا ألهميته

ة           ات بيئ ي مكون ل ف دل الحاص ى التب ك ال ع ذل ة، ويرج تراتيجية االمريكي االس
رات التي                 اردة، آمحصلة للمتغي االستراتيجية االمريكية في مرحلة ما بعد الحرب الب
ى                     رات عل ذه المتغي أثير ه ة ت ساءل عن آيفي طرأت على النظام الدولي، وإزاء ذلك نت

يتم               استراتيجية الواليات المتحدة تجاه المن     سؤال س ذا ال ة عن ه ة ؟ ولإلجاب ة العربي طق
 :  تقسيم هذا الفصل على ثالثة مباحث هي

 
 .المتغيرات الدولية: المبحث األول
 . بيئة االستراتيجية األمريكية في ظل المتغيرات الدولية: المبحث الثاني
ث ة للهيمن : المبحث الثال تراتيجية األمريكي ى االس ة عل رات الدولي اس المتغي ة    انعك

 على المنطقة العربية 
 
 

                                                                                                                                            
: كميل منصور، السياسة األمريكية والشرق األوسط من كارتر إلى ريغان ، في كتاب            . د )169(

 ..81-80المصدر السابق، ص) السياسة األمريكية والعرب(
 10از ، المصدر السابق، صزحسن الب.  د )170(
 .145وائل محمد العبيدي، المصدر السابق، ص. د )171(



 

 المبحث األول
 الدولية المتغيرات 

سعى           - أي دولة    –الشك بان وجود الدولة       يلزم معه وجود اهداف ومصالح ت
 .، قائمة على مبادئ وسياسات معينةاإلنجازها وتحقيقها على وفق استراتيجيته

 تشكل بيئة   وتتأثر هذه االستراتيجية بالظروف واألوضاع المحيطة بها، والتي       
تراتيجية       ا االس ل معه ي تتعام ة الت ة الدولي ل البيئ تراتيجية، وتمث ل االس ة (عم خاص

ة  Greatest Powers)  الدول الكبرىةإستراتيجي من أهم المؤثرات، وتعكس لنا البيئ
دولي          ام ال ا النظ شكل منه ي يت ل الت ين الفواع ل ب ة التفاع ة طبيع  الدولي

)International System (ة و ي وهيكلي سة الت ه الرئي ين أقطاب وة ب ع الق نمط توزي
 )172(. تعكس شكل النظام الدولي القائم

ة                ة المتعلق المتغيرات الدولي د تشخيصها ب ويقترن فهم البيئة الدولية الجديدة عن
ا         ة بانه رات الدولي رف المتغي ستقبله، وتع دولي وم ام ال والت النظ ورات وتح : بتط

 بينما  )173().ريتشارد سنايدر ( عبر عنها    آما" مجموعة العوامل والظروف الخارجة   "
دهّا  ستي. ك( ع ام   ) جي هول ي النظ ا ف ر م ود تغي ى وج ا عل ستدل به ايير ي ا مع بأنه

دولي  ب  )174(ال ابالن  (  وذه ورتن آ وع     ) م ن مجم ون م دولي يتك ام ال ى إن النظ ال
ايزة من                     اط متم اج أنم ى إنت ا إل ؤدي تفاعالته داخل، وت ا وتت متغيرات تترابط عالقاته

 وك الدولي، ويمكن التعرف على جوانب االنتظام وعدم االنتظام من خالل السل
 
 

ا         د عليه رات التي يعتم ين المتغي تحليل عالقات التأثير المتبادل، والتي تربط ب
  )175(.توازن النظام الدولي واستقراره

تسبب ) Inputs(بأن المتغيرات هي بمثابة مدخالت      ) مورتن آابالن ( ويقرر  
وع  ام في إحداث ن ا النظ ألف منه ة للوحدات التي يت ات التبادلي ر في العالق من التغي

د وان ينتهي                  ك الب ا، وان ذل بعض منه الدولي، أو في الخصائص الذاتية التي يتألف ال
ات  صيغة مخرج دولي،     ) Outputs( ب ام ال لوآيات النظ ي س اس ف والت أس ى تح ال

                                                 
)172(  K.J.Holsti، Op. cit، p.p.29‐30. 
)173(  Richard C.Snyder،et.al، Foreign Policy Decision:Making:An Aproeach 

to  the  Study  of    el    International  Politics،(New  Yorkthe  Free 

press،1963)،p،67. 
)174( Ole.Holsti،  Change  in  the  International  System:  Integration  and 

Fragmention cololad، west viewpress،Inc،Boulder،1980)،P.9. 
، الكويـت،   )دراسة تحليلة مقارنـة   (  اسماعيل صبري مقلد، نظريات السياسة الدولية     .  د )175(

 .135-134، ص1987منشورات ذات السالسل، 



ة     ) آابالن( وفي ضوء ماطرحة  )176(.األمر الذي يخل باستقراره    رات الدولي فان المتغي
ة والمخرجات     ) Inputs( مدخالت ةهي بمثاب  ة اخرى      ) Outputs(من ناحي من ناحي

 .والتي تؤثر في توازن النظام واستمراره
ر      ا األث ان له ي آ سة الت ة الرئي رات الدولي ن المتغي ة م شخيص جمل ن ت ويمك

ي           ا ف م تأثيره ن ث دولي، وم ام ال ي النظ ر ف ة التغي داث عملي ي اح ح ف اء الواض  بن
 :االستراتيجية االمريكية وهذه المتغيرات هي

 : المتغيرات السياسية: اوًال
ذ      دأت من سوفيتي والتي ابت اد ال شرقية واالتح ة ال ر في الكتل ا التغيي ويقصد به

شوف ( وصول  ل غوربات ي  ) ميخائي سلطة ف ة  1985 اذار 11لل ت بجمل ي انته  والت
شرقية، وحل حل  ة ال د الكتل راط عق داث هي انف ون، اح ة الكوميك و، ومنظم ف وارش
سوفيتي           اد ال رًا تفكك االتح ة، واخي ائج            . والوحدة االلماني ك من نت ى ذل ا ترتب عل و م

ين وحدات                رئيسة ترتبط بأحداث تغير هيكلية النظام ثنائي القطبية، وطبيعة التفاعل ب
 .النظام الدولي
دولي بصورة فاوطالم ام ال ي النظ ادة ف دل اليحصل ع ة،  أن احداث التب جائي

  ليكون – عادة حرب آبرى –وانما يكون آحصيلة لتطورات يأتي بعد حدث جلل 
 

ة              ات الدولي ات والعالق ر في التوازن ه يمكن    . )177(بمثابة االشهار عن التغي فأن
ذي                  ذا الحدث، وال ل ه سوفيتي يمث اعتبار انفراط عقد الكتلة الشرقية وتفكك االتحاد اال

ائي القطبي        ة              ادى الى انهاء نظام ثن ة ثالث الم من خطر حرب عالمي اء الع  )178(ة، واعف
ة         الم عام دول الع سبة ل ي بالن ق امن اجس قل شكل ه ت ت املة آان ة ش ة نووي ومواجه

 .والسيما ألوربا وللقطبين العمالقيين بصورة اخص
دأت         سوفيتي ب اد ال ي االتح سلطة ف شوف ال ل غوربات ى ميخائي د ان اعتل فبع

سكر ا ي المع داعيات ف ات والت سوفيتي يتراجع عن  التراجع اد ال ذ االتح شرقي، واخ ل
 بصورة متدرجة وسريعة انحصرت في         –لعب دور القطب الثاني في النظام الدولي        

ام         سلطة ع ى ال شوف ال اد    1985المدة الممتدة من وصول غوربات  وحتى تفكك االتح
انون االول   ي آ سوفيتي ف ا1991ال ع االنعط رح  ف اذ وق سوفيتية بط سياسة ال ي ال  ف

اء   غوربات ادة البن تي اع سترويكا(شوف سياس ة  )البري فة والعالني ، والمكاش
، وحصلت هذه السياسة على موافقة المؤتمر السابع والعشرين للحزب       )الغالسنوست(

                                                 
. دراسـة فـي االصـول النظريـة       : عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي      . د )176(

 .48، ص1995والخصائص المعاصرة، بغداد، دار الشؤون الثقافية، 
النظام الدولي بـين الفوضـى واالسـتقرار        : عبد المنعم سعيد ، مابعد لحرب الباردة      . د )177(

القاهرة، مركز السياسة االسـتراتيجية      ( 1993و في التقرير االستراتيجي العربي      1993

   ).24، ص1994االهرام 
: ذهبت بعض االراء الى ان نظام ثنائي القطبية لن يتغير اال بحرب عالمية للمزيد انظـر         )178(

 .40انور عبد الملك، المصر السابق، ص. د



 فبسبب  )179(28/6/1988الشيوعي آما اقرتها اللجنة المرآزية للحزب والبرلمان في         
ادت       ) البريسترويكا و الغالسنوست  (من تناقض    ا اعت سوفيتية،      مع م شعوب ال ه ال علي
ن   ر م ة     60الآث شرت الفوضى االداري سوفيتية فانت ة ال ة البنيوي ت االزم ام تفاقم  ع

 . وتدهور االنتاج وتزايد االهمال للقضايا المعاشية
د                   ببًا في اسقاط العدي شوف االصالحية س سياسة غوربات فضًال عن ذلك آان ل

  القوى الشعبية ومطالبتها من االنظمة الشيوعية في أوربا الشرقية واستئناف
 

د          )180(بالمشارآة في الحكم والتعددية الحزبية       صعيد الخارجي فلق   اما على ال
ى سلوك سوفيتي      ) الغورباتشوفية(دفعت ظروف االتحاد السوفيتي الداخلية وطرح        ال

في التطبيق، فكانت الدعوة السوفيتية     ) ميخائيل غورباتشوف (خارجي استند الى افكار   
ادة  ى اع ل   ال ة، وجع سانية واالخالقي ايير االن ق المع ى وف ة عل سياسة الدولي ة ال هيكل

رى                  ازالت آب ديم تن سوفيتية بتق ة ال العالقات بين الدول ذات طابع انساني وبدأت الدول
سوفيات للحد               1986منذ عام    دمها ال  بشأن نزع السالح، ولقد اشرت العروض التي ق

صادي الث بء االقت ة الع سلح حقيق باق الت ن س ا م ي يمثله اليف الباهضة الت ل، والتك قي
سلح        ا في الوقت             )181(االستمرار في االنفاق على سباق الت تخلص منه ة في ال  والرغب

رى     ة اقتصادية آب د     . الذي آان االتحاد السوفيتي يعاني من ازم م يقتصر االمر عن ول
ة       ل االيديولوجي ن العوام دًا ع سوفيتية بعي ة ال سياسة الخارجي ت ال د اذ جنح ذا الح  ه

شيوعية           ورة ال ميًا تصدير الث شوف رس القول   . وعطل غوربات ن ب ان الصراع   : "واعل
ووي دًا في العصر الن ة خطرة ج ة هو عملي ساحة الدولي ام )182(".الطبقي في ال  وبقي

ام    ذ ع شرقية من ا ال ي اورب وار ف داث الث ي   1989اح سياسية ف ادة ال رث القي م تكت ، ل
سحب قو  ا يحصل، وشرعت ب سوفيتي لم اد ال شيكوسلوفاآيا االتح ن المجر وت ا م اته

 ، واالآثر من 1991والمانيا وبولندا قبل منتصف عام 
 

                                                 
ـ     : بريسترويكا ميخائيل غورباتشوف، ال    )179( ى أيـن نحـن     اعادة البناء والفكر االشتراكي، ال

 .154و66، ص1990سائرون؟ ترجمة عباس خلف، شركة المعروف، بغداد، 
العـرب وتحـدي    : (محمد االطرش، حول االزمة االقتصادية الدولية الراهنة، في كتاب         )180(

 .30-28، ص1999، بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، )النظام العالمي
ع في اطار إجراءات بناء الثقة واالمن في         سمح السوفيات بتفتيش المواق    1986ففي عام    )181(

وافقوا على اتفاق حول االسلحة النووية متوسطة المدى طبقاً لمـا           1987اوربا، وفي عام    

 اعلن غورباتشوف تخفيض القوات السوفيتية من       1988يريده الغرب، وفي كانون االول      

جوززيـف  : ظران. جانب واحد، واقترح تخفيضات ضخمة في القوات التقليدية في اوربا         

، ابريـل   )100(، ع "السياسة الدولية "ناي، الحد من التسلح بعد الحرب الباردة، مجلة         . س

 133حسن البزاز، المصدر السابق، ص: ، أنظر أيضا د310، ص1990
 .128حسن البزاز، المصدر السابق، ص.  د)182(



 
ام            ى حل حلف وارشو في تموز ع دمت عل ا اق ذا فأنه دت  )183(1991ه ، واي

دار     سقوط ج ى ب ذي انته انيتين، وال ين االلم وار ب تح الح راء ف سوفيتية اج سياسة ال ال
وطه ايذانًا بأنتهاء الحرب الباردة بين ، ومثل سق1989 تشرين الثاني عام 9برلين في 

رب  شرق والغ نظم      )184(.ال م لل حب دعمه ى س دريجيًا عل سوفيات ت ل ال ا عم  آم
سحابهم                     وا عن ان لميًا، واعلن ى حل النزاعات س المارآسية في العالم الثالث ودعوا ال

ا          ∗ 1988من افغانستان عام     سحاب من آمبودي اميين باالن ، )185( وامروا حلفائهم الفيتن
ا، وسحب                      فض ى استقالل ناميبي م عل ة في انغوال، وعمله اء الحرب األهلي ًال عن انه

ة     ا، وتخفيضهم لحجم                ) منغستو ( تأييدهم لحكوم ا حول ارتيري ا في نزاعه في اثيوبي
صالح الصين                 ة ل قواتهم في منغوليا، وعلى الحدود مع الصين، تعديلهم للحدود النهري

 . مما ضمن لهم عالقة جيدة مع الصين
ار             وا رًا صارخًا النهي لى جانب التراجع العسكري السوفيتي، والذي مثل مظه

ساسي     اء ال اء االنكف د ج دولي فلق وازن ال ات    (الت رك الوالي صره بت ن ح ذي يمك وال
سياسات  سياق وراء ال ة، واالن ات الدولي ل االزم ي ح ردة ف ة متف دة االمريكي المتح

ا حصل في احداث غزو العراق للكويت                 ر عن اقصى درجات        . االمريكية آم ليعب
 ) .االنهيار

 وتأآد تراجع النفوذ السوفيتي بتآآل نفوذه العسكري واالستراتيجي وسقوطه            
ة   ه نتيج ك آل ى ذل ة، وترتب عل ة الغربي صادية والمالي ساعدات االقت ة الم تحت رحم

 مفادها تراجع النفوذ االستراتيجي العالمي لألتحاد السوفيتي وانهيار 
 

ة النظام           . التوازن الدولي  وعد ذلك ابرز حدث ادى الى تغيير اساس في هيكلي
 . القائم على القطبية الثنائية∗الدولي

                                                 
 الشرق االوسط للمدة    دراسة في " هالة خالد حميد، االحالف والتحالفات في البيئة الدولية،          )183(

 جامعـة بغـداد،   -كلية العلوم الـسياسية -رسالة ماجستير غير منشورة  " 1985-1992

 . 42-41، ص1994
العـرب  : ( محمد حسنين هيكل، العرب على اعتاب القرن الحادي والعشرين، في كتاب           )184(

 .310المصدر السابق، ص). وتحدي النظام العالمي 
 .1989ن افغانستان عام انتهى االنسحاب السوفيتي م ∗
 128حسن البزاز، المصدر السابق، ص. د )185(
الكيفية التي يتم من خاللها توزيع مـصادر القـوة والنفـوذ بـين              "  يقصد بالهيكلية الدولية      ∗

على نحو يجعل من بعض قوى النظام       " الوحدات اللتي يتشكل منها النظام السياسي الدولي        

عبد . د: انظر. الوحدات االخرى التي يتشكل منها النظام     متفوقة وتشغل مكانه متقدمة على      



وى            وازن ق ة مرهون بت واذا ماتذآرنا بان استمرار النظام الدولي ثنائي القطبي
ا       ا بينهم ين فيم دولي                 )186(هذين القطب وازن في النظام ال ول ان اختالل الت ا الق ،  امكنن

ائم االن               الذي حل نتيجة ازا    دولي الق . لة قطب اساس من النظام، هو مايميز الوضع ال
ة        وفي  ضوء ذلك فقد مثل انهيار االتحاد السوفيتي وغياب تأثيره في التفاعالت الدولي
ار                     د انهي ا شاع بع آقطب أساس ، تغيرًا في صورة النظام الدولي، وبغض النظر عم

ا نعيش    سوفيتي عن آونن اد ال اً (االتح ًا دولي دًانظام ا في  )  جدي ة، او انن احادي القطبي
كله     ول ش ف االراء ح ادم، تختل ي ق ام دول يرورة لنظ ة ص اتين  - ∗∗مرحل د ه  تع

ك          -االطروحتين محط إشكال وجدل واسع في اوساط المختصين        بغض النظر عن ذل
 .فأن حقيقة انعدام توازن القوى قائمة الجدل فيها

ر        اال ان سمة انعدام توازن القوى، ال تعفينا        ة التغي  من السؤال عن ماهية طبيع
ة   ى البيئ ي طرأت عل داعيات الت ر الت ى اث ة عل ائي القطبي ام ثن ي النظ ي حصلت ف الت

 الهيكلية للنظام الدولي، عقب فرط عقد الكتلة الشرقية وتفكك االتحاد السوفيتي؟ 
 
 

ين  ( يحدد   ا             ) روبرت جيل رات التي تتصف به واع عريضة من التغي ة ان ثالث
  )187 (:الدولية، وهياالنظمة 

                                                                                                                                            
محمد السيد سليم،   . ؛  د  36القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي، مصدر سابق، ص        

 .262، ص1988، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 2تحليل السياسة الخارجية، ط
دار النهـضة العربيـة     وت،  بيـر  ، مدخل الى علم العالقات الدولية     ،محمد طه بدوي  . د )186(

 .25ص ،1972 ،للطباعة والنشر
وليد عبد الحي، تحوالت المسلمات في نظريـات العالقـات          . د:  حول هذه االشكالية انظر     ∗∗

 .159-158،ص1994، الجزائر، مؤسسة الشروق لألعالم والنشر، 1الدولية، ط
انات التي تكون نظاماً دولياً،     التغير بطبيعة االعضاء او الكي    ) تغير االنظمة (يقصد باالول  )187(

التغيـر  (اما الثاني   … الدول القومية، المؤسسات ذات الجنسيات المتعددة     . االمبراطوريات

فهو التغير في شكل السيطرة او التحكم بالنظام الدولي وهو تغير يضمن النظـام              ) النظامي

امـا  … قدار الهيبة وليس تغير النظام، وبذلك يستلزم تغيرات في التوزيع الدولي للقوة وم          

فهو التغير الذي يحدث في شكل التفـاعالت او العمليـات بـين             ) تغير التفاعل ( االخير  

الكيانات في نظام دولي متقدم باستمرار، وال ينطوي على تغير في عموم ترتيـب القـوة                

: للمزيد انظـر  . والهيبة، وقد يؤدي هذا التغير البداية لتغير نظامي، ومن ثم تغير االنظمة           

، 1باسم مفتن النصر اهللا، ط    : وبرت جيلبن، الحرب والتغير في السياسة العالمية، ترجمة       ر

 .55-50، ص1990بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 



ة  ( ر النظامي   (و) تغير االنظم ر التفاعل   ( و) التغي وبحسب مصطلحات    ). تغي
وع االول             ) جيلين( ة الن ر  (اليعكس التغيير الحاصل في النظام الدولي ثنائي القطبي تغي

 .من المتغيرات التي تصيب النظام الدولي) االنظمة
ر مراحل تطوره اال ان          ومع تعدد الفواعل الدولية التي ظهرت في النظام ا          دولي عب ل

ل الفاعل االساس في               ) الدولة القومية ( آما يقرر دارسو العالقات الدولية ما تزال تمث
ا            . )188(النظام الدولي  ان له صحيح ان التطورات في ميدان التكنولوجيا والمعلومات آ

يادة      اقض س ي تن غ ف ر البلي ة (االث ة القومي اء    )الدول ى الغ صل ال م ي ك ل  ، اال ان ذل
 . وافولها وحلول آيانات او وحدات جديدة محلها)189()الدولة ـ القومية(سيادة

 
 

ائي                   دولي ثن ذي اصاب النظام ال في حين يمكن تأشير رأي مفاده، ان التغير ال
ر   و تغي ة ه امي ( القطبي بن  ) نظ صطلحات جيل سب م اد   . بح ع دور االتح ا تراج وم

ة، جعل من القطب      السوفيتي في القوة والتأثير ـ والذي رتب خلًال في    ة الدولي الهيكلي
أثير        ) الواليات المتحدة (المقابل وة والت ك      -يستأثر بمصادر الق ى ذل يًال عل ل  . اال دل ومث

ين وحدات                 هذا التغير مقدمة لنتيجة طبيعية هي حصول تغيير في التفاعالت الدولية ب
 .النظام

ر التفاعل  ( اال ان هذا التغير ليس من جنس         ه    ) تغي ذي تحدث عن ين (ال ). جيل
ه        روة في ذا    )190(والذي يحدث في النظام الدولي مع ثبات توزيع القوة والث  ونجم عن ه

 :التغير جملة من الحقائق هي
د،                    .1 سوفيتي القطب االعظم الوحي اد ال ار االتح د انهي ات المتحدة بع  اضحت الوالي

ام   دات النظ ين وح سلوآية ب اعالت ال اط التف د انم ي تحدي م ف والفاعل االول وااله
اتها الخارجي ال سار سياس ي م ة  ةدولي، وف ن الناحي ى م ة االول دت الدول ، وغ

ه                     افئ وحلت محل ذي غاب في القطب المك العسكرية االستراتيجية، في الوقت ال
سكرية   دراتها الع ي ق دة ف ات المتح ي الوالي ة تل ة آدول يا االتحادي روس

                                                 
)188(  Ropbert .Keohane، International Institutions and State Power، Essys 

in  International  Relations  Theorys،  Sanfrancisco،  Westviwwpress، 

1989، p.1.  
)189(  Anne‐Mori Saughter، the Real New World Order، "Foreign Affairs"، 

vol.76.No.5.1997، p.184. 
و يمكن ادراج المراحل التي مـرت بهـا         )تغيرالتفاعل  (  جيلبين لـ    وفق تعريف وعلى   )190(

 الخالق عبداهللا، العالم    عبد. د: حول هذه المراحل انظر   . الحرب الباردة، تحت هذا التغيير    

المعاصر والصراعات الدولية، الكويت ، المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون واآلدب ،              

 .87-71، ص1989



و         )191(.االستراتيجية الم يعيش تحت سيطرة ق ة واحدة   وعلى النحو الذي جعل الع
  )192(.متفوقة

 
ان نهاية النظام الدولي ثنائي القطبية بانهيار احد قوائمه االساس، وزوال التضادية             .2

ة       اعالت الدولي ات والتف ة العالق ن طبيع رت م د غي ة ق  .االيديولوجي
) شمال ـ شمال ( ـ نسبة الى االتجاه ـ فان عالقات  ) االتجاهية(  فعلى صعيد التفاعالت

اردة، اذ حتى مع                      بزوال االتحاد    ا حرب ب ة الحال توسم  بانه د بطبيع السوفيتي لم تع
ببعض عناصر التأهيل لدور القطب المضاد، اال انها ال تشكل ) روسيا الجديدة(احتفاظ

رب      ضادة للغ ة الم ن االيدلوجي ا ع دة لتخليه ات المتح ا للوالي سُا وموازن دًا مناف ن
م     . )193(لرأسماليالرأسمالي وسعي الروس لألندماج في االقتصاد ا       وبذلك فقد زالت اه

ديولوجي              اون      . سمة آانت تحكم الحرب الباردة وهي الصراع  االي يم التع رت ق وتغي
ي     ور النفع ى المنظ ة ال ى االيديولوجي اردة عل رب الب ة الح ي مرحل ا ف ن ارتكازه ( م

ات     . بعد نهاية الحرب الباردة   ) البرغماتي وب    -شمال   ( اما عن  عالق ا زالت    )  جن فم
د رقاع م تتغي ة ل افؤ قائم ال تك شمال . ة ال زول صراع ال تعادت )  غرب-شرق( وب اس

د      ع تهدي دولي،  اذ تراج اق ال ى النط صراعات عل ة ال ب(هيكلي ه  ) رع شرق ووج ال
سكاني       )الجنوب(اهتمام السياسة الغربية، الى تهديد   د حول النمو ال ا التهدي دور هن ، وي

ة،       ة االيد( والطاقة واستيعاب الحداثة والثقاف دمتها        ) يولوجي الرافضة للغرب، وفي مق
اني        ك سيجعل      … االسالم، وبنماذج التنمية على الطراز الياب ة  ) الجنوب (آل ذل بمثاب

اعالت         )194(التهديد للشمال  ى صعيد التف ا عل ة (   ام ى نمط التفاعل          () النوعي سبة ال  ) ن
سم بتراجع مؤشرات المن ا تت اردة، فانه ة الحرب الب اء مرحل ي ظهرت بانته سة الت اف

م دول        ي معظ دفاع ف ة ال ت ميزاني د تراجع صادية، فق سة االقت و المناف سكرية نح الع
ة                   د دور المعرف سلعية، وتزاي ارة ال ى حساب التج العالم، وتصاعد دور رأس المال عل

  إذ ترتب على زوال )195(…آسلعة رئيسة
 
 

                                                 
محسن خليل ، المتغيرات الدولية الجديدة ، ومخاطرها على االمن القـومي العربـي              . د )191(

 .5، ص1999، السنة االولى ، )1(، ع"دراسات سياسية"مجلة 
البعض الى ان  التغير الحاصل في النظام الدولي افضى الى قيام نظـام احـادي                ويميل   )192(

 :انظر . قطبية
Josoph .Nye،What New Word Order،"Foreign Affairs", vol.71 No.21992, p.85. 

" افـاق عربيـة   " أم متعدد االقطاب ، مجلـة         كاظم هاشم نعمة ، عالم احادي القطب      .   د  )193(

 35،ص1993ة عشر، شباط ، السنة الثامن)2(ع
 .156عبد االله بقلزيز، المصدر السابق، ص )194(
 .156وليد عبد الحي ، المصدر السابق، ص.د )195(



باردة، التي حكمت عالقات العمالقين وحلفائهما ابان الحرب ال       ) الرعب النووي ( سمة
شمال    رًا     )  غرب –شرق  (وتراجع حدة التوترات في عالقات ال ديًال آبي تج تع ذي ان ال

رامج                     ات الحد من االسلحة والب ه في اتفاقي في برامج التسلح وغير التسلح، وعبر عن
ة  دين لمنظوم ا ت م انه رى وبحك صادية الكب وى االقت أن الق ك ف ة، فضًال عن ذل النووي

ا    ان تفاعالته دة، ف ة واح ديولوجي ،      قيمي ضاد االي احر والت ل التن ن عوام تخلو م  س
صادية  افس اقت ات تن ه عالق يحل محل ات صراع  )196(وس ى  عالق ا ال صعب تحوله  ي

ارة                وى، وينبغي االش عسكري بسبب من خاصية االعتماد المتبادل التي تربط هذه الق
ة ان  ة يؤشر حقيق اعالت الدولي ع التف رغم من ان واق ى ال ه عل ى ان ا ال ةالزعا(هن ) م

ة                        اعالت الدولي اط من التف اك انم ان هن ة، ف وى من أي مرحل االمريكية قد اضحت اق
دول                 ين ال ة عظمى، وب يمكن تلخيصها بالتحالف والتنافس بين الواليات المتحدة آدول

ة  ة الدولي لم التراتيب ي س ا ف ي تليه ات  . )197(الت د عالق ذي تنحسر وتبتع ي الوقت ال وف
ستمر،          الصراع بين دول الشمال لصالح ال      ات الصراع ت ان عالق تنافس االقتصادي، ف

د                       ة مابع فيما بين دول الجنوب وحتى مع انخفاض حدة بعض الصراعات في مرحل
وب، وبصورة                 الم الجن الحرب الباردة، فان اتجاه الصراع يتجه الى ان يكون داخل ع

ا              ة ذات الط بع اقل فما بين دول بسبب من االنقسام والصراع الداخلي والحروب االهلي
ديني  ي وال ي والعرق سياسي واالثن شمال   )198(ال الم ال ين ع ة ب ن ان المواجه ضًال ع  ف

 .والجنوب ال تستبعد استعمال القوة العسكرية بخالف مايحصل بين دول عالم الشمال
وب  .2 الم الجن يش ع اهر      : تهم م مظ ن  اه دًا م سوفيتي واح اد ال ار االتح كل انهي ش

ا             . االنكشاف االمني لدول العالم الثالث        م  حلفائه دت دول المجموعة احد اه اذ فق
 على الصعيد الدولي، وال تكمن الطبيعة المعقدة لهذه االشكالية في 

 
سياسية    اعالت ال ار التف ي اط ة ف ة دول المجموع ساندة لحرآ ة الم وة الدولي اب الق غي
ى  شاآل متأصلة عجزت حت اني من م دول تع ذه ال ا ان ه ا يضاف اليه ة، وانم الدولي

ادرة                  الوقت الرا  ة الق ا للوحدة  القراري دمتها افتقاره ا، في مق ول له اد الحل هن عن ايج
دد            ة التي يمكن ان ته ة المشكالت الدولي ة في مواجه على بلورة مواقف سياسية دولي

 .)199(امنها واستقرارها ، فضًال عن ضعفها االقتصادي وهشاشة استقاللها السياسي
ش       .3 تالل ال و االخ دولي نح وازن ال ول الت ع تح سوفيتي،   وم اد ال ار االتح ديد بانهي

ات المتحدة ان تستصدر               تحولت معادلة االمم المتحدة، فاصبح من الميسور للوالي
ماتشاء من القرارات من مجلس االمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، في محاولة            
ضوية    ة الع دول دائم سياق ال ستغلة ان لوآها، م اط س ى انم شروعية عل اضفاء الم

نقض         وراءها بسهول  اء ظاهرة ال و (ة، مقارنة بالماضي، واختف ، التي ميزت     )الفيت

                                                 
 .88 ص،سابقال المصدر ،عبد القادر محمد فهمي. د )196(
 .6-5 ص،سابقالمصدر ال ،محسن خليل.  د: انظر،حول عوامل التحالف والتنافس  )197(
 35-30 ص،سابقالمصدر ال ،عم سعيدنعبد الم. د )198(
 .90-88سابق صال ر المصد،عبد القادر محمد فهمي. د )199(



م المتحدة             شاط االم ق االمر       )200(.مرحلة الحرب الباردة، وحدت من ن در تعل  وبق
ي،            ى النظام االقليمي العرب ر عل بالمنطقة العربية فقد انعكست تاثيرات هذا المتغي

د   د المح د اح دولي يع ام ال ة ان النظ ن حقيق َا م ك انطالق سياسة وذل سة ل دات الرئي
نظم                      رى وال وى الكب ين الق ات ب م للعالق ه محدد مه الدول الخارجية، فضًال عن  ان
ة ،              االقليمية، ومنها النظام االقليمي العربي فبصرف النظر عن المجادالت الفكري
ائي        ام ثن اء نظ ة انته ى حقيق ًا عل اك اتفاق ان هن د ، ف دولي الجدي ول الوضع ال ح

ول العال ة، وتح ى     القطبي ات صراعية ال ن عالق دولي م ام ال ة النظ ى قم ات عل ق
ة                  رات الدولي ذا يعني ان المتغي ادل، وه اد المتب عالقات تعاونية، وحالة من االعتم
ل،                  ر من ذي قب ة اآث الراهنة تدفع الى تقليص حرية الحرآة المتاحة للنظم االقليمي

 بما في ذلك النظام 
 
 

 التي ترتبت على هذه التطورات في النظام           االقليمي العربي، ويمكن تلخيص  النتائج     
 )201 (:الدولي على النظام االقليمي العربي فيما ياتي

  
 
ات المتحدة                   -أ رك  الوالي د ت اردة ق  ان انهيار االتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الب

ة،      القوة المهيمنة على المنطقة االمر الذي يحد من حرية الحرآة  للدول العربي
ضييقًا و  ل ت ارات       ويمث ى الخي واردة عل ود ال ضاعفة للقي رص وم حًا للف اض

ضايا        ة الق ي  اهمي ع ف ة ، وتراج ساحة الدولي ي ال ي ف ام العرب سياسية للنظ ال
دولي    ام ال دة النظ ي اجن ة ف                       . العربي

ومما يزيد من هذه القيود وتفاقمها ما يعانيه من النظام العربي من تفكك وعدم               
ل وقي  ك، ب ع   تماس ات وضمانات م بقية لترتيب اء االس ه باعط ام بعض وحدات

 .القوى   الكبرى على ماعداها من ترتيبات عربية لألمن
س . ب ام نف ذا النظ د ه سه يج ي الوقت نف وة  هوف ع الق ة م ر متكافئ ة غي ي مواجه  ف

وازين                 ذا االختالل في م صناعية، ويتضاعف ه ة ال األمريكية والدول المتقدم
دان        القوى بسبب احتكار ه     ة في مي ة الراهن ورة التكنولوجي ائج الث دول لنت ذه ال

سه                ة، وفي  الوقت نف ات الدقيق ات، وااللكتروني انظمة السالح ومجال المعلوم
 .فقدت الدول العربية مصدرًا مهمًا للمساعدات بانهيار االتحاد السوفيتي

                                                 
النظام الـدولي   : (  في كتاب  ،لم الثالث والنظام الدولي الجديد    ا الع ،يدرياض عزيز ها  . د )200(

 ،دار الشؤون الثقافيـة العامـة     بغداد،   ، باسل البستاني  ،د:  تحرير ،)اراء ومواقف : الجديد

 .228 ص،1992

:  في كتاب  ، الفرص والقيود  ، الوطن العربي والواليات المتحدة    ، سعودي أبو بكر هالة. د )201(   

 .265-262سابق صالمصدر ، الالوطن العربي والواليات المنتحدة االمريكية( 



دولي              .ج ى   الى جانب ذلك فان من القيود التي فرضتها  التطورات في النظام ال  عل
م المتحدة                  ذه التطورات من تهميش دور االم بط به النظام العربي، هي ما أرت
في الصراع العربي االسرائيلي، السيما في ظل هيمنة  الواليات المتحدة على            

    ).االتحاد السوفيتي السابق( المنظمة الدولية بغياب القطب الموازن
 

 
     :المتغيرات االقتصادية: ثانيا

ذا الم س ه ول  يعك ًا للتح صاد، تبع ة االقت ي اهمي صاعد ف صول الت ر ح تغي
القوة    ا ب سكرية فحسب، وانم القوة الع دار ب د ي م يع ذي ل ن ال وم االم ي مفه الحاصل ف
وذ             ر النف دول ال يضمنها غي ين ال االقتصادية ايضًا، آما اضحت الكثير من العالقات ب

وذ العسكري،                اد يعوض النف ذي عوض أو آ الي وال ه     االقتصادي والم ى ان  فضًال عل
ذي             دولي وال وازن ال ة، والت ة الدولي ع القطبي يعكس ما اماله االقتصاد من تأثير في واق
وازن       ي الت تالل ف ع االخ ن واق ر م د تغي رى، ق صادية آب اب اقت صعود اقط سد ب يتج

صادية والتوجه              . الدولي فضًال عن تصاعد حدة التنافسات االقتصادية   بين القوة االقت
 .ت دوليةنحو اقامة تكتال

ذي يكمن في              ة وال ات االقتصادية الدولي الى جانب ظهور اهم تغير نال العالق
ة  ذات  "العولم ى ال ة عل اه القاعدي ذي تتمحور خالي دولي ال صاد ال ن االقت ال م واالنتق

نظم            ل ال ل مح ولم يح اج مع ام انت روز نظ ز بب المي يتمي صاد ع ى اقت سة ال والمناف
 )202(".االنتاجية الوطنية

ر ى ال ى دور  وعل د عل ي التاآي صادية ف ة االقت تالف االنظم ن اخ غم م
صاد من                      ان االقت ا تتفق ب ة، فانه ات الدولي ة العالق ى طبيع االقتصاد في التاثير عل

ة      ات الدولي ة في العالق ة والفاعل ؤثرات الهام ين   )203(.الم ده ب ات وطي اك عالق  فهن
دولي       تعاظم القدرة االقتصادية واالنتاجية والمرآز الذي تحتله الدو        ل في النظام ال

 في وقت محدد، ومن هنا اضحى فعل آل دولة وفي جوانب اساسية 
 
 
 

                                                 
 في ضـوء نتـائج جولـة ارغـواي          ،غاتل دراسات في اقتصاديات ال    ،حميد الجميلي . د )202(

 ،1998 ثقافيـة العامـة،   دار الـشؤون ال   بغداد،  . فاوضات التجارية المتعددة االطرا   للمف

 .61ص
 ، كلية القانون والسياسة   –جامعة بغداد   بغداد،   ، 1 ج ، العالات الدولية  كاظم هاشم نعمة،  .د )203(

 .130-129 ص،1979



ا في    )204(منه، يتوقف على قدرة قوة جسدها االقتصادي وسالمته      ًا لم  تبع
ة     ناعية مدني دة ص اء قاع ى بن ة عل درة الدول دى ق ي م أثير ف ن ت صاد م االقت

 .وعسكرية
ان      وفي الحقيقة ان التغيرات في البيئة االقت       ول ب صادية الدولية تدفع الى الق

ه ياخذ         المي،  بمعنى ان هناك اتجاها نحو الليبرالية واقتصاد السوق في النظام الع
ة مؤشرات                   ك لجمل ة النظام الرأسمالي، وذل طابعًا راسماليًا او انه يتجه نحو هيمن

 : هي
ا .1 ار االتح ردانهي تراآية الكب ة االش ار التجرب سوفيتي وماصاحبه من انهي ي  ال ى ف

 .العالم، واتجاه الدول المستقلة عنه، بما فيها روسيا الى نظام اقتصاد السوق
 .االنفتاح الصيني على اقتصاد السوق الحر .2
ة              .3 توجه اآثر دول العالم الثالث الى تبني نظام اقتصاد السوق بعد فشل نماذج التنمي

 .المتبعة فيها
ص     .4 دير االقت ي ت ة الت صادية العالمي سات االقت سات   ان المؤس ي مؤس ي ه اد العلم

ك         د والبن ندوق النق ة وص ارة العالمي ة التج دمتها منظم ي مق ف ف مالية، ويق راس
 .الدوليين

ات المتحدة             .5 د الحرب    . ان القوى المهيمنة في النظام الدولي وعلى رأسها الوالي بع
ة  ى عولم ة الرأسمالية، وتعمل عل سها وريث ّد نف وى رأسمالية، وتع اردة هي ق الب

دة        .  الرأسمالية االيديولوجية رى الجدي ا  ( فضًال عن ان القوى االقتصادية الكب الماني
ان ة ) والياب وى التقليدي ا( والق سا وبريطاني مالية) فرن وى الرأس ة .هي ق ع اهمي وم

ه         االقتصادات التقليدية، فانه اتخذ ابعادًا جديدة، ادت الى تصاعد قيمته، خاصة وان
 التي رتبها تطوراقترن بتغير الثورة الصناعية الثالثة، و

 
ظهور نظام جديد لخلق الثروة، اليقوم على       " اقتصادي غاية في االهمية وهو      

  )206(. وانما يقوم على العلم والمعرفة)205(". العضالت آما آان في السابق
و          ى      (  اقتصادي    –ومن هنا ذهب الرأي ان المتغير التكن صاد المستند عل االقت

ة     د ورسم هياآل         )تكنولوجيا الثورة الصناعية الثالث رئيس في تحدي ر ال  اضحى المتغي
اعالت                  ات والتف دة من العالق القوة في البيئة الدولية الجديدة، ومن  انتاج االنماط الجدي
داف       ي االه سابقة ف اط ال ن االنم ف ع ي تختل سكرية، الت صادية والع سياسية واالقت ال

                                                 
 الحكمـة    دار دراسة نظرية، بغداد ،   : مازن اسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية    . د )204 (

 .166 ص،1991 للطباعة،
فتحـي بـن    . د:  ترجمة   ،2 ط ،ر تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة      لالفين توف  )205(

 22 ص،1996 مكتبة طرابس العلمية العالمية رشوان، ونبيل عثمان، طرابلس ،
ان السمة االساسية للثورة الصناعية الثالثة هي ان التقدم العلمي اصبح اسرع من التطور               )206(

 وبذلك  ،وان هذا التقدم التكنولوجي اسرع من تطور االنتاج نفسه         ،التكنولوجي أي التطبيقي  

 17-15 ص،سابقالمصدر ال فؤاد مرسي،. د: انظر. ا العلم نفسه قوة انتاجية مباشرةغد



ات     وتبعًا لذلك فا     )207(.وآثافة التفاعل . والسلوك، ودرجة االرتباط   العالقات بين الوالي
الم      ي الع سة ف صادية الرئي وى االقت دة والق ا،    ( المتح منها ألماني ا وض ان وأورب الياب

 . ستسهم في تحديد شكل النظام الدولي) ويضاف اليها القوة االقتصادية الصينية
ي     ع ب سم بخاصية الجم ائم يت دولي الق ول ان الوضع ال ن الق ك يمك ى ذل  نوعل

  )208().االقتصادية( ، والتعددية القطبية)العسكرية( القطبية االحادية 
ام   ي النظ ؤثرة ف ة والم ين االطراف الفاعل وذ ب وة والنف ع الق ادة توزي اذ ان اع

رى ذات    )التكنو ـ اقتصادية ( الدولي بدأ يرتكز على معيار القوة وى الكب ان الق ، لذلك ف
صادية  درة االقت ة –الق د ا– التكنولوجي ًا اساس قي شكيل ستكون اطراف ي ضوء . لت وف

 :ماتقدم يمكن تأشيرمايأتي
 
 

ين                 .1 ا االنفصال ب حدوث تحول في مفهوم القوة المعاصرة ترتب عليه نتيجة مؤداه
نظم        . القوة العسكرية واالقتصادية نسبيًا عن بعضها   ان في ال ا آ د االمر آم م يع فل

صاديًا، ويكف          وى اقت ة  الدولية السابقة، بان الدولة االقوى عسكريًا هي االق ي مقارن
 . الثبات صحة ذلك)209(الواليات المتحدة وروسيا، مع آل من اليابان وألمانيا

ثًال  . التراجع النسبي للقوة العسكرية، وتصاعد انواع اخرى من القوة العسكرية           .2 فم
سبة               ى ن سيطرة عل صاديًا وال ات المتحدة اقت تستطيع أوربا او اليابان تحدي  الوالي

المتحدة دون اللجوء الى اي نشاط عسكري، فلم تعد اآبر من اقتصاديات الواليات  
طالما اصبحت القوة العسكرية     .)210(السيطرة االقتصادية تحتاج الى القوة المسلحة     

  )211().لستر ثرو(اليوم ال تؤدي الى القوة االقتصادية بل العكس تمامًا آما يرى
سعى لبن                .3 د ت م تع اء احالف   والمالحظ ان ماترتب على ماتقدم ان الدول المرآزية ل

سعى         –حولها   ا ت اردة، ولكنه  وقد توقفت هذه الظاهرة حتى قبيل انتهاء الحرب الب
ى      . وليس صراعية . لبناء آتل اقتصادية ذات توجهات تنافسية      ًا ال مما يعني تراجع
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ة        وى التقليدي وازن الق وم       . )212(حد ما في مضمون ت ذا التحول في مفه م يكن ه ول
 : اب تقف وراء ذلك ابرزهاالقوة اعتباطيًا، فثمة مجموعة اسب

 
 

 
ة          ) توازن الرعب ( لجوء العمالقين بسبب من      .1 اقص امكاني ى تن ذي افضى ال ال

دمتها   ي مق ائل، ف ى وس سكرية ال القوة الع سم ب صاد(الح ، الدارة صرع )االقت
صادي و االقت ى النم ا ال ان وألماني ضًال عن انصراف الياب اردة، ف . الحرب الب

ى االصالحات صين ال اه ال ى  واتج وة عسكرية ترق اء ق بيًال لبن صادية س  األقت
 .لقابلية العمالقين

ى            .  ان تراجع وانهيار االتحاد السوفيتي     .2 ه العسكرية، ادى ال وهو في اوج قوت
أداة               درة او آ التشكيك في مدى جدوى وفاعلية القوة العسكرية آرآيزة لدعم الق

  )213(.فاعلة لفرض االرادة في المجال الدولي
ة الح .3 ين االقطاب جاءت نهاي صادي ب افس االقت دة التن اردة بتصاعد ح رب الب

ة  صادية الثالث ا ( االقت ان واورب دة والياب ات المتح افس  )الوالي ذا التن ل ه ، وح
سكرية   ة الع ل المواجه ة      )214(مح ي مرحل ة ف ت قائم ي آان ة الت وااليديولوجي

 .الحرب الباردة
رى  ان عدم جدوى استعمال القوة العسكرية في عالقات القوة بين         .4  – الدول الكب

اثيرًا               –باستثناء الردع    ر ت دول،  االآث ين ال  يجعل من قاعدة القوة األقتصادية ب
دول  ين ال ات ب ي مضمون العالق ة  . ف سم بدرج دولي يت ا ان الوضع ال اذ طالم

ان     رى، ف شمال الكب الم ال ين دول ع ة، خاصة ب ة المتبادل ن االعتمادي ة م عالي
ل اقتصاديًا تترجم الى عالقات ردع سياسية،    عالقات التكامل واألعتماد المتباد   

اع سياسة               رى اتب ة الكب وى الدولي وة من الق ة ق ى اي وفي المحصلة يصعب عل
 عدوانية عسكرية، فضًال عن سعي هذه القوى الى تحقيق مصالحها 

 
 

 
اوض اون والتف ر التع ة  )215(.عب تالت الدولي اهرتي التك ان ظ دم ف ا تق ضًال عم  وف
 . متغيرات االقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب الباردةوالعولمة تعكس اهم ال
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ة         .5 تالت الدولي شكيل التك و ت وات نح ي الخط سارعًا ف دولي ت سرح ال هد الم ش
ل    دة يح ة جدي دخول مرحل تعدادًا ل ات اس صف الثمانين ذ منت صادية من االقت

 . فيهاالصراع والتنافس االقتصادي محل الصراع العسكري وااليديولوجي
دأت د د ب يات         فق ق توص اعال لتطبي ًا وف ًا مكثف ة تحرآ ة االوربي ول المجموع

شأن مشروع     1987، والقانون االوربي الموحد عام      1985الكتاب االبيض لعام      ب
ام             ي ع اد االورب ك        .  1992اوربا، والذي اسفر عن قيام االتح ى ذل رد فعل عل وآ

ام   اعلنت الواليات المتحدة وآندا عن انشاء تكتل أقليمي للتجار      ، 1988ة الحرة ع
ل          1994، وفي عام    1991انضمت إليه المكسيك عام      ى تأسيس تكت ع عل  تم التوقي

ثالث       ) NAFTA( النافتا دول ال ذه ال ين ه ان           )216(.ب ادة الياب ال قي ى جانب احتم  ال
صنيع    ة الت يوية حديث دول االس ضم ال يوي ي رق آس ل ش ة–لتكت ور االربع ( _ النم

ة  هونغ آونغ، تايلند، سنغافورة، آو  ا الجنوبي شاء     )217().ري ادرة إن اك مب ا ان هن  آم
ضم  ي ت دان الرابطة الت ارة الحرة في بل ة للتج اي، تايلن(منطق سيا، برون ، داندوني

 ، اذ دعا رئيس وزراء )، وماليزيان، الفلبيةسنغافور
 
 
 

ة الرأسمالية،                  ة في المنظوم ود المراآز المتقدم والى جانب هذه التجمعات التي تق
ي تعكس اع  شكيل   والت ة ت ر عملي ة، تظه صادية العالمي ة االقت ة للخارط ادة هندس

 )218().تابعة( مجاالت اقتصادية فرعية 
ويعبر التوجه نحو التكتالت االقتصادية عن ادراك الدول المنضوية تحت            
سات   ة التناف ى مواجه دها عل درتها لوح دم مق تالت ع ذه التك ه

ة وال        )219(.األقتصادية ة الهائل دة عن االنتاجي صناعية        المتول ورة ال ى الث زة عل مرتك
صاد       رك ألقت صر المح ي العن صادية ه االت االقت تالت والمج ذه التك ة، وه الثالث

ة  دار ادارة مرآزي ذي ت رن الحادي والعشرين، وال صادية –الق ة االقت  – المرآزي

                                                                                                                                            
ـ    ،نظام الدولي ال االبعاد السياسية للتطور في      ،رضوان راضي العبداهللا  . د )215( : ( اب فـي كت

ركز الدراسـات    م مصطفى الحمارنة، عمان،  : ، تحرير )لعالميةالعرب في االستراتيجيات ا   

 .72و69 ص،1994 ،االستراتيجية
شـؤون  "، فـي مجلـة      النافتـا :  اتفاقية التجارة الحرة المريكا الشمالية     ،بشير العالق . د )216(

 .150، ص1994 ،سنة االولىل ا،)1(، ع "سياسية
  اقتـصادية،  – الجيو   دراسة في االبعاد  : ات االقتصادية  هندسة الفضاء  حميد الجميلي، . د )217(

 .132 ص،1994 ،)3(ع. "ؤون سياسيةش"مجلة 
 .المصدر نفسه )218(
 فتح اهللا ولعلو، تحديات عولمة االقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية، عمان، منتدى الففكـر               )219(

 .35،ص1996العربي، 



ذه   ا ان ه ة، آم ن الحروب الجاري د م ى مزي صراعات ال دة ال ه ح اقم في دد تتف متع
ى تز ضي ال تالت تف ر  التك اري الح ام التج ه النظ ي تواج ة، الت ة الحمائي د النزع اي

راف  دد االط تالت         )220(.المتع و التك ه نح الم يتج ى ع ة ال ت الحاج م دع ن ث  وم
ذه القواعد     د تمخضت    )221(التجارية الى قواعد تجارية والية لفرض ه  وبالفعل فق

 World(، عن انشاء المنظمة العالمية للتجارة  )1994-1986( جولة االرغواي
Tread of Organization (  صاد ي ادارة االقت ا ف دد دوره ي يتح والت

ذا القطب           ∗التجاري د اآتملت بظهور ه ة للتجارة     (ق ة العالمي ى جانب     )المنظم ، ال
 القطبين االخرين، وهما صندوق النقد الدولي والبنك 

 
ا    سيطر عله ي ت واق الت ساب االس سات لح ذه المؤس ل ه دولي، وتعم ال

ى ال    ة االسواق، اذ                 االحتكارات، عل ل بحري ا القائ سياسي له نقيض من الخطاب ال
ام    ى النظ اظ عل ة الحف عار وذريع وب، تحت ش الم الجن واق ع تح اس ى ف ل عل تعم

دد االطراف اري متع واق )222(التج واقها باالس اق اس ا والح ق تبعيته وة لتعمي ، عن
ة  ا -العالمي ى عولمته ارة – بمعن ة للتج ة العالمي ور المنظم ّد ظه ذلك يع ة  وب بمثاب

 .المتغيرالجديد في االقتصاد العالمي
دة             ا ليست بالجدي ة، فمع انه د       )223(اما عن ظاهرة العولم ا اقترنت بعق  فانه

 -:التسعينات السباب اهمها
صار       .1 ة االنت ك بمثاب ار ذل سوفيتية، واعتب ة ال ار التجرب تراآية، بانهي ع االش تراج

ي ال    ة ف ا وخاص ت مراآزه ي عمل مالية، والت ة الرأس دة  للتجرب ات المتح والي
 .االمريكية على الترويج القتصاد السوق الليبرالية الجديدة

                                                 
 .124حميد الجميلي، المصدر السابق، ص.  د )220(
 .221ليستر ثرو، المصدر السابق ، ص: انظر  )221(
، فهناك من يرى بانها فعل من افعـال         )التكتالت االقتصادية واالقليمية  (أي ازاء ظاهرة    اختلف الر  ∗

 شروطاً جديدة تولد عنها ارتقاء الدرجة التنافسية تالمقاومة ضد العولمة، خاصة وان العولمة خلق

فلم تبق الكيانات القطرية، قادرة على مواجهة رهانات هذه النافـسات، ممـا ادى الـى مـيالد                  

ومـن ناحيـة    . 33فتح اهللا ولعلو، المصدر السابق، ص     : انظر  : معات االقتصادية االقليمية  التج

اخرى يبرز رأي مضاد يذهب الى ان االقليمية هي عمل مكمل لذيوع العولمة، وكانها خطوة من                

، "مجلة النهج"انظر السيد ياسين، العولمة والطريق الثالث، : خطوات الوصول الى العولمة الكاملة

 . 66ص.1998السنة الرابعة عشر، صيف، ) 15(ع
 .65-64 ص،سابقالصدر ت، الم دراسات في اقتصاديات الغا،حميد الجميلي. د )222(
 لة القومية، ندوة العـرب والعولمـة،       العولمة والدو  ،جالل امين . د: ذهب الى هذا الراي    )223(

 1 ص،1997 ،مركز دراسات الوحدة العربيةبيروت، 



وم  .2 ي تق ة الت ة االسواق الداخلي مالية وحري الم وراء الرأس انجراف معظم دول الع
ى  صة(عل ة ∗)خصخ سات الدولي راف المؤس ت اش ة تح ات االنتاجي  القطاع

 ي اقتصاديات دول آصندوق النقد الدولي، الذي عدا منفذًا للتأثير والتدخل ف
 
 
 
 

شر     ذت تن ي اخ سية الت ددة الجن شرآات متع ل ال ن قب ا م تحكم به وب، لغرض ال الجن
   )224(.تأثيرها بصورة اآبر واوسع من ذي قبل

ة                 .3 شاء التكتالت التجاري رى، نحو ان صادية ( اتجاه المراآز الرأسمالية الكب ) االقت
صادية               ة مجاالت اقت ار ان       الكبرى، الى جانب التوسع نحو اقام ى اعتب ة، عل تابع

