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ممخص البحث
لقد برزت العديد مف أشكاؿ مف الحروب عبر التػاري

واتذػذت مبػررات واتااىػات مذتمنػأ مػف أاػؿ

تحقيؽ أىداؼ وغايات ذات مصالح وأبعاد ودوافع بعضيا شكؿ منػذ فتػرة طويمػأ كػمو خكا شذص خػيا أو
فرديا عمى الرغـ مف ثوابت األىداؼ ليذه الحروب بينما والبعض اآلذر يمثؿ أبعاداخ عرقيأ وطائنيأ
خ
ودينيػػأ وطائنيػػأ ت تذتمػػؼ كثي ػ اخر عػػف طبيعػػأ الحػػروبا أىػػداؼ الػػنمط الكػػموك إت ف ػ اتكػػتراتيايأ
لتحقيقيػػا عمػػى أرض الواقػػعا يبقػػى اليػػدؼ األىػػـ ف ػ انػػدتع الحػػروب ىػػو البعػػد األمن ػ لمػػدفاع عػػف

مكاكب األرض والموارد والقدرات اتقتصاديأ والماديأ ف زذـ المنافكأ اإلقميميأ والدوليػأ ومنػذ بنػا

الدوؿ القوميأ نحو التأكيس البراغمات لمنيوـ الدولأ واألطر العامأ الت تحدد واودىا فػ اتااىػات

القوة والقدرةا

يذا آذر ضمف عدة تصنينات ومراحؿ قد وضعت العالـ فػ منتػرؽ
وتطورت الحروب لتشيد تار خ
ػأثير فػ حيػػاة شػػعوب األرض عنػػدما اتذػػذت
طػػرؽ بػػيف تػوازف القػػوب حتػػى أصػػبحت المرحمػػأ األكثػػر تػ خا
منعطنخا أحادي القطب فيياا تزاوات المعايير ف اكتقطاب المصالح بيف القوب الدوليػأ المذتمنػأ بػيف
حميؼ وعدو ااا

Abstract

Many forms of wars have emerged throughout history and have taken

various justifications and justifications in order to achieve goals and

objectives with interests, dimensions and motives, some of which have long
formed personal or individual behavior despite the constants of goals for

these wars, while others represent ethnic, sectarian, religious and sectarian
dimensions that do not differ much from the nature of the wars. Behavioral

style goals except in the strategy to achieve them on the ground. The most
important goal in the outbreak of wars remains the security dimension to
defend the gains of land, resources and economic and material capabilities




اكتاذ العالقات اتقتصاديأ الدوليأ  /كميأ العموـ الكياكيأ  /اامعأ النيريف
مدرس ف العالقات اتقتصاديأ الدوليأ ااا يعمؿ حاليا ف مامس الوز ار
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in the momentum of regional and international competition, and since the

building of nation states towards the pragmatic establishment of the
concept of the state and the general frameworks that define its existence
within the tendencies of power and ability.

And the wars developed to witness another history within several

classifications and stages that had put the world at a crossroads between a

balance of forces until it became the most influential stage in the lives of
the peoples of the earth when it took a unipolar turn in which the criteria

were intermarried in attracting interests between the various international
powers between an ally and an enemy...

الكممات المفتاحية
الايؿ الرابع المنطؽ الرأكمال

بنا الذات اليات غير كمميأ اكتراتيايأ الصدمأ

توطئة

تعددت أشكاؿ الحروب عبر التاري واتذػذت مبػررات ومكػوغات شػتى مػف أاػؿ تحقيػؽ اليايػات

واتىداؼ ذات المصالح واتبعاد والدوافع الت طالما شكؿ البعض منيا كموكاخ شذصياخ أو فردياخ رغػـ
ثوابت اتىداؼ ليذه الحروب ف حيف تمثػؿ الػبعض اآلذػر بأبعػاد أثنيػأ طائنيػأ دينيػأ ومذىبيػأ ت

تذتمؼ كثي اخر عف طبيعأ اتىداؼ ذات النمط الكموك إت فػ اكػتراتيايأ تحقيقيػا عمػى أرض الواقػعا
ويبقػى اليػدؼ األكثػػر وطػأة فػ نشػوب الحػػروب ىػو ذلػؾ البعػػد األمنػ لمػػدفاع عػف مكتكػػبات اترض
والموارد والقدرات اتقتصاديأ والماديأ ف زذـ التنافس اتقميم والدول ومنذ بنا الدوؿ القوميأ نحو

برغمات لمنيوـ الدولأ واألطر العامأ المحددة لواودىا ضمف نزعات القوة والقدرةا
تأكيس ا

فق ػػد اكػ ػػتيمت ووظنػػػت الوتيػ ػػات المتح ػػدة اتمريكيػػػأ كػ ػػؿ مػػػا ى ػػو مت ػػاح ل ػػدييا م ػػف ق ػػدرات تقنيػػػأ

ومعموماتيػػأ وماديػػأ متطػػورة ف ػ ظػػؿ اصػػطناؼ إقميم ػ دول ػ ىزيػػؿ غيػػر قػػادر عمػػى إحػػداث رد فعػػؿ
لمواايأ ىذا النعؿ المتنرد باألىداؼ واتكػتراتيايات لشػف الحػروب وفػؽ أكػموب إكػقاط اآلذػر وذمػؽ

مشػػاىد وكػػيناريوىات النوضػػى وعػػدـ اتكػػتقرار ف ػ البمػػداف المحتمػػأ وبعػػد أف تكػػوف قػػد انتقمػػت تمػػؾ
الحػػروب مػػف الػػنمط التقميػػدي والحػػديث الػػى نمػػط اديػػد أكثػػر حداثػػأ لػػيس باكػػتذداـ األكػػمحأ المػػدمرة
والص ػواري والطػػائرات والكػػنف الحربيػػأ ااا ال ػ

بػػؿ باكػػتذداـ الوكػػائؿ المعنويػػأ والننكػػيأ واترادات

الكياكيأ المحميػأ التابعػأ ليػا لتيييػر وتنكيػؾ الواقػع الػداذم مواحػداث مػا صيعػرؼ بالصػدمأ أو النوضػى
لتؤت ثمارىا لمقوب المتحكمأ بنكؽ التييير ووفؽ إرادتيا ذات األبعاد اتقتصاديأ والايبولوتيكيأا

2

أهمية البحث وأهدافه
يتضػػح مػػف المقدمػػأ اف األىميػػأ تكمػػف ف ػ عػػرض منيػػوـ حػػروب الايػػؿ ال اربػػع الت ػ تصعػػد مػػف
تييػ ػػر طبيع ػػأ الصػ ػراعات الدوليػ ػػأ
الح ػػروب المعاصػ ػرة وكونيػ ػػا تتع ػػاظـ بش ػػكؿ كبيػ ػػر وذاص ػػأ م ػػع ة
واإلقميميأ واحتداـ التنافس الدول والرغبأ ف الييمنأ عمى العالـ فضال عف تضذـ شبكأ العالقػات

الدوليػػأ مػػع ظيػػور فػػاعميف اػػدد قػػد تاػػاوز تػػأثيرىـ الحػػدود الوطنيػػأ التقميديػػأ مكػػتيميف تقػ ةػدـ وكػػائؿ
اتتصاؿ الحديثأ والتكنولوايا الدقيقأ .وفضالخ عف ذلؾ التطرؽ الػى نمػط األدوات التػ اعتمػدتيا تمػؾ
الحػػروب تك ػػيما مػػف الواي ػػأ اتمريكي ػػأ وكػػموؾ الييمن ػػأ عمػػى مذتم ػػؼ من ػػاطؽ العػػالـ ام ػػا بالت ػػدذؿ

العككري او بالتوظيؼ الكافر ألنواع النوضى ف تمؾ المناطؽ وذمػؽ حالػأ عػدـ اتكػتقرار مػف ااػؿ
اكتثمار النتائج اا

وتمحورت اىداؼ البحث باتت

 التنيػػيـ بحػػروب الايػػؿ ال اربػػع فػ مرحمػػأ تصعػػد مػػف اذطػػر م ارحػػؿ الصػراع بػػيف دوؿ تمتمػػؾ نزعػػات
الييمنػػأ والػػتحكـ بمصػػير الشػػعوب ف ػ العػػالـ وبػػيف دوؿ ت تممػػؾ حتػػى حػػؽ الػػدفاع عػػف كػػيادتيا

وثرواتيا تحت وطأة مؤككات دوليأ ت ارادة ليا ف ظؿ منظومأ الدوؿ المتحكمأ بق ارراتيا اا

 التعرؼ عمى البعض مف ادوات ىذا الشكؿ مف الحروب ف ظؿ التطػور التقنػ والكػيبران الػذي
اذذ حي از كبي ار ف توايو دوائر الصراع والحروب ف العالـ ا

 توضيح نماذج ليذا الشكؿ مف الحروب ت كيما ف منطقأ الشرؽ األوكط وى المنطقػأ األغنػى
ف العالـ ومف ذالؿ ادارة الوتيات المتحدة لمصالحيا العميا وتوظيؼ ادواتيا ف مناطؽ الصراع

مف ااؿ تعزيز مكارات التحكـ والييمنأ اا
اشكالية البحث

يتضمف البحث اشكاليأ عامأ حػوؿ مكػالأ الكػموؾ الكياكػ األمريكػ والتعامػؿ بمعػايير مزدواػأ
مع الممنػات الكياكػيأ ذات البعػد اتمنػ والمػؤثر عمػى حالػأ اتكػتقرار فػ المنػاطؽ الينيػأ مػف العػالـ

ومنيػػا منطقػػأ الشػػرؽ األوكػػط ليكػػوف لحػػروب الايػػؿ ال اربػػع ااابػػأ ص ػريحأ ليػػذا النكػػؽ األمريك ػ

المعاصر ومف ذالؿ التوظيؼ القكري لمذتمؼ األدوات التقنيأ والكيبرانيأ المتاحأ ليا عككريا ك
ترم بشررىا عمى مػف تعتبػرىـ اعػدا او مناىضػيف لكياكػتيا الذارايػأ ولكػ يتكػنى ليػا اذضػاع

اتذريف واف كانوا حمنا إلرادتيا كقوة مطمقأاا ومف ىذه اتشكاليأ يمكف وضع التكاؤتت اتتيأ :
 ماذا يقصد بحروب الايؿ الرابع وما ى مكاراتو عمى ارض الواقع؟

 كيػػؼ تشػػكمت حػػروب الايػػؿ ال اربػػع مػػف بػػيف انمػػاط الحػػروب عبػػر التػػاري ف ػ ظػػؿ بنػػا الدولػػأ
وتركي مصالحيا اا؟

 ىؿ اف كياكأ العزلأ كاىمت ف بنا الذات األمريكيأ؟
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 ماى اتدوات التوظينيأ لموتيات المتحدة ف ذمؽ بؤر النوضى وحالأ الال اكػتقرار فػ الشػرؽ
األوكط؟

 ما ىو الدور اتكتراتيا األمريك ف فرض اترادة وتركي المنطؽ الرأكمال لمقوة اا؟

فرضية البحث

تن ص فرضننية الد ار ننة " ان ه نناع قة ننة طرديننة مونبننة بننين تطننور تق يننة ادوات الحننرو مننن

الونهننة اكلكترو يننة والفضننائية والتننب توننرل يبحننرو النيننر الرابننم فننب مرحمننة ت ن اح المصننال

والت ننافع قمننا منوارد شننوو الوننال ال ننامب والمتخمننل ودرواتهننا وبننين إدار وتوظيننل تمننع اأدوات

ضننمن الم طننر ال أر ننمالب لمقننو وهننب اليايننة مننن انننر تر ننيا اأهنندال والننتحك بم ننارات الصنراع
وتحدينندا فننب الم نناطر الي يننة مننن الوننال وم هننا م طقننة الشننرر اأو ننط ك ن مولج ضننمن ال ننموع

ال يا ب لمواليات المتحد فب قال متيير..
م هنية البحث

تتضمف الدراكأ منيايأ عمميأ لتحميؿ محاور البحث وفػؽ المػنيج اتكػتنباط مػف العػاـ ل وبكػؿ
ما تتضمنو مف أحداث وحروب بمذتمؼ ادواتيا والت قد مرت عمى العالـ) نحو الذاص ضمف دائرة

الص ػراع وعػػدـ اتكػػتقرار لمنطقػػأ الشػػرؽ األوكػػط ومػػف الوايػػأ الكػػموكيأ لموتيػػات المتحػػدة األمريكيػػأ
ضمف عالـ مم

بالمتييرات واتتااىات ذات اتبعاد الكياكيأ واتقتصاديأ واألمنيأ اا

وم ػػف اا ػػؿ التوص ػػؿ ال ػػى نت ػػائج ال ػػنص النرضػ ػ لي ػػذا البح ػػث فق ػػد ت ػػـ تبنػ ػ العدي ػػد م ػػف الط ػػرؽ

واألكػػاليب المنيايػأ ومنيػػا المػنيج التػػاريذ والوصػػن

إت انػػو قػػد تػػـ التعويػػؿ عمػػى المػػنيج النظم ػ

كمدذالت ومذراات نحو بموغ النتائج المراوة اا

هيكمية الد ار ة

مف ااػؿ بمػوغ النتػائج عبػر التحميػؿ والتقصػ كػاف ت بػد مػف ىيكمػأ الد اركػأ وتوزيعيػا الػى اربعػأ

محاور رئيكأ تضمف األوؿ حروب الابؿ الرابع مف حيث المنيوـ والنشأة واألدوات ف حيف تضمف

الثػػان تطػػور نمػػط الحػػروب ف ػ إطػػار بنػػا الدولػػأ وتركػػي المصػػالح بينمػػا انصػػب المحػػور الثالػػث
واألذير عمى اكتراتيايات فرض اترادة والمنطؽ الرأكمال لمقوة اا

المحور األول :حروب الجيل الرابع ،المفهوم ،النشأة ،األدوات
أوال  :المفهو :
تع ػػرؼ ح ػػروب الاي ػػؿ ال ارب ػػع بأني ػػا كش ػػكؿ ادي ػػد م ػػف أش ػػكاؿ الح ػػرب ت تصك ػػتذدـ في ػػو القػ ػوات
المكمحأ لتحقيؽ أىداؼ الدولأ وت ييػدؼ إلى تػدمير القػوات المكػمحأ لمدولػأ المكتيدفأ ف مواايات

عكػػكريأ ولكػػف ييػػدؼ إلػػى ىػػدـ الدول ػػأ المك ػػتيدفأ م ػػف ال ػػداذؿ وتذتن ػ ف ػ حػػروب الايػػؿ ال اربػػع

الذطوط الناصمأ بػيف الصػ ػراع والكػػالـ وبػػيف الحػػرب والكػػياكأ وبػيف العكػكرييف والمػدنييف ويذػتمط
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فييػػا العن ػػؼ بػػيف ك ػػاحأ القت ػػاؿ والمنػ ػػاطؽ اآلمنػػأ ويتن ػػامى فييػػا ص ػػعود الص ػ ػراع الثق ػػاف والعرق ػ ػ

وال ػػدين و وذل ػػؾ اع ػػتماداخ ع ػػمى اتكػػتنادة مػػف انتشػػار العولمػػأ والتكنولوايػػا المتقدمػػأا وتننػػذ حػػروب
الاي ػػؿ ال ارب ػػع بطريقػ ػػأ تمركزي ػػأ ول ػػيس لي ػػا ك ػػاحات قت ػػاؿ مح ػػددة ولكني ػ ػا تنتش ػ ػػر فػ ػ كػ ػػؿ الدولػ ػػأ

المكػتيدفأ ف وقت واحد بما ف ذلؾ المنػاطؽ الكػكانيأ الحض ػريأ والرينيػػأ وكػػذلؾ الشػػبكات عػػمى

اذػػتالؼ أنواعيػػا الظاىريػػأ واتفت ارضػ ػػيأ وتتان ػػب الدول ػػأ المعتدي ػػأ اكتش ػػاؼ الدول ػػأ المكػػتيدفأ ليػػذا
الشػػكؿ م ػػف الحػػرب وتعتم ػػد عػ ػػمى اك ػػتيداؼ نقػ ػػاط الض ػػعؼ فػ ػ م ػ ػواطن الدولػػأ المك ػػتيدفأ لامي ػػع
األعمػار فػ الماتمع مػػدنييف وعكػكرييف وأيضػاخ نقػػاط الضػعؼ فػ األفكػػار الدينيػأ واألطػػر القانونيػػأ
ووكػػائؿ اإلعػػالـ والمػػنظمات الدوليػػأ واتتناقيػػات والنشػػاطات اتقتصػاديأ والكػػمطأ الكػياك ػػيأ وتركػػز

عػػمى تػػدمير األىػػداؼ الماديػػأ ,والمعنويػػأخ أيضػػا عػػف طريػػؽ التػػأثير المعنػػوي الكػػمب فػ الذصػػـ
إلقن ػػاع الدولػػػأ المك ػػتيدفأ باك ػػتحالأ تحقي ػػؽ أى ػػدافيا اتكػ ػػتراتيايأ وأف ى ػػذه األى ػػداؼ غػػػير قابمػػػأ

لمتننيػذ أو أف تننيذىا مكمؼ لميايأخ مقارنأ بالعائد المراو منيا".

ل)1

ويػرتبط منيػػوـ حػػروب الايػػؿ ال اربػػع بصػػورة رئيكػػيأ بػػالذب ار العكػػكرييف الػػذيف ينشػػيموف بتتبػػع

التطور ف نوع األكمحأ المكتذدمأ ف الحروب عمى نحو يكمح بالحديث عػف أايػاؿ مػف الحػروبا

ويػػرب ىػػؤت أف ىنػػاؾ حػػروب أايػػاؿ رابعػػأ وذامكػػأ وكادكػػأ يمثػػؿ كػػؿ منيمػػا أحػػد أشػػكاؿ الحػػرب

الحديثػػأ ذػػالؿ المرحمػػأ الحاليػػأا وقػػد حظيػػت حػػروب الايػػؿ ال اربػػع بصػػورة ذاصػػأ بأىتمػػاـ كبيػػر لػػيس
عمى المكتوب الدول فقط لكف عمى المكتوب العرب أيضاخا

ويمكف القوؿ اف منيوـ الحرب مف الايػؿ ال اربػع يبػدأ بتعريػؼ الحػروب مػف اتايػاؿ الكػابقأا فػالحرب

مػػف الايػػؿ اتوؿ أو الاي ػػؿ الثػػان كانػػت ت ػػتـ بتصػػادـ القػػوتيف المتص ػػارعتيف أو المتحػػاربتيف بي ػػدؼ
تػػدمير احػػداىما لمقػػوة اتذػػرب أو إحػػداث أكبػػر ذكػػائر بيػػا لتػػدميرىا وىزيمتيػػا ولتحقيػػؽ النصػػر عمييػػا
وتحقيػػؽ اليػػدؼ مػػف الحػػرب وىػػو غػػزو أو احػػتالؿ ارض الميػػزوـ أو نيػػب وك ػرقأ ممتمكاتػػو وثرواتػػوا

ولكػف اتذػػتالؼ بػػيف الايمػػيف ىػػو اف الايػػؿ اتوؿ يكػتذدـ أكػػمحأ بدائيػػأ لالكػػكيف والكػػيؼ والحػراب)
واليػػدؼ ىػػو تػػدمير القػػوة اتذػػربا أمػػا الايػػؿ الثػػان فقػػاـ بتطػػوير اتكػػمحأ واصػػبحت ناريػػأ بػػدذوؿ

البارود والبندقيأ والمدفع والطائراتا واليػدؼ ىػو ايضػاخ تػدمير القػوة اتذػرب حيػث يػأت التػدمير عػف
بعد نكبياخ لتقميؿ الذكائر البشريأ ف القوة اتولى أو المعتديأا

واػػا الايػػؿ الثالػػث رغػػـ تطػػور اتكػػمحأ الناريػػأ ووكػػائميا وانواعيػػا بيػػد اف اليػػدؼ تييػػر بػػدتخ مػػف
تحمػؿ عنػػا وتكمنػػأ التػػدمير فػ المعػػدات واتكػػمحأ والقػػوة البشػريأ فاصػػبح ىػػو حصػػار القػػوة الرئيكػػأ

لمعػػدو وعزليػػا عػػف المعركػػأ ميمػػا تكػػف احااميػػاا امننا حننرو النيننر الرابننم تعػػد مػػف اتشػػكاؿ الاديػػدة

 - 1ىشا الحلبي ااِ-:ل حالساااتحجْةْالحلترات اااللياظااوُللبااتًالحلةْااتلحلتحهااغلًجبااوّ جي لليااِل ةتٌػااال ا ل ْ :لحلةْااتل
حلتحهاااغل ااا لحلباااتًاللؽ1لل تكااااللحال ااا دحالليودحسااا الًحل باااٌةلحالسااااتحجْةْالل هاااٌل اااِلل(8112لحلنسااا ال
حاللْكاتًنْا)للص.28-28
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لمحروب تذتالؼ النكر ف التذطيط واليدؼ والوكائؿ والتننيػذ وتميػزت بعػدـ تصػادـ القػوة العكػكريأ

لماانبيف المتصارعيف واكتذدمت عناصر اديدةل)2ا

وتعرؼ الموكوعأ الكياكيأ حروب الايؿ الرابع بأنيا الحػروب غيػر المتماثمػأ Asymmetric
ة
 Warfareوالت ت تكوف بيف اػيش وآذػر وت تػتـ عبػر صػداـ مباشػر بػيف دولػأ وأذػرب وتكػتذدـ

الدولأ فييا كؿ الوكائؿ واألدوات المتاحأ ضد الدولأ العدو تضعافيا وانياكيػا مواابارىػا عمػى تننيػذ
إرادتيػػا دوف تحري ػػؾ ان ػػدي واحػػد وتك ػػتذدـ فيي ػػا اتع ػػالـ واتقتصػػاد وال ػػرأي الع ػػاـ وك ػػؿ األدوات
الماديأ والمعنويأ وتكتذدـ حتى مواطن الدولأ المكتيدفأ ضدىال)3ا

ويعػػرؼ البروفيكػػور لمػػاكس مػػانوارينج) حػػروب الايػػؿ ال اربػػع بأنيػػا ك أكػػتذداـ كػػؿ الوكػػائؿ المتاحػػأ

لذمؽ دولأ ضعينأ منيكأ تكتايب لمننوذ الذارا ك ل)4ا

كمػػا اف تطػػور واىتمػػاـ الكياكػػأ الذارايػػأ اتمريكيػػأ فػ منطقػػأ الشػػرؽ األوكػػط وذاصػػأ تاػػاه

الدوؿ العربيأ بدعـ منظمات الماتمع المػدن فييػا فضػال عػف اشػيار منطػؽ القػوة تعبيػ ار عػف قػدرتيا

العك ػػكريأ الاب ػػارة عم ػػى أف ك ػػيطرة الوتي ػػات المتح ػػدة اتمريكي ػػأ عم ػػى ت ػػدفؽ المعموم ػػات فػ ػ الع ػػالـ

تصاعد مف ذالؿ وكائؿ اتعالـ التقميديأ وغير التقميديأ كمحت ليا بمماركأ حروب الايػؿ ال اربػع
بكيولأ ويكر ومكنتيا مف توفير غطا كياك لتمػؾ المماركػات تنػوع مػا بػيف الضػيط بورقػأ حقػوؽ

اتنكاف وتوظيؼ مبدأ التدذؿ اإلنكان

دا يا  :ش حرو النير الرابم وادواتها

ورفع شعارات نشر الديمقراطيأ ف الشرؽ األوكطا

يرب كتوماس إكس ىامزك و ىػو عقيػد متقاعػد فػ قػوات مشػاة بحريػأ الوتيػات المتحػدة اف مػف

أكػػػباب ظيػ ػػور الايػ ػػؿ ال اربػ ػػع مػ ػػف الح ػػروب ىػ ػ  :مناىض ػػأ اتك ػػتعمار والص ػ ػراع عم ػػى الك ػػمطأ

وتييير الحدود المصػطنعأ التػ تمزؽ المكونات العرقيأ والقبميأ عندما وكع فكرة حروب الايؿ ال اربػع

فػ ػ كتاب ػػو «القاذف ػػأ والحا ػػركا ويي ػػتـ ى ػػامز بتكنولواي ػػا األك ػػمحأ الحديث ػػأ التػ ػ ت ػػوفر فرصػ ػاخ مواتي ػػأ
لممتمػػرديفو مػػف حيػػث كػػيولأ اتكػػتعماؿ ورذػػص الػػثمف تكػػتيالليا فػ مناىضػػأ الايػػوش النظاميػػأ
والدوؿ القائمأا وينتي إلػى القػوؿ إف الايػؿ ال اربػػع مػػف الحػػروب ظيػػر بشػكؿ أكاك ػ

بوصػنو حػالخ

8ل-ل لااٌحدل .ل بتااولحلي ا دُ:لفااتحدوليااِل يااٌالحلةْااتلحلتحهااغل ا لحلبااتًالل ةيااالحلسْ سااالحلوًلْااالل تكاااللحالىااتحال
ليودحس الحلسْ سْالًحالساتحجْةْاللحلر ىتوللحلتةيول()85للحلؼو ل()812لل كاٌهتل8112للص.855
 - 3نرالًلػ :ل بتٌ لهسٌْنِلل تًالحلةْتلحلتحهغ..لحلسْ س الحلاوخيْاللوػمل نظت الحلتةاتغلحلتونِلل ةيالحلسْ ساال
حلوًلْاالل تكااللحالىاتحالليودحسا الحلسْ ساْالًحالسااتحجْةْاللحلرا ىتوللحلتةياول()85للحلؼاو ل()812لٌّلْاٌل8112لل
ص.881
 -5نر االًلػ ا :لحّت ا لداااالل ن فش ا ال ًلْااالالاااك ثلحلبااتًالحلبوّداااليااِلحلراات لحلب ا ُلًحلؼشااتّ لل ةيااالحلسْ سااال
حلوًلْااالل تكاااللحالىااتحالليودحسا الحلسْ سااْالًحالساااتحجْةْاللحلرا ىتوللحلتةيااول()85للحلؼااو ل()812لٌّلْااٌل8112لل
ص.812
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عممياخ ضمف المكاع لمواايأ قوة عككريأ متنوقػأ إذ إف ىػػذا الايػؿ مػف الحػروب ىػو نتياػأ لتمػؾ
المكاع

ويكتذدمو أشذاص أذكيا وطموحوف مػف كؿ أنحا العالـل.)5

أوؿ مف نظةر لحروب الايؿ ال اربػع كوليػاـ إس لينػدك  William S.Lindتحػت مقػاؿ بعنػواف

« الواػػو المتييػػر لمحػػرب :فػ الايػػؿ ال اربػػع» ونش ػرتو مامػػأ مشػػاة البحريػػأ األمريكيػػأ واحتػػوب المقػػاؿ
عمى عدة أطروحات تقػت اىتمامػاخ ونقػداخ داذػؿ الوتيػات األمريكيػأ وذارايػا فقػد قكػـ لينػد الحػروب

إلػػى أربػػع أايػػاؿ أوليػػا ايػػؿ البنػػادؽ ف ػ الحػػرب النابميونيػػأ وثانييػػا ايػػؿ المػػدافع ف ػ الحػػرب العالميػػأ
األولى وثالثيا ايؿ المدرعات والطائرات ف الحرب العالميأ الثانيأ أمػا رابعيػا فيػ حػرب الالشػ

والت تكتيدؼ فييا الوتيات المتحدة تنظيمات إرىابيأ ت ايوش نظاميػأ ومػف ثػـ اعقبػو قػوؿ مػاكس

مايوراينػػؾ «األكػػاديم ف ػ معيػػد األمػػف القػػوم اإلك ػرائيم » بأنيػػا حػػرب تحػػت اإلابػػار تيػػدؼ إلػػى

زعزعأ اكتقرار الدوؿ بيدؼ فرض واقع يالئـ مصالح أمريكال)6ا

كمػا اف لوليػاـ لينػد) حػدد أدوات رئيكػيأ ليػذا النػوع مػف الحػروب وىػ المنظمػات والاماعػػات

والذاليا اإلرىابيأ والحرب الننكيأ والذىنيأ المتطورة ووكائؿ اتعػالـ التقميديػأ والحديثػأ ومػف بينيػا
مواقػػع التواصػػؿ اتاتمػػاع ل )Twitter, Facebookوالضػػيوط الكياكػػيأ واتقتصػػاديأ والعكػػكريأ
وتطوير تكنولوايا المعمومات وتكنولوايا النانو واليندكأ الاينيأ وتشكيؿ الايوش الكيبرانيأل)7ا

اف النكرة اتكاكيأ واليدؼ الرئيك مف ىذه الحرب ىما تقميؿ الذكػائر البشػريأ والماديػأ لمطػرؼ

الميػػااـ أو المعتػػدي أو المكػػتعمر ولػػذا اكػػتبعد اكػػتذداـ القػػوة العكػػكريأ لػػو ات فػ حػػاتت الضػػرورة

وبأقؿ حاـ لتحقيؽ الميػاـ المراػوةا فكػاف النكػر الاديػد ىػو التذطػيط تكػتذداـ عناصػر اديػدة غيػر

القوة العككريأ يمكف اياازىا باآلت ل:)8
1ا الحرب بالوكالأ مف ذالؿ:

أا انقكاـ الايوش ف الدولأ اليدؼ إما عرقياخ أو عقائدياخ لاثنياخ)ا

با نشر التطرؼ والعنؼ واترىاب ف الدولأ اليدؼا

2ا تنكيؾ وىدـ قدرة الكياكأ الداذميأ لمف قوب الدولأ الشاممأ) لمدولأ اليدؼا
 -5توماس أكػس ىػامز :الايػؿ ال اربػع مػف الحروباانشػؤ ه وتطػوره فػ ماموعػأ مػؤلنيف :الايػؿ ال اربػع مػف الحػروب
مصدر كابؽ ص56ا
 ل ل ل ٌحلْو ل وّنا لكيْ النولػ طتالك ّ ىٌا ليِلًالّا ل ًى ٌّ لحأل تّكْالٌّال 2لٌّلٌْلػ ال 1252لاللج تجل ل
ا ؼالهتّنساٌ ليِلػ ال1221ل طاللػيَل داالحلت اساْتليِلحلا دّخللًيِلػ ال1223لالًهؼوليشيوليِلنْتل
حلوكاٌدحهليِلا ؼالهتّنساٌ لؽيال لحلسن جٌدلدًهتالج يتلاٌنٌْدللتس ػوجوليِلحلبظٌث لػيَلً ْ ال غل
اتكال اتحكلليسكالحلبوّولللك لػتعلج يتلػيْولهوالً ل لذلكلً ْ اليِل كا ولًهو لحألخْتليِلجبيْتلسْ سال
حلوي علحأل تّكْالهبكمل لج يتلك لػؼ ًٌحليِللةنال ةيسلحلشٌْخله لٌالّ الحلتابووللي و الحلتسيبا.
8ل-لّنظتل ر ثلًس الػ ْ ِلهؼنٌح ل«ه س ؽا»ل لىٌلج دّخل تًالحلةْتلحلتحهغلًكْفلهو ل؟لػيَلحلتحهؾل ل
http://www.toraseyat.com/8112/12/11
 -2ايماف راب مناقشات أوليأ ألشكاؿ الحروب الحديثأ ف القرف الحادي والعشريف مصدر كابؽ ص219الل
2ل-للٌحدل .ل بتولحلي دُ:لفتحدوليِل يٌالحلةْتلحلتحهغل لحلبتًالل ظودلس هقللص.858
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3ا الحصار اتقتصادي المؤكك الدول ا
4ا العمميات الننكيأ والحرب الننكيأا

كمػػا اكػػتميمت فك ػرة حػػروب الايػػؿ ال اربػػع منػػذ نيايػػأ الحػػرب العالميػػأ الثانيػػأ مػػف ذػػالؿ مػػا يعػػرؼ

بحػػروب الثي ػرات ااا والثي ػرة ف ػ المنيػػوـ العكػػكري ى ػ مكػػاف بػػيف كتمتػػيف أو نطػػاقيف يصػػنعيا أحػػد
الايػوش إلحػداث «اذتػراؽ» بػيف دفاعػات القػوات المتقدمػأ نحػوه والثيػرات فػف عكػكري متعػارؼ عميػػو
ألف الثيرة مرحمأ «فعؿ» ورد النعػؿ أف تننػذ ضػدىا عمميػأ أذػرب تعػرؼ ب ػ«المصػيدة»ل)9ا ومنيػا ثيػرة

الدفر كوار وذمصت النكرة إلى أف الوكائؿ المكتذدمأ ف الايؿ الرابع مػف الحػروب ىػ اإلرىػاب
وتأكػػيس حػػروب العصػػابات لبػػث اإلرىػػاب والرعػػب واكػػتذداـ الحػػرب الننكػػيأ انب ػاخ إلػػى انػػب مػػع

الحػػرب الذىنيػػأ عبػػر اإلعػػالـ فضػػال عػػف اكػػتذداـ الضػػيوط الكياكػػيأ واتقتصػػاديأ والعكػػكريأ مػػف
ذالؿ تطوير تقنيأ المعمومات ا

المحور الثاني  :تطور نمط الحروب في إطار بناء الدولة وترسيخ المصالح
أوالا  :الواليات المتحد وب اء اللات الدولية
مف وايأ النظر التااريأ لـ يكف لمبدأ العزلأ



ف عيد الرئيس كايمس مونرو ك ل-1786

 )1831أي فائدة تذكر لموتيات المتحدة ف ذلؾ العيػد والكػبب يعػود الػى أف أوروبػا قػد تمكنػت مػف

الحصوؿ عمى النصيب األكبر مف المتاارة مع دوؿ أمريكا الالتينيأ وتحديداخ بريطانيا فضالخ عف إف
ىذا المبػدأ لػـ يكػتطع مػف تحكػيف صػورة الوتيػات المتحػدة فػ عالقاتيػا اإلقميميػأ فػ المحػيط اليػادي

والبحػػر الكػػاريب ف ػ ظػػؿ غطركػػأ أمريكيػػأ اعم ػت ىنػػاؾ انطبػػاع مػػف تذػػوؼ أمريك ػ تتين ػ لييمنػػأ

الشماؿ األمريك أكثر مف تذوفيا مف أيأ دولأ أوروبيأا

2ل-لّنظتل ر ثل"لثيتحالحلؼسكتّاليِلحلبتًالللػيَلحلتحهؾل :ل
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D28AB%D28BA%D28B18D28A2_%D28A28D28258
D28AF%D28218D28B18D28B38D28228D28A28D28B1#8D28A28D28258D28AB
%D28BA%D28B18D28A28D28AA_%D28A28D28258D28B28D28B38D28238D28
B18D282A%D28A2_%D28218D282A_%D28A28D28258D28AD%D28B18D28228
D28A2
لثيتولحلويتلسٌحدلللىٌلحلتظطيحلحلذُل ؽيقلػيَل ثال اللاؼرْول س دلحأل وحةليِل تال كاٌهتللك نتليِل
ني ّالحلبتالل ْنت لجتك لحلةْشلحإلستحئْيِل لجطٌّقلحلةْشلحلد لثلحلتْوحنِل لخالثل لػتفلهديتولحلويتسٌحدلل
ًك نتلهْ لحلةْشْ لحلد نِلًحلد لثلحلتْوحنِلح اوح حله لؼ الحلشتفْاللرن ولحلسٌّس.لّنظتل:ل ر ثل"لثيتحالحلؼسكتّاليِل
حلبتًالل ظودلس هق.
ّ
 لًىٌل لُّؼتفلهت و ل ٌنتًل لخالثلهْ ل ػينولحلتئْسلحأل تّكِلاْتسل ٌنتًليِلدس لالسيتي لليكٌنيتسل
حأل تّكِليِل8ل ّست تل1283ا.ليتالّولػ لىذحلحلت و لحداغلحلَل :ل
Daniel, What Hath God Wrought. New York: Oxford University Press,8112ل لHowe
P18.
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وف أوائؿ القرف العشريف الميالدي تم ةكف الرئيس األمريك كثيودور روزفمتك ل)1919-1911
ػى ومضػموناخ لكياكػأ العزلػأ مػف ذػالؿ اتشػارة الػى أف الضػعؼ والمماركػات الذاطئػأ
مف إعطا معن خ

الت أحاطت دوؿ أمريكا الالتينيأ كانت ربما كبباخ اوىرياخ ف التدذؿ األورب بشؤونيا ل)11ا

كمػػا أظيػػرت محػػاوتت أوروبػػا ف ػ التػ ةػدذؿ ف ػ دوؿ امريكػػا الالتينيػػأ مػػا يبررىػػا مػػف وايػػأ نظػػر
الػرئيس روزفمػػت وىػ حمايػػأ أرواح مواطنييػػا وممتمكػػاتيـ فضػالخ عػػف الحصػػوؿ عمػػى مكػػتحقاتيا مػػف
الػػديوف بعػػد تػػاري طويػػؿ مػػف اتكػػتيالؿ والتنقيػػب فػ مناكػػب اترض األمريكيػػأ اا ممػػا ينػػرض عمػػى

ػدذؿ ىػ بننكػيا باكػتذداـ مػا صيعػرؼ بكياكػأ
المبػرر مػف ذػالؿ الت ة
الوتيات المتحدة منع ذلؾ الت ةػدذؿ ة
العصا اليميظأ بعد أف أركمت ايوشيا الى اميوريأ الػدومنيكاف عػاـ  1915نيكػارغوا عػاـ 1912
وىاييت عاـ  1915ل)11ا

لقػػد ذمػػؽ مبػػدأ العزلػػأ كػػو النيػػـ مػػا بػػيف اتنعزاليػػأ وعػػدـ التػػدذؿ وبػػيف اتبتعػػاد عػػف الشػػؤوف

العالميأ لبحكب ما أشار اليو ذطاب الوداع لاػورج واشػنطف عػاـ  )1796لػدب العديػد مػف أصػحاب

القػرار اتمريكػ وتحديػػداخ الرؤكػػا اتمػريكييف المتعػػاقبيف فػ الكػػمطأ ومػػنيـ الػرئيس لاػػيمس مػػونرو)
الػػذي ردد ف ػ كياكػػتو مبػػدأ اتبتعػػاد عػػف الشػػؤوف اتوربيػػأ كحاػػأ أو مبػػرر أراد منيػػا بالمقابػػؿ عػػدـ

التدذؿ اتورب بشؤوف الوتيات المتحدة وىو ما يعط انطبػاع أف مبػدأ اتنعزاليػأ لػـ يكػف اػز اخ مػف
كياكأ مونرو بػالرغـ مػف اف ىػذا المبػدأ كػاف قػد طػرح مػف قبػؿ الحكومػأ اتمريكيػأ فػ ننػس الوقػت

الذي عبر مونرو عف فمكنتو مما نكب اليو مبدأ العزلأ ل)12اا

ومرت الوتيات المتحدة بمراحؿ عدة تااه تدذالتيا العالميأ وكانت مف أولوياتيا القوة العككريأ

التػ شػػكمت أداة لكياكػػتيا الذارايػػأ قبػػؿ الحػػرب العالميػػأ اتولػػى ومػػف ثػػـ أذػػذت تمػػؾ الكياكػػأ أكثػػر
ميوتخ نحو التدذؿ ف الحػروب العالميػأ بعػد عػاـ  1917وتحديػدا عنػدما قامػت المانيػا بضػرب الكػنف

اتمريكيأ إت أف ىذا التدذؿ لـ يكف واقعياخ حتى الحرب العالميأ الثانيأ ولعؿ أبرز محطػات تػدذميا

ف ػ  6اغكػػطس /آب مػػف عػػاـ  1945عنػػدما قصػػنت الطػػائرات اتمريكيػػأ مدينػػأ ىيروشػػيما اليابانيػػأ
بأوؿ قنبمأ ذريأ ف التاري الحديث ل قنبمأ يورانيوـ تزف نحو  4 5طف) ل)13ا

لل
-11لليتالّولػ ل" و ل ٌنتً"لحداغلحلَل:
Daniel, What Hath God Wrought. Op , Cit , P118.للHowe
11
, volume 211212 , P Pل  - New York Times Current History: the European warل ل
(182-182).
18
Daniel, What Hath God Wrought, Op , Cit , PP 118 -118للHoweل
ً -13ك لاستل" ًٌُّ"لحلذُلّتهؾل غلاسٌدل ختٍليتًعل لا لنيتل" ًج "لحلس ؼاللنرطالحلياوف.لًجاملقسار ؽلحلرن ياال
يِلحلس ػال2:18للًفول خطأالحليوفلفيْاللًسرطتلػيَلهؼول211لفوال نو.لًيِلحلس ػال2:18لًيِللتحلحل ظتلفااتل
88ل لفلا ضلًاتحل82ل ل لهس الحلا ةْتلحلتاكٌ ل ا ل11لآالفلؽا .ليتالّاولحدااغلحلاَل:لساْوُلح تاولها لح تاول
س لمللل ر ثلهؼنٌح ل"لحلاوختلحال تّكِلحلؼسكتُليِلحلؼ لمل..لست لج دّ ِ"للل تكاللحلةالّتولليودحس الػيَلحلتحهؾل ل
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a888fdcb-8153-5de8-2f
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فمنػػذ اف انتياػػت الوتيػػات المتحػػدة كياكػػأ العزلػػأ مػػف أاػػؿ ترتيػػب بيتيػػا الػػداذم

أذػػذت عمػػى

عاتقيػػا عػػدـ التػػدذؿ اتنحيػػاز ف ػ الص ػراعات الدوليػػأ واتلتنػػات نحػػو بنػػا الػػذات األمريكيػػأ فحػػيف
توكعت ف تاارتيا بدأت تشعر بأف مصالحيا التااريأ واتقتصاديأ تتطمب توايو الكياكأ الذارايأ

نحو طريؽ كالؾ وآمف يضمف ليا تمؾ المصالح بكؿ انكيابيأا

وعمى الرغـ مف التدذؿ المحدود لموتيات المتحدة ف المانيا ذالؿ الحػرب العالميػأ األولػى إت

انيػػا ابقػػت ذاتيػػا معزولػػأ عػػف أي تػػدذؿ او مشػػاركأ عكػػكريأ حتػػى العػػاـ  1941والمشػػاركأ مػػع دوؿ
الحمنا ضد المانيا والياباف

ل)14

إذ اعتبرت أف مصالحيا تتطمب المشػاركأ اإلياابيػأ فػ الػدفاع عػف

أوروبػػا ثػػـ الػػدذوؿ كطػػرؼ أكاكػ فػ الحػػرب العالميػػأ الثانيػػأ وظػػؿ ىػػذا اتتاػػاه كػػائداخ وأصػػبحت
ىناؾ روابط وثيقأ بيف الوتيات المتحدة األمريكيأ والماتمع الدول ا

لقػػد أىتمػػت الوتيػػات المتحػػدة بعػػد انتيػػا الحػػرب بالتقػػارب الكػػمم نحػػو ثػػالث منػػاطؽ مػػف أصػػؿ

ذمس مناطؽ رئيكيأ ذات قوة إنتاايأ وصناعيأ وذلؾ مف أاؿ احتوا تنامى القوة الكوفيتيأ وىكذا

ضػػمنت بقػػا وحػػداتيا العكػػكريأ ف ػ أوروبػػا وكوريػػا واليابػػاف ضػػمف مي ػزاف القػػوب الثنػػائ

إذ كػػاف

لالتحاد الكوفيت وأمريكا ف اطار التوازف القطب الثنائ حصص متكاويأ مف مصػادر القػوة حتػى
انييػػار ا ػػدار بػ ػرليف ك ػػنأ  1989إت ان ػػو بع ػػد انييػػار اتتح ػػاد الك ػػوفيت

انن ػػردت الوتي ػػات المتح ػػدة

بترتيب النظاـ العالم وفؽ المصالح واتىداؼ اتكتراتيايأ وتحديدا ضػمف منػاطؽ الننػوذ وذلػؾ منػذ

العاـ  1991ا

ومنػػذ ذلػػؾ الوقػػت والوتيػػات المتحػػدة تكػػعى ف ػ الحنػػاظ عمػػى موقعيػػا ف ػ قيػػادة النظػػاـ الػػدول

كياكيا واقتصاديا والتوافر عمى القدرات الكافيأ لدعـ التزاماتيا العككريأ واألمنيأ تاػاه العػالـ وتحديػدا
المناطؽ الينيأ بالمصالح ومنيا منطقأ الشرؽ الوكط اا
اما العالـ اليوـ يشيد تحوليف رئيكييف ل:)15

ممثال ف القوب اآلكػيويأ الصػاعدة ل الينػد والصػيف
اأور :انتقاؿ مركز القوة مف اليرب إلى الشرؽ خ
تحديداخ) وانتشار القوة ُّ
بتعدد الناعميف مف الوحدات الدوليأ ومػا دوف الدولػأ التػ تت ازيػد قػدرتيا التأثيريػأ

ف الشؤوف الدوليأا

الدنننا ب  :إف اكػػتمرار القػػرف األميرك ػ لػػف يكػػوف بالصػػورة الت ػ كػػاف عمييػػا وقػػت صػػؾ المنيػػوـ ف ػ
أربعينػػات القػػرف المنصػػرـ حيػػث إف إكػػياـ اتقتصػػاد األميرك ػ ف ػ اتقتصػػاد العػػالم ف ػ انذنػػاض

ًّ
عالمي ػػا
فض ػ خػال ع ػػف تعق ػػد إدارة النظ ػػاـ ال ػػدول لتت ارا ػػع ق ػػدرة الوتي ػػات المتح ػػدة عم ػػى الت ػػأثير والقي ػػادة
ُّ -14نظتل ر ثل"لسْ سالحلؼاللا..لكْفلجبٌلتل تّك ل لحالنؼالحثلليرٌولحألكدتلجأثْتحليِلحلؼ لم؟ل"لػيَلحلتحهؾل :ل
https://newsformy.com/news-58212.html
 -15ليتالّول داغلحلَل:لاٌزّفلسِلن ُلللىتل نايَلحلرت لحأل تّكِل...؟للللؽ1للللجؼتّاال بتاولحهاتحىْملحلؼ او ل(ل
حدلحلؼ ْك لللحلتّ عللل8118ل)لصلصل88ل.88-
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بمنردىاا ولذلؾ فاكتمرار الييمنأ اتمريكيأ اماـ ىذا التحوؿ والت ةشكؿ الاديد ف النظػاـ الػدول كػوؼ
يتطمب مف الوتيات المتحدة تبن اكتراتيايأ نااحػأ مػف ااػؿ لمحنػاظ عمػى مقومػات قوتيػا ونااحيػا
كوا ف الداذؿ أو الذارجا فعمػى الػرغـ مػف ارتنػاع النػاتج المحمػ اتامػال لموتيػات المتحػدة والػذي
تااوز حااز الػ ل )21تريميوف دوتر وبمعدؿ نمو بمغ نحو % 6 4

ل)16

إت انيا ت زالت تكتيمؾ

مػا تنتاػو دوؿ العػػالـ المتقػدـ بشػػكؿ مت ازيػد وىػػو مػا يعككػػو ارتنػاع العاػػز التاػاري امػػاـ العػالـ الػػذي
بمغ نحو  622مميار دوتر ف عاـ 2118ا
وىكذا اااا يتبمور الادؿ األميرك حوؿ مكالأ تذبذب اقتصادىا ف ثالثأ اتااىات رئيكأ ل:)17

1ا أف القػػوة الصػػينيأ فػ تنػػام وأنيػػا فػ طريقيػػا ألف تتنػػوؽ عمػػى الوتيػػات المتحػػدة وأف تحػ ةؿ
محميا ف قيادة النظاـ الدول وأف القرف الحال كيكوف كقرخنا صينيًّاكا
2ا أف الوتيػػات المتحػػدة عمػػى الػػرغـ مػػف التذبػػذب اتقتصػػادي إت انيػػا كػػتظؿ القػػوة المييمنػػأ
اقتصػ ػػاديا امػ ػػاـ صػ ػػعود القػ ػػوب الدوليػ ػػأ األذػ ػػرب وف ػ ػ مقػ ػػدمتيا الصػ ػػيف وأف القػ ػػرف الحػ ػػادي
والعشريف كما يرب العديد مف الذب ار الكياكييف واتقتصادييف انو كقرف أميرك ك بامتيازا

3ا أف النظاـ الدول كينزع إلى حالأ مف كالالقطبيأك يييب فييا تمركز قوب محددة عمى النظاـ
الدول

مع تزايد أدوار الناعميف عمى الصعيد الدول ا

ويبدو اف اإلدارات األمريكيػأ المتعاقبػأ فػ الكػمطأ عمػدت الػى تبنػ اكػتراتيايات مػف شػأنيا اف
تذم ػػؽ النوض ػػى وتزع ػػزع الع ػػالـ ب ػػؿ وتش ػػيمو فػ ػ ننك ػػو م ػػف ذ ػػالؿ توظي ػػؼ اح ػػدث الوك ػػائؿ التقني ػػأ

واإللكترونيأ ضمف ما صيعرؼ بحػروب الايػؿ ال اربػع ومػف دوف اف تبػذؿ ىػ مايػودا يرىػؽ ميزانيتيػا
اتقتصاديأ او العككريأ إت بالقدر اليكير وكأنيا تعيش حالأ او نمط اديد مف العزلأ عمػى اف
اتىتماـ ببيتيا الداذم ورفاىيأ ماتمعيا كيكوف لو األولويأ مقابؿ تقميص حاـ التزاماتيا الكياكيأ

والعكػػكريأ تا ػاه العػػالـ وبذاصػػأ منطقػػأ الشػػرؽ األوكػػط والػػذي كػػيبقى ىػػدفا رئيك ػاخ مػػف ااػػؿ اكػػتعادة

اتمكانات الذاتيأ وتعزيز القدراتاا

دا ي ا  :من حالة ال كون الا م طر الدي امية وشن الحرو

أذذت الوتيات المتحدة تكتعيد ذاتيا مف ذالؿ الكياكأ الواقعيأ لتبدأ مرحمػأ اديػدة مػف تاريذيػا

الكياك الحديث والمعاصر ف إطار التدذؿ العككري ف شؤوف العالـ اا

وىكذا أذذت التػدذالت اتمريكيػأ فػ الشػأف العػالم عبػر شػف الحػروب ومنيػا الحػرب اتمريكيػأ

ضػػد كوريػػا لصػػد الم ػد الشػػيوع بػػدافع آيػػديولوا لنصػػؿ الكػػوريتيف ااثػػـ التػػدذؿ ف ػ إي ػراف لاطاحػػأ
ُّ -18نظتل الّول لحلا طْتل ٌفغلحل نكلحلوًلِل ٌثلحالفاظ لحال تّكِلػيَلحلتحهؾل :ل
https://data.albankaldawli.org/country/US
 -12اٌزّفلسِلن ُلللحلتظودلن سولللصل88لً لهؼوى ل.
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بحكوم ػػأ مص ػ ةػدؽ ع ػػاـ  1953فػ ػ إط ػػار أك ػػتذبارات ب ػػدافع المص ػػالح اتقتص ػػاديأ أث ػػر ت ػػأميـ ال ػػننط
اتيران اا
وعمػى الػرغـ مػػف التػدذؿ األمريكػ ضػد كوبػػا فػ ذمػػيج الذنػازير بػػدافع الصػرع اتمريكػ مػع اتتحػػاد

المراد ومف ثـ يدور النمػؾ اتمريكػ فػ آكػيا نحػو فيتنػاـ
الكوفيت الكابؽ إت أنيا فشمت ف تحقيؽ ص
لثماف كنوات ل )1954-1946حرب طاحنأ كمنت اتمريكيوف نحػو  57ألػؼ قتيػؿ وأكثػر مػف 153

الؼ اريح و 587أكير ما بيف مدن وعككريل)18ا

كما شيد العالـ تدذالت كياكيأ بدعـ مذابرات ف العديد مف دوؿ العالـ ف إطار ديناميأ فرض

إرادة األمػػر الواقػػع ضػػمف مرحمػػأ تاريذيػػأ حممػػت ص ػراعاخ آيػػديولواياخ محموم ػاخ ف ػ قبالػػأ ديناميػػأ المػػد

الكوفيت وقتذاؾ اا ولعؿ مف أبرزىا التدذؿ اتمريك ف وصوؿ ككوىارتوك الى الحكـ ف اندونيكيا

عػػاـ ل )1965ووقػػوؼ أميركػػا ذمػػؼ الان ػراؿ اليكػػاري كأوغكػػتو بنوشػػيوك ف ػ أنقالبػػو ضػػد ال ػرئيس
التش ػػيم كك ػػمنادور المين ػػديك ع ػػاـ ل )1973وال ػػذي أك ػػنر ع ػػف مقت ػػؿ الػ ػرئيس ومقت ػػؿ آتؼ المػ ػواطنيف
الشػػيمييف واألوربيػػيف فض ػالخ عػػف مػػوت العديػػد مػػف اتمػريكييف المقيمػػيف ىنػاؾ اا عمػػى إف التػػدذؿ ف ػ

نيكػػارغوا كػػاف قاكػػيا كػػوف أنيػػا أنتياػػت كياكػػأ مكػػتقمأ بمكػػاعدة الق ػوات المناوئػػأ والتػ عرفػػت وقتيػػا
باكػػـ الكػػونت ار ممػػا ادب الػػى اكػػقاط حكومػػأ الكػػاند نيكػػتا ااويضػػاؼ الػػى كمكػػمأ تػػدذالت الوتيػػات

المتحػػدة عػػاـ ) (1981بعػػد محاولػػأ ماموع ػأ مػػف الكومانػػدوس اتم ػريكييف ف ػ أنقػػاذ رىػػائف الكػػنارة
اتمريكيػػأ فػ طيػراف بعػػد أف فشػػمت المحاولػػأ عنػػد أصػػطداـ طػػائرة مروحيػػأ بطػػائرة حاممػػأ لمػػدبابات
ومقتؿ نحو ثماف مف اتمريكييف اا

ويمكف تكمكؿ بعض مف التدذالت اتمريكيأ عككرياخ ف مناطؽ عدة مف العالـ وكاآلت

ل)19

:

 -1ف أبريؿ /نيكاف مف عاـ  1986قامت الوتيات المتحػدة شػف غػارات اويػأ عمػى ليبيػا ومياامػأ
مدينت طرابمس وبنيازي رداخ عمى اتيامات أميركيأ كابقأ موايأ لميبيا.

 -2يناير /كانوف الثان مف عاـ  1991حدث تدذؿ أمريك مباشر ف بنما واعتقاؿ رئيكيا مانويػؿ
نوريييا وكانو ف أميركا واتيامو بقضايا تتعمؽ بالمذدرات.

 -3فػ ػ أغك ػػطس /آب م ػػف ع ػػاـ  1991كان ػػت ىن ػػاؾ حش ػػود عك ػػكريأ ىائمػ ػأ لمقػ ػوات األميركي ػػأ فػ ػ
الكػػعوديأ بعػػد غػػزو الع ػراؽ لمكويػػت ضػػمف مػػا عػػرؼ بحػػرب تحريػػر الكويػػت الت ػ أنطمقػػت ف ػ

ينػػاير /كػػانوف الثػػان مػػف عػػاـ  1991تحػػت مكػػمى حػػرب الذمػػيج الثانيػػأ ضػػد الع ػراؽ لعاصػػنأ

الصح ار ) إذ تـ حشد نحو  527ألؼ اندي أكثرىـ مف األمريكييف.

 - 18اٌزّفلسِلن ُلللىتل نايَلحلرت لحأل تّكِل...؟للللحلتظودلن سولللص.88ل
12ل -تكاللحلةالّتولليودحس الللحلتظودلحلس هقلػيَلحلتحهؾل :ل
http://studies.aljazeera.net/ar/centernews/8112/11/121111118888888.html
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 -4ف ػ يوليػػو /تمػػوز مػػف عػػاـ  1992وافقػػت الوتيػػات المتحػػدة عمػػى أكػػتذداـ قواتيػػا البحريػػأ ف ػ
البحر األدرياتيك أثنا حرب البوكنأ لمراقبػأ تننيػذ العقوبػات الدوليػأ المنروضػأ عمػى اميػوريت

الصرب والابؿ األكود لحرب تنكيؾ يوغكالفيا).

 -5وف ػ ػ كػ ػػبتمبر/أيموؿ مػ ػػف عػ ػػاـ  1994حػ ػػدث أحػ ػػتالؿ ق ػ ػوات متعػ ػػددة الانكػ ػػيات -أكثرىػ ػػا م ػ ػػف
األمريكييف -لاميوريأ ىاييت تكتعادة الديمقراطيأ.

 -6وفػ عػػاـ  1992حتػػى عػػاـ 1994كػػاف ىنػػاؾ تػػدذؿ أميركيػاخ فػ منطقػػأ القػػرف األفريقػ ب ركػػاؿ
 28ألؼ اندي إلى الصػوماؿ ومػوت  18انػدياخ أميركيػاخ فػ أكتػوبر /تشػريف األوؿ  1993ممػا

أدب إلػػى أنكػػحاب أميركػػا بدايػػأ عػػاـ  .1994وفػ عػػاـ  1994و 1995اكػػتمر القصػػؼ الاػػوي
األميرك لمقوات الصربيأ ف ظؿ الشرعيأ الدوليأ .

 -7وفػ ػ أغكػ ػػطس /آب مػػػف ع ػػاـ  1998قامػػػت الوتيػ ػػات المتح ػػدة بقص ػػؼ كثيػ ػػؼ لمنػ ػػاطؽ ف ػ ػ

أفيانكػػتاف ولمنشػػبت طبيػػأ فػ الكػػوداف مدعيػػأ أف ليػػا عالقػػأ بتنايػػر كػػنارت واشػػنطف فػ كينيػػا

وتنزانياا وأكنر القصؼ عف مقتؿ أكثر مف  211شذص.

 -8ف مارس /آذار مف عػاـ  1999تػـ قصػؼ القػوات األميركيػأ ليوغكػالفيا إلابارىػا عمػى الموافقػأ

عمى ذطأ الكالـ الدوليأ موانيػا الحػرب فػ كوكػوفو وانتيػت الحممػأ بانكػحاب القػوات الصػربيأ
مف كوكوفو والكماح لقوات حنظ الكالـ التابعأ لحمؼ شماؿ األطمك بدذوؿ اإلقميـ.

 -9ف ػ

أكتػػوبر /تش ػريف األوؿ  2111باشػػرت العمميػػات العكػػكريأ ضػػد أفيانكػػتاف كػػرد فعػػؿ عمػػى

ىامات  11كبتمبر /أيموؿ حتى اكقاط نظاـ طالباف .

 -11مػػف عػػاـ  1991حتػػى عػػاـ  2113اكػػتمرت الوتيػػات المتحػػدة بمكػػاعدة بريطانيػػا بقصػػؼ
لمواقع ومنشبت عراقيأ فيما يكمى بمنطقت الحظر ف شماؿ العراؽ وانوبو.

 -11ف ػ مػػارس /آذار  -أبريػػؿ /نيكػػاف مػػف عػػاـ  2113شػػنت الوتيػػات المتحػػدة حرب ػاخ ضروك ػاخ عمػػى
العػ ػراؽ ض ػػمف تح ػػالؼ أميركػ ػ بريط ػػان واك ػػقاط النظ ػػاـ الكياكػ ػ
الككاف أغمبيـ مدنيوفل.)21

إذ م ػػات ذاللي ػػا آتؼ م ػػف

كمػػا اعتػػادت الوتيػػات المتحػػدة بعػػد شػػف الحػػروب عمػػى الػػدوؿ واكػػقاط الػػنظـ الكياكػػيأ اإلتيػػاف

بحكومػػات اديػػدة مواليػػو ليػػا كػ تحقػػؽ مػػا يممػػى عمييػػا مػػف ذػػالؿ ادارة الػػبالد وفػػؽ المنطػػؽ الميب ارلػ

لمكػػمطأ والػػذي يحػػاك الػػنيج اتمريك ػ مػػف حيػػث نمػػط وكػػموؾ الكػػمطأ أو مػػف ذػػالؿ تبن ػ نظام ػاخ
أقتصػػادياخ مرتبط ػاخ اػػذرياخ بػػؿ وتابع ػاخ لمؤككػػات أقتصػػاديأ دوليػػأ تحكػػـ ادارة اتقتصػػاد ووفػػؽ شػػروط
قاكيأ قػد تتاػاوز قػدرات وامكانيػات الدولػأ عمػى تحقيقيػا ممػا يكػبب معانػاة ماتمعيػأ عمػى المكػتوييف

اتقتصادي واتاتماع عبر أكتنزاؼ موارد الماتمع دوف أف تعط مردوداخ مالياخ ومادياخ مازياخ اا
-21ليف تل ر ثل"لحلاوختلحال تّكِليِلحلؼ لمل:لست لج دّ ِل"ل...لػيَللحلتحهؾل:ل ل
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a888fdcb-8153-5de8-2f5
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فن مصر شيد برنامج إصالح اقتصادي مدتو ثالث كنوات يدعمو صندوؽ النقػد الػدول فػ مصػر
ذػ ػ ػػالؿ  2117ارتنػ ػ ػػاع معػ ػ ػػدؿ التضػ ػ ػػذـ إلػ ػ ػػى  %33فض ػ ػ ػالخ عػ ػ ػػف اف الحكومػ ػ ػػأ رفعػ ػ ػػت أكػ ػ ػػعار
الوقود المحميأ عدة مرات أحدثيا ف يوليو ف إطار اتتناؽ الباليأ قيمتو  12مميار دوتر ل)21ا

إف التييير الذي تنرضو اترادة اتمريكيأ عمى حكومات الشرؽ اتوكط يذتمؼ مف بمػد الػى آذػر

وبحكب طبيعأ المصالح اتقميميأ والدوليػأ تكػيما بعػد مرحمػأ  11كػبتمبر مػف عػاـ  2111عنػدما

أذذ أي شكؿ مف أشكاؿ التييير إنما صيعػد إمػال ات منروضػأ وعمػى الطريقػأ اتمريكيػأ وىنػا اػا ت
كممات وزير الدفاع ف عيد الرئيس اورج ووكر بوش لكولف باوؿ) -الذي شػيؿ منصػب قائػد لقيػادة

الا ػػيش األمريكػ ػ ل) 1989ورئيك ػػا لييئ ػػأ األرك ػػاف المش ػػتركأ) (1989-1993ذ ػػالؿ ح ػػرب الذم ػػيج

الثانيػػأ -وامػػاـ لانػػأ الشػػؤوف الذارايػػأ فػ الكػػونيرس اتمريكػ فػ يػػوـ  / 6فب اريػػر مػػف عػػاـ 2113
وبذصػوص مكػػالأ اصػرار ادارة بػػوش عمػى ااػ ار تيييػرات تػتال ـ مػػع الكياكػأ اتمريكيػػأ ومصػػالحيا

كوا البعيدة او القريبأ اا

ل)22

وعميو أرتبط التييير الاذري الذي يمثؿ تحوتت شاممأ ف طبيعػأ نظػـ الحكػـ القائمػأ وفػ نوعيػأ

ذطابيا الكياك ومنظومأ عالقاتيا ببعضيا البعض وايضاخ عالقاتيا مع الوتيات المتحدة اا وىو ما

أعطى ضو أذضر ف اعادة التركيب لمذرائط الكياكيأ لايرافيأ المنطقػأ ل زواؿ دوؿ أو تقميصػيا)
مػػع اقامػػأ دوؿ أذػػرب أو كيانػػات مكػػتقمأ عمػػى أنقػػاض الدولػػأ المنككػػأ وبحكػػب الحالػػأ الت ػ تقتض ػ
وايأ التييير ل)23ا

آليات التييير ال ممية يالحالة الو ار ية فال يكػتبعد األمريكيػوف أيػأ وكػيمأ إلحػداث التيييػر المنشػود
ف المنطقأ بما ف ذلؾ الوكائؿ العككريأاكما أف ىناؾ آليات مصممأ ذصيصاخ لمػدوؿ ذات العالقػأ
الذاص ػػأ م ػػع الوتي ػػات المتح ػػدة كالك ػػعوديأ ومص ػػر ودوؿ الذم ػػيج واألردف وال ػػيمف والمي ػػرب وت ػػونس
والا ازئػر وايبػوت

وذلػؾ لمكػاعدتيا عمػى إاػ ار التيييػرات المطموبػأ فػ نظميػا التعميميػأ واإلعالميػػأ

وأوض ػػاعيا الكياك ػػيأ واتقتص ػػاديأ عم ػػى النح ػػو ال ػػذي يتماش ػػى م ػػع ال ػػرؤب األمريكي ػػأ بالتنك ػػيؽ م ػػع
حكومات تمؾ الدوؿ وعبر المنح والمعونات وبرامج الشراكأ اتقتصاديأ والثقافيأل...)24
81

لخ غلحل نكلحلتتكالُل سؼ دلحل ئوولثالةل تحالػيَلحلاتجْال نذل غسطسللهإات لِل381لنرطال س سل...لليتالّولداغلحلَل:ل ر ث:ل ظت..لجؼ مل سؼ دلحلتساييكْ لّتج غليِلنٌيت تلل ٌفغلسك ُلنٌْزلحلؼتهْالػيَلحلتحهؾل :ل
لhttps://www.skynewsarabia.com/business/1315183ل
 -22كوله ًثل لحلبتيالحلؼسكتّالػيَلحلؼتحقل"سٌفلجاْحلليٌالّ الحلتابوولقاتحدلجيْْتحالاذدّاالياِلحلشاتقل
حألًسؾللً تلحلتشكيالحل يسطْنْالًجأ ْ لحلتظ لحلحأل تّكْاليِلحلتنطراالػياَلحلتاوٍلحل ؼْاو".لليتالّاول دااغل
حلَل ر ثلل"لحلشتقلحالًسؾللًحلْ الحلايْْتلحأل تّكِل"ل..لػيَلحلتحهؾل :ل
https://www.swissinfo.ch/ara/
-83للرولجؼتنتلػتيْالحلايْْتلحلةذدُلحسا وح ًلح تّكْل ًلكدْ ل ًلليرٌولحلؼسكتّالجبتلذدحئغلً تدحالااَلدغملديؼي ل
لف تلحلتةاتغلحالفيْتِلًحلوًلِلًحلاِلّاتً ليْيا لسْ ساالحلتؼا ّْتلحلتال ًااالًغْا الحالنظا فلًفٌحػاولحلؼوحلاال
 .داغلحلَل:لل ر ثل"لحلشتقلحالًسؾللًحلْ الحلايْْتلحأل تّكِل".
 - 24حلشتقلحالًسؾللًحلْ الحلايْْتلحأل تّكِلل ظودلس هق.
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ويبرز ىنا موضػوع الحػرب ضػد اإلرىػاب الػذي يمثػؿ ماػاتخ لمتعػاوف بػيف الوتيػات المتحػدة وكػؿ ىػذه

الدوؿ ف ماػاتت اتكػتذبارات وتبػادؿ المعمومػات ومحاصػرة الاماعػات اإلكػالميأ التػ صيػػنظر إلييػا
كمصدر تيديد ادي مف اانب وكبليأ لتييير الواقع الكياك ليذه الدوؿ مف اانب آذر.
اآلليات يير ال ممية...
وىنػػاؾ آلي ػػات أمريكي ػػأ غي ػػر كػػمميأ إلح ػػداث التييي ػػر وتتمث ػػؿ ف ػ ف ػػرض عقوب ػػات اقتص ػػاديأ

وممارك ػػأ ض ػػيوط كياك ػػيأ متنوع ػػأ وض ػػيوط عك ػػكريأ عب ػػر التيدي ػػد باك ػػتذداـ الق ػػوة أو اك ػػتذداميا
بالنعػػؿ وىػػو مػػا يواػػو عػػادة إلػػى الػػدوؿ غيػػر الصػػديقأ لموتيػػات المتحػػدة وفػ مقػػدمتيا العػراؽ وليبيػػا

والكوداف وبدراأ أقؿ كوريا ولبناف.

وف ىػذا الكػياؽ تبػرز ذطػط الحػرب األمريكيػأ ضػد العػراؽ كػوا تحػت مظمػأ األمػـ المتحػدة

أو بػػدونيا وفػػؽ صػػييأ تحػػالؼ الػراغبيف تحػػت القيػػادة األمريكيػػأ بػػزعـ أف العػراؽ يمتمػػؾ أكػػمحأ دمػػار
شامؿ وت يريد أف ينزعيا كمميا مف ذالؿ التعاوف اإليااب مع لانأ التنتيش الدوليأ كانموفيؾك وأف

اكػػتمرار النظػػاـ الع ارق ػ يمثػػؿ مصػػدر تيديػػد اػػدي ل مػػف اإلقميم ػ وألمػػف الوتيػػات المتحػػدة ننكػػيا

األمر الذي يكتدع عمالخ عككرياخ كبي اخر يطيح بالنظاـ القائـ ويأت بحكومأ عراقيأ اديدة تكوف أكثر
تااوبا مع المطالب األمريكيأ ف التييير اإلقميم الشامؿل.)25

وتبدو الحالػأ العراقيػأ ذات وضػع ذػاص فػ اتكػتراتيايأ األمريكيػأ المتعمقػأ بػالتييير الاػذري

فػ المنطقػأ العربيػأ لػيس فقػط ألنيػا كػتتـ ػ وفػؽ المنظػور األمريكػ

ػ عبػر األداة العكػكريأ ولكػف

ألنيػػا كػػتكوف تطبيق ػاخ مثالي ػاخ ألكػػموب ىاػػوم شػػامؿ وك ػريع بحيػػث يحقػػؽ نتائاػػو المراػػوة ف ػ مػػدب
زمن قصػير وىػو مػا عبػر عنػو وزيػر الػدفاع األمريكػ لرونالػد رامكػنيمد) بػأف الحػرب فػ العػ ارؽ قػد
تتـ ف غضوف كت كاعات أو كتأ أياـ أو كتأ أكابيع.

أما لكولف بأوؿ) فقد أشار م ار اخر إلى أف اكتذداـ القوة ف العراؽ كيكوف بطريقػأ محكػوبأ ايػداخ

وبمػػا ت يمحػػؽ األذب بالمػػدنييف وبمػػا يكػػاعد عمػػى إناػػاز الميمػػأ ك ػريعا وى ػ ميمػػأ تػػتمذص ف ػ

المكاعدة ف إقامأ حكومأ مكؤولأ تحتنظ بوحدة العراؽ وتمتزـ بالتذمص مف أكمحأ الدمار الشامؿ
وبعدىا كيكاعد األمريكيوف ف إصالح كؿ النظـ المدمرة والمؤككات األذرب ف العراؽل)26ا

دالدا اآلدار اك ميمية المباشر ...

إف مثؿ ىذا األكموب الياوم لف تقتصر نتائاػو عمػى العػراؽ ولكنػو كػيمتد إلػى اي ارنػو المباشػريف
موالى ربوع المنطقأ ككؿا وبالرغـ مف أف ىناؾ ننيا ركميا أمريكيا بػأف العػراؽ لػيس كػوب ذطػوة أولػى
ف كمكمأ طويمأ مف العمميات الت تكتيدؼ دوت أذػرب إت أف الذطػاب األمريكػ الركػم ت يننػ
أف ماػػرد الناػػاح ف ػ الع ػراؽ وتكػػويف حكومػػأ صػػديقأ أو بػػاألحرب عميمػػأ عمػػى أف تكػػوف ممتزمػػأ

88ل-لحلشتقلحألًسؾ:لآلْ الحلايْْتلحأل تّكِ؟ل ظودلس هق.
88ل -حلتظودلن سو.
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كيكوف بدايػأ لكمكػأ مػف التيييػرات األذػرب فػ

بحكف الاوار مواقامأ نظاـ كياك تعددي ديمقراط
المنطقأ كوا عبر عمميأ كاتنتشار التأثيريك أو وفؽ كنظريأ الدومينو" الشييرةل)27ا

ويمكف تصور ىذه التيييرات مف وايأ النظر األمريكيأ فى عدد مف اتحتماليات اتكاكيأ اآلتيأ:

 -1إطالؽ عمميػأ تيييػر كياكػ فػ معظػـ الػدوؿ العربيػأ بمػا يتماشػى مػع رغبػأ الكياكػأ األمريكيػأ
ف إقامأ نظـ ديمقراطيأ وحريات منتوحأ.

 -2إعػػادة صػػياغأ التػوازف اإلقميمػ والعربػ بطريقػػأ شػػاممأا مػػف المحتمػػؿ أف تقػػوـ الحكومػػأ العراقيػػأ
الاديدة تحت الوصايأ األمريكيأ باتعتراؼ ب كػرائيؿ مواقامػأ عالقػأ كياكػيأ أو اكػتراتيايأ معيػا

أو حتى عالقأ تحالؼ ثالث بيف العراؽ الاديد مواكرائيؿ والوتيات المتحدة األمر الذي كينطوي
عمى تييير شامؿ ف منظومػأ العالقػات اإلقميميػأ والعربيػأ معػا وبمػا كػيؤثر كػمبا عمػى الاامعػأ

العربيأ وربما عمى واودىا ننكو كمنظمأ إقميميػأ ذات طػابع قػوم ولػو ضػمنيا .ومػف ثػـ التمييػد
عمميا إلقامأ نظاـ شرؽ أوكط بديؿ عف النظاـ العرب .

 -3إتاح ػػأ الما ػػاؿ أم ػػاـ تطبي ػػؽ التص ػػورات األمريكي ػػأ الذاص ػػأ ب ع ػػادة ىيكم ػػأ العػ ػراؽ وفق ػػا لمنم ػػوذج
األلمػػان أو اليابػػان

بمػػا فيػػو التمركػػز العكػػكري لمػػدة طويمػػأ وبمػػا يشػػكؿ ضػػيطا مباش ػ ار عمػػى

نظػػاـ الحكػػـ فػ إيػراف ونموذاػػو اإلكػػالم الاميػػوري ومػػف ثػػـ يػػؤثر عمػػى التػوازف الػػداذم بػػيف

اإلصالحييف والمتشدديف التقميدييف.

 -4تح ػوؿ الع ػراؽ الاديػػد إلػػى قاعػػدة ننػػوذ أمريك ػ مػػف الدراػػأ األولػػى وبالتػػال

منصػػأ لالنطػػالؽ

والضيط المباشر عمى الدوؿ العربيأ إلحداث التيييرات الكياكيأ واتقتصاديأ المطموبأ فييا دوف

أدنى معارضأ أو تمكؤا.

 -5تكػػييؿ تكػػويأ القضػػيأ النمكػػطينيأ كياكػػياخ وبمػػا يتماشػػى مػػع الػػرؤب اإلكػرائيميأ واألمريكيػػأ وبمػػا
يحقؽ أمف إكػرائيؿ المطمػؽ وىيمنتيػا اإلقميميػأ فػ اآلف ننكػوا والمتصػور ىنػا أف يػتـ تعػديؿ مػا

يعرؼ بذريطأ الطريؽ لك تنكاـ مع أوضاع ما بعد الحرب ف العراؽا

 -6ضماف الكيطرة عمى الننط العراق إلضعاؼ اتعتمػاد عمػى الػننط الكػعودي وعمػى حركػأ الػننط
العرب ػ عامػػأ لمػػدة طويمػػأ مقبمػػأ ومػػف ثػػـ مماركػػأ أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف الننػػوذ والييمنػػأ عمػػى

الشؤوف اتقتصاديأ واتكتراتيايأ اإلقميميأ والدوليأل.)28

دالد ا  :تو ي المصال فب الم اطر الي ية بالموارد اال تصادية يا مولج الشرر اأو ط
 - 27س ل هٌلؽ لاللحلشتقلحألًسؾ:لآلْا الحلايْْاتلحأل تّكاِ؟لل ٌفاغلساٌّسلحن اٌلل/85ي تحّات8113/لل اا حلػياَل
حلتحهؾ:
https://www.swissinfo.ch/ara/%D28A28D28258D28B58D28B18D2828%D28A28D28258D28A38D28228D28B38D28B2-%D28A88D28258D282A%D28A28D28AA%D28A28D28258D28AA%D28BA%D282A%D282A%D28B1%D28A28D28258D28A38D28288D28B18D282A%D28238D282A-/3185188
 -82حكف أبو طالب الشرؽ األوكط :آليات التييير األمريك ؟ مصدر كابؽا ل
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محػ ػػور الكياكػ ػػأ اتمريكيػ ػػأ فػ ػ ػ ػ الشػ ػػرؽ اتوكػ ػػط وتحديػ ػ ػ ػداخ المنطقػ ػػأ العربي ػ ػ ػ ػ ػأ الينيػ ػػأ بػ ػػالموارد

الطبيعيػ ػ ػ ػأ والطاقوي ػػأ ىػ ػ القض ػػيأ النمك ػػطينيأ والصػ ػراع العربػ ػ اتكػ ػرائيم

إذ أدت اكرائيػ ػ ػ ػ ػؿ عم ػػى

الػػدواـ دور الوكيػػؿ  ف ػ العمػػؿ عمػػى تننيػػذ ىػػذه أىػػدافيا اتكػػتراتيايأ عبػػر كياكػػأ تذويػػؼ العػػرب
ومنعيـ مف تحقيؽ وحػدتيـ القوميػأ كأحػد أىػـ مكػامف قػوتيـ فضػالخ عػف مواصػمأ قطػع الكػبؿ بيػنيـ

وبػػيف تحقيػػؽ تقػػدميـ اتقتصػػادي منطمقػػأ وأمريكػػا معيػػا ف ػ ىػػذا الػػدور مػػف ااػػؿ إضػػعاؼ العػػرب
موابق ػػا ىـ فػ ػ تذم ػػؼ مك ػػتمر ع ػػف روح العص ػػر وتقدم ػػو اتقتص ػػادي والعممػ ػ والتنم ػػوي والتكنول ػػوا
والعككري وىو ما صيعد مصمحأ مشتركأ بيف أمريكا واكرائيؿا

فمنػػػذ أف أذػ ػػذت بريطانيػ ػػا بػ ػػاألفوؿ وتركػ ػػت أرث أكػ ػػتعمارىا لموتيػ ػػات المتحػ ػػدة الت ػ ػ وضػ ػػعت

بصمتيا بكؿ وضوح بعد انكحاب القوات البريطانيأ مف شرؽ الكويس ف اواذر الكتينات مػف القػرف

الماضػ ػ

بع ػػد أف عزم ػػت عم ػػى ف ػػرض ارادتي ػػا باك ػػتذداـ ك ػػؿ الوك ػػائؿ والك ػػبؿ التػ ػ تاع ػػؿ الش ػػرؽ

اتوكػػط مثػػار اػػدؿ ومشػػاكؿ ت حصػػر ليػػا فػ ظػػؿ ادارات ونظػػـ كياكػػيأ ت تنقػػو مػػف الكياكػػأ كػػوب

تننيذ ما صيطمب منيا دوف اف يكوف ليا اىداؼ تنمويأ اقتصاديأ وااتماعيأ محددة وىذا ينطبؽ عمى
معظـ البمداف العربيأ ذات التوايات القوميأ اا
ونتياأ لذلؾ اتنكحاب البريطان لػـ يكػف امػاـ الوتيػات المتحػدة كػوب أف تكػود النوضػى غيػر

المنظمأ وتتناقـ ظواىر العنؼ والقكوة والحروب ذاصأ ف المحيط العرب وبقربو وتعػيش المنطقػأ
زمػػف الالاكػػتقرار وعػػدـ اليقػػيف إذ أف تمػػؾ المتيي ػرات كانػػت قػػد تركػػت آثػػا ار ىائمػػأ مػػف المعانػػاة بػػؿ
وزادت م ػ ػػف درا ػ ػػات التط ػ ػػرؼ ال ػ ػػدين والم ػ ػػذىب والعرقػ ػ ػ

وتعاظمػ ػ ػت دور التنظيم ػ ػػات اتك ػ ػػالميأ

والمتطرفأ كاماعات ما دوف الدولأ أو دوؿ بعينيا حيث ترب تمؾ الاماعات والدوؿ أنيا عمى يقيف
ثابت بػأف منيايػا ىػو األكػمـ كػ تكػير الماتمعػات والشػعوب عمػى ىديػو كػوا كػاف ذلػؾ التطػرؼ

ناعما إت أف اليايأ النيائيأ مف كؿ تمؾ المتييػرات قػد اعمػت مػف القواعػد التػ اتبعػت فػ
خ
صمبا أو خ
العالقػػات الدوليػػأ تتييػػر إلػػى غيػػر راعػػأ حتػػى أف الذاكػػر ىنػػا ىػػو مػػف يػػرب أو ينكػػر أف األمػػور
يمكف أف تعود إلى ما كانت عميو أو تكتمر كما ى ل)29ا

 حخذا لحستحئْت ل نذ لجأسْس لكْ ني لج وا لىوي ل ٌّْ ً لحساتحجْةْ لليٌالّ ا لحلتابوو لّكت ليِ لجأ ْ لح وح حا لحلن ؾل
حلؼتهِلًحساتتحدلجويرولػيَلًجْتول سؼ دلجب ظلليتةاتغلحأل تّكِل ساٌٍل ْ ول يؼتل ًل سارتلًجؼت للك دجتل
حال اك دحالحلن طْال حأل تّكْالنس ال تج ؼال ل ده حلحنا جلحلن ؾلًطن ػاولًجسٌّرو1ليْت لحل ئوولحالستحئْيْال لىذحل
حلوًدلحلٌكْتلجكت ليِل لحلؼؼفلحلؼتهِلّشكتلػ تلفٌول ؼ يالإلستحئْتلجتكني ليِلحلب لػيَل ل نةالجولػيَل
ساٌٍل شتًػي لحلاٌدحجِل لخطٌحال ظيْال(جأسْسي لكوًلال ًاللً لثملجٌسؼي ليِلحألدعلحلؼتهْاله لبتًال
ًحال االثلًحالساْط 1لًحلويغلجة هلجن ْذلحلبيرالحلد لدالًحألخْتوليِلقؽ دل شتًػي لحلاٌسؼِلنبٌل ولىويْ ل:لق ل
حساكت ث لح االث لحألدع لحلتتاوو ل لهْ لحل تحا لًحلنْت لجبرْر للشؼ دى لحلاٌدحجِ لحلر ئت :ل» دػك لّ لحستحئْت ل ل
حل تحالقلَلحلنْت«ل ًجٌيْتحللتسايال الحساْؼ ال لجطتحلقلْول لجٌؽْ ل ٌحلِلػشتّ ل يٌْ لّيٌ ُلًىملػو ل
ّيٌ لحلؼ لملهبسالزػتي للًق لحلابٌثلقلَل تكاللحلتنطرال ُلحستحئْتلك تٍلهن ٌذلسْ سِلًحفاظ ُلًػسكتُل
ّرتدل سار يي لًّتكني ل ل لجظ حلاالدحل لحلنظ الحإلفيْتِ..لّتاغلحلَل:ل ر ثلهؼنٌح ل"لحلسْ سالحأل تّكْاليِل
حلشتقلحألًسؾل ...ىوحيي لًًس ئتلجن ْذى ل:لحلؼتحقلحنتٌذا ًل..لػيَلحلتحهؾل:
https://www.politics-dz.com/community/threads/alsias-al-mriki-fi-alshrq-al-ust-xdafxauusa-l-tnfidhxa-alyraq-anmudhga.13888/
82ل-لُّنظتل ر ثل بتولحلت ْبِل"لح تّك لًاتقلحلسٌّس"لػيَل ٌفغلحلؼْ لحالخ دُلًػيَلحلتحهؾل :ل
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وت زالت الكياكأ اتمريكيأ ف الشرؽ اتوكط كما كانت عميػو مػف حيػث التمػادي فػ الييمنػأ

والق ػػوة ب ػػدوافع اقتص ػػاديأ بحت ػػو عم ػػى اف التوا ػػو اتمريكػ ػ الق ػػادـ فػ ػ ى ػػذه المنطق ػػأ ت يتيي ػػر بمػ ػزاج
كياك امريك أو أوروب بعيداخ عف تمؾ المبادئ الت أعتمػدت منػذ أنتيػا الحػرب العالميػأ الثانيػأ

فالمكػألأ ىنػػا ليكػػت قوميػػأ فاقعػػأ كػوا نازيػػأ او فاشػػيأ او مػػف ىػػذا القبيػؿ إنمػػا بثػػوب اديػػد مذتمػػؼ

تمام ػاخ مػػف حيػػث العصػػا الكػػحريأ الت ػ تواكػػب التطػػور والكػػبرانيأ لمرحمػػأ مػػا بعػػد الحداثػػأ كمػػا انيػػا

أيضػا ت تنػاطح الكبػار كمػا حػدث فػ الحػرب البػاردة بػؿ ىػ شػ
خ
الكبار وترؾ الصيار يعتنوف بمشكالتيـ ويطنئوف حرائقيـ بمعرفتيـا

اديػد يمكػف أف يكػمى توافػػؽ

ىذه المتييرات وىذه التطورات عمى تناقضيا دفعت الوتيات المتحدة األمريكيػأ تاػاه التنكيػر نحػو

إعادة صوغ اكتراتيايتيا ف الشػرؽ األوكػط باتاػاه مماركػأ تػدذميا فػ المنطقػأ ىػذه المػرة باألصػالأ

عف ذاتيػا بعػد أف كػاف يمػارس بالنيابػأ عنيػا مػف قبػؿ اكػرائيؿ وبعػض الػنظـ الػدائرة فػ فمػؾ الكياكػأ

األمريكيأ ف المنطقأ كنظاـ الشاه ف إيراف وغيرها
يمكػػف القػػوؿ ايضػػا أف ىنػػاؾ وكػػائؿ نااعػػأ تقػػوـ عمييػػا الكياكػػأ األمريكيػػأ ف ػ الشػػرؽ األوكػػط

الاديد وترتكز عمييا المصالح اتقتصاديأ األمريكيػأ وتتضػمف ماموعػأ مػف العناصػر اتكػتراتيايأ
مػػف ابرزىػػا اليػػوـ وعمػػى الواقػػع العمم ػ ومػػا حػػدث فعػػال ى ػ الحركػػات اإلرىابيػػأ الب ػرامج الدعائيػػأ
واألفػالـ اإللكترونيػأ electronic films

 Promotional programs andاإلكػالـ فوبيػا
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Social media

eastل)31ا

كياكػأ إكػرائيؿ فػ الشػرؽ األوكػط The policy of Israel in middle

فما يتعمؽ بالحركات اترىابيأ فقد شكمت اوىر الكياكأ اتمريكيأ ف منطقأ الشرؽ األوكػط

م ػػف ذ ػػالؿ توظي ػػؼ الك ػػموكيات المنحرف ػػأ ع ػػف مك ػػار ك ػػموكيات وق ػػيـ ماتمع ػػات المنطق ػػأ وبذاص ػػأ
الماتمع العرب واإلكالم وضرب اتكالـ والمكمميف مف ذالؿ اإلكا ة لما تقوـ بو تمؾ التنظيمات
مف اعماؿ ارىابيأ تحت مظمأ ما صيعرؼ بالنوضى الذالقػأ ااا فالحركات اكرهابية من الو ائر التب
ال ت ار توتمد قميها ال يا ة اأمريكية ،لب اء ال يا نة النديند فنب الشنرر اأو نط النديند ،وفقنا
لتصوراتها البريماتية ،وللنع منن خنةر خمنر ودقن الحركنات اكرهابينة بكػؿ مػا لػدييا مػف امكانيػات
إلناػػاح تيميميػػا ف ػ المنطقػػأ وادامػػأ النوضػػى اا فػػداعش اليػػوـ ىػػو أحػػد أدوات العنػػؼ والقكػػوة الت ػ
https://al-ain.com/article/america-east-of-suez
لللىٌل ظطيحل يتل وّد ليِلحلتةاتؼ الحليتهْال ؼن هل:لحلاب تلًحلكتحىْالجة هلحلتسيتْ لل ًلحل ٌفل انيمل لكاذلكل
ّشْتلحلتظطيحلقلَلحلتت دس الحلؼنظتّالػولحلتسيتْ ليِلحليتاللًُّ َؼتيولحل ؼغلػيَل نولجبْاللػولحلتسايتْ ل
ًلاْطنالليتسيتْ ....لًجتج ؾلحلظ ىتولهنظتولحخاالحلْاللإلساالالكاوّ لياِل ةتٌػاال باوً ولًا اوول ا لحأليكا دل
حلاِلجبغلػياَلحلؼنافلًحلنظاتولحلساي ْاللوخاتلًجاتيغلحلؼرالنْاالًحلتنطاقلً راٌقلحإلنسا ل.لليتالّاول اٌثلىاذحل
حالططالحلحداغلحلَل:ل ر ث"ل ىتولحالسالاليٌهْ لل:لحالس الًحلؼالج"لػيَلحلتحهؾل:ل
لhttp://alrashedoon.com/?p=381
-31ل"لحلسْ سالحأل تّكْاليِلحلشتقلحألًسؾل ...ىوحيي لًًس ئتلجن ْذى ل:لحلؼتحقلحنتٌذال ًلل ظودلس هق.
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ترتكبيػا منظمػات ارىابيػػأ ذػارج اطػار الدولػػأ مػف ااػػؿ حمػؿ دوؿ المنطقػأ تكػػاليؼ المثػوؿ واتنصػػياع

إلرادة القوب الناعمأ والمتحكمأ بذارطػأ المنطقػأ وبتحػرؾ ىػذه التنظيمػات وفػؽ المكػارات المحػددة ليػا
لتعط ثمارىا عمى افضؿ كيناريو يحقػؽ ليػا اىػدافيا اتكػتراتيايأ دوف اف يكػوف ليػا تػدذؿ عكػكري

مباشر كما عيدىا العالـ مف قبؿ اا وىذا ما ادب الى دعـ الحركات اترىابيأ كداعش والنصرة وذمؽ

ليػػا مكػػارات لواكػػتيأ لتتحػػرؾ فػ كػػوريا والعػراؽ كػ تذمػػؽ النوضػػى فػ منػػاطؽ عػػدة وتذمػػؼ حمقػػأ

منرغأ مف المعاناة لمالييف مف البشر إنما أتى تعتبارات عدة منيا

ل)31

:

 .1لما تمثمو كال مف كوريا والعراؽ مف عمؽ حضاري عرب واكالم ا

 .2لما يشكالنو أي كوريا والعراؽ مف عدواف إلكرائيؿ بحكـ مكاندتيما لمقضيأ النمكطينيأا

 .3واػػود اقميػػات مواثنيػػات ف ػ كػػوريا والع ػراؽ تعػػدىا الوتيػػات المتحػػدة ميمشػػأ ك ػ تصبن ػ عمػػى اثرىػػا
مبررات التدذؿ ف شؤونيما اا
 .4عالقات كوريا والعراؽ الدوليأ المتطورة مع اتتحاد الكوفيت الكابؽ لروكيا اتتحاديأ حاليا) ا

فػ حػػيف اف ظػػاىرة اتكػػالـ فوبيػػا فقػػد باتػػت وكػػيمأ ذطيػرة اػػدا لمػػا تذمنػػو مػػف تصػػادمات بػػيف

افراد الماتمع الواحد بكبب تناقض األفكار والمواقؼ واتتااىات بيف المكمميف اننكيـ وبيف مف يتذذ
موقؼ ضدىـ نتياأ العنؼ الذي تظيره الحركات اترىابيأ تحت ذريعأ اتكالـ اا ولعؿ ىناؾ اكباب
عدة كاعدت عمػى ىػذه الظػاىرة مػف اف تكػوف احػد ادوات تحقيػؽ المصػالح رغػـ انيػا ادت الػى احػداث

شرخ كبير بيف العديد مف الماتمعات المعاصرة اامنيا

ل)32

 .1النهر فب اال ة

 .2الخمط بين الدين اال ةمب ووا م الم ممين
 .3ا طباع صور مطية مبية قن الم ممين

4ا وء تطبير اال ة وتواليمه من بر الوديد من الم ممين

5ا الننندور االقةمنننب الةحيننناد  :يػػتـ ذلػػؾ مػػف ذػػالؿ تضػػذيـ األحػػداث وتكبيػػر األمػػور واكػػتقا
المعمومات مف مصادر غيػر حياديػأ وينبيػ التنبػو إلػى أف مضػموف التيطيػات اإلذباريػأ وليػأ

التقػارير اإلعالميػػأ تميػؿ غالبػػا إلػى التركيػػز عمػى األمػػور التػ تطبػػع منػاىيـ كػػمبيأ عػف اإلكػػالـ
مثػػؿ الص ػراع ف ػ الشػػرؽ األوكػػط والقضػػايا المرتبطػػأ باإلرىػػاب والتطػػرؼ ويكػػيـ كػػؿ ىػػذا ف ػ
تكػويف اآل ار عػف اإلكػالـ والمكػمميف فػ العػالـ اليربػ

وىػو مػا يقػػود إلػى الذػوؼ المرضػ مػػف

اإلكالـ أو “اإلكالـ فوبيا”ا

 -31ليتالّولُّنظتل:لح تولحىتلحلسؼْول:لحلسْ سالحال تّكْاليِلحلشتقلحألًسؾلحلةوّول"لػيَلحلتحهؾل :ل
https://www.hespress.com/opinions/325888.html
-38لّنظتل:ل ر ثل"ل ىتولحالسالاليٌهْ ل:لحالس الًحلؼالجل"للل ظودلس قلذكتهلػيَلحلتحهؾل :ل
http://alrashedoon.com/?p=381
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6ا التيطيننة قمننا الفشننر ال يا ننب لننبوض الحكومننات  :عنػػدما يعاػػز بعػػض الكياكػػييف عػػف إياػػاد
حم ػػوؿ ل ػػبعض مش ػػاكؿ بالدى ػػـ كمش ػػكمأ البطال ػػأ أو بع ػػض اتذناق ػػات الكياك ػػيأ واتقتص ػػاديأ أو
ىػوااس الماتمػع مػف المكػتقبؿ فػ نيـ يبحثػوف عػف كػبش فػػدا

إلليػا الامػاىير والتيطيػأ عمػػى

إذناقيـ ؛ فيوايوف كياميـ باتااه المكمميف بتحميميـ مكؤوليأ المشاكؿ الت تتذبط فييا بالدىـ
ول كػػؼ ىػػذا النػػوع مػػف الذطػػاب ياػػد صػػدب لػػدب بعػػض الامػػاىير المذدوعػػأ مػػا يػػناـ عنػػو

انش ػػياؿ اإلع ػػالـ كم ػػو بالقض ػػيأ المنتعم ػػأ وزي ػػادة ارع ػػأ اإلك ػػالـ فوبي ػػا وربم ػػا أدب ذل ػػؾ ألعم ػػاؿ
عنصريأ ضد المكمميفا

المحور الثالث  :استراتيجيات فرض االرادة والمنطق الرأسمالي للقوة
تعػػددت الوكػػائؿ واتدوات اتمريكيػػأ فػ فػػرض ارادتيػػا لمػػتحكـ بمصػػائر المنػػاطؽ الينيػػأ بػػالموارد

اتقتصاديأ بعد اذضاعيا كياكياخ وامنيػاخ فكػاف ليػا مػا ارادت عبػر شػحف الكػموكيات النرديػأ وتيييػر

أنم ػػاط التنكي ػػر النػ ػػردي والتػ ػ بػػػدأت من ػػذ مطمػ ػػع التك ػػعينيات م ػػف الق ػػرف النائ ػػت باك ػػتذداـ الوكػػػائؿ

اتتصػػاليأ والبػرامج ذات التػػأثير اتننعػػال والػػنيج العػػدوان باكػػتقطاب وتوظيػػؼ واكػػع النطػػاؽ لمئػػات

مف المؤككات اتعالميأ والقنوات واتذاعات والترويج الدعائ عبر البث المباشر الكمع والمرئ ا

وبعد احداث  11كبتمبر  2111 /بات العالـ اكثر تعاطنا مع النيج اتمريك حتى اف معظػـ

حكومات دوؿ عالـ الانوب ومنيا دوؿ منطقأ الشرؽ اتوكط إذ عقدت تحالنػات عػدة مػع الوتيػات
المتحدة ولدوافع عدة ابرزىا ؛ انيا باتت القطب اتوحد المتحكـ بيذا العالـ فضال عف كونيا تذشى

عمػػى مناصػػبيا وك اركػ حكميػػا فػ بالدىػػا عمػػى اف الذػػوؼ عمػػى مصػيرىا اف يحػػدث ليػػا مػػا حػػدث
لمعػراؽ وافيانكػػتاف ليػػو الػػدافع اتراػػح تعتبػػارات حاػػـ المصػػالح التػ تتػوافر عمييػػا الوتيػػات المتحػػدة
ف الشرؽ اتوكط اا فالوتيات المتحدة األمريكيأ اليوـ ى أكبر قػوة اقتصػاديأ وعكػكريأ فػ العػالـ
وليا مصالح تمتد الى اميع بقاع األرض وقدرة عمى التدذؿ ف كافأ اراا العالـ.

كمػ ػػا اف الوتيػ ػػات المتحػ ػػدة باتػ ػػت تمتمػ ػػؾ اكثػ ػػر وكػ ػػائؿ اتعػ ػػالـ تطػ ػػو ار ف ػ ػ العػ ػػالـ فػ ػػاألفالـ

والمكمكالت وافػالـ الكرتػوف واتشػرطأ الموكػيقيأ اتمريكيػأ منتشػرة انتشػا ار واكػعا عمػى نطػاؽ العػالـ

وتبثيػػا وكػػائؿ اتعػػالـ العالميػػأ بشػػكؿ مكثػػؼ والوتيػػات المتحػػدة ىػ منبػػع اتنترنػػت الػػذي يكػػتذدمو
اكثر مف  88ف المئػأ مػف األمػريكييفا ويكػتذدـ  79بالمئػأ مػف البػالييف اتمػريكييف ذدمػأ فيكػبوؾ

لمتواصؿ اتاتماع ل.)33

وعميػػو اػػا ت اكػػتراتيايات الوتيػػات المتحػػدة منكػػامأ مػػع امكاناتيػػا اتقتصػػاديأ والعكػػكريأ فضػالخ

عػػف دورىػػا الكياك ػ فػ ادارة العديػػد مػػف ممنػػات دوؿ الشػػرؽ اتوكػػط وكػػاف ىػػذا الػػدور قػػد اعطاىػػا

 - 33ر ثل"ل ؼيٌ ال س سْالػ لحلٌالّ الحلتابوولحأل تّكْا"لػيَلحلتحهؾ:
http://www.bbc.com/arabic/world-32252238
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حػ ػػاف اخز ف ػ ػ فػ ػػرض اردتيػ ػػا وفػ ػػؽ مكػ ػػارات عػ ػػدة يمكػ ػػف تناوليػ ػػا وفػ ػػؽ ىػ ػػذا المحػ ػػور وضػ ػػمف اتطػ ػػار
اتكتراتيا ا

أوالا  :أ تراتينية الصدمة لتييير ال موع المنتموب فب الم اطر الي ية من الوال

لػػـ تك ػػف اتدارات اتمريكي ػػأ المتعاقبػػأ فػ ػ الك ػػمطأ ميتمػػأ بمػ ػا يا ػػري ف ػ الع ػػالـ م ػػف مش ػػاكؿ

عقيمػػأ والتػ باتػػت تشػػكؿ اليػػوـ أرثػاخ تاريذيػاخ لكمكػػمأ مػػف حمقػػات النشػػؿ والتذمػػؼ التػ تعانيػػو أغمػػب

ماتمعػػات اترض وتحديػػداخ عػػالـ الانػػوب النػػام والمتذمػػؼ ذلػػؾ أف اتنح ػراؼ عػػف إامػػاع الكػػموؾ
الكياك ػ الػػدول والتقوقػػع ف ػ كػػموؾ قطب ػ أحػػادي ت ييتػػدي إت ف ػ دىػػاليز الطييػػاف ذات المنطػػؽ
اتمبريال لممصالح العميا المرتبطأ بأمف الدوؿ ورفاه شعوبيا اا

فقد بصـ ىذا الكموؾ انطباعاخ عالمياخ وبكؿ إتااىات المؤككات والمنظمات ف الماتمع الدول

عمػػى أنػػو الكػػموؾ األكثػػر قبػػوتخ ميمػػا كانػػت عواقػػب األمػور ومػػا أفرزتػػو اتحػػداث المتواليػػأ ومػػا ترتػػب
عنيػػا مػػف شػػعور مضػػطرب لماتمعػػات اترض إذ بػػات الش ػعور الماتمع ػ لمعظػػـ كػػكاف البكػػيطأ

ومػػف يتمقػػوف ثقافػػأ العولمػػأ ويكػػتذدموف أدوات التطػػور الكػػيبران لمعالقػػات اتاتماعيػػأ القائمػػأ مػػف

أننتاح ثقاف –اذالق أقؿ ما يمكف أف يقاؿ أنو أذتراؽ لقيـ ومبادئ وعادات تمؾ الماتمعاتا

وىكذا بات يشكؿ ىذا الاانب أنقالباخ عمى الذات النرديأ والماتمعيأ لتشكؿ أرثاخ قيمياخ آذر قائمػاخ

عمى حالػأ مػف الشػذوذ ذػارج أكػوار المنطػؽ اا فكػؿ شػ

بػات غيػر منطقيػاخ عمػى األقػؿ اف اتايػاؿ

المعاصػرة ومنػػذ أكثػػر مػػف عقػػديف كانػت قػػد شػػكمت قاعػػدة اماىيريػػأ واكػعأ ليػػذه الحػػرب وادواتيػػا وفػػؽ
منطػؽ الصػدمأ واكػتيالؿ لممشػاعر اتنكػانيأ واذضػاعيا دوف أف تكػوف فػ حالػأ مػف القناعػأ لمحكػـ

عمػػا اذا كانػػت تمػػؾ اتداة مبػػررة أـ ت اافباتػػت تمػػؾ اتايػػاؿ تكػػتيوي اتنقػػالب عمػػى الػػذات لتذػػوض
غمار تمؾ الحروب بتحدياتيا وتنتظر المايوؿ اا
ثانيا :م ارات الترويج الدقائب أ ماط حرو النير الرابم فب الشرر االو ط

 -1الم ار اال تصاد يدور الشركات الوابر لمقارات +تطورات التك ولونيا االحةلية
وىنػػا تمعػػب الشػػركات العػػابرة لمقػػارات دورىػػا ف ػ التػػرويج لحػػروب الايػػؿ ال اربػػع عبػػر وكػػائؿ
عػػدة فػػاألفالـ الكػػينمائيأ والب ػرامج الت ػ تنتايػػا كبريػػات الشػػركات اتمريكيػػأ ف ػ التػػرويج لنػػوع اديػػد
ومذتمؼ مف الحروب يأت ف كياؽ اإليحا بأف ما يحصؿ ىو اكتباؽ الحدث قبؿ وقوعوا

وقد يكوف النضا الكيب ارن أحدب ىذه الوكائؿا والكؤاؿ ىنا كيؼ تقوـ ىذه الشركات بالترويج

الػدعائ ليػذا النػػوع مػف الحػػروبا فكمػا ىػػو معػروؼ اف الوتيػات المتحػػدة اتمريكيػأ تممتػػؾ أكبػر عػػدد
مف الشركات المتعددة الانكيات والعابرة لمقارات والت تتعدد وتتنوع اذتصاصتيا وأعماليػا فػ اميػع

دوؿ العالـ وأف حاـ ما تننقو ىذه الشركات مف أمواؿ لالعماؿ الدعائيأ الت تكبؽ الحدث يمكف اف

يؤوؿ الى قبوؿ ىذا النوع مف اتعماؿ الت تقوـ بيا ىذه الشركات ذصوصاخ أذا ما عممنا أف غالبيأ
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ىذه الشركات ترتبط بػالقرار الكياكػ األمريكػ وىػو مػا يعنػ اتاػاه ىػذه الشػركات نحػو تحقيػؽ الػربح
واتندفاع نحو الكع لتعزيز واود ىذه الشركات بصورة أكبر فػ العديػد مػف دوؿ العػالـ التػ تتػوافر

عمى البيئأ المالئمأ لذلؾ ومنيا بمداف الشرؽ األوكطا
ومػف ىنػػا كػاف ذيػػار الماػو الػػى تػأميف البنيػػأ الكػيبرانيأ لمدولػػأ واحػداخ مػػف الذيػارات التػ تحقػػؽ

ىػػدؼ تمػػؾ الشػػركات نحػػو الػربح واف تػػأميف البنيػػأ الكػػيبرانيأ يتطمػػب اتكػػتعداد ل زمػػات فػ الحػػرب

ويمكف لمدوؿ اف تماأ كذلؾ الى أكتذداـ أكموب المحاكاة والتنبؤ باتزمػات وذلػؾ حتػى تمتمػؾ القػدرة

عمػػى التنبػػؤ بالتيديػػدات المكػػتقبميأ وبالتػػال تطػػوير كػػيناريوىات مكػػتقبميأ لمواايتيػػا

ل)34

لػػذا كانػػت

الوتيػ ػػات المتحػ ػػدة اتمريكيػػػأ حريصػ ػػأ عمػ ػػى زيػ ػػادة انناقيػ ػػا عمػ ػػى متطمبػ ػػات اتم ػػف الكػ ػػيبران

حيػ ػػث

ذصصت ذالؿ النترة مف  2111الػى  2115حػوال 22الػى  %31مػف ميزانيتيػا ل مػف الكػيبران

وت ػ ػ ػػـ تذص ػ ػ ػػيص حػ ػ ػ ػوال  19ممي ػ ػ ػػار دوتر م ػ ػ ػػف ميزاني ػ ػ ػػأ الوتي ػ ػ ػػات المتح ػ ػ ػػدة لع ػ ػ ػػاـ  2117ل م ػ ػ ػػف

الكيبران ل)35ا كما اف لتطػورات التكنولوايػا اتحالليػأ وتكػيما تكنولوايػا المعمومػات وأايػزة اليواتػؼ
المتصمأ باتنترنت والذكا اتصطناع

دو اخر ىاماخ ف الترويج لحروب الايػؿ ال اربػع عبػر المكاكػب

والعوائد اتقتصاديأ الكبيرة الت تذمقيا ىذا النوع مف التكنولوايػا والتػ تشػير التقػديرات الػى تحقيقيػا

لنح ػ ػػو ل7ا )3تريمي ػ ػػوف دوتر ال ػ ػػى ل8ا )11تريمي ػ ػػوف ك ػ ػػنوياخ عم ػ ػػى المك ػ ػػتوب الع ػ ػػالم بحم ػ ػػوؿ ع ػ ػػاـ
2125ل)36ا

 -2الم ار ال يا ب يتو ي التحالفات اال ميمية وخمر بؤر الفوضا وفر الم طر ال أر مالب
بعد انييػار كتمػأ اتتحػاد الكػوفييت فػ تكػعينيات القػرف الماضػ

وضػعت الوتيػات المتحػدة

اكتراتيايأ لمؿ النراغ الحاصؿ مف ذالؿ اقتصاد الكػوؽ الحػر؛ فاطمقػت مشػاريع وطروحػات النظػاـ
العػػالم الاديػػد تحػػت مكػػميات كتحريػػر التاػػارة الدوليػػأك والتػ تعنػ فