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انسجال، ينازج انعهى ًاإلتداع، ييد انسساالخ انسًاًّح ًأزض األَثْاء، تٌاتح  إىل األزض املثازكح، أزض اإلسساء، يصنع

األزض إىل انسًاء، يسسٍ خري انثشسّح، إىل لساَا انيت َشراق إىل ثساىا، إىل أّمٌَح انعصج "غصج"، إىل يٍ ذفداه كم لطسج يٍ ديِ.. 
 (ًطين فهسطني احلثْثح) إىل

إىل اجلسحَ ، إىل األسسٍ، إىل كم  دو ساند ألجم فهسطني اىل شيداء انٌطٍ انعستِ ، إىل كم لطسجإىل األكسيني انشيداء،
 .َ يٍ أجم احلسّح ًانكسايح ًزفعح انٌطٍ ًاندٍّيٍ ضحّ

اَِ صغرياً، ًزعاَِ نْو يٍ طًٌح، إىل يٍ زتّإًين كْف أثاتس نرحمْك يا أزٌَ إىل يٍ كاٌ سثة ًجٌدُ يف اندَْا، إىل يٍ عهّ
 .( -زمحو اهلل -ًاندُ انغايل )طاند جسده آنح انثطش ًانغدز انصيٌَْْح آمثح.. إىل يٍ ذشراق انسًح إنْو  كثرياً.. إىل يٍ

ذٌفْمِ ًجناحِ ، إىل يٍ دثسخ أّاييا  يا، نْالً ًهنازاً سثةَإىل انصاتسج املصاتسج، انيت غًسذين تاحلة ًاحلناٌ، إىل يٍ كاَد دعٌاذُ
لرتٌ زضاه اأٌ أزفك هبا ف -ًجم عصّ -، إىل يٍ أيسَِ اهلل ذرنْم انصعاب يف طسّمِيف ذستْيت ًأفند شىسج عًسىا يف 

 .(أيِ احلثْثح)تسضاىا.. إىل 

 يى سنني احلْاج.. إىل) أخٌاذِ ًأخٌاَِ(.يعيى، إىل يٍ شازكرُ دًُذستّْ خُإىل يٍ كربْ

 إىل يٍ ذدفعين دًياً حنٌ األفضم..  ,,ىاسَّج عْين ًزفْمح دزتِ، إىل يٍ ذشازكين حهٌ احلْاج ًيُسّين ًسندُ، لُكَإىل سَ

 إىل )شًجيت انغانْح(.

 ،  سس سعادذِ..إىل شّنح احلْاج ًَسجسيا، فهراخ كثدُ

 .(أتنائِ ًتناذِ ) إىل 

 ، إىل َسيب .و لسّيت )تْد طًْا(رْجنثَأإىل أىهِ ًزتعِ ًعائهيت ، إىل كم يٍ 

 شيالئِ، إىل كم يٍ كاٌ يل عٌَاً ًسنداً يف يسريج انرعهْى..زفاق دزتِ ،  ,إىل أخٌاَِ انرٍّ مل ذهدىى أيِ

 ..  آسس انمهٌب .. ًصاحة االترسايح اندائًح..يكاَرو  إىل يٍ ذعجص انكهًاخ عٍ ًصف

 إىل دًنح زئْس ًشزاء فهسطني انساتك )د. إمساعْم ىنْح( 
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 كاآلخػردف، دفاألكل ػ سػدد ،اهللرسػكؿ  عمػ  كالسػةـ كالاػةة   ،الذي بنعمته تػتـ الاػحلححت هلل الحمد

 :كبعػد فالدد دـك إل  هدده عم  كسحر تبعه كمف أجمعدف، كاحبه آله كعم  العحلمدف، إل  ةهداالم   الرحمة

الػذي أسػ ؿ اهلل أف دكػكف  ،قنػي إلػ  هػذا العمػؿكف  هداني ك أف  عمي  ككرمه  تعحل  اهلل فضؿ مف إفف
 كلممسممدف. ي  كأف دككف نفعًح لي كلكالد   ،الكردـ هخحلاًح لكجه

 دجػػزي فأ القػػددر اهلل   فػػ دعك سػػة،راالد هػػذ  إتمػػحـ فػػي هـأسػػ مػػف كػػؿل أتقػػدـ بحلرػػكر الجزدػػؿ فأ كد  أ

أك جهد كحف سببًح في  كممة كأ معمكمةب ة في ع   جؿ   دًا بعد اهللنًح كسن  كحف لي عك   مف كؿ   ءاالجز  خدر يعن  

 ...العطحءالعمـ ك  مسدرة في دمحً ق   مضيأ أف

 لػ إ هح،رػد  أ سػة  راالد هػذ  بمغػت حتػ  بجػحنبي ككقؼ فكحري،أ احغ مف ل ر كاالمتنحف إالركعظدـ 
النحاػر محمػد  عبػد /الػدكتكر سػتحذاأل لػ إ .. كترػردفحً  لمعحنػحً  الرسػحلة هػذ  دزاك  ككقتػه، بعممػه نيرػمم   مف

 .دعكاتي ادؽأك  عتبحريا  سم  أ ه  فم   ،سركر

كهػـ: األ  العزدػز محمػد  ،فػي طبحعػة هػذ  الرسػحلة    ه كجهػد  حني كقت  ف من  أف أركر م   سمحكا لياك 
نح ، ككػذلؾ األ  العزدػز/ أكػـر السػطري الػذي أمػد  بحر، كاأل  العزدز أحمد زقػكت، كاأل  العزدػز هػحني عػدس

 بترجمة العددد مف المقحالت األجنبدة. 

 ،كتكر/ محمػد المػدهكفدالػ ،لمدراسػحت العمدػحإل  رئدس أكحددمدػة اددارة كالسدحسػة  مكاكؿ كالركر
 .ككؿ الطكاقـ العحممة في األكحددمدة ،أحمد الكاددة كتكر/دالكالنحئب األكحددمي 

تكرمػكا بمنحقرػة بح،ػي، كمح كأتقدـ بحلركر إل  السحدة رئدس كأعضحء لجنة المنحقرػة الكػراـ الػذدف 
 الدكتكر/ أحمػدكأعطر مآاًل في كضع بامحتهـ المررقة عم  نتحئجه، كتكجدهحتهـ كهـ:  أحسف ححالً لدخرج 
 رعبحف. خحلد رجبالكاددة، كالدكتكر/ جكاد 
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 ممخص الدراسة

"  تناولتتا دلاسد تت    أتت  وعلس تتا  اتتخ دّ"تتن دل س تت و "سدحتتل "تتن ةتت ل د تتت سد   "نظسيتت  دلضو تتخ دلة و
أتتت تطتتتوس دلض تتتس  إلحتتتادل دلتايتتتسدا دلتتتت  تسيتتتا ا  ،دال تتتتسدتيا  دّ"سي تتت  دلتتتسي دنتتتتوض  يا تتت  دلضو تتتخ دلة و

وأضا دلاسد    "ا  ،ود إليه "ن "صالح د تسدتياي  ف  دل"نطق  دل س يو دلوالياا دل"تحاة دّ"سي ي  لتحقيق "ا تس   
 أ   اخ دّ  اا ودلاسوس دلتاسيةي  ودلض سي  ودل قاي  لنظسي  دلضو خ دلة و 

أتت  دلاسد تت    تناولتتا طتتاس دلوأتتا   إن"تتا فتت  د  و  –دل"ةتاتتف فيوتتا  –طتتاس نظسيتت  دل"تت د"سة إلتتيف فتت   ،دلضو تتخ دلة و
" نتتا تتتاةو  "تتا و يو ، دل"و تتو ي  دلتتت  ال تحت"تتل ة فتتا   ل دلواليتتاا دل"تحتتاة دّ"سي يتت  فتت  عحتتادل "دلس يتت  دل س تت و

لاسة دلضو خ ودلن سدا دل    سأي  ودلصسد اا دلطا ضي    س و تا اوا وعاودتوتا دل"ةتاضت  ودلتت  "تن وتاز   دلاول، ود 
"نظ"تاا دل"ات"ت  و ع سز ا: دّادة دإل  "ي  ودّادة دل   سي  ودّادة دلض سيت  ودللقافيت  ودل يا تي  ودالأتصتااي ، 

  دل"ان  دلت  ت "ل  اخ تحقيق دل"صالح ودّ ادف دّ"سي ي 

أتت  فتت  لتت ل  تط يقيتت ن"تتاس       ود ت س تتا دلاسد تت ا"ووسيتت  "صتتس  :و تت  ،اول  س يوتت  "حوسيتت    لاضو تتخ دلة و
حا  يف د تطا ا دلواليتاا دل"تحتاة دإلطاحت  وو و  ودلا"ووسي  دلاي ي ،دل س يو ، ودلا"ووسي  دل س يو  دل وسيا، 

وةاتتق حالتت  "تتن دلصتتسدع دلتتادةا  دلتتسي  تتاوسل يحتتسف  وصتتا  دلصتتسدع دل س تت و  ، ايتتوو و"قتتاسدا  تتسل دلتتاول
فتت  "صتتاح  دلحايتتف دال تتتسدتيا  لاواليتتاا دل"تحتتاة دّ"سي يتت   يصتت و  ، س تت و  –دإل تتسد يا  إلتتخ صتتسدع  س تت و 

 "إ سد يل" 

أت   س يوتا  فت  "حاولت  لاحتاو  أتا دلاسد ت   و تسلك تطسو  "تن دل"ةتاطس دلتت  توداته  إلتخ  ت ل "وداوت  دلضو تخ دلة و
  اادن دل"نطق  دل س يو  اسدء  سد دل"ةطط دلة يل 

" تتتق ل  د تشتتسدف   ل  علتتس  تتسد دل"ةطتتط دّ"سي تت  لا"نطقتت  وتاد ياتتته  اتتخ دّ"تتن دل س تت و حتتاول دل احتت و اتتخ
 دل"نطق  دل س يو  وو    يناسيو اا " تق اي  لا"نطق  

صتت   إت تتوم فتت   ،لاوصتتول إلتتخ ا"اتت  "تتن دال تتتنتاااا ودلتوصتتياا "ت تتااة    "تتا ود تتتةام دل احتتل "نتتا ض  
وت "يتتتتق إاسدك دل"تتتتودطن  "ةتتتتاطس دل"ةططتتتتاا  ،سو  دل" نويتتتت  لاشتتتت و  دل س يوتتتت وسفتتتت  دلتتتت ،دّنظ"تتتت  دل س يوتتتت 

 دل"تتتنوض دلتتتتاسية ، ودل"تتتنوض دلوصتتتض  دلتحاياتتت ،  "تتتا وتتتتمو  :دّ"سي يتتت ، و تتتان "تتتن ع تتتسز دل"نتتتا ض دل" تتتتةا" 
دال ت"اا  اخ نظسي  دل"صاح  دلقو"ي ، و سلك تم دال تت ان   تاأتسد  دلنة ت  دلحا "ت ، وتتم دال تسشتاا  تال"نوض 

 دال تشسدف  

أ   -وةا ص ا  دلاسد    إلخ عن دلوالياا دل"تحاة دّ"سي ي   ت ت خ ال تتنزدف   -ف  إطاس نظسي  دلضو خ دلة و
 ف  دل"نطق ، "ن شأنوا عن ت توم فت  ت زيتز ااياة  ياناا دحاة لةاقدل س يو ، ودالنق ام ادةل دلاول  دلو  دلاول



 ح 
  

، وت"تتتنح دلضسصتتت  ودالنق تتتام دلةتتت ف حالتتت  دل"نطقتتت  دل س يوتتت ،  فتتت  ودلتضتتتسا لاوي"نتتت  لتتتترإ سد يل  دل ا"اتتت  دل س تتت و
لتاسة دّأايتاا دل"تان ، دل"ات"ت  و"نظ"تاا دإل  م، " تةا"   عاودٍا "ت اا ة ع سز ا: دلتت   -أيت  ودل س  دلاينيت  ود 

 دل" اس ت  س"توز   ت  وتوظيتف دإلن تان، حقوق  ح"اي  ودلتسسع ، - از دلنظام دإلأاي"  دل س    اخ حاوا
 اإل اف  إلخ دلتاةل دل  ت سي إن لتزم دّ"تس،  ودالأتصااي، دل يا   دل اط ود تسدتياي  دل يا ي ، لألنظ" 
 و  تتا" ا "تتتتا  ،  شتت ل ردلاي تاتوسيتت   دّنظ"تت    تت    تتسوو دإلطاحتت  "تتن ة لوتتا ت" نتتا -ف تت    – ودلتتت 
 دّ اي   دلحس  "تا   ف  إاةالوا   س ايوشا  
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Abstract 

This study examines the "Creative Chaos Theory and its Impact on Arab Security" evolution of 

American strategic thinking which has policy of Creative Chaos to bring about changes they 

aspired to achieve the their strategic interests in the Arab region, this study analyzed dimensions, 

intellectual and historical and ideological roots to the Creative Chaos theory. 

Also, the study highlighted the United States' intervention in "Arab Spring" events and 

fragmentation of States, creation of chaos and ethnic strife and sectarian conflicts through 

different means and instruments which are: media, military, intellectual, cultural, political and 

economic tools, as well as to civil society organizations working to achieve American interests 

and objectives. 

The study reviewed empirical models of Creative Chaos in three pivotal Arab States; Arabic 

republic of Egypt, the Syrian Arab Republic, Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. It 

explained how the United States overthrow of armies and their potential to create internal 

conflict, which in turn shifts the compass of the Arab-Israeli conflict into Arab-Arab conflict in 

the interest of the United States ' strategic ally "Israel".  

The study also addressed ways to cope with the Creative Chaos by Arabs in an attempt to limit 

risks faced by countries in the region because of this malicious plan. 

Following the U.S's scheme for the region and its implications on Arab security; The researcher 

tried to explore the future of the region and develop Arabic future scenarios for the region. 

The researcher used multiple approaches to access to, inter alia, set of conclusions and 

recommendations that contribute to the Arab system reform, raise the morale of the Arabs, and 

deepen the awareness of citizens about the risks of U.S. plan. One of the highlights of the 

approaches used is the Historical approach, And descriptive analytical approach. In addition, it 

was relied upon the theory of national interest and the approach of ruling, Also, It was guided by 

the forward-looking. 

The study concluded that the United States is seeking to drain the Arab States in the context of 

chaos theory, to bring about the creation of new entities in the region, which would contribute to 

strengthening the status of the Arab dispute and division. This provide full opportunity for Israel 

to dominate and exclusivity in the Arab region, using multiple tools including: Media, Civil 

Society Organizations, Religious and Ethnic minorities, the pretext of protection of human 

rights, and some opposition figures of political systems, political and economic pressure, in 

addition to military intervention if necessary, which actually managed to topple Thrones through 

some dictator regimes frequently, and destroyed the armies via driving them into the spiral of the 

civil war. 
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 الفصؿ األكؿ

 طار النظرم لمدراسةاإل

 :المقدمة -أكالن 

لقد انتهجت الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجيات عدة في منطقػة الشػرؽ األكسػط منػذ 
بػػػزكغ نجمهػػػا بعػػػد الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة كحتػػػا يكمنػػػا المعاصػػػر ت ممهػػػا العديػػػد مػػػف المشػػػاري  

كأ طػر مػا فػي  مريكيػة م تمفػة بػيف جمهػكرييف كديمقػراطييف أاألمريكية التي تنػاكب عميهػا إدارات 
األمريكي هك االستمرارية كالتكاممية في األداء فنجد أف المشركع يأتي استكماال لم ططات الفكر 

 سابقه كهكذا.

مشػػركع الشػػرؽ : جمػػي الفكػػر االسػػتراتيجي األمريكػػيكػػاف مػػف أبػػرز هػػذي المشػػاري  التػػي تي  
سػراييؿ الغربيػة الػدكؿ بمسػاعدة المتحدة الكاليات تسعاالذم  األكسط الجديد  عػادةإل مػف  للػه كا 

، العربيػػة الػػدكؿ كحػػدة لمشػػركع مضػػادان  مشػػركعاٌ  شػػٌكؿلت أ ػػرل مػػرة األكسػػط الشػػرؽ منطقػػة تشػػكيؿ
كمشػػركع الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر الػػذم أظهػػر سػػعي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمهيمنػػة العالميػػة 

تشػػػجي  الديمقراطيػػػة كالحكػػػـ الصػػػالف، كتكسػػػي  الفػػػرص اال تصػػػادية كبنػػػاء بحجػػػة  بأسػػػمكب جديػػػد
 ، ثػػـ تطػػكر الفكػػر األمريكػػي ليصػػؿ إلػػامنػػاها التعمػػيـ فػػي الػػدكؿ العربيػػةكتغييػػر مجتمػػ  معرفػػي، 

، ثـ إعادة التشكيؿ كالتجزيةالتفكيؾ نظرية الفكضا ال ٌل ة التي تستند عما ركايز كثيرها أهمها 
 كالمصالف األمريكية. المطام العربية لتحقيؽ  المنطقة فيكالبناء 

الكاليػػػات  اعتمػػػدت عميهػػػامػػػف أ طػػػر النظريػػػات التػػػي  ال ٌل ػػػةالفكضػػػا  تعتبػػػر نظريػػػةي  
 صكصػػان، كهػػي بمثابػػة  عربػػيٌ كالػػكطف ال ،المتحػػدة األمريكيػػة فػػي اسػػتراتيجيتها تجػػاي العػػالـ عمكمػػان 

بعػػػد سػػػقكط االتحػػػاد السػػػكفيتي كالتفػػػرد بالنظػػػاـ  ،أسػػػمكب جديػػػد إلدارة كتكجيػػػه مصػػػالحها كأهػػػدافها
األمريكيػػػة  اإلسػػػتراتيجيةبعػػػد اعتمادهػػػا فػػػي  ها التطبيقػػػي  مسػػػارى  فقػػػد أ ػػػذت هػػػذي النظريػػػةي  ،الػػػدكلي

كاألهػػداؼ  هػػذي النظريػػة عمػػا الحفػػاظ عمػػا المصػػالف تسػػتند، حيػػث عربػػيٌ لتطبيقهػػا عمػػا الػػكطف ال
 ،األمريكيػة اإلسػتراتيجيةسػمكب نتػاج إدراؾ كتغييػر فػي كهذا األ ،كالتكمفة األمريكية بأ ؿ الم اطر

 السايد. ذ أف أسمكب المكاجهة العسكرية كاف األسمكبى إ

ف أكؿ مػػػػف صػػػػاغ مفهػػػػـك هػػػػذي النظريػػػػة هػػػػك المفكػػػػر إ :كيمكػػػػف القػػػػكؿ فػػػػي هػػػػذا اإلطػػػػار
المشروع  امموكير   دعأور)اانت ا ا وفانالعضو االاوز فا وعادعأوراكد   وزاألمريكي )مايكػؿ ليػدف  



3 
 

 AEIAmerican Enterprise Institute for Public Policy Research ( )1( مبحرث  اليكثيرا المثمرا
عطا، 2003عػػػاـ  هػػػا ءبعػػػد أف الحػػػظ تراجػػػ  السياسػػػة األمريكيػػػة فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط، كا 

 منها: الفكضا كالبناء أك التدمير كالبناء. ،ةعديدى  مسمياتو 

 أىميا : ،سسكترتكز ىذه النظرية عمى أي 

 التغيير الكامؿ في الشرؽ األكسط. -
 إعادة بناء بعد هدـ األسس كالتقاليد القديمة -
كسػػط عمػػا المسػػتكيات السياسػػية كاال تصػػادية كضػػ  اصػػلحات شػػاممة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األ -

 كغيرها.كافة كاالجتماعية 
كبمثابػػػة اسػػػتراتيجية جديػػػدة لمكاليػػػات  ،ال ٌل ػػػةنظريػػػة الفكضػػػا  س محػػػكرى كتعتبػػػر هػػػذي األسيػػػ
مشػركع الشػرؽ  أيضان  يرتبط بها صكصان، ك  عربيٌ عمكمان كالكطف ال العالـالمتحدة األمريكية تجاي 

كهػػػك مػػػا تػػػـ التصػػػريف بػػػه عمػػػا لسػػػاف الػػػرييس  ،ككػػػذلؾ لمنظػػػاـ العػػػالمي الجديػػػد ،األكسػػػط الجديػػػد
 . داليزا رايسككن)االبف، كمستشارة األمف القكمي   جكرج بكش)األسبؽ 

مػا تشػهدي يف يتجٌسػد ةعربٌيػكتداعيات تطبيقها عما المجتمعات ال اإلستراتيجيةم اض هذي  إف
مػػف صػػراعات دا ميػػة كعمػػا  –" عربػػيٌ صػػطمف عمػػا تسػػميته " الربيػػ  الابعػػد مػػا  -هػػذي المنطقػػة 

 أسس طايفية ك كمية كعشايرية ما هي إال نتاج لهذي النظرية.

ف هػػذي النظريػػة ال تسػػتهدؼ فقػػط حفػػظ المصػػالف األمريكيػػة فػػي إ :كيمكػػف القػػكؿ فػػي النهايػػة
، بػؿ تتعػدل ذلػؾ لتصػػؿ كالممػرات البحريػة ة كالمتمثمػة فػي الػنفط كالمػكارد الطبيعيػػةعربٌيػالمنطقػة ال

ي، م  إد اؿ تغيرات جكهرية في نمط كسمككيات كمعتقػدات الشػعكب سراييمإلا حماية الكياف اإل
 التعايش كغيرها مف مسميات تتماشا م  النظاـ العالمي الجديد. ة، كاستبدالها بثقافةعربيٌ ال

دراؾ  طػػػكرة السياسػػػة ال ارجيػػػة األمريكيػػػة تجػػػاي المنطقػػػة حػػػلػػػذلؾ ن ف بحاجػػػة إلػػػا معرفػػػة كا 
 طػةٌ ال ي  صػياغة سػيحاكؿ الباحػثكالتػي مػف  للهػا  ،أهميػة هػذي الدراسػة كمػفة، كمف هنػا تعربيٌ ال

 البحثية مف الناحية الشكمية كالمكضكعية.

 

 
                                                           

"،ا"الر زعاعن،ا تحس نادؤسسزت،ادازرئاالح  ةااألد    ةا أرفالـ3491تأسسا عاكد   عا دعأراكاحزثاس زسزتا1
ا www.aei.org/commentary د قعاالد  ف

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://www.aei.org/commentary
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 مشكمة الدراسة: -ثانيان 

تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ التغيير كاالستمرارية في الفكػر االسػتراتيجي األمريكػي تجػاي 
كذلػػػػؾ يعطػػػػي نكعػػػػان مػػػػف عػػػػدـ الغمػػػػكض فػػػػي مكا ػػػػؼ الكاليػػػػات المتحػػػػدة ة، عربٌيػػػػدكؿ المنطقػػػػة ال

دارة الفكضػا، ل سعي الكاليات المتحدة هك اإلشكاؿكجكهر األمريكية،   مؽ بيية عدـ االستقرار كا 
ة باالعتمػػاد عمػػا أدكات جديػػدة تهػػدؼ فػػي نهايػػة عربٌيػػمػػف  ػػلؿ زيػػادة النفػػكذ فػػي دكؿ المنطقػػة ال

المطاؼ إلا تفكيػؾ دكؿ المنطقػة كتػدمير جيكشػها، كالهيمنػة عمػا أكبػر  ػدر ممكػف مػف مقػدراتها 
 ة.عربيٌ ي كمصالحه في المنطقة السراييمضافة لحماية الكياف اإلباإل ،كالتكمفة بأ ؿ الم اطر

 ىك: ،رئيسو  شكالية، تستند الدراسة عمى تساؤؿو كبناءن عمى تكصيؼ ىذه اإل

 ؟إلا أم حد أثرت نظرية الفكضا ال ٌل ة عما األمف العربي -

 :عمى النحك التاليتساؤالت مف ال البحثي الرئيس مجمكعةىذا التساؤؿ عف كيتفرع 

 ة؟عربيٌ ما مراحؿ تطكر الفكر االستراتيجي األمريكي تجاي المنطقة ال .1
 كدكر تيار "المحافظيف الجدد" في صياغتها كتنفيذها؟ ال ٌل ةما هي نظرية الفكضا  .2
 ة؟عربيٌ عما المنطقة ال ال ٌل ةنظرية الفكضا  تأثر  كيؼ .3
 ؟ال ٌل ةما آليات مكاجهة نظرية الفكضا  .4
 ؟ال ٌل ةة في ظؿ نظرية الفكضا عربيٌ ما مستقبؿ المنطقة ال .5
 

 :أىداؼ الدراسة -ان ثالث

 سىعىًت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 .ال ٌل ةالتعرؼ عما مراحؿ تطكر الفكر االستراتيجي األمريكي كصكالن لنظرية الفكضا  .1
 كمعرفة دكر المحافظيف الجدد منها . ال ٌل ةعما نظرية الفكضا  تسميط الضكء  .2
 .ال ٌل ةاآلثار كالتداعيات المترتبة عما تطبيؽ نظرية الفكضا ستعراض ا .3
المناسػػػػبة السػػػػبؿ التػػػػي اسػػػػت دمت لنشػػػػر الفكضػػػػا ال ٌل ػػػػة كمػػػػا هػػػػي اآلليػػػػات  تكضػػػػيف أبػػػػرز .4

 .تهالمكاجه
 مريكي.كالفكر االستراتيجي األ ال ٌل ةة في ضكء الفكضا عربيٌ مستقبؿ المنطقة ال استشراؼ .5
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 أىمية الدراسة: -رابعان 

 -ي:اآلتكمف أىمية الدراسة عمى النحك ت

 األىمية العممية: -
مريكيػػة كمعرفػػة األدكات كاآلليػػات األ ،ال ٌل ػػةاستكشػػاؼ البكاعػػث الحقيقيػػة لتطبيػػؽ الفكضػػا  -

كبيػاف م ػاطر الفكػر األمريكػي كتطبيػؽ الفكضػا  ،ةعربٌيػالتي تحػاكؿ مػف  للهػا إدارة المنطقػة ال
 .عربيٌ عما النظاـ ال ال ٌل ة

الحػػد يػػة مالعم ليػػاتاآلك سػػبؿ الالدراسػػة تقػػدـ لصػػان  القػػرار  طػػكات مكاجهػػة الفكضػػا الٌ لفػػة ك  -
 مف م اطرها.

 األىمية النظرية: -

ة فػي عربٌيػاالهتمػاـ االسػتراتيجي بالمنطقػة ال كاسػتعراض ،تاري يػان  ال ٌل ةتتب  نظرية الفكضا  -
 يضكء تطكر الفكر االستراتيجي األمريك

 الفكضا ال لفة. حكؿ نظريةة بالمعرفة الكافية عربيٌ زيادة إثراء المكتبة ال -
 كالشأف األمريكي. عربيٌ تعزز المادة العممية لمباحثيف كالمهتميف في الشأف ال -
 بالمعمكمات، كتبياف تداعيات الفكضا ال ٌل ة في المنطقة العربية.رفد مراكز األبحاث  -

 :لدراسةا حدكد -خامسان 

تمثمػت فػي  ـ،2003 العػاـ مطمػ  منػذ التغيػرات مػف جممػة ةعربٌيػال المنطقػة شػهدت الزماني:الحد 
 اعكصػػػنٌ  كالمفكػػػريف مريكيػػػةاأل دارةاإل  بػػػؿ مػػػف تصػػػريحات جممػػػة هاسػػػبقك  الحػػػرب عمػػػا العػػػراؽ،

 األمريكػػي القػػكمي مػػفاأل مستشػػارةك  مريكيػػةاأل ال ارجيػػة كزيػػرة عػػف صػػدر مػػا كػػاف أشػػهرها ،القػػرار
 كالشػػرؽ ،ال ٌل ػػة الفكضػػا :مثػػؿ ،المسػػميات مػػف العديػػدأطمقػػت  التػػي" رايػػس ككنػػداليزا" األسػػبؽ
 األمريكػػي االسػػتراتيجي الفكػػر فػػي بػػالتغيير تػػكحي التػػي ،الكبيػػر األكسػػط كالشػػرؽ ،الجديػػد األكسػػط

 في المنطقة شهدتك كما  التحديد، كجه عما ةعربيٌ ال كالمنطقة عمكما االكسط الشرؽ منطقة تجاي
 فػػي -"عربػيٌ ال الربيػ "  تسػميته عمػا صػطمفا مػا – كالفكضػا ربػاؾاإل مػف حالػة األ يػرة السػنكات
 بعػػػض عمػػػا محفػػػاظلك   ،إسػػػراييؿ) لصػػػالف الثػػػكرات هػػػذي مسػػػار لحػػػرؼ األمريكيػػػة لػػػردارة محاكلػػػة
 دراؾا  ك  المتغيػػػػرات هػػػػذي أبعػػػػاد عمػػػػا الك ػػػػكؼى  الدراسػػػػةي  سػػػػتحاكؿ لػػػػذلؾ ،المكاليػػػػة ةعربٌيػػػػال األنظمػػػػة
 بدايات كحتا، ال ٌل ة الفكضانظرية  عف علفكاإل التصريف بداية منذ أبعادها كفهـ ،م اطرها

 .الذم يمثؿ العاـ األ ير فيه الفترة الرياسية لمرييس األمريكي باراؾ أكباما ـ2016 عاـ



6 
 

التػػي عصػػفت بهػػا حالػػة الفكضػػا كعػػدـ  العربػػي الحػػراؾ ركػػزت الدراسػػة عمػػا دكؿ الحػػد المكػػاني:
 كسكرية. كليبيا، مصر،: كهي المنطقة، في محكرية دكؿ ةثلثكتداعيات ذلؾ عما ااالستقرار،

 :الدراسة منيجية -سادسان 

عمميػة  دراسػة أم   عميهػا تقػكـ التػي كالمرتكػزات القكاعػد أهػـ الدراسػة مػف منهجيػة تعػد  
 ،الدراسػات مػف النػكع هػذا لمثػؿ ملءمػة المنػاها أكثر دراسته في الباحث ب اتٌ  فقد كلذا صحيحة،

صمحة القكميػة لا نظرية المإ، باإلضافة التحميميٌ  كالمنها الكصفيٌ  عما المنها التاري يٌ  دان معتمً 
 االستعانة بمنها ن بة القكة. كسيتـٌ  ،ككذلؾ المنها االستشرافي كمنها أصيؿ لمدراسة

 الناحيػة مػف فػي ضػكء الفكػر االسػتراتيجي كتطكرهػا ال ٌل ػةنظريػة الفكضػا  تنػاكؿ سيتـ حيث
 مػف النظريػة تحميمػي لهػذي كصػؼ مػ  ،ةعربٌيػالمنطقػة ال تجاي األمريكية كتتب  السياسة التاري ية،

 كاستشػراؼ فػي المنطقػة، ي ميمػاإل النظػاـ عمػا كاالنعكاسػات كاألبعػاد كاألدكات األهػداؼ حيػث
 المسػتخدمة لألساليب العمميػة كصؼ يمي كفيما، السياسة األمريكػي ضكء في المنطقة مستقبؿ

 الدراسة: في

 المنيج التاريخي: -1

كدراسػػتها  ،مػػف ك ػػاي  كأحػػداث الماضػػي الهػػذا المػػنها يمكػػف تكصػػيؼ كتسػػجيؿ مػػا مضػػ اسػػتنادان 
فػي  دحقايؽ كمعمكمات تسػاع اكالتكصؿ إل ،أسس عممية منهجية كد يقة اكتفسيرها كتحميمها عم

 ضكء الماضي كالتنبؤ بالمستقبؿ. افهـ الحاضر عم

بتناكؿ عناصرها كتحميمهػا  ،ان كصفان كيفيٌ  ،يمكف كصؼ األحداث التي ك عت في الماضيكما أنه 
كتك ػ  اتجاهاتهػا  ،كاالسػتناد عمػا ذلػؾ الكصػؼ فػي اسػتيعاب الكا ػ  الحػالي ،كمنا شتها كتفسيرها

 المستقبمية القريبة كالبعيدة.

 المنيج الكصفي التحميمي: -2

سػػبابها أكنكعيػػة العل ػػة بػػيف متغيراتهػػا ك  ،طبيعتهػػاك  ال ٌل ػػةالفكضػػا  كصػػؼ كتحميػػؿمػػف  ػػلؿ 
 الكا  . كالتعرؼ عما حقيقتها في أرض ،لا ذلؾ مف جكانبإ كما ،كاتجاهاتها

 نظرية المصمحة القكمية: -3

رتكػػػػز عميػػػػه فػػػػي ألف اإلدارة األمريكيػػػػة ت -باالعتمػػػػاد عمػػػػا هػػػػذي النظريػػػػة " المصػػػػمحة القكميػػػػة " 
كذلؾ    شنة أك ناعمة)كألف منطمؽ المصمحة هك القكة، سكاء كانت القكة ، –سياستها ال ارجية 

 .بالنسبة لها ا كأهـفالمصالف أسمى  ،يتـ بعيدان عف األ لؽ
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 ة:قك اقتراب نخبة ال -4
ف ا  يقـك هذا اال تراب عمػا افتػراض عػدـ التػكازف فػي تكزيػ  النفػكذ كالتػأثير فػي عمميػة صػن  القػرار، ك 

، بعيػدان فػي هػذا المجػاؿ رييسػان  تمػارس دكران  –ؿ الن بة السياسػية فراد تشكٌ هناؾ مجمكعة  ميمة مف األ
 عف أم اعتبار لمرأم العاـ األمريكي الدا مي.

 :االستشرافي المنيج -5

 في فهـ تساعد أف يمكف كتقنيات مناها يكفر فهك المستقبؿ، استكشاؼ محاكالت سياؽ في يأتي
 عما تفهـ يساعد أف للستشراؼ يمكف كما ر،الم اط كتجنب الفرص عما كالتعرؼ التكجهات،

يجػاد   يمػة ذات أهػداؼ كبمػكرة أفضػؿ  ػرارات ات ػاذ كفػي المسػتقبؿ، فػي التطػكرات الممكنػة كا 
 .األهداؼ هذي لتحقيؽ الكسايؿ

 ؛القػرار لصػناع "سػيناريكهات" تقػديـ عمػا الباحػث تسػاعد  كيػة أداة بمثابػة هػك كاالستشراؼ كذلؾ
 باستشػراؼ ال نعنػا نحػف كبػالطب  طاريػة، مسػتقبمية احتمػاالت أليػة االسػتعداد مػف حتا يتمكنكا
 ةجادٌ  محاكلة هك إنما، العشكايية أك الت ميف مف نكعان  البعضي  عميه يطمؽ أف يمكف المستقبؿ ما
 . كمتغيراته كليالد   لقراءة الكا  

 :مصطمحات الدراسة -ان سابع

 كالمصطمحات البارزة كمف أىميا: ارتأت الدراسة ضركرة تكضيح بعض المفاىيـ

 الدكلػة  ػكات ككػذلؾ كالنفسػية، كاال تصػادية، السياسػية، القكل تكظيؼ كفف عمـ :اإلستراتيجية -
ػ فػي سػكاء المت ػذة أك ،المتبنػاة لمسياسػات دعػـ أ صػا لتقػديـ الػدكؿ مجمكعػة أك العسكرية،  مـالس 

 السياسػػػػة أهػػػػداؼ إلػػػػا لمكصػػػػكؿ القػػػػكة اسػػػػت داـ بمعنػػػػا آ ػػػػر، تقصػػػػد بهػػػػا فػػػػف ،الحػػػػرب فػػػػي أـ
   .12-6: 2008،نٌيكؼ)
ك ما يتعمؽ بأمف الدكلة فػي كػؿ مككناتهػا الشػعبية كالدسػتكرية كالمؤسسػاتية، ه: عربيٌ األمف ال  -

يكاجػػه مفهػػكـ األمػػف القػػكمي العربػػي غمكضػػان ك  ،كاسػػتقللها ا تصػػاديا كأمنيػػا عػػف الػػدكؿ األ ػػرل
كمقكماته كمصدر هذا االلتبػاس، طبيعػة الرابطػة القكميػة التػي كالتباسان في تعريفه كتحديػد جكانبػه 

تجمػ  الػػدكؿ العربيػػة كيتجسػػد ذلػؾ فػػي أف الشػعكب العربيػػة تنتمػي تاري يػػان إلػا أمػػة كاحػدة ، لكػػف 
هذي األمة في الك ت ذاتػه، مجػزأة إلػا كيانػات سياسػية مسػتقمة تشػكؿ دكالن ذات سػيادة فػي النظػاـ 

 .دكلة عربية، ت تمؼ فيما بينها في النظاـ السياسي المعتمد، كالقػكانيف المطبقة ٢٢ ،العالمي
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 ه، النفسػػيٌ ٍيػػعدى حػػلؿ شػػعكر األمػػاف ببي ا  تحقيػػؽ حالػػة مػػف انعػػداـ الشػػعكر بػػال كؼ، ك  كيمكػػف تعريفػػه
معرفػػػة عميقػػػة ة، كيتطمػػػب ذلػػػؾ، عربٌيػػػ/ الجسػػػدم، لكافػػػة أفػػػراد المجتمعػػػات ال/المعنػػػكم، كالمػػػادم

إلعطػػاء الفرصػػػة لتنميػػة تمػػػؾ  كمكاجهتهػػػا؛ ،ةعربٌيػػر التػػػي تهػػدد م تمػػػؼ  ػػدرات المنطقػػػة اللممصػػاد
 . 3: 2008ؿ )سميماف، سكاء في الحاضر أك المستقب ،كافةجاالت القدرات تنمية حقيقية في الم

دا ػػؿ  كهػػي تمامػػان نقػػيض النظػػاـ كيقصػػد بهػػا، اال ػػتلؿ فػػي أداء الكظػػايؼ كالمهػػاـ الفكضػػى: -
 .النظاـ

 يػتـ بحيػث ،الفكضػا مػف حالػة إلػا دكلػة تحكيػؿ عمػا تعمؿ سياسية فمسفة: الخٌّلقةالفكضى  -
 حالػة الفكضػا هػذي كت مػؽ الدكلػة، فػي الكاحػد المجتمػ  تػربط التػي القػانكف سمطة تقميؿ أك تدمير
يقصػد ك  السػابؽ، النظػاـً  إسػقاطى  عػادةن  الرييسي  ههدفى  يككف كا عان  أمران  كتفرض ،نظاـل ال مف جديدة
مترابطػػة  ػػد تكػػكف مينظمػػة، كتسػػير حسػػب  كغيػػرى  أف  بعػػض األمػػكر التػػي نراهػػا مي تمطػػةن  أيضػػان  بهػػا

كيقصػد بهػذا المصػطمف السياسػي  ،بغيػة تحقيػؽ أهػداؼ منشػيها نىسىؽ ميحػدد بعكػس مػا تبػدك عميػه
 ف حالػػػػػػػة سياسػػػػػػػية أك إنسػػػػػػػانية مريحػػػػػػػة بعػػػػػػػد مرحمػػػػػػػة فكضػػػػػػػا متعمػػػػػػػدة اإلحػػػػػػػداثيتكػػػػػػػك الجديػػػػػػػد 
 . 2015)الجنابي،

ة إضػافة عربٌيػكيقصػد بػه المنطقػة الكاسػعة التػي تضػـ كامػؿ البمػداف ال الشرؽ األكسط الكبيػر: -
كهػػك مصػػطمف أطمقتػػه اإلدارة األمريكيػػة فػػي  ،، أفغانسػػتاف كباكسػػتافإيػػراف،  إسػػراييؿ)إلػػا تركيػػا، 

كتقسػػيـ  ،صػػلح السياسػػي كاال تصػػادم كاالجتمػػاعيإطػػار مشػػركع شػػامؿ يسػػعا إلػػا تشػػجي  اال
عػف اسػت داـ  عربػيٌ بعػاد الفكػر الإضمف هذي التقسػيمات، ككػذلؾ  إسراييؿدكؿ المنطقة كاستيعاب 

 .عربيٌ مصطمف الكطف ال
ية أكس  مف منطقة الشػرؽ إ ميمالشرؽ األكسط هك عبارة عف منطقة  الشرؽ األكسط الجديد: -

العػالـ، أمػا دايػرة  التػي تتكسػط األدنػا، كتؤلفهػا مجمكعػة أ اليـ متنكعة تق  في جنكب غربي آسيا
: البحػػػػػريف،  بػػػػػرص، تيػػػةالشػػػػػرؽ األكسػػػػػط"، يشػػػػػمؿ الػػػػػدكؿ اآل"األمريكيػػػة فتعػػػػرؼ  معػػػارؼ العػػػالـ

، األردف، الككيػػت، لبنػػاف، عمػػاف،  طػػر، السػػػعكدية، السػػػكداف،  إسراييؿ)، العػػراؽ، إيرافمصػػر، 
ينمػػػك باتجػػػاي  –مػػػؤ ران -تكجػػػػه االسػػػتراتيجي األمريكػػػي ف الإالػػػػيمف، فػػػػ، تركيػػػػا، اإلمػػػػارات، سػػكرية

، إيػػػراف، العػػػػراؽ، عربػػػيٌ كيضػػػػـ دكؿ ال مػػػػيا ال ،الشػػػػرؽ األكسػػػػط" كقسػػػػميف: شػػػػر ي"التعامػػػػؿ مػػػػ  
ػػػػة المعنيػػػػة عربيٌ الػػػػدكؿ ال ، إسػػراييؿ)يضػػػـ:  ،سػػػيا الكسػػػطا المسػػػممة، كغربػػػيآتركيػػػا، جمهكريػػػات 
، 2006"دكلػػػػػػػػة الطػػػػػػػػرؽ")مكي،  ػأك مػػػػػػػػا اصػػػػػػػػطمف عميػػػػػػػػه اإلشػػػػػػػػارة إليهػػػػػػػػا بػػػػػػ ،بعمميػػػػػػػػة السػػػػػػػػلـ

www.aljazeera.net فػػػػػي حػػػػػيف أف مصػػػػػػػطمف "الشػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػط الجديػػػػػػػد" طرحتػػػػػه كزيػػػػػػرة  
يػػب، أثنػػاء زيارتهػػا لمدينػػة تػػؿ أب 2006ال ارجيػػػة األمريكيػػػػة السػػابقة "ككنػػداليزا رايػػس" فػػي يكنيػػك 
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محػػػػؿ المصػػػػطمف األ ػػػػدـ  ػػػػؿٌ الغربيػػػة بػػػراءة ا تػػػػراع هػػػػذا المصػػػػطمف ليحى  اإلعػػلـكمنحتهػػػا كسػػػايؿ 
الػػػذم كػػػاف ي طػػػط لػػػه مػػػف  كيتضػػػمف هػػػذا المشػػػركعي ، ، "الشػػػػػرؽ األكسػػػػػط الكبيػػػػر"ػفان كاألكثػػػػػر تعسػ ػػػ
، سػػكريةلبنػػػاف، كفمسػػػطيف، ف ػػػكس مػػػف عػػػدـ االسػػػتقرار كالفكضػػػا التػػػي تبػػػدأ مػػػف  سػػنكات،  مػػػؽى 

، يهػػػدؼ هػػػذا  حمػػػؼ النػػػاتك)ألفغانسػتاف، حيػث تعسػػكر  ػػكات  ، كصػكالن إيراففػالعراؽ، فػال ميا، فػ
لحاجاتهػػػػػا السياسػػػػػية كأهػػػدافها)جاد  كفقػػػػػان  ،إعػػػػػادة رسػػػػػـ  ريطػػػػػة الشػػػػػرؽ األكسػػػػػط االمشػػػػػركع إلػػػػػ

  31-32: 2007الرب، 
فػػي  طػػاب  األب مصػػطمف اسػػت دمه الػػرييس األمريكػػي جػػكرج بػػكش الجديػػد: العػػالمي النظػػاـ -

بعػد أسػبكع كاحػد مػف  ،بمناسبة إرساؿ القكات األمريكيػة إلػا ال مػيا المجتم  األمريكيكجهه إلا 
عصر "كفي معرض حديثه عف هذا القرار، تحدث عف فكرة  ،1990نشكب األزمة في أغسطس 

 سياسيةن  ، كيحمؿ هذا المصطمف مضاميفى "زمف لمسلـ لكؿ الشعكب"ك، " قبة لمحريةحً " ، ك"جديد
  .46: 2008)الر ب،  كتربكية كاجتماعية كثقافية كا تصادية

" التحػػكؿ مػػف الػػرد عمػػا هجػػػـك فعمػػػي إلػػػا  :بأنهػػا القػػانكف الػػدكليفهػػا يعرٌ  الحػػرب االسػػتباقية: -
ال سػػيما إذا تمكنػػت أجهػػزة الم ػػابرات مػػف اكتشػػاؼ نكايػػا  ،المبػػػادرة بػػػالهجـك لمنػػػ  هجػػػـك محتمػػؿ

ضػػد  إجهاضػية، لػذا يجػرم )اسػتباؽ  ال صػـ بتكجيػه ضػربة "مبكرة لم صـ لشف عمميات عداييػة
االبػف بأنػه   بػكش)يػرل الػرييس األمريكػي  كما ،)2006، محمد) القػكات لتفشػؿ هجكمهػا المتك ػ 
ك ػػػد شػػػكمت الحػػرب عمػػػػا العػػػػراؽ اال تبػػػار األكؿ لهػػػذي العقيػػػدة  ،ال بػػديؿ عػػػف الحػػػرب االسػػػتبا ية

 .)48: 2008)الغريب،  الجديدة اإلستراتيجية
ك أ التهديػػػد مؤكػػػدان  يبقػػػاحيػػػث  ،النكايػػػا المحتممػػػة لػػػدل العػػػدك اتعتمػػػد عمػػػ الحػػػرب الكقائيػػػة : -

نمػػػػػػػػػػا يبقػػػػػػػػػػا هنػػػػػػػػػػاؾ احتمػػػػػػػػػػاؿ لحدكثػػػػػػػػػػه مسػػػػػػػػػػتقبل، كلكػػػػػػػػػػف  ،كشػػػػػػػػػػيكان  لػػػػػػػػػػا أم مػػػػػػػػػػدل فػػػػػػػػػػي إكا 
كحػػكؿ مفهػػـك اإلدارة األمريكيػػة لمضػػربات الك اييػػة تعمػػؿ الكاليػػػات  ، (Gray,2007:11المسػػتقبؿ

 –فػالفرؽ ،جهػة التهديػدات  بػؿ أف تظهػر أصػلن كمكا كالعػدٌ  أرض المتحػدة عمػا نقػؿ المعركػة إلػػا
أم  ،األكلػا تحػدث فػي حالػة الحػرب الحقيقػػة ،أف كالحرب الك ايية هك بيف الحرب االستبا ية-إذان 

ك يكػكف لػه االسػػتباؽ أ ،كيبقػي فقػط إلػا مػف يبػادر بالضػربة األكلػا ،كمحددان  ك كاضحان يككف العد  
فهػػػػي تعتمػػػػد عمػػػػا فكػػػػرة أف  :الحػػػػرب الك اييػػػػة،  ػػرلاألفػػػي تكجيػػػه الضػػػػربة إلػػػػا ال صػػػػـ، بينمػػػػا 

كبنػػاءن  ،ػربة األكلػػا  بػػؿ حػػدكث ذلػػؾكبالتػػالي يجػػب المبػػادرة بالضػ ،سػػتحدث فػػي المسػػتقبؿ حربػػان 
 . 6:  2011ف الحػرب االسػتبا ية هػي أكثر يقينية مف نظيرتها الك ايية)رسكلي، إعمػا ذلػؾ فػ



10 
 

االبػػف لكصػػؼ كػػؿ   بػػكش)هػك مصػػطمف اسػػت دمه الػػرييس األمريكػػي السػػابؽ محكر الشر:   -
يرافمػف العػراؽ ك  كصػػػػؼ إيػػػػديكلكجي ينسػػػػب لقايمػػػػه فضػػػػيمة  نػػػػه أيضػػػػان أكككريػػػا الشػػػمالية، كمػػػػا  ا 

(  .: 237) 2003، مسعدال يػػػر كيسػػػمبها عػػػف ال صـك
هػػي : (Arab Spring) "عربػػيٌ " أك "ثػػكرات الربيػػا العربػػيٌ ة، أك "الربيػػا العربٌيػػالثػػكرات ال -

كمطمػػ   2010  ػػلؿ أكا ػػر عػػاـ ةعربٌيػػالبمػػداف ال فػػي بعػػضحركػػات احتجاجيػػة ضػػ مة انطمقػػت 
، سػكريةالػيمف ك ثػـ مصػر كليبيػا إلػا  امتػدت ثـ ،، ككاف شرارة هذي البمداف هي تكنس2011عاـ 

ػػػ ،فيمػػػا يشػػػبه مكجػػػة شػػػعبية أطمقهػػػا الشػػػباب كتميػػػزت بكسػػػر حػػػاجز  ،مميةكبػػػدأت بالتظػػػاهرات الس 
 مف أجؿ تحقيؽ حريتهـ كالمطالبة بالعدالة االجتماعية. ؛ال كؼ لدل الشعكب

 :استعراض األدبيات "الدراسات السابقة" -ان ثامن

 ،ةالقػاىر  ،؟!الكحيػد الخيػار ىػي ىػؿ: أكسػطية الشػرؽ (:1995) ،كآخػركف ،الغزالي حرب -
 .اإلستراتيجيةالدراسات السياسية ك  مركز

 كمعارض: مؤيد بيف أكسطية الشرؽ لفكرة الم تمفةى  الدراسة االتجاهاتً  هذي تناكلتٍ 

التػي  السػلـ عمميػة بعػد  اصػة، أكسػطية الشػرؽ مػ  التعامػؿ ضػركرة يػرل د:المؤيػ االتجػاي  -
جزءان  ذلؾ كاعتبار طرؼ، لكؿ المشتركة المصالف تحقيؽ كذلؾ ،إسراييؿ م  العداء ةدٌ حً   فضت

تطبيػؽ  عنػد أ ػرل إلػا مرحمػة مػف كاالنتقػاؿ التػدريجي باالعتبار األ ذ م  ،العالمي االنفتاح مف
 .المشركع

 مصػالف ل دمػة أمريكػي تصػكر أنػه أكسػطي الشػرؽ المشػركع فػي كيػرل :الػرافض االتجػاي - 
 المنطقػة لتمزيػؽ محاكلػة أنػه عمػا المشػركع إلػا النظػر ككػذلؾ المنطقػة، فػي الكاليػات المتحػدة

الم ػاطر  عمػا الدراسة زتركٌ  ككذلؾ، عربيٌ ال النظاـ كتفتيت مغربها عف مشر ها ة، كفصؿعربيٌ ال
  . ةعربيٌ ال المجتمعات عما اال تصادية

 القػاىرة، العػرب، ضػد أمريكيػة مػؤامرة الكبيػر األكسػط الشػرؽ: (2005)، سػعيد الّلكنػدم -
 .كالتكزيا كالنشر لمطباعة مصر نيضة

 األكسػط الشػرؽ مػف المفػاهيـ بػيف كاالنتقػاؿ األكسػط، الشػرؽ مفهػكـ الدراسػةي  تناكلػتً 
 استعرضػتك  أكسػطية، الشػرؽ يةسػراييماإل المصػادر الدراسػة تناكلػت كػذلؾ إلػا الكبيػر، الصػغير

 ،عميها الحفاظ عما المتحدة الكاليات تعمؿ كالتي ةعربيٌ ال المنطقة في الدراسة المصالف األمريكية
 مف المطركحة ةعربيٌ ال اإلصلح مبادرات كء أيضان عماسمطت الض  ك  احتلؿ العراؽ، بعد  اصة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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 العػراؽ عمػا األمريكػي الغػزك تػداعيات الدراسػة أ يػران كٌضػحتة، ك عربٌيػال الػدكؿ جامعػة  ػلؿ
 األمريكػي االحػتلؿ مػف كػؿ كأثػر ،الكبيػر الشػرؽ األكسػط مشػركع الزاكيػة فػي حجػرى  كاعتبػاري
 .المنطقة عما الكبير األكسط الشرؽ كمشركع

، دمشؽ، بيف الثكرة كالفكضى عربيٌ الربيا ال – الخٌّلقةالفكضى : (2012) ،رمزم الميناكم -
 .عربيٌ دار الكتاب ال

عمػا  ال ٌل ػةاألمريكية طرحػت مصػطمف الفكضػا  كضحت الدراسة أف الكاليات المتحدةى 
 عربػيٌ ، كالتػي سػبقت ثػكرات الربيػ  ال2005نيسػاف  9فػي   ككنػداليزا رايػس)لساف كزيرة  ارجيتها 

حيػث تبنػا الػرييس االمريكػي جػكرج بػكش  ،التي حدثت فػي تػكنس، مصػر، ليبيػا، الػيمف، كغيرهػا
إلكمػػاؿ مشػػركعه )الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر   ،ة بالتحديػػدعربٌيػػجػػاي المنطقػػة التي  بػػف هػػذي السياسػػةى اإل

دكات شػػػيطانية أكلهػػػا  ،سػػػـ بال ػػػداعيتٌ   كمصػػػطمف) ال ٌل ػػػةف نظريػػػة الفكضػػػا أكيػػػرل الكاتػػػب، 
الطايفيػػػة كالتقسػػػيـ كالػػػكالء لم ػػػارج،  :كهػػػي ،عناصػػػر ة، كتقػػػكـ نظريػػػة الفكضػػػا عمػػػا ثلثػػػيهكديػػػة

برنػػػارد )كالتػػػي طرحهػػػا مشػػػركع  ،الػػػا زمػػػف طكيػػػؿ ال ٌل ػػػةكيعػػػكد تػػػاري  ظهػػػكر نظريػػػة الفكضػػػا 
ة، ك ػد طػرح هػذا عربٌيػكسػط كفػي مقػدمتها المنطقػة البتقسػيـ منطقػة الشػرؽ األ 1980 عاـ  لكيس

 ،1983 عػاـ تـ المكافقػة عميػه فػيتىػكتـ دراسته بعناية فايقة لً  ،مريكيالككنغرس األالمشركع عما 
 ساس طايفي يسهؿ التحكـ فيه.أكيلت صغيرة عما دي لا إ عربيٌ كالتي تقضي بتقسيـ الكطف ال

، الفكضػا نحػككسػط الشػرؽ األ كٌجهػت مريكيػةى األ ف الم ططاتً أ ،يضان أكيكضف الكاتب 
 بناء الشعب.أشيف كالطبقة المعدكمة مف يدم الفقراء كالمهمٌ أحيث بدأت الثكرة عما 

مريكية فػي المنطقػة تكمػف فػي ضػماف الكصػكؿ الػا الػنفط كانت مصالف الكاليات المتحدة األ كما
 عربػػيٌ فػػي الكجػػكد كتعزيػػز السػػلـ ال  إسػػراييؿ)لتػػكفير الك ػػكد لمصػػناعة، الػػدفاع عػػف حػػؽ  عربػػيٌ ال
تطػػكير تعػػاكف مسػػتمر مػػ  حككمػػات ك لضػػماف اسػػتمرارها،  مثػػؿى ألا باعتبػػاري الطريػػؽى   يسػػراييماإل)

 .سبتمبر 11حداث أالسيما بعد  ،يهيدكلكجية التي تغذٌ رهاب كاألالمنطقة لمكافحة اإل

قميػات الدينيػة السياسة األمريكيػة المعاصػرة تجػاه األ :(2013)،سمماف داكد سمـك العزاكم  -
 كالتكزيا. لمنشر الجناف عماف، دار ،في العالـ االسّلمي

حيػػث  ؛ةعربٌيػػسػػلمية، ك اصػػة الػػدكؿ المريكيػػة تجػػاي الػػدكؿ اإلالسياسػػة األ ،تناكلػػت هػػذي الدراسػػة
ة، كالتػػد ؿ فػػي شػػؤكنها باعتبارهػػا عربٌيػػفػػي المنطقػػة ال الدينيػػةى   ميػػاتً األ المتحػػدةي  اسػػتغمت الكاليػػاتي 

مهمػػة مػػف العػػالـ لمػػا تتميػػز بػػه مػػف ثػػركات طبيعيػػة كمك ػػ  اسػػتراتيجي، ككػػاف هػػذا  نفػػكذو  منطقػػةى 
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 يػػرة ك ػد ات ػذ هػذا التػد ؿ فػي هػذي الفتػرة األ ، ميػاتالتػد ؿ السياسػي بصػكرة مباشػرة فػي هػذي األ
لػػػا إألمريكيػػػة ضػػػافة الػػػا سػػػعي الكاليػػػات المتحػػػدة الػػػا التمػػػكيف باسػػػت داـ القػػػكة العسػػػكرية، باإلإ

لػا إكربي كالكيػاف الصػهيكني، باإلضػافة تحاد األ رل لمضغط كالتد ؿ، مثؿ اإلأطراؼ أتكظيؼ 
)الكنػايس كمؤسسػػات التبشػير المسػػيحي ، :رسػاالت التبشػػيريةككػػذلؾ اإل ، ميػاتبعػض زعامػػات األ

البنؾ ك ،كمنظمات دكلية ا تصادية ،مـ المتحدةهيية األ :مثؿ ،تس ير منظمات دكلية فضلن عف
 الدكلي، كالشركات العابرة لمقكمية )متعددة الجنسيات . الدكلي، صندكؽ النقد

 ميػػػات الدينيػػػة فػػػي مريكيػػػة  ططػػػت بالعمػػػؿ عمػػػا تحريػػػؾ األاأل بػػػأف السياسػػػةى  ت الدراسػػػةي كأكضػػػحى 
عػف طريػؽ تحػريض  ،لػا حيػز التطبيػؽإعبر تحكيؿ نظريات التفتيت كالشػرذمة  ،ةعربيٌ المنطقة ال

ف يسػػلمية السػػت كال مسػػالفكضػػا فػػي جميػػ  الػػدكؿ اإلثػػارة ا  كاالنفصػػاؿ ك  ، ميػػات عمػػا التمػػرداأل
مريكيػة مػف تحقيػؽ لكػي تػتمكف السياسػة األ ؛ة بشكؿ  ػاصعربيٌ الدكؿ ال :كمنها ،دكلة بشكؿ عاـ

كالهيمنة عما مك عه الجغرافي  ،هايبناأكاستعباد  ،هدافها بالسيطرة عما هذي الدكؿ كنهب  يراتهاأ
 الذم يعتبر  مب العالـ.

" بػػيف الثػػكرة كالفكضػػى، مجمػػة عربػػيٌ "الربيػػا ال(: 2014مػػارس ) ،خّلصػػيخميػػدة كعسػػيس  -
 .421، العدد عربيٌ المستقبؿ ال

 ال ٌل ػةمقدمػة لمفكضػا  ـبداية لمتغيير أ عربيٌ هؿ بداية الربي  ال ،طرحت الدراسة تساؤالن 
يحػػدث هػػك لػػا أف مػػا إ الدراسػػةي  صػػتً ك مي  ؟التػػي تنتهجهػػا الكاليػػات المتحػػدة فػػي سياسػػتها ال ارجيػػة

ف ذلػػؾ  ػػد يكػػكف بدايػػة الطريػػؽ لقيػػاـ أنظمػػة أبػػالرغـ مػػف أف الػػبعض يػػرل  ،لعبػػة مصػػالف األمػػـ
كمف المبكػر معرفػة ملمػف الشػرؽ األكسػط  ،كالزاؿ المستقبؿ يكتنفه الغمكض ،ديمقراطية كتنمكية

 كتسارعها في تمؾ المنطقة. بسبب استمرارية األحداث

 :الدراسات االجنبية

- Thayer, B. A (2003): The Pox Americana and the Middle East: US 

Grand Strategic Interests In The Region After September 11 

الكبػػػرل لمكاليػػػات المتحػػػدة فػػػي  اإلسػػػتراتيجيةكسػػػط: المصػػػالف مريكػػػي كالشػػػرؽ األكتػػػاب السػػػلـ األ
 ./ سبتمبرأيمكؿ 11المنطقة بعد 

ك اصػة بعػد  ،الكبػرل فػي الشػرؽ األكسػط اإلسػتراتيجيةحداث المصالف ألا إتطر ت هذي الدراسة 
دارة سػػػػتغللها مػػػػف  بػػػػؿ اإلال، التػػػػي كانػػػػت فرصػػػػة سػػػػانحة 2001 / سػػػػبتمبر ايمػػػػكؿ 11حػػػػداث أ
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 / سػػػبتمبرأيمػػكؿ 11حػػداث أكسػػط، ككانػػت لتفػػرض سػػيطرتها عمػػا منطقػػة الشػػرؽ األ ،مريكيػػةاأل
 .1942بيرؿ هاربر عاـ تماثؿ الهجكـ عما ميناء  ،صدمة عظيمة الشأف

 لتحسػيف مصػالف "رهاباإلما أسماي "حرب الكاليات المتحدة عما   جكرج دبميك بكش)عمف ألذلؾ 
كدعػـ  ،مريكػي التحػررمعادة تشكيؿ المنطقة بما يتكافؽ م  الفكر األا  ك  ،كسطفي الشرؽ األ بلدي

 .الحككمات كأسكاؽ متحررة
ف الحرب عما إال بالحرب، فإف األشياء الجيدة كالمصالف ال تتحقؽ إف ،مريكيكحسب المفهكـ األ

  صػػػا حػػػدٌ ألػػػا إمريكيػػػة زمػػػة لزيػػػادة القػػػكة العسػػػكرية كاال تصػػػادية األتقػػػدـ الفرصػػػة الٌ   "رهػػػاباإل"
ف تكػػػػكف الدكلػػػػة الكحيػػػػدة ألمكاليػػػػات المتحػػػػدة هػػػػي  اإلسػػػػتراتيجيةف إ ،ممكػػػػف فػػػػي الشػػػػرؽ األكسػػػػط

 هػػا العسػػكرم، كهػػذي الهيمنػػة تمنحهػػا القػػدرة عمػػا تهػػا كتفكٌ لقكٌ  نتيجػػةى  ػػرل المهيمنػػة عمػػا الػػدكؿ األ
كلكيػػة لمصػػالحها الدبمكماسػػية كاال تصػػادية كالعسػػكرية، كمػػا تمنحهػػا القػػدرة عمػػا تقػػديـ عطػػاء األإ
كبر لمكاليات المتحػدة األمريكيػة فػي الشػرؽ األكسػط ف الهدؼ االستراتيجي األإفكارها لممجتم  ، أ

فػي  ان كحاسػم   ان مهم ػ ان عنصػر ه الػنفط لككنػ الػتحكـ فػي المرحمػة الحاليػة، هػكة حتػا منذ الحرب البارد
 .النكاحي اال تصادية كالعسكرية

عػػادة تشػػكيؿ أنظمػػة الحكػػـ فػػي المنطقػػة إلػػا إعمػػدت السياسػػة ال ارجيػػة لمكاليػػات المتحػػدة  ،لػػذلؾ
ككمػػا فعمػػت فػػي آسػػيا  ،كسػػطمريكيػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األكػػـ مؤيػػدة لمسياسػػة األحي  نظمػػةً أنشػػاء إل
 .مريكا اللتينيةأبا ك ك كر أك 

- Noel, P. (2006): New US Middle East Policy and Energy Security 

Challenges, Vol. 1, No. 1 - Vol. 68, No. 1, Sage Publications, Ltd, on 

behalf of the Canadian International Council. 

بعػػػد  ،منيػػػةكسػػػط كطا ػػػة التحػػػديات األالكاليػػػات المتحػػػدة الشػػػرؽ األ بػػػار سياسػػػة دراسػػػة بعنػػػكاف: أ
كيػػة فػػي الشػػرؽ يبإعػػادة تكجيػػه لمسياسػػة األمر   بػػكش)، تعهػػدت إدارة 2001سػػبتمبر  11حػػداث أ

األكسط بشكؿ كامػؿ نحػك فكػرة الفػكز فػي "الحػرب عمػا اإلرهػاب"، كيجػب عمػا الكاليػات المتحػدة 
عادة بناء ا تصاد السكؽ ا  ك  ،ديـ الحرية كتعزيز الديمقراطيةتها غير المسبك ة لتقأف تستفيد مف  كٌ 

 .كاإلسلمي عربيٌ نحاء العالـ، ك اصة في العالـ الأفي جمي  
كانت  ايمة عما مفهكـ "الحرب الك ايية"، كهك ما يعني في   بكش)ة يدف عقإف ،كمف جانب آ ر

الكا ػػ  طبيعػػة التهديػػدات التػػي تكاجػػه الكاليػػات المتحػػدة مػػف مػػزيا مػػف الشػػبكات اإلرهابيػػة العػػابرة 
 ر".د الكطنية كالتي كصفها "محكر الشلمحدك 
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ات المتحػػدة نتشػػار األسػػمحة غيػػر التقميديػػة يتطمػػب أف تكػػكف الكاليػػاف فشػػؿ الػػدكؿ فػػي الحػػد مػػف إ
ـ فػػي طابعهػػا كيسػاه  بػػكش)عمػا اسػػتعداد الت ػاذ إجػػراءات ك اييػة، هػػذا الػػركف الثػاني مػػف عقيػدة 

 .الثكرم" عما سياسة التركيا لمديمقراطية في الشرؽ"
كانت عقيدة استراتيجية األمف القكمي لمكاليػات المتحػدة   بكش)أكؿ كثيقة سياسة شاممة تقدـ مف 

أحػدث كثيقػة اسػتراتيجية األمػف  2002لبيت األبيض فػي سػبتمبر صدر عف ا (NSS) األمريكية
"النهػػكض  ػالتػػي تؤكػػد كبقػػكة عمػػا االلتػػزاـ االسػػتراتيجي لػػ 2006القػػكمي، التػػي نشػػرت فػػي مػػارس 

"القتػاؿ كاالنتصػار فػي الحػرب عمػا  :مػف جديػد أف  بػكش)بالحرية". في رسػالته التمهيديػة، يؤكػد 
أكلكيػػات ال تتجػػزأ مػػف السياسػػة  ،يؿ للسػػتبداد كاليػػأس كهمػػااإلرهػػاب كتعزيػػز الحريػػة بكصػػفها البػػد

 ".ان ال ارجية لمكاليات المتحدة، كالتي بتقدـ الحرية سيجعؿ أمريكا أكثر أمان
إف سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تسعا إلػا دعػـ الحركػات كالمؤسسػات الديمقراطيػة فػي كػؿ 

ك ػد أثػارت  ،إنهاء االستبداد في منطقة العػالـ الثالػثدكلة كثقافة، م  الهدؼ النهايي المتمثؿ في 
ان بيف  براء السياسة األجانب، كتعزيز الحرية السياسػية ال تػزاؿ هػي المبػدأ عقيدة بكش نقاشان حادٌ 

فػػي الشػػرؽ األكسػػط، كهػػذي السياسػػة الجديػػدة منػػذ فتػػرة طكيمػػة فػػي   بػػكش)دارة إلسياسػػة  التػػكجيهيٌ 
 .ددلجي صن  دا ؿ ما يسما بالمحافظيف ا

- Sharansky, N, & Dormer, R. (2009): The Case For Democracy: 

The Power Of Freedom to Overcome Tyranny and terror, New 

York. 

أيمػكؿ  11بعػد أحػداث  ، ػكة الحريػة لقهػر الطغيػاف كاالرهػاب – ضػية الديمقراطيػة دراسة بعنكاف: 
دارتػه مػف المحػافظيف الجػدد بات ػاذ  ػرار ا  االبػف ك   بػكش) امت الكاليات المتحدة األمريكيػة بقيػادة 
سػػيككف  ،بكضػػ  مسػػبؽ فكػػرة التػػد ؿ بػػالقكة  بػػكش)ذ  ػػاـ إنشػػر الديمقراطيػػة فػػي الشػػرؽ األكسػػط، 

 .ةعربيٌ بكؿ مف  بؿ الشعكب الكبالمقابؿ ستكاجه ذلؾ بقى  ،برز ما يدعـ الحرية كالديمقراطيةأمف 

ا مشركعها بكش، ت تمػؼ عػف كػؿ القػادة مريكية التي تبنٌ الديمقراطية األ ،كهنا يكضف الكاتب أف
 .بالنتايا غير مباؿو  ،ألنها تأتي عف طريؽ القكة ،الديمقراطييف بالعالـ

مريكيػػػة نشػػػر شػػػعارات الحريػػػة كالديمقراطيػػػة كالميبراليػػػة حػػػكؿ ات ػػػذت السياسػػػة ال ارجيػػػة األكلقػػػد 
كأف تطبيػػؽ الديمقراطيػػة دا ػػؿ الكاليػػات المتحػػدة  ،مػػف ارتباطػػان كثيقػػان الرتباطهػػا بمسػػألة األ ؛العػػالـ

  رل.مريكية يعتمد عما تطبيقها في البمداف األاأل
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 الفجكة البحثية: -ان تاسع

بعد اسػتعراض بعػض الدراسػات ذات الصػمة بالدراسػة، سػيتـ التطػرؽ إلػى الفجػكة البحثيػة بػيف 
 تمؾ الدراسات كىذه الدراسة، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 الدراسة الحالية التعقيب عمى الدراسات السابقة الدراسات السابقةنتائج 
سػػػػعت الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة  -

 / سػػػػػػبتمبرأيمػػػػػػكؿ 11بعػػػػػػد أحػػػػػػداث 
ة بقيػػػادة عربٌيػػػلمتػػػد ؿ فػػػي المنطقػػػة ال

دارتػػه مػػف المحػػافظيف ا  بػػكش االبػػف ك 
الجػػدد بذريعػػة نشػػر الديمقراطيػػة فػػي 

 الشرؽ األكسط كمحاربة اإلرهاب.
لكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة سياسػػة ا  -

تسػػػػػػػػػػػػعا إلػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػـ الحركػػػػػػػػػػػػات 
كالمؤسسػػػػػات الديمقراطيػػػػػة فػػػػػي كػػػػػػؿ 
دكلػػػػة كثقافػػػػة، مػػػػ  الهػػػػدؼ النهػػػػايي 
المتمثػػػػػؿ فػػػػػي إنهػػػػػاء االسػػػػػتبداد فػػػػػي 

 منطقة العالـ الثالث.
كانػػػػػػػػت مصػػػػػػػػالف الكاليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة  -

 :مريكيػػػػػة فػػػػػي المنطقػػػػػة تكمػػػػػف فػػػػػياأل
 عربػػػػيٌ لػػػػا الػػػػنفط الإضػػػػماف الكصػػػػكؿ 

الػػدفاع عػػف ك لتػػكفير الك ػػكد لمصػػناعة، 
، بػػؿ كجعمهػػا فػػي الكجػػكد إسػػراييؿحػػؽ 

 عربػػػػػػػػػيٌ كتعزيػػػػػػػػػز السػػػػػػػػػلـ ال متفك ػػػػػػػػػة،
مثػػػػػؿ ي باعتبػػػػػاري الطريػػػػػؽ األسػػػػػراييماإل

 لضماف استمرارها.

بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات تناكلػػػػػػػت مشػػػػػػػاري    -
ة بالرؤيػػػػػػة المطركحػػػػػػة عربٌيػػػػػػالمنطقػػػػػػة ال

كشػػرؽ أكسػػط كبيػػر كلػػـ تتنػػاكؿ مػػا بعػػد 
 هذي المشاري .

أغفمت بعض الدراسات السػابقة تنػاكؿ   -
الفكر االسػتراتيجي الػذم يمثػؿ المحػرؾ 

سػػػاس لمسياسػػػة ال ارجيػػػة األمريكيػػػة األ
كل اليمػػػػػيف فػػػػػي فػػػػػي ضػػػػػكء تصػػػػػاعد  يػػػػػ

 المجتم  األمريكي.
ا تصػػػػػػػػرت بعػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػات عمػػػػػػػػا   -

ة "مرحمة الثكرات عربيٌ أحداث المنطقة ال
 ة " فقط.عربيٌ ال
التػػي ت بعػػض الدراسػػات البمػػداف  ٌصػػ  -

ة" كلػػػػػػـ عربٌيػػػػػػحػػػػػػدثت فيهػػػػػػا "الثػػػػػػكرات ال
 ة بالكامؿ.عربيٌ تتناكؿ المنطقة ال

 اسػػػػػػػػتكماالهػػػػػػػػي  ال ٌل ػػػػػػػػةالفكضػػػػػػػػا  -
ممشػػػػػػػػاري  األمريكيػػػػػػػػة السػػػػػػػػابقة فػػػػػػػػي ل

كالشػػػػػػرؽ االكسػػػػػػط  ةعربٌيػػػػػػالمنطقػػػػػػة ال
الجديػػػػػػػػػد كالشػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػػط الكبيػػػػػػػػػر 

حيػػػػػث أف  ،برنػػػػػاد لػػػػػكيس  ططػػػػػاتكم
مصػػػػػطمف  ال ٌل ػػػػػةنظريػػػػػة الفكضػػػػػا 

كلػػػه أدكات شػػػيطانية،  ،يتسػػػـ بال ػػػداع
عناصػػػػر كهػػػػي الطايفيػػػػة  ةعمػػػػا ثلثػػػػ

 كالتقسيـ كالكالء لم ارج.

 

تتنػػػػػاكؿ مراحػػػػػؿ تطػػػػػكر الفكػػػػػر االسػػػػػتراتيجي   -
األمريكػػػػػي كصػػػػػكالن لمرحمػػػػػة تطبيػػػػػؽ الفكضػػػػػا 

إلحػػػػػػػداث التغيػػػػػػػرات التػػػػػػػي تريػػػػػػػدها  ال ٌل ػػػػػػػة
الكاليات المتحػدة األمريكيػة لتحقيػؽ مصػالحها 

 ة.عربيٌ في المنطقة ال اإلستراتيجية
عمدت السياسة ال ارجيػة لمكاليػات المتحػدة  -

عػػػػػػادة تشػػػػػػكيؿ أنظمػػػػػػة الحكػػػػػػـ فػػػػػػي إلػػػػػػا إ
المنطقة ألنشاء انظمة حكـ مؤيدة لمسياسػة 

 كسط.مريكية في منطقة الشرؽ األاأل
تثبػػػػػػت أف مػػػػػػا يحػػػػػػدث هػػػػػػك لعبػػػػػػة مصػػػػػػالف  -

الكاليػػػػات المتحػػػػدة بػػػػالرغـ مػػػػف أف الػػػػبعض 
ف ذلػػؾ  ػػد يكػػكف بدايػػة الطريػػؽ لقيػػاـ أيػػرل 

كالزاؿ المستقبؿ  ،كتنمكية ،أنظمة ديمقراطية
الغمػػػػكض بسػػػػبب اسػػػػتمرارية  يكتنفػػػػه بعػػػػضي 

 األحداث كتسارعها في تمؾ المنطقة.
تكضػػػف تػػػد ؿ الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة  -

" كتجزيػػة الػػدكؿ، عربػػيٌ فػػي أحػػداث "الربيػػ  ال
ثػػػػػػػػػػػػػػارة الفكضػػػػػػػػػػػػػػا كالنعػػػػػػػػػػػػػػرات العر يػػػػػػػػػػػػػػة  كا 
 كالصػػراعات الطايفيػػة عبػػر كسػػايمها كأدكاتهػػا

 الم تمفة.
تناكلػػت الدراسػػػة آليػػات المكاجهػػػة كالتصػػػدم  -

 .ال ٌل ةلنظرية الفكضا 
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 الفصؿ الثاني

  2004 -1945: ةعربيٌ جاه المنطقة التطكر الفكر االستراتيجي األمريكي تي 

 

الحرب العالمية الثانية كحتا  انتهاءاألمريكية منذ  اإلستراتيجيةالمبحث األكؿ: 
  .1991 – 1945حرب ال ميا الثانية )

األمريكية منذ حرب ال ميا الثانية كحتا أحداث  اإلستراتيجيةالمبحث الثاني: 
  .2001- 1991الحادم عشر مف سبتمبر)

األمريكية بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر كحتا  اإلستراتيجيةالمبحث الثالث: 
 ".ال ٌل ةبػػ "الفكضا   ككنداليزا رايس)تصريحات 
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 ثانيالفصؿ ال

 ةعربيٌ تطكر الفكر االستراتيجي األمريكي تجاه المنطقة ال

  تمييد

مصػالحها التػي تقتضػي فػرض كا ػ  االسػتقرار  ة كفػؽعربٌيػتتعامؿ الكاليات المتحدة مػ  المنطقػة ال
حػداث الفكضػػا أحيانػ ،فػي المنطقػة أحيانػان  دكر  يتـ تكضػػيفأ ػرل، كمػف  ػػلؿ هػذا الفصػؿ سػ ان كا 
كهػك أحػد متطمبػات الحػرب البػاردة  ، مؽ بيية التكتر الدايـ فػي هػذي المنطقػةفي الكاليات المتحدة 

-فنجد أف االستقرار في منطقة الشػرؽ األكسػط  ،ثمما كاف التكتر مطمبان مم  االتحاد السكفيتي، ف
كػػاف أحػػد المتطمبػػات األساسػػية  -كرج بػػكش االبػػف ػػلؿ بدايػػة مرحمػػة حكػػـ الػػرييس األمريكػػي جػػ

ثػػـ سػػرعاف مػػا عػػادت لسياسػػة  ،مػػف أجػػؿ تكػػريس  ػػدرتها فػػي الهيمنػػة ،لمصػػمحة الكاليػػات المتحػػدة
السػػمكؾ ركيػػزة  ،تعتبػػرهػػا لنظريػػة القػػكة التػػي انتهاجي  لػػكحظكمػػا  الفكضػػا كعػػدـ االسػػتقرار مجػػددان،

هػك  ،األمريكيػة اإلسػتراتيجيةكالتغيػر فػي  تحػكؿالاالستراتيجي األمريكي الفعمي فػي المنطقػة، هػذا 
 ةما سنتناكله بالتحميػؿ مػف  ػلؿ اسػتعراض مراحػؿ تطػكر الفكػر االسػتراتيجي األمريكػي فػي ثلثػ

 هي عما النحك التالي: ،مباحث
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 المبحث األكؿ

 األمريكية اإلستراتيجية

 (1991 – 1945منذ الحرب العالمية الثانية كحتى حرب الخميج الثانية )

اسػػػتطاعت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة جػػػذب أنظػػػار العػػػالـ  إليهػػػا بعػػػد مػػػا حققتػػػه مػػػف 
كل الدكليػػػة، نهػػػا حققػػػت بػػػذلؾ تكازنػػػان ممحكظػػػان فػػػي القيػػػأانتصػػػار فػػػي الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة، إذ 

  ػكةن باعتبارهػا  عربيٌ ها إلا دكؿ الكطف الكامتدت هيمنتي  ،ؿ أكركبا إلا ظؿ لهاك حكاستطاعت أف تي 
تمثػػؿ مرحمػػة التحػػكؿ فػػي دكر  ف هػػذي الفتػػرةى إمػػكاردي، حيػػث  نزاؼكمجػػاالن  صػػبان السػػت ،ا تصػػادية

عسػػػكرية  كسياسػػػة الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، ألنهػػػا  رجػػػت مػػػف عزلتهػػػا الطكيمػػػة، كبنػػػت  ػػػكةن 
لمحمػػػـ  ة، ككػػػاف هػػػذا مرتكػػػزان لمهيمنػػػة األمريكيػػػة كانطل ػػػان يمػػػاهضػػػ مة كمتفك ػػػة ك ػػػدرة ا تصػػػادية 

السػػكفيتية القػػكة  مبراطػػكرم األمريكػػي بجعػػؿ القػػرف العشػػريف  رنػػان أمريكيػػان بامتيػػاز، لػػكال تعػػاظـي اإل
الحمػـ األمريكػي إلػا القػرف  كأجمػتان لها كالذم أ مقت الكاليات المتحدة األمريكية، المنافسة عسكريٌ 
  .24-23: 2005 كنعاف،الكاحد كالعشريف)

هػا دة كسعيها لمسيطرة عما النظاـ العػالمي بػدأت تطػرح رؤيتالكاليات المتح  كةمنذ بركز 
تتحػػدث تػػارة عػػف الديمقراطيػػة التعدديػػة، كتتحػػدث عػػف مكافحػػة ها كفقػػان لمعػػايير  اصػػة بهػػا، فنجػػد

أنظمػػة مسػتبدة كال تحتػػـر  دعـاإلرهػاب كعػػف حقػكؽ اإلنسػػاف تػارة أ ػػرل، بينمػا فػػي الك ػت نفسػػه تػ
 حقكؽ اإلنساف.

ت  ناعة لدل الكاليات المتحدة األمريكية بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة، أف تكلد ،كفي نفس السياؽ
باعتبارهػا   إسػراييؿ) بػؿ كتفػكؽ ؛كحمايػة بقاء مصالحها في منطقة الشػرؽ األكسػط مػرتبط بكجػكد

،  إسػػراييؿ)مشػػركعان اسػػتعماريان غربيػػان، كهػػذا مػػا يفسػػر سػػبب انحيػػاز اإلدارة األمريكيػػة إلػػا جانػػب 
تمثػػػؿ فػػػي لعبػػػة  ،العالميػػػة الثانيػػػة أفػػػرزت دكران جديػػػدان لمكاليػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةكمػػا أف الحػػػرب 

 1الشػيكعي طػكاؿ حقبػة الحػرب البػاردة المصالف الدا مية كال ارجية كالتي كانت تتػكجس مػف المػدٌ 

                                                           
ة بقيػػادة الػكاليػػػات الػمػتػحػػػدة األمػريػكػيػػػة، كالػمػعػسػكػػػر الػشػر ػػػي بقيػػادبػيػػػف الػمػعػسػكػػػر الػغػربػػػي  اإليػػديكلكجيالػحػػػرب الػبػػػاردة ذلػػػؾ الػصػػػراع ا1

كظػهػػكر هػػػذا الػصػػراع يػعػػكد إلػػػا انػتػصػػار الػثػػكرة الػبػمػشػفػيػػػة  كػػؿ كسػايػػؿ الػضػغػػػط بػاسػتػثػنػػاء األسػمػحػػة فيػػهاالتػحػػاد الػسػكفػيػاتػػي، اسػتػ ػػدـ 
ثػػـ  ػنػبػمػػة مػديػنػتػػي " هػيػركشػمػػا  9191ػػ ا بػعػػد تػفػجػيػػر أكؿ  ػنػبػمػػة ذريػػة فػػي صػحػػراء "نػيػكمػيػكػسػيػكػػك" فػػيعػنػيػفػػ كعػاد، 9191فػي ركسػيػػا 
 عػالػمػيػػػة الػثػانػيػػػة.  أ ػػػذت مػكػانػتػهػػػا فػػي  ػامػػػكس الػسػيػاسػػػة الػدكلػيػػػة بػعػػد نػهػايػػػة الػحػػػرب الػكعػمػيػػػه فػػػإف كػمػمػػػة )الػحػػرب الػبػػػاردةكنػاغػازاكػػي" 

 .(11لليتثب بغداد ص ، أشعوبثنكبثل1عبد هللا اكنثس، الحوب البثودة دوايا تثوكخكا للمالقثت امموكيكا اليعفكتكا، ط)
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محط أنظارها بعػد انتهػاء الحػرب العالميػة الثانيػة كاسػت دامه فػي معادلػة  عربيٌ مما جعؿ الكطف ال
  .24-23: 2005ع بينها كبيف االتحاد السكفيتي)كنعاف، الصرا

مػؾ نصػؼ الثػركة العالميػة، تفضلن عما ما تقدـ، لقد استطاعت الكاليات المتحدة األمريكيػة أف تم
ككانػػت تنػػتها سياسػػة المبػػادئ التػػي تقػػؼ فػػي كجػػه األيدكلكجيػػة الشػػيكعية، لكنهػػا أدركػػت أف هػػذا 

مصػػالحها، فترجمػػت هػػذا الػػنها إلػػا كا ػػ   يى ي كلػػف يحًمػػالػػنها النظػػرم لػػف يك ػػؼ التمػػدد الشػػيكع
عممػػػػػي كسياسػػػػػة عمػػػػػا األرض، فعممػػػػػت عمػػػػػا اسػػػػػتيعاب الػػػػػدكؿ التػػػػػي بمقػػػػػدكرها محاصػػػػػرة المػػػػػد 

كأكركبػػػا الشػػػر ية )اليكنػػػاف كتركيػػػا  سػػػكفيتيمثػػػؿ الػػػدكؿ األكركبيػػػة المحيطػػػة باالتحػػػاد ال ،الشػػػيكعي
يرافك   .)المرج  السابؽ  كهذا األسمكب مف السياسة عرؼ بػػ "سياسة االحتكاء" ، ا 

كانػػت  ضػػية الشػػرؽ األكسػػط فػػي محػػؿ  مػػؽ، فحػػاكؿ الػػرييس األمريكػػي األسػػبؽ "هػػارم 
د عنػػدي مكػػاف، كذلػػؾ بسػػبب مػػا تكلٌػػاالبتعػػاد عنػػه بقػػدر اإل 1945منػػذ بدايػػة حكمػػه عػػاـ تركمػػاف" 

 ر فػػيالحركػػة الصػػهيكنية لعبػػت الػػدكر البػػارز الػػذم أثٌػػكلػػدل معاكنيػػه مػػف أفكػػار متضػػاربة، لكػػف 
بمػػكر فيمػػا تالتػػي ت الصػػهيكنية نظػػرالاالسػػت بارات األمريكيػػة، كجعمهػػا تتبنػػا كجهػػة  مك ػػؼ جهػػاز

  2008يمي: ) الريماكم، 

 .إسراييؿناحية العسكرية عما محاربة ال ادريف مف  : أف العرب غيري أكالن 

، حيػث أنػه يشػتت الجهػكد أم  درة عما المكاجهة سكؼ يشؿٌ  عربيٌ ال  -عربيٌ ثانيان: إف الصراع ال
 .كيحرؼ بكصمة الصراع

 تحظا بدعـ بريطاني عما األرض. إسراييؿثالثان: إف 

فػػػإف  إسػػػراييؿبأننػػػا إذا اعترفنػػػا ب" :التػػػي تقػػػكؿ االدعػػػاءاتً ال ت شػػػا رابعػػػان: أف الكاليػػػات المتحػػػدة 
 ي".العرب سكؼ يرتمكف في أحضاف االتحاد السكفيت

 .إسراييؿفي الشرؽ األكسط مف  لؿ  امتداد لمكاليات المتحدة امسان: مف الضركرم أف يككف 

كمػػف هػػذا المنطمػػؽ رٌكػػز الػػرييس األمريكػػي "تركمػػاف" عمػػا انعكػػاس سياسػػته ال ارجيػػة فػػي الشػػرؽ 
دا ػػؿ تػػأثير   كبي الصػػهيكنيلمٌػػ)األكسػػط عمػػا السياسػػة الدا ميػػة كاالنت ابػػات، كلقػػد كػػاف أيضػػان 

 الصػػهيكنية مػف أهػـ الش صػيات Clark Clifford 1 كػلرؾ كميفػكرد)البيػت األبػيض، فقػد كػاف 

                                                           
1

"اعزماج نس نال نر ن  ف  االر زعااألد   عاالذياع نهاال ئ سااألد   عا"ا"ت  دزن"الل ئ ساالقزن نعاالدستشز ا ل ف  را ال كا

اhttps://www.washingtoninstitute.org.اانظ اا8635
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حيػث  ،ب م  اليهكد ل دمة معركتػه االنت ابيػةك كتحض عما التجا  تركماف)التي تحيط بالرييس 
ـ، كما أف استكت العل ة 1948كيشؿ مف نفكذي في االنت ابات في العاـ   تركماف)كاف ي شا 

دعمػت الصػػهيكنية  ، حينيػذكالكاليػات المتحػػدة األمريكيػة فػي عهػد الػػرييس "جكنسػكف" إسػراييؿبػيف 
ييف سػػراييمأكثػػر مػػف اإل سػػراييؿنػػه كػػاف داعمػػان كمتحيػػزان إلإحيػػث  ،"كميفػػكرد" ليصػػبف كزيػػران لمػػدفاع

الػػذم كػػاف يػػتهـ مسػػيكلي كزارة ال ارجيػػة  David Nails 1ديفيػػد نػػايمز)ي أيضػػان دى ـ، كسػػانى هً ًسػػأنفي 
  .2007عناية، )داء لمسامية األمريكية بالعً 

الفراغ"، كهك مفهـك استراتيجية مؿء  يزنهاكر مبدأ "أـ كض  الرييس األمريكي 1957كفي العاـ  
 ،كمشػػػاري  الػػػدفاع عػػػف منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط  Containment)ينػػدرج ضػػػمف نظريػػػة االحتػػػكاء

 .اإلستراتيجيةالنظـ السياسية التي ترفض هذي  ككذلؾ  م مة كؿ

حػػاؿ، أدركػػت اإلدارة األمريكيػػة أف حػػاؿ الػػدكؿ مػػ  منازعػػة القػػكل االسػػتعمارية ال ي ػػدـ  ةً عمػػا أٌيػػ
األمريكيػػة اإلدارة ت عتمػػدف بحكػػـ أهػػدافهـ الثكريػػة، لػػذلؾ اك مصػػالحها، بػػؿ كيسػػتفيد منػػه الشػػيكعي

كبنػاء عمػا ذلػؾ  ،لتحقيػؽ مصػالحها ألنه الشرط األنسػبي  ؛استراتيجية االستقرار في المنطقةعما 
عقػكد صػػنفت  ًسػػٌتةتحػالؼ األمريكيػكف مػػ  األنظمػة الممكيػػة المحافظػة كالمعتدلػػة، كمنػذ أكثػػر مػف 

كهػي التػي تسػير فػي ركػب الكاليػات المتحػدة  "،دكؿ معتدلػة"دكؿ المنظمة كأنظمتها السياسية إلا 
  .106: 2011، الطكيؿنزعة استقللية ) تفة كهي ذارٌ كتدعـ تكجيهاتها، كأ رل متطكسياستها 

كهػػي مرحمػة الحػػرب البػاردة كالتػػي اعتبػػرت الكاليػات المتحػػدة األمريكيػػة  ،نلحػظ بػػأف هػذي المرحمػػة
التحالفػات العسػكرية كاالنقلبػات  ،أف الشيكعية العالميػة هػي عػدكها، ككانػت أدكاتهػا هػي ، للها

المتبعػػة مػػف  بػػػؿ اإلدارة  اإلسػػتراتيجيةكمشػػاري  الػػدفاع "األحػػلؼ" عػػف الشػػرؽ األكسػػػط، ككانػػت 
الردع كاالحتكاء عما اعتبار ذلؾ أنه يحقؽ أنسب كأفضؿ المصالف لمكاليات  ،األمريكية فيها هي
 المتحدة األمريكية.

كردت عمػا  ،السياسػة األمريكيػة العديػد مػف االسػتراتيجيات بعد الحػرب العالميػة الثانيػة بػرزت فػي
سياسػػة الكاليػػات  ،هػػذي المبػػادئ بمػػكرت، ك اإلدارات األمريكيػػةيت بأسػػماء رؤسػػاء مٌ مبػػادئ سيػػ هييػػة

 كهي عما النحك التالي: ،مصالحهاك المتحدة 

 

 
                                                           

1
ا،اا7004،اال  دز ياكحدر،االس زسةاالخز ج ةااألد    ةاتجزهاال طناالع اعااألقل زتالشؤ ن"اا"ت  دزن"اال ئ سادسزعرر ف رانز لفاا
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 :1947عاـ  (Truman's Doctrine)مبدأ تركماف  .1

مػػف أجػػؿ ك ػػؼ التمػػدد  ؛الػػرييس األمريكػػي )هػػارم تركمػػاف جػػاء هػػذا المبػػدأ ضػػمف  طػػة  ػػدمها 
)تركيا، الشػيكعي عبػػر تقػػديـ المسػاعدات اال تصػػادية لمػػدكؿ التػػي يمكػف أف تتػػأثر بالمػػدد الشػػيكعي

  .286: 1968، اهلل )عطية اليكناف، فرنسا 

 :1957عاـ   (Eisenhower's Doctrine)يزنياكرإمبدأ  .2

ة باعتبػاري يسػد الفػراغ الػذم  مفػه عربٌيػالبريطػاني مػف المنطقػة الجاء هذا المبػدأ نتيجػة للنسػحاب 
ان مػف التنػافس بػيف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كاالتحػاد السػكفييتي. هذا االنسحاب، ألنه أكجد جكٌ 

فكػػاف هػػذا المبػػدأ  كفػػان عمػػا مصػػالف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كلػػكحظ فػػي نفػػس الفتػػرة تزايػػد 
ة كمعاداتهػػػا لمغػػػرب، كهػػػذا مػػػا يبػػػرز التػػػد ؿ األمريكػػػي المسػػػمف فػػػي عربٌيػػػة النشػػػاط الحركػػػة القكميػػػ

-Herman  ،1964 :499الشػػػػرؽ األكسػػػػط" مػػػػف كجهػػػػة نظػػػػر الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة )
500.  

نتيجة القرار المشترؾ لنشر السلـ كاالستقرار في الشرؽ األكسط الذم أصدري  ،ي هذا المبدأم  كسي 
الكػػػكنغرس األمريكػػػي، كهػػػك يعطػػػي الػػػرييس الصػػػلحية الكاممػػػة لمػػػنف المسػػػاعدات العسػػػكرية ألم 

  .87-86: 1985ة ترغب بالمساعدة )ماتغكلد، مجمكعة أك أمٌ 

 :1971عاـ   (Nixon's Doctrine)مبدأ نيكسكف  .3

ي سػابقان، كأنػه ت عميػه بػلدي عىػالرييس األمريكي "ريتشارد نيكسكف" عف االلتزاـ بمػا ك ٌ  لقد أعمف
 ،كا تصػػادية، كسػػيقدـ كػػذلؾ غطػػاءن إذا مػػا صػػدر تهديػػد مػػف  ػػكة نككيػػة عسػػكريةن  سػػيقدـ مسػػاعداتً 

 .كػػي تػػداف  عنهػػا ،شػػريطة أف تتحمػػؿ األمػػة التػػي تتعػػرض لمتهديػػد مسػػيكلية تقػػديـ القػػكة البشػػرية
  . 88: 1985د، )ماتغكل

 :1980عاـ   (Carter's Doctrine)مبدأ كارتر  .4

كحػػدكد  عربػػيٌ منحػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فيػػه حػػؽ التػػد ؿ العسػػكرم فػػي منطقػػة ال مػػيا ال
ها فػي هػذي المنطقػة حي مصػالً  تإذا مػا تعرضػ ،المناطؽ الحيكية لألمف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة

  .21: 1988إلا أم  طر )اسماعيؿ، 
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 االنتشػػار السػػري  التػػي تحػػدث عنهػػا "ركبػػرت مكنمػػاراك كنتيجػػة لهػػذا المبػػدأ تشػػكمت  ػػكات التػػد ؿ 
Robert Mcnamar"1  كأيضػان نظٌػر لهػا مف القرف الماضي في الستينياتكزير الدفاع األسبؽ ،

 .القرف الماضي كزير ال ارجية األمريكي األسبؽ "هنرم كسينجر" في سبعينيات

تقدـ، أطمقت الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجيات عديدة )تندرج في سياؽ تطكر في سياؽ ما 
مت هػػذي االسػػتراتيجيات أسػػس كمنطمقػػات كشػػكٌ  ،فكرهػػا االسػػتراتيجي   ػػلؿ مرحمػػة الحػػرب البػػاردة

السياسػػة ال ارجيػػة األمريكيػػة فػػي تعاممهػػا مػػ  دكؿ العػػالـ، كيمكػػف أف نسػػتعرض العديػػد مػػف هػػذي 
 عما النحك التالي: االستراتيجيات

 استراتيجية االحتكاء: .1

ا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بعػػد هىػػتعتبػػر اسػػتراتيجية االحتػػكاء هػػي أكؿ االسػػتراتيجيات التػػي اتبعتٍ 
الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة، ك ػػػد جػػػاءت نتاجػػػان لمقمػػػؽ األمنػػػي المتزايػػػد مػػػف التمػػػدد الشػػػيكعي ك شػػػية 

ترتكػز هػذي النظريػة عمػا سياسػة ك ة، عربيٌ يه المنطقة الكصكله إلا أطراؼ أ رل في العالـ، بما ف
تطكيػػؽ االتحػػاد السػػكفييتي بالكامػػؿ، ككػػذلؾ دكؿ شػػرؽ أكركبػػا عػػف طريػػؽ بنػػاء تحالفػػات ك كاعػػد 

الشيكعي كمعيقان لحركته بما يضمف انهياري، كهذا يعتبر اإلطار  أماـ التمددعسكرية لتككف حايلن 
 George Kennan 2 )جػكرج كينػػافي األمريكػػمها ال بيػػر لنظريػػة االحتػػكاء التػي صػػمٌ  النظػرم  

   .122: 2009الم تص في الشيكف السكفيتية )فهمي، 

 ،1949طمسػػػي عػػػاـ كفػػػي اإلطػػػار العممػػػي لهػػػذي النظريػػػة تمثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي إنشػػػاء حمػػػؼ شػػػماؿ األ
 ،1951مثػػؿ: معاهػػدة الكاليػػات المتحػػدة كاليابػػاف عػػاـ  ،كالعديػػد مػػف المعاهػػدات األمنيػػة المتبادلػػة
 SEATO 3 تكامػؼ جنػكب شػرؽ آسػيا )السػي، كحً 1953كالكاليػات المتحػدة كككريػا الجنكبيػة عػاـ 

 إلػػا حمػػؼ )السػػنتك  -تحػػكؿ فيمػػا بعػػد -كهػػذا الحمػػؼ  ،1955، كحمػػؼ بغػػداد عػػاـ 1954عػػاـ 

CENTO 4  المرج  السابؽ  1958بعد  ركج العراؽ منه بعد ثكرة عاـ(. 

                                                           
1

اعووزما  ن ورياجو ناعاألد   واالو ئ سا تو  ادوناالور زعا ف وو ادنصو اشول ا،7006اتو  عاعوزما8683ا لوراعوزمادز نزدوز ا،ا او ت ا

االحووف اتأر ووراتصووزعرااعوورالف تنووزماالعسوو  يالللووف ااأل  االدأنوورسا  عوورام،8635اعووزماج نسوو نال نوور ناالوو ئ سا توو  احتوو ا،8638

ا.الش  عع
2

االسو    تعاالقطو ااآلخو ،االطو فا«احتو ا »ااف   ا الد تاطاللح  ،االجر راالدفأ مالأذاارعزادناك  اه االاز ر ،االح  ادأنرسا

 ،الاووووز ر االحوووو  ادأنوووورسا  نووووزناجوووو   ،ا7082.)الفزتح،ادأووووري،االتقل وووورياالدازشوووو االقتووووز اعووووناع ضووووز ااالحزلووووة،اتلووووكا ووووع
www.alquds.co.uk/?p=414290)ا

 ا  أرفاهذااالحلفاإل احدز ةادصزلحا الفل ا ن عزصدة دزن ال   ع فااحلف 1954 ساتدا   8حلفاتأسسا عا3
ا www.ency.kacemb.com  أز.اد قعاالدع  ةانطقةا ادحزص  االدراالش  ععاالل ا ةا عاالد

4
ا وعانجزحوز اااألحوالفاكقو اكحوراالحلوفاهذاار  عا. از ستزنا إ  انا ت   زاالع اق االدتحر االددل ة  ادناا،ا ضم8622تأسساعزمااا

االثو   اانورععادعا8646اعزماالحلفاح اتم،ا8625ا  ل  /تد فا81اث   اإعالناإازناالحلفادناالع اقاسح ،اانالاز ر االح  ا ت  

 )الد س عةاالح  ا    ار ز(ا.إ  انا عااإلسالد ة

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86
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  جػكرج كينػػاف)األمريكيػة كا عػان عمميػان منػذ أف كضػ  لهػا ال بيػر األمريكػي  اإلسػتراتيجيةأصػبحت 
أسسػان عمميػػة كثيقػة بعػػد انتهػاء الحػرب العالميػػة الثانيػة، إذا أنهػػا اعتمػدت اسػػتراتيجية  1947عػاـ 

كالتػػػي مػػػف أهػػػـ أسسػػػها كمباديهػػػا هػػػي مكاجهػػػة مػػػا كضػػػعه صػػػانعك السياسػػػة األمريكيػػػة  ،االحتػػػكاء
 بالتهديد القادـ مف االتحاد السكفيتي.

سػػادت هػػذي النظريػػة فػػي السػػنكات التػػي تمػػت الحػػرب العالميػػة الثانيػػة مباشػػرة، كهػػدفت إلػػا الحفػػاظ 
كلهػػذا نجػػد أف صػػػناع  ،عمػػا مصػػالف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي كػػؿ بقػػاع العػػالـ الم تمفػػة
أكثػر مػف أربعػيف  تضػـٌ  القرار السياسي في الكاليات المتحدة يضػعكف عمػا جػدار مكػاتبهـ  ػرايطى 
ف كػػاف ظػػاهر هػػذي النظريػػة هػػك مكاجهػػةى  كالقضػػاء عمػػا التمػػدد  بمػػدان تمثػػؿ المصػػالف األمريكيػػة، كا 

 .الشيكعي

 استراتيجية االنتقاـ الشامؿ: .2

كجػػاءت  ،1953ت المتحػػدة )جػػكف فكسػػتر داالس  منػػذ عػػاـ  سسػػها كزيػػر  ارجيػػة الكاليػػاأكضػػ  
هػذي النظريػة  سػتندعما أسس أنها تصحيف لكؿ نقاط الضعؼ في النظرية السابقة )االحتكاء ، كت

عمػػا اسػػت داـ السػػلح النػػككم فػػي كجػػه االتحػػاد السػػكفييتي إذا حػػاكؿ المسػػاس بمصػػالف الكاليػػات 
هػػا اإلدارة األمريكيػػة ك تهػػا اسػػة "حافػػة الهاكيػػة" كاعتبرتٍ ا هػػذي السياسػػة بسيسػػم  المتحػػدة كالغػػرب، كتي 

 األكحػد لمنػ  االتحػاد السػكفيتي مػف تهديػد مصػالف الكاليػات المتحػدة فػي دكؿ العػالـ بأنها الطريػؽي 
  .123: 2009)فهمي، 

 استراتيجية الحرب المحدكدة: .3

ظهرت في نهاية ال مسينيات كاستندت إلا است داـ األسمحة التكتيكية النككية )محميػان  لمػرد 
جػاءت عمػا  اإلسػتراتيجيةعما العدكاف السكفييتي  ارج حدكد االحتػكاء الػذم فػرض عميػه، كهػذي 

ي هػػػػذي إلػػػػا تبٌنػػػ )أيزنهػػػاكر االنتقػػػػاـ الشػػػامؿ، فعمػػػػد الػػػرييس األمريكػػػػي  ،أثػػػر عيػػػػكب اسػػػتراتيجية
كالتي تعني أف الكاليات المتحدة ستكاجه أم هجـك أك تكس  شيكعي بأساليب رادعة  تراتيجيةاإلس

بػػػيف الػػػدمار الشػػػامؿ كاالستسػػػلـ  "كأسػػػمكب كسػػػط"بأسػػػمحة تقميديػػػة ال تػػػؤدم إلػػػا حػػػرب شػػػكمية 
  .144: 1998المطمؽ، كهذي استراتيجية تستند إلا التدرج في است داـ القكة )اسماعيؿ، 
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 :)الرد المرف( الستجابة المرنةاستراتيجية ا .4

كتعػكد أصػكلها  ماضػي،ات مػف القػرف اليتها اإلدارة األمريكيػة فػي مطمػ  السػتينهي استراتيجية تبنٌ 
  ريػػيس هييػػة األركػػاف المشػػتركة لمجػػيش األمريكػػي، كبحكػػـ سػػيطرة إلػػا الجنػػراؿ )ماكسػػكيؿ تيمػػكر

 ،فػػي سياسػػاته اإلسػػتراتيجيةالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػا حمػػؼ األطمسػػي أصػػبف نتيجػػة نفػػس 
عما أساس زيادة القكة العسكرية الضاربة لمكاليات المتحدة األمريكيػة بمػا  اإلستراتيجيةكتقكـ هذي 

كبيػػرة كسػػكاء  ـلمكاجهػػة التحػػديات سػػكاء أكانػػت هػػذي التحػػديات صػػغيرة أ يػػٌؤمف لهػػا القػػدرة العاليػػة
فػػػي سػػػياؽ بػػػراما التسػػػمف  اإلسػػػتراتيجية، ك ػػػد كضػػػعت هػػػذي كانػػػت الم ػػػاطر محػػػدكدة أك عالميػػػة

 . 270: 1979، نعمة) األمريكي، كسباؽ التسمف م  االتحاد السكفيتي

 استراتيجية التدمير المؤكد: .5

إلػا تحقيػؽ  ػكة اسػتراتيجية انتقاميػة مػدمرة تسػت دـ كضػربة ثانيػة إذا  اإلسػتراتيجيةتستند هذي 
للتحػػػػاد  كتهػػػػدؼ هػػػػذي القػػػػكة إلػػػػا تػػػػدمير حتمػػػػيٌ  ،مػػػػا تعرضػػػػت الكاليػػػػات المتحػػػػدة لضػػػػربة أكلػػػػا

عػػف القيػػاـ بضػػربة اسػػػتبا ية،  ردعػػهالسػػكفييتي، كتهػػدؼ أيضػػا لػػزرع هػػذي القناعػػة لػػػدل ال صػػـ ل
لسػػػتينيات عمػػػا يػػػد كزيػػػر الػػػدفاع األمريكػػػي )ركبػػػرت فػػػي منتصػػػؼ ا اإلسػػػتراتيجيةكظهػػػرت هػػػذي 

في ضكء تطكر منظكمة الصكاري  المضادة لمصكاري ،  اإلستراتيجية، ك د كضعت هذي ماكنمارا 
: 1979 نعمػػة،) كتطػػكر منظكمػػة الصػػكاري  المتعػػددة الػػرؤكس ك ػػد عرفػػت باألسػػمحة النيكتركنيػػة

270.  

6. :)  مبادرة الدفاع االستراتيجي )حرب النجـك

قػت عػاـ ـ  كطبٌ 1988 –ـ 1981تبناها الػرييس األمريكػي األسػبؽ "ركنالػد ريغػاف"  ػلؿ الفتػرة )
-103:  2011، كتقػػػـك عمػػػا مبػػػدأ الػػػدفاع الػػػرادع كلػػػيس التعػػػرض كالمبػػػادأة )الياسػػػرم، 1983
فػػػي عصػػػر ييعػػرؼ بػػػأثر "األيػػديكلكجيا فػػػي العل ػػػات  اإلسػػتراتيجيةهػػذا ك ػػػد تبمػػكرت هػػػذي   .104

 الدكلية"، كعكدة التكتر كاالحتقاف في العل ات الدكلية بيف العمل يف.

مف خّلؿ استعراض ىذه االستراتيجيات التي تبنتيػا الكاليػات المتحػدة منػذ فتػرة الحػرب البػاردة 
أف، اسػػتراتيجية الكاليػػات ، تبػػيف 1991كحتػػى فتػػرة تفكيػػؾ كانييػػار االتحػػاد السػػكفييتي عػػاـ 

 ،التكنكلػػكجي –المتحػػدة اسػػتندت عمػػى التػػدخّلت العسػػكرية كامػػتّلؾ القػػكة كالتفػػكؽ العسػػكرم 
كسياسة األحّلؼ العسكرية ىي التػي أظيػرت ىيمنػة الكاليػات المتحػدة عمػى السػاحة الدكليػة. 

نطقػة العػالـ كفي نفس الكقت ساىمت ىذه االسػتراتيجيات فػي ازديػاد االىتمػاـ األمريكػي فػي م
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مػػػف تػػػأثير  ثفى ة لػػػـ تيسػػػتى عربٌيػػػكالشػػػرؽ األكسػػػط، فالمحصػػػمة النيائيػػػة أف المنطقػػػة ال عربػػػيٌ ال
ف كػػاف فػػي شػػكميا اسػػتراتيجيات عمػػى صػػعيد المكاجيػػة مػػا  كتػػداعيات ىػػذه االسػػتراتيجيات، كا 
الخصـ )االتحاد السكفيتي( عمى مستكل كؿ منػاطؽ العػالـ، إال أنيػا فػي الكقػت ذاتػو انعكسػت 

 .، مف خّلؿ الحرب بالككالةةعربيٌ أثيراتيا كتداعياتيا عمى المنطقة البت
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 المبحث الثاني

 األمريكية اإلستراتيجية

 (2001- 1991منذ حرب الخميج الثانية كحتى أحداث الحادم عشر مف سبتمبر)

، 1991مػػػ  انهيػػػار االتحػػػاد السػػػكفييتي كغيابػػػه عػػػف السػػػاحة الدكليػػػة جػػػراء تفكيكػػػه عػػػاـ 
جػدؿ سياسػي دا ػؿ مؤسسػات صػن   اأصبحت البنية الهيكمية لمنظاـ الدكلي مضطربة، نػتا عنهػ

كالدراسػات  ،كمؤسسػات البحػث ،كدا ػؿ األحػزاب السياسػية ،القرار في الكاليات المتحدة األمريكيػة
األمريكية حكؿ السياسػة ال ارجيػة التػي يتكجػب عمػا اإلدارة األمريكيػة انتهاجهػا بعػد زكاؿ مفهػـك 

يػان إ ميمالتي برزت عما شكؿ نزاعات غير محػدكدة  ،"ال طر الشامؿ" كحمكؿ "الم اطر المنتشرة"
  .23:  1992)نيكسكف، 

بػدأت التكجهػات االمبراطكريػة تظهػر بكضػكح فػي الفكػر االسػتراتيجي األمريكػػي  ،كبنػاءن عمػا ذلػؾ
جػرل حصػر االتجاهػات التػي تمحػكرت كلقػد بالرغـ مف الجدؿ الداير في مؤسسات صن  القػرار، 

هػي  ،اتجاهػات ةالكبػرل فػي تمػؾ المرحمػة فػي رؤيتهػا لمسياسػة ال ارجيػة فػي ثلثػ حكلها المػذاهبي 
 :  المرج  السابؽ)

ػػػػ الػػػػذم انصػػػػبٌ  االتجػػػػاه األكؿ "اتجػػػػاه المثػػػػالييف":  -1 اهتمامػػػػه عمػػػػا الهيمنػػػػة كاالنتشػػػػار  ؿ  جي
سػػانحة لغػػرض  أف فػػي انهيػػار االتحػػاد السػػكفييتي فرصػػةن  هػػذا االتجػػاي حيػػث كجػػد أتبػػاعي  ،العػػالمي

الهيمنػػػة األمريكيػػػة عمػػػػا السػػػاحة العالميػػػػة باسػػػت داـ القػػػػكة العسػػػكرية كاال تصػػػػادية كالثقافيػػػة فػػػػي 
األمريكية، فشاع بذلؾ مصػطمحات  الت بًعيةمحاكلة إلجبار العالـ عما انتهاج النمكذج األمريكي ك 

  .2: 2000زاكم، اال تصادية كالثقافية كالسياسية )الع العىٍكلمةك  العىٍكلمةجديدة مثؿ: 

 ،Lewis Libby"2 ك"لكيس ليبي Paul Wolfowitz"1 مف "بكؿ كلفكتيز ز ذلؾ ما  اـ به كؿ  عزٌ 
"دليػػػؿ السياسػػػة  ػيت بػػػم  فػػػي كضػػػ  كر ػػػة سيػػػ ،كزيػػػر الػػػدفاع األمريكػػػي "ديػػػؾ تشػػػيني" اكهمػػػا مسػػػاعد
هنػػا الػػدليؿ عمػػا األفكػػار التػػي تتضػػمف كجػػكد  ك ػػد نػػٌص  ،األمريكيػػة" اإلسػػتراتيجيةالدفاعيػػة عػػف 

ي    يػػاـ أم  ػػكة منافسػػة لمكاليػػات المتحػػدة، كتبٌنػػان، كمٍنػػتحقيػػؽ التفػػكؽ العسػػكرم األمريكػػي عالمٌيػػ

                                                           
1

ادؤ وريا اوز ادونا أو االر ل وة،االعالقوزتا وعا خا و ،ااو  االو ئ ساإرا  ا عاالصق  اكا فادنا احرا،ااألد   عاالر زعا ف  انزئ ا

 (www.brookings.edu اهز   رااجزدعةاا    نلفادنترى .)العس  ياالعد 
2

نسواةالنشوزطه،ا"اScooter"،اا لقو ااوـاسو  ت ا7002 ا7008اعوزدعااو ناتشو نعار وكااألد   عاال ئ سانزئ الد ت االسزاقاالدر  ا

ا18ا-ا8828االعوورر،ا)صووح فةاال سووطاالجر وورااألد   ووعاالقوو نادشوو  ع"ادؤسسووعا كحوور،االعوو اقاعلوو االحوو  "ادأنرسووع"اكاوو فادوون

اhttp://www.alwasatnews.com/news/501256.html(ا7002اك ت ا 
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سياسػػة الحػػرب الك اييػػة المسػػبقة ضػػد الػػدكؿ المشػػتبه فػػي  يامهػػا بتطػػكير أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ 
 . 2003)المجدكب، 

السػػكفييتي كانتهػػاء تجربتػػه االشػػتراكية  ػػد مثٌػػؿ نهايػػة التػػاري  كانتصػػاران كاعتبػػرا أف سػػقكط االتحػػاد 
دعمػان كبيػران مػف المؤسسػة  لمرأسمالية التي تقكدها الكاليات المتحدة األمريكية، كما كجد هػذا التيػاري 

الذيف  ،اإلعلـككسايؿ  ،كبي الصهيكنيكالم   ،نتاج السلح الكبرلإالعسكرية "البنتاغكف" كشركات 
بسياسػات البحػث عػف  مػألمػف أف يي  البػدٌ ضػركرة دكا في الفراغ الناشئ عػف االنهيػار السػكفيتي كج

مػػػ  مػػػا يتطمبػػػه ذلػػػؾ مػػػف اسػػػتعداد أمريكػػػي لممجابهػػػة  ،أعػػػداء جػػػدد فػػػي منػػػاطؽ العػػػالـ الم تمفػػػة
مػػف أجػػؿ إدامػػة القػػكة كالنفػػكذ األمريكػػي  ؛كالتصػػادـ مػػ  هػػؤالء األعػػداد عمػػا مسػػتكل العػػالـ بأكممػػه

  .105:  2011، مر )الياس

الفػػراغ النػػاتا عػػف سػػقكط االتحػػاد  ؿءى فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ًمػػ عديػػدةه  حاكلػػت عناصػػري 
األبػػرز فػػي اسػػتثمار هػػذا الفػػراغ لصػػالحهـ،  ككػػاف لمجماعػػات األصػػكلية الدينيػػة الػػدكري  ،يتييالسػػكف

ك ػػػامكا ببنػػػاء نمػػػكذج بػػػديؿ يقػػػـك عمػػػا أسػػػاس  ،كتمكنػػػكا مػػػف التػػػأثير فػػػي حركػػػة العل ػػػات الدكليػػػة
ة، كبػػػدأت عربٌيػػػتطػػػكرات جهاديػػػة تكفيريػػػة تسػػػت دـ فػػػي صػػػراعات مػػػ  الػػػدكؿ الكبػػػرل أك الػػػدكؿ ال

ككانػت البدايػة فػي مػا  ،ةعربٌيػالكاليات المتحدة األمريكية فػي فػرض السػيطرة عمػا دكؿ المنطقػة ال
 عربػػيٌ تػػد ؿ فػػي الصػػكماؿ كال مػػيا ال، ككػػذلؾ ال1991ي "بحػػرب تحريػػر الككيػػت" فػػي العػػاـ سيػػمٌ 

  .2015)عمكم، 

، ككػػػذلؾ عربػػػيٌ كتحديػػػدان ال مػػػيا ال ،ةعربٌيػػػتميػػػزت هػػػذي الفتػػػرة بالحضػػػكر العسػػػكرم فػػػي المنطقػػػة ال
لمبػػدأ منػػ  أم  ةن الحضػػكر السياسػػي فػػي عمميػػة السػػلـ، كبقيػػت السياسػػة ال ارجيػػة األمريكيػػة كفٌيػػ

ظهػػػكر أم  ػػػكة عمػػػا صػػػعيد الشػػػرؽ األكسػػػط أك مهمػػػة فػػػي المنطقػػػة، أك   جيكسياسػػػية)تغييػػػرات 
 العالـ.

ـ، تػػـ 1991مسػػارها بإعػػادة رسػػـ ال ػػرايط كتغييػػر األنظمػػة، ففػػي العػػاـ  حػػددت إف هػػذي المرحمػػةى 
ة، كبدكاعي االستقرار فػي المنطقػة عربيٌ تحطيـ القكة العرا ية، لكف ال شية مف سمسمة احتجاجات 

ال ميا إلػا القضػاء عمػا أم احتمػاؿ  كهدفت حربي  ، ضت إلا عدـ إسقاط النظاـ العرا ي ك تها
دكف التػكرط فػي  ،ي، ككػذلؾ فػرض حضػكر مباشػر لمكاليػات المتحػدة األمريكيػةإ ميمػلبركز  طػب 

  . 2005تغيير عميؽ في النظاـ الشرؽ األكسطي أم مف األنظمة الحاكمة فيه )صالف، 
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في رؤية السياسة ال ارجيػة الجديػدة كمػا ينبغػي أف تكػكف  االتجاه الثاني "اتجاه االنعزالييف": -2
عميػػػه فػػػي مرحمػػػة مػػػا بعػػػد الحػػػرب البػػػاردة، كاعتقػػػد أصػػػحاب هػػػذا التيػػػار أف بػػػزكاؿ  طػػػر االتحػػػاد 

ت شػػػاها  تمناسػػػبة لػػػزكاؿ  طػػػر الحػػػرب النككيػػػة التػػػي كانػػػ السػػػكفييتي كالفكػػػر الشػػػيكعي فرصػػػةن 
زاؼ العسػػػػكرم كاال تصػػػػادم لمقػػػػدرات الكاليػػػػات الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة، كبػػػػذلؾ زاؿ االسػػػػتن

المتحدة األمريكية مما يفرض عما اإلدارة األمريكية انتهاج سياسة العزلة كاالبتعػاد عػف المشػاكؿ 
: 2001العالمية كاالنتباي لل تصاد األمريكي الذم أنهكتػه الحػرب البػاردة كطػكؿ مػدتها )الياسػيف،

36-37.  

ألنػػه جمػػ  مػػا بػػيف المثػػالييف  ،"االنتقػػايييف" ي باتجػػايسيػػمٌ  تقػػائييف":االتجػػاه الثالػػث "اتجػػاه االن -3
كاالنعزالييف، كارتكز عما ضركرة  ياـ الكاليات المتحدة األمريكية بالتركيز عما البعد اال تصادم 
كالبعد العسكرم في المناطؽ المهمة كالحيكية التي ت دـ المصالف األمريكية مثؿ: منطقػة ال مػيا 

كا أف بسػبب مػا تعانيػه الكاليػات المتحػدة األمريكيػة مػف اضػطرابات صار هذا الفكر يرى ، كأنعربيٌ ال
دكر الشػػػػمكلية غيػػػػر )رطي األكحػػػػد فػػػػي العػػػػالـ ا تصػػػػادية يتطمػػػػب عميهػػػػا عػػػػدـ القيػػػػاـ بػػػػدكر الش ػػػػ

كهػػػي ذات اهتمػػػاـ  ،بػػػؿ يجػػػب أف يكػػػكف الػػػدكر األمريكػػػي مرتكػػػزان عمػػػا منػػػاطؽ بػػػذاتها ؛ مطمػػػكب
  .1:  2000كمصمحة أمريكية )العزاكم، 

 ،كمػػف أ طػػر مػػا يػػركج لػػه )االنتقػػاييكف  هػػك فكػػرة "إذا ا تضػػا لمعػػالـ أف يكػػكف بػػل  يػػادة أمريكيػػة
مػف أف يػتـ بنػاء عػالـ  فإنه سيككف في ذلؾ عكا ب ك يمة عما المصالف األمريكية، لػذا فػل مفػرٌ 

  .Madeleine، 1993  :668-670عما النمط األمريكي" )

كبنػػاءن عمػػا مػػا سػػبؽ، أصػػبف هنػػاؾ صػػياغة جديػػدة للسػػتراتيجية الككنيػػة بمنطمقػػات فكريػػة جديػػدة 
تعتني الكاليات المتحدة األمريكيػة  تسعا اإلدارة األمريكية لتحقيقها في حقبة زمنية جديدة، لـ تعدٍ 

سػػبؽ "جػػكرج بػػكش األب" عمػػا ذلػػؾ إال إصػػرار الػػرييس األمريكػػي األ كلػػيس أدؿٌ  ،بحػػركب الككالػػة
 عمػػػا عػػػدـ الػػػرد عمػػػا الصػػػكاري  العرا يػػػة التػػػي ضػػػربت العمػػػؽى   يسػػػراييماإل)عمػػػا إلػػػزاـ الكيػػػاف 

 ، فػألـز الػػرييسي 1991حػرب ال مػيا الثانيػػة عػاـ  ءمػ  بػػد  ةعربٌيػألكؿ مػرة مػف دكلػػة ) ي  سػراييماإل
  .2014ي بعدـ الرد )بف عايشة، سراييمبكش الكياف اإل

)تمحمػي،   إسػراييؿ)مػف فضلن عف تهديدها أل ،العراؽ تشكؿ تهديدان لممصالف األمريكيةكانت  كة 
1997 :12.  
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عمميػػػة )سػػػـ ايت بم  أ ػػػدـ العػػػراؽ عمػػػا عمػػػؿ فػػػردم تمثػػػؿ فػػػي غػػػزكي لمككيػػػت بعمميػػػة عسػػػكرية سيػػػ
ـى  الكاليػػاتي  تً أدركىػػحيػػث ليقػػؼ بصػػفة فعميػػة فػػي جهػػة المصػػالف األمريكيػػة،  ، النػػداء  المتحػػدة حجػػ

ية، كهذا ما ال تقبمه  ميمال طر مف الهيمنة العرا ية عما الككيت كالتي  د تتيف لمعراؽ الهيمنة اإل
مكانػات د الكاليات المتحدة بالقطبية في العالـ كض امة اإلالكاليات المتحدة األمريكية، كبحكـ تفرٌ 

كجهػة أم دكلػة فػي العػالـ، نها مػف اسػت دامها فػي كالتي يمكٌ  ،العسكرية كاال تصادية كالتكنكلكجية
كالتشدد كالرفض لما  اـ به العراؽ،  كأظهرت الحزـى  ،في كجه العراؽ رةن مكانات مس   كانت هذي اإل

ذت الكاليػػػات المتحػػػدة مػػػا كانػػػت ت طػػػط لػػػه فػػػي حػػػرب تهػػػا لضػػػرب العػػػراؽ، كبالفعػػػؿ نفٌػػػكأبػػػدت نيٌ 
سسػات إنتاجيػة أك حككميػة بما فيه مػف مؤ  ،العمؽ العرا ي شممت كؿ   ان يكم 42عسكرية استمرت 

  .293: 2012كجمي  المرافؽ المهمة في الدكلة )باسماعيؿ،  ،أك تعميمية

بما ظاهر األمر أف الحرب انتهػت بحكػـ أف حػرب ال مػيا الثانيػة انتهػت، لكػف بػدأت حػرب مػف ر 
مػدير عػاـ   Martin Indikح بػذلؾ )مػارتف أنػديؾ نكع آ ر، كهي الحرب اال تصادية، لقػد صػرٌ 

كصػػػاحب  -الشػػرؽ األدنػػا كجنػػكب آسػػيا فػػػي مجمػػس األمػػف القػػكمي األمريكػػي )سػػابقان   شػػؤكف 
فػي  طػاب لػه أمػاـ معهػد كاشػنطف لسياسػات  -كالعػراؽ  إيرافنظرية "االحتكاء المزدكج" لكؿ مف 

الشرؽ األدنػا: "أف سياسػة الػرييس "بيػؿ كمينتػكف" فػي ال مػيا تقػـك عمػا مبػدأ "االحتػكاء المػزدكج" 
يرالمعراؽ ك  انطل ػان مػف  ؛، كذلؾ بكاسػطة سياسػة العقكبػات الدكليػة كال طػر اال تصػادم الشػامؿفا 
مف السم  كالمنتجات التي يككف  من  استيراد أم  حيث يي  ،1990  سنة 661ر ـ )الي ممى القرار األي 
  .المرج  السابؽها العراؽ" )مصدري 

ؤهػػػؿ دكؿ تة عمػػػا الػػػنفط التػػػي عربٌيػػمػػػف الهيمنػػػة الت شػػػا لقػػد كانػػػت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػة 
المنطقػػة لمحكػػـ الشػػامؿ، كهػػذا مػػا دفػػ  الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمتػػد ؿ العسػػكرم فػػي منطقػػة 

بػػؿ ك ػػارج دايػػرة القػػرار  ؛ةعربٌيػػ ػػارج دايػػرة الهيمنػػة ال عربػػيٌ بػػات الػػنفط ال ، كبالتػػاليعربػػيٌ ال مػػيا ال
  .المرج  السابؽ) عربيٌ ال

جػراء  ،بما فػيهـ األكركبيػيف ،ة األمريكية تصحيف شكؿ عل تها م  حمفايهاأرادت الكاليات المتحد
 افتعالها ألزمة العراؽ مف  لؿ إظهار تفردها بالقرارات الدكلية.

يػة كبػرل كمػا كانػت تريػد  ػلؿ إ ميمالكاليات المتحدة األمريكية تحتاج أف يككف هناؾ  كة  لـ تعدً 
نار طالتها ة عربيٌ نظمة الف األإكجكد أنظمة سياسية  كية، بؿ  تقبؿ أيضان كلـ  ،فترة الحرب الباردة

 حػػػػكؿ إعػػػػادة تشػػػػكيؿ السياسػػػػية)أعػػػػاد لنػػػػا "كػػػػكلف بػػػػاكؿ" بتصػػػػريحاته ك زعزعػػػػة أمنهػػػػا كسػػػػلمتها، 

ذكريػات  ،بعد االنتهاء مف الحرب عما العراؽ  ،كالشرؽ األكسط عربيٌ ال ارجية لمنطقة ال ميا ال
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ح به مستشار الرييس األمريكي "نيكسػكف" ككزيػر  ارجيتػه "هنػرم كسػينجر" مػف أف نتػايا ما صرٌ 
هػػػي القػػػكة العسػػػكرية الرييسػػػية فػػػي الشػػػرؽ   إسػػػراييؿ)أف  ، ػػػد أثبتػػػت 1973كتػػػكبر عػػػاـ أحػػػرب 

يػة إ ميمأكبػر  ػكة   إسػراييؿ)كأنه يتطم  إلا اليـك التػي تصػبف فيػه  ،األكسط، كأنها العصا الرادعة
فأصػػبف لزامػػان  ،عمػػا التمػػدد ديمكغرافيػػان  إسػػراييؿة، كبحكػػـ عػػدـ مقػػدرة عربٌيػػالمنطقػػة العمػػا صػػعيد 

بػأم تقػدـ، ة عربٌيػالقطريػة ال كعػدـ السػماح لمكحػداتعميها تعميـ كتعميػؽ حالػة التجزيػة كالتشػرذـ، 
بػػػػذلؾ يٌسػػػػهؿ عمػػػػا الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة الػػػػتحكـ فػػػػي منػػػػاب  الػػػػنفط كتحقيػػػػؽ مصػػػػالحها 

  .290: 2012ة )باسماعيؿ، عربيٌ في المنطقة ال جيةاإلستراتي

األمريكيػػة منػػذ مطمػػ  التسػػعينيات فػػي المنطقػػة  اإلسػػتراتيجيةمػػف  ػػلؿ مػػا سػػبؽ يتضػػف لنػػا أف، 
  34: 2013، كادم، تميزت بما يمي: )عربيٌ كتحديدان منطقة ال ميا ال ،ةعربيٌ ال

ة، عربٌيػيػة فػي المنطقػة الإ ميمالقضاء عما القدرات العسكرية لمدكؿ التي تسعا لتحقيؽ هيمنػة  .1
 كهذا ما حدث في الحرب عما العراؽ.

الككيت، ككػذلؾ الػدكؿ المحكريػة التػي تصػفها  :مثؿ ،مساندة الدكؿ المكالية لمسياسة األمريكية .2
 السعكدية كمصر. :مثؿ ،باالعتداؿالكاليات المتحدة 

كيحقػػػؽ أكبػػػر  ػػػدر مػػػف   إسػػػراييؿ)ي بمػػػا يعػػػكد بػػػالنف  عمػػػا سػػػراييماإل – عربػػػيٌ إدارة الصػػػراع ال .3
المصػػالف األمريكيػػػة، كمػػػف  ػػػلؿ هػػذي الفمسػػػفة تػػػتمكف الكاليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة مػػػف طػػػرح 

 .عربيٌ أكبر لمقدرات الكطف ال كاستغلالن  ان كالتي تحقؽ لها استثمار  ،الحمكؿ التي تريدها

ـى  .4 ة عبػػػػر عربٌيػػػػ  عمػػػػا جميػػػػ  دكؿ المنطقػػػػة الالغربيػػػػةالديمقراطيػػػػة كحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف ) تعمػػػػيـ  ػػػػي
 .منظمات غير الحككمية

 ة كالتعامؿ بسياسات منفردة كم تمفة م  كؿ  طر عما انفراد.عربيٌ تعميؽ التجزية لأل طار ال .5

مدريػػد كعمػػا صػػعيد الحالػػة الفمسػػطينية، فػػإف عمميػػة التسػػكية التػػي انطمقػػت مجػػددان بعػػد مػػؤتمر 
تفسػػر رغبػػة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي فػػرض سػػيطرتها عمػػا منػػاب  الػػنفط فػػي  1991عػػاـ 

كػاف دكر الكاليػات المتحػدة هػك حشػد لػذلؾ ، إسػراييؿها لحمايػة ، كتفسػر أيضػان سػعيٌ عربيٌ ال ميا ال
مسػطيني لتقػديـ المعكنػات لمشػعب الف ،اليابافأكركبا ك  :مثؿ ،الدعـ اال تصادم مف الدكؿ المتقدمة

 . 2014)عامر،  إسراييؿبحكـ تقدـ عممية التسكية م  
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حالػػة مػػف اليمػػا كىاجسػػان كبيػػران فػػي أنظمػػة الحكػػـ فرضػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  كمػػا أف
نمكذجان تراه األنظمػة  عربيٌ عمى العراؽ، فأصبح في الفكر ال ياة بعد ما قامت بو مف حربعربيٌ ال
مػػا التزمػػت بسياسػػة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كمػػف ىنػػا أصػػبح ة كاقعػػان عمميػػان إذا عربٌيػػال

 .عربيٌ لدل صانا القرار ال مكانةه  تكيؼ اإلذعانيلسياسة ال

فمػثلن "ليبيػا"  ،لمتسكية التي تريدها الكاليات المتحػدة ةن ة متهييعربيٌ ال لحككماتأصبحت ا، مف هناك 
األمريكيػػػة، كأصػػػػبحت تريػػػد التهديػػػػة مػػػػ  هػػػػا كسػػػمككها بالكامػػػػؿ كاسػػػتجابت لممطالػػػػب غٌيػػػرت مك فى 

 بػػػػػدكف أم مقابػػػػػؿ 2003الجانػػػػػب األمريكػػػػػي، فقامػػػػػت بتفكيػػػػػؾ برنامجهػػػػػا النػػػػػككم فػػػػػي ديسػػػػػمبر 
 . 2006)سركر،

كا عػػة  بػػؿ أصػبحت فكػرةن  ،غريبػة ة فكػرةن عربٌيػػي فػي المنطقػة السػػراييمكلػـ تعػد فكػػرة كجػكد الكيػاف اإل
، سػػػكريةردف، )مصػػػر، األ :كهػػػي ،دكؿ الطػػػكؽة إلػػػا عربٌيػػػالحػػػدكث كمقبكلػػػة، ك ٌسػػػمت المنطقػػػة ال

كجعػػؿ لػػبعض الػػػدكؿ  ،ةعربٌيػػػكالػػدكؿ غيػػر المعنيػػػة بػػالنزاع، كهػػذا مػػػا أضػػعؼ المكا ػػؼ ال ،لبنػػاف 
 . 2014مد لن لمتطبي  )عامر، 
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 المبحث الثالث

األمريكية بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر كحتى تصريحات  اإلستراتيجية
 "الخٌّلقةككنداليزا رايس بػػ "الفكضى 

 ئ الفرصة لمكاليػات المتحػدة األمريكيػة لشػفٌ لتيهيٌ  2001جاءت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 
ضػػمف مفهػػـك اسػػتراتيجي جديػػد لألمػػف  ،حػػرب كاسػػعة النطػػاؽ تحػػت ذريعػػة مػػا أسػػمته "اإلرهػػاب"

تهػا رم  ة بي عربٌيػكان جديػدان، كارتػبط هػذا المفهػكـ بالمنطقػة القكمي األمريكػي، معتبػرةن أف االرهػاب عػدٌ ال
  .35:  2003)حميد، 

كألكؿ مرة تتذكؽ الكاليات المتحدة األمريكية مرارة الهزيمة بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر، 
بعػػدما انحسػػرت مكجػػة التعػػاطؼ العػػاـر مػػ   ،زاد مػػف العزلػػة األمريكيػػة عمػػا السػػاحة الدكليػػة ممػػا

  .25: 2004الكاليات المتحدة األمريكية بعد الحدث مباشرة ) أباي، 

 ،سػتراتيجي األمريكػي، كتحديػدان ؿ فػي الفكػر اإلسبتمبر ظهػر تحػكٌ  11كعما إثر تداعيات أحداث 
"اسػػػتراتيجية األمػػػف رت عنػػػه كالػػذم عٌبػػ -كيبػػرز هػػذا التحػػكؿ  ،فيمػػا يتعمػػؽ بحمايػػة أمنهػػا القػػكمي

فػػػي فمسػػػػفة الكاليػػػػات المتحػػػػدة  -2002القػػكمي األمريكػػػي" التػػػي أعمنهػػػا الػػػرييس بػػػكش فػػػي أيمػػػكؿ 
لمكاجهػػة التهديػػدات التػػي تسػػتهدفها، كالػػذم تجسػػد فػػي انتقػػاؿ التفكيػػر مػػف مفهػػـك الػػردع كاالحتػػكاء 

االسػػػتبا ية ككسػػػػيمة ي مبػػػدأ الضػػػربات فػػػي مكاجهػػػة التهديػػػدات إلػػػا مفهػػػكـ العمػػػؿ الك ػػػايي، كتبٌنػػػ
بػؿ المبػادرة إلػػا  ؛كهك ما يقكد إلػا عػدـ االنتظػار حتػا ك ػكع ال طػر ،أساسػية لمدفاع عف النفس

لمنعها مػف اسػتهداؼ مصػالحها فػي  ،القيػاـ بات اذ  طكات مبكرة كمفاجية ضد دكلة أك جماعات
 ؛بطػػػػػرؽ أ ػػػػػرلدمػػػػار شػػػػامؿ، كالتصػػػػدم لهػػػػا بطػػػػرؽ عسػػػػكرية، أك  العػػػػػالـ، أك امتلكهػػػػا أسػػػػمحةى 

 .(National Security Strategy,2002: 5) كاالعتقػاؿ كالمصادرة كاإلجراءات الدبمكماسية كالمالية

كانطمقت رؤية الكاليات المتحدة إلا التحكؿ فػي المفهكـ التقميدم ألمنها القكمي، مف تغٌير طبيعة 
ك كتهديداته، كالذم يزيد مف ذلػؾ اتسػاع دايػرة التهديػدات، التػي يؤشػر إليهػا امػتلؾ عػدد مػف العدٌ 

الػدكؿ لألسػمحة النككيػػة، كا تػػراب دكؿ كجماعػات أ ػرل مػف الحصػكؿ عمػا أسػمحة دمػار شػامؿ، 
 . 19-18: 2004) اسـ،  بتنفيػذ هجمات ضد أهداؼ أمريكية "أصػكلية"كتهديد جماعػات 

كهنا جاءت عممية تدكيؿ "الحرب عما اإلرهاب"، كالمػػزج بػػيف الحػػرب الك اييػػة كاإلرهػاب، كجعػؿ 
إنقاذ المجتمػ  الػدكلي مهمػة تقكدهػا الكاليػات المتحػػدة، لتػػد ؿ فػػي صػػمب الدبمكماسػية األمريكيػة. 
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نفسػها حػؽ كفقان لذلؾ فرضت الكاليات المتحدة عما العػالـ اتجػاهيف جديػػديف؛ فمػػف ناحيػة تعطػي 
الػػػدفاع الشػػػرعي الك ػػػايي كالػػػذم بمقتضػػػاي تتصػػػرؼ بشػػػكؿ فػػػػردم كك ػػػػايي لمحيمكلػػػة دكف حػػػدكث 
هجمػػػات تسػػػتهدفها، أمػػػا الناحيػػػة األ ػػػرل فهػػػي التػػػد ؿ المشػػػترؾ الػػػػذم تبديػػػػه الكاليػػػات المتحػػػدة 

- حيػػث أصػػبحت هػذي الصػيغةي  ،لمتعاكف م  المجتمػ  الػدكلي فػي سػبيؿ منظكمػة األمػف العػالمي
حػيف كضػػ   يػػار التعػاكف مػ   سػبتمبر 11تي حددها الرييس بػكش فػي  طابػه عقػب أحػداث كال

تػػػتحكـ بمسػػػتكل العل ػػػات مػػػػ  الػػػػدكؿ األ ػػػرل،  -الكاليػػػات المتحػػػدة أك االصػػػطفاؼ مػػػ  اإلرهػػػاب
كدرجػػة التعػػاكف اال تصػػادم، كمحػػددة لمصػػير المسػػاعدات، كفرضػػت عمػػا الػػدكؿ األ ػػرل السػػير 

 . B.B.C,2001) جية األمريكيةفي مسار السياسة ال ار 

مكا فقػدٌ  ،إلا تيار المحافظيف فكرة نشر الديمقراطيػة 2001سبتمبر  11أعادت أحداث هذا، كلقد 
اسػكينااف شار ثػانطركحػات "ككاف مػف بػيف مػف  ػدـ هػذي األ "،اإلرهاب"لمكاجهة  نظريةن  طركحاتو أ

Natan Sharansky "1 ك ػد  المحػافظ" فػي الكاليػات المتحػدة،ي "اليمينػي سػراييمكزيػر الهجػرة اإل
مسػػػألة الديمقراطيػػػة كتغييػػػر أنظمػػػة الحكػػػـ فػػػي  :هػػػاأهمٌ  ،رييسػػػية مهمػػػةن  تناكلػػت أطركحاتػػػه جكانػػػبى 

كلقػد سػعت الكاليػات المتحػدة األمريكيػة إلػا تعزيػز   .78-77:  2003ة )شمبي، عربيٌ المنطقة ال
سػػػػعيان لتغييػػػػر  ؛اد عمػػػػا أدكات جديػػػػدةة كالعػػػػالـ اإلسػػػػلمي باالعتمػػػػعربٌيػػػػتكاجػػػػدها فػػػػي المنطقػػػػة ال

ال ارطػػػػة السياسػػػػية كاال تصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالثقافيػػػػة بمػػػػا يحقػػػػؽ المصػػػػالف األمريكيػػػػة العميػػػػا، 
 العىٍكلمػةكنػادت الكاليػات المتحػدة ب ،عارضػيهاا األمنية القكميػة لمقضػاء عمػا مي تهى فرسمت استراتيجي  

فت إدارة الرييس جكرج بكش االبف دكؿ العػالـ التي تطالب بالقضاء عما اإلرهاب العالمي، كصنٌ 
كتعاممػػت عمػػا  ،إلػػا صػػنفيف: معسػػكر ال يػػر تحػػت  يادتهػػا كمعسػػكر الشػػر مػػف )ال يقػػؼ معهػػا 

  .110-109: 2007ف )سركر، ك أساس أف أصؿ اإلرهاب هك العرب كالمسمم

األمريكػي "جػكرج ة مف كجهة نظر الػرييس عربيٌ ككانت ال طكة األكلا في إعادة ترتيب المنطقة ال
ك اصػػة فػي المنطقػػة  ،دبميػك بػكش" عنػػدما أعمػف عػػف عمميػة إصػػلح سياسػي فػي الشػػرؽ األكسػط

، 2003 عػػػاـ ابريػػػؿ 9ة هػػػي مػػػا أ ػػػدمت عميػػػه الكاليػػػات المتحػػػدة مػػػف احػػػتلؿ لمعػػػراؽ فػػػي عربٌيػػػال
 كبعدها ٌ دـ الرييس بكش كثيقة الشرؽ األكسط الكبير التػي احتػكت عمػا إعػلف حػرب ديمقراطيػة

ة عربٌيػػػلنشػػػر الديمقراطيػػػة كالحريػػػة الػػػذم يحقؽ)حسػػػب زعمػػػه  لمشػػػعكب ال ،ضػػػد االسػػػتبداد كالظمػػػـ
 . 2014)الكتبي، السياسية كاال تصادية  حقك هى 

                                                           
1

االف ض ادنظ ياكحر،ا ه ا7006انتن زه اح  دةا عا التجز  االصنزعةا  ف  ااعزل زهاإس ائ  احف ا ئ س ه ااك   ان زا عاُ لرا

ا)الدس  ي،اعاراال هز ،اال أ را ال أ ر ةا الصأ  ن ة(االدنظدة
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فػػػي  طػػػاب لػػػه بعػػػد أحػػػداث   جػػػكرج بػػػكش االبػػػف)كفػػػي السػػػياؽ ذاتػػػه صػػػٌرح الػػػرييس األمريكػػػي 
الحيػػاة السياسػػية فػػي بمػػدها تمنػػ  أف: "األنظمػػة الديكتاتكريػػة التػػي تسػػيطر عمػػا  2001سػبتمبر11

فٌ  ،تطػػػػكر المعارضػػػػة المسػػػػؤكلة :  2009ال يمثػػػػؿ مكجػػػػة المسػػػػتقبؿ" )مػػػػراد،  الحكػػػػـ التسػػػػمطي   كا 
371 . 

عػػػف طريػػػؽ مراكػػػز البحػػػكث  دكران كبيػػػران   إسػػػراييؿ)كبيػػػات اليهكديػػػة كلعبػػػت الم  ، نفػػػس السػػػياؽفػػػي ك 
ريغػاف ككمنتػػكف ) رؤسػاء الكاليػات المتحػػدةية كعػف طريػػؽ سػراييمكالدراسػات اليهكديػة األمريكيػػة كاإل

فػػي السػػيطرة عمػػا منػػاب  الفكػػر كالت طػػيط االسػػتراتيجي األمريكػػي كالن ػػب   كأكبامػػا االبػػف كبػػكش
خلووقاج وو اجر وورادوونااألدوو     ناال أوو راعووزلعاالثقز ووةا التوور   ا اإلخووال ا تسووع الااألمريكيػػة،

 ،"برككينغػز" مركػزة في القرار األمريكػي كمف أشهر مراكز األبحاث المؤثر  إلس ائ  اللر زعاعنأز،
 "انسػػػػتيتيكت انتربرايػػػػز أميركػػػػاف معهػػػػد" ك ،"WINEP األدنػػػػا الشػػػػرؽ لسياسػػػػية كاشػػػػنطف معهػػػػد"
"، ككػذلؾ هدسػكف معهػد"ك ،"كػارنيغي مؤسسة" ك ،”راند مؤٌسسة” ك ،MEF" فكركـ إيست ميدؿ"ك

 بجامعػػػػة الممحػػػػؽ "إنستيتيكشػػػػف هػػػػكفر :مثػػػػؿ أميركيػػػػة لجامعػػػػات التابعػػػػة التفكيػػػػر مراكػػػػز أشػػػػهر
 كلهمػػػا التابعػػػاف "الػػػدكلي التنميػػػة مركػػػز"ك ،"الدكليػػػة كالشػػػؤكف لمعمػػػكـ بمفيػػػر مركػػػز"ك سػػػتانفكرد،

 فكػاف لهػذي المراكػز الػدكر أل ،هػكبكنز جكف جامعة في "األكسط الشرؽ مركز"ك هارفرد، لجامعة
عمػػا اإلسػػلـ كتػػدمير العػػراؽ الم ططػػات الصػػهيكنية فػػي إعػػلف الحػػرب  الكاليػػات المتحػػدةتتبنػػا 
ية مهمػػػا سػػػراييمكحركػػػات المقاكمػػػة، كتتبنػػػا المشػػػاري  كالم ططػػػات كالمكا ػػػؼ اإل سػػػكريةك  ،كليبيػػػا

بػػكش )كانػػت كحشػػية كهمجيػػة كمنافيػػة لمعهػػكد كالمكاثيػػؽ الدكليػػة، ككصػػمت كحشػػية كك احػػة إدارة 
الفمسػػطيني بالػػدفاع عػػف ها "شػػاركف" عمػػا الشػػعب ان كصػػفت فيػػه حػػرب اإلبػػادة التػػي شػنٌ حػػدٌ   االبػف
كبيػات اليهكديػة عمػا ككػذلؾ سػيطرت الم   كحالت دكف تكفير الحمايػة الدكليػة لمفمسػطينييف، ،النفس

ة عربٌيػاألصكلييف المسيحييف، كبالتعاكف معهـ سيطركا عما صناع القرار األمريكػي فػي البمػداف ال
ية )حسػيف، سػراييمات كالمكا ػؼ اإلاألمريكيػة تتبنػا الم ططػ كجعمكا الكاليات المتحػدةى  ،كاإلسلمية

2014.  

أنػػه ال يمكػػف تحقيػػؽ مطالبهػػا مػػف  :تكصػػمت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إلػػا  ناعػػة مفادهػػا كمػػا
ي دكف أف تحػػػػدث تغيػػػػرات سػػػػراييماإل – عربػػػػيٌ القضػػػػاء عمػػػػا اإلرهػػػػاب كفػػػػرض تسػػػػكية لمصػػػػراع ال

بعضها بالقكة العسكرية، كمػا حصػؿ سقاط ا  ة ك عربيٌ أساسية في جكهر التركيبة الدا مية لألنظمة ال
، ككػػػذلؾ إصػػػلح ثقػػػافي فكػػػرم 2003صػػػداـ حسػػػيف عػػػاـ  الػػػرييس مػػػ  نظػػػاـ العػػػراؽ فػػػي عهػػػد

صػػػلح الػػػديف اإلسػػػػلمي، كدمػػػا الشػػػػرؽ األكسػػػط ضػػػػمف التحػػػالؼ االسػػػػتراتيجي التػػػي تقكدهػػػػا  كا 
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-102: 2004أبػاي، )كسػط الكبيػر كغيرهػا الحمػؼ األطمسػي، كالشػرؽ األ ،الكاليات المتحدة مثػؿ
103.  

كاجهػة ت فػي حربػان شرسػة جس ػدٍت  مػا هػي إالٌ  "اإلرهػاب"نػة ضػد كاتضف أف الحرب العالمية المعمى 
ف هنػاؾ عػدكان أساسػيان لمغػرب "إ :كالتػي تقػكؿ ،حكؿ صراع الحضػارات  صمكييؿ هنتغتكف)مقكلة 

سراييؿك يتمثؿ في اإلسلـ كالمسمميف بشكؿ عاـ كالعرب بشكؿ  اص، حيث تكجد مناب  النفط   "ا 
  . 2014)حسيف، 

ة عمػػا حسػػاب أف عربٌيػػالمتحػػدة األمريكيػػة إلػػي بنػػاء الحريػػات فػػي المنطقػػة ال الكاليػػاتى  تً عى لهػػذا سىػػ
 هػا العسػكرم فػي المنطقػة، كتفكٌ  إسػراييؿة مفتكحػة، كبمػا يحقػؽ ضػماف أمػف عربٌيػتككف األسكاؽ ال

لضػعؼ األكركبػي كدكري امسػتغمة "كبما يسمف مف تعزيز لمقكات األمريكية كتكاجػدها فػي المنطقػة 
  .103-102:  2004)أباي، في المنطقة 

األمريكيػة  اإلسػتراتيجيةف الجػدد فػي صػياغة كتنفيػذ يكهنػا إرتػأت الدراسػة اسػتعراض دكر المحػافظ
 .2001سبتمبر  11بعد أحداث 

 المحافظكف الجدد: -1
تميػػػؿ إلػػػا ك فكريػػػة أمريكيػػػة،  ذات تكجهػػػاتييعتبػػػر المحػػػافظكف الجػػػدد مجمكعػػػة سياسػػػية 

، ميؤسسػة هػذي النظريػػة "العػالـ الجديػػد"اليمػيف المسػيحي المتطػػرؼ، كتيػنظٌػػر لمهيمنػة األمريكيػػة فػي 
عمػػا القػػكة األمريكيػػة الميتعاظمػػة فػػي الشػػرؽ األكسػػط . كلقػػد نشػػأت هػػذي المجمكعػػات عمػػا أيػػدم 

مػ  االتحػاد  نػةكا عف الحزب الديمقراطي، رافضيف لسياسػة اعتبركهػا ليٌ مجمكعة مف أعضاء انشقٌ 
 اتيفي أكا ر السبعين  ركنالد ريغاف)كرحبت بهـ حككمة  ،كالتحقكا بالحزب الجمهكرم ،السكفيتي

. )مك ػػػ  ساسػػػه بكسػػػت، دارةفػػػي تمػػػؾ اإل متنفػػػذة ، كالتحػػػؽ بعضػػػهـ بمناصػػػبكمطمػػػ  الثمانينيػػػات
عبػػد ) Reagan's Democrats ، كعرفػػكا فػػي بدايػػة األمػػر باسػػـ "ديمقراطيػػك ريغػػاف" 2016
  .2007العاؿ، 

ػكلقد   جػكرج بػكش"دد  ػلؿ فتػرة كاليػة الػرييس األمريكػي السػابؽ تعاظـ نفػكذ تيػار المحػافظيف الجي
حكػػاـ سػػيطرتهـ عمػػا "االبػػف ، مػػف  ػػلؿ شػػغمهـ مناصػػب فاعمػػة فػػي صػػناعة القػػرار األمريكػػي، كا 

كػػـ مريكػػي، نايػب الػػرييس األ "ديػػؾ تشػػيني"، كالػػذم كػػاف عمػا رأس هػػذي المجمكعػة كافػة دكايػر الحي
كزيػػػرة  ارجيػػػة الكاليػػػات  "ككنػػػداليزا رايػػػس"، كزيػػػر الػػػدفاع األمريكػػػي السػػػابؽ، ك"دكنالػػػد رامسػػػفيمد"ك

أكاصػػر نفكذهػػا  ػػلؿ كاليػػة  المتحػػدة األمريكيػػة السػػابقة. فػػي حػػيف أف هػػذي المجمكعػػة سػػعت لمػػدٌ 
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فػػي صػػناع  "اأكبامػػ" ػػلؿ كاليػػة ت  فٌػػبػػدعـ المجمكعػػات المينتسػػبة لهػػـ، لكػػف هػػذي النفػػكذ  "أكبامػػا"
ية، كتسكيؽ أفكارها. )مك   ساسه اإلعلمبسيطرتها عما بعض المنابر  القرار األمريكي، مكتفيةن 

 بكست .

يصػػػب فػػػي مصػػػمحة  إسػػػراييؿيميػػػؿ المحػػػافظكف الجػػػدد للعتقػػػاد بػػػأف مػػػا يصػػػب فػػػي مصػػػمحة ك 
 ف أم تنػػػا ض مػػػا بػػػيفركٍ الكاليػػػات المتحػػػدة، كالعكػػػس صػػػحيف، كهػػػذا هػػػك السػػػبب فػػػي أنهػػػـ ال يىػػػ

  .  السابؽجالمر ككاليهـ لمكاليات المتحدة ) إسراييؿارتباطهـ ب

كالشػػػرؽ األكسػػط  صكصػػػان، همػػػا نقطػػػة  ،ن عمكمػػػا كيعتقػػد المحػػػافظكف الجػػػدد أف العػػالـ اإلسػػػلميٌ 
الجػدد بػيف  المحػافظيف إذ يػربط ؛انطلؽ أمريكػا فػي سياسػتها إلعػادة بنػاء النظػاـ العػالمي الجديػد

، حيف يربط االبف كات اإلسلمية، كهك ما تجما في  طب جكرج بكشالنازية، كالشيكعية، كالحر 
كحماس كحػزب اهلل كمػا يصػفه بػػ )اإلسػلـ الفاشػي  فػي   هتمر كلينيف)بشكؿ تعسفي كمجرد بيف 

" تمثؿ نظرية المحافظيف الجدد في التعامؿ م  العالـ مػف ال ٌل ةكما أف "الفكضا  ،حزمة كاحدة
إغػػراؽ الجمػػاهير بالفكضػػا كػػٌي تػػتمكف الصػػفكة مػػف ضػػماف "إذ تعنػػي الفكػػرة با تصػػار:  ،حػػكلهـ

ػػدد   ليػػك شػػتراكس)يػػذكر المت ٌصصػػكف بفكػػر ك  ."اسػػتقرار كضػػعها ػػػػ أحػػد أسػػاطيف المحػػافظيف الجي
"بأف السمطة الحقيقية ال يمكف ممارستها إذا ما بقي المرء في حالػة ثبػات، أك حػافظ  :كفيمسكفهـ 

 لراهف، بؿ عما العكس، ينبغي العمؿ عما تدمير كؿ أشكاؿ المقاكمة". عما الكض  ا

كاسػػعة مػػف العػػالـ إلػػا منػػاطؽ غيػػر مأهكلػػة، فبالنسػػبة لمنظ ػػرم  كهػػي أيضػػان فكػػرة تحكيػػؿ منػػاطؽى 
" يجػػب سػػفؾ الػػدماء مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػا نظػػاـ جديػػد فػػي المنػػاطؽ الغنيػػػة ال ٌل ػػة"الفكضػػا 
  .2007عبد العاؿ، )بالثركات 

كبي الصػػهيكني عمػػا القػػرار السياسػػي كاال تصػػادم فػػي الكاليػػات المتحػػدة لم ػػاسػػيطرة  امتػػدتمػػا ك ك
كبيػر فػي  إلا حػد   أٌثراألمريكية كالذم مف  لله تمكف مف السيطرة عما الرأم العاـ، هذا النفكذ 

مما ييكلد  ،ييٍسهـ أغنياء اليهكد بس اء في الحملت االنت ابية ، حيثمجرل االنت ابات األمريكية
مصػػػمحة أمريكيػػػة فػػػي  إسػػػراييؿأف كجػػػكد ،  ناعػػػة لػػػدل أغمػػػب المسػػػؤكليف فػػػي السياسػػػة األمريكيػػػة

: "إف 1980االنت ابيػة عػاـ  تهالشرؽ األكسط كهذا ما  اله الرييس األسبؽ ركنالد ريغاف في حمم
 إسػراييؿالكحيد القادر عما مساعدة أمريكا عما الصعيد االستراتيجي، إنه لدل  هي البمدي  إسراييؿ

العزيمػػة كالتنػػػامي القػػػكمي كالمقػػػدرة التكنكلكجيػػػة كالعسػػكرية لمك ػػػكؼ إلػػػا جانػػػب الكاليػػػات المتحػػػدة 
  .60: 2005تيشكرم، ) األمريكية كصديؽ كحميؼ يمكف الكثكؽ به"
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 اقية:كالضربة االستب "جكرج دبميك بكش"عقيدة  -2
اتسػػػػػػمت السياسػػػػػػة ال ارجيػػػػػػة األمريكيػػػػػػة بغطرسػػػػػػة القػػػػػػكة كشػػػػػػف الحػػػػػػركب االسػػػػػػتبا ية العدكانيػػػػػػة    

ذالؿ الشعكب كتػدمير منجزاتهػا ،االحتلؿك   ،بذريعػة الحريػة كنشػر الديمقراطيػة ،كنهػب ثركاتهػا ،كا 
أشػػعمت  الكاليػػات المتحػػدة فمنػػذ تأسػػيس ،مػػف الػػدكلييفكاأل ،ـكالحفػػاظ عمػػا السػػم ،كحقػػكؽ اإلنسػػاف

فبذريعػػػة امػػػتلؾ   2014حربػػػان بعػػػد الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة )حسػػػيف،  82 :  حربػػػان، منهػػػا243)
العػػراؽ ألسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ كعل تػػه مػػ  تنظػػيـ القاعػػدة كتحريػػري مػػف  يادتػػه المسػػتبدة كتغييػػر 

طػة الشػرؽ نظامه كمنظكمة القيـ كاالتجاهات السياسية كالثقافية كنشر الديمقراطيػة فيػه كرسػـ  ري
المتحػدة العػراؽ كمنجزاتػه  الكاليػاتي  رتً دٌمػ حػرب عمػا اإلرهػاب،األكسط الجديد مػف  ػلؿ بكابػة ال

كهيمنػػت  ،كجػػة كغيرهػػاه. كمارسػػت اإلبػػادة الجماعيػػة بحػػؽ شػػعبه فػػي الفمٌ ه، كنهبػػت أمكالىػػكحضػػارتى 
  .المرج  السابؽ) اكغيرهم سكريةعما نفطه كأسكا ه. كفعمت ذلؾ في ليبيا ك 

، فأحيانػان اإلسػتراتيجيةال يبدك أف السياسة األميركية تميز فػي سػمككيا بػيف مفيػكمي العقيػدة ك 
كحينا آخر استراتيجية تظير فييما مكقفيا السياسػي كالعسػكرم كاالقتصػادم  ،تيطمؽ عقيدة ما
كقػد درجػت العػادة أف تكػكف العقيػدة مرتبطػة مباشػرة بالشػؽ العسػكرم، بمعنػى  ،مف مسألة مػا

 رتباط الديف بالقكة العسكرية.آخر، ا

أف عقيػدة بػكش أثػرت عمػا سياسػته ال ارجيػة  Stephen Mansfield 1  ستيفف مانسفيد)كيرل 
، كيشػػػير مانسػػػفيمد إلػػػا انقسػػػاـ اليمػػػيف المتػػػديف إسػػػراييؿتجػػػاي  بػػػلدي اصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بسياسػػػة 

إذ تػػرل فيػػػات مػػػنهـ أف  ،إسػػػراييؿاألمريكػػي ب صػػػكص سياسػػة الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػة نحػػػك 
 إسػراييؿأف  ،في العهد القديـ، بينما يرل آ ركفتي كردت ال إسراييؿالحالية ال تعبر عف  إسراييؿ

كالتػػي هػػي أرض الميعػػاد التػػي تمتػػد مػػف الفػػرات إلػػا البحػػر  ،القديمػػة إسػػراييؿالحاليػػة هػػي كريثػػة 
 . 2004)بيكمي، المتكسط كمف سيناء إلا جنكب لبناف

لنفسه لمرياسػة جاءتػه أكؿ مػرة  ػلؿ   بكش جكرج دبميك)ف فكرة ترشيف إانسفيد: "كيقكؿ ستيفف م
 -فػي تمػؾ الصػلة  –يتحدث   مارؾ كرايا) س  حضكري صلة بإحدل كنايس تكساس"، ككاف القً 

اهلل له لقيادة الناس"، في حيف أف الناس في أشد االشػتياؽ لقيػادة تمتمػؾ رؤيػة كشػجاعة أ ل يػة. 
ه كيقكؿ "بكش": " لؿ الصلة شعرت بأف الدعكة كانت مكجهة لي"، كذلؾ  بؿ أف تمتفت إليه أم  

                                                           
1

 نجمهوريييعد ستيقن من ال،ااعد   وعاالج  ا عاضزاطا الرهاج  ج ز،ا-،ا لرا عادر نةا  ل دا سا8625دناد ال راعزماا

ا القو ىاالتو اث،ا قو  ا الق وزر ،اال جوز ،اعونا اسوعانطزقاعل اتحرثت ن،اصزح ا   ادؤث ،الهاالعر رادناالدؤلفزتاالتعاالمحافظ
 األد    ووووووة بعيررررررت عاشررررررنط دووووووناضوووووودنأزا تزاووووووها"عق وووووور اجوووووو   ارال وووووو ااوووووو  "،اا.الحر ثووووووةاالثقز ووووووةاتشوووووو  االتووووووع

www.washingtonpost.com. 
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  جػػكرج دبميػػك)د فتػػرة  صػػيرة اتصػػؿ "كػػاف يتحػػدث لػػؾ"، كبعػػ س  ف الًقػػإ :الجالسػػة بجػػكاري كتقػػكؿ لػػه
أعتقػػد أف اهلل يريػػدني أف أرشػػف نفسػػي  ،"لقػػد سػػمعت الػػدعكة :ك ػػاؿ لػػه  جػػيمس ركبيسػػكف) س  بػػالقً 

  .المرج  السابؽلمرياسة" )

  كيسػػت بكينػػت)عػػف اسػػتراتيجيته مػػف  ػػلؿ ال طػػاب الػػذم ألقػػاي فػػي   بػػكش)كلقػػد عبػػر الػػرييس 
يجية المسػػػتقبمٌية التػػػي سػػػتعتمدها الكاليػػػات المتحػػػدة الػػػذم عػػػرض بػػػه ال طػػػكط العريضػػػة للسػػػترات

لػػػدرء  طػػػر اإلرهػػػاب عنهػػػا، فقػػػد أعمػػػف مػػػكت المفػػػاهيـ القديمػػػة القايمػػػة عمػػػا الػػػردع  ،األمريكيػػػة
ستراتيجٌية  د تبػٌدلت جػذرٌيا كمػا  ،كاالحتكاء، فأعداء األمس أصبحكا أصد اء اليكـ، كالصكرة الجيكا 

العػالمي السػابؽ لػـ تعػد  ايمػة، حتػا إنهػا لػـ تعػد صػالحة  أف المعاهدات التي كانت ترعا النظاـ
لمك ػػت الحػػالي. با تصػػار يمكػػف اعتبػػار  طػػاب كيسػػت بكينػػت كمػػا تبعػػه مػػف تصػػريحات ككأنهػػا 

 . 2004)حنا،   بكش االبف)العممٌية التأسيسٌية العامكدٌية العممٌية لعقيدة 

  المرج  السابؽ : )حنا،تيةكرد في ال طاب األمكر اآل

دكر الكاليػػػات المتحػػػدة الجديػػػد، فهػػػي راعيػػػة لمسػػػمـ العػػػالمي، كسػػػكؼ تفػػػرض الكضػػػكح   تحديػػػد -
 األ ل ي بيف ال ير كالشر، كسكؼ تقيـ عل ات تعاكف ممتازة م  القكل الكبرل.

 بيف.ذيف تراهما مناسً متفردة في الزماف كالمكاف الم   ،تعتمد الكاليات المتحدة الضربات الك ايٌية -
عقلنٌية غيػر متػكٌفرة لػدل العػدك الجديػد، لػذلؾ ال تنفػ  معػه االسػتراتيجيات أف ال  بكش)اعتبر  -

 لمتضحية بنفسه؟ القديمة  اصة الردع، فكيؼ يمكف ردع مف هك مستعدٌ 
 استعداد أميركا لمساعدة أٌية دكلة في محاربة هذا اإلرهاب. -

مػف  يٌيػة، طمػب أيضػان في الك ت نفسه الذم أعمف فيه الرييس بكش نٌية أميركػا القيػاـ بضػربات ك ا
كتضـ هذي  ،الككنغرس المكافقة عما إنشاء كزارة لمدا مٌية مهمتها األمف الدا مي لمكاليات المتحدة

 38ألػػؼ مكظػػؼ، كتبمػػن ميزانيتهػػا حػػكالي  170ي ػػدـ فيهػػا أكثػػر مػػف  ،ككالػػة 22الػػكزارة حػػكالي 
  .2003دكالر )المالؾ،  مميارى 

، أف مشػػػركع 2003بػػػف فػػػي العػػػاـ س األمريكػػػي بػػػكش االكاسػػػتكماالن لهػػػذي المسػػػاعي، أعمػػػف الػػػريي
ال ارطػػػة  عػػػادة صػػػياغةا  الشػػػرؽ األكسػػػط الكبيػػػر يرسػػػـ إلػػػا اسػػػتراتيجية تحريػػػر الشػػػرؽ األكسػػػط ك 

كأنػػػه يهػػػدؼ إلصػػػلح سياسػػػي كا تصػػػادم  ،ر أنظمػػػة الحكػػػـ فيهػػػايػػػة كتغيعربٌيػػػالسياسػػػية لمػػػدكؿ ال
حػػداث إلػػا إكيهػػدؼ  ،كيسػػعا بػػدكري لنشػػر الديمقراطيػػة كالحريػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف ،كثقػػافي شػػامؿ
كزيػػادة  ،تحقػؽ المصػالف األمريكيػة ،دكلػة فػي الشػرؽ األكسػػط بإصػلحات شػاممة 22تغيػرات فػي 
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كالحػػػد مػػػف ظهػػػكر الحركػػػات السياسػػػية   إسراييؿػ)كتػػػكفير األمػػػف لػػػ ،السػػػيطرة عمػػػا مصػػػادر الػػػنفط
  .37: 2012مستغلن كجكد أنظمة ديكتاتكرية )آؿ  طيط،  ،المعارضة لمفكر األمريكي

 ،اسػػتراتيجية األمػػف القػػكمي كالػػذم ينػػدرج فػػي سػػياؽ إف مبػػدأ بػػكش القػػايـ عمػػا الحػػرب االسػػتبا ية
فبالنسػػػػبة  ؛ذات طػػػػاب  عممػػػػي  ػػػػرلكاأل ،كلػػػػا ذات طػػػػاب   ػػػػانكنياأل ،تيفأثػػػػار مشػػػػكمتيف أساسػػػػيٌ 

 حػػػؽ لممارسػػػة كضػػػكابطى  ان الػػػذم كضػػػ  شػػػركط الػػػدكلي   رؼى العيػػػ  بػػػكش)لممشػػػكمة القانكنيػػػة، تجػػػاكز 
كأما بالنسبة لممشكمة العممية التي تطرحها ،  -أف يككف ال طر كا   ككشيؾ -عف النفس الدفاع 

فتكمف فػي مػدل فعاليػة الضػربات العسػكرية الك اييػة، إذ مػف المشػككؾ  ،العقيدة األمريكية الجديدة
يه بػػال طر ؽ ضػػربة أك حػػرب ك اييػػة فػػي إزالػػة مػػا تسػػمٌ فيػػه أف تػػنجف اإلدارة األمريكيػػة عػػف طريػػ

 . 2008. كهك ما اتضف لها مف  لؿ حربها عما أفغانستاف كالعراؽ ) كساؾ، "اإلرهابي"

جعمػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة   سػػبابى ف ىػػذه األأذ إكيتفػػؽ الباحػػث مػػا  مػػا ذكػػره كسػػاؾ ، 
 تنتيج استراتيجيات تظنيا أكثر نجاعة في تحقيؽ أىدافيا كمصالحيا بأقؿ األثماف الممكنة.

 ":الخٌّلقةمشركع "الشرؽ األكسط الكبير" مقدمة "لمفكضى  -3
ان اجتماعٌيػػػك ان ان كا تصػػػاديٌ يهػػػدؼ المشػػػركع المطػػػركح إلػػػا إعػػػادة صػػػياغة المنطقػػػة جغرافيػػػان كسياسػػػيٌ 

ل دمػػػػة األهػػػػداؼ كالمصػػػػالف األمريكيػػػػة    ،يػػػػةإ ميمان، كا  امػػػػة ترتيبػػػػات أمنيػػػػة كا تصػػػػادية كحضػػػػاريٌ 
ية فػػػي المنطقػػػة. جػػػرل كيجػػػرم رسػػػـ ال ريطػػػة الجديػػػدة فػػػي مراكػػػز البحػػػث العممػػػي فػػػي سػػػراييماإل
ه ككزيػػر  ارجيتػػ  االبػػف بػػكش)اهػػا الػػرييس األمريكػػي كتبنٌ  ،  كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةإسػػراييؿ)

كأعمنػػا عػػف عػػـز الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة رسػػـ  ريطػػة جديػػدة لمنطقػػة   كػػكلف بػػاكؿ)الجنػػراؿ 
بػػػدأت بعػػػض تفاصػػػيؿ هػػػذا المشػػػػركع تطػػػرح فػػػي العمػػػف عنػػػدما أطمػػػؽ الػػػػرييس  ،الشػػػرؽ األكسػػػط

 21"الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر" فػػي  طابػػه أمػػاـ األمػػـ المتحػػدة فػػي  تعبيػػرى   جػػكرج بػػكش)األميركػػي 
 . 15-8 :2014،  لصيمف احتلؿ العراؽ ) ان بعد ما يقارب عام ،2004سبتمبر/أيمكؿ 

  أفػػػاد، أف مػػػف بػػػيف 2001كتػػػكبر أكرد فػػػي نشػػػرة فػػػكريف ريبػػػكرت ) ان م ابراتيػػػ ان فػػػي حػػػيف أف تقريػػػر 
المصػػالف األمنيػػة األمريكيػػة فػػي المنطقػػة، إعػػادة رسػػـ ال ريطػػة السياسػػية الجديػػدة لممنطقػػة التػػي 

ية كالدكلية كفقان لمت طيط األمريكػي، كالمحافظػة عمػا التفػكؽ العسػكرم   ميمالصراعات اإلبتشتعؿ 
عمػػا ذلػػؾ التفػػكؽ، كمػػف ثػػـ تػػأميف تػػدفؽ محفػػاظ ي ك مػػؽ كيانػػات صػػغيرة فػػي المنطقػػة لسػػراييماإل

 كبحػػر  ػػزكيف إلػػا الغػػرب بالمعػػدالت كاألسػػعار المليمػػة لػػه، كتػػأميف عربػػيٌ البتػػركؿ مػػف ال مػػيا ال
العالميػة بمػا ي ػدـ حريػة التجػارة الدكليػة بػل  يػكد، كتػدفؽ الصػادرات  طكط المكاصلت البحريػة 

ة كدكؿ جنػكب آسػػيا، كحسػػب تقريػػر عربٌيػػاألمريكيػة كاألكركبيػػة كفػػي مقػػدمتها السػلح إلػػا الػػدكؿ ال
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ة عربٌيػػفػػإف هنػػاؾ فريقػػان أمريكيػػان مػػف كبػػار الم ططػػيف السياسػػييف يػػدرس أحػػكاؿ الػػدكؿ ال ،المجمػػة
عػػادة تركيبهػػا مػػف جديػػدكذلػػؾ بهػػدؼ تفكيػػؾ دكؿ  ف بعػػض الػػدكؿ سػػتظهر فػػػي إبػػؿ  ؛المنطقػػة كا 
ػػػػ اإلمكػػػػاف تفتيػػػػت دكؿ بها اآل ػػػػر، كيػػػػرل الم ططػػػػكف األمريكيػػػػكف أنػػػػه المنطقػػػػة كسػػػػي تفي بعضي

عػػادة تركيبهػػا كمػػا حػػدث مػػف  بػػؿ عػػاـ  ، لػػدل إبػػراـ فرنسػػا كبريطانيػػا االتفػػاؽ  1916المنطقػػة كا 
 ."يكس بيككاس"ا آنذاؾ الشهير المسم  

كفػػػػي ظػػػػؿ مشػػػػركع الشػػػػرؽ األكسػػػػط الكبيػػػػر تفكػػػػر الكاليػػػػات المتحػػػػدة فػػػػي إعػػػػادة تقيػػػػيـ عل اتهػػػػا 
 دمػػة مػػف نهـ مٌكػػتكتحالفاتهػا بػػدكؿ المنطقػػة، كفػػي تغييػر الحمفػػاء القػػداما لصػػالف حمفػػاء جػدد  ػػد 

مصػػػالحها فػػػي المنطقػػػة بشػػػكؿ أفضػػػؿ مػػػف الحمفػػػاء القػػػداما الػػػذيف تػػػـ اسػػػتهلكهـ كحػػػاف الك ػػػت 
  .13: 2003دة، لتغييرهـ )حما

 ممػػتً عى  ،ةعربٌيػػة كانعكاسػػها عمػػا القضػػايا العربٌيػػممػػا يػػؤثر عمػػا طبيعػػة العل ػػات بػػيف األنظمػػة ال
كاتيػػة لمصػػػالحها كغيػػر مناهضػػػة  لسياسػػاتها، كذلػػػؾ يػػة مي إ ميمالكاليػػات المتحػػدة عمػػػا  مػػؽ بييػػػة 

: 2010الػرحمف،  كفا دا ػؿ مجتمعاتهػا )عبػد ،بالعمؿ عما تكريس الفر ة بيف دكلها كبيف  كاها
164.  

إلنشػػاء مشػػركع الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر تنطػػكم تحػػت  األميركيػػةى  أف التكجيػػاتً  ،كيػػرل الباحػػث
تنطمؽ مف خّلؿ ك  ،اإلستراتيجيةالرؤية األميركية التي تعتبرىا ممحة ألمنيا القكمي كمصالحيا 

المرحمػة السػابقة التػي العمؿ عمى تغيير الكاقا السياسي لمنظـ السياسية القائمة، عمى عكس 
كأف ىػػذا المشػػركع  ،سػػعت فييػػا اإلدارات األميركيػػة إلػػى اسػػتقرار الكاقػػا السياسػػي فػػي المنطقػػة

انطّلقػان مػف ميػزاف  ،كسػيفرض عمييػا إلعػادة صػيالة المنطقػة ،يجرم تصميمو خارج المنطقػة
المنطقػة  كحسب أسس جديدة تخدـ المصالح األمريكية كالصييكنية فػي ،القكل كالكاقا الجديد

ؿ فرصػػة مّلئمػػة لرسػػـ يػػة كالدكليػػة يشػػكٌ قميمة كاإلعربٌيػػالكاقا الحػػالي بأبعػػاده الفػػ ،كفػػي العػػالـ
 ت.عبر تجزئة المجزء كتفتيت المفت   كبيك -كاألسكأ مف خريطة سايكس ،الخريطة الجديدة

عانا مف صعكبات  ،الذم نادل به الرييس بكش  لؿ حقبته الرياسية "المشركع اإلصلحي  "إف 
كالتػػي كانػػت  ،ةعربٌيػػلػػيس أ مهػػا حالػػة النفػػكر التػػي كانػػت ظػػاهرة فػػي أكسػػاط المجتمعػػات ال ،كثيػػرة
عػػػػديف سػػػػيكاجه اإلدارة األمريكيػػػػة فػػػػي تنفيػػػػذ مشػػػػركعها اإلصػػػػلحي الػػػػذم يحمػػػػؿ بي  ان جكهريػػػػ ان عايقػػػػ
ي  ميمػالػدا مي كاإلاإلصػلح السياسػي   ر:كالبعد اآل ،اإلصلح الديني كالثقافي :كهما ،يفي  أساس

  .103: 2012)آؿ  طيط،
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 اإلصّلح الديني كالثقافي: -1
شػػٌكمت أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف سػػبتمبر لمكاليػػات المتحػػدة تحديػػدان كبيػػران، كاعتبػػرت أف مػػف أهػػـ 

، "الػػػديف"العكامػػػؿ التػػػي دفعػػػت التنظيمػػػات التػػػي  امػػػت بهػػػذي األحػػػداث "اإلرهابيػػػة" كمػػػا تعتقػػػد هػػػك 
صلح  أف كػؿ مػف أصػاب  ،بناء عمػا  ػراءة "اإلسلـ"كبذلؾ أصبحت تنادم باإلصلح الديني كا 

ة كالتحػػريض الػػذم يمثػػؿ الػػديف اإلسػػلمي يػػالكاليػػات المتحػػدة مػػف أعمػػاؿ إرهابيػػة هػػك نتػػاج الكراه
 أبرز الدكاف  لهذي الثقافة.

اإلدانػػػة عمػػػا العػػػالـ  كاسػػػتغمت اإلدارة األمريكيػػػة أحػػػداث الحػػػادم عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر فػػػي تعمػػػيـ
فأصػػػبف هنػػػاؾ ال مجػػػاؿ  ،ها فػػػي الجماعػػػات المتطرفػػػةبػػػدالن مػػػف أف تقتصػػػرى  ،عربػػػيٌ اإلسػػػلمي كال

  .103: 2003ـ، عبد السل)لمتفريؽ 

اإلدارة األمريكيػػػػة بعػػػػد أحػػػػداث الحػػػػادم عشػػػػر مػػػػف  عػػػػف الصػػػػادرةى   طابػػػػاتً الكمػػػػف الكاضػػػػف أف 
باعتبار أف ما حدث هك صدمة حضػارية،  ،"اإلصلح الديني"هيمف عميها مصطمف  ،  دسبتمبر

كلقد نشطت بشكؿ كبير الدراسات حػكؿ اإلسػلـ بعػد تفجيػرات كاشػنطف كنيكيػكرؾ بػالرغـ مػف أف 
  .103:  2004)أباي، ظاهرة األصكلية الدينية ليس بالجديد في دايرة االهتماـ األمريكي 

أف االصػلح الػذم تقصػدي إدارة الػرييس "بػكش"  ،اب ك براء أمريكيػكف يتضػفتٌ كحسب ما أكردي كي 
كتغيير لمقػيـ كالسػمكؾ االجتمػاعي  ،ة كاإلسلميةعربيٌ هك تغيير ثقافي بنيكم في كؿ المجتمعات ال

 Angelتر انغمهػا)لمكا ػ  الغربػي، كيشػير إلػا ذلػؾ ال بيػر األمريكػي  ان مستنسػ  ان لتصػبف نمكذجػ
Heart 1  بيبا نكريس)كال بيرة Pippa Norris (2 في مجمػة  مافي مقاؿ لهForeign Policy 
ساالاناهم محناا م للحضااات" )  ة بعنػػكاف "الصػػداـ الحقيقػػي عربٌيػػ  النسػػ ة ال2003كتػػكبر أ)عػػدد 

فػػي  Samuel Huntington 3 صػػمكيؿ هنتغتػػكف)أف  ،عمػػا مػػايسػػتند مقاله حااا م (4009
 ،ة ػد أصػاب نصػؼ الحقيقػ  The Clash of Civilizationsصداـ الحضارات)أطركحته حكؿ 

مة األساسية لمصراع العػالمي فػي ان بالنسبة لمشعكب في العالـ، كأف الس  بأف الثقافة باتت أمران مهمٌ 
  .249:  2007ف في الجانب الثقافي )الشحكد،مي المرحمة القادمة تكٍ 

                                                           
1

هالل عالء الدك ، .ا دف  ااألد   ع  ،ا ه اعزلمااجتدزعس زس ةااجزدعةاد تشلزنااألد    ةكستزذااقسماالعل ماال:الأز تل  نزلراانا

 ، جثمما القثهوة، القثهوة.الدعلا-انظوكا اليكثيا المقثونب شكمثء، م  مقووات الديتعواه حط
2

ادناك ث ا لأزاهز  ز راجزدعةادنا  نرياج نادر سةا عا تحزض االدقز ناالس زسةااعلمادختصةاكد    ةاازحثةا"ن   سا از"اا

 www.pippanorris.com.اعزلد ةاللةا87اإل اكعدزلأزات جدتادؤلفز ااك اع ن
3

اجزر ا التعاالحضز ات،اص اع،اكشتأ ااأط  حةادحز ظا دف  اعزدز ،ا25الـاهز  ز راجزدعةا عاا   س  اكد    ز ،اس زس ز ااعزلدز اا

االثقز عااعختالفااسا اا االق د ةاالر  اا ناك ر  ل ج زتاخالفاح  ادتدح   ات  نالناالاز ر االح  ااعرادزاص اعزتااأنا  أز

معقع جثمما هثوفثود .ا7005عزماا  زتهاحت ااهاتدسكاجرا ا ه االعزلم،ا عاال ا ىاالحضز اتاا نا الر نع

www.news.harvard.edu 
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ادات الػػذم نػػادت بػػو اإلدارة األمريكيػػة ىػػك حػػرب تسػػتيدؼ العػػ أف اإلصػػّلح الثقػػافي   ،بتصػػكرم
ـى  كالتقاليدى   ، كىك عممية ىدـعربيٌ ى عمييا المكاطف الربٌ األصمية التي تى  كالمجتمعيةى  الدينيةى  كالقي

 تحت دعكة اإلصّلح كالحداثة.

نجػػػد أف،  عربػػػيٌ لمػػػا تهػػػدؼ إليػػػه اإلدارة األمريكيػػػة مػػػف مفهكمهػػػا لرصػػػلح فػػػي الػػػكطف ال ان كتعزيػػػز 
ؿ تػػدلٌ  القػػرار فػػي السياسػػة األمريكيػػة أطمقػػكا تصػػريحاتو اع الكثيػػر مػػف المسػػيكليف األمػػريكييف كصػػنٌ 
جكزيػػؼ " "السػػيناتكر الػػديمقراطي األمريكػػيفقػػد  ػػاؿ  ،فك عمػػا الفكػػر الػػذم ينتهجػػه أكليػػؾ المسػػيكل

كالػػذم كػاف مرشػػحان لمنصػب نايػػب الػرييس فػػي اإلنت ابػات الرياسػػية التػي فػػاز بهػا بػػكش  ،ليبرمػاف
إال أف تفرض عميها الكاليات المتحدة األمريكيػة  ،كاإلسلمية ةعربيٌ م  الدكؿ ال "أنه ال حؿ   االبف:

  .12: 2013، كادم)راها ضركرية" تظـ كالسياسات التي القيـ كالنٌ 

كفي نفس السياؽ، يقكؿ الكاتب كالمفكر السياسي األمريكي "مايكؿ نكفاؾ" كهك أحد رمكز التيػار 
ديػػػة عميقػػػة تميػػػز اإلسػػػلـ عػػػف قى أسػػػباب عى ف اإلرهػػػاب اإلسػػػلمي راجػػػ  إلػػػا إالمحػػػافظ الجديػػػد: "

شػػكاالت كطالػػب المسػػمميف بإصػػلح جػػذرم لػػدينهـ لحػػؿ هػػذي اإل ،اليهكديػػة كالمسػػيحية" ،فتي  الػػديانى 
بمسػػاعدة المعتػػدليف مػػف  اإللػػه، كطالػػب أيضػػان بػػلديى  كالتػػي تتعمػػؽ بحريػػة اإلنسػػاف كسػػمكٌ  ،القديمػػة

عمػا  المتحػدة هػي األمينػةى  كاعتبر أف الكاليػاتً صلحات األساسية، المسمميف عما القياـ بهذي اإل
 . Novak ،2002الثقافة الغربية )

فػي عجػزي هي ف مشكمة اإلسلـ إككذلؾ  اؿ "جيمس كلكسف" أحد أفراد التيار اليميني المحافظ: "
مقارنػان فػي ذلػؾ بػيف تجربػة الحضػارة اإلسػلمية كالتجربػة  ؛عف معالجة ال مؿ بػيف الػديف كالحريػة"

  .Mes Wilson ،2002 :23، كطالب المسمميف بإجراء اصلحات )الغربية

يػػة بتصػػريحات السياسػػييف كالمسػػيكليف عػػف اإلعلمت بهػػا الكسػػايؿ كفػػي نفػػس المرحمػػة التػػي ضػػجٌ 
كا بػػنفس تٌػػاب العػػرب الػػذيف نػػادى حظ بػػركز مجمكعػػة مػػف الكي لػػك  ،ضػػركرة اإلصػػلح الػػديني كالثقػػافي

عبػػد الكهػػاب  يٌ اإلعلمػػالفكػػر الػػذم تريػػدي اإلدارة األمريكيػػة، عمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ، نجػػد أف الكاتػػب 
بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر، أصدر كتابان بعنكاف "مػرض اإلسػلـ" يهػدؼ مػف  ،بالمؤدٌ 

النصػكص  عتبػر أف هنػاؾ مػفانة، ك  لله إلػا تحريػر اإلسػلـ مػف القػراءة األصػكلية لمقػرآف كالس ػ
لهػا بػأف تقػرأ بمػنها فكػرم معاصػر  البػدٌ بحاجة إلا تعػديؿ فػي الفهػـ، كأف الكثيػر مػف النصػكص 

ارتػػػأل أف   محمػػػد أركػػػكف)الفرنسػػػي الشػػػهير –  ، كمػػػا أف المفكػػػر الجزايػػػرم  9: 2002)المػػػؤدب، 
قػػػافي إلػػػػا الزلػػػزاؿ الػػػذم حػػػدث فػػػػي اسػػػتعجاؿ اإلدارة األمريكيػػػة فػػػي طػػػػرح اإلصػػػلح الػػػديني كالث
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ألم عمميػػػة إصػػػلحية أف يكػػػكف الػػػديف أحػػػد ركػػػايز هػػػذي العمميػػػة  البػػػدٌ ـ، كأف 2001سػػػبتمبر11
(Avec ،2001.  

 . اإلصّلح السياسي كاالنفتاح الديمقراطي:2

إلػا تكظيػؼ مفػاهيـ الديمقراطيػة ألجػؿ إنتػاج الم سػي فػي الكثيػر مػف بمػداف  تسعا القكل العالميةي 
عػػػف اسػػػتقرار لمشػػػعكب كتطمعاتهػػػا  ا جميػػػؿو العػػػالـ، فبقػػػدر مػػػا يحمػػػؿ اسػػػـ الديمقراطيػػػة مػػػف معننػػػ

للسػتقلؿ كالسػيادة كالتمتػ  بثػركات الػبلد بشػػفافية كنزاهػة، إال أف الكجػه اآل ػر الػذم تهػدؼ مػػف 
حػدة إلحػداث تغيػرات جكهريػة فػي البمػداف المسػتهدفة كالتػي تمثػؿ بمػداف الػدكؿ  لله الكاليػات المت

 مف االستهداؼ. ان ة جزءان أساسيعربيٌ ال

كتػرل الكاليػات المتحػدة األمريكيػػة أف غيػاب الحريػة )الديمقراطيػة  مػػف أهػـ المعك ػات التػي تحػػكؿ 
ا مصػػالف الكاليػػات دكف تطػػكر بمػػداف الشػػرؽ األكسػػط، كبالتػػالي فػػإف األمػػر يػػنعكس بالسػػمب عمػػ

المتحػدة األمريكيػة، كتعتبػر أف غيػاب الديمقراطيػة يػػؤدم إلػا زيػادة فػي ظػاهرة التطػرؼ كاإلرهػػاب 
ه يفػػرض عمػػػا الكاليػػػات ككػػذلؾ الهجػػػرة غيػػر الشػػػرعية لمػػدكؿ الغربيػػػة، هػػذا كم ػػػ ،كالجريمػػة الدكليػػػة

كصػياغة شػرؽ أكسػط أمريكػي ي ػدـ  ،المتحدة التد ؿ بكافة المستكيات كذريعة لحماية مصػالحها
ة عربٌيػلذا فإف ما تنادم به اإلدارة األمريكية مف إصلحات سياسية فػي المنطقػة ال ،هذي المصالف

كهػػػػي: تشػػػػجي   ،كفػػػػي الشػػػػرؽ األكسػػػػط يتمحػػػػكر حػػػػكؿ ثػػػػلث  ضػػػػايا حسػػػػب الرؤيػػػػة األمريكيػػػػة
  .371:  2003صلحات هيكمية ا تصادية )شمبي، إالديمقراطية، بناء مجتم  معرفي، 

: "إف رؤيػة الػرييس بػكش لعمميػة اإلصػلح الشػامؿ تبػدأ مػف تغييػر النظػاـ 1 كػكلف بػاكؿ) كما أكػد
 ،ف الشػعب مػف المشػاركةٌكػطػي ييعمٌػي مػف سػيادة القػانكف، كيمكم إلػا نظػاـ ديمقراالسياسي السػمطي 

  .113:  2007)سركر، اعية البدٌ كيتيف ألفرادي الفرص الست داـ مكاهبهـ ا

فػػي ك تػػه ممػػا كصػػفه، بػػأف األكضػػاع الراهنػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط   بػػكش)ر الػػرييس كحػػذٌ 
ها حالة الظمػـ كفقػداف األمػؿ كاسػتقرار الديكتاتكريػة، كأف ذلػؾ يػؤدم إلػا المزيػد مػف الم سػي تسكدي 

كالعمػػػؿ عمػػػا حمايػػػة الحقػػػكؽ لجميػػػ   ،إلػػػا مكافحػػػة الفسػػػاد كالبغضػػػاء كالعػػػداء، كدعػػػا الحككمػػػاتً 
كالمشػػاركة السياسػػية كحقػػكؽ األ ميػػات، ككػػذلؾ دعػػا شػػعكب الشػػرؽ  ،مػػا فػػيهـ حػػؽ المػػرأةب ،األفػػراد

  .المرج  السابؽ)األكسط إلا محاسبة الحككمات 

                                                           
1

االفت  ا عا7002ا نز  ااحت ا7008ا نز  ادنااألد    ةاالخز ج ةا فا  ات ل ا،ن     كا عا لرا،كد   عا س زسعاجن ا ا

 .االيتواتكجكا عالبحع  للدوايثت اإلمثوات مويزنقال ع  اعان.ااا  ارال  اج   اال ئ ساعأرادنااأل ل اال ئزس ة
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ة عربٌيػػػػداييػػػػة فػػػي السػػػػاحة الكلقػػػد بػػػػرز اتجػػػاي كاسػػػػ  فػػػػي الػػػدكاير األمريكيػػػػة يفسػػػر أف الظػػػػاهرة العً 
 االستبدادية في منطقة الشرؽ األكسط.ها األنظمة القمعية كاإلسلمية لمكاليات المتحدة سببي 

هػك مػف رمػكز التيػار المحػافظ الجديػد  أنػه يتعػيف عمػا الكاليػات المتحػدة ك كؿ )كيذكر كلياـ كريست
مراجعة دايرة تحالفها التقميدم م  األنظمة التي كانت تكصؼ بالمعتدلػة فػي حػيف أنهػا اسػتبدادية 

باعتبػار أف  مسػة عشػر مػف أصػؿ تسػعة عشػر  ؛ة السػعكديةعربٌيػالحكـ، كيػذكر مثػاالن المممكػة ال
كؿ إجػػػراء إصػػػلحات جذريػػػة دا ميػػػة لتغيػػػر تسػػػبتمبر، كطالػػػب كريسػػػ 11مشػػػارؾ فػػػي اعتػػػداءات 

ػػ ،ككجػػكب اعتمػػادي لممسػػمؾ الػػديمقراطي التعػػددم ،النمػػكذج السػػعكدم ان عربٌيػػه كالػػذم ينبغػػي تعميمي
سػػلميان، كيقػػكؿ األكسػػط، كعمينػػا أف نػػدرؾ الػػػثمف بػػأف "المهػػـ هػػػك بمػػكرة مقاربػػة جديػػدة لمشػػػرؽ  :كا 

  .127-126:  2004أباي، )الباهظ للحتفاظ باألنظمة الدكتاتكرية في ال ميا" 

 "،اإلرهػاب"األمريكيػة عمػا أف الحػرب عمػا  اإلسػتراتيجيةإف اجماعان كاضحان كمتزايدان فػي الػدكاير 
سػػبتمبر لػػف تػػنجف كلػػف تحقػػؽ مبتغاهػػا دكف  11كالتػػي هػػي فمسػػفة العل ػػات الدكليػػة بعػػد أحػػداث 

 ، لػذا يتعػيف عمػا :Ronald,2002 115)ة اإلسلميةعربيٌ لممجتمعات ال صلحيٌ إبمكرة مشركع 
ة اإلسػػلمية مػػف  ػػلؿ اإلصػػلحات عربٌيػػالكاليػػات المتحػػدة الضػػغط بقػػكة لمتحػػالؼ مػػ  الشػػعكب ال

  .,Barry 2002:85-73ة كالسياسية ال يرية )االجتماعي

ػري كٍ كمف الجدير ذً  دد ي، أف أحداث الحادم عشر مف سػبتمبر أتاحػت الفرصػة لتيػار المحػافظيف الجي
السياسػي، كمػا بػيف الحفػاظ  اإلصلحى  كيٍ ها تحت غطاء ما أسمى ا تحقيقى كٍ لتنفيذ م ططاتهـ التي تمن  

عمػػا األنظمػػة المكاليػػة لهػػا كبػػيف اإلصػػلحات الديمقراطيػػة فػػي األنظمػػة كػػاف التحػػدم الػػذم كاجػػه 
ؿ فكػرة اإلصػلح التي بدكرها مارست ضغكطان كبيرة عما األنظمة مف أجؿ تقبٌ  ،اإلدارة األمريكية

فاسػتغمت  ،ة بكسػايؿ كثيػرةعربٌيػقة الكالديمقراطية، كعززت اإلدارة األمريكية ما ترنك إليه في المنط
 هػذا نفكذها كأذرعها في المنطقة مف كسايؿ إعلمية ككتاب كمفكريف لمتركيا لنفس الفكرة، كجػاء

، سػػاعد فػػي هػػذا التػػد ؿ غيػػاب ةعربٌيػػترجمػػةن مػػف اإلدارة األمريكيػػة لمرؤيػػة الجديػػدة فػػي المنطقػػة ال
ذلػؾ أتػاح  إذ أف ،التػي أنهكػت هػذي األنظمػةالمؤسسية في األنظمة الحاكمة، ككذلؾ حالة الفسػاد 

بضركرة  مؽ أرضية مػف الحريػات لمكاجهػة نمػك  عربيٌ دكؿ ال ميا التطالب  لمكاليات المتحدة أف
ككنػداليزا )كتحجيـ الفكر المناهض لمكاليات المتحدة األمريكية، كحرصػت بػذلؾ  ،التطرؼ كالعنؼ

ؿ  طكرة كبرل عما المصالف األمريكية كعمػا  ايمةن: "إف األكضاع السياسية الجامدة تشك  رايس
)سػػػػركر، ح السياسػػػي كاالنفتػػػاح الديمقراطي"مػػػػف اإلسػػػراع فػػػي اإلصػػػػل البػػػدٌ اال تصػػػاد العػػػالمي، ك 

 ، كبػػػػدكرها سػػػػارعت معظػػػػـ دكؿ مجمػػػػس التعػػػػاكف ال ميجػػػػي إلػػػػا تطبيػػػػؽ 114-115:  2007
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البحػريف طرحػت مشػػركع  اإلصػلحات السياسػية  شػية مػف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة، فنػرل أف
سػكاء، كظهػرت المممكػة  ت الحقكؽ السياسية كالمدنيػة لمرجػؿ كالمػرأة عمػا حػدٌ الكفاؽ الكطني كأ رٌ 

كأف لكػػؿ  ،ال ينبغػػي أف تفػػرض مػػف ال ػػارج ف اإلصػػلحات السياسػػيةى أة السػػعكدية بمظهػػر عربٌيػػال
دكلػػة  صكصػػية سياسػػية، إال أنهػػا تماشػػت مػػ  مػػا تريػػدي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي مجػػاؿ 

االنت ابػػات البمديػػة، ككضػػعت  طػػر أكؿ دسػػتكر ديمقراطػػي لهػػا،  :مثػػؿ ،اإلصػػلحات الديمقراطيػػة
يػػة كأجػرت انت ابػػات بمديػة فػػي سػياؽ االصػػلح السياسػػي، كتظهػر دايمػػان الكاليػات المتحػػدة األمريك

كمػف ثػـ تجػذب اآل ػريف إلػا مػا تريػد، كهػذا  ،بأنها النمكذج الذم يستطي  كض  القكاعد كاألسػس
ر "بػػالقكة الر ػػكة" أك "القػػكة المينػػة" كأف كاشػػنطف ت ٌيػػ Joseph Nye1)جكزيػػؼ نػػام)مػػا أسػػماي 

  .116-115: 2007ـ عما النها )سركر، هي هى الناس بدالن مف أف تكرً 

صػّلحات سياسػية كتحقيػؽ إأف ما تنادم بو الكاليػات المتحػدة األمريكيػة مػف  كخّلصة القكؿ،
ة كالعػػالـ عربٌيػػجػػاه المنطقػػة التي  لمحريػػات كنشػػر الديمقراطيػػة يتنػػافى مػػا مػػا تصػػدره مػػف مكاقػػؼى 

ـى "ازدكاجيػػة المعػػايير" اإلسػػّلمي بػػيف أفعػػاؿ الكاليػػات المتحػػدة مػػف احتّلليػػا  ، إذ أنػػو ال انسػػجا
 ،ي سياسػػيان كعسػػكريان كاقتصػػاديان سػػرائيمغانسػػتاف كدعميػػا المطمػػؽ لّلحػػتّلؿ اإلفألمعػػراؽ كقبميػػا 

عّلف معاداتيا لإلسّلـ كجعمو في بكتقػة كاحػدة فػي تصػنيفيا لإلرىػاب، كػؿ ذلػؾ يتنػافى مػا  كا 
كعمػى الػرلـ مػف انسػجاـ بعػض األنظمػة  ،مبادئ الديمقراطية التي تنادم بيا اإلدارة األمريكية

مػػا اإلدارة األمريكيػػة فػػي نيجيػػا اإلصػػّلحي الزائػػؼ، إال أف شػػعكب تمػػؾ الػػدكؿ لػػـ تقنعػػو تمػػؾ 
 بيا اإلدارة األمريكية. ىالمطالب التي تتباى

 . اإلصّلحات االقتصادية:3

إلا مشركع الشػرؽ األكسػط   بكش االبف)أشار الرييس األمريكي  2003تشريف الثاني  6 بتاري 
صػلحات اال تصػادية الكبير كالذم كاف تحت اسـ )استراتيجية تحرير الشرؽ األكسط ، كانت اإل

المتحػدة اهتمامػان  ت الكاليػاتي لىػحدل الركايز األساسية في مشركع الشرؽ األكسط الكبير، لػذلؾ أكٍ إ
ة اإلصلح السياسي الػذم نػادت جٌ كبيران في الجانب اال تصادم لكعيها بأهمية المنطقة، إذ أف حي 

ة بػالرغـ مػف أنهػا ليسػت المنطقػة األكثػر ت مفػان فػي العػالـ عربٌيػبه الكاليػات المتحػدة فػي المنطقػة ال

                                                           
االر اسزتاد  فاسسدؤ.اهز  ز راجزدعةا عاالح  د ةا  ن رياج نالدر سةاسزاقا عد راالس زس ةاالعل ماكستزذا1

 القو  ف  اليلطا ع الموب  الوبكع ع  كتحد  نثي جعزكف. مجلا الموب الدعلكا، الر ل ةاالعالقزتا عاالجر ر االل ا ال ة

 .8111، كعلكع 82عالمشوك ،  الحثدي
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الثالث، فثمة العديد مف األنظمة التي جاءت إلا الحكـ بانقلبات عسكرية، إال أف ما يفسر ذلؾ 
 .اإلستراتيجيةذات األهمية هك األطماع اال تصادية في هذي المنطقة الغنية ك 

 ،إف تػػدهكر الفػػرص اال تصػػادية تػػذكرة لبمػػكغ مرحمػػة اليػػأستحػػدث الػػكزير كػػكلف بػػاكؿ  ػػايلن: "كمػػا 
ذا ا ترف هذا الضػعؼ باألنظمػة السياسػية المتزمٌ  ان". كيشػير فػي هػذي م يفػة حقٌػ تػة تكػكف النتيجػةن كا 

دية كأف ذلػػػؾ  ػػػد يكلػػػد األعمػػػاؿ ة تعػػػاني مػػػف صػػػعكبات ا تصػػػاعربٌيػػػالمقكلػػػة إلػػػا أف، المنطقػػػة ال
نشػرت جريػدة ، اال تصػادم الصػعب عربػيٌ تشػ يص لمكا ػ  الفي  ، ك 2008)ال كالدة،  "االرهابية"

نػػص مشػػركع األمريكػػي فػػي الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر الػػذم  ،13/2/2004الحيػػاة المندنيػػة بتػػاري  
  :2004ال طيب، ) ما يميجاء فيه 

 هك أ ؿ مف د ؿ أسبانيا لكحدها. ،مجتمعةة عربيٌ أف مجمكع د ؿ البمداف ال -

 كتشكؿ النساء ثمثي العدد. ،% مف العرب البالغيف أميكف40أف  -

 .2010مميكف مف الشباب ستد ؿ سكؽ العمؿ في العاـ  50أكثر مف  -

 ـ.2020مميكف ش ص بحمكؿ العاـ  100سيد ؿ سكؽ العمؿ  -

 دكالر. 2يعيش ثمث المنطقة عما األ ؿ بد ؿ يكمي  -

 مميكف ش ص )في ك ته . 25سيصؿ إلا  2010طالة في المنطقة م  د كؿ العاـ معدؿ الب -

% مػػف الشػػباب العػػرب عٌبػػركا عػػف 51فػػإف  ،2002ة لعػػاـ عربٌيػػكفقػػان لتقريػػر التنميػػة البشػػرية ال -
 رغبتهـ بالهجرة إلا بمداف أ رل، كتحديدان البمداف األكركبية.

اء الضػػػػػعؼ ة جػػػػػرٌ عربٌيػػػػػالمنطقػػػػػة الهػػػػػذي االحصػػػػػايية جػػػػػاءت لتػػػػػدلؿ عمػػػػػا ال طػػػػػر الػػػػػذم تعيشػػػػػه 
نهػا سػت فؼ مػف أ معتقػدةن  ،تػه الكاليػات المتحػدة كطػرح فكػرة اإلصػلحاال تصادم، كهذا الحاؿ تبنٌ 

ال طيػػػب، )ة عربٌيػػػنهػػػا سػػػتحقؽ ضػػػماف لممصػػػالف األمريكيػػػة فػػػي المنطقػػػة الأك  "،االرهػػػاب"ظػػػاهرة 
2004.  

حجػـ االسػتفادة التػي تريػد أف تحققيػا الكاليػات المتحػدة مػف خػّلؿ  ذكػريمكػف عمى أيػة حػاؿ، 
 ة فيما يمي:عربيٌ مطالبتيا باإلصّلح االقتصادم في المنطقة ال
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 يػرافك  عربػيٌ السعي لكجكد حالة االسػتقرار االقتصػادم فػي منطقػة الخمػيج ال  ،كبحػر قػزكيف ا 
ليحقػػؽ ذلػػؾ ليػػا السػػيطرة عمػػى سػػكؽ الػػنفط العػػالمي، كاالسػػتفادة مػػف ىػػذه المنطقػػة فػػي 

 . 57:  2004)العشرم، تسكيؽ المنتجات األمريكية 

 مػف االقتصػاد الصػيني المتنػامي فػي  لمحػدٌ  ،زيادة المساحة االقتصادية في الشػرؽ األكسػط
 . 164:  2005)الطيار، ىذه المنطقة 

 ف كاف ىػذا ىػدف ،لخمؽ فرصة ليا ،لنتيجة اقتصادىا (يؿإسرائػ)تحقيؽ استفادة ل  ان منشػكد ان كا 
  . 58:  2004)العشرم، ي سرائيماإل -عربيٌ عمى المدل البعيد المرتبط بتسكية الصراع ال

 عبػػػر تقػػػديـ المعكنػػػات كربػػػط المسػػػاعدات  ،تحديػػػد التكجيػػػات االقتصػػػادية لمبمػػػداف الناميػػػة
عبػػر تحقيػػؽ السػػيطرة االقتصػػادية  ،)العصػػا كالجػػزرة(سػػمكب أبالتعػػاكف المشػػترؾ كاسػػتخداـ 

  .21:  2003)أنكبرم،  ان كمكر  بكسائؿ أكثر دىاءن 

صػػّلحات التػي تمثمػػت فػي مشػركع الشػػرؽ األكسػط الكبيػػر كليرىػا مػػف أف جممػة اإل ،الخّلصػة
التػي  الخٌّلقػةالمشاريا التػي تنػادم بيػا اإلدارة األمريكيػة، مػا ىػي إال تعزيػز لنظريػة الفكضػى 

عبػػر خمػػؽ  ،اإلسػػتراتيجيةتيػػدؼ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف خّلليػػا لحمايػػة مصػػالحيا 
 كاستنزاؼ شعكبيا كمقدراتيا. ،تغيرات جكىرية في بنية أنظمة دكؿ المنطقة

مريكػػي كتنكعػػو فػػي المراحػػؿ مػػف خػػّلؿ مػػا تقػػدـ مػػف اسػػتعراض لتطػػكر الفكػػر االسػػتراتيجي األك 
أخػرل إلػى  أدكاتقناعػة لػدل الكاليػات المتحػدة لّلعتمػاد عمػى  ثمػة لػكحظ أف ،السػابقة الثّلثى 

دراكيا بأىمية أمنيا القػكمي الممتػد إلػى إكذلؾ ناتج عف  ،جانب القكة العسكرية "القكة الخشة"
عنيػا مادامػت تعػيش عمػى سػمب مقػدراتيا كنيػب  ة التػي ال يمكػف ليػا أف تنفػؾ  عربيٌ المنطقة ال

 دكلػةالتفرد عمى كؿ ك بحيث يسيؿ السيطرة  ،خيراتيا، كتفكيؾ أكاصر الترابط بيف جميا البمداف
بيئػة مػف االسػتقرار  (إسػرائيؿ)سػتراتيجي فػي المنطقػة ، كفي نفس الكقت تتيح لحميفيػا اإلفييا

 .قكةكالتعاظـ في ال
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 الفصؿ الثالث

 ان ان ك فكريٌ كتطكرىا تاريخيٌ  الخٌّلقةالتأصيؿ المفاىيمي لمفكضى 

 

 .ال ٌل ةالتأصيؿ المفاهيمي لمفكضا المبحث األكؿ: 

 .ال ٌل ةالجذكر التاري ية لنظرية الفكضا المبحث الثاني: 

 .ال ٌل ةالجػػذكر الفكريػة لنظريػة الفكضا المبحث الثالث: 
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 الفصؿ الثالث

 كتطكرىا تاريخيان ك فكريان  الخٌّلقةالتأصيؿ المفاىيمي لمفكضى 

 تمييد

أطمقػػػػت كزيػػػػرة ال ارجيػػػػة األمريكيػػػػة " ككنػػػػداليزا رايػػػػس " فػػػػي صػػػػحيفة  2005فػػػػي عػػػػاـ 
"، كالػذم يحمػؿ رؤيػة اصػلحية لتغييػر  ال ٌل ةهك " الفكضا  ا جديدان الكاشنطف بكست مصطمحن 

، بػالرغـ مػف كجػكد هػذا المصػطمف  رة األمريكيػة ك تهػاالشرؽ األكسط نحك األفضؿ )بحسػب اإلدا
فػػي عهػػد  2003فػػي أدبيػػات الماسػػكنية القديمػػة، إال أنػػه لػػـ يظهػػر إال بعػػد احػػتلؿ العػػراؽ عػػاـ 

جػػػاءت  ، هػػػذا ك ػػد سػػػبؽ ذلػػػؾ مصػػػطمحاته  االبػػػف جػػػكرج دبميػػك بػػػكش)الػػرييس األمريكػػػي السػػػابؽ 
ثػػـ تطػػكر إلػػا "الضػػربة  ،"الضػػربة الك اييػػة" :منهػػا ،انعكاسػػان لتطػػكر الفكػػر االسػػتراتيجي األمريكػػي

، كصكالن لحرب احتلؿ العراؽ 2001أحداث الحادم عشر مف سبتمبر كتحديدان بعد  ،"االستبا ية
" كتكظيفها إلحداث هدـ فػي األنظمػة المكجػكدة ثػـ ال ٌل ةكمف ثمة إلا "الفكضا  ،ـ2003عاـ 

  كمية.بناء أنظمة جديدة تقكـ عما أبعاد دينية كطايفية ك 

تػػػرل الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة مسػػػتقبلن متفػػػايلن لهػػػا مػػػف  ػػػلؿ تحكيػػػؿ  ،كفػػػي سػػػياؽ مػػػا سػػػبؽ
ة إلػػا الديمقراطيػػة حسػػب النمػػكذج الغربػػي، فقػػد تبػػٌيف مػػف  ػػلؿ اسػػتعراض تطػػكر عربٌيػػالمنطقػػة ال

صػن   الفكر االستراتيجي األمريكي في الفصؿ السابؽ، أف الكاليات المتحػدة تميػزت بقػدرتها عمػا
كمػف  ،كليي كالػد   ميمػالمتغيرات كسرعة االنسجاـ م  كؿ الظركؼ التي تكاجهها عما الصػعيد اإل

أجػػػؿ تشػػػ يص كتتبػػػ  التطػػػكرات التػػػي طػػػرأت عمػػػا تطػػػكر الفكػػػر االسػػػتراتيجي األمريكػػػي، سػػػكؼ 
كفػػي ضػػكء  ،اان كفكرٌيػػكتطكرهػػان تاري ٌيػػ ال ٌل ػػةيتنػػاكؿ هػػذا الفصػػؿ التأصػػيؿ المفػػاهيمي لمفكضػػا 

 المبحػث، ك ال ٌل ػة لمفكضػا المفػاهيمي التأصػيؿ كالػذم يتضػمف األكؿ المبحػث المباحث التاليػة:
الػذم يسػتعرض  الثالػث المبحػث، ك ال ٌل ػة الفكضػا لنظريػة التاري يػة الجػذكرالذم يبحػث  الثاني

 .ال ٌل ة الفكضا لنظريػة الفكريػة الجػػذكر
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 المبحث األكؿ

 الخٌّلقةالتأصيؿ المفاىيمي لمفكضى 

 لنا مف تعريؼ الفكضا لغةن كاصطلحان. البدٌ  ال ٌل ةمف أجؿ إدراؾ معنا الفكضا 

ة ا ػػػتلؿ النظػػػاـ كالبمبمػػػة )غيػػػرفيتش، عربٌيػػػ: يقصػػػد بهػػػا فػػػي المغػػػة التعريػػػؼ الفكضػػػى لغػػػةن  -1
  مػف الكممػػة Anarchy ، كتشػتؽ كممػػة فكضػا فػي المغػػة االنجميزيػة )324: 2008أككاالهػاف، 

  كتعنػػي ) دكف حػػاكـ  كتسػػتعمؿ لمداللػػة عمػػا غيػػاب الحكػػـ Anarkhodاليكنانيػػة )أنػػار كس  )
  .672: 2005الذم يحفظ السلـ )الفيركز أبادم،

الجانػػب  :منهػػا ،هػػك مفهػػـك غػػامض ألنػػه ارتػػبط بعػػدة جكانػػب :تعريػػؼ الفكضػػى اصػػطّلحان  -2
آ ر يقصد بها دراسة التطكر الزمنػي لمػنظـ غيػر  كجانبغريقية، الثقافي كما كانت األساطير اإل

طار العاـ يقصد بها اللسػمطة كغيػاب المؤسسػات،  ، كفي اإل837: 2007المستقرة )البعمبكي، 
فقداف النظاـ، كفقداف التػرابط بػيف المجمكعػة  :ؼ الفكضا عما أنهاعرٌ كما أف مجمكعة المعرفة تي 

 ،سياسػية أك  بميػةن  أك اضطراباتو  ان نسانيإ ان سكاء كانت جممة فيزيايية أك مجتمع ،أك جممة األجساـ
  .R.Steven ،1991  :12فقداف حالة األمف في منطقة ما ) :مثؿ

 ،الفكضػػػا فػػػي عمػػػـ السياسػػػة : مصػػػطمف يسػػػت دـ لكصػػػؼ سػػػمكؾ سياسػػػي لظػػػاهرة سياسػػػية مثػػػؿ
  .103:  2002اسية )بكؿ، شكاالت السيالحركب كالثكرات كبيية عدـ االستقرار كاإل

ف الفكضػا ترافػؽ دايمػان أيػة حالػة مػف حػاالت التغيػر غيػر إكفي نفس الصدد، يقكؿ "ركبػي ركم" 
ف حالة الفكضا دايمان ترافؽ المراحؿ االنتقالية غير الطبيعية ا  االعتيادم التي تصيب المجتم ، ك 

)المركانػػػي، احػػػؿ االنتقاليػػػة ا مرحمػػػة الفكضػػػا بالمر كغيػػػر المتك عػػػة كغيػػػر المدركسػػػة، لهػػػذا تسػػػم  
2008 :57.  

مقارنػػة مػػ  عمميػػة بنػػاء نظػػاـ  ،كالتػػي  ػػد تكػػكف سػػهمة ،الثػػكرات بعمميػػة هػػدـ النظػػاـ كغالبػػان مػػا تمػػرٌ 
  .186: 2011بأف النظاـ يي مؽ عما ركاـ الفكضا )كمكني، :جديد، لذلؾ يقاؿ

كالػذم يحػدث نتيجػة لمتصػرفات غيػر  ،كيشير مصطمف الفكضػا إلػا العبػث غيػر المسػيطر عميػه
كيػػػاف، كتػػػذكر الباحثػػػة األمريكيػػػة )باتريشػػػا هتينجػػػر  ال بيػػػرة فػػػي مجػػػاؿ اإلدارة  المنضػػػبطة ألمٌ 

"الفكضػػا تعنػػي غيػػاب العل ػػة المباشػرة بػػيف السػػبب كالنتيجػػة، كأف األشػػياء تحػػدث  :المعرفيػة، أف
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فهػـ كاإلدراؾ لحجػـ التجة عػف صػعكبة ذاتها فكضا نا دكف اإلدراؾ لألسباب الحقيقية، كهذي بحد  
  .1:  2002المشكلت" )هتينجر، 

 نظرية الفكضى :  -أكالن 

تعػػػػػكد أصػػػػػكؿ اكتشػػػػػاؼ هػػػػػذي النظريػػػػػة إلػػػػػا عػػػػػالـ الرياضػػػػػيات ) لػػػػػكرينزك  منػػػػػذ مطمػػػػػ  
 Theoryؿ ظهػكر نظريػة الفكضػا ) ، لقد شػكٌ 301:  2009)بمكا، العشريف القرف  مسينيات 

Chaos نهػػا اسػػتغمت فػػي أبحػػاث السػػلـ كمجػػاالت العل ػػات إ  تحػػكالن فػػي العػػالـ الغربػػي، حيػػث
ف الم تصكف في أبحاث السػلـ يفترضػكف أف احتماليػة تحقيػؽ السػلـ تػزداد بازديػاد إالدكلية، إذ 

 النظاـ كالحد مف العشكايية، باعتبار أف السلـ تسمسؿ طبيعي لمعشكايية المنظمة.

أيضان في مجاالت األمف الدكلي كاالستراتيجي، ألف هذي النظرية تتعامؿ م   كطبقت هذي النظرية
 الحرب عما أنها ظاهرة غير منتظمة ناتجة عف سمكؾ غير منتظـ لعدـ التنسيؽ بػيف المػد لت

  الباحػػث فػػي مجػػاؿ األمػػف الػػدكلي  ػػلؿ تشػػارد كػػي بيػػتسير كالم رجػػات، كهػػذا مػػا أشػػار إليػػه )
  .7: 1998األمف الدكلي )ككستف، دراسة له نشرها في دكرية 

 عممػي   ا اصػطلحي  عمػا معننػ اإلسػتراتيجيةالباحثكف كالم تصكف فػي الشػؤكف  جم ً لـ يي 
ذكر إاٌل مرتبطان بالشرؽ األكسط أك المنطقة ، كهذا المصطمف لـ يي ال ٌل ةهكـ الفكضا محدكد لمف

ال ت مػػػك مػػػف ربطهػػػا بالمنطقػػػة  ال ٌل ػػػةة، كأف كػػػؿ األدبيػػػات التػػػي تتحػػػدث عػػػف الفكضػػػا عربٌيػػػال
تقػػـك عمػػا فمسػػفة سياسػػية تفتػػرض  ال ٌل ػػةة أك الشػػرؽ األكسػػط، لهػػذا فػػإف نظريػػة الفكضػػا عربٌيػػال

األمريكي في كؿ لحظة، ككػذلؾ تفتػرض  مجهكؿ يتهدد األمف القكمي   كجكد  طر داهـ مف عدك  
نمػا يتط كمراكػز  "البنتػاغكف"مػب عمػا أاٌل يككف التهديد بالضػركرة حاصػلن مػف دكلػة أك منظمػة، كا 

دراكه )البكرم،    .2005الت طيط في الكاليات المتحدة أف تتصكر هذا ال طر كا 

تعنػػي  ال ٌل ػػةفػػإف الفكضػػا  ،مريكيػػة السػػابقة )ككنػػداليزا رايػػس كحسػػب رؤيػػة كزيػػرة ال ارجيػػة األ
الحميفػػة سػػقاط األنظمػػة إالت مػػي عػػف مفػػاهيـ األمػػف كاالسػػتقرار حتػػا لػػك كػػاف ذلػػؾ عمػػا حسػػاب 

: 2008)حػػػػافظ، صػػػلح الػػػديمك راطي مريكيػػػة، كذلػػػؾ بػػػدعكل االكالمكاليػػػة لمكاليػػػات المتحػػػدة األ
234.  

ة كالػػدف  بهػػذي عربٌيػػكيفسػػرها مصػػطفا البكػػرم عمػػا أنهػػا: "تفعيػػؿ التنا ضػػات الراهنػػة فػػي البمػػداف ال
بسػػبب  ،ة األمريكيػػةظـ الحميفػػة كالمكاليػة لمكاليػػات المتحػدسػقاط الػػنٌ إالتنا ضػات حتػػا لػك أٌدت إلػػا 
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نفسػها هػك  ظـ أ ػرل تقػكـ بالمهػاـٌ ني  بي ها بهذي الطريقة كجمٍ ان فاستبدالي أف هذي النظـ  د ت كمت شعبيٌ 
 . Peter ،2006 :13إحدل األهداؼ التي تريد تحقيقها اإلدارة األمريكية مف هذا الفعؿ" )

 اإلسػػػتراتيجيةيعنػػػي أف مرحمػػػة جديػػػدة مػػػف مراحػػػؿ تطػػػكر  ال ٌل ػػػةطػػػلؽ مصػػػطمف الفكضػػػا إف إ
اسػػػتراتيجية ت فػػػي فػػػي  ال ٌل ػػػةاألمريكيػػػة تجػػػاي منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط  ػػػد بػػػدأت، كأف الفكضػػػا 
  .2011،فرنسا اإلستراتيجيةباطنها دايمان ما ال يستطي  ظاهرها أف يفسري" )مركز الدراسات 

يف لمشػػأف األمريكػػي، كمػػا تحػػدث م تصػػيف كالمتتبٌعػػالكثيػػر مػػف ال ال ٌل ػػةلقػػد تػػـ تنػػاكؿ الفكضػػا 
ا هػػػي جممػػػة اضػػػطرابات لمبنىػػػ ،ال ٌل ػػػةجمػػػ  عمػػػا أف الفكضػػا عنهػػا الن ػػػب السياسػػػية، كالكػػػؿ يي 

لمقػػيـ السػػايدة  االجتماعيػػة كاال تصػػادية كالسياسػػية، كهػػي فكضػػا عارمػػة كتشػػكيه أ ل ػػي كفكػػرمٌ 
حتػػػا العسػػػكرية، كأحيانػػػان تسػػػت دـ  ،كاال تصػػػادية ،يػػػةاإلعلمك  ،عبػػػر العديػػػد مػػػف الكسػػػايؿ الفكريػػػة

المهمػػة التػػي  ركػػايزأحػػد ال ال ٌل ػػةالكسػػايؿ الدبمكماسػػية، كيمكػػف أف نعتبػػر أف مصػػطمف الفكضػػا 
أنتجتها الكاليات المتحدة األمريكية عبر تطكر فكرها االستراتيجي في التعامؿ م   ضايا المنطقة 

ف فػي المنطقػة ك الالت سػمبية يػدركها الن ػب كالمثقفػف دً كبقدر ما يحمؿ هذا المصطمف مػ ،ةعربيٌ ال
بإيحػاءات تبػػدك أنهػػا  عربػػيٌ ؿ الػػرأم العػاـ الة، بقػػدر مػا يتمتػػ  بمقاصػد كامنػػة كفيمػػة أف تضػمٌ عربٌيػال
 .ديمقراطيةمثؿ البناء كالحرية كال ،يجابيةإ

تفكيػؾ االسػتبا ي نحػك  ،كمف جهػة أ ػرل، فػإف مػف أ طػر المكػامف فػي هػذي النظريػة هػي السػعي
عادة بناء كؿ المكا   التػي تعتقػد الكاليػات المتحػدة أنهػا مكمػف لتهديػد أمنهػا القػكمي كمصػالحها  كا 

 العميا.

لصػناعة الفكضػا، أم  ان أنها ثػكرات تغييريػة كليسػت  ططػ ،ال ٌل ةكهناؾ مف يرل في الفكضا 
أف هػػذي الفكضػػا يجػػب أف ت ضػػ  لػػتحكـ، كهكػػذا فعػػؿ يقػػـك عمػػا أكتػػاؼ  يػػادات ككػػكادر محميػػة 

كضػػمف تكتيكاتهػػا تعتبػػر  ال ٌل ػة، فػإف نظريػػة الفكضػػا ذلػػؾكفػػؽ  ،لتقػكد عمميػػة التغييػػر أك الثػكرة
  .61 :2013أغكاف،)ذلؾ عملن ثكريان متقدمان كتتبناي كاملن بكصفها صاحبة المصمحة في التغيير

يػػة اإلعلمكفػي ضػكء تطبيػػؽ كترجمػة هػػذي النظريػة يػػتـ اسػت داـ األدكات السياسػػية كاال تصػادية ك 
الكاليػات المتحػدة األمريكيػة،  كمنهػا ،كعما رأسها االست باراتية المتاحػة لمػدكؿ الكبػرل ،كالعسكرية

إليجاد حالة مف السيكلة كالمركنة كالتغيير، كالتبدؿ في أكضاع فكرية كسياسية كاجتماعيػة، عمػا 
أمػؿ أف تػؤدم حالػػة السػيكلة كالتغييػر السػػري  الناجمػة عػػف ظهػكر أكضػاع جديػػدة ت ػدـ المصػػالف 
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كا فػػاء صػػفة الجمػػكد كالتصػػمب  األمريكيػة، كعنديػػذ يجػػرم تثبيػػت هػػذي األكضػػاع الجديػػدة كتأييػػدها
  .63: 2013)أغكاف،  ال ٌل ةم  نسياف مصطمف الفكضا  ،البدٌ كالسبؽ عميها إلا ا

تتضػػمف اسػػػتغلؿ عناصػػر دا ػػؿ المجتمعػػػات  ال ٌل ػػة"إف الفكضػػػا  ػػايلن:   1)كيؤكػػد ذلػػؾ  جيػػػؿ دكرنيسػػك
المحمػػي كالعػػالمي، كا تػػراع رمػػز يمكػػنهـ مػػف التكحػػد حكلػػه،  اإلعػػلـتتطمػػ  نحػػك التغييػػر، كدعمهػػا عبػػر تحريػػؾ 

 ".كزيادة الضغط الدكلي تجاي القكل التي يعارضكنها

ـى  ان كأهداف اسيةن سي كمراحؿى  مظاهرى  ال ٌل ةكفي نفس السياؽ أيضان فإف لمفكضا   ،كمرتكزات كدعاي
رفػ  الشػعارات المعبػرة، ، كتتمثػؿ فػي الحشػد كالتجمهػر ك ال ٌل ةالمظاهر السياسية لمفكضا  هي:

كتهديد االستقرار كاألمف، الصداـ كاست داـ العنؼ، كالثكرات كاالنقلبات كمف ثـ انهيار  النظاـ، 
ة التظػػػاهر كاالحتجػػػاج كالمطالبػػػات بتغييػػػر الكا ػػػ  أك االنفصػػػاؿ كالعصػػػياف، كالتمػػػرد ، كزيػػػادة حػػػد

  .18: 2009 )الفتلكم،كاالعتصامات

 : 65: 2013)أغكاف، الخٌّلقةمؤشرات كعكامؿ الفكضى ا- أ

 .ديمقراطيةاالستبداد كغياب ال -
 .غياب العدالة كالحرية كالمساكاة في المجتم    -
 .انتشار الفساد كالرشكة كالمحسكبية  -
 .ضعؼ السمطة كغياب دكر الدكلة -
 كالذم يحتاج لكجكد أحد العكامؿ السابقة أك مجمكعها. ،كذلؾ التهديد ال ارجي "الت مر" -

 : )المرج  السابؽ الخٌّلقةمعايير الفكضى  - ب

 مف حيث التخطيط: -أكالن 

فكضا ممنهجة: كهي تمؾ الفكضا الناتجة بسبب  طة معينة تهدؼ لدف  المجتم  مف  -1
 حالة إلا حالة أ رل.

ات كغالبان ما تككف ردٌ  ،نذارإ: كهي التي تحدث دكف ت طيط مسبؽ كدكف فكضا تمقايية -2
 فعؿ نتيجة عمؿ ما.

 

                                                           
ا الر ل ةا دخت ا عاالجدزعزتااعسالد ةاالدتط  ة،ا كستزذا عاجزدعةاد شلزن.ااإلست ات ج ةازحثا عاالشؤ نااا1
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 مف حيث المدة الزمنية: -ثانيان 

كال يػرل لهػا  ،كمػا هػك الحػاؿ فػي الصػكماؿ ها طػكيلن فكضا طكيمة األجؿ: يككف منظكري  -1
 ا بالدكلة الفاشمة.سمٌ كفي هذي الحالة تندرج هذي الدكؿ ضمف ما يي  ،نهاية  ريبة

مثػػؿ الثػػكرة  ،فكضػا  صػػيرة األجػػؿ: تسػتمر لمػػدة محػػدكدة كتنتهػي معمنػػة عػػكدة االسػتقرار -2
 الفرنسية.

 مف حيث الشمكؿ: -ثالثان 

فكضا جزيية: تحدث في منطقة محدكدة دا ؿ دكلة أك كياف، كما حدث في لبنػاف عػاـ  -1
ـ  لؿ االعتصاـ الذم نفذته المعارضة المبنانية التي نادت في حينه إلا تشكيؿ محكمة 2006

كل المؤيػػدة لتػػي ك فػػت فػػي كجػػه القيػػالحريػػرم، كا ريػػيس الػػكزراء دكليػػة لمتحقيػػؽ فػػي حادثػػة اغتيػػاؿ
 .سكريةل

مثؿ ما حدث في مصر  ،شاممة": تككف عما كؿ المحيط الجغرافي لمدكلةفكضا عامة " -2
 ـ.2011في العاـ 

 مف حيث اآلثار المترتبة عمييا: -رابعان 

 ،كتػؤدم إلػا الػدمار كاسػتمرار القتػؿ ،فكضا مدمرة: تفقد فيها السيطرة كال يمكف الػتحكـ بهػا -1
 .سكريةكما هك الحاؿ في  ،كحالة مف عدـ االستقرار

كبشػػرية كبيػػرة كتبقػػا تحػػت السػػيطرة، كتكػػكف مػػدتها  ماديػػةن  اءة: ال ت مٌػػؼ  سػػايرى فكضػػا بن ػػ -2
مثػػؿ مػػا حػػدث فػػي بدايػػة  ،كتػػؤدم فػػي نهايتهػػا إلػػا ترسػػي  النظػػاـ كاالسػػتقرار ،محػػدكدة ك صػػيرة
 الثكرة في تكنس.

كػػز عمييػػا عمػػؿ كأداء عمػػى عػػدة دعػػائـ أساسػػية كجكىريػػة يرت الخٌّلقػػةتقػػـك نظريػػة الفكضػػى 
  2014فاضؿ، ) :كىي ،الخٌّلقةالفكضى 

بػػيف  ر ػػي الحػػادٌ تقػػكـ عمػػا بعػػث الشػػرخ العً  ال ٌل ػػةف الفكضػػا إإذ  طػػّلؽ الصػػراع العرقػػي:إ .أ 
ذي ان، كتسػعا السػتدامة األزمػات الدا ميػة المكجػكدة لػدل هػان ك كمٌيػالشعكب كالدكؿ الم تمفة مذهبيٌ 

نهػػا تركػػز عمػػا ا تلفاتهػػا كتفعػػؿ التنا ضػػات كتغػػذيتها بمػػا يتناسػػب مػػ  إحيػػث  ،الشػػعكب كالػػدكؿ
مريكػي فػي العػراؽ إلػا هػذا النمػكذج  فػي مصمحة الكاليات المتحدة األمريكية، فقد لجأ التد ؿ األ

أعقػػاب حػػرب ال مػػيا الثانيػػة، حيػػث كػػاف هػػذا التػػد ؿ سػػببان فػػي سػػم  الشػػماؿ الكػػردم مػػف العػػراؽ 
 .عما أساس  لؼ تاري ي كعر ي م  الحكاـ العرب في بغداد
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المتحػػدة األمريكيػػة نػػكازع االنفصػػاؿ  زت الكاليػػاتي ككمػػا هػػك الحػػاؿ، فػػي جنػػكب السػػكداف، فقػػد عػػزٌ 
ميصى إلا تقسيـ دكلة السكداف إلا شماؿ مسمـ كجنكب مسيحي.  العر ي كالديني كالذم  ى

تسػتند عمػا ضػرب الدكلػة بجميػ  مؤسسػاتها كجعػؿ الػكالءات فيهػا  تفعيؿ صػراع العصػبيات:ا.ب 
كما  كطنيةن  كأدياف، بدالن مف أف تككف هذي الكالءاتي  كمذاهبى  كطكايؼى  ك كمياتو  ك بايؿى  ألش اصو 

ف إإذ  ،2003ـ كفػػي العػػراؽ بعػػد االحػػتلؿ األمريكػػي لهػػا عػػاـ 1991حػػدث فػػي الصػػكماؿ عػػاـ 
يهامهػا إعبػر  هػاكرغباتعػادة تكجيػه  ناعػات الشػعكب إلػة هػك في هذي الحا ال ٌل ةهدؼ الفكضا 

بػػػأف العصػػػبية كالقبميػػػة كالمذهبيػػػة تعنػػػي القػػػكة، كهػػػذا مػػػا جعػػػؿ تغميػػػب كالء العصػػػبية عمػػػا الػػػكالء 
 الكطني.  

مػف  ػلؿ اسػتدامة تػدهكر األكضػاع فػي البييػة المسػتهدفة إلحػداث  زعزعة االستقرار األمني:ا.ج 
كتكليد شعكر أف ال مجاؿ لمعكدة لمحالة التي كانػت سػايدة سػابقان، كتػتـ عمميػة  ،ال مؿ في نظامها

كال سػػيطرة  ث فػػرؽ كاسػػ حػػدً بحيػػث ال يي  ،فدعػـ جميػػ  األطػػراؼ بمػػا فيهػػا الدكلػػة، كلكػػف بقػدر معػػيٌ 
  لطرؼ عما حساب أطراؼ أ رل.

اف الحػرب األهميػة كمف أبرز األمثمة عما هذي العممية هك ما شهدي لبنػاف مػف تفجيػر لمسػيارات إٌبػ
كما يحدث فػي العػراؽ يشػبه إلػا حػد كبيػر السػناريك  ،1989ك  1975التي عاشها ما بيف العاـ 

دي مػف ثبػات المبناني، فنلحظ أف الطرؼ األمريكي ينسحب تػدريجيان مػف المشػهد العرا ػي بعػد تأٌكػ
هػػذا مػػا سػػيجبر الحككمػػة الجديػػدة كالفصػػايؿ المعارضػػة  ك ة اال ػػتلؿ الػػذم سػػينهؾ الطػػرفيف )حالػػ

نان تتمثػػػػػؿ فػػػػػي الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة مٍ كالتػػػػػي ًضػػػػػ ،العػػػػػرا ييف لممطالبػػػػػة بالشػػػػػرعية الدكليػػػػػة
  .28-27:  2012)الميناكم، 

حػدل الػدركس المفيػدة التػي أضػيفت إلػا نظريػة الفكضػا، إكهػذي  زعزعة الكضا االقتصػادم:ا.د 
حػػاد السػػكفييتي فػػي مطمػػ  فهػػي تسػػعا لضػػرب العمػػؽ اال تصػػادم كمػػا حصػػؿ عقػػب انهيػػار االت

  .28: سابؽالمرج  الالتسعينيات )الميناكم، 
يجاد حالة مف عدـ استقرار في البنية العسكرية بحيث يستدعي إعبر  تدمير البنى العسكرية:ا.ق 

عػادة البنػاء كعػكدة االسػتقرار كمػا حصػؿ عنػدما  ػاـ إاألمر تد ؿ الكاليات المتحدة األمريكية فػي 
ـ، كهػػذا األمػػر 2003الحػػاكـ المػػدني فػػي العػػراؽ "بػػكؿ بريمػػر" بتفكيػػؾ الجػػيش العرا ػػي بعػػد عػػاـ 

  .28:سابؽالمرج  ال)الميناكم، هاكمقدراتأيضان يستنزؼ أمكاؿ الدكلة نفسها 
لعػػدك عمػػا األمػػد البعيػػد كهػػذا مػػا يػػة كفيمػػة لمنيػػؿ مػػف ااإلعلماف التعبيػػة  يػػة:اإلعّلمالتعبئػػة ا.ك 

ل دمػػػػػػة مشػػػػػػركعها  اإلعػػػػػػلـأتقنتػػػػػه الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة فػػػػػػي سػػػػػػيطرتها عمػػػػػػا كسػػػػػػايؿ 
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االستراتيجي. في حيف أف كصؿ الحاؿ في الشرؽ األكسط لمرحمة  طيرة مف التحشػيد كالتجيػيش 
ألمريكية، بما يصب في كالمكجه مف  بؿ الكاليات المتحدة ا ،الطايفي كالقكمي كالمذهبي المسمكـ

  .2014ة ) فاضؿ،عربيٌ مصالحها التي تريد تحقيقها في الشرؽ األكسط كالمنطقة ال

 كالنظاـ: الخٌّلقةجدلية العّلقة بيف الفكضى  -
يمكف لمدكؿ أف تتصرؼ في ظركؼ الحرب أك األزمات بشكؿ منظـ كمنهجي، كبهذا فإف النظاـ 

أف مػػا نػػراي نحػػف نظامػػان لػػيس شػػرطان أف يكػػكف نظامػػان ل  ػػريف،  مٍ أكالفكضػػا همػػا  ضػػية نسػػبية، 
 . 151: 2009)شاهيف، كهنا تكمف جدلية العل ة بيف النظاـ كالفكضا 

بمعنػػا آ ػػػر، ثمػػػة مػػف يعتبػػػر أف النظػػػاـ ينبثػػؽ مػػػف الفكضػػػا، أم أف بعػػد حالػػػة عػػػدـ االسػػػتقرار 
  .26:  2004)فكجيكارا،  كاالضطراب كالعنؼ، فإف جمي  األمكر تبدأ باالنتظاـ كالرككد

يجػػػب أف تمػػػر بهػػػا كػػػي تطبػػػؽ عمميػػػان  عديػػػدةن  ، أف هنػػػاؾ مراحػػػؿى ال ٌل ػػػةكمػػػا كتفتػػػرض الفكضػػػا 
كهػػي حالػػة انتقاليػػة تقػػـك  ،، كأف مرحمػػة الفكضػػا هػػي مرحمػػة مػػف تمػػؾ المراحػػؿديمقراطيػػةلتصػػؿ لم

، كمف ثـ البناء ان سياسي ـأ ان سكاء أكاف هذا النظاـ اجتماعي ،عما أساس تفكيؾ كهدـ النظاـ القديـ
ضػف سػابقان كمػا كي  ال ٌل ػةية الكاليات المتحدة األمريكية الفكضا سمٌ عما ركاـ الفكضا كهك ما تي 

  .77: 2013)أغكاف، 

عمػػػا برنػػػاما متكامػػػؿ مػػػف  ان ذاتػػػه  ايمػػػ تعػػػٌد نظامػػان بحػػػدٌ  ال ٌل ػػػةعمػػا ضػػػكء ذلػػػؾ، فػػػإف الفكضػػػا 
كأف هػػذي الفكضػػا أك النظػػاـ )حسػػب  ،ةعربٌيػػال طػػكات التػػي تطبػػؽ عمميػػان بالتػػدرج فػػي المنطقػػة ال

ة، فهػي حالػة فكضػا كدمػار لشػعكب المنطقػة عربٌيػالرؤية األمريكية  ال تعد نظامػان فػي المنطقػة ال
 كالنظاـ. ال ٌل ةة، كهذا هك جكهر فهـ العل ة بيف الفكضا عربيٌ ال

 بالتغيير: الخٌّلقةعّلقة الفكضى  -
س السػياؽ هنػاؾ  مػط لممفػاهيـ، كفػي نفػ، ال ٌل ػةهـك التغيير كمفهػـك الفكضػا ثمة ترابط بيف مف

كغيػػر م طػػط لهػػا مسػػبقان نتيجػػة  ،مػػف التمييػػز بػػيف التغييػػر الحػػادث بصػػكرة عفكيػػة كتمقاييػػة لبػػدٌ ف
 هذي نقطة مهمػة لفهػـ المدركس المعٌد له مسبقان، كبل شؾٌ  اهى منٍ متغيرات معينة، كبيف التغيير المي 
   . 83:  2009)عامر ،  ال ٌل ة العل ة ما بيف التغيير كالفكضا

ف أم تغيير لير مدركس مسبقان يؤدم إلى فكضى كيربؾ القرارات التي يتعػيف إ :خّلصة القكؿ
ديػد األىػداؼ، كػكف أف التغييػر ىػك أقػرب لتح الميمٍنيىجف التغيير ا  عمى المؤسسة أف تتخذىا، ك 

 يمر بمراحؿ مدركسة كمخطط ليا سمفان.
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كال تر ػا  ،سػقاط النظػاـ القػديـإكاالنقلبػات كالثػكرات تعمػؿ عمػا  ،إف الكثير مف عمميات التغيير
سػػقاط النظػػاـ، كهنػػا تحػػدث الفجػػكة فػػي عمميػػة التغييػػر ألف فعػػؿ إإلػػا كجػػكد رؤيػػة لمػػا بعػػد مرحمػػة 

حدث فكضا بيف مكانات مادية كمعنكية، كهذا ما يي إئ له مف مقدار ما هيٌ  التغيير ال يتناسب م 
   .83:  2013مرحمة النظاـ القديـ كالسعي لتككيف نظاـ جديد )أغكاف، 

 ف العّلقة بيف التغيير كالفكضى تكمف فيما يمي:إعمى أية حاؿ، يمكف القكؿ، 

 عممية التغيير غير المدركسة تؤدم إلا فكضا. -
 ير المدركسة تؤدم إلا نظاـ.عممية التغي -

عمػػى الػػرلـ مػػف انيػػا ة عربٌيػػكيػػرل الباحػػث أف عمميػػة التغييػػر التػػي تحػػدث اآلف فػػي المنطقػػة ال
 مػػؾ الرؤيػػة لمػػا بعػػد مرحمػػة التغييػػرة، لػػـ تكػػف تمتعربٌيػػشػػعكب البمػػداف العمميػػة منظمػػة إال أف 

يػػات المتحػػدة رؤيػػة فػػي الكقػػت ذاتػػو تمتمػػؾ الكالسػػقاط أنظمػػة الحكػػـ الفاسػػدة، إالقائمػػة عمػػى 
نظريػة  رتػأت الكاليػات المتحػدة األمريكيػة تكظيػؼى اكبيذا التكصيؼ لحالة ىذه البمداف التغيير، 
ة، بحكػػـ أف مػػا تمػػر المنطقػػة مػػف تحػػكالت ىػػي مرحمػػة عربٌيػػفػػي المنطقػػة ال الخٌّلقػػةالفكضػػى 
نتج عنيػا شػتات فػي الفكػر كفػي السياسػة كاالقتصػاد بػؿ طػاؿ جميػا نػكاحي الحيػاة،  ،انتقالية

فػي حػيف أف ىنػاؾ جيكزيػة ميعػدة فػي الفكػر  ،كأصبح ىناؾ حالة عدـ كضػكح لمسػتقبؿ الحػاؿ
 ة.عربيٌ في المنطقة ال الخٌّلقةاالستراتيجي األمريكي لتطبيؽ الفكضى 

 :حراؾكال الخٌّلقةالعّلقة بيف الفكضى  -
عػف حالػة التغييػر الجػكهرم التػي تطػرأ عمػا حيػاة الشػعكب كعمػا حضػارتها،  الثػكرات دايمػان  تيعبرٌ 

كالثػػػػػكرة  ،كالثػػػػػكرة العسػػػػػكرية ،الثػػػػػكرة الصػػػػػناعية :مثػػػػػؿ ،م تمفػػػػػةن  كيحمػػػػػؿ هػػػػػذا المصػػػػػطمف دالالتو 
 اال تصادية كالتكنكلكجية.

لي تمهيػدم لحػدكث ككذلؾ تمتاز األحداث التي تسبؽ الثكرة أك تلزمها بالفكضا، كهي حدث أك 
سػػـ هػػذا المرحمػػة بأنهػػا سػػريعة ك صػػيرة، كمػػف ثػػـ تنتقػػؿ إلػػا مرحمػػة بدايػػة الثػػكرة التػػي الثػػكرة، كتت  

تنتشػػر فيهػػا الفكضػػا إلػػا أف تصػػؿ لمرحمػػة مػػا بعػػد حػػدكث الثػػكرة التػػي تمتػػاز بثناييػػة الفكضػػا 
بػيف  ـ ال ط األساسي  نها ترسإمر الثكرة، إذ كاالستقرار، كهي مف المراحؿ المهمة كال طيرة في عي 

كبػػيف األمػػر الػػذم أدل إلػػا  يػػاـ الثػػكرة،  ،كمػػا كػػاف يتعامػػؿ معػػه النظػػاـ ،جميػػ  مككنػػات المجتمػػ 
حتػا كضػػكح  ،الرتباطهػا بقػػدر مػف العنػؼ كغيػاب النظػاـ ؛كهنػا يتجمػا المعنػا الحقيقػي لمفكضػا

كار، كيعيػػد رسػػـ معػػالـ النظػػاـ الجديػػد الػػذم هػػك بحاجػػة لجهػػد كبيػػر كػػي يصػػؿ لمرحمػػة اال نػػاع لمثػػ
  .86-85:  2013العل ة الجديدة بينه كبيف المكاطنيف أصحاب هذي الثكرات )أغكاف، 
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كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ فَننػػا نىٍخميػػص إلػػى أف، حالػػة الفكضػػى التػػي تحػػدث فػػي الثػػكرات ىػػي نتػػاج  
التجاذبات التي يحاكؿ أف يفرض فييا أطراؼ الثكرة أجندتو كفقان لممصالح الخاصة لكؿ طرؼ، 

و إلى كأف حدكث الفكضى ييسقط ضكابط المجتما كاالنضباط الذم في نيايتو يؤدم سقكطي  كما
 شاعة حالة الفكضى.إ
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 المبحث الثاني

 الخٌّلقةالجذكر التاريخية لنظرية الفكضى 

مػػف أبػػرز النظريػػات ذات األثػػر الكبيػػر فػػي تغييػػر طبيعػػة  ال ٌل ػػةتعتبػػر نظريػػة الفكضػػا 
، عربػيٌ سػيما األنظمػة القايمػة فػي العػالـ الال السياسة كالعل ات الدكلية كأنظمة الحكـ المعاصػرة، 

 السياسية كاالجتماعية كاال تصادية. امستهدفة بييته حيث اجتاحت المنطقة

أدبيات كثيرة في عمـك م تمفة مثػؿ الفيزيػاء، كذلؾ يعتبر البعض أف نظرية الفكضا مكجكدة في 
 ة.عربٌيػػكسػػكؽ األسػػهـ الماليػػة، كفػػي العمػػكـ االجتماعيػػة، ك ػػد اسػػت دـ فػػي السياسػػة فػػي المنطقػػة ال

فػػي عمػػـ الطبيعػػة كال مػػؽ،  ال ٌل ػػةكترجػػ  أصػػكؿ نظريػػة الفكضػػا  ، 33:  2014)ال شػػيباف، 
جديػػد، لهػػذا تػػـ طػػرح فكػػرة الفكضػػا  كهػػي نظريػػة إلحاديػػة تػػؤمف بػػأف الفكضػػا ت مػػؽ النظػػاـ مػػف

منػػػػذ زمػػػػف لتغييػػػػر المسػػػػار السياسػػػػي فػػػػي الشػػػػرؽ األكسػػػػط مػػػػف  بػػػػؿ الكاليػػػػات المتحػػػػدة  ال ٌل ػػػػة
نهػا مػف السػيطرة عمػا منطقػة الشػرؽ "، لتمكٌ إسػراييؿبهدؼ رف  شأف حميفتها الرييسػية " ؛األمريكية

التػػي سػػكؼ تمػػر بهػػػا  ٌل ػػػةال األكسػػط، سياسػػيان كا تصػػاديان بشػػكؿ كامػػػؿ  ػػلؿ مرحمػػة الفكضػػا 
أهػػػدافها بنػػػاءن عمػػػا نتػػػايا هػػػذي الفكضػػػا التػػػي تجعػػػؿ  تحقيػػػؽ كػػػؿ   سػػػراييؿالمنطقػػػة، ممػػػا يتػػػيف إل

 مرج  سابؽ .ال) اإلستراتيجيةعما حميفتها  مطمينةن  الكاليات المتحدة األمريكيةى 

 ان جديد في األطركحات السياسية ، إال أف له جػذكر  ال ٌل ةكعما الرغـ مف أف مصطمف الفكضا 
فػػي " رألميػػابػػه "مكيػػافيمي" فػي كتابػػه الشػػهير "تاري يػة تمتػػد لتصػػؿ كتتقػػاط  مػػ  مفػردات مػػا جػػاء 

بغض النظر عف نكع الكسػيمة، كال يمػان  اسػت داـ الكسػايؿ القػذرة،  ، مقكلته )الغاية تبرر الكسيمة
كالراحة تتبعها فكضا، كالفكضا يتبعها  ػراب، كمػف ال ػراب ف السمـ يينتا الراحة، إ :ككاف يقكؿ

  .2015كالفكضا ينتا النظاـ )عميكك، 

القديمػة كمػا أشػار الباحػث األمريكػي "داف بػراكف"   1)ك د كرد هذا المصطمف في أدبيات الماسكنية
كاليػة لذلؾ، إذ أنه نسب إلا األب "ديػؼ فميمػنا" بكنيسػة المجتمػ  المسػيحي بمدينػة بيتسػبرغ فػي 

إف االنجيػػؿ يؤكػػد لنػػا أف الكػػكف  مػػؽ مػػف فكضػػا، كأف الػػرب  ػػد ا تػػار الفكضػػا بنسػػمفانيا األمريكيػػة  كلػػه : "
إال أننػػا متيقنػػكف أف الفكضػػا كانػػت  طػػكة  ،لي مػػؽ منهػػا الكػػكف، كعمػػا الػػرغـ مػػف عمػػد معرفتنػػا لكيفيػػة هػػذا األمػػر

  .المرج  السابؽ)"مهمة في عممية ال مؽ
                                                           

1
ا ك  ز اعقزئرا عاك  ارهزا تشز كا«لألخ  »اعزلد ةادنظدةاعناعاز  ا ه ا،"األح ا االانزؤ ن"اازإلنجل ف ةادعنزهزاالدزس ن ةا

) تز االدزس ن ة،ادحدراصف تاكد نعا سعرياكا اج  ،ا. الخلقا الح ز ا ال  ناالطا عةا  ا ا دزااألخالقاح  اتر  ا احر 
ا.82-88،ا ا8657دنش  اتا ااطةاالعزلمااعسالدعا،اد ة،ا
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اسػػكنية كانػػت كراء الثػػكرة الفرنسػػية كالبمشػػفية كالبريطانيػػة، كسػػعت إلسػػقاط كيؤكػػد الػػبعض بػػأف الم
لغػػاء   األ ميػػاتً  نظمػػة الحكػػـ فػػي الػػبلد الم تمفػػة كالسػػيطرة عميهػػا، ككانػػت تحػػٌرضي أالحككمػػات كا 

  .2012في المجتمعات ) ضر،  كالطكايؼى 

تعتمد عما "فجكة االستقرار" التي أسماها المفكر األمريكي "صػمكييؿ  ال ٌل ةف نظرية الفكضا إ
، كالتي بضػيقها كايفهنتنغتكف" كهي الفجكة التي يستشعرها المكاطف بيف ما سيككف كبيف ما هك 

احباطان في أكساط المجتمػ ، كيعمػؿ  دي أك اتساعها تنعكس عما االستقرار، فاتساع هذي الفجكة يكلٌ 
أف نهايتها ستقكد إلػا  "هنتنغتكف"ار السياسي، كم  ازدياد هذي الفكضا يرل عما زعزعة االستقر 

  .المرج  السابؽ)استبداؿ  كاعد المعبة كاللعبيف في المجتم  

ك ػػػػد أشػػػػار هنػػػػرم كيسػػػػنجر "مهنػػػػدس السياسػػػػة األمريكيػػػػة ، كمستشػػػػار األمػػػػف القػػػػكمي األمريكػػػػي 
عميهػػػا هنتنغتػػػكف فػػػي مقكلتػػػه صػػػداـ  ـ إلػػػا الفكػػػرة األساسػػػية التػػػي ارتكػػػز1979األسػػػبؽ" عػػػاـ  
ٌكػػد أف الصػػراع فػػي المسػػتقبؿ سػػيككف بػػيف الهكيػػات الثقافيػػة كالدينيػػة كالحضػػارية، أالحضػػارات، ك 

)غػانـ، ـ 1648عػاـ  1كليس بيف الدكؿ القكمية بحدكدها كسيادتها التي رسػمتها معاهػدة كسػتفاليا
2015.  

مفهػػـك "سػػيادة الدكلػػة الجديػػد"، أم أف تتػػد ؿ القػػكل الكبػػرل فػػي شػػؤكف الػػدكؿ  "كيسػػنجر"كيكضػػف 
األضػػعؼ إلجبارهػػا عمػػا تغييػػر مكا فهػػا أك حتػػا حككماتهػػا، كلػػك باسػػت داـ القػػكة العسػػكرية، كفػػي 

أف شػػػرعنة  ،طػػػار تكصػػػؿ "أحمػػػد داكد أكغمػػػك" ريػػػيس كزراء جمهكريػػػة تركيػػػا الحػػػالي إلػػػاهػػػذا اإل
الف القكل الكبرل كفؽ المبدأ الركمػاني، كهػك مبػدأ مفػرغ مػف المضػمكف است داـ القكة لحماية مص

 "هنتنغتػػػكف"اي كلػػػيس فيمػػػا سػػػمٌ  ،أف المشػػػكمة هػػػي فػػػي صػػػداـ المصػػػالف "أكغمػػػك"اإلنسػػػاني، كيػػػرل 
  .2015)غانـ،  ""صداـ الحضارات

ر ثقافاتهـ ة كتدميعربيٌ كيشير "برنارد لكيس" في مقكالته الشهيرة "أف فكرة إعادة احتلؿ الشعكب ال
الدينيػػة كتطبيقاتهػػا تحكلػػت إلػػا فكػػرة االسػػتعمار الجديػػد، عمػػا اعتبػػار أف االسػػتعمار التقميػػدم ال 
يمكف تطبيقه كما كاف، كأف فكرة االسػتعمار الجديػد هػي منهجيػة تت ػذ مػف تػدريب الشػعكب عمػا 

الحتللهػػا مػػف جديػػد، كأف المكافقػػة عمػػا هػػذي المنهجيػػة حػػدثت فػػي   ال دعػػة األكبػػر) ديمقراطيػػةال
، كبنػػػاءن عمػػػا ذلػػػؾ اعتمػػػد الكػػػكنجرس  طػػػة 1983ظػػػؿ الػػػرييس األمريكػػػي "ركنالػػػد ريغػػػاف" عػػػاـ 

بطريقػة تػـ مػف  2003الشرؽ األكسط الجديد ك مؽ الفكضا التي تبمكرت إلػا غػزك العػراؽ عػاـ 
                                                           

1
اإل اكرىاددزا،(اكلدزن ز)اد نست ا عا8315اعزما عات ق عأزامتا،ا ك سنزا  كاد نست ادعزهر ا ستفزل زا تع فاا ضز اازسمادعزهر ا

ااسا ا زنتا التعا8385اعزما عاا ه د زا عاهزاسا  غاضراالث   ادعااركتاالتعاالح  ا كنأتاا،اعزدزاالثالث ناح  اانتأز 

ا)د قعاالد سز (ا.اك   ازادناالر لةا نظزما،االدقرسةاال  دزن ةااإلدا اط   ةارست  ااشأناالدختلفةاالص اعزت
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ة األ ػرل )ال شػيباف، عربٌيػمف البداف ال لفكضا العديدى ا  للها تدمير الجيش العرا ي، كما طالتً 
2014 :33.  

أف احتمػاؿ حػدكث انتقػاؿ لمفكضػا لتصػؿ  ،يةيراناإل –كأشار "ريغاف" في كصؼ الحرب العرا ية 
  .5: 2011)بدراف، ي لمشرؽ األكسط  ميملممحيط اإل

الشػػرؽ فػػي منطقػػه  ال ٌل ػػةأف أمريكػػا سػػتمجأ إلػػا نشػػر الفكضػػا  "ككنػػداليزا رايػػس"كمػػا أف إعػػلف 
الحريػػة فػػي هػػذي الػػدكؿ، يعتبػػر أكلػػا  طػػكات تنفيػػذ مشػػركع صػػاغه األكسػػط لنشػػر الديمقراطيػػة ك 

المستشػػرؽ البريطػػاني األصػػؿ، اليهػػكدم الديانػػة، الصػػهيكني االنتمػػاء، األمريكػػي الجنسػػية برنػػارد 
أيطمػػؽ عميػػه اسػػـ ، كالػػذم عميػػه الكػػكنجرس األمريكػػي باإلجمػػاعـ ككافػػؽ  1983لػػكيس، فػػي عػػاـ 

سلمية إلا دكيػلت عمػا أسػاس دينػي ة كاإلعربيٌ "حدكد الدـ"، كيهدؼ إلا تقسيـ كتفتيت الدكؿ ال
   .2005جميؿ، )كمذهبي كطايفي 

ات القػػػػرف يػػػػيعػػػػكد إلػػػػا ثمانين ال ٌل ػػػػةكيػػػػرل آ ػػػػركف، أف أكؿ مػػػػف اسػػػػت دـ مصػػػػطمف الفكضػػػػا 
سػبؽ "مارغريػت تاتشػر" لكصػؼ الحػرب الماضي، حيث تحدثت عنه رييسة الػكزراء البريطانيػة األ

يػػة لػػدكؿ أ ػػرل التػػي يمكػػف أف تشػػكؿ حالػػة مػػف  ميميػػة كاحتمػػاالت امتػػداداتها اإليراناإل -العرا يػػة 
  .5:  2011حاالت الفكضا التي تعمؿ بعد ذلؾ عما استقرار المنطقة )بدراف، 

يػػػت" كهػػػك أحػػػد الضػػػابط األمريكػػػي "تكمػػػاس بارن ال ٌل ػػػةنظريػػػة الفكضػػػا  سػػػاهـ فػػػي تطػػػكرلقػػػد 
ـ العػػالـ إلػػا  سػػميف:  سػػـ المركػػز، كيقصػػد بػػه المحاضػػريف فػػي كزارة الػػدفاع األمريكيػػة، حيػػث  ٌسػػ

لثقػػب" التػػي لػػـ تكػػف اهػػا، كالقسػػـ اآل ػػر  سػػـ دكؿ "الفجػػكة" أك "الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كحمفاءى 
مصػابة بأنظمػة ، كيعتبػر "بارنيػت" أف دكؿ الفجػكة هػي ال 2001سػبتمبر 11ظاهرة  بػؿ أحػداث  

إلنتػػػاج جيػػػؿ مػػػف  مػػػزارعى  هػػػذي الحكػػػـ االسػػػتبدادية، كيشػػػكبها الفقػػػر كالنزاعػػػات المزمنػػػة، كتصػػػبف
 رهابييف في سنكات  ادمة.اإل

ف دكؿ المركز عميها ردع مػا تصػدري دكؿ الفجػكة، كعميهػا أف تعمػؿ عمػا انكمػاش إ ،كيقكؿ أيضان 
الدبمكماسػية مػ  دكؿ الشػرؽ األكسػط لػـ تعػد الثقب مف دا ؿ الثقب نفسه، كيضيؼ أف العل ػات 

 11السػيما بعػد سػقكط العػراؽ، كلػيس باسػتطاعتها تهديػد أمػف أمريكػا كمػا كػاف  بػؿ  ،ذات جدكل
ة بػيف الحكػاـ ـ، كحقيقة التهديد تكمف دا ؿ الدكؿ ذاتهػا بفعػؿ العل ػة غيػر السػكيٌ 2001سبتمبر 

جػػػة أف يصػػػبف مػػػف الضػػػركرم عمػػػا كالمحكػػػكميف، كيشػػػير "بارنيػػػت" أف الفكضػػػا ستصػػػؿ إلػػػا در 
عػػػادة بنػػػاء دا ميػػػة عمػػػا أسػػػاس  الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة التػػػد ؿ لمسػػػيطرة عمػػػا األكضػػػاع، كا 
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تحقيؽ المصالف األمريكية، كيعتبر " بارنيت " أف الكاليات المتحدة األمريكية " القكة الكحيدة التي 
" ريكػػي السػػابؽ "جػػكرج دبميػػك بػػكشألمي الػػرييس ا . كمػػ  تػػكلٌ 2014يمكنهػػا تحقيػػؽ ذلػػؾ" )يحيػػا، 

احب عقيػدة صػارمة ، كككنه يحمػؿ فكػر اليمػيف المتطػرؼ كصػ2001 عاـ إدارة الكاليات المتحدة
ـ، كصػػاحب 2001ت فػػي حككمػػة شػػاركف كزيػػر شػػؤكف يهػػكد الشػػتا  1)"شارانسػػكيكتػػأثر بكتابػػات "

" ميػه "مجتمعػات حػرةدكؿ العػالـ إلػا مػا يطمػؽ ع "شارانسػكي"" الػذم يقسػـ فيػه ديمقراطيػة" ضية ال
يػرافة ك عربٌيػمف البمػداف ال لن ك"مجتمعات  ايفة" التي تضـ ك كباكسػتاف كككريػا الشػمالية، كيػؤمف  ا 

ال يجػب أف تعتمػد عمػا نتػايا االنت ابػات فقػط كال عمػا آراء  ديمقراطيػةبأف نظريػة ال "شارانسكي"
المكاطنيف، باعتبار أف األنظمة تتحكـ في مصاير الشعكب في كؿ نكاحي الحياة، كذلؾ يرل أف 

، كمف هنا تبدأ سياسة ديمقراطية امة المؤسسات الإكلي مف أجؿ الحؿ هك أف يتد ؿ المجتم  الدٌ 
  .10-9: 2012)الميناكم، الفكضا 

العػػػػػرب لبمػػػػداف االسػػػػػلمية، كيفتػػػػرض أف : "كا عربػػػػػيٌ ز شارانسػػػػػكي اهتمامػػػػه عمػػػػػا العػػػػالـ الكيرٌكػػػػ
ف إ"، حيػػػث ديمقراطيػػةاألمػػر الػػذم يسػػتكجب نقمهػػػـ إلػػا ال ؛ديمقراطيػػػةيػػيف لمكالمسػػمميف ليسػػكا مهي  

ـ كانػػػت الذريعػػػة للنطػػػلؽ الفعمػػػي فػػػي تطبيػػػؽ هػػػذي 2001حػػػداث الحػػػادم عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر أ
  .11: 2012ميناكم، النظرية )ال

بػػػف  ػػػايلن: "إذا أردتػػػـ االطٌػػػلع عمػػػا مفهػػػكمي ف ذلػػػؾ الػػػرييس السػػػابؽ جػػػكرج بػػػكش االكعٌبػػػر عػػػ
، فإنه سيساعدكـ عما ) Natan Sharanskyناثاف شارنسكي(لمسياسة ال ارجية فا رؤكا كتاب 

  .9: 2012 ذ" )الميناكم، تٌ فهـ الكثير مف القرارات التي ات ذت كالتي  د تي 

  2)انتربرايػػػز" فالعنصػػػر البػػػارز فػػػي معهػػػد "أمريكػػػا -"مايكػػػؿ ليػػػدف"  ػكحسػػػب هػػػذي الرؤيػػػة كػػػاف لػػػ
" أك ال ٌل ػػةالسػػبؽ فػػي بمػػكرة مصػػطمف "الفكضػػا  -كصػػاحب النفػػكذ فػػي دايػػرة المحػػافظيف الجػػدد

الػػػذم يحمػػػؿ أبعػػػاد مشػػػركع "التغييػػػر الكامػػػؿ فػػػي الشػػػرؽ  ،اءة" أك "التػػػدمير البنػػػاء""الفكضػػػا البٌنػػػ
حيػػػث ارتكػػػز هػػػذا المشػػػركع عمػػػا منظكمػػػة مػػػف  ،2003فػػػي عػػػاـ  "ليػػػدف"" الػػػذم أعػػػٌدي األكسػػػط

كفقػػػان السػػػتراتيجية  ،صػػػلحات السياسػػػية كاال تصػػػادية كاالجتماعيػػػة الشػػػاممة لكػػػؿ دكؿ المنطقػػػةاإل
عػػػادة البنػػػاء التػػػي اعتمػػػدها المحػػػافظكف الجػػػدد فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة لتهديػػػد األمػػػف إثػػػـ  ،الهػػػدـ

                                                           
1

ادنا استقز ا،"شز  ناك ئ  "اح  دةا عادتط فا  ف  االس   تعااعتحزرادناللأج  ا دنّظ اس   تعادنشق:اشز انس عانزتزنا

االمموفا. معيععااا.م7002اغف اقطزعادنااعنسحز اق ا اعل ااحتجزجز ااشز  ناح  دة
2

،ا الذ ناتا ك اادنزص ادختلفةا عا ت  اارا  اكد   زا عاالعزدةاالس زسةاخا ا ادناا اعررا ضما ه ا،8615االعزما عاالدعأراكُسسا

المويز (.  لف  تفاا  )االسزاقاالر زعا ف  ا نزئ ا(ا لت ناج ن)االدتحر ااألدما عااألد   عاالسف  ال ئ سا)ا  ااعان(ادث ا
ااإليالم  للدوايثت اإليتواتكجكا
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سلمية مثمما حصػؿ فػي العػراؽ، ككانػت العديػد مػف البمػداف ة كاإلعربيٌ كتغيير األنظمة ال ،العالمي
  .2015)النجار،  .ةة مف األهداؼ المرجكٌ عربيٌ ال

"ككنػػػػػػػداليزا رايػػػػػػػس" كزيػػػػػػػر  ارجيػػػػػػػة الكاليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة  ػػػػػػػلؿ فتػػػػػػػرة إدارة                 ػكمػػػػػػػا أنػػػػػػػه كػػػػػػػاف لػػػػػػػ
                ،"ال ٌل ػػػػػػةكاسػػػػػػت داـ مصػػػػػػطمف "الفكضػػػػػػا  ،يػػػػػػراألكبػػػػػػر فػػػػػػي التنظ بػػػػػػف الػػػػػػدكري جػػػػػػكرج بػػػػػػكش اال

أشارت  ،2005سبتمبر  4حيث أدلت بتصريف صحفي لصحيفة الكاشنطف بكست األمريكية في 
 للػػػػػػػػػػه إلػػػػػػػػػػا رغبػػػػػػػػػػة الكاليػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي نشػػػػػػػػػػر الديمقراطيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػالـ                  

 . المرج  السابؽ) CREATIVE CHAOS ال ٌل ةالجديد عبر تنفيذ سياسة الفكضا 

" عمػا ديمقراطيػةعػف سػبب كجػكد كتابػه " ضػية ال "لشارانسػكي"ك الت "رايس" مجيبة عمػا تسػاؤؿ 
" د تتساءؿ لماذا أ رأ هذا الكتاب ؟ لقد  ضا الرييس إجازة األسبكع في  راءته، كيجب عمػٌي أف أعػرؼ مكتبها: 

  .9: 2012)الميناكم، كيؼ يفكر الرييس" 

يمت عػػف الفكضػػا التػػي  ػػد تحػػدثها تػػد لت إجابتهػػا عنػػدما سيػػ "رايػػس"كمػػف هػػذا الكتػػاب اسػػتكحت 
لػيس مسػتقران،  الكاليات المتحدة األمريكية فػي منطقػة الشػرؽ األكسػط فقالػت: " إف الكضػ  الحػاليٌ 
ف الفكضا التي تفرزهػا عمميػة التحػكؿ الػديمك راطي فػي البدايػة هػي فكضػا  ٌل   ػة، ربمػا تنػتا كا 

  .9: 2012النهاية كضعان أفضؿ مما تعيشه المنطقة حاليان" )الميناكم،  في

فػي مفػاىيـ  ان ، نجػد أف ىنػاؾ ترابطػالخٌّلقػةفي إطار التأصيؿ التاريخي لجذكر نظرية الفكضػى 
ريف ليػذه النظريػة، كأف الفكػرة التػي تسػتند عمييػا كمقاصػدىا لػدل كػؿ المنٌظػ الخٌّلقػةالفكضى 

مػف ىػدـ ثػـ إعػادة بنػاء مكجػكدة فػي أدبيػات سػابقة كثيػرة بمسػميات  الخٌّلقػةنظرية الفكضػى 
تجم ػػى حػػديثان بشػػكمو السياسػػي المعمػػف مػػا بدايػػة  الخٌّلقػػةمختمفػػة، إال أف مصػػطمح الفكضػػى 

 الخٌّلقػةسيطرة المحافظيف الجدد عمى عرش السياسة األمريكية. كلقػد أخػذت نظريػة الفكضػى 
 ،ران لمحركب كالتدخّلت في شؤكف البمدافدد كأصبحت مبرٌ مساران طبيعيان عمى يد المحافظيف الجي 

ة، كأف فكػػر المحػافظيف الجػدد اسػتند عمػى مبػدأ الضػػربة عربٌيػكعمػى كجػو الخصػكص البمػداف ال
إال  فعػػادة تركيبيػػا، كىػػذا مػػا يؤكػػد أنيػػـ ال يؤمنػػكا  االسػػتباقية كتفكيػػؾ األنظمػػة كالمجتمعػػات ك 
 التو كفؽ الرؤية األمريكية.بعالـ تككف الفكضى فيو سبيّلن إلعادة صي

ال يخمػػػك مػػػف األبعػػػاد  الخٌّلقػػػةكمػػػف أىػػػـ االسػػػتنتاجات التػػػي نّلحظيػػػا، أف مفيػػػـك الفكضػػػى 
األيدكلكجية التي تشكؿ عقيدة المحافظيف الجدد، كأف بكاعث ىذه الفكضى ىي عقائدية، كىػذا 

 ما سكؼ يتـ عرضو في المبحث التالي.
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 المبحث الثالث

 الخٌّلقةالجػػذكر الفكريػة لنظريػة الفكضى 

 تمييد:

ػػتحظػا األيػػديكلكجيا بأهميػػة كبيػػرة فػػي الدراسػػة العمميػػة لػػدل القػػرٌ  حيػػث  ،اع القػػرارنٌ اء كالساسػػة كصي
سػػيما أف الدراسػػة ت ػػتص بسياسػػة الالمسػػؤكليف كصػػناع القػػرار،  نهػػا دافػػ  عقايػػدم يبمػػكر  ػػراراتً إ

مف  البدٌ  ال ٌل ةالكاليات المتحدة األمريكية، كمف أجؿ الك كؼ عما األبعاد كاأليدلكجيا لمفكضا 
إحػػػدل تجميػػػات الفكػػػر اليمينػػػي  ال ٌل ػػػةاإلشػػػارة المعرفيػػػة لممحػػػافظيف الجػػػدد كالتػػػي تعػػػد الفكضػػػا 

 األمريكي "المحافظيف الجدد".

 المحافظكف الجدد: .أ 
ألصكؿ في النشأة لهذي الجماعة إلا مرحمة إدارة الرييس األمريكػي األسػبؽ "جيمػي كػارتر" تعكد ا

كا سياسػة متشػددة إذ أف مجمكعة كبيرة مػف المفكػريف اليهػكد اليمينيػيف مػف الحػزب الػديمقراطي تبن ػ
تدعك إلا تعزيز القكة العسكرية كمكاجهة اإلتحػاد السػكفييتي، كزادت هيمنػة هػذي الجماعػات عمػا 
السياسة ال ارجية األمريكية في عهد الرييس "ركنالد ريغاف" الذم انتها سياسة التصعيد كهي ما 

مػف رٌسػ  مػنها األيػديكلكجيا  "ركنالد ريغاف" ، بؿ يعتبر  2007، ال ت القبكؿ لديهـ )عبد العاؿ
 في العل ات الدكلية المعاصرة.

كمػػا أنهػػـ مجمكعػػة سياسػػية أمريكيػػة، تميػػؿ إلػػا اليمػػيف المسػػيحي المتطػػرؼ، كتػػؤمف بقػػكة أمريكػػا 
أصػحاب فكػر القػرف األمريكػي الكاحػد كالعشػركف، يمػثمهـ كهيمنتها عما العالـ. كهـ مجمكعة مف 

أم مف كؿ ألكاف  ،كمجمكعة مف المثقفيف المتطرفيف ،اب كمفكريف كمحاربيف  داماتٌ سياسييف ككي 
 كر األمريكي.الف

بػػأنهـ  ففك ن  العػػداء لمعػػرب كالمسػػمميف كيصػػ كػػفٌ جماعػػة ذات ميػػكؿ صػػهيكنية تي  فكمػػا أنهػػـ يعتبػػرك 
، كازداد دكرهػػـ فػػي رسػػـ كصػػياغة السياسػػة ال ارجيػػة األمريكيػػة فػػي "سػػراييؿإل"حميػػؼ اسػػتراتيجي 

لتحقيػػػؽ أف القػػػكة العسػػػكرية هػػػي الطريػػػؽ  ف" كيعتبػػػرك جػػػكرج دبميػػػك بػػػكش"عهػػػد الػػػرييس األمريكػػػي 
  .2007األهداؼ األمريكية دكف النظر إلا أم اعتبارات أ رل ) عبد العاؿ، 
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كييبػػيف الكاتػػب األمريكػػي "باتريػػؾ بككانػػاف" أف الجيػػؿ األكؿ مػػف المحػػافظيف الجػػدد ضػػـ مجمكعػػة 
كالمجمكعػػات التػػي أتػػت مػػف   1)مػػف الميبػػرالييف السػػابقيف باإلضػػافة إلػػا االشػػتراكييف كالتركتسػػكييف

مػ  مجػيء  ،كفرف" عبر نهاية مرحمة المحافظيف كانتقمت بعد مسار طكيؿ إلػا السػمطةغماكثكرة "
  .105:  2012)الميناكم،  1980"ركنالد ريغاف" إلا البيت األبيض في العاـ 

 ،كيتبػػيف لنػػا مػػا لهػػذا التيػػار مػػف نفػػكذ كسػػطكة عمػػا مركػػز القػػرار فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
هػذا   رجػاتإحػدل م ال ٌل ةلتيار مف أفكار أيدلكجية كالتي كانت الفكضا اي هذا ابسبب ما يتبنٌ 

 التيار.

برز سيطرتهـ عما ت ،كضمف النفكذ الذم يممكه المحافظكف الجدد في الكاليات المتحدة األمريكية
ذاعات كمنابر صحفية كمجلت كغيرها. اإلعلـكسايؿ   الم تمفة مف محطات تمفزة كا 

يطر المحافظكف الجدد عما محطػة "فػككس نيػكز"، كالتػي تعتبػر مػف أبػرز يس ،فعما سبيؿ المثاؿ
الجيػؿ األكؿ  مجمػةى  المعالـ السياسية في الكاليات المتحدة األمريكية، كمجمة "ككمنتػارم" التػي تعػد  

سػػػػتانداكد  عػػػػد  تي ك كهػػػػي مجمػػػػة مكجهػػػػة لمن بػػػػة المثقفػػػػة، ككػػػػذلؾ مجمػػػػة "كيكمػػػػي"  ،مػػػػف المحػػػػافظيف
األمريكػػػػي اليهػػػػكدم ذك الميػػػػكؿ اليمينػػػػي المتطػػػػرؼ  اإلعػػػػلـلهػػػػا إمبراطػػػػكر األسػػػػبكعية الػػػػذم يمكٌ 

مجػػػلت أ ػػػرل مثػػػؿ "فػػػكريف أفػػػاريز" ك"لػػػكس أنجمػػػكس تػػػايمز" "ركبػػػرت مػػػكردكخ"، كلهػػػـ نفػػػكذ فػػػي 
 "نيكيكرؾ تايـ." ك"الكاشنطف بكست" كصحيفة "كاؿ ستريت جكرناؿ".ك

بػف" كانػت أنػه فػي عهػد الػرييس "بػكش االباإلضافة إلا مجمة "مكمنت" ك "ناشػيكناؿ ريفيػك"، كمػا 
سػػػيطرتهـ كاضػػػحة عمػػػا أكبػػػر كأهػػػـ مؤسسػػػات كمراكػػػز األبحػػػاث كهييػػػات التحريػػػر فػػػي الصػػػحؼ 

كهػك مػف  ،كمعهػد "المشػركع األمريكػي" ،كمعهد "أمريكاف انتربرايػز" ،معهد "هرسكف" :مثؿ ،الهامة
هد عل ة كثيقػة بنايػب الػرييس كلممع "،بفبكش اال"أ رب معاهد البحث لردارة األمريكية في عهد 

عضػكان مػف كبػار أسػتاذة  35، كمػا يضػـ هػذا المعهػد فػي مجمسػه اإلدارم "ديػؾ تشػيني"األمريكي 
تػكف"، تغ"صػامكييؿ هن :أبػرزهـ ،الجامعات األمريكية كالش صيات المؤثرة في اال تصاد كالسياسػة

فه المسػػيكؿ السػػابؽ فػػي األمريكػػي الجديػػد كمعهػد مسػػيمرم كهػػك المعهػػد الػذم كصػػ قػػرفكمشػركع ال
إف المعهػد يعمػؿ كػأداة دعاييػة مػف كجهػة ككالة االسػت بارات األمريكيػة )فينسػينت كانيسػتكار  بػالقكؿ: "

  .2007عبد العاؿ، )" نظر ليككدية متطرفة

                                                           
1

ادجزرعال ن نعاا لشفعا اك ث ذ سعادز  سعانفسهادعتا ا ا.ات  تس عال  نازإل أارعزالتعاااالدز  س ةانظ  ةالاماكتازعه ناالت  تس  ا

اا.الش  ع ةا  ضا عاستزل ناس زسزتاعناهس زسزتااختلفت.االعزدلةاللطاقةاطل ععاحف اإلنشز 

( https://egyptianpartiesprograms.wordpress.com)ا
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يمكف القكؿ بػأف، ىػذه المعاىػد كالمراكػز تمثػؿ تكجيػات اإلدارة األمريكيػة،  ،بناءن عمى ما سبؽ
كأف صناع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية كسياسػاتيـ تتػأثر بشػكؿ مباشػر ببحػكث ىػذه 

( التػػي تمعػػب دكران مركػػزان فػػي Think Tank) مراكػػز االبحػػاثالمعاىػػد، كمػػا يػػرتبط بيػػا مػػف 
 كي.تكجيات صانا القرار األمري

اسػػػتطاع المحػػػافظكف الجػػػدد أف يغٌيػػػركا سياسػػػة الكاليػػػات المتحػػػدة مػػػف سياسػػػة "دكر الشػػػرطي فػػػي 
جػػؿ مػػا يدعكنػػه مػػف تحقيػػؽ لألمػػف األمريكػػي العػػالـ" إلػػا اتٌبػػاع سياسػػة شػػف الحػػركب االسػػتبا ية أل

دي كالعػػػالـ اإلسػػػلمي، كهػػػذا مػػػا أٌكػػػ عربػػػيٌ األمريكيػػػة فػػػي العػػػالـ ال العىٍكلمػػػةكنشػػػر   إسػػػراييؿ)دعػػػـ ك 
 . 2006الكاتب )بات بيككانف  في كتابه "أيف أ طأ اليميف؟" )ماضي، 

بػػف" فػػي عػػدد كبيػػر مػػف رمػػكز اليمػػيف كصػػقكر المحػػافظيف بػػكش االكتمثمػػت إدارة الػػرييس "جػػكرج 
كحػػػاز "دكنالػػػد رامسػػػفيمد" عمػػػا كزارة الػػػدفاع  ،فشػػػغؿ "ديػػػؾ شػػػيني" منصػػػب نايػػػب الػػػرييس ،الجػػػدد

يز" حػػػاز عمػػػا منصػػػب نايػػػب كزيػػػر الػػػدفاع ككػػػاف مػػػف الػػػداعميف ككػػػذلؾ "بػػػكؿ ككلفػػػكت ،األمريكيػػػة
ك"ريتشػػػػارد بيػػػػػرؿ" صػػػػػاحب نظريػػػػة اسػػػػػت داـ القػػػػػكة األمريكيػػػػة لتػػػػػدمير أعػػػػػداء  ،الحػػػػتلؿ العػػػػػراؽ

باإلضػػافة إلػػا "دك ػػلس فيػػث" ككيػػؿ كزارة الػػدفاع، صػػاحب ال طػػط التػػي كانػػت تػػركج  )إسػػراييؿ 
  .2007،عبد العاؿ)لكجكد أسمحة دمار شامؿ في العراؽ 

كفػػي سػػياؽ الجػػذكر العقايديػػة التػػي يبنػػي المحػػافظكف الجػػدد منطمقػػاتهـ عميهػػا نجػػد التركيػػز عمػػا 
الحفػاظ عمػا  ،كاإلسلمي مف  لؿ أهداؼ استراتيجية يتبناها هذا التيػار مػف بينهػا عربيٌ العالـ ال
ك  ،أف العػػػالـ عمكمػػػان  فة كاإلسػػػلمية، كيعتقػػػدك عربٌيػػػكقػػػكة مهيمنػػػة فػػػي المنطقػػػة ال  إسػػػراييؿ)بقػػػاء 

ة تحديػػدان همػػا نقطػة انطػػلؽ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػة فػػي سياسػػتها إلعػػادة بنػػاء عربٌيػػالمنطقػة ال
 مػا تحقيػؽ المصػالف المتطابقػة لكػؿ  كالذم ينبغي أف يكػكف نظامػان  ايمػان ع ،النظاـ العالمي الجديد

  .بؽالمرج  السا)  إسراييؿ)مف الكاليات المتحدة األمريكية ك

 ...الخٌّلقةالمحافظكف الجدد كالفكضى 

منذ بداية الظهػكر السياسػي لممحػافظيف الجػدد نلحػظ أف السياسػة األمريكيػة بػدأت تظهػر كتفسػر 
تػػاب  لتمػػؾ المصػػػطمحات غيػػر أنهػػػا مبمصػػطمحات جديػػدة تصػػػدر عػػف اإلدارة األمريكيػػة، كلعػػػؿ ال

ك ػد تكػكف بعضػها  مػيط  ،يف كمفكػريفيدلكجيػة لهػا منظػرٌ أمصطمحات ذات أبعاد كأفكار عقايدية 
اع البػدٌ الالت االالت الفكضػا كدى التػي تحمػؿ دً  ال ٌل ػةكما هك الحػاؿ فػي الفكضػا  ،بيف فكرتيف
 كالترتيب. 
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إلػػػػا المفكػػػػر  ال ٌل ػػػػةكفػػػػي ذات السػػػػياؽ، ينسػػػػب الػػػػبعض األصػػػػكؿ الفكريػػػػة الحديثػػػػة لمفكضػػػػا 
 د كظفت فيما  "اـ الحضاراتدى صً "كتاب  األمريكي "صامكيؿ هنتغتكف" كأف أفكاري فيما طرحه في

 ، كمػػػػا أنهػػػػا تنسػػػػب إلػػػػا 315-293: 1999)هنتغتكف، ال ٌل ػػػػةبعػػػػد لصػػػػياغة فكػػػػرة الفكضػػػػا 
  فػػي كتابػػه الػػػذم Natan Sharanskyناثػػاف شارنسػػكيأطركحػػات كأفكػػار المفكػػر اليهػػكدم )
بف" نفسه رج بكش االيه الرييس األمريكي "جك كالذم كجد ف ،أشرؼ إليه )الطريؽ إلا الديمقراطية 

كاعتبري بمثابة ال ريطػة التػي سيسػير عميهػا  ػلؿ فتػرة رياسػته، كممػا راؽ لمػرييس األمريكػي  ،فيه
بكش مف أفكار في هذا الكتاب هك ما يراي "شارنسػكي" بػأف اإلسػلـ حركػة إرهابيػة، ال تهػدد أمػف 

نمػػا تهػػدد أٍمػػ  إسػػراييؿ) يتكجػػب عمػػا الكاليػػات المتحػػدة ف العػػالـ الغربػػي بأكممػػه، لػػذلؾ فحسػػب، كا 
األمريكية أف تفكؾ األنظمة االسػتبدادية الراعيػة لهػذا اإلرهػاب، عبػر نشػر الفكضػا العارمػة التػي 

  .11: 2011)اسماعيؿ، ة مف  للها يتـ حمحمة هذي األنظمة المستبدٌ 

السياسػي متجدر في الفكر الػديني ك  ال ٌل ةمفهـك الفكضا  ،تبيف أف بحثكمف  لؿ الدراسة كال
األمريكػػي كلػػه ركافػػد متعػػددة، بدايػػة مػػف األدبيػػات اإلنجيميػػة كصػػكالن إلػػا التطبيػػؽ الفعمػػي لهػػا فػػي 
عهػػد المحػػافظيف الجديػػد، حيػػث يعتبػػر الػػبعض أف بمػػكرة هػػذي النظريػػة يعػػكد إلػػا "مايكػػؿ ليناسػػكف" 

صػػاغ نػػه إكال بيػػر كالمفكػػر االسػػتراتيجي األمريكػػي، إذ ،  American enterpriseفػػي معهػػد 
عنػدما كضػػ   طػػة جديػػدة لمكاليػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي منطقػػة  2003هػذي النظريػػة فػػي العػػاـ 

، منهػػػا "الفكضػػػا البنػػػاءة" ال ٌل ػػػةلمفهػػػـك الفكضػػػا  مرادفػػػةن  الشػػػرؽ األكسػػػط كأعطاهػػػا مسػػػمياتو 
  .2014فاضؿ، )ك"التدمير كالبناء" 

الحاكمة في اإلدارة األمريكية في عهد كينطمؽ ليدف في نظريته مف أفكار متطابقة تتبناها الن بة 
بػػف"، بػػؿ كتػػديف بهػػا كتبنػػا عمػػا ذلػػؾ اسػػتراتيجياتها تجػػاي العػػالـ الػػرييس السػػابؽ "جػػكرج بػػكش اال

تش يصػػه "ليػػدف" ينطمػػؽ بعػػد  ػػراءة الكا ػػ  ك طػػار نجػػد أف كالعػػالـ اإلسػػلمي، كفػػي هػػذا اإل عربػػيٌ ال
المرجػػػ  عمػػػا األسػػػس التاليػػػة ) ل ٌل ػػػةاكتقػػػدـ نظريػػػة الفكضػػػا  ،ليتعامػػػؿ مػػػ  معطياتػػػه كتطكراتػػػه

  :السابؽ

 التغيير الكامؿ في الشرؽ األكسط. .1
 إعادة البناء بعد هدـ األسس كالتقاليد القديمة. .2
 صلحات السياسية كاال تصادية كاالجتماعية الشاممة لدكؿ الشرؽ األكسط.اال .3
 السياسي في هذي الدكؿ.بعاد الجهد األمريكي المباشر كاالكتفاء بصياغة كتنظيـ بناء النظاـ إ .4



68 
 

فيػي  ،َف حقيقة الفكر االستراتيجي األمريكي يتمثؿ في ىذه النظرية التي صاليا "ليدف"فإذان، 
كىػػذا مػػا خػػرج بػػو أكثػػر مػػف مسػػئكؿ  ،ة كالشػػرؽ األكسػػطعربٌيػػأسػػس االنطػػّلؽ فػػي المنطقػػة ال

أمريكي حكؿ بنػاء "نظػاـ عػالمي جديػد" ك "شػرؽ أكسػط جديػد". كمػنيـ الػرئيس "جػكرج بػكش 
، كالتػي خطفػت أضػكاء ىػػذا (ككنػداليزا رايػػس)األمػػف القػكمي األمريكػي  بػف" ككػذلؾ مستشػارةي اال

 ".الخٌّلقةالمصطمح "الفكضى 

الفكر األمريكػي  خرجاتكتعاني مف م ،ىذه النظرية تداعياتة الزالت تعايش عربيٌ ف المنطقة الإ
الصػراعات الداخميػة التػي نشػيدىا بأبعادىػا المختمفػة إال  ةالتػي طبقػت عمػى المنطقػة كمػا حالػ

 .اإلستراتيجيةنتاج ليذه 

نتجتهػػا اإلدارة األمريكيػػػة لتصػػبف فاعمػػػة فػػػي أكلقػػد كػػػاف لهػػذي النظريػػػة  طػػكات كتكتيكػػػات عديػػػدة 
  :المرج  السابؽ):منها ،المنطقة

حداث ال مؿ في التركيبة العر ية لمشعكب. .1  إثارة الصراع الطايفي كالعر ي كا 
كمػا الحػاؿ فػي العػراؽ  ،اض عنهػا بػكالءات عشػايرية كحزبيػةك ضػرب مؤسسػات الػدكؿ كاالسػتع .2

 كليبيا.
طالػة أمػد اال ػتلؿ األمنػي كاليػأس مػف العػكدة إلػا مػا كػاف عميػه  .3  مؽ حالػة عػدـ االسػتقرار كا 
 حاؿ  بؿ زعزعة األنظمة.ال
 .ال ٌل ةإرباؾ المنطقة بمكجة إعلمية تساعد في تحقيؽ أهداؼ كمقاصد الفكضا  .4

كيػػػدعك "ليػػػكف" إلػػػا تسػػػكين مػػػذهب "القػػػكة اللمتناهيػػػة"، حتػػػا كلػػػك أدل األمػػػر بالكاليػػػات المتحػػػدة 
تحػػدة أنهػػا كذلػػؾ بهػػدؼ أف تظهػػر الكاليػػات الم ،األمريكيػػة إلػػا  يامهػػا تبديػػد بمػػد كػػؿ عشػػر سػػنكات

 في أ كالها. ةه جادٌ 

كينطمؽ "ليدف" مف نظرية أف "االستقرار مهمة ال تستحؽ الجهد األمريكي" ليحدد بالتػالي "المهمػة 
التػػػدمير ال ػػػلؽ هػػػك اسػػػمنا الثػػػاني فػػػي "التاري يػػػة" الحقيقػػػة لمكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة فتقػػػكؿ: 

أعمػػاؿ العمػػكـ، كمػػا فػػي اآلداب مػػة فػػي القديان األنمػػاط فػػنحف نمػػزؽ يكمٌيػػ ،الػػدا ؿ كمػػا فػػي ال ػػارج
ػػلقػػد كػػرً  ،كالعمػػارة كالسػػينما كالسياسػػة كالقػػانكف ا هػػذي الطا ػػة المتدفقػػة كال القػػة التػػي ي أعػػداؤنا دايمى

هـ لعدـ  درتهـ عما التقدـ.. عمينا تدميري  ،كأشعرتهـ بال جؿ ،هـ )مهما كانت طالما هددت تقاليدى 
  .109-108:  2012)الميناكم،  " يةتنا التاريمان بمهمٌ دي كي نسير  ي 
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نػو فػي الكقػت الػذم بػدأ فيػو الظيػكر السياسػي لممحػافظيف إ :استكماالن لما سبؽ، يمكف القػكؿ
الجدد عمى الساحة األمريكية بدأت تمكح في األفػؽ أفكػارىـ األيدكلكجيػة، كممػا ال شػؾ فيػو أف 

المفكػريف كالفّلسػفة المختصػيف فػي يـ، أكضحيا العديد مف يدلفكرية  أصكالن  الخٌّلقةلمفكضى 
إلػػى المفكػػػر األمريكػػػي  العمػػـك السياسػػػية، فكمػػا تبػػػيف لنػػا أف مػػػنيـ مػػف أسػػػند ىػػذه األصػػػكؿى 

)صػػامكيؿ ىنتغتػػكف( فيمػػا طرحػػو مػػف أفكػػار فػػي كتابػػو )صػػداـ الحضػػارات( التػػي كانػػت بدايػػة 
فكػػار المفكػػر ، كأيضػػان نجػػد مػػف يعػػكد باألصػػكؿ المعاصػػرة إلػػى أالخٌّلقػػةصػػيالة فكػػرة الفكضػػى 

( كالػػذم طػػرح أفكػػاره عبػػر كتابػػو الشػػيير Natan Sharanskyناثػػاف شارنسػػكيالييػػكدم )
خارطتػػو فػػي  أسػػاسبػػف كالػػذم اعتبػػره "جػػكرج دبميػػك بػػكش" اال ،)الطريػػؽ إلػػى الديمقراطيػػة(

 السياسة الخارجية تجاه منطقة الشرؽ األكسط".

عبػر مػا  ال ٌل ػةدكران فػي بمػكرة فكػرة الفكضػا  Eliot Cohen 1 كمػا أف لممفكػر )أليػكت كػكهيف
الجػػػيش، رجػػػاؿ الدكلػػػة، الزعامػػػة فػػػي زمػػػف الحػػػرب   –نشػػػري مػػػف أفكػػػار فػػػي كتابػػػة )القيػػػادة العميػػػا 

  .74: 2009)البكرم، 

ذا ما عي   عػد  لكجػدنا أنػه يي  Leo Strauss  2 دنا إلا الفيمسػكؼ اليهػكدم األمريكػي )ليػك شػتراكسكا 
عبػػػػر دفاعػػػػه عػػػػف الفمسػػػػفة الكلسػػػػػيكية  ال ٌل ػػػػةنظٌػػػػرت لمفكضػػػػػا  مػػػػف أهػػػػـ الش صػػػػيات التػػػػي

نػه يعتقػد بػأف الحقيقػة يجػب إكمنطمقاتها األ ل ية، كالداعي إلا الدفاع عػف مصػالحها بػالقكة، إذ 
  .16: 2011اسماعيؿ،)ان ال يعممها الناس كتبقا رٌ أف تككف سً 

لػػػه كفػػػي السػػػياؽ نفسػػػه، يػػػذكر الػػػبعض أف ألفكػػػار )برنػػػاكد لػػػكيس  الفيمسػػػكؼ اليهػػػكدم األمريكػػػي 
"إف منطقة الشػرؽ األكسػط عبػارة عػف  :نه يقكؿإإذ  ،ال ٌل ةفي بمكرة فكرة الفكضا  الدكر البارزى 

تػا مف القكميات كاألدياف كاألعراؽ كاإلثنيات، ال ترتقي إل امة دكلة عصرية عممانيػة أك ح  ميط
كل بػػؿ  يػػإسػلمية، لػػذا يجػب أف تسػػتثمر هػػذي النقطػة عبػػر تفكػػيكهـ كممارسػة السػػمطة عمػػيهـ مػف  ً 

 . 48: 1999 ارجية )برجنسكي، 

"العػػػرب  ػػػاؿ :  2005مػػػايك 20مػػػ  )برنػػػاكد لػػػكيس  فػػػي  اإلعػػػلـهػػػا ككػػػاالت تٍ ك ػػػلؿ مقابمػػػة أجرى 
ػػكٍ ف  ػػـك فاسػػدكف فى ك كالمسػػمم ذا تركػػكا ألنفسػػهـ يفػػاجيكف العػػالـ المتحضػػر بجرعػػات  ،كف، ال يمكػػف تحضػػرهـيٌ كً ضى كا 

بشرية إرهابية، تدمر الحضارات كتقكض المجتمعات، كلذلؾ فإف الحػؿ السػميـ لمتعامػؿ معهػـ هػك إعػادة احػتللهـ 

                                                           
1

ا عاالدتقردةاالر ل ةاالر اسزتا ل ةا عااعست ات ج ةاالر اسزتاا نزدجار   داعست ات ج ةااللر اسزتا  ل  اد    اد  فدؤسساا

اwww.sais-jhu.edu معقع جثمما جعنز هعبينزه ا نفااألد    ة.ااج نفازدعةج
2

االتعاالجرراالدحز ظ ناأل ر  ل ج زاالدلأماالاعضا عرهاكلدزنع،اكص ادنا أ رياكد   عا،   لس  أماالُجرراالدحز ظ ناكسزط ناكحرا

 منظوع  لخواب المثلمعل ، المحثفظع  الجدد عبد المثل، ا.األد   عاالجدأ  ياالحف اراخ احزل ز ااتس ر
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ة عربٌيػػػػكاسػػػػتعمارهـ كتػػػػدمير ثقػػػػافتهـ الدينيػػػػة كتطبيقاتهػػػػا االجتماعيػػػػة، إنػػػػه مػػػػف الضػػػػركرم إعػػػػادة تقسػػػػيـ الػػػػدكؿ ال
ية إلػػػا كحػػػدات عشػػػايرية كطايفيػػػة، كال داعػػػي لمراعػػػاة  ػػػكاطرهـ، أك التػػػأثير بانفعػػػاالتهـ كردكد األفعػػػاؿ كاإلسػػػلم

حضػػارتنا  فعنػدهـ، كيجػػب أف يكػكف شػػعار أمريكػػا فػي ذلػػؾ، إمػػا أف كضػعهـ تحػػت سػػيادتنا، أك ال نػدعهـ يػػدمرك 
طقػػة عمػػا الحيػػاة الديمقراطيػػة، كال مػػان  عنػػد إعػػادة احػػتللهـ أف تكػػكف مهمتنػػا المعمنػػة، هػػي تػػدريب شػػعكب المن

ك لؿ هػذا االسػتعمار الجديػد ال مػان  أف تقػدـ أمريكػا الضػغط عمػا  يػادتهـ اإلسػلمية مػف دكف مجاممػة كال لػيف 
لي ٌمصػػكا شػعكبهـ مػػف المعتقػػدات اإلسػلمية الفاسػػدة، كلػػذلؾ يجػب تضػػييؽ ال نػػاؽ عمػا هػػذي الشػػعكب ؛ كال هػكادة

لعر ية، كالعصبيات القبمية كالطايفية فيها،  بؿ أف تغزك أمريكا كأكركبػا لتػدمر كمحاصرتها، كاستثمار التنا ضات ا
  .48: 1999)برجنسكي، الحضارة فيها" 

ها "العػػرب فػػي أشػػهري ككػػاف  ،كتابػػان عػػف الشػػرؽ األكسػػط 20 ؼى الجػدير ذكػػري، أف )برنػػاكد لػػكيس  ألٌػػ
ك"حػرب  ،، "كأزمػة اإلسػلـ""حػديثداـ بيف اإلسلـ كالحداثة في الشرؽ األكسػط الالص  "ك ،التاري "
رهاب غير مقدس" ،مندسة كالذم مف  لؿ هذا العداء صاغ  ،يف لرسلـعادكأنه مف أشد المي  ،كا 

 لممحافظيف الجدد استراتيجيتهـ القايمة عما هذا األساس.

كذلػػػؾ بعػػػد الحػػػرب  ،أتقنػػػت لعبػػػة صػػػناعة األعػػػداء األمريكيػػػةى ا تبػػػيف لنػػػا أف الكاليػػػات المتحػػػدة كمػػػ
ـ   السػػػيطرة كالهيمنػػػة، فقػػد جعمػػػت مػػػف مػػف اسػػػتراتيجيتها مػػػف أجػػؿ  العالميػػة الثانيػػػة، كهػػذا جػػػزء مهػػػ

ان تتبنػا مػف  للػه سياسػة التحفيػز العسػكرم كامػتلؾ كان اسػتراتيجيٌ سابؽ  عدٌ الاالتحاد السكفييتي )
 القكة كالعمؿ االست بارم كالحشد الدا مي.

 ةخّلص

تتمحػػكر سياسػػتيا حػػكؿ  ،المرحمػػة الحاليػػةكحتػػى  الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةمنػػذ بػػركز نجػػـ 
ة تحديػػدان عربٌيػػالييمنػػة العالميػػة كالسػػعي لمتفػػرد بػػالقكة، كبسػػط السػػيطرة عمػػى دكؿ المنطقػػة ال

معتمدة عمى تطكرىا النابا مف التغير في مكنكف فكرىػا االسػتراتيجي  ،بأدكات ككسائؿ متنكعة
كالتػي  ،ذات الجػذكر التاريخيػة كالفكريػة اليمينيػة "الخٌّلقةالفكضى "ظرية ى بتطبيؽ نالذم تجمٌ 

كزعزعة أمنيا كاقتصادىا  ،ة مف خّلؿ الصراعات الطائفية كالعرقيةعربيٌ ال ت بنيرانيا الدكؿي كى اكتى 
 مػف خػّلؿسػنتناكليا بالتحميػؿ كالتفصػيؿ  ،صػعبةن  فةن كاقعان مريران كتبعاتو كتدمير مقكماتيا، مخم  

 في ىذه الدراسة. تاليؿ الالفص
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 الفصؿ الرابا

 ةعربيٌ في التطكرات الداخمية ال الخٌّلقةتأثير الفكضى 

 (نمكذجان  سكرية)مصر ، ليبيا ،  

 

منية كتداعياتها األ ،في التطكرات الدا مية في مصر ال ٌل ةتأثير الفكضا  المبحث األكؿ:
 كالسياسية كالعسكرية.

منية كالسياسية في األحداث الميبية كتداعياتها األ ال ٌل ةتأثير الفكضا  المبحث الثاني:
 كالعسكرية.

منية في الصراع السكرم الدا مي كتداعياتها األ ال ٌل ةتأثير الفكضا  المبحث الثالث:
 كالسياسية كالعسكرية.
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 ةعربيٌ في التطكرات الداخمية ال الخٌّلقةتأثير الفكضى 

 نمكذجان( سكرية)مصر ، ليبيا ،  
 تمييد:

التػػي أطمقتيػػا  الخٌّلقػػةف الفكضػػى إذ إ، لتطػػكرات خطيػػرةة عربٌيػػالمنطقػػة ال ضػػتعرٌ لقػػد ت
باتػت كاضػحة األثػر فػي  ،2005منذ عػاـ كزير الخارجية األمريكية األسبؽ " ككنداليزا رايس" 

يقػؼ األمػر عمػى ىػذا الحػد بػؿ نجاح ليذا المخطط في بعض األقطار، كال ة فثمٌ دكؿ المنطقة، 
 كالن أخرل.ف يىطاؿ دي أينذر ب

صػػت كزيػػرة ال ارجيػػة األمريكيػػة السػػابقة ) هػػيلرم كمينتػػكف   فػػي كممػػة لهػػا أمػػاـ ل ٌ  لقػػدك 
ـ بقكلهػػػا: "الشػػػتاء 2011بريػػػؿ أ 13المنتػػػدل العػػػالمي األمريكػػػي اإلسػػػلمي فػػػي كاشػػػنطف بتػػػاري  

يعػػرؼ الػػدؼء، كلممػػرة األكلػػا منػػذ عقػػكد تكجػػد فرصػػة حقيقيػػة لتغييػػر دايػػـ فػػي الشػػرؽ  أبػػد عربػػيٌ ال
حٌكؿ فػي نهايػة سػيت عربػيٌ فإف الربيػ  ال ،زنةصلحات حقيقية كمتٌ إاألكسط، كمف دكف الشركع في 

 . 2011)تكفيؽ، المطاؼ إلا سراب."

يػػا بػػأف راكى ف ىػػذه التصػػريحات مػػا كػػاف ليػػا أف تصػػدر عػػف اإلدارة األمريكيػػة لػػكال إدإ
صّلح كاالنفتاح السياسية كليرىا التي كانت تنادم بيا إلبقػاء األنظمػة الحاكمػة لػـ دعكات اإل
أكبػر مػف ذلػؾ، كأف الشػعكب  عربػيٌ ة، كأف الطمػكح العربيٌ الشعكب ال كحاجاتً  ي مطالبى تكف تمبٌ 

ة أنيػا ٌجػة بدأت تشعر بزيؼ األنظمػة الحاكمػة التػي مارسػت سياسػة تخػدير شػعكبيا بحي عربيٌ ال
 كأنيا تسعى لمنيكض بدكليا لتصبح دكالن متقدمة. ،عربيٌ تسعى لمقضاء عمى التخمؼ ال

حتػى كصػؿ  ،و الشػعكب بعػد حالػة االحبػاط كاليػأس التػي أصػابتيا عامػةتٍ كىذا ما أدركى 
الحاؿ إلى مرحمة اليأس كفقداف الثقة بالنفس لما كصمت بو مف معاناة، كلكف ما أثبتػو الكاقػا 

، كأف توكثكر  أف يكسر حياة الشعكب -ميما طاؿ -ال تمكت، كال يمكف لّلستبداد أف الشعكب 
كفػي ىػذا السػياؽ  ،كأف يكلػد فكضػى تعصػؼ بػاألمف كاالسػتقرار كالكحػدة البػدٌ الظمـ كاالستبداد 

في ثػّلث دكؿ محكريػة فػي المنطقػة  الخٌّلقةسيتـ تناكؿ اآلثار المترتبة عمى تطبيؽ الفكضى 
 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي:سكريةمصر، كليبيا، ك  :كىي ،ةعربيٌ ال
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 المبحث األكؿ

 التطكرات الداخمية في مصر عمى الخٌّلقةتأثير الفكضى 

 منية كالسياسية كالعسكريةكتداعياتيا األ

بنجػػاح التكنسػػييف فػػي ال ػػلص  عربػػيٌ عمػا غيػػر العػػادة ك لفػػان لمتك عػػات تفاجػػأ الشػارع ال
اآل ػركف ممػف يعػانكا  العػربي  كأنهػـ فعمػكا مػالـ يسػتط ً  ،"بػف عمػيكـ الرييس "زيػف العابػديف مف ح

ينػػػاير  25مػػػف االسػػػتبداد أف يفعمػػػكي، كمػػػا هػػػي إال أيػػػاـ  ميمػػػة إال كالشػػػباب المصػػػرم يهتػػػؼ يػػػـك 
كتهتػؼ بإسػقاط  سػرعاف مػا أصػبحت عارمػةن  ،ضد الظمـ كاالستبداد في مظاهرات بسػيطة 2011

 ه.النظاـ لتصبف محط أنظار العالـ كم  

ت بػػػه فتػػػرة حكػػػـ صػػػبغمػػػف الحكػػػـ البكليسػػػي الػػػذم  جػػػاءت هػػػذي الثػػػكرة بعػػػد ثلثػػػيف عامػػػان 
مسػت دمان كػؿ أسػاليب القمػ  بحػؽ كػػؿ  ،2011–1981الػرييس "محمػد حسػني مبػارؾ" مػف العػػاـ 

كالقضػػػاء عمػػػا األحػػػزاب  ،مػػػف يطالػػػب بحقػػػكؽ سياسػػػية، فأصػػػدر  ػػػانكف الطػػػكارئ لقمػػػ  الشػػػعكب
ػػ ،السياسػػية كالمعارضػػة، كمػػا  ػػٌرب مبػػارؾ لحاشػػيته نػػان طبقػػة ه مككٌ كاليف لنظاًمػػرجػػاؿ األعمػػاؿ كالمي

تػػػذمر الشػػػػارع المصػػػرم ك مػػػؽ فجػػػػكة كبيػػػرة بػػػػيف  ، تسػػػػببت فػػػي  93: 2013أكيػػػف، احتكاريػػػة )
سػما ب"الطبقيػة" ، كمػا كأحػدثت مػا ياألغنياء كالبسطاء بسبب حالػة الفسػاد المستشػرم فػي الػبلد

  .2014)منشاكم، في المجتم  المصرم

بػػػؿ  ،امتػػدت سػػيطرت نظػػػاـ الػػرييس مبػػػارؾ عمػػا مفاصػػػؿ الحيػػاة السياسػػػية كاال تصػػادية
مػػف  بػػؿ الحككمػػة،  ان سػػسيٌ المصػػرم مي  اإلعػػلـ، فكػػاف اإلعػػلـهػػا عمػػا تى ت ذلػػؾ لتطبػػؽ هيمنى كتعػػدٌ 

ر لمنػػػػػاس بػػػػػأف التمفزيػػػػكف المصػػػػػرم كػػػػػاف يصػػػػػكٌ ف إإذ  ،2011ينػػػػػاير  25ثػػػػػكرة  هي تػػػػػكهػػػػذا مػػػػػا أثبتى 
فكانت المسيرات  ،المظاهرات ال يتجاكز بضعة ميات، في حيف أف حقيقة األمر كاف  لفان لذلؾ

فنجػد أف جريػدة األهػراـ  ،باآلالؼ كتزايدت إلا الملييف، ككانت الصحافة تسير فػي نفػس الركػب
رها أحيانػان، بػؿ كاسػت دـ النظػاـ أيضػان كتغيٌ كتقمؿ مف حجـ الحقايؽ  ،ؿ الناس باألعدادكانت تضم  

عػاش الشػعب المصػرم ك  ،كتحديػدان جهػاز أمػف الدكلػة ،أجهزة األمػف فػي التجسػس ضػد المػكاطنيف
باإلضافة إلا التػدهكر اال تصػادم، كعمػا  ،كاالضطهادغمبت عميها حالة ال نكع  ،مرحمة صعبة

 ،2006كحتػا العػاـ  ،2004ي العػاـ إثر ذلؾ برزت حركة " كفاية " كبػدأت بتنظػيـ المسػيرات فػ
كتعػػديؿ حيػػاة المػػكاطف المصػػرم، كهنػػا جػػاء  ،كمحاسػػبة الفسػػاد ،كطالبػػت باإلصػػلح اال تصػػادم

صػلح السياسػي، مبارؾ" بنشر الديمقراطيػة كاإلالضغط عما الرييس "بالتد ؿ األمريكي الصريف 
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فػػػي االنت ابػػػات عػػػاـ  ف نظػػػاـ مبػػػارؾ سػػػمف بعػػػد ذلػػػؾ لألحػػػزاب السياسػػػية لممشػػػاركةأكلهػػػذا نجػػػد 
ديػػة   فػػي الدسػػتكر التػػي أتاحػػت لمتعد  76بعػػدما عػػٌدؿ المػػادة )  .91: 2013)بصػػبكص،  2005
بػػالرغـ مػػف الشػػركط المعقػػدة التػػي كضػػعها الدسػػتكر لمترشػػف  ،نت ابػػات الرياسػػية ألكؿ مػػرةفػػي اال
 لمرياسة.

ها "مشػػػاركة ال  ػػػكاف المسػػمميف فػػي االنت ابػػات ككػػاف شػػعاري كفػػي ضػػكء ذلػػؾ شػػاركت جماعػػة اإل
عضػػكان فقػػط، بنسػػبة ثمػػث أعضػػاء البرلمػػاف تقريبػػان، كفػػازت  150مغالبػػة"، كحرصػػت عمػػا ترشػػيف 

  .2009)عبد النبي،  454مقعدان مف أصؿ  88بحكالي 

شػكؿ  ػكاف المسػمميف عمػا سػابقة لػـ تحصػؿ فػي مصػر منػذ عقػكد، كد ػؿ جماعػة اإل كاف ذلؾك 
 -كػػكف الدسػػتكر المصػػرم يحظػػر األحػػزاب الدينيػػة مػػف مزاكلػػة العمػػؿ السياسػػي - ،اب مسػػتقميفنػػكٌ 

 الضػغكطيقكدها اإل ػكاف، كمػ  زيػادة  مضبكطة كتحت السيطرة، فأصبف هناؾ معارضة برلمانية
 6حركػة ) ،هػاأهمٌ  ،عما المكاطف المصرم البسػيط ظهػرت حركػات كمنظمػات تطالػب باإلصػلح

، كبذلؾ بدأ الشارع المصرم يتمممؿ مطالبان باإلصلح الدا مي كك ؼ التعامؿ 2008إبريؿ  عاـ 
)بصػبكص، لها ردان عما عدكانها المسػتمر عمػا  طػاع غػزة  غاز، كرفض تصدير ال إسراييؿ)م  

2013 :91.  

ػ حالػة  ؿٌ يذكر العديػد مػف البػاحثيف كالم تصػيف فػي الشػؤكف الدكليػة شػؤكف الشػرؽ األكسػط، أف جي
فٍ  لػػـ تكػػف كاضػػحة المعػػالـ أك غيػػر  التغييػػر فػػي مصػػر هػػي غيػػر بعيػػدة عػػف التػػد ؿ ال ػػارجي، كا 

ح بهػػا ، كمػػا كأف اإلدارة األمريكيػػة صػػرحت بضػػركرة انتقػػاؿ شػػعكب منطقػػة معمػػف عنهػػا كال مصػػرٌ 
سػػممية أك غيػػر سػػممية، ال سػػيما كأف تػػاري   ،الشػػرؽ األكسػػط إلػػا الديمقراطيػػة، بػػأم طريقػػة كانػػت

ابرات األمريكيػػة ممػػيء بػػدعـ كتشػػجي  االنقلبػػات كاالضػػطرابات كالثػػكرات بم تمػػؼ الكسػػايؿ الم ػػ
 .(Folly, Palmer, 2011:88)كاإلمكانات

يػػػان فػػػي التػػػد لت الدا ميػػػة بػػػرز دكر الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة جمٌ هػػػذي التطػػػكرات،  فػػػي  ضػػػـٌ 
ت الكاليات المتحدة الحالة المصرية التي أ رٌ كء عما كا   كهنا نسمط الض   ،ةعربيٌ ف البمداف الك لشؤ 

ة، فػػػػذكرت صػػػػحيفة عربٌيػػػػبذريعػػػػة بنػػػػاء الديمقراطيػػػػة فػػػػي البمػػػػداف ال ،بػػػػدعمها لحركػػػػات كجماعػػػػات
ت تػػدريبان تمقٌػػ عربػػيٌ نيكيػػكرؾ تػػايمز أف "بعػػض الجماعػػات السياسػػية النشػػطة فػػي مصػػر كالعػػالـ ال

ة، كمػف عربٌيػبناء الديمقراطية في البمػداف الان مف بعض المنظمات األمريكية، مف أجؿ كدعمان ماديٌ 
 . 2011أبريؿ في مصر" )نيكيكرؾ تايمز،  6بيف هذي الجماعات حركة شباب 

http://www.ikhwanwiki.com/
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جػػػكرج دبميػػػك )ي مركػػػز ، أعػػػدٌ  الحريػػػة كدركس مسػػػتفادة مػػػف الشػػػرؽ األكسػػػط حػػػكؿك ػػػلؿ مػػػؤتمر 
ضػري الػػرييس   النظريػة، كالػػذم حThink Tankالمعنػي بػػالتطبيؽ العممػي لدراسػػات مركػز )  بػكش

، ككانػػػت ضػػػيفة المػػػؤتمر كزيػػػرة  ارجيتػػػه 2011مػػػايك  26بتػػػاري    جػػػكرج بػػػكش االبػػػف)السػػػابؽ 
تسػاؤالن  بريػؿأ 6أحمد صلح" عضك حركػة مي " ككنداليزا رايس"  طرح فيه "كمستشارة األمف القك 

 ،بحكـ أف أغمبهـ د ػؿ السػجف فػي عهػد الػرييس مبػارؾ ،عف "سبب ال ذالف لهـ في نفس الك ت
ه بػػأف يكػػكف الػػدعـ األمريكػػي لهػػـ أكثػػر نػػيػػيف لممػػكت عمػػا  ػػلؼ مػػا كػػانكا يتك عك كأنهػػـ كػػانكا مهيٌ 

"، كربمػا بمػداف أ ػرل مػف ظمػـ نظػاـ مبػارؾ عندما بدأت العجمة في الحركة لتحرير مصرف، كأكبر
"، ك الػت م تريػديبأف الكاليات المتحدة ليست  ادرة دايمان عما دف  األحػداث فػي االتجػاي الػذفأجابت " رايس" "

أك  ،نشػػاء دكلػػة فمسػػطينية ديمقراطيػػةإتعاممنػا مػػ  نظػػاـ مبػػارؾ بشػػأف القضػػايا التػػي نتناكلهػػا مثػػؿ محاكلػػة يضػػان: "أ
لػػـ يكػػف لػػدينا تمػػؾ الكسػػايؿ  ،ييرانػػأك المحاكلػػة فػػي التعامػػؿ مػػ  الممػػؼ النػػككم اإل ،محاكلػػة السػػيطرة عمػػا حمػػاس

ينا فػػػي ذلػػػؾ طػػػكاؿ الفتػػػرة السػػػابقة، كحاكلنػػػا مػػػنف الشػػػعب المصػػػرم المباشػػػرة، كحاكلنػػػا الحػػػديث عػػػف القػػػيـ كاسػػػتمرٌ 
الكسػػايؿ التػػي يحتاجهػػا ليتحػػدث عػػف حريتػػه" كاستعرضػػت عػػف حػػديثها مػػ  صػػديقها السػػابؽ " لػػكرف كرينػػر" الػػذم 

% مػػػػف 50ف كاحػػػػدان مػػػػف األشػػػػياء التػػػػي  منػػػػا بهػػػػا كنػػػػا نمػػػػنف إمػػػػه: "فػػػػي هػػػػذا المجػػػػاؿ، كأ ػػػػرت  اي تعتبػػػػري محاربػػػػان 
المسػػػاعدات األمريكيػػػة لتعزيػػػز الديمقراطيػػػة لمجمكعػػػات ليسػػػت مسػػػجمة لػػػدل الحككمػػػة المصػػػرية، كأف هػػػذي كانػػػت 

  .2014عمي،)" بصراحة صفعة عما كجه الحككمة المصرية

لمتحػػدة األمريكيػػة منػػذ عػػاـ كهػػذا مػػا يفسػػر رفػػض الػػرييس األسػػبؽ حسػػني مبػػارؾ زيػػارة الكاليػػات ا
بػؿ لػه عل ػة بصػناعة الثػكرة  ،ي الفمسطينيسراييم. كأف األمر ليس له عل ة بالصراع اإل2004

حسػػػب مػػػا أكضػػػحت "رايػػػس"، ككشػػػفت أيضػػػان عػػػف بعػػػض األدكات التػػػي اسػػػت دمتها  ،فػػػي مصػػػر
ػػ ،الكاليػػات المتحػػدة كهػػك ة مػػ  مصػػر رٌ أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كضػػعت اتفا يػػة التجػػارة الحي

ان عمػػا حممػػة الحككمػػة عمػػا القػػكل الديمقراطيػػة فػػي مصػػر التػػي يعتبرهػػا عمػػا الطاكلػػة، كذلػػؾ ردٌ 
 لمكاليػات المتحػػدة األمريكيػػة، كال ي فػػا أف أمٌ  ان باعتبارهػػا يػػد ،مبػارؾ معارضػػة لػػه كمهػددة لنظامػػه

، كالتػػػي مػػػف الممكػػف أف يػػػؤدم إلػػػا تمكػػػيف القػػػكل ال طػػػأ )صػػػحيفة ان سػػػمبي ان جانبػػػ ـ لهػػػاتسػػت دً  اةأد
  .2014المصريكف، 

كانػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تحػػػاكؿ أف  2006فػػي عػػػاـ  هكمػػا كأكردت "رايػػس" أنػػ
كل الديمقراطية في فمسطيف، ككانت تحاكؿ الحفاظ عما المزيد مف القكل تساعد لبناف كبعض القي 

كل تريػػػدها الكاليػػػات المتحػػػدة يػػػة فػػػي مصػػػر كأمػػػاكف مثمهػػػا، كذلػػػؾ تمهيػػػدان ألشػػػ اص ك يػػػالديمقراط
  .المرج  السابؽكتسعا مف  للها لتحقيؽ أهدافها )
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ة كالجمػاىير مػف حالػة التشػكيؾ فػي ثػكرات عربٌيػكيقدر الباحث أف ما ساد في أكساط النخػب ال
ككنيػا مكضػكع دراسػتنا فػي  - ،عمكمان كفي الثكرة المصػرية عمػى كجػو التحديػد عربيٌ الربيا ال

مريكية في دعػـ بعػض الحركػات بحجػة ناتج عف بركز دكر الكاليات المتحدة األ -ىذا المبحث
فػػي  كانػت سػببان صػّلح الػديمقراطي، كلكػف حقيقػة األمػػر أف ىنػاؾ العديػد مػف األسػػباب التػي اإل

الشعب المصرم، كقد نّلحػظ أيضػان  لدلت إلى كسر حاجز الخكؼ كأدٌ  ،اشتعاليا بشكؿ مفاجئ
 رلبتيػات إلػى انفجػار األمػكر عمػى ليػر أف اإلدارة األمريكية كانت تدرؾ ىذه األسباب التػي أدٌ 

تاحػة نػ في بداية األمر، كىذا ما يفسر سػعيى  مػف  كعو اإلدارة األمريكيػة لممطالبػة باإلصػّلحات كا 
 الشعكب. ةً بٌ ىعكاقب  ألنيا تعمـ جيدان  ،الديمقراطية

 أسباب الثكرة المصرية: -
 يلقد ارتأت الدراسة، ضػركرة اسػتعراض سػريا ألسػباب كخمفيػات الثػكرة المصػرية، أك مػا سيػمٌ 

"الربيا في مصر"، بيػدؼ الكصػكؿ إلػى تحميػؿ معمػؽ حػكؿ مػدل اسػتثمار الكاليػات المتحػدة بػ
بعادىػا عػف مسػارىا الحقيقػي مػا مػدل الػدكر األمريكػي  :بمعنػى أدؽٌ  ،األمريكية ليذه الثكرة، كا 

لػى أم مػدل  الخٌّلقةمف خّلؿ اسقاطات نظرية الفكضى  عمػى الحالػة السياسػية فػي مصػر، كا 
  .يمكف القكؿ، بأف التطكرات السياسية في مصر انزلقت في مستنقا ىذه الفكضى؟

كأسػػباب كفػػي ىػػذا السػػياؽ، تنقسػػـ أسػػباب الثػػكرة المصػػرية إلػػى قسػػميف، ىمػػا أسػػباب داخميػػة 
 خارجية:

 :األسباب الداخمية -أكالن 

  :74-73: 2011)عبد السمي ، عمى الصعيد السياسي  . أ
 طبيعة الحكـ االستبدادم الذم انتهجه الرييس مبارؾ طكاؿ فترة حكمه.  -

 ؿ كتقديمه عما رأس الحزب الكطني.سعي مبارؾ لتكريث نجمه جما -

 سياسة القم  المستمرة بذريعة  انكف الطكارئ. -

ف الحػػزب الحػاكـ فػاز بأغمبيػة سػػاحقة أكثػر مػف مػػرة، إحيػث  ،تزكيػر االنت ابػات أكثػر مػػف مػرة -
  .20: 2011)ناصؼ، % 90إلا  2010ككصمت نسبة الفكز في العاـ 

 :2011)زكريػػا،  اإلعػػلـة الحػػزب الحػػاكـ عمػػا جميػػ  مؤسسػػات الدكلػػة بمػػا فيهػػا كسػػايؿ منىػػهيٍ  -
100 . 
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الحككمػػة المصػػرية، ك مػػؽ الطبقيػػة التػػي  مقػػت فجػػكة كبيػػرة بػػيف سػػيطرة رجػػاؿ األعمػػاؿ عمػػا  -
 الشعب المصرم.

  .المرج  السابؽ)عدـ كجكد أحزاب معارضة حقيقية في مصر  -

 عمى الصعيد االقتصادم:  . ب
فت نكعػان %، كمحدكدية د ؿ المكاطف المصرم التي  مٌ 80ازدياد حالة الفقر التي كصمت إلا  -

% هػـ تحػت  ػط 80% مػف 44الحاكمػة كالمػكاطنيف، كمػا كأف مف الطبقية بػيف رمػكز السػمطة 
ي األجػكر كارتفػاع األسػعار )المينػاكم، الفقر، كذلؾ طبقان إلحصاييات البنؾ الدكلي، ككػذلؾ تػدنٌ 

2012 :194.  
% عػػاـ 2.5ممػػان بػػأف البطالػػة فػػي مصػػر كانػػت عً  ،%29انتشػػار حالػػة البطالػػة ككصػػكلها إلػػا   -

%، كفػػي 14.6أصػػبحت  1986%، ثػػـ فػي عػػاـ 7.7 إلػػا 1976، ثػـ  فػػزت فػػي عػاـ 1960
)المينػػػاكم، المرجػػػ  % 29إلػػػا  2010% ككصػػػمت فػػػي عػػػاـ 18.1ازدادت إلػػػا  1996عػػػاـ 

 .السابؽ 
يػة عػف السػكؽ العالميػة، كالتػزاـ مصػر باتفا يػة بأسعار متدنٌ   سراييؿإل)تصدير الغاز المصرم   -

مكعػػب، فػػي حػػيف أف سػػعري  دكالر لكػػؿ متػػر 3كبسػػعر  2030كحتػػا  2005الغػػاز منػػذ العػػاـ 
تعتمػػد عميػػه فػػي تكليػػد الكهربػػاء، فأصػػبحت تنػػتا  إسػػراييؿدكالر، بحيػػث أصػػبحت  12العػػالمي 

  .2012لألبحاث كدراسة السياسات،  عربيٌ % مف الطا ة بالغاز المصرم )المركز ال37
لحككمية الضرايب المتزايدة كبي  األراضي الحككمية بأسعار زهيدة لممستثمريف كبي  الشركات ا  -

 . 102: 2011)ناصؼ، الكبيرة 
 عمى الصعيد االجتماعي: . ج

كأصػػػػبحكا  ،حالػػػػة مػػػػف الطبقيػػػػة، فػػػػأظهرت مجمكعػػػػة مػػػػف األغنيػػػػاء كالفنػػػػانيف كالتجػػػػارانتشػػػػرت   -
  .28: 2011% مف ثركات مصر )عبد السمي ، 40 ػب فيتمتعك 

كباتػػت تحقػػؽ أهدافػػه  ،يػػة الرسػػمية، كجعمهػػا أداة فػػي يػػد النظػػاـ الحػػاكـاإلعلمفسػػاد المؤسسػػة   -
كأظهػػػػر النظػػػػاـ عمػػػػا أنػػػػه صػػػػاحب اإلنجػػػػاز  ،يفي صػػػػكرة اإلسػػػػلميٌ نػػػػه شػػػػكٌ إج لهػػػػا، حيػػػػث كتػػػػركٌ 

  .23: 2012كالبطكالت ) ميؿ، 
 ،كاالعتقػػػػاالت ،كالترهيػػػػب ،كالقمػػػػ  ،كحالػػػػة القهػػػػر األمنػػػػي غيػػػػر المسػػػػبكؽ ،تعػػػػذيب المػػػػكاطنيف  -

  .190:  2012)الميناكم،  .كامتلء السجكف بأصحاب اآلراء كاألفكار
 صعكبة المكاصلت كغلء المعيشة، كفشؿ التعميـ. :مثؿ ،زيادة في المشاكؿ ال دماتية  -
  .32: 2011هماؿ الطبي )البنا، ة كتراكـ الديكف، كزيادة األمراض كاإلميٌ ازدياد نسبة األي   -
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 :األسباب الخارجية -ثانيان 

 ة كالمكانة:بعمى صعيد اليي - أ
حتػػػا كصػػػؿ بهػػػا الحػػػاؿ إلػػػا مسػػػتكل  ،حالػػػة مػػػف عػػػدـ الرضػػػا عمػػػا سياسػػػة مصػػػر ال ارجيػػػة  -

، كتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي مك فهػػا مػػف  إسػػراييؿ)لمكاليػػات المتحػػدة ك الت بًعيػػةاالنحػػدار إلػػا أدنػػا درجػػات 
 ط عمػػا كحالػػة الٌسػػ ،غػػزة لمقاكمػػة فػػي فمسػػطيف كلبنػػاف، كحصػػاراحػػتلؿ العػػراؽ كمك فهػػا مػػف ا

  .196:  2012الشعب المصرم )الميناكم، تمؾ السياسات مف 
ػػ  - ي فػػي  ػػارة إفريقيػػا كالمنطقػػة سػػراييمي كا فا هػػا فػػي مكاجهػػة العبػػث اإل ميمػػ  دكر مصػػر اإلتراجي

ة، كفػػػي هػػػذا السػػػياؽ ذكػػػر محمػػػد حسػػػنيف هيكػػػؿ: " إف هنػػػاؾ  ػػػكل تتػػػربص بمنػػػاب  النيػػػؿ عربٌيػػػال
اسػػػػة مصػػػػرية كاعيػػػػة فاهمػػػػة كمجاريػػػه فػػػػي كسػػػػط كشػػػػرؽ إفريقيػػػػا، كهػػػػذا التهديػػػػد يحتػػػػاج إلػػػػا سي

 . 128: 2012كمسؤكلة ! " )هيكؿ، 
ية لحساب  كل أ رل، أضحت ذات نفكذ كمكانة في المنطقػة  ميمتراج  دكر كمكانة مصر اإل  -

كتركيػػا. كبنػػاءن عمػػا ذلػػؾ، تتحمػػؿ  إيػػرافة، فا ػػت الػػدكر المصػػرم، كمػػف أبػػرز هػػذي القػػكل، عربٌيػػال
. عربػػيٌ ي ال ميمػػمصػػر  ػػدران مػػف المسػػؤكلية فػػي حالػػة التراجػػ  كالضػػعؼ الػػذم أصػػاب النظػػاـ اإل

طاري المؤسساتي "جامعة الدكؿ ال  ة".عربيٌ كا 
 الدكر األمريكي: - ب

ت مباشػػرة إلػػا عى الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة حالػػة االحتقػػاف فػػي الشػػارع المصػػرم، فسىػػ أدركػػت
ككػػػذلؾ بعػػػض الش صػػػيات كالكجػػػكي  ،ي مكا ػػػؼ العديػػػد مػػػف مؤسسػػػات كمنظمػػػات المعارضػػػةتبٌنػػػ

بريػػؿ، كعمػػا صػػعيد األشػػ اص دعمػػت فػػي اتجػػاي محمػػد البرادعػػي، أ 6الناشػػطة كحركػػة كفايػػة، ك
بت الناشطيف في براما التدريب عما كسايؿ المعمكمات الحديثة دا ػؿ مصػر، كعمػا كما أنها درٌ 

شػػاب مصػػرم  3000 مػػف بيػػت الحريػػة األمريكػػي" دربػػت مػػا يقػػاربفػػإف "منظمػػة  ،سػػبيؿ المثػػاؿ
عبػػر بػػراما ت ػػتص باسػػت داـ الكسػػايؿ التكنكلكجيػػة كالمعمكماتيػػة  ،2010 – 2005 ػػلؿ الفتػػرة 

عداد لمقياـ بثكرة تحت شػعار الديمقراطيػة فػي عمػـك الشػعب، باإلضػافة إلػا المنظمػات ككيفية اإل
ؿ مباشػر أك غيػر مباشػر عمػا الشػباب المصػرم، كمػا األمريكية األ رل التي تدعـ كتشرؼ بشػك

مف أسػاليب اال تػراؽ الكاضػف كالقػكم  هذا األسمكبي  ، كيعد  عربيٌ هك الحاؿ في با ي دكؿ الربي  ال
مػف  بػؿ الكاليػات  ،كالفكػرم ،كاالجتمػاعي ،كاال تصػادم ،ة عما المستكل السياسػيعربيٌ لممنطقة ال

  .233 :2014،صدؽم) .المتحدة األمريكية

كيرل الباحث أف الكاليات المتحػدة األمريكيػة كانػت تعمػؿ بكػؿ االحتمػاالت فػي المنطقػة، فمػف  
جيػػة دعمػػت األنظمػػة الديكتاتكريػػة التػػي تحقػػؽ أفضػػؿ المصػػالح ليػػا بحكػػـ تبعيتيػػا المطمقػػة 
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مف العّلقة ما كجػكه جديػدة بػدعكل  قدرالمرتبطة بدكاـ الحكـ، كمف جية أخرل حافظت عمى 
 راغ الحادث في حاؿ زكاؿ الحكـ المكجكد.مؿء الف

 نػػاع اإلدارة األمريكيػػة بمسػػاندة إمثػػكرة فػػي لالسػػابقة  كنػػةاآل كبػػالرغـ مػػف نجػػاح مبػػارؾ فػػي
إال أف اإلدارة األمريكيػػة كانػػت تقػػكـ بػػدعـ  ،م طػػط التكريػػث كدعػػـ نجمػػه جمػػاؿ ليكػػكف  ميفػػة لػػه

كانػت تيشػعر ك لتظهػر بمظهػر الػداعـ لمديمقراطيػة فػي العػالـ،  منظمات المجتمػ  المػدني المصػرم
)المينػػاكم،  لهػػا عمػػا الػػدكاـ ان يجعػػؿ النظػػاـ أسػػير لكػػي كنظامػػه بػػأف هنػػاؾ بػػديلن،   مبػػارؾ)الػػرييس 
فػػي إجابتهػػا   ككنػػداليزا رايػػس)كهػػذا مػػا أكدتػػه كزيػػرة ال ارجيػػة األمريكيػػة السػػابقة   .197: 2012

 يؿ أثناء مؤتمر الحرية كدركس مستفادة مف الشرؽ األكسط.ابر  16ألحمد صلح عضك حركة 

بػػان بػػالرييس مبػػارؾ مطالً   راؾ أكبامػػاابػػ)اتصػػؿ الػػرييس األمريكػػي  ،الثػػكرة المصػػرية كعنػػدما حػػدثت
ممي لمسمطة، في حيف كاف إياي بالعمؿ عما ات اذ اجراءات كبالسرعة الممكنة لعممية االنتقاؿ الس  

  .57: 2013" )بصبكص، تعرفكف شعبي، أنا أعرفه أكثر مف أم انساف آ ر أنتـ ال"  ايلن: رد مبارؾ

كفػػي نفػػػس السػػياؽ، طالبػػػت ككنػػداليزا رايػػػس )كزيػػػرة ال ارجيػػة األمريكيػػػة السػػابقة  الػػػرييس مبػػػارؾ 
كمػا أكردت  ػلؿ مػؤتمر لنػكادم ليػكنز فػي مدينػة سػياتؿ األمريكيػة  ،بنشر الديمقراطيػة فػي بػلدي

طبيعػػة أف ال معنػػا ل طابػػاتكـ حػػكؿ الديمقراطيػػة، ألف مبػػارؾ عميهػػا : " اف رد  ، فكػػ12/7/2011بتػػاري  
 ػػؿ حمايػػة شػػعبي مػػف عمػػا األ تمكنػػتفقػػد  كبػػدكرمبحاجػػة لقبضػػة مػػف حديػػد،  ، التػػي تعرفكنهػػا أنهػػـ دايمػػان العػػرب

دارة األمريكيػة عػػف الػػرييس مبػػارؾ، سػػبب ت مػػي اإل (1)ابػراهيـ الػػديف الػدكتكر سػػعد ، كيفسػػر"التطػرؼ
ؿ مبػػارؾ مػػف صػػلحات حقيقيػػة، ككػػذلؾ ال ػػكؼ مػػف تنٌصػػإهػػك عنػػاد مبػػارؾ، كتمنعػػه مػػف إجػػراء 

للنفجػػار فػػي أم  ان الثػػكرة، كهػػك مػػا سػػيجعؿ الكضػػ  فػػي مصػػر مرشػػح تي لمثػػكار إذا مػػا سػػكنكدً عيػكي 
 األميركيػة اإلعػلـ ايؿكسػ أمػاـ ليمقػي كسػارع االجتمػاع مػف  أكبامػا)  رج هنا ك ت الحؽ، كمف 

 . 2014)عبد الحميد،" اآلف اآلف كثيرا هاكرر   ثـ اآلف ارحؿ" لمبارؾ: فيه  اؿ الذم الشهير بالتصريف

ة، كعممػت عربٌيػت الكاليػات المتحػدة مبػادئ الديمقراطيػة كالحريػة فػي المنطقػة العما أيػة حػاؿ، تبٌنػ
  يػذكر أنػه تػـ رصػد Think Tankعما ترسي ها لدل الشعب المصػرم، كحسػب تقريػر ) جاهدةن 
عبر  2009مميكف دكالر في العاـ  20، ككذلؾ 2008مميكف دكالر لهذا المشركع في عاـ  8.5

منظمػة  :منهػا ،منظمات أمريكية تابعة لمحزبيف الجمهكرم كالديمك راطي في الككنجرس األمريكي

                                                           
1

،ا  عرادناكا فا جز اال ع زتاالدتحر ااألد    ةا عادص ا عااألد    ةاازلجزدعةااعجتدزعا كستزذاخلر ناااناد  فا ئ سا

ادص .
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  )بصػػبكص،  NDIي كمنظمػػة المعهػػد الػػديمك راطي الػػكطن ، LRL) المعهػػد الجمهػػكرم الػػدكلي 
2013 :57 . 

ف هػػػػػذي المنظمػػػػػات أسػػػػػهمت فػػػػػي تغييػػػػػر أنظمػػػػػة سياسػػػػػية بالكامػػػػػؿ مثػػػػػؿ، دكر المعهػػػػػد أكيػػػػػذكر  
 ، 2009، عشػػتار) 2004تي عػاـ يب فػي تحقيػؽ انقػلب هػايالجمهػكرم الػدكلي الػذم كػاف السػبى 
ما يقـك به مف أنشطة سياسية في مصر فػي أعقػاب  :أبرزها ،كله دكر سياسي كبير في المنطقة

 يناير. 25ثكرة 

"، كبػذلؾ يمكػف الحكػـ فػي لبقي مبارؾ بإنهاء األمريكي القرار لكال نهإ" إبراهيـ: الديف كيقكؿ الدكتكر سعد
ف الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة كانػػػت صػػػاحبة األثػػػر فػػػي تهييػػػة الظػػػركؼ لقيػػػاـ الشػػػباب إ :القػػػكؿ

الحككمة المصرية سكاء كانت منظمات مسجمة رسمية ضمف  كانيف الدكلػة أك غيػر بالتمرد عما 
  .2014، عبد الحميدبمكافقة النظاـ الحاكـ ) ظى كلـ تحٌ  ،مسجمة

ان فػػي القػػاهرة مػػف دعػػـ لمناشػػطيف كتػػكجيههـ فػػي ككػػذلؾ الحػػاؿ، لعبػػت السػػفارة األمريكيػػة دكران مهٌمػػ
دعػػـ الناشػػطيف بالتكنكلكجيػػا الحديثػػة لمتكاصػػؿ بػػيف  :منهػػا ، طػػكات تكتيكيػػة لمتػػأثير عمػػا الثػػكرة

تػى شػبكات اليػاتؼ ح ،(باألنترنػت)ينا أف الحككمة قامت بقطا كسائؿ االتصػاؿ ألذلؾ ر  الثػكار.
العالميػة كمػف الكاليػات  اإلعػّلـ، مما سبب ردة فعؿ قكية مف قبػؿ كسػائؿ كؿ مصرالنقاؿ عف 

دانت يػػا ليػػذا التعامػؿ، كاعتبرتػػو أنػػو يفتقػػر ألدنػػى المتحػدة األمريكيػػة التػػي عبػػرت عػف أسػػفيا كا 
 مفاىيـ الديمقراطية.

عامػة كمػف جميػ  شػرايف  امتازت الثكرة في مصر في بيعدها عف الصػبغة الدينيػة، بػؿ كانػت ثػكرةن 
سػػة سي  ظهارهػػا أنهػػا مي إالنظػػاـ  حػػاكؿالكػػؿ هتػػؼ بالديمقراطيػػة كالتحػػرر، فحػػيف ف ،الشػػعب المصػػرم

سػػػميماف نايػػػب الػػػرييس  ككمٌػػػؼ عمػػػرى  ،المسػػػمميف بالضػػػمكع فػػػي المظػػػاهرات اإل ػػػكافى  هػػػـ مبػػػارؾه كاتٌ 
شػػػرط عػػػدـ مشػػػاركتهـ فػػػي  ،بػػػإجراء حػػػكارات لمكصػػػكؿ إلػػػا اتفػػػاؽ مشػػػترؾ بػػػيف النظػػػاـ كاإل ػػػكاف

 ،كالكاليػات المتحػدة األمريكيػة  إسػراييؿ)المظاهرات، كما أف المتظػاهريف لػـ يرفعػكا شػعارات ضػد 
ص نما رفعكا شعارات كطنية كا    97-90:  2013لحية )بصبكص، كا 

أعمػػف نايػػب كجػػرح أكثػػر مػػف ذلػػؾ،  ،1000د القتمػػا إلػػا عػػديكمػػان مػػف الثػػكرة ككصػػكؿ  18كبعػػد 
صػبحت إدارة أ، ك 2011فبرايػر  11منصبه في يػـك تنحي الرييس مبارؾ عف رييس مبارؾ عف ال

ي عمػػا كلػػه حضػػكر شػػعب ،كالػػذم كػػاف يظهػػر بالحياديػػة ،الػػبلد تحػػت تصػػرؼ المجمػػس العسػػكرم
ك ػاـ بتعطيػؿ  ،ترحيبػان مػف الجمػاهير أمجاد النصر في حرب أكتكبر، لهذا ال ا الجػيش المصػرم  

http://www.marefa.org/
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كفػػي  .العمػػؿ بالدسػػتكر كحػػؿ مجمػػس الشػػعب، كأعمػػف عػػف احتػػراـ إرادة المتظػػاهريف كمبػػادئ الثػػكرة
 سياؽ مك فه ال ارجي أعمف المجمس العسكرم عف التزاـ مصر بمػا كٌ عػت عميػه مػ  دكؿ العػالـ،

 كليٌ كالػػد   يٌ ، كهػػذا مػػا مػػنف المجمػػس العسػػكرم الػػدعـ المحمٌػػ إسػػراييؿ)سػػيما معاهػػدة السػػلـ مػػ  ال
 . 331: 2013، أغكافكأعطاي المشركعية في  راراته )

بػػػيف الكاليػػػات المتحػػػدة كمبػػػارؾ عمػػػا كالء الجػػػيش المصػػػرم الػػػذم  سػػػان كػػػاف مػػػف الكاضػػػف أف تنافي 
كجػاء فػي صػحيفة الغارديػاف  ،مميار دكالر كمعكنات 50استثمرت فيه الكاليات المتحدة أكثر مف 

تعمػػؿ فػػي ال فػػاء مػػ   يػػادة الجػػيش المصػػرم مػػف أجػػؿ   أكبامػػا)أف إدارة  ،مفػػادي البريطانيػػة تقريػػره 
 . 247: 2013)جاردنز،اسقاط حكـ مبارؾ 

عػػلف عمػػر سػػميماف عػػف تنحػػي إ بػػؿ  - 2011فبرايػػر  10كفػػي  طػػاب مبػػارؾ األ يػػر بتػػاري  
"إف التػد ؿ كانتقػد أكبامػا  ػايل:  ،بالتد ؿ في شػؤكف الػبلد المتحدةى  الكالياتً  هـ مبارؾه اتٌ   -مبارؾ 

ػ ا كػاف مصػدري كسػيا ه، كسػأثبت أفاألجنبي في شؤكف البلد أمر مشيف، كلف أ بمه أي   ا كال المصػرييف ليسػكا أتباعن
 . 249: 2013" )جاردنز،ف ال لرملءات مف أم أحدك كأنهـ سيقكل ،ان ديمى 

كخمػؽ  ،أف الكاليات المتحػدة كانػت ترلػب بَزاحػة مبػارؾ عػف المشػيدخّلصة القكؿ، ك 
جؿ االستمرار في تحقيؽ أىدافيا كىػك مػا أمف  ،نظاـ جديد تراىف عميو في البقاء  لمدة أطكؿ

طاحػة بنظػاـ كال تظيػر بأنيػا تريػد اإل ،نيػا تػدعـ الثػكاربأر ك ظيػالعػدـ بالكاليات المتحػدة  جعؿ
كىذا مػا يفسػر انتقػاء الكاليػات المتحػدة لمكممػات كالتصػريحات خػّلؿ الثػكرة المصػرية،  ،مبارؾ

كأف مصمحة الكاليات المتحدة في تكطيػد العّلقػة مػا الجػيش كاالسػتثمار فيػو يػأتي فػي سػياؽ 
عمى أمف منطقة قناة السكيس  كأيضان  ،قدراتو عمى الحفاظ عمى األمف الداخمي لمبّلد ثقتيا في
 .(إسرائيؿ)ككذلؾ ضبط كاستقرار الحدكد ما  ،بكامميا

.. .ي مبارؾ  اؿ الرييس أكباما : " ليس هذا نهاية التحكؿ في مصػرحعف تن تـ اإلعلفكعندما 
لػػػـ يكػػػف بكسػػػ  أحػػػد أف يتنبػػػأ  هٌنػػػبالفعػػػؿ، أل ، كهػػػك مػػػا كػػػاف 250: 2013جػػػاردنز،)إنػػػه البدايػػػة" 

 بالنهاية.

ريػيس لجنػة العل ػات ال ارجيػة بمجمػس   جػكف كيػرم)حٌذر السيناتكر األمريكػي في الك ت ذاته، 
دارة المرحمػة االنتقاليػة إفراط فػي المراهنػة عمػا  ػدرة القػكات المسػمحة المصػرية مػف الشيكخ مف اإل

كهػػذا هػػك التحػػدم  ،غػػي أف نعمػػؿ معهػػـ إلرشػػادهـ كتػػكجيههـكتػػكلي مقاليػػد السػػمطة، ك ػػاؿ : " ينب
  .254: 2013جاردنز،)الذم يكاجهنا في الشرؽ األكسط" 
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ت الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة مػػػػف اتصػػػػاالتها كتكاصػػػػمها مػػػػ  الضػػػػباط عػػػػززٌ بنػػػػاءن عمػػػػا ذلػػػػؾ، 
بعػػد  الػػذم عػػاد مػػف كاشػػنطف إلػػا مصػػر ،المػػكاء سػػامي عنػػاف  ايػػد األركػػاف ،العسػػكرييف كأبػػرزهـ

محمػػػد مرسػػػي  الثػػػكرة، كبتأكيػػػد أمريكػػػي عمػػػا رجكعػػػه فػػػي المجمػػػس العسػػػكرم، كبعػػػد فػػػكز الػػػرييسى 
مرسػػػي بػػػإدارة الػػػبلد،  الػػػرييسى  العسػػػكرم   شػػػارؾ المجمػػػسي  2012برياسػػػة الجمهكريػػػة أكا ػػػر العػػػاـ 

ت مصػػر بمرحمػة مػػف عػدـ االسػػتقرار، كبػدت ظػػاهرة التجػاذب كالتفػػرد بالسػمطة بػػيف العسػػكرم كمػرٌ 
 . 106: 2013ة كالرياسة المدنية مف جهة أ رل )بصبكص، مف جه

مػػػف همػػػا ءكاألميػػػراؿ مايػػػؾ مػػػكلي يهاتفػػػاف نظرا  كزيػػػر الػػػدفاع األمريكػػػي)كػػػاف ركبػػػرت جيػػػتس ك 
ككػػاف لمػا يقكلكنػه أثػػري الػذم كػػاف  ،بالقػاهرة بشػػكؿ شػبه يػػكمي فػي األيػاـ األكلػػا لمثػكرةالعسػكرييف 
 ليهـ بتفريؽ المتظاهريف.إاألكامر التي كاف يصدرها مبارؾ  يفكؽ كثيران 

مف ضبط لمنفس ك اؿ:  كذلؾ لما مارسه الجيشي  ،فيبالضباط المصري  ركبرت جيتس)شاد أكلقد 
المتحػدث باسػـ   جػؼ مػكرؿ)ؽ مػنهـ أف يفعمػكي" ، كمػا كعمٌػ "لقد فعمػكا جميػ  مػا بٌينػا لهػـ أننػا نػكدٌ 
التصػػػاالت الهاتفيػػػة التػػػي كانػػػت تجػػػرم بػػػيف القػػػادة العسػػػكرييف البنتػػػاجكف كهػػػك يعمػػػؽ عمػػػا تمػػػؾ ا

ف مػػػدل تػػػد منا فػػػي مصػػػر" األمػػػريكييف كنظػػػرايهـ المصػػػرييف،  كلػػػه : "هػػػذا مثػػػاؿ كاحػػػد فقػػػط ييبػػػيٌ 
 . 256-255: 2013)جاردنز،

 تطكر المكقؼ األمريكي تجاه مصر بعد كصكؿ مرسي لمحكـ:  -
للنت ابات الرياسية فػي مصػر فػكز محمػد مرسػي المجنة العميا أعمنت ، 2012يكنيك  24بتاري  

بعد ثػكرة ال ػامس كالعشػريف مػف يناير/كػانكف الثػاني،  ؿى األكٌ  ليككف الرييسى  ،في انت ابات الرياسة
طػػار المنظكمػػة إكأكؿ ريػػيس مػػدني يػػأتي  ػػارج  ،كالػػرييس ال ػػامس الػػذم يتػػكلا الحكػػـ فػػي مصػػر

 . B.B.C,2012) العسكرية المصرية

 2013ابريػؿ  26فػي  ،تأسسػت حركػة تمػرد ،أشػهر عمػا حكػـ الػرييس مرسػي بعػد مػركر عشػرةك 
 ، كأعمنت 2013، صحيفة النهارجراء انت ابات مبكرة )ا  بهدؼ سحب الثقة عف الرييس مرسي ك 

يكنيػػك، كرفضػػكا دعػػكة  30كدعػػت المػػك عيف لمتظػػاهر يػـك  ،مميػػكف تك يػ  22الحركػة عػػف جمعهػػا 
الػػػرييس مرسػػػي لمحػػػكار، كرفضػػػكا تشػػػكيؿ لجنػػػة لتعػػػديؿ الدسػػػتكر كالمصػػػالحة الكطنيػػػة كذلػػػؾ فػػػي 

 . 2013، 24لساعتيف كنصؼ )أ بار فرنسا   طاب امتدٌ 
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نػػة مقار  ،مميػػكف تك يػػ  26كفػػي ذات السػػياؽ، أعمنػػت حركػػة "تجػػرد" الداعمػػة لبقػػاء الػػرييس مرسػػي 
ة نػت، عربٌيػ)المميػكف تك يػ   33ككعدت بأف تستمر في جم  تك يعاتها لتصؿ إلا  "،تمرد"بحممة 
2013 . 

ػػ  كعػػدـ ظهػػكر ،ت عػػالمي كاسػػ مٍ اسػػتمرت االحتجاجػػات الشػػعبية ضػػد الػػرييس مرسػػي فػػي ظػػؿ صى
ي الػػرييس مرسػػي تحكلػػت كفػػي الػػذكرل السػػنكية األكلػػا لتػػكلٌ  ،لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاضػػف

متظاهريف مناهضػيف لمػرييس مرسػي فػي اشػتباكات بػإطلؽ نػار،  5مظاهرات إلا العنؼ ك تؿ ال
كفي نفػس الك ػت نظٌػـ أنصػار الػرييس مرسػي اجتماعػان حاشػدان فػي مدينػة نصػر فػي القػاهرة، كفػي 

 ،كانت أحداث المقطـ كحػرؽ مقػر اإل ػكاف المسػمميف، 2013يكليك األكؿ مفصباح يكـ االثنيف 
 . 2013الكطف، صحيفة أش اص ) 10مقتؿ األحداث ك مفت 

مهػػؿ القػػكل فػػي بيػػاف يي   عبػػد الفتػػاح السيسػػي)عمػػا إثػػر ذلػػؾ  ػػرج القايػػد العػػاـ لمقػػكات المسػػمحة 
أنػػه فػػي حػػاؿ لػػـ تتحقػػؽ  ،سػػاعة لتحمػػؿ أعبػػاء الظػػرؼ التػػاري ي، كذكػػر البيػػاف 48السياسػػية مػػدة 

جػػراءات ا  مطالػػب الشػػعب  ػػلؿ هػػذي المػػدة، فػػإف القػػكات المسػػمحة سػػتعمف عػػف  ارطػػة مسػػتقبؿ ك 
 . 2013تشرؼ عما تنفيذها )بكابة الشركؽ، 

ؿ، كأصدرت الرياسة المصرية الرييس مرسي مدافعان عف شرعيته في  طاب مطكٌ  ،عما ذلؾ كردٌ 
جػاء فيػه: "أف الرياسػة المصػرية تػرل  02/07/2013ثػاء بيانان في الساعات األكلا مف يكـ الثل

أف بعض العبارات الكاردة فػي بيػاف الجػيش تحمػؿ مػف الػدالالت مػا يمكػف أف يتسػبب فػي حػدكث 
صػػػدرت محكمػػػة الػػػنقض حكمػػػان أ ، كمػػػا ك 2013إربػػػاؾ لممشػػػهد الػػػكطني المركػػػب" )الجزيػػػرة نػػػت، 

نػػه الػػرييس مرسػػي بعػػد عزلػػه لعبػػد المجيػػد الػػذم عيٌ   طمعػػت عبػػد اهلل)بػػبطلف تعيػػيف النايػػب العػػاـ 
  .2013،)راديك سكامحمكد 

انتهػػت المهمػػة التػػي حػػددتها  2013يكليػػك  3كمػػ  تمػػاـ السػػاعة التاسػػعة مسػػاءن مػػف يػػكـ الثلثػػاء 
 ،القكات المسمحة، كأعمف كزير الدفاع الفريؽ عبد الفتاح السيسي إنهاء حكـ الرييس محمد مرسي

جػراء إإدارة شػؤكف الػبلد لحػيف )عػدلي منصػكر  الدسػتكرية العميػا  عما أف يتكلا ريػيس المحكمػة
السيسػػي عػػف  طتػػه عبػػد الفتػػاح كأعمػػف ،  2013)نيؿ، كعطػػؿ العمػػؿ بالدسػػتكر ،انت ابػػات مبكػػرة
  :2013نت )ايلؼ، كالتي تضمٌ  ،في البياف األكؿ

 تشكيؿ حككمة كفاءات كطنية تتمت  بجمي  الصلحيات إلدارة المرحمة الحالية. -1
 .2012تشكيؿ لجنة مراجعة التعديلت الدستكرية عما دستكر  -2
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مناشػػدة المحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا إ ػػرار  ػػانكف انت ابػػات مجمػػس النػػكاب كالبػػدء فػػي اجػػراء  -3
 االنت ابات.

ليككنػػػكا شػػػركاء فػػػي السػػػمطة  ،جػػػراءات لتمكػػػيف دمػػػا الشػػػباب فػػػي مؤسسػػػات الدكلػػػةإات ػػػاذ  -4
 التنفيذية.

 الكطنية تمثؿ م تمؼ التكجهات. تشكيؿ لجنة عميا لممصالحة -5
 كيحقؽ المهنية كالمصدا ية. اإلعلـكض  ميثاؽ شرؼ إعلمي يكفؿ حرية  -6

المؤيػدة لػه، مثػؿ  نػاة  اإلعػلـمجرد اإلعلف عف اإلطاحة بػالرييس مرسػي  طعػت جميػ  كسػايؿ 
ة ، باإلضػػافة إلػػا  نػػكات الجزيػػرة "مباشػػر مصػػر" كاإل باريػػ25الرحمػػة كالحػػافظ كالنػػاس كمصػػر 

 . 2013كالجزيرة اإلنجميزية، كما كتـ احتجاز المذيعيف )مغرس،

قػؿ لمحجػز فػي مكػاف غيػر معمػكـ، ثػـ ني  ،جز الرييس مرسػي كبقيػة فريقػه فػي القصػر الرياسػيكاحتي 
 يػػادة تنظػػيـ اإل ػػكاف، باإلضػػافة لكجػػكي  قػػؿ ريػػيس حػػزب الحريػػة كالعدالػػة سػػعد الكتػػاتني ككػػؿٌ كاعتي 

عضػػػػك آ ػػػػريف مػػػػف  300 ػأ ػػػػرل أبػػػػرزهـ، حػػػػاـز أبػػػػك اسػػػػماعيؿ، كأصػػػػدرت مػػػػذكرات اعتقػػػػاؿ لػػػػ
 . 2013، عربيٌ )القدس النعكا مف السفر منذ بياف اإلطاحة بالرييس مرسي الجماعة، كما مي 

عػف  مريكػي، بيانػان ، أصػدرت لجنػة العل ػات ال ارجيػة بمجمػس النػكاب األفي ضكء هذي التطكرات
األحداث المستمرة في مصر، ك اؿ النايب إدركيس، رييس المجنة، كالنايب إليكت إنجيػؿ، عضػك 
المجنة، في بيناهما: "إف  رار الجيش المصرم بإبعاد اإل كاف المسمميف عف السمطة، يمثؿ نقطػة 

ك أف  الديمقراطيػة مة، كما فشؿ اإل كاف المسمميف فهمه هػمة في ثكرة مصر غير المكتتحكؿ حادٌ 
ال تعنا مجػرد إجػراء االنت ابػات، فالديمقراطيػة الحقيقيػة تتطمػب الشػمكؿ كالتسػكية كاحتػراـ حقػكؽ 

مػػػف هػػػذي  ه المقربػػػة أيػػػا  مرسػػػا أك دايرتيػػػ اـ بسػػػيادة القػػػانكف، كلػػػـ يتػػػبف  اإلنسػػػاف كاأل ميػػػات، كااللتػػػز 
مف ذلػؾ تعزيػز السػمطة كالحكػـ بػاألمر، كنتيجػة لػذلؾ عػانا شػعب مصػر  كا تاركا بدالن  ،المبادئ

لكا يثبت أف الحككمة االنتقالية  ،ف األمر يرج  لمجيش المصرم اآلفأكا تصادها بشكؿ كبير، ك 
)عبػػد ادة الػػبلد إلػػا الحكػػـ الديمقراطيكتعمػػؿ عمػػا إعػػ ،مكػػف أف تحكػػـ بأسػػمكب شػػفاؼالجديػػدة يي 
  .2013الحميد،

 ان ش ص 51تؿ يكليك  ي  8تجاجات في مصر كأيعمنت حالة الطكارئ القصكل، كفي كاستمرت االح
آ ػػػريف بنيػػػراف الجنػػػكد بعػػػدما أطمقكهػػػا عمػػػا أنصػػػار الػػػرييس المعػػػزكؿ  435كأصػػػيب أكثػػػر مػػػف 

  .NBC NEWS,2013المعتصميف  رب الحرس الجمهكرم) ،مرسي
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ارضػػيف النقػػلب فػػض اعتصػػامات المع امػػت  ػػكات الشػػرطة كالجػػيش ب ،أغسػػطس 14كفػػي يػػـك 
عػداد القتمػا أالتي كانت في ميداف رابعة كميداف النهضػة، كا تمفػت التقػارير حػكؿ  2013يكليك3

مصػػػاب حصػػػيمة  4200كنحػػػك   تػػيلن  578كالمصػػابيف فػػػي األحػػػداث، كأكردت كزارة الصػػػحة أف 
يدة ل الطرفيف، كصاحبت الشرطة مجمكعات بالمباس المدني أزالت اليافطات المؤ األحداث مف كً 

  .9: 2013،النهارلمرسي )

نجػػػد أف المك ػػػؼ األمريكػػػي مػػػف تسمسػػػؿ األحػػػداث فػػػي مصػػػر منػػػذ اإلطاحػػػة  ،كفػػػي ذات السػػػياؽ
سػػـ بالتر ػب كالتػػردد كالتذبػػذب إلػا حػػيف أحػػداث رابعػة كالنهضػػة، كفػػرض  ػػانكف بػالرييس مرسػػي اتٌ 

فنجػد أف كزيػر ال ارجيػة األمريكػي " جػكف  ،الطكارئ التػي بعػدها بػدأت تظهػر المكا ػؼ األمريكيػة
كيرم" دعا إلا تعميؽ العمؿ بقانكف الطكارئ في مصر كتفػادم العنػؼ بػيف المعتصػميف كالجػيش 

أرنسػت" لجػكء بػيض "المصػرم، كاحتػراـ إرادة الشػعب المصػرم، كمػا أداف المتحػدث فػي البيػت األ
 طػ  عطمتػه   أكبامػا)األمريكي   كات األمف المصرم إلا العنؼ ضد المتظاهريف، كذلؾ الرييس

، كأصػدر بيانػان صػكتيان لمتعميػؽ عمػا األحػداث مقػرران إلغػاء  ماساتشكسػتس)التي كاف يقضيها فػي 
است داـ العنؼ كطالػب بإنهػاء بالمناكرات العسكرية المشتركة بيف مصر كالكاليات المتحدة، كندد 

بأف  طكات أ رل " :زاـ السممية، ك اؿحالة الطكارئ التي تقيد الحريات، كطالب المتظاهريف بالت
، مؤكػػدان أيضػػان عمػػا أهميػػة الشػػراكة مػػ  مصػػر كاعتبػػارات مصػػالف الكاليػػات ر" سػػتت ذ بحػػؽ مصػػ

 المتحدة في المنطقة التي تفرض عميها االحتفاظ بعل ات جيدة م  الدكلة المصرية.

 كلكنهػػامنػػذ البدايػػة، يكنيػػك  30اسػػت داـ كممػػة "انقػػلب" لكصػػؼ ثػػكرة  اإلدارة األمريكيػػة ترفضػػك 
يكنيػك مباشػرة، كأبػدت تحفظػات صػريحة  30 ررت تعميؽ المساعدات العسكرية لمصػر بعػد ثػكرة 

كما أف كزير الػدفاع  ، 2015يكنيك  30عما أسمكب القيادة الجديد، )صحيفة األهراـ المصرية، 
متحػػدة األمريكيػػة بػػأف الكاليػػات ال ،األمريكػػي "تشػػاؾ هاغػػؿ" أبمػػن الفريػػؽ أكؿ عبػػد الفتػػاح السيسػػي

ستبقا عما عل اتها م  مصر، إال أف العنؼ كعدـ ات اذ  طكات كافية باتجاي المصالحة يهدد 
 العناصر المهمة في تعاكننا الدفاعي الطكيؿ.

ة ك رارها المسػتقؿ، ت الرياسة المصرية عما بياف الرييس أكباما بتأكيد حقها في السيادة التامٌ كردٌ 
مها المػكاء محمػد العصػار مسػاعد كزيػر الػدفاع ان عبر رسالة سمٌ العسكرم ردٌ المجمس أرسؿ  ككذلؾ

لشؤكف التسميف إلا كزارة الػدفاع األمريكيػة مػف  يػادة المؤسسػة العسػكرية حسػب مصػادر صػحفية 
كأنهػػا لػػف تتراجػػ  عػػف  ،لصػػحيفة الػػكطف، أكػػدت فيهػػا أنهػػا لػػف تسػػمف بالتػػد ؿ فػػي شػػؤكف الػػبلد

 العسكرية ال تدير فهناؾ رياسة لمجمهكرية.كالمؤسسة  ،محارية اإلرهاب
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نػػه لػػيس إكمػػا كأف كزيػػر الػػدفاع األمريكػػي " تشػػاؾ هاغػػؿ " عقٌػػب عمػػا تطػػكر األحػػداث بقكلػػه: " 
مهمػة فػي مصػر  كلػدينا مصػالفي  ،هناؾ مك ؼ مكحد في الكػكنجرس األمريكػي فػي هػذا المكضػكع

كنعمػػػؿ مػػػ  أطػػػراؼ آ ػػػريف لتسػػػهيؿ ان دة جػػػدٌ فػػػي هػػػذا الجػػػزء المهػػػـ مػػػف العػػػالـ، كهػػػذي مشػػػكمة معقٌػػػ
  ، درتنا عما التأثير لمتكصؿ إلا حؿ". كأضاؼ: "التكصؿ بقدر اإلمكاف إلا تكافؽ كك ؼ العنؼ

كأف الحؿ يجب أف يككف بعممية ديمقراطية كشاممة كمفتكحة، بما يسمف لمجمي  بدكر في مستقبؿ 
  .2013ة، عربيٌ )معهد الدراسات ال "البلد

تػـ تر يػة الفريػؽ أكؿ عبػد الفتػاح السيسػي إلػا رتبػة مشػير بقػرار مػف الػرييس  ،ليػةفي الفتػرة االنتقا
أعمػف المشػير عبػد الفتػاح السيسػي اسػتقالته مػف منصػبه  2013مػارس  26عدلي منصكر، كفػي 

عمػػػا لمقػػػكات المسػػػمحة الػػػذم كترشػػػيف نفسػػػه النت ابػػػات الرياسػػػة، كذلػػػؾ بعػػػد اجتمػػػاع المجمػػػس األ
إلػػا فريػػؽ أكؿ كتعيينػػه كزيػػران  صػػد ي صػػبحيالفريػػؽ  أثنػػاءي تر يػػةي ت كتٌمػػ ،حضػػري عػػدلي منصػػكر

% مػػف أصػػكات النػػا بيف 96.9فػػاز السيسػػي بنسػػبة  2014فػػان لمسيسػػي، كفػػي مػػارس لمػػدفاع  مى 
 . 2014ة نت، عربيٌ ليصبف رييسان لمبلد )ال

فػػػي كفػػػي سػػػياؽ تطػػػكر المك ػػػؼ األمريكػػػي، نظػػػرت اإلدارة األمريكيػػػة بعػػػيف االهتمػػػاـ إلػػػا مصػػػر 
مػػف االعتػػراؼ بػػأف الكاليػػات المتحػػدة  البػػدٌ  ػػايلن: "الك ػػت ذاتػػه طمػػأف الػػرييس السيسػػي اإلدارة األمريكيػػة 
مميار دكالر  لؿ السنكات الماضػية، ك ػدمت  50األمريكية ساعدت مصر كثيران ك دمت لها مساعدات تزيد عف 

 . 2014)مصرس، مساعدات كثيرة لمجيش المصرم" 

)سػػاعة  News Hourراهػػا مػػ  برنػػاما جالسيسػػي  ػػلؿ مقابمػػة أ كفػػي حػػديث لمػػرييس المصػػرم
ف العل ػػات مػػ  إ ػػاؿ الػػرييس السيسػػي: " 2015سػػبتمبر  29بتػػاري   PBSاأل بػػار  عمػػا  نػػاة 

كأنه بػدأ حػكاران اسػتراتيجيان مػ  الكاليػات المتحػدة  ،الكاليات المتحدة األمريكية تحسنت عف الماضي
لمتعامػػػؿ مػػػػ  القضػػػايا ذات االهتمػػػػاـ  أفضػػػؿى  بؿو يجػػػاد سيػػػػإكمحاكلػػػة  ،لمراجعػػػة اسػػػتراتيجية مصػػػػر

رية الحكار حكؿ ثقػة الػرييس السيسػي بالكاليػات جٍ ان عما تساؤؿ "مارجريت كارنر" مي كردٌ  ،المشترؾ"
المتحدة كحميؼ يعتمد عميه؟  اؿ: " ال شػؾ أف األمػر ال يحتػاج إلػا الحػديث، فالكاليػات المتحػدة 

يف كانتػا بمثابػة ا تبػار حقيقػي لقػكة تى يف الماضػيى تى كأف السػنى  ،الماضػية ذلنا أبدان  لؿ السنكاتلـ ت ٍ 
  .2015 مصر، مدل) كتحمؿ العل ات بيف مصر كالكاليات المتحدة األمريكية"

أجػػػػاب  ،جابػػػػة عمػػػػا سػػػػؤاؿ حػػػػكؿ األحػػػػداث الدا ميػػػػة كحالػػػػة القمػػػػ  المسػػػػت دمة كالسػػػػجكفإكفػػػػي 
ي سػػػنكات كالمػػػكاطف المصػػػرم مػػػكاردي  5نػػػذ ف مصػػػر تعػػػاني مػػػف حالػػػة ثػػػكرة مسػػػتمرة مإالسيسػػػي: " 

كأنه ال يمكف  ،ان كانت هذي أك اتان صعبة جدٌ  ،ت بثكرتيف في  مس سنكاتكأف مصر مرٌ  ،محدكدة
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احتياجػػاتهـ فػػي حالػػة الفكضػػا، كال يشػػترط بالضػػركرة  مػػكاطفو  مميػػكفى  90 لػػػأف نحقػػؽ لممصػػرييف ا
نحتاج لػبعض الك ػت لمكصػكؿ إلػا ذلػؾ" نا هي نفس المعايير التي تعيشكف بها، أف تككف معاييري 

  .المرج  السابؽ)

إدارة  تصػػػدر ، أجديػػػدكفػػػي إطػػػار حػػػرص الكاليػػػات المتحػػػدة عمػػػا العل ػػػة مػػػ  النظػػػاـ المصػػػرم ال
ٌمػػد اسػػتيناؼ برنػػاما المسػػاعدات العسػػكرية لمصػػر الػػذم جي ب،  ػػراران  الػػرييس األميركػػي بػػاراؾ أكبامػػا

طػايرة  12. كسػمف القػرار بتسػميـ 2013ي عػاـ المنت ػب محمػد مرسػ عقب عزؿ العسكر الرييسى 
مجمكعػػػة لػػػكاـز  125كمػػػا يصػػػؿ إلػػػا  ،صػػػارك ان مػػػف طػػػراز هػػػاربكف 20ك 16-مػػػف طػػػراز إؼ

  .2015كانت مجٌمدة )المراكم،  M1A1لمدبابات 

ات كأكضف البيت األبيض أف الكاليات المتحدة ستتحكـ في مساعداتها بما يضمف است داـ المعدٌ 
كصػػػػيانة نظػػػػـ التسػػػػميف  ،كاألمػػػػف البحػػػػرم ،كأمػػػػف سػػػػيناء ،كأمػػػػف الحػػػػدكد ،فػػػػي محاربػػػػة اإلرهػػػػاب

  .المرج  السابؽالمست دمة في مصر بالفعؿ )

الرابحػة ستسػتمر باسػتمرار تػدفؽ مسػاعداتها التػي تحتاجهػا مصػر اآلف  الكاليػات المتحػدةف كر ة إ
مف المسػاعدات،  كبالرغـ مف استعداد بعض دكؿ ال ميا بتقديـ المزيد  ،أكثر مف أم ك ت مضا

كالتػي مػف دكنهػا لػف  ات العسكرية التي تقػدمها كاشػنطف،دٌ عً إال أنها ال تستطي  تقديـ التدريب كالمي 
  .72: 2013يستمر بقاء الجيش المصرم )آربرادلي، 

األكضػاع السػايدة فػي مصػر بعػد بسػبب ف ك مريكيػاألاب كتٌػال لقد ظهرت ملمف القمػؽ فػي كتابػات
ؤدم إلا تاد القبضة األمنية مف  بؿ النظاـ الحاكـ  د يأف ازدحيث اعتبركا عزؿ الرييس مرسي، 

نتايا عكسية ال ت دـ المصالف األمريكية، كجاء في افتتاحية صحيفة  نيكيػكرؾ تػايمز األمريكيػة 
إف جماعػة اإل ػكاف المسػمميف التػي تصػٌدرت المشػهد السياسػي بعػد ثػكرة كػانكف الثاني/ينػاير، التي  الت فيها: "

، كهػػك مػػا  ػػد يجعمهػػـ "غيػػر عػػادؿ" قبػػ  أعضػػاؤها فػػي السػػجكف حاليػػا، مػػ  اعتبارهػػا جماعػػة إرهابيػػة، كهػػك أمػػريي 
 )صحيفة "المتطرؼ "داعش"، في ك ت تقـك فيه الكاليات المتحدة بإنشاء تحالؼ لمحاربة تنظيـ "عرضة لمتشدد"

  .2014أكتكبر  11، عربيٌ القدس ال

ة كالتػػي تظيػػر فيػػو عربٌيػػالمكقػػؼ األمريكػػي فػػي المنطقػػة الفػػي سػػياؽ مػػا تقػػدـ، يػػرل الباحػػث 
مرىػػكف بمػػدل تحقػػؽ مصػػالحيا فػػي  ،الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بأنيػػا داعمػػة لمديمقراطيػػة

، المنطقة، فنجد أنيػا دعمػت األنظمػة الدكتاتكريػة تػارةن كمنظمػات المجتمػا المػدني تػارةن أخػرل
أف تحقػؽ الػػكالء ليػػا، لػػذلؾ  ،ة مػف األنظمػػة ىػػكفخّلصػة مػػا تريػػده الكاليػات المتحػػدة األمريكيػػ
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بتراجا شعبية النظػاـ القػديـ، كفػي نفػس الكقػت يكػكف  بمجرد شعكرىادعـ كجكه جديدة ببدأت 
 عمى درجة عالية مف الكالء لمكاليات المتحدة األمريكية.

كاالقتصػادية يا السياسػية بعد خمس سػنكات، لػـ تيحقػؽ ثػكرة ينػاير بمصػر أىػدافى بتقديرم، أنو 
 انتابػتكنحف بصدد الكقكؼ عمى التداعيات التي ألقػت بيػا حالػة الفكضػى التػي  كاالجتماعية،

 :كىي عمى النحك اآلتي ،الثكرة المصرية

 التداعيات السياسية -1
د حالػػػػة فكضػػػػا غيػػػػاب الر ابػػػػة التشػػػػريعية عمػػػػا أداء النظػػػػاـ الحػػػػالي )حككمػػػػة كرياسػػػػة  كتكلٌػػػػ  -

  حككمػػات بعػػد ثػػكرة ينػػاير، كذلػػؾ  ػػلؿ  مػػس سػػنكات لػػـ ف مصػػر مػػرت بسػػبإالحككمػػات، إذ 
  .2016)الجزيرة نت،  ان كا تصاديٌ  ان منها سياسيٌ  تستط  أف تحقؽ المرجكٌ 

اسػػتمرار سياسػػة االضػػطهاد كالقمػػ  ضػػد المعارضػػة، كاسػػتمرار الحكػػـ البكليسػػي، حيػػث رصػػدت  -
، 2015 ػػلؿ عػػاـ  التنسػػيقية المصػػرية لمحقػػكؽ كالحريػػات جممػػة مػػف انتهاكػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف

لل تفػػاء القسػػرم، كمػػا تحػػدث  مكاطنػػان  1840ألػػؼ مػػكاطف، كتعػػرض  23منهػػا اعتقػػاؿ حػػكالي 
لممحػػاكـ العسػكرية، باإلضػافة إلػا ك ػػكع انتهاكػات لمحػؽ فػي الحيػػاة،  مكاطنػان  6048عػف إحالػة 

 87كجراء التعذيب،  مكاطنان  27رصد التقرير مقتؿ ك حالة  تؿ  ارج إطار القانكف، 335منها 
حالػػة تصػػفية جسػػدية، سػػكاء  143حالػػة  تػػؿ لمتظػػاهريف، ك 50حالػػه  تػػؿ باإلهمػػاؿ الطبػػي، ك

حالة  تػؿ طػايفي.  21بالقتؿ المباشر أك القتؿ في حكادث تفجير غير معمكمة السبب، ب لؼ 
 876ر الضػحايا، مػف إجمػالي سىػشػكاكل مباشػرة مػف أي  اعمػ حالػة تعػذيب بنػاءن  387كتـ تكثيؽ 

ي فٌ كي إحالة إلػا المفتػي فػي أحكػاـ إعػداـ، تيػ أمرى  1763صدت، كما رصد التقرير حالة تعذيب ري 
  .2016بأماكف االحتجاز بعد اإلحالة )الجزيرة نت،  4منهـ 

عسػػػػكرة الدكلػػػػة مػػػػف  ػػػػلؿ بسػػػػط لسػػػػمطة العسػػػػكر فػػػػي كػػػػؿ مػػػػكاطف الحكػػػػـ كاالسػػػػتحكاذ عمػػػػا   -
القكانيف كالقػرارات ال اصػة ر  براء مف صدكر سمسمة حذٌ  مشركعات الدكلة، كفي ذات السياؽ،

بتكسي  ا تصاصات القضاء العسكرم المصرم في غيبة البرلمػاف، كالتػي تجعمػه يسػيطر عمػا 
الحياة المدنية كيعرض جمي  المتعامميف م  مرافػؽ الدكلػة كالعػامميف فيهػا مػف جامعػات ككزارات 

مك ػ  كراء الحػدث، كحتا الطرؽ تحت طايمػة القضػاء العسػكرم كالتحقيقػات كالنيابػة العسػكرية )
2014.  

نهػػا تفتقػػر إلػػا األسػػس إحيػػث  ،ةعربٌيػػي كالحاضػػف فػػي المنطقػػة ال ميمػػفقػػداف مصػػر لػػدكرها اإل  -
 ، 2015ي رايػػد، ناهيػػؾ عػػف التػػدٌ ؿ فػػي ليبيػػا )الصػػاين، إ ميمػػاال تصػػادية اللزمػػة لمقيػػاـ بػػدكر 

ذكػر فيػه:  ،2009فػي عػاـ كما كأشار تقرير صدر عف مجمس االست بارات القػكمي األميركػي 



89 
 

ف هذا الدكر انتقؿ أإلا  ة، الفتان عربيٌ ها القيادم بيف حككمات المنطقة الأف مصر بدأت تفقد دكرى 
ػػي عمػػا مى  ميمػػة السػػعكدية التػػي اضػػطرت لتبػػكء هػػذا الػػدكر اإلعربٌيػػإلػػا المممكػػة ال ض، لعػػدـ ضى

   .2009لبكابة، ي في المنطقة )أ بار ايرانة م  تنامي النفكذ اإلكجكد  يارات أ رل،  اصٌ 
 كتراج  الثقة في النظاـ الحاكـ في مصر. ،ا تلؼ التعاملت السياسية مف  بؿ الدكؿ -
 سمحت الفكضا لبعض الرمكز السابقة مف التكاجد عما الساحة السياسية. -

 :التداعيات االقتصادية -2
قػػٌدر تقريػػر حقػػكقي صػػادر عػػف "مؤسسػػة مؤشػػر الديمقراطيػػة" بػػأف خسػػائر مصػػر بسػػبب حالػػة 

مميػػار دكالر  6.3نيػػو، أم مػػا يعػػادؿ )مميػػار جي  50( بػػػ2015الفكضػػى فػػي العػػاـ الماضػػي )
  .2016)عبد الحفيظ، أميركي( 

كالعسكرية مػ  النظػاـ  ها اال تصاديةى الزالت الكاليات المتحدة كبعض الدكؿ الغربية تكاصؿ عل اتً 
النظػػاـ الحػػالي دكتاتكريػػة نهػػا تػػرل فػػي أبػػالرغـ مػػف  ،جػػؿ اسػػتمراريأالمصػػرم الحػػالي كتدعمػػه مػػف 

كهذا ما  عربيٌ تحكؿ إلا كابكس  عربيٌ أسكأ مما كانت عميه في عهد حسني مبارؾ، كأف الربي  ال
    .B.B.C,2015ه صحيفة الغاردياف )تٍ أكردى 

 ،الشػارع المصػرم نتيجػة عػزكؼ المسػتثمريف تدهكر اال تصاد المصرم في ظؿ عػدـ اسػتقرار -
د هجمػػات مسػػمحة مسػػتمرة تتبناهػػا "مجمكعػػات كاجػػه الػػبلتكانحسػػار عايػػدات السػػياحة، فػػي ك ػػت 

 متطرفة" مف بينها تنظيـ الدكلة االسلمية.
إف المصػرييف فػي حالػة غضػب كعػدـ " :كيقكؿ أستاذ العمكـ السياسية في جامعػة القػاهرة حػاـز حسػني

" )صػػػحيفة المصػػػريكف، عػػػف اليػػػـك الػػػذم  بمػػػهرضػػػا ا تصػػػادم، كمػػػا أف ظػػػركفهـ المعيشػػػية تسػػػكء كػػػؿ يػػػـك 
2015 . 

)بكابػة الشػركؽ،  2015% في الرب  الثالث مف عػاـ 12.8 ػارتفاع مستكل البطالة ككصكله ل -
2015.  

مميػار دكالر  عػف  286ان فاض الناتا القكمي المصرم بحسب مؤشرات البنػؾ الػدكلي إلػا ) -
نتاج تراج   طاع السياحة كتك ؼ عجمة اإل  بسبب 2015السنكات السابقة )مك   البنؾ الدكلي، 

 الصناعي في القطاعيف العاـ كال اص.
بػأف معػدؿ الفقػر  اعترؼ المكاء محمػكد نصػر، عضػك المجمػس األعمػا لمقػكات المسػمحة، عمنػان  -

عنكانهػػا  ةنػه ي شػا مػف انػدالع ثػكرة جديػدإ :% مػف مجمػكع السػكاف، ك ػػاؿ70يصػؿ إلػا حػكالي 
  .266: 2013"ثكرة الجياع" )جاردنز ،
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 التداعيات األمنية: -3
"إف حقػػػػكؽ  :2016صػػػدرته عػػػػف حقػػػكؽ اإلنسػػػػاف لعػػػاـ أ الػػػت المنظمػػػة الدكليػػػػة فػػػي تقريػػػػر 

بممارسػػػة  هي همتٍػػػكاتٌ  ،اإلنسػػػاف ال تػػػزاؿ فػػػي أزمػػػة بعهػػػد الػػػرييس المصػػػرم عبػػػد الفتػػػاح السيسػػػي
ػػػ رم  المًصػػػ كطالبػػػت البرلمػػػافى  ،يهالعنػػػؼ ضػػػد معارًضػػػ هػػػذي مطاته لضػػػبط الجديػػػد بممارسػػػة سي

 . 2016التجاكزات القمعية" )مك   الجزيرة مباشر، 

ة المكجػػػػكدة فػػػػي مصػػػػر تػػػػنعكس عمػػػػا حالػػػػة المػػػػكاطف اسػػػػتمرار القبضػػػػة األمنيػػػػة كحالػػػػة الشػػػػدٌ   -
 فريقيػػا فػػيإالمصػػرم، كيػػذكر نػػديـ حػػكرم نايػػب المػػدير التنفيػػذم لقسػػـ الشػػرؽ األكسػػط كشػػماؿ 

تأكد في  .. ، لكفان حقيقيٌ  ان أمنيٌ  تهديدان  ة: "أف مصر تكاجهمريكيمنظمة "هيكمف رايتس ككتش" األ
ػػػيٍ يى العػػػاميف الماًضػػػ إال لمزيػػػد مػػػف  مظػػػة بالغػػػة لػػػـ يػػػؤد  الحككمػػػة مػػػ  هػػػذا التهديػػػد بغً  ؿى ف أف تعامي

عمػػا الحككمػػة المصػػرية أف تػػتعمـ مػػف تجربتهػػا عمػػا مػػدار عقػػكد، التػػي أظهػػرت أف  ،االنقسػػاـ
 . 2016القم  الشديد  ادر عما زرع بذكر الثكرة في المستقبؿ".) مك   الجزيرة مباشر، 

مػب العاصػمة المصػرية كفػي تزايد أحداث العنؼ كاستمرار التفجيػرات فػي سػيناء كانتقالهػا إلػا    -
 2533شػػهد أكثػػر مػػف  2015مؤسسػػة مؤشػػر الديمقراطيػػة أف عػػاـ كذكػػر تقريػػر  ،مػػدف أ ػػرل

رهػػاب سياسػػي، بمتكسػػط  )عبػػد الحفػػيظ،  حػػكادث يكميػػة 7، كان حادثػػة شػػهريٌ  211حادثػػة عنػػؼ كا 
2016 . 

 ."اإلرهابية"جعمت مصر بكابة لمجماعات   -
 تكتر دايـ عما المناطؽ الحدكدية لمدكلة المصرية.  -

 :ختامان 

الظػػركؼ العديػػدة لقيػػاـ الثػػكرة المصػػرية، فمػػا بػػيف األسػػباب أت تّلقػػت األسػػباب كتيٌيػػ
االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كاألمنية كانتياؾ حقكؽ اإلنساف المصرم، كبػركز الخػّلؼ 
داخػػؿ بنيػػة النظػػاـ السػػابؽ حػػكؿ قضػػية تكريػػث الحكػػـ، كتراجػػا الػػدكر المصػػرم عمػػى الصػػعيد 

ف إا المصػرم، إذ بَجماع لالبية شرائح المجتمػكاف انطّلؽ شرارة الثكرة التي حظيت  ،الدكلي
فبراير )يـك  11ية لعدد المشاركيف في التظاىرات في جميا أنحاء مصر يـك اإلعّلمالتقديرات 

أف بعػد مػنح  الباحػثي  ري كما كيقدٌ  (،2011مميكف مكاطف )الشكبكي، 12 ػي مبارؾ( قدرت بتنحٌ 
كرة جديػدة لمصػراع بػيف القػيـ القديمػة ف الثقػة لجماعػة اإلخػكاف المسػمميف، بػرزت صػيالمصري

كالجديدة، كبيف القكل كالنخب الشبابية كالتقميديػة، كبػيف قػكل مدنيػة كأخػرل إسػّلمية، كظيػر 
سػجاؿ بػيف مدنيػة الدكلػة كشػكؿ الجميكريػة الجديػد، كىػك مػا خميػص بثػكرة مضػادة مػػف  أيضػان 
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عمػى  1األحػزاب الميبراليػة بقايا النظػاـ السػابؽ كالدكلػة العميقػة، كبعػض معارضػي اإلخػكاف مػف
الػذم لػـ يػتمكف مػف االسػتمرار  ،حكـ الرئيس السابؽ محمد مرسي كجماعة اإلخكاف المسمميف

 ،م األكضاع االقتصػادية، كحالػة الفكضػى األمنيػةفي الحكـ ألكثر مف عاـ بسبب استمرار تردٌ 
كالتػي  ،تػوكارباؾ الساحة مػف قبػؿ معارضػي الػرئيس مرسػي كجماع ،كسياسة اختّلؽ األزمات

المصرم فييا مادة دسمة لمتحريض كالقياـ بما يسمى بالثكرة المضػادة،  اإلعّلـكجدت كسائؿ 
 -ة المحيطػػة كليرىػػا عربٌيػسػكاء مػػف الػػدكؿ ال ،كليباإلضػافة لفقػػد الػػرئيس مرسػي لإلسػػناد الػػدٌ 

 المية. ية كالعقميم، ككذلؾ فقده لإلسناد مف القكل اإل-باستثناء تكنس كالنظاـ الميبي الجديد

ة حمايػػة الػػبلد ٌجػػدان بحي ران لمتػػد ؿ مجػػدٌ عمػػا ضػػكء ذلػػؾ، كجػػدت المؤسسػػة العسػػكرية مبػػرٌ 
كطػػرح  ،كحفػػظ األمػػف كالسػػمـ االجتمػػاعي، فعػػزؿ الػػرييس مرسػػي كأعػػاد  ػػانكف الطػػكارئ مػػف جديػػد

كأعمػػػف عػػػف مرحمػػػة انتقاليػػػة إلنقػػػاذ الػػػبلد مػػػف  ،كعطػػػؿ العمػػػؿ بالدسػػػتكر ، ارطػػػة طريػػػؽ جديػػػدة
بػػػالرغـ مػػػف كعػػػكد الجػػػيش  بحسػػػب مػػػا كصػػػفه الػػػرييس المصػػػرم عبػػػد الفتػػػاح السيسػػػي، ،اإلرهػػػاب

ثبػػت أنػػه كػػاف  هػػذا االنسػػحابى  لمجمهكريػػة، لكػػفٌ  كدة إلػػا ثكناتػػه فػػكر انت ػػاب ريػػيسو المصػػرم بػػالع
ان، كأف المؤسسة العسكرية لها كزنها السياسي كاال تصادم الكبير، بحسب ما يقػكؿ ال بػراء كريٌ صي 

  .2012م )سكام نيكز، في الشأف المصر 

يػػات كاألحػػداث رى جٍ كبػػرأم الباحػػث أف الكاليػػات المتحػػدة تنظػػر بعػػيف االىتمػػاـ لكػػؿ المي 
ف أظيػرت أنيػا ال تتػدخؿ فػي شػؤ  نيا، ليػذا نجػد أف الػرئيس األمريكػي ك الداخمية فػي مصػر، كا 

د عمػى األخطػاء التػي كشػدٌ  ،امتنػا عػف تكصػيؼ مػا حػدث فػي مصػر بػاالنقّلب (بػاراؾ أكبامػا)
بطريقػة ديمقراطيػة، كىػذا يػدلؿ  منتخػبه  نػو رئػيسه أرلػـ  ،ارتكبيا محمد مرسػي فػي إدارة الػبّلد

 عمى أىمية مكقا كدكر مصر بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية.

صحيفة "نيكيكرؾ تايمز" التي أشارت إلا حاجة الكاليات المتحدة ألسػابي   دتهكهذا ما أكٌ 
لكػػف مصػػر تسػػمف لهػػا  ،يػػؽ فػػي أجػػكاء بعػػض الػػدكؿ الحميفػػةلمحصػػكؿ عمػػا تصػػريف لمتحم ،ةد  ًعػػ

ػػػ  ،، كتتمتػػػ  السػػفف الحربيػػػة األمريكيػػة بتعامػػػؿ تفضػػيمي فػػػي أك ػػات الطػػػكارئتقريبػػان  رٌ بػػالتحميؽ الحي
دكف المسػػاعدة المصػػرية سػػتطكؿ فتػػرة بػػك  ،كيسػػمف لهػػا بتجػػاكز السػػفف المنتظػػرة عمػػا مػػد ؿ القنػػاة

  .2013معان اإل بارية، العمميات األمريكية في المنطقة ) ككالة

                                                           
1

كسزسهاكنا س راالنظزماالطا ععاالح ز ااعقتصزر ةا اعجتدزع ة،ا  قو ماعلو اكنااأل و ارا ع  و نادصوزلحأم،ادنأجااقتصزرياس زسع،اا

 كناعل االسلطزتاكناتت كالأماح  ةاالنشزط،ا  رع ناإل االدل  ةاالخزصة،ا الدنز سةاالح  ا الر دق اط ةا إشزعةاالح وز االرسوت   ةا

،االورا ا8(ا،ادشو  عاالشو قااأل سوطاال ا و االحقوزئقا األهورافا التوراع زت،ط7002)ا:ر  األنظدةاالجدأ   وةا)الدخوزردع،اعاوراالقوز

 .781الع اّ ةاللعل ما،االجفائ ا،ا
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ك ػػػلؿ إحػػػدل المقػػػابلت الصػػػحفية يقػػػكؿ الجنػػػراؿ األمريكػػػي الػػػذم شػػػغؿ حتػػػا ك ػػػت  ريػػػب  ايػػػد 
سػػراييؿالقيػػادة المركزيػػة األمريكيػػة المسػػيكلة عػػف منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط كجنػػكب أسػػيا ك  "جػػيمس   ا 

نحف بحاجة لهـ حتا نتمكف مػف   ،إسراييؿ)نحف بحاجة لهـ بسبب  ناة السكيس كاتفا ية السلـ م  ماتيس" : "
كنحتػػاجهـ لتسػػتمر الحػػرب ضػػد اإلرهػػابييف كالمتطػػرفيف الػػذم يشػػكمكف  ،الطيػػراف كالتحميػػؽ فػػي األجػػكاء المصػػرية

  .المرج  السابؽ)  "عما االنتقاؿ الديمقراطي  طران 

 خّلصة:

، كمػا 2011ينػاير 25إف حالة االرتباؾ كعدـ االستقرار السػائدة فػي مصػر منػذ ثػكرة 
تخمميػػا مػػف تطػػكرات سياسػػية، كاقتصػػادية، كاجتماعيػػة، كأمنيػػة، جػػاءت نتاجػػان كتتكيجػػان لمػػدكر 
الذم أرادتو الكاليات المتحدة األمريكية، ىذا الدكر الذم يعتبر إحدل مخرجات نظرية الفكضػى 

 ة.عربيٌ في المنطقة ال الخٌّلقة

سنى مبارؾ، التي كانػت فػي إحػدل مراحميػا فعّلقة الكاليات المتحدة األمريكية بنظاـ الرئيس ح
كعنػدما بػدأت  ،و ىذا النظاـ في حالة الفسػاد المستشػرمبى عميقة كقكية، بغض النظر عما تسبٌ 

شرعية ىذا النظاـ بالتراجا الكاضح، أيقنت الكاليات المتحدة، بأف ثمة ضركرة استراتيجية ليا، 
يدكر في فمكيػا. فػي الكقػت ذاتػو، لػـ تحػدد  ديده و نظاـه جمحمٌ  ؿٌ حي يى زاحتو، لً ا  عمى تغيير النظاـ ك 

مكقفيا الجذرم مف عممية العػزؿ التػي نفػذىا الجػيش بحػؽ الػرئيس المنتخػب "محمػد مرسػي"، 
كتفسػػيرم ىػػك، رلبػػة كاشػػنطف فػػي تػػرؾ السػػاحة السياسػػية المصػػرية فػػي حالػػة مػػف التػػدىكر 

سسػة العسػكرية، ألف ذلػؾ الداخؿ، كالصراع كاالنقساـ كتعطيػؿ عمميػة التنميػة، كاسػتنزاؼ المؤ 
 ".الخٌّلقةتيا الجديدة "استراتيجية الفكضى في خدمة استراتيجيٌ  و يصبٌ كم  
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 المبحث الثاني

 منية كالسياسية كالعسكريةفي األحداث الميبية كتداعياتيا األ الخٌّلقةتأثير الفكضى 

 تمييد:

ة منػػذ عربٌيػػبػػيف الثػػكرات التػػي انػػدلعت فػػي المنطقػػة ال الثالػػثى  الميبيػػة الحػػدثى  عتبػػر الثػػكرةي تي 
 كمػا أف، سػكرية، ابتداءن مف تكنس ثـ مصر كليبيا كمػف ثػـ 2011كبداية عاـ  2010نهاية عاـ 

 ،عامػػان  42كامتػػد نحػػك  1969مػػاـ الحكػػـ عػػاـ ا زً الثػػكرة أطاحػػت بحكػػـ العقيػػد القػػذافي الػػذم تػػكلٌ 
بعػػد انقلبػػه عمػػا الممكيػػة السنكسػػية )الجزيػػرة نػػت، كػػي  فػػي التػػاري  كػػأطكؿ فتػػرة حكػػـ )غيػػر ممى 

2011.  

 بداية األحداث:

فبراير أك الثكرة الميبيػة أك الحػرب األهميػة فػي ليبيػا كمػا ييطمػؽ عميهػا مػف  بػؿ بعػض  17إف ثكرة 
المحممػػيف، هػػي األحػػداث التػػي انػػدلعت نتيجػػة الحتجاجػػات شػػعبية فػػي بعػػض المػػدف الميبيػػة ضػػد 

 ،كالتػػي تحكلػػت إلػػا نػػزاع مسػػمف بػػيف  ػػكات القػػذافي كالمعارضػػيف لػػه ،ذافينظػػاـ العقيػػد معمػػر القػػ
أك إسلمييف، كحيث كانت شػرارة الثػكرة فػي المنطقػة الشػر ية  ،سكاء كانكا ليبرالييف أك ديمقراطييف

كمف أسباب العداء كػكف أف الممػؾ السنكسػي مػف  كالجبؿ األ ضر المعادية لنظاـ القذافيبنغازم 
ػػػ تبػػػر هػػػذي المػػػدفي ، كتعهػػػذي المنػػػاطؽ نان لهػػػا ارتباطػػػات  ارجيػػػة بكاسػػػطة المعارضػػػة الميبيػػػة فػػػي دي مي

جمػػاالن تصػػنؼ المعارضػػة الميبيػػة إال ػػارج، كالتػػي أبرزهػػا متكاجػػد فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، 
   106:  2014) عبد اهلل،  :هي ضمف أرب  أ ساـ،

ك امكا بدعكة للحتجاجات عبر صفحات  ،شباب الثكرة كالذيف بدأكا الثكرة ضد نظاـ القذافي أكالن:
 التكاصؿ االجتماعي )فيسبكؾ .

 ، الذيف عاشكا في سكيسرا كبريطانيا.1الممؾ محمد إدريس السنكسي كمؤيد ثانيان:

 ،كاف المسػػمميف ػػإلػػا  سػػميف: اإل فالتيػػار اإلسػػلمي كمعقمهػػـ الجبػػؿ األ ضػػر، كينقسػػمك  ثالثػػان:
 سلمية الميبية المقاتمة .كهـ )الجماعة اإل ،كالجهادييف

                                                           
1

،اعنردزاانقل اعل ها8636 حت اا8628الدلكادحدراار  ساالسن سعاك  احز مالل ا زااعرااعستقال اعناا طزل زا ح مادنذاالعزماا

 ّ ةانت(العق راالقذا ع،االدصر ،ا)الع ا
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سػابقيف كمعارضػيف فػي  ان اطكيضػـ ضػبٌ  ،جبهة االنقػاذ الميبيػة )التيػار الميبرالػي الػديمقراطي  رابعان:
 ال ارج.

أياـ تحكلت إلا ثكرة مسمحة بتد ؿ األمػف التػاب  لمعقيػد  3ة ك لؿ مميٌ لقد بدأت الثكرة سً 
افي لمكاجهػػػة شػػػبابها بالسػػػلح، كتطػػػكرت األحػػػداث سػػػريعان حتػػػا سػػػيطر الثػػػكار عمػػػا مدينػػػة القػػػذ

بنغازم، كظهرت االنشقا ات كاالستقاالت في صفكؼ أنصار العقيػد معمػر القػذافي، فطالػت هػذي 
 الدا ميػة، ك"عبػد الفتػاح يػكنس" كمجمكعػةه  العػدؿ "مصػطفا عبػد الجميػؿ" ككزيػرى  كزيػرى  االنشقا اتي 
ندكنيسػيا كبػنغلدش كبكلنػدا، كػٌؿ مػف ، مثؿ سفير ليبيػا فػي مف السفراء بريطانيػا كالصػيف كالهنػد كا 

كسيطر الثكار عما كؿ المنطقة الممتدة مف الحدكد المصرية إلا أجدابيا ككػذلؾ طبػرؽ كبنغػازم 
  .2011)الجزيرة نت، 

 تيػؿ فػي  1000كأصػبف الحػديث يػدكر عػف  ،تهادٌ هػا كزادت ًحػاستمرت المظػاهرات كاتسػعت ر عتي 
 راران   باراؾ أكباما)األحداث )حسب مصادر األمـ المتحدة ، كعما هذا أصدر الرييس األمريكي 

 كما حجزت سكيسرا عما دكاف  ليبيا في بنككها. ،بتجميد أصكؿ القذافي

  السػػلح، عمػػا النظػػاـ الميبػػي، شػػممت حظػػران عمػػا بيػػ كمػػا فػػرض مجمػػس األمػػف الػػدكلي عقكبػػاتو 
كتجميػػػد أصػػػكؿ، كمنػػػ  مػػػف السػػػفر لعػػػدد مػػػف أركػػػاف النظػػػاـ، رافػػػؽ ذلػػػؾ تشػػػكيؿ "مجمػػػس كطنػػػي 

 العدؿ المستقيؿ مصطفا عبد الجميؿ. ه كزيري سى انتقالي" مف الثكار ترأ  

تحػاد األكركبػي بحظػر األسػمحة كالػذ يرة، كجٌمػد أصػكؿ تكالت ردكد الفعؿ الدكلية سػريعان، فقػاـ اال
العامػة التابعػة لمنظمػة األمػـ المتحػدة ليبيػا  ف أفراد عايمته، كما طردت الجمعيػةي القذافي ك مسة م

مف مجمس حقكؽ اإلنساف، ك امت  كات حمؼ شماؿ األطمسي "الناتك" بعدة طمعات مرا بة جكية 
عما مدار الساعة، ككانت فرنسا  ػد بػادرت بػاالعتراؼ بػالمجمس الػكطني االنتقػالي ممػثلن شػرعيان 

  . 2011عب الميبي ) الجزيرة نت، ككحيدان لمش

، كات ػػػاذ جميػػػػ  ةيبيػػػملام عمػػػا األجػػػكاء أصػػػدر مجمػػػس األمػػػف الػػػدكلي  ػػػراران يقضػػػي بحظػػػر جػػػكٌ 
ثػػػػـ انطمقػػػػت العمميػػػػة العسػػػػكرية بمشػػػػاركة فرنسػػػػا  ،االجػػػػراءات اللزمػػػػة لحمايػػػػة المػػػػدنييف الميبيػػػػيف

 بحجة من  النظاـ الميبي مف است داـ القكة ضد المدنييف. ،كبريطانيا كالكاليات المتحدة

إف نظػػاـ " كزيػػرة ال ارجيػػة األمريكيػػة "هػػيلرم كمينتػػكف: تحػػدثت 2011فػػي التاسػػ  مػػف يكنيػػك عػػاـ 
  .2011صحيفة كؿ العرب، " )كأنه ينبغي اإلعداد لمرحمة ما بعد القذافي ،معدكدةن  القذافي أصبحت أيامهي 
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اإلعػػلف عػػف مقتػػؿ العقيػػد معمػػر القػػذافي جػػراء غػػارة لحمػػؼ النػػاتك  تػػـ 20/10/2011كبتػػاري  
  .B.B.C,2011) كهجـك لقكات المجمس بالقرب مف مدينة سرت

الػػدكر  :فػي ضػػكء العػػرض المػػكجز ألحػػداث الثػػكرة الميبيػػة، سػػنتناكؿ الدراسػػة فػػي ىػػذا المبحػػث
 ،الجديػػد فػػي المنطقػػة يافييػػا السػػتكماؿ مشػػركع الخٌّلقػػة األمريكػػي فػػي ليبيػػا كنشػػر الفكضػػى
 ة.عربيٌ اء ىذه الفكضى المستشرية في المنطقة الجرٌ  ةكتحقيؽ المصالح األمريكية المرجكٌ 

ش يجيػػان، فكانػػت بدايػػة تان كعسػػكريٌ ان كا تصػػاديٌ تػػد مت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي ليبيػػا سياسػػيٌ 
عما ليبيا في بداية الثكرة كاف منها،  المجتم  الدكلي كتهييته ك طكة أكلا، لهذا فرضت عقكباتو 

ـى  نسػػػػػانية  ػػػػػلؿ  تػػػػػؿ ضػػػػػد اإل تقػػػػػديـ القػػػػػذافي لممحكمػػػػػة الجناييػػػػػة الدكليػػػػػة باعتبػػػػػاري ارتكػػػػػب جػػػػػراي
المتظػػاهريف، كمػػا جٌمػػدت أمػػكاؿ القػػذافي كعايمتػػه، كحظػػرت بيػػ  األسػػمحة، كجممػػة مػػف العقكبػػات 

 ،م، تبعػه تػد ؿ عسػكرم مباشػرجػكٌ مثػؿ: تفتػيش البضػاي  الميبيػة فػي العػالـ كحظػر  ،اال تصادية
ديف هػذا نهػاء حكػـ القػذافي كنظامػه، فػي حػيف أف القػذافي كػاف ييػإكالذم كاف له األثر الكبيػر فػي 

ي عػف الحكػـ لحػؿ ابتداءن مف مطالبة الكاليػات المتحػدة األمريكيػة لػه بػالتنحٌ  ،كيعتبري سافران  التد ؿى 
اليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ت شػػا مػػف سػػيطرة أزمػػة ليبيػػا، كهػػذا مػػا رفضػػه القػػذافي، كمػػا كانػػت الك 

كهػػك مػػا حػػاكؿ القػػذافي أف يهػػدد بػػه الكاليػػات المتحػػدة  ،اإلسػػلمييف المتشػػدديف عمػػا مقاليػػد الحكػػـ
كفػػػي هػػػذا السػػػياؽ، أعمػػػف المتحػػػدث باسػػػـ  ،بادعايػػػه أف مػػػف  تػػػؿ المتظػػػاهريف هػػػـ تنظػػػيـ القاعػػػدة
"أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ازداد  :ميبيػػةال ارجيػػة األمريكيػػة )مػػارؾ تػػكفر  منػػذ بدايػػة الثػػكرة ال

 مقهػا بعػد انتشػػار أنبػاء عػػف سػيطرة مجمكعػػات مػف تنظػػيـ القاعػدة عمػػا كميػة مػػف األسػمحة شػػرؽ 
كسعيها المػتلؾ صػكاري  أرض جػك كأسػمحة متكسػطة ك فيفػة"، كػؿ هػذي الم ػاكؼ جعمػت  ،ليبيا

التػػد ؿ البػػرم فػػي ليبيػػا ) عبػػد الفتػػاح،  أك ،الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تيحجػػـ عػػف تسػػميف الثػػكار
2011  :60.  

إذا صػػٌرح ريػػيس ككالػػة الم ػػابرات األمريكيػػة  ػػايلن: " 2006فػػي عػػاـ أف  كيمكػػف اإلشػػارة هنػػا إلػػا
 ناع المسمميف في العالـ، الذيف هـ تحت العبكدية كما هك ظاهر في كثير مػف هػذي الػدكؿ، أننػا نحػف إنجحنا في 
سكؼ نػنجف فػي النهايػة كمػا فعمنػا كنجحنػا فػي الحػرب العالميػة األكلػا كالثانيػة كالحػرب البػاردة ضػد  ،إلا جانبهـ

االتحاد السكفييتي، كطالما نفعؿ هذا كسكؼ أ تـ بهذي... سػنجعمهـ متػكتريف.. سػنجعؿ العايمػة السػعكدية الممكيػة 
ذا نجحنا في تحرير العراؽ كبد ،ان  مقة، كسكؼ نجعؿ نظاـ مبارؾ  مق كليبيا كالدكؿ األ ػرل  سكريةأنا التفرغ إلا كا 

كجكابنػػا يجػػب أف  ،ان ان جػػدٌ ف جػػدٌ ك كنضػػغط عميهػػا لمحاكلػػة تغيػػرهـ، سػػيأتينا آؿ سػػعكد كمبػػارؾ يقكلػػكف نحػػف متػػكتر 
أنػه اآلف كلممػرة الرابعػة  ػلؿ المايػة سػنة  اككنػكا كػذلؾ، نحػف نريػدكـ أف تعرفػك نحػف نريػدكـ أف ت ،يككف: هذا جيد
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ألننػػا إلػػا جانػػب هػػؤالء الػػذيف ي ػػاؼ مػػنهـ  ،كسػػكؼ ننتصػػر ،هػػا  ػػادمكف لمزحػػؼءذي الدكلػػة كحمفاأف هػػ ،الماضػػية
  .2013 ،فضايية الحياة)  المقصكد شعكبهـ)الحكاـ العرب" 

كفي ىذا الصدد يرل الباحث أف اليدؼ مف إذاعػة ىػذه التصػريحات ىػك محاكلػة مػف الكاليػات 
الجديػدة التػي كصػمت لمحكػـ فػي مختمػؼ بمػداف "الربيػا المتحدة األمريكية إلثبػات أف األنظمػة 

بغيػػة كسػػب مزيػػد مػػف التأييػػد مػػف قبػػؿ شػػعكب ىػػذه  ،" كانػػت نتيجػػة التخطػػيط األمريكػػيعربػػيٌ ال
 كما ىك الحاؿ بعد ثكرة مصر كليبيا كتكنس. ،الدكؿ التي صعدت إلى حكميا تيارات إسّلمية

 (CIA)ة بػدكر ككالػة الم ػابرات األمريكيػة ف فػي اإلدارة األمريكيػك أشػاد مسػؤكل ،كفي هػذا السػياؽ
، عما أثر مكافقة ليبيا عما الت مػي عػف أسػمحة 2004في تجنيد عملء لها دا ؿ ليبيا بعد عاـ 

ف فػي ليبيػا لرشػراؼ عمػا ذلػؾ، ك الدمار الشامؿ مقابؿ رف  الحظر عنها، فد ؿ العملء األمريكي
 ية كطرابمس، بهدؼ جم  المعمكمػات كتحشػيد كاستطاعكا أف يجٌندكا عملء لهـ في المنطقة الشر 

كهػذا مػا أفػادت بػه ككالػة  ،عػدادهـ لثػكرة ضػد النظػاـ فػي الك ػت المناسػبا  ك  ،الشعب ضد القػذافي
عبػػر كثيقػػة سػػرية صػػادرة مػػف الػػرييس أكبامػػا، يفيػػكض  2011ركيتػػرز اإل باريػػة فػػي آذار/مػػارس 

كتػدريبهـ  ،نطقػة الشػر ية بالسػلح كالمػاؿفيها الم ابرات األمريكية بدعـ المعارضة الميبيػة فػي الم
عمػػا اسػػت داـ كسػػايؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي )الفيسػػبكؾ  كغيرهػػا مػػف التكنكلكجيػػا، التػػي تسػػهـ فػػي 

  .2011تسري   طكات المعارضة كتكحيدها )مازيتي، 

لقػػػد كانػػػت ليبيػػػا ضػػػمف الػػػدكؿ التػػػي كردت فػػػي كثيقػػػة  امػػػت منظمػػػة أمريكيػػػة )مجمعػػػات 
، تناكلػت هػذي الكثيقػة حقيقػة مػا يسػما "بػالربي  2014بتسريبها فػي مطمػ  عػاـ ال برة األمريكية  

 ،ةعربٌيػػاألبػػيض فػػي الثػػكرات التػػي عصػػفت بعػػدة دكؿ فػػي المنطقػػة ال البيػػتى  بػػت تػػكرطى ثٍ " كتي عربػػيٌ ال
نهػػػػا حصػػػػمت عميهػػػػا بفضػػػػؿ  ػػػػانكف حريػػػػة إ :السػػػػيما شػػػػماؿ إفريقيػػػػا، كتقػػػػكؿ المنظمػػػػة األمريكيػػػػة

مػػػف  الكثيقػػػة، أف الكاليػػػات المتحػػػدة كضػػػعت فػػػي م ططاتهػػػا الدا ميػػػة العديػػػدى المعمكمػػػات، كتشػػػير 
المجتمػ  مؤسسػات باالعتمػاد عمػا  ،لقمب كزعزعة األنظمة في البمداف المستهدفة ،االستراتيجيات

ة فػػػي مػػػنف سػػػ يٌ   أكبامػػػا)ككانػػػت اإلدارة األمريكيػػػة بقيػػػادة الػػػرييس ،  2015)الهبشػػػاف،  المػػػدني
كتقػديـ الػدعـ  ،ةعربٌيػت اللزمة إلنجاح التد ؿ في الشؤكف الدا مية لمدكؿ الاإلمكانيات كالتسهيل

يف، كالتػػػي تشػػػمؿ نصػػػؼ تقػػػديرات المشػػػاري  األمريكيػػػة المباشػػػر لمجمكعػػػات مػػػف السػػػكاف المحمٌيػػػ
مف أجؿ تحفيز التغيير فػي المنطقػة )بحسػب مػا جػاء  ،يفالهادفة إلا بناء شبكات مف اإلصلحيٌ 

لمعمػػػػلء فػػػػي م تمػػػػؼ السػػػػفارات  ماليػػػػةن  ت الكثيقػػػػة أف هنػػػػاؾ م صصػػػػاتن فػػػػي الكثيقػػػػة  كمػػػػا أفػػػػاد
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إذ تػػػػرتبط مػػػػ  م تمػػػػؼ المنظمػػػػات غيػػػػر الحككميػػػػة كجماعػػػػات دا ػػػػؿ  ،األمريكيػػػػة إلدارة التمكيػػػػؿ
  .المرج  السابؽالمجتم  المدني )

، مػػا تقػػـك بػػو الكاليػػات المتحػػدة مػػف عمميػػات (ىػػذه الكثيقػػة األمريكيػػة المسػػربة)فػػي ضػػكء  إذان 
ة، كأف مػف يشػرؼ عمػى كتقديـ الدعـ ليـ يحظى بالسرية التاٌمػ عربيٌ تحشيد كتييئة لمشباب ال

 ة.عربيٌ ىذا الممؼ ىي المخابرات المركزية األمريكية عبر السفارات األمريكية في البمداف ال

كفي سياؽ جهكدها،  امت الكاليػات المتحػدة األمريكيػة بػدعـ بعػض الش صػيات البػارزة فػي ليبيػا 
س مثػػؿ، كزيػػر العػػدؿ السػػابؽ فػػي النظػػاـ الميبػػي زمػػف القػػذافي "مصػػطفا عبػػد الجميػػؿ" كالػػذم تػػرأٌ 

االنتقػػػػالي المؤ ػػػػت، ككػػػػذلؾ دعمػػػػت "محمػػػػكد جبريػػػػؿ" كهػػػػك مػػػػف أبػػػػرز ممثمػػػػي  المجمػػػػس الػػػػكطني  
،  هيلرم كمينتكف)المعارضة الميبية الذم كاف عما تكاصؿ مباشر م  كزيرة ال ارجية األمريكية 

ا كتمقٌػػػ ،رياسػػة المكتػػب التنفيػػذم فػػػي المجمػػس الػػكطني االنتقػػالي حمػػكد جبريػػؿ منصػػػبى س مكتػػرأٌ 
  .44:  2011الدعـ بالماؿ كالسلح ) ليفي، 

 بعػدجػكم عمػا ليبيػا  حظػر بفػرض 2011 مػارس 12 فػي األمػف مجمس العربية الجامعة اشدتن
ليصؿ لمرحمػة الهجػـك  التد ؿ األجنبي، كأسهـ ذلؾ في بالقاهرة أعضاءها  ارجية كزراء اجتماع

ه فرنسا بدعـ أمريكي، ألف القذافي أغمػؽ الطريػؽ فػي كجػه الػرييس الفرنسػي تٍ كالتي  ادى  ،العسكرم
رع فػي استصػدار  ػرار مػف األمػـ المتحػدة كد النفط، كهذا ما جعػؿ فرنسػا تيٍسػبشأف عق  سارككزم)

دة فػػػي القػػػارة نقديػػػة مكٌحػػػمػػػة مٍ فضػػػلن عػػػف جهػػػكد القػػػذافي بإيجػػػاد عي يػػػدعك إلسػػػقاط نظػػػاـ القػػػذافي، 
أمػران  طيػران بالنسػبة لمكاليػات المتحػدة كعممتهػا  اإلفريقية مرتكزة عما رصيد مف الذهب، كهػذا ييعػدٌ 

بػػه بكميػػات كبيػػرة فػػي األسػػكاؽ العالميػػة، بػػدكف أف يػػرتبط ذلػػؾ برصػػيد مػػف  "الػػدكالر"، التػػي تػػزجٌ 
 – 1970ر ػـ )  2011رس آذار/مػا 19كسرعاف ما صدر القرار مف مجمس األمف في  ،الذهب
ؿ القرار "أف الجماهيرية الميبية تشكٌ  نٌص ك   الصيف كركسيا كألمانيا عف التصكيت، م أ  ك  1973

ػػ كبالتػػالي مػػنف هػػذا القػػرار شػػرعية التػػد ؿ العسػػكرم فػػي ليبيػػا  ،يف"مـ كاألمػػف الػػدكليٌ  طػػران عمػػا الس 
  .108:  2012حماية المدنييف )مصدؽ، ل

طػايرة مػف طػراز  120حػدة األمريكيػة فػي فػرض حظػر الطيػراف بػأكثر مػف كشاركت الكاليػات المت
F16, F15، "رتيف تحملف صكاري  كمدمٌ  ،كحاممة المركحيات ،كطايرات مف نكع ستيمث "الشبف

  .128:  2012كثلث غكاصات )زردمي،  ،كسفينتيف برماييتيف ،تكماهكؾ
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شػػماؿ األطمسػػي )النػػاتك ،  ها حمػػؼي التػػي شػػنٌ  الجكيػػةى   ػػادت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الضػػرباتً 
كالتػػػي أدت إلػػػا سػػػقكط نظػػػاـ القػػػذافي، ككانػػػت مػػػف الػػػدكؿ المشػػػاركة باإلضػػػافة لمكاليػػػات المتحػػػدة 

يطاليػا، النػركيا كأسػبانيا  إاألمريكية )فرنسا كبريطانيا، بمجيكا، كندا، الػدنمارؾ، اليكنػاف، هكلنػدا، 
  .110:  2012باإلضافة إلا  طر كاإلمارات )مصدؽ، 

لػػـ يكػػف تػػد ؿ النػػاتك بجانػػب الثػػكار رغبػػة أك إيمانػػان منػػه بالحريػػة كالديمقراطيػػة، بػػؿ كػػاف التػػد ؿ 
ئ لمغػػػرب فػػػي الشػػػماؿ يجػػػاد مػػػكطً ا  ك  ،طمعػػػان فػػػي الػػػنفط الميبػػػي ،ؼ بحمػػػؼ النػػػاتكاألمريكػػػي المغمٌػػػ

ف مػػذابف لقػػد سػػاعد القػػذافي الكاليػػات المتحػػدة فػػي هػػذا األمػػر مػػف  ػػلؿ مػػا ارتكبػػه مػػ .اإلفريقػػي
:  2012بػػكؿ التػػد ؿ األجنبػػي )المينػػاكم، ؿ عمػػا الثػػكار  ى ه الػػذم سػػهٌ ، كهػػك السػػبب نفسيػػككحشػػيةو 
216-217.  

األمريكي كذلؾ فػي تجيػيش كتعبيػة الشػعب الميبػي ضػد نظػاـ القػذافي، إذ  اإلعلـ د أسهـ هذا، ك 
دة نيكيػكرؾ تػايمز فػي كفي مقدمتها جري ،األمريكية اإلعلـنه لكحظ في السنكات األ يرة كسايؿ إ

ه، في محاكلة لتكجيه كبمكرة الرأم العالمي كالرأم األمريكي ضػد نظػاـ ينشر فضايف القذافي كأبنا
 ،يجػػاد "المبػػرر األ ل ػػي" فػػي تػػد ؿ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةإلكػػي يسػػاهـ ذلػػؾ فػػي  ،القػػذافي
  .22:  2011ة نشر الديمقراطية كالحرية في ليبيا )ليفي، بحجٌ 

حػػػداث الفكضػػػا فػػػي ليبيػػػا  كيمكػػػف، أف نجمػػػؿ أسػػػباب سػػػعي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ل مػػػؽ كا 
  :114:  2014كاإلطاحة بالقذافي كنظامه )عبد اهلل، 

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إليجػػاد مػػكطئ  ػػدـ لهػػا فػػي المك ػػ  الجيكاسػػتراتيجي المهػػـ  يأكالن: سػػع
كػـ مربػػ   كتطػؿ عمػػا 1,759,540ا كبيػػرة تصػؿ إلػػا )سػيما أف مسػػاحة ليبيػال فػي  ػارة إفريقيػػا، 

 كـ . 1770سكاحؿ البحر األبيض المتكسط بطكؿ )

 ثانيان: األطماع األمريكية في النفط الميبي كالغاز كالثركات األ رل. 

مشػػركع الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر، المتمثػػؿ بثالثػػان: اسػػتكماؿ مشػػركع التجزيػػة األمريكيػػة فػػي المنطقػػة 
 .ةال ٌل كالفكضا 

رابعان: تعارض سياسة القذافي م  سياسة الكاليات المتحػدة األمريكيػة مثػؿ، دعػـ القػذافي لحركػات 
 يرلندا.ا  التحرر السابقة في أمريكيا اللتينية ك 
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مريكيػػة إلػى محاسػبة السػمكؾ الميبػي ) بػأثر رجعػػي(، آخػر، ىػدفت الكاليػات المتحػدة األ بمعنػىن 
اف السياسػية الراديكاليػة المناكئػة لمسياسػة األمريكيػة إٌبػفنظاـ القذافي كػاف مػف أكثػر األنظمػة 

. كعمػػى ذلػػؾ، حاكلػػت الكاليػػات المتحػػدة مػػف القػػرف الماضػػي اتيػػمرحمػػة السػػبعينيات كالثمانين
تكجيو رسالة كاضحة لكؿ نظاـ يمكف أف يفكر في إيذاء كتعطيؿ مصالحيا فػي  األمريكية أيضان 

 منطقة الشرؽ األكسط.

كالتي جعمػت مػف القػذافي  ،ي الكاس  في إفريقيا كحجـ االستثمارات الكبيرة فيها امسان: نفكذ القذاف
 كة مناكفة لمكاليات المتحدة فػي القػارة السػمراء، السػيما كأف القػذافي صػرح سػابقان عػف نيتػه تكحيػد 

سػػػعيان منػػػه  ،لفػػػض النزاعػػػات دا ػػػؿ القػػػارة ،العممػػػة اإلفريقيػػػة كا  امػػػة  ػػػكة عسػػػكرية إفريقيػػػة مكحػػػدة
 الدكر الدكلي. لتهميش

سادسان: التحدم الذم أظهري العقيد القػذافي فػي  طابػه فػي الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة بتػاري  
حتػػا  1945منػػذ إنشػػاء األمػػـ المتحػػدة عػػاـ حػػيف مػػٌزؽ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة  ػػايلن: " 2009أيمػكؿ  26

"، كطالػػب كػػذلؾ تك ػػؼ أم حػرب منهػػادكف اسػتطاعة األمػػـ المتحػػدة أف  ان حربػػ 65ك تنػا هػػذا انػػدلعت أكثػر مػػف 
فػػي  باعتبػػاري السػػببى  ،لغػػاء دكر مجمػػس األمػػفا  بإلغػػاء حػػؽ الػػنقض )الفيتػػك  فػػي مجمػػس األمػػف، ك 

 . 1: 2009، عربيٌ )صحيفة القدس ال مؽ الرعب كال كؼ في العالـ 

عمػػى أيػػة حػػػاؿ، تقاطعػػت األىػػػداؼ األمريكيػػة مػػػا مطالػػب الثػػػكار الميبيػػيف الػػػذم كػػاف لػػػدييـ 
 :(94-89:  2013يـ لإلطاحة بالقذافي كنظامو، كالتي أبرزىا )بف قدكر، كمبرراتي  ،أسبابيـ

عامػان، أدل إلػا  42هيمنػة نظػاـ القػذافي عمػا الحكػـ لمػدة مػا يقػارب األسباب السياسية:  -1
ه الشػػرعية كعػػدـ اال تنػػاع بثػػكرة القػػذافي "القكميػػة"، كفقػػداف الشػػعب لممسػػاكاة كالعدالػػة ًسػػت كػػؿ أسي 

تػه الكطنيػة، كفقػد كرامتػه اإلنسػانية أمػاـ جبػركت كيٌ كما أف الشعب شػعر بضػياع هي  االجتماعية،
الرمزيػػة لمقػػذافي كمناضػػؿ ضػػد  القيمػػةى  كأ يػػران فقػػد الشػػعبي  ،كعقػػـ سياسػػة العقيػػد القػػذافي كنظامػػه

 اإلمبريالية الدكلية.
 كالسيادة.التنافس الضمني بيف كاليات شرؽ ليبيا كغربها عما المكانة األسباب التاريخية:  -2
اإلشػادة الدكليػة الصػادرة عػف صػندكؽ النقػد، باإلنجػازات الميبيػة فػي األسباب االقتصػادية:  -3

النشػػػاط اال تصػػػادم كالنمػػػك السػػػري  فػػػي النشػػػاط غيػػػر النفطػػػي، كالنمػػػك القػػػكم فػػػي إنتػػػاج الػػػنفط 
، في حيف أف الشعب لـ يشعر بهذا التقدـ كاالزدهار، بؿ شعركا 2007بحسب تقرير نشر عاـ 

دـ العدالػة فػي تكزيػ  ثػركات الػبلد، كأف  يػرات الػكطف يػتـ نهبهػا دكف أف يحصػمكا منهػا إلػا بع
 عما الفتات.
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بػػالغبف كاالضػطهاد، جػػراء السياسػات اال تصػػادية لنظػاـ حكػػـ  الميبػي   بمعنػا أدؽ، شػعر الشػػعبي 
شػركعات نفا هػا فػي ما  كمػا  ػاـ بػه مػف تبديػد لمثػركة، ك  ،القذافي عمػا مػر أربعػة عقػكد مػف الػزمف

 اسػتمر   كحصػارو  ،لمشػعب الميبػي الػكيلتً  تً فاشمة، أك تبديػدها كهػدرها فػي  ضػايا  ارجيػة، جمبىػ
  . لككربي)أكثر مف عقد مف الزمف عما أثر حادثة 

ان عمى كاقا التي أرادتيا الكاليات المتحدة األمريكية في ليبيا انعكست سمبيٌ  الخٌّلقةف الفكضى إ
كالدراسة ىنػا  ،االقتصادم كاألمنيك الحاؿ في ليبيا، كتركت آثاران مدمرة عمى، الصعيد السياسي 

 كىي: ،عمى الصعيد الميبي الخٌّلقةبصدد استعراض تداعيات الفكضى 

 :التداعيات السياسية -أكالن 

ة الميبية، ظهر مجرد حدكث انهيار كامؿ لكؿ مؤسسات الدكلة التي تصدعت كتلشت إزاء األزم
بصػػراعات بػػيف عػػدة أطػػراؼ سياسػػية، كػػاف لهػػا دكر فاعػػؿ فػػي  المػػرتبط نػػكع مػػف االسػػتقرار الهػػٌش 

سقكط النظاـ السابؽ، فبالرغـ مف إنشاء المجمس الكطني االنتقالي الذم أسسته المعارضة الميبية 
كالذم أعمف عف طريقة صػياغة الدسػتكر الجديػد، بينمػا  -في ظؿ األزمة كحككمة انتقالية مؤ تة 
لػـ يػتمكف مػف  -بؿ هذا المجمس بتصريؼ األعماؿ اليكمية يقكـ مجمس الكزراء المستحدث مف  

ف هذا المجمس فشؿ في إحيث جم  الشعب الميبي تحت راية سمطة مركزية كاحدة في المستقبؿ، 
تحقيؽ تماسؾ كتلحـ م تمؼ القبايؿ كالعشػاير الميبيػة كالتيػارات الدينيػة )التيػار السػمفي ، ككػذلؾ 

  .2015مر الذم أعاؽ مسيرة المشركع الجديد )الحاج محمد، األ ،ات األثنية )األمازين األ ميٌ 

زمػة الميبيػة أف ليبيػا شػهدت تػد لن دكليػان، األمػر الػذم يبػرز مطػام  كلعؿ مف أبػرز التػداعيات لأل
في استغلؿ الثركات عبر القرارات التي ات ػذت مػف  كعما رأسها الكاليات المتحدة ،الدكؿ الغربية

مشػػاركة فػػي الثػكرة ضػػمف التحالفػػات العسػكرية الغربيػػة المتمثمػػة فػػي ، ب صػكص الهػػذي الػػدكؿ بػؿ 
لمػف تحالفػت معهػـ فػي  هامػاتً االت   حمؼ الناتك، لممحافظة عما مصالحها كتكسعها، متجاكزة كػؿ  

 اإلسػتراتيجيةالسابؽ، كغابت دعاكل اإلرهػاب ك لفهػا مػف مسػميات، كطغػت فقػط لغػة المصػالف 
  .المرج  السابؽ)

السػمطة  ٌمفت الفكضا مشكمة اإلدماج السياسػي التػي تضػي  فػرص التل ػي بػيف  ،ككعما ما يبد
مػػػف مشػػػكلت السياسػػػة فػػػي ليبيػػػا، كال تتعمػػػؽ فقػػػط باالنقسػػػامات  كحػػػاممي السػػػلح، كهػػػي كاحػػػدةه 

نتقاليػة، بحيػث أصػبحت االجتماعية، لكنها تػرتبط بمجمكعػة مشػكلتو تعيػؽ اسػتكماؿ المرحمػة اال
إدماجهػػػا فػػػي  رفػػػض كتػػػـٌ ، "إرهابيػػػة"عمػػػا ثػػػكرة فبرايػػػر تصػػػنؼ بأنهػػػا  بعػػػض الحركػػػات المحسػػػكبة

الجهػػػات األمنيػػػة أك العسػػػكرية، كهػػػي سياسػػػةه أدت إلػػػا زيػػػادة الفجػػػكة كعػػػدـ الثقػػػة فػػػي الحككمػػػات 
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، "داعػش" ياؽ تنظيـبعض الحركات في س تـ تصنيؼ ،كباستمرار هذا المنها  صكصان  ،القايمة
فجػػر "يتجاهػػؿ الصػػراعات التػػي انػػدلعت بينهػػا فػػي بنغػػازم كدرنػػة، كمػػا أنػػه يجهػػؿ د ػػكؿ كتايػػب ك 

في سرت، كهذا ما يستدعي كض  معايير لتصنيؼ الحركات، ليس  "داعش"في معارؾ م   "ليبيا
  .2016منها ال لفات الفكرية أك األيدكلكجية )عمر، 

أف مف أخطر التداعيات التي أحدثتيا الفكضى في ليبيا ىي، فقػداف ليبيػا لػدكرىا  ،يرل الباحث
خّلء الساحة لً  لمعبػث فػي ىػذه القػارة الغنيػة بػالثركات.  ةكل دكليػقي الرائد في القارة اإلفريقية، كا 

، نظػران لتػكرط بعػض الػدكؿ عربػيٌ كما أف الفكضى أدت إلى تعميؽ الخّلؼ بيف أقطاب النظػاـ ال
ة ىػذا الػدكر عربٌيػ فػي المقابػؿ عارضػت دكؿه  ،ة بشكؿ كاضح في أحداث ليبيا كتطكراتيػاعربيٌ ال

كالسػمكؾ فػي التعػاطي مػا األزمػة الميبيػة الداخميػة كالمجػكء إلػى الحػؿ العسػكرم كمػا تبعػو مػػف 
 إسقاط لمنظاـ.

بالعمػؿ عان جديػدان فػي منظكمػة مػا يسػمى يا تصػدٌ بمعنى آخػر، أحػدثت األزمػة الميبيػة كتػداعياتي 
، كأثبتػت عربػيٌ ي القميمػالمشترؾ، كعٌمقت حالة االنقسػاـ كالتشػرذـ فػي بنيػاف النظػاـ اإل عربيٌ ال

بعيػدان عػف الشػعارات التػي  ،الدكافا الخفية لمدكر الغربي المتمثمة في إيجاد حالػة مػف الفكضػى
 .رئيس معمر القذافيكانت تنادم باسـ حرية شعب ليبيا مف دكتاتكرية ال

 :التداعيات االقتصادية -ثانيان 

بسػبب مػا عانتػه ليبيػا مػف أحػداث  2012بحالػة مػف االسػتقرار منػذ عػاـ  اال تصػاد الميبػي   لـ يمػرٌ 
مميار دكالر، في حػيف أف حجػـ  36.5نحك  2014بمغت مكازنة العاـ  حيثكصراعات مسمحة، 

رت بحػػػكالي أم أصػػػبحت ليبيػػػا تعػػػاني مػػػف عجػػػر بنسػػػبة  ػػػدٌ  ر،مميػػػار دكال 18.7يػػػرادات كػػػاف اإل
%، بسػػػػبب ان فػػػػاض إنتػػػػاج الػػػػنفط، فػػػػي حػػػػيف أف البنػػػػؾ المركػػػػزم الميبػػػػي لجػػػػأ لمسػػػػحب مػػػػف 50

مميػػار دكالر، كيشػػير البنػػؾ المركػػزم إلػػا أف هػػذا  113 ػاحتيػػاطي النقػػد األجنبػػي لمػػبلد المقػػدر بػػ
كحػػػػكؿ  ، 2015سػػػػنكات إذا اسػػػػتمر هػػػػذا العجػػػػز )الصػػػػاكم،  ض لمنفػػػػاذ بعػػػػد  مػػػػسً المبمػػػػن معػػػػرٌ 
لة العمالة في ليبيا، صٌرح كزير العمؿ الميبي، أف نسبة البطالة بمغت منذ نهاية عػاـ تش يص حا

مميػة. مف حممة الشػهادات العً  ان ألف 150ألؼ مكاطف، منهـ  400%، بما يعادؿ 15نحك  2013
مػػػف النشػػػاط فػػػي حركػػػة  ػػػركج العمالػػػة  حالػػػةن  ليبيػػػا  ، كمػػػا شػػػهدت2013) مك ػػػ  ليبيػػػا الجديػػػدة، 

لسػػتقرار، ككانػػت العمالػػة لهػػا دكرهػػا المممػػكس فػػي التمرار أجػػكاء الفكضػػا كحالػػة األجنبيػػة مػػ  اسػػ
مميكف عامؿ، كغيرها مف الدكؿ التػي  1.2كا   الحياة اال تصادية بميبيا، فمصر كحدها لها نحك 
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لميبيا سكؼ يتراج ، كفي هذي األحكاؿ يتك    ي  بدأت في سحب عمالها مما يعني أف الناتا المحم  
 . 2015)الصاكم،  2016ك  2015 لؿ العاميف  ان المحمي لميبيا سمبيٌ  الناتاي  أف يككف

كفي ضكء استمرار سيناريك الفكضا كتداعياتها السمبية، مف غير المعقكؿ أف يبقا سعر صرؼ 
مػػلت األجنبيػػة األ ػػرل، كب اصػػة إذا طػػاؿ أمػػد ه أمػػاـ العي الػػدينار الميبػػي دكف أف تػػن فض  يمتيػػ

 تعػرض لػه مثممػاحالة الفكضا في ليبيا، كلف يشػف  لمػدينار فػي هػذي الحالػة االحتيػاطي النفطػي، 
. كسػػكؼ 2003اف الحػػرب األمريكيػػة التػػي اسػػتهدفت احػػتلؿ العػػراؽ فػػي عػػاـ الػػدينار العرا ػػي إٌبػػ

ريف عمػا تحكيػؿ أمكالػه جبى كهك ما سيدفعهـ مي  ،هـكمد رات يؤثر ذلؾ مستقبلن عما ثركات الميبييف
  .2015لمدكالر، ك د يككف الدكالر هك العممة الرايجة  لؿ األزمة في السكؽ الميبية )الصاكم، 

  :التداعيات األمنية -ثالثان 

ان، ممػػا ٌسػػهؿ عمميػػة ا تػػراؽ الحػػدكد، ليبيػػا لحالػػة مػػف االنفػػلت األمنػػي ال طيػػر جػػدٌ  تتعرضػػ -
م تمفػػة كمتشػػددة، لعبػػت دكران كبيػػران فػػي عػػدـ اسػػتقرار ليبيػػا، كمػػف المتك ػػ  أف كد ػػكؿ عناصػػر 

كانتشػػار الميميشػػيات عمػػا التػػراب  ،تقسػػيمها فػػي حػػاؿ اسػػتمرارية الكضػػ  األمنػػي المتػػردم يػػتـٌ 
الميبي، جاء في سياؽ اهتراء الدكلة كتفتػت مؤسسػاتها عمػا ك ػ  السػلح كاإلرهػاب كالتهريػب، 

لمنطػػؽ الدكلػػة، كتريػػد إعػػادة تقسػػيـ السػػمطة بػػيف  تػػرفض االنصػػياعى  محةى المسػػ ألف الميميشػػياتً 
بالتقسيـ إلا دكيلت طايفية، ال سيما أف  الميميشيات المسمحة، األمر الذم يجعؿ ليبيا مهددةن 

  .19:  2014بعض القبايؿ بدأت ترسـ حدكد هذي الدكيلت )المديني،
ر المؤسسػة العسػكرية األمنيػة، كمػا كنلحػظ انتشار ظاهرة السلح في يد العامػة، بسػبب انهيػا -

   .4:  2014نشاط لتجار السلح بيف الدكؿ )شكايؿ، 
المجمكعات المتشددة، كأصػبحت ليبيػا منطقػة دعػـ كتهريػب لهػذي المجمكعػات فػي ظػؿ  ان نشاط -

أم أصػػبحت األراضػػي الميبيػػة )عػػابرة لعصػػابات  ،غيػػاب السػػمطات الرسػػمية أك ضػػعؼ أدايهػػا
 تجػػاي الجزايػػر كتػػكنس كمػػص، كالهجػػرة غيػػر الشػػرعية تجػػاي إيطاليػػا ررهػػاب تهريػػب السػػلح كل

  .4: 2014)شكايؿ، 
منهػا نصػيبه مػف  فته األزمة الميبية لػدكؿ الجػكار التػي يتك ػ  أف ينػاؿ كػؿ   مٌ  ،كبير أمني    مؽه   -

زعزعػػػة االسػػػتقرار الػػػدا مي، إذا مػػػا اسػػػتطاع تنظػػػيـ الدكلػػػة اإلسػػػلمية  "داعػػػش" زرع  ليػػػاي، 
  .2015عما السكاء، في الدكؿ المحيطة بميبيا )  شانة،  كاليقظةً  النايمةً 



103 
 

،  بمناسػػبة مػػركر أربػػ  2015حزيػػراف/ يكنيػػك  3-2عقػػد فػػي تػػكنس بتػػاري   دكلػػي   ك ػػلؿ ممتقػػان 
زمػة الميبيػة سػيناريكهات ثلثػة لأل  1)"عازة عبد ال ػالؽ" ت الباحثة سنكات عما االزمة الميبية  دم

  :173: 2015عما النحك اآلتي )بك غالـ، الحالية كهي 

 ػد يػػػؤدم إلػػا  سياسي   ، هك أف تثمر الحكارات الجارية بيف الفر اء الميبييف كحؿ  السيناريك األكؿ
 فػي ليبيا، كهػك السيناريك المفضؿ كاألمثؿ لمحالة الميبية. ةانػتػ ػابػات جػديػد

ألهميػػة، كهػػك سػػيناريك ي ػػدـ مصػػالف المافيػػات ، كهػػك األسػػكأ، سػػيناريك الحػػرب االسػػيناريك الثػػاني
 ر عما مصالف الكاليات المتحدة كالغرب في ليبيا.السلح في ليبيا، كفي نفس الك ت يؤثٌ  ارى كتجٌ 

ػي إ ميمػد ألحػدهما، كهػػك سػيناريك التػد ؿ العسػكرم ال ػارجي بػتػكافػػؽ ،  ػػد يمهٌػالسيناريك الػثػالػػث
ػػكدكلػػػػػي، كهػػػػذا الػتػد ػػػؿ  ػػد  مػػف الفكضػػا  أك مزيػػدو  ،ممي لمقضػػيةيػػؤدم إمػػا إلػػا تسػػهيؿ الحػػؿ الس 

 كالحرب األهمية، ك د يحدث ذلؾ لك شعرت الكاليات المتحدة بتهديد لمصالحها في ليبيا.

 :الخّلصة

إف الصراع في ليبيا لـ يكف صراعان )ناعمان( كما كاف في الثكرة المصرية كالثكرة التكنسية بػيف 
كىمػػا: حالػػة االسػػتبداد التػػي  ،كلكنػػو كػػاف صػػراعان بػػيف أمػػريف صػػعبيف ،المختمفػػةقػػكل الثػػكرة 

 ،رة بشػعار مقاكمػة اإلمبرياليػةكىػذه الحالػة كانػت متسػت   ،ومػف القػذافي كنظاًمػ كاجييا الشػعبي 
عي بأنػو صػاحب شػعار الػذم يػدٌ  ،كبػيف الغػزك األجنبػي ،كالكقكؼ في كجو الرأسمالية العالميػة

كأنو إلى جانب الشعكب كالثػكار فػي مكاجيػة األنظمػة االسػتبدادية، كىنػا  ،ةالحرية كالديمقراطي
 ".عربيٌ الربيا ال ا " ثكراتي يى تٍ تكمف المخاطر الحقيقية التي كاجيى 

الكامػػؿ  حتػػى تضػػمف الػػكالءى  المتحػػدة األمريكيػػة كالقػػكل الغربيػػة ليبيػػا تسػػتقرٌ  الكاليػػاتي  لػػف تتػػرؾى 
الكاليات المتحػدة بعػد صػعكد القػكل اإلسػّلمية بػات يعترييػا ف إلمقكل المييمنة بعد الثكرة، إذ 

القمؽ مف احتفاظيا بالسّلح، لػذلؾ أعػادت حالػة عػدـ االسػتقرار مػف خػّلؿ دعػـ بعػض القػكل 
سابقان عف نظاـ القذافي "خميفة حفتر"، في محاكلة منيػا لتحقيػؽ  مف بينيا المنشؽ   ،المسمحة

كتحصػيؿ أفضػؿ مكاسػب  ،لضماف االبتزاز ،اإلسّلميةتكازف بيف القكل اإلسّلمية كالقكل لير 
يات كمػا لصالح الكاليات المتحدة األمريكية، كيمقى عمى كاىػؿ الشػعب الميبػي جممػة مػف التحػدٌ 

                                                           
1

االدش لةا:ال طن ةا الـدـصـزلـحـةا"ل ا ز:اعـنـ انادراخلةالأزاتـحـتاخال اال ا ز،ا-االا ضز االدختز ادحزض  ا عاجزدعةاعد ا

  الـحـلـ  ".
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"، ىػػذه التحػديات تتطمػػب عربػيٌ ة التػػي طالتيػا "ثػػكرات الربيػا العربٌيػىػك حػاؿ شػػعكب المنطقػة ال
 مخمصة كمكحدة لمكاجية الخطر الداىـ. ان جيكد
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 المبحث الثالث

 منية كالسياسية كالعسكريةفي الصراع السكرم الداخمي كتداعياتيا األ الخٌّلقةتأثير الفكضى 

أف يككف أسيران لمحركب كالنزاعػات الطايفيػة كالت مػؼ  عربيٌ تريد الكاليات المتحدة لمعالـ ال
ضػػػمف هػػػذا المعطػػػا الفكػػػرم فػػػإف الربيػػػ   ،ة تحػػػت سػػػيطرتهاعربٌيػػػحتػػػا تبقػػػا المنطقػػػة ال ،كالفقػػػر

تحديدان، هك مؤامرة "غربيػة" هػدفها نشػر الفكضػا فػي  سكرية، كبسبب ما جرل كيجرم في عربيٌ ال
 كمػػا أف ،عبػػر تػػدمير الجيػػكش، كتغذيػػة الصػػراعات الطايفيػػة كاإلثنيػػة كاأليديكلكجيػػة عربػػيٌ العػػالـ ال

فػػػي   إسػػػراييؿ)تمثػػػؿ فػػػي تكػػػريس تفػػػكؽ ي، ال ٌل ػػػة نشػػػر الفكضػػػا مػػػفهػػػدؼ الكاليػػػات المتحػػػدة 
 . 2015)ياغي،  الطبيعية المنطقة، ككذلؾ استمرار السيطرة عما ثركاتها

رتػػأت الدراسػػة ضػػركرة اكمػػف أجػػؿ شػػرح كتحميػػؿ خمفيػػات المشػػيد السػػكرم الػػدمكم الػػداخمي، 
 التطرؽ لمكاقا السكرم في ظؿ حكـ عائمة األسد، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

كهػػػك "حػػػافظ األسػػػد" التػػػاب  لمطايفػػػة  ،ات  ػػػاـ أحػػػد ضػػػباط الجػػػيش السػػػكرميالسػػػبعينفػػػي أكايػػػؿ   -
كمكافقػة مػف النظػاـ  حينيػذ،ليػة كى كية، بانقلب عما نظاـ الحكػـ القػايـ، ككػاف ذلػؾ بتغطيػة دي مى العى 

ألف الحػػاكـ الجديػػد يحظػػا بمكافقػػة الكاليػػات  ؛العػػالمي، كمػػف هنػػا بػػدأت معانػػاة الشػػعب السػػكرم
 ريكيػة كاالتحػاد السػكفييتي )سػابقان ، فبػدأ فػي بنػاء نظامػه الطػايفي الشػمكلي المسػتبدٌ المتحدة األم

الشعب مف  دٌ كحاكؿ كسب كي   ،111 -109: 2006 فاف داـ،بدعـ كمباركة األكساط الدكلية) 
يهػػاـ العػػرب  ،كالديمقراطيػػة ،الحريػػة :انػػة، مثػػؿ ػػلؿ إطػػلؽ شػػعارات رنٌ  كالكحػػدة االشػػتراكية، كا 

كانػػت  1982رم بفكػػرة المقاكمػػة كالممانعػػة، كدعػـ الشػػعب الفمسػػطيني، كفػػي عػػاـ كالشػعب السػػك 
نية كلكنػه ها تنظيـ اإل ػكاف المسػمميف كشػرايف كاسػعة مػف الطايفػة الس ػءملمف انتفاضة كاف كرا

كدكلي  عربيٌ  اـ بارتكاب مجازر كتدمير مدينة كاممة )حماة  عما رؤكس أهمها، كسط صمت 
تػػه كاحتكػار المناصػػب العميػا لقيػػادة الجػػيش فػػي بنػاء  كٌ   الػديكتاتكر) اسػتمر هػػذا ،ك ػكؼ شػػعبي

  .160 -132: 2006 داـ، فافمف رمكز الطايفة العمكية) 
كدعػػػـ  ،ي، فكانػػت السياسػػػة الظاهريػػة مقاكمػػػة الغػػربيرانػػػاتحػػد النظػػػاـ السػػكرم مػػػ  النظػػاـ اإل -

ؿ الشػػعب رات تحٌمػػكدعػػـ كحػػدة الشػػعب السػػكرم، كمػػف أجػػؿ هػػذي الشػػعا ،القضػػية الفمسػػطينية
ألنهػػا تممػػؾ مػػف الػػنفط مػػا  ينبغػػي أف تكػػكف أغنػػا الػػبلد سػػكريةمػػ  أف  ،السػػكرم العنػػاء كالفقػػر

سياسػػػتها الباطنيػػػة  ،كيػػػةمى رات الػػػبلد طبقػػػة اسػػػتقراطية عى ، كمػػػا سػػػيطر عمػػػا مقػػػدٌ تممكػػػه  طػػػر
كالتفريػػػؽ  ،كحمايػػػة الحػػػدكد مػػػ  "إسػػػراييؿ" ،كتمييػػػ  القضػػػية الفمسػػػطينية ،االسػػػتمرار فػػػي الحكػػػـ

لكػف  ،د الشعب السكرم هػذي الثػكرةكم  بداية شرارة الثكرة التكنسية "ثكرة الياسميف" أيٌ  ،الطايفي
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فتيػة مػف أبنػاء مدينػة درعػا فػي الجنػكب   طٌ  2011كايؿ العاـ أن  مف إبداء رأيه، كلكف في مي 
هػػـ ك سػػمؾ ذك فقػػاـ النظػػاـ باعتقػػاؿ األطفػػاؿ، ك  ،الحريػػة عمػػا جػػدراف مدرسػػتهـ السػػكرم شػػعاراتً 

مارس  18ك رجكا بتاري   ،السبؿ إلنقاذ أبنايهـ دكف جدكل، فمجأكا إلا أسمكب االحتجاج كؿٌ 
فقػػػابمهـ النظػػػاـ باألسػػػمكب األمنػػػي، ليكػػػكف الحػػػدث شػػػرارة  ،مطػػػالبيف بالحريػػػة لألطفػػػاؿ 2011

بػؿ تػ مر لتصػبف  ،كصػمت دكلػي عربيٌ كسط ضعؼ كعجز  السكريةالثكرة التي ألهبت المدف 
 . 2012الحكراني، " )عربيٌ هي األعقد كاألصعب في ثكرات "الربي  ال السكرية الثكرة

 
ىػك تحطػيـ لمقػدرات العسػكرية  ،2011منػذ نيايػة عػاـ  سػكريةما يجػرم فػي  ،حقيقةن 

فػػي ة كمػػا عربٌيػػالقيػػادة ال فػػي دكلػػة كانػػت تمتمػػؾ مقكمػػاتً  ،كتػػدمير لمحيػػاة المدنيػػة كالحضػػارية
، إال سػكريةالنظر عف طبيعة النظاـ االسػتبدادم فػي  غٌض بف ،مصر ككما حدث لمحالة العراقية

أنظػار قػكل الييمنػة  مف الدكؿ التي تممػؾ مػف المقػدرات كالمقكمػات مػا يجعميػا محػطٌ  أنيا تيعدٌ 
التي تحاكؿ مف فتػرة ألخػرل اعتمػاد كسػائؿ  ،العالمية، كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية

 ،كأساليب الييمنة كلعبة التحالفات ،باشرة كالحركب بالككالةلبسط نفكذىا بالحركب الم ،جديدة
 كأخيران ما عيرؼ بالجيؿ الرابا مف الحركب.

 كالتركيػز" السػكرية الثػكرة" كدكافػا خمفيػات السػتعراض الدراسة تسعى الٌصدد ىذا كفي
 كمػا أطرافيػا، كاخترقػت بيػا عبثت التي الفكضى آثار تكضيح ثـ مف الداخؿ، مف سكرية عمى
 مسيرتيا؟ تطكر في األمريكي الدكر ىك

 :(التركيبة السكانية كالطائفيةمف الداخؿ) سكرية .أ 
مف ميزة في التعدد الطػايفي كالعر ػي، حيػث سػاهـ ذلػؾ فػي  سكريةأثبتت التجربة أف ما تتمت  به 

د كفػػػي نظػػػرة عمػػػا التعػػػدا ،سػػػكرية مػػػؽ ثقافػػػة عريقػػػة لهػػػا حضػػػارة منػػػذ القػػػدـ، أصػػػبف نقمػػػة عمػػػا 
الػػكاردة فػي السػػجؿ المػدني السػػكرم بػأف تعػػداد السػػكاف  حصػاءاتي لهػػذي الدكلػة، فتشػػير اإلالسػكاني 

مميػػػكف سػػػكرم  4مميػػػكف نسػػػمة، كأف مػػػا يقػػػارب مػػػف  23.695بمػػػن نحػػػك  2010منػػػذ بدايػػػة عػػػاـ 
 ، كمػا كأكردسػعيان كراء الػرزؽ ؛عربػيٌ يعيشكف  ارج البلد، حيث يتركػز أغمػبهـ فػي دكؿ ال مػيا ال

 منتصػؼ حتػا سػكرية سكاف عدد إف ،السكرية الحككمة لرياسة التاب  لرحصاء المركزم المكتب
 التػػي كالمحميػػة الدكليػػة التقػػديرات معظػػـ بحسػػب نسػػمة، مميػػكف 19ك 18 بػػيف تػػراكح ،2015 عػػاـ

  .2015، سكريةأ بار ) سكرية في صدرت

http://www.syria-news.com/
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 عػػػدة طكايػػػؼ، عاشػػػت عمػػػا مػػػدار  ػػػركف فػػػي حالػػػة مػػػف الػػػكدٌ كلقػػػد تٌشػػػكؿ المجتمػػػ  السػػػكرم مػػػف 
كهػػي األغمبيػػة فػػي  ،نةكالكيػػاـ، كسػػاهمت فػػي بنػػاء حضػػارة الشػػاـ، كمػػف أبػػرز هػػذي الطكايػػؼ، الٌسػػ

 فت األمريكيػة تشػير إلػا أنهػـ يمثمػػك  ، فالتقػديرا2013مػايك  27 المجتمػ  السػكرم )الجزيػرة نػت،
لحمػػيـ  ػػداـ نايػػب الػػرييس السػػكرم السػػابؽ ، فػػي حػػيف أفػػاد عبػػد اسػػكرية% مػػف سػػكاف 77نسػػبة 

  .2012% )زيزاف، 85نة تصؿ إلا ، أف نسبة الس  2005عف النظاـ منذ عاـ  كالمنشؽٌ 

، 1986عػػاـ  سػكريةحصػػايية رسػمية فػػي إ% حسػب 11.5مػا نسػػبته  فثػـ يػػأتي العمكيػكف كيمثمػػك 
 فإ :عبد الحمػيـ  ػداـ%، كيقكؿ 10في حيف أف التقديرات األمريكية تشير إلا أنهـ يمثمكف فقط 

  .المرج  السابؽ% ) 9نسبتهـ ال تتعدل 

%، كالػػدركز الػػذيف تمثػػؿ نسػػبتهـ 4.5مكف ف الػػذم يشػػكٌ يأ ػػرل تتمثػػؿ فػػي المسػػيحي كهنػػاؾ طكايػػؼي 
، كالتػػي تمثػػؿ 1986ها لعػػاـ حصػػايية نفًسػػ% حسػػب اإل0.5%، كالشػػيعة 1ف ي%، كاإلسػػماعيمي3

باإلضػػافة إلػػا مجمكعػػة مػػف اليهػػكد التػػػي  ، السػػػابؽالمرجػػ  ) سػػكريةحصػػايية رسػػمية فػػي إآ ػػر 
 ، كمػا أف هنػاؾ 2013 مػايك 27تشكؿ بض  ميات فػي دمشػؽ كحمػب كالقامشػمي )الجزيػرة نػت، 

كيتحػدثكف المغػة الكرديػة، كهػـ مجتمػ   ،يف الذيف يقيمكف في الحسػكة كعفػريفيمجمكعة مف اليزيد
 ةه عربٌيػػػتهـ اهـ كعػػػادرغـ مػػػف أف تقاليػػدى بػػال ،مغمػػؽ ال يتزكجػػػكف مػػف القكميػػػات أك األديػػاف األ ػػػرل

ر ية، فيمثؿ العرب أكبػر مككنػات مف ناحية عً  سكرية ، أما التركيبة السكانية في المرج  السابؽ)
% مػػف 7% مػػف مجمػػكع السػػكاف، ثػػـ يمػػيهـ األكػػراد الػػذم يمثمػػكف 80كيشػػكمكف  ،الشػػعب السػػكرم

كعػة مػف التركمػاف كالشػركس كاألرمػف ردم، باإلضػافة إلػا مجمالسكاف بعػدد يتػراكح بػيف مميػكف كيػ
  .المرج  السابؽكاألشكرييف )

فػػل تكػػاد طايفػػة معينػػة تنفػػرد فػػي مدينػػة  ،مندمجػػة بالكامػػؿ الشػػعب السػػكرم تركيبػػةن  عتبػػر تركيبػػةي كتي 
 كية.مى مثؿ اللذ ية التي تحظا بأغمبية عى  ،كمناطؽ ذات أغمبية لكحدها، م  كجكد مدفو 

 العناصر األجنبية المسمحة: .ب 
لكػف  ،ألنهػا كفمػت الكحػدة المعيشػية ،سػكريةإف أ طر ما في األمر ليست التعدديػة المكجػكدة فػي 

 مكطفى  سكرية، أصبحت 2012في مارس  سكريةال طير هك أنه منذ اندالع شرارة األحداث في 
مػػػف  بػػػؿ مك ػػػ  "زمػػػاف  العديػػػد مػػػف القكميػػػات الجديػػػدة مثػػػؿ، القك ػػػازييف حيػػػث يػػػذكر تقريػػػر ميعػػػدٌ 

مقاتػػػؿ مػػػف دكؿ الككمنكلػػػث الركسػػػي "االتحػػػاد السػػػكفييتي سػػػابقا"  2000ف أكثػػػر مػػػف الكصػػػؿ"، أ
، عٌبر الرييس الركسي )فلديمير بكتف  2015كفي أيمكؿ عاـ  ،السكريةف عما األرض ك متكاجد

، مؤكدان عما ضركرة مساندة نظػاـ األسػد السكريةعما ظاهرة تدفؽ هؤالء المقاتميف إلا األراضي 
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سػكؼ يشػكؿ  طػران  –حسػب تعبيػر بػكتف  –ألف ذلػؾ  ،دـ السػماح لهػـ بػالعكدةفي مكاجهتهـ، كع
  .2015عما ركسيا ) مك   زماف الكصؿ، 

مقاتػػؿ )أيغػػكرم  يقػػاتمكف  3000، أف نحػػك ةسػػكري ا مكا ػ ي ًهػػكبحسػب بعػػض المعمكمػػات التػػي ذكرتٍ 
كيقيمكف في ريػؼ إدلػب الغربػي كريػؼ  ،كا م  عكايمهـضمف الحزب التركستاني، كأف معظمهـ أتى 

ال ذ ية الشمالي، كتكاجد التركستاف ال يقتصر عما األيغكر، فهناؾ عدد مف الطاجيػؾ كاألكزبػؾ 
ال اضػػعة لتنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػلمية )داعػػش  فػػي  السػػكريةكالتركمػػاف الػػذيف تكافػػدكا إلػػا األراضػػي 

  .المرج  السابؽيـ هناؾ )نان مف التنظ، كأصبحكا مككٌ سكريةالمنطقة الشر ية مف 

 بؿ اندالع االحتجاجات ضد نظاـ  سكريةكما أف هناؾ مجمكعة مف األفغاف )الهزارة  د مكا إلا 
، الػذم يػذكر 2014 يكنيػه عػاـي معهػد كاشػنطف لمدراسػات فػي دي تقريػر أعػدٌ األسد، بحسب مػا أٌكػ

جكا فػػي الميميشػػيات ، كسػػرعاف مػػا انػػدمسػػكريةشػػيعي انتقمػػكا لمعػػيش فػػي جنػػكب  2000أف حػػكالي 
كذكػرت صػحيفة ككؿ سػتريت جكرنػاؿ  ،التي تقاتؿ ضد الجيش الحر كفصايؿ المعارضة األ ػرل

ي جٌند اللجييف األفغػاف الشػيعة لمقتػاؿ فػي يران، أف الحرس الثكرم اإل2014األمريكية في أيار، 
يػة، كنشػرت إيران دكالر أمريكي، باإلضافة إلػا أكراؽ إ امػة 500شهرية تبمن  كفؽ ركاتبى  ،سكرية

آالؼ مقاتػػؿ أفغػػاني كباكسػػتاني يقػػاتمكف إلػػا جانػػب  5ران مفػػادي أف صػػحيفة التػػايمز البريطانيػػة  بىػػ
ة الهػػػزارة الفقيػػػرة ي عمػػػا أ مٌيػػػمٌػػػالتػػػي اعتمػػػدت بشػػػكؿ كي  ،إيػػػرافكبتجنيػػػد مباشػػػر مػػػف  ، ػػػكات األسػػػد

  .المرج  السابؽ)

رهػػػا حػػػزب اهلل كفٌ  ،فػػػي المشػػػهد السػػػكرم الػػػدا مي، اسػػػتند عمػػػا أرضػػػية  صػػػبة فالتغمغػػػؿ الشػػػيعي  
د رسػػػميان بػػػدعـ بشػػػار األسػػػد فػػػي العديػػػد مػػػف عنػػػدما تعهٌػػػ ،العػػػاـ حسػػػف نصػػػر اهلل هي كأمينيػػػ ،المبنػػاني

ىذه الخطكة خطيرة مٌيدت لحالة االستقطاب  إفكحسب اعتقادم،  ، 2013المناسبات ) سالـ، 
ف النسػػيج السػػكاني/ االجتمػػاعي إ :ان عمػػى مػػا تقػدـ، يمكػػف القػػكؿتأسيسػػ ؛سػػكريةالطػائفي فػػي 

د حالة فريدة مثمما كانت خّلؿ التاريخ السػكرم كمسػيرتو ، لـ تعي سكريةكالتركيبة الطائفية في 
ي تنػػاثر التػػالكب ،يػػة كدكليػػةإقميمكتطكراتػػو، فسػػرعاف مػػا تػػـ اختراقيػػا كاسػػتقطابيا مػػف أطػػراؼ 

كمأسػػػاكيتيا، كطغػػػت المناطقيػػػة  ىاالطائفيػػػة بكػػػؿ صػػػكر كتبعثػػػر الجسػػػـ الكاحػػػد، كتجسػػػدت 
تسػػمؿ عشػػرات اآلالؼ مػػف حيػػث ممػػا زاد مػػف األمػػكر تعقيػػدان،  ،كاالصػػطفاؼ الطػػائفي كالعرقػػي

المسمحيف كبرزت ظاىرة )المميشيات المسمحة األجنبية( سكاء كانت سنية أك شيعية، مدعكمة 
 سػكريةي نيايػة المطػاؼ إلػى تحػكؿ ليا أجندتيا كبرامجيا التػي تيػدؼ فػ ،مف أطراؼ خارجية

 إلى دكيّلت مفككة كمتناحرة.
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 السكرية الثكرةأسباب كدكافا  .ج 
 : 7-3: 2014، فهد)عمى النحك اآلتي السكريةيمكف استعراض أسباب كدكافا الثكرة    

  ي حػزب البعػث السػكرم ه السياسػي، فنجػد أنػه منػذ تػكلٌ كالتػي أبرزهػا حق ػ ،فقػداف الشػعب لحقك ػه
ـى  ، ثػػـ ان عامػػ 30مػػه كٍ ، كاسػػتمرار حي 1970، ثػػـ انقػػلب حػػافظ األسػػد عػػاـ 1963فػػي العػػاـ  الحكػػ

، لـ يستط  الشعب السػكرم أف المرحمة الحاليةحتا  2000تكريثه البنه بشار األسد منذ العاـ 
 أك يشارؾ في الحياة السياسية )مشاركة حقيقية . ،رأمو  أمٌ  بدمى يي 
  اال تصادية: حيث يذكر التقريػر الػكطني الثػاني فػي العػاـ  حالة الفقر المد   كتدهكر األكضاع

% مف إجمالي السكاف أصبحكا تحػت  ػط 34.3مميكف نسمة بما يعادؿ  7أف حكالي  ،2010
 ،2009مميػػكف نسػػمة فػػي العػػاـ  3.7% بمػػا يمثػػؿ 16.5الفقػػر، كأف معػػدؿ البطالػػة كصػػؿ إلػػا 
 يكف نسمة.مم 7% بما يعادؿ 32 ػك درت البطالة بصكرة غير رسمية ب

   ًلػذلؾ كجػدنا أف الثػكرة انطمقػت مػف  ،نيفداء الذم ينتهجها الحزب الحاكـ لمػديف كالمتػديٌ حالة الع
كأف عػدد المتػػدينيف ان رطػكا فػي صػػفكؼ الثػكار كعٌرضػكا أنفسػػهـ ل طػر االعتقػػاؿ أك  ،المسػاجد
 المكت.

   ـ سد هػك مػف سػمٌ : يحتفظ الشعب السكرم في ذاكرته أف حافظ األ إسراييؿ)ضعؼ النظاـ أماـ
كهػػك مػػػف أذاع بيػػػاف سػػػقكط  ،عنػػػدما كػػاف كزيػػػران لمػػػدفاع )آنػػػذاؾ  1967عػػػاـ  سػػػراييؿالجػػكالف إل

 2000بشار إلا الحكـ في العاـ  ابنه م  أنه لـ يكف سا طان في الحقيقة، كعندما جاء ،الجكالف
 .سكريةية المكررة ضد سراييمحافظ عما نفس السياسة بالرغـ مف االعتداءات اإل

  كالتعميميػػػة ،كالتجاريػػػة ،حالػػػة الظمػػػـ كانعػػػداـ المسػػػاكاة: فػػػي كػػػؿ مجػػػاالت الحيػػػاة اال تصػػػادية، 
 كٌلد حالة اليأس مف النظاـ.مما  ،كالسياسية ،كال دماتية

   ٌكصػػؿ عػػددها النظػػاـ األسػػدم نظػػاـ  ػػايـ عمػػا األجهػػزة األمنيػػة كالتػػي ف ،ؿ األجهػػزة األمنيػػةتغػػك
كتبمػػػن ميزانيتهػػػا ضػػػعؼ ميزانيػػػة  رجػػػؿ أمنػػػي،ألػػػؼ  365 حػػػكالي كيعمػػػؿ فيهػػػا ،جهػػػازان  17إلػػػا 

 الجيش السكرم.
   :كال أحػػد يعػػرؼ أيػػف  ،ذكراعتقالػػه دكف أسػػباب تيػػ فمػػف السػػهؿفقػػداف المػػكاطف السػػكرم لكرامتػػه

 ،ا كهػك مسػجكفتػكفٌ ك ػد يي  ،ـ إلػا أيػة محاكمػةقػدٌ كال يي  ،كال يػراي أهمػه ،هك د يطكؿ اعتقالي  ،اعتقؿ
 كهذا األمر حدث م  عشرات اآلالؼ مف المكاطنيف السكرييف. 
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 ، ما يمي:سكريةفي الثكرة سببتيا التي  الحربمف نتائج  .د 
مقتؿ أعداد كبيرة مف الشعب السكرم منذ اندالع أحداث الثكرة، كيذكر المرصد السكرم، أف عدد  -

 210.060ارتفػػ  إلػػا  7/2/2015منػػذ انػػدالع أحػػداث الثػػكرة حتػػا تػػاري   سػػكريةالضػػحايا فػػي 
ف عػػدد إمػػ  تك ػػ  أف يكػػكف العػػدد الفعمػػي أكثػػر مػػف ذلػػؾ، حيػػث  ،نصػػفهـ مػػف المػػدنييف ،ان ش صػػ
ألؼ ش ص مف المقاتميف، كأف عدد المصابيف بمن مميػكف كنصػؼ مميػكف سػكرم،  85ٌدرالقتما  ي 

ثيبتػػػت ك  ،مػػػف الػػػبلد هاربػػػان  مميػػػكف سػػػكرمٌ  3.73 حػػػكالي فيمػػػا رصػػػدت تقػػػارير األمػػػـ المتحػػػدة أف
شػػهد  2015لحقػػكؽ اإلنسػػاف بػػأف عػػاـ أسػػماؤهـ كلجيػػيف فػػي ال ػػارج ، كيػػذكر المرصػػد السػػكرم 

ة مكيرف  هذا الػر ـ الحصػي ،طفؿ 2500، بينهـ أكثر مف سكريةألؼ ش ص في  55كحدي مقتؿ 
المرصػػػػد السػػػػكرم لحقػػػػكؽ االنسػػػػاف، ألػػػػؼ  تيػػػػؿ ) 260إلػػػػا  السػػػػكريةاإلجماليػػػػة لمحػػػػرب األهميػػػػة 

2015.  
نكعػان مػف أسػاليب التعػذيب تسػت دـ بحػؽ المعتقمػيف  39في تقرير لمنظمة العفك الدكلية، أكرد أف  -

، 2012فػػي العػػاـ  ةألػػؼ معتقػؿ، حسػػب تقػػارير مكاتػب حقػػكؽ اإلنسػػاف الػكارد 25هـ كالبػالن عػػددي 
مػػايك  29كا عمػػا المعػػتقلت منػػذ بدايػػة األحػػداث كحتػػا كالػػذم يػػذكر بػػأف مايػػة ألػػؼ شػػ ص مػػرٌ 

 215أف االعتقػػػاالت فا ػػػت  ،نقػػػلن عػػػف تقريػػػر لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف السػػػكرية، كأكردت الشػػػبكة 2012
) متػػػػكلي،  7/8/2015% مػػػػنهـ محتجػػػػزكف لػػػػدل  ػػػػكات األسػػػػد كذلػػػػؾ حتػػػػا 99ألػػػػؼ معتقػػػػؿ، 

2015.  
نػه سػجؿ إال يمكػف أف يغفرهػا لػه التػاري ، إذ كمف النتايا أيضان، ما  مفه نظاـ األسد مف مجازر    

عددان كبيران مف المجازر بحؽ الشعب السػكرم مسػت دمان القػكة العسػكرية المفرطػة، كمسػتقكيان بقػكل 
تنظػػػيـ الدكلػػػة اإلسػػػلمية  ،اإلفػػػراط راؽ لػػػبعض التنظيمػػػات المتشػػػددة مثػػػؿ ا ارجيػػػة، كمػػػا أف هػػػذ

 .  2014حؽ المكاطنيف أيضان )لغراند، كالتي أصبحت تنتها أساليب  تؿ بشعة ب ،)داعش 
كعػدد مػف  "،بعمبة كتمبيسػة كالقصػيرك"ريؼ حمص  :مثؿ ،تدمير الحضارة كالحياة في مدف ك رل -

كيػػذكر  "حػػي بابػػا عمػػرك كحػػي ال الديػػة، كالبياضػػة، كبػػاب السػػباع ككػػـر الزيتػػكف ،"األحيػػاء مثػػؿ
باإلضػػافة  ،مدينػػة حمػػص التػػي أصػػبحت شػػبه  اليػػة ير ثمثػػتقريػػر لحقػػكؽ اإلنسػػاف أف النظػػاـ دٌمػػ

دلب كدير الزكر كريؼ دمشؽ"مف القرل في محافظة  إلا عددو     .2012)التكبة،  "درعا كا 
 الداخمية: سكريةتطكرات  ضكء في الخٌّلقةإدارة الفكضى  .ق 

 يا مف الػنيج السػممي إلػى الطػابا الػدمكم، كانتقالى السكريةف تطكر مسيرة الثكرة إ بدكف شؾ،
، كاف نتاجان طبيعيان لإلرث السيئ كالفساد المتفشي كالظمـ كاالستبداد الذم مارسػو النظػاـ الحادٌ 

رىػػا بكػػؿ يالسػػكرم بحػػؽ شػػعبو، كمػػف حػػؽ الشػػعكب مكاجيػػة الػػنظـ االسػػتبدادية الفاسػػدة كتغي
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انحرفػت عػف مسػارىا، فتعرضػت  -فػي ضػكء تطكراتيػا –د أف ىػذه الثػكرة يٍ الكسائؿ المتاحة، بى 
مف االستقطاب كالتدخّلت األجنبية، باختّلؼ أجندتيا كأدكاتيا، كلكف، مػا يمفػت االنتبػاه الة حل

، كآليػات تحػكؿ ثكرتػو. سػكريةفي )حالتنا الدراسية( ىػك متابعػة أجنػدات الػدكر األمريكػي فػي 
إلى حالة عارمة مف الفكضى لتصب في نياية المطاؼ في سبيؿ تحقيؽ أىدافػو. كىنػا سػكؼ 

ر المكقػؼ األمريكػي، لمتػدليؿ عمػى سػعيو نحػك تحقيػؽ أجندتػو، كذلػؾ عمػى يتـ استعراض تطك 
 النحك التالي:

ػػا إلػػا منعػػه، بػػؿ غػػلػػـ تكػػف الكاليػػات المتحػػدة األميركيػػة تر   - ب فػػي التغييػػر، لكٌنهػػا لػػـ تعمػػد أيضن
 كاشنطف إلا تد ؿ عسػكرم مباشػر، حاكلت التأ مـ معه في سياؽ استراتيجية ال تؤدم إلا جر  

،) كهػذا مػا نفسػه، تمكٌنهػا عبػر أدكات م تمفػة مػف الػتحكـ بمسػارات التغييػر كنتايجػهفي الك ت ك 
 .ييعرؼ في األدبيات بالجيؿ الراب  مف الحركب 

هذا التغير يدلؿ عمػا  ،السكريةتجاي الثكرة ة د  عً تغيرت مكا ؼ الكاليات المتحدة األمريكية مرات  -
، فػنلحظ سػكريةكر التػد ؿ األمريكػي فػي ا تلؼ األكليات في مراحؿ الثكرة، كيتضف حجػـ كد

ر كهػػي شػػهأ 6ا ػػؼ متذبذبػػة كمتػػرددة، فمكثػػت أف اإلدارة األمريكيػػة منػػذ بدايػػة الثػػكرة كػػاف لهػػا مك 
كلػػػـ تكتػػػرث لم سػػػاير البشػػػرية التػػػي  مفهػػػا النظػػػاـ، كأكثػػػر مػػػا فعمتػػػه هػػػي،  ،فػػػة النظػػػاـف كً تػػػرجٌ 

نػػػي، كدعػػػت األسػػػد الت ػػػاذ  طػػػكات مػػػف دمكيػػػة حمهػػػا األم السػػػكريةتمنياتهػػػا أف ت فػػػؼ القيػػػادة 
مػػػػف الديمقراطيػػػػة، كلقػػػػد صػػػػٌرح الػػػػرييس  تحقػػػػؽ  ػػػػدران إصػػػػلحية تمٌكنػػػػه مػػػػف إعػػػػادة السػػػػيطرة كأف 

" )صػػحيفة العػػرب، أف عمػػا األسػػد أف يقػػكد انتقػػاال إلػػا الديمقراطيػػة أك يفسػػف الطريػػؽاألمريكػػي أكبامػػا: "
2013 :7 . 

شػػػهر السػػػتة األكلػػػا مػػػف الثػػػكرة، بعػػػد نتهػػاء األرت اإلدارة األمريكيػػػة مػػػف سياسػػػاتها بعػػػد القػػد غٌيػػػ -
صلحات، كبعد ارتفاع أعداد الضحايا كتكس  ر عة إجرم أم تغيرات كال إدراكها أف األسد لف يي 

د شػػعكر لػػدل الكاليػػات المتحػػدة بػػأف األمػػكر  ػػد ت ػػرج مػػف يػػد األسػػد كأيػػديها، فبػػدأت الثػػكرة، فتكلٌػػ
بتحميؿ بشار األسد المسػؤكلية عػف  تػؿ السػكرييف كتػدهكر األكضػاع، ككانػت الرغبػة األمريكيػة 

)صػػػحيفة العػػػرب،  دكف المسػػػاس بالبنيػػػة األساسػػػية لمنظػػػاـ السػػػكريةكاضػػػحة فػػػي تغييػػػر القيػػػادة 
2013 :7.  

جػراءات مفادهػا، اسػتنزاؼ جميػ  القػكل سػكاء إكاليات المتحدة فػي سياسػاتها إلػا ات ػاذ انتقمت ال -
.  النظاـ أك المعارضة، بحيث تستمر الثكرة دكف أف تنتصر، كأف يستمر النظاـ دكف أف ينهـز

يجاد بديؿ كهػك أشػبه بعمميػة تجميميػة، عػف طريػؽ مشػاركة إحاكلت الكاليات المتحدة األمريكية   -
، كفػي هػذي المرحمػة زاد سػكريةر النظاـ م  عدد آ ريف مف المعارضة فػي حكػـ عدد مف عناص
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التعامػػؿ األمنػػي باسػػت دامه السػػلح الكيميػػايي، فمجػػأت اإلدارة األمريكيػػة إلػػا   سػػكةالنظػػاـ مػػف 
حة بأنهػػا ال ترغػػب فػػي ضػػعاؼ  ػػكة النظػػاـ عبػػر  صػػفها لعػػدة مكا ػػ  تابعػػة لػػه، مصػػرٌ إأسػػمكب 

علنه أنػه سػيحقؽ إسقاطه، كهذا ما  اـ به األسد عبر إمرحمة  الكصكؿ بأم عمؿ عسكرم إلا
هػػػا دفعػػػة كاحػػػدة بإشػػػراؼ مػػػرا بيف دكليػػػيف، كهػػػذا مػػػا ال ػػػا ترحيبػػػان كاسػػػعان المطالػػػب األمريكيػػػة كم  

  .7: 2013)صحيفة العرب، 
كزادت مف تحفظو عف دعـ  ،كيمكف تحديد جممة عكامؿ ساىمت في تراجا المكقؼ األميركي

لألبحاث  عربيٌ )المركز ال كحسـ األمكر لصالح المعارضة ،السكريةالثكرة 
 : 2013،كالدراسات

مػػػف  عػػػددتكلػػػد حالػػػة القمػػػؽ لػػػدل الكاليػػػات المتحػػػدة مػػػف التكجهػػػات السياسػػػية كاأليديكلكجيػػػة ل  -
نها ال ترغب بدعـ هذي المجمكعات بالسلح إالمجمكعات المسمحة المعارضة لمنظاـ السكرم؛ إذ 

 ا حسـ المعركة لصالحها.بما يؤدم إل
كمسػارها المسػٌمف، كمػا  ػد ي مفػه الحسػـ  السػكريةتنظر الكاليات المتحدة بريبة إلا كا   الثكرة   -

العسػػػػكرٌم لقػػػػكات المعارضػػػػة مػػػػف نتػػػػايا محتممػػػػة، أبرزهػػػػا فكضػػػػا السػػػػلح، كانتشػػػػار الجماعػػػػات 
ت سػمبية عمػا أمػف المنطقػة المتشددة، كغياب سمطة مركزٌية  كٌية. تعكد مثؿ هذي النتػايا بتػداعيا

 . إسراييؿ)كب اصة عما حميفتها 
، كب اصػػة العسػػكرٌية منهػػا، كغيػػاب السػػكريةفػػي ظػػؿ حالػػة التشػػرذـ فػػي صػػفكؼ المعارضػػة   -

لػػذلؾ بػػدأ  .محػػؿ النظػػاـ الحػػالي بػػديؿ ذم تكجهػػات معقكلػػة بالنسػػبة إلػػا الكاليػػات المتحػػدة ليحػػؿٌ 
المك ػػػؼ الركسػػي الهػػػادؼ إلػػا إيجػػػاد حػػؿ سياسػػػي  مريكػػي يتبمػػػكر باتجػػاي تقػػػاربي مػػفالمك ػػؼ األ

محققػة بػذلؾ مصػالحها كمحافظػة فػي  ،يضمف الحفاظ عما النظػاـ كفػؽ بنيتػه الحاليػة كمؤسسػاته
جػكف كيػرم  حػالي. عٌبػر كزيػر ال ارجيػة األميركػي البػؿ كتفك هػا  إسراييؿ)عما أمف  هالك ت نفس

، إذ 2013كػػانكف الثاني/ينػػاير  24بكضػػكح عػػف ذلػػؾ فػػي شػػهادة أدلػػا بهػػا أمػػاـ الكػػكنغرس فػػي 
، كاألبحػػاث لمدراسػػات عربػػيٌ ال المركػػز) "هػػك أ ػػؿ الشػػركر السػػكريةإٌف التنسػػيؽ مػػ  ركسػػيا فػػي األزمػػة " : ػػاؿ

2013 . 
كانػت لامضػة كليػر  سػكريةكيتضح لمباحث أف سياسة الكاليات المتحػدة مػف أحػداث 

ثػػـ لجئػػت إلػػى الكسػػاطة إلػػى حػػيف قػػررت اسػػتنزاؼ  ،ثػػـ انتقمػػت إلػػى مرحمػػة التػػردد ،كاضػػحة
الجميا، لكنيا كانت تبدم اىتمامان كبيران بيا، كلعػؿ مػف األسػباب التػي جعمػت اإلدارة األمريكيػة 
تبدك مترددة في بداية األمػر أنيػا، تخشػى مػف الػرأم العػاـ األمريكػي الػذم عػايش التػدخؿ فػي 

كانت قد تزامنػت مػا  السكريةا أف فترة الثكرة درؾ حجـ الخطر عميو. كمأأفغانستاف كالعراؽ، ك 



113 
 

بكادر أزمة اقتصادية عالمية، كاقتراب االنتخابات االمريكية، كاألىػـ مػف كػؿ ىػذا ىػك، مصػالح 
مني السكرم طكاؿ فترة حكـ بشار األسػد الذم يشيد بالضبط األ (إسرائيؿ)الحميؼ االستراتيجي 

كبيػػا  ،معادلػػة ليسػػت بّلعػػب كاحػػد سػػكريةكمػػف قبمػػو كالػػده حػػافظ األسػػد، باإلضػػافة إلػػى أف 
يرافك  سكرية :مثؿ ،ارتباطات عديدة كبحاجة إلى دراسة محسكبة  ،التي تجعؿ المعادلة صعبة ا 

 لكؿ خطكة.

يتنػػاقض مػػا مكاقفيػػا مػػف الثػػكرة المصػػرية  سػػكريةإف مكقػػؼ الكاليػػات المتحػػدة مػػف أحػػداث 
 ،بػػالرئيس الميبػػي "معمػػر القػػذافي"ي مبػػارؾ، كمػػف مكاقفيػػا فػػي اإلطاحػػة كطمبيػػا المباشػػر بتنٌحػػ

ليسػت عمػى قػدر المسػاكاة فػي حسػابات الكاليػات المتحػدة  عربػيٌ كىذا يثبت أف ثكرات الربيػا ال
تمثؿ الحديقة الخمفيػة إليػراف كبالتػالي التػدخؿ األمريكػي البػد  سكرية، ناىيؾ عف أف األمريكية

 أف يككف محسكب كمدركس لما تمثمو إيراف مف قكة إقميمية.

 كىي: ،الداخمية السكريةأطراؼ المعبة عمى الساحة 

 األطراؼ الداعمة لمنظاـ: -أكالن 
كفكرهػػػا  ،مػػػف مصػػػالحها الطايفيػػػة كػػػاف لهػػػا الػػػدكر الػػػرييس فػػػي دعػػػـ النظػػػاـ، انطل ػػػان  :إيػػػراف .1

فػي الػدعـ المػالي مػف  إيرافها لكاف االنهيار المبكر لمنظاـ، لقد أسهمت كلكال دكري اإلمبراطكرم، 
اال تصادم  الدعـى  إيرافي مت  لؿ دعـ ركاتب الجيش كمكظفي النظاـ كاألجهزة األمنية، كما  دٌ 

مثؿ الك كد كغيري مػف مقكمػات الصػمكد، كأسػهمت بشػكؿ كبيػر فػي تقػديـ الػدعـ الم ػابراتي فػي 
مف عتػاد  عسكرم  الدعـ ال إيرافكض   براتها تحت تصرؼ النظاـ للستفادة منها، كما ك دمت 

  .159: 2016،سركر)  سكريةل االستراتيجي   لتكف بذلؾ الحميؼى  ،كجنكد
ـى  حػزبي  : أيػدٌ حزب اهلل .2 ػكدى  ،ن عمنػا السػكرم   اهلل النظػا كمػا أنػه  ،ح بأنػه يقػؼ إلػا جانبػهه كصػرٌ عمى

كفػي  ،باعتبار أف مصمحة الحزب مرتبطة بكجكد النظاـ ؛أرسؿ العديد مف مقاتميه لمساندة النظاـ
إف إسػػػػقاط النظػػػػاـ هػػػػك مصػػػػمحة أمريكيػػػػة هػػػػذا الصػػػػدد صػػػػرح األمػػػػيف العػػػػاـ حسػػػػف نصػػػػر اهلل  ػػػػايلن: "

  .294: 2016سركر،)ا"ية... كعما الشعب السكرم الحفاظ عما نظامه المقاـكإسراييم
أسندت ركسيا النظاـ عما الصعيد السياسػي كعمػا الصػعيد العسػكرم، كأيدتػه كك فػت  ركسيا: .3

مانعػػة ألم إدانػػة لػػه فػػي المحافػػؿ الدكليػػة، كهػػذا مػػا منػػ  الكاليػػات المتحػػدة مػػف المجػػكء لمجمػػس 
كأما عف الدعـ العسكرم فأشرفت ركسيا عما تجديد الترسانة العسكرية لمنظاـ، كأشرفت  ،األمف

 .  2012)التكهة،  مف منطمؽ كبف جماح الغرب األسدى  الصيفي  متً عى ما دى عما التمكيؿ، ك
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 أطراؼ ساندت الثكار ضد النظاـ: -ثانيان 
تزعمػػػت تركيػػػا الحممػػػة ضػػػد النظػػػاـ السػػػكرم، فأشػػػرفت عمػػػا بنػػػاء م يمػػػات اللجيػػػيف  تركيػػػا: .1

عف الجيش السكرم، كعمػا الػرغـ مػف تزعمهػا  كاحتضنت القيادات العسكرية المنشقةى  ،السكرييف
انطل ػػان مػػف أراضػػيها حسػػب  ،سػػكريةلمحممػػة ضػػد النظػػاـ إال أنهػػا لػػـ تسػػمف بػػأم هجػػكـ عمػػا 

تصػريف لدبمكماسػي تركػي لككالػػة )فػرنس بػرس ، كلعػػؿ مػا يفسػر ذلػػؾ أف تركيػا جمهكريػة تعتمػػد 
تجػػاي  يٌ إ ميمػػا دكر كتسػػعا فػػي نفػػس الك ػػت أف يكػػكف لهػػ ،عمػػا مرجعيػػات دسػػتكرية كتشػػريعية

)صػػحيفة القػػدس الفمسػػطينية،  ػػكة جديػػدة فػػي محػػكر التكػػتلت العالميػػة  نػػةن مكك   ،الشػػرؽ األكسػػط
2011.  

 صكصان بعد العممية  ،السكرية: تقارب المك ؼ السعكدم القطرم مف األزمة السعكدية كقطر .2
ي الشكؿ، كهذا ما أكػدٌ  ي  العسكرية الركسية، كهذا المك ؼ تل ا م  المك ؼ التركي ليصبف ثلثً 

 . 2015)محمد، حسيف، كزير ال ارجية القطرم " الد العطية" 
 أطراؼ االستنزاؼ: -ثالثان 

عندما رفضت إدارة أكباما تطكير  ،2013عاـ يان منذ بدأ ذلؾ جمٌ  الكاليات المتحدة األمريكية: .1
التػػي تهػػدؼ لمكصػػكؿ لتسػػكية سياسػػية تنهػػي العػػدكاف  ،صػػيغة تفػػاهـ لتسػػكية الكيمػػاكم الركسػػية

  .2014 نديؿ، )
فػػي  نػػه إ" : ػػايلن   2015/12/06اعتبػػر نتنيػػاهك  ػػلؿ كممػػة لػػه فػػي منتػػدل سػػاباف ) :إسػػرائيؿ .2

"كفي حاؿ كاف النظاـ الحاكـ نظامان مقاكمان، كبحسب األلفاظ التي ، أمر سيء سكريةحاؿ حكمت )داعش  في 
هػك أيضػان أمػر سػيء". كرأل نتنيػاهك أف فػي ضػكء ذلػؾ  سػكريةفػي  إيراف"كفي حاؿ حكمت ، است دمها نتنياهك

ية عما "عدـ العمؿ مف أجػؿ تعزيػز طػرؼ ضػد آ ػر فػي الحػرب الػدايرة، إنمػا تعمػؿ سراييماإل اإلستراتيجيةتقـك 
)حيػػدر، " تقػػدـ عمػػا العمػػؿ بػػيف ال طػػكط  إسػػراييؿ)ف سياسػػة دكلػػة إ" ...عمػػا إضػػعاؼ الطػػرفيف معػػان. متابعػػان 

2015 . 
سعت فرنسا لتكجيه ضربة عسكرية  اضية لمنظاـ السكرم بعد است دامه الكيماكم في  فرنسا: .3
، كلكػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة رفضػػت ذلػػؾ، ك ػػد أسػػهـ هػػذا الػػرفض فػػي 2013غسػػطس أ

المتحدة  ذلتها، إال أنها شاركت  ، كاعتبرت فرنسا أف الكالياتسكريةتراج  الدكر الفرنسي تجاي 
فػػي تكجيػػػه ضػػػربات ضػػػد تنظػػػيـ الدكلػػػة اإلسػػػلمية )داعػػػش ، كهػػػذا مػػػا جعمهػػػا تسػػػير فػػػي ركػػػب 

) فػػي حػػيف أنهػػا شػػعرت ب طػػر تعػػاظـ الػػدكر الركسػػي  ،سػػكريةالكاليػػات المتحػػدة فػػي اسػػتنزاؼ 
 . (2015الصالحي، 
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كشػؼ ضػابط االسػت بارات البريطػاني "تشػارلز شػكيبردج"  تنظيـ الدكلػة اإلسػّلمية )داعػش(: .4
 كلػه:  9/10/2014 لؿ لقاء معه ببرناما " صػارم القػكؿ" عمػا محطػة ركسػيا اليػـك بتػاري  

الست بارات البريطانية كاألمريكية تقفػاف كراء كػؿ األحػداث التػي تعصػؼ بػدكؿ فػي الشػرؽ اإف "
بارات البريطانية دفعتا دكالن إلػا تمكيػؿ كتسػميف كاالست  CIAاألكسط، كأف الم ابرات األمريكية 

تنظيمات مسمحة فػي مقػدمتها تنظػيـ الدكلػة اإلسػلمية )داعػش ، كأف هػذيف الجهػازيف لعبػا دكران 
تنتهػػي فػػي نهايػػة المطػػاؼ  بػػؿ ثػػلث سػػنكات تقريبػػان ل ،هامػػان فػػي تػػأجيا األكضػػاع فػػي المنطقػػة

 . 5: 2014)صحيفة العرب، بظهكر ما يعرؼ ب )داعش 
بريطانيػػا كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة هػػدفت إلػػا  مػػب " :كأشػػار الضػػابط السػػابؽ أيضػػان، إلػػا أف

، معتبػػران بػػأف القػػكات األمريكيػػة باسػػتطاعتها تػػدمير "ة كفػػؽ أجنػػدت سياسػػتها ال ارجيػػةعربٌيػػأنظمػػة 
إبقػػاء تنظػػيـ "الدكلػػة اإلسػػلمية" بسػػرعة فايقػػة، لكػػف كاشػػنطف تهػػدؼ مػػف كراء مماطمتهػػا تمػػؾ، إلػػا 

أكالن، كالحصكؿ عمػا الػدعـ المػالي المسػتمر مػف دكؿ  إيرافالمنطقة في أزمة متكاصمة الستنزاؼ 
  .المرج  السابؽ  )المنطقة في حربها المعمنة ضد )داعش

عمػى كجػو التحديػد، تركػت  سػكريةة، ك عربٌيػعمكمان، إف الفكضى التػي تعصػؼ بػبعض الػدكؿ ال
ػػآثػػاران  التػػي ألقػػت بظػػّلؿ صػػعبة ، ك السياسػػية كاالقتصػػادية كاألمنيػػة عد،كارثيػػة عمػػى جميػػا الص 

عديػدة فػي  ان التػي تضػرب أقطػار  الخٌّلقػةلمتصدم لسياسة الفكضى  ،كمرحمة بحاجة لجيد كبير
 ة، ليذا سنتطرؽ إلى آثارىا السياسية االقتصادية كاألمنية.عربيٌ المنطقة ال

 :التداعيات السياسية -أكالن 

عمػػا إحػداث تغييػر فػػي  كاعػد المعبػػة فػي المنطقػػة  ةتعتقػد الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة أنهػػا  ػادر   -
ي، مف  لؿ رغبتها فػي اسػتمرار تػأـز المشػهد السياسػي يرانبعد إبرامها صفقة الممؼ النككم اإل

كجعمهػػا  إيػػرافاسػػتنزاؼ  حيػػثمػػف  ،، ألف ذلػػؾ ي ػػدـ المصػػالف األمريكيػػةسػػكريةكالعسػػكرم فػػي 
 إيػراففي حػيف أف الكاليػات المتحػدة تكاجػه غػركر  ،ش م  مشهد معقد ليس مضمكف النتاياتعي

، كمػا كتجػد الكاليػات  سراييؿإل)تها بإتماـ مشركعها التكسعي دكف تقديـ أم تنازالت لها كك ناعى 
)مركػػز عمػػراف لمدراسػػات  ي عمػػا حسػػابهاإيرانػػألم تقػػارب أمريكػػي   إسػػراييؿ)المتحػػدة معارضػػة 

  .29-28:  2015،يجيةاإلسترات
مػف التفػرد كاإل صػاء معقػدة حالػة أكجػدت حالة مف المػكت السياسػي، ك  ال ٌل ة مقت الفكضا   -

 في المجتم  السكرم. 
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غٌيبػػت سياسػػات الفكضػػا، الحريػػات كالديمقراطيػػة، كغمبػػت التعػػاملت األمنيػػة كالعسػػكرية التػػي   -
 باتت طاغية في كؿ تفاصيؿ كحياة المكاطف السكرم.

 بت التمثيؿ السياسي الحقيقي.كغيٌ  ،ا تزاؿ السياسة بش ص الرييس -
كبالتػػػالي  ػػػركج  كالشػػػرؽ أكسػػػطي عربػػػيٌ ي كالمحػػػكرم فػػػي النظػػػاـ ال ميمػػػاإل سػػػكريةدكر أفقػػػدت  -

، كمػا  297: 2016ي )سػركر،سػراييماإل – عربػيٌ بشكؿ شبه نهايي مػف معادلػة الصػراع ال سكرية
بييػػة عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي، إذ تػػأثرت مجريػػات الصػػراع المسػػمف بػػيف  السػػكريةكأكجػػدت األزمػػة 

                                                   . ي كالدكلي ميمنظاـ األسد كالمعارضة بتكازنات القكة في النظاميف اإل

، كلػـ يبقػا فيهػا شػيء عمػا صػعيد المؤسسػات، أك الكيػاف السياسػػي، أك السػكريةديمػرت الدكلػة  -
 االجتماعي. 

يعيػػػػد األهميػػػػة  ،ي كالػػػػدكلي ميمػػػػف اإليٍ كلعػػػػؿ امتػػػػداد بييػػػػة عػػػػدـ االسػػػػتقرار الػػػػدا مي إلػػػػا المحيطىػػػػ
الفكضػػػا  "  ؿ لمػػػا يسػػػمي بػػػػدم النظريػػػة الكا عيػػػة، الػػػذم أٌصػػػ، أحػػػد مجػػػدٌ  " بػػػارم بػػػكزاف "  لطركحػػػات

ؽ الػدكؿ عبػر الصػراعات الدا ميػة يػدف  أف تمػز   ،لعنػدما رأ Emerging Anarchy ""  " الناشػية
الجتػػذاب مؤيػديف لهػػا  اإلػا معضػػمة أمػف كاسػػتقرار ممتػدة،  اصػػة أف األطػراؼ المتصػػارعة تسػع

                                                                                                                                                                         .                             Buzan,1991:26)ي كعالمي إ ميممف  ارج الدكؿ، كهك ما يؤدم إلا حالة عدـ استقرار 

 التداعيات االقتصادية: -ثانيان 

بشػكؿ رييسػي، دكف أف تتػرؾ  السػكرية ةطػاؿ المػدنييف كالدكلػبأزمػة ا تصػادية  انقػة تى  سػكريةتمر 
ير أمكري يييف في تس ميمأثران مباشران ككاضحان عما ا تصاد النظاـ الذم بات يعتمد عما حمفايه اإل

 . 47: 2015،اإلستراتيجية)مركز عمراف لمدراسات المالية 

  األمػػيف   الصػػادر عػػف 2014ة لعػػاـ لفيػػحيػػث يػػذكر تقريػػر )أهػػداؼ األ ،انتشػػار الفقػػر كازديػػادي
%، في حيف كػاف 45ارتف  إلا  سكرية"أف معدؿ الفقر في ، العاـ لألمـ المتحدة "باف كي مكف

سيصػبف  سػكريةفي حاؿ استمرار األزمة فػي  هر التقرير بأن% ، كييقدٌ 12، فقط 2010في عاـ 
  .2014الرزاؽ،  عبد عدناف) % مف السكرييف تحت  ط الفقر90حكالي 

   ًالتحميػػػؿ يتحػػػٌدل حػػػدٌ  إلػػػا السػػػكرم اال تصػػػاد الصػػػراع دٌمػػػركبيػػػر فػػػي اال تصػػػاد:  كسػػػاد كتػػػدف 
رصدت ال سػاير التػي كيشير الباحث إلا بعض ما رصدته اإلحصاءات، فمقد  الشامؿ، الر مي

 ،مميػػار دكالر 140حػػكالي األكلػػا مػػف األزمػػة تكبػػدها اال تصػػاد السػػكرم طػػكؿ السػػنكات الػػثلث 
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المرجػػػ  )مميػػػار دكالر  سػػػاير القطػػػاع العػػػاـ  44ع ال ػػػاص، كمميػػػار  سػػػاير القطػػػا 96منهػػػا 
 . السابؽ

   :نحػػك  تراجػػ  إلػػا ،2010مميػػار دكالر فػػي العػػاـ  60 حػػكالي كػػافبعػػدما تراجػػ  النػػاتا المحمػػي
، كبمغػػت ال سػاير فػػي اإلنتػاج المحمػػي  ػلؿ السػػنكات الثلثػػة 2013مميػار دكالر فػػي عػاـ  33

 .   المرج  السابؽ) دكالر مميار  70حكالي  2013، 2012، 2011
   :2009عػػػػاـ  نسػػػػمة  مميػػػػكف 3.7% ) 16.5 البطالػػػػة إلػػػػا معػػػػدؿ كصػػػػؿاستشػػػػراء البطالػػػػة ،

 فػػي نفػػس العػػاـ كازدادت فػػي  نسػػمة  مميػػكف 7) % 34 غيػػر رسػػمية بػػػ البطالػػة بصػػكرة ك ػػدرت
حصػػػػػاييات رسػػػػػمية بعػػػػػد هػػػػػذي اإلحصػػػػػايية. إـ تصػػػػػدر كلػػػػػ،  2012 ،2010،2011)اـ ك عػػػػػاأل

كصػػمت البطالػػة كرجحػت معظػػـ المصػػادر غيػر الرسػػمية بأنهػػا  ،سػكريةكبحسػب صػػحيفة محميػػة 
 . 7: 2014)فهد، 2013في عاـ  %40% ك 30تتراكح بيف 

 التداعيات األمنية: -ثالثان 

   حيث نشاهد يكميػان  ،ةعربيٌ كعما صعيد الساحة ال ،السكريةحالة مف عدـ االستقرار في الساحة
 حالة الفكضا كالقتؿ كالتشريد عبر شاشات التمفزة.

   فعمػػػػا سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ال  ؛سػػػػكريةسػػػمحت الفكضػػػػا ألجهػػػػزة االسػػػػت بارات العالميػػػػة العبػػػػث فػػػػي
مػف الػدا ؿ،  سػكريةاألمنيػة كاالسػت بارية مػف ا تػراؽ  أجهزتها عبر  إسراييؿ)الحصر، نجحت 

ت تتػػاب  األمػػكر كالتطػػكرات عػػف كثػػب، مسػػتغمة حالػػة الترهػػؿ كالتشػػتت التػػي انتابػػت أجهػػزة ذكأ ػػ
 . 297-294: 2016)سركر،  السكريةاألمف في الدكلة 

كفػػي ذات السػػياؽ ، فػػإف الصػػراع السػػكرم تػػرؾ ليصػػبف الحػػاؿ عمػػا مػػا هػػك عميػػه األف، فسػػمحت 
نصػػار أك حسػػيب يػػد ؿ كي ػػرج منػػه الكاليػػات المتحػػدة كالغػػرب لتركيػػا بتػػرؾ حػػدكدها بػػل ر يػػب أ

يتكجهػكف مػف األشػ اص  الم ػابرات التركيػة، كمػا تػرؾ األكركبيػكف العديػدى  فً يي المعارضة تحت أٍعػ
، ككػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لمسػعكدية، تحت أعيف الم ابرات األكركبية الم تمفػة أيضػان  سكرية بكٍ صى 

ػ يػرافكفي نفس الك ػت سيػمف إل دءنا ب كصػكب، بًػدى كالنظػاـ السػكرم باسػتقداـ عناصػرهـ مػف كػؿ حى
يػػة كاألفغانيػػة، ثػػـ تػػرؾ الصػػراع يغػػذم يرانانتهػػاءن بالعناصػػر العرا يػػة كاإلك مػػف حػػزب اهلل المبنػػاني 

ف يقتػػتلف يؾ الطػػرفرٍ كمػػا ال يسػػمف بهزيمػػة المعارضػػة، تىػػ ،فػػل يسػػمف بإسػػقاط األسػػد ،نفسػػه بنفسػػه
 . 2016)مجدم، منهما األ ر  ؼ كؿ  زى نى فيما بينهما حتا يستى 

   كأفقػدتها الحضػكر سػكريةي ل ميمػالػدكر اإل سػكريةفػي كالحػرب الػدايرة  ال ٌل ػةدٌمرت الفكضا ،
الجػكار أصػبحت  ؿك ف دي إحيػث  ،بسػبب حالػة التػدهكر األمنػي الحاصػؿ فيهػا ،الدكلي المستقبمي

 . 297: 2016)سركر،  سكريةتقيـ مناطؽ عازلة م  
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يكليػػػك  28نشػػػرتها صػػػحيفة الدسػػػتكر األردنيػػػة فػػػي عػػػددها المنشػػػكر بتػػػاري   أشػػػارت تقػػػاريري ككمػػػا 
أف تظػػؿ  :مشػػركطان لممنطقػػة العازلػػة، منهػػا ت ضػػكءان أ ضػػرى طىػػعٍ ، أف الكاليػػات المتحػػدة أى  2015

األدنػػػا مػػػف متطمبػػػات األمػػػف التركػػػي،  محصػػػكرة بنطػػػاؽ جغرافػػػي ضػػػيؽ نسػػػبيان، يمتقػػػي مػػػ  الحػػػد  
تطمػف لػه تركيػا مػف تكسػي  لهػذي المنطقػة، لتشػمؿ حمػب كتمتػد بامتػداد حػدكدها ب لؼ مػا كانػت 

 . 12: 2015الرنتاكم، ) كيمكمتران  40 – 30، كبعمؽ يتراكح ما بيف سكريةم  

دي مجمس كهك ما أكرى  ،ديففقدت أكثر مف نصؼ سكانها بيف  تما كمشرٌ  سكريةباإلضافة إلا أف 
حيػث نػزح نحػك نصػؼ  ،سػكريةكبيػر فػي  تدهكر الكضػ  إلػا حػد   ،األمف في بيانه الذم ذكر فيه

ا ال مثيػػؿ لػػه منػػذ عشػػريف ا عالمي ػػمسػػتكل  ياسػػي   - بحسػػب األمػػـ المتحػػدة -السػػكاف، ممػػا يشػػكؿ 
 . 2015)الجزيرة نت، عامان 

رأسػان عمػى  قيمبػتحيػث  ،سػكريةأرجاء اجتاحت كامؿ  الخٌّلقةأف الفكضى  ،خّلصة القكؿك 
عقب، كأصبح الصراع فييا طائفيان بامتياز، كال مجاؿ لمحديث عف الثكرة الديمقراطية ممكنان في 

المجتمعي السكرم بالكامػؿ، لدرجػة أف القتػؿ أصػبح مسػتباحان  النسيجي  مرٌ ىذه المرحمة، حيث دي 
رة االسػتيداؼ عتبػر فػي دائػتي  سػكريةكمػف الجػدير ذكػره، أف  ،كعمى اليكية الدينية أك الطائفيػة

ي منذ فترة طكيمة، عبر خمؽ فتف طائفية كمذىبية فييا، تمييػدان لتفتيتيػا إلػى كيانػات سرائيماإل
قريبػان، كىػذا مػا جعػؿ الشػعب  السػكرية، كما أنو ال يكجد أم بكادر لحؿ األزمػة صغيرة متناحرة

 تضرب بالمنطقة بأكمميا.قد السكرم يدفا الثمف الباىظ، كما أف ىذه الفكضى 

 سيناريكىات المستقبؿ:

فػػي ثػػلث سػػيناريكهات تتمثػػؿ عمػػا  السػػكريةيمكػػف لنػػا أف نجمػػؿ التك عػػات المسػػتقبمية لألزمػػة 
 النحك اآلتي:

كهػػك افتػػراض  ػػايـ عمػػا حػػؿ الممػػؼ السػػكرم  :السػػيناريك األكؿ: التفػػاكض مػػف أجػػؿ الحػػؿ  -1
بعػػد  رصػبػدأ ينحك بػالطرؽ السياسػية عبػر التفػاكض بػيف النظػاـ ك ػكل المعارضػة، كهػذا السػناري

فػػػراط فػػػي اسػػػت داـ القػػػكة مػػػف  بػػػؿ الجػػػيش النظػػػامي كالقػػػكات الركسػػػية، لكػػػف مهمػػػا طػػػاؿ أمػػػد اإل
فػػػراط فػػػي سػػػيؿ مػػػف اإل د  كهػػػي المغػػػة التػػػي سػػػتحً  ،بعػػػدها للحتكػػػاـ لمغػػػة التفػػػاكض لبػػػدٌ فالحػػػرب 
 الدماء.

نصػاري أك أسػكاء النظػاـ ك  ،كل عما  ػكل أ ػرلتغمب  ي  :السيناريك الثاني: الحسـ العسكرم  -2
كهػػذا ال يػػار تكمػػػف ال طػػكرة فيػػه بالتكمفػػة القايمػػػة عمػػا المزيػػد مػػف الػػػدـ  ،نصػػارهاأالمعارضػػة ك 
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ان رطػػػت فػػػي متاهػػػػات  السػػػكريةألف األزمػػػة ، زهػػػاؽ األركاح التػػػي سػػػيدفعها الشػػػعب السػػػكرما  ك 
التػػػي تتجاهػػؿ مصػػػالف الشػػعب السػػػكرم  ،يػػػة كالعالميػػة ميمالحػػرب األهميػػة كاالسػػػتجداء بػػالقكة اإل

  ياسان بمصالحها.
كهذا السيناريك األرجف عما المدل المنظكر،  :السيناريك الثالث: استمرار حالة االستنزاؼ -3
تكمف في استمرار األزمة كاستنزاؼ النظاـ   إسراييؿ)ف مصالف الكاليات المتحدة األمريكية كإإذ 

شغاؿ الدكؿ بالصراعات الدا مية ،صراع عنهاؼ بكصمة الكالمعارضة كأنصارهما، كحرٍ   ،كا 
يف حممٌ ي عدد مف المي كهذا ما أكدٌ  ،كالنهكض فيها ،التماسؾ كعكامؿ ،كالفتؾ بكؿ مقدراتها

ي "أفرايـ عنبر"،  اؿ: "سيككف كض  سراييم، فالمحمؿ اإل إسراييؿ)السياسييف كصٌناع القرار في 
 . 141: 2013)عنبر، أفضؿ إذا ما أصبف هناؾ دكلة فاشمة عما حدكدنا"   إسراييؿ)

كهػذا سػيناريك متك ػ ، كفػي ذات اإلطػار جػاءت  :سػكريةالسيناريك الرابا: سيناريك تقسػيـ  -4
محاضػرة لػه عػف األكضػاع   ػلؿ  ركبػرت فػكرد)السفير األمريكي السابؽ في دمشػؽ تصريحات 

إف تحػدث: " ،2015نشرت تفاصيمها صحيفة الشػرؽ األكسػط، منتصػؼ شػهر يكليػك ، سكريةفي 
غدت ذاهبة إلا أف تتحكؿ إلا ست دكيلت بل حدكد ثابتػة: الدكيمػة العمكيػة الممتػدة مػف  سكرية

دمشؽ إلا اللذ ية م  انفتاح عما مناطؽ سيطرة حزب اهلل في لبناف، كدكيمػة جبهػة النصػرة فػي 
، كدكيمػػة "داعػػش" فػػي إدلػػب كجسػػر الشػػغكر، كدكيمػػة فػػي الشػػرؽ تابعػػة لػػػ منطقػػة الشػػماؿ الغربػػي

كرديػة فػي الشػػماؿ الشػر ي فػي الحسػػكة كالقامشػمي، كدكيمػػة فػي حمػب كضػػكاحيها، كدكيمػة لمجػػيش 
السػػػكرم الحػػػر فػػػي الجنػػػكب كمػػػه بمػػػا فيػػػه القنيطػػػرة. أمػػػا العاصػػػمة دمشػػػؽ فػػػإف كضػػػعها، سػػػيككف 

 . 2015صحيفة الشرؽ األكسط،) "انية ك ت ذركتهاككض  بيركت  لؿ الحرب األهمية المبن

 :ةخّلص

ة ي جديد، كيرتبط صمكد ىذا النظػاـ بعػدٌ إقميمإف حالة الصراع السكرم تنذر بتشكيؿ نظاـ 
د، كىػذا دكلػي متعػئ لنظػاـ دي كالتي تيٌيػ ،المتعمقة بالشأف الدكلي ،التداخؿ كالتعقيد ممفات بالغةً 

تمعب  إسرائيؿـ باستمرار الصراع ، كما تجدر اإلشارة إلى أف سسيت  2016يدلؿ عمى أف عاـ 
ية تػرفض مشػاركة سػرائيمدكران كبيران فػي ىػذه الترتيبػات الناشػئة، فالعديػد مػف أطػراؼ النخبػة اإل

ىيمنتيػػا عمػػى المنطقػػة  فػػيتضػػعؼ حتػػى ال يػػة جديػػدة، إقميمكتركيػػا فػػي أم ترتيبػػات  إيػػراف
ي إقميمػػلنظػػاـ  ؤلن كتعرقػػؿ أيػػة ر  ،عمػػى اسػػتمرار حالػػة الصػػراع ة، لػػذلؾ نجػػدىا حريصػػةن عربٌيػػال

 كذلؾ عبر تكثيؼ جيكدىا لدل صناع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية.  ،جديد



120 
 

تصػػارع القػػكل  :أبرزىػػا ،ممفػػاتة عػػدٌ  كباعتقػػادم، سػػيبقى االنفػػراج فػػي الممػػؼ السػػكرم أسػػيرى  
مريكيػػػة كجميكريػػػة ركسػػػيا الكاليػػػات المتحػػػدة األ كتحديػػػدان  ،السػػػكريةالكبػػػرل عمػػػى المصػػػالح 

كنجاحو في تشكيؿ جيد مشترؾ بػيف  ،يقميماالتحادية، ككذلؾ تسكية التجاذب كاالستقطاب اإل
المككنات السياسية كالعسػكرية الكطنيػة، كذلػؾ فػي سػبيؿ تغييػر النظػاـ السياسػي القػائـ الػذم 

سػيككف عػػامّلن كحػػافزا ن  ،ه فػي الحكػػـاري كالػػذم اتضػح اسػػتمر  ،ثبػت عػػدـ قدرتػو عمػػى إدارة الػبّلد
، باإلضػػافة إلػػى اسػػتخداـ إيػػراف نفكذىػػا فػػي كعػػدـ االسػػتقرار فػػي المجتمػػا السػػكرم ،لمتطػػرؼ
مػػف أجػػؿ تسػػكية الممػػؼ النػػككم اإليرانػػي مػػا االعتػػراؼ الػػديكلي بػػأف إيػػراف ىػػي القػػكة  سػػكرية

 الكحيدة التي يمكف أف ترتب أمف الخميج كالمنطقة.
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 الفصؿ الخامس

 ان(عربيٌ ) كآليات مكجيتيا الخٌّلقةالفكضى إحداث أدكات 
 

 ية.اإلعلماألداة  المبحث األكؿ:

 .العسكرية األداة المبحث الثاني:

 األداة الفكرية كالثقافية. المبحث الثالث:

 األداة السياسية. المبحث الرابا:

 األداة اال تصادية. المبحث الخامس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 ان(عربيٌ ) كآليات مكجيتيا الخٌّلقةالفكضى إحداث أدكات 
 تمييد

السياسة األمريكية بالديناميكية كالتكتيؾ في اآلليات كالكسايؿ التػي تسػت دمها تجػاي  سـت  ت
كتشػػػكيه ت تفت ػػػك  ،المنطقػػػة فػػػية، بهػػػدؼ ترجمػػػة كتنفيػػػذ م ططاتهػػػا العدكانيػػػة عربٌيػػػدكؿ المنطقػػة ال

 ،كالمذهبيػة ،ال لفػات الدينيػة كا ػتلؽمػف  ػلؿ ممارسػات تينٌمػي الطايفيػة  ة شػعكبهاكثقافػ ةهكي
كالػػػػيمف كمصػػػػر كتػػػػكنس كفمسػػػػطيف كالسػػػػكداف  سػػػػكريةكمػػػػا يجػػػػرم فػػػػي العػػػػراؽ كليبيػػػػا ك  ،كالعر يػػػػة

تهػػػػدؼ إلػػػػا تحقيػػػػؽ مصػػػػالحها القكميػػػػة  ،أ ػػػػرل. فػػػػي نهايػػػػة األمػػػػر دكالن  كالصػػػػكماؿ، ك ػػػػد تطػػػػاؿي 
غيػر  تكػكف دكؿ فاشػمة استراتيجية  مؽ باإلضافة إلا اتباعها ،فكالسيطرة عما ثركات هذي البمدا
 مبػػددة لفكػػرة القكميػػػة ،عربػػيٌ ـ مػػ  محيطهػػا اليكال تسػػتطي  أف تمتػػ ، ػػادرة عمػػا النهػػكض بشػػعكبها

لحميفهػػػػػا االسػػػػػتراتيجي  كالتفػػػػػكؽ ،ة أك الػػػػػركابط الدينيػػػػػة، كتضػػػػػمف بػػػػػذلؾ اسػػػػػتمرار الحيػػػػػاةعربٌيػػػػػال
 . إسراييؿ)

التحػػػػكؿ فػػػػي السياسػػػػة ال ارجيػػػػة األمريكيػػػػة مػػػػف بييػػػػة الثابػػػػت إلػػػػا بييػػػػة كمػػػػا كأف سػػػػرعة 
 ،مػػػف الهيمنػػػة األمريكيػػػة ة إلمكانيػػػة السػػػيطرة كالحػػػدٌ عربٌيػػػؿ صػػػعكبة عمػػػا الػػػدكؿ اليشػػػكٌ  ،المتغيػػػر

في هذا الصػدد سػكؼ تتطػرؽ الدراسػة إلػا  ،عما أعتاؽ هذي الدكؿ امقكمكاجهة التحديات التي تي 
مف أجؿ مكاجهة  ؛ة عما تعزيزها كتنميتهاعربيٌ بغي أف تحرص الدكؿ الالعديد مف األدكات التي ين

إفشػػػػاؿ م طػػػػط الفكضػػػػا محاكلػػػػة ، كبالتػػػػالي كالغربيػػػػة األمريكيػػػػة م ططػػػػاتكال هػػػػذي السياسػػػػاتً 
كتشػػػػتمؿ هػػػػذي األدكات عمػػػػا، األداة ، أك عمػػػػا األ ػػػػؿ التصػػػػدم لػػػػه كتقمػػػػيص  طكرتػػػػه، ال ٌل ػػػػة
اال تصػػادية، بحيػػث تيشػػٌكؿ تمػػؾ األدكات ك السياسػػية، ك افيػػة، الفكريػػة كالثقك العسػػكرية، ك يػػة، اإلعلم

المباحػػػث ال مسػػػة لهػػػذا الفصػػػؿ، ك ػػػد تتطمػػػب بعػػػض األدكات نكعػػػان مػػػف اإلسػػػهاب فػػػي التكضػػػيف 
م  التنكيه إلػا م ػاطر إهمػاؿ هػذي األدكات،  ،إذا كانت تتعمؽ بالبعديف الرسمي كالشعبي  اصة

 .ال ٌل ةفكضا لمكاجهة ال  اعربي  )ككيؼ يمكف استثمارها 
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 المبحث األكؿ

 يةاإلعّلماألداة 

 ال ٌل ػػةيػػة صػدارة األدكات التػػي ينبغػي اسػػتغللها لمكاجهػة الفكضػػا اإلعلمتمثػؿ األداة 
ف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة أحسػنت إة منطمقة مػف األداة نفسػها، إذ عربيٌ المنطقة ال انتابتالتي 

ػػػػيػػػػة لغػػػػرض اإلعلماسػػػػتثمار هػػػػذي األداة   ؿٌ إعطػػػػاء صػػػػكرة برا ػػػػة كالمعػػػػة عنهػػػػا، محققػػػػة بػػػػذلؾ جي
 ،فػي ذات السػياؽ .ةعربٌيػالػدكؿ ال تالتطػكر التكنكلػكجي الػذم ا تر ػ إمكانػات سػتغمةن مصالحها، مي 

إلا تمكيؿ حمػلت إعلميػة  2001سبتمبر  11حرصت الكاليات المتحدة األمريكية بعد أحداث 
مكافحػػػة التطػػػرؼ ك"اإلرهػػػاب"، كأنهػػػا راعيػػػة كبيػػػرة )عمنيػػػة ك فيػػػة  تظهػػػر نفسػػػها الكصػػػية عمػػػا 

الديمقراطية كالحرية، كأنها الداعـ لثكرات الشعكب ضد الطغياف، فنلحظ تحكيمها لبعض القنكات 
نشػاء لمحطػػات جديػدة بغػػرض  ، اإلنترنػػت))فضػايية الحػػرة، راديػػك سػكا  كبعػػض شػبكات  :مثػػؿ ،كا 

تسػػػعا أف تصػػدرها الكاليػػػات المتحػػػدة إلػػػا دكؿ كالميبراليػػة الجديػػػدة التػػػي  العىٍكلمػػػةالتػػركيا ألفكػػػار 
 . 30: 2011)حرب، التي تنادم بها  العىٍكلمةالمنطقة عبر 

يسػتطي  أف  ، كال أحػدى 2011-2010تهػا عػاـ رم  كاف لهذي األداة عظيـ األثػر فػي تغييػر أنظمػة بي 
ذلػػؾ، فضػػلن ينكػػر دكر المكا ػػ  اإللكتركنيػػة األمريكيػػة، كالفيسػػبكؾ كتػػكيتر عمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ فػػي 

 الت بًعيػػةكالتػػي تػػدكر حكلهػػا أصػػاب  االتهػػاـ فػػي  ،عػػف القنػػكات التػػي دعمػػت كرٌكجػػت لهػػذا التغييػػر
 . 107: 2006)عبد الغني، األمريكية 

ثر ؤ ؾ الشػعكب كتيػاألدكات التػي تحػرٌ  منذ مطم  القرف الحادم كالعشػريف أ طػرى  اإلعلـي كلقد مٌثؿ 
أيضان العبان أساسيان  اإلعلـبؿ شٌكؿ  ؛الحككمات فحسب قتصر عماتفيها، فاألحداث الجارية ال 

فػػي سػػاحة صػػياغة األحػػداث، ال سػػيما إذا كانػػت المتمقػػي كالمتػػاب  لرعػػلـ مػػف الطبقػػات التػػي ال 
في ظؿ سػيطرة كهيمنػة إعلميػة تسػعا أف تحققهػا الكاليػات  ،هاكتربط تستطي  أف تحمؿ األحداث

 . 10 :2008)كندم، المتحدة األمريكية 

ج كفي ذات السياؽ، نلحظ أف العديد مف القنكات الفضايية كالمجػلت كالصػحؼ كاإلذاعػات تػركٌ 
كتتظػػاهر بأنهػػا  ،كالديمقراطيػػة كالحريػػة التػػي تحيطهػػا الشػػبهات فػػي مصػػدر تمكيمهػػا العىٍكلمػػةلفكػػرة 

)محفػكظ، ي اإلعلمػة لمعمػؿ نٌيػهى طر المً األي  ؿٌ ها تككف  ارجة عف كي مستقمة، في حيف أف ممارساتً 
2003 :18 . 
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دكران إعلميان كاضحان، كبدكرم كباحث ال أميؿ إلا أصحاب الرأم في أف ما  ال ٌل ةإف لمفكضا 
هػػك صػػناعة أمريكيػػة مبرمجػػة، بػػؿ أرجػػف بػػأف الكاليػػات المتحػػدة  عربػػيٌ حػػدث مػػف ثػػكرات الربيػػ  ال

كاستشػػركا ذلػػؾ مػػف أجػػؿ ي اإلعلمػػدكرهػػا  تقػػافإتػػـ ، ك ال ٌل ػػةاسػػتطاعت إدارة كهندسػػة الفكضػػا 
يف كأسسػػكا غػػرؼ عمميػػات  مفيػػة إلدارة هػػذي الفكضػػا بأعػػداد كبيػػرة مػػف التقنٌيػػ ،تحػػريض الشػػعكب

 . 9: 2014)البياتي، " كتحقيؽ أهدافها ال ٌل ةلتعزيز "نظرية الفكضا  ،ييفاإلعلم

 ةكالسػػيما الحديثػػ ؛اإلعػػّلـة، أف كسػػائؿ عربٌيػػلقػػد أثبػػت الكاقػػا الػػذم تشػػيده الػػدكؿ ال
إذ  ،"عربػيٌ اة "بػالربيا الكراء األحػداث األخيػرة المسػمٌ  تمنيا، كشبكات التكاصؿ االجتماعي كانػ

باستطاعة ىذه الكسائؿ أف تػدخؿ كػؿ بيػت كتنقػؿ لػو األخبػار، بػؿ حتػى تسػتطيا أف تنقػؿ  ونإ
الجديػػد فػػي أف باسػػتطاعة أم شػػخص أف  اإلعػػّلـمخػػاطر  تكمػػفك  الصػػكر كمقػػاطا الفيػػديك.

يؤسس صفحة عمى مكقا تػكيتر أك فيسػبكؾ مػف دكف تكمفػة ماليػة أك أم التػزاـ، كيمكػف ليػذ 
ذلػػؾ فػػي الثػػكرتيف المصػػرية  حػػدثكمػػا  ،الشػػخص أف يصػػبح مػػف أىػػـ المصػػادر لنقػػؿ األخبػػار

 .2009ـ عقب االنتخابات الرئاسية عا إيرافكالتكنسية كسبقيا المظاىرات الكبيرة في 

دراكان لحجـ المخاطر ية ال تقتصر عمى نقؿ األخبػار اإلعّلمفَف ىذه الشبكات كىذه الكسائؿ  ،كا 
كاألحداث، بؿ يتعدل إلى أنيا باتت تغٌير القيـ كالسمكؾ، كىذا مػا تدركػو كتسػعى إليػو الكاليػات 

 .كالعديد مف الدكؿ الغربيةالمتحدة 

 اإلعػػػلـيػػػة أثنػػػاء األزمػػػات السػػػا نة تشػػػبه السػػػيطرة الجكيػػػة، كالزلنػػػا نسػػػتذكر اإلعلمإف السػػػيطرة 
 ،كشػػيطنته لنظػػاـ الػػرييس صػػداـ حسػػيف ،طل ػػه لألكاذيػػبإلغػػزك العػػراؽ مػػف  أٌيػػه الػػذم هى المكٌجػػ

ظهار الغزك عما أنه المنقذ كالم مص مف نظػاـ صػداـ  ،كتركيجه لكجكد أسمحة الدمار الشامؿ كا 
 . 65-64: 2003)سركر، اإلعلـف يتـ دكف تمهيد لمطريؽ مف  بؿ فما كاف لذلؾ أ ،حسيف

اسػتراتيجية يتكجػب   ػكةن  اإلعػلـي  كيعد   ،ية ضمف مفهكـ األمف القكمي لمدكؿاإلعلمكتندرج األداة 
يل ،كتنميتها ،الحفاظ عميها  .ها االهتماـ كالمتابعة الحثيثػة مػف  بػؿ أصػحاب القػرار فػي الدكلػةؤ كا 

ففػػػػي ظػػػػؿ انفتػػػػاح الحػػػػدكد كالفضػػػػاءات كعػػػػدـ سػػػػيطرة الدكلػػػػة عمػػػػا الفكػػػػر كالثقافػػػػة، أدرؾ العػػػػالـ 
كأصػبف مػف أهػـ الكسػايؿ التػي يرتكػز عميهػا فػي م ططػاتهـ  ،اإلعػلـال ارجي القكة الكامنػة فػي 
ة حيػػث تتصػػدر الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  يػػاد ؛ أك األمركػػة العىٍكلمػػة)األجنبيػػة كالتبريػػر لظػػاهرة 

مػػػف  ػػػلؿ الكسػػػايؿ  ،مفهػػػـك "المكاطنػػػة اإلنسػػػانية" :مثػػػؿ ،كتسػػػعا لنشػػػر مفػػػاهيـ جديػػػدة ،العػػػالـ
تها عما إذابة الحكاجز بيف الثقافػات، كاألديػاف كالحضػارات، ك ػد رأينػا ية التي أثبتت مقدرى اإلعلم

أم عبػػر تهييػػة الػػر  ،ي مػػف م ططػػات كصػػمت أحيانػػان إلػػا درجػػة احػػتلؿ دكؿتنفيػػذي  أف معظػـ مػػا تػػـٌ 
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الكاليػات المتحػػدة   امػػتيػػة التػي اإلعلمالعػالمي كالتأييػػد الػدكلي الػػذم تشػكؿ عبػػر االسػتراتيجيات 
مثممػا حػدث فػي ليبيػا،  ،لتحقيؽ أهدافها التي ال يمكػف أف تحققهػا بػدكنها ،األمريكية في صناعتها

 سػػػكرية :مثػػػؿ ،ة أ ػػػرلعربٌيػػػفغانسػػػتاف مػػػف  بمهػػػا، كالزالػػػت هنػػػاؾ محػػػاكالت فػػػي دكؿ أكالعػػػراؽ ك 
  .2014)المنيرم، كغيرها

نهػػا أدركػػت هػػذي األهميػػة فػػي ك ػػت إإذ  ،تجػػد تميػػز دكلػػة  طػػر فػػي هػػذا الجانػػب ،كفػػي هػػذا السػػياؽ
 ة.عربيٌ سابؽ، كأصبحت تمثؿ السبؽ في هذا المجاؿ في المنطقة ال

كهذا االهتماـ ناتا مف تسارع  ، ي بهاية كالر  اإلعلممف ضركرة التفكير في تطكير الكسايؿ  البدٌ 
الفكضػػا التػػي طالػػت كػػؿ  ة كا ػػتلط األمػػكر التػػي كصػػمت إلػػا حػػدٌ عربٌيػػاألحػػداث فػػي المنطقػػة ال

تػدفؽ   سػلح)يػة الػدكؿ فػي حمايػة نفسػها مػف  طػر المككنات في المجتمعات، كانطل ػان مػف أحقٌ 
كاسػات  طيػرة عمػا مسػتقبؿ التػي لهػا انع ،شػاعاتكاالفتراءات الباطمػة كاإل ،المعمكمات المغمكطة

عػدي العسػكرم التقميػدم، بػؿ عمػا اتسػاعه إلدراؾ باعتبار أف أمف الدكلة ال يقتصر عما بي  ،الدكلة
 . 2014)عامر، الم اطر المباشرة كغير المباشرة 

فػػي  اإلعػلـمػف تكظيػػؼ  البػػدٌ  ،كات ػاذ ال طػػكات العمميػة للرتقػػاء بػه اإلعػػلـكبعػد معرفػػة أهميػة 
كثيػؽ باألكضػاع السياسػية كاال تصػادية  اإلعػلـف أف ارتبػاط كٍ  دمة المجتمػ  كاألمػف القػكمي، كىػ

يسػػػعا لتحقيػػػؽ األمػػػف القػػػكمي مػػػف  ػػػلؿ  ـٍ كيػػػرتبط بقػػػكل الدكلػػػة الشػػػاممة، كمػػػف ثىػػػ ،كاالجتماعيػػػة
ادم، ي كالفكػر المعػاإلعلمػكتحصينه مف الغزك  ،كاإلسهاـ في بناء المكاطف ،يةاإلعلمالتغطية 

دراكهـ لما يدكر حكلهـ في السػاحة الدا ميػة كال ارجيػة ككذلؾ ينمٌ  ي الكعي السياسي لممكاطنيف كا 
 . 2014)المنيرم، 

، أف جكىر اإلشكاؿ في تطكير ىذه األداة لمكاجية المخاطر يكمػف فػي قػدرة مر كبتصكٌ 
كػؿ ذلػؾ  ،كالتشػكيش المتبػا منيػا ميؿضػية األمريكية عمػى اختطػاؼ الحقيقػة كالتاإلعّلماآللة 

ىمػاؿ كعجػز إيككف عمى حساب الشعكب التي تقا ضػحية ىػذه األكاذيػب، يػأتي ذلػؾ فػي ظػؿ 
عػف مػدل  التغافؿ الذم يطرح فػي أذىاننػا تسػاؤالن  يصؿ لحدٌ  ،تشعر أحيانان بأنو مقصكد ،عربيٌ 

 كأىميتو كتأثيره. اإلعّلـكعي القائميف عمى أمر تمؾ الدكؿ بمفيـك 

 تى شػػكاالت التػػي مٌكنىػػكيعػػاني مػػف كثيػػر مػػف اإل ،مريػػر عربػػيٌ ال اإلعػػّلـككمػػا أسػػمفت، بػػأف كاقػػا 
أداة فػػي صػػالحيا، كفػػي إشػػارة  وي ٍتػػيػػة عميػػو، بػػؿ كحتػػى جعماإلعّلمالغػػرب مػػف فػػرض السػػيطرة 
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كىمػػا: النمػػكذج السػػكرم كالنمػػكذج المصػػرم  ،عربػػيٌ ال اإلعػػّلـبسػػيطة لنمػػكذجيف مػػف نمػػاذج 
 نّلحظ أف:

، كحرص النظاـ عما السيطرة الكاممة عما متميزه  علـ  كمه إحرصت أف ال يككف لها  سكرية -
محككمػػان بػػالنها األحػػادم لمحػػزب، بينمػػا  اإلعػػلـفأصػػبف  ،كصػػادر حريػػة التعبيػػر اإلعػػلـكسػػايؿ 

كهذا يتيف لمغرب إثارة األ بار بالركايػة التػي يشػاؤكف، مػ  انفتػاح  ،يتجاهؿ كؿ التعددية المطمكبة
  .2014) ميكم،  لدل المجتم  بكؿى القى  تمؾ األ باري  امف السهؿ أف تمقفكلكجيا التكن
رؤكس األمػػػػكاؿ،  المصػػػػرم يمتمكػػػػه أصػػػػحابي  اإلعػػػػلـأمػػػػا كا ػػػػ  الحالػػػػة المصػػػػرية، فنجػػػػد أف  -
ت يػة اصػطفٌ اإلعلمف القنػكات إيناير يتضف له ذلؾ، حيث  25إلا األياـ األكلا لثكرة  مرا بكال

السابؽ الػذم تربطػه بػه مصػالف ا تصػادية، فسػعا لتشػكيه الثػكرة كالتشػكيؾ فػي إلا جانب النظاـ 
ي الػػػرييس األسػػػبؽ مبػػػارؾ تجاهػػػؿ نقػػػؿ أ بػػػار الميػػػداف إلػػػا أف ازدادت القػػػكة نكاياهػػػا، كبعػػػد تنٌحػػػ

نيػػة هى إحػػدل حػػاالت االنفػػلت كالػػل مً  شػػكالياتإيعػػاني مػػف العديػػد مػػف  اإلعػػلـكمػػا أف  ،الثكريػػة
كفػػي ذات السػػياؽ، يبػػدك كاضػػحان غيػػاب آليػػات  التمفػػزة كالصػػحؼ كغيرهػػا.الحاليػػة عمػػا شاشػػات 

تػيف لمغػرب كالمسػتفيديف مػف هػذا الكا ػ  المجػاؿ الكاسػ  لمتػد ؿ فػي تي ي التي اإلعلمترشيد األداء 
 شيكف البلد.

هػا أعمػاؿ القػانكف، مف ات اذ  طكات ضػركرية، كلعػؿ أهم   البدٌ طار تلفي هذي االشكاالت إكفي 
باإلضػافة إلػا التػدريب لتحقيػؽ  ،الممارسة المهنية مف  ػلؿ نصػكص تشػريعية كاضػحةكضماف 

 كأطػػػراؼ ذات صػػػمة بػػػذلؾ، كهػػػي، الدكلػػػة كالمجتمػػػ  كذك  ةالممارسػػػة المهنيػػػة، كبالتػػػالي فػػػإف ثلثػػػ
،  اال تصاص   .2015)مكـر

  :2011)الدليمي، كبعد استعراض ىذيف النمكذجيف، نخمص إلى أف 

كالتقدـ المذهؿ في التكنكلكجيا باإلضافة  العىٍكلمةأهمها:  ،كبيرةن  جه تحدياتو يكا عربيٌ ال اإلعلـ -
 .العىٍكلمةإلا احتكار 

بػػؿ كيسػػاهـ فػػي إعػػادة بنػػاء  ،ةعربٌيػػال يقتصػػر عمػػا شػػرح  ضػػايا األمػػة ال عربػػيٌ ال اإلعػػلـدكر  -
 .عربيٌ الفكر ال

 ضركرة االلتزاـ بمسؤكلياتهـ.ييف اإلعلمة تفرض عما عربيٌ الظركؼ التي تمر بها البمداف ال -
نشاء منظكمة تعاكف إلها مف إدراؾ األهمية القصكل لرعلـ كالعمؿ عما  البدٌ ة عربيٌ الدكلة ال -

 مشتركة تدرؾ حجـ الم اطر.
  :2008)طالب،  كفي إطار رؤية تأممية استشرافية للرتقاء بالكا   المتردم يتطمب ما يمي
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  سػػػلمي مميػػػز فػػػي محاكلػػػة االسػػػتنهاض إ عربػػػيٌ ضػػػركرة العمػػػؿ عمػػػا صػػػياغة نظػػػاـ إعلمػػػي
 الذاتي.

  ية كاحتكار المعمكمة مف  بؿ الغرب.اإلعلماالنفكاؾ مف المركزية 
  اإلعلـرف  يد القدرة السياسية عف. 
  الغربي. اإلعلـاالستمرار في كشؼ الحقايؽ كالم ططات التي يقكـ عميها 

ي اإلعلمػمطمكبة مف م تمؼ الفيات كالجهات كالمؤسسات ذات العل ة بالنشاط  كهذي ال طكات
سػػػكاء عمػػػا المسػػػتكل السياسػػػي أك المسػػػتكل العممػػػي األكػػػاديمي، أك المسػػػتكل العممػػػي المهنػػػي أك 

  .2012طاش، ) المستكل االجتماعي كاال تصادم

مػػػف أف تكػػػكف الحككمػػػات مؤمنػػػة كمقتنعػػػة بأهميػػػة أف يكػػػكف نظػػػاـ  البػػػدٌ المسػػػتكل السياسػػػي:  -
 إعلمي بش صيته المستقمة باستراتيجية كاضحة تحقؽ المصمحة العامة.

 ناع ا  ك  ،ةعربيٌ كنية التي تسكد المجتمعات الالمستكل االجتماعي كاال تصادم: تغيير النظرة الد   -
 .اإلعلـف القطاع األهمي بأهمية االستثمار اال تصادم في ميدا

 ي القػػػػدراتً ٌمػػػػنٍ ات كالمعاهػػػػد األكاديميػػػػة التػػػػي تي مٌيػػػػالمسػػػػتكل األكػػػػاديمي: االهتمػػػػاـ بافتتػػػػاح الكي  -
كتحقػؽ سياسػػة االعتمػػاد عمػا الػػذات، كػػذلؾ  ،ياإلعلمػػ كتسػػهـ فػي دفػػ  عجمػػة النمػكٌ  ،يػةى اإلعلم

 لمككادر.عداد الفكرم كاأل ل ي المتميز اإل كالمعاهدي   تتجاهؿ هذي الكمياتي أالٌ 
المسػػتكل المهنػػي الػػكا عي: استشػػعار المسػػيكلية العظيمػػة مػػف  بػػؿ القطػػاع الحكػػكمي كالقطػػاع  -

 ية التكجيهية.اإلعلممف حسف ا تيار المسؤكليف كالعامميف في المؤسسات  لبدٌ ف ،األهمي
 عربػػيٌ زان كبيػػران مػػف حيػػاة المػػكاطف الأصػػبح يأخػػذ حٌيػػ اإلعػػّلـأف  ،، يػػرل الباحػػثفػػي الخّلصػػةن 
بػػؿ أصػػبح  ،ي ىػػك الػػذم يػػتحكـ فػػي إيصػػاؿ المعمكمػػة إليػػوالمحمٌػػ اإلعػػّلـكلػػـ يعػػد  ،كاىتماماتػػو

ؿ أداة فعالػػة فػػي تكجيػػو الشػػعكب كتكجيػػو العػػالمي بكسػػائمو كقنكاتػػو المختمفػػة يشػػكٌ  اإلعػػّلـ
ة ، كعميػػو يتطمػػب عربٌيػػالسياسػػات، كخاصػػة خػػّلؿ ىػػذه الفتػػرة الميمػػة التػػي تمػػر بيػػا األمػػة ال

ؿ ليذه األداة في كشؼ كفضح السياسة األمريكية في المنطقة المتمثمة حاليان فػي استغّلؿ أمث
 .الخٌّلقةالفكضى 
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 المبحث الثاني

 األداة العسكرية 

عمػا مػا دعػت إليػه الكاليػات المتحػدة مػف إصػلحات  ال ٌل ػةال تقتصر نظرية الفكضػا 
طلؽ لمحريات، بؿ تعدل ذلؾ ليصؿ إلػا تغييػر األنظمػة الحاكمػة القايمػة، بػدكاف  أنهػا أنظمػة  كا 

بػػإطلؽ  - صػػراحةن  -أعمنػػت  ال ٌل ػػةاسػػتبدادية دكتاتكريػػة، كعمػػا الػػرغـ مػػف أف بػػكادر الفكضػػا 
ارتبط  ال ٌل ةنه مف ال طأ أف نعتبر بداية الفكضا ، إال أ ككنداليزا رايس)تصريحات المستشارة 

 2001ي بهػا، فمنػذ حػرب الكاليػات المتحػدة عمػا "اإلرهػاب" بعػد عػاـ نً مى فقط بتك يت التصريف العى 
 ،"اإلرهػاب" دعـ صػمة بػ )الذم لػـ يكػف لػه أمٌ  2003ثـ غزك العراؽ عاـ  ،كاحتللها ألفغانستاف

التي سػعت  ،ةعربيٌ األكؿ في األنظمة السياسية ال مريكية الحجرى المتحدة األ ه الكالياتي الذم اعتبرتٍ 
حػػػدل أدكات تنفيػػػذ الفكضػػػا، كبػػػالرغـ مػػػف ا تصػػػار إالتػػػي هػػػي ك  ،إلػػػا تغييرهػػػا بػػػالقكة العسػػػكرية

إال أف هػػػذا األمػػػر ال يعنػػػي تك ػػػؼ العمػػػؿ بهػػػذا  ،اسػػػت داـ القػػػكة فػػػي بدايػػػة األمػػػر بهػػػذيف المثمػػػيف
 Proxyا الحػػػرب باإلنابػػػة أك الككالػػػة سػػػم  لمتحػػػدة عمػػػا مػػػا يي االتجػػػاي، فقػػػد اسػػػتندت الكاليػػػات ا

Wars)كأيضػان العػدكاف عمػا 2006لبنػاف عػاـ    فكانػت حػربي إسػراييؿي ) ميم  عبر ذراعها اإل ،
كانت ليبيا تمثؿ  2011-2010ثـ عاـ  ،، ككصكله إلا درجة الحرب2009 -2008غزة عاـ 

تمعػػب نفػػس  حاليػػان كنجػػدها  ،لتغييػػر نظػػاـ الحكػػـ ،الحجػػر الثػػاني الػػذم ك ػػ  تحػػت تػػد ؿ )النػػاتك 
كالعديػػد مػػف دكؿ المنطقػػة األ ػػرل، لهػػذا فػػإف حجػػـ التهديػػد العسػػكرم  سػػكريةالػػدكر التكتيكػػي فػػي 
التػي تػنهش بمػدف المنطقػة  ة يتطمػب جبهػة مكحػدة مضػادة لهػذي الهجمػةعربٌيػالتي تكاجهػه الػدكؿ ال

 ة.عربيٌ ال

ة لمهيمنة عما منطقة الشرؽ األكسط بأ ػؿ تكمفػة كبأسػرع كفي سياؽ المساعي كاألهداؼ األمريكي
سػػنبقا متحفػػزيف كمتيقظػػيف، السػػيما فػػي الشػػرؽ األكسػػط، : "  بػػاراؾ أكبامػػا)ك ػػت  ػػاؿ الػػرييس األمريكػػي 

ي أف يعػػػرؼ أف الكاليػػػات المتحػػػدة سػػػتحافظ عمػػػا تفك هػػػا النػػػكعي رً سػػػن فض مػػػف المكازنػػػة، لكػػػف عمػػػا العػػػالـ بأٍسػػػ
أسرع انتشاران كتد لن، كأعما تدريبان، كذات  درة فايقة عما التعامػؿ مػ  أم ظػرؼ أك ك العسكرم بقكات أ ؿ عددان، 

 . 2015)طرشكبي،" تهديد طارئ

ه لػألداة العسػكرية باسػت دام "بػاراؾ أكبامػا"كفي هذي الكممػات إ ػرار صػريف مػف الػرييس األمريكػي 
ة كالشػرؽ األكسػط كغيرهمػا مػف الػدكؿ، السػيما كأف الكاليػات عربٌيػالتي الزالت تمتد إلا المنطقة ال

أ اليـ عسكرية، كتق  منطقة الشرؽ األدنا كآسيا مثلن في  ةتٌ ـ إلا سً المتحدة األمريكية تقسـ العالى 
 ،التػػي تقػػ  تحػػت  يػػادة الجنػػراؿ "تػػكمي فػػرانكس" ،(Centcom)ا القيػػادة المركزيػػة سػػمٌ إطػػار مػػا يي 
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ككػػذلؾ تشػػمؿ  ،كهػػي منطقػػة تمتػػد مػػف مصػػر حتػػا المغػػرب غربػػان كحتػػا الهنػػد فػػي االتجػػاي اآل ػػر
كالتػػػي  -باكسػػتاف كالسػػػعكدية كأفغانسػػتاف كجنكبػػػان حتػػا السػػػكداف، أمػػػا المنطقػػة مػػػف شػػرؽ مصػػػر 

أك القيػػػػػػادة األكركبيػػػػػػة  ،يػػػػػػةفهػػػػػػي تقػػػػػػ  ضػػػػػػمف المنطقػػػػػػة العسػػػػػػكرية األكركب - "إسػػػػػػراييؿتشػػػػػػمؿ "
EUROCOM) ،  كهػػي  يػػادة أساسػػية ضػػمف القيػػادات السػػت، ثػػـ تػػأتي بعػػد ذلػػؾ  يػػادة المحػػيط

التػي تصػؿ  ،الهادم أك الباسفيؾ كـك إلا آ ر هذي القيادات التي ترتبط مباشرة بالقيادة المشتركة
 . 2013)السعدني، بيف البيت األبيض ككزارة الدفاع 

مكاناتهػا العسػكرية لتنفيػذ م ططاتهػا فػي المنطقػة إ المتحدة األمريكيػة تسػٌ ر كػؿ  كالزالت الكاليات 
لهػػا أف تكػػكف مكجػػكدة فػػي الشػػرؽ األكسػػط  كنحػػف أمػػاـ اسػػتراتيجية عسػػكرية أمريكيػػة معػػدٌ  ،ةعربٌيػال

ة مكزعػػػة بشػػػكؿ يػػػؤمف عربٌيػػػكأف شػػػبكة القكاعػػػد العسػػػكرية األمريكيػػػة فػػػي المنطقػػػة ال ،لفتػػػرة طكيمػػػة
سػاهمت  عممياتهػا الحربيػة الحاليػة كالمقبمػة، كفقػان السػتراتيجيتها العسػكرية كالسياسػية التػيديمكمػة 

سػعار الػنفط أكارتفػاع فػي  ،ة، ك ٌمفت مشاكؿ ا تصاديةمجتمعات العالـ كافٌ في تدمير العديد مف 
ية جراء استراتيجية الحػركب االسػتبا ية كالتػد لت العسػكر  ،كغلء في مقكمات اال تصاد العالمي

سػػػعيان لتنفيػػػذ مشػػػركع القػػػرف األمريكػػػي  ؛كنشػػػر سياسػػػة الفكضػػػا ،كالهيمنػػػة عمػػػا ثػػػركات الشػػػعكب
 . 2009)العزاكم، الجديد 

 تسػتخدـ ضػدىاة التػي ال تػزاؿ األداة العسػكرية األمريكيػة عربيٌ كسكؼ يتـ التطرؽ إلى الدكؿ ال
 داة العسكرية.تشخيص الكاقا، بيدؼ التكصؿ إلى خطكات تسيـ في التصدم ليذه األ بيدؼ

ة التي تعرضت لمتػدخؿ العسػكرم األمريكػي عربيٌ كفي ىذا السياؽ سيتـ استعراض أبرز الدكؿ ال
 . 2015)ساسة بكست، 2013في مرحمة ما بعد احتّلؿ العراؽ عاـ 

 :سكرية -1
مكا ػػػ  الدكلػػػة  ضػػػمف التحػػػالؼ الػػػذم تقػػػكدي عمػػػا سػػػكريةيبػػػرز التػػػد ؿ العسػػػكرم األمريكػػػي فػػػي 

المكا ػ  ك كشػمؿ القصػؼ باسػت داـ طػايرات بػدكف طيػار،  ،"داعػش" سػكريةالعػراؽ ك اإلسلمية في 
كذلؾ سفف حربيػة تحمػؿ صػكاري  تكمػاهكؾ لضػرب حمػب، ككػذلؾ   دمت، كاستي سكريةشماؿ في 

، صػٌرح النػاطؽ 2015ة باعتبارهػا معقػلن لمتنظػيـ، كفػي أغسػطس مػف عػاـ فت منطقػة الر ٌػاسػتهدي 
 سكريةت أكؿ ضربة جكية عما التنظيـ في "إف الكاليات المتحدة شنٌ  :سـ كزارة الدفاع األمريكيةاب

  .2015بكست، ساسةمف  اعدة تركية في مدينة أضنة ")
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 العراؽ: -2
عنصػػران لزيػػادة جيشػػها فػػي العػػراؽ، كجػػاء ذلػػؾ بعػػد  450نشػػرت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  

كيبمػن  ،2015عشػر مػف يكنيػك تصريف مف البيت األبيض صرح به الرييس "أكباما" في الحػادم 
جنػػػديان بعػػػد ثػػػلث سػػػنكات عمػػػا االنسػػػحاب الرسػػػمي مػػػف  3350عػػػدد القػػػكات األمريكيػػػة بػػػالعراؽ 

ر كزارة الدفاع األمريكية هذي األعداد بأنهػا تػكفر الػدعـ كالمسػاعدة كالت طػيط لمقػكات العراؽ، كتبرٌ 
 إ ميـة فػػػػي منطقػػػػة حريػػػػر بػػػػالعرا يػػػػة. كامتػػػػد التػػػػد ؿ العسػػػػكرم إلػػػػا إنشػػػػاء  اعػػػػدة أمريكيػػػػة جديػػػػد

ضػػد تنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػلمية فػػي العػػراؽ كالشػػاـ "داعػػش"   الجكيػػةى  كيػػذكر أف الضػػرباتً  ،كردسػػتاف
  .المرج  السابؽ) ضربة جكية 70كصمت إلا ما يقارب مف 

 الصكماؿ: -3
،  صػػفت الطػايرات الحربيػػة األمريكيػة أهػدافان لتنظػػيـ "الشػباب" كأكضػػف  2015يكليػك  14بتػاري  

سـ البنتاجكف الجنراؿ "جيمس بريندؿ: " أف هذي الهجمات جاءت لمقضاء عما إحدل االمتحدث ب
 المرجػػ ) فريقػػي فػػي الصػػكماؿ"الحمػػلت "اإلرهابيػػة" التػػي كانػػت تسػػتهدؼ  ػػكات بعثػػة االتحػػاد اإل

  .السابؽ

 اليمف: -4
طػػايرات عبػػر اسػػت داـ  ،كازدادت  ػػلؿ فتػػرة كاليػػة "أكبامػػا" 2002بػػدأت الهجمػػات منػػذ عػػاـ  

بدكف طيار ضد مكا ػ  تابعػة لتنظػيـ القاعػدة، كيتػراكح عػدد العمميػات المعمػف عنهػا لطػايرات دكف 
بحسب تقارير  ،ش صان  393إلا  268عممية،  تؿ فيها ما بيف  64ك  54طيار في اليمف بيف 

ا صػػػادرة مػػػف الحكػػػكمتيف اليمنيػػػة كاألمريكيػػػة. كمػػػا أف الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة أعمنػػػت دعمهػػػ
" بالمشاركة الفعمية في اليمف   .السابؽ المرج ) لمتحالؼ "عاصفة الحـز

 ليبيا: -5
عمػػا  -مػػدفكعان بػػإدارة الػػرييس "أكبامػػا"  -مجمػػس األمػػف  صػػادؽى  2011مػػارس عػػاـ  17فػػي  

نقػػاذ أركاح المتظػػاهريف إمػػف أجػػؿ  ،  الػػذم يسػػمف بالتػػد ؿ العسػػكرم فػػي ليبيػػا1973القػػرار ر ػػـ )
ناديف بالديمقراطية ضد الرييس السابؽ "معمر القذافي"، كما تأسسػت  اعػدة عسػكرية ف المي ممييٌ الس  

تكسػػي   ـلتػػدريب  ػػكات مكافحػػة "اإلرهػػاب" الميبػػي، كتػػ 2012ؼ عػػاـ يسػػرية فػػي طػػرابمس فػػي صػػ
لتشػػمؿ التنظػػيـ فػػي  ،الحممػػة العسػػكرية ضػػد تنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػلمية فػػي العػػراؽ كالشػػاـ "داعػػش"

 حسبما أكضف كزير الدفاع األمريكي "آشتكف كارتر".  ،لدكؿ"ليبيا" كغيرها مف ا
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ممػػػا الشػػػؾ فيػػػه أف الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة تسػػػعا لتحقيػػػؽ أهػػػدافها بػػػأم شػػػكؿ مػػػف 
فػراغ هكيتهػا عربٌيػاألشكاؿ حتا لك كاف ذلؾ يتحقؽ بالعدكاف عما األمة ال ة نفسػها كعمػا تراثهػا كا 

ة تشػهد عربٌيػركف في إطار ما تريد، لذلؾ فإف المنطقة الكتحكيمها إلا مجمكعة أفراد يفك ،كثقافتها
تحػػػت ذريعػػػة نػػػزع  ،ليػػػات كاألسػػػاطيؿ كالطيػػػرافغطرسػػػة القػػػكة األمريكيػػػة كطغيانهػػػا باألسػػػمحة كاآل

فػي  ،كنشػر الديمقراطيػة ،ـك فػي العػراؽ، أك ذريعػة محاربػة "اإلرهػاب"أسمحة الػدمار الشػامؿ المزعػ
التي يمكف أف تقؼ بكجه الغطرسة األمريكية، كضعؼ النظػاـ  ،ظؿ انهيار فاعمية القكل العالمية

مريب مػف  تصمفي ظؿ ة في بناء حياتها كمستقبمها، عربيٌ ي، كتنحية الجماهير ال ميماإل عربيٌ ال
ة، مما يكحي بتكاطؤ مباشػر أك غيػر مباشػر مػ  الكاليػات المتحػدة عربيٌ معظـ األنظمة السياسية ال

نظمة حٌكؿ نفسه إلا أداة  م  تحركها هذي اإلدارة ضد شعكبها ف بعض هذي األإاألمريكية، حتا 
 . 2013)العكدات، 

كحالػػة التشػػرذـ كالتفتػػت التػػي  عربػػيٌ مػػف اسػػتعراض أهػػـ التحػػديات التػػي أدت إلػػا الضػػعؼ ال البػػدٌ 
 ة:عربيٌ تتعرض له المنطقة ال

 ،عما مصػالحة ان  طر   إسراييؿ)فمنهـ ال يرل في  ،مشترؾ بيف الدكؿ ك  عدـ االتفاؽ عما عد .1
كمصػػػر سػػػابقان كلبنػػػاف  ،كالن بأكممهػػػاضػػػربت دي   إسػػػراييؿ)لحالػػػة التطبيػػػ ، فػػػي حػػػيف أف  ككصػػػؿى 

، إال عربػيٌ حتا م  د ػكؿ "داعػش" كتهديػد جديػد لألمػف ال ،كالحركب عما غزة ،كاليمف سكريةك 
لجماعػات دعػـ ا بؿ كذهبت إلا حػد   ؛أف هناؾ دكالن الزالت معتبرة أف داعش ليس تهديدان حقيقيان 

  .2014)مطر، "اإلرهابية" 
ة أك انزال ها في متاهات الحػركب األهميػة عربيٌ انهيار جيكش نظامية عتيدة في بعض الدكؿ ال .2

، كبعضػها متػكرط فػي مكاجهػة كلبنػاف كالعػراؽ كليبيػا كالػيمف سػكريةكالصراعات عمػا السػمطة، ك
)كالحالػػة المصػػرية ، كبعػػض مػػ  جماعػػات مسػػمحة نتيجػػة الصػػراع حػػكؿ شػػرعية النظػػاـ كالحكػػـ 

  .2015عبد الفتاح، ) الجيكش متكاضعة التعداد كالبسيطة
أك تكافؽ عمػا بنػاء جبهػة مكحػدة لمػدفاع المشػترؾ كا ػتلؼ مصػالف  عربيٌ عدـ كجكد اجماع  .3

  .المرج  السابؽ)كسياسات الدكؿ 
 ارتباط العسكر بالسياسة كا تلؼ الحاؿ السياسي الذم تعيشه الدكؿ. .4
 التصكر االستراتيجي بالرغـ مف االتفاؽ النظرم في بعض األحياف.ا تلؼ  .5
تجنيػد م تمفػة عػف  تتب  أسػاليبى  كالن دي  غياب أساليب التعاكف كا تلؼ التنظيـ العسكرم، فنجدي  .6

 .كالقػػػػدرات ،كبنػػػػاء التشػػػػكيلت ،كمصػػػػادر التسػػػػميف ،األ ػػػػرل، ككػػػػذلؾ ا ػػػػتلؼ التعبيػػػػة العامػػػػة
 . 230: 1990)مسمـ، 
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مػػف أف هػذي التحػػديات ليسػػت بالسػهمة كال البسػػيطة، إلػػا أف حجػـ التطمعػػات بالكحػػدة  كعمػا الػػرغـ
مػػ  أنػػه  ،عربػػيٌ المػػكاطف ال نتظػػرية كتشػػكيؿ  ػػكة عسػػكرية دفاعيػػة مكحػػدة بػػات أمػػلن منشػػكدان يعربٌيػػال

الػػذم  ػػد  عربػػيٌ يػػدرؾ بأنػػه صػػعب المنػػاؿ، كعمػػا ضػػكء ذلػػؾ نسػػتعرض بعػػض حػػاالت التقػػارب ال
 ة ككحدة التراب.عربيٌ إلعادة كينكنة الكحدة اليتيف فرصان جديدة 

 المنظمػػػات ليكاجهػػػكا الفمسػػػطينييف لتسػػػميفأصػػػدرت جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة  ػػػرار  1947منػػػذ عػػػاـ 
 كاحتػكل" اإلنقػاذ جػيش" باسػـ عػرؼ العػرب المتطكعيف مف شجي تشكيؿ ثـ المسمحة، الصهيكنية

 أبريػؿ فػي العربيػة الػدكؿ جامعػة، ثػـ تبعػه  ػرار القار جي فكزم بقيادة ككاف مقاتؿ، آالؼ 7 عما
 كتمثمػت" اهلل عبػد" األردف ممػؾ بقيادة فمسطيف إلا العربية النظامية الجيكش دف أكصا ب 1948
  230: 1991. )مسمـ،  كلبناف كسكريا كالعراؽ كاألردف مصر) مف الكحدات

تك يػ  اتفا يػة الػدفاع المشػترؾ يشعر العرب بحاجتهـ إلا العمؿ المشترؾ كمف هذا المنطمؽ كػاف 
 سػػػنة كانتهػػػت ،1952 عػػاـ "الجمػػػاعي الضػػػماف ميثػػاؽكالتعػػاكف اال تصػػػادم التػػي عرفػػػت باسػػػـ "

 نهػر مياي حجز في نيتها اسراييؿ أعمنت 1963 عاـ نهاية كفيبسبب  لفات سياسية،  1961
" الناصػر عبػد" الػرييس دعػا ذلػؾ إثر كعما المياي في المتمثؿ القكمي مشركعها الستكماؿ األردف

 الفريؽ بقيادة العربية لمجيكش مكحدة  يادة تشكيؿ عنه نتا 1964 يناير في  مة مؤتمر عقد إلا
 كرفػػض ك راراتهػػا المكحػػدة القيػػادة بػػأكامر العربيػػة الجيػػكش التػػزاـ لعػػدـ فشػػمت كلكنهػػا عػػامر عمػػا

 بعػض كرفض الحربية العمميات بدء  بؿ أراضيها إلا المكحدة القيادة  كات لد كؿ كلبناف األردف
 جػدم عسػكرم تعػاكف لتحقيػؽ حقيقيػة عربيػة فرصة كتلشت الميزانية مف نصيبها دف  مف الدكؿ
 .)المرج  السابؽ 1967 حرب نشكب عشية

 دكؿ عممػػػػت احتمػػػت التػػػي العربيػػػػة األراضػػػي اسػػػتعادة إطػػػػار فػػػي 1967 عػػػاـ هزيمػػػػة إثػػػر عمػػػا
 العربػي العسػكرم لمتعػاكف جديػد إطػار فػي جديػة أكثػر بصػكرة بفمسػطيف المحيطة العربية المنطقة
 كالجبهػػػة كالعػػػراؽ كاألردف ةسػػػكري ضػػػمت التػػػي" الشػػػر ية الجبهػػػة"  يػػػادة 1968 سػػػنة فػػػي فشػػػكمت
 .)المرج  السابؽ 1970 العاـ في القيادة هذي حمت كلكف المصرية الجنكبية

 ثـ"  الجزيرة درع"  المشتركة ال ميجية القكة أسست البحريف في ال ميا  مة بعد 1982 سنة في
 .العراؽ سقكط بعد كتفكؾ 2000 عاـ المشترؾ لمدفاع  ميجي اتفاؽ كذلؾ تعثرت

   13: 2015)الشرفي،
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عػػلف بػػالبحريف الجزيػػرة درع  ػػكات د ػػكؿ كػػاف 2011 عػػاـ فػػي  لضػػماف أمنيػػة منطقػػة المممكػػة كا 
 10 القػػكات تعػداد كبمػػن المممكػة فػػي حػدثت طايفيػػة تظػاهرات بعػػد البحػريف فػػي األكضػاع اسػتقرار
  2015عبد الفتاح،  ) .جندم آالؼ

 شػاركت ك ػد الػيمف فػي الحػكثييف لمعا ػؿ ضػربات لتكجيػه السػعكدية بقيػادة الحػـز عاصػفة تتشكم
 كالسػػػػكداف كالمغػػػػرب كاألردف ك طػػػػر كالبحػػػػريف كالككيػػػػت كاإلمػػػػارات السػػػػعكدية العمميػػػػة هػػػػذي فػػػػي

 كمػػػا البريػػػة الحػػػرب فػػػي لممشػػػاركة اسػػػتعداد أبػػػدكا الػػػذيف كجيبػػػكتي كمصػػػر تػػػكنس إلػػػا باإلضػػػافة
 .)المرج  السابؽ  كذلؾ السكداف مف لألردف استعدت

أعمػػف عػػف  ػػرار تشػػكيؿ  ػػكة عربيػػة مشػػتركة كفػػي هػػذا اإلطػػار سػػنتطرؽ لػػبعض  2015كفػػي عػػاـ 
 التفاصيؿ في  رار تشكيؿ هذي القكة

 (2015ة المشتركة )عربيٌ القكة ال -
مػارس  28كالػذم انعقػد فػي  ،ةعربٌيػلمػدكؿ ال 26الػذم شػكؿ المػؤتمر ر ػـ  الشػي  في  مػة شػـر 

ة عربٌيػػالمشػػترؾ"، أعمػف عػف تشػػكيؿ القػكة ال عربػيٌ تحػت شػعار "سػػبعكف عامػان مػف العمػػؿ ال 2015
كهػػػدفها مكاجهػػػة التهديػػػدات  ،كتشػػػارؾ فيهػػػا الػػػدكؿ األطػػػراؼ ا تياريػػػان  ،المشػػػتركة لمتػػػد ؿ السػػػري 

أمػػف كسػػلمة كاسػػتقرار أم  ديػػدات التنظيمػػات "اإلرهابيػػة"، التػػي تمػػٌس بمػػا فػػي ذلػػؾ ته ،كالتحػػديات
 . 2015ة نت، عربيٌ )ال عربيٌ كتشكؿ تهديدان مباشران لألمف القكمي ال ،مف الدكؿ األطراؼ

أف هػػذي  ،ة مشػػتركةعربٌيػػأشػػارت ككالػػة "أسكشػػيتد بػػرس" فػػي تحميمهػػا ل بػػر تشػػكيؿ  ػػكة عسػػكرية ك 
كأف  ،ييرانػالمسػمحيف اإلسػلمييف ضػد انتشػار كتمػدد النفػكذ اإلهػا مكاجهػة القػكة سػيككف مػف مهامٌ 
كأف مركزها سيككف في  ،مقاتؿ مف صفكة القكات 40,000ها إلا حكالي هذي القكة سيصؿ تعدادي 

كأف هػػػذي القػػػكات  ،كسػػػتدعمها مقػػػاتلت جكيػػػة كسػػػفف حربيػػػة كأسػػػمحة  فيفػػػة ،القػػػاهرة أك الريػػػاض
 . 2015)سكيمـ،  عربيٌ إلا اتفا ية الدفاع الكتسند  ان،كليس هجكميٌ  هدفها دفاعي  

أف  - مشػػؤكف األمنيػػةلتحميػػؿ األمريكػػي الب المعنػػي   - " ػػاؿ مك ػػ  "ديفػػنس كاف ،كفػػي ذات السػػياؽ
ها فيهػا إلػا مرحمػة إعػدادي   طة العػرب لمتكحػد عسػكريان لػـ تغػادر حػاجز  اعػة المػؤتمرات التػي تػـٌ 

ة لػف تكػكف ل ػكض حػركب عربٌيػكذهب المك   إلا أف مف بيف األسباب أف هذي القػكة ال ،التطبيؽ
فعميػػة، بػػؿ فقػػط لحمايػػة األنظمػػة مػػف الناشػػطيف المؤيػػديف لمديمقراطيػػة، حيػػت تسػػاءؿ عػػف مصػػير 
 ػػكات درع الجزيػػرة لػػدكؿ مجمػػس التعػػاكف ال ميجػػي المكجػػكدة فعػػلن، كلمػػاذا لػػـ تػػتـ إضػػافة بعػػض 

بأفضػػؿ  الجزيػػرة مجهػػزةه  يهػػا دكف الحاجػػة إلػػا تشػػكيؿ  ػػكة جديػػدة، كمػػا أف  ػػكاتً ة إلعربٌيػػالػػدكؿ ال
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ػػاألسػػمحة التػػي تسػػتطي  أمػػكاؿ الػػنفط شػػراءها. لكنهػػا لػػـ تى  ة عربٌيػػحػػرب حقيقيػػة، كال طػػة ال أم   ٍض  ي
 ،ةعربيٌ كتب لها النجاح بسبب ال لفات الكبيرة بيف الدكؿ اليي  كلكف لـ لتشكيؿ  كة مسمحة مكجكدة

كبػيف  ،كيبقا أبرزها  يادة القكة الػذم ا تمػؼ عمػا أف تكػكف  يػادة عامػة مشػتركة كثابتػة ال تتغيػر
) الشػػرفي، أف يكػػكف لكػػؿ عمميػػة  يػػادة تتغيػػر مػػ  تغييػػر العمميػػات كذلػػؾ حسػػب مػػا ذكػػري المك ػػ  

2015 . 

كة ف ىناؾ جممة مف الخطكات المطمكبة لنجاح إنشاء قػكما كيتفؽ الباحث ما رأم )عاطؼ( بأ
 : 2015)عاطؼ، يمكف أف تمخص فيما يمي  ،ة مشتركةعربيٌ عسكرية 

ضػد  عربػيٌ ة المشػتركة سػتعمؿ عمػا حمايػة األمػف القػكمي العربٌيػة بأف القػكة العربيٌ تكلد  ناعة  .1
 أم تحديات.

 طرح ميزانية  اصة لتمؾ القكة حتا يتـ تجهيز  كة بأعما مستكل كتككف حقيقية الردع. .2
كبيف الدكؿ التي تممؾ القكات كال  ،الدكؿ التي تممؾ الماؿ كال تممؾ القكاتتحقيؽ التعاكف بيف  .3

 تممؾ الماؿ.
االتفػػاؽ عمػػا اسػػتراتيجية عمػػؿ كاضػػحة تحػػدد فيهػػا المصػػالف العامػػة لػػدكؿ المنطقػػة كأف يمتػػـز  .4

 فيها الجمي  ضمف أكلكيات عامة ك يادة حكيمة.
االكتفػػاء الػػذاتي فػػي السػػلح لمجيػػكش  ة بمػػا يحقػػؽعربٌيػػ طػػة إلعػػادة بنػػاء الصػػناعة الحربيػػة ال .5

ة حتا تت مص الدكؿ مف ضغكط الػدكؿ الممكلػة لمسػلح كهػي ضػغكط تمػس اسػتقللية عربيٌ ال
كنجػػد أف لػػدل مصػر كالسػػعكدية القػػدرات العمميػػة كالماليػة لبنػػاء صػػناعة حربيػػة  ،عربػػيٌ القػرار ال

 ة متطكرة.عربيٌ 
الػذم  عربػيٌ مكانػات لصػالح المػكاطف الا  يات ك مف تكجيو كؿ ما سبؽ ذكره مف تكص البدٌ  كأخيران:

ة، كأف عربٌيػالػذم يخػدـ مصػالح المنطقػة ال ،ة كاالسػتقرار الحقيقػيعربيٌ يتطما لتحقيؽ الكحدة ال
ألف حجـ المخػاطر كالتيديػدات التػي تكاجييػا  ؛ةعربيٌ د الخّلفات الداخمية بيف الدكؿ الييتـ تحي

تفعيميا طكاؿ سػنكات في ت الدكؿ الغربية اىمسخطر مف كؿ الخّلفات التي أىذه الدكؿ أكبر ك 
 عديدة.
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 المبحث الثالث

 األداة الفكرية كالثقافية

 تمييد 

كالصػػػػراع  "الحػػػػرب الفكريػػػػة"لطالمػػػػا ردد مسػػػػؤكلكف كبػػػػار فػػػػي اإلدارة األمريكيػػػػة عبػػػػارات 
التػػػػي تعتبرهػػػػا اإلدارة األمريكيػػػػة مػػػػف ضػػػػركريات التكامػػػػؿ  "،الحػػػػرب األيديكلكجيػػػػة"ك "الحضػػػػارم"

كحرصػػت فػػي الك ػػت نفسػػه عمػػا تكػػكيف ثقافػػة  ،"اإلرهػػاب" هي االسػػتراتيجي لحممتهػػا ضػػد مػػا أسػػمتٍ 
 ،المجتمعػات عػف عقيػدتهـ يً االن فػي ثٍنػان كفٌعػعتبرها سػلحان  فٌيػاة ك عربيٌ ها في المنطقة التجديدة بث

 ها كمباديها. يمً ير  ً يلتغ تهدف

عمػػػا أنهػػػا تعتمػػػد فػػػي مهمتهػػػا  مػػػراران كتكػػػراران رت ٌبػػػياؽ، نجػػػد أف اإلدارة األمريكيػػػة عكفػػػي ذات السػػػ
العالمية كحربها عما "اإلرهاب" استراتيجية شاممة كمتكاممة، تقكـ عما أساس اسػتعماؿ مػا يمكػف 

يؽ التفكؽ األمريكي لغرض تحق ،استعماله مف أدكات سياسية كا تصادية كعسكرية كثقافية كفكرية
 . 174: 2006)حبيب، كضد الفكر الذم يرفض التسامف  ،الككني ضد الحداثة

 :الخٌّلقةاالستغّلؿ األمريكي لألداة الفكرية في نشر الفكضى  -
فػػػي الغػػػرب إلػػػا  مػػػؽ صػػػكرة مػػػف الصػػػراع مػػػ  اإلسػػػلـ مػػػف منطمػػػؽ صػػػداـ  كثيػػػرةه  تتجػػػه دكايػػػري 
الفكػر المتشػدد كالمتقمػب يحتػاج إلػا تغذيػة فكريػة  ، فػإف مكاجهػة 98: 2007) اسـ، الحضارات 

معاكسػػػة )حسػػػب كجهػػػة النظػػػر األمريكيػػػة ، لغػػػرض احتػػػكاء هػػػذا التطػػػرؼ الفكػػػرم الػػػذم تكاجهػػػه 
الكاليػػات المتحػػدة فػػي حربهػػػا العالميػػة ضػػد "اإلرهػػاب"، لػػػذلؾ فػػإف أبػػرز محػػاكر كمرتكػػػزات األداة 

ي ذم األبعػػػػاد  ميمػػػػي تنفيػػػػذها لمشػػػػركعها اإلالفكريػػػػة كالثقافيػػػػة التػػػػي تكظفهػػػػا الكاليػػػػات المتحػػػػدة فػػػػ
األداة القايمػػػة عمػػػا تغذيػػػة الطايفيػػػة كالدينيػػػة كالعر يػػػة كالقكميػػػة كالمذهبيػػػة، بهػػػدؼ  ،العالميػػػة هػػػي

تشػكيه العقيػػدة اإلسػػلمية عبػػر تفعيػػؿ التنا ضػػات الم تمػؼ عميهػػا، سػػكاء مػػف الناحيػػة الدينيػػة بػػيف 
كالػيمف  سػكريةكما هك الحاؿ في العراؽ ك  ،ة المذهبيةاإلسلـ كالمسيحية، أك ال لفات مف الناحي

 . 211: 2006) اسـ، 

كلهذا نجد أف الكاليات المتحدة األمريكية استطاعت أف تػرادؼ مػا بػيف كممػة "اإلسػلـ" ككممػة "اإلرهػاب"، 
هػػػػا كأصػػػبحت المنطقػػػػة عبػػػارة عػػػػف تفػػػاعلت معقػػػػدة لػػػيس مػػػػف السػػػهكلة فهمي  ،ك مطػػػت األكراؽ ببعضػػػػها

 ،فيٍ مى ت ال طػػط لػػدعـ األ ميػػات المتكاجػػدة فػػي العػػالى أنهػػا أعػػدٌ لػػكحظ  ، ك 14: 2009النجاشػػي، كتفسػػيرها )
ليسػهؿ تػأثير   ،59: 2008)جبراني، تمؾ التي تنسب نفسػها إلػا اإلسػلـكبالتحديد  ،كاإلسلمي عربيٌ ال
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 عربػػػيٌ الصػػػؼ اإلسػػػلمي كالصػػػؼ ال كمػػػف ثػػػـ يمكػػػف لهػػػـ شػػػؽٌ  ،المسػػػمميف بهػػػا كيكسػػػبكا التعػػػاطؼ
كالعالـ اإلسلمي إلػا دكيػلت صػغيرة  عربيٌ ، كبذلؾ يسهؿ تقسيـ العالـ ال 128: 2006)سميـ، 

تسػػػهؿ السػػػيطرة عميهػػػا، كيتحقػػػؽ الحمػػػـ الصػػػهيكني العػػػالمي بالسػػػيطرة عمػػػا العػػػالـ أجمػػػ  كتػػػنعـ 
 . 183: 2007)ال الدم،   باألمف كاألماف إسراييؿ)

كالتػي شػٌدد عمػا  ،" صػاحب مقػاؿ )حػدكد الػدـ ثر أطركحات "بيرنارد لكيس" كرالػؼ بيتػرزإكعما 
ان أف كػاف ذلػؾ طبيعٌيػػ ،ة عمػا أسػػس طايفيػة أك مذهبيػة أك عر يػػةعربٌيػضػركرة أف تقسػـ المنطقػػة ال

لمقيػاـ  ،أك العػرؽ األنسػب ،أك المػذهب ،يجرم البحث عبر دراسات استشػرافية د يقػة عػف الطايفػة
، ناهيؾ عف تفكيؾ اإلسلـ  148: 2009حك، )ممبمهمة التفتيت المنشكد صهيكنيان في المنطقة 

مف دا ػؿ اإلسػلـ، كهػذي األداة الفكريػة ال طيػرة غػٌذتها الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػي المنطقػة، 
، ف رجػت عمينػا بعبػػارة "اإلسػلـ السياسػي"، كهػػذي  51: 2008) مػػدكف، كحرصػت عمػا تنميتهػا 

إف حيػث  ،مريكية التػي سػعت لتصػديرها لممنطقػةالعبارة مف الصناعة الفكرية لمكاليات المتحدة األ
بينهػا كبػيف السياسػة اإلسػلمية حيػث ال يكجػد  ان يدرؾ بأف هنػاؾ فر ػ - في هذا المجاؿ -الباحث 

، كأصػػبف اإلسػػلـ نفسػػه  27: 2004)فػػاركؽ، ا باإلسػػلـ السياسػػي فػػي اإلسػػلـ أساسػػان مػػا يسػػمٌ 
ينقسـ إلا فيات م تمفة فظهر مصطمف "اإلسلـ المعتدؿ"، أك "اإلسلـ الكسطي"، الذم يعػد هػك 

 . 73: 2008) معجي، أيضان إحدل المفاتيف التي أنتجها العقؿ األمريكي 

ييس كلقػػد لجػػػأت اإلدارة األمريكيػػػة إلػػػا تكتيػػػؾ جديػػػد، كتحديػػدان فػػػي المرحمػػػة الثانيػػػة مػػػف كاليػػػة الػػػر 
كالمرحمػػػة األكلػػػا لحكػػػـ الػػػرييس أكبامػػػا كهػػػك، تفعيػػػؿ دكر الحركػػػات اإلسػػػلمية أك   جػػػكرج بػػػكش)

يصػػػالها إلػػػا الحكػػػـ،  ،كاإلسػػػلـ الكسػػػطي المعتػػػدؿ ،حركػػػات اإلسػػػلـ السياسػػػي أف عػػػددان مػػػف ك كا 
الحركات اإلسلمية غيرت ك رجت عف تعػاليـ منظريهػا األساسػية كأصػحاب الفكػر األكايػؿ فيهػا، 

يهػػاـ إفػػي العمميػػة السياسػػية كالتػػي كانػػت ترغػػب الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بهػػا لغػػرض كد مػػت 
ة عربٌيػػؼ األجػػكاء فػػي المنطقػػة الالشػػعكب أنهػػا ا تػػارت حكامهػػا فػػي زمػػف الديمقراطيػػة، ككػػي تمطٌػػ

المتحدة عندما كصؿ اإلسلميكف إلا  الكالياتي  تركيجهي  ، كهذا ما حاكلتٍ  84: 2011)مرشدم، 
 مصر.الحكـ في 

أف الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة تيػػػدؼ مػػػف كراء ذلػػػؾ إلػػػى إلػػػراؽ الحركػػػات  ،كيػػػرل الباحػػػث
كتظيػػر بأنيػػا ال تسػػتطيا  ،بحيػػث يرسيػػـ عنيػػا صػػكرة سػػيئة ،اإلسػػّلمية فػػي متاىػػات السياسػػة

تطبيؽ اإلسّلـ، كحينيا تشعر الشعكب أنيا فشمت في اختيار ممثمييا، كتتكلد لدييـ قناعة أف 
اإلسػػّلـ ال يصػػمح أف يكػػكف أساسػػان لمحكػػـ، كبػػذلؾ سػػيبتعد الكثيػػركف عػػف انتخػػاب المرشػػحيف 
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ا مػا تريػده األداة اإلسّلمييف في المرات القادمة، كأف فشؿ ىذه الحركات اقتػرف باإلسػّلـ، كىػذ
اإلسػّلـ مػػف  كتشػكيو األمريكيػة بالتحديػد فػي حربيػا الفكريػة ضػد اإلسػّلـ، عبػر تكتيػؾ تفكيػؾ

 ة تحديدان.عربيٌ داخؿ اإلسّلـ، كىذا ما يحدث اآلف في الشرؽ األكسط كالمنطقة ال

دان في الكقت الػذم أصػبحت فيػو المجتمعػات ة بات ميدٌ عربيٌ ة الف الكجكد الثقافي لألمٌ إ
التػػي  ،ةعربٌيػػج لثقافتيػػا الغربيػػة كأنماطيػػا السػػمككية المتناقضػػة مػػا الشخصػػية اللغربيػػة تػػركٌ ا

يان كتحػدٌ  ،دة حالػة مػف اإلشػكاؿ الفكػرمالفكريػة كالثقافيػة، مكلٌػ الت بًعيػةأصبحت تعيش حالة مف 
الـ ف تفػػرد الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بتػػكلي زمػػاـ العػػإإذ  ،عربػػيٌ كبيػػران فػػي كجػػو المػػكاطف ال

 ،كالسيطرة عمى دكؿ الشرؽ األكسط، ساعدىا في تحقيؽ ما تصبك إليو مػف السػيطرة الشػاممة
 مف دكرىا في المنطقة. يا كمعززةن حى بذلؾ مصالً  محققةن  ،كفرض النظاـ الذم تؤديو في المنطقة

كاإلسػلمي، باإلضػافة إلػا ككنهمػا  عربػيٌ ف، الاالتػي يحظػا بهػا العالمػ اإلستراتيجيةكلعؿ المكانة 
كجعمهػػـ أف  ،كػػاف سػػببان فػػي زيػػادة مطػػام  الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالغػػرب ،الحضػػارات مهػػدى 

مقكماتهػػػا، حتػػػا يسػػػػهؿ  كت ريػػػب ثقافتهػػػا ككػػػؿٌ  ،هـ نحػػػك تفتيػػػت هػػػذي المنطقػػػػةيضػػػعكا م ططػػػاتً 
ة، عربٌيػػفػػي  مػػب المنطقػػة ال  يسػػراييماإل)عمػػا ذلػػؾ إال زرعهػػـ لمكيػػاف  السػػيطرة عميهػػا، كلػػيس أدؿٌ 

كمػػػػػا كتجػػػػػدر اإلشػػػػػارة إلػػػػػا أف أ طػػػػػر األدكات التػػػػػي اسػػػػػت دمتها اإلدارة األمريكيػػػػػة فػػػػػي تطبيػػػػػؽ 
األداة الفكريػػة كالثقافيػػة كالتػػي  :هػػي ،إحػػدل مراحمهػػا ال ٌل ػػةاسػػتراتيجيتها كالتػػي تشػػكؿ الفكضػػا 

المتحػػدة األمريكيػػة تسػػعا لفػػرض ثقافػػة ف الكاليػػات إ، إذ يػػةاإلعلمكثيػػؽ بػػاألداة  ان ارتباطػػ ان ترتبطػػ
كاحػػدة كسياسػػة كاحػػدة، كمػػا اسػػتطاعت أف تفػػرض نظامػػان ا تصػػاديان كاحػػدان، كاعتبػػرت ثقافتهػػا التػػي 

نمػػػػكذج المثػػػػالي الػػػػذم يسػػػػتقطب الشػػػػعكب لجسػػػػد هػػػػي األكثػػػػر مليمػػػػة لتشػػػػكيؿ التقػػػدس المػػػػادة كا
 . 38: 2009د، )محمهاكمباديكيسيطر عميها كيفرض  يـ الثقافة فيها  ،ةعربيٌ ال

ة أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عربٌيػػكاعتبػػر العديػػد مػػف الكتػػاب كأصػػحاب الفكػػر فػػي السػػاحة ال
كاإلسػلمي، فيػذكر  عربػيٌ يف، المى الى تنتها استراتيجية المكاجهة الدينيػة كالثقافيػة كالحضػارية مػ  العىػ

 اإلسػتراتيجية" :في شؤكف الحركػات اإلسػلمية فػي مقػاؿ لػه بعنػكاف الكاتب كماؿ حبيب الم تص  
هػك عنػكاف  ،مػا بعػد بػف الدف كطالبػاف؟":  ػايلن  "كاإلسػلمي عربػيٌ جاي العالـ الاألمريكية الجديدة تي 

ف هػػػػذي إ :، كيمكػػػػف القػػػػكؿ"كاإلسػػػػلمي عربػػػػيٌ األمريكيػػػػة الجديػػػػدة تجػػػػاي العػػػػالميف ال اإلسػػػػتراتيجية
مػػ  العػػالـ اإلسػلمي هػػي مكاجهػة دينيػػة ثقافيػػة  كالقادمػة أف المكاجهػة الجاريػػة تعتبػػر اإلسػتراتيجية

حضارية بالمفهكـ الشامؿ، كما كاف يتحدث عنه اإلسلميكف باعتباري غزكان فكريان يستهدؼ  كاعد 
عما العدكاف الصميبي الغربي العسكرم عمػا العػالـ  ت عصيةن اإلسلـ الدينية الحضارية التي ظمٌ 
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إلا أف تنتقؿ بهذا الغػزك الفكػرم إلػا المكاجهػة السػافرة  الكاليات المتحدةتسعا كبذلؾ اإلسلمي، 
 . 2002حبيب، )

كالم ططات اللحقة التػي تمػكح  التي برزت، ككذلؾ المشاري ي  المهيمنةى  كالمشاري ى  إف الم ططاتً 
ة كمك عها عربيٌ لمنطقة التأتي في إطار الصراع التاري ي كالحضارم الشامؿ عما هكية ا ،باألفؽ

ة مػػػف  ػػػلؿ عربٌيػػػالجيكاسػػتراتيجي كثركاتهػػػا الكبيػػػرة، ك ػػػد انطمقػػت هػػػذي الم ططػػػات تجػػػاي األمػػة ال
ة شػػٌكمت عنصػػران أساسػػيان مػػف عناصػػر عربٌيػػال ،ألف الثقافػػة القكميػػة ؛القضػػاء عمػػا ثقافتهػػا القكميػػة

 . 2014)سباهي، المتكاممة  كصياغة ش صيتها ،يف أكاصر كحدتهاتً كتمٌ  ،ةعربيٌ تككيف األمة ال

األمريكيػػة،  دي الهيمنػػةي يقػػؼ عمػػا مفتػػرؽ طػػرؽ تهػػدٌ  لمعاصػػركفػػي ذات السػػياؽ، نجػػد أف العػػالـ ا
فػػي حالػػة ذعػػر مػػف التهديػػدات التػػي تعػػاني منهػػا شػػعكبه كحككماتػػه كدكلػػه،  عربػػيٌ كأصػػبف العػػالـ ال

ها كهػـ يكهـ يركف بعض أبنا ،كدفعها لمرضكخ لررادة األمريكية، كباتت األمة في حيرة مف أمرها
بػدعكل الديمقراطيػة كحقػكؽ اإلنسػاف  ،بتمهيػدهـ السػبؿ للسػتعمار الجديػد ،يجمبكف إليها المتاعب
كالتداعي بإ امة حياة جديدة مػف الرفاهيػة كالتقػدـ كاالزدهػار، كذلػؾ يػتـ عبػر  ،كمكافحة "اإلرهاب"

كتس يرهـ في  دمة المشركع  ،كاذ عميهـإل ناع المثقفيف كاالستح ؛اإلعلـأبرزها  ،كسايؿ م تمفة
 . 2008)كشؾ، األمريكي

ىػػذه األداة يقابميػػا حالػػة مػػف الفقػػر التػػي تعػػاني منػػو الشػػعكب، كحالػػة مػػف العجػػز  كرةإف خطػػ
لمصػػالح  ىػػذه المعضػػّلت مجتمعػػةن  لتمتقػػي كػػؿ   ،العسػػكرم، ككػػذلؾ حالػػة مػػف التخػػبط السياسػػي

 كتسٌيؿ عمييا نشر ما تريد مف أفكار كمعتقدات. ،األمريكي

ي اإلعلمػػػ كا  أف الكا ػػػ  الثقػػػافي يػػػرتبط بشػػػكؿ مباشػػػر بػػػالكا   السياسػػػي كبػػػال ،ييجمػػػ  البػػػاحثكفك 
نػػه الغػػرب بكضػػكح، التػػي تعكسػػه الحػػركب كالتػػكترات الدا ميػػة، كهػػذا يعيػػدنا لمػػا أعمى  ،كاال تصػػادم

يف سيشػػػهد نشػػػر النمػػػكذج الثقػػػافي األمريكػػػي، كالقػػػيـ كمػػػف منػػػابر كثيػػػرة بػػػأف القػػػرف الكاحػػػد كالعشػػػر 
األمريكية كالسمكؾ األمريكي، كأنه كما شهد القرف الماضي انهيار الشيكعية كالماركسية، فسيشهد 

كال عػػف  ،ةعربٌيػػة عػػد هنػػاؾ مجػػاؿ لمحػػديث عػػف أٌمػػهػػذا القػػرف انهيػػار اإلسػػلـ كالعركبػػة، كأنػػه لػػـ يي 
دكف  ،هػك أف يػرل نفسػه آمنػان فػي حػدكدي الحاليػة عربيٌ ؽ الطمكح ألم  يطر طمكحات  كمية، فأفي 

  .2004)جكدة، ةعربيٌ أحلـ أك طمكحات  كمية في أم كحدة 

يات يتكجػب عمينػا مكاجيػة ىػذه األداة الفكريػة كالثقافيػة عمى ضكء ما ذكر، مف مخػاطر كتحػدٌ 
تسيـ في صد اليجمػة  ،كصحيحة ة سميمةعربيٌ بخطة ممنيجة كبأداة فكرية ثقافية ذات إرادة 
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كفي ىذا السياؽ يرل الباحث أنو يتكجب اتباع استراتيجية تكػكف  ،ةعربيٌ التي تكاجو المنطقة ال
ان، فػي كجػو مخططػات الفكضػى التػي ان كثقافٌيػ، لمكقػؼ فكرٌيػقميمػيكاإلف: القيطرم يٍ عمى المستكيى 

 تعصؼ بالمنطقة.

 المستكل القيطرم: -أكالن 

ة، لػػػذلؾ عربٌيػػػالفػػػرد، ككنػػػه ييشػػػكؿ نػػػكاة النهضػػػة الفكريػػػة فػػػي المجتمعػػػات الإدراؾ مػػػدل أهميػػػة  -
 .عربيٌ مطمكب تنمية شاممة باإلنساف ال

 ة كاإلسلمية الصحيحة.عربيٌ االهتماـ بمناها التدريس كصياغتها صياغة ت دـ الهكية ال -
لهذا ينبغي  التي تشكؿ ثقافات الشعكب كالتي تؤثر بالشعكب يكميان، اإلعلـعدـ إغفاؿ كسايؿ  -

 متبكعان باهتماـ كبير، بحيث يصبف أداة لمبناء كليست لمهدـ. اإلعلـأف يككف 
ة بػػاألدكات كالكسػػايؿ الم تمفػػة مثػػؿ المكتبػػات كالمجػػالس الفكريػػة، كاإلنتػػاج عربٌيػػتعزيػػز الثقافػػة ال -

 ي كغيرها.اإلعلم
ال طػػكة األكلػػا لمسػػتقبؿ  ة القديمػػة باعتبارهػػاعربٌيػػبالحضػػارة كاألصػػالة ال عربػػيٌ ربػػط المػػكاطف ال -

 مشرؽ.
 ي:قميمالمستكل اإل -ثانيان 

يحقػؽ الكحػدة  ،لن رج بإجماع حػكؿ مشػركع كطنػي ثقػافي ،ةعربيٌ إجراء حكار عاـ بيف الدكؿ ال -
 كؿ إلا كحدة كاممة.ا التي ستؤي ة فكريٌ عربيٌ ال
ة مكحػػػػدة تهػػػػدؼ إلػػػػا تأصػػػػيؿ الملمػػػػف الحضػػػػارية فػػػػي الش صػػػػية عربٌيػػػػصػػػػياغة اسػػػػتراتيجية  -
 لمكاجهة تحكالت العالـ. ،ةعربيٌ ال
 ضماف الحرية الثقافية كتدعيمها في حدكد الثكابت كاألصكؿ كعدـ  ركجها عف المألكؼ. -
بحيػث يصػبف  ػادران عمػا إدراؾ  ان،بنػاء سػميم عربػيٌ ضركرة  مػؽ إعػلـ ناضػا يبنػي اإلنسػاف ال -

 األ طار كمكاجهتها.
يػػػدد يان كبيػػػران كتي ؿ تحػػػدٌ ة تشػػػكٌ عربٌيػػػال الييمنػػػة األمريكيػػػة عمػػػى المنطقػػػةف إ :كخّلصػػػة القػػػكؿ

ة بدأت تشعر بحجػـ ىػذا الخطػر بعػد عربيٌ ف المجتمعات الا  ، ك عربيٌ الثقافة كالفكر ال خصكصياتً 
تو مف عدـ استقرار في حياتيا سكاء، السياسية أك ليرىػا، ليػذا يتطمػب إيػّلء الثقافػة دى ما شيً 

تحصػػف يأف  عربػػيٌ يحػػتـ عمػػى المػػكاطف الة ألف معتػػرؾ الحيػػا ،كالفكػػر جانبػػان أكبػػر مػػف االىتمػػاـ
مػف تحقيػؽ الكحػدة فػي  بدٌ كال ،ة اإلسّلميةعربيٌ تمسؾ باليكية الياإلسّلمية ك  -ةعربيٌ بالثقافة ال

يسػتند عمػى  ،مف خّلؿ بنػاء نمػكذج ثقػافي كطنػي قػكمي ،ةعربيٌ اليكية كالثقافة بيف األقطار ال
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يػتـ كأف  ،عمػى العػالـ الخػارجي يتـ االنفتػاح ضارم إسّلمي، كفي نفس الكقت يمكف أفحإرث 
 .كليس التأثر بو سمبان ر بالغرب يأثيتـ التك  ،حقؽ النجاح المطمكبيتك  ،التحديات معان  مكاجية
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 المبحث الرابا

 الخٌّلقةاألداة السياسية في مكاجية الفكضى 

 تمييد

ة عربٌيػػػػكالمنطقػػػػة ال ،األكسػػػػط عمكمػػػػان تعتبػػػػر الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة منطقػػػػة الشػػػػرؽ 
ان أمنػان  كميػان أمريكيػان، فقػد اهتمػت جميػ  اإلدارات األمريكيػة المتعا بػة منػذ انتهػاء الحػرب  صكصػ

بشػػػؤكف الشػػػرؽ األكسػػػط كمشػػػاكمه كمػػػكاردي  مرحمتنػػػا الحاليػػػة، كحتػػػا 1945العالميػػػة الثانيػػػة عػػػاـ 
، كتكمػػػػػف المكانػػػػػة السياسػػػػػية لمشػػػػػرؽ األكسػػػػػط فػػػػػي  ,peter 2007: 182)عتػػػػػه السياسػػػػػية يكطب

كهما: المستكل الرسمي، كما  ،يفي  ف أساسً كييٍ األمريكية، مف حيث االهتماـ عبر مستى  اإلستراتيجية
ر عنه اإلدارة األمريكية مف مشاري  كممارسػات فعميػة تجػاي المنطقػة، كالمسػتكل غيػر الرسػمي تعبٌ 

 .  :201Henre, 2009 – 205)ف كالم تصيف الذم يتمثؿ بالمراكز البحثية كالمفكري

 ة:عربيٌ االىتماـ السياسي األمريكي بالمنطقة ال .أ 
سػبتمبر، 11مما الشؾ فيه أف المسار السياسي األمريكي د ؿ فػي معضػمة بعػد أحػداث 

، كاعتبػػػر أف أبػػػرز مشػػػاكؿ الشػػػرؽ األكسػػػط تتمثػػػؿ فػػػي "اإلرهػػػاب" المنتشػػػر فػػػي المنطقػػػة 2011
ة كالذم يػؤثر عمػا المصػالف األمريكيػة كعمػا مصػالف حمفايهػا االسػتراتيجييف فػي المنطقػة، عربيٌ ال

بػػػػػت  كتهػػػػػا العسػػػػػكرية )القػػػػػكة ال شػػػػػنة أك الصػػػػػمبة  عمػػػػػا ف الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة غمٌ إإذ 
، مػف ثػـ عػاد  57:  2009شرؼ الديف، )فغانستاف ثـ العراؽ أفكانت الحرب عما  ،الدبمكماسية
المتمثػػؿ بكصػػكؿ الػػرييس  2008اسػػي األمريكػػي كالدبمكماسػػي إلػػا المنطقػػة بعػػد عػػاـ الػػدكر السي

، فالزيارات المتكررة كالمتتابعة  108: 2006)عمي،  ان "أكباما" م  إبقاء ال يار العسكرم مطركح
لمػػرييس األمريكػػي كلكزرايػػه كأركػػاف اإلدارة األمريكيػػة كالمبعػػكثيف كالمستشػػاريف تكػػاد تكػػكف دكريػػة 

كتعزيػز التكاجػػد فػػي المنطقػػة. بمعنػػا أكضػػف،  ،كهػػدفها تعزيػػز الػػدكر السياسػػي األمريكػػي كمسػتمرة
 العامة. اإلستراتيجيةف اإلدارة األمريكية تيغٌير في أدكاتها م  بقاء )الثابت  في أهدافها إ

كمػا كػاف فػي العػػراؽ  ،كالػػيمف سػكريةان فػي ك ػد يبػرز دكر الكاليػات المتحػدة األمريكيػػة جمٌيػ
ذا ما تطرٌ  ، نجػد أف الكاليػات  إسػراييؿ) نا إلا الصراع بػيف العػرب ككمصر كليبيا كبقية الدكؿ، كا 

كعبػػر مسػػاعديها تمثػػؿ أهػػـ اللعبػػيف السياسػػييف فػػي هػػذي األمريكيػػة كبإداراتهػػا المتتابعػػة المتحػػدة 
كعػػػف  ،ةعربٌيػػفػػي المنطقػػػة ال " فػػي سياسػػػاتها التػػي تتبعهػػػاسػػػراييؿعبػػر دعمهػػػا الكبيػػر "إل ،القضػػية
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كاالعتػراض عمػا القػرارات التػي ال  ،سنادها في المحافؿ الدكليػةا  ك  ،طريؽ المساعدات المقدمة لها
 . 213: 2009) اكم، تككف لصالحها 

في ذات السياؽ، نجد أف مف أهـ األدكات التي استندت عميهػا الكاليػات المتحػدة فػي تنفيػذ نظريػة 
هػػي األداة السياسػػية، التػػي تعنػػي تغييػػر األنظمػػة الحاكمػػة الفاسػػدة كالديكتاتكريػػة  ال ٌل ػػةالفكضػػا 

فػػي المنطقػػة بػػداف  أنهػػا غيػػر ديمقراطيػػة، مػػ  أف هػػذي األنظمػػة تصػػنؼ مػػف ضػػمف الػػدكؿ التابعػػة 
مػػػت، عمػػػا لمكاليػػات المتحػػػدة لمراحػػؿ طكيمػػػة، فػػالنظـ السياسػػػية الحاكمػػػة  ػػد أصػػػبحت  ديمػػة كترهٌ 

 . 58: 2009)حكيـ، ا الكاضحة لمكاليات المتحدة طكاؿ السنيف السابقة تهعيٌ الرغـ مف تبً 

فإف الكاليات المتحػدة األمريكيػة تسػعا إلػا تجديػد الكجػكي كتغييػر  كاعػد المعبػة فػي المنطقػة  ،لهذا
بما يتلءـ م  ما  الته " ككنداليزا رايس" حيث ذكرت: "أف الكاليات المتحدة عممت طػكاؿ السػنيف 

)حكػػيـ، كسػػب عمالػػة الحكػػاـ، أمػػا اآلف فػػنحف نعمػػؿ عمػػا كسػػب عمالػػة الشػػعكب" الماضػػية عمػػا 
2009 :58 . 

األمريكيػػػػة تجػػػػاي منطقػػػػة الشػػػػرؽ األكسػػػػط  اإلسػػػػتراتيجيةمػػػػدل التحػػػػكؿ ال طيػػػػر فػػػػي  ،كيبػػػػرز هنػػػػا
يان عما بٍ التي أصبحت تشكؿ عً  ،تغير األنظمة الفاسدة كالدكتاتكريةك بما يتلءـ  ،ةعربيٌ كالمنطقة ال

 . 6: 2005)عزت، أضرارها أكثر مف منافعها  كتعدٌ  ،الكاليات المتحدة األمريكية

و في سياؽ الكصكؿ إلى الحكـ الػديمقراطي فػي المنطقػة عمػى الػرلـ مػف تراجػا شػعار كىذا كم  
تبػػاع النظػػاـ اكفػػي أقػػؿ تقػػدير  ،التػػركيج لمديمقراطيػػة، الػػذم يعنػػي تحديػػدان حػػؽ تقريػػر المصػػير

عنػػي أيضػػان تقسػػيـ المنطقػػة إلػػى دكيػػّلت كمنػػاطؽ كمقاطعػػات طائفيػػة عرقيػػة الفيػػدرالي، الػػذم ي
 .خير مثاؿ في ذلؾقكمية دينية، كجنكب السكداف كشماؿ العراؽ 

 ة الحاكمة:عربيٌ حالة األنظمة السياسية ال .ب 
ة هػػػي عربٌيػػػيعتبػػر الكثيػػػر مػػػف البػػػاحثيف كالم تصػػػيف أف أغمػػػب األنظمػػػة السياسػػػية فػػػي المنطقػػػة ال

كفػػي محصػػمتها تعمػػؿ  ،ة اسػػتبدادية، كتتنػػكع مػف حكػػـ عسػػكرم إلػػا حكػـ عممػػانيأنظمػة ذات سػػم
عمػا الػرغـ  ،حزابهػاأكتكريػث السػمطة ألبنايهػا أك  ،بقاء امتيازاتها كتعزيز مكانتها في الحكـإعما 

يات الحكػػـ، كتشػػٌكؿ هػػذي األنظمػػة نمكذجػػان لألنظمػػة االسػػتبدادية مػػف التنػػا ض الظػػاهر فػػي مسػػمٌ 
التػي تقػـك عمػػا تعظػيـ الحػاكـ كأغمػب هػػذي  ، الممكيػػة كالجمهكريػة)بتنكعاتهػا كتقسػيماتها التقميديػة 

األنظمة تجاكزت عشريف عامان أك أكثر في الحكـ )عدا بعػض األنظمػة التػي تقػكـ بتبػديؿ الكجػكي 
إال أف هػػذا  ،ةعربٌيػالمكجػػكد فػي المسػػميات فػي كػؿ دكلػػة مػف الػػدكؿ ال فحسػب ، بػالرغـ مػػف التنػكع
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بدعكل أنه يػداف  عػف العركبػة مػف الطػامعيف بثػركات هػذي  ،التنكع يزكؿ أماـ سمطة الرجؿ الكاحد
)أبػػػك غزالػػػة، الشػػػعكب كيحػػػرص أكليػػػؾ عمػػػا عػػػدـ ظهػػػكر أم  ػػػكة منافسػػػة أك معارضػػػة حقيقيػػػة 

 . 74: 2004المعمكش، 

ـ هذي األنظمة بإجراء انت ابات صكرية كال تمثؿ الحقيقة، كما كأف الدساتير كاألنظمة تقك  ،كأحيانان 
هػػػك كا ػػػ   كمػػػا –كال تضػػػمف الحقػػػكؽ السياسػػػية كال الحريػػػات المدنيػػػة  ،مػػػف سػػػمطة الحػػػاكـ ال تحػػػدٌ 

تعمػؿ هػذي األنظمػة عمػا إضػعاؼ غالبيػة المجتمػ  لحسػاب فيػة  ميمػة منػه، ك ، -الحػاؿ فػي مصػر
السياسػػػية المػػػذككرة عمػػػا تركيػػػز السػػػمطة كعػػػدـ تكزيعهػػػا فػػػي المجتمػػػ  باضػػػطهاد كتقػػػـك األنظمػػػة 

  .61:  2007)النابمسي، الغالبية العظما فيه 

"، شػػػهدت الحيػػػاة السياسػػػية فػػػي عربػػػيٌ يت باسػػػـ "ثػػػكرات الربيػػػ  المٌ التػػػي سيػػػ 2011ك بػػػؿ أحػػػداث 
ػػػ ،المنطقػػػة حالػػػة مػػػف االسػػػتقرار طػػػكاؿ ثلثػػػيف عامػػػان سػػػابقة ممي كغيػػػر كغابػػػت عمميػػػة التػػػداكؿ الس 

ػػ سػػكاء عبػػر  ،، بسػػبب حالػػة القمػػ  ألصػػكات المعارضػػة 158:  2006)أحمػػد، ممي لمسػػمطة الس 
، أك حرمانهػػػػػا مػػػػػف  12: 2003)النابمسػػػػي، تزكيػػػػر االنت ابػػػػػات أك تعػػػػديؿ الدسػػػػػاتير لصػػػػػالحها 

التي تنػافس عمػا السػمطة حقك ها المدنية كالسياسية كمن  الشعكب مف إ امة المنظمات السياسية 
 امػػػة جيػػػكش تحمػػػي النظػػػاـ ا  أك ترا ػػػب عممهػػػا، بػػػؿ كصػػػمت الحالػػػة إلػػػا درجػػػة عسػػػكرة الشػػػعب ك 

 ،كتكػػكف أداة لػػه، باإلضػػافة إلػػا مػػا ذكػػر عػػف بعػػض الػػدكؿ التػػي تمنػػ  كجػػكد األحػػزاب ،السياسػػي
لػػػذم ال عبػػػر تثبيػػػت الحػػػزب الكاحػػػد ا ، أك 88: 2003)النابمسػػػي، السػػػعكدية كليبيػػػا سػػػابقان  :مثػػػؿ

 . 2012، الغارد)ألم حزب آ ر مف تحقيؽ أغمبية تذكر في المجالس النيابية  يعطي مجاالن 

ة الحاكمػة طػكاؿ الفتػرات السػابقة عمػى تعزيػز عربٌيػمػت األنظمػة الكبناءن عمى ذلػؾ، عمً 
، الكاليػػات مػػف أىػػـ ىػػذه الػػدكؿك  ،لتثبػػت حكميػػا ،سػػمطتيا، كحصػػمت عمػػى دعػػـ قػػكل خارجيػػة

حػيف تػرل  ،ت عف األنظمة االسػتبدادية القامعػة لشػعكبيااألمريكية، كالتي بدكرىا تخمٌ المتحدة 
فرصة مناسبة أخرل تحاكؿ مف خّلليا تحقيؽ مصػالح أكبػر مػف دعميػا ليػذه األنظمػة، كىػذا 

ت عنػدما تخمٌػ ،ةعربٌيػر فػي األنظمػة السياسػية المػف تغي ػ 2011و كاقا الحاؿ فػي عػاـ بتى ما أثٍ 
دة األمريكية عف رؤسػاء األنظمػة التابعػة ليػا كالتػي كانػت تػدعميا، كاسػتبداليا الكاليات المتح

عمػى سػبيؿ ك كالتي الزلنا نعػيش تػداعيات ىػذه المرحمػة،  ،بكجكه أخرل تتقبميا شعكب المنطقة
المثاؿ فَف الحالة الميبية )الزالت( تشيد الصراعات كحمؿ السّلح، كمصر الزالت تعػيش حالػة 

العسػكرية كالشػعب )المسػاعي المدنيػة لمحكػـ(، ككػذلؾ الصػراع المػدني  الصراع بيف المؤسسػة
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كعدـ االستقرار، ككما ىك الحػاؿ  حربالتي تعاني مف ال سكريةعمى السمطة في تكنس، كحاؿ 
 في اليمف.

ممػة مػف جيعػاني مػف أزمػة بنيكيػة كتضػر بػو  عربػيٌ كنخمص إلى أف الفكر السياسي ال
اإلشػػكاالت، كمػػا كتكاجيػػو مجمكعػػة مػػف التحػػديات. كىنػػا الدارسػػة بصػػدد استعراضػػيا بيػػدؼ 

التػي تعصػؼ  الخٌّلقػةة ناجزة كقادرة عمى مكاجية تحديات الفكضػى عربيٌ الكصكؿ إلى سياسة 
 .عربيٌ بالعالـ ال

 مجمػػػة)يأتة مػػػف إشػػػكاالت م تمفػػػة كمتعػػػددة كمػػػف أهمهػػػا مػػػا يػػػعربٌيػػػتعػػػاني األنظمػػػة السياسػػػية ال
  :2008 العصر،

ة، كهػذي إحػدل اإلشػكاالت ال طيػرة فػي مجتمعاتنػا عربٌيػة كغيػر العربٌيػ ؿ بػيف القكميػات الاالتد .1
رها ف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالغػػرب تسػػتثمرها فػػي إثػػارة النعػػرات القكميػػة كتسػػ ٌ إة، إذ عربٌيػػال

 م تعتبري مناسبان.ذتريدي كباألسمكب الم ذكها في الك ت الكتحرٌ  ،ةعربيٌ كؿ الكأداة في كجه الد  
االنفصػػاؿ كتسػػيير شػػؤكنها السياسػػية  :مثػػؿ متناميػػةه  كمػػا كأف هػػذي األ ميػػات أصػػبحت لهػػا مطالػػبي 

ة، كفػي المقابػؿ عربٌيػكهذا يهدد استقرار كثيػر مػف الػدكؿ ال ،بشكؿ مستقؿ عف الدكلة الحاضنة لها
ة كترغػب باالنفصػاؿ، كهػذا األمػػر عربٌيػغيػر ة فػي بمػداف مجػاكرة كذات أغمبيػػة عربٌيػتكجػد أ ميػات 

ة كغيرهػػػا مػػػف الػػػدكؿ عربٌيػػػل لكجػػػكد حالػػػة مػػػف التػػػكتر كتػػػدهكر فػػػي العل ػػػة بػػػيف الػػػدكؿ اله أدٌ نفسيػػػ
كدعػـ حركػات  ،هاـ العرب بتقكيض االستقرار السياسي لمػدكؿ المجػاكرةكأدل إلا اتٌ  ،المجاكرة لها

ة كال عربٌيػػػػػػفػػػػػػي مصػػػػػػمحة األنظمػػػػػػة السياسػػػػػػية ال كهػػػػػػذا ال يصػػػػػػب   ،ةعربٌيػػػػػػانفصػػػػػػاؿ القكميػػػػػػات ال
 . 2012)عباس، .شعكبها

 أكثرى  عربي  ال السياسيى  الفكرى  ة: جعمتً عربيٌ مشكمة اال تلؼ األيديكلكجي كالسياسي لألنظمة ال .2
 ا تلفان كأكثر  ابمية لمنزاع كالصداـ المسمف كاستمرار الفر ة.

ة: يزيػػػد مػػػف عربٌيػػػك األحػػػزاب فػػػي دا ػػػؿ الػػػدكؿ اللػػػبعض القػػػكل أ ةالت بًعيىػػػالػػػكالءات ال ارجيػػػة ك  .3
كيتػػػػػػػػرؾ لمػػػػػػػػدكؿ أف تقػػػػػػػػرر فػػػػػػػػي مصػػػػػػػػيرها بمػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػدـ  ،ة السياسػػػػػػػػيةعربٌيػػػػػػػػصػػػػػػػػعكبة الكحػػػػػػػػدة ال

  .61: 2015)عساؼ، مصالحها
 كة فػي حالػة اإلجمػاع  عامؿى  عد  ة كطبيعتها البشرية: هذا المعيار يي عربيٌ ا تلؼ مكارد الدكؿ ال .4
ألنػه سػاهـ  ؛اليػـك فهػك عامػؿ تفر ػة كتجزيػة عربػيٌ يعيشػه الػكطف ال ، أمػا عمػا الحػاؿ الػذمعربيٌ ال

فػػػي تمػػػايز الػػػدكؿ الغنيػػػة بمؤهلتهػػػا الطبيعيػػػة كالبشػػػرية عػػػف نظيرتهػػػا الفقيػػػرة، كأكجػػػد حالػػػة مػػػف 
  ة كالضعؼ.رٌ ، كعاملن لمفي االستعلء السياسي
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 بشػػكر،)رزىػػا ، مػػف أبمػػف التحػػديات يتطمػػب تجاكزىػػا مجمكعػػةن  عربػػيٌ كمػػا كأف أمػػاـ الكاقػػا ال
2012 : 

كمػركران  ،فكرة القكمية ركي تبمٍ ة منذ عربيٌ إف المتتب   لنشكء األنظمة السياسية ال :التد ؿ األجنبي .1
بمرحمة االستعمار ثـ االستقلؿ، يلحظ زيادة في حجـ التد ؿ األجنبي مف ك ت آل ر. كبسبب 

 ،سػػكريةك  ،كمػػا هػػك حػػاؿ العػػراؽ ،فػػي بمػػدي يتعػػرض لمم سػػي عربػػيٌ هػػذا التػػد ؿ أصػػبف المػػكاطف ال
فػػي الم ططػػات  أ ػػرل  ػػد تكػػكف مسػػتهدفةى  كدكؿو  ،كالػػيمف ،كالسػػكداف ،كلبنػػاف ،كفمسػػطيف ،كمصػػر

 الغربية مستقبلن.
ة النزاعػات العر يػة كحركػات االنفصػاؿ: ينبغػي عمينػا كعػرب أف نتعػالا عػف دٌ تعميؽ كزيػادة ًحػ .2

كبشػػػمكلية  ،كضػػػركرة العمػػػؿ بفقػػػه المصػػػالف ،عربػػػيٌ الػػػكطف ال أكصػػػاؿى  تتهػػػذي النزعػػػات التػػػي شػػػت  
ـي  البػػػد  ألف حجػػػـ التهديػػػدات  ؛األهػػػداؼ  ،التنػػػازالت التػػػي ت ػػػدـ مصػػػالف األكطػػػاف أف يقابمػػػه حجػػػ

 كتحقؽ التكامؿ بيف مككناته الم تمفة.
كتحقػػػؽ  ،زييػػػة كصػػػكرية كليسػػػت كا عيػػػةإصػػػلحات جي فهػػػي هشاشػػػة اإلصػػػلحات السياسػػػية:  .3

الشعكب كتمبي مصالف الدكؿ المهيمنة كالمتغمغمػة فػي  ي مطالبى مبٌ مصالف الحكاـ أكثر مف أنها ت
فػػػي الضػػػغط عمػػػا الحكػػػاـ لتقػػػديـ المزيػػػد مػػػف  نهػػػا تسػػػت دـ هػػػذي اإلصػػػلحاتً إإذ  ،عربػػػيٌ عالمنػػػا ال
 التنازالت.

ة: كهػػذا عمػػا عكػػس مػػا كانػػت تنػػادم فيػػه الػػدكؿ عربٌيػػيػػة المجػػاكرة لمػػدكؿ ال ميمالقػػكل اإل يتنػػام .4
فاعػػػؿ، بػػػؿ أصػػػبف  عربػػػيٌ يػػػة لتحقيػػػؽ مك ػػػ  حضػػػارم  ميمامػػػتلؾ القػػػكة اإل ة مػػػف شػػػعاراتعربٌيػػػال

كبػػػات يسػػػتعيف بػػػالقكة الدكليػػػة  ،كي شػػػاي ،مػػػف القػػػكة الصػػػاعدة ان فػػػمت كٌ  عربػػػيٌ ال طػػػاب السياسػػػي ال
 لتحميه مف هذي القكل.

 تطبيػؽ أكسػاى لتسػعى  لقد مضى أكثر مف عقد مف الزمف، كالكاليػات المتحػدة األمريكيػة الزالػت
 ،كسياسية ،و أماـ أزمات فكريةيجد نفسى  عربي  التي جعمت المكاطف ال ،الخٌّلقةة الفكضى لنظري

يػا بػأحكاؿ الغػرب يجعػؿ الشػعكب تقػارف حالى  ،ان صػعبان لتككف كاقعػان سياسػيٌ  ،كاقتصادية ،كثقافية
كذلػؾ  ،ضػئيؿ عربػيٌ إلحداث تغيير في حاؿ الػدكؿ، إال أف الػكعي الفكػرم كالثقػافي فػي العػالـ ال

ان يشػبو الغػرب يمكػف أف يقػـك فػي ة بػأف شػكّلن ديمقراطٌيػعربٌيػجعؿ مف السيؿ إييػاـ الشػعكب ال
ف ا  ك  ،كىك ما حدث بالفعػؿ ،كتغيير القيادات السياسية ،ة بمجرد إحداث الفكضىعربيٌ المنطقة ال

تشػكيو كال ،كتفكيكيػا ،الفكضى العارمة كاالضطرابات لمبنى االجتماعية كاالقتصػادية كالسياسػية
يػػة كالعسػػكرية كاالقتصػػادية اإلعّلمخّلقػػي كالفكػػرم لمقػػيـ السػػائدة، عبػػر الكسػػائؿ الفكريػػة ك األ

ف المػكاطف بػات إذ إ ،ةعربٌيػمف التحديات فػي كجػو دكؿ المنطقػة ال ةؼ حالكشتى األدكات، خمٌ 
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كالمقػدرات  مكاناتً ؿ اإلكنيا ستزداد لتضرب إبؿ  ؛يدرؾ أف المخاطر ال تقتصر عمى كاقا الحاؿ
كىذا ما سيتضح في الفصؿ القادـ مف خّلؿ استشراؼ مسػتقبؿ المنطقػة  ،ةعربيٌ في المنطقة ال

 .الخٌّلقةة في ظؿ الفكضى عربيٌ ال
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 المبحث الخامس

 األداة االقتصادية

 
ة بامتلكها لمعديد مف جكانب القػكة اال تصػادية المتمثمػة فػي المػكارد عربيٌ تتميز المنطقة ال

الطبيعيػة لبمػدانها، كالمك ػ  الجيػكبمتيكي الحيػكم، باإلضػػافة المػتلؾ المنطقػة لقػكل عاممػة شػػابة 
عمػػػا  مػػػي  ة باعتمادهػػػا بشػػػكؿ كي عربٌيػػػ، كبشػػػكؿ عػػػاـ تتميػػػز المنطقػػػة ال 2010)شػػػحادة، كمنتجػػػة 

لزراعػػػػػة كالصػػػػػناعات ال فيفػػػػػة، كأف أغمػػػػػب دكؿ المنطقػػػػػة هػػػػػي ذات صػػػػػادرات الػػػػػنفط كالغػػػػػاز كا
 . 240: 2013)أغكاف،  أم تعتمد عما نكع كاحد مف المكارد ،اال تصاد األحادم

 األمريكية: اإلستراتيجيةة في عربيٌ األىمية االقتصادية لممنطقة ال .أ 
بمكاردهػػػػا كم زكنهػػػػا ة عربٌيػػػػأهميػػػػة المنطقػػػػة ال دان تػػػػدرؾ اإلدارات األمريكيػػػػة المتعا بػػػػة جٌيػػػػ

لدرجػػة أف الػػػرييس  ،كلطالمػػا نجػػد تأكيػػػد الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػػا أهميتهػػا ،االسػػتراتيجي
امتػدادان لألمػف القػكمي  تيعػدٌ  عربػيٌ األسبؽ "جيمي كارتر" في فترة إدارته  ػاؿ: "إف منطقػة ال مػيا ال
القػكة العسػكرية فػي كجػه أم تهديػد  لمكاليات المتحػدة األمريكيػة"، لػذا نجػدها ال تتػردد فػي اسػت داـ

هػػا الػػنفط كالغػػاز التػػي تسػػعا مػف شػػأنه النيػػؿ مػػف مصػػالحها الحيكيػػة فػػي هػػذي المنطقػػة. كالتػػي أهم  
فػي  كتحػدٌ  ،تحقػؽ مػف  للهػا الهيمنػة عمػا المنطقػة ،دكما لمسيطرة عميهما كفؽ سياسػية ممنهجػة

 . 264:المرج  السابؽ) نفس الك ت مف نفكذ الدكؿ المنافسة لها

كمػػا كتحػػرص الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػا تػػأميف مسػػتقبؿ السػػيطرة األمريكيػػة عمػػا 
لػػكفرة مقػػدراتها  ،مهمػػة كرييسػية فػػي التكازنػػات العالميػة كككنهػا سػػاحةن  ،المنطقػة لمػػا لهػا مػػف أهميػػة

لػدكلي، كاالتصػاؿ ا ،كطػرؽ النقػؿ ،كلمك عها االستراتيجي كالحيكم بالنسبة لقارات العػالـ ،ك يرتها
مػػدادات الطا ػػة اللزمػػة افػػإف الهيمنػػة األمريكيػػة عمػػا هػػذي المنطقػػة تمكنهػػا مػػف الػػتحكـ فػػي ، لهػػذا

كالتي مف بينها الصيف كالياباف كأكركبا، كهذا يجعمهػا تتجنػب الػد كؿ  ،لجمي  الدكؿ المنافسة لها
 . المرج  السابؽ) في مكاجهات عسكرية مستقبمية م  تمؾ القكل الدكلية كالعالمية

ة المصػػػدرة لمبتػػػركؿ "أكابػػػؾ" فػػػإف احتياطيػػػات الػػػنفط عربٌيػػػككفقػػػان إلحصػػػاييات منظمػػػة األ طػػػار ال
ة مػػػف الغػػػاز عربٌيػػػ% مػػػف االحتياطيػػػات العالميػػػة، فيمػػػا تشػػػكؿ االحتياطيػػػات ال58ة تقػػػارب عربٌيػػػال

ة مػػػف عربٌيػػػكيقػػػدر إجمػػػالي احتياطيػػػات الػػػدكؿ ال ،% مػػػف إجمػػػالي االحتيػػػاطي العػػػالمي28حػػػكالي 
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مميػػػار برميػػػؿ، فيمػػػا يقػػػدر احتياطيهػػػا مػػػف الغػػػاز الطبيعػػػي بحػػػكالي  683.66الػػػنفط ال ػػػاـ بنحػػػك 
 (.2013)الثنياف، تريميكف متر مكعب  54.8

 :الخٌّلقةاالستغّلؿ األمريكي لألداة االقتصادية في نشر الفكضى  .ب 
المتحػدة  نظران لهذي األهمية كهذي الثركات نجد مطام  الدكؿ الغربية كعما رأسها الكاليات

نها تسيطر عما استثمارات النفط كالغاز كالمعادف في معظـ إذ إة، عربيٌ األمريكية في المنطقة ال
كالقػكة األهػـ لمنهػكض بهػا فػي  ،المنطقػة عصػبى  عربػيٌ ال ة حيػث يمثػؿ الػنفطي عربٌيػدكؿ المنطقة ال

 . 150: 1997)القريني، كعما كجه التحديد الناحية اال تصادية كالسياسية  ،كؿ النكاحي
ة المالكػػػة لمػػػنفط مػػػف أجػػػؿ عربٌيػػػعمػػػدت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة دعػػػـ الػػػدكؿ ال ،لهػػػذا

يسهؿ السيطرة عميها عبر  ،الجانب ات ا تصاد أحادم  كالن ذى لجعمها دي  ،االستثمار في هذا القطاع
كمػف ثػـ السػيطرة عمػا ا تصػاديات هػذي الػدكؿ  ، درة الكاليات المتحدة فػي الػتحكـ بأسػعار الػنفط

 . 213: 2009)فاضكلي، 
، كشػػركات متعػػددة ضػػ مان أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، تمتمػػؾ ا تصػػادان  ،مػػف المعمػػكـ

، كاسػت دمت عربػيٌ ي ال ميمػالجنسيات، استطاعت مف  للها تقمػيص القػدرات المسػتقمة لمنظػاـ اإل
ة معتمػدة عمػا التػد لت ال ارجيػة التػي سػعت عربٌيػدرات الػدكؿ المػف  ػ اال تصادية لمحػدٌ  العىٍكلمة

ة عمػػا ال ػػركج مػػف الحقبػػة الكطنيػػة، سػػكاء كػػاف بػػالطرؽ السياسػػية، كمػػا عربٌيػػإلػػا إجبػػار البمػػداف ال
تعنيػػػه مػػػف ضػػػغكط، كزعزعػػػة فػػػي االسػػػتقرار، أك بػػػالقكة التػػػي اسػػػت دمتها لتفكيػػػؾ الػػػدكؿ، كالػػػنظـ 

ة تعبر عف ردكد أفعاؿ ك تيػة، مفتقػرة إلػا عربيٌ ر تنامي سياسات القكمية، كبكسايؿ دمكية، أك عب
الرؤيػػػة الشػػػمكلية كالبصػػػيرة، كالقايمػػػة عمػػػا اسػػػتجابات عشػػػكايية، كمنقسػػػمة عمػػػا نفسػػػها، تجهػػػؿ 

 . 2015)عزريؿ، عياش، التحديات الحقيقية 

 ،كالغربية بصكرة عامة ،كنجد أف مراكز األبحاث في الجامعات األمريكية بصكرة  اصة
 حرصػػان  ؛تػدرس كتنشػػر بصػكرة مسػػتمرة مسػتقبؿ هياكػػؿ إنتػاج كأسػػعار الػنفط فػػي السػكؽ العالميػػة

عمػا  ػلؼ مػا يقػكـ بػه العػرب مػف تجاهػؿ  ،منها عما اسػتمرار التفػرد فػي الهيمنػة اال تصػادية
ػػ ،اؽيكفػػي ذات السػػ ؤل المسػػتقبمية.لمػػر    الشػػعب األمريكػػي    بػػاراؾ أكبامػػا)د الػػرييس األمريكػػي كعى
كلػػيس بمػػدان  ،بمػػدان مصػػدران لمػػنفط كالغػػاز 2015الكاليػػات المتحػػدة ستصػػبف فػػي نهايػػة عػػاـ  ،بػػأف

 . 2013)البكابة نت، مستكردان لهما 
أم كسػػػيمة ضػػػغط عمػػػا المنطقػػػة إال  عي ف الكاليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة ال تػػػدى إعمػػػا أيػػػة حػػػاؿ، فػػػ

حات كالتنمية كاالستثمار، صللذلؾ نجدها تحت ذريعة اإل ،ككضعتها في حسبانها أك است دمتها
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 ،مػػف أجػػؿ إعػػادة هيكمػػة كتشػػكيؿ ا تصػػاديات دكؿ المنطقػػة ،تبسػػط نفكذهػػا بكػػؿ الطػػرؽ الممكنػػة
 بم تمؼ مجاالتها. العىٍكلمةكربطها ب

كهػػذا مػػا يبػػرر المطالػػب األمريكيػػة باإلصػػلح كالتنميػػة كاالسػػتثمار كحريػػة نقػػؿ األمػػكاؿ كالتجػػػارة 
 .عربيٌ كعما كجه التحديد دكؿ منطقة ال ميا ال ،الحرة بينها كبيف دكؿ المنطقة

مريكيػة كالمعكنػات اال تصػادية التػي تمنحهػا الكاليػات المتحػدة لػبعض دكؿ كليست المسػاعدات األ
نهػػا تصػػب إذ إإال ضػػمف سياسػػتها الراميػػة إلػػا تعزيػػز السػػيطرة كالهيمنػػة عمػػا المنطقػػة،  ،المنطقػػة

ف الػػدكؿ التػػي تتمقػػا المسػػاعدات إ ،بمعنػػا آ ػػر ،يػػةتقػػة المصػػالف األمريككٍ فػػي نهايػػة األمػػر فػػي بى 
 . 265: 2013)أغكاف،  تقدـ في المقابؿ أضعاؼ ما  دمته اإلدارة األمريكية

نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقاالن لمكاتب "جيـ أكنييؿ"، الذم طػرح مػف  للػه كلقد 
 "،حػؽ بػالقكل الصػاعدة األ ػرلسيصبف  ػكة ا تصػادية ناشػية تمت عربيٌ ما إف كاف العالـ ال"تساؤال 

يػرافمػف مصػر ك  إلا أف كػلن  ،كيشير الكاتب في مقاله كأف البمػديف،  ،تمتمكػاف  ػكل عاممػة هايمػة ا 
يمكنهػا أف تصػبف  ػكل ا تصػادية  -برغـ عدـ امتلكها  كة عاممػة كبيػرة  –إضافة إلا السعكدية 

 . 2011)الجزيرة نت، صاعدة 

ة فػػػي المجمػػػؿ، فإنهػػػا تعػػػاني مػػػف تػػػداعيات عربٌيػػػإنػػػه بػػػالنظر إلػػػا دكؿ المنطقػػػة ال "كيقػػػكؿ أكنييػػػؿ
 كمف عدـ سيادة القانكف كمف مظاهر الفساد المستشرم. ،التض ـ كالديكف الحككمية

كأمػػا كيػػؼ سػػيتعامؿ القػػادة الجػػدد فػػي الشػػرؽ األكسػػط مػػ  معك ػػات التنميػػة بشػػكؿ عػػاـ، فػػذلؾ مػػا 
مػف أجػؿ االسػتقرار  سػابقان  بػان محتمؿ، معتبػران أف الديمقراطيػة متطمٌ يحدد طبيعة النمك اال تصادم ال

  .المرج  السابؽ)كاالزدهار اال تصادم 

ة كحقيقػػة اإلدراؾ عربٌيػػلممنطقػػة ال اإلسػػتراتيجيةال ن تمػػؼ عمػػا األهميػة  ،فػي كػػؿ األحػػكاؿ
الكاليػات المتحػدة األمريكي لهذي المنطقة، كبعد هذا االستعراض ألهمية المنطقة ككيفيػة اسػتغلؿ 

المخططػػػات  كفػػػي إطػػػار مكاجيػػػة لػػػألداة اال تصػػػادية مػػػف أجػػػؿ تعزيػػػز  ططهػػػا فػػػي المنطقػػػة،
مكانيػة األمريكية اقتصاديان،  التجربػة  لػرارة عمػى عربٌيػتحقيػؽ الكحػدة كالتكامػؿ بػيف الػدكؿ الكا 

كضػى ، كآليػات المعالجػة كمكاجيػة تبعػات الفعربػيٌ اسػتعراض أسػباب العجػز اليمكف  بيةك األكر 
 اقتصاديان. الخٌّلقة

 : 10 -8: 2005)التميمي،أسباب العجز االقتصادم التي أسيمت في انتشار حالة الفكضى -أكالن 
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 لؤ كعػػدـ كضػػػكح فػػي الػػرٌ  ،فػػي المجػػاؿ اال تصػػادم عربػػيٌ  صػػكر النظػػر لػػدل صػػان  القػػرار ال -
 ة .عربيٌ كاإلجػراءات لػدل مؤسػسات القػرار الػسياسية كاال تصادية في الدكؿ ال

 ضػعؼ المؤسػسات الماليػة كمحدكديػة كفاءتهػا في اسػتقطاب كتكظيػؼ المػكارد المحميػة. -
 غياب الككادر المؤهمة التي تصن  أك تنٌفذ السياسات اال تصادية . -
 ة في تحقيؽ النمك اال تصادم.عربيٌ البطء كالتأ ر لدل بمداف الدكؿ ال -
ة مف أهـ األمكر التي يجػب كضػ  تصػكرات عربيٌ تظؿ مسألة الكحدة اال تصادية في البمداف ال -

فتهػا سياسػة الكاليػات المتحػدة بشأنها، في ظؿ التعقيدات السياسية كحالة االنقساـ العميؽ التػي  مٌ 
 ة بمدانا  ادرة عما النمك كاالرتقاء بذاتها. عربيٌ األمريكية مف أجؿ جعؿ البمداف ال

فشػاؿ التبعػات االقتصػادية لمخطػط الفكضػى عربيٌ آليات تعزيز االقتصاد في الدكؿ ال -ثانيان  ة، كا 
 :الخٌّلقة

بػرازك  ،كمحػاكالت اإلصػلح ،ة مف تجاربهػا السػابقةعربيٌ أف تستفيد الدكؿ ال ال بدٌ  - أكجػه ال مػؿ  ا 
كؿ دكف تمكنػػػػها مػػػػف المحػػػػاؽ بالبمػػػػداف المتطػػػػكرة أك البمػػػػداف الناميػػػػة كالػػػػتي تحػػػػي  ،فػػػي ا تصػػػاداتها

  .المرج  السابؽ)
كدعػـ جهػكد  ،ةعربٌيػكتفعيػؿ التجػارة البينيػة بػيف البمػداف ال ،تعزيز إمكانات التعاكف اال تصػادم -

لمعمػؿ في م تمػؼ البمػػداف  ،التكامؿ اال تصادم عػف طريػؽ تػكفير شػركط أفػضؿ لرجػاؿ األعمػاؿ
  .المرج  السابؽػة دكف  يػكد )عربيٌ ال
مػػف مػػكارد كتكزيػػ  االسػػتثمارات فػػي المشػػركعات  عربػػيٌ األمثػػؿ لمػػا يممكػػه الػػكطف ال االسػػت داـ -

  .27:  2011ة كفقان لمميزة التنافسية لكؿ دكلة ) اسـ، عربيٌ الصناعية بيف الدكؿ ال
ػػا، ة مكحػػدة ال بػػدٌ عربٌيػػإف  يػػاـ كتمػػة ا تصػػادية  - يمكػػػف عػػػف طريػػػؽ إنجػػػاز  أف يكػػكف هػػدفنا هامن

ؼ اال تػػػصادية كتتكسػػػ  ر عػػػة ف أف تتكافػػؽ الظػػػرك تعػػديلت في األنظمػػة في كػػؿ مػػف هػػذي البمػػدا
  .10-8: 2005العمػػؿ المػػشترؾ )التميمي، 

كفػػي ذات السػػياؽ، ييرجػػئ األميػػر حسػػف بػػف طػػلؿ السػػبب فػػي صػػعكبة الحػػديث عػػف التكامػػؿ  -
تػاج نكبػيف الصػناعة كاإل ،ةعربٌيػإلي غياب التفاعؿ بيف الكفاءات كالقدرات ال عربيٌ اال تصادم ال

 . 2015)صحيفة الغد األردنية، 
 اإلصػػػلح اال تصػػػادم كالتكامػػػؿ فػػػي األداء مػػػ  القطػػػاع ال ػػػاص كتنكيػػػ  القاعػػػدة اال تػػػػصادية -

 . المرج  السابؽ)
ة المشتركة عما غرار السػكؽ األكربيػة المشػتركة بمقتضػا معاهػدة ركمػا عربيٌ تأسيس السكؽ ال -

 ؿ البضاي  بيف الدكؿ األعضاء.لمسماح بحرية تنق -في البداية–دكؿ  6بيف  1957سنة 



151 
 

ة، كجػػػزء مػػػف اسػػػتعادة عربٌيػػػالسػػػماح بتنقػػػؿ األشػػػ اص بكػػػؿ حريػػػة مػػػا بػػػيف فضػػػاءات الػػػدكؿ ال -
 ة.عربيٌ الكحدة ال

 العممة األكربية )اليكرك . :مثؿ ،ةعربيٌ إنشاء عممة كاحدة مشتركة لمتداكؿ في جمي  الدكؿ ال -
 المتحػػػدة لمكاليػػػات مسػػػاعدان  عػػػامّلن  تيشػػػك ؿ الراىنػػػة العربٌيػػػة األكضػػػاع أف ،الباحػػػث يعتبػػػرك 

 عجػزت الػذم التحػكؿ كىػك كتمثيمػو، الػدكلي النظاـ قيادة في كدكرىا كجكدىا إلثبات األمريكية
أف ، ك العربػػيٌ  القػػكمي األمػػف عمػػى تداعياتػػو كحسػػاب إدراكػػو، عػػف العربٌيػػة القيػػادات ألمػػب فيػػو

 :مػف بينيػا ،ة، ترتكػز عمػى عػدة أبعػادعربٌيػمصالح الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػي المنطقػة ال
البعد االقتصادم، الخاص بمصالح شركاتيا النفطية، كما تحقؽ مف كرائيا مف أرباح ضػخمة، 

لػػى حمفائيػػا بأسػػعار معربػػيٌ كتضػػمف مػػف خّللػػو اسػػتمرار تػػدفؽ الػػنفط ال ة، كمػػف ناسػػب، إلييػػا كا 
ة، عربٌيػيكية تشػكيؿ رؤيػة لممنطقػة الخّلؿ ىذا البعد  االقتصادم، إعادة الكاليات المتحدة األمر 

دعػـ ك ، كالحيمكلػة دكف تماسػكو فػي إدارة الصػراع، عربػيٌ فنجد أنيػا لجػأت إلػى تفتيػت النظػاـ ال
يػػة كبػػرل عبػػر اسػػتعماؿ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة األداة إقميمكتحكيميػػا إلػػى قػػكة  (إسػػرائيؿ)

التػي اسػتطاعت أف  ،كالتي مف خّلليا تمارس نفكذىا في  المنطقة كابتػزاز دكليػا ،االقتصادية
األمػر الػذم يػنعكس باإليجػاب  ،األمريكية الت بًعيةتسيطر عمى اقتصاده مف أجؿ إخضاعيا إلى 

ط ذاتيػػا، كمػػا فت إلػػى احػػتّلؿ منػػابا الػػنرٌ فػػي المنطقػػة، حتػػى كلػػك اضػػطي  (إسػػرائيؿ)عمػػى مكانػػة 
 .2003حدث لمعراؽ عاـ 

 ،الخٌّلقػةإلفشػاؿ مخطػط الفكضػى أف باإلمكاف أف نخمص بعػدة آليػات  ،ختامان، يرل الباحث
 تتمثؿ فيما يمي:

تػػػػكافر النيػػػػة الصػػػػاد ة كاإلرادة الحقيقػػػػة فػػػػي مكاجهػػػػة هػػػػذي التحػػػػديات التػػػػي تعصػػػػؼ بالمنطقػػػػة  -
 ة.عربيٌ ال

، أزمػػة عػػابرة مؤ تػػةة هػػي عربٌيػػاالعتقػػاد الجػػاـز أف مرحمػػة الفكضػػا التػػي تمػػر بهػػا المنطقػػة ال -
مف ذلؾ  ف أشدٌ حى ت بأزمات كمً سلمية مرٌ ة كاإلعربيٌ كأف األمة ال ،ها إف صدؽ العـزكيمكف حم  

 فػي مكاجهػةتها كحضارتها، كمػا حػدث كاستطاعت أف تعكد إلا  كٌ  ،عبرت منها ،كأكثر  طران 
  التتار.ك  الحملت الصميبية

  2015)زهرة، :ان إعّلميٌ 

دكري فػػي التكعيػػة كفضػػف م ططػػات الكاليػػات المتحػػدة  اإلعػػلـأف يمعػػب  ،مػػف األهميػػة بمكػػاف -
ة لمقضػاء عربٌيػالتػي مػف  للهػا تسػتهدؼ الػدكؿ ال ،ال ٌل ػةان بالفكضػا األمريكية المتمثمة حاليٌ 
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غػػراؽ مجتمعاتنػػا فػػي الفكضػػا، لهػػذا  عػػادة رسػػـ  ريطػػة المنطقػػة كا  عمػػا مقػػدراتها كتمزيقهػػا كا 
 هذا الم طط ، كفضف أبعادي كأهدافه كالتحذير مف  طري.يتطمب الحديث بالتفصيؿ عف 

ة عربيٌ محاربة الطايفية كالنزعات االنعزالية كاالنفصالية في الدكؿ ال عربيٌ ال اإلعلـيتعيف عما  -
بالتصػدم لمطايفيػة، كبالعمػػؿ عمػا تكػػريس الكحػدة الكطنيػػة، كالتكعيػة العامػػة ب طػكرة الطايفيػػة 

 عما الدكلة كالمجتم .
فػػي الػػدا ؿ، كالعركبػػي عمػػا  التكحيػػدم   الػػكطني   س الفكػػرى ل طػػاب كطنػػي تنػػكيرم يكػػرٌ التػػركيا  -

 العاـ. عربيٌ الصعيد ال
  77: 2008، سميماف) عسكريان:

كرفػػػػض أيػػػػة  ،ان لمكاجهػػػػة الم ططػػػػات كالمشػػػػاري  األمريكيػػػػةعسػػػػكريٌ  عربػػػػيٌ تحقيػػػػؽ التضػػػػامف ال -
كالتصػدم لكػؿ حػاالت  ،ةعربٌيػهػا الكيتً لمحاكلػة طمػس هي  ،مشاري  أك أحػلؼ تطػرح عمػا المنطقػة

  .ةعربيٌ التجزية كاالنقساـ في الدكؿ ال

الهػدؼ األساسػي منهػا حمايػة األمػف القػكمي  ،ة مشػتركةعربٌيػالعمؿ عما إ امة منظكمػة أمنيػة  -
 كمكاجهة الم ططات كالمشاري  األمريكية. عربيٌ ال

تكػػػكف درعػػػان لحمايػػػة األمػػػف  ة مشػػػتركة ذات أهػػػداؼ كطنيػػػة كمنطمقػػػات ذاتيػػػةعربٌيػػػإنشػػػاء  ػػػكة  -
كتحديػػػػدان التػػػػد لت األمريكيػػػػة الراميػػػػة لتمزيػػػػؽ  ،مػػػػف كػػػػؿ التهديػػػػدات ال ارجيػػػػة عربػػػػيٌ القػػػػكمي ال

 ة كنهب  يراتها.عربيٌ ضعاؼ الدكؿ الا  ك 

 ان كثقافيان:فكريٌ 

كالمشػػػاري  األمريكيػػػة، كتعريػػػة هػػػذي  ال ٌل ػػػةة ضػػػد مشػػػركع الفكضػػػا عربٌيػػػتعبيػػػة الجمػػػاهير ال -
 ، ػػػػب الفكريػػػػة فػػػػي تحميػػػػؿ أبعػػػػاد كأهػػػػداؼ هػػػػذي الم ططػػػػاتالم ططػػػػات عبػػػػر االسػػػػتعانة بالن  

 ة.عربيٌ كتككيف محاضف فكرية لتكعية المجتمعات ال
ة، كدينػػه اإلسػػػلمي عربٌيػػبالحضػػارة كاألصػػالة ال عربػػػيٌ ة كربػػط المػػكاطف العربٌيػػتعزيػػز الثقافػػة ال -

 ة كاالسلمية. عربيٌ ضرب القيـ ال ال ٌل ةمف أهداؼ الفكضا  فإالحنيؼ، حيث 
  2008)أبك ال ير،سياسان: 

كتفعيػػػؿ دكر مؤسسػػػات  ،االرتقػػػاء بالعمػػػؿ السياسػػػي الفػػػردم إلػػػا العمػػػؿ السياسػػػي المؤسسػػػاتي -
كلػػػيس عمػػػا مؤسسػػػات  ،مػػػف االعتمػػػاد عمػػػا األفػػػراد )الحكػػػاـ  ة بػػػدالن عربٌيػػػالحكػػػـ فػػػي الػػػدكؿ ال

مػػف  لبػػدٌ يعبػػر عػػف رغبػػات الحكػػاـ كلػػيس الشػػعكب، ف ان عربٌيػػ ان سياسػػي ان الحكػػـ، كالػػذم  مػػؽ كا عػػ
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فثبػػػػات  ، يػػػػاـ المؤسسػػػػات بػػػػدكرها الطبيعػػػػي كالمعتػػػػاد، فالمؤسسػػػػات با يػػػػة كاألفػػػػراد إلػػػػا زكاؿ
ت يشكؿ درعا في كجه م ططا يالمؤسسات يعني ثبات السياسات، كما كأف العمؿ المؤسسات

 مريكية التي اتسعت بحكـ تبعية األنظمة كحكامها.الكاليات المتحدة األ
كالممكػػف  ،ة بنػػاءن عمػػا دراسػػة كا ػػ  الحػػاؿ كآليػػات التصػػرؼعربٌيػػأف تكضػػ  سياسػػات الػػدكؿ ال -

 كليست عما أهكاء الحكاـ.  ،كالمتاح مف القدرات
مف أجؿ تغميػب  ؿ معان ينبغي عما الحكاـ العمؿ عما إشاعة الثقة بينهـ كبيف الشعكب، كالعم -

ف حالة الفكضػا إإذ  ،كتكريس المصالف العامة مفهكمان كمضمكنان في العمؿ ،المصالف العامة
 المصالف ال اصة لمحكاـ م  المصالف العامة لمشعكب. لكال تعارضي  ،ما كاف له أف تسكد

 اقتصاديان:

كتكفر األمف الغػذايي لكػؿ  ،المشترؾ عربيٌ ة مكحدة تحقؽ التكافؿ العربيٌ إنشاء كتمة ا تصادية  -
"، كفػػي عربػػيٌ شػػعاؿ "ثػػكرات الربيػػ  الإف حالػػة الفقػػر كالجػػكع كانػػت سػػببان فػػي ، ألعربػػيٌ مػػكاطف 

نػه بكابػة لمتػد ؿ ال ػارجي كبييػة لمعبػث فػي إذ إ ،ةعربيٌ لمدكؿ ال نفس الك ت يشكؿ الفقر تهديدان 
 .استقرار الدكؿ مف  لؿ ابتزاز كتضميؿ الفقراء

عتبػر ف ذلػؾ يي إذ إ ،كعدـ اعتمادهػا عمػا مػكرد أحػادم ،ةعربيٌ كؿ الات الد  صاديٌ السعي لتنكع ا ت -
ة، كدكؿ عربٌيػػفػػي معظػػـ الػػدكؿ ال أمنهػػا اال تصػػادم، كهػػك بطبيعػػة الحػػاؿ متمثػػؿي  دي ضػػعفان يهػػدٌ 
 عما كجه ال صكص. عربيٌ ال ميا ال

كعػدـ ا تصػارها عمػا الكاليػات  ،ةعربٌيػتكسي  كتنكي  المعاملت اال تصادية ال ارجيػة لمػدكؿ ال -
ػػ ؛المتحػػدة ، كي مػػؽ عربػػيٌ مػػف الهيمنػػة األمريكيػػة عمػػا اال تصػػاد ال دٌ ألف ذلػػؾ مػػف شػػأنه أف يحى

 حالة مف التكازف كاالستقرار العالمي.
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 نظرة استشرافية:

نظرية الفكضى  ظؿفي  عمى المدل القريبفي اطار استشراؼ مستقبؿ المنطقة العربية 
مصت يمكف طرح السيناريكىات الثّلثة المتكقعة التي الخٌّلقة   سعيان  ،ىذه الدراسةليا خن

 ، كىي عمى النحك التالي:ةالستشراؼ مستقبؿ المنطقة العربيٌ 

 : الخٌّلقةسيناريك استمرار مخطط الفكضى  -السيناريك األكؿ

تصػػػمد الحػػػدكد السػػػيناريك المتك ػػػ  مػػػف  للػػػه أف تصػػػبف عميػػػه مسػػػتقبؿ المنطقػػػة باعتبػػػار أف ال 
كؿ فػػي نهايػػة المطػػاؼ، إلػػا مقاطعػػات كمػػدف، كهػػي المنطقػػة العربٌيػػة، سػػتؤي  العربٌيػػة الحاليػػة، كأف

اسػػتثمرت  حيػػث  ،رايػػس)دت بهػػا العمميػػة التػػي كانػػت جاريػػة بالفعػػؿ منػػذ  التصػػريحات التػػي تكٌعػػ
دي الكاليػات تريػالػذم م طػط التقسػيـ كالتفتيػت الجديػد هػذا الم طػط، كهػك الثكرات العربٌية لصػالف 

ف يمػػر فػػي ظػػؿ كجػػكد عػػراؽ  ػػكم بهكيػػة تكحيديػػة عربٌيػػة أالػػذم مػػا كػػاف لػػه ك مريكيػػة، المتحػػدة األ
كال  ،كصػػػاحبة التػػػأثير ،مركػػػز الثقػػػؿ العربػػػيٌ  ة،كال مصػػػر معافػػػا ،حػػػدة كيػػػة متٌ  سػػػكريةجامعػػػة، كال 

 ليبيا الثرية.ال اليمف العريؽ، ك 

كهذي الك اي  المكضكعية الناطقة بحقيقػة التفكيػؾ ذات صػكرتيف: صػكرة التفكيػؾ الجغرافػي، كمػا  
جػرل فػػي السػػكداف حيػػث انشػػؽ البمػد الكاحػػد إلػػا دكلتػػيف، شػػمالية كجنكبيػة، ككمػػا ك ػػ  فػػي العػػراؽ 

ف في ظؿ كحدة  –في حقيقة األمر  –حيث تشظا العراؽ  إلا كيانات جغرافية كطايفية شتا، كا 
ػػػٌكؿ سػػػببان لة شػػػكمي  ،كالبنػػػاء كتػػػدهكر األمػػػف كاالسػػػتقرار ،عجػػػز األداء الحكػػػكمي كتعطيػػػؿ التنميػػػةشى

كالعػػالـ، ككػػذلؾ مػػف صػػكر التفكيػػؾ الجغرافػػي الكضػػ  الجغرافػػي   مػػيـكغيػػاب دكر العػػراؽ عػػف اإل
 الغامض في ليبيا، كالتسريبات المفزعة عف تقسيـ هذا البمد إلا شرؽ كغرب.

 التفتيت المعنكم أك الفكرم كالعقايدم كاالجتماعي. ،لم طط فهيأما الصكرة األ رل مف ا

كيجػرم فػي  لكمػا جػر ، هايكمف دعايـ هذا التفتيت: الصراع الديني بيف مسممي المنطقػة كمسػيحيٌ 
دليػػؿ حاسػػـ كمكثػػؽ عمػػا  ،"المسػػمميف كاأل بػػاط"ة بػػيف مكػػكني البمػػد مصػػر اليػػكـ مػػف تػػكترات حػػادٌ 

  .2011كابي، كجكد م طط التفتيت ال ارجي )الر 

ريػػػػيس هييػػػػة أركػػػػاف الجػػػػيش   كبيرنػػػػكأرايمكنػػػػد )كفػػػػي ذات السػػػػياؽ، جػػػػاءت تصػػػػريحات الجنػػػػراؿ 
ف تقسػػيـ العػػراؽ هػػك الحػػؿ الكحيػػد لػػـ تكػػف زلػػة إ" :حيػػؿ إلػػا التقاعػػد، ك ػػاؿ فيهػػااألمريكػػي، الػػذم أي 

نمػػا انعكػػاس السػػتراتيجية أمريكيػػة تسػػير ب طػػا متسػػارعة فػػي المنطقػػة ال أسػػرها، ة بعربٌيػػلسػػاف، كا 
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إلػا  ، كتتكرس في اليمف، كمف غير المستبعد أف تنتقػؿ  ريبػان سكريةبدأت في العراؽ كامتدت إلا 
 "كالػيمف سػكريةة السعكدية كمرحمة الحقة، بعد أف ينتهي دكرها بشكؿ أك ب  ر في عربيٌ المممكة ال
  .2015)عطكاف،

إلػا  سػكريةعػف الم طػط نفسػه متك عػان تقسػيـ   بكلنػت أريػنا)كتحدث نايب رييس الكزراء التركي 
، كالسػػكداف إلػػا أربػػ ، كليبيػػا إلػػا صػػر إلػػا دكلتػػيف، كالعػػراؽ إلػػا ثػػلثً ثمػػاني أك تسػػ  دكؿ، كم
  .المرج  السابؽ مس إمارات أك أكثر )

 سػػكريةمريكيػػة فػػي إسػػقاط النظػػاـ العرا ػػي كتكػػريس التقسػػيـ الطػػايفي، كفػػي لقػػد نجحػػت ال طػػة األ
ـي مى سػػػيناريك نفسػػػه، حالػػػة دمػػػار كشػػػمؿ كػػػامً نلحػػػظ تكػػػرر ال اسػػػتطاع حسػػػـ الحػػػرب  يف، فػػػل النظػػػا

األمنيػػػة، كال المعارضػػػة المسػػػمحة نجحػػػت فػػػي إسػػػقاطه طػػػكاؿ  يػػػه الحمػػػكؿى لصػػػالحه مػػػف  ػػػلؿ تبنٌ 
أم النظػاـ كالمعارضػة،  ؛ مسة أعكاـ مف الدعـ ال ػارجي بالمػاؿ كالسػلح، كجػاء البػديؿ للثنػيف

، التػػي اسػػتغمت هػػذا الشػػمؿ "الدكلػػة االسػػلمية"مشػػككؾ فيهػػا، كأبرزهػػا  تنظيمػػات إسػػلمية متشػػددة
ماراتها عما االرض كبنت دي  كبر لممنطقة بأسرها ، كباتت تشكؿ التهديد األالسكريةكلها كجيكبها كا 

  .المرج  السابؽ)

هػػك  عربػػيٌ ف الشػػرؽ الأ ،13/6/2014فػػي عػػددها بتػػاري   "ككؿ سػػتريت جكرنػػاؿ"كتػػذكر صػػحيفة 
فٌ  سػكريةمػف  ػلؿ األحػداث فػي  ،جديػد "سايس بيكك"في طريقه إلا  تتػاب  األحػداث  كالعػراؽ، كا 

   .2014في السنكات األ يرة يشير إلا فرض هذا الكا   الجديد ) الد اؽ، 

، كحسػػب رأم  بػػراء غػػربييف أف سػػكريةنػػه اتضػػف  ػػلؿ الحػػرب عمػػا إ" :كيقػػكؿ د غػػازم حسػػيف
جمكعػػػػات التكفيريػػػػة اإلرهابيػػػػة المسػػػػمحة هػػػػي جػػػػزء أساسػػػػي لتحقيػػػػؽ كبقيػػػػة الم  داعػػػػش كالنصػػػػرة)

كالتعػػاكف معهػػا  ،بػػؿ ؛ها بسػػكءكعػػدـ مٌسػػ  إسػػراييؿ)الم طػػط الصػػهيكني األمريكػػي، كاالبتعػػاد عػػف 
السػػكرم، كهػػذا مػػا يشػػير إلػػا أف اإلرهػػاب  عربػػيٌ ضػػد الجػػيش ال سػػكريةفػػي المنطقػػة الجنكبيػػة مػػف 

ممػػة كاحػػدة، حيػػث تعمػػؿ هػػذي التنظيمػػات التكفيريػػة عمػػا التكفيػػرم كاإلرهػػاب الصػػهيكني كجهػػاف لع
كالعػػراؽ  سػكريةفػي   لػكيس كليفػػي)تفتيػت بمػداف المنطقػػة تنفيػذان لمم ططػات اإلسػػراييمية كلم طػط 

كالقايػد  المركػزى   إسػراييؿ)ؿ كجٍعػ ،رم فػي العصػر الحػديثلمقضػاء عمػا دكر العػرب التحػر   ،كليبيا
  .2016)حسيف،  "لممنطقة، كتصفية  ضية فمسطيف

ة السػعكدية عربٌيػكالن جديػدة مثػؿ المممكػة الدي  الخٌّلقػةأف تضػرب الفكضػى  ،كما كيتكقػا الباحػث
كلتعميػؽ  ،كاإلسػّلمية ةعربٌيػلدل الشعكب ال كالعتبارىا الركحيٌ  ةعربيٌ التي تمثؿ رمزية الدكؿ ال
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 َيرافشػغاليا بػا  أمكاليػا ك  الشػيعي السػتنزاؼ –ني لراقيا في آتكف الصراع الس  ا  ة ك عربيٌ الفرقة ال
بيػػا، كفػػي نيايػػة األمػػر تسػػعى الكاليػػات المتحػػدة السػػتحداث نظػػـ جديػػدة تقػػدـ  إيػػرافكاسػػتنزاؼ 

 .(إسرائيؿ)تنازالت أكثر مف السابؽ مرفقة بضماف أمف 

 يمكف أف يتـ ذلؾ مف  لؿ إحداث بعض االضطرابات في المممكة كفؽ السيناريك التالي:

األمريكيػػػة فػػػتف  نػػػكات اتصػػػاؿ بالصػػػؼ الثػػػاني كالثالػػػث مػػػف العايمػػػة المالكػػػة تحػػػاكؿ القيػػػادات  -
 كلا.السعكدية بعيدان عف القيادات األ

مثممػػا حػػدث فػػي البحػػريف كيحػػدؽ فػػي  إيػػرافمػػف المتك ػػ  أف تسػػت دـ الكاليػػات المتحػػدة فٌزاعػػة  -
 اليمف.

 في الشرؽ األكسط. مركزيان  ية مثؿ تركيا التي تمعب دكران إقميمكما كقد تطاؿ الفكضى دكالن 

 (:مرجح سيناريك) الخٌّلقةالنجاح النسبي لمخطط الفكضى  -السيناريك الثاني

يسػػتند إلػػا اعتبػػار أف الكاليػػات المتحػػدة نجحػػت فػػي إحػػداث يػػرجف الباحػػث هػػذا السػػيناريك، الػػذم 
فػػي لكنهػػا فػػي الك ػػت نفسػػه فشػػمت  ة،عربٌيػػحالػػة الفكضػػا، زعزعػػت بعػػض األنظمػػة فػػي المنطقػػة ال

  ة حسب ما كانت تريد كتقصد مف كراء هذي الفكضا.جعؿ هذي الفكضا  ٌل 

السػاحر، ألٌف نظريػة  انقلب السحر عماهد يرل بعض الكتاب  كالمحمميف العرب أف المنطقة تش
ها الثػاني  د نجحت في الشؽ األكؿ المتمثؿ فػي " مػؽ الفكضػا"، لكنهػا فػي شػقٌ  ال ٌل ةالفكضا 

ًنيػت بفشػؿ ذريػ . كدلػيمهـ عمػا أٌف هػذي الفكضػا" لػـ تكػف " ٌل ػة" المتمثؿ في أنهػا " ٌل   ػة"  ػد مي
ـ   ػػا عػػف السػػيطرة، كأصػػبف هػػ العػػالـ أجمػػ  يػػتم ص فػػي  هػػك أٌف الكضػػ  فػػي المنطقػػة  ػػد  ػػرج تمامن

 القضاء عما "داعش".

 عنػدما  ػرر غػػزك -األمريكيػة السػابؽ  ، ريػيس الكاليػات المتحػدة بػكش االبػف)مسػتذكريف مػا  الػه 
كالكا   المًعيش اليػكـ   ،بعد ذهاب صداـ حسيف كنظامه نان مف أٌف العالـ سيصبف أكثر أمٍ  -العراؽ
  .2014إٌف العالـ كاف أكثر أمننا في زمف صٌداـ )كلد سيد أحمد،  :يقكؿ

تعػػاني مػػف  مػػؿ اسػػتراتيجي كثغػػرات كاضػػحة فػػي ظػػؿ  "داعػػش"الحػػرب المفتكحػػة ضػػد ل زالػػت فػػ
ي  ميمػػالحػػرب: التحػػالؼ الػػدكلي بقيػػادة الكاليػػات المتحػػدة، كالتحػػالؼ اإل ثلثػػة تحالفػػات تػػدير هػػذي

 .بقيادة ركسيا، كالتحالؼ اإلسلمي بقيادة السعكدية



157 
 

 فػػي الحػػؿ" "مفتػػاح بػػأف انطباعػػا تعطػػي أف لركسػػيا أتػػاح سػػكريةكالتػػد ؿ العسػػكرم الركسػػي فػػي 
عميػه  فااألمريكية في المنطقػة، كمػا أف المشػهد السػكرم أٍضػ كهذا يعر ؿ سير الم ططاتً  ،يدها

)جريػػدة الحيػػاة المصػػرية، ا.يػػة ميماإل بالمصػػالف كيؿ الصػػراع كارتباطػػهتػػدٌ  جديػػدة، بسػػبب تعقيػػدات
2016  

عمػا  - بكػؿ تأكيػد -كما ستنتهي الحقبة الرياسية ألكباما  لؿ هذا العاـ، حيث أف ذلؾ سػيأثر 
 طػا مرحمػة الفكضػا تى سياسة الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة، كالتي بحسب تقديرم لػـ تى 

 بعد.

، فلتػػزاؿ دكامػػة الفكضػػا تغػػرؽ السػػكريةة لػػيس ببعيػػد عػػف الحالػػة عربٌيػػكحػػاؿ العديػػد مػػف الػػدكؿ ال
 ان غمكضػ كتنفػهي الدكؿ دكف أف تمكح بكادر حمكؿ كاستقرار لما بعد حالة الفكضا، فمستقبؿ الػيمف

 أزمػة كسػط نفسػه حػكؿ يػدكر مػازاؿ العػراؽ فػي الكضػ ك كػاف،  كمػا يعػكد أف الصػعب كمػف ،ان كثيف
 كالمكػػكنيف جهػػة، مػػف الشػػيعي المركػػزم الحكػػـ بػػيف ثقػػة كأزمػػة ،سػػمطة صػػراع عػػف ناجمػػة سياسػػية

 .أ رل جهة مف  كالكردم نيالس  )

ي، ليبيػػػا كالػػػيمف مرشػػػحتاف ألف تككنػػػا القبمػػػة الجديػػػدة لمجماعػػػات المتطرفػػػة إذا مػػػا نجحػػػت كبرأٌيػػػ
 كالعراؽ. سكريةالتحالفات الدكلية مف إ راج تنظيـ الدكلة اإلسلمية "داعش" مف 

سػػػتقرار إال بإتاحػػػة الديمقراطيػػػة الحقيقيػػػة كتحقيػػػؽ الشػػػراكة السياسػػػية كمصػػػر لػػػف تشػػػهد حالػػػة اال
 ،هػػذا ال يكافػػؽ تكجهػػات النظػػاـ الحػػالي، كالػػذم يعػػاني مػػف فكضػػا سياسػػيةك  ،لمككنػػات المجتمػػ 

 رهينة بيد المانحيف. هكهي ما تجعؿ مكا ف ،ربما تككف أشد مف السياسية ، تصاديةاكفكضا 

 :الخٌّلقةسيناريك فشؿ مخطط الفكضى  -السيناريك الثالث

 :ىي ،افتراضات ةىذا السيناريك عمى ثّلث يستند

ككػذلؾ مسػاعي أكركبػا مػف ال ػركج عػف عبػاءة  ،ركسيا كالكاليات المتحدة عكدة الصراع بيف -1
 الكاليات المتحدة.

جػػراء أطمػػاع  ،ةعربٌيػػدراكهػػا لحجػػـ ال طػػر التػي تكاجهػػه المنطقػػة الا  ة ك عربٌيػػنهضػة الشػػعكب ال -2
 الدكؿ العظما فيها. 
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نيػراف الفكضػا، كانتقالهػا إلػا  دكؿ الغربيػةالكاليات المتحػدة كالػ أف يطاؿالعنؼ يكلد العنؼ،  -3
نيػػراف الم ططػػػات تػػي طالتهػػػا التػػػي تكلػػدت لػػػدل شػػعكب ال ،ديػػارهـ نتيجػػة لحالػػػة الغضػػب كالكػػري

 .كالدكؿ الغربية األمريكية
كليرىػػا مػػف مخططػػات الزالػػت بحاجػػة  الخٌّلقػػةأف إفشػػاؿ مخططػػات الفكضػػى  ،كبػػرأم الباحػػث

 أف تثمر عمى المدل المنظكر.ياض جيكد األمة كجيكد المخمصيف التي يصعب نالست

ا سػػمٌ ف مػػا نعيشػػه فػػي ظػػؿ مػػا يي إ: " عبػػد اإللػػه بمقزيػػز) يػػذكر الكاتػػب المغربػػي  ففػػي هػػذا الصػػدد، 
يؤشر عما إرهاصات بركز نظاـ عالمي جديد، مف  لؿ بركز تكافؽ بيف ركسػيا  عربيٌ بالربي  ال

تتػرجـ بعػد إلػا  طبيػة سياسػية، كهػك دية  طبية ا تصادية لـ يعرؼ تعد   ان كالصيف، كأف العالـ حاليٌ 
، ألف ركسػػيا عربػػيٌ ي تمػػكح فػػي األفػػؽ مػػ  التطػػكرات السياسػػية الجاريػػة فػػي العػػالـ المػػا تبػػدك بػػكادري 
مػػػ  صػػػعكد حركػػػات سياسػػػية  عربػػػيٌ هػػػكا إلػػػا أنهػػػـ  اسػػػركف فػػػي العػػػالـ الهمػػػا تنبٌ ءكالصػػػيف كحمفا

 . 2012متناغمة م  اإلدارة األمريكية" )الطاهرم، 

باإلضػػافة لمعبهػػا دكران  ،ك تالهػػا بشراسػػة فيهػػا سػػكريةفسػػر الػػدكر التػػي تمعبػػه ركسػػيا فػػي كمػػف هنػػا ن
 ية.يرانكسعيها لمحضكر في مرب  السياسة اإل ،في العراؽ كمصر ان مهمٌ 

كزيرة ال ارجية األمريكية السابقة باالشتراؾ م  كزيػر  "ككنداليزا رايس"ك لؿ مقاؿ مشترؾ كتبت 
السياسػة الركسػية، كتقػدـ النصػايف ألكبامػا،  حػكؿ ، مقاالن "ركبرت غيتس"الدفاع األمريكي السابؽ 

الػػذم اسػػتطاع أف يقػػكد دكلػػة با تصػػاد   لفلديميػػر بػػكتيف)أشػػادت مػػف  للػػه بالحنكػػة السياسػػية 
ة عربٌيػمتدهكر، ك كات مسمحة مف الدرجة الثانية، ليتحكـ في رسػـ مسػار األحػداث فػي المنطقػة ال

  .2015)جريدة الكطنية نيكز، 

بالتأكيػػد أف هػػذا األمػػر مػػزعا لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة أف يعػػرؼ بػػكتيف مػػا يفعػػؿ، كيفعػػؿ مػػا 
مقالهػػا بتكصػػيات تراهػػا ضػػركرية لمكاليػػات المتحػػدة فػػي مكاجهػػة   ككنػػدكليزا رايػػس)يريػػد. ك تمػػت 

، هي فرض كا   أمريكػي  ػاص عمػا األرض كمنطقػة حظػر طيػراف، سكريةالتد ؿ الركسي في 
، لكنهػػا كضػػعت فػػي الصػػدارة سػػكريةكتػػكازف عسػػكرم أفضػػؿ، مػػ  تلفػػي الصػػداـ مػػ  الػػركس فػػي 

المرجػػ  رفػػض تبريػػر هػػذا التػػد ؿ بضػػركرة المحافظػػة عمػػا منظكمػػة الدكلػػة فػػي الشػػرؽ األكسػػط )
 . السابؽ
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 نتائج كتكصيات الدراسةثانيان: 

ة، كأنهػػا حاضػػرة عمػػا أجنػػدة عربٌيػػالدراسػػة مػػدل االهتمػػاـ األمريكػػي بالمنطقػػة ال ظهػػرتأ
 ،إداراتهػػا منػػذ فتػػرة طكيمػػة، كتبػػٌيف أنهػػا اهتمػػت بالسػػيطرة عمػػا اال تصػػاد كمراكػػز النفػػكذ بالمنطقػػة

كتكػكيف األحػػلؼ العسػػكرية بعػد الحػػرب العالميػػة  ،عبػر انتهاجهػػا لسياسػػة القػكة كالتفػػكؽ العسػػكرم
بعػػد القضػػاء عمػػػا القػػدرات العسػػػكرية  ،ها لمهيمنػػة كالتفػػرد عمػػػا السػػاحة العالميػػػةثػػـ سػػػعيي الثانيػػة، 

ي، كمػػػا حػػػدث مػػػ  العػػػراؽ، كتعزيػػػز نفػػػكذ األنظمػػػة المكاليػػػة إ ميمػػػلمػػػدكؿ التػػػي سػػػعت لمعػػػب دكر 
 مقػػػػت  اإلسػػػتراتيجيةكمػػػػا حػػػدث فػػػي الحالػػػػة ال ميجيػػػة عمكمػػػان، كعبػػػػر هػػػذي  ،لمسياسػػػة األمريكيػػػة
ة الحاكمػػػة بعػػػد حربهػػػا عمػػػا عربٌيػػػاألمريكيػػػة حالػػػة مػػػف ال ػػػكؼ لػػػدل األنظمػػػة ال الكاليػػػات المتحػػػدة

 ة التطبيػ  التػي كانػت تصػب فػي صػالفالعراؽ، كحققت كالء العديد مف األنظمة، كفرضػت سياسػ
 الحميؼ االستراتيجي لها في المنطقة.  إسراييؿ)

ريعػػػة كالتػػػي كانػػػت ذ ،2001أيمػػػكؿ عػػػاـ  11كاسػػػتمرت عمػػػا هػػػذا الػػػنها حتػػػا أحػػػداث 
 ك، كالتصريف بأف هدفها هػك الحػرب عمػا "اإلرهػاب" ،الكاليات المتحدة األمريكية لتغيير سياستها

مػػػ  اسػػػت داـ  كتهػػػا  ،فبػػػدأت باسػػػت داـ القػػػكة ال شػػػنة بػػػالتلـز ،ف معنػػػا فهػػػك ضػػػدنا"كػػػمػػػف لػػػـ ي"
عػػػادة بنػػػاء   ،كتغييػػػر ال ريطػػػة الجيكسياسػػػية ،الراميػػػة إلػػػا تقسػػػيـ المنطقػػػة ،الناعمػػػة عبػػػر تقسػػػيـ كا 

عما أساس ديني كطايفي كعر ي، بهدؼ استحداث كيانات تديف  ،ةعربيٌ  ريطة جديدة لممنطقة ال
مصػػػػالف ا تصػػػػادية كسياسػػػػية  مػػػػفكتحقػػػػؽ مػػػػف  للهػػػػا اإلدارة األمريكيػػػػة مػػػػا تريػػػػدي  ،لهػػػػا بػػػػالكالء

 كعسكرية كغيرها.

كيعطػػػي فرصػػػة كاممػػػة  ،عربػػػيٌ سػػػاـ الز كيعمػػػؽ حالػػػة ال ػػػلؼ كاالنقإف  مػػػؽ كيانػػػات جديػػػدة ييعػػػزٌ 
ف المنطقػة باتػت منشػغمة بحالهػا المريػر كالعصػيب، إبالهيمنة كالتفػرد فػي المنطقػة، إذ   سراييؿإل)

عبػػر  -  إسػػراييؿ)ككجػػكد كيانػػات ذات أبعػػاد دينيػػة كطايفيػػة كعر يػػة بمثابػػة المبػػرر التػػي تسػػعا 
كمػػا كأف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  مػػف تنفيػػذي عمػػا أرض الكا ػػ ، -الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة

الذم تمكح به بيف الفينة  ،ة  بؿ تطبيؽ م طط التقسيـعربيٌ تحرص عما استنزاؼ مقدرات الدكؿ ال
ة تكاجه الجيكش، بؿ  امػت عربيٌ كعما هذا األساس تركت الشعكب ال ،كاأل رل كبمسميات جديدة

لتحقيػؽ أهػدافها فػي  جديػدةن  بمعنػا أنهػا، اعتمػدت كسػايؿى  ،بتمكيؿ كمساندة "الثكار" بالعتاد كالمػاؿ
عبر ما أطمت به  ،كتنفيذ أجندات فكرها االستراتيجي الرامي لتحقيؽ المصالف األمريكية ،المنطقة

  .ككنداليزا رايس)مستشارة األمف القكمي السابقة 
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، ال ٌل ػػػةكضػػػا األمريكيػػػة فػػػي ضػػػكء مػػػا يعػػػرؼ بنظريػػػة الف اإلسػػػتراتيجيةكلقػػػد بػػػات كاضػػػحان، أف 
تسػػعا إلػػا عمميػػة التغييػػر فػػي المجتمعػػات، لػػيس مػػف  ػػلؿ إزاحػػة لألنظمػػة بػػالقكة العسػػكرية، أك 

يػػػػة لمكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة، بػػػػؿ  بعً عبػػػػر انقلبػػػػات عسػػػػكرية كتمكػػػػيف أنظمػػػػة أ ػػػػرل أكثػػػػر تى 
الفكضػا انتهجت سياسة التغيير مف الدا ؿ، باسػت داـ شػعكب المنطقػة نفسػها عبػر اسػتراتيجية )

  التي استعرضنا أمثمة كا عية كعممية لها، ككيؼ كانت الكاليات المتحدة األمريكية تنتها ال ٌل ة
مػػ  كجػػكد بعػػض القكاسػػـ المشػػتركة فػػي السياسػػة  ،مػػ  كػػؿ بمػػد عمػػا انفػػراد م تمفػػةن  اسػػتراتيجياتً 

 ة.عربيٌ العامة م  البمداف ال

ة األمريكيػػػة فػػػي تنفيػػػذ أهػػػدافها فػػػي المنطقػػػة كمػػػف أهػػػـ األدكات التػػػي اسػػػت دمتها الكاليػػػات المتحػػػد
، كمنظمات المجتم  المدني، كاأل ميات الدينيػة كالعر يػة، كالتػذرع بحمايػة اإلعلـة هي أداة عربيٌ ال

حقػػكؽ اإلنسػػاف، كتكظيػػػؼ بعػػض رمػػػكز المعارضػػة لألنظمػػػة السياسػػية، ثػػػـ اعتمػػدت اسػػػتراتيجية 
 ، سػػكريةسػػكرم كمػػا هػػك )الحػػاؿ فػػي ليبيػػا ك الضػػغط السياسػػي كاال تصػػادم، باإلضػػافة لمتػػد ؿ الع

كالتػػي ال تػػتـ إال  ،تمػػاـ مشػػاري  التجزيػػةإذلػػؾ مػػف أجػػؿ  مسػػتغمة بػػذلؾ  ػػرارات مجمػػس األمػػف. كػػؿ  
ة" تحػػت عربٌيػػبإحػػداث الفكضػػا ك مػػؽ لبييػػة عػػدـ االسػػتقرار، كهػػذا مػػا أحدثتػػه فػػي "ثػػكرات الربيػػ  ال

األنظمػػػة المسػػػتبدة، كتهييػػػة شػػػعكب المنطقػػػة سػػػقاط ا  كحقػػػكؽ اإلنسػػػاف ك  ديمقراطيػػػةشػػػعار نشػػػر ال
، كالتػػػي فعػػػلن تمكنػػػت مػػػػف ال ٌل ػػػػةة، إلجػػػراء تحػػػكالت جديػػػػدة باسػػػت داـ نظريػػػة الفكضػػػا عربٌيػػػال

د الهػػا فػػي إعبػػر  ان مت جيكشػػدى ركش بعػػض األنظمػػة الديكتاتكريػػة بشػػكؿ متتػػاب ، كهىػػاإلطاحػػة بعيػػ
 .سكريةمتاهة الحرب األهمية، كما كا   الحاؿ في 

 :النتائج -أكالن 

متغيرة كمتنكعة في األدكات التي تعتمد عميها لتحقيؽ أ صا  عتبر السياسة األمريكية سياسةن تي  -
فػػػي األهػػػداؼ المعمنػػػة لسياسػػػة الكاليػػػات  أحيانػػػان  الغمػػػكض بعػػػض درجػػػة مػػػف المنفعػػػة، لهػػػذا نجػػػد

 ة.عربيٌ المتحدة األمريكية تجاي المنطقة ال
 المنطقػة ة كبػيف أمػفعربٌيػاألمريكية فػي المنطقػة ال تبيف أف هناؾ عل ة مباشرة بيف التد لت -

 ة.عربيٌ ما زاد هذا التد ؿ زادت حالة عدـ االستقرار في الدكؿ ال، بحيث نجد أنه كمٌ هاكاستقرار 
نػػة لتتػػيف إف الشػػعارات التػػي تنػػادم بهػػا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة هػػي شػػعارات هٌشػػة كمبطٌ  -

 ة.عربيٌ لنفسها التد ؿ في شؤكف البمداف ال
 هػػا،كتكجيه" عربػػيٌ أصػػبف لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الػػدكر البػػارز فػػي إدارة "ثػػكرات الربيػػ  ال -
 التي أدت إلا إحداث تغيرات في األنظمة السياسية.ك 
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ة بالتد ؿ األمريكي نتيجػة طبيعيػة لمػا تعػاني مػف ظمػـ كاسػتبداد األنظمػة عربيٌ بكؿ الشعكب ال ى  -
 التي عايشتها طكاؿ حقبة األنظمة الحاكمة لها. ،كحالة الفقر كالقهر

 –السياسػػية  –الفكريػػة  –األمنيػػة ) :الجكانػػب، منهػػا طالػػت كػػؿ   ال ٌل ػػةإف تػػداعيات الفكضػػا  -
 ة.عربيٌ االجتماعية  كألقت بظللها عما جمي  شرايف المجتمعات ال –اال تصادية 

ي سياؽ الفكضا المدركسة كليست إف ما أرادته الكاليات المتحدة األمريكية مف فكضا كاف ف -
نما الطريؽ لمكصكؿ إلا حالػة مثاليػة  الفكضا العشكايية، بمعني أف الفكضا ليست هي الغاية كا 

 مستقرة، تصب في  دمة مشركعها اإلمبراطكرم الككني.
تاحة إسهـ في أة عربيٌ ان في األكساط النا ان فكريان كأمنيٌ استطاعت الكاليات المتحدة أف تفرض مي  -
 ة.عربيٌ جاؿ لمتد لت األمريكية في الشؤكف الالم
 ،المصػػمحة القكميػػة لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة هػػي التػػي تحػػدد طبيعػػة سياسػػاتها فػػي المنطقػػة -

 بغض النظر عف رؤية كل الحزبيف )الجمهكرم كالديمقراطي .
كالدة ة  د تؤدم إلا عربيٌ إف حالة عدـ االستقرار كالفكضا التي عصفت ببعض المجتمعات ال -

 كيانات جديدة في المنطقة، كما تريد الكاليات المتحدة األمريكية.
ة مبتغاهػا مػف الثػكرات، فػي  مػؽ أنظمػة ديمقراطيػة كمػا كانػت تحمػـ، عربٌيػال ؽ الشػعكبي لـ تحق   -

بػػػؿ حققػػػت الفكضػػػا كعػػػدـ االسػػػتقرار، كأظهػػػرت الصػػػراعات الطايفيػػػة كالعر يػػػة كالدينيػػػة كنتيجػػػة 
 كاألجنبية بشكؿ عاـ في المنطقة. ،األمريكية بشكؿ  اصمباشرة لمتد لت 

ـى  ،ةعربٌيػت بالهكيػة الة أضػػرٌ عربٌيػالفكضػا التػي اجتاحػػت المنطقػة ال -  كتقسػػيماتو  كأظهػػرت مفػاهي
 ".ال ٌل ةنظرية الفكضا مذهبية كالعر ية، كما تهدؼ لها "عما الطايفية كال  ايمةن  جديدةن 

ية ال يمكف السيطرة عميها في المنظػكر إ ميما حركب  د تؤدم إل ال ٌل ةإف سياسة الفكضا  -
 ية كالغربية في شؤكف الدكؿ التي جرت فيها عممية التغيير. ميمالقريب، جٌراء التد لت اإل

مػػا  فػػي ترجمػػة نظرياتهػػا  نجحػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كبعػػض الػػدكؿ الغربيػػة )إلػػا حػػدٌ  -
ض عػف الػذم تمٌ ػ بمعنػا آ ػر، أف إرثهػا الفكػرم   ،ةعربٌيػكفكرها عما أرض الكا   في المنطقػة ال

ة مػف دا مهػا، نجػػف فػي تحقيػػؽ عربٌيػػ، كالهػادؼ إلػا تفتيػػت المنطقػة ال1907"مػؤتمر كامبػؿ" عػػاـ 
 مبتغاي بعد ما يقارب مف  رف مف الزمف.

تمكنػػػت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة كالمنظكمػػػة الغربيػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ مػػػف  مػػػ  كتغييػػػر بعػػػض  -
ة، كالتػػي كانػػت تسػػير فػػي فمكهػػا كتتماشػػا مػػ  عربٌيػػسػػية االسػػتبدادية فػػي المنطقػػة الاألنظمػػة السيا

مػػػف عػػػدـ االسػػػتقرار كالفكضػػػا كاالسػػػتنزاؼ المػػػدمر لمقػػػدرات الشػػػعكب  أجنػػػداتها، كأكجػػػدت حالػػػةن 
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، تمهيػدان ل مػؽ كيانػات جديػدة تسػاهـ فػي إيجادهػا كتمنحهػا الشػرعية، لتػدكر فػي فمكهػا مػف ةعربيٌ ال
  د نجحت في بسط هيبتها كنفكذها في الشرؽ األكسط بل منازع. إسراييؿجديد. كتككف 

 :التكصيات -ثانيان 

بمػػا أف المنطقػػة مػػا زالػػت تعػػيش أحػػداث المتغيػػرات كالتطػػكرات الخطيػػرة كالعميقػػة، فػػي الكقػػت 
ة. عربٌيػكبير( فػي المنطقػة ال في ترجمتيا )إلى حدٌ  الخٌّلقةرك نظرية الفكضى نفسو، نجح منظٌ 

 دراسة في ىذا الشأف تحاكؿ استعراض بعض التكصيات، كىي عمى النحك اآلتي:فَف ال

ة كاإلسػػلمية، عبػػر عربٌيػػة مػػف أجػػؿ احيػػاء األمػػة العربٌيػػتعزيػػز الػػركح المعنكيػػة فػػي الشػػعكب ال -
الدكر األبرز فيها، باإلضافة إلا ضركرة تدشيف  اإلعلـكالتي يشكؿ  ،است داـ الكسايؿ الم تمفة

 مراكز الدراسات كالجامعات كالمحاضف الفكرية. 
عبػػػر ربطػػػه بتػػػاري  أمتنػػػا  ،لتمكينػػػه مػػػف بنػػػاء الدكلػػػة عربػػػيٌ تعميػػػؽ اإلدراؾ الكامػػػؿ لممػػػكاطف ال -
 ة كالكحدة.األ كٌ  ، ككذلؾ ربطه بدينه الحنيؼ الذم يحكـ أكاصرى تهاكحضار  ةعربيٌ ال
كالسيطرة عما ثركاتها بمشاري   ،ةعربيٌ المشاري  األمريكية الهادفة إلا تجزية البمداف المكاجهة  -

كبفكر ناضا يبٌيف حجـ الم اطر كاألهداؼ التي ترنػك لهػا الكاليػات المتحػدة األمريكيػة،  ،ةكحدكيى 
ة فػي كالن ػب السياسػية كالفكريػة كاألكاديميػ ،اع القرار السياسػيكهذي المهمة تمقا عما كاهؿ صنٌ 

 ة.عربيٌ المنطقة ال
بشػػكؿ منفػػرد، لػػذلؾ يتعػػيف مكاجهتهػػا  ال ٌل ػػةة مكاجهػػة الفكضػػا عربٌيػػيصػػعب عمػػا الػػدكؿ ال -

 يمي: ، لذلؾ يتطمب مالتفردنها تسعا لتعميؽ حالة التشرذـ كاإبشكؿ مشترؾ، إذ 
 بالمحافظػة الكفيمػة اإلجػراءات مػف مجمكعػة يتطمػب الػذم العربػيٌ  األمف تحقيؽ في السياسية اإلرادة تكفير 

 كتسػ يرها الذاتيػة، المصػادر اسػتغلؿ مػ  كالمسػتقبؿ، الحاضػر فػي العربٌية المنطقة كأمف ككياف أهداؼ عما
  ػكة بػدكف السياسة أف باعتبار له؛ تتعرض الذم العدكاف حالة في الردع عما القادرة العسكرية القدرة بناء في

 .التأثير محدكدة
 اال تلفػاتً  تسػتكعبى  كأف كالش صػية القكمية النزعة عف تت ما أف الحالية السياسية األنظمة عما يتعيف 

، كالتنكعى  العر يةى،  .الدا ميةى  النعراتً  تذيب كأف الثقافي 
 المؤسسػات، كيبنػا االجتماعيػة، العدالػة لتحقيػؽ العربٌيػة، البمػداف دا ػؿ حقيقيػة سياسػية إصلحات تحقيؽ 

 .السياسات كرسـ القرار صن  عمميات كيرشد
 المصالف عما حرصها مف أكثر العربيٌ  الكطف مصالف عما تحرص مكحدة عربٌية سياسية رؤية صياغة 

 .الرؤية هذي في البارز الدكر العربيٌ  لمشباب يككف كأف القيطرية،
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كالتػػػي يسػػػعا  ،ةعربٌيػػػاالهتمػػػاـ بالجانػػػب التطػػػكيرم كالتقػػػدـ العممػػػي كالتكنكلػػػكجي فػػػي الػػػبلد ال -
بػػذلؾ يفػػٌكت الفرصػػة عمػػا أم  ػػكة أجنبيػػة مػػف  عربػػيٌ لصػػقؿ مهػػاراتهـ بهػػا، فاالهتمػػاـ ال فك المثقفػػ

 التد ؿ في شؤكف البلد عبر هذي النافذة التي تستهكم الشعكب.
ة سػػػػكاء كانػػػػت عربٌيػػػػفػػػػي األ طػػػػار ال (NGOs)المتابعػػػػة اليقظػػػػة لجميػػػػ  المؤسسػػػػات األجنبيػػػػة  -

أك  انكنيػػة أك  دميػػة كمؤسسػػات مجتمػػ  مػػدني، كالتػػي يعتريهػػا الغمػػكض فػػي  إعلميػػةن  مؤسسػػاتو 
جهات التمكيؿ كاألهداؼ مستغمة حالة الفقر أك بدكاعي الحريػة كالديمقراطيػة، كعػدـ تػرؾ المجػاؿ 

 لهذي المؤسسات لمعبث بمككنات الشعكب أك تمكيؿ جهات عما حساب جهات أ رل.
 منيعػان  حصػنان  ليصػبف اإلعلمػي، الكا   تجاي مسيكلة ت طكا ات اذ العربٌية الدكؿ عما ينبغي -

 الػػدكؿ، أمػف عمػػا الحفػاظ فػػي اإليجػابي   دكري يػؤدم كأف األجنبيػػة، التػد لت تحجػػيـ عمػا يسػاعد
 تحقػؽ التػي كالثكابػت كالمبػادئ القػيـ مػف مجمكعػة إلػا تسػتند كهادفػة مدركسػة  طػة ضػمف كذلؾ

 .المجتمعية الك اية كذلؾ كتعزيز العاـ، لمصالف العاـ الرأم كتهٌيئ االستقرار
ة المقدرة عما مكاجهة التهديدات ال ارجيػة يتطمػب منهػا  طػكات عمميػة عربيٌ كحتا يككف لمدكؿ ال

 :، كيمكف أف نم ص تمؾ ال طكات فيما يميعربيٌ ال اإلعلـتعزز مف  درات 

 هػػػا نً كهػػػك نػػػكع مػػػف التقػػػدـ ينػػػدرج ضػػػمف تعزيػػػز الدكلػػػة لقػػػدرات أمٍ  ،امػػػتلؾ المسػػػارات كاأل مػػػار اإلعلميػػػة
 مف االستقللية كعدـ الت بًعية. ان القكمي، كيحقؽ جزء

 ي كالتػػػي تمتمػػػؾ القػػػدرة فػػػي التػػػأثير عمػػػا الػػػرأم العػػػاـ المحم ػػػ ،يجػػػاد الكػػػكادر اإلعلميػػػة المهنيػػػة كالمحترفػػػةإ
 كالدكلي.

 يصاؿ المعمكمة ألكبر شريحة مف أبناء المجتم .إلة كسهك  ،الحرص عما مكاكبة التطكر التكنكلكجي 
 كبناء سميـ لممعمكمات. ،العمؿ ضمف  طة  ادرة عما معالجة نقاط الضعؼ في البنية الكطنية كالفكرية 
ة كالتعػػالي عمػػا ال لفػػات التػػي أدت إلػػا حالػػة العػػداء بػػيف دكؿ عربٌيػػال –ة عربٌيػػالمصػػالحة ال -

ز مػػف كالػػذم بػػدكري عػػزٌ  ،السػػيطرة عمػػا القػػرار السياسػػي فيهػػا المنطقػػة، ممػػا أتػػاح لمقػػكل ال ارجيػػة
 القايـ. عربيٌ حالة التشرذـ ال

يحتػػػذم بهػػػا مػػػف  بػػػؿ  بػػػة رايػػػدة لمػػػتلحـ الػػػدا مي، كمثػػػاؿلمكحػػػدة، كتجر  نمػػػكذج فمسػػػطيفى  لػػػتكف   -
  إسػراييؿفتجربتهػا النضػالية فػي مكاجهػة أعتػا  معػة لممشػركعات الغربيػة ) ،عربػيٌ شعكب العػالـ ال

ة، بأف المشركع الغربي ليس  دران محتكمان ال يمكف مكاجهته. كعميه، عربيٌ أف نثبت لمشعكب ال البدٌ 
فالحالػػة الفمسػػطينية ال ت ػػرج  ،فمػف ال طػػكرة بمكػػاف أف تسػػتمر حالػػة االنقسػاـ الفمسػػطيني الػػدا مي

 أيضان. ال ٌل ةعف سياؽ الفكضا 
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كنػػػػات شػػػػعكبها )العر يػػػػة كالمذهبيػػػػة ة احتػػػػكاء جميػػػػ  أطيػػػػاؼ كمكعربٌيػػػػيتكجػػػػب عمػػػػا الػػػػدكؿ ال -
كالطايفيػػة  كالحػػرص عمػػا التمثيػػؿ السياسػػي لمككنػػات المجتمػػ  لتجنػػب اسػػتغلؿ القػػكل ال ارجيػػة 

 لها. ديمقراطيةلها بحجة تحقيؽ ال
إلا استحداث بػراما أكاديمية)ماجسػتير كدكتػكراي   عربيٌ دعكة الجامعات في فمسطيف كالعالـ ال -

بهػػدؼ الفهػػـ الميعمػػؽ لهػػذي المجتمعػػات  ،اسػػات األمريكيػػة كاألكركبيػػةكمراكػػز بحثيػػة فػػي مجػػاؿ الدر 
مف دا مها، كالتعرؼ عما ثقافة كسمكؾ شعكبها، كآليات صن  القرار فيها كيتـ مػف  للهػا رصػد 

 ة.عربيٌ كتحميؿ كتفسير المكا ؼ كالسياسات األمريكية تجاي القضية الفمسطينية كالمنطقة ال
يػرافيػة كتحديػدان )تركيػا ك  ميمكالتجػارب السياسػية فػي المنطقػة اإلاالستفادة مف النمػاذج  -   عمػا ا 

دارة  اعتبارهما،  د حققتا نجاحان مممكسان فػي مجػاالت التنميػة اال تصػادية، كاالسػتقرار السياسػي، كا 
 إل . ...األزمات، كرف  مستكل البحث العممي كالتطكر التقني
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 :المصادر

 القرآن الكريم

 :المراجع

 العربية مراجعال :أول  

 الرسائل العلمية -1

ومسرارا  السرتراتيجية ارمريةيرة الراىنرة  ر   قوة النتشار السرريع(: 1988اسماعيل، وائل، )
 ، جامعة بغداد، بغداد، )رسالة ماجستير غير منشورة(. الخليج العرب 

السياسة ارمريةية    الخليج بعرد الرررا البراردة جج جدليرة (: 2012باسماعيل، عبد الكريم. )
 ، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر، )رسالة ماجستير غير منشورة(.النفط والقوة

، جامعننة وبننو بكننر يررع العربرر  أنمو"جررا  الوجررو ارخررر للعولمررة  الرب(: 2013بننن قنندور، ايمننان، )
 بمقايد تممسان، الجزائر، )رسالة ماجستير غير منشورة(.

مةانررة السررارل اق ريقرر   رر  السررتراتيجية ارمريةيررة بعررد أررردا  (: 2011رسننول ، وسننما ، )
 ، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، )رسالة ماجستير غير منشورة(.2001سبتمبر 11

العولمننة  ، فنن  منن:تمر:العولمررة الثقا رررية هثارىررا وأسرراليا مواجيتيررا :(2006الرقنن ، صننال ، )
، جامعة 2006مايو   4-3وانعكاساتها عمى العالم اإلسالم  ف  المجالين الثقاف  واالقتصادي،

 آل البيت األردنية، عّمان، )دراسة(.

جامعنة محمند ، التدخل ارجنب  ودوره    إسرقاط نظراا القر"ا  (: 2012زردم ، عال  الدين، )
 خيضر، بسكرة، الجزائر، )رسالة ماجستير منشورة(.

أثررر المتريرررا  الداخليررة والخارجيررة  رر  صررياتة وتنفيرر" اسررتراتيجية (: 2016سننرور، نعمننة، )
جامعنة الجننان، طنرابمس، لبننان، )وطروحنة دكتنورا   (،2011 -2000إسرائيل تجاه رزا اهلل )

 غير منشورة(.

مجمنة ومرتةزاترو،  العربر  القروم  ارمر  مفيروا صرياتة إعرادة نرو (:2008سميمان، مننرر، )
  ، عّمان، )دراسة(.1544كنعان، العدد 
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فننن   ترررداعيا  الربيرررع العربررر   أمنيررا  علرررع ليبيرررا جج واقررع ور يرررة،(: 2014شننوايل، عاشننور، )
 ، مركنننز2014ينننناير  23-22مننن:تمر: تحنننول قطننناع األمنننن العربننن  فننن  المرحمنننة االنتقالينننة، 

 مشرق األوسط، بيروت.ل كارنيغ 

، الجامعنننة الوطنينننة، ارثرررر اقع مررر  واسرررتراتيجيا  القررررار السياسررر (: 2008طالننن ، عمننن ، )
 صنعا ، مركز آفاق لمدراسات والبحوث، )رسالة ماجستير(.

سرررائيل وأثررره علررع الق ررية (: 2011الطويننل، يوسنن ،) البعررد الرردين  لع قررة أمريةررا بررالييود واث
جامعنننة األز نننر، غنننزة، )رسنننالة ماجسنننتير غينننر  (،2009 - 1948) الفلسرررطينية خررر ل الفتررررة

 منشورة(.

دور السياسرررة ارمريةيرررة  ررر  التررررول  الديمقراطيرررة  ررر  المنطقرررة (: 2014عبننند اأ، وحمننند، )
 جامعة الشرق األوسط، عّمان، )رسالة ماجستير غير منشورة(. (،2013-2001العربية )

، الخارجية ارمريةية  ر  القرر  الرررادا والعشررري اتجاىا  السياسة (: 2006محمد، عمن ، )
 (.منشورة غير دكتورا  رسالة)، جامعة سانت كميمنتس العالمية، بغداد

أيلررول  11ارمرر   القرروم  ارمريةرر  مررا بعررد الررررا البرراردة رتررع (: 2013وادي، سننميمان، )
 جالرباط، )دراسة( -كمية الحقوق سال ،2001

، جامعة سال، سبتمبر 11ارم  القوم  ارمرية  بعد أردا  (: 2013وادي، عبد الحكيم،)
 الرباط، )دراسة(.

 الةتا العربية  -2

الشرررررةال  الفةريرررررة  - 2001سررررربتمبر  11عرررررالا مرررررا بعرررررد (: 2004وبنننننا ، السنننننيد ولننننند، )
 ، الدار العربية لمعموم، بيروت.1، طوالستراتيجية

، فنن  قرررا ة  رر  البعررد الثقررا  مشررروع الشرررو اروسررط الةبيررر (: 2004وبننو رمننان، محمنند، )
، موقننننننننا النننننننندرر السنننننننننية، 5، ج 1موسننننننننوعة: الننننننننرد عمننننننننى المننننننننرا   ال كريننننننننة المعاصننننننننرة، ط
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، م:سسنننة عبننند الحميننند 1، طالنظررراا العربررر  والعولمرررة(: 2004وبنننو غزالنننة، طنننالل، وآخنننرون، )
 شومان، عّمان.

، م:سسننة عبنند 1، طمتطلبررا  الصرر    رر  العررالا العربرر (: 2006رون، )وحمنند، وحمنند، وآخنن
 الحميد شومان، عمان. 

، ترجمننة: شننيما  عبنند الحكننيم طنن ، م:سسننة مررا بعررد الربيررع العربرر (: ، 2013آربرادلنن ، جننون، )
  نداوي لمتعميم والثقافة، القا رة.

، 1، طو الشررو اروسرطالفو ع الخّ قة العصف الرمزا لررائ(: 2013وغوان، عم  بشنار، )
 مركز حموراب  لمبحوث والدراسات االستراتيجية، بغداد.

ةشرف مخططرا  المشراريع اللعبررة  –الرررا التر  قسرم  العرالا (: 2012آل قطنيط ،  شنام، )
، مركننننننز الر:يننننننة لمبحننننننوث والدراسننننننات 1، طالشرررررريطانية الصررررررييوأمريةية بالوثررررررائو واررقرررررراا

 االستراتيجية، دمشق.

، ترجمننة: شننركة المطبوعننات الرةرراا العرررا مرارررل الصررعود والسررقوط(: 2013، )وويننن، رووجننر
 لمتوزيا والنشر، بيروت.

، ترجمننة: ايميننل الرقنن ، األ ميننة لمنشننر، رقعررة الشررطرنج الةبررر (: 1999برجنسننك ، زيبيغينيننو،)
 عمان.

توزينا ، ترجمنة: جنورج كتنورة، الشنركة المبنانينة لالتسونام  العرب (: 2013بصبوص، ونطون، )
 الصح  والمطبوعات، بيروت.

، دار العمنننم لممالينننين، 7، طانجليرررزا –قررراموس المرررورد: عربررر  (: 1995البعمبكننن ، روحننن ، )
 بيروت.

الفو رع الخّ قرة أا الفو رع المردمرة، مصرر  ر  مرمرع اليردف (: 2005البكري، مصنط ى، )
 ، مكتبة الشروق، القا رة.1، طارمرية 

بري  السرببية والنظراا: دراسرة  ر  ارسراس الشررع  والفلسرف   الوجرود(: 2009بمكا، إليناس، )
 ، المعهد العالم  لم كر اإلسالم ، فرجينيا.لستشراف المستقبل
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أّمة ةان     خطررجج مشراىدا  مصررية قبرل وأثنرا  الثرورة وبعرد ثرورة (: 2011البنا، إسنالم، )
 ، مكتبة متبول ، القا رة.1، طيناير 25

دراسة النظنام فن  السياسنة العالمينة، الناشنر:مركز  –(: المجتما ال وضوي 2002، )بول،  يدل 
 الخميج لألبحاث.

سياسررة الوليررا  المتررردة ارمريةيررة  رر  الرروط  العربرر  والصررراع (: 1997تمحمنن ، شننمب ، )
 ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، وبو ظب .1، طالعرب  اقسرائيل 

شةال  النمو    الردول العربيرة(:  2005مر، )التميم ، عا ، المعهند 1، طالسياسا  الةلية واث
 العرب  لمتخطيط ، الكويت.

خطررط إعررادة رسرررا الشررررو اروسرررط ر يرررة جيوبلوتيةيرررة (: 2007جناد النر ، حسنام الندين، )
 ، دار النشر االلكترون ، جامعة وسيوط، وسيوط.1، طأمريةية

، مصر ةيف تريدىا أمريةاجج م  صعود ناصر إلع سقوط مبرار (: 2013د س : )جاردنز، لوي
 ترجمة فاطمة نصر، الهيئة المصرية العامة لمكتا ، القا رة.

، الننندار العربينننة لمعمنننوم ناشنننرون، 1، طوالرداثرررة السررر موية(: 2008جبرانننن ، عبننند النننرحمن، )
 بيروت.

، دار مصنر 1، طوالسرتراتيجية ارمريةيرةترول  الررةرة اقسر مية (: 2006حبي ، كمال، )
 المحروسة، القا رة. 

، ثررورا  القرروة الناعمررة  رر  العررالا العربرر  مرر  المنظومررة إلررع الشرربةة(: 2011حننر ، عمنن ، )
 ، الدار العربية لمعموم ناشرون، بيروت.1ط

، مكتبنننة 1، طأمريةيرررا تمسررر  العصرررا الرليظرررة  رررد عم ئيرررا العررررا(:2009حكنننيم نجيننن ، )
 القا رة. مدبول ،

التوجرررو الصرررين  تجررراه الشررررو اروسرررط: اصرررطداا التنررري  الصرررين  (: 2009خننناوي، عمننن ، )
 ، مكتبة مدبول ، القا رة. 1، طبالصقر ارمرية 

، الوليا  المتردة ارمريةية وق ية الديمقراطية    العالا العرب (: 2003الخطي ، محمود، )
 .القا رة، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، 1ط
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منشنننورات كتننن  عربينننة، ، 1ط،  العولمرررة المشررربعة وىررر   الشرررعوا(: 2008خمنندون، سنننمية، )
 القا رة.

، مطبعننة 1، طثررورة ينرراير وةيررف يمةرر  أ  تصررب  مصررر دولررة عظمررع(: 2012خمينل، وحمنند، )
 القادسية، القا رة.

، المسررتقبلاقعرر ا العربرر  جج  ررروطا  الرا ررر وترررديا  (: 2011النندليم ، عبنند الننرزاق، )
 ، دار المسير لمنشر والتوزيا والطباعة، عمان.1ط

 ، طنطا بوك  اوس، مصر.1، طثورة شعا مصر(: 2011زكريا، طارق، )

، مكتبننننة 1، طدراسررررة مقارنرررة برررري  المجتمعرررا  الشرررررقية والرربيرررة(: 2009شنننا ين، سنننالم، )
 العبيكان، الرياض.

م:سسنننة عبننند الحميننند شنننومان،  ،1، طشرررعوا ترررر  الختبرررار(: 2009شنننر  الننندين، محمننند، )
 عمان.

،  دار الحامند 1، طالستراتيجية ارمريةية تجاه الشرو اروسط(: 2003شمب ، سعيد شاكر، )
 لمنشر والتوزيا، عمان.

السررررعودية  -الصرررر را  العربيررررة والترررررديا  الدوليررررة (: 2005الطيننننار، صننننال  بننننن بكننننر، )
 ، باريس.األوروب  –، مركز الدراسات العرب  1، طنمو"جا  

، الترييررر التنظيمرر   رر  الم سسررا  الرةوميررة(: 2009عننامر، شننامل، وعبنند المعننين، بشننار، )
 ، مكتبة العبيكان، الرياض.1ط

مشررروع الشرررو اروسررط الةبيررر وتداعياتررو السياسررية (: 2010عبنند الننرحمن، عبنند الننرحمن، )
 لقا رة.، دار السالم لمطباعة والنشر والتوزيا، ا1، طوالقتصادية والتربوية

، مكتبنة جزينرة 1، طارياا الثمانية عشر الت  تير  تراري  مصرر(: 2011عبد السميا، ما ر،)
 العر ، القا رة.

 منشورات كت  عربية، القا رة.، 1ط، مستقبل الرواية العربية(: 2006عبد الغن ، مصط ى، )

 ، مركز الحضارة العربية، القا رة.1، طصورة الرئيس(: 2005عزت، عزة،)
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 ، دار النهضة العربية، القا رة. 3، طالقاموس السياس (: 1968عطية اأ، وحمد، )

 ،1ط ،ىررل ستصررب  ايرررا  دولررة  وريررة تخشرراىا الرردول المجرراورة ليررا(: 2006عمنن ، حسننين، )
 منشورات كت  عربية، القا رة.

ننننننات الوحنننندة ، مركننننننز دراس1، طمررررررازو اقمبراطوريررررررة ارمريةيررررررة(: 2008الغرينننننن ، فنسننننننان )
 العربية، بيروت.

، المفرراىيا الساسررية  رر  الع قررا  الدوليررة(: 2008غيننرفيش، مننارتين و وو كاال ننان، تيننري، )
 ترجمة مركز الخميج لألبحاث، دب .

 ، مكتبة مدبول ، القا رة.1، طاقس ا السياس  إلع أي (: 2004فاروق، نجي ، )

، بري  مطرقرة النفترا  وارزمرة الماليرة العالميرةالقتصادا  العربية (: 2009فاضول ، ننزار، )
 ، الدار العربية لمعموم، بيروت.1ط

الطائفيررررة واققليميررررة  -الصررررراع علررررع السررررلطة  رررر  سرررروريا(: 2006فننننان دام، نيقننننوالوس، )
 ، مكتبة مدبول ، القا ورة.(1995- 1961والعشائرية    السياسة )

ة تجاه الطرو بي  دبلوماسرية الديموقراطيرة السياسة ارمريةي(: 2009ال تالوي، حسن عم ، )
 ، منشورات مجمة دراسات ف  التاريخ واآلثار، بغداد.1، طوالعصا الرليظة

الفةررر السياسرر  والسررتراتيج  للوليررا  المتررردة ارمريةيررة جج (: 2009فهمنن ، عبنند القننادر، )
ق لمنشننر والتوزيننا، ، دار الشننرو 1، طدراسررة  رر  ار ةررار والعقائررد ووسررائل البنررا  المبراطررورا

 عمان.

أنمرراط النظرراا والتريرررا   رر  الع قررا  الدوليررة: الرررروا الةبررر  (: 2004فوجيننوارا، كيننتش، )
 ، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، وبو ظب .وعواقبو

 ، دار الكت  العالمية، القا رة.8، طقاموس المريط(: 2005ال يروز وبادي، مجد الدين، )

، مركنز الستراتيجية ارمريةية الجديردة وانعةاسراتيا علرع العرررا(: 2004عبد الستار، )قاسم، 
 البراق لمبحوث والثقافنة، رام اأ.
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نياية التاري  تر  المجير الفةر العربر : رروار  وةويامرا بمررهة (: 2007قاسم، عبد العزيز، )
 ، مكتبة العبيكان، الرياض.1، طالمثقفي  العرا

، دار ال نننارس لمنشنننر، 1، طالمررر"ىا والررروط (: 2006عزينننز، وصننن ار، حسنننن، )قاسنننم، عبننند ال
 عمان.

، مكتبنننة العبيكنننان، 1، طمجلرررس التعررراو  الخليجررر  أمررراا تررررديا (: 1997القرينننن ، عمننن : )
 الرياض.

 :المترجمة الكتب  -3

ترطيررررة الصرررررا ة العربيررررة للرررررروا: دراسررررة  لسررررفة الترطيررررا  (: 2008كننننندي، عبنننند اأ، )
 ، الم:سسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت.1، ط   ررب  الخليج الثانية والثالثةوم امينيا 

، دار الخيننال لمطباعننة 2، طارمريةيررة –مسررتقبل الع قررا  العربيررة (: 2005كنعننان، حسننين، )
 والنشر والتوزيا، بيروت.

نظير  ، تعري :الماسونية دولة    الدولة جميورية الشرو ارعظا(: 1998كوستن،  نري، )
 الجا ل، شركة المطبوعات لمتوزيا والنشر، بيروت.

، دار وسننامة لمنشننر 1، طالشرررو اروسررط والفو ررع الخّ قررة(: 2012الاليننر، طننا ر إبننرا يم، )
 والتوزيا، عمان.

، الررررا دو  أ  نربيررا: يوميررا  ةاتررا  رر  قلررا الربيررع الليبرر (: 2011لي نن ، برنننار  نننري، )
 اعة والنشر والتوزيا، دمشق.ترجمة: سمر سعد، بدايات لمطب

، ترجمننة: ودينن  يوسنن  ترردخل الرردول العظمرر   رر  الشرررو اروسررط(: 1985ماتغولنند، بيتننر، )
 كشيش، دار طالس، دمشق.

 ، م:سسة االنتشار العرب ، القا رة.1، طالعرا ومتريرا  العراو(: 2003مح وظ، محمد، )

ربررر  بررري  الثابررر  السرررتراتيج  السياسرررة ارمريةيرررة تجررراه الررروط  الع(: 2009منننراد، محمننند، )
 ، دار المنهل المبنان ، بيروت.1، طوالمترير الظر  
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، الم:سسنة العربينة لمدراسنات والنشنر 1، طاقسر ا ارمريةر  المعتردل(: 2011مرشدي، عمر، )
 والتوزيا، بيروت.

العبيكننان، ، مكتبننة 1، طنظررا المعلومررا   رر  الرردول المتقدمررة(: 2008المرواننن ، عبنند القننادر، )
 الرياض.

السياسة الخارجية ارمريةية تجراه الردول العربيرة بعرد أرردا  الرررادا (: 2003مسعد، ن ين، )
، 1، طارمريةيررة -، صرناعة الةراىيرة  ر  الع قرا  العربيررة 2001عشر م  أيلول/ سبتمبر 

 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

، المركنز العربنن  1، طسرررار ربيررع الثرورا  العربيررةوثررائو ويةريلةس وأ(: 2012مصندق، حسنن،)
 الثقاف ، الدار البيضا .

، منشننننورات وزارة الثقافننننة 1، طالتفتيرررر  الصررررييون  للرررروط  العربرررر (: 2009ممحننننو، خالنننند، )
 السورية، دمشق.

، ترجمنة: بننيس محمند والمن:د  عبند أوىراا اقسر ا السياسر (: 2002الم:د ، عبند الو نا ، )
 هار لمنشر، بيروت.الو ا ، دار الن

   -الفو رررع الخّ قرررة   الربيرررع العربررر  بررري  الثرررورة والفو رررع  (: 2012المينننناوي، رمنننزي، )
السيناريو ارمرية  لتفتي  الشرو اروسط والنظريرة الصرييونية التر  تبنتيرا أمريةرا لشرر"متو 

 ، دار الكتا  العرب ، دمشق.1، ط 

، 1، طر وب د الشراا دراسرة تاريخيرة سياسريةالشارع العرب : مص(: 2003النابمس ، شناكر، )
 الم:سسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيا، عمان.

 1948صعود المجتمع العسرةرا العربر   ر  مصرر وبر د الشراا )(: 2003النابمس ، شاكر، )
 ، الم:سسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيا، بيروت.1، ط(2000-

، الم:سسنة 1، ط  ق با : يرد     العرالا العربر  ار سجو  ب(: 2007النابمس ، شناكر، )
 العربية لمدراسات والنشر والتوزيا، بيروت.

 ، المنظمة العربية لإلصالح الجنائ ، القا رة.1، طمراةما  الثورة(: 2011ناص ، عماد، )
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، دار الكتننا  1، ط اقرىرراا  ارمريةرر   رر  رربيررا علررع  اقرىرراا (: 2009النجاشنن ، سننمير، )
 العرب ، بيروت.

 ، جامعة بغداد، بغداد.1، طالع قا  الدولية(: 1979نعمة، كاظم، )

 ، ترجمة: وحمد مراد، دار الهالل، القا رة.الفرصة السانرة(: 1992نيكسون، ريتشارد، )

 ، األكاديمية العربية، الدنمارك.1، طمدخل إلع الفةر الستراتيج (: 2008نّيو ، صالح، )

، ترجمنة: طمعننت صررداا الر رارا  إعررادة صررنع النظراا العررالم (: 1999)  نتغتنون، صنامويل،
 ، نيويورك.2الشاي ، ط

 ، دار الشروق، القا رة.1، طمبار  وزمانو ما"ا جر     مصر وليا؟(: 2012 يكل، محمد، )

مةا ررررة اقرىررراا  رررر  السرررتراتيجية ارمريةيرررة  ر يرررة قانونيررررة (: 2011الياسنننري، ياسنننين، )
 دار الثقافة، عمان.، 1، طترليلية 

 المجالت والدوريات  -4

 المج   والدوريا  المترجمة: -6

سات الشرق ، مجمة دراالمتريرا  الجديدة    الستراتيجية ارمريةية(: 1998اسماعيل، وائل، )
 ، عمانساألوسط، العدد الخام

، المجمننة الفو ررع البنررا ة وأثرىررا علررع المعادلررة ارمنيررة الخليجيررة(: 2011اسننماعيل، وائننل، )
 ، بغداد.18الجامعة المستنصرية، العدد  - السياسية والدولية

، ، ترجمنة: غسنان رمنالوي، شن:ون األوسنط، طمو  أمريةا المبريرال (: 2003ونكبري، جون، )
 .بيروت ،110العدد 

، منشننورات مركننز الشننهدين الفو ررع الخّ قررة وعصررر النتظررار(: 2011بنندران، عبنند األميننر، )
 .النج  ،227الصدرين لمدراسات والبحوث، العدد 

، مجمننة الفو ررع الخّ قررة، مزيرردا  مرر  المصررطلرا  مزيرردا  مرر  الفشررل(: 2009البكننري، نبيننل، )
 .2009، سبتمبر 39العصر اإللكترونية، العدد 
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، المجمننة االفريقيننة دةالسررتراتيجية ارمريةيررة لمررا بعررد الررررا البررار (: 2014بننن عائشننة، ومننين، )
 http://www.maspolitiques.com، 21/11/2014لمعموم السياسية، 

، مجمننننة الحننننوار النشرررراط الصررررييون  الررررداخل   رررر  امريةررررا(: 2005تيشنننوري، عبنننند الننننرحمن، )
 .2005، ديسمبر  1389المتمدن، العدد 

السياسررة ارمريةيررة  رر  الشرررو اروسررط مرر  السررتقرار إلررع (: 2005الحنناج صننال ، ياسننين، )
 .2005، ديسمبر 1411، مجمة الحوار المتمدن، العدد  الفو ع الخ قة

، مركننز 2007 – 2003تطررور السررتراتيجية ارمريةيررة  رر  العررراو (: 2008حننافظ، طالنن ، )
 ، بغداد.36جامعة بغداد، العدد  -الدراسات الدولية 

، 152الدوليننة، العنندد  ، مجمننة السياسننةايرررا  والشرررو اروسررط الجديررد(: 2003حمننادة، ومننل، )
 ، القا رة.2003ابريل 

، مركنننز أىرررداف السرررتراتيجية ارمريةيرررة الجديررردة وأسررراليا تنفيررر"ىا(: 2003حميننند،  النننة، )
 ، بغداد.22جامعة بغداد، العدد  -الدولية الدراسات 

لرلررا اقسرررائيل  مرر  النيررل إلررع الفرررا : برردايا  التطبيررو وردود (: ا2007الخالنندي، قاسننم، )
 ، العراق25جامعة كركوك، العدد  -ت عربية ، سمسمة دراساار عال

مجمنننة المسنننتقبل ، الربيرررع العربررر  بررري  الثرررورة والفو رررع(: 2014خالصننن ، خميننندة كعسنننيس، )
 بيروت. 421العرب ، العدد 

 ع وتداعيا  القررار السرتراتيج  ارمريةر  برارت ل العرراو دوا(: 2003سرور، عبد الناصنر، )
،             14، المجمننند غنننزة، سمسنننمة العمنننوم اإلنسنننانية –، مجمنننة جامعنننة األقصنننى 2003عسرررةريا  ررر  

 ، غزة1العدد

لقرار الستراتيج  الليب  بالتخل  عر  أسرلرة الردمار الشرامل (: ا2006سرور، عبد الناصر، )
 .(قيد النشر)، تم تحكيم  ف  مجمة البحوث والدراسات العربية، 2003عاا 

السررتراتيجية ارمريةيررة الجديرردة تجرراه العررالا السرر م  بعررد (: 2007سننرور، عبنند الناصننر، )
 ، القا رة.47حوث والدراسات العربية، العدد ، مجمة البا2001سبتمبر  11أردا  

http://www.maspolitiques.com/
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، مجمنة المعرفنة خططا  الخفية لتجزئة المنطقرةالم(: 2006سميم، عبد الحميد، عيد ، منثور، )
 .128اإللكترونية، العدد 

، مجمنة نرو إعرادة صرياتة مفيروا ارمر  القروم  العربر  ومرتةزاترو(: 2008سميمان، مننرر، )
 .2008، مايو 1544كنعان، العدد 

مجمنة ، ىل يستطيع العالا العربر  ا  يةرو  قروة اقليميرة وعالميرة ؟ (: 2010شحادة، مأمون )
 .2983الحوار المتمدن، العدد 

، سمسنننمة ووراق البننندائل، منتننند  واقرررع ومسرررتقبل الثرررورة المصررررية(: 2011الشنننوبك ، عمنننرو، )
 البدائل العرب  لمدراسات، القا رة.

، مجمة الداع  الشهرية الصادرة اقع ا العرب  بي  الواقع وارمل(: 2012طاش، عبد القادر، )
 ، الهند.م2012يناير  -م 2011، ديسمبر 2-1العدد :  عن دار العموم  ديوبند ،

 ، القا رة.146، مجمة ش:ون عربية، العدد أمريةيا والربيع العرب (: 2011عبد ال تاح، بشير، )

، مركنز الوليا  المترردة وىرا القروة المتفرردة، أوراو أمريةيرة(: 2000العزاوي، د ام محمد ، )
 ، بغداد.25عدد جامعة بغداد، ال -الدولية الدراسات 

،   مخررراطر انييرررار الدولرررة الق طريرررة علرررع مشرررروع الورررردة العربيرررة(: 2015عسننا ، ساسنننين، )
 ، بيروت.26مجمة المستقبل العرب ، ف  م:تمر: الم:تمر القوم  العرب  الدورة 

، ووراق الشنرق األوسنط، الشرو اروسرط الةبيرر الفررص والتررديا (: 2004العشري، صبري، )
 ، القا رة.2004، وغسطس 33رق األوسط، العدد القوم  لدراسات الشالمركز 

السننادات لمدراسننات  -، مركننز بننيغنمصررال  إسرررائيل  رر  سرروريا(: 2013عنبننر، وفننرايم، )مننايو 
 ، غزة.38-37التخطيط ال مسطين ، العدد  االستراتيجية، ترجمة: ز ير عكاشة، مجمة

، مركنننز عمنننران لمدراسنننات االسنننتراتيجية، يرررةالثرررورة السرررورية قصرررة البدا(: 2014فهننند، معنننن، )
 سوريا.

، مجمنة مقوما  ومعوقا  التةامل القتصادا العرب  ومقتررا  إريائو(: 2011قاسم، وحمند، )
 ، جدة.، مركز الخميج لألبحاث87، العدد آرا  حول الخميج
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ارة،  ، مجمنة الحضنالترول العقائدا     ةر ررةرا  اقسر ا السياسر (: 2008قمعج ، فن:اد، )
 .دمشق ، 97العدد

، 394، مجمة المستقبل العرب ، العنددالشباا العرب  وترديا  التريير(: 2011كمون ، خالد، )
 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 2011وكتوبر 

اقتصناديات شنمال ، مجمنة ترديا  العولمرة وأثارىرا علرع العرالا العربر (: 2009محمد، غرب ، )
 الجزائر.، 6افريقيا، العدد 

 ،presentation du controlee(: 2012فرنسنننا، ) –مركنننز الدراسنننات االسنننتراتيجية 
www.vivienmallet.net/chaos/coutrle.php 

، تقريننر الثررورة السررورية  رر  سررنتيا الخامسررة(: 2015مركننز عمننران لمدراسننات االسننتراتيجية، )
 ، سورية.2015سنوي، مارس 

، مجمنننة الدراسنننات ال مسنننطينية، 1990، ، ةرا العربررر التعررراو  العسررر (:1991مسنننمم، طمعنننت، )
 ، بيروت.، مركز دراسات الوحدة العربية5د ، العد2المجمد

 مجمنننة العربينننة، الوحننندة دراسنننات مركنننز ،العربررر  العسرررةرا التعررراو (: 1991) طمعنننت، مسنننمم،
 .بيروت ،5العدد ،2المجمد ال مسطينية، الدراسات

المواقرررف الدوليرررة والقليميرررة مررر   رررض اعتصرررام  رصرررد (: 2013معهننند العربينننة لمدراسنننات، )
 ، وبو ظب .اقخوا  وتداعياتو علع مصر

، مجمننة إدارة الفو ررع: رررول عمليررة قدارة الوقرر  والمعلومررا (: 2002)،  تشننينجز، باتريشننيا
 ، عمان.2002، تموز 229رجل األعمال، عدد خالصات كت  المدير و 

، مجمنننة الحنننوار الع قرررا  الدوليرررة الراىنرررة و رررع المفررراىيا  ررر  (: 2008وسننناك، إسنننماعيل، )
 .2008، يناير 2177المتمدن، العدد 

 لسررفة السياسررة الخارجيررة ارمريةيررة  رر  مررلررة مررا بعررد الررررا (: 2001الياسننين، ضنناري، )
 .، بغداد25جامعة بغداد، العدد  -الدولية ، مركز الدراسات البادرة
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 الصحف والجرائد:  -7

، صننحي ة األ ننرام المصننرية، العرررا لترسرري  مةاسررا الديمقراطيررةةلينتررو  ترردعو توفيننق،  نند ، 
 . www.ahram.org.eg ،2011ابريل  14، 45419العدد 

، 02/01/2016، ومنررو إلررع أيرر ؟ 2016الشرررو اروسررط  رر  العرراا جرينندة الحينناة المصننرية، 
http://alhyatalmasrya.com/world/173110.html 

 العدد المسا ، صحي ة بال شل، محكوم حمم المشتركة العربية العسكرية القوة الواحد، عبد الشرف ،
 .المغر  ،2015/ يونيو 4 ،2699

 ،30/6/2015، يونيرررررررو والعرررررررالاجج ةيرررررررف تتريرررررررر المواقرررررررف؟ 30صنننننننحي ة األ نننننننرام، 
http://www.ahram.org.eg 

، 13365، العننننندد أييمرررررا أول : تقسررررريا سررررروريا أا انقسررررراا العرررررراوصنننننحي ة الشنننننرق األوسنننننط، 
02/07/2015. 

، الوليررا  المتررردة وارزمررة السررورية، الةثيررر مرر  الةرر ا والقليررل مرر  الفعررلصننحي ة العننر ، 
 ، لندن.9412، العدد 17/12/2013

، نشنر فن  «داعرش» ابط استخبارا  بريطان  سابو يةشف صرناعة الرررا لررصحي ة العنر ، 
 (: لندن. 5، ص)9704، العدد 11/10/2014

  10/8/2015، الرررررردول العربيررررررة تعرررررران  نمرررررروا اقتصرررررراديا مةبوررررررراصننننننحي ة الغنننننند األردنيننننننة، 
http://www.alghad.com 

تربررررر  السيسررررر  وتسرررررتنفر اقعررررر ا « نيويرررررور  ترررررايمز»يررررردة جر صنننننحي ة القننننندس العربننننن ، 
 http://www.alquds.co.uk، 11/10/2014،المصرا

، مصر تستعد لمراةمة مزدوجة: جماعة اقخوا  ومبار   ر  يروا وارردصحي ة القدس العرب ، 
 www.alquds.co.uk م:24/8/2013

 .20/12/2011، الموقف الترة  والشرو اروسط الجديدصحي ة القدس ال مسطينية، 

 .http://almesryoon.com ،رايس تفجر مفاجاة ع  ثورة يناير،  12/2/2014صحي ة المصريون، 

http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alquds.co.uk/
http://www.alquds.co.uk/
http://almesryoon.com/
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مبررار جج همررال مربطررة وثررورة مصررادرة  رر  بعررد خمررس سررنوا  مرر  عررزل صننحي ة المصننريون، 
 http://almesryoon.com، 23/1/2015، مصر

، العننندد ملخرررص بررالتواري  واررررردا  لعرراا مررر  الررردا والثررورة، 25/12/2013صننحي ة النهننار، 
 /paper/issue/335/335.pdfwww.alnaharegypt.com، 9، ص335

، مليررو  توقيررع واسررتقال   رر  مجلررس الشررور  22تمرررد جمعرر  أةثررر مرر  صننحي ة النهننار، 
30/7/2013 ،www.newspaper.annahar.com 

 ،2011/06/09وزيررر الررد اع المريةرر : أيرراا القرر"ا   باترر  معرردودة، صننحي ة كننل العننر ، 
www.alarab.com/Article/377660. 

  ،U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings تننايمز، نيويننورك صننحي ة
15/4/2011، www.nytimes.com 

، صنحي ة إينال ،  مليرارا  دولر ومئرا  القتلرع 3ج6مصرر  اقرىراا يةّبردعبد الح نيظ، صنبري، 
 . http://elaph.com/Web/News، 23/1/2015، 5361العدد 

، العربننن  الجديننند، السررروريو  يررردخلو  دائررررة الفقرررر مررر  أوسرررع اربررروااعبننند النننرزاق، عننندنان، 
12/12/2014 ،http://www.alaraby.co.uk/portal 

، جريندة الشنرق ةوندوليزا رايسجج ما ىة"ا تنشر الفو رع الخ قرةمازيت  مارك، وشميت، ورينك، 
 .2015وكتوبر  11األوسط، جريدة الوطنية نيوز، 

، ر الفةررر السررتراتيج  ارمريةيررةامبراطوريررة القررر  الرررادا والعشررري ، تطررو المجنندو ، طنن ، 
 www.ahram.org.eg، 18/5/2003، 42531مم ات األ رام، العدد 

 :  المقاالت -8

 .25/06/2008، موقا النور،الترديا  السياسية وتفعيل هليا  التصداابو الخير، السيد، 

بعد أربرع سرنوا  مر  الثرورة: الرصريلة، المربل  وسربل الملتقع الدول : ليبيا بو غالم، عباس، 
 .2015يونيو  ٢ - ٣، تونس، الخروج م  ارزمة

لمندنيننة، العنندد ، صننحي ة العننر  اىندسررة الفو ررع الخّ قررة للعرر ا السياسرر البيننات ، ياسننين، 
 . م15/2/2014، 9470

http://almesryoon.com/
http://www.alnaharegypt.com/paper/issue/335/335.pdf
http://www.newspaper.annahar.com/
http://elaph.com/Web/News
http://www.alaraby.co.uk/portal
http://www.ahram.org.eg/
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  لمدراسننات الحضننارية ، مركننز الشننرق العربننالثررورة السررورية ارسررباا والتطررورا التوبننة، غننازي، 
 .24/6/2012واالستراتيجية، لندن، 

، صحي ة النشاط البترول  أرد أىا مصادر الدخل القوم     معظا الدول العربيةالثنيان، فهد، 
 .22/1/2013، 16283الرياض االلكترونية، العدد 

، شننننبكة فننننراس بننننرس، الفو ررررع الخ قررررة ومشررررروع الشرررررو اروسررررط الجديرررردجميننننل، راتننننان، 
13/4/2015. 

ديمقراطية الررا الدمويرة جج الفو رع الخ قرة والميليشريا  ومشراريع الشررو الجناب ، داوود، 
 www.dhiqar.net، 15/5/2015، شبكة ري قار، الوسط الجديد

، مجمنة الحنوار المتمندن، أزمة الثقا ة العربية وتردياتيا  ر  ظرل الييمنرة الرربيرةجودة، محمد، 
27/5/2004. 

، صننحي ة االنتبا نننة قرررا ة  ررر  أسررباا وترررداعيا  ارزمررة الليبيرررةالحنناج محمنند، صننالح الننندين، 
 .8/9/2015السودانية، 

، موقننا الشننبكة السررتراتيجية ارمريةيررة الجديرردة تجرراه العررالا العربرر  واقسرر م حبينن ، كمننال، 
 .1/9/2002اإلسالمية، 

قرة: مراربرة العروبرة واقسر ا والييمنرة أعمدة الستراتيجية ارمريةية    المنطحسين، غازي، 
سرائيل  .22/2/2014، دنيا الوطن، علع المنطقة م  أجل النفط واث

 .4/1/2016، دينا الوطن، المخططا  السرائيلية لتفتي  الدول العربيةحسين، غازي، 

، المختصننننر الثررررورة السررررورية أسرررربابيا وه اقيررررا ومعوقاتيررررا وسرررربل نجاريرررراالحننننوران ، احمنننند، 
 .15/8/2012ري، اإلخبا

، موقنا الستراتيجية السررائيلية  ر  سروريا: إمرا نظراا مروال للرررا أو السرتنزافحيدر، جهاد، 
 .9/12/2015جريدة العهد االخباري، 

تداعيا  ارزمة الليبية علع الجروار: مصرر أول  ثرا ترونس ستسرتقب   ارتردادا  خشانة، رشيد، 
 .10/3/2015، صحي ة الحياة، النفجار
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نظرية الفو ع الخّ قة   اليدا الخ و  م  صاربيا وم  اختير لتنفي"ىا    الخشيبان، عمن ، 
 .17/3/2014، 16702، صحي ة الرياض، العدد الوط  العرب 

، شنننبكة األلوكنننة، المسرررلمو  بررري   ّةررر  الماسرررونية ونظريرررة الفو رررع الخّ قرررةخضنننر، وحمننند، 
18/2/2012. 

، 13505، جريننندة الشنننرق األوسنننط، العننندد الرررو ومرررا عليرررواقعررر ا السررروراجج مخمينننوي، سنننامر، 
7/4/2014. 

 . 22/12/2008، دنيا الوطن، الوليا  المتردة وتشجيع الديمقراطيةالخوالدة، محمد ناصر، 

 .6/8/2014، صحي ة الحياة المندنية، الشرو اروسط الجديدججج الخطة والتنفي"الدقاق، منرر، 

 .22/5/2011، تي  المجتمعا  العربيةجج تطبيو    مصرمخطط تفالركاب ، زين العابدين، 

، صنحي ة الدسنتور األردنينة، ردود التوا و والخت ف بريررر  واشنطررر  وأنرقرررررةالرنتاوي، عرين  ، 
28/7/2015. 

، موقننا الجمعينننة الدوليننة لممتنننرجمين السياسرررة ارمريةيرررة تجرراه الررروط  العربررر الريمنناوي، وحمنند، 
 .11/01/2008ا، وات -والمغوين العر  

 .15/2/2015، موقا المحور، اقع ا العرب  اليواجج أا منا سة وأا ررية؟ز رة، السيد، 

، موقنننا عالمنننات وونالينننن، الطائفيرررة  ررر  سرررورية النشررراة والتطرررور المررربل زينننزان، عبننند اأ، 
5/7/2012. 

قدميننننة، ، موقننننا التترليررررل جيوبرررروليتة  اسررررتراتيج  ل زمررررة السرررروريةسننننالم، حمنننندي السننننعيد، 
5/12/2013. 

، موقنا آرا  حنول العولمة وأساليا الييمنة الفةرية والثقا ية    زم  الترديا سبا  ، حسين، 
 .23/6/2014الخميج، 

، مجمنة ر يرة جديردة للسياسرة الخارجيرة ارمريةيرة تعراظا دور ارداة العسرةريةالسعدن ، عمن ، 
 .29/5/2013، 4107الحوار المتمدن، العدد 
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، موقنا صنحي ة روي لعبة صرناعة ارعردا   ر  التفةيرر السرتراتيج  ارمريةر ام ، السالم ، س
 .26/9/2014اليوم، 

، وقنا قرا ة    ةتاا الخطاا الدين  بي  التجديد اقس م  والتبديرد ارمريةران سميمان محمند، 
 .3/7/2004العصر، 

، يرة الرا رر والمسرتقبلالقروة العسرةرية العربيرة المشرترةة دروس التراري  ورتمسويمم، حسنام، 
 .11/4/2015موقا الوفد،

، الجزيننرة نننت، الشرررو اروسررط الةبيرررجج ىزيمررة للر ررارة العربيررة اقسرر ميةشننحادة، ميشننيل، 
27/2/2007. 

، صننحي ة المسننا  القرروة العسررةرية العربيررة المشررترةة رلررا مرةرروا بالفشررلالشننرف ، عبنند الواحنند، 
 .4/6/2015، 2699المغربية، العدد 

، موقنننننا العربننننن  الجديننننند،  رنسرررررا ومقاومرررررة  التيمررررريش  ررررر  سررررروريا الصنننننالح ، عبننننند اإللننننن ، 
29/10/2015. 

، صننننحي ة الننننروي اليننننوم،  تررررداعيا  اقتصررررادية للررررررا علررررع ليبيررررا 5الصنننناوي، عبنننند الحننننافظ، 
23/2/2015. 

، مركنننز كنننارنيغ  لمشنننرق األوسنننط، تررررديا  تواجرررو مصرررر  ررر  دورىرررا اققليمررر صنننايي، يزيننند، 
4/3/2015. 

، جريندة  سنبرس عبد اقلو بلقزيز:  الربيع العرب    و ع خّ قرة بايرادع عربيرة الطا ري، محمد،
 .6/12/2012المغربية، 

 .27/8/2015، موقا دنيا الوطن، نظرة    الستراتيجية ارمريةية المردثةطرشوب ، محمود، 

 .22/7/2014موقا ووكرانيا بالعربية،، الستراتيجية ارمريةية تجاه العالا العرب عامر، عادل، 

، موقننننا الشننننبكة اإلسننننالمية إسننننالم وينننن ، ترررراثير اقعرررر ا علررررع ارمرررر  القرررروم عننننامر، عننننادل، 
25/5/2014. 
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، 24، مجمننننة الديمقراطيننننة، العنننندد ارزمررررة النبويررررة الدولررررة العربيررررة المعاصرررررةعبنننناس، وشننننواق، 
5/5/2012. 

 .21/11/2014، العربية نت، ا اقخوا سر تخل  أوباما ع  مبار  ثعبد الحميد، وشر ، 

، اليننننننوم يونيررررررو 30تريرررررر  رررررر  موقررررررف اقدارة ارمريةيرررررة تجرررررراه ثرررررورة عبننننند الحميننننند، ريننننننم، 
 .5/7/2013السابا،

، جرينندة الشننرق األوسننط، العنندد م رظررا  رررول مو رروع اقصرر   الرردين عبنند السننالم، رفيننق، 
 م.2003، ديسمبر، 9135

 .25/9/2007، مأر  برس،  جج منظرو  لخراا العالاالمرا ظو  الجددعبد العال، عمى، 

 . 4/4/2015، الجزيرة نت، قوة عربية مشترةة الفرص والترديا عبد ال تاح، بشير، 

 ، ،ويكيبيديا االخوان المسممين.مجلس الشعا بي  مريديو ومصلريوعبد النب ، عال ، 

، الموقنا يمنرة الشراملة ارمريةيرةالقواعد والتسيي   العسةرية أداة أساسية لليالعزاوي، مهنند، 
 .6/1/2009الرسم  لمقيادة العامة لمقوات العراقية المسمحة، 

، وكالة معنا االخبارينة، العولمة وانعةاساتيا علع الوط  العرب عزريل، ويمن ، وعياش، عدنان، 
17/06/2015. 

نة غار عشنتار ، مدو IRIاة"وبة الديمقراطية: المعيد الجميورا الدول  ، 2009عشتار، غار، 
 enana.blogspot.com-http://ishtarانظر  9/4/2012العراقية، 

رمرر  الجمرراع : ةيررف تتجرراوز الرردول العربيررة عوائررو إنشررا   قرروة عسررةرية عطننا ، وحمنند، ا
 .28/04/2015، المركز اإلقميم  لمدراسات االستراتيجية، القا رة،  مشترةة ؟

، صنحي ة النروي أمريةا تعترف  منيا با  تقسيا العراو ىرو الررل النيرائ عطوان، عبد الباري، 
 .15/8/2015اليوم المندنية، 

، لم القطا المنفرد: الوليا  المتردة ارمريةية والتريير    ىيةل النظراا العراعموي مصط ى، 
 http://www.acrseg.org،  10/1/2015المركز العرب  لمبحوث والدراسات، 

http://ishtar-enana.blogspot.com/
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، موقنننننا السنننننورية ننننننت، الفو رررررع الخّ قرررررة تجترررررا  منطقرررررة الشررررررو اروسرررررطعميكنننننو، فننننن:اد، 
17/1/2015. 

، مركنننز النننروابط لمبحنننوث والدراسنننات رةومرررة الو ررراو الليبيرررة وأزمرررا  الشررررعيةعمنننر، خينننري، 
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