ه  ذا التوج ة( ه سات    )225()األقلم دة المناف د ح ة، وتزاي ق العولم ة لتحقي ي مقدم  ه
 .االقتصادية والتوسع نحو السيطرة على اسواق العالم بين هذه المراآز

ام      .4 ة ع ارة العالمي ة التج شاء منظم ام     1994ان ي النظ ة ف ة الثالث شكل الدعام ، لت
ادالت     . على عولمة االسواق عنوة    االقتصادي العالمي، والتي تعمل    ر المب ، وتحري

الم        ) الخصخصة( التجارية وفرض وصفات     ي لع وبرامج التثبيت والتكيف الهيكل
وب يًال       .الجن س تعج ل وتعك سب، ب دويل فح ًا للت دادًا طبيعي ة امت ل العولم والتمث

رة   . وترسيخًا لظاهرة التدويل ايضًا من خالل نوعي لهذه الظاهرة       وارتقاء في وتي
اء وتوسيع            الحرية الدولية للموارد ضمن تصاعد وتكثيف المنافسة، اذ واآب ارتق

وال      – بعد الحرب العالمية الثانية      –المبادالت التجارية الدولية     ال رؤوس األم  انتق
عبر الحدود الوطنية من خالل اقدام آبريات الشرآات ذات االصل االمريكي في              

                                                 
عملية تحويل الملكية من القطاع العام الى القطـاع          ( :وهي ). privatization(الخصخصة ∗

واول ) … ومايتبع هذه العملية من متغيرات هيكيلية على مستوى االقتصاد والفكر          ،الخاص

نقل الملكية  . محمد طاقة : للمزيد انظر … من روج لهذه الفكرة الواليات المتحدة وبريطانيا      

مجلـة  .   بين القبول الفكـري والتبنـي الـذرائعي        من  القطاع العام الى القطاع الخاص      

 .30-28 ص،1997 ،السنة الثالثون) 1( ع،دااالقتص

 
فـي ضـوء المتغيـرات الدوليـة          مستقبل النطام االقليمي العربي    ،منعم صاحي العمار   )224(

 جامعـة   ، غير منشورة مقدمة الـى كليـة العلـوم الـسياسية           ،اطروحة دكتوراه . الجديدة

 .68-67 ص،1997،بغداد
الـسنة  بغـداد،    ، السياسي للعولمة ومستقبل االقتصاد العربي     د االقتصا حميد الجميلي، . د )225(

 .55 ص،1999 ،االولى



ر عدة     )226(تها في مشاريع استثمارية   بداية االمر على القيام بتوظيف موجودا      ، عب
ة      اهرتين التجاري اء الظ هم التق د اس ة، وق ا الغربي الم، وبخاصة اورب اطق بالع من

ى              (والمالية   وال، عل ال رؤوس األم ة والتوسع بانتق أي التوسع بالمبادالت التجاري
 . دفع النمو الرأسمالي تقدم مضطرد

 
ع ج   ة توس شمال مرحل صاديات ال ت اقت ه دخل دة وعلي ة(دي ي العولم رور  )ه د م ، بع

ق        ن تطبي اجم ع رري الن د التح شيوع الم سم ب ذي ات ات ال ن الثماني صف االول م الن
ة   فات الليبرالي شيرنة  (الوص اني والتات صاد الريغ ة ان   )227().االقت ك حقيق ت ذل  ويثب

ة  . مالزمة للتطور الرأسمالي . ظاهرة العولمة  فهي نتاج التحوالت الموضوعية في بني
صناعي     . لرأسماليالنظام ا  اعي للعمل      . وقاعدته االساس المشروع ال سيم االجتم والتق

ة              )228(.ومستوى تطوره التقني  . فيه  اذ مر النظام الراسمالي بمراحل آانت آل مرحل
ة  ذه الحقيق ن  .تعكس ه يم ارباحه الخاصة م ى تعظ ام ال ى سعي النظ ك ال ويعزى ذل

ن ا    تقراض م ه، واالس تثمار ارباح ي اس ع ف الل التوس دم  خ اميل، الن ع واق الرس س
شأت  ور المن ى ظه ؤدي ال ع ي ا ان التوس ساد، آم ود والك ى الرآ ؤدي ال ع ي التوس
االقتصادية الكبرى عبر ترآز وتمرآز رأس المال، وهكذا تواصل التوسع اليوم وفي            
دود     ة بالح ا االطاح اول فيه دة يح ة جدي ى مرحل رى، ال ة الكب ورة التكنولوجي ظل الث

وب            سواء داخل   (القومية   ذا   ) المعسكر الرأسمالي، او االطاحة بحدود دول الجن ، وه
ة  رف بالعولم ع يع ن التوس نمط م سية  . ال ددة الجن شرآات متع يالد ال ذ م ك من دأ ذل وب

ة مفاوضات                   ًا في جول ر دولي ذي اق ، والتي   )الغات (لتصل الى نظام التجارة الحرة ال
   وبذلك )229(.، وانشاء منظمة التجارة العالمية)االرغواي(آان اخرها

 

                                                 
 .55صمصدر السابق، ال. حميد الجميلي.د )226(

 
 .24-20 ص، المصدر نفسه)227(
في  ، الظاهرة األستعمارية الجديدة ومغزاها بالنسبةللوطن العربي      ،محمد محمود األمام  . د )228(

عبد الباسـط عبـد     . د: تحرير) جتمعية في الوطن العربي   العولمة والتحوالت الم  : (كتاب

عبـد الكـريم    . د:   أيضا نظري. 85-77 ص   ،1999المعطي، القاهرة، مكتبة مدبولي،   

 : ،الراسمالية من المشروع التنافسي الى المشروع األمبريـالي الكـوني         ،  كامل ابو هات  

 ،الـسنة االولـى   ) 2( ع ،"الزحـف الكبيـر   " مجلة   ،لعولمة  قراءة في االصول التاريخية ل    

 .67-65 ص،1999
 ندوة العـرب    ،عولمة لثقافة ام ثقافة العولمة    :  والهوية الثقافية  ة العولم ،عبد االله بلقزيز   )229(

 .7-6 ص،1997،مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت،والعولمة



تجسد العولمةمتغيرًا جديدًا في البيئةاالقتصادية العالمية، وفضًال عن انها تعكس ارادة     
م   ا اه صاد الكوآب االرضي، ام ى اقت ة عل ي التوسع والهيمن مالي ف المشروع الرأس

 :  فهي )230 (ادوات العولمة
شكل          .1 ا ي ات عمله شرآات، وآلي ذه ال شاط ه سيات اذ أن ن ة الجن شرآات متعدي ال

مظهرًا من اهم مظاهر العولمة، اما الشرآات بحد ذاتها آمؤسسات ذات شخصية             
م     ضخامة الحج سم ب ي تت ة والت ا الفعال ة وادواته وى العولم م ق د اه ة، فتع اعتباري
ة        ى تعبئ درة عل ه، والق الم آل ي الع ي ف شار الجغراف شطة، واالنت وع االن وتن

اءا      تقطاب الكف ى اس درة عل راض و والق دخرات واالفت ة  الم شرية عالي ت الب
 .المستوى

ة تالمؤسسا .2 دوليين ومنظم ك ال صندوق والبن ساهم ال ة حيث ي ات الدولي  والمنظم
ومنظمات االمم المتحدة المتفرعة، في بلورة العولمة االقتصادية،        .  الدولية ةالتجار

رامج             ومساعدة الشرآات متعدية الجنسبة على ممارسة العولمة ميدانيًا من خالل ب
د     ي و        صندوق النق دولي، واالصالح والتكييف الهيكل ،  وشروط    )الخصخصة ( ال

 .البنك الدولي واحكام اتفاقيات الغات
 .تكنولوجيااالتصاالت والمواصالت .3

ة، ودول  ة العربي ى المنطق صادية بانعكاسات عل رات االقت د جاءت المتغي ولق
ة وب بصورة عام الم الجن راهن خاصية. ع المي ال صادي الع  اذ يعكس الوضع األقت

ة    دول المتقدم ين ال انس ب شمال (الالتج الم ال ة  )ع دول المتخلف وب (، وال الم الجن ، )ع
وبالتالي فان هذا الوضع جعل من دول عالم الشمال تستمر في محاوالت نهب ثروات              
تالت     ين التك صراع ب و ال ًا نح هد توجه دولي ش سرح ال يما ان الم وب، والس الجن

يطرتها ع    ام س سعى الحك ي ت صادية، والت ن    االقت وب  م ع دول الجن الم، ومن ى الع ل
 تحقيق التنمية، والدخول في عصر التصنيع على وفق منهجها 

 
عبر دعوات العولمة والنماذج التنموية التي يوصي بها        . )231(التنموي المستقل 

 .صندوق النقد والبنك الدوليين
ي ظل    ة، تتعرض ف ار العربي ن ضمنها االقط وب وم ا وأخذت دول الجن آم

ى           النزعات الح  مائية داخل المنظومة الرأسمالية التي اتجهت نحو التكتل االقتصادي ال
تخراجية ناعتها االس و ص ى نم ة عل ود هائل ة . قي ل المديوني ت ثق ئن تح ذت ت وأخ

صادية           اة االقت ى الحي ضاعفات عل ن م ده م ا يول سكاني، وم ر ال دماتها، والتفج وخ
ة  ا التنموي ر    . وبرامجه ر االنج ت لخط د ان تعرض يما بع مالية والس اف وراء الرأس

ر         دور االآب ي عن ال وحرية االسواق الداخلية، والتي تقوم على اساس ضرورة التخل
راف    ت اش صادي تح الح االقت ة االص سرًا بحج ه ق م اخوائ ذي ت ام ال اع الع للقط

                                                 
)  7( ع ، قضايا راهنـة،   تقبل العولمة  مس ،سمير ابراهيم حسن    .  و د  ،ارسالن خضور . د )230(

 .16 ص،1998 تموز ،السنة الثانية
لقرن العـشرين، مجلـة      نهاية ا  طورات االقتصادية الدولية وحسابات   الت. حميد الجميلي .د )231(

 .14 ص،1993 ، كانون االوللثامنة عشرة،السنة ا) 12( ع، "افاق عربية"



ي   دخل ف أثير والت ذا للت ده منف ذي ع دولي ال د ال صندوق النق ة آ سات الدولي المؤس
ا من             اقتصاديات دول الجنوب السيم    تحكم به ا تلك التي تملك موارد طبيعية لغرض ال

ر واوسع من ذي               قبل الشرآات متعددة الجنسية التي اخذت تنشر تأثيرها بصورة اآب
ل د         )232(.قب ى تحدي ة عل دول العربي ا ال ة ومنه دول النامي درة ال صت ق ذا تناق   وهك

ة في ت              ة الغربي صاد    مسارها االقتصادي، نظرًا لتزايد دور المؤسسات المالي ه اقت وجي
رامج       )233(.هذه الدول  ذ ب ديونيتها بتنفي  والتي الزمت غالبية الدول النامية تحت وطأة م

ي ( ف الهيكل ام       )للتكيي ي النظ صاديات ف ذه االقت اج ه سريع ادم ا ت صد منه ان الق ، آ
دم      ا يخ صادية بم ا االقت ة وبناه ا االنتاجي ة عالقته ادة هيكل المي، واع صادي الع االقت

دان       )234( والهيمنة لرأس المال العالمي    ستراتيجية التوسع  ذه البل  وعولمة اقتصاديات ه
 .على حساب تفاقم المشاآل االقتصادية لهذه الدول

 
 .المتغير التكنولوجي:   ثالثا

د              ُا في تحدي ل عنصرًا مهم وجي يمث من دون شك ان التطور العلمي والتكنول
ؤثر في مجم     . مستوى ومستقبل القوة الوطنية    ة  فضًال عن انه ي ات الدولي  )235(ل العالق

أثيرات       ى ت تعماالتها ال دد اس ا، وتع ازات التكنولوجي د النج ساع المتزاي د ادى االت فق
. آبرى في هيكلية النظام الدولي، وقيمه وعلى سيادة الدولة، وعملية صنع القرار فيها            

 )236 (.والسيما في ظل اتساع انماط االتصال والتبادل المختلفة
ا ك مف ي تمل ة الت ا فالدول وير موارده ى تط در عل ي االق ا ه تيح التكنولوجي

ى               ر ال واستعمالها بكفاءة لتحقيق اهدافها االستراتيجية، وعلى العكس فالدول التي تفتق
ا               شكل تخلفه ا وسي ا وامكاناته التكنولوجيا المتقدمة ستكون عاجزة عن تطوير موارده

  )237(.في الميدان التكنولوجي عامل تحد سيحد من حرآتها السياسية
الم           –ومن هنا فان التطور العلمي       سا في شطر الع ببا رئي  التكنولوجي شكل س

سعى لأللتحاق                 ذي ي الى شطرين، االول عالم الشمال المتقدم، والثاني عالم الجنوب ال
 التكنولوجي بدعم قوة    –برآب التقدم العلمي والتكنولوجي، ويتحدد دور التقدم العلمي         

ق             الدولة ومكانتها الدولية، ومن      ى تحقي درتها عل ة، ومق سياسية الخارجي ا ال ثم فاعليته
اهدافها االستراتيجية، عبر دعم القدرة االنتاجية والقوة االقتصادية للدولة، فضًال عن             

 .دعم القوة العسكرية للدولة

                                                 
 .68-67 ص،سابقالمصدر ال. منعم صاحي العمار )232(
 .263 ص، مصدر سابق،سعوديهالة . د )233(
 ،"مجلة الطريـق  "في   ،والنظام االقتصادي العالمي الجديد   نبيل مرزوق، حول العولمة     . د )234(

 .83و ص1997و - آب– تموز ، بيروت،) 4(ع
 .139 ص،سابقالمصدر ال الدولية ت  العالقا.كاظم هاشم نعمة. د )235(
 .68 ص،سابقالمصدر ال منعم صاحي العمار، )236(
 .163-161 ص،سابقالمصدر محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، ال.  د)237(



دم العلمي             والسيما وان القطاع العسكري مثل المستهلك الرئيس لمنجزات التق
 في االمر هو حدوث تغير آبير في نمط التكنولوجيا،  ولعل الجديد )238(. والتكنولوجي

والتي شكلت احد ابرز المتغيرات المؤثرة في        . والذي يعرف بالثورة الصناعية الثالثة    
ة          مالنظا ات الدولي ة العالق دولي، وفي طبيع دادًا          . ال ة امت صناعية الثالث ورة ال ل الث وتمث

 ت هذه طبيعيًا للثورتين الصناعيتين االولى والثانية، وعكس
 

ة وى االنتاجي ي الق ورات تطويرًا ف ا االدوات . الث ى ظهرت فيه الثورة االول ف
وى        ∗المتخصصة آأدوات للعمل تستعمل آامتداد ليدي االنسان        اما الثورة الثانية في ق

االنتاج، فهي الثورة الصناعة، وتميزت باالنتاج االلي بعد التطوير التاريخي المتدرج          
ًا                 للحرف وظهور الصناعة ال    صناعة وفق ى ال ة ال صناعة اليدوي القفز  من ال يدوية ثم ب

ة  ورة العلمي ي الث رة فه ة واالخي صناعية الثالث ورة ال ا الث اج، ام وط االنت لخط
شاطاً                   ة ون لء حيوي وين نظام شامل ممت ى تك . والتكنولوجية الراهنة، والتي افضت ال

ذا  سمته االساس هي التقدم العلمي اسرع من التطور التكنولوجي أي        التطبيقي، وان ه
التقدم التكنولوجي اصبح اسرع من التطور االنتاجي نفسه، وبذا اصبح العلم نفسه قوة           

 .)239(انتاجية مباشرة
دي             –وبخالف الثورة االولى     سمت باالستعمال المكثف للعمل أي االي  التي ات

رأس ا      – والثورة الصناعية الثانية     –العاملة   ال   التي اتسمت باالستعمال المكثف ل  –لم
ائج          ن النت ان م ة اذ آ ة المكثف ى المعرف د عل ة تعتم صناعية الثالث ورة ال ان الث ف

ة      –الدراماتيكية العديدة لتكنولوجيا المعلومات      صناعية الثالث  هي   - تكنولوجبا الثورة ال
ات    )240()االنسان(الحلول السريعة للبرمجة واالنسان االلي محل اليد العاملة           في عملي

 عة، وبكفاءة أعلى عشرات المرات من آفاءة االنسان ذهنية آثيرة ومتنو
 
 

                                                 
 .63 ص،سابقالمصدر فؤاد مرسي، ال. د )238(
ماهي في الحقيقة اال مجموعة من االعـضاء الـصناعية          ) فرويد  (  فالتكنولوجيا كما شبهها    ∗

تعزز القابليات الطبيعيـة     وهذه االعضاء ال   ،والتي تشكل امتداداً العضاء االنسان الطبيعية     

 التكنولوجيـا   وغاية االمر ان اسـتخدام    . تميزها وانما تغيرها كلياً بحيث يصعب       .لإلنسان

:  ترويض النمر  ،وتولد ريبكرينسكس   :  انظر. جاء للتغلب على العجز البيولوجي لإلنسان     

زاق فـاخر عبـد الـر     . د:  ترجمة ،   1طالكفاح منن اجل  السيطرة على التكنولوجيا  و          

 .13-11 ص،1999 ،لشؤون الثقافية العامةادار بغداد،  ،جعفر
 .16-15 ص،المصدر نفسه )239(
اسـامة امـين    : تحرير  ) العولمة والعرب (  العولمة والتطور الثقافي في    انطوان زحالن،  )240(

 .84 ص،1998 ة، مركز دراسات الوحدة العربيبيروت، ،الخولي 



ة            )241(.المؤهل ة المكثف ى المعرف ة عل صناعية الثالث   ويبدو ان اعتماد الثورة ال
ات      ( يرتكز في ثالث مجاالت هي        ة، وتطبيق ة، والهندسة الوراثي ات الدقيق اإللكتروني

ارينكو . غ( ويحدد    )242()علوم الفضاء  ه     ) م ورة ال    (في آتاب اهي الث ة   م ة  –علمي )  التقني
ة     ورة العلمي اس للث ات االس د االتجاه ا                      -تحدي ي مرحلته ة ف  التكنولوجي

 : الراهنة وهي
ة       )االلكترونيات الدقيقة ( الكترونيا   -المايكرو   - ة، الروبت ، المعلوماتية، االتمتة الجامع

 ). أي تطوير األالت الذآية(
واد وتك  - تعمال م وير        اس ة، تط دة للطاق صادر جدي ع م دة، و تطوي ات جدي نولوجي

 ).أي التقانة الحيوية( البيوتكنولوجيا 
ة     ات، او مجموع ورة معلوم ا ث ة بانه صناعية الثالث ورة ال ى الث ر ال وينظ

ا             ا هم رين فيه م تغي ات، واه دة      : تغييرات تحدثها تقنية المعلوم ة االتصاالت الجدي تقني
زة الكو ات، واجه ث المعلوم الب وتر لمعالجته ة  . )243(مبي ادة الهائل ان الزي ا ف ن هن وم

 :والتوزيع واسع االنتشار للمعرفة والمعلومات من جميع االصناف هي
روة:  اوًال اج الث ي انت ة ف دة للمعرف ة المتزاي ة المصادر . األهمي سبي لقيم وط الن والهب

 .المادية
دان قوي           :  ثانيا شكالن م ذان ي سلطة       هما اساس ثورة المعلومات، والل زان بنى ال ان يه

ة            )244(.في العالم  ى صعد مختلف دة عل رات جدي  ولقد افضت هذه الثورة الى تغي
 .اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية واجتماعية

 
وم  ان العل حًا ب ات واض د ب صادي فق ب االقت ر بالجان ق االم در تعل فبق

ًا              العلوم    والتكنولوجيا هي االداة الحاسمة لتمكين أي بلد من ان يصبح منتج صاديًا ف اقت
يالن    ان اص ران ذاتي ا متغي ا هم صاد    . والتكنولوجي رئيس لألقت رك ال ا المح وهم

وم                      )245(العالمي ورة، نظام يق ق الث د لخل ورة ظهور نظام جدي ذه الث ، اذ ترتب على ه
ى   ري عل ال فك ات رأس م ورة المعلوم ي ظل ث ة اصبحت ف ة، فالمعرف ى المعرف عل

                                                 
مجلـة  " بة اساس الظاهرة االقتـصاية االجتماعيـة،      الكوك  اسماعيل صبري عبد اهللا،   . د )241(

 .34 ص،1998 صيف ،السنة الرابعة عشر) 15( ع،"النهج
 .54 صارف محمد خلف البياتي، المصدر السابق،ع )242(
  التقنيـة،  – ربع قرن من اجتهادات في تقويم اتجاهات الثورة العلميـة            ،معين النقري . د )243(

 .218 -217 ص،1998 صيف ،التاسعة عشرة السنة ،)93( ع،"الفكر العربي"مجلة 
سـمير  :  ترجمة   ، كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا     ، افول السيادة  ،رستون.ب. ولتر   )244(

 .15-14 ص،1995 ، دار النسر للنشر والتوزيع، ، عمانعزيت نصار وجورج خوري
 .79 ص،سابقالمصدر  ال.انطوان زحالن. د )245(



ادين تصميم وصنع          ، وتعمل التكنول  )246(وسائل االنتاج  وجيا المعلوماتية على ربط مي
ذي            اج ال رات في هياآل االنت وتسويق السلع ربطا اوثق فيما بينها، وتحدث بذلك تغيي

ة        ر مرون ان آل وسائل              )247(.اصبح اآبر سرعة واآث ورة ف ذه الث ه في ظل ه ا ان  آم
الكومب              ة ومبرمجة ب اج إليكتروني يوتر، االنتاج سوف تحل محلها باضطراد وسائل انت

ة في          ة والنظاف وسيفضي ذلك الى زيادة هائلة في انتاج العمل فضًال عن الجودة والدق
ستهلكة   ات الم ات والطاق ة الخام اج، وقل ات   . )248(االنت بكة المعلوم ل ش م تجع ول

صاالت والمواصالت  ورة االت ة، وث صادية  -العالمي ة االقت م ادوات العولم د اه  – اح
ل جعلت            انتقال رؤوس االموال والمبادالت      التجارية اآثر سهولة وسرعة، فحسب ب

ساب                 سويق، مع اآت في االمكان آذلك نقل تقسيم العمل عبر جميع حاالت االنتاج والت
 واالآثر من ذلك فان المنتجات اضحت تجمع من عدة            )249(قيمة مضافة في عدة دول    

دة عن   ل مؤسسات بعي ددة، ومن قب ة ومتع اآن مختلف ا في ام تج اجزاءه اآن او تن ام
 اجهزة السيادة وخاصة الشرآات متعدية الجنسيات، فان 

 
 
 

ة  ة الهوي ات صارت مجهول ات  . )250(المنتج شتري مارآ الم ي ات الع ه ب وعلي
 .عالمية التحمل بلد الصنع

ة،       وفي الوقت الذي دخلت فيه دول عالم الشمال مرحلة الثورة الصناعية الثالث
م         فان الهوة التكنولوجية قد زادت اتساعًا بين دول         عالم الشمال ودول الجنوب، التي ل

ى       صناعية        . تدخل بعد مرحلة الثورة الصناعية االول ورة ال ك التي دخلت الث وحتى تل
تخدام دون    تيراد واالس ة باالس ى الخاص ا االول ي مراحله ت ف ا زال ة، فم الثالث

ة             )251(.االنتاج وب بصورة عام وبسبب ذلك فان دول المنطقة العربية ودول عالم الجن
ر  ة    تفتق ة التكنولوجي ورة العلمي ائج الث ت نت ي آان شمال الت ة دول ال درة مواجه ى ق ال

                                                 
 ، مصدر سـابق   ،رستون.  ولتر ب  :انظر ايضا . 22 ص ،سابق  المصدر  ال ،الفين توفلر  )246(

 .32ص
 .39 -38 ص،سابقالمصدر ال ،فؤاد مرسي. د )247(
 .61-60 ص،المصدر نفسه )248(
 .98 ص،سابقالمصدر ال ،رستون.  ولترب )249(

 
 ،احمـد محمـود     :  ترجمة   ، المواجهة بين التأقلم والعولمة    ، عالم مالك  ،بنجامين  باربر   )250(

 ،المطـابع المـصرية     القـاهرة،    ،رجمة في المجلس االعلى للثقافـة     المشروع القومي للت  

 .17 ص،1998
 .78 ص،سابقالمصدر ال عبد القادر محمد فهمي،. د )251(



تصب في رفد قدرتها االقتصادية والعسكرية مما ضاعف من اختالل التوازن لصالح          
 .الدول التي دخلت مرحلة الثورة الصناعية الثالثة

وب،             الم الجن ة ع  وتصر دول الشمال على احتكار التكنولوجيا، الستمرار تبعي
ات المتحدة بصورة                وتحاشي تأثيره في مصالحه القومية، فمثًال يعمل الغرب والوالي
ا عسكرية او              ى تكنولوجي ة من الحصول عل خاصة على حرمان دول المنطقة العربي

ن     دد أم ا ته ا، النه رائيل(امتالآه سكري      )اس وق الع ق التف ى تحقي ل عل ي تعم ، الت
 . والواليات المتحدةالمستمر على الدول العربية بمساعدة الغرب 

 
 

 
 :  المتغيرات الثقافية: رابعًا

اد ستراتيجيات عسكرية                    اجرّه من اعتم على الرغم من ان هاجس األمن وم
رات      ة متغي اد فاعلي هدت ازدي ة ش ات الدولي ة، اال ان العالق ة متقدم ل اولوي ل يحت ظ

 .المتغيراتاخرى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ويقع المتغير الثقافي بضمن هذه 
ى                 ة عل ة نحو الهيمن فلقد جاءت نهاية الحرب الباردة باتجاه الرأسمالية العالمي

ك   ي ذل ة ف ة، موظف ل الثقاف سوغ  "حق ى ت ديولوجيات حت وت االي زعم م ديولوجيا ت اي
ديولوجيات انطلقت من                      ذه االي ة تصنيع ه سيطرة، ومع ان عملي الشكل الجديد من ال

يط              الواليات المتحدة االمريكية، فق    ى تنم سعى ال سة ت ة متجان د باتت تحملها نخبة آوني
ى نمط واحد     ق العيش عل ات وطرائ ادات والثقاف ة   )252("الع ة، ومن جه ذا من جه  ه

 .اخرى تصاعد الرفض لهذه الثقافة من قبل الثقافات العالمية االخرى
 )253 (:ويمكن ارجاع هذا المتغير الى تطورين اساسين هما

ي  .1 دة ف ات المتح راد الوالي ة انف سياسة الدولي سوفيتي  – ال اد ال ار االتح د انهي  – بع
ا           رويج لنمطه ى الت ات المتحدة ال ع الوالي ا دف وتراجع االيديولوجية االشتراآية مم

 .الثقافي
ثورة المعلومات واالتصاالت الناجمة عن التطورات التي شهدتها وسائل االعالم          .2

ة          ة والمتمثل وات البث الفضائي،    واالتصال والمواصالت والحاسبة االلكتروني بقن
وشبكات األنترنيت وغيرها من معطيات الثورة التي اختزلت المسافات وسرعت           

 : من وتائر التغيير في الخارطة الثقافية والتقنية للعالم
 
 

ة  سمى بثقاف ا ي رويج لم صاعد الت وم هو ت الم الي ه الع سم ب د ( ان مايت مابع
ة ته    ) الحداث ة االس صنيفها بالثقاف ن ت ي يمك ع    والت زو جمي ى غ ادرة عل الآية الق

                                                 
  ،)15(، ع   "النهج"زمن العولمة، مجلة     ي ماذا يعني االستقالل الثقافي ف     ،ماهر الشريف . د )252(

 .42ص، 1998
الثقافـة العربيـة وتحـديات الثقافـة     : ي الجديد  العرب والنظام العالم    مسعود ظاهر، . د )253(

 .32 ص،1992 ايلول ،)71( ع،"شؤون عربية" مجلة ،االستهالكية العالمية



رآات        اج ش ن نت ي م ة ه ذه الثقاف ة، وه ات االجتماعي ع الطبق ات وجمي المجتمع
رأسمالية عمالقة ذات رؤوس اموال هائلة من جهة،  وذات قدرة على انتاج سيل              
راق                     ى اخت درة عل ا الق ة، وله ة ثاني الينتهي من السلع الثقافية االستهالآية من جه

واجز العرق  ع الح ة      جمي ن جه ة م ة والطبقي ة والجغرافي ة والقومي ة واللغوي ي
 )254(.ثالثة

ن        نمط م ذا ال ل ه رويج لمث ة وراء الت دة االمريكي ات المتح ف الوالي وتق
ة     دة القائل ى القاع ع ال ه يرج ذا التوج ل ه ل مث ة، ولع ة  "الثقاف ك الثقاف ن يمل ان م

ا ستهلكة له شعوب الم تحكم بال ا ي و". وينتجه دم مفه ن تق رغم م ى ال ة وعل م عولم
ة شك في                 -العالم  الذي يتجاوز الدولة والمفهوم التقليدي للسيادة الذي بات في حال

ورة  دول المتط الم وال شهده الع ذي ي ل ال وجي الهائ ور التكنول ل التط الم (ظ ع
تبدال                 –بشكل خاص   ) الشمال ة االس ة اجراء عملي اد امكاني ى االعتق د افضى ال  ق

اهيم     واالحالل لمنظومات القيم التقليدية      بمنظومة جديدة عالمية للقيم تترآز في مف
ين    )255(الليبرالية ونمط الحياة الغربية    اد ب ديولوجي الح ، فان نهاية االستقطاب االي

الرأسمالية والشيوعية قد رتب نتيجة مفادها انهيار الترآيز على االيديولوجية في            
ة         ا هو ا    ( –المجتمع الكوني، فاالنماط المتعددة من الليبرالي لحال في الخالف    آم

ام     -)بين الليبرالية االمريكية واالوربية واليابانية   ى القي ة ستعمل عل  والعقائد الديني
  )256(.بأدوار ايديولوجية

 
 
 

ة           ة الدولي ة سمة اومؤشر واضح في البيئي من هنا اضحت التعددية الثقافي
ة ضد موجات الع         ة  الجديدة، وبدت هذه الثقافات تاخذ اشكاًال عدة من المقاوم ولم

 )257(.التي تنزع الى توحيد اساليب الحياة في العالم) الكونية الثقافية( الثقافية
شوب صراعات                ال ن انما تقدم دفع الى االمام اطروحات نظرية عن احتم

ة       . ثقافية آنتيجة منطقية لدفاع الشعوب     والسيما أن منها ذات الحضارات التاريخي
ا  . ، واليابانية والهندوسية  )يةالصين(آالحضارة االسالمية، والكونفشيوسية     وغيره
االت          . عن هويتها الثقافية، والحضارة القومية     اهيم واحتم روز مف ( وقد قاد ذلك لب

وى           ) الصدام الحضاري  ة األق آمقدمة البد منها باتجاه حسم الصراع لصالح الهوي
ه من وسائل اتصاالت                  ر ماتملك ستطيع عب المدعومة بقدرات مالية وتقنية هائلة ت

ات والحضارات االخرى              متطو رة ان تحدث صدعًا آبيرًا في منظومة القيم للثقاف
) صموئيل هنتنغتون (وعلى وفق طروحات    . لصالحها آمنظومة قيم ثقافية عالمية    

ات وخاصة                     ذه الثقاف ين ه روق االساس ب فان هذا الصراع سيحدث بسبب من الف
                                                 

 .32 ص،المصدر نفسه )254(
 .13 ص ،سابقالمصدر ال ،السيد ياسين )255(
 .14 ص،المصدر نفسه)256(
 .37 ص،سابقالمصدر ال ،هاني الياس خضر الحديثي. د )257(



ورة االتصاالت و                سبب من ث الم ب د    في الدين، فضًال عن تقلص الع المواصالت ق
واالحساس  . زادت من التفاعالت بين الشعوب، وبالتالي تعمق الوعي الحضاري      

ة      ة الغربي ة الثقافي وق المنظوم ضارات، وأزاء تف ات والح ين الثقاف الفروق ب  –ب
االمريكية في وسائل نشر القيم والثقافة، فان الدول او االمم ذات الثقافات االخرى   

   )258(:سيتسم سلوآها بما يأتي
ساد الغرب، ألن               .1 االنعزال لوقاية مجتمعاتها من اختراق المفاهيم الدخيلة، او من ف

 .تكاليف هذا المنهج باهظة، وقلة من الدول قد تتبعه
 
 
 
ب  ( .2 ي الرآ سير ف رب  ) ال ى الغ ضمام ال ة االن ة   . اي محاول ه الثقافي ول بقيم والقب

 .ومؤسساته
وى   .3 وير ق ر تط ة عب ة الغربي ع المنظوم وازن م اد ت سكريةايج صادية وع . اقت

ة ضد الغرب             ر الغربي سه المحافظة     . والتعاون مع المجتمعات غي وفي الوقت نف
 .على القيم والمؤسسات المحلية

شيوسي لتحدي الغرب في        ) هنتنغتون( وعلى ذلك رجح     تقارب اسالمي آونف
 .المستقبل

ى الت                 ادرة عل ة المتطورة الق عامل  وبذلك فانه في ظل عصر المعلومات اضحت الثقاف
 وهكذا  )259(بحساسية فائقة مع متغيرات العصر من بين مصادر القوة والنفوذ القومي،          

ه،                    ع في د بالوسع التقوق م يع د ل فان احتدام النزعة الثقافية القومية يجري في اطار جدي
ز                ورة، وتتمي ة المعم واالنسحاب منه امام نظم االتصال االلكتروني التي تلج آل زاوي

ة    ) الكونية الثقافية (ضد  )260()اصولي. ( دفاعي هذه النزعات باحتجاج   ة الثقاف . او عولم
ديولوجي          ) الجابري(ويفرق   بين االختراق الثقافي في زمن العولمة وبين الصراع االي

ه،   ول محل ة الحل د العولم ذي تري ل  (ال ول تأوي راع ح ديولوجي ص صراع االي فال
ستهدف االداة    والتشريع للمستقبل، اما االختراق     . الحاضر، وتفسير الماضي   الثقافي في

شريع        سير والت ل والتف يلتهما في      : التي يتم بها ذلك التأوي نفس ووس ل وال ستهدف العق ي
م  ع العل ل م شكيل    ). االدراك(التعام يلة ت ت وس ديولوجي آان صراع االي ن ال ي زم وف

ة   ي االيديولوجي وعي، ه ى      . ال سيطرة عل يلة ال افي فوس راق الثق ن االخت ي زم ا ف ام
ورة السمعية والبصرية التي تسعى الى تسطيح الوعي وجعله يرتبط          االدراك هي الص  

ر          هاري، مثي ي اش ابع  اعالم اهدات ذات ط ور ش ن ص سطح م ى ال ري عل ا يج بم
 )261(.لألدراك، مستفز لألنفعال، حاجب العقل
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ايير لفرضها                     يم والمع امًال من الق سقًا متك شكل ن ة ت ان الدعوة لبناء ثقافة آوني
ى                على آافة الشعوب قد      ي، اذ تعمل عل شعب العرب ة لل ى الخصوصية الثقافي تؤثر عل

ًا                        دوَا اساس ة من االسالم ع ذه الثقاف ة، اذ اتخذت ه ا الثقافي احالل قيم جديدة محل قيمه
ه     ه  )باإلرهاب (لها، وسخرت ماآنتها االعالمية لتشويهه وباتهام ). باالصولية (، ونعت

 .واتخاذه عدوا للثقافة والمؤسسات الليبرالية
 
 

 
 المبحث الثاني

 ميريكية في ظل المتغيرات الدوليةالبيئة االستراتيجية اال
 

دولي،    ام ال ي النظ وى االساس ف تراتيجيات الق ي اس ة ف رات الدولي ر المتغي رز اث ن يب خصوصًا م
خالل ماتعكسه، هذه المتغيرات على بيئة عمل االستراتيجية، والتي تتضمن اتجاهات            

ا فرص         شكل إم دات    ) opportunities(مختلفة ت ستدعي     )Threats(او تهدي ا ي ، مم
ة  . تشخيصها من قبل السياسين واالستراتيجيين، ومعرفة ماهية الفرص الجديدة         وماهي

تجابة    أتي االس م ت ن ث ا، وم دة بمتغيراته ة الجدي ا البيئ ي افرزته دة الت دات الجدي التهدي
امل مع اتجاهات      بتكييف القدرات والوسائل لرسم سياسات واستراتيجيات محددة للتع       

 .البيئة المتغيرة
دلت                 د تب ا ق ان مكوناته من هنا يتضح عند تحليل بيئة االستراتيجية االمريكية ب
تالل          ة، واخ ائي القطبي ام ثن ابت نظ ي اص رات الت ورات والتغي ر التط ر اخ ى اث عل
ات     ب اتجاه ا رت ل، مم اط التفاع ة وانم وى القطبي ايير الق ر مع دولي وتغي وازن ال الت

اردة فرص وتهد ة الحرب الب ي مرحل ائدًا ف ان س ا آ دة، تختلف عم دات جدي ه . ي اذ ان
ي وضع     دة ف ات المتح ة، اضحت الوالي ة الثاني رب العالمي اء الح ول–بانته ا يق :  آم

الم بأسره وفق القالب االمريكي             (هنري آيسنجر      د   )262().يؤهلها العادة صب الع  فق
ا ا            ا واصبحت قوته ان        خرجت الواليات المتحدة من عزلته شرة من الياب لعسكرية منت

د   ي آانت ق صادية الت دتها االقت ا، فضال عن قاع ى وسط اورب ا، ال مال افريقي ى ش ال
دمار           ا حصل    . توسعت وتنامت اثناء الحرب، ولم تتعرض بنيتها االقتصادية الى ال آم

صاديًا،              يًا وعسكريًا واقت مع دول اوربا، وبذا اضحت الهيمنة االميريكية وشيكة سياس
يم ة    الس لحة النووي ا لألس ضحت حيازته دما ات فه   )263(ا بع ع وص ذا الواق يمس ( ه ج

 وزير الدفاع االمريكي في ادارة ) فورستال.أ
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اال ان وجود االتحاد    . )264(للواليات المتحدة ) سنوات الفرصة ( ، بأنه )ترومان(
ا    رب وامريك ع الغ تالف م اطع واالخ ع والتق دأ بالتوس ك، اذ ب ال دون ذل سوفيتي ح ال

اردة          حول قض   والتي استحوذ     )265(.ايا أساسية، وقد شكل ذلك بداية لظهور الحرب الب
ام هدف           –فيها االتحاد السوفيتي      على االهتمام االميريكي، باعتباره العائق الرئيس ام

الم    ()266(الواليات المتحدة االسمى في السيطرة على العالم وقيادته        ة الع وحتى  ). امرآ
ر اال   ي التفكي ان ف ذي آ ت ال ي الوق ي ف تراتيجي االميريك رة  –س ل االخي ي المراح  ف

ة       ة الثاني ات             –للحرب العالمي اعي يضمن امن الوالي ى صياغة نظام دف دأ يعمل عل  ب
صون   يا ي ارة أوراس ي ق وليتيكي ف و ب ام جي شييد نظ ى ضرورة ت زًا عل دة مرتك المتح

ام         . المصالح االمريكية  ر    1944ادرآت الواليات المتحدة ابتداًء من ع ا عب ه   ، وآم  عن
ة               ( سياسي في الخارجي سم التخطيط ال دير ق ان ) جورج آينان  أول م ر    (ب د االآب التهدي

للمصالح االمريكية يكمن في احتمال ظهور قوة مهيمنة تستطيع فرض سيطرتها على            
وة صناعية         ى ق وارد ال مراآز القوى في قارتي اوربا وآسيا تمكنها من تحويل هذه الم

ا           . ريكايمكن توجيهها ضد ام   ).  عسكرية – ة اميرآ ا لتنظيم عزل او على االقل توظيفه
ا                    شرقي، ومن هن ا ال ى محيطه ذ عل ا من أي منف سياسيًا واقتصاديًا من خالل حرمانه
دة التي           وة الوحي اره الق سوفيتي بأعتب اد ال نظر مسؤولو االمن القومي االمريكي لآلتح

ستطيع  درتها -ت ع ق ن واق ي  - م ا ف صناعية ودمجه ز ال ذب المراآ ى ج ة  عل  المنظوم
ذه المخاطر                السوفيتية ما يؤدي الى اختالل معادلة القوة لصالح موسكو، ومما عمق ه

وات المحور                   ة ق ى هزيم يا المترتب عل ا واس  )267(.هو الفراغ االمني الواسع في اورب
 ونتيجة لنوعية االدراك االميريكي 

 
رب      ه الغ ذي يواج تراتيجي ال د االس اره التهدي سوفيتي باعتب اد ال لألتح

ى               )268(والعالم ا عل يادة امريك  واعتبار الشيوعية عدوًا استراتيجيًا يقف بوجه تحقيق س
ل                ان قب العالم، وتعميم فكرة الحلم االمريكي القائم على نهجها االقتصادي، لذلك فانه آ
شيوعية      ر ال ن دح تمكن م ة لت سوفيتي آدول اد ال ر االتح ب دح يء يج ل ش آ

ام         ) انجورج آين ( من هنا طرح     )269(.آأيديولوجية واء، في تموز ع استراتيجية االحت
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زة استراتيجية      ) 40(، وشكلت هذه االستراتيجية على مدار اآثر من         1947 ًا رآي عام
اده  ل ابع ي بك ي االمريك يط االمن ا التخط ور حوله ي، تمح ومي االمريك ن الق لالم

صادية  سكرية واالقت ية والع صالح    . الدبلوماس د للم صدر التهدي أن م ان ب اذ ادرك آين
ا تمحور حول األختالالت     – منذ البداية  –المريكية لم يكن ذات طابع عسكري       ا  وانم

صادية      ة االقت ار االنظم ة بانهي ة، والمتمثل ة الثاني رب العالمي ة الح ا نهاي ي افرزته الت
ة    ا الغربي ان واورب ي الياب ة ف ق     . واالجتماعي ة خل كو فرص وفر لموس ذي ي ر ال االم

ة        اوضاع تساعد على تنامي التيارات       ين المتطرف وى اليم شيوعية، او ق ذه    . ال دفع ه وت
 )270(.الدول لتبني توجهات سياسية وامنية موالية لها

 تعالت اصوات فريق المخططين من داخل مؤسسة          1948ومنذ منتصف عام    
وذ  ز النف رئيس بتعزي دفها ال مولية يكمن ه ة بضرورة صياغة ش ومي منادي األمن الق

صناعية في          االمريكي من خالل هندسة منظومة سي      اطق ال اسية أمنية تضمن بقاء المن
  وقد وضحت مالمح هذه )271(اوربا وآسيا في دائرة النفوذ االميرآي

 
 

ومي ة لمجلس االمن الق م واشهر وثيق ي اه تراتيجية ف ي ) NSC-68(االس الت
ة         . 1950 نيسان عام    14صدرت في    ذه الوثيق وتدور الفكرة الرئيسة المطروحة في ه

ام ال  ول ضرورة قي دة  ح ات المتح ي    (والي ام سياس اء نظ ي بن ادة ف ز القي ولي مرآ بت
ول        . واقتصادي للعالم الحر    ر مقب دول اصبح غي ين ال اب النظام ب م   )اذ ان غي ، ومن ث

ط،                    سوفيتي فق اد ال واء االتح م يكن احت ة ل فأن الهدف االساسي لألستراتيجية االمريكي
 .)272(وانما احتواء آل مايهدد فاعلية هذا النظام

سعي                  وهكذا   ا، هي ال ددات التي تواجهه ى المه ات المتحدة أن اول عدت الوالي
ة  د ( القام ي جدي ام دول ة    ). نظ رب العالمي دثتها الح ي اح ة االضطرابات الت ومعالج

ة         ى حري ائم عل د ق ي جدي صادي دول ام اقت ة نظ و اقام سعي نح رورة ال ة، وض الثاني
صاد ا    ذب االقت ي، ولج صاد االميرآ و االقت ضمان نم ارة ل تعاد التج و اس المي نح  ةلع

ه من تحد                    ا يمثل النمو، في حين آان المهدد الثاني يتجسد بخطر التوسع الشيوعي، وم
اد             ة لالتح دول المتاخم مباشر للواليات المتحدة، وال سيما في الوقت الذي تعاني منه ال

ة      ة الثاني دد الثالث   . السوفيتي من ازمات داخلية افرزتها الحرب العالمي ا المه وهو  ( ام
بق  م ا س صلة لم ر        ) ح ة الخط ط لمواجه يس فق ا، ل ار أورب ادة اعم رورة اع و ض ه

ات      رئيس للوالي صادي ال شريك االقت ل ال ادة تأهي ذلك إلع ا آ شيوعي، وإنم ال
دة ي     .المتح صايًا ف ا اقت اش اورب ادة انع ال الع شروع مارش ة م اءت خط ا ج ن هن وم
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غة االمنية التي بلورها لم     اذ ان الصي  . ، عندما بدأت المفاوضات القامة حلف شمال االطلسي       1948منتصف عام   

المتحدة من خالل اصالح النظـام   تكن تهدف الى فرض الهيمنة االميركية، وانما حماية المصالح االمنية للواليات      
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ام   يف ع سة لتنف    . 1947ص سكرية الرئي ر الع ت االداة غي ي مثل تراتيجية  والت ذ اس ي
 . االحتواء

ذا                   دًا عسكريا، وتصاعدت حدة ه سوفيتي تهدي اد ال ومن جانب اخر مثل االتح
ى           سوفيت، والتي ادت ال ا ال المهدد  بعد التحديثات التكنولوجية والخطوات التي قطعه

  وعملت الواليات المتحدة )273(.1949آسر االحتكار النووي االميرآي عام 
 

ات     لمواجهة االتحاد السوف   يتي واحتوائه على انشاء القواعد واالحالف والترتيب
سي     مال االطل ف ش ام حل ن قي ن ع د اعل سكرية، فق ام  ) NATO(الع ران ع ي حزي ف

دعائي               . 1948 ديولوجي وال وبذلك انتقل الصراع بين الشرق والغرب من طوره االي
باق   ة س ى ان وصل مرحل دريجيًا ال صاعد ت ذي ت ى الطور العسكري ال سياسي ال وال

شاء نظام لألحالف                 )274(التسلح النووي  ادرت بان د ب  فضًال عن ان الواليات المتحدة ق
وذه              شار نف العسكرية الدفاعية في اسيا بهدف تطويق وعزل االتحاد السوفيتي ومنع انت

  )275(.وايديولوجيته
ة واستراتيجية              ة االمريكي سياسة الخارجي اردة ال وهكذا حكمت بيئة الحرب الب

ذ  ومي، وب ن الق سوفيتي،     االم اد ال شرقية واالتح ة ال ي الكتل ر ف داث التغيي ان اح لك ف
مضافًا الى المتغيرات االخرى،  قد غيرت من البيئة العالمية التي آانت سائدة في ظل 
ادة           تدعت اع رات اس ن المؤش ة م رات جمل ذه المتغي ست ه اردة، اذ عك رب الب الح

دة تتعام             اهيم وسياسات واستراتيجيات جدي ذه         صياغة وتطوير مف ه ه ا افرزت ل مع م
 : المتغيرات من فرص وتهديدات ويمكن االشارة الى اهم مؤشرات الفرص باالتي

ستأثرًا                    .1 ًا م شرقي، قطب داعيات المعسكر ال ر ت ى اث ات المتحدة، عل اصبحت الوالي
ه    ك توج ى ذل ب عل ة، وترت ل والهيمن ردًا بالفع أثير، ومتف وة والت صادر الق بم

م مصالحها             الواليات المتحدة نحو حل العد       د من المشكالت والقضايا والتي ته . ي
ة            ي حماي سهم ف و ي ى نح اردة، وعل رب الب ة الح ي مرحل ة ف ت عالق ي آان والت

دمرة         . )276(مصالحها القومية وتحقيق اهدافها    ة م اذ ان مخاوف نشوب حرب نووي
سيطرة                 تحكم وال ا في نطاق ال ة وابقائه  )277(.آانت آافية للجم الصراعات االقليمي

 قة العربية وجدت الواليات المتحدة االوضاع مناسبة لطرح التسوية وفي المنط
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ة               –السياسية للصراع العربي      سياسة االمريكي ى ال ًا عل ذي شكل عبئ  االسرائيلي، وال
ن      ة ام دفي حماي ين ه ق ب ن صعوبة التوفي سبب م اردة، ب رب الب ة الح ة مرحل ( طيل

 :وضمان إمدادات النفط العربي) اسرائيل
ب ذل  ى جان و    وال ة والجي ديات االيديولوجي ع التح ان تراج ية –ك ف  سياس

د   الم جدي شاء ع ل ان ل اآم سوفيتية مث د ( ال ي جدي ام دول رئيس  ) نظ ه ال ذا ماطرح وه
 .اثناء حرب الخليج الثانية)278()جورج بوش( االميريكي

دولي، بحسب  شكيل المحيط ال ادة ت ى اع اردة عل اء الحرب الب ز انته د حف ولق
ادرة                المنظور االمريكي بعد   دة، الق وة العظمى الوحي ات المتحدة الق  إن أضحت الوالي

صالحها     ق لم ى وف الم عل ب الع ورة لترتي ن المعم زء م ي أي ج دخل ف ى الت ، )279(عل
ا خاصة وان                      ردت به وق العسكري التي انف ى عوامل التف مرتكزة بصورة أساس عل

ا                 ًا للوالي دًا حقيق وم تهدي سوفيتي التجسد الي اد ال ة االتح ه     روسيا خليف ت المتحدة، وعلي
ة            ادة النووي ر االب ن خط وف م ضاءل الخ وي، وت صم ق ه أي خ د تواج م تع ا ل فأنه

رًا ين )280(آثي تراتيجيات العمالق م اس ذي حك سوفيتي-األمريكي( ، ال ان ) ال ذي آ ، وال
قد ) survival(ومن ثم فان قضية البقاء    . يمثل الشغل الشاغل لألمن القومي االميرآي     

ن ق ا م ام به ل االهتم دة  ق ات المتح ي الوالي رار ف ناع الق ين وص ل المخطط ب
 .  تباعًا لتراجع تهديد الحروب النووية)281(االمريكية

رد االميرآي، اذ                 .2 وتوافق مع ذلك عدم وجود قطب دولي أو تحالف يقف بوجه التف
وة     ك عناصر الق ي تمتل الم الت ي الع دة ف وة الوحي سها الق دة نف ات المتح ّد الوالي تع

 إبعادها بالوصول العسكري العالمي، ) بريجنسكي(تي يحدد ، وال)282(الشمولية
 

افي  ذب الثق المي، الج صادي الع دور االقت سياسية  -وال ضلة ال المي والمع ري الع  الفك
ة     . )283()العالمية ومع وجود قوى دولية آبرى إلى جانب الواليات المتحدة تملك إمكاني

ان              ا زالت تع ا م ستقبًال، إال أنه دة، األمر         الظهور آأقطاب دولية م ات عدي ي من معوق
دولي  ام ال ة النظ ى قم ة عل وة المتربع دة هي الق ات المتح ل الوالي ذي يجع ي )284(ال  فف

ا الموحدة       شكيل              . المجال األوربي، فان أورب ات لت ا من إمكاني ا يؤهله رغم مم ى ال عل
                                                 

 .526ص. المصدر نفسه )278(
 ..256 ص،المصدر نفسه )279(
 .76-75 ص،سابقالمصدر ال ،ارد نيكسونتشري )280(
: (  في كتاب  ،جية االميريكية في الوطن العربي     المصالح االستراتي  ،جمال عبد الجواد  . د )281(

 .17 ص،سابقالمصدر  ال)الوطن العربي والواليات المتحدة
     Josoph S. Nye, Op., Cit., p.84‐85 :ينظر ايضا. 39ريتشارد نكسون،  المصدر السابق، ص )282(

 
مـشارف القـرن الحـادي       االضطراب العـالمي علـى    :الفوضى. و بريجنسكي يزيبغين )283(

 .75 ص،1998 ،االهلية للنشروالتوزيععمان،  ، ترجمة مالك عباس،العشرينو
(284) Josoph S. Nye, Op. Cit., p.85 



دة    ب أن تتخطى الوح دور يتطل ذا ال ة، إال أن ه ة االمريكي ادة العالمي سة للقي وة مناف ق
يس من                   االق ك ل ارزة، إال أن ذل وة عسكرية ب تصادية الى الوحدة السياسية، فتحظى بق

 الداخلية والخارجية التي تقف بوجه توحدها         قالمرجح قيامه اآلن، تبعًا لطبيعة العوائ     
سياسي  دة         )285(ال ر للقاع ا تفتق رى، إال أنه صادية آب وة اقت ا ق ا فأنه ن ألماني ا ع   إم

ات المتحدة، فضًال              العسكرية والسياسية التي تؤهله    المي للوالي افس ع ا للعب دور من
ا         ام نهوض ألماني ًا أم عن ان أوربا تخشى عودة ألمانيا قوة عسكرية ويشكل ذلك آابح

 قوة عسكرية سياسية،
  اما عن القوة الروسية، التي ظهرت من رآام االتحاد السوفيتي  السابق ،  

ات المتحدة          فأنها ال ترقى الى مستوى االتحاد السوفيتي السا        سة الوالي بق  في مناف
ا             . على المكانة والهيمنة العالمية    ة، إال أنه انة النووي ا الترس فعلى رغم من امتالآه

دي    شها التقلي ين إن جي ي ح المي، ف اق ع ى نط ا عل سيير قواته ى ت ادرة عل ر ق غي
درتها           . الكبير اخذ باالنحالل والتجرد من السالح      ان ق اما في المجاالت األخرى ف

 . إلى جانب تخليها عن االيديولوجية الشيوعية)286(جز تامفي ع
 

سًا    شكالن مناف صينية ال ت ة وال وتين الياباني ان الق يوي ف ال اآلس ي المج وف
صاد          ان باقت ع الياب ع تمت دة، وم ات المتح شمولية للوالي وة ال ستوى الق ى م  –عل

مالي  ا زا   –رأس سكريًا، فم يًا وع ذلك  سياس ست آ ا لي ر ، إال أنه وي آبي ن  ق ل أم
ات      صاديًا بالوالي ا اقت ن ارتباطه ضًال ع دة، ف ات المتح ى الوالي د عل ان يعتم الياب

 .)287(.المتحدة االمريكية
 عظمى، إال أنها في حالة      – نووية   –اما الصين، فمع تمتعها بقوة عسكرية       

ي      سياسي ف ين األداء ال ة، وب ة النووي وارد، والقابلي دة الم ابين قاع سجام م دم ان ع
ية، آما أن قابليتها في الردع النووي قد ال يكون في وسعها تطويره                الشؤون الدول 

  )288(.في مجاراة القابليات الروسية واالمريكية
ان            ا آ فضًال عن ان الصين التمثل تحديًا ايديولوجيا، للواليات المتحدة، آم

ة                وة تعديلي ا ق سابق، اذ توصف الصين بأنه سوفيتي ال ، )Revisionist(االتحاد ال
رغ  ى ال ى      عل اح عل صادية واالنفت التطورات االقت ذ ب ا تاخ سيتها فانه ن مارآ م م

 . اقتصاد السوق
الف      ه اي تح د تواج م تع دة ل ات المتح ان الوالي ات ف ا يخص التحالف وفيم

ام             ًا      . 1991دولي بعد حل حلف وارشو في تموز ع ان متوقع ا آ ى العكس مم فعل
ة ًا لمواجه ق توازن ريعًا لتخل ة س وى الدولي رك الق ن تح ة م ة الهيمن  محاول

                                                 
 .117 -115 ص،سابقالمصدر ال ،ينو بريجنسكينغزيب )285(
 .75 ص،المصدر نفسه )286(
 106-105 ص،سابقالمصدر ال ،ريتشارد نكسون )287(
 .37 ص،سابقالمصدر ال ،ام متعدد االقطاب عالم احادي القطبية ،كاظم نعمة هاشم. د )288(



ات المتحدة              )289(االمريكية ، مازالت شبكة التحالفات العسكرية التي شكلتها الوالي
لمحاصرة االتحاد السوفيتي، السيما حلف شمال االطلسي قائمة، وعلى الرغم من            
ف      تراتيجية الحل ك ان اس ى ذل دليل عل ل وال م يح ه ل ه إال ان د وظيفت ف فق ان الحل

 ، تؤآد على 1999 نيسان عام 24واشنطن في الجديدة التي أقرتها قمة 
 

دخل     ه صالحيات الت سكري ل از ع ى جه اعي ال ف دف ن حل ر دوره م تغي
ر الحلف               العسكري في النزاعات االقليمية داخل حدوده وخارجها، وهذا يعني تغي

از يضمن                          ى جه اعي ال دفاع الجم ى ال ان يرتكز فقط عل ذي آ من الدور السابق ال
 .مقراطية داخل الحلف وخارج حدودهاالمن االوربي والدي

ضرورة        ين ب ا االوربي اع حلفائه دة اقن ات المتح تطاعت الوالي ذلك اس وب
سالم              الحفاظ على الحلف بتوسيع المدى واالختصاص تحت ذريعة حفظ االمن وال

 . الدوليين
وب د الجن رة تهدي دة فك ات المتح اء دور )290(ووظفت الوالي بيًال إلعط ، س

ت      ه لالس ات المتحدة ان تجعل              جديد للحلف في شكيله، واستطاعت الوالي مرار في ت
ام          ى        . )291(1991الحلف يشارك في العدوان على العراق ع م يقتصر االمر عل ول

ات المتحدة للخطر االسالمي، وهو مايتضح من                      ل روجت الوالي ذلك فحسب، ب
خالل تصريحات مسؤوليها المستمرة، والتي وجدت لها تنفيذًا في قمة روما لحلف   

م ام ش سي ع ة  . 1995ال االطل رة مكافح م الول م ار ) االصولية( اذ اقح ي اط ف
  )292(.المهمات المستقبلية للحلف

ان،       والى جانب ذلك ذهب المفكرون والمخططون االستراتيجيون االميرآ
ل من    )التفاعل بين االسالم والغرب    (الى اعتبار    يس اق ، )صراع للحضارات  (، ل

 صومائيل ( مع ما طرحه )برنارد لويس(وهذا ما اتفق فيه 
 

                                                 
الناتو بين الفعـل    (  في   . التطور التاريخي لحلف شمال االطلسي     ، نزار اسماعيل الحيالي   )289(

 كليـة   ، جامعة بغداد  ،)1( ع ،نشرة مركز الدراسات الدولية   في  التقليدي والمهام المستحدثة    

 .13 ص،1997 ،العلوم السياسية
 صـدام   ،نمـوذج اطروحـة   : التفكير االسـتراتيجي االمـن     الجنوب في    ،محمد سعدي  )290(

 .73-59 ص،1/1998 ،)236( ع،"المستقبل العربي" مجلة ،الحضارات
 اال  ، وليس كـدول   ،1991لمحدودة كحلف في العدوان على العراق عام        ارغم مساهمته    )291(

ان ذلك عده كسابقة في الوطن العربي ممكن االستناد عليهـا فـي مواجهـة التهديـدات                 

 ، في حرب الخلـيج    طلسي دور حلف شمال اال    ، طلعت احمد مسلم   :للمزيد انظر . لمحتملةا

 .1991 ،السنة االولى) 2( ع،" العالم االسالميلمستقب"مجلة 
 ،الناتو يعلن الحرب علـى االصـولية      :  في مؤتمر ميونيخ للشؤون الدولية     ، نبيل شبيب   )292(

 .23 ص،1995 فبراير ،)268(  ع".قضايا دولية" ةمجل



ون ة     )* هينتغت ى محاول دة ال ات المتح أت الوالي د لج ك فق ن ذل ضًال ع وف
ا                       ا له ا اقناع م اورب ة، والتي ته تفعيل دور الحلف في حل بعض المشكالت الدولي

 . باهمية االبقاء على الحلف باعتباره الرآيزة االساسية لألستراتيجية الغربية
ة تكون صعبة               وبالعكس من مهمة الحفاظ على     أن المهم سي، ف  حلف شمال االطل
يا     رق اس وب ش ي جن دًا ف ي )293(ج ط (، وف شرق االوس أن   )ال ك ف ع ذل ، وم

االستراتيجية االمريكية، اوجدت بدائل عملية عن طريق ابرام معاهدات عسكرية            
ومصر، وآذلك  مع بعض       ) اسرائيل(ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع      

يا  وب شرقي اس ةدول جن ا الجنوبي وزارة )294(.آكوري ر ل د تقري ه اآ ك آل ومن ذل
ام         )البنتاغون(الدفاع االمريكية    ع ع ات المتحدة      1997، صدر في مطل ، ان الوالي

ّد الصين      (التواجه   منافسة من أي دولة، او تحالف دولي خالل هذه المدة، ولكنه ع
. )295()، رغم غموض مسقبل آل منهما  2015وروسيا منافسين محتملين بعد العام      

تفراد           ات المتحدة الفرصة لالس ذا للوالي دولي ه اح الوضع ال د ات  – المؤقت  –ولق
ر        سار الخط ى انح اردة ادى ال رب الب اء الح ة وان انته ة، خاص ة العربي بالمنطق
ل                   ة مث وة دولي ة وال توجد ق ة العربي ة في المنطق السوفيتي على المصالح االمريكي

. دًا للمصالح االمريكية في المنطقة العربية  االتحاد السوفيتي تستطيع ان تشكل تهدي     
ي         صالحها ف ه م ي تواج ار الت ر االخط دة ان اآب ات المتح رى الوالي ا ت ن هن وم

ة      ة   . المنطقة العربية هي اقليمي ات المتحدة في          . وليست دولي دفعت الوالي ه ان وعلي
 .ظل وجود تحدي دولي لها في ترتيب المنطقة 

دة في وضع عسكري لم يسبق له مثيل من  والى جانب ذلك فان الواليات المتح   .3
 حيث التفوق، ومن حيث عدم وجود خطر او تهديد رئيس منظور على امنها 

 
دولي               وسيطرتها على العالم، ان هذا الواقع يوفر فرصة الهيمنة والتحكم بالنظام ال
شمال،          ع دول ال ا م ي عالقاته ة ف ارة، وخاص ه ت ضغط ب د وال الل التهدي ن خ م

وب             -وق العسكري  التف –وتستخدمه   ا مع دول الجن  تارة اخرى، وخاصة بعالقاته
 .سبيًال لتحقيق اهدافها وضمان مصالحها العالمية

فالواليات المتحدة تنفرد بامكانات القوة العسكرية والنووية، اذ التوجد دول اخرى في      
ات المتحدة            ك التي بحوزة الوالي ة من تل ى   . العالم تملك قدرات نووية قريب فهي االول

والي   در بح ي تق ة، والت رؤوس النووي دد ال ث ع ن حي ا ) 15(م ووي، آم الف رأس ن
وانها االولى من حيث عدد الصواريخ االستراتيجية العابرة للقارات والتي يبلغ عددها          

ذي                ) 1000( اآثر من    ة وال ى من حيث عدد الغواصات النووي صاروخ، وهي االول
 من حيث عدد القاذفات االستراتيجة وهي االولى . غواصة نووية ) 700(يقدر بحوالي   

                                                 
 30-29 ص،سابقالمصدر ال ، عبد المنعم طلعت)293(
 .51 ص،سابقالمصدر ال ،قنان جمال )294(
 - االهرام ، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية    ،1977التقرير االستراتيجي العربي     )295(

 .59 ص،1998 ،القاهرة



ى            د عددها عل ذي اليزي ة استراتيجية   ) 500( البعيدة المدى وال  وفضًال عن     )296(قاذف
ر                 درة غي ك ق امتالك القدرة النووية الساحقة والمعززة حاليًا باالبداع التقني،  فانها تمل

ى امتالك       وال يعزى )297(مسبوقة لتوجه قواتها التقليدية الى بقاع نائية في العالم         ك ال  ذل
والي  دة ح ات المتح الم فحسب ) 400(الوالي ي الع سكرية ف دة ع ورة . قاع ى الث ل ال ب

دفاع في               المعلوماتية التي اعطت للجيش االميرآي قدرات عالية االهمية، فمخططو ال
ام            ه في ع ، سيتطور الجيش االميرآي، ويصبح     )2010(الواليات المتحدة،  رأوا ان

وبذلك وفرت ثورة المعلومات فرصة لتفوق      . )298( المعلومات قوة مرتكزة على تقنيات   
 .الجيش االميرآي

 
 
 

جندي مجهزين باحدث   )  مليون 2(آما ويتجاوز عدد القوات المسلحةاالمريكية    
سه،        االسلحة، وهو الجيش الوحيد القادر على خوض معرآتين حربيتين في الوقت نف

وتعد الواليات المتحدة . في آليهماوفي موقعين مختلفين من العالم، والخروج منتصرًا     
ار 270(الدولة الوحيدة في العالم  القادرة على تخصيص  نويًا لألغراض   ) ملي دوالر س

سكرية ايوازي. الع در    %) 30(أي م ذي يق المي ال سكري الع اق الع الي االنف ن اجم م
ان الحرب                )299(دوالر)  مليار 900(بحوالي ه اب ان علي ا آ ة الثلث عم ، بانخفاض قراب
ارد راض     )300(ةالب ق اغ ة لتحقي ي، الفرص سكرية االميرآ وق الع اح التف د ات ، ولق

ة،              ة العربي دمتها المنطق األستراتيجية االمريكية،السيما في دول عالم الجنوب وفي مق
 .1991ولعل اوضح مثل على ذلك العدوان الثالثيني على العراق عام 

سياسي   . 4 دة ال ات المتح ر وضع الوالي د ا –يؤش ة مابع ي مرحل اردة  ف رب الب  –لح
اط          حقيقة تعاظم تأثيرها في السياسة الدولية وفي منظمة االمم المتحدة، بظهور انم

 .من التفاعالت الدولية ليست محكومة بالتوازن النووي
ل         ى هياآ س عل دولي انعك ام ال ن النظ وى م وازين الق ل وم ي هيك التغير ف ف

ر، واختفت       وآليات صنع القرار في االمم المتحدة، اذ ظهر مجلس االم              ة اآب ن بفاعلي
د اصبح أداة                    )الفيتو(ظاهرة   ه ق وحي وآأن ة ت ه بطريق ، واصبح المجلس يمارس عمل

                                                 
(  ع ،"ياسة الدولية الس"مجلة  في   ،ئق واالوهام الحقا: ، النظام العالمي  عبد الخالق عبداهللا  . د )296(

 .43 ص،1996 ، ابريل،)124
 .75 ص،سابقالمصدر ال ،و بريجنسكيزبغيني )297(
دراسـات  "فـي    ، رؤية استراتيجية عامة لآلوضاع العالمية     ،)اخرون(  و ،ايرل تيلفورد  )298(

 .23 ص،1997 ،)13(عددال ،"عالمية
 .43 ص،سابقالمصدر لا ،ق واالوهامئ النظام العالمي الحقا،عبد الخالق عبد اهللا. د )299(
 .213 ص،سابقالمصدر ال ،بول سالم )300(



وة   د الق ي ي ردة ف صرة(مج اردة) المنت ي الحرب الب دة، )301(ف ات المتح ي الوالي ، وه
م المتحدة    -وبذلك فقد وجدت الواليات المتحدة نفسها على رأس سلطة اممية           في   - االم

ن اش  دمتها وره س    خ ى مجل ة عل ة، والهيمن ة الدولي ف المنظم دفعت بتوظي ارتها فان
 االمن سبيًال لتحقيق مصالحها واستراتيجتها العالمية عبر استصدار 

 
 

دولي             ا ال سلوآها وفعله . القرارات الدولية، وجعل االمم المتحدة غطاًء شرعيًا ل
ام      راق ع ى الع دوان عل ل الع ف اال   1991ويمث ى التوظي حًا عل ثًال واض ي   م ميرآ

تراتيجية    صالحها االس ق م ة لتحقي ة الدولي ان    )302(للمنظم ول ب ن الق ه يمك ه فأن  وعلي
م المتحدة وخاصة                    ة االم ا لتوظيف منظم ة له الواليات المتحدة وجدت الفرصة مواتي

، لتحقيق اغراضها االستراتيجية في المناطق العالمية   )مجلس االمن ( جهازها التنفيذي 
 .القومي االميرآي في مقدمتها المنطقة العربيةذات االهمية الحيوية لألمن 

ة            . 5 ومن الناحية االيديولوجية، فان الواليات المتحدة، والتي عّدت نفسها رائدة الحري
شيوعية    ه ال ا بوج ة عنه اء     ( والمدافع سميها الرؤس ا ي شر آم ة ال امبراطوري

سوفيتي، وتراجع مصداقية ا            )االميرآان اد ال ار االتح ة  ، وتوسعها، فأن انهي لنظري
اعي  يم االجتم شيوعية آأساس للتنظ ة ال سية وااليديولوجي ن ∗المارآ د م ي العدي  ف

الم ة، و  )303(دول الع ة الغربي يم الليبرالي صارًا للق د انت اريخ(  ّع اء الت اء ) انته انته
رى    )304(لعصر االيديولوجيات  ا ي سكي ( ان ذلك جعل الواليات المتحدة آم ) بريجن

زة       دة الم( تمارس دور الدولة المحف ى           ) قل ا عل د الميرآ ة، وال يقتصر التقلي العالمي
ى   داه ال ل يتع تهالآية، ب اذج االس ة والنم اليب االجتماعي ة واالس اء الثقافي االزي

، )العولمة(التصور السياسي، السيما في الوقت الذي يشهد فيه العالم عملية شاملة            
  )305(.يضعف فيها التمييز بين ماهواجنبي فعًال وماهو داخلي محض

 

                                                 
 المجلس الوطني للثقافة والفنـون      ، الكويت،  االمم المتحدة في نصف قرن     ،حسن نافعة . د )301(

 .407- 406 ص،1995 ،واالداب
 .407 ص،سابقالمصدر ال ،حسن نافعة. د )302(
:  انظر حول ذلك   ،جية الماركسية اذ يعزى تراجع الشيوعية  الى ازمات فلسفية في االيديولو          ∗

 ريتشارد   ؛ 745-743، ص سابقالمصدر  ال ، صعود وسقوط القوى العظمى    ، كنيدي لبو

 17 ص،سابقالمصدر ال ما وراء السالم ،نكسون 
 .37 ص،سابقالمصدر ال ،ممدوح محمود مصطفى )303(
  ،وم العربيـة  دار العل بيروت،   ،لشيخحسين ا . ، ترجمة د   نهاية التاريخ  ،فرنسيس فوكوياما  )304(

 .16-15 ص،1993
 .84-28 ص،سابقالمصدر ال ،و بريجنسكييغينبز )305(



صال والمواصالت   ائل االت ك فرصة لتوظيف وس ي ذل دة ف ات المتح ووجدت الوالي
تهالآية    مالية االس ا الرأس ة، وثقافاته ات، والعولم ورة المعلوم زت )306(وث  وارتك

ى    ديولوجي عل ا االي ي خطابه اردة ف رب الب اء الح د انته دة بع ات المتح الوالي
سة هي      ة محاور رئي سان،    الديمقرا: المستوى العالمي على ثالث وق االن ة، وحق طي

د تحول     )بوش وآلنتون ( ويالحظ هذا التأآيد في ادارتي       )307(واقتصاد السوق،  ، فق
ة  ضايا ثانوي ى ق سوفيتي ال اد ال ار االتح د انهي ارجي بع سياسي الخ ام ال االهتم

  )308(.منها
 .تشجيع ودعم الديمقراطية واحترام حقوق االنسان. أ
 . التنافسية للواليات المتحدة االمريكيةتشجيع اقتصاديات السوق، ودعم القدرة. ب

 
 

اال ان الواليات المتحدة في توسيعها لرقعة الديمقراطية والسوق الحرة في العالم            
ول   . ال تنحى منحًا سياسيًا خارجيًا مثالياً      ذا يق بل انها تربط هذا التوسيع بمصالحها وبه

ا ان         : "نكسون ا طالم ك        فعلينا ان ندعم الديمقراطية خارج اميرآ  مصلحتنا ان نفعل ذل
صالحنا         ى م ه عل ساوم في ن ال ن ة، لك شر الحري سالم ون د ال أي م ن نرت نح

ا ة  )309("…ومبادئن ي عملي ًا ف ًا براغماتي نهج منهج دة ت ات المتح ان الوالي ا ف ن هن  وم
شار  ) انتوني ليك  (توسيع الديمقراطية واقتصاد السوق في العالم وهذا ما اوضحه           مست

ي   ومي االميرآ ن الق ةاالم سابق بقول و   : "ال تراتيجتنا ه م االسس الس ن اه د م ان اح
مساعدة الديمقراطية واالسواق على التوسع لآلستقرار في مناطق اخرى إذ اهتماماتنا           

 وحيث نحقق انجازات اآبر وهذه ليست . االمنية هي االقوى
 
 

ة                      ى حري اتي للوصول ال زام براغم ل هي الت ة ب ًا للديمقراطي حملة صليبية دعم
  )310(".جذورها، إذ ذلك وبقدر مانستطيعتضرب 

ا  . ج ة له ة، ووآالء الدعاي ة االمريكي ر منظري االمبريالي دة وعب ات المتح . ان الوالي
صار   ة بانت زاعم االمريكي رويج للم ى الت ون عل اب يعمل يون وآت م سياس ومعه

صاديًا،           ةااليديولوجية االمريكية، وسياد   يًا وعسكريًا واقت الم سياس  اميرآا على الع
                                                 

بنجـامين  : كية العلمية انظـر وحول الثقافة االمري ،222 ص ،سابقالمصدر  ال ،بول سالم  )306(

 .103-95 ص،سابقالمصدر ال ،باربر
 .87-86 ص،سابق المصدرال ،جمال اقنان )307(
فـي   ،والتدخل لحماية حقوق االقتصادية والديمقراطيـة      الواليات المتحدة    ،عبير بسيوني  )308(

 .114-113و ص،1997 القاهرة و يناير ،)127( ع،"السياسة الدولية"مجلة 
 .49-47 ص،سابقالمصدر ال ، ماوراء السالم، نكسونتشاردري )309(
  ،)202(  ع ،"قـضايا دوليـة   " مجلة   ، مكونات استراتيجية التوسع االميركي    ،انتوني ليك  )310(
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سية                   ر حرب نف ة عب ة العربي ى المنطق وفرَّ فرصة لتأمين هيمنة اميرآية شاملة عل
ى توجهات تخدم مصالح                   ة ال دول العربي واعالمية ثقافية منظمة ترمي الى دفع ال

  )311(.الواليات المتحدة، وتستأصل روح المقاومة والتمرد على الهيمنة االمريكية
ب . د ر مناس دت االم دة وج ات المتح وق  ان الوالي ة وحق ضية الديمقراطي تخدام ق ًا الس

د           تها ض ر سياس ة، وتمري دول العربي ض ال ؤون بع ي ش دخل ف ي الت سان ف االن
 .التهديدات االقليمية التي تواجه مصالحها القومية

سة                     . 6 ات المتحدة من مناف ه الوالي ا تواجه رغم مم ى ال صادية، وعل ة االقت من الناحي
ة عظمى  آبير، من قبل اوربا واليابان، اال ان     . ها مازالت تعد قوة اقتصادية وانتاجي

ـ   ي يتجاوزال ومي االميرآ اتج الق الي الن ون10(فاجم و ضعف )  تريلي دوالر، وه
 . الناتج القومي االجمالي للصين واليابان واوربا مجتمعًا

وة االقتصادية          ناهيك عن ان الدوالر االميرآي مازال يمثل احد مرتكزات الق
ؤتمر        االمريكية منذ ان اصبح      ة في م ون وودز  (عملة احتياطي ام   ) بريت  )312(1947ع

ا  دة –وتحكمه ات المتح راف   - الوالي ددة االط ة متع ة العالمي سات المالي (  بالمؤس
دولي ك ال دولي والبن د ال د )صندوق النق ة اذ تعم ة العربي ع المنطق ذا مايحصل م ، وه

 الواليات المتحدة الى استعمال هذه المؤسسات لعولمة السوق 
 
يما وان               الع ة، الس صادية مختلف ات اقت ر آلي ربية وادماجها بالرأسمالية االمريكية، وعب

ذات العجز او الفائض المالي على      . المؤشرات تدل على ضعف االقتصاديات العربية     
ة                      ى تبعي اء عل رى فرصًا واسعة لألبق وى الكب ات المتحدة والق السواء مما يتيح للوالي

 .وتخلف االقتصاديات العربية
ال            -7 ي مج ًا ف ًا، متفوق ًا عالمي ًا تكنولوجي د قطب دة تع ات المتح ان الوالي رًا ف واخي

ة  بكات (المعلوماتي ضائي، ش ازي الف ة، البث التلف صاالت الهاتفي وتر، االت الكومبي
ة  ت العالمي خ… االنترني وة   )ال دان الق ي مي حة ف درة واض ا مق ذا يمنحه ، وه

ن ان ا ضًال ع صادي ف اج االقت سكرية واالنت ية الع ي الدبلوماس ة تعط لمعلوماتي
  )313(.االميريكة قوة مضاعفة

مان       ة، وض ة العالمي ة للهيمن دة الفرص ات المتح دم الوالي دم يق رغم ان ماتق ى ال وعل
دة     ات المتح ي ان الوالي ك ال يعن عة، اال ان ذل ة الواس تراتيجية العالمي صالحها االس م

ف خال من التهديدات، وفي     اضحت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الباردة في موق         
 :مكانه ثابتة ال تبدل، اذ انها تواجه مجموعة من مؤشرات التهديد هي

                                                 
 .15-14 ص،سابقالمصدر ال ،ليمحسن خل.د )311(
 ،)15( ع ،"الـنهج " مجلـة    ،كييرم الدور المتنامي للرأسمال االحتكاري اال     ،عدنان عويد  )312(

 .155 – 154 ص،1998 صيف ،السنة الرابعة عشر
:  ترجمة ،بلموارد قوة المستق  : االمريكية المعلوماتية   ، وليام أي واينز   ،ناي. جوزيف اس  )313(

 .94، ص1996 ، السنة لثانية،)7و6( ع،"شؤون سياسية" مجلة ،شامل سرسم



: يشير الواقع الدولي الى وجود سبع قوى مرآزية هي         : االقطاب الدولية الصاعدة   .1
دل  " صين، وت يا وال سا وروس ا وفرن ا وبريطاني ان وألماني دة والياب ات المتح الوالي

جع اربع دول هي  الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا المؤشرات العامة على ترا
صين   ا وال ان والماني ي الياب رى،  وه ثالث االخ وى ال سا، وصعود الق . )314(وفرن

ايني في                 ى النمو التب ؤدي ال وطالما ان التطورات السياسية واالقتصادية والتقنية ت
ا    وة في النظ ع جوهري للق ادة توزي ددة في النظام واع دول المتع وة ال دولي، ق م ال

 فضًال عن تأآل قاعدة القوة التي تقوم عليها في االساس 
 
 

وى                      ة وفرص لنهوض ق دول المهيمن ق تحديات لل ا يعني خل السيطرة على النظام مم
رى ة  )315(اخ ة االمريكي إن  الهيمن ن  ) Pax-Americana(، ف ة م ت لحال تعرض

ود ال              ر العق دول  عب شار      االرتباك بسبب النمو المتباين للقوة بين ال ة الماضية، فانت قليل
ان     )316(االسلحة النووية وظهور مراآز اخرى للقوة االقتصادية       ا، آالياب ، والتكنولوجي

ة                صادية الهائل منذ الستينات، وألمانيا، ثم الوحدة األوربية، الى جانب التطورات االقت
 .، قد جعل الواليات المتحدة تواجه تهديد االقطاب الصاعدة الدولية)317(في الصين
) صموئيل هنتنغتون ( عليه فان النظام الدولي في مرحلته الراهنة آما يصفه          و
ام  دد االقطاب–احادي ( هونظ ا، ) متع دة هي اميرآ وة عظمى واح ه يضم ق ، أي ان

وى                 وقوى آبرى متعددة تحاول فيه القوى العظمى فرض الهيمنة، في حين تفضل الق
رادي،    الكبرى نظام متعدد االقطاب، تعمل فيه لتحقيق مصا    اعي او انف شكل جم لحها ب

وة عظمى واحدة                     سوة او الضغط من جانب ق  )318(.دون ان تتعرض فيه للقيود او الق
ي       دة، والت ات المتح ة الوالي ة وزعام تمرارية هيمن ان اس ع ف ذا الواق ن ه ًا م وانطالق

 تقتضي منع ظهور منافس عالمي اخر يكون معاديًا لها، 
 
 
 
 

                                                 
 .112 ص،سابقالمصدر ال ،وليد عبد الحي. د )314(
 .8-27 ص،سابقالمصدر ال ،ينبليروبرت ج )315(
 .245 ،المصدر نفسه )316(
(  1992 اذ بلغ في عام      ،) G.N.P( فمثالً حققت الصين اعلى معدالت النمو العالمية في        )317(

 للمزيد حول التطورات االقتصادية في الصين انظر        ،%)13(1993 وفي عام    ،%)12،8
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ود        ه دون الع ة      وتحول في الوقت ذات دد القطبي ى تع ر       )319(ة ال ، جعل من التفكي
االستراتيجي األميرآي يعد هذه القوى من اولى المهددات التي يواجهها االمن القومي            

ة  رت وثيق ي وعب سنوات  (االميرآ دفاعي لل يط ال ات التخط ) 1999-1994توجيه
ة  دفاع االمريكي صادرة عن وزارة ال اغون(ال تراتيجة )البنت ى االس ا ان عل اء فيه ، ج

ى    ز عل ة الترآي صعيد       (االمريكي ى ال دة عل ات المتح افس للوالي ور أي من ع ظه من
ة، وان تحمي                   ة الألزم درات القيادي العالمي، وان على الواليات المتحدة ان تظهر الق
نظامًا جديدًا آفيًال باقناع المنافسين المحتملين بانهم ليسوا بحاجة للتطلع الى دور اآبر     

ك آانت     . )320()دوانية لحماية مصالحهم المشروعة   والى اتباع سياسة اآثر، ع     وقبل ذل
ه ان        1992وزارة الدفاع االمريكية قد نشرت تقريرا مفصُال عام           اوضحت من خالل

ات المتحدة                    د للوالي افس جدي ع ظهور أي من ى من االستراتيجية الحالية تقوم اساسًا عل
راهن ال                 ى الوضع ال اء عل سوفيتي، واالبق اد ال ار االتح ة       بعد انهي ا مكان ذي يضمن له

 : وتكمن طبيعة االدراك االميرآي لهذا المهدد بـ)321(.متميزة
يا   -أ  ي اوراس ن جزئ ى أي م وة عل يطرة أي ق ا( ان س يا-اورب و ) آس ية –، الجي  سياس

ع في            )322(.يمثل تهديدًا للواليات المتحدة    ر تق دفاع االآث  الى جانب ان مصروفات ال
ة  دول النامي ر ال ك عن اآث يا، ناهي ـاوراس سهم ب يا، وت ي اوراس ع ف ن %) 75( تق م

ة، و  ة الدائمي صادر الطاق الم، و  % )75( م كان الع دد س ن ع اتج  %) 60(م ن الن م
تتمتع                   الم،  وس ة في الع ارة المحوري القومي االجمالي العالمي، وأن اوراسيا هي الق

 القوة التي تسيطر عليها بتأثير آبير فعال في اثنين من ثالث من المناطق الكبرى 
 
يا                 و ؤثر في اوراس د الم المنتجة، وهي اوربا الغربية واسيا الشرقية، فضًال عن ان البل

اج              ) الشرق االوسط ( سيسيطر على    ة واحدة، وتحت يا رقع ان اوراس ذلك ف ا، ل وافريقي
صياغة استراتيجية واحدة، وان مايحدث على البر االوراسي لتوزيعات القوة سيكون            

 .االمريكية الكونية وألرثها التاريخيله تأثير حاسم وخطير في السيادة 
ن       -ب  ه يمك ي فأن ستراتيجي االميرآ ر ال ي التفكي رى ف وى الكب ن الق دث ع د التح عن

وة العسكرية       –تقسيمها الى قوى تقليدية      يا  ( وهي    - ترتكز على اعتبارات الق روس

                                                 
انعكاساتها عليهـا   : االمريكية االستراتيجيات الكبرى للواليات المتحدة      ،زلمي خليل زادة   )319(

  ، دراسات مترجمة  ،ادةززلمي خليل   : تحرير) التقييم االستراتيجي (كتاب   في   ،وعلى العالم 

 .36 ص،1997 ة،مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيظبي، أبو 
 .21 ص،سابقالمصدر ال ،جمال عبد الجواد.د )320(
 ،)88( ع ،"عربيـة  شؤون" مجلة   . النظام الدولي الجديد والواقع العربي     ،كس  نهدى مي . د )321(

 .37 ص، 1996كانون االول 
 .539 ص،سابقالمصدر ال ،هنري كيسنجر )322(



ام             ∗) الصين – د الع ، وال  )323()2015(  يمكن ان تشكل تهديدًا للواليات المتحدة بع
بيًال                   سيما ا  ا العسكرية س اء  قوته ا االقتصادي في بن ن الصين بدأت توظف نموه

 .لألضطالع بدور عالمي
رى        صادية آب وى اقت اك ق ك هن ا   ( والى جانب ذل ان والماني  والوحدة  –الياب

ية    وة سياس ى ق ول ال صادية للتح ا االقت ا قوته ة، تؤهله شكل –االوربي سكرية ت  ع
 .)324(تهديد للهيمنة االمريكية

 
صدد ة االدراك      ا  وب ير طبيع ن تأش ة يمك رى الدولي وى الكب لق

 : االستراتيجي لهذه القوى بـ
 
 
 
ى         ) 1 ( ة عل سة الفعلي ست المناف ة، ولي سة المحتمل وى المناف ار الق ي اط ع ف ا تق انه

شاملة  وى ال ستوى الق ودة    . م رى موج وى الكب ار الق ذآرنا ان معي ة اذا مات خاص
ات        لديها، بل الدور الحقيقي الذي تلعبه ت       لك الدولة في التأثير والمشارآة في العالق

 . )325(الدوالية
 سياسي ليست مسألة حتمية، فضًال     –ان ترجمة القوة االقتصادية الى نفوذ جيو        )  2 (

وى العظمى،                       ة الق دول مكان نح ال صادية ليست شرطًا ضروريًا لم وة االقت عن ان الق
دور     ام بال ن القي ا م ان والماني رب الياب ك ته ل ذل اء  ودلي ي اثن وب ف سكري المطل الع

 . )326(العدوان االطلسي على العراق

                                                 
فـضالً عـن ان     .  اال من جانب تكوينها مع  محور المانيـا         اًرنسا فانها التشكل تهديد    اما ف   ∗

 بعد ان تالشى دورها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واصـبحت            ابريطنايا التمثل تهديد  

 .كتابع يدور في فلك السياسة االمريكية
التقريـر  : انظـر   . 1997 عام) البنتاغون( كما جاء  في تقرير وزارة الدفاع االمريكية        )323(

 59 ص،سابقالمصدر ال ،1997االستراتيجي العربي 
 والتي يستشف منها ارادة التحول هذا       ة، والياباني ة حول االجراءات والتحركات  االوربي      )324(

 .46-45 و 42-41 ص،سابقالمصدر ال ،سنكهدى مي. د: انظر
 54 ص،قسابالمصدر ال ، العالقات الدولية،كاظم هاشم نعمة . د )325(
 الفكر االستراتيجي االميركي والشرق االوسط فـي النظـام           ،احمد عبد الرزاق شكارة      )326(

ـ مـصدر   ال ،) العرب وتحديات النظـام العـاامي     : ( الدولي الجديدي في  كتاب      ،سابقال
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دة     )  3 ( ات المتح ًا للوالي سًا اقليمي شكل مناف ن ان ت وى يمك ذه الق ا )327(.ان ه  او انه
ا   )328(تشكل قوى منافسة يهدد بعضها البعض، او تهدد جيرانها المحيطين بها           ، مم

 .يعرض مصالح الواليات المتحدة للتهديد
ذه ا)  4( ارض  ان ه ا يمكن ان تع ي، ولكنه داخل االميرآ ا التعرض لل وى اليمكنه لق

ذه        )329(المصالح االمريكية المنتشرة في العالم،     ان ه ات المتحدة ب ثًال تجد الوالي فم
ة              القوى الدولية تعمل على التحرك االستراتيجي باتجاه المنطقة العربية في محاول

دًا عل   شكل تهدي ا ي ة، مم ات األميرآي ق التحرآ ةلتطوي تراتيجية األميرآي . ى االس
سياستها في                     ة المناهضة ل وى االقايمي ات المتحدة تجد في الق ومع ذلك فأن الوالي

 .المنطقة التهديد االآبر على امنها القومي
 
ات  . 2 ة التحالف الف ومواجه ى االح اء عل ن   :االبق ه م دة ان ات المتح ّد الوالي  تع

ة التي ضمنت            ا        الضروري االبقاء على االطر االمني الوجود االميرآي في اورب
حلف شمال االطلسي ومعاهدة الدفاع المشترك مع اليابان، فضًالعن حلف            (واسيا

دة        ة            )االنزوس مع آل من استراليا ونيوزيلن ة دون ظهور اطر امني ك للحيلول ، ذل
د في                    دور االمريكي الرائ افس ال ارز  ين تضطلع بها اوربا واليابان بدور دفاعي ب

ى صيانة                   النظام االمني للت   ات المتحدة عل درة الوالي د تراجع ق يما بع حالف، ال س
شق      ى ال دة عل ات المتح اد الوالي اد اعتم ام، وازدي ذا النظ صادية له ائز االقت الرآ

سياسي االمريكي في                 . العسكري وذ ال اء النف الذي اصبح  يمثل اهم أداة لضمان بق
سابق وزوال    اذ ترتب على احداث سقوط االتحاد السوفيت       )330(المحيط الشرقي  ي ال

ة      الف  االمريكي ك االح ة تفك شيوعية احتمالي ر ال مال   ( خط ف ش يما حل الس
سي ق    ) االطل صاعد القل سابق، ويت سوفيتي ال اد ال ه  االتح ست لمواج ي اس الت

 :االميرآي في االبقاء على االحالف بضوء جملة مؤشرات منها
في توسيع حلف شمال       ان محاولة الواليات المتحدة صياغة نظام امني جديد يتمثل          . أ

ا                   ة اميرآ االطلسي شرقا، القت رد فعل قوي من قبل روسيا على رغم من محاول
 )331(.طمأنة روسيا

سؤولية   . ب ولى م ذي يت ي ال شكيل الجيش االورب ا، وت دفاع عن اورب ضية ال ارة ق اث
ة   ة االوربي صاعد المطالب ا، وت ن اورب دفاع ع ة –ال ة للمظل اء الحاج د انتف  بع

 )332(.عادة النظر جذريًا بالوجود العسكري والنووي في اوربا با-االمريكية 

                                                 
 :ظر نآالصين مثًال  ا )327(

Ropert.S. Ross.Op.Cit., P.34. 
 8 ص،سابقلامصدر ال ،) واخرون(،ايرل تيلفور )328(
 .783 ص،سابقالمصدر ال ، كنيديلبو )329(
 .69-68 ص،سابق المصدر ال ،كريم حجاج )330(
 المرتمر القومي العربـي الثـامن نيـسان         ، حال االمة العربية   ،المؤتمر القومي العربي   )331(

 .118 و،36 ص،1999مركز دراسات الوحدة العربية بيروت،  ،1998



ة        . ج صادية االوربي نعكس في جعل           –ان طبيعة العالقات االقت سية ت ة التناف  االمريكي
 هذه العالقة تتسم بسمة التنافس ضمن اطار التعاون، والتي قد تتصاعد بفعل 

 
مالي واالدراك     افس الرأس انون التن ة ق ق بطبيع رات تتعل سيطرة  متغي ي لل االورب

 )333(. االمريكية على النفط، وقدرتها على التحكم في حاضر ومستقبل اوربا
ة       .  د ات االمريكي ى سياسات             –ومن جانب العالق أثير االميرآي عل ان الت  االسيوية ف

سياسة                   ًا وراء ال سياقًا مطلق اك ان أن هن ول ب الدول االسيوية الكبرى اليدعو الى الق
ة، اذا ان اال سياسات اصبح االمريكي م بال ي المصالح، ومن ث صاعد ف ختالل المت

 )334(. األسيوية-احد سمات العالقات االمريكية
يا     ي اس ا ف ف الميرآ م حلي ًاعلى اه ذا عبئ صلح ه اين الم لط تب اذ س

ة           . وهو اليابان . الباسفيك ى الهيمن رد عل وتخشى الواليات المتحدة من تصاعد ال
اور احالف  شكيل مح ة بت ل  ، من)335(االمريكي ة، اذ تعم ة االمريكي اهضة للهيمن

ي  ارب اورب ع أي تق الم االوراسي لمن ي الع ة ف تراتيجية االمريكي يوي -االس  اس
ات المتحدة ان     )336()اوربي- اوربي او صيني   –سواء آان روسي    ( ، وتعد الوالي

 .ذلك من اآبر مهددات امنها القومي
من  روسي ،    –فضًال عن ذلك هناك مخاوف امريكية من تحالف صيني          

ة في تطوير                 ة االمريكي ة المحاول خالل بيع االسلحة الروسية للصين في مواجه
ة              –تحالف ياباني    وة العسكرية الياباني . )337( اميرآي بعد رفع القيود عن نمو الق

 . فضًال عن خشية اميرآا من تفاهم ياباني صيني
والى جانب عمل الواليات المتحدة للحيلولة دون قيام نظام امني اوربي              

ا ا       خ ين الماني ارب ب ز التق ن تعزي وف م ا تتخ سي، فانه مال االطل ف ش رج حل
  –انبعاث التقليد الجيو : "وروسيا، بما يعني، آما عبر عنها نيكسون

 
سياسي األلماني الذي يقضي بوضع رجل في الغرب، ورجل اخر في                 

شرق اد  )338("…ال ام االتح د قي ي بع ي االدراك االميرآ دد ف ذا المه صاعد ه  وت

                                                                                                                                            
 دار  ، دمـشق،  قوى الفاعلة في القرن الحادي والعـشرين        ال  ،خير الدين عبد الرحمن     . د )332(

 .53 ص،1996الجليل للطباعة والنشر والتوزيع 
 ،"شؤون سياسية "مجلة  في   ، الدول الكبرى في عالم متغير     ،مازن اسماعيل الرمضاني  . د )333(

 .70 ص،1994 السنة االولى ،)3(عدد
 71 ص،المصدر نفسه )334(
 .4-3 ص،سابقالمصدر ال ،ى الوحيدة  القوى العظم،صموئيل هنتنغتون )335(
 .56 ص،سابقالمصدر ال ،سيار الجميل )336(
 .44 ص،-39 ص،سابقالمصدر ال ،خير الدين عبد الرحمن. د )337(
 .81-80 ص،1992 ، عمان، ترجمة احمد صدقي، الفرصة السانحة، نيكسونتشاردري )338(



د نحو              . األوربي ك التحرك الوحي واصدار العملة االوربية الموحدة، إذ اعتبر ذل
سياسي   ستوى الخطاب ال ى م ا عل ة، ام ة االمريكي ادي للهيمن الف مع شكيل تح ت

 للقوى الكبرى، فقد جاء رد الفعل على الهيمنة األميرآية فــــي 
صينية           ة ال سان    –االعالن السياسي الذي صدر عن القم ، 1997 الروسية في ني

دد االقطاب         ل وصف   . والذي تم رفض االحادية، والدعوة الى انشاء نظام متع ب
اآوف( ي بريم د ) يفغين صين والهن يا وال سابق روس ة الروسي ال ر الخارجي وزي

ة    دة االمريكي ات المتح ة الوالي تراتيجي لموازن ث االس ق  )339(.بالمثل در تعل  وبق
ات المتحدة تواج          ى         االمر بالمنطقة العربية، فان الوالي ة عدم التواصل ال ه حقيق

 عسكري مع دول المنطقة، اال بصورة اتفاقيات ثنائية، وخاصة مع        -حلف امني 
دول الخليج العربي، وحتى هذه االتفاقيات تواجه تهديدات عدم القيام على اسس             
تحالفية متينة، فضًال عن مشاآل اخرى تتعلق بالعبء المالي، واستبعاد اطراف            

 .اساسية آالعراق وايران
الم    -3 ي الع ي ف دور األميرآ ة ال دة     : تكلف ات المتح د الوالي ذي تري دور ال  ان ال

ـ           تثمار    ( االضطالع به غاية تحددها الجماعة االستراتيجية األميرآية ب ة واس إطال
ل        ى االق سكري عل المعنى الع ة ب ادي القطبي الم اح ات   –الع ف الوالي ذي تق  وال

ة لتع   ة ممكن صى درج ى اق ه ال ى رأس دة عل ة المتح صالح االمريكي يم الم  )340()ظ
يما في الوقت التي تتأآل                       دور، الس ذا ال ا ه يصطدم بالكلفة الباهضة التي يتطلبه
رى                   وى الكب ع الق ًا ذلك مع تطل ات المتحدة، متوافق ا الوالي القوة التي ترتكز عليه

 .االخرى للعب دور اآبر في السياسة الدولية
 

اقض         رازه للتن ات المتحدة         وتكمن اهمية هذا المهدد في اب وة الوالي ين ق  ب
ة  ا العالمي دة ان    )341(والتزاماته ات المتح ن للوالي سكرية اليمك ة الع ن الناحي  فم

شرطي(تلعب دور  ا ) ال ار وتنوعه رة االخط الم لكث ذا الع ب )342(له ي تتطل  والت
ه من                  ا يعاني صاد األميرآي وم نفاقات عسكرية ضخمة التتناسب مع طاقة االقت

 . 2007مة االقتصادية التي عصفت به منذ عام ازمات، والسيما عقب االز
يص    وم بتقل سكرية تق تراتيجية ع دة صياغة س ات المتح اول الوالي ا تح ن هن وم
ة                        ى الحرآ درة عل ا الق وة قوامه ى ق م ال ى الك ة عل الجيش االمريكي من قوة قائم
ى       صغير عل يش ال اد الج ك الن اعتم ان، ذل ل مك ى آ سرعة، والوصول ال وال

 )343(.يضخ طاقة جديدة في االقتصاد االمريكيالتقنية يمكن ان 
                                                 

 .4-3 ص،سابقالمصدر ال ، القوى  العظمى الوحيدة،صومائيل هنتنغتون )339(
 .21-20 ص،سابقالمصدر ال ،جمال عبد الجواد. د )340(
ين قوة الدول الكبرى والتزاماتها واسـاليب        ب قضاللمزيد من التفاصيل حول اشكالية التن      )341(

 .200-199 ص،سابق المصدر ال ،روبرت جيلبن : التعامل مع هذه  االشكاليات انظر
 .573 ص،سابق المصدر ال ،الفين توفلر )342(
 .573 ص،سابقالمصدر ال ، تحول السلطة،لفين توفلرا )343(



ر   ا ذآ دي (وآم ول آني ـ   ) ب ه ب ايطلق علي داد  ( ان م رط االمت ف
ان صناع             ) األمبراطوري ذلك ف هو الخطر المألوف في سقوط القوى العظمى، ل

ة ان مجموع المصالح             )واشنطن(القرار في    وا حقيق ، عليهم ان يواجهوا ويتحمل
ا ة االمريكتوااللتزام دفاع  الكوني عها ال ا بوس ر مم ر بكثي وم اآب ة اصبحت الي ي

ة مكان                    ات المتحدة متبوئ ذلك ولكي تبقى الوالي  ةعنها جميعًا في وقت واحد، ول
درة    سألة الق تراتيجية م سكرية االس ة الع ن الناحي ه م ا تواج ى فانه وى العظم الق
ين                  ة والوسائل التي ب ة الدفاعي ات االم  على ان تحتفظ بتوازن معقول بين متطلب

د             )344(.يديها للوفاء بهذه االلتزامات    اردة ق  اذ على رغم من ان انتهاء الحرب الب
راقبين ه بعض الم ق علي ا اطل ة( تمخض عم ادي القطبي الم اح وة (او) ع الم ق ع

 اال ان الواليات المتحدة التستطيع امالء ). وحيدة
 

سكري الن    وة الع ي الق ا ف م تفوقه دها، رغ وني لوح ال الك دول االعم ج
وة  وم،   الق الم الي ي ع ة ف ل فعالي سكرية اق ات   ∗الع درة الوالي ضاءلت ق ذا ت  وهك

  )345(.المتحدة عمليا على تسخير القوة لقولبة بقية انحاء المعمورة
ة      ساعدات الخارجي أن الم سياسية ف ة ال ن الناحي ا م سكرية (ام صادية الع ) االقت

بيًال لتحقي            ة     ملحقًا مهمًا لدبلوماسية القوة العظمى اذ انها تكون س ق مصالح الدول
ة الحرب             . ، وامتدادًا لنفوذها  )المساعدة( ات المتحدة في مرحل ان الوالي ه ف وعلي

ت          ا ان انته ه م سكرية، اال ان صادية وع خمة اقت ساعدات ض دمت م اردة ق الب
 الضرورية  للعب دور عالمي      -الحرب الباردة حتى اصطدمت هذه المساعدات       

ًا          بالتحديات االقتصادية التي تواجهه    -مهم   ات المتحدة الضرورية، وتبع ا الوالي
شاآلها  ى معالجة م صرافها ال ا وان ة امريك ى عزل دعو ال اه ي ر اتج دم ظه ا تق لم

ي                   . الداخلية ة، والتخل ات الدفاعي ر في النفق ى تخفيض آبي اه ال ذا االتج ويؤدي ه
ة، وتحسين  ة عجز الميزاني ك في مواجه سهم ذل ة، وي عن االلتزامات الخارجي

 )346(.سية االقتصادية للواليات المتحدة امام منافسيهاالقدرة التناف
ات    . ويبدو ان الدور االمريكي في المنطقة العربية مكلف جداً         وال تستطيع الوالي

ا، وخاصة                   وفي به ا أن ت اني منه المتحدة في ضوء المشاآل االقتصادية التي تع
ة، والمساعدات ال         ق بالتواجد العسكري االمريكي في المنطق ا يتعل ة في م مقدم

 .الى الدول الحليفة للواليات المتحدة االمريكية

                                                 
 الفرصـة   ،ارد نيكسون جري:   أيضا نظري. 783-782 ص ،سابقالمصدر  ال ي،بول كند  )344(

 .26 ص،سابقالمصدر ال ،السانحة
اذ التستطيع الواليات المتحدة استخدام القوة العسكرية ضد االقطـاب الدوليـة االقتـصادية               ∗

 .62 ص،سابقالمصدر ال ،رضوان راضي عبداهللا. د: للمزيد حول ذلك انظر
 .532 ص،سابقالمصدر ال ،هنري كيسنجر )345(
 .31-27 ص،سابقالمصدر ال ،ي خليل زادازلم )346(



ة،       ي المنطق ي ف سكري االمريك د الع ى التواج ات عل بء النفق ى ع الوة عل وع
ام                 ثًال وقعت في الع دريب، فم ات الت فهناك الخسائر االمريكية الناجمة عن عملي

  بعض الحوادث في صفوف القوات االمريكية منها تحطم طائرة، 1999
 

ر              . )347(نود امريكان ومصرع ج  ذلك ثمن تواجدها العسكري في العراق عب وآ
 .2003غزوها له 

 
سوفيتي   (  فقدان الهوية االمريكية بفقد او انهيار االخر         -4 اد ال ، والبحث عن     )االتح

  :بديل
ه         د بقول ذا التهدي ة         : "عبر آيسنجر، عن ه ة عميق اك مشكلة عقالني ان هن

وم،   ة الي ة الخارجي سياسة االمريكي ي ال ل   ف احق مث رد س د منف اب تهدي ان غي  ف
د                    ة تفق سياسة االمريكي اردة يجعل ال التهديد الذي واجهته في سنوات الحرب الب

 وعلى ذلك وجدت الواليات المتحدة ان استمرار        )348("حاسة االتجاه الذي تسلكه   
راغ               ة يتطلب ملء الف سياسة الدولي ى       -مكانتها وهيمنتها على ال ذي ترتب عل  ال

اردة، وزوال صراع      نهاية الحرب ال   ادة        )  شرق  -غرب   ( ب تمكن من اع حتى ت
تمرار      ر اس ك لتبري اردة، وذل رب الب اء الح ت بانته ي تخلخل فوفها الت رص ص

وب (تحالفاتها وتدخالتها الخارجية، ولذلك اثارت الواليات المتحدة قضية           ) الجن
ة         ات الخاص ك المقوم وب يمتل ة وان الجن شيوعية، خاص ام ال وم مق د يق آتهدي

د(اءببن ب جدي ة  )349()رع صادية واالجتماعي شاآل االقت ن الم ضًال ع ، فف
تقرار   دم االس سبب بع ي ت ا، والت وب منه الم الجن ا ع اني منه ي يع سياسية الت وال
اك                 وب، وهن الم الجن ة في ع االقليمي الذي يحول دون تحقيق المصالح االمريكي

ات، ا      ة الثماني ذ نهاي دأ من وب ب ل الجن ن قب سكري م د ع ن تهدي ق م ت قل ذ انته
سة ة( مؤس سياسة الخارجي ل ال ام ) تحلي ي ع اص1988ف ا الخ ي تقريره :  ف

 ، والذي اعده الكولونيل )السياسة العسكرية االمريكية في الحروب الصغرى(
 
ه )A.J.Becevichباسفيك ـ    (  ى ضرورة توجي ساعديه ال ، وبعض م

دات       صدر التهدي اره م وب باعتب وب الجن ي ص يش االمريك ات الج مهم
 )350(.يةالعسكر

                                                 
التقرير االسـتراتيجي   (  في ،2000-1999 التفاعالت السياسية الخليجية     ،معتز سالمة  )347(

 .96 ص،2001، ت االمارا، جريدة الخليج–وحدة الدراسات ) 2000-1999الخليجي 
 هل يشهد القرن االواحد والعشرين انهيار الواليـات المتحـدة           ،فخري الهواري :  نقالُعن )348(

 .59 ص،1996 اكتوبر ،)126( ع،"السياسة الدولية" مجلة ة،االمريكي
 دار  عمـان،  ،حياة الحويك وبديع العطية   :  ترجمة ،انا وحرب الخليج  . ماننر شوف يجان بي  )349(

 .173-172 ص،1992 ،الرمل
 .61-60 ص،سابقالمصدر ال ،محمد سعدي )350(



ه    ) جورج بوش  ( ولقد عبر الرئيس االمريكي       وب بقول د الجن : عن تهدي
 ان تخفيف حدة التهديد السوفيتي ال يعني نهاية آل المخاطر، فلربما "... 

اردة، ان                      د الحرب الب دة مابع د في م المي جدي نكتشف خالل بحثنا لبناء نظام ع
شيوعية التوسعية بقدرعدم        د ال م يع ه ل سه  العدو الذي نواجه تقرار نف عدم  "  االس

وب      اع الجن ن اوض نجم م وم ي تقرار الي ت     )351(".االس ك عمل ب ذل ى جان  وال
 . الواليات المتحدة على ترويج خطر االسالم آمهدد امني واقليمي

ز                   ذي مي اع االستراتيجي الغربي ال اء االجم ا ان اختف د هن  ويجب التاآي
اد      سابق   الحرب الباردة بسبب من وجود الخطر الواحد ـ االتح سوفيتي ال م  -ال  ل

ى اختالق       ة        ) عدو ( يدفع ال د للمصالح الغربي ل أي تهدي دد وهمي، ال يمث او مه
را      لء الف ة م سواء، ولغاي ى ال ة عل رب    غواالمريكي اء الح ن انته ف ع  المتخل

امن الخطر                 راط بالتحذير من مك الباردة، بل اتجهت واشنطن الى التعظيم واالف
الم     ا   . المحتملة في الع ة        والتي تتق ة  -طع مع المصالح الغربي  لغرض  - االمريكي

ا          اء عن محوره . فرض سيطرتها وتحقيق مصالحها، وضمان عدم انفالت الحلف
وب واالسالم        د الجن دمتها تهدي ات المتحدة     . والتي يقف في مق ان الوالي ه ف وعلي

تواجه في المنطقة العربية مهدد االسالم آمنظومة قيمية اليتفق والكثير من القيم            
ساحة        والم ي ال المية ف ات االس د الحرآ ن تزاي د م ا يزي ة، ومم اهيم االمريكي ف

ات المتحدة، فضًال                ة للوالي م الموالي ة الحك ى انظم العربية، مما يشكل تهديدًا عل
 .عن تهديد للكيان الصهيوني وأمنه، الذي تتبناه الواليات المتحدة االمريكية

 
شامل-5 دمير ال لحة ذات الت شار االس ع ض: انت ائل االطالق  ويق دد وس ذا المه من ه

ة،                 ى جانب االسلحة النووي ة ال بعيدة المدى، ونقل التكنولوجية العسكرية الحديث
ر     دد عب ذا المه ن ه ة، وع ة والكيمياوي شيني (والبيولوجي ك ت دفاع  ) دي ر ال وزي

ا حق           : "بالقول) بوش(االمريكي في ادارة الرئيس      ات المتحدة فقط له ان الوالي
دفاع،                 االختيار بالوقوف    ة االن ة او صواريخ ذاتي درات نووي ا ق ة له ضد اية دول

مع اسلحة نووية، نحن نريد ان نفعل شيئًا بشأن هذه المشكلة، آما نريد ان نعمل                
سنا                     دافع عن انف ا سوف ن د بأنن ة، ونعتق على عدم تكاثر مصادر االسلحة النووي

 )352(".…ضد دول العالم الثالث الذي ممكن ان تتطور فيه هذه القدرات
وترى الواليات المتحدة ان انتشار المعلومات والتقنية الدقيقة الخاصة باالسلحة            
ى االمن                 دات عل ر التهدي ا من اآب النووية والبيولوجية والكيمياوية وأساليب نقله

ع ان تصل في         ) 20(، وخاصة ان هناك     )353(القومي االمريكي  دولة، من المتوق
ة،   تملك -دولة ) 30(المستقبل القريب الى   صواريخ باليستيكية ذات مديات قاري

                                                 
 .61 ص،المصدر نفسه )351(
 .58-57 ص، مصدر سابق،ممدوح محمود مصطفى : نقالًعن  )352(
 مركـز   ابـو ظبـي ،     ،2 ج ، رؤية استراتيجية عامة لألوضاع العالمية       ،ايرل تيلفورد    )353(

 .24 ص،1998 ،االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية



دمرة  ل رؤوس م ا حم ة ( ويمكنه ة، بيولوجي ة، آيمياوي ذر )354().نووي د ح  وق
شار اسلحة   1992التقرير االستراتيجي الذي صدر في اواخر عام          من خطر انت

ّده      د لألمن االميريكي         "الدمار الشامل وع ر والوحي د االآب  ويرجع   )355(".التهدي
 دمار الشامل في مرحلة تفاقم مشكلة اسلحة ال

 
 
 

ه               م تفكك سابق ، ث مابعد الحرب الباردة الى تراجعات االتحاد السوفيتي ال
م عدم                سابقة، ومن ث ه ال وما ترتب عليها من عدم القدرة على السيطرة على دول
د                 ذلك فق دول، وب ذه ال قدرته على السيطرة على انتقال التكنولوجيا التي تنتجها ه

ان    .)356(نولوجيا النووية الى دول اخرى    ظهرت مشكلة تدفق التك    ول ب ويمكن الق
 )357(:هذا المهدد يشغل اهمية في االستراتيجية االمريكية ألسباب رئيسةهي

 
 .ضمان االبقاء على التفوق العسكري االمريكي. أ

ومي االمريكي هي.  ب ة لألمن الق دفاع ضد أي هجوم : "ان من المصالح الحيوي ال
ارة                تقليدي او فوق تقليدي، او     ه الق د تتعرض ل ووي ق شامل او ن دمار ال اسلحة ال

 ". االمريكية في وقت في البر او البحر او الجو
و     . ج ي ه ن االمريك دد االم ذي يه ى ان ال ي، ال تراتيجي االمريك اه االدراك االس اتج

دوة او     ة ع ه دول وم ب اوي تق وجي او آيمي ووي او بيول ي ن زل تجريب ل منع عم
 )358(.منظمة عالمية سرية

ة              . د اطق اقليمي فضًال عن انتشارهذه االسلحة واستعمالها يرتب عدم االستقرار في من
ق االمريكي في الوقت                   ومي االمريكي ويتصاعد القل ذات اهمية حيوية لآلمن الق
لحة     ة االس صدير صواريخ وتقني ى ت ل عل صين تعم ل ال ه دول مث د في ذي توج ال

شرق االوسط   ( النووية الى منطقة   ا    )ال اح،  الن         ، وشمال افريقي ة تعظيم االرب  بغي
ات المتحدة   )359(لديها اهتمامًا اقل في استقرار المنطقة العربية       وال . ، بعكس الوالي

 يقتصر هذا المهدد على دول الجنوب، والسيما ذات 
                                                 

 192 ص،سابقالمصدر ال ،محمود انيس فتحي. د )354(
للـسلم  ) carnegie(نيجير صدر تحت اشراف مؤسسة كـا      )لنغير طريقنا ( اسم التقرير  )355(

 .62سابق و صالمصدر ال ،محمد سعدي :  حول ذلك انظر،الدولي
احمد امـين   . د:  ترجمة ،مقدمة للنظرية والتاريخ  :  المنازعات الدولية  ،ناي.جوزيف اس  )356(

 ،1977 ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية     القاهرة،   ،مجدي كامل  و ،الجمل

 .173-171ص
 .191 ص ،سابقالمصدر ال ،.ممدوح انيس فتحي. د )357(
 .2150216 ص،سابقالمصدر ال ،بول سالم )358(

(359) Robert .S.Roos, Op. Cit, P.17. 



 
وى       ى الق مل حت ل ش سب، ب ة فح ة العربي ا آالمنطق سبة المريك ة بالن ة الحيوي االهمي

ا، وتحدي   ان والماني ل الياب رى مث دة   الكب ات المتح اقررت الوالي ال اذا م ي ح دا ف
  ولعل مايؤآد اهمية هذا )360(.االنسحاب من المسرح الدولي واللجوء الى العزلة

ذائف           ضاد للق اعي م از دف وير جه و تط دة نح ات المتح عي الوالي و س دد ه     المه
ة    صناعية الخاصة بالمراقب ا ال ة اقماره ة منظوم ى تقوي ل عل ستيكية، والعم البالي

ر              والتج ا، عب سس، وتحاول العمل والضغط على الدول الخارجة عن نطاق نفوذه
ات المتحدة         )361(وسائل اقتصادية، وسياسية واحيانًا عسكريا      ا وعجلت الوالي ، آم

تراتيجي(بتحول  دفاع االس ادرة ال ضاد ضد  )S.D.I) (مب دفاع الم يم ال ى تنظ ، ال
خوف عند الواليات   وال سيما مع تصاعد ال     ) B.M.D.O(الصواريخ الباليستيكية   

رؤوس  زودة ب ستيكية م وب صواريخ بالي تالك دول الجن ا من ام المتحدة وحلفائه
ا              ة له ة فعال ى جانب طرح       )362(غير تقليدية، قبل تمكنها من انتاج انظمة  دفاعي  ال

شار المضاد لألسلحة         ة     . الواليات المتحدة ستراتيجية االنت ى تقوي والتي تعمل عل
ة           الردع للقوات االمريكية لل    حيلولة دون استخدام االسلحة في الصراعات االقليمي

دودة رض      )363(المح وري الع ن منظ سلح م ن الت د م تراتيجيات للح اد اس ، واعتم
  )364(.والطلب على االسلحة ذات التدمير الشامل

ة  صالح االمريكي ث الم ة، حي ة العربي ي المنطق دد ف ذا المه دة ه د ح وبتزاي
 صعوبة في منع انتشار تقنية االسلحة النووية الحيوية، اذ تواجه الواليات المتحدة 

 
سالح                   ه اسرائيل ال ذي تحتكر في يما في الوقت ال والصواريخ الباليستيكية الس
دول                    ة بعض ال ة، ورغب ات االستراتيجة في المنطق النووي، بما يعني اختالل التوازن

ة                  ى تقني ذًا للحصول عل اك منف ا وان هن االسلحة  العربية في تعديل هذه التوازنات، آم
 .النووية والصواريخ الباليستيكية للدول العربية من روسيا والصين

ات التحدة   :)365()).عصر اإلرهاب((اإلرهاب المنظم وعالي التسليح  -6  تطرح الوالي
دخل في                 *).اإلرهاب (االمريكية   زم ضرورة الت ومي يل د لألمن الق اره تهدي  باعتب

                                                 
 .29 ص،سابقال رمصدال ،زلمي خليل زاد )360(
 216 صض،سابقالمصدر ال ،بول سالم )361(
 62 ص،سابقالمصدر ال ،محمد سعدي )362(
 ة، وموقعها من السياسة الخارجية االمريكي     ة االستراتيجية العسكرية االمريكي   ,مالك عوني  )363(

 .98 ص،1997 يناير ،)127( ع،مجلة السياسة الدولية
تحدي الشرق  : لنمرامتطاء ا : (  في كتاب  ير ام ثبات،  تغي: سكري، التوازن الع  وليم لويس  )364(

 .109-108 ص،سابقال رمصدال ،)لباردةالحرب ااالوسط بعد 
 .59 ص،سابقالمصدر ال ،فخري الهواري )365(



ة     الشؤون الداخلية في العديد من دول العالم وا        خضاعها للرقابة والحصار، ومعامل
ة     ا داعم سكرية باعتباره وة الع عمال الق العزل او باس دول ب ذه ال ض ه بع

اب الل        )366(لإلره ن خ دد م ذا المه ى ه ر ال دة تنظ ات المتح ظ ان الوالي  ويالح
 :مستويين

ة:االول ستوى الدول ي    :  م ة، والت ة االمريكي ضة للهيمن دول المناه ك ال ه تل صد ب ويق
ى معا ل عل ض   تعم ي بع تها ف ة سياس ة، ومقاطع صالح االمريكي ة الم رض

ات  ات او جماع م حرآ ى دع ل عل ة، اوتعم اطق االقليمي ر ( المن ة او غي منظم
ة ة       )منظم سياسة االمريكي ذ ال ن تنفي ق م ف تعي ال عن وم اعم زاب تق ، او اح

 :وتحقيق اهدافها
دول والتي يط          ) انتوني ليك (ويرى   ق  مستشار االمن القومي السابق ان هذه ال ل

 تهدد الواليات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات، اذ انها ) بالرجعية(عليها
 
ا  " شامل، وتكنولوجي دمار ال لحة ال اجر باس اب، وتت ى اإلره ا ترع ًا م غالب

ا ان تقمع شعوبها                  ر من غيره ا اآث ذآي  . الصواريخ الباليستيكية، ومن المرجح له وت
 ".نار الخصومات االثنية وتهدد جيرانها

ذلك  صاديًا       ل سكريًا واقت يًا وع ا دبلوماس ى عزله دة عل ات المتح ل الوالي تعم
ى رأس                 )367(.وتكنولوجيًا ا عل سودان وليبي ران وال ات المتحدة العراق واي  وتعد الوالي

 ).الشرق االوسط( هذه الدول في منطقة 
اني المية : الث زاب االس ات واالح ات والجماع ستوى الحرآ ر (م ة وغي المنظم

اد،      ومن هذ ). المنظمة اس، والجه ة حم ة حرآ ة العربي ه الحرآات في المنطق
) العنف (  والتي تتبنى  - غير المنظمة    -وحزب اهللا، وجماعة اسامة بن الدن       

ل االخوان      لتحقيق اهدافها، فضًال عن حرآت وتنظيمات اسالمية اخرى، مث
ة     ونس ، والجبه ي ت ضة ف ة النه صر، واالردن، وحرآ ي م سلمون ف الم

اذ المية لآلنق ى     االس لمية للوصول ال ائل س تهج وس ي تن ر، والت ي الجزائ  ف
 .وتمثل جميعها تهديدا للواليات المتحدة في المنطقة العربية. السلطة

                                                                                                                                            
 ويالحظ انهـا ركـزت جـل        ، ومعطمها تعريفات غربية   رهابتعدد االراء حول تعريف اإل     *

 ،ظمةاهتمامها على ناحية واحدة تتصل بالعنف السياسي سواء قام به فرد او مجموعات من             

او ) السابق(سوفيتيدولة اال من زاوية الصاقه باالتحاد ال      ل ا إرهاب ولم يعالج    ،اوغير منظمة 

  ،اسـماعيل الغـزال   . د: حول ذلك انظـر   … اتهام بعض الدول العربية بتشجيعه ودعمه     

 ،1990 ،المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع       بيروت،   ، والقانون رهاباإل

 .17-9ص

 .59 ص،لسابق اردمصال ،واريلهافخري  )366(
 .19 ص،سابقالمصدر ال ،انتوني ليك )367(



ر االستراتيجي            ) اإلرهاب (وتتضاعف خطورة     ستويين في التفكي في آال الم
ة               ة الحيوي اطق ذات االهمي ة وبالمن االمريكي، اذ اقترن بالتسليح العالي تنظيم من جه

 .مريكا من جهة اخرىال
ة  ة منطق ًا من اهمي دة انطالق ات المتح ان الوالي ا ف شرق االوسط(ومن هن ) ال

بهذه المنطقة، وعّدت الحرآات االسالمية الخطر ) الحيوية رآزت على ربط اإلرهاب
رًا صدر عن   ى ان تقري ة، حت ذه المنطق ي ه الم ف ي الع اب ف داعي لإلره االساس وال

ام          مرآز الدراسات االستراتي   ة في واشنطن ع ى      1996جية والدولي  يضمن   - اشار ال
 اعداد : ((  بالقول بالضرورة-المصالح الحيوية للواليات المتحدة 

 
 

ط    شرق االوس ن ال ابع م اب الن ى اإلره ة عل ر فاعلي سقة واآث  )368().ردود من
ان    ى اذا آ ه حت ي ان ومي االميريك ن الق ى االم دد عل ذا المه ورة ه دى خط ضح م ويت

وة العسكرية              باآلمكان و  واء، واستعمال الق العزل واالحت ضع استراتيجيات واضحة ب
ن     ستوى االول م ضرورة للم د ال اب(عن ة -) اإلره اب الدول تراتيجية  - إره ان اس  ف

ذ صيغة   ا تاخ د فيه ة التهدي رًا لطبيع اني صعبة نظ ستوى الث ع الم ل م واضحة للتعام
 . منتشرة وليس مرآزة

ستقبل من خالل            وتخشى الواليات المتحدة من احتم     ال تفاقم هذا المهدد في الم
دافها،   ذ اه ات الحاسوب لتنفي تعمال تقني ى اس صغيرة ال ة ال لجوء الجماعات اإلرهابي

ا                 ة الضخمة صعوبة في التعامل معه  )369(.وتجد القوات النظامية العسكرية االمريكي
عمال ا   سرية باس ة ال ة عالي ة او منظم ام دول ن قي ي م ق االمريك ك عن القل لحة ناهي س

داخل           ات المتحدة من ال سيتيكي      . الدمار الشامل ضد الوالي قها بصاوخ بال  )370(.او رش
ضة     و مناه ان ه سكريين االمريك تراتيجيين الع شغل االس ان ماي ذا ف اب(ل ) اإلره

ه ي )371(ومكافحت ط( وخاصة ف شرق االوس دة  )ال ات المتح ستطع الوالي م ت ذي ل ، وال
 )372().اإلرهاب(ا على مشكلة خالل الثمانينات ان تجد ردًا عسكريا ناجح
ون         دم يعطي هنتنغت ا تق ات         ) وفضًال عم ارات العملي ر شمولية في اتب دًا اآث بع

تعملها  ي اس الميون(الت رب واإلس ابيون الع ى صدام  )اإلره ة المؤشر عل ، هي بمثاب
  االثر في تبني 2001 ايلول 11 وآانت احداث )373(.الحضارتين االسالمية والغربية

                                                 
 .130 ص،سابقالمصدر ال ،كوثر عباس الربيعي )368(
 .17 ص،سابقالصدر الم  رؤية استراتيجية ،ايرل تيلفورد )369(
 .116-115 ص،سابق المصرال ،بول سالم )370(
 .21 ص،سابقالصدر الم ايرل تيفورد، )371(
:  في كتاب ،احتمالية التسوية: تسعيناتلاع العربي ـ االسرائيلي في ا  الصر،وليم كوانت )372(

 ،128ص، سابقالمصدر ال ،) االوسط بعد الحرب الباردة تحدي الشرق: امتطاء النمر (
مركز الدراسات االستراتيجة   بيروت،   ، صدام الحضارات  ،خروناو،  صومائيل هنتنغتون  )373(

 .25 ص،1995 ،للبحوث والتوثيق



 
ا              االستراتيجية ا  ستان باحتالله ا في افغان ة، مكافحة اإلرهاب وتطبيقه المريكي

  .2003 والعراق آذلك عام 2001عسكريًا عام 
  : اتساع نطاق الصراعات االقليمية واالثنية والعرفية. 7

يما             دادت والس ة من مه يّعد اتساع نطاق الصراعات االقليمية واالثنية والعرقي
 ا ان للواليات المتحدة مصالح االمن القومي االمريكي اذا ماتذآرن

ر من       . أستراتيجية معقدة على مستوى العالم     ( إذ يوجد حاليًا على المستوى العالمي اآث
صراعًا اثنيًا وعرقيًا وقوميًا بعضها يهدد المصالح االمريكية الحيويه االمر الذي        ) 70

ا              ة فيه وات المسلحة االميريكي ة اشتراك الق د   )374(.يقود الى أحتمالي ر عن       ويؤآ  تقري
ام               ان 1996استراتجية االمن القومي االمريكي صادر عن البيت االبيض في شباط ع

دول    ة وال ات االثني شار النزاع ي انت اردة ه رب الب د الح ة مابع ار مرحل ن اخط م
 )375(.والتي تعّد تهديدا حقيقيًا لألستقرار االقليمي في انحاء آثيرة من العالم. العدوانية

ى ا      ة ذات            وتشير الدراسات ال داخلي والحروب االهلي سام والصراع ال ن االنق
رب          اء الح د انته رًا بع ي زاد آثي ديني والقبل ي وال ي والعرق سياسي واالثن ابع ال الط

ة                . الباردة ات الدولي ى تعمق إنموذج العنف في العالق ان    . ولعل ذلك يشير ال ذي آ وال
اه ان يكون الصر                ًا داخل دول      سائدًا في دول العالم الثالث بشكل عام في اتج اع اساس

  )376(.العالم الثالث وبصورة اقل فيما بينهما
ومن هنا اولت الواليات المتحدة في التسعينات اهتمامًا بالتهديدات الناتجة عن      
ر                    ة اآب ذه الصراعات تحظى بأهمي ث، وأخذت ه الم الثال الصراعات االقليمية في الع

م المسيطر         في التخطيط المستقبلي لوزارة الدفاع االمريكية، وا       الم الثالث الّه صبح الع
 على السياسة العسكرية االمريكية، والتي اآدت على تزايد حدة الصراع 

 
ات                      ى استجابة سريعة من الوالي دت الحاجة ال م تزاي في العالم الثالث، ومن ث

ا     ي تحتاجه ة الت ة المهم واد االولي ا وصول الم صالحها ومنه أمين م دة لت ، )377(المتح
صراعا ة ال سكرية    ولمواجه تراتيجية ع دة اس ات المتح اغت الوالي ة ص ت االقليمي

ين طارئتين في                    ى خوض حربين اقليميت درة عل لمواجهة التهديدات االقليمية ، لها الق
ا  ة  .)378(وقت واحد تقريب ا الحروب االهلي ة (ام ة والعرقي ّد   ) االثني ا تع الى جانب انه ف

ات المتحدة        تهديدًا لحقوق االنسان والديمقراطية الذين يعدان من       ا للوالي  االهداف العلي
، فأنها تمثل حالة عدم استقرار ايضًا قد تضر بالمصالح االمريكية وتعرضها للخطر،             

د   ا توج دخل اينم دة للت م المتح دولي واالم ع ال زام المجتم دة إل ات المتح اول الوالي وتح

                                                 
 192 ،191 ص،سابقال رمصدال ،وح انيس فتحيممد.د )374(
 .36-21 ص،سابقالمصدر ال ،عبد المنعم سعيد. د: للمزيد انظر )375(
 .32 ص،ر نفسهدالمص )376(
 .116 ص،سابقالمصدر ال ،عبير بسيوني )377(
 ،10 ص،سابقالمصدر ال. ،زلمي خليل زاد )378(



شعبها،              سانية ل ذا     دولة او مجموعة داخل دولة تفشل في تلبية االحتياجات االن  ولكن ه
اً           . المبدأ اليمكن تنفيذه   . النه يتطلب موارد تفوق المتاح لذلك فان التدخل سيكون انتقائي

 وحتى على صعيد الصراعات االقليمية فأن االستراتجية      )379(وبحسب وجود المصالح  
العسكرية االمريكية تعمل على وضع معايير واضحة ومحدودة لطبيعة وابعاد التدخل           

ي االزم ة االمريكي ف ي المصالح الحيوي ا ف دى تأثيره ًا لم ة طبق ة والدولي ات االقليمي
سكرية    وة الع تعمال للق ضمن االس ا ي تراتيجية وبم ي ان  . )380(واالس ك اليعن ن ذل ولك

ل            ) واشنطن( ترغب في وقف الصراعات العرقية واالثنية في العالم بصورة مطلقة، ب
وب، تعمل     ا      انها ولتأمين سيطرتها وهيمنتها على عالم الجن ة جاء به ى وفق نظري  عل

ي ) Lower Intensty -نظرية نزاعات الحد االدنى (تعرف بـ ) البنتاغون(  ، والت
ذه     ى ه زة، ومعن ة وممي ة بالغ ة اهمي تراتيجية االمريكي ا االس ة(توليه ة ) النظري اطال

شجيع               الوضعية الحالية وانهيارها، من اجل استمرار ضعف عالم الجنوب من خالل ت
ى  . حلية والعرقية واالثنية، وتفجير االزمات   النزاعات الم  واشعال الحروب والعمل عل

 ادامتها وبث التفرقة 
 

ة ة والمذهبي تمرار  . )381(الطائفي دة ان اس ات المتح د الوالي ا تج ن هن وم
ي            ة وف صالحها القومي دد لم ة المه ة بمثاب ة العربي ي المنطق ة ف صراعات االقليمي ال

صراع العرب صراعات ال ذه ال دمتها ه صراعات -ي مق ضًال عن ان ال رائيلي، ف  االس
ع     تقرار الوض دم اس سبب ع د ت ة ق ة واالثني ي   . العرقي سياسية ف ة ال رض االنظم وتع
ات المتحدة          . المنطقة العربية الموالية للواليات المتحدة للخطر        ى جانب عد الوالي وال

صالحها وي  دًا لم ل تهدي ة يمث ة واالثني ة والعرقي صراعات االقليمي ساع ال ستدعي ان ات
ًا    ر احيان سكري المباش رد الع صالحها     -ال د م صراع بتهدي ك ال ورن ذل يما اذا ق  الس

 فأنها ومن جهة اخرى تعمل هي على ادامة او اشعال الصراعات             -الحيوية في العالم    
 االقليمية واالثنية لتحقيق مصالح استراتيجية تخدم بقائها مهيمنة على السياسة الدولية، 
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 لث المبحث الثا

انعكاس المتغيرات الدولية على االستراتيجية االمريكية 
 .للهيمنة على المنطقة العربية

 
سعينات          د الت ي عق ة ف ة العربي اه المنطق ة تج تراتيجية االمريكي ت االس عرف
ة والتي سبق            ة الدولي رى التي شهدتها البيئ رات الكب تحوالت آبرى نتجت عن المتغي

ة، والتي              االشارة اليها، الى جانب المتغير     ة العربي ة االقليمي ى البيئ ات التي طرات عل
ة العوامل والعناصر التي ادت         ) العدوان الثالثيني على العراق   (يقف   ا . في مقدم . إليه

دة،                  ستويات عدي ونتج عن هذه المتغيرات جملة من التداعيات التي مست مجاالت وم
صاد وا    ي االقت نفط ف ة، ودور ال وى الدولي ع الق ي مواق التحول ف دوليتين، آ سياسة ال ل

ة         . ومشروعات االمن االقليمي   دول العربي ة في ال ى حدة،      . والتحوالت الداخلي آل عل
رات         )382(.وفيما بين الدول العربية بعضها مع بعض       ان انعكاس المتغي  ويمكن القول ب

ي  ا ف صر تأثيره ة ينح ة العربي اه المنطق ة تج تراتيجية االمريكي ى االس ة عل الدولي
 وفي اعادة تقويم المنطقة في ضوء المتغيرات الدولية، فضًال عن    االدراك االمريكي، 

 .اعادة ترتيب االولويات واالهداف االمريكية في المنطقة
 : التأثير في االدراك االمريكي: وًالا

اردة استراتيجية               حكمت تصرفات وعالقات الواليات المتحدة في الحرب الب
 هذه االستراتيجية قد استنفذت اغراضها،      اال ان )االحتواء(  هي استراتيجية  – آبرى   –

وانهارت مع انتهاء الحرب الباردة، مما تطلب وضع مالمح الستراتيجية آبرى، ومع            
سين    ون   ( جهود ادارتي الرئي صدد     ) بوش وآلنت ذا ال وى        )383(.في ه اب الق  ومع ان غي

ه       دة تواج ات المتح ل الوالي د جع سابق ق سوفيتي ال اد ال المي، اي االتح افس الع  والتن
 معضلة تتمثل في تحديد شكل الخطر القادم وحجم 

 
االخطار التي تجابة الواليات المتحدة وطبيعتها، ومع أن معظم المفكرين والمخططين     

ا                  دد بقائه ارًا استراتيجية ته ات المتحدة التواجه اآل اخط . االمريكيين يعّدون ان الوالي
ول           ا يق ام     ( ولن تجابه اخطارًا بحجم اقل وآم انتيز شارلس ولي ات   ")384().م ان الوالي

د تضعف        " ولكن تواجه مشاآل امنية   . المتحدة التواجه اخطارًا امنية    ذه المشاآل ق وه

                                                 
جدليـة  (  االمريكية والتحوالت الداخلية في المنطقة العربية    ة االستراتيجي ،حسن ابو طالب   )382(

) العـرب فـي االسـتراتيجيات العالميـة       : ( في كتاب ) الديمقراطية واالصولية االسالمية  

 .110 ص،سابقالمصدر ال
 .27-26 ص،سابقالمصدر ال ،زلمي خليل زاد )383(
 ).Forein Affairs (، االمريكيةالشؤون الخارجيةهو محرر مجلة  )384(



 ومع ذلك فقد عدت الواليات المتحدة ان      )385(. سياسي –مكانة امريكا في النظام الجيو      
و  راغ الجي سوفيتي  –الف اد ال ه االتح ذي خلف سابق–سياسي ال ة الفرصة - ال و بمثاب  ه

وة      لتحق ات الق ا لمقوم ي ضوء امتالآه يما ف الم والس ى الع ة عل سيطرة والهيمن ق ال ي
سوفيتي              اد ال ار االتح د انهي سابق    –العظمى التي انفردت بها بع ع       – ال أن تطل ذلك ف  وب

ة                     ذ بداي ه من ذي خطط ل الم وال ى الع الواليات المتحدة الى تحقيق استراتجية التفوق عل
ه آهدف       )386(الحرب الباردة  شكل         ي∗ مع ان م يتمحور بال ذا الهدف ل ديمًا اال ان ه ّد ق ع

ع  ) جورج بوش  ( االحادي االعقب انهيار االتحاد السوفيتي، من هنا حاول الرئيس     رف
دم   ة تخ تراتيجية فرعي ن اس ر ع د وآتعبي دا جدي د آمب دولي الجدي ام ال ة النظ يافط

 )387(.)التحكم والسيطرة على العالم( االستراتيجية الشاملة للواليات المتحدة
 

راض         نطن واالغ ين واش واجز ب سوفيتي اخرالح اد ال اء االتح ع اختف د رف فق
أثير   ك الت دة تمتل ات المتح ا ان الوالي د، وطالم المي الجدي ام الع ة النظ ة القام االمريكي
ي مختلف   ان، وف ا آ دخل أينم ا الت سكرية، وبامكانه وة الع صادي والق سياسي واالقت ال

اء الع  ل انح ي آ ة، وف روف الدولي ى ان الظ ذهب ال ي ي ان االدراك االمريك الم، ف
الم   ادة الع ة بقي دة ملتزم ات المتح ي ادراك بعض  )388(.الوالي ذا االدراك ف سد ه  ويتج

ة           ) جارلس آروثامر (المفكرين امثال  سيادة االمريكي رر     –وهو من منظري ال ذي ب  ال
د الحر                  دولي، الن وضع مابع ادة النظام ال ى قي ة عل ب اصرار االستراتيجية االمريكي

وة                 ًا، وهي الق الباردة اليقوم على التعددية القطبية، وانما يقوم على القطب الواحد حالي

                                                 
خططي االستراتيجية االمريكية فـي تحديـد       م عديدة من مفكري و    حيث ظهرت مدارس   )385(

 ،حسن الحاج علي  . د: شكل الخطر القادم والذي تواجهه الواليات المتحدة انظر حول ذلك         

 .52-48 ص،سابقالصر مال
لدولية بعد انتهاء   دراسة في مستقبل العالقات ا    :  النظام الدولي الجديد   ،سعد حقي توفيق  . د )386(

 .133 ص،1999 ، االهلية للنشروالتوزيععمان، الحرب الباردة،
  -68مثالً تشير وثيقة االمن القومي  ∗ NSC 1950بريـل  ا/  ننيسان 14 التي  صدرت في 

بتولي مركز القيادة فـي     " ضرورة قيام الواليات المتحدة      اعام) 25(دة  وحفظت سيرتها لم  

 غيـر   ا اذ ان غياب النظام بين الدول اصبح امر        ،بناء نظام سياسي واقتصادي للعالم الحر     

تيجية االمريكية في    مالمح االسترا  ،كريم حجاج   : للمزيد حول هذه الوثيقة انظر      " مقبول  

 .147 ص،سابقالمصدر ال القرن القادم،
 .147 ص،سابقالمصدر ال ،وائل محمد اسماعيل. د )387(
 .135-133 ص ،سابقالمصدر ال ،ي توفيق حقسعد. د )388(



ا ان    )389()الواليات المتحدة والتحالف في خدمتها          : ( العظمى غير القابلة للتحدي     آم
ف ل   . جوزي ذي يمث اي ال ارد (ن ة هارف ة    ) مدرس سياسة الخارجي ي ال أثير ف ذات الت

أن شكل  د ب ة فيعتق اردة  االمريكي د الحرب الب ة مابع ي مرحل ي ف ه االمن الم ونظام الع
ة تراتيجية االمريكي ارات االس ى الخي شدة عل ام . سيؤثر ب ى رأس النظ وان وجوده عل

ى   ى ال ن ان ترق رة او اليمك رى قاص وى الكب ع الق تقرار، وان جمي رورة لالس ض
تمراره    د اس ا يؤآ ة بم وق االمريكي ستوى التف ن ا  )390(.م ًا م ك نوع د ذل ر  واليع لتفكي

ط  اديمي فق ن      . االآ سرب م ر ت د تقري د اآ ة، فق سياسة االمريكي ع ال ابق م ه يتط اذ ان
اغون( د     ) البنت ا بع ة م ي مرحل دة ف ات المتح سكرية للوالي سياسية والع ة ال ان المهم ب

ة او                      وة عظمى مزاحم روز ق الحرب الباردة سترآز على التثبت من ضرورة عدم ب
ابقا       مناهضة سواء في اوربا او اسيا او ح        سوفيتي س اد ال ة االتح د      … لب ومن اجل تاآي

ات المتحدة ان تأخذ بالحسبان                      ى الوالي ان عل ر ب د التقري ا يؤآ الموقع المتفوق المريك
 وبصورة آافية مصالح البلدان المصنعة المتقدمة للحد من عزيمتها في تحدي 

 
صاد  سياسي واالقت ام ال ب النظ عيها لقل ي س الم او ف ة للع ادة االمريكي ي القي

دولي شؤون       )391(.ال ي ال اس ف ة باالنغم ة العالمي صالح األمريكي مان الم ع ان ض  وم
تعداد      دة واالس ات المتح ة للوالي صادية الراهن ات االقت ع االمكان ة ال يتناسب م الدولي

ونغرس  ام والك رأي الع ي ال سياسي ف صالح   . ال ضر بالم دة ت ت عقي ة بات ا ان العزل آم
ي   ومي االمريك ن الق ضًال ع )392(واالم ادئ      ف روح والمب ع ال بها م دم  تناس ن ع

ة صالح   )393(االمريكي ه الم دم في ذي تتق دى وال لوب االج ي االس ة  ه ان االنتقائي  ف
 .)394(االمريكية وترتقي القيم االمريكية وتصان القيادة االمريكية

ة                     الم ذات االهمي اطق الع ة نحو من ات المتحدة االمريكي دفعت الوالي ا ان من هن
نهج         الحيوية ألمنها القومي   ، ومن هذه المناطق المنطقة العربية، من دون ان ينفصل ال

 .االنتقائي لألستراتيجية االمريكية عن التعامل مع المنطقة باالتجاه نفسه
ة                      ا في ساحة المنطق م تالشي تاثيره سوفيتية، ومن ث سياسة ال اذ ان انحسار ال

ات    ام الوالي ر الفرصة ام د وف سوفيتي ق اد ال ار االتح ة بانهي ة العربي دة االمريكي  المتح

                                                 
والحقيقة الدولية الجديدة فـي     ،  منظور االمن بين خطاب العالمي الجديد     . م ابصام دار.  د )389(

  الغربي  منتدى الفكر  ، عمان، السيد ياسين :  تحرير ،)نحو تأسيس نظام عربي جديد    : (كتاب

 .43 ص،1992 ،االردن
 .44-43 ص،سابقالمصدر ال ،م ابصامدار.  د )390(
 .135 ص،سابقالمصدر ال ،سعد حقي  توفيق. د )391(
دراسـات  "مجلـة   فـي    ، الصين والهيمنـة االمريكيـة الجديديـة       ،كاظم هاشم نعمة  . د )392(

 .135 ص،1997 ،السنة االولى) 2( ع،"استراتيجية
 .135 ص،سابقالمصدر ال ، سعد حقي توفيق.د )393(
 .12 ص،سابقالمصدر ال الصين ،كاظم هاشم نعمة. د )394(



ان التحدي                   ان ب د ان ادرك االمريك يما بع ة، الس لآلنطالق نجو ترتيب اوضاع المنطق
صالح        ضيه الم سب ماتقت ة بح اع المنطق ب اوض ي ترتي راد ف ي االنف واجههم ف ي

 .االمريكية
ي  ا ف ة له راق الفرصة المواتي ى الع دوان عل دة الع ات المتح د عدت الوالي ولق

 –وطرح التسوية السلمية للصراع العربي . في السيطرة على النفط  تنفيذ استراتيجيتها   
 ).االسرائيلي(

ام                     ابح ام يس زوال آ ه ل د ترتب علي سوفيتي ق وقد ادرآت ان انهيار االتحاد ال
 السياسة االمريكية في المنطقة فحسب بل فقدان الدول العربية للظهير االستراتيجي 

 
دولي ائج ال )395(ال أن نت ك ف ب ذل ى جان ة ، ال سية ضد –حرب االمريكي  االطل

ان           ق امك تراتيجية وتطوي راق االس درات الع ك ق ن تفكي ا م ب عليه راق وماترت الع
ة     وة االقليمي سابات الق ي ح ؤثرة ف ا الم ى فاعليته ا ال ة  )396(اعادته دول العربي د ال  افق

سوية،                  ة الت الظهير االستراتيجي، االقليمي مما رتب ضعف الوضع العربي في عملي
اخ استراتيجي           وهكذا فان    المتغيرات الدولية واالقليمية المتداخلة عملت على توفير من

وتبعًا لذلك ادرآت الواليات المتحدة ان       ). واسرائيل(مناسب لصالح الواليات المتحدة     
 .المنطقة العربية وبما فيها من مصالح حيوية يجب ان تبقى في دائرة الضبط المباشر

 .  المنطقةاعادة تقويم: ثانيًا 
ة                 تراتيجية االمريكي ي منظور االس ة ف ة المنطق م    . لقد انعكست المتغيرات الدولية على قيم ويمكن فه

 .  وتحليل قيمة المنطقة من خالل ثالث مؤشرات افضت اليها المتغيرات الدولية
 .هو التراجع النسبي ألهمية المنطقة الجيوستراتيجية: االول

  اقتصادية – هو تصاعد اهمية المنطقة الجيو :والثاني
 . تصاعد اهمية المنطقة الجيو ثقافية وسنناقش هذه المؤشرات تباعًا: واالخير الثالث

   :التراجع النسبي ألهمية المنطقة:  المتغير االول 
و    ة الجي ع المنطق هد موق د ش ة   –فق سب المنطق د ان اآت ًا، بع تراتيجي تراجع  س

ة        ك   . العربية  اهمية من منظور المصالح االمريكي ة        وذل نفط الهائل سبب احتياطات ال ب
 وبسبب موقعه القريب من االتحاد السوفيتي، واتباع الواليات المتحدة . في المنطقة

 
 
 

وذه             شار نف استراتيجية االحتواء التي حاولت بمقتضاها منع توسع السوفيات وانت
 )397(.خارج نطاق مجاله الحيوي

                                                 
 بغـداد،  ،شرق العربي  الصهيوني للم  - االمني االمريكي   المشروع ،قيس محمد نوري  . د )395(

 .7 ص،1999 ،بيت الحكمة
  .10 ص، المصدر نفسه)396(

 



ة ا    ي نهاي الم ف هدها الع ي ش ة الت داث الدولي اءت االح ة ج ات وبداي لثمانين
و                    َا جي ك فراغ ًا ذل ه مخلف اره وتفكك م انهي  -التسعينات بتراجع االتحاد السوفيتي ومن ث

 سياسي الذي آان يمثله االتحاد السوفيتي        –بما يعني زوال التحدي الجيو      . )398(سياسيًا
 .للواليات المتحدة

ا ال               ا، او بعض اهميته و وآجزء من بعض مناطق العالم التي فقدت اهميته  -جي
اردة   رب الب اء الح تراتيجية بانته دان    )399(.س ى فق اردة ال رب الب اء الح د ادى انته  فق

ا، لجانب من مصادر                 منطقة الشرق االوسط، والتي تشكل المنطقة العربية جزءًا منه
و   ا الجي دة  –اهميته ات المتح تراتيجية للوالي اد     .  اس ن االتح ا م ق بقربه و المتعل وه

سميته     السوفيتي  او مما جرت العادة      البطن الرخو   ( على ت سوفيتي  ففي       )  ب اد ال لألتح
دفًا محتمُال للتوسع                    شرق االوسط  ه ع الجغرافي لل مرحلة الحرب الباردة جعل الموق
ال وصوله                     ي، فضال عن احتم يج العرب ة في الخل السوفيتي للوصول الى المياه الدافئ

اد الغرب        –الى المنطقة النفطية     اد اعتم ع ا      – عم ا ان الموق و ستراتيجي جعل       آم لجي
تراتيجية    ل س ي ظ سوفيتي ف اد ال ق االتح ة لتطوي احة مهم ط س شرق االوس ال

زوال التحدي                  . )400(االحتواء ا االستراتيجية ب ة جزءًا من اهميته دت المنطق ذلك فق وب
دء في               ..  سياسي السوفيتي  –الجيو   راق والب فضًال عن ذلك فان نتائج الحرب ضد الع

ي   صراع العرب سوية ال رائيلياال( –ت سكري) س وق الع رائيلي(والتف ذه )االس ل ه ، آ
شرق االوسط   (العوامل قد حولت      ا              ) ال ة التي تواجهه ى واحد من المشكالت العادي ال

 سياسة الواليات المتحدة الخارجية، وليس آواحدة من مشكالتها المرآزية 
 

ل  ن قب ان م ا آ شكالت   )401(آم ى الم ى عل د تطغ م تع ة ل ضلة االمني ان المع  ف
ستوياته          االخرى   ة م سوفيتي بكاف ان       )402(.في المنطقة بعد اختفاء التهديد ال ك ف  ومع ذل

و   ة الجي ه اهمي ازال ل ة م ع المنطق اد   -موق ن االتح ًا م يس قريب ه ل تراتيجية، اذا ان  اس
ل                         ه يمث ا ان ر البحر المتوسط، آم ا عب وب اورب ضًا من جن السوفيتي، بل انه قريب اي

ى االمن            امتدادًا طبيعيًا آلسيا الصغرى والبل     شدة عل ا ب قان اللذان تؤثر التطورات فيهم
ارة     ي التج نفط ف م  لل ع االه ي المنب ة ه ضًال عن ان المنطق ا، ف ي اورب تقرار ف واالس

                                                                                                                                            
 .26-25 ص ق،سابالمصدر ال ،جمال عبد الجواد. د )397(
 .97 ص ،سابقالمصدر ال  واالضطراب العالمي، الفوضى،نسكي بريجزبغينيو )398(
 .232 ص،سابقالمصدر ال ،الفين توفلر )399(
 .27-26 ص،سابقالمصدر ال ،جمال عبد الجواد.د )400(
 .27-26 ص،المصدر نفسه )401(
:  كتـاب   فـي  ، السياسة االمريكية الشرق اوسـطية     ،طيف الحيالي لنزار اسماعيل عبد ال    )402(

 ،1997 ،مركـز الدراسـات الدوليـة     بغداد،   ،)ة االمريكية المعاصرة  السياسة الخارجي (

 .15ص



في  ) اسرائيل (الدولية، والذي يتوقف عليه استمرار ازدهار الغرب ناهيك عن وجود            
  )403(.المنطقة والتي تبدي امريكا اهتمامًا خاصًا بها

 : تصاعد اهمية المنطقة: ثاني المتغير ال
ة، ليست   ة اقتصادية في االستراتيجي –أن اهمية المنطقة العربية الجيو     االمريكي

ا بع   ة م ي مرحل صاعدت ف ا ت ي، إال أنه تراتيجي األمريك ر االس ي التفكي دة ف  دبالجدي
و   دي الجي اء التح ع اختف اردة، اذ م رب الب سوفيتي–الح ي ال ط .  سياس اء خ وانته

ة ب ربالمواجه شرق والغ رئيس . ين ال ار ال سكرية المعي وة الع ل الق ذي شكل عام وال
دول،                        ات ال اس امكان ذا العامل في قي ة ه ر من اهمي ه، تراجع الكثي لديناميته وتوازنات
ه هي او   اج الي ا تحت ر م وق  بكثي درات عسكرية يف دة من ق ات المتح ه الوالي فماتملك

ستقبلية،       الدول الصديقة لها او حلفاء محتملون اوحقيقيو       ن ضمن اية حسابات ردعية م
ة    دني منفع ى ت ا ادى ال وة العسكرية،  (Diminishing Utility )وهو م  عامل الق

افس                اد التن مقابل ذلك شهد عامل القوة االقتصادية تصاعدًا آبيرًا في االهمية، مع ازدي
تثماري،      مال االس ة للرأس واق العالمي ى االس ة، والحصول عل صادر االولي ول الم ح

 اصة في مرحلة التحول التي تعيشها دول الترآة السوفيتية وشرق خ
 

صاد                  ى اقت ة التي اتجهت ال اوربا ووسطها، الى جانب ماتحتاج اليه الدول النامي
ومع ظهور االقطاب االقتصادية المنافسة للواليات المتحدة، والتي   . )404(السوق الحرة 

رة      ارتكزت على عامل القوة االقتصادية في منافستها لل        واليات المتحدة، ادرآت األخي
ة                رة الزمني بان االمكانية االقتصادية إذا توافرت بدرجة آافية جدًا، يمكن ان تطيل الفت
ا                 ستطيع اداء دوره ن ت لسيادة الدور االمريكي في المحيط الدولي، وعكس ذلك فانها ل

ة سيطرة العالمي ي ال رد ف اء دور )405(.المنف نهض باعب ا ان ت ن المريك ال يمك  ف
رئيس     ر ال صادية، والعكس صحيح، وعب وة االقت وي دون الق المي حي تراتيجي ع اس

ون( ه) آلنت ك بقول ن ذل المي،  : "ع صاد الع ت االقت دة اذا تجاهل ات المتح ان الوالي
دودها  ارج ح ة خ اطر القائم ل   . والمخ ة داخ رة وأمن ون مزده ا ان تك اليمكنه

 )406(".حدودها
صادية في           ة االقت ة المنطق ر االستراتيجي األمريكي       ولقد تصاعدت قيم  التفكي

نفط              دمتها ال ة، في مق ا سوقًا     . نتيجة لما تملكه المنطقة من موارد أولي فضًال عن آونه
ه، واستمراري           اذ إلي ى النف ه، ويتضح ذلك من خالل           ةتسعى الواليات المتحدة إل  تبعيت

دعى       ة ي تراتيجية األمريكي راء االس د خب ا اح ذآرة رفعه ولن م (م هر  ) انلنك ي ش ف
ا            ة حول مفهوم االستراتيجي   1990يران  حز ة، أشار فيه ة العربي  األمريكية في المنطق

ادة            "إلى التطورات الجديدة في النظام الدولي        سوفيتي من إع اد ال ه االتح ا يتجه إلي وم

                                                 
  .27 ص،سابقالمصدر ال ،ال عبد الجواد جم.د )403(
ي . د )404( ف حت ى      ،ناصيف يوس ه عل د وانعكاس ري الجدي اخ الفك المي واالمن ام الع ي النظ والت ف ام ال التح نظ

 165، صسابقالمصدر ال )العرب وتحدي النظام العالمي: ( في آتاب،االقليمي العربي
 .29 ص،سابقالمصدر ال ،الرزاق شكارةداحمد عب )405(
 .209 ص،المصدر نفسه )406(



… النظر في أيديولوجيته وآلك بوادر التعاون االقتصادي مع الدول األوربية واليابان          
 فنحن . لالستراتيجية االمريكية في المنطقةيجعلنا نفكر في مفهوم جديد 

 
 

وم       ه المفه سيطر في ر، سي ي متغي ام دول ام نظ دة، وام ة جدي ب عالمي ام حق ام
 )407(.)…االقتصادي والقوة االقتصادية على ماعداها من المفاهيم

شرق االوسط         ة هي        . ويرى لنكولن مان أن منطقة ال ة الخليجي يما المنطق والس
ون  ى الن تك حة األول ول     المرش صادية المع وى اقت اء ق ي إعط ي ف صر األساس  العن

ستطيع أن                       ن ت دة ل صادية الولي وى االقت ذه الق وة، فه األساسي الحقيقي من عناصر الق
شرق األوسط  ط ال ى نف اد عل ا دون االعتم ق قوته نفط  . تحق ذا ال ى ه سيطر عل ن ي وم
  )408(".يسيطر على مصادر القوة االقتصادية في العقود القادمة

سيها              وانطالقا   ام مناف صادية ام ا االقت من اإلدراك األمريكي لمحدودة امكاناته
الميين ذه        . الع راد به ل االنف ن اج سعى م ز وت دة ترتك ا الجدي تراتيجية امريك ان اس ف

سمح           ة، بحيث ت ا العالمي المنطقة الحيوية، والتحكم فيها لما تضيفه من ثقل لنطاق قوته
وة مع ا           وازن الق ة،            لها بالمحافظة على عملية ت ا من جه سة به صادية المناف ل االقت لكت

ات المتحدة        )409(.ومحاصرتها ستراتيجيًا واقتصاديًا من جهه اخرى       لذلك سعت الوالي
دوان              سوفيتي والع في هذه المرحلة مسثمرة المتغيرات الدولية والعربية بعد االنهيار ال

ا     ة من اجل تكريس هيمنته تثمار فرصتها الذهبي راق الس ى الع ة، الثالثيني عل  الدولي
ة                 ة محكم اك عالق ة، وفي االدراك االمريكي هن واحكام سيطرتها على المنطة العربي

تهدافين، وذل  ذين االس ين ه ا  كب اظ بزعامته ى االحتف دة عل ات المتح درة الوالي  الن ق
للعالم يتطلب بالضرورة وضع يدها على المادة الحيوية التي تغذي الصناعات الغربية 

 . وهي النفط)الشمالية باالحرى(او 
ة                  ذه المنطق ى ه د سيطرتها عل ومما تقدم يثبت حقيقة ان الواليات المتحدة التع

سب      ة فح تراتيجية الخاص صالحها االس ة م رورية لخدم يلة    . ض ّدها وس ا تع ل انه ب
 من ) النظام الدولي قيد التشكيل( ضرورية لتكريس هيمنتها على توجهات

 
وى     سية ازاء الق درتها التناف سين ق الل تح سرح   خ ى الم رى عل رى األخ الكب

المي ة          )410(.الع ات الطاق ة معلوم ة لهيئ ه دراس شير في ذي ت ت ال ي الوق ة ف  وخاص
سناتور   . االمريكية ًا لل الم     ) Reference Case (انه ووفق ع ان ينمو استهالك الع توق

دة   الل الم صادرها خ ف م دل ) 2020-1996(بمختل ي %) 2،3( بمع نويًا ف س

                                                 
 .115 ص،سابقالمصدر ال ، محمود بكري)407(
 .116 ص،نقالً عن المصدر نفسه )408(
 .52 ص،سابقال رمصدال ،عمار بن سلطان. د )409(
 ،قبلية لخيار العرب االستراتيجية   ات المست يتداعلا:  التسوية في زمن العولمة    ،حسين معلوم  )410(

 .124 ص،سابقالمصدر ، ال)لعولمة والتحوالت المجتمعية في الوطن العربيا: (في كتاب



ام   ) 185(ك النفط من  نحو   المتوسط، اذ سيرتفع استهال    ًا ع ، 1996مليون برميل يومي
ى ام ) 255(ال ون ع ام ) 283( ، و2020ملي ون ع ام ) 314( ، و 2015ملي ون ع ملي

ًا                 . 2020 ذآورة ووفق دة الم نفط خالل الم وآذلك يتوقع ان ينمو الطلب العالمي على ال
ل   ) 71،5(لكي يرتفع من نحو     . سنويًا بالمتوسط %) ،2(للسيناتور بمعدل    مليون برمي

ام  ًا ع ى نحو1996يومي ام ) 95،9( ال ل ع ون برمي ى 2010ملي صل إل ) 116،4( لي
ة            )411(.2020مليون برميل يوميًا عام      ة العربي ر المنطق  وال توجد منطقة في العالم غي

 )412(.تستطيع استيعاب الطلب المتزايد على الطاقة
و  ومع ذلك من ان انتهاء الحرب الباردة قد أدى معه الى ا          –نتهاء التنافس الجي
 اقتصادي بين اقطاب    -استراتيجي حول المنطقة، فانه جاء بتصاعد حدة التنافس الجيو        

االقتصاد الدولي، ويتضح ذلك من خالل التحرآات الدولية المتباينة التي تتجه صوب             
ة        صراعات العالمي ي ال ة ف ن اهمي ه م ا تمثل ة، لم ل  ( المنطق ى االق صادية عل ) االقت

 .المستقبلية
و       (المتغير الثالث واالخير   صاعد القيمة الجي ة    –ت ة للمنطق فمن دون شك ان      . ) ثقافي

 العالم العربي يعد قلب الدائرةالحضارية الثقافية االسالمية في اسيا وافريقيا، وقد 
 
 

ة واالقتصادية                   ة والفكري سياسية والديني ه ال ه واهداف ه وغزوات عمل الغرب في حروب
شرقية        على تحطيم آافة المحاوال    ت الهادفة الى انشاء دولة عربية في قلب الحضارة ال

ر  سالح والفك يمن بال سود ويه ستطيع ان ي ي ي المية آ رب . )413(االس اء الح وبانته
ضخمة وبعض          ة ال ة االعالمي الل الماآن ن خ دة م ات المتح ت الوالي اردة، روج الب

ال     ا   (المفكرين امث سيس فوآو يام د     ) فران ديولوجي ق ى ان الصراع االي وان . انتهى ال
ك       ن ذل ر ع د عب صرت وق د انت شاملة ق ة ال ا(الديمقراطي ه  ) فوآايام ي آتاب ة (ف نهاي

ديولوجي          : بالقول) التاريخ ة للتطور االي ا هو نقطة النهاي اريخ، بم بأننا نشهد نهاية الت
ائي         شكل نه الم آ ستوى الع ى م ة عل ة الغربي ة الديمقراطي يم  الليبرالي شرية وتعم للب

رغم من مقاصدها     . )414("يةللحكومات االنسان  اال ان فكرة نهاية االيديولوجية، على ال
دت،    اتغيرت وفق رعان م ي س ي االدراك االمريك أثيرا ف ا ت دت له ي وج ة، الت الدعائي
ة  ة االمريكي تراتيجية الهيمن دة الس دات جدي ور تهدي سبب من ظه ا ب وآشف عن همه

                                                 
، 3/1999 ،)241( ع ".المستقبل العربـي  "جلة  ، م  مستقبل النفط العربي   ،حسين عبد اهللا     )411(

 .123ص
ـ درا " مجلـة  ،  االمن في الخليج العربي بـضوء المتغيـرات         ،قيس محمدنوري . د )412( ات س

 .55و ص1999 ،الولىالسنة ا) 1(  ع،بيت الحكمة ، بغداد ،"اسيةيس
 .65-64 ،سابقالمصدر ال ،تغير العالم ،ملك لانور عبد ا. د )413(
طلعـت  : ترجمـة ، اعادة  صنع النظام العـالمي    : لحضاراتا صدام   ,صموئيل هنتنغتون  )414(

 .51 ص،1998 ،دار الكتب المصرية، اليب



ة ) وليةاالص (متمثلة بتصاعد الصراعات العرقية بين الدول واتساع     ى  )415(الديني ، وال
شيوعية،      د زوال خطر ال جانب ذلك فقد روجت الواليات المتحدة للخطر االسالمي بع
ورة     ذت ص سياسي ، فأخ الم ال ة االس ي مواجه ي ف سياسي الغرب اب ال دأ الخط فب
ات          الم، والحرآ يم االس اهيم وق ة لمف ات  العدائي ي التحرآ سد ف ذه  تتج ة ه المواجه

اربر  ( فمثًال يرى    )416(لعربي واالسالمي االسالمية في العالم ا    أن االسالم   ) بنجامين ب ب
الم     . آدين له ميول آونية    ان الع آما انه يتيح مساحة للعلمانية تقل عما يتجه أي من ادي

ات  ان لألتجاه د آ ذلك فق رى، ل ذ ) االصولية(الكب دًا من يًا رائ ي االسالم دورًا سياس ف
ذه ا             اح ه ان آف ا ف ة هي       القرن الثامن عشر، من هن اة الغربي التجاهات ضد نمط الحي

 حرب بمعنى الكلمة ضد القيــم 
 

اك      والثقافة والمؤسسات التي تشكل المجتمع الليبرالي، والى جانب ذلك فان هن
 )417(.قدر من عدم االلفة بين االسالم والديمقراطية

دم  انتنغتون (وق موئيل ه يته  ) ص ي فرض ضارات (ف دام الح الم  )ص االس
تالف    آحضارة تتعارض مع   المنظومة القيمية للحضارة الغربية، فضًال عن ظهور ائ

ة      ضارة الغربي ن الح ضد م شيوسي بال المي آونف ضاري اس ذه  )418(ح ل ه  وتمث
د       ةاألطروحة محاولة امريكية لصياغة دور استراتيجي للواليات المتحد         دة مابع  في م

يجية، ويستجيب   واالسترات ةالحرب الباردة، وبكل يتالءم ويتوافق مع مصالحها القومي       
ة ة الجذري رات الدولي دًا . )419(للمتغي دة قائ ات المتح ار الوالي دور باعتب ذا ال ٍويتجسد ه

 )420(.للحضارة الغربية امام التحدي االستراتيجي االسالمي
اب                 ه غي ذي خلف راغ ال طُرَح االسالم آمهدد امني وقيمي وآعدو جديد لملئ الف

ّده     شيوعية، يع داي   ( تهديد ال د هالي ة الراسمالية التوسعية والتي            الي) فري تفق مع طبيع
تسعى الى اخضاع العالم آله لسيطرتها، وتنميطة، بالنمط الغربي وفي آافة المجالت             

سياسي         اعي واالقتصادي وال شاط االجتم داي ( اال ان    )421(.الرئيسة للن ى  ) هالي رآزعل
ة   تراتيجية االمريكي ل االس ة وتجاه مالية الليبرالي ة الرأس ار النظري رًا )االفك ي آثي  الت

سه    مالي نف الم الراس ضاع الع ي اخ مالية ف ار الرأس ات واالفك ن النظري د ع ماتبتع

                                                 
 .53-52ص، فسهالمصدر ن )415(
 .91و ص1996 ،عمان،لجديد واالصولية ا النظام الدولي ،لةاحسن عقيل ابو غز )416(
 ز243-242 ص،سابقالمصدر ال ،بنجامن باربر )417(

(418) Samuel‐Huntington, Op.Cit. P.22 
 .72 ص،سابقالمصدر ، المحمد سعيد )419(
 ،سابقالر  دمصال ،ميمم اال  النظا ياغةاعادة ص ،   صدام الحضارات  ،صوموئيل هانتنغتون    )420(

 .487ص
ترجمـة  : سة في الشرق االوسـط    ايالدين والس :  االسالم وخرافة المواجهة   ،ايدفريد هالي  )421(

 .135 ض،1997 ، مكتبة مدبولي،قاهرةمحمد، ال



ا         ان          . لسيطرتها وهيمنتها، وضمان عدم انفالته عن محوره ه ب وشده من خالل ايهام
 .الخطر مازال موجودًا، ولم ينتهي بانهاء الحرب الباردة،

 
 
 

 :منطقةاعادة ترتيب االهداف االمريكية في ال: ثالثًا
 على المستوى الشمولي حكم االستراتيجية االمريكية طيلة مدة الحرب الباردة        
اء                      الم، والبق شيوعية في الع شار ال ع انت سوفيتي، ومن اد ال واء االتح هدف واهد هو احت

ه  ق احتوائ سوفيات لتحقي ى ال ة عل سكرية  . متفوق ة ع ت ذات طبيع دافها آان  –فاه
 .لصراع السائد في مرحلة الحرب الباردةايديولوجية، وذلك على وفق طبيعة ا

اما بعد الحرب الباردة وتصاعد التنافسية االقتصادية بين االقطاب الرأسمالية            
د  ة     "فق ة االمريكي سياسة الخارجي ى ال ة عل صالح التجاري ت الم ت )422("هيمن  وعمل

ا          ى هيمنته ة عل صادية للمحافظ سية االقت درتها التناف م ق ى دع دة عل ات المتح الوالي
ومي االمريكي               الع المية، ولعل ذلك يفسر لنا ظهور دعوات الستبدال مجلس االمن الق

صادي  ن االقت س االم ة     )423(بمجل ة امريكي صالح قومي ود م دم وج ك ع ي ذل ، واليعن
ة هي            ةاخرى، اذ حددت لجنة المصالح القومي      ة حيوي ة خمس مصالح قومي  : االمريكي

)424( 
 . الدمار الشاملمنع أي هجوم على الواليات المتحدة باسلحة. 1
ى                   . 2 ات المتحدة عل ة للوالي وة معادي منع ظهور قوى معادية في اوربا واسيا او أي ق

 . حدودها او في البحار
 منع انهيار االنظمة العالمية للتجارة واسواق المال ومصادر الطاقة والبيئة . 3
 " .ضمان سالمة حلفاء الواليات المتحدة. 4
ر بالمنط .  5 ق االم در تعل د احتفظ  وبق ة فلق ة العربي تمرارية   تق ن اس ر م در آبي  بق

ى درجة             ك ال ة، ويرجع ذل ة المختلق الموقف تجاهها من جانب االدارات االمريكي
 االتفاق الكبير في اجندة السياسة الخارجية حول المصالح واالهداف االمريكية 

 
ذه اال             ام االمريكي له رأي الع د ال رمن تأيي در آبي هداف التي   في المنطقة، فضًالعن ق

وذ           من النف ة  ض وع  المنطق ع وق ول من اردة ح رب الب ة الح ي مرحل ورت ف تبل
سوفيتي  سياسي(ال ديولوجي وال ات  ) االي ة للوالي صالح الحيوي دد الم و يه ى نح عل

ومع تراجع     . المتحدة، وفي مقدمتها مصادر الطاقة وامداداتها وخطوط مواصلتها       
سوف   د ال اء التهدي اردة واختف رب الب ار الح صالح  اط داف ضمان الم ت اه يتي ظل

                                                 
سهيل احمد حـسين و د      : مة ترج ، تأكل المصالح القومية االمريكية      ،صموئيل هنتنغتون    )422(

 .24-17 ص،1998 ربيع ،ة الرابعةنسلا،  ،لرحمنادبد المجيد عبسامان ع.
 .116 ص،سابقالر دمصال ،… لنظام العالميا تحوالت  ،ناصيف يوسف حتي. د )423(
 .23 ص،مصدر سابقال ،…  تأكل المصالح القومية،صوموئيل هنتنغتون  )424(



شار اسلحة               االمريكية في، المنطقة باقية واضيفت اليها ابعادًا جديدة، وهي منع انت
اظم       )425(االسالمية) اإلرهاب واالصولية (الدمارالشامل، ومقاومة    ى جانب تع ، ال

اهيم      ة آمف صاديات الوطني تح االقت سان وف وق االن ة وحق ضايا الدميقراطي وزن ق
  )426(.ة لتحقيق المصالح  االمريكيةوأدوات سياسي

ل اسفر عن سياسات                      ا، ب ا قبله صلة عم ومع ذلك ولم يسفر عن استراتيجيات متينة ال
ا         ر عنه ا عب ا عناصر االستمرار آم ر، فام ى عنصري االستمرار والتغي تنطوي عل

ر           ) مارتن انديك ( . فنتجت عن حقيقة بقاء العديد من المصالح الحيوية المريكا دون تغي
ي ن   وف ى أم ة عل ة والمحافظ عار معقول نفط وبأس ر لل دفق الح دمتها الت رائيل( مق ) اس

ا، في حين ان                       دة مع امريك ات جي شدون عالق ذين ين وبقائها، وتبادل الصداقات مع ال
ذه         وذ في ه ى النف سان عل عناصر التغير تكمن في ان القوتين العظمتين صارتا التتناف

ات المتحد       . المنطقة ة من                  مما يعني ان الوالي ى المنطق د في حاجة ان تنظر ال م تع ة ل
 خالل منظور عالمي تنافسي، بل تحكم على تطوراتها من خالل 

 
 
 
 
 

ة         م         )427(تأثيرها في مصالحها في المنطقة، وليس مصالحها العالمي سه ل  وفي الوقت نف
أت    . على الجانب العربي اقل عمقاً    ) الدولية واالقليمية (يكن تأثير هذه المغيرات    د هي فق

دة ل ات المتح ة للوالي صديقة والحليف نظم ال ين ال روابط ب ق ال ى . توثي ا انطوت عل لكنه
ي          سان ف وق االن ة وحق اور الديمقراطي ابراز مح اوف ب ق والمخ دة للقل ل جدي عوام
ة تحت              الخطاب الدبلوماسي واالعالمي االمريكي، وزيادة التدخل في الشؤون الداخلي

ة مع        اما ا . شعار الديمقراطية وحقوق االنسان    لنظم التي آانت تقف في مواقع المواجه
ن          ه م صل علي ت تح ذي آان وي ال ادي والمعن دعم الم د ال م تفق دة فل ات المتح الوالي
ا                  ان يتجه له السوفيت سابقًا، فحسب بل فقدت الى جانب  ذلك هامش المناورة الذي  آ

  )428(.التنافس الدولي في ظل نظام  ثنائي القطبية
 

                                                 
سياسة لا"مجلة  في   ، مستقبل السياسة االمريكية في منطقة الشرق االوسط       ،عبداهللا صالح    )425(

 .126 ص،1997 ، يناير،)127(  ع،"الدولية
الـوطن العربـي    : (  فـي كتـاب      ، العالقات االمريكية في التـسعينات     ،محسن عوض  )426(

 .146-145 ص،سابقالمصدر ال) والواليات المتحدة 
في الحرب الباردة كانت امريكا تخشى من  ان تؤدي تطورات االوضاع واالحداث فـي                )427(

 خاصة في الوقت لذي حكمت فيـه        .مناطق نفوذ فيها    على تيلسوفي حصول ا  الىالمنطقة  

 .147-146ص، لمصدر نفسها ،اللعبة الصفرية عالقات العمالقين
 .146 ص،المصدر نفسه  )428(



 
 تمهيد

سياسة       تولى  لنشأة وتكون الواليا     منذ المراحل اال    المتحدة األمريكية آانت ال
ة      االت آاف ستويات والمج ي الم ع ف ى التوس ستمرة عل ة م كل  . االمريكي ذ ش د اتخ فق

سياسي       ع ال كل التوس م ش ن ث ى، وم ة االول رب العالمي ل الح اري قب ع  الق التوس
 .واالقتصادي واالنتشار العسكري منذ الحرب العالمية الثانية 

قد احتلت الهيمنة قمة أولويات التفكير االستراتيجي األمريكي ومحور حراآه          ل
ة              ة آدول ات المتحدة األمريكي أريخ      . االستراتيجي منذ بداية تشكل الوالي ك الت ذ ذل ومن

ة        ة بالهيمن سها المتمثل ة نف دورحول الغاي ي ي تراتيجي األمريك ر االس ذا . والتفكي وه
ة ا تراتيجية األمريكي اس لألس دف انعك ول ذات اله دور ح ت ت ي بق ر . لت اد تغي اذ التك

ا      سارها وأسلوب عمله وني         . تحدد م ا الك د مطلبه ة واحدة عن دافها دفع رهن أه حتى ت
شامل                  ا االستراتيجي ال ون في ادائه ا التل ى ادارته وهو الهيمنة على العالم وفرض عل

المي    فبعد انهيار االتحاد السوفيتي دخل       .  للوصول إلى غايتها وهي الهيمنة     النظام الع
ع   سكت جمي الم، وام ى الع دة عل ة واح وة دولي ة اذ هيمنت ق دة،غير مألوف ة جدي مرحل
رة             ألول م اييس، ف دة بكل المق ة  فري ك الحال د، لتكون تل المي الجدي مفاصل النظام الع
يشهد تأريخ العالقات الدولية استحواذ دولة واحدة على مجمل السيطرة العالمية سواء             

ة                    آانت اقتصادية    ى بقي تم عل د ح د ق دولي الجدي ع ال ذا الواق ام عسكرية أم سياسية، وه
ة            ام القطبي ع نظ أقلم م ف والت ا، التكي تالف اوزانه ى اخ دولي عل ام ال دات النظ وح
ذ         ة فمن دة األمريكي ات المتح افس للوالي ب المن ار القط د انهي رز بع ذي ب ة ال االحادي

دة م      ى وحي وه عظم ة آق ة الدولي ة الهرمي ا قم تراتيجي   اعتالئه ر االس ة والتفكي هيمن
األمريكي منشغل بايجاد رؤية استراتيجية ترمي إلى اتباع استراتيجية  شاملة لديمومة 
ة                       ة األمريكي دد  المكان دة ته ات عدي شهد تحديات وعقب رن أخر ي ة لق الهيمنة األمريكي

 …  آقطب مهيمن
 :لذلك سيتوزع الفصل على ثالث مباحث هي 

 األمريكية والنظام الدوليالهيمنة : المبحث االول
 مقومات الهيمنة األمريكية: المبحث الثاني 
 التحديات  المحتملة للهيمنة األمريكية: المبحث الثالث



 المبحث  األول
 الهيمنة األمريكية والنظام الدولي

 
ة هي                     ات الدولي اريخ العالق ى مدى ت دولي عل من أهم الحقائق الثابتة للنظام ال

ه              التغير والتبدل الم   ة في سياسية الفاعل ذلك  . ستمر في أنماطه واشكاله  والوحدات ال وب
وة االساسية التي                   ى مجمل مقومات الق سياسية عل عندما استحوذت احدى الوحدات ال
ة او                    ي احادي القطبي تؤثر في شكل وصياغة النظام الدولي، فهذا يعني  قيام نظام دول

 . نظام دولي قائم على الهيمنة
سياسية،              قبل آل ش   ةوالهيمن ه الوحدات ال ر تطمح الي يء هدف استراتيجي آبي

وتعمل آمحفز غريزي وصوال للدولة الكبرى، وبشكل مستمر لكسب المزيد من القوة            
دد     ات ويح شد االمكاني تراتيجي، ويح ل االس ناد للفع درة اس ن ان توظف آق ي يمك الت

ات األ      ة اولوي ي قم ة ف ون الهيمن د ان تك ه الب دف، وعلي و اله سار نح داف الم ه
ل     تثنائية بك ة اس ة  األمريكي ت الهيمن ذا آان رى، ل وى الكب ك الق تراتيجية  لتل اإلس

ات               . المقاييس ة آالوالي ة دول مهيمن ة الروماني اذ لم يشهد العالم منذ عهد اإلمبراطوري
ة  دة األمريكي اييس        . المتح ي المق مولية ف ن ش ة م ذه الهيمن ا ه وت عليه ا احت بم

ا،          اإلستراتيجية، سواء من ناحي    ا وفاعليته ة، ام شمولية مقوماته سيطرة العالي ة حجم ال
دولي                 ة وحدات النظام ال ارات بقي ة    . والقدرة على التأثير في سياسات وخي د الهيمن تع

وة                 ة الق ظاهرة قديمة في توصيفها وانموذجها، لكنها جديدة في شكلها الراهن من ناحي
ا     الدولية التي تمثلها، وهي الواليات المتحدة، والمقوم       ا هيمنته ات التي ارتكزت عليه
ة   سكرية والتكنولوجي صادية والع ية  واالقت تراتيجي  ) سياس اليب االداء االس وأس

الف ( تالل والتح دخل واالح د والت خ … التواج ه   )  ال تملت علي ا اش ا بم ي اطرته والت
ات  . الواليات المتحدة األمريكية من مقومات للقوة ومرتكزات للفعل االستراتيجي     وآلي

شكيل           توظيف ادة ت انحة، الع ة فرصة س ّد بمثاب ذي ع  علميًا الستغالل عامل الوقت ال
النظام الدولي في الوقت الذي يرمي اليه التفكير االستراتيجي األمريكي وطبقًا لطبيعة            

 موضوع الظاهرة محل الدراسة التي تمثل 
 

داخل    ان توصيفًا نظريًا وتحليَال اآاديميًا لهذا المفهوم الذي غال        . بالهيمنة ًا مايت ب
مع مفاهيم ومصطلحات ُأخرى، وهذا ماسوف نناقشه في المطلب االول، في توصيف            

م             عوتحليل الهيمنة في نطاق المشرو     اني، ث ة في المطلب الث  األمريكي للهيمنة العالمي
 .مراحل التكوين للهيمنة األمريكية في المطلب الثالث 

 

 المطلب األول
 مفهوم الهيمنة وتاريخها

 
ا               الهيمن ه م ل، اذ ان ستحق الدراسة والتحلي ر     "ة  ظاهرة ت ان لفت ظاهرة التغي

دولي ام ال اريخ النظ دافع -ت اهيم تت دت المف ى ب واهر …  حت ف ظ ق  بالوص لتالح



ل    اهج العم ى ان من دليل عل ة ال صص مقيم شمول والتخ ين ال ا ب ت دالالته تراوح
ا من     تبقى ع .  السياسي الدولي  وان جمعتها ثوابت فهم وتفسير وتنبؤ      ا يرده رضة لم

سيطرة                       ه في ال ام هدف ز التم ه من طموحات لطرف متحف افرازات التغير او ما يحمل
ه لخطورة    " الهيمنة" أو احتكار النفوذ في السياسة الدولية ـ وربما دون مباالة من قادت

ة    اهيم المتداول بعض  بالمف رى ال ذا ي الم وهك شه الع ذي يعي ع ال ى الواق اتهم عل طموح
 االدب السياسي الدولي مجرد حاالت وصف للتناقضات والمغالطات           والمفروضة في 

  )429("الكامنة في السياسة الدولية
زامن مع                 سوفيتية، وت لقد بدأ التفرد األمريكي مع ارهاصات البروسترويكا ال
ة         يج الثاني رب الخل ع ح ت م شرقية، وتكامل ا ال دان أورب ي بل شعبية ف ات ال االنتفاض

 .1991 عام وانهيار االتحاد السوفيتي
ي  اذج الت م النم ة أه ا ومعرف ة وتاريخه وم الهيمن ى مفه ومن اجل التعرف عل

 -:سيطرت عالميًا سوف نبحثها في ما يأتي
 
 المدلول اللغوي والمفاهيمي للهيمنة : وًال أ

راد  ين االف ات ب سها في اطار العالق سانية يمكن لم ية إن ة ظاهرة سياس الهيمن
سياسية، آ  نظم ال ات وال ة  والجماع ات الدولي ار العالق ي اط ا ف ا انه ي : م لوك سياس س

ين،            شعب في نظام  سياسي مع واحيانًا قانوني، يستهدف مصلحة الفرد والجماعة وال
ه من وسائل وعناصر              ا تملك ة بم اما في العالقات الدولية فهي محاولة من جانب دول

ا                  تتناسب  القوة  لفرض ارادتها على الدول اُألخرى، وفرض سياسات ومواقف عليه
اذ سياسات ومواقف تتعارض مع                     ا من اتخ ة، او منعه مع مصالحها القومية والعالمي

 .سلوك غير اخالقي وإنساني وقانوني
ة         )430(أما لغًة واصطالحًا فقد ورد أستعمال مصطلح         ة العربي ة في اللغ  الهيمن

ى                    شير إل ذي ي يمن وال للتعبير عن السيطرة والقوة والسطوة، وهي مشتقة من الفعل ه
رآن    م ي الق صطلح ف ذا الم ذلك ورد ه ان، آ ه االم ر ل ن الخوف ووف ره م ن غي ن آم

ة                و والرفع سمو والعل الكريم في آيتين مبارآتين، تشير إلى ان المقصود بالهيمنة هو ال
 :على الغير آقوله تعالى

َن                انا  " ِه ِم ْيَن َيَدْي ا َب َصدِّقًا لَِّم اْلَحقِّ ُم ِه      ََأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِب ًا َعَلْي اِب َوُمَهْيِمن اْلِكَت
نُكْم  ا ِم لٍّ َجَعْلَن قِّ ِلُك َن اْلَح اءَك ِم ا َج َواءُهْم َعمَّ ْع َأْه ُه َوَال َتتَِّب َزَل الّل ا َأن َنُهم ِبَم اْحُكم َبْي َف

                                                 
دحرج ، في                   )429( د ومستدعيات الت ين  ظاهرة التجدي " أوراق إستراتيجية  "منعم العمار، الهيمنة ب

 1،ص2002،) 109(العدد
 
 
، مركز "أوراق إستراتيجية"هيمنة األمريكية؛ الجذور والواقع والمستقبل، في سياسة ال )430(

 1، ص2001الدراسات االستراتجية، جامعة بغداد، 



َوُآْم فِ            ـِكن لَِّيْبُل َدًة َوَل ًة َواِح ْم ُأمَّ َتِبُقوا    ِشْرَعًة َوِمْنَهاجًا َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُك اُآم َفاْس ا آَت ي َم
 )431("الَخْيَراِت إلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُآنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن

في القرآن الكريم يعّد أسمًا من أسماء اهللا الحسنى في قوله           ) المهيمن(مصطلح  
ْيِمُن          ُهَو اللَُّه الَِّذي َلا ِإَلَه ِإلَّا     "تعالى بكتابه العزيز     ْؤِمُن اْلُمَه سََّلاُم اْلُم  ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس ال

 .)432("اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشِرُآوَن
 
 

ة    صطلح الهيمن ل م ى     )  Hegmony: ( وأص ود إل ة يع ة االنكليزي ي اللغ ف
ى  يطرة مجموعة عل ر عن س تعملوها للتعبي ق، اس ة او االغري يادة مدين ُأخرى، أو س
 .   )433(شعب على مدن او شعوب ُأخرى من خالل التهديد او بدونه

ة                   ادة وموافق تها من خالل القي سياسية وممارس سلطة ال ًا ال والهيمنة تعني احيان
ًا      . المحكومين، او انها السلطة السياسية التي تمارس قسراً        وتعد الهيمنة باالساس تطلع

شعوب    . وطموحًا قبل آل شيء    بعض ال ر ل واصبحت بتعاقب االجيال من صميم التفكي
ة او حضارية               ة عنصرية او ديني خ   … الطامحة لتحقيقها، باالستناد إلى اسس مختلف ال

 . والهدف هو فرض السيطرة وضمان المصالح واعالء الذات القومية
د للق                دولي الجدي ع ال وة،  ان الهيمنة تؤدي إلى تغيير النظام الدولي طبقًا، للتوزي

ستويات                  ة تاخذ م آما تقرر من الذي يتحكم بالنظام الدولي، والهيمنة هي طموح وغاي
رى، او      ات اُألخ ى الطبق ة عل يمن طبق دما ته ع، عن ي المجتم ة ف ا، الهيمن ددة منه متع
دفعها لفرض                       درة التي ت ك مقومات الق وة تمتل ة لق ع الظروف المؤاتي عندما تتاح جمي

ذا             ارادتها ومكانتها آقوة مهيمنة    دولي، وبه  في اقليم معين، وهو الهيمنة على النظام ال
ة ستنتج ان الهيمن ات : ن ة  بفعل توظيف متعسف لمقوم سب درجه الواقعي طموح اآت

 .القدرة المحددة 
 
 : اهم نماذج القوة المهيمنة عالميًا   :  تاريخ الهيمنة :ثانيًا

ين     ة ب ة الطردي اك بعض العالق ة( هن ائل المواص ) الهيمن دم ووس الت والتق
أثر                        ى الت درة عل ة من جانب مدى الق سير واضح لتطور الهيمن ذا تف التكنولوجي، وه
ز او القطب    ن المرآ ا م دها او قربه ة بع ن ناحي رى، م ى االطراف اُألخ أثير عل والت

يمن ة    . المه سريع لإلمبراطوري ل ال ة والتواص ائل الحرآ ة وس رت محوري د اث فق
ا            الرومانية ان تمتد وتتوسع عالمياً     الرغم مم ا، ب  خارج أوربا، أو المناطق المحاذية له

 وصلت اليه من قوة، او ما امتلكته من طموح إمبراطوري توسعي، بالمقارنة 
 

مع القوة المهيمنة حاليًا، وهي الواليات المتحدة األمريكية التي تمتلك الطموح            
د  ى تق وافر عل ي الت ن ف وتين يكم ين الق ن االختالف ب ع، لك وة للتوس ائل والق ي وس م ف

                                                 
 .48القرآن الكريم، سورة المائدة، االية  )431(
 .23 القرآن الكريم، سورة الحشر،االية )432(
 .www Wikipedia_com: موسوعة الويكبيديا على موقع االنترنيت )433(



ا . المواصالت ل منه سكرية لك وة الع ة الق ن    .وطبيع م يك وم ل ى الي ا إل ن اثين ذ زم ومن
ل ان تمضي في                     ه قب ًا من م حكمت حقب التاريخ اإلنساني اال تعاقبًا إلمبراطوريات وام
أريخ                    سيط للت ة ُأخرى، وفي استقراء ب ا إمبراطوري ا لتحل محله تدهورها وانحطاطه

ه، وحت د ان ساني نج ن اإلن ى م ة العظم ت الغالبي شرين آان رن الع ة الق ى بداي
ا                     ة منه اطق القريب ى المن دت إل م امت ا، ومن ث د  . اإلمبراطوريات  قد نشأت في أورب لق

آانت اإلمبراطوريات  القديمة حتى مطلع القرن العشرين تمارس سيطرتها في نطاق          
ائل النق       ته وس ا فرض ذا م اك، وه ا وهن اثرة هن زاء متن من أج دود، وض ل مح

اين      اك تب أن هن ذا ف ة، وبه ك الحقب ي تل ة ف سكرية المتاح والمواصالت واالدوات الع
دة من                      ا في اجزاء عدي سابقة التي مارست هيمنته ات ال واضح بين تلك االمبراطوري
العالم، وبين الواليات المتحدة األمريكية القطب المهيمن في الوقت الحالي من خالل                 

ا      ع بق ي جمي وذ ف سيطرة والنف م ال ن      حج د م اريخ العدي هد الت ا ش الم، آم ع الع
اإلمبراطوريات التي استطاعت ان تهيمن على نطاق واسع ضمن اقليمها، ومن اهمها 
ة    بانية واأللماني ة واالس ة والعثماني ية والياباني صينية والروس ات ال اإلمبراطوري
ات صراعًا           ذه اإلمبراطوري د عاشت ه سا والمجر، وق ة النم والفرنسية، وإمبراطوري
ع     شر والتاس امن ع رنين الث ة الق الل مرحل ا خ ا وعظمته سبب قوته ا ب متواصًال بينه

بسبب الحروب المستمرة من     . عشر، من اجل التوسع المستمر، والسيطرة ثم االنهيار       
ة  ل الهيمن ي        . اج شاملة، وه وة ال ات الق ل مقوم ت آ ي امتلك ة الت وى الدولي ا الق وام

ى( ا العظم تطاعت ان تؤس) بريطاني ي اس ا الت فت بأنه ة وص س إمبراطوري
وذ               ا  آنم شار اليه   يمكن ان     جاإلمبراطورية التي التغيب عنها الشمس التي غالبًا ما ي

 ، واستطاعت ان تحقق مكانة )434(يحاآي الهيمنة األمريكية في بعض الجوانب
 

ة                       ة، إذ آانت حتى وقت قريب من الحرب العالمي ا البحري دولية بفضل قوته
طول بحري في العالم، وبذلك استطاعت ان تجعل القرن التاسع      األولى تمتلك أقوى أس   

صادية، لكن يبقى العامل                 درات أالقت عشر قرنًا بريطانيًا، وبرغم القوة العسكرية والق
ن         ت م ي انبعث طوتها، الت ة وس ا الدولي ا لعالقاته ا إدارته ة بريطاني ي هيمن م ف الحاس

ة دور      ضلت ممارس د ف سياسية، فق ا ال وازن(مهارته ة أي   )الم ات الدولي ي العالق  ف
ورط في المنازعات والحروب                    دولي وتحريك اآلخرين للت زان ال التمسك بوسط المي
ادت     ي ق ي الت ة ه ذه المكان سبها، وه ا وآ صارعة لخطب وده راف المت عي االط وس

ع عشر  رن التاس ي لق يمن ف ى دور المه ا إل ر . بريطاني ت عب ة تحقق ة البريطاني الهيمن
  )435 (:مرحلتين

                                                 
سان ال )434( وة : زي عغ ة الق ز      : سياس روت، مرآ ى، بي وى العظم دولي والق ام  ال ستقبل النظ م

 .151، ص2000الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، 
 

دراسة لتطوير الهيمنة األمريكية من مطلع القرن : ابراهيم ابو خزام، اقواس الهيمنة )435(

 24 ، ص2005ديد، العشرين حتى اآلن، بيروت، دار الكتب  الج



ة ىالمرحل ين    :  االول ات ب ى العالق يطرت عل د س شر، فق امن ع رن الث ي الق ف
االطراف، وهي الواليات المتحدة، والتجارة مع الشرق والهند، اما أوربا فبقت خارج           

 . اطر تلك الهيمنة
فقد تتجاوزت بريطانيا خالل القرن التاسع       ) 1914- 1815: ( المرحلة الثانية 

ة  ة البحري دود الهيمن سلطة (عشر ح ارال ى التج ه من اسطول بحري ). عل ا تمتلك بم
ام       ذ ع دأت        ) 1880(قوي، لكن من انيين، حيث ب ر صالح البريط االختالل لغي دات  ب ب

ليبزغ عصر جديد   . الشمس تغيب رويدًا رويدًا لتشرق في الجانب االخر من االطلسي         
رن األمريكي  و الق رز ه وان االب ان العن شرين، فك رن الع ة الق ن إطالل دأ الح. م م وب ل

ة  التعرف     . األمريكي المعروف في التبشيرية   وبدأت األهداف والطموحات األمريكي
 . الحدود او القيود

 
 

 
 المطلب الثاني

 مشروع الهيمنة األمريكية
 

ن      عية م ا التوس ن طموحاته ر ع دة تعب ات المتح وين والوالي شأة والتك ذ الن من
ه في الد             ى بذرات ستور األمريكي، ومن      خالل مشروعها اإلمبراطوري الذي نجد اول

ى                   تند عل ددة واس خالل خطب اآلباء المؤسسين لذلك المشروع الذي  مر بمراحل متع
ؤثرة  ات م ة       . مقوم صية األمريكي ن الشخ ر ع تراتيجي المعب ر االس ر التفكي د أط وق

 .المغامرة
ذرتها                 ذ ب ة، من ات المتحدة األمريكي ولو اردنا التعرف على اهم خاصية للوالي

ة ولحد اآلن لنجد ان خاصية التوسع المستمر                   االولى، التي شك    ة عشر والي لتها ثالث
اع البحر، وجعل من                ى اخر نقطة في ق ًا، فالتوسع العمودي وصل إل عاموديًا وافقي

ا التوسع اال          ًا          الفضاء ميدان ألسلحته وبرامجه العالمية، ام د تحقق شرقًا وغرب فقي فق
ل     ر مراح تراتيجي عب يط اس ن خالل تخط ع م ذا التوس اء ه د ج ًا، وق ماًال وجنوب وش
دفق                سها، او استمرار الت االستثمار األمثل للفرصة السانحة، او حتى خلق الفرصة بنف
ة                االستراتيجي األمريكي حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من مكانه في سلم الهرمي

ة ي الماضي،    الدولي الي، او ف المي الح ام الع ي النظ رى ف وة ُأخ ا أي ق ي ال تماثله  الت
 .وحتى في المستقبل المنظور

ة سيل من الكتب                    ساحة  األآاديمي ة، غزت ال بعد انتهاء الحرب العالمية الثاني
دها      ة، بع ة األمريكي . والنظريات التي تبشر بالقرن األمريكي، وروجت لوجوب الهيمن

د أحداث الحادي عشر              تمثل نهاية للت   ة بع ة األمريكي م عززت الهيمن شري، ث اريخ الب
ول   ن ايل وة        2001م تعمال الق ي اس سف ف ة والتع ي التدخلي دة ه ورة جدي ذ ص  لتأخ

 .واالحتالل المباشر للدول 
 : وسوف نتناول هذا الموضوع وفقًا لما يأتي

 



 
 )   Empire (مفهوم اإلمبراطورية : اوًال 

ستند           ي إستراتيج اإلمبراطورية مشروع  ذين ت ين األساسيين الل  في ايدي الالعب
ة                  شرية والطبيعي وارد الب ى حشد الم درتهم عل ى األراضي، وق قوتهم إلى السيطرة عل
ة              م اإلمبراطوري في سبيل تحقيق غايات سياسية واقتصادية وعسكرية، آذلك يمكن فه

اريخ، ويثبت األحوال  ويعّد نظامًا يوقف الت. آنظام تاريخي ناجم عن الغزو واالجتياح    
اريخ، وال تكتفي                . واألمور إلى األبد   ه خارج الت ا يبقي أي نظام ليس له حدود زمنية بم

ين يم مع إدارة إقل ة ب الم  . اإلمبراطوري اع الع ى ق وًال إل دم وص ى التق سعى إل ل ت ب
ة        دماء، مكرس ن ال ر م ى بح دوام عل ى ال ة عل د اإلمبراطوري ا تعتم اعي، آم االجتم

 .)436( السالم الدائم وشامل خارج إطار التاريخباستمرار لصالح
 واالمبراطور يقوم على  الكلية المكانية او يمارس حكم العالم المتحضر 

 . آله طالما التوجد حدود إقليمية تقيد سلطان هذا النظام
 )437(:وتوجد بديهيًا عدة ادوات  لإلمبراطورية وهي

يس ان          ان اإلمبراطورية حلم اليقوم على المزاج الشخصي أل          .1 ك او  رئ ر أو مل مي
ي، ومطالب صراع                   ى ضرورات أمن وطن يسمي نفسه إمبراطورًا، بل  يقوم عل

 . على اتساع القارات وعبر المحيطات. دولي، وحوافز سباق نحو التوسع والثروة
ر         .2 شأ وتكب ا تن ة، وإنم ة وتلقائي ة عفوي ر بطريق ر وتكب ة ال تظه ان اإلمبراطوري

وم        تتو. بدرجة من القصد والجهد    لى تصميم وهندسة المشروع اإلمبراطوري وتق
 .على توجيه حرآته

ة،                    .3 ة وطني ًا، ويحمل راي زًا ملكي ًا مشروعًا يحمل رم ان اإلمبراطورية آانت دائم
ويوجه الجيوش، ويغزو   . ويمثل مصلحة عامًة وهو بهذا التكليف يحرك األساطيل       

 . ويستولي على الثروات . البلدان، ويحكم األقوام
 
ة               ان اإل  .4 افع العام ة للمن مبراطورية على طول الزحف اإلمبراطوري، آانت مجلب

ًا         . االقتصادية واإلستراتيجية، ووسيلة لتكدس الثروات     ائق بقي جلي سق الحق لكن ن
اطرة                 ة تجري وراء الق ل العرب طول الوقت، أي ان المكاسب الرأسمالية آانت مث

 .وليس قبلها
وم     .5 ين مفه شابه ب الف او الت ه الخ ا أوج ة   ام أن الهيمن ة، ف ة واإلمبراطوري الهيمن

ة   ة بقواعد معين سيطرة المحكوم شعر . إحدى صيغ ال ا الت ة فأنه ا اإلمبراطوري ام
 .)438(انها مقيدة بقواعد يجب عليها مراعاتها والرضوخ اليها

6.  
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 هل الواليات المتحدة تمثل إمبراطوريه : ثانيا
ة ديث عن اإلمبراطوري ة ( ان الح ة أمريكي ر) إمبراطوري د يف ا تحدي ض علين

ات    ى الوالي ا عل دى انطباقه وذج إمبراطوري، وم ا أي إنم سند عليه ي يت ايير الت المع
  :)439(المتحدة األمريكية ومن هذه المعايير

ديولوجي  .1 ار اإلي ة: المعي ود أيديولوجي ن وج د م ون  الب ا، وتك رض وجوده تف
ا         . حاضرة بقوة، وموضع استقطاب عالمي      أنصار   بفعل قوة جاذبيتها إذ يكون له

ا      ى انه وم عل سها الي روج لنف دة  ت ات المتح دين، والوالي وذج(ومؤي ذي ) االنم ال
 .وطريقة الحياة بأدق تفاصيلها. ينبغي ان يحتذى حذوه في العيش

ا           :معيار االنتشار العسكري الواسع      .2  وهو امتالك قوة عسكرية ضاربة تضمن له
حها الحيوية ويؤمن لها    بما يضمن مصال  . السيطرة العسكرية على الصعيد العالمي    

 .واالنخراط في حروب عديدة في العالم. جاهزية قتالية عالية
المي               .3 ى المستوى الع شابك عل ين المت  ان اإلستراتيجية    :المعيار االقتصادي المت

اد     د زوال االتح يما بع المي، والس ابع ع ي ذات ط وم ه ة الي صادية األمريكي االقت
تراآية ة االش سوفيتي، ومعظم األنظم ام الرأسمالي ان يتحول .ال  اذ أستطاع النظ

صادية    يطرة اقت ى س ا إل ه أمريك صادية يوج أدوات أاقت م ب المي محك ام ع ى نظ إل
 .عالمية

 
الم           -تأسيس نظم متشابكة من التحالفات السياسية      .4  :  األمنية في معظم أنحاء الع

ارة أ                  دول في ق د من ال ا  استطاعت الواليات المتحدة ان تقيم تحالفات مع العدي ورب
سيج شبكة               واسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ونسجت من خالل هذه اإلستراتيجية ن

ا واشنطن، وتكون     . من المصالح العسكرية والسياسية    واالقتصادية يكون مرآزه
ز        ع المرآ ا م ر عالقاته ًا عب ة مرآزي رى مرتبط دان اُألخ صالح البل ذه . م ان ه

وذ ي يفترضها االنم ايير الت وجالمع ي   اإلمبراط وة ُأخرى ف ه أي ق ر الي ري، تفتق
ادي        رن الح ع الق ذ مطل ا من رت عنه ي عب دة، الت ات المتح تثناء الوالي الم باس الع

و بوش     (والعشرين، خاصًة بعد تولي      ة التي    ) جورج دبلي رئاسة اإلدارة األمريكي
 .طغت عليها سيطرة  تيار المحافظين الجدد، وهم اشد الدعاة اليها

 
 المطلب الثالث

 لهيمنة األمريكيةمراحل ا
ل في           ا مثي م يكن له ة ل ة دولي ة مكان دة االمريكي ات المتح د حققت الوالي لق
د                  رن العشرين، وهو م الماضي والحاضر، بأتباع أسلوب واحد لم يتغير طول الق

ة  ى سياس اد عل سيطرة واالعتم وذ وال ل(النف ذ )المراح ة لتنفي از الفرص ، وانته
ستخدمة اإلمكا ا اإلمبراطوري، م تراتيجي  طموحه ر االس ي التفكي ة ف ات العلمي ني

ة        ا اإلمبراطوري رت به ي م ل الت م المراح ان اه ن تبي د م ه الب يط، وعلي والتخط
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لم الصعود                     ى س زة عل ة قف األمريكية وهي خمسة مراحل أساسية مثلت آل مرحل
  -:نحو قمة الهرم الدولي، الذي تطمح اليه جميع القوى الدولية وهذه المراحل هي 

 :لة التوسع القاري مرح: اوًال
ارة            يقصد بالتوسع القاري هو التوسع داخل القارة األمريكية من شرق الق
ى    م إل ادي، ث يط اله ى المح ا المطل عل ى غربه سي إل يط األطل ى المح ة عل المطل
يط القطب    ارب لمح ارة المق مال الق ى ش اريبي إل ى البحر الك ة عل وب المطل الجن

 .الشمالي
 

متحدة في بناء قوتها الذاتية على التوسع المستمر          ولقد اعتمدت الواليات ال   
اء  ن الم سي(م اء) األطل ى الم يفيكي(إل ين )الباس ع ب ي التوس ة ف ذه العملي ، وه

ذي عد               ل لألخر ال ى أسلوب القت د عل ا اعتم لوبين، اولهم ر أس المحيطين تمت عب
سكان األصليين ألمري              ا  آيانًا متوحشًا يجب التخلص منه، نقصد باآلخر هنا هم ال ك

ل         ات مث راء والي ر ش ذهب عب الح ال و س اني فه لوب الث ا األس ر أم ود الحم الهن
ات اُألخرى             . لويزيانا م شراؤها من اإلمبراطوري ر ت التي  . وأالسكا وغيرها الكثي

 )440( .آانت تتقاسم العالم الجديد
  التوسع من الداخل إلى الخارج مرحلة: ثانيًا 

ل  ى آ دة عل ة الجدي تكملت الدول د ان اس ا بع دأت التوسع نحو مجاله تراتيجيأراضيها  ب أي (االس
ين  و المحيط ات     ) نح يطرت الوالي ادي س يط اله اه المح ي اتج سي، فف ادي واألطل اله

ام         1887 و   1842المتحدة على  هاواي وبيرل هاربر في عامي          اواي ع م جزر اله  ث
ى جزر              1887، وجزر ساموا    1867 سيطر عل ا ت ، اما االتجاه األطلسي فجعل امريك

ام        1898بورتوريكو عام    اراجوا        1903 ثم التحكم بقناة بنما ع زويال ونيك ، و غزو فن
 .وهايتي وآوبا والمكسيك 

رى              وهكذا توسعت الواليات المتحدة األمريكية من نظام في الداخل إلى قوة آب
تفراد             ة من االس ات المتحدة األمريكي زال الوالي في الخارج، لقد ساعدت سياسة االنع

ات       . بي للصعود باتجاه أوربا والعالم بعد حين      بالنصف الغر  والخالصة هي ان  الوالي
رن العشرين التزمت                   ع الق ى مطل المتحدة منذ استقاللها أواخر القرن الثامن عشر وإل

رة األرضية  ي نصف الك التفوق ف ة المؤسسين ب تجاب لموعظ ة، واس سياسة العزل . ب
رن       متبعة سياسة استعمارية لم تال    . واحتكارها لنفسها  وة المتصارعة في الق ا  الق حظه

 واستطاعت ان ترسم قوس الهيمنة االول في. التاسع عشر
 
 
 

واستطاع خالل هذا القرن ان تعد      . تاريخها السياسي الذي استغرق قرنًا برمته     
 )441( .ثوابت جديدة ألقواس هيمنة ُأخرى 
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 :   مرحلة التوسع عبر األطلسي : ثالثًا

ذ  ة من ذه المرحل دأت ه د ب ا  لق ة، آم ة الثاني ة الحرب العالمي ى نهاي شرين حت رن الع ع الق شهدت  مطل
ل ومن               ا، ب تثمار الفرص التي أتيحت له ة في  اس درتها القيادي ًا لمدى ق اختبارًا حقيق
سيمها               خالل خلقها للفرص، وهذا ما أآدته هذه المرحلة الفاصلة في تاريخها ويمكن تق

 )442 (:إلى ثالث مراحل رئيسة وهي 
ة ا .1 المرحل د ان      ): 1916 – 1901( النتق زال بع ة االنع ول سياس دل ح دأ الج ب

ابين   ة م ة انتقالي ت مرحل ذلك مثل ا، ل ر قوته ة عناص ة األمريكي تكملت األم اس
 .االنعزال والمشارآة 

وس االول   .2 ة الق دة     ): 1919-1917( مرحل ات المتح رار الوالي ن ق دأ م تب
ام    ى ع ة االول رب العالمي ي الح شارآة ف د   إل1917الم اء، وق ب الحلف ى جان

دة الصلح             استطاعت ان تغير مجرى االحداث لصالح دول الحلفاء، وتنتهي بمعاه
 .1919عام 

ة  .3 اني للهيمن وس الث ة الق افز  ) :1945-1941(مرحل ة بح ذه المرحل دأت ه  ب
اء                 ى األسطول األمريكي في مين اني عل اربر  ( ملموس هو الهجوم الياب رل ه ) بي

ام  د حط الجيش األ. 1941ع يفق ي   مريك ا ف تراتيجية علي ة إس اطق ذات قيم بمن
تالل م اح ذلك ت ا اإلمبراطوري، وب بيل ارتقائه ا  س شار قواته ا وانت ان وألماني الياب

دينتي      . العسكرية في أوربا   يما (واستعمال السالح النووي في ضرب م ( و) هيروش
 .جاالتوأعالنها رسميًا بانها القوة رقم واحد  في آافة الم.اليابانيتين) نكازاآي

 ) :الحرب  الباردة( مرحلة الصراع من اجل الهيمنة:  رابعًا
ة      وفيتي للعالمي رح س ة بط دة األمريكي ات المتح طدمت  الوالي د اص لق
م                  ا العل الين أساسين  هم ر في مج افس الخطي ة من التن ى حال اد إل ا ق والهيمنة، مم

 الي، وادت والتسلح مما ادى إلى حتمية الحرب بين النظامين الشيوعي والرأسم
 

ا                    ى م ة، واستمرت إل ة واحداث متتالي اد عالمي ى ابع هذه الحرب الباردة إل
 :)443( سنة، ولقد ساعدت الواليات المتحدة لتحقيق مكاسب مهمة اهمها40يقارب 

 .تحقيق المرآز االقتصادي االول منذ الخمسينات في القرن الماضي .1
خرجت القوة الدولية الكبرى    استغالل الوضع االقتصادي سياسيًا، والسيما بعد ان         .2

 .منهكة اقتصاديًا، إذ قدمت قروضًا آبيرة إلى االقتصاديات األوربية
راغ                   .3 ئ الف الم خالل مل استطاعت ان تضع لها موطئ قدم في مناطق عديدة من الع

 .البريطاني في المستعمرات التي آانت تحكمها
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 .1987منشورات ذات السالسل، 
 26-25بق، ص صاابراهيم ابو خزام، المصدر الس )443(
 



ة سياس       .4 ات متين اء تحالف ن بن ة م تراتيجية األمريكي ن  اإلس سكرية تمك ية وع
ا    اردة، وابرزه رب الب ة الح ي بداي سوفيتي ف صم ال واء الخ تراتيجية الحت وإس

  . NATO) حلف شمال الألطلسي( االحالف 
وة              .5 تحقيق تفوق آبير على منافسها االتحاد السوڤيتي في الجانب العسكري، تلك الق

 .)444(التي صنعت للواليات المتحدة األمريكية هيبتها في العالم
 )استغالل الفرصة السانحة( رحلة ما بعد الحرب الباردة م: خامسًا

د تفكك               ة، وبع بعد انتهاء الحرب الباردة بدأ اإلعالن الرسمي للهيمنة األمريكي
ة           ة الثنائي ة، وتحولت القطبي ة األمريكي شات مالمح اإلمبراطوري سوفيتي، ن اد ال االتح

ا       إلى أحادية، وهنا جاء دور اإلستراتيجية األمريكية مرة ثا         نية لتعبر عن مدى حيويته
: وقدرتها على التفاعل مع البيئة الدولية المحيطة ونستذآر مقولة  محمد حسنين هيكل             

دود  " ي ح ه ف ا ألن ى غيره وق عل صة تتف و ق صعود اإلمبراطوري األمريكي ه ان ال
د   رن اليزي شرين (ق رن الع وى     ) الق صبح األق ة ان ت ة األمريكي ت اإلمبراطوري تمكن
 .)445(رض آله في الوقت نفسهواألآبر واالع
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 43القومي، طرابلس، اكاديميه الدراسات العليا، ص
 57محمد حسنين هيكل، المصدر السبق ، ص )445(



 

 المبحث الثاني
 مقومات الهيمنة األمريكية

 
ة             ة الثالث ة في مجد األلفي وق ال تضاهيها   . تتمتع الواليات المتحدة االمريكي بتف

فيه أعظم اإلمبراطوريات في الماضي، فمن صناعة األسلحة، إلى تنظيم العمل، ومن            
ال     يم الع ن التعل ا، وم ى التكنولوجي وم إل دأت     العل ا ب ن هن شعبية، وم ة ال ى الثقاف ي إل

االنطالقة الضرورية لضمان التفوق األمريكي للتفرد على بقية العالم، بسبب مقومات           
وة       اء ق ى بن اعدت عل ي س ي الت ة، وه صادية والمالي وة االقت دمتها الق ي مق ية ف أساس

ا مدني        سلح في ظل تكنولوجي ة عسكرية ضخمة، ومن ثم امتالآها سطوة األسلحة والت
دولي             وتكنولوجيا عسكرية متطورة، أوصلتها إلى مكانة سياسية استثنائية في النظام ال

 .آقوة مهيمنة بال منافس
ن        صلحتها، إذ اليمك تراتيجية وم وان  اإلس شكل عن ات ت ك المقوم ا ان تل آم
ة لتحقيق         ى المقومات الالزم ستند إل لإلستراتيجية ان تعمل في فراغ، بل البد لها ان ت

 .أهدافها
دة          ات المتح ا الوالي ستند اليه ي ت ات الت ك المقوم اول تل ى تن نعمد إل ذلك س ل

 .لضمان مكانتها آقوة مهيمنة
 المطلب األول

 المقومات االقتصادية 
صادي ات االقت وم المقوم رةتق دور آبي ة  ب شاملة للدول تراتيجية ال د اسس اإلس ي تحدي ة، .  ف ي فالدول الت

ة       تكنو - اقتصادية تتمتلك موارد وإمكانيا   لوجية في المستقبل يمكن ان تكون قوة إقليمي
 :أو دولية متميزة

الم   ي الع صادية ف وة اقت ر ق ي اآب ة ه دة األمريكي ات المتح ة . والوالي نتيج
 وتتميز الصناعة األمريكية بوفرة اإلنتاج . للظروف الطبيعية والتاريخية والبشرية

ة    صادر الطاق ادن وم رة المع ى وف ز عل ه وترتك ى  ، والت)446(وتنوع ستند عل يم الم نظ
 . األمر الذي جعل الصناعة األمريكية أقوى صناعة في العالم. الترآيز الرأسمالي

 
ر                 ى االث دليل عل دورها ال ا ب ات المتحدة تعطين ة المتواصلة للوالي ان التجربة التاريخي
د      ات المتح يس للوالي شامل، ل تراتيجي ال ياغة األداء االس ي ص صاد ف امي لالقت المتن

ل و  سب، ب ي         فح ر طبيع ذا ام ة، وه ة الراهن ي المرحل دولي ف ياغة االداء ال ي ص ف
فالواليات المتحدة توافرت على اقتصاد متين منذ وقت مبكر من نشأتها، وامتلكت من           

ات،              ابقاتها من اإلمبراطوري وق س ا يف ة م حتى أصبحت في      عوامل االقتصاد والمالي
المي، وأ            صاد ع وى اقت صاديا   نهاية القرن التاسع عشر صاحبة أق ر االقت ة   تآث  العالمي

زان      ي مي ر  ف يض آبي ة، وف وارد األولي ن الم اج ضخم م ت بإنت ًا اذ تمتع اًء ذاتي اآتف
ات المتحدة          المي، آانت الوالي اتج الع تبادالت تجارية وآان ناتجها أآثر من نصف الن
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د  . األمريكية طوال الحرب الباردة تتمتع لوحدها بمرآز القوة االقتصادية العظمى          وبع
رات ملحوظة            1922ولي الديمقراطيين الحكم عام     ت صاد األمريكي طف …  شهد االقت

ل      دة  يمث ة الجدي ة االلفي ذ بداي ي من صاد األمريك أن االقت اتج  % 25ف الي الن ن إجم م
ل     .  دوالر نالعالمي في قيمته االسمية ، أي تريليو       دد سكانها األق فالواليات المتحدة بع

 .  )447(مما تصدره معظم دول العالم% 18تستورد . من سكان العالم% 5من 
دافها                 ة وأه ة اإلستراتيجية األمريكي ًا في خدم ان االقتصاد األمريكي آان دائم
الكونية، وذلك من خالل التفاعل المستمر مع المقومات اُألخرى، اذ ان قدرة االقتصاد        
سات     ر المؤس سيطرة عب دود وال ابرة الح شرآات ع ر ال شار عب ى االنت ي عل األمريك

سالم            ال دولية المانحة شكلت ذراعًا مغريًا القتناص الفرصة الذهبية، وتأسيس مذهب ال
ة، ومرآز        ة للعولم األمريكي على الصورة التي تريده الواليات المتحدة، آانت محرآ

اردة مجموعة من                      . فعلها ة الحرب الب ذ نهاي المي من د شهد النظام الع وآلية عملها، فق
دول نحو           االتجاهات االقتصادية، مثل اال    دفاع ال صادالعلمي، وان تجاه نحو تداخل االقت

و،               يلة لتحقيق النم االقتصاد الحر والخصخصة واالندماج في النظام الرأسمالية، آوس
 فضًال عن الدور النشط للمؤسسات الدولية 

 
شرآات         ة ودور ال ذات الطابع االقتصادي والمالي، مثل منظمة التجارة العالمي

شابكات               متعددة الجنسية، هذه     المي من خالل الت صاد الع ؤرة االقت شكل ب االتجاهات ت
 .االقتصادية بين الواليات المتحدة والعالم

وخالصة القول فان االقتصاد األمريكي مايزال المقوم والمرتكز األساس في             
ول   ؤدي دور المم ه ي ة، اذ ان تراتيجية األمريكي شامل لإلس ا األداء ال ناد بانورام اس

اًء      . سواء اآان اتجاه الهيمنة ام المشارآة     . تبناهالالتجاهات التي ت   ة تفرض أعب فالهيمن
ا اليف الوصول اليه ى من تك ا اعل اليف ديمومته ا، اذ ان تك ة من اجل ديمومته . عالي

ر  ل اقتصادي آبي ى تموي ه إل د ذات اج بح ذي  يحت وة ال تخدام الق ي اس راط ف نتيجة اإلف
صا   ى اداء اقت اج إل شارآة  يحت اه الم ذلك اتج ز   آ تمرار تمي ى اس ؤدي إل ز ي دي متمي

امي                 دول اُألخرى، خاصة األداء االقتصادي المتن الواليات المتحدة على سواها من ال
 .آما هو الحال مع االتحاد األوربي والصين واليابان
 المطلب الثاني

 العسكرية المقومات  
ة       ز الدول د مرآ ي تحدي اس ف د العناصر االس ل اح سكري يمث ار الع ان المعي

اد  وم تقرار، ويك ن واالس اح لألم ن مفت ه م ا تمثل ضًال عم دولي، ف ام ال ي النظ ا ف كانته
ا     ة مم سكرية المتنوع درات الع ن الق ك م دة تمتل ات المتح ى ان الوالي ق عل رأي يتف ال
ستقبل                         ا حتى في الم وة ُأخرى في الماضي او الحاضر، وربم أي ق ا ب يجعل مقارنته

وع من الق            ذا الن ا في       أمرًا غير ذي جدوى ، وه ات المتحدة هيبته اد للوالي ذي ع وة ال
الم ة    …الع سكرية  األمريكي وة الع اء الق رة بن ذت وتي شرين أخ رن الع ة الق ذ بداي  ومن

دادها الجغرافي             ى      ( تتسارع  بشكل ملحوظ حفزها القادة بعد ان اآتمل امت اء إل من الم
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الم من خالل     وتوصف الواليات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي حكمت ال          ) . الماء ع
دي            . خمس قيادات عسكرية على مستوى المعمورة      وني جن أآثر من ملي فهي تحتفظ ب

ة         ات قتالي ع  مجموع شر ارب ارات، وتنت ع  ق ي ارب ساء ف ال والن ن الرج سلحين م م
ات األرض   ل محيط ي آ رب ف ستعدة للح ة م ام  . محمول ي ع شأت ف ادة 2007وأن  قي

 الف ) 50(غرب، وتحتفظ بأآثر من عسكرية مستقلة للقارة األفريقية مقرها الم
 

اك                 الم، وهن ذي يجوب بحار الع من جنودها على سفن األسطول األمريكية، ال
ن   ر م ا    ) 800(أآث ارج، منه ي الخ ة ف سكرية أمريكي شأة ع سة،  ) 60(من دة رئي قاع

ة مع           ) 140(ووجود عسكري أمريكي في       ة مهم ات دفاعي ة، واتفاقي ة  ) 29( دول دول
د اء ع ضمن بق رى، ت ة ُأخ ا الجنوبي رائيل وآوري ن إس ن ام دًء م دول ب ن ال ذ . د م ومن

سكري     ا الع ي اتفاقه ع ف دة تتب ات المتح د الوالي شرين نج ادي والع رن الح ا الق دخوله
د         سرعة بع اق ينمو ب اتجاهًا تصاعديًا ومسار نمو قوي، فبعد الحرب الباردة اخذ االنف

ام  ك التو1999ع ي صياغة ذل رات ف د ساهمت مجموعة متغي ا وصول  وق ه، منه ج
واء داخل اإلدارة    ورات، س ن تط ا م ا رافقه يض، وم ت األب ى البي ة إل إدارة جمهوري

ة      ا مجموع يطرت عليه ي س ة الت دد (األمريكي افظين الج ات  ) المح ضمنة توجه المت
ذا                    ه ه ا يخلف اف  لم ات المتحدة دون االلتف متشددة و لصياغة دور عالمي واسع للوالي

صادية والعسكرية، والتي عدها             التشدد من تعرضها لهجمات عل     ا االقت ى رموز قوته
رات ُأخرى                     البعض بمثابة حرب عالمية جرت خالل ساعة واحدة،  فضًال عن متغي

د  . )448(تفاعلت مع بعضها لتنعكس بالضرورة على مجمل االستراتيجية األمريكية         فبع
ا                    ـي هجم سوفيتي، و اللحظة الفاصلة التي تمثلت ف اد ال / 11(ت  عقد من انهيار االتح

الحرب (ابتكرت الواليات المتحدة حملة جديدة وإيديولوجية اتخذت من         ) 2001أيلول  
) اإلدارة الجمهورية السابقة(عنوانًا لها آمرآب إيديولوجي استطاعت   ) على اإلرهاب 

ة      . وبسهولة ان تخضع شعبًا أصابته تلك الهجمات بالصدمة        تها الداخلي وان تبرر سياس
ة                والدولية وتمدها بأرضي    ل المرتب ة تحت دفاع األمريكي ة، اذ أخذت صناعة ال ة أخالقي

ة التصدير لألسلحة                     اج، أم من ناحي ة حجم االنت ومع  . األولى عالميًا، سواء من ناحي
ول                  ذلك فهي تأتي بعد روسيا في تصدير األسلحة عالميًا، وفي ضوء ما تقدم يمكن الق

ادي و      رن الح ت الق ة دخل دة األمريكي ات المتح ـدججة   ان الوالي ـي م شرين وهــ الع
 بالسالح، وتتــوافر علــى تفوق حـــاسم 

 
احتالل      رن ب ذا الق ي افتتحت ه رى، والت وى الكب ن الق واها م ى س ؤثر عل وم
سابق بوش                      رئيس األمريكي ال ول ال اب، ويق ى اإلره ة الحرب عل دولتين تحت ذريع

م ت                   "االبن   ا التي ل ة التكنولوجي ى قم ا العسكرية إل د وصلت قواتن وة في     لق صلها أي ق
واليشكك احد اليوم في مصداقية     . العالم، وهي قوة برهنت وبشكل قاطع على وجودها       
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ا  د بقوتن شكك اح ة، الي دة األمريكي ات المتح ان ))الوالي ساسة االمريك و ماشجع ال  وه
 .)449(على تبني عقيدة عسكرية تقوم على المبادرة بالفعل، وليس رد الفعل

 

 المطلب الثالث
 والثقافية لتكنولوجية المقومات ا

وة           ايير الق م مع د هي صناعة        . لقد باتت القدرة التكنولوجية من اه فصناعة الغ
ايكرو      و      –المادة الرمادية، الم ك، والبي وتر،        – الكتروني رامج الكومبي ات ، ب  تكنولوجي

 )2 (.الخ… والرقائق المعلوماتية والربوتات، واالتصاالت
ة  ر الحقب ي تغيي ارس دورًا ف ي تم دفع فه ة وت سياسة العالمي ن ال دة م الجدي

ة          . االصالح والعولمة  وة القومي دة للق ة متزاي شكل أهمي شكيل        . قدمًا، وت د ت م تعي ومن ث
وة د الق وة وتعتم سياسة والق ين ال ات ب ة . العالق ى تقني ا عل ي جوهره سكرية االن ف الع

ظيف فصائل   ان الواليات المتحدة األمريكية لم تتوان عن تو       . المعلومات والتكنولوجيا 
سيطرة             ا لل الثورة المعلوماتية، وجهود االقطاب لصالحها، والتي فسحت المجال أمامه
على العالم حتى اصبحت هي المستفيد االول، معتمدة على ما تمتلكة من قاعدة اساس               
ضاء،   ال الف ي مج ر ف ور الكبي اس التط ى اس وم عل ي تق ة، والت ورة المعلوماتي للث

 . الخ… كترونية ووسائل االتصال واإلعالم والمعلومات والحاسبات االل
ر                 شكل افضل سيكون أآث وعليه ان البلد الذي يستطيع قيادة ثورة المعلومات ب
قوة من أي بلد آخر، ومن خالل لغة االرقام يمكن ادراك حقيقة تمتع الواليات المتحدة             

سرع في مجال     اذ أنها تعد الدولة اال    . بموقع الصدارة العالمية في امتالك قدرات تقنية      
 االبتكار 
 

ا ال             وم والتكنولوجي ًا للعل واستغالل التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتمتلك نظام
سبعينات من                    . يضاهيه أي نظام في العالم     ة ال ذ  نهاي دأ من ذي ب ذا التطور ال ان ه لقد آ

ت           واء أآان ة، س ة األمريكي ناد الهيمن ز واس ي تعزي ة ف ارًا ايجابي ي آث رن الماض الق
سكري ائل         ع ي وس أثير ف ور والت ك التط ن ذل م م تخبارية وااله صادية او اس ة ام اقت

ا       ا           اإلعالم، وخاصية التفرد بمزاي ة بمعناه رد  بالخصائص العالمي ا والتف الم والتكنولوجي الع
 .الشمولي في القرن الحادي  والعشرين

ًا ل           ًا استراتيجيًا منظم ة توجه ه آما ان الغزو في حقيقته اليكاد يخرج عن آون
اساليب وتكتيكات، فهو ليس مجرد تدفق معلومات وافكار ومعتقدات، وانما هو عملية            
ات   ه، ويخضع لعملي ه وتوجهات سياسي، واحتكارات ام ال وانين النظ رتبط بق صودة ت مق

سايكولوجية   ة وال وث البايولوجي ي البح ي ف ور العلم ى  )450(التط سيطرة عل صد ال ، بق
تهم بك     ئ ادمغ اس، ومل ر الن ات تفكي ذ    اتجاه ار، لتنفي ات واالفك ن المعلوم ل م م هائ
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سي    -المخطط السياسي  افي المسوق للنموذج األمريكي، وفي سبيل سعيها               – النف  الثق
ورة        لتحقيق غاياتها نحو الهيمنة، لذلك عملت الواليات المتحدة لتوظيف مخرجات الث

تراتيجية الجدي      ات االس ناد التوجه سكريًا الس يًا وع ة سياس ة واإلعالمي ى التقني دة عل
ر      رويج لفك سياستها، ام الت ي ل اء االخالق وفير الغط واء بت المي، س ستوى الع ة الم

ا             ) إمبراطورية الحرية ( ة له ات حديث من خالل الدعاية التي تزداد فاعليتها بوجود تقني
 .القدرة على اختراق للثقافات

ي ت              وافرت ان الواليات المتحدة  ومنذ بداية ظهورها على المسرح العالمي آفاعل دول
ك                ق ذل ى تحقي على مقومات اقتصادية هائلة متراآمة عبر مراحل التطور، وساعد عل

ا    ي انهكت قواه ة الت روب األوربي ن الح دها ع الم، وبع ن الع ا ع اك . عزلته ان هن فك
ات المتحدة من خالل                       ل بالوالي صاعد تمث اه، الخط ال ذا االتج خطان متعاآسان في ه

صادية الت     ا االقت ات قوته راآم مقوم ع      ت د، وم ا بع يًا فيم سكريًا وسياس ا ع ي وظفته
سًا محتمًال                     شكل مناف دول التي يمكن ان ت بعض ال وة ل الصعود المتسارع لمقومات الق

 للهيمنة 
 
 
 
 

يما في                        ًا الس يمن حالي ين القطب المه ا وب رة بينه زل آبي م ت األمريكية، اال ان الفجوة ل
  .)451(بعض مجاالت القوة

 
 

 المبحث الثالث
 الدولية المحتملة للهيمنة األمريكيةالتحديات 

اه  صاعديًا باتج رك ت ؤثرة، تتح ة م ة فاعل وى دولي روز ق د  ب المي الجدي ام الع شهد النظ سلقها ي ت
ا لمقومات                      ودة في ضوء امتالآه ا المفق اد مكانته ة اليج ة الدولي لم الهرمي وارتقائها س

وى     القوى الكبرى التي تؤهلها الداء دورها، واشغال مكانتها التي           تتناسب مع واقع الق
 ) .الدولية اُألخرى، ومن هذه  القوى الصين وروسيا واالتحاد األوربي

ى          رزت عل شرين ب ادي والع رن الح ة الق شرين وبداي رن الع ة الق ذ نهاي ومن
دة        ا قاع ى امتالآه اس عل شكل اس دت ب ة اعتم وى بازغ ة ق ة مجموع ساحة الدولي ال

بيل   ي س ا ف م رآائزه ل اه لبة، تمث صادية ص ة  اقت وى االقليمي ة الق ي خان صنيفها  ف  ت
ؤثرة دول  . الم ذه ال ى ه ة عل ذة االمثل رز ه ن اب د ( وم ل –الهن ان والبرازي  والياب
ة في سبيل                 )والمانيا ورة التكنولوجي ى مخرجات الث ، وآذلك اعتمدت بشكل اساس عل

ات المت                    سة للوالي وى المناف ك الق ين تل ة ب ة، وبالمقارن ة الدولي لم الهرمي حدة  ارتقائها س
دول البازغة حديثًا مازالت                     ة من ال األمريكية على هيمنتها، نجد ان المجموعة الثاني
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ة البحث عن دور اقليمي                      ة، فهي تمر بمرحل ة العالمي ى المكان افس عل ابعد من ان تن
دى      درك م دول ت ذه ال رى ان ه ة ُأخ ن جه ة، وم ن جه ذا م ا، ه ع طموحه يتناسب م

ًا لغ          يمن حالي ا،          حاجتها إلى القطب المه ة التي تبحث عنه ناد االدوار االقليمي رض اس
د من ان      . وتعاهدات مع الواليات المتحدة    . خاصة ان بعضها مكبلة باتفاقيات     ا ابع فانه
 .تكون منافس لها من جهة ُأخرى

 
ة       ة األمريكي سة للهيمن وى المناف رز الق ى  اب ا عل ون  ترآيزن وف يك ذلك س ل

و  ك مجم ية تمتل وى اساس الث ق ى ث ستقبًال عل سًا م ون مناف ا وأن تك ات تؤهله ع مقوم
 ). روسياو والصين واالتحاد األوربي( حقيقًا في المستقبل المنظور، وهي 

 
 
 
 

 المطلب األول
  التحدي الروسي للهيمنة األمريكية

ر               ان ألآث ان روسيا االتحادية تمثل الوريث الرسمي لألتحاد السوفيتي  الذي آ
وة   ل الق زمن يمث ن ال ود م ة عق ن  اربع دة  م ات المتح دًا للوالي ل ن ي تمث ى، الت  العظم

اك                    . األمريكية ة االرتب ئن من دوام سوفيتي ي اد ال ة االتح ذ وراث ذا الوريث من اال ان ه
ة        ة االنتقالي االقتصادي واالرتباك السياسي، والفوضى االجتماعية التي رافقت المرحل

شيوعية                ة التحول من ال ة، أن      التي  عاشتها روسيا االتحادية خالل مرحل ى الليبرالي إل
ام                        سوفيتي في ع اد ال د تفكك االتح ة بع يا االتحادي ة واجهت روس اهم معضلة خارجي

ة                1991 شامل لوراث ار ال  هي آيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظل حالة االنهي
االتحاد  من ناحية، وفي ظل النظام العالمي الجديد الذي تهيمن عليه الواليات المتحدة              

د               األمريكية   يما في عه من ناحية ُأخرى، لذلك آانت السياسة الخارجية الروسية والس
سن( ق لغرض    ) يلت ذا التواف ان ه ة وآ ة والدولي ب األمريكي ع المطال ًا م ة تمام متوافق

ان                  ا آ درة اي م مراعاة التحوالت الجيوسياسية االقليمية والدولية من جهة ، وتجنب ق
ة   من أي مواجهات خارجية تعيق وقوفها على        قدميها لغرض ترسيخ سلطتها المرآزي

  …)التي ستؤمن لها في مابعد  قوة سياسية واقتصادية مهمة من جهة ُأخرى
المي           اد  ود ع رض ايج ا ولغ بيل ارتقائه ي س ة ف يا االتحادي دأت روس د ب لق

 بخطوات اصالح متكامل وواسع في الداخل، والعمل على تحقيق اآبر قدر ممكن  
 

اعرف         من التعاون مع باقي د     ول العالم والقوى العالمية اُألخرى، واصدرت م
 .1993بالعقيدة الروسية الجديدة في االول من تشرين الثاني من عام 

ة الروسية تحوًال                  سياسة الخارجي ومنذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، شهدت ال
اآوف  ( ملحوظًا في اتجاهاتها ترافقت مع تولي        ة،  ) يفغيني بريم ذا   وزارة الخارجي  وه

 )1 (:وتدور مالمح المبدأ حول )  مبدأ بريماآوف(التحول اصبح يعرف باسم 



ين             -1 انشاء نظام عالمي يقوم على التعددية القطبية، واقتراح انشاء تحالف اوراسي ب
همت       ة، واس وة األمريكي وازي الق تراتيجي  ي ث اس د کمثل صين والهن يا وال روس

 .روسيا في انشاء منظمة شنغهاي للتعاون
 .في دول الكتلة السوڤيتية المنتهية) الناتو(رضة توسيع حلف االطلسي معا -2
ساب     -3 وارى لح ا يت دأ ان دوره دما ب دة، بع م المتح ة دور االم ن تقوي دفاع ع ال

 .)452(الواليات المتحدة األمريكية
ومنذ مطلع القرن الحالي تعزز وتبلور االتجاه الروسي الداعي إلى دور فاعل            

سوفيتي              في النظام الدولي، واعا    اد ال ار االتح ا بأنهي د اختالله ة بع دت التوازنات الدولي
يا                   رار في روس دى صناع الق ان ل وعادت احالم اإلمبراطورية الروسية تطرق االذه

ة  1999 آانون اول 31في) فالديمير بوتين(خاصًة بعد تولي   يا االتحادي .  رئاسة روس
اتها،         ة         ثم بدأت روسيا باالفصاح عن نفسها وأهدافها وسياس  من خالل اعطاء االولوي

، وعدم الخضوع لهيمنة قوى عظمى      )المتعدد االقطاب (لتطوير دور روسيا في العالم      
يا من                         ارة اوراس يا في ق ق  بمصالح روس ا يتعل د االسيوي فيم واحدة، فضًال عن البع

 ،)453(خالل تقوية الروابط مع الصين والهند واليابان
 
 

ين ر    دة ب ة الجدي تمرت العالق ذلك أس رب    وب اءت الح ى ج رب حت يا والغ وس
ام  راق ع ى الع ة عل دولي، اذ عارضت 2003األمريكي ع ال ي شقت صف المجتم  الت

روسيا هذه الحرب بشدة  لدرجة انها هددت بداية باستخدام الفيتو في مجلس االمن، اذ               
ة                      ك الحقب دأ في تل د ب راق، وق ما لجأت امريكا إلى االمم المتحدة لشن الحرب على الع

ا تتمتع بقدر اآبر من االستقاللية على الصعيد االقليمي والدولي، اذ التخضع          ان روسي 
ات                    دد االقطاب، وترفض سيطرة الوالي الم متع ى ع إلى أية هيمنة وابتزاز، وتدعو إل

 .المتحدة المنفردة على العالم
ا             ويمكن ابراز اهم مالمح التوجه الجديد في السياسة الخارجية الروسية بم

 :يأتي
ة الجاهزة،              العمل ع  .1 اذج الغربي لى بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن النم

 .والنظر إلى تلك القوة وحدها على انها المحدد لوضع روسيا في السياسة الدولية
نة   .2 راق س ي للع زو األمريك ن مجلس  2003معارضة الغ رخيص م دون ت ه ب  الن

 .االمن الدولي
شاء نظام        االنتقاد المتواصل للسياسة األمريكية ا     .3 ة بإن الحادية واالنفرادية والمطالب

 .عالمي متعدد االقطاب 
ة               .4 درع الصاروخي، والمحطة الراداري معارضة بوتين انشاء الواليات المتحدة  لل

 .في بولندا وجيكيا 
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ات المتحدة                .5 ة الوالي السعي إلى تقليص النفوذ األمريكي في اسيا الوسطى، ومطالب
ي اوزب سكرية ف دها الع سحب قواع ستانب ستان  وقيرغ ة . ك ل العالق ا بفع ونجاحه

 .                 الجيدة مع تلك الدول
 
 
 
 
 
ة       .6 ار منظم ي اط صين ف ع ال سية م تراتيجية مؤس شارآة اس ى م سعي إل (( ال

 .)454(للتعاون، والتي تضم دول اسيا الوسطى)) شنغهاي
وة عسكرية مه                .7 ا ق يا االدعاء بانه ة،  وبفضل السالح النووي وحده تستطيع روس اب

دة   ات المتح سة للوالي ون مناف ات   . )455(وتك اء تحالف ى بن ل عل ا ان تعم وعليه
ذا حاولت             د والصين ل ة خاصة الهن استراتيجية مع قوى مؤثرة ُأخرى في المنطق

 اذ ان هذا المحور يضم ثالث دول نووية، . بناء مثلث روسي صيني هندي
ن  ر م سًا للوالي ) 2.5(وأآث يكون مناف سمة والشك س ار ن ذا ملي ن ه دة، ولك ات المتح

ة يبقى                  المشروع لم ينجح بسبب وجود تداخالت في المصالح، وفي  المحصلة النهائي
اء     ي بن ا ف دى نجاحه ى م دة عل ات المتح سة الوالي ية لمناف ة الروس م اإلمبراطوري حل
ذا          دو ان ه ي، ويب اد األورب صين، وآسب ود االتح د وال محور استراتيجي يضم الهن

دة  عن ان            االمر بعيد المنال     ة بعي يا االتحادي في المستقبل المنظور، ومن ثم فان روس
 .تزاحم الواليات المتحدة األمريكية آقطب مهيمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ساب   .د )454( صدر ال ية، الم ة الروس سياسة الخارجي ي ال رى ف والت لكب ليم، التح سيد س د ال ق، محم

 .42ص
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 المطلب الثاني
 األمريكية التحدي األوربي للهيمنة 

رض          دة لف ات المتح ه الوالي دفعت ل ذي ان سرح االول ال ت الم ا آان ان أورب
 :ذلك على ثالث مراحل هيهيمنتها العالمية، وقد حققت 

ات المتحدة                 :  المرحلة االولى  -1 ى اذ خرجت الوالي ة االول من خالل الحرب العالمي
 .من عزلتها الدولية وفرضت شكًال من اشكال الهيمنة

ة-2 ة الثاني مت    :  المرحل د رس طى، فق ا الوس و أورب ة نح وس الهيمن ع ق ت بتوس تمثل
ذي          د ال ة القوس الجدي ا الحرب             الحرب العالمية الثاني رلين، ام ة ب ى مدين د إل  امت

شرقية التي                   ا ال دان اوري شمل بل الباردة فقد؛ شهدت خاتمتها امتداد هذا القوس لي
ة،    ع الهيمن سيد واق صريح لتج ر ال و التعبي اتو، وه ن الن زءًا م وم ج اصبحت الي
ة                  رة وجوهري رات آثي سعينات حصلت تغيي ة الت ات وبداي ة الثمانين وبانتهاء حقب

شكل ع   رت ب ه،      اث اط افعال ن انم رت م الم، وغي ة والع سياسة الدولي ى ال ام عل
افرة  ى دول متن ه إل سوفيتي وتفكك اد ال ار االتح رلين، . فانهي دار ب ار ج وانهي

دة     ت بمعاه ي خرج رات الت ن المتغي ر م راق، والكثي ى الع رب عل والح
ي،               )ماسترخت( اد األورب ق الوحدة لالتح ى طري م المحطات عل د اه  ، والتي تع

بعد ان  . د نظامًا سياسيًا لم تتضح سماته ومالمحه بشكل نهائي ومستقر         لكنه يجس 
دة       ي والوح اد األورب ر االتح سياسية عب دة ال ل الوح ى تفعي ا إل عت أورب س

د  د الموح ر النق صادية عب ورو(االقت ضم )الي ذي ي ة ال سوق األوربي شيط ال ، وتن
 صالحها من ويتم  توسيعها اآلن لتثبت دورها وحماية م. دولة) 25(أآثر من 

ة                   ة، ورغب ة من ناحي ة المهيمن أي مخاطر محتملة تنتج عن االحادية القطبية األمريكي
سي             ا  آقطب رئي ا، لتكريس دوره سا وألماني ة فرن ة الفاعل بعض القوى األوربي
ة،    ة  ثاني ن ناحي تحكم م ائي ال دة ثن ى قاع ة عل دة األمريكي ات المتح واز للوالي م

ع االتح   ائلون ان توس رى المتف دة   وي سات موح ام مؤس رقًا، وقي ي ش . اد األورب
 سيؤدي إلى تشكيل خارطة سياسية تضم ) اليورو( وعملة موحدة 

 
 

ياً    سكريًا وسياس صاديًا وع ة اقت وى فاعل ات     . ق ع الوالي ادل م ن التع ا م ك يقربه وذل
 . المتحدة األمريكية

ا يح                  ات، وم ا يتضمنه من إمكاني ه من    ومن المحتمل ان يكون االتحاد األوربي بم توي
ات المتحدة               دول، وبما يشغله من مساحة جغرافية شاسعة، منافسًا حقيقًا ومؤثرًا للوالي
ام مؤسساته،                ه وقي األمريكية، خاصًة بعد التوسع شرقًا، والنجاحات المستمرة في بنائ

راد األمريكي   . لكن تأزم العالقة بين جانبي األطلسي    خاصٍة بعد احتالل العراق واالنف
ف بوجه االتحاد األوربي لتحقيق غايته، لذلك فان قدرة االتحاد األوربي  بالتصرف، يق 

على ان يصبح منافسًا للواليات المتحدة يتطلب ان يتجاوز العقبات واإلشكاليات، ومن            
ي صدرت بخصوص   د من الدراسات الت ده العدي ا تأآ كاليات حسب م ذه اإلش م ه اه

 تمثل اهم العقبات في مسار االداء في        االتحاد األوربي هي قضية السيادة الوطنية التي      
ي  اد األورب ة  . االتح ات األمريكي ية    –ان العالق ات سياس ى مقوم د عل ة تعتم  األوربي



ان    شعرون ب رفين ي ك الن الط المي، وذل ستوى الع ى الم ة عل ة مهم صادية وامني واقت
سياسية،                 دافها ال ة لتحقيق أه ا قريب ا تجعله ا   القوة متعددة الجوانب التي يتمتعان به  ولم

ذي                        سي ال ة، اال ان حلف شمال االطل ا الدولي ا وقوتهم لها من اثر واضح في مكانتهم
 المتحدة األمريكية وأوربا لكن في    تيعد االساس في العالقة المميزة التي تربط الواليا       

 .الوقت نفسه يمثل نقطة  خالف مستديم بين الطرفين 
ى         وعلى هذا األساس مهما آان مصير أوربا، ومدى قدرته         اق عل ى التوحد واالتف ا عل

ات      ل الوالي ك ان تعم اك ش يس هن ه ل رى، فأن شترآات اُألخ ساسة، والم سائل الح الم
 المتحدة على  اعاقة الدور األوربي او رغبتها للخروج من طوق 

داخل، فأشغلت                       ا من ال ا وتخريبه ى شق أورب وم عل الهيمنة األمريكية، فهي تعمل الي
شرقية  ا ال دان أورب ا بل صاديامريك ضعفها االقت ال ب ى االجم ة، . عل ا للمعون وحاجته

ًا         . وهشاشة نظمها السياسية لتعطيل دور أوربا      ى العراق اوراق وقد آشفت الحرب عل
ي  اقض األورب رزت التن د اب رة، فق ات –آثي رت الوالي ا اجب ة، آم  األمريكي من جه

 ة  المتحدة على التلويح علنًا بأمكانية استغالل التناقض األوربي من جه
 

رى ي        . أخ سد األورب ي الج ة ف دة األمريكي ات المتح دخل الوالي ول ان ت ة الق خالص
ة،                   تخلص من ر لل اج لوقت آثي دخل يحت سيؤخر آثيرًا هدف االتحاد األوربي، وهذا الت
فضًال عن وجود مصالح مشترآة، واالعتمادية المتبادلة بين أوربا والواليات المتحدة            

ذلك يجب ان االت، ل ة المج ي آاف ا  ف ى حاله سي عل انبي االطل ين ج ات ب ى العالق  تبق
 .)456(في تحليله) بريجنسكي(بحسب مايلخصه 

 
 

 لثالثاالمطلب 
 التحدي الصيني والهيمنة األمريكية 

ادي      رن الح ي الق ة ف دة األمريكي ات المتح د للوالي ر متح صين اآب د ال  تع
و             ة، ويمكن الق ز        والعشرين، فهي تلعب دورًا مهمًا في الساحة الدولي ا تتمي م م ل ان اه

ذين يتجاوز                           دد  سكانها الل دول بع ر ال ّد أآث ا تع داد الواسع، اذ انه به الصين هو االمت
ـ والي  ) 1.3(ال ى ح صل إل ن االرض، ت عة م ساحة شاس ى م د عل سمة، وتعتم ار ن ملي
م) 9.5( ون آ د   )1( 2ملي ساحة، وق ة الم ن ناحي دا م دة وآن ات المتح د الوالي أتي بع ، لت

تداد الجغرافي الواسع  قاعدة عريضة من الموارد الطبيعية التي تمكنها        منحها هذا االم  
نفس،               ى ال من انشاء قاعدة افتصادية متينة، وانتهاج سلة االآتفاء الذاتي، واالعتماد عل
ذلك   تراتيجي، آ ر اس م متغي ان اه سوفيتي اصبحت بوصفها ث اد ال ار االتح د انهي وبع

شكل   صينية ب سكرية ال ة الع ت الميزاني ام   تنام ة ع ذ بداي ر من بحت 1991 آبي  اذ اص
 من ناتجها القومي أي مايقارب % 17النفقات العسكرية تمثل 
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دن للدراسات اإلستراتيجية          ) 36(  فضًال عن    . مليار دوالر، بحسب تقديرات معهد لن
د اقليمي                    ا مصدر تهدي شكل، يجعل منه صينية ب صاروخية ال تنامي القدرة النووية وال

رن               – متميز في منطقة آسيا    ة الق د شهدت بداي المي فق  الباسفيك، اما على المستوى الع
ك من                  دة هي الصين التي تمتل الواحد والعشرين صعودًا لقوة اقتصادية وسياسية جدي

 المقومات ما يؤهلها  لتكون قوة فاعلة في مجريات االحداث 
 

ذه ال     وازين ه ر م ة لتغيي ا مؤهل ا يجعله الم وم ي الع سياسية ف صادية وال ي االقت وة ف ق
 . )457(المستقبل

سًا استراتيجيًا،                  من هذا المنطلق فان الواليات المتحدة األمريكية تجد في الصين مناف
م  . ومصدر تهديد مستقبلي للهيمنة األمريكية    انطالقًا من اقليم اسيا الباسفيك وهي من ث

درك             ل ت ة، وبالمقاب ة األمريكي ة الهيمن شكيل تحالف امني يضمن مواجه ى ت تسعى إل
ستقبل                     ال د الم ى تهدي ؤدي إل درات ت ه الصين من ق ا تمتلك واليات المتحدة األمريكية م

يا ي اس ة، ف دة األمريكي ات المتح ي للوالي تثناء . االمن ل اس صين تمث د ال اذ نج
رى سوف              وة آب ل اول ق ا تمث وخصوصية في المدرك االستراتيجي األمريكي اذ انه

صادية  (تحرز على مقومات القوة      وة      )  والعسكرية  السياسية واالقت يا ق ة، فروس مجتمع
زم سياسي   سه ق ي الوقت نف صادي، وف ان عمالق اقت صاديًا الياب ة اقت عسكرية منهك
ان                 ًا آكي ادًا حقيقي ل اتح ا يكون من ان يمث د م وعسكري، اما االتحاد األوربي فهو ابع

 موحد ينافس  الواليات المتحدة األمريكية
سة  شرتها مؤس ة ن ي دراس ارنيغي(وف ام لألب) آ ي ع اث ف رت (  طرح 2005ح روب

 )458 (:اربع خيارات امام الواليات المتحدة لمواجهة تحدي صعود الصين هي) آاغان
اة                   : الخيار االول  - ة المعان د حقب ادل تتطور بع ه عداء متب ى حال استدراج الصين إل

ريك    دور ش ا ب سماح له ه ال الف يعقب ى تح صينية إل ساحة ) إمبراطوري(ال ي ال ف
 .ذن أمريكيالدولية ولكن بأ

تشجيع النمو االقتصادي الصيني وزيادة التجارة الدولية مع الصين      : الخيار الثاني  -
 . استنادًا إلى قاعدة ان التجارة تمنع الحرب

-  
-  
-  
ث - ار الثال ة: الخي ة معادي ّدها دول صين ، بع ق ال و تطوي ن . ه سلة م ة سل واقام

لمشكالت للصين من    التحالفات والقواعد العسكرية حول الصين، أثارة آل انواع ا        
 .داخلها ومن حولها

                                                 
اظم )457( ه هاشآ ار  م نعم ة آي داد، مطبع ه ، بغ ات الدولي ضا. 251 ، ص1987، العالق ر أي : انظ

ة  ة مجل ة األمريكي صين والهيمن ه، ال م نعم اظم هاش تراتيجيه"آ ات اس دد " دراس ، )2(الع
 .18، ص 1995
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ع - ار الراب ع : الخي ة م ة البريطاني ة اإلمبراطوري ن التجرب ستعار م ار م و خي ه
دا،        تثناء آن شمالية باس الصعود األمريكي، فقد انسحبت بريطانيا من قارة امريكا ال
ى            ة عل ة آامل ة اقليمي ات المتحدة بممارسة هيمن سماح للوالي واعلنت استعدادها لل

 .رتين األمريكيتين، أي انسحاب أمريكي من اسيا وهيمنة صينية عليها القا
اني   - ارين الث ى الخي د عل ستقبل تعتم ي الم وم وف ة الي تراتيجية األمريكي ان االس

ة                ة الدولي والثالث، فتستخدمها معًا لكبح سرعة انطالق، وصعود الصين نحو القم
ى صعيد المشارآة       وهما يشكالن مزيجًا غريبًا بين عناصر التالحم والتن         افر، فعل

االقتصادية بين الطرفين وصل اقتصاد الدولتين إلى حد يجعل انفكاك احدهما عن             
رف  غط، وظ ت أي ض بب وتح ر، ألي س اهظ  . االخ صعوبة وب ديد ال رًا ش أم

ببتها    ي س رازات الت م االف ين اه ن ب ان م ث ف ار الثال ق بالخي ا يتعل اليف، وفيم التك
ول ه    ن ايل شر م ادي ع داث الح ضيف    اح ار، اذ ت ذلك الخي ي ل ق العلم ي التطبي

ة           ات المتحدة األمريكي سة للوالي ة والمناف واحتواء بعض الطموحات القوى المناوئ
ضييق فرصتها ة  … وت اج سياس صيني انته رار ال صانع الق ديهي ل ن الب ذلك م وب

ار           اء اط ى بن ل عل ذات، والعم اء ال صادي، وبن صعود االقت ة وال نفس الطويل ال
 كون لها القدرة على قيادته على وفق النظرية الوظيفية مؤسسي اسيوي ت

 
م          شكل وترس ي ت ي الت صادية، ه صالح اقت ود م رض وج ي تف ة الت ات الدولي للعالق
رًا لكن                   ًا وآبي صادًا نامي ك اقت التحالفات بين األطراف الدولية خاصًة وان الصين تمتل

 ى الربع االول وسوف يبقى الزمن يتعد. يبقى هذا التوجه في اطار اقليمي بحت
 
 
 

دولي    ام ال ي النظ ًا ف ب ثاني سها قط د نف ل ان تع شرين قب ادي والع رن الح ن الق م
 .)459(العالمي

شأتها  ذ ن ة ومن دة األمريكي ات المتح ان الوالي ول ب ستطيع الق ذا الفصل ن ة ه وفي نهاي
المي آانت                  . وتأسيسها آدولة اتحادية   ى النظام الع ا عل م في صعودها وهيمنته ومن ث

ئية بكل المقاييس واالوزان المتبعة لقياس قوة الدولة فبرغم من تاريخها القصير            استثنا
 .نسبيًا فقد استطاعت  الصعود السريع نحو القيادة والريادة العالمية 

ا         سريع  منه صعود ال ذا ال ي ه رات ف ل ومتغي ل وفواع ة عوام همت مجموع د أس لق
ي اجتاحت أور  ة الت ة عن الحروب الدامي ا الطبيعي ي عزلته ة الت ا وللظروف الدولي ب

تحكم                اسهمت في صعود الهيمنة األمريكية، نتيجة االنهاك المستمر للقوة التي آانت  ت
ى                بالنظام الدولي قبل الحرب العالمية الثانية، وقد اعلنت جهرًا قدرتها على القبض عل

روز او            زوغ  مضامين السياسة الدولية وادارتها المنفردة لقضاياها، ومنعها السافر لب ب
ة                   تنتاجات المهم راد االس ا اي أي منافس محتمل لها آعدو او شريك، والجل ذلك  يمكنن
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ذ      ر االستراتيجي األمريكي من ذه الدراسة، وهي إدراك التفكي ا من ه ا به التي خرجن
رة                    بداية دخوله القرن الحادي والعشرين ان المشروع  األمريكي يواجه تحديات آثي

ة    في بيئة دولية معقدة وسريعة       التغيير وتزخر بقوى دولية سريعة البزوغ نحو العالمي
وبدأت تتسلق نحو قمة الهرمية الدولية  بخطى ثابتة ويقابله وجود  بعض التراجع من                
تراتيجية     شطت اإلس د ن ذا التهدي اوز ه ل تج ن اج ة، وم وة األمريكي رات الق مؤش

س                    وى التي يحتمل ان تناف ذا الصعود للق ة ه ا     األمريكية في سبيل اعاق ى مكانته ها عل
 الدولية، او حتى تأخيرها على المنافسة برغم  ان 

ائعاً             ازال ش وة وم م  . الفارق في مؤشرات القوة بين الواليات المتحدة وهذه الق ل
ة مع             ى الهيمن ة عل تزل تحتاج لعقود من الزمن لكي تنافس الواليات المتحدة األمريكي

 .مريكية آما هو حاصل االنافتراض استمرار التراجع في مؤشرات القيادة األ
 

 
 
 
 
 

 

 المبحث االول
 

 االستراتيجية األمنية لمكافحة اإلرهاب
 2001 ايلول 11قبل احداث 

ورت  ي تط ة الت تراتيجية األمني رى لالس ة آب دة اهمي ات المتح ت الوالي اعط
ل احداث                دة قب ة في مراحل عدي ول    11بتعاقب االدارات األمريكي ، فكانت  2001 أيل

ا              هنالك سياسات  يس بالمستوى لم ، وهواجس من اإلرهاب، ووسائل لمكافحته ولكن ل
 .بعد تلك االحداث

 
 المطلب االول

 تطور استراتيجية األمن القومي األمريكي
ا                 ة الخاصة به تها الخارجي وجدت الواليات المتحدة األمريكية، آدولة لها  سياس

شغلة    1789في عام    سها  ، وهي تتسم بالسلم والعزلة، النها آانت من اء نف وخاصة  . ببن
ة ُأخرى عبرت  سياسة                  )460(.فيما يتعلق بالبناء االقتصادي    ة ومن ناحي ذا من ناحي  ه

ان بعض     ا، وان آ ي أوج قوته ت ف ي آان ا الت ع اورب ة م اء للمواجه ة عن ارج العزل

                                                 
حسين . د: ، تعريب   )دراسة وتحليل ( دكستر بركنس، فلسفة السياسة الخارجية األمريكية        )460(

 . ومابعدها149، ص 1952عمر، القاهرة، مكتبه النهضة المصرية ، 



ات المتحدة ، اال ان                       دى الوالي ة والحرب ل روح العدائي ًا لل د شهدت ارتفاع السنوات ق
 .1945ا آانت اطول من أي مدة ُأخرى حتى عام مراحل السلم لديه

رزت      ة، ب ى والثاني الميتين االول ربين الع ي  تفاصيل الح ن دون الخوض ف وم
ة،                   ساحة الدولي ى ال ة عل ة قوي ة، دول الواليات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثاني

ن به هو    مع ضعف آبير للدول االوربية التي انهكتها الحرب، وظهور منافس اليستها          
ة      دة األمريكي ات المتح دأت الوالي ك الحين ب ذ ذل ي، ومن سوڤيتي آقطب دول اد ال االتح
ضرورة   عورها ب سبب ش ة، ب شؤون الدولي ي ال اس ف ة واالنغم اه العالمي ي اتج سير ف ت

 .تأمين مصالحها خارج نطاق اقليمها
 
 

ومي   ن الق وم األم ي مفه دة ف رات جدي اردة، تغي رب الب ة الح هدت مرحل وش
ة، وان      األمر ة األمريكي ؤازر الهيمن ي ي ام دول ة نظ و اقام سعي نح ي ال ل ف ي تتمث يك

ذا                    درج تحت ه ديًا، آانت تن يًا وعسكريًا وعقائ سوفيتي سياس سياسة احتواء االتحاد ال
سوڤيتي                   وذ ال ى تحجيم النف م تكن تهدف إل المفهوم، فاالستراتيجية األمريكية الشاملة ل

تحواذه ع   ن اس رغم م ى ال ه عل د ذات ي   بح ام مخطط ن اهتم ر م زء االآب ى الج ل
ين،                   ي مع ى نظام دول اظ عل ى الحف االستراتيجية األمنية األمريكية، بل آانت تهدف إل
وذ األمريكي،                      رة النف صناعية داخل دائ وى ال اء مراآز الق رآائزه االساس ضمان بق
دم                   دولي المتق ا ال ات المتحدة في موقعه افس الوالي  لضمان عدم  ظهور قوة مستقلة  تن

  )461(.سواء منفردة، او بالتحالف مع مراآز القوى الدولية اُألخرى
ادئ              وخالل مرحلة الحرب الباردة برزت العديد من االستراتيجيات األمريكية عبر مب

) تم االشارة لها في الفصل الثاني من الدراسة        (أمريكية حملت اسماء رؤساء امريكان      
ا ف    ارة له ت االش ضيات الموضوع ألزم ك   اال ان مقت ت تل ياق الموضوع، فكان ي س

ة، فانطلقت            ة، وعن المصالح األمريكي ة العالمي سياسة األمريكي المبادئ معبرة عن ال
ك    م تل ن اه ان م شيوعي، وآ د ال ة ضد الم سياسة األمريكي ر عن ال ادئ لتعب ذه المب ه

 : المبادئ
 

 :   1947عام  Truman's Doctrinمبدأ ترومان : أوال
رئيس    دمها ال ة ق ضمن خط يويت ان (  األمريك اري تروم ام ) ه  1947ع

دول              صاديه لل لمواجهة التوسع السوفيتي في آسيا وأوربا، بتقديم مساعدات اقت
  )462(.التي قد تتأثر بالشيوعية

                                                 
، المـصدر الـــسابق   كريم حجاج، مالمح االستراتيجية األمريكية في القرن القـادم ،            )461(

 .66-65ص
 .287بق، صااحمد عطية اهللا، المصدر الس )462(



 
 :1957 عام  Eisenhower's Doctrineايزنهاور مبدا: ثانيا

ى        تقرار          "اطلقت تسمية مبدأ ايزنهاور عل سالم واالس شر ال رار المشترك لن الق
رئيس            "  في الشرق االوسط   ونغرس األمريكي، وهو يخول ال الصادر عن الك

ة أو       " الشرق االوسط    " صالحية تنفيذ برامج مساعدة عسكرية في        ة ام مع أي
 .)463(مجموعة من األمم ترغب في مساعدة من هذا القبيل

اور"أسس  دأ أيزنه ة   " مب ي المنطق ا ف ل بريطاني دة مح ات المتح ول الوالي حل
ين                   العربية بعد  افس ب وًا من التن ة ج سحاب البريطاني من المنطق  أن اوجد االن

ة،                 ة العربي ة القومي شاط الحرآ ا ان ن الواليات المتحدة واالتحاد السوڤيتي ، آم
ومعاداتها للغرب، عد تهديدًا للمصالح األمريكية في المنطقة، ومصالح الغرب          

شرق االوسط  "  االمر الذي يبرر التدخل األمريكي المسلح في     )464(.بأآمله " ال
  )465(.على وفق التقدير المطلق للواليات المتحدة

 
  .1971 عام Nixon's Doctrine نيكسون مبدأ: ثالثا

ى                  ات المتحدة ستحافط عل شارد نيكسون ان الوالي رئيس ريت اعلن فيه ال
وة                    د من ق اءًا اذا ماصدر تهدي تقدم غط ا، وس االلتزامات آلها التي وقعت عليه

ي المج ة، وف تقدم نووي د، وس واع ُأخرى من التهدي ى ان ي تنطوي عل االت الت
 لكننا "مساعدات عسكرية واقتصادية، عندما تطلب، وبالشكل المناسب، 

 
 
 

وة   ديم الق سؤولية تق د م رة للتهدي ي تتعرض مباش ة الت ل االم ى ان تتحم   نحرص عل
 )466(".البشرية لدفاعها

ا دأ: رابع ارتر مب ام  Carter'sDoctrine آ  .1980 ع
ة ألمن                  "مبدأ آارتر "تضمن   اطق الحيوي ى حدود المن يج العربي إل ة الخل ضم منطق

سكريًا إذا         دخل ع ق الت سها ح ات لنف ت الوالي ه اعط دة، وبموجب ات المتح الوالي

                                                 
اديب يوسـف كـشيش،     : بيتر مانغولد، تدخل الدول العظمى في الشرق االوسط، ترجمة         )463(

 8-86، ص1985دمشق، دار طالس، 
تحدة والمـشرق العربـي، الكويـت، المجلـس          عبد الرحيم مصطفى، الواليات الم     احمد )464(

 .1987،146الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
(465)   Herman  Finer،Dulle'sOverr  suez,  London,  Heineman.  1964,  p499‐
500. 
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ر  ى الخط ة إل ي المنطق صالحها ف وات   )467(ماتعرضت م دف ق ذا اله شأت له ا أن آم
سريع   شار ال شار   ،R.D.F (Rapid Deployment's Force(االنت وة االنت  وق

ا  ي طرح فكرته سريع الت ارا(ال رت مكنم ستينيات، ) روب ي ال دفاع االسبق ف ر ال وزي
دم            سبعينات، وق ارتر     " وأعاد هنري آيسنجر طرحها في ال دأ آ االطار النظري    " مب

 .لها
ه          اردة خطوط امني تضمنت استراتيجية األمن القومي األمريكي في مرحلة الحرب الب

صعيد           عده في المجاالت الع    ى ال سوفيتي، فعل سكرية والسياسية، لمواجهة خطر المد ال
د                   واء الم سها الحت ة ان تهيئ نف ات المتحدة األمريكي العسكري والنووي وجدت الوالي
ردع                     ة ل ى اطالق االستراتيجيات األمني ا إل ا دفعه المي، مم السوفيتي على النطاق الع

 : االتحاد السوفيتي، وهي
 

  ): الحصر استراتيجية ( أو  االحتواء استراتيجة: اوال
 

ى      سكرية، وعل ا ع ن آونه ر م سياسية اآث سمة ال تراتيجية بال ذه االس سمت ه ات
ة       تراتيجية األمني ات االس ى حلق ا أول ل تطبيقه رى، ويمث تراتيجيات اُألخ س االس عك
ذه             س ه ة اس ي تهيئ هم ف ة، اذ أس ة الثاني رب العالمي د الح الم مابع ي ع ة ف األمريكي

 ي بلورة إطارها العام، الدبلوماسي االمريكي االستراتيجية وف
 
ان   ( ورج آين د     ) George Kinanج سوفيتية، وق شؤون  ال صص بال المتخ

رئيس   ة ال ضنتها حكوم ان  (احت اري تروم ذتها) 1953-1945ه ي  )468(.ونف  وبن
ل اهداف                ى تحلي ان، عل االطار النظري لهذه االستراتيجية، بالصورة الي اقترحها آين

تراتيجية ى االس سوفيتي إل اد ال ا االتح ان ينظر به ي آ ة الت ين الطريق سوفيتية، وتعي  ال
شيوعي           شار ال رئيس في وجه االنت ائق ال ه الع ا  .)469(الغرب الرأسمالي الذي عدت  وهن

تكمن فرصة الغرب في احتواء االتحاد السوفيتي ضمن مناطق نفوذه ومن ثم ممارسة       

                                                 
،  غيـر منـشورة  ، رسالة ماجستير االمريكيةقوة االنتشار السريعوائل محمد اسماعيل ،      )467(

 .1988كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،

 

 
لقوة العسكرية والسياسة الخارجية األمريكية، دراسـة اسـتراتيجية         ازياد طارق خليل ،      )468(

، 2003تحليل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد،            

 .93ص
اعيل صبري مقلد، االستراتيجية والسياسة الدولية، المفاهيم والحقائق االساسـية،          ماس.  د )469(

 213،ص1985حاث العربية،، بيروت، مؤسسة االب2ط



ه  ضغط علي تراتيجية    .ال ي الس ق الفعل ذ التطبي اد    واتخ ق االتح كل تطوي واء ش االحت
 .)470(  سميك وعازل من االحالف والقواعد العسكرية في آل مكانبجدارالسوفيتي 

وخالصة القول، ان استراتيجية االحتواء تكاد تكون بمثابة اغالق الباب ضد أي ثورة             
ي ان    ذي يعن ر ال شيوعي، االم سكر ال ع المع اطف م يوعي، او متع ابع ش ذ ات ط

وى                   باالمكان مساندة  ه ق ة ل وى المناوئ ذا إذا آانت الق  أي نظام، ولو آان دآتاتوريًا ،ه
  .)471(شيوعية 

وة                       ى ق سوفيت  إل ال ال ولعل اهم التطورات التي قوضت استراتيجية الحصر هو انتق
ة ام ذري ة      . 1949 ع ات الفكري ي المنطلق ر ف ادة  النظ ى اع ورات إل ذه التط ت ه فآل

  مجلس األمن القومي، شددت االستراتيجية للحصر ضمن دراسة لصالح 
 

دة  تراتيجية جدي ات نظرة اس تراتيجية الحصر، ووضعت مقوم وب اس ى عي عل
 . )472(تمثلت في استراتيجية االنتقام الشامل 

  :الشامل االنتقام استراتيجية: ثانيا
ة تحمل    السوفيتيان امتالك االتحاد     ة ذ ري  للسالح النووي، بعد تفجيره اول قنبل

تالي  ديها)473(.ن اسم جوزيف س ضائية ل درات الف ام بتطوير الق ان .  فضًال عن القي فك
ل   ) سبوتينك (إطالق   داً تطوراً يمث ات      )474(. جدي دى الوالي ًا ل ذي آون ادراآ  االمر ال

زان       ة المي ي حال يؤثر ف سوفيتي س ووي ال سالح الن تالك ال دت ان ام ي ع دة الت المتح
ام   تراتيجي الع دت    . االس ة ع دة حربي ى عقي أت إل ذلك لج اد   ل ردع االتح ضل ل ها االف

 .)475(السوفيتي، تقوم على االستعداد الكامل والشامل لمواجهته

                                                 
-133،ص1979رأفت غنيمي الشيخ،امريكا والعالقات الدولية، القاهرة، عالم الكتـب،           )470(
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 .1-28، ص1995النهضة، 

 
 .242 صالمصدر السابق ،  كاظم هاشم نعمة، الوجيز في االستراتيجية،. د )472(
 .80، ص 1999خالص الجلبي ، جدلية القوة والفكر والتاريخ، دمشق، دار الفكر،  . د )473(
علي الكاظمي، بغداد دار الشؤون الثقافيـة       : ستيرز، عسكرة الفضاء، ترجمة   . بي. بول   )474(

 .40، ص1987العامة، 
وصـراعات العـالم الثالـث،      تيري دو منتبريال، تصورات عن الميزان االسـتراتيجي          )475(

، الـسنة الثانيـة،     30، ترجمة مؤسسة االبحاث  العربية، دراسة رقم         "دراسات استراتيجية "

 7، ص1981



ا جون فوستر دالس          استراتيجيةفتبلورت   ى      ∗ االنتقام الشامل التي اطلقه   ترآزت عل
ات المتحدة                ار الوالي اآن من اختي ووي والعنيف بوسائل وام حرية االنتقام الكامل الن

ة       نفسها، وذلك يعني انه اذا       وة القائم ات الق سوفيتي التعرض لتوازن اد ال ماحاول االتح
وع                    ه ن ى ان ًا عل بأي مظهر من مظاهر االساءة، فان عليه ان يتوقع انتقامًا نوويًا رادع

اب   دة       .من العق ة الوحي ره هو ان الطريق ه داالس تفكي ذي بني علي ان المنطق ال د  آ لق
دمًا    ه مق ستقبل ان تقنع ـي الم د فــــ ردع أي  معت ـدوان  ل ـى العــ ـجأ إلـــ ـه اذا لــ بانــ

 فستوجـــه اليـــه
  

ه              ة من وراء  عدوان د  .  )476(ضربات انتقامية عنيفة تجعله الخاسر في النهاي ولق
ام                   صينية في ع د ال تعرضت نظرية االنتقام الشامل الول اختبار عنيف في حرب الهن

تعمال األم 1954 صداقية االس دم م ين ع ة ان تب ت النتيج لحة ، فكان ي لألس ريك
رد    ائز ال ن رآ زة أساس م م رآي دت اه ذلك فق ة، وب ة او التكتيكي تراتيجية النووي االس

 . )477(الفعال
 
 
 
  :المحدودة الحرب استراتيجية: ثالثا

شامل،                 ام ال وب استراتيجية االنتق   وجاءت في نهاية الخمسينات اثر اتضاح عي
ستخدم               رة خوض حرب ت ى تبني فك ة       فسعت ادارة ايزنهاور إل ا األسلحة التكتيكي  فيه

ذي       واء ال صر او االحت دود الح ارج ح وفيتي خ دوان س ى ع رد عل ًا لل ة  محلي النووي
ا استخدام                 فرض عليه، اولمواجهة احتماالت الحرب االقل نطاقًا التي من الممكن فيه

 . )478(أسلحة نووية محدودة في نزاعات  محدودة تتناسب واهداف آل نزاع
تراتيجي   ذه االس تواجه أي هجوم او توسع سوفيتي     وتعني ه ات المتحدة  س ة ان الوالي

ى            ؤدي إل ة او األسلحة التي  ال ت ه األسلحة التقليدي بأساليب رادعة تكون آلة الردع في
ق، واذا                    سالم المطل شامل واالست دمار  ال ين ال حرب شاملة، وانما تكون الحد الوسط ب

شيوعي، فا       ع ال اوزات التوس اف تج ن ايق ردع ع اعجز ال تنفذ   م دة س ات المتح لوالي
وة العسكرية                       ستخدم الق درج، اذ ت شكل مت ذا التوسع ب ى ه رد عل سابقة، وت تهديداتها ال

                                                 
 .1961-953وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية في عهد الرئيس ايزنهاور عام  ∗

 
 .216اسماعيل صبري مقلد، المصدر السبق، ص .د )476(
مـام، بغـداد،    االسليم شاكر   : الستراتيجية العسكرية المعاصرة، ترجمة   مورتن هالبرن، ا   )477(

 .146، ص1987مكتبة النهضة، 
دراسات الشرق  "وائل اسماعيل، المتغيرات الجديدة في االستراتيجية األمريكية، مجلة         . د )478(

 .144، ص1998،) فبراير( ، العدد الخامس، شباط"االوسط



ووي  سالح الن تعمال ال ة اس ى درج صل إل درجات لت صاعدة ال صورة مت د . ب او التهدي
 .باستعماله، حتى يكف الشيوعيون عن االستمرار في توسعهم اواعتدائهم 

 
 

ترا      دي      ومن اجل تحسين االس ة المحدود اعتمدت إدارة آن تيجية للحرب  النووي
 . )479(استراتيجية الرد المرن

 ): االستجابة المرنة( استراتيجية الرد المرن أو : رابعا
ا        د مبائه تراتيجية وتحدي ذه االس ام له ار الع ورة االط ي بل ضل ف ع الف يرج

رال   ى الجن سة إل ا الرئي ور" ومرتكزاته سويل تيل يس  Maxwell Tellor" ماآ رئ
هيئة االرآان المشترآة للجيش األمريكي االسبق، وطرحت هذه االستراتيجية من قبل    

رئيس األمريكي االسبق  دي" ال ام " جون آن ة 1961، ع زة المرون ى مي وم عل ، وتق
ى التصرف             : والكفاية، وقال  انها مرنة وحاسمة في الوقت نفسه، وهي توفر القدرة عل

رة          ازاء أي نوع من الحروب، سواء آان       ة آبي , ت عالمية ام محدودة، ام نووية ام تقليدي
اد             . )480(او صغيرة  وطرحت هذه االستراتيجية بعد بدء مرحلة جديدة في سياسة األتح

اة    د وف ة بع سوفيتي، خاص تالين  (ال ف س سوفيتية   )1953جوزي ادة ال ت القي ، إذ عمل
انين (و  ) مالنكوف(و  ) نيكيتا خروشوف (الجديدة المكونه من       ى ا  ) بلغ د    عل اذ العدي تخ

راءات  ن االج ات      . م ع العالق ة، وتطبي وترات الدولي يض الت و تخف اه نح ا االتج ومنه
 : )481(وآانت دوافع هذا االتجاه تكمن في اآلتي. السوفيتية مع العديد من دول العالم

 .ان اندالع حروب نووية ينطوي على نتائج فادحة لالقتصاد السوفيتي .1
 .اقتصاد الواليات المتحدة وأوربا الغربية عجز االقتصاد السوفيتي عن مجاراة  .2

ة، وفي االستراتتيجية                 ات المتحدة األمريكي ووجدت هذه التطورات صداها في الوالي
ـ           العسكرية، خاصة وقد عبر الرئيس األمريكي االسبق جون آندي عن هذا التطور، ب

ا       ) استراتيجيه الرد المرن  ( را شهادة   وقدم وزير الدفاع األمريكي، آنذاك روبرت مكنم
  3/1/1963رسمية في جلسة علنية إلى الكونغرس في 

 
ا اد فيه تكون  : "أف ى س ضربة االول د امتصاص ال دة بع ات المتح درة الوالي ان ق

سكرية    دافًا ع ضربة اه ذه ال شمل ه ضادة، وست ة وم سديد ضربة مقابل ام بت ة للقي آافي
 ".سوفيتية معينة

                                                 
 250ق، صم نعمة، المصدر السابشكاظم ها )479(
 .221-219اسماعيل صبري مقلد،  المصدر السابق، ص )480(
باقر جواد كاظم، التوازن االستراتيجي  في اقليم اسيا ـ الباسفيك، وأفاقـه المـستقبلية،     )481(

، 2001كلية العلوم الـسياسية، جامعـة النهـرين، بغـداد،        ) غير منشورة ( رسالة ماجستير 

 .39ص



 ) ومحرب النج(  االستراتيجي∗مبادرة الدفاع: خامسا
ان     ( االسبق  اطلق هذه المبادرة الرئيس األمريكي     د ريغ ) 1989-1981رونال

ام     يلة الرادعة               1983في ع يس التعرض اضحى الوس دفاع ول  ،)482(، وتفترض ان ال
النه على يقين بأن    . محتوم سيردع الطرف المهاجم من الشروع      فالدفاع ضد تعرض  

وة      ة المرج ائج االيجابي ه النت ق ل ن يحق ه ل شل    ام. ∗تعرض ادرة، فسي ذه المب د ه ا بع
التعرض الشامل، ومن ثم يخشى ان صاحبها سيكون اآثر استعدادًا لشن هجوم  شامل              

تفزازية          . مباغت ذه االستراتيجية اس بعد ان يطمئن على قدرته الدفاعية، لذلك عدت ه
)483(. 

ي     ديولوجي األمريك صراع االي ة ال اء حال سوفيتي، وانته اد ال ار االتح ع انهي  -وم
سوف نع      ال سات ص ل مؤس ستفيض داخ ي م دل سياس سعينات دار ج ع الت ي مطل يتي ف

سين ومؤسسات البحث والدراسات             القرار السياسي الخارجي وداخل الحزبين  الرئي
ا االدارات    ين ان تنتهجه ي يتع ة الت سياسة األمريكي ول ال دل ح دم الج ة واحت األمريكي

  فيها مفهوم التي تالشى. األمريكية في مرحلة مابعد الحرب الباردة
 
شرة   (وحل محله مفهوم    ) الخطر الشامل ( رزت في شكل     ) المخاطر المنت التي ب

 . نزاعات غيرمحدودة اقليميًا
وجرى حصر االتجاهات التي تمحورت حولها المذاهب الكبرى في تلك  المرحلة في           
ا                         ا وزنه ة اتجاهات له ه في ثالث ين ان  تكون علي ا يتع ة، وم رؤيتها للسياسة الخارجي

وانصب جل اهتمام هذا االتجاه في      : وهي فهناك اتجاه المثالي   . )484(دى صناع القرار  ل
ي       د اصحابه ف شامل إذ  وج المي ال شار الع ة واالنت تراتيجية الهيمن ى اس ز عل الترآي
االنهيار السوفيتي الفرصة السانحة لفرض الهيمنة األمريكية على العالم عبر استعمال 

اج           . قتصادية والثقافية القوة العسكرية، واالليات اال    ى تبني وانته م عل ار دول العل الجب
سياسية           . النموذج األمريكي  ة وال ات الفكري ووجد هذا التيار سندًا قويًا في بعض الكتاب

                                                 
، قد الغاها لعدم الحاجة اليها في       )2001-1993( كلنتون   تجدر االشارة إلى ان الرئيس بيل      ∗

، اال انها سرعان ما عادت إلى الظهور، ولكن بصورة الدرع الصاروخي فـي              1993عام  

 .عهد الرئيس جورج بوش االبن
 .110زياد طارق خليل، المصدر السابق، ص )482(
ان االلية اختلفت ببـروز     اال  . ان هذا مطروحا حتى قبل ايجاد مبادرة الدفاع االستراتيجي        ك ∗

مبادرة الدفاع األستراتيجية، والتقدم التقني والتكنولوجي الذي شهده العالم، المصدر السابق،           

 .111ص
، 1987موسى زناد، حرب النجوم والحرب العالمية الثالثة، بيروت، دار الرائد العربي،             )483(

 .46ص
ي مراد، القاهرة، دار الهـالل،       صدق داحم: ريتشارد نيكسون، الفرصة السانحة، ترجمة     )484(

 .23، ص1992



ب   ة، اذ آت تراتيجية الهيمن روج الس ذت ت ي اخ ا(الت اد ): فوآويام قوط االتح ان س
ريخ، وانتصارًا للرأسمالية التي     السوفيتي وانتهاء تجربته االشتراآية قد مثل نهاية للتا       

سكرية   ن المؤسسة الع رًا م ًا آبي ار دعم ذا التي د ه ا وج دة، آم ات المتح ا الوالي تقوده
اغون( الم     ) البنت ائل االع صهوني ووس وبي ال رى، والل سالح الكب اج ال رآات انت وش

الذين وجدوا في الفراغ الناشيء عن االنهيار السوفيتي من يملؤه بسياسات البحث عن            
اعداء جدد في مناطق العالم المختلفة، مع ما يتطلبه ذلك من استعداد أمريكي للمجابهة        

وذ     . والتصادم مع هوالء  االعداء على مستوى العالم بأآمله         وة والنف ة الق من اجل ادام
ي اء        . )485(األمريك ي انته دوا ف ذين وج ة ال حاب االنعزالي ه اص اني  يمثل اه الث االتج

زوال            الحرب الباردة، وسقوط اال    ة ل تحاد السوفيتي ومعسكره االشتراآي فرصة مهم
دة            ات المتح ن الوالي دد ام ت ته ي آان ة الت ة والتقليدي رب النووي ر الح اء خط وانته
سكرية  درات الع تنزاف المستمر للق ة االس ضًال عن زوال حال ة، ف ومصالحها العالمي

 واالقتصادية األمريكية مما يحتم 
 

ة وا ة العزل اج سياس ا انته ة، عليه ي المشكالت العالمي اس  ف اد عن االنغم البتع
صاد          ا االقت واالتجاه لتحويل االمكانات األمريكية الصالح االحتالالت التي عانى منه

ة        اردة الطويل دول أو     .)486(األمريكي الذي استنزفته سنوات الحرب الب اقي ال ا عن ب ام
ة فحس  صادية محتمل رى واقت وة عسكرية آب صين فتظل ق ل ال سة مث ب، وتظل المناف

ي      . اليابان قوة اقتصادية وحسب وتبقى نهاية االزمة الروسية بعيدة         اد االورب ا االتح ام
فهو قوة اقتصادية وعسكرية، لكن القوة العسكرية له ال تشكل تهديدًا لألمن األمريكي،    
وة  ذه الق واء ه ى احت دة عل ات المتح ب، اذ تعمل الوالي ستقبل القري ي الم ل ف ى االق عل

ت ا  عها تح وده      ووض ذي تق سي، ال مال االطل ف ش الل حل ن خ ة م سيطرة والمراقب ل
 .الواليات المتحدة األمريكية منذ الحرب الباردة وحتى االن

ث  اه الثال ار   : االتج ه  تي اه مثل زاليين، اتج اليين واالنع اه المث ين اتج ع ب اه يق و اتج وه
ات ال    ام الوالي ى ضرورة قي وم عل ائيين تق ة االنتق ائيين، ومذهبي ز االنتق دة بترآي متح

صالح        ة للم ة أوالمهم اطق الحيوي ى بعض المن سكري عل صادي والع ا االقت اهتمامه
ا،               ا وغيره األمريكية، مثل منطقة الخليج العربي، وجنوب شرق اسيا، وشرقي افريقي
ا      ي يعانيه شاآل الت تالالت والم ا ان االخ ا مفاده ن رؤي ار م ذا التي صار ه ق ان وانطل

ين ي ال تع صاد األمريك ى  االقت امل، بمعن المي ش ى اداء دور ع دة عل ات المتح  الوالي
الم       ا    . اخر ان الواليات المتحدة اليمكنها القيام بدور الشرطي االوحد  للع م عليه ومن ث

دا واضحًا                 ان تنتقي بعض المناطق التي يمكن ان تمثل فراغ القوة األمريكية فيها تهدي

                                                 
، "أوراق أمريكيـة  "دهام محمد العزاوي، الواليات المتحدة وهـم القـوة المنفـردة،            . د )485(

 .2000،  )25(العدد
ضاري رشيد الياسين، فلسفة السياسة الخارجية األمريكية في مرحلة ما بعد الحـرب             . د )486(

 .37-36، ص2001،) 21(، العدد"دراسات استراتيجية"الباردة، 



رة خ    . )487(للمصالح األمريكية  ا       ويروج االنتقائيون لفك الم     " طرة مفاه اذا اقتضى للع
 ان يكون بال قيادة أمريكية فانه سيكون في ذلك 

 
 
 

عواقب وخيمة على المصالح األمريكية، لذا فال مفر من ان يتم بناء عالم افضل            
 . )488("على النمط األمريكي

ه                  لذا بات من المهم جدًا االشارة إلى ان الواليات المتحدة األمريكية بعد  ما وصلت الي
ة  و االنعزالي ه نح ة وتتج ساحة الدولي رك ال ستطيع ان تت وة، الت ي الق راد ف ن انف م
شرة           ا مصالح منت ة، فله شؤون الدولي واالنكفاء على نفسها، بعيدًا عن االنغماس في ال
ى          دفعها إل ذي ي ر ال ستمرة،  االم ى ادارة م اج إل ي تحت الم الت اء الع م  انح ي معظ ف

ساحة ا   ي ال ا ف ى وجوده ة عل ة،    المحافظ شؤون الدولي ي ال اس ف ل واالنغم ة، ب لدولي
 .والتدخل في شؤون الدول اُألخرى سبيًال للمحافظة على تفردها بالقوة

 
 المطلب الثاني

 مكافحة اإلرهاب في استراتيجية األمن القومي األمريكي
  ايلول 11 قبل 

ا انه            راغ، آم ا لم تظهرمسألة مكافحة اإلرهاب في االستراتيجية األمريكية من ف
ول   دة احداث ايل ك 2001/ليست ولي ى رغم من ان تل ورك وواشنطن، عل ، في نيوي

اه استئصال                 ر االستراتيجي األمريكي باتج االحداث عمقت من هذه المسألة في التفكي
الم  ي الع اب ف ؤر اإلره ة  . ب ة وسياس سياسة  الخارجي رئيس لل ز ال ان الترآي دما آ فبع

ي مرحل     دة ف ات المتح ومي للوالي ن الق ة    األم ى محارب صبًا عل اردة من رب الب ة الح
اد        ار االتح اردة وانهي رب الب اء الح سوفيتي، اال ان انته اد ال شيوعية، وردع االتح ال
اد    ه االتح ان يمثل ذي آ تراتيجي ال ز االس دة المحف ات المتح د الوالي سوفيتي، افق ال

س            وفيتي السوفيتي بوصفه مهددًا لألمن القومي األمريكي، لذلك قال مستشار الرئيس ال
شوف  اتوف(غروبات ورجي ارب ًا، ): " دجي رًا فظيع م ام ل بك ى وشك ان نعم نحن عل

 وتتمثل اهمية هذا المحفز في دولة . )489("نحن سنقوم بحرمانكم من عدو
 

آالواليات المتحدة، في انه امر حيوي البقاء االرادة الداخلية متماسكة ومتمسكة       
واقع القوة والقبول بسياسة ملء الفراغ      بالحفاظ على سياسة التسلح، والمحافظة على م      

                                                 
 .2دهام محمد العزاوي، المصدر السابق، ص.  د )487(

(488) Madeleine  K.Albrighton,  The  Use  Of  Force  Ik  Apost  Cold  War 
World, Washington Pc, 1993, p.668‐670 

صموئيل هنتنغتون، تآكل المصالح القومية األمريكية ،مجلـة وزارة االعـالم،           نقالعن،   )489(

 .19 ، ص1998،)14(ددبغداد، الع



ة،  والحرب                     واء والمواجه ذلك من سياسات االحت ا يتصل ب في المناطق الحيوية، وم
ات       ت الوالي ا اذا آان د فيم ن جدي شكك م بعض لي ع ال ذلك رج ا، ل اطة، وغيره بالوس

  )490(…المتحدة مازالت تحتاج إلى سياسة خارجية او ال
ا رب الب اء الح د انته رزت  بع ث وب ت وراء البح ة، آان اوف أمريكي ردة مخ

ذه المخاوف                رز ه األمريكي عن محفز استراتيجي لتفعيل سياستها الخارجية، ومن اب
 : مايأتي

سكري -1 الف الع اتو" ان التح د زوال الخطر  " الن سة بع ه الرئي ررات وظائف د مب فق
 .الشيوعي

ى رغم من تفكك ا             -2 دي ـ الروسي، فعل صيني ـ الهن ارب ال اد  الخوف من التق التح
دادًا    ت امت ة مازال يا االتحادي اه روس ة، تج سياسات االمريكي أن ال سوفيتي، ف ال
واء     ى االحت ة عل ة قائم اردة، أي سياس رب  الب اء الح د انته سابقة بع سياسات ال لل
ى وفق                    ا ان تتجاهل عل ات المتحدة ال يمكنه والمواجهة في مناطق النفوذ، فالوالي

اريخية، والجغرافية، واالقتصادية، والبشرية منظورها الواقعي امكانات روسيا الت
والقومية التي تؤهلها الن تكون دولة عظمى مهددة لمصالح الواليات المتحدة من            

 .جديد
  .التهديد الشمولي المتمثل في المد االسالمي -3

                                 
 

ال     تراتيجي خ ز االس اب المحف رب، وغي دارة الغ ى ص ق عل ل القل ي ظ ة  وف ل مرحل
ة        ي  سياس ر ف أثير آبي ه ت ان ل ي آ ري وسياس ار فك رز تي اردة، ب رب الب د الح مابع
ار    ك التي ك ذل ل ذل ة، وتمث تراتيجيتها العالمي ة واس دة األمريكي ات المتح الوالي

 بأطروحات فوآوياما عن نهاية التاريخ، وصموئيل هنتنغتون في صدام 
 

د ان نهاي . الحضارات د اآ ا ق ان فوآويام ائي  واذا آ صار النه ت باالنت اريخ تمثل ة الت
شهيرة                ه ال الم العربي الرأسمالي ومقولت لأليديولوجية الليبرالية المجسدة لحضارة الع

، اما هنتنغتون فقد حدد الخطر الذي      )491(عن الدولة الليبرالية التي تشكل نهاية التاريخ      
ديانات ال                  ا ال سود فيه ل بالحضارات التي ت ذه الحضاره المتمث كونفوشيوسية  يواجه ه

شترط رد           : " لخ، اذ يقول  ا…واالسالمية ستمرة، ت ان للحضارات ترآيبات خاصة وم
ات  صراع           ين الحضارات عالق فعل الجماعات البشرية التي تتبناها، وان العالقات ب
صادم              او تنافس، وبذلك يصبح المضمون الحقيقي للحقبة التاريخية التي نعيشها هو الت

ال وتفكك     . منتمية لحضارات  مختلفةالعنيف بين الجماعات ال    م الحرب واالقتت ومن ث

                                                 
نحو دبلوماسية للقرن الحـادي     : هنري كيسنجر ، هل تحتاج امريكا إلى سياسة خارجية         )490(

 .24، ص2002والعشرين، ترجمة عمر االيوبي، بيروت دارالكتاب العربي،
 حسين الشيخو دار العلوم العربيـة، . د: فرنسيس فوكوياما، نهاية التاريخ، ترجمة وتعليق      )491(

 .13، ص1993بيروت، 



التي دفعت حلف       ) قوس االزمات   (اما عن مقولة برجنسكي الشهيرة بـ       . )492("الدول
ام         راره في     1992االطلسي إلى اطالق المفهوم االستراتيجي الجديد ع د اق ذي اعي ، ال

ام       اطق الجغر    1999قمة واشنطن للحلف ع د المن ه تحدي م في ة لآلزمات التي    ، اذ ت افي
ذي      : يمكن ان تهدد الحضارة والقيم والمصالح الغربية بقوسين هما         وبي ال القوس الجن

ة         دول العربي سودان، وال ا مصر،وال ا فيه يشمل الدول العربية الواقعة شمال افريقيا بم
و         ر ه سطين، واالخ وريا، ولبنان،وفل ل س ط مث ر المتوس وض البح ى ح ة عل الواقع

ذي   شرقي ال وس ال ران       الق ل اي ة مث ر العربي المية غي دول االس راق، وال شمل الع  ي
يا الوسطى  االسالمية          ة        . وأفغانستان وباآستان ودول آس ة النظر األمريكي ومن وجه

ة، و                 يم الغربي فان هذين القوسين يشكالن عنصر عدم استقرار لآلمن والمصالح  والق
روز اإلرهاب وتصاع              ا، لب ة فيه ل النزاعات     لوجود عناصر آامنة وغير آامن ده، مث

صاعد     سياسية، وت صادية وال ة واالقت ردي االوضاع االجتماعي ة، وت ة والديني العرقي
 .ظاهرة االولية االسالمية وغيرها

 
انه ينبغي  ) بيل آلنتون (، اعلن الرئيس األمريكي االسبق      1998 مايو   22وفي  

ادي  رن  الح ي الق اب ف د لإلره دة ان تواجه التحدي الجدي ات المتح شرين للوالي  والع
ام     " )493(بالقوة والعزيمة نفسها التي واجهنا بها اخطر تحديات القرن         ولهذا الغرض ق

يين  رين الرئاس ع االم ة )63 و62(بتوقي ة البيئ ن، وحماي ًا لألم سقًا قومي ين من ، وع
وارد                  ه حشد الم ومي مهمت االساسية، ومكافحة اإلرهاب من اعضاء مجلس األمن الق

ع اإل  ل م ات للتعام دعم   واالمكان ومي ب سق الق ع المن ة، ويتطل سرعة وفاعلي اب  ب ره
رارين داف    ) 63 و62(الق ل ذات اه ة عم زم وضع خط ة تلت ات قيادي شاء هيئ ى ان إل

ة        ن درج نوي ع ر س داد تقري ومي باع سق الق وم المن وات واضحة، يق ددة وخط مح
رئيس في          دور ال ة واالضطالع بال  االستعداد األمني ، وتقديم مقترحات بشأن الميزاني

      .)494(االزماتوضع خطوط توجيهية الدارة 
           
       

                                                 
مجدي شرشر، القاهرة مكتبة    : صموئيل هنتنغتون، االسالم والغرب آفاق الصدام، ترجمة       )492(

 .6، ص1995مدبولي، 
تتمثل في التحديات التي تهدد المصالح األمريكية الحيوية، أي ذات االهميـة المحوريـة               )493(

الواليـات المتحـدة    لبقاء وامن حيوية الواليات النتحدة، وهذه تشتمل على الدفاع عن اقليم            

مالك عوني، االستراتيجية العسكرية    : ينظر في . ومواطنيها وحلفائها وازدهارها االقتصادي     

" الـسياسة الدوليـة   "األمريكية وموقعهـا فـي الـسياسة الخارجيـة األمريكيـة، مجلـة              

 .98و ص1997،)127(العدد
ية أمريكية جديدة لألمن،    اتيجراست" كارتر،  وليام ج بيري، الدفاع الوقائي        . ب. أشتون   )494(

 .145،ص2001أسعد حليم، القاهرة، مركز االهرام للترجمة والنشر،: ترجمة

 



 
 المبحث الثاني

 أيلول 11االستراتجية األمنية لمكافحة اإلرهاب بعد احداث 
2001  

وم        ول    20اعلن البيت األبيض في ي دة  باتت         2001 ايل ة جدي  استراتيجية أمني
ـ  ن(تعرف ب رئيس جورج بوش االب دة ال ذه الوث) عقي ل ه ة خاصة، إذ وتمث ة أهمي يق

ات          سياسية للوالي سكرية  وال ة الع د األمني ي العقائ تراتيجي ف ر اس ة تغيي ن  بداي تعل
ن عن استراتنيجية امن               المتحدة، عقب انتهاء الحرب الباردة، وبالفعل فان الوثيقة تعل
قومي أمريكي جديدة هدفها االساس مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه عبر االنتقال من             

الردع واالحتواء، التي ميزت الفكر االستراتيجي األمريكي خالل سنوات                 سياسات  
ستهدف      ستهدف اول مات ي ت ة، الت روب الوقائي ات الح ى سياس اردة إل رب الب الح

 .)495(على وفق التوصيف األمريكي) الدول المارقة(اإلرهاب، إرهاب (
ات ال       : " ويؤآد الرئيس جورج بوش    ومي للوالي ستند    ان استراتيجة األمن الق متحدة، ت

صالحها          ا وم ين قيمه د ب س التوحي ي تعك زة، الت ة الممي ة األمريكي دأ العالمي ى مب إل
القومية، وهدف هذه األستراتيجية المساعدة ليس في جعل العالم اآثر امنًا فحسب، بل              
صادية،     ية واقت ة سياس حة، حري دم واض سار التق ي م دافها ف ضل، واه ه اف وجعل

دول  ا       يس            وعالقات سلمية مع ال سانية،وهذا الطريق ل ة االن رام الكرام ُألخرى، واحت
 .)496(ملكًا المريكا وحدها، بل انه مفتوح للجميع 

 
 )497 (:ولتحقيق هذه االهداف تنوي الواليات المتحدة القيام بما يأتي

 
 

 .مناصرة الطموحات إلى الكرامة واالنسانية -1
ع ا         -2 ى من المي، والعمل عل دحر اإلرهاب الع ات ل ة التحالف ا  تقوي داءات عليه العت

 .وعلى اصدقائها
                                                 

 عبد الغفور كريم علي، االستراتيجية الجديدة لألمن القومي األمريكي، مبـدأ بـوش،            . د )495(

 .23،ص2002استباق اإلرهاب باإلرهاب، بغداد،
ي للواليات المتحدة األمريكيةو نص الخطاب       استراتيجية األمن القوم   ، جورج بوش االبن   )496(

" دوليـة  شبكة المعلومـات ال    2002 ايلول 20الذي وجهه الرئيس بوش إلى الكونغرس  في         

 Pol? / Topic/  www.US.info.state.gov // http:االنترنيت على الموقع االتي
 .المصدر نفسه )3(
 المصدر نفسه )497(
 



 .العمل مع االخرين لنزع فتيل النزاعات االقليمية -3
لحةالدمار        -4 دقائها بأس ا واص دة وحلفائه ات المتح د الوالي ن تهدي داء م ع االع من

 .الشامل
ارة               -5 ر االسواق الحرة والتج اطالق حقبة جديدة من النمو االقتصادي العالمي عب

 .الحرة
و االق   -6 رة النم يع دائ ى       توس ضها عل ات، بع اح المجتمع الل انفت ن خ صادي م ت

 .البعض اآلخر آونها االناء التحتي للديمقراطية
 .تطوير برامج عمل للتعاون مع المراآز الرئيسة اُألخرى للقوى العالمية -7
ة التحديات والفرص المتاحة             -8 تحويل مؤسسات األمن القومي األمريكي لمواجه

 . في القرن  الواحد والعشرين
رن         ان االس  ى نصف ق تراتيجية األمريكية العامة والسلوك المرتبط بها عبر مايزيد عل

دل، سواء آانت تفاصيل ردود                            م تتب ر ول م تتغي ا ل اد تكون  هي  ذاته ان، تك من الزم
ا               الفعل على االحداث تتصل بالواقع الدولي، اوتنسجم مع الواقع االقليميى في منطقة م

ار              وفي زمن ما، ام آانت تلك التفاصيل ت         د انهي ا، بع ى سياسات جرى تبنيه ترتب عل
نظام القطبية الثنائية، فانها آلها تتفق مع اهداف الساسة األمريكية الساعية إلى الهيمنة       

ؤِد     2001دائمًا، وبعد خروجها من العزلة، وان احداث الحادي  عشر  من ايلول             م ت ، ل
 إلى خلق اهداف او استراتيجيات جديدة، وانما ادى إلى 

 
ور راءات   تط ات االج ك الهجم ت تل ررات، إذ اعط لوب والمب ك واالس ي التكتي  ف

ي           ة ف ى االولوي تحوذت عل ة، فاس ة قوي اب دفع ة اإلره ة لمكافح ود األمريكي والجه
 االجندة السياسية األمريكية، التي شهدت تغيرًا جذريًا، إذ اصبحت موجهة بالكامل 

 
صبح  يمثل الرآيزة االساسية في   نحو وقف اإلرهاب، ومحاسبة الدول الراعية له، وا      

 . سياسة االدارة األمريكية السابقة
 

 المطلب االول
 اهداف االستراتيجية األمريكية من مكافحة اإلرهاب 

ول          عًا    2001أثارت الحملة األمريكية ضد اإلرهاب اعقاب احداث ايل ،جدًال واس
ا   في اوساط الباحثين والدارسين، ليس فقط في تحديد معنى اإلرهاب وا   ابيين، انم إلره

اب         ة اإلره ي مكافح ا ف ي مثلته ة الت داف األمريكي ة االه د حقيق ي تحدي ت . ف اذ قام
سلم                    األمن وال تم ب ًا، ته ًا عام د مشروعًا دولي الواليات المتحدة باإلعالن عن اهداف تع
ن             ه م تقوم ب ل ماس رعية لك منت ش ذلك ض ي ب ا، وه ل العلي شر المث الميين، ون الع

ة او اعم  راءات امني ق   اج دة تحقي ات المتح ضمن للوالي ذي سي ر ال سكرية، االم ال ع
 : اهداف خاصة تخدم مصلحتها بالدرجة االولى وهذه االهداف هي

 
 
 
 



 :  االهداف القانونية: اوًال
اب  -1 ة اإلره د      : مكافح ة ض رب األمريكي ن الح ن م رئيس والمعل دف ال ان اله آ

ا وجد، عل                 ه اينم دد     اإلرهاب هو مكافحة اإلرهاب والقضاء علي ار المه ى اعتب
الرئيس لألمن والسلم العالميين وخاصة بعد هجمات الحادي عشر من ايلول من            
ة،ووفق            ات المتحدة باإلرهابي صفها الوالي ى المنظمات التي ت خالل القضاء عل

دفاع األمريكي          سفيلد   (ماجاء على لسان وزير ال د رام ستعدون    ): " دونال نحن م
 .)498("رهابلشن حرب عالمية في سبيل مكافحة اإل

 
ة -2 ة والديمقراطي شر الحري ة   : ن ة مهم ة والديمقراطي شر الحري سألة ن اذ عدت م

الم        شرها في دول الع ا ون مرآزية تسعى الواليات المتحدة إلى ضمانها وحمايته
م                  ةما،هو من اه ة في دول آلها، الن عدم ضمان هذه الحقوق وانعدام الديمقراطي

 ".األمريكيةاسباب ظهور اإلرهاب على وفق وجهة النظر
اً     -3 اب قانوني ى اإلره ي ترع دول الت ة ال دة    : معاقب ات المتح سميها الوالي ا ت وآم

ة  ( ران، وسوريا والعراق              ) الدول المارق يما اي شرق االوسط والس ة ال في منطق
شامل          دمار ال لحة ال ا ألس ة امتالآه ا اومحاول دعوى امتالآه تالل، ب ل االح قب

وفير المالذ األمن        بعض فصائل         ورعايتها لإلرهاب، وت ا ل ابيين، ودعمه  لإلره
ة،           ة  النظر األمريكي ى وفق وجه سطينية الموصوفة باإلرهاب عل المقاومة الفل

 .والرافضة للتسوية والسياسة األمريكية
 : االهداف السياسية واالقتصادية والعسكريةً:ثانيا

 :وتتمثل في: االهداف السياسية . 1
ة  -أ ي  الهيمن راد األمريكي ف الميضمان االنف ام الع ى النظ ائل : عل تعمال الوس واس

دة    ات المتح دت الوالي ة، اذ وج ذه الهيمن تمرار ه ضمان اس ا ل ة جميعه الممكن
م                   ة المسوغ المه ى قضية دولي ا إل األمريكية في قضية  مكافحة اإلرهاب وتحويله
ق زرع               الذي ستفرض من خاللها هيمنتها على العالم، وتبرر قيادتها له، عن طري

ة ادراك أمري ادة  أمريكي الف تحت قي د والتح شترك بضرورة التوح ي م كي غرب
ذا الخطر    ان ه م ف ن ث ة، وم ات اإلرهابي ي تعرضت للهجم دول الت ى ال ا أول النه
ة                الكبير البد من مواجهته والقضاء عليه قبل ان ينفذ هجمات جديدة في دول غربي

ت                  د، فضًال عن اس دوليين للتهدي سلم واألمن ال ثمار الفرص   ُأخرى، مما يعرض ال
 السانحة للنفوذ  في المناطق التي يمكن ان تصبح الواليات 

 .)499(المتحدة جزءًا من جغرافيتها السياسية عبر النفوذ او االنظمة الحليفة الموالية
 

                                                 
االنترنيـت  " جزيرة، االرشيف، شبكة المعلومات العالمية    الجزيرة الفضائية، اخبار ال   قناة   )498(

 WWW.aljazerra.net،2005  :،على الموقع االتي "
عماد فوزي شعيبي، الجغرافية السياسية واالستراتيجية الجغرافية ، ابحاث فـي قـضايا              )499(

 .30، ص2003المنطقة، دمشق، مركز المعطيات للدراسات االستراتيجية، 



 
ة واالسالمية لمصلحة           -ب فضًال عن    : " إسرائيل "  تصفية حرآة المقاومة العربي

دول آس     ي بعض ال المية ف ة االس صفية الحرآ نظم   ت ة لل طى المعارض يا الوس
ة       )500(السياسية هناك لترضية حكامها    وحماية للمصالح األمريكية في تلك المنطق

ى وفق التوصيف               من خالل مكافحة اإلرهاب المتمثل بالحرآات االسالمية، عل
د، واضعاف               . األمريكي آتصفية الحرآات االسالمية في آشمير لمصلحة الهن

 .)501(أي ارتباط لها بالباآستان
د              اذ تمثل الحرآات االسالمية والمقاومة في المنظور األمريكي مصدرًا لإلرهاب، الب

سيما وان الواليات المتحدة ادرجت     . من مكافحته والقضاء علي األمن والسلم الدوليين      
اق         ي نظ ة ف المية والعربي ة االس ات المقاوم المية وحرآ ات االس ن الحرآ د م العدي

 .التنظيمات اإلرهابية
والواليات المتحدة األمريكية بشبكة من    ) إسرائيل(ترتبط   ":  من إسرائيل ا" دعم -ج

ب      ددة الجوان زة المتع ة والمتمي ات الخاص ة،  ( العالق ة، وتاريخي ثقافي
تراتيجية سكرية، واس صادية،وسياسية، وع ي )واقت رائيل ف ة إس دد مكان ، وتح

ا  ي  تؤديه ة الت ق الخدم ى وف تراتيجية عل ة االس سابات االمريكي ي الح ا ف له
 .اطارالواقع االقليمي العربي واإلسرائيلي والمصالح األمريكية في المنطقة

شامل     -د ول                : نزع أسلحة الدمار ال اب هجمات الحادي عشر من ايل  2001في اعق
وع          امي من خطر وق ي متن اإلرهابية على الواليات المتحدة، آان هناك قلق دول

ة  لحة نووي ي اي    . أس رى ف امل ُأخ ار ش لحة دم ابرة   وأس ة ع ات إرهابي د جماع
 للقومية لتنظيم القاعدة، وبرزهذا القلق جليًا في القرار الذي 

 
 
 

ة        / ، في حزيران   )G8(اتخذته مجموعة الدول الثمان      شراآة العالمي شاء ال و، الن يوني
 .)502(ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل

ابيين، هو     وأن اساس التخوف األمريكي من وصول أسلحة دمار شامل إلى ا           يدي اإلره
مثل هذه األسلحة، وآميات آبيرة من المواد القابلة لألستعمال آسالح، التزال في مئات             

                                                 
 ايلول وانعكاسـاتها    11االستراتيجية األمريكية بعد احداث     .  عبد الوهاب  كنعان خورشيد  )500(

 .30،ص2001، )29(العدد" الحكمة"على العالم  االسالمي، مجلة 
 .31-30المصدر نفسه، ص )501(
شانون كايل، الحد من انتشار األسلحة النووية ومنع انتشارها، والدفاع ضد الـصواريخ              )502(

  الوحدة ، بيروت، مركز دراسات   )سلح ونزع السالح واألمن الدولي    الت: (في كتاب . الباليستية

 .917، ص2004. العربية



ن     ر م ي اآث ة وف ر األمن ع غي دًا) 12(المواق سوفيتي   )503(بل اد ال دان االتح ة بل ، خاص
 .السابق

ة، وتعارض                  ا العالمي ات المتحدة، وبفعل هيمنته ان هذه التطورات فرضت على الوالي
ك                س ة، اوتل ك الهيمن رفض تل ة اُألخرى التي ت وى الدولي ياستها الخارجية مع بعض الق

ة من                   دت الخشية األمريكي ذلك تزاي ُا ما،ل التي تحاول اتباع سياسة خارجية مستقلة نوع
ى وفق التوصيف األمريكي                     شمالية عل ا ال إيران وآوري وى آ د  " ان تقدم تلك الق بتزوي

لحة   ة باألس ات اإلرهابي ة التنظيم ر التقليدي دة   .  غي ات المتح ز الوالي ذي يحف ر ال االم
ل        صوصًا دول مث اب، وخ د اإلره ة ض ا العالمي ي حملته دمًا ف ضي ق ة للم : األمريكي

ك صواريخ                   ثًال تمتل ايران م ا، ف العراق، وايران، وآوريا الشمالية، او باآستان ولحد م
شمالية      آم فضًال عن محاوالتها لتطوير برنامجها ال       500يتجاوز مداها    ا ل نووي وآوري

ام  ارات، ع ابرة للق صواريخ الع ديها ال اك ل ة، واصبحت  1998آ ارب نووي سة تج  خم
ا     2500وباآستان لديها صواريخ بعيدة المدى تتجاوز       . بذلك دولة نووية معلنة    م، وله  آ

 .)504(ترسانة نووية
ه او    تهم بامتالآ ي ت دول الت ن ال شامل م دمار ال لحة ال زع اس وان موضوع  ن

 وليبيا قبل التخلي عن برنامجها النووي ) ايران وسوريا( برامجه خاصة بتطوير
 

األمن  " وهي دول راعية لإلرهاب من المنظور األمريكي، ويشكل احد دعائم          
 . الذي تسعى الواليات المتحدة إلى ضمانه من خالل حربها على اإلرهاب" اإلسرائيلي 

 

                                                 
 شانون ن ـ كايل )503(
سعد حقي توفيق، انتشار أسلحة الدمار الشامل مع انتهاء الحرب الباردة، مجلـة العلـوم                )504(

 .15، ص2003، جامعة بغداد، بغداد، )27(السياسية، العدد



 
 : وتتمثل في : االهداف االقتصادية. 2
ى           ضما -أ ن المصالح األمريكية االقتصادية المنافسة في العالم الصناعي بالسيطرة عل

احتالل  : الشرق االوسط عن طريق : النفط في آلتا المنطقتين الواعدتين في العالم    
ستان         تالل افغان ن اح ًا م طى، انطالق يا الوس ى اس سيطرة عل راق، وال ، )505(الع

ى                  زوين،  وعل يا الوسطى في بحر ق نفط         ويترآز نفط اس ة ال رغم من ان نوعي ال
ادة                 ى م ه عل ه، الحتوائ ة استخراجه ونقل دو منخفضة، فضًال عن آلف القزويني تب

 :)506(الكبريت، اال ان ذلك لم يقلل من اهميته االستراتيجية، لسببين مهمين 
ة        -1  ارتفاع اسعار النفط  مما يجعل دور النفط مهمًا في حسم موازنات السوق العالمي

 .المدىالحالية وبعية 
ة                   -2 ه تبعي ذي  وصلت الي  اهميته في التقليل من األعتماد على نفط الخليج العربي، ال

سبه   الم ب ام   % 50الع المي من   2010في الع اطي الع اد االحتي د ازدي يما بع ، س
 .النفط

سالفة           اطق ال ويرى مخططو االقتصاد األمريكي، ان الهيمنة على امتداد النفط في المن
يجنب الوالي  ذآر س ي   ال صادية ف شاآل االقت ات والم ة االزم دة األمريكي ات المتح

اطق سيكون من خالل                  ك المن المستقبل، وان السيطرة على االمتدادات النفطية من تل
المشروع  (التدخل في شؤون البلدان والسيطرة  عليها، تحت شعار مكافحة اإلرهاب        

 . وهذا ماحصل  بالفعل في آل من افغانستان والعراق ) دوليًا
  
 
 
 
صادية              -ب ة االقت ات المتحدة في المنطق وى     :  تعظيم مكانة الوالي رأسمالية       مع ق

 . )507(ُأخرى آاليابان وأوربا
ي   –ج  ة ف تثمارات األمريكي ادة االس ى زي ةاإلرهاب إل ة لمكافح ة الدولي دف الحمل  ته

ارج  وال  :  الخ حاب رؤوس االم ع اص اب يجم ى اإلره ضاء عل ألن الق
 .يةعلى العمل في الدول الديمقراطيةوالشرآات األمريك

 : ويمكن اجمالها في  : االهداف العسكرية-3

                                                 
" اإلرهـاب  " تراتيجية اميريكية لخطط التمدد في المنطقة تحت ستار         امينة الرواجفة ، اس    )505(

 .29/9/2003، )509(صحيفة السبيل، العدد
دراسات "هالة خالد حمد، اهداف االستراتيجة األمريكية الجديدة وأساليب تنفيذها، مجلة           .د )506(

 .2003، )22(، العدد"دولية
اوراق "ظور األمريكي والتـردد اليابـاني،       هالة خالد حميد، األمن االسيوي بين المن      . د )507(

 .2، ص2000، )56(، العد" اسيوية



ا بحاجة          : تنشيط االستراتيجية العسكرية األمريكية    .1 ات المتحدة انه ادرآت الوالي
ى                      ا بحاجة إل يس النه شيوعية، ل دحار ال د ان دتها العسكرية بع العادة صياغة عقي

ضمن     الح ت ات س روب  ومبيع سكري وح اق ع ن   انف سب، ولك وق  وح ا التف  له
لكونها بحاجة اليها لضمان استمرارالصدارة للغرب، وهذه الصدارة ال تتحقق اال             
د احداث                    ات، المتحدة بع دو للوالي بوجود عدو استراتيجي، فاصبح اإلرهاب الع

ة لمكافحة اإلرهاب لغرض تحدي               2001ايلول   ة األمريكي  ومن  ثم جاءت الحمل
تراتيجية الع  ل االس دأ     وتفعي ى مب ًا عل دة آلي ت معتم دما آان ة بع سكرية األمريكي
 .الردع أبان الحرب الباردة

ل       ا يجع ويح به ة اوالتل ات اإلرهابي وع الهجم ن وق وف م سألة التخ  ان م
االستراتيجية العسكرية األمريكية حرة التحرك والتنشيط إذ يجري هناك تحوالت           

شا ة، وانت دول اإلرهابي ز ال دد مراآ ا، فتع رة فيه ات آثي ات والتنظيم ر الجماع
ى  وم عل ه ان يق دًا، ويمكن شيطًا جدي تراتيجية تن ك االس ى تل ة، يفرض عل اإلرهابي

 : )508(االسس األتية 
 
 

 . اعتماد اسلوب الضربة الوقائية بدًال عن اسلوب الردع .1
 .مبدأ الضرب في العمق .2
 .مبدأ نقل المعرآة إلى الخصم .3
 .ارضمبدأ الحرب عن طريق استعمال وسيلة الجو ـ  .4
 .نفسه     القدرة على شن حرب جوية ـ برية وعلى دولتين إرهابيين في الوقت  .5

د احد اسس                      اب، يع والبد ان نذآر ان بناء تحالف دولي  في سبيل مكافحة اإلره
 .تفعيل وتنشيط العقيدة العسكرية األمريكية الجديدة

صاروخي   -2 درع ال شروع ال از م ذي ي   : انج صاروخي ال درع ال ام ال ؤسس ان نظ
ة        راء االستراتيجية نقل نظرية الدفاع األمريكية الجديدة، الذي يمثل على وفق خب
ى فضاء               ردع، إل نوعية في االستراتيجية العالمية للواليات المتحدة من توازن ال
ة               امني واسع، من خالل نظام عسكري  فضائي متقدم يحتوي على مضادات الي

وق ال          ة، اوف ة او تقليدي ة من أي طرف اقليمي او          هجمات صاروخية نووي تقليدي
دة ات المتح ي ضد اراضي  الوالي ى منصات .)509(دول ام عل ذا النظ وي ه ويحت

فضائية، وشبكة رادار متقدم لآلنذار المبكر، واقمار صناعية متطورة لها القدرة   

                                                 
سرمد عبد الستار امين، استراتيجية األمن القومي األمريكي الجديد، ومغادرة الواليـات             )508(

، مركز الدراسات الدولية، جامعـة      )113(العدد" اوراق إستراتيجية "المتحدة لسياسة الردع،    

 .2003بغداد، بغداد،
تقـديرات  "باور، القضايا النووية في الشرق االوسط من المنظـور العـالمي،    . ف. بول )509(

 .35، ص1995تموز )  8(، العدد"استراتيجية



راق االجواء                    صواريخ التي تحاول اخت على توجيه الصواريخ المضادة نحو ال
 .)510(األمريكية

واء -3 ا    احت ستان وآوري د وباآ ان والهن صين والياب ل ال رى مث يوية الكب وى االس الق
 .الشمالية
 

 
 المطلب الثاني

 توظيف اإلرهاب في االستراتيجية األمريكية بعد احداث 
 2001/ الحادي عشر من ايلول

 
ول    ن ايل شر م اي ع داث الح اءت اح ات  2001ج ام الوالي دافع  لقي شكل ال  لت

ة، بتوظي  دة األمريكي ندها     المتح ه س دًا، تؤسس علي دوًا جدي رًا اوع اب خط ف اإلره
رز                     ومي األمريكي، اذ ب دة لألمن الق دة استراتيجتها الجدي اء عقي االيديولوجي، في بن
ورك وواشنطن،  اإلرهاب             إلى الوجود بعد تفجيرات الحادي عشر من ايلول في نيوي

ة    آعدو عالمي جديد، وقد قامت الواليات المتحدة بتجسيد صورة هذا            العدو في المرحل
 . اإلرهاب االسالمي: اولى، وواقعيًا في المراحل جميعها تحت عنوان

شن                   11وهيأت احداث     وي ل ات المتحدة المسوغ الق ول، الفرصة  الن تجد الوالي  ايل
د        ) اإلرهاب (حرب واسعة النطاق لمحاربة ما أسمته بـ       وم استراتيجي جدي ضمن مفه

ام             لألمن القومي  األمريكي، قدمه الرئ      ران من ع يس جورج بوش في االول من حزي
ة . 2002 ام اآاديمي ت(ام ست بوين ريحة  ) وي ادة نظرص ضمن اع سكرية، ويت الع

ة، أم تنظيم                     سياسة الخارجي ات سواء في ال ا الوالي بالمبادئ التي آانت تعمل بموجبه
فق القوات المسلحة، وقيادة وعقيدة استعمال القوة فيها، هذه االستراتيجية تعمل على و          

صدرها         ر م د تغي دة ق ات المتح ه الوالي ي تواج اطر الت اده ان المخ دد مف وم مح مفه
ة، ودون                        ة دولي ل من مجموعات إرهابي ة من عدو محدد ب د موجه وطبيعتها، فلم تع
ا او             زود به شامل، وُأخرى تت دمار ال ك أسلحة ال ة من دول تمتل ا  مدعوم تساهل معه

ذه  والضروري للسياسة األ . )511(مستعدة النتاجها  مريكية الخارجية، وهو يتجسد في ه
ة أصولية                    ة اجتماعي ية اوعقائدي ة سياس ذي يمكن تلخيصه بحرآ المرة باإلرهاب ، ال
الم االسالمي،   ي الع ل ف ي تتمث شرية الت ا الب ا وبيئته ا تنظيماته ام، وله ا الع ا مناخه له

 .والدول العربية منه في موقع المرآز
 
 

                                                 
 عالء الدين مكي خماس، مشروع الدفاع الـصاروخي األمريكـي، بغـداد، دار الكتـب               )510(

 .50،ص2002، والوثائق
 .35ريكية، المصدر السابق، ص هالة خالد حميد،  اهداف االستراتيجية األم. د )511(



اب،    ة اإلره سألة مكافح ن م ضًال ع تراتيجية   ف ار االس ي اط صاعدت ف ت
وة او         ∗األمريكية تحت تأثير افكار تيار المحافظين الجدد        الذين جعلوا من استعمال الق

ذي               التهديد باستعمالها السبيل لحل المعضالت التي تواجه تلك االستراتيجية، االمر ال
سياسة األمري           ة يعد بمثابة تحذير أمريكي للدول والقوى السياسية المعارضة لل . )512(كي

 .والسيما فيما يتعلق باستعمال القوة لمكافحة اإلرهاب الدولي في أية منطقة من العالم
 

 المطلب الثالث
 2001 ايلول 11التحالفات االستراتيجية األمريكية بعد احداث 

 )  االطار القانوني(
اريخ                ه بت ، 20/9/2002اآد الرئيس األمريكي السابق جورج بوش في خطاب

د        في  ثاني محو     ات        " ر من محاور االستراتيجية بالتحدي ة التحالف ى ضرورة تقوي عل
ى       ا وعل داءات علين ع االعت ى من ل عل المي، والعم اب الع دحر اإلره تراتيجية ل االس

ذا         :  "أذ يقول الرئيس في هذا االمر     ". اصدقائنا من المعروف ان دحر اإلرهاب في ه
 ". قائناالعالم المعلوم يحتاج إلى المساندة من حلفائنا واصد

 
 

ات       ى المنظم اد عل دة باالعتم ات المتح تقوم الوالي ًا س ك ممكن ان ذل ا آ فحيثم
دول لكي تفي بااللتزامات في مكافحة اإلرهاب                 ا  . االقليمية، وعلى سلطات ال وحيثم

ك  دى تل ل مال دراتها، سوف تماث وق ق ر يف ات ان مكافحة اإلرهاب ، ام تجد الحكوم
كل ممكن من اشكال المساعدة التي يمكن لحلفائها     الدول من قوة ارادة، وموارد بأي ش      

 .)513("توفيرها لها

                                                 
المحافظون الجدد، جاءت هذه التسمية في مقابل المحافظين التقليديين، والمحافظـة مدرسـة              ∗

فكرية ذات اطياف عدة في السياسة األمريكية، وبعضها معتدل وبعضها االخـر متطـرف،              

افظون والمحافظون الجدد يقفون على اقصى يمين الحركة المحافظة، في حـين  يقـدرالمح             

عد المحافظون الجدد المنطق الـشكل الـصحيح والوحيـد          يالتقليديون التقاليد بشكل كبير، و    

للمزيد مـن   : إلى درجة كبيرة    ) إسرائيل(للتفكير، والمحافظين تقريباً من اليهود، ويؤيدون       

الـسياسة األمريكيـة     : 2003-2002التقرير االستراتيجي العربي    : التفاصيل يرجع إلى    

اليمين الديني والسياسي، القاهرة، مركز الدراسات الـسياسية واالسـتراتيجية،          تحت سطوة   

 . ومابعدها1،ص2003
تقريـر  " اإلسرائيلي " -كوثر عباس الربيعي، االدارة األمريكية الجديدة والصراع العربي  )512(

،جامعـة بغـداد،    )62(منشور في قسم الدراسات األمريكية، مركز الدراسات الدولية، العدد        

 3،ص2002
 .، المصدر السابق االبنجورج بوش )513(



ادة     2001 ايلول 11لقد جاءت احداث     دولي بقي ع التحالف ال  مسوغًا قويًا العادة تجمي
ه ضد      ذي قادت الف ال ذ التح ه، من ه وقيادت ستطع تجميع م ت ذي ل دة، ال ات المتح الوالي

ام  راق ع اب،1991الع ه بطابع اسالمي .، وتحت شعار مكافحة اإلره ذي  اطرت  ال
ًا للقضاء                 ًا دولي ستدعي تحالف ًا ي صرف، وجعلت شعار مكافحة اإلرهاب شعارًا عالمي
دة            ات المتح ة الوالي ي هيب رت ف ي اث ات الت ك الهجم ار تل ى اث ضاء عل ه، والق علي
الم من             األمريكية ومكانتها الدولية، فقد اعتمد الرئيس األمريكي بوش في وصف الع

ـ          وراء الوال  سياسين ب ين ال ا يصفه احد المحلل ة   "يات المتحدة  األمريكية على م عولم
ول تخشاه وان ماحدث    11ويقصد بذل اشاعة االنطباع بان لكل  دولة       " اإلرهاب    أيل

يما في                          ة ُأخرى من مدن العالم،والس د يتكرر في أي مدين ورك وواشنطن ق في نيوي
د            ى تهدي ارة إل الم       العالم الغربي اذا تكررت االش يم الع ة وق اإلرهاب للحضارة الغربي

 . )514(الحر
اردة المتجسدة في                   ل الحرب الب ة في اوائ ا القوي  ان استعادة الواليات المتحدة للهجته

و ضدنا        (مقولة   ا فه يس معن الم         )من ل ع الع ول، دف د احداث الحادي عشر من ايل ، بع
 المتحدة إلى تشكيله مع      ترغيبًا وترهيبًا إلى تأييد التحالف الدولي الذي سعت الواليات        

 .دول ُأخرى لمكافحة اإلرهاب الدولي
 
 

ة               ومما يدلل على ضرورة التحالف قانونيًا من اجل مكافحة اإلرهاب من وجه
ام                   ا من ع سفيلد في الماني د رام دفاع األمريكي دونال ر ال النظر األمريكية، آلمة  وزي

ات       ، ليؤآد قيمة  حلف الشمال االطلسي، وجهود آثيرة تع         2005 ى جانب الوالي مل إل
ه        : " المتحدة في الحرب على اإلرهاب، إذ يقول       يجب ان يكون من االن فصاعدًا، ان

ة                      ة دول ه اليمكن الي ا ان ا، آم ليس في وسع دولة واحدة، ان تدحر المتطرفين بمفرده
 .)515("…منفردة ان تحارب بنجاح التهديدات المماثلة لهذه الحقبة الجديدة

ة األ  ار الحمل ي اط ا االدارة    وف وة خطته ت أول خط اب، آان ة اإلره ة لمكافح مريكي
ى                 انوني عل زال القصاص الق األمريكية للرد على هجمات الحادي عشر من ايلول، ان
ة       اوالت إرهابي ن مح الم م اذ الع سه انق ت نف ي الوق ات، وف دبري الهجم ي وم مرتكب

سكرية األم     ة الع ن للعملي دف المعل ك اله ان ذل ستقبل، وآ ي الم رى ف ى  ُأخ ة عل ريكي
ة              وافر قواعد ارضية قريب ا تظهر    . افغانستان، فالعملية العسكرية آانت تتطلب ت وهن

ستان،       اه افغان ي تج رك األمريك دا التح دما ب ل عن طى، وبالفع يا الوس ة دول اس اهمي
طى        يا الوس صبح اس ة ان ت ي البداي يا ف ضت روس ة " رف وم  " رأس حرب ي الهج ف

                                                 
نيفين عبد المنعم مسعد، السياسة الخارجية األمريكية تجاه الدول  العربية بعد احـداث               . د )514(

، )صناعة الكراهية في العالقات العربية ـ االميريكية : (الحادي عشر من سبتمر، في كتاب

 .147، ص2002القاهرة، مطابع االهرام التجارية، 
دونالد رامسفيلد، نحتاج إلى حلفاء اللحاق الهزيمة باإلرهاب، نقالً عن صحيفة الزمـان،              )515(

 13/2/2005، بغداد  )2034(العدد



ا         ى اتج ذي ادى إل ادة            األمريكي، االمر ال ات مع الق ة الجراء مباحث ه االدارة األمريكي
ية      ة الروس ت الحكوم ات، اعلن ك المباحث د تل ف، وبع ويم الموق ة وتق روس  لدراس ال
ى                      ات العسكرية عل يا الوسطى في العملي ى استخدام اجواء واراضي اس موافقتها عل

 .افغانستان
اون المتز  ي التع دة ف ات المتح يا والوالي ين روس ات ب د ومضت العالق د بع اعالن (اي

ا ي ) روم ران 2ف يا، بهدف  2002 حزي سي وروس مال االطل ين حلف ش م ب ذي ت ، ال
 تعميق التعاون األمني بين  االخيرة والحلفاء االوربيين والواليات 

 
 

دولتين            .)516(المتحدة ين ال فضًال عن اقامة ترتيبات امنية بشأن ارساء التعاون ب
شار    ع انت المي، ومن اب الع ة اإلره دخول   لمواجه د ل شامل، والتمهي دمار ال لحة ال أس

 .روسيا إلى منظمة التجارة العالمية 
ة    ة بداي ي المنطق ا ف ع حلفائه دة م ة الجدي ات األمريكي ارت التحالف د أث صين، فق ا ال ام
بباآستان اقوى حليف للصين وروسيا، مخاوفها من تعرضها لعملية تطويق أمريكي،            

ى         . )517( الهندي –خاصة في ظل تنامي  التعاون األمريكي         ع الصين إل ذي دف االمر ال
سعى نحو               االنضمام إلى حملة مكافحة اإلرهاب العالمية، والسيما وان الصين آانت ت

مان        ن ايلول،وض شر م ادي ع داث الح د اح ة، بع ساحة الدولي ى ال شها عل دم تهمي ع
ات المتحد         ة، استقرار وجودها ونفوذها في اسيا، مع بقاء وتطوير عالقاتها  مع الوالي

 . خاصًة فيما يتعلق بموقفها من استقالل تايوان)518(بما يعود عليها بالفائدة،
ات          سكري، للوالي ستي الع دعم اللوج ن ال ا م ل له ستويات ال مثي ان، م دمت الياب وق
ات المتحدة،                     ى اراضي الوالي ابي عل ابيع من الهجوم اإلره المتحدة، في غضون اس

د   ووقفت اليابان إلى جانب الواليات المتحدة  ل  أآ  في حربها على اإلرهاب، في المقاب
سابق         ه ال ستمر في صوغ            : " الرئيس األمريكي بوش في خطاب ان لت ى الياب ع إل التطل

شترآة،           صالحنا الم ى م ستند إل ة، ي ة والعالمي شؤون االقليمي ي ال ا ف ادي له دور قي
 .)519("وتعاوننا الدفاعي والدبلوماسي الوثيق

 

                                                 
اوراق " االطلـسية، فـي      - ناظم عبد الواحد جاسور،  اعالن روما والشراكة الروسية             )516(

 .3، ص200، مركزالدراسات الدولية، جامعة بغداد ، بغداد، )103(العدد". اوربية
" ارتياب صيني من الوجود األمريكي في آسيا، موقع الجزيرة، شبكة المعلومات العالمية              )517(

 .http: //www.aljazeera..net :، على الموقع االتي 2002االنترنيت، 
هالة خالد حميد، الدور األمريكي في تحديد حركات األمن واالستقرار في اسيا، مجلة             . د )518(

، 2002، مركز الدراسات الدولية، جامعـة بغـداد، بغـداد           )18(، العدد "يةالدراسات الدول "

 57ص
 .المصدر السابق،  االبنجورج بوش )519(



ة       ) إسرائيل (يات المتحدة و   اما عن التنسيق األمني بين الوال      ق بالحمل ا يتعل فيم
بق        رائيلي االس وزراء اإلس يس ال د  ان رئ اب ، فنج ة اإلره ة لمكافح ل (الدولي اريي

ارون شعب        )ش ة ، فعدال اب ذ ريع ة اإلره ي مكافح ي ف سلوك األمريك ن ال ذ م ، اتخ
ابيين اسوة بالوالي     ) شعبًا إرهابياً (الفلسطيني   ات المتحدة،  وبدا يعلن انه يحارب اإلره

سياسة            ي ال ل وتبن ًا لتقب أة دائم ة مهي ية األمريكي روف ان االرض و مع ا ه ومم
دة للموقف        اإلسرائيلية، وعزز من ذلك اتخاذ إسرائيل مجموعة من االجراءات المؤي

 :األمريكي بعد احداث الحادي عشر من ايلول، ومنها
ات اسالمي -1 ام عناصر وجه ى اته رائيلية إل ة اإلس ي سارعت الحكوم ل حرآت ة مث

سطيني     (، و )حماس( اد االسالمي الفل يما وان    ) حزب اهللا (، و )الجه ان، الس في لبن
ات     سالح للجماع ال وال وردين للم م الم د اه ه اح زب اهللا بأن تهم ح رائيل ت إس
المي      اد االس اس والجه دة وحم ين القاع ل ب لة الوص ل ص ة ويمث اإلرهابي

 . )520(الفلسطيني
ى عدد         حاولت الحكومة اإلسرائيلية استث    -2 اء المسؤولية عل مار الموقف من اجل الق

ى       اب عل د لإلره ود قواع اب، او وج ا لإلره دعوى دعمه ة، ب دول العربي ن ال م
ان والعراق      وآانت النتيجة   . )521(اراضيها، وتم الحديث صراحة عن سوريا ولبن

 الطبيعية للنداء األمريكي الموجه للمجتمع الدولي للتحالف معها، في 
 

ى  ضاء عل بيل الق ضمام    س ن ان ضًال ع دول، ف م ال ن معظ ة م ى تلبي اب ان الق  اإلره
رقم      ا الم دة، وقراره األمم المتح ة، آ ات دولي اريخ ) 1373(منظم ، 28/9/1991بت

ى األمن            . بتفويض الواليات المتحدة وحلفائها    ًا عل اب، حفاظ بالحق في مكافحة اإلره
 .والسلم الدوليين

 
 

                                                 
 .78-77تايلر، المصدر السبق، ص. ا. برادلي )520(
و موقـع   " اإلسرائيلي   -المحور" أمريك شوبراد، سبتمر من منظور الجغرافية السياسية         )521(

 :               :على الموقع االتـي ) االنترنيت( العالمية، شبكة المعلومات2002لجزيرة، 

http: //www.aljazeera..net -1373- نصت الفقرة -2001/ايلول / 28 صدر في 

الحق الراسخ للفرد او الجماعة في الدفاع على الـنفس كمـا هـو              " الثانية من القرار على     

 الوسائل وفقاً لميثـاق االمـم       معترف به في ميثاق االمم المتحدة، وضرورة التصدي بجميع        

قرار : ينظر في   ".  النتحدة للتهديدات التي توجهها االعمال اإلرهابية للسالم واألمن الدوليين        

، ونصه متوفر علـى شـبكة    28/9/2001الصادر في   ) 1373(مجلس األمن الدولي رقم     

ــة  ــات العالميــ ــت" المعلومــ ــي " االنترنيــ ــع االتــ ــى الموقــ : علــ
http://www.ogr/doc/UNDOC/GEN/NOL.557/43/PDF. 



 
 المبحث الثالث

   2001ايلول 11بعد احداث   وسائل مكافحة اإلرهاب 
ة             ذ استراتيجتها األمني دة   "استعملت الواليات المتحدة األمريكية في تنفي ، "الجدي

ة عدوها  بيًال لمواجه ة، س ة والخارجي ين الداخلي اه الجبهت دة اتج ائل واجراءات ع وس
د سواء،  ى ح دولي عل داخلي واألمن ال دد األمن األمريكي واألمن ال ذي يه د ال الجدي

 رآزت االدارة األمريكية في آن واحد على شن حرب واسعة على اإلرهاب في                لذلك
داخلي                 شهد الوضع ال م ي الساحة الدولية، والقيام بسلسلة من االجراءات الداخلية التي ل

ة ومكافحة  اإلرهاب                  دو  (مثيًال لها، ومن ثم حملت الواليات المتحدة نفسها مواجه الع
 :  ائل واجراءات عدة وهيللعالم، مستعملة بذلك وس) الجديد

 المطلب االول
 اجراءات األمن الداخلي

 انطوت هجمات الحادي عشر من ايلول على العديد من الدالالت بالنسبة لألمن 
 )522 (:الداخلي في الواليات المتحدة، ومنها

ان الواليات المتحدة لم تعد في مأمن من الهجمات الخارجية وعمليات  اإلرهاب  -1
  .الضخمة

ن الكشف المسبق عن تلك الهجمات في اثناء مرحلة التخطي واالعداد، العجزع -2
. على الرغم من االمكانات الضخمة الجهزة األمن واالستخبارات  األمريكية
ولذلك تحرآت ادارة الرئيس بوش بسرعة باستعمال الوسائل التي قد تمكن 

من خالل . الواليات المتحدة من تقليص قابليتها على التعرض لهجمات مفاجئة
 :االجراءات اآلتية

شرين االول    8 انشاء مكتب األمن الداخلي بمقتضى امر رئاسي صدر بتاريخ           :اوًال   ت
 ، واوآلت له تطوير استراتيجية شاملة لحماية الواليات المتحدة 2001

 
ع   ة م ذه المهم ة به شاطات  المتعلق سيق الن ة، وتن ات إرهابي دات او هجم ة تهدي من أي

 ، )523(السلطة التنفيذية
ا ي    :ثاني رئيس ف صح لل داء الن ن اس سؤوًال ع ون م داخلي ليك ن ال س لألم شاء مجل  ان

ة،    االت واالدارات التنفيذي ود الوآ سيق جه ة، وتن داخلي آاف ن ال ضايا األم ق
 .وتطوير سياسات األمن الداخلي وتنفيذها

                                                 
خليل حسين، االستراتيجية االمبراطورية في وثيقة األمن القومي األمريكـي، بحـث            . د )522(

ــت  ــة، االنترني ــات العالمي ــبكة المعلوم ــى ش ــشور عل ــي" من ــع االت ــى الموق : عل
http://www.albyan.com. 

(523) President Bush's Speech on   U.S.A  Security.Remarks  by  the 
President    in  an  Address  to  the  National  the  cross  gall  
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ر       ة، ووزي ر الخزان رئيس، ووزي ائبي ال رئيس، ون ن ال س م ذا المجل ون ه يتك
ر           )وزير العدل (المدعي العام   الدفاع، و  سانية ، ووزي ، ووزير الصحة والخدمات االن

ة،                   ات الفدرالي دير مكتب التحقيق ة إلدارة الطوارئ، وم ة الفدرالي دير الوآال النقل، وم
رئيس     ه ال ه ل سؤول يوج داخلي، وأي م ن ال شؤون األم رئيس ل ساعد ال ن م ضًال ع ف

 .)524(الدعوة
داخلي     ( وقع الرئيس بوش     2002 تشرين الثاني    25وفي    : ثالثا انون األمن ال ذي  ) ق ال

شأ  داخلي(ان ن ال املة   )وزارة األم تراتيجية ش وير اس ة تط ا مهم ت إليه ، واوآل
ا     )525(لحمية الواليات المتحدة من أية تهديدات او هجمات إرهابية         ، واسندت إليه

االستخبارت واالنذار، ودعم امن الطيران والسفر على الطرق         :المهمات االتية   
ول           ن دخ يهم م وب ف ر المرغ خاص غي ع االش د، ومن سكك الحدي ة، وال البري
ة       ات الطارئ ة  االزم ى مواجه بالد عل درة ال سين ق ة، وتح االراضي األمريكي
ة                 ة البيئ ة، وحماي ة والبايولوجي ع الهجمات باألسلحة الكيمياوي والرد عليها، ومن

ل المعلومات   االساسية من اية هجمات إرهابية، وانشاء مرآز  متخصص لتحلي          
 .)526(االستخباراتية 

 
دل             : رابعًا د لعبت وزارة الع ة وق اعادة هيكلة وزارة العدل، ومكتب المباحث الفدرالي

دل     ر الع ة وزي اب برئاس ة اإلره ة مكافح ي حماي ًا ف ون (دورًا مهم ج
ت رئيس     Jhon Akrocoft) اآروآوف ر ان ال نهم ذآ بعض م ى ان ال  ، حت

دل،        األمريكي يكافح اإلرهاب في داخ     ل الواليات المتحدة باستعمال وزارة الع
ل احداث الحادي                ه قب ع ان والحرب الخارجية، باستعمال وزارة الدفاع، والواق

سة        ات الخم ن ضمن االولوي م تك اب ل ة اإلره ان مواجه ول  ف ن ايل شر م ع
م واحد،               ة رق ك االحداث اصبحت هي االولوي د تل دل، وبع االولى لوزارة الع

دور  ال       ابيين،              فضًال عن ال ة اإلره دل في التحقيق ومحاآم وزارة الع دي ل تقلي
ون   ال ج ا ق ستقبل، وآم ي الم ة ف ات إرهابي ع  عملي تم  بمن دأت ته ا ب فانه

ت   ي   " اآروآوف ونغرس األمريك ام الك تماع ام سة اس ي جل ن ان : " ف اليمك
ات          اجراء التحقيق وم ب ل ان نق ن اج ضربتهم م وا ب ابيين ليقوم ر اإلره ننتظ

ة         )527("عليهموعمليات القبض     ،  (FBI)، اما بالنسبة لمكتب المباحث الفدرالي
اموا    ذي  ق ابيين ال ي رصد اإلره شل ف ق بف رة تتعل ادات آثي د تعرض النتق فق
ال                   نعهم من االستمرار بممارسة االعم ول، وم بهجمات الحادي عشر من ايل

                                                 
التـسلح  : ( أوربي واألمن العالمي، في كتاب       –أيان انطوني وآخرون، النظام االطلسي       )524(

 140، المصدر السبق، ص)ونزع السالح
 .140 المصدر نفسه، ص )525(
 .140المصدر نفسه ، ص، )526(
مراجعـة لألجهـزة    :  سبتمر واألمن القومي األمريكي    11فى كامل، احداث    محمد مصط  )527(

 .56، ص2002، يناير )147(، العدد"السياسة الدولية"والسياسات ،مجلة 



و         ب ه د للمكت دير جدي ين م م تعي ذلك  ت ة ل ة،  ونتيج رت (اإلرهابي روب
وللر انون االول   )Robert Mollrم ن آ ث م ي الثال ن ف ذي اعل ، 2001، ال

ات              خطة طموحة العادة هيكلة المكتب وانشطته، ترآز على منع حدوث عملي
ة             ذي يتعامل مع مواجه سم ال إرهابية في المستقبل، واعطيت اهمية خاصة للق

وعمليات التخابر االجنبي، واعلن موللر ان  اولويته االولى ستكون          . اإلرهاب
 ، )528("استعادة ثقة الشعب األمريكي في مكتب  المباحث الفدرالية(

 
سا رو      :خام ون نيغ ين ج وش تعي ورج ب ي ج رئيس  األمريك ن ال   اعل

ة، وهي المؤسسة        Jon Negro Bonti"بونتي  ديرًا للمخابرات القومي م
ى    راف عل ولى االش ي تت دة ال ي    ) 15(الجدي تخباراتيًا يعن ًا واس ازًا امني جه

االت م دير بمج ولى م ا ، ويت دة وخارجه ات المتح ل الوالي ة  داخ ختلف
ة       ى وآال راف عل دة االش وانين الجدي ق الق ى وف ة عل ابرات القومي المخ

ـ    ة ال تخبارات المرآزي شرطة    CIAاألس زة ال اب واجه ة اإلره ،  ومكافح
ن        ة األم ي وآال تخبارات ف دات االس ة اداء وح ب مراقب ى جان ة إل االتحادي

 . )529(جية والطاقة والخزانةالقومي ووزارة الخار
ًا  سكري  :سادس اآم الع ران والح ن الطي اب وام ة اإلره وانين مكافح د :  اصدار ق وق

د  ة ض ة الداخلي أمين الجبه وانين لت ن الق دد م ى ع ونغرس عل ق الك واف
، 2001لعام  ) القانون الوطني األمريكي  (اإلرهاب واهمها ما عرف  باسم       

ول بوقت           وتقدمت االدارة بهذا المشروع بعد اح      داث الحادي عشر من ايل
ه                    ع علي رة، ووق ة آبي شكل سريع وبأغلبي ه ب ونغرس علي قصير ووافق الك

ي   ي ف رئيس األمريك ك    26/10/2001ال ن ذل ذًا م ًا ناف صبح قانون ، لي
ين لطات       .)530(الح ت س ي دعم واد الت ن الم د م انون العدي ذا الق ضمن ه ت

ن اه      اب، وم ة اإلره ى مواجه ة إل ن األمريكي زة األم ي  اجه واد الت م الم
 :يتضمنها هذا القانون

 
 
 
 
 

                                                 
 57المصدر نفسة ، ص )528(
منهجية وافراد،  شـبكةالمعلومات     : التحوالت الجارية في اجهزة االستخبارات األمريكية      )529(

 http://www.alriyada.com.2003:  الموقع االتي على" االنترنيت" العالمية
منار الشوربجي، الحريات المدنية في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحادي عشر مـن              )530(

 .10، ص2002، )285(، العد"المستقبل العربي"ايلول سبتمر، مجلة 



اعطاء المدعي العام األمريكي سلطة احتجاز االجانب المشكوك في قيامه بانشطة            .1
 .إرهابية لمدة سبعة ايام دون توجيه اتهام لهم

ة التي                  .2 ون المختلف زة التليف ى اجه اعطاء السلطات الفدرالية الحق في التصنت عل
بهم ، بما في ذلك التصنت على التليفونات المحمولة         يستعملها اإلرهابيون المشتبه    

 .والثابتة
د             .3 السماح لسلطات األمن في الحصول على تسجيالت االتصاالت عن طريق البري

 .االلكتروني من الشرآات التي تقدم  خدمات االنترنيت
ة          .4 ات المتعلق ي االمعلوم ابرات ف زة المخ ائي واجه ث الجن زة البح شارآة اجه م

 )531 (.باإلرهابيين
ا             .5 شتبه في انه ة التي ي ع االرصدة المالي السماح لوزارة الخزانة بسلطات اآبر لتتب

 .تستهدف  تمويل عمليات إرهابية، ورصد عمليات تبييض االموال
 )532 (.زيادة اعداد  قوات حرس الحدود على الحدود الشمالية .6
ة،   .7 ال إرهابي ي اعم ورطين ف ب المت ة األجان سكرية لمحاآم اآم الع شاء المح ان

ة او     دة األمريكي ات المتح ارج الوالي الهم خ تم  اعتق ن ي ى م ك عل ق ذل وينطب
اآم  من                . )533(داخلها وستكون للرئيس وحدة سلطة  تقرير من يمثل امام هذه المح

ا   شمل احكامه ن ان ت ين، ويمك ة الثلث ا بأغلبي ة احكامه صدر المحكم ين، وت المتهم
ر قا ة غي ا النهائي ا ان قراراته دام، آم م باالع رئيس الحك رر ال تئناف، ويب ة لألس بل

األمريكي انشاء تلك المحاآم، بان الواليات المتحدة تمر بظروف استثنائية تتطلب           
 هذا النوع من المحاآم، آما اشار إلى ان الرئيس األمريكي االسبق 

 
 

رة       روزفلت قد اتخذ قرارًا مشابهًا اثناء الحرب العالمية الثانية، ومن ثم فهي ليست الم
  .)534(التي يتم فيها اللجوء إلى اتباع هذا النوع من المحاآماالولى 
                                                   

 
ومي           : سابعًا   ات األمن الق ة لمتطلب ة      : زيادة التخصيصات المالي  اذ عكست الميزاني

ام      رئيس األمريكي للع ق    2003التي وضعها ال ى تحقي زام الكامل عل ، االلت
داخلي   )  بليون دوالر  37،7(خلي اآبر، اذ تم تخصيص مبلغ     امن دا  . لآلمن ال

                                                 
  في النظـام     خليل حسين، مالحظات على استراتيجية األمن القومي األمريكي وأثرها        .  د )531(

ــة    ــات العالمي ــبكة المعلوم ــدولي، ش ــت" ال ــي  " االنترني ــع  االت ــى الموق :                    عل
opinion                               /com.onlinemiddleeas.www://http    

      المصدر السابق)532(
 .18لشوربجي، المصدر  السابق ، صمنار ا )533(
 .50المصدر السابق ، ص )534(



دود  ان بح د ان آ ون دوالر19،5(بع ام )  بلي رقم 2002ع ذا ال  ، ويعكس ه
 . حجم االولوية المعطاة لآلمن الداخلي 

 : اجراءات ُأخرى لحماية األمن الداخلي: ثامنا 
اء   ة اعط اء عملي ة بابط ة األمريكي ى أوعزت وزارة الخارجي فر إل يرات س تأش

ين  سن              ـ  16الواليات المتحدة األمريكية للذآور من العرب والمسلمين ب  سنة  45 وال
ات              25من   اجراء تحري ة ب  دولة مختلفة، حتى تقوم سلطات الهجرة والمباحث الفدرالي

 . )535(امنية عنهم
 

 المطلب لثاني
 الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية

ف ا   دمتها توظي ي مق ة       وف ن لمكافح س األم اص مجل شكل خ دة وب م المتح الم
ن      س األم ى مجل يطرتها عل الل س ن خ دة م ات المتح تطاعت الوالي اب، اذ اس االره
رارات       تمرير  المشاريع األمريكية، بل  ودفع االمم المتحدة ومجلس األمن الصدار ق

 وهذا ماحصل بعد هجمات  الحادي . مؤيدة ومساندة للسياسة األمريكية
 

ن ة  عشر م ة لمحارب ود الدولي د الجه ي تزاي ًا ف ًا دولي كلت منعطف ي ش ول الت  ايل
ه ة مرتكبي ان . اإلرهاب ومعاقب راران المرقم ) 1368(فصدر عن مجلس  األمن الق

اريخ  ي ) 1373( و2001/ 12/9بت ة،  2001 / 9/ 28ف ات اإلرهابي ة الهجم ،  الدان
د                ا، وتجمي ة وتحريمه ال اإلرهابي ل االعم ذين      ومنع ووقف تموي وال االشخاص ال ام

يقومون بنشاطات إرهابية، ومنع تقديم  انواع الدعم لها، واالجراءات العسكرية ضد      
التنظيمات اإلرهابية وحمل الدول مسؤولية منع االعمال اإلرهابية، واتخاذ الخطوات       
ابيين، رصد              االزمة لمنع ارتكاب االعمال اإلرهابية، وعدم توفير المالذ األمن لإلره

نح             ومنع   ة، وم شبكات اإلرهابي ادل المعلومات عن ال ة، وتب تحرآاتهم وتقديمهم للعدال
شرعي     ) 1373(قرار مجلس األمن الدولي رقم       دفاع ال ومن الواضح ان     . )536(حق ال

ادة        ) حق الدفع الشرعي  ( من  ) 51(اليتحقق اال عندما تتعرض الدولة للعدوان طبقًا للم

                                                 
  .خليل حسين، االستراتيجية االمبراطورية األمنية األمريكية الجديدة. د )535(

يدين وبصورة قاطعة وبأقوى العبارات الهجمات       " 2001/ ايلول/ 12 صدر في      -1368-

ورك وواشـنطن العاصـمة      في نيوي  2001ايلول  / 11اإلرهابية المروعة التي وقعت في      

وينسلفانيا، ويعتبر هذه االعمال تهديداً للسالم واألمن الدولي، شأنها شأن أي عمل إرهـابي              

 .دولي
 متوفر علـى    28/9/2001الصادر  في    ) 1373(انظر قرار مجلس األمن الدولي رقم        )536(

ــات  ــبكة المعلوم ــةش ــة او الدولي ــت  " العالمي ــي " االنترني ــع االت ــى الموق  :عل
http://www.org/doc/UNDOC/55743/pdf. 



م الم  ة لآلم ة العام ددت الجمعي اق، وح ا حق  الميث ة م ي يحق لدول االت  الت دة الح تح
 .ولم يرد بينها االعمال التي توصف بأنها إرهابية . )537(استخدام الدفاع الشرعي

ى                 سيطرة عل ة وال نجد مما تقدم، ان الواليات المتحدة األمريكية لم تكتف بالهيمن
دول،        ة ال ي معاقب انوني ف صاصها الق لبت اخت ل س ن، ب س األم دة ومجل م المتح االم

ى                       ومال الم إل سيم الع ى تق ا إل ل تعدى االمر به ا، ب ة ومعاقبته حقة الجماعات اإلرهابي
دة لوضع                ة الوحي سها المرجعي ات المتحدة من نف دول خير ودول شر، وجعلت الوالي
ة   تظل غامضة  بدرج ا س ف، آم د وتعري ن دون تحدي تظل م ي س يم الت ايير للتقي المع

 االصغاء لما تقرره الواليات المتحدة التسمح الحد ان يستوضح طبيعتها اال من خالل
 .األمريكية

 
 

ارج   ية ُأخرى،خ ارات سياس ل خي ى تفعي دة عل ات المتح ت الوالي ل عمل وبالمقاب
 نطاق المنظمة الدولية، منها العمل على اقامة تحالفات دولية واسعة تحت قيادتها 

ؤثرة رى، والم ة الكب وى الدولي ع الق ا م سيطر عليه وات تفاعل م اء  قن ام لبن ي النظ  ف
ذ استراتيجيتها                     ى تنفي ا عل ي لمعاونته وي، اوتحالف دول وين تجمع ق الدولي بقصد تك

 .)538(العالمية للهيمنة
اء         سب حلف و  آ ية نح ا الدبلوماس ل جهوده ى تفعي دة عل ات المتح ت الوالي ا عمل آم

اتو   (خارج نطاق     ) الحليف االستراتيجي   (يحملون صفة    دول      ) حلف الن خاصة مع ال
م دور فاعل       التي تحمل م  ان  يكون له ة، ب يزة استراتيجية بالنسبة للمصالح  األمريكي

او باتجاه تضييق الخناق على الدول التي       ) الحرب على اإلرهاب  (في اطار مايسمى بـ   
تملك، او تسعى المتالك أسلحة الدمار الشامل، اوتلك التي تصفها الواليات المتحدة بـ             

شار       وذلك من خالل تحديث     ) الدول المارقة ( قوانين واجراءات دولية لضبط نقل اوانت
ة  ة النووي سياسيون        . )539(التقني ا ال وم به ي يق ية الت والت  الدبلوماس ن الج ضًال ع ف

ل       اب عم ة اإلره دولي لمكافح الف ال ل التح أن عم الم ب اع دول الع ون القن األمريكي
 . صحيح، ويعمل وفقًا لآلعتبارات القانونية واالخالقية

ات الم زعم الوالي ى    وت رص عل سؤولية، وتح ى بالم الم تتحل ا للع دة، أن قيادته تح
دول  ) احترام حقوق االنسان(االلتزام باخالقيات وقواعد    يادة ال والحرص  . واحترام س

ة االغراض                 ه تغطي ة من على تطبيق مقررات الشرعية الدولية، وهو زعم آانت الغاي
 . االستراتيجية الكامنة وراء الحرب ضد اإلرهاب

 
 
 

                                                 
 . انظر المادة الثالثة من قرار  الجمعية العامة لألمم المتحدة والخاص بتعريف العدوان )537(
، سلسلة دراسـات    "دراسات دولية "د، منعم العمار، الهيمنة األمريكية وجدلية المواجهة،         )538(

 .14، ص2002د،استراتيجية، مركز الدراسات الدوليةة، جامعة بغداد، بغدا
 .18المصدر نفسه، ص )539(



 
 
 

 لب الثالثالمط
 الوسائل االقتصادية   

ة     سيولتها النقدي ة ب صادية المتمثل ا االقت ة قوته ستعمل الدول ا ان ت صد به ونق
سياسة                       ة ال أثير في حرآ ة، من اجل الت والمالية، وحجم مشارآتها في التجارة الدولي

دول ُأخرى          سها من خالل               . الخارجية لدولة او  ل يلة االقتصادية  عن نف ر الوس وتعب
س ب او      الم اس ترغي حبها، آأس أة او س نح المكاف تخدام م م اس ة اذا ت اعدات الخارجي

دول     داف ال ع اه سجم م لوك ين ي س ى تبن ة إل دول المتلقي ع ال ى دف دف إل ب ، يه ترهي
 . )540(المانحة للمكافأة او المساعدة

وتعول الواليات المتحدة على المساعدات الخارجية وتقديمها آأداة مهمة تحقق بعض            
 )541 (: انطالقًا من اعتباريين اهدافها،
ديم    : االول ا تق يح له ا يت رى، مم صادية آب وة اقت ا ق ا وآونه ا وثروته ضمن غناه ويت

ستواها         ي م رًا ف ؤثر آثي دول  دون ان ي ن ال د م تى، وللعدي ساعدات ش م
 .االقتصادي

اني ساعدة       :الث ة للم دول الماس ض ال ة بع دة لحاج ات المتح ادراك الوالي ق ب يتعل
ة،                 الخارجية، مما  دول المعني ى ال ة ضغط عل ى استعمالها، آورق ساعدها عل  ي

 .لدفعها نحو نهج سياسي معين
ويمكن تحديد الوسائل االقتصادية التي لجأت اليها الواليات المتحدة  في استراتيجتها               

 :لمكافحة اإلرهاب  بما يأتي
 
 
 
 
ا الموجو           -1 دين داخل   االستمرار في تقديم المساعدات  المالية واالقتصادية لحلفائه

ا و  ل ترآي شارفها مث ى م ة، اوعل ؤر اإلرهابي اطق الحاضنة للب رائيل(المن ، )إس
ة     ة سياس ذ اي ة اإلرهاب،وتنفي ي مكافح ا ف ى جانبه وفهم إل تمرار وق ضمان اس ل

 .تطلب منهم بهذا الشأن
اطق       -2 ي من ودين ف دقائها الموج صادية الص ة واالقت ساعدات المالي ادة للم زي

ستان      : ( لاإلرهاب اوعلى مشارفها مث    ستان واوزبك ة  ) مصر واالردن وباآ بغي

                                                 
، 1991سة الخارجية  دراسة نظرية، بغـاد، دار الحكمـة،           مازن الرمضاني، السيا  . د )540( 

 .46ص
محمد فريد ، ابو ظبي، مكركز االمارات للدراسات        . د: لستر ثرو المنتاطحون، ترجمة      )541(

 .209، ص196والبحوث االستراتيجية، 



ى                   ساعد عل د ت ة معلومات ق ضمان  دخولهم في حملتها ضد اإلرهاب، وتقديم اي
يهم بض عل ن   .الق صادية ع ات االقت ع العقوب دة  برف ات المتح د قامت الوالي ، فق

 باآستان قبل الحرب على افغانستان، وآانت هنالك قروض مالية قدمتها 
ات المت ام  الوالي راق ع ى الع ل الحرب عل ألردن قب دة ل ذلك  2003ح تخدمت آ ، واس

ا                 أمين جانبه ٍا في ت سياسة المعونات الخارجية للدول النامية آأحد الوسائل التي اتبعته
شاء     . )542(في تلك الدول خالل الحرب ضد اإلرهاب          ة  إن واقترحت االدارة األمريكي

م    ل اس د يحم ساعدات جدي ندوق م دي االل: " ص ساب تح دةح ة الجدي " في
(Millennium Challenge Account)  ارات دوالر سة ملي غ خم وبمبل

 .خصوصًا للدول  التي تخلو من اإلرهاب وتدعم الديمراطية في  بالدها
يلة   -3 تخدام الوس ي اس ة ف دة األمريكي ات المتح دم الوالي صادية، تتق ات االقت العقوب

ر      شكل انف ك ب م ذل واء ت اب، س ى اإلره ي ترع دول الت د ال رار ض ادي  أي  بق
ر                 ي عب اع دول صادر من الواليات المتحدة األمريكية، او بقرار صادر عن اجم

ا       ريكيين،          . االمم المتحدة آما حصل في ليبي صناعيين األم ر لرابطة ال وفي تقري
ا     راق وآوري ا  الع ة ومنه صادية األمريكي ات االقت أثرت بالعقوب ة ت ة دول ان مئ

 . )543(ويوغسالفياالشمالية وايران ، وليبيا، وآوبا 
 

ول               صادية ، يق ولن   " والتنمية  بوصفها احد وسائل  مكافحة اإلرهاب االقت آ
ة االسبق         " باول   ة األمريكي ر الخارجي ة واألمن       ": " وزي ة والديمقراطي ان التنمي

ذل                   م تب ا ل عوامل مترابطة ، والقيم الديمقراطية اليمكن ان تنتشر بصورة اوسع م
ية االقتصادية، وال يمكن لبلد مهما آان قويًا ان يضمن    جهود دؤوبة في مجال التنم    

ان     ع الطغي زج م ن ان يمت صادي يمك ور االقت وز او الج ادام الع عبه م ن ش أم
 . )544("والتعصب وهذا يكفي لظهور اإلرهاب

 
 

 المطلب الربع
 الوسائل الثقافية والمعلوماتية  

ول   اصبحت االليات الثقافية واالعالمية بعد احداث الحادي عشر         2001/  من ايل
اذ آان لوسائل . من اهم آليات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية في مكافحة اإلرهاب،

ـ             ل ب اإلرهاب  (االعالم الدور في ابراز صورة العدو الحديث للحضارة الغربية المتمث
                                                 

يستوفر، اإلرهاب وامن امريكا، قراءة في التشخيص والعالج،         جيمس بيكر، ووارن كر     )542(

 18/12/2004، )9517( صحيفة الشرق االوسط،العدد: نقالً عن 
، "مجلـة الـسياسة الدوليـة     "ية نظـرة مـستقبلية،      دجمال مظلوم، الحروب االقتصا   . د )543(

 .234 ص2001، يوليو، )145(العدد
صحيفة الشرق  (خالقية في الحرب على اإلرهاب،      كولن باول،اين تقع مسؤولية أمريكا اال      )544(

 15/1/2005، )9535( ، العدد)االوسط



ول والعواطف                  ) االسالمي ان والعق أ االذه ات المتحدة، واخذت تهي ه الوالي دعي ب مات
ة للحضارة             معًا، في    داء  والكراهي ون الع سلمين  يكن عموم الغرب والعالم على ان الم

الغربية عمومًا واألمريكية بشكل خاص، وحاولت  وسائل االعالم ابراز قوة الواليات 
ى     ضاء عل ي الق درتها ف اتي، وق سكري والمعلوم ا الع ة، وتفوقه دة األمريكي المتح

يس ع          ة          اإلرهاب أينما وجد، فهو االآثر خطورة ل ات المتحدة األمريكي ى امن الوالي ل
 .فحسب، بل انه يهدد األمن والسلم والدوليين آكل

ومن خالل هكذا تأثير دعائي ونفسي، تمكنت االدارة األمريكية من قيادة تحالف دولي           
ر حرصاًُ                    ) آما تبين  سابقاً   ( ة االآث ا الدول المي، انه ام الع رأي الع ه لل وحي من خالل ت

 ففي سياق استرانيجية األمن  . قرار المجتمع الدوليعلى امن وسالمة واست
 

ام        صادرة ع ة              2002القومي األمريكي ال اليب الفكري ة االس ى اهمي ز عل م الترآي  –، ت
اب   ى اإلره رب عل ي الح سالح ف ة آ ضمنت   . الثقافي ي ت ة الت ة الوثيق ي مقدم اء ف وج

ة ان   تراتيجية األمريكي داف االس ات وأه دة ه  : " منطلق ات المتح دها الوالي ي وح
ولذلك سنعمل على تسير    . المسؤولة عن امن العالم وحريته، وهي مصدر القيم الوحيد        

ر واسعة المدى سياسية واقتصادية                         ة تغيي الم من خالل عملي قيمنا في آل ارجاء الع
ة ة  .)545(واجتماعي ابرات األمريكي ة المخ شترك  وآال الم  CIA وت ائل االع ع وس  م

دقيق         ) إلرهابيالعدو ا (األمريكية، أبراز فكرة     اذ تتم هذه العملية من خالل التخطيط ال
ام                 ر االوه ضليل وتمري د الت الجهزة المخابرات، والتنفيذ  الناجح لبرنامج دعائي يعتم

 والتبرير لسياسات االدارة األمريكية، موظفة في سبيل ذلك 
دة  الشرآات االعالمية األمريكية العمالقة ذات الكفاءات  العلمية، والكوادر الم          ع

ى            ًا عل ا حفاظ سكوت عليه دو من فضاعات اليمكن ال علميًا للترويج إلى مايرتكبه الع
 .األمن والسلم الدوليين

ائي         ي ودع اب اعالم ق خط ي خل وي ف دور الق ة ال الم األمريكي ائل االع ان لوس وآ
. أمريكي مؤثر له صداه في انحاء العالم آافة للترويج عن توجهات السياسة األمريكية            

ام           السيما ف  رأي الع ام ال شويه صورته ام يما يتعلق بنشر االخبار الغريبة عن العدو، لت
اً                  ق حماس ذي يخل سخط، االمر ال ارة مشاعر ال ة    " العالمي، من اجل اث يخول الحكوم

ة   م        " األمريكي ة االم ى هيئ غطها عل ائل ض ة وس ن تعبئ ا م رارات تمكنه اذ ق واتخ
ة صدرت عن          المتحدة، ومجلس األمن اتخاذ قرارات وصفت على ا        رارات دولي ا ق نه

ستان ويوغسالفيا                سودان وافغان ا حصل ضد العراق وال ،تحت  )546(اجماع دولي، آم
 . ذريعة مكافحة اإلرهاب او امتالك أسلحة دمار شامل

 
 
 
 

                                                 
 .6، المصدر السابق ، ص االبنجورج بوش )545(
 .173المصدر نفسه ، ص )546(



 المطلب  الخامس
 الوسائل العسكرية  

يس فقط                ا، ل ة العلي  تاخذ القوة العسكرية موقعًا متميزًا في االستراتيجية األمريكي
بسبب ادراك الواليات النتحدة  للتأثير الذي تحدثه هذه القوة فحسب، ال بل النها تمتلك               

راهن      ت ال ى الوق الم حت ي الع سكرية ف انة ع ر ترس ة  . اآب دت االدارة األمريكي ووج
ادة نظر صريحة    ، 2001السيما بعد احداث الحادي عشر من ايلول    انه البد من اع

ي آانت تعمل  بموجبه  ادئ الت وات بالمب ة، أو تنظيم الق سياسة الخارجي ا سواء في ال
ان المخاطر   : المسلحة وقيادتها، وعقيدة استعمال القوة فيها على وفق فهم محدد وهو             

ة من                  د موجه م تع التي تواجه الواليات المتحدة قد تغيرت مصادرها وطبيعتها، فهي ل
دم لها التسهيالت عدو محدد من الدول بل زاده من مجموعات ارهابية دولية، ودول تق

ستعدة       زود او م رى تت شامل، وُأخ دمار ال لحة ال ك أس ن دول تمتل ذلك م دعمها، آ وت
ا ن  . النتاجه ادي عشر م ضربة الح شابهة ل دة ضربة م ات المتح ولكي تتجنب الوالي

ة ضد                        د اطالق ضربات وقائي ة، تعتم تراتيجية وقائي ى تبني اس ا سعت إل ايلول، فانه
 . )547(اعدائها المحتملين

و  وم اب ه ة اإلره ي مكافح سكرية ف اد الوسيلةالع ى اعتم ة إل ادفع االدارة األمريكي : م
ة  دد (جماع افظين الج تراتيجية    ) المح ات اس ن منطلق واقفهم م ستقي م ذين ت ال
 .)548(عسكرية

د                 دة؟اذ اآ اطر جدي آما وجت الواليات المتحدة نفسها بحاجة إلى بناء القوة العسكرية ب
 وهو باحث أمريكي استراتيجي     Anthony Kordsman" انطوني آوردسمان   " 

 :لمقاومة اإلرهاب علينا العمل على:  "هذا بقوله 
 
 
 
اعادة بناء وهيكلة برنامج  مقاومة اإلرهاب من خالل االعتماد على آوادر جديدة  -1

موجهة حيال اقطار وحرآات محددة، وباتجاه تغيرات في سلطات فرض النظام، 
 المخابراتي الخارجي لفرض  القانون، مما والقانون الداخلي، وفي التعاون

 .سيجعل ذلك البرنامج اآثر تأثيرًا 
ادرة للعمل سنوات عدة من خالل                       -2 ي شامل ق اع داخل ة دف امج منظوم تطوير برن

ذه االستراتيجية،           ذ ه رامج لتنفي ذه الب وضع برامج مؤثرة ، وميزانيات متوازية له
ابرات ووزارة      ومن المتصور ان يربط هذا البرنامج آل من وزار         ة  الدفاع والمخ

سؤول، او       و الم ن  ه ضلة م ل مع ن ح ة م ر اهمي يكون اآث ذا س ة، وان ه الداخلي
 .محاولة ضبط القضية من االعلى 

                                                 
عالم على الحافة، شبكة المعلومات العالمية ، االنترنيت على الموقع          . عبد الحسين شعبان   )547(

 http:/www.alquds.co.uk/2002: االتي
 .264، ص1988لقاهرة،اعلي الدين هالل، العرب والعالم، . د )548(



ام                    -3 ى القي ا عل ة امكانياته ات المتجدة بهدف تقوي اعادة هيكلة القوة العسكرية للوالي
 .")549(بالمراقبة واستهداف اإلرهابيين وخالياهم

تكون ال" دة ،   وس ات المتح دة للوالي سكرية الجدي تراتيجية الع ي االس سلحة ف وات الم ق
خفيفة، وقليلة العدد، ومجهزة بأحدث األسلحة االلكترونية، وبناء اجهزة متقدمة  تعمل    

  )550 (.في  مجاالت جمع المعلومات ومعالجتها واستغاللها بسرعة فائقة التخاذ القرار
سكرية األم   تراتيجية الع ت االس ول        واتجه ن ايل شر م ادي ع داث الح د اح ة بع ريكي

ات    2001 رر الوالي ة، تق ضربات الوقائي ى ال وم  عل ي تق ات الت اد الهجم و اعتم ، نح
ا   ة إليه ا دعت الحاج دها اذا م دة وح ى  . المتح ة عل تراتيجية الهجومي ذه االس ستند ه ت

ه الم آل اء الع ي انح شرة ف سكرية منت د ع ي . قواع اون األمن ي التع ح ف و واض وه
د       األم ى قواع ا إل دة حاجته ات المتح ت الوالي طى اذ ادرآ يا الوس ع دول آس ي م ريك

 ومايدلل على ذلك التعاون األمريكي االوزبكستاني في .  عسكرية في وسط اسيا
 

ي   ة ضرورية ف ي المنطق ة ف د عسكرية أمريكي ة قواع سكري، اذا ان اقام ال الع المج
ن وجود القواعد العسكرية في        الحرب على افغانستان، فضًال عن الهدف األمريكي م       

م           د ت ة، وق ي المنطق المي ف د االس صاعد الم دات ت ة تهدي و لمواجه ة ه دول المنطق
شرين االول                    ا في ت م احتالله ستان، وت ًال في افغان . 2001استخدام القوة العسكرية فع

صالح      م الم ن اه ذآر ان م د ان ن ن المفي ا م ي فربم يج العرب ة الخل ي منطق ا ف ام
ذه                االستراتيجية   ا العسكري في  ه للواليات المتحدة األمريكية في الخليج  هو وجوده

دات                   م بوجود تهدي المنطقة، وألجل ذلك تعمد إلى وضع بلدان الخليج وسط شعور دائ
، خاصة بعد هجمات ايلول، وان وجود القواعد العسكرية           )اإلرهاب(خارجية لها من    

ك التهدي               ة تل ا هو لمواجه يج انم شكل          األمريكية في الخل ا من الطبيعي ان ت دات، وهن
دد          " قبل احتالله   " ايران والعراق : دول الجوار خاصة     ذي  يه رئيس ال ذلك الخطر ال

يج ى )551(دول الخل اون الخليجي إل ع دول مجلس التع دة دف ات المتح ، وحاولت الوالي
ات         ن االتفاقي ة م ك مجموع ي ذل ستثمرة ف اب، م د اإلره ا  ض ي حملته شارآة ف الم

 1991األمنية والعسكرية، التي آانت قدعقدتها مع دول المجلس منذ عام           والمعاهدات  
 .اوقبلها، بصورة جعلتها تابعة للسياسة األمريكية ومنفذه لها

ة ضد                  ة الدولي ى المعسكر األمريكي في الحمل ان اعالن الدول الخليجية انضمامها إل
ات المتح ان يضمن مصالح آال الطرفين، فمصلحة الوالي اب، آ ة االره دة األمريكي

ن       ى ش ا عل ساعدها وحلفائه ا ي ة، مم ي المنطق سكرية ف د ع ود قواع ي ضمان وج ه
                                                 

استراتيجية أمريكية  : مان، اعادة تعريف الحدود والمفاهيم للدفاع الداخلي      تردسوانطوني ك  )549(

عبد الوهاب القصاب، بغداد، مركز الدراسات الدوليـة،        : جديدة لمكافحة اإلرهاب، ترجمة     

 .5و ص2001جامعة بغداد، 
 .لمصدر نفسها )550(
واقع وخيارات ، بيروت، مركز     : ياسين سويد، الوجود العسكري االجنبي في الخليج        . د )551(

 207، ص2004دراسات الوحدة العربية 



دد األمن األمريكي، في           ا ته القرب منه ة او ب هجماتهم واستهداف اية دولة في المنطق
ا                     ى عالقته اظ عل ة بالحف يج العربي في انضمامها للحمل حين تتمثل مصلحة دول الخل

ة، ومن                   بالواليات المتحدة األمريكية     ة لإلرهاب من ناحي ا راعي تهم بانه م ال ت ومن ث
 .ناحية ُأخرى ان هذه الحملة تضمن لدول المنطقة استقرار نظمها السياسية

 
ا                      ة فضًال عن آونه شكل المنطق ام، اذ ت شكل ع اما عن منطقة الشرق االوسط ب

ات المتحدة األمريكي             اًال للوالي ة في اطار     منطقة مصالح أمريكية، هدفًا استراتيجيًا فع
حملتها لمكافحة اإلرهاب، مما دفع االخيرة إلى ربط امنها القومي بامن منطقة الشرق             

سكي     . االوسط ومي األمريكي االسبق       (فقد طرح برجن شار األمن الق اء   ) مست رة بن فك
ر                          سي، عب دادًا لحلف  شمال االطل شكل امت ا ي ة مم ك المنطق اطار اقليمي امني في تل

صاروخية          معاهدات دفاعية، وبالفع   ل نشرت الواليات المتحدة مجموعة من القواعد ال
ى البحر المتوسط   سيطرة عل نفط وال ابع ال ة من رادارات لحماي ة وال ة والبحري والجوي

يفيك ى الباس ي والمحيط الهندي،وصوًال إل يج العرب ى . )552(واالحمر والخل وسعت إل
ع  في اطار الحملة الدولية ضد اإلرهاب بسبب     ) إسرائيل(دعم آل من      آون االخيرة تق

الرد                ام ب ى القي ادرة عل ا ق ة، تجعله في قلب الوطن العربي، وان اهميتها الجيوبولوتيكي
فضًال عن قوة إسرائيل    ) اإلسرائيلية(على اية  تحرآات معادية للسياستين االمريكية و       

العسكرية وخبرتها في مواجهة حرآات المقاومة، وفي المقابل  مصلحة إسرائيل من               
ة مك سلحة  عملي سطينية الم ة الفل صائل المقاوم ى ف ضاء عل ي الق اب ف ة اإلره افح

 .وقواعدها والدول التي تدعمها
ة           ة بالمصالح الغربي ربط المصالح العربي ا ل اما عن ترآيا فان موقعها الجغرافي اهله
ي          ة ف ة األمريكي صالح األمني يخ الم م ترس ن ث سي، وم مال االطل ف ش سياسة حل وب

ع الذي شكل جسرًا بين اوربا وأسيا ويغطي  ضفتي البوسفور            ، هذا الموق  )553(المنطقة
ة،                   ة اوربي ا دول ا  يجعل من ترآي والدردنيل اللذين يمتازان باهميتهما االستراتيجة مم

شرق اوسطية في ان واحد، وحاولت            . واحدى دول حوض البحر المتوسط     والدولة ال
  اإلرهاب يمكن الواليات المتحدة اقناع ترآيا بان مشارآتها في الحملة ضد

 
 

ا    آرب ُأخرى منه ذلك م ي ب ي تبتغ ة، وه ي المنطق ر ف ا دورًا اآب واء : ان  يعطيه احت
 .)554(الدور الروسي واإليراني في جمهوريات  اسيا الوسطى

                                                 
، "اوراق سـتراتيجية  "نغم نذير، النظرة األمريكية لمسألة التوازن في الشرق االوسـط،            )552(

 .2، ص2003 ، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،)111(العدد 
، كلية  "العلوم السياسية "دراسة في العالقات السياسية، مجلة      : بتول هليل ، العراق وتركيا     )553(

 .144، ص2003، 27 جامعة بغداد، العدد -العلوم السياسية
حلف اقليمي في اطار الشراكة األمريكيـة، مجلـة         : خليل الياس مراد، االتفاق العسكري     )554(

 .70، ص1997، بغداد، )17(، العدد "شؤون ثقافية"



شرق االوسط، وان هدف                  ة في ال ان دور ترآيا مهم في اطار االستراتيجية األمريكي
ق           دفع  ترآ  ) في هذا المجال  (الواليات المتحدة    اتو لتطوي يا نحو تطبيق استراتيجية الن

درتها    ي ق ضًا ف ا اي ن دور ترآي شرقي، اذ يكم وبي وال ات الجن واء قوسي االزم واحت
على التصدي للجماعات االسالمية المتطرفة المتواجدة في المنطقة، فضًال عن حاجة         

ا        ول ترآي ة آقب سياسية الخارجي دافها ال ق اه ي لتحقي ون األمريك ى الع ا إل ي ترآي ف
 . االتحاد االوربي

ة العسكرية                  راق في الحمل وبالفعل تم استعمال القوة العسكرية في الخليج الحتالل الع
2003. 
 

 
 
 

دولي               توضح مما تقدم إلى أن الواليات المتحدة في أول ظهورها على المسرح ال
ه            ت ب ى ماعرف د إل دودها لتمت ل ح عت داخ ع فتوس لوك التوس الل س ن خ دأت م ابت

وان نزعة التوسع   .  والية أمريكية  50متحدة أالن من ثالثة عشر والية الى        الواليات ال 
تراتيجيات ورؤى      الل اس ن خ ة م ة المتعاقب لوك اإلدارات االمريكي بحت س أص

 .وتوجهات حملتها مبادئ الرؤساء وسياستهم إزاء العالم ومنها المنطقة العربية
ة ال   ر أهمي تراتيجي عب ور االس دايات الظه سمت ب ر  والن ات ي الفك ة ف منطق

ة              ال المنطق االستراتيجي األمريكي فتطورت على أساس ذلك الرؤية اإلستراتيجية حي
 .العربية والتي ترجمتها مبادئ الروؤساء وسلوآياتهم إزاء المنطقة العربية

ر                ان المتغي ا آ ة وأآثره ناهيك أن محصلة التأثير األمريكي إزاء المنطقة العربي
سقوط وا   ل ب سياسي المتمث ه      ال تراآية مع ة االش سوفيتي والمنظوم اد ال ار االتح . نهي

 .فالمتغيرات األخرى آانت مؤثرة ولكن بفعل المتغير السياسي آما ذآرنا
م   سكري ث م الع صادي ث ا االقت ات أوله ة مقوم ة جمل ة األمريكي ان للهيمن وآ

 .السياسي والثقافي واإلعالمي
ول           ى اإلس    2001وقد أثرت إحداث الحادي عشر من أيل ة    عل تراتيجية األمريكي

برمتها في العالم ومنها المنطقة العربية  إال أن هناك جملة من التحديات  التي ستحد                     
 .من هذه  الهيمنة في المستقبل المنظور  بمدياته المتوسطة والبعيدة
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 متناناإلشكر  وال
 

يَّ   _   اهللا بعون  من _ وحة وأنا أآمل هذه األطر  يتوجب عل
ى األطروحة        ع وباعتزاز خالص أن أثني    لى األستاذ المشرف عل

مَ      الدآتور وائل محمد إسماعيل    ان  نع   الذي آ
ه           ه وتوجيهات المشرف واإلنسان في أوقات صعبة وآان لمالحظات

 .القيمة األثر الكبير في انجاز الدراسة
داد         آما أتوجه بالشكر والعرفان الى ال      املين في مكتب  بغ ع

ين الم              ة واإلدارة وأم تس رئاسة الجامع ة لجامعة  سانت آليمن  كتب
شّورة  و ة أو م ي آلم ساعدة أو ف ون والم د الع ي ي ّد ل ن م ل م ، لك

 .فلهم جميعًا خالص شكري وامتناني
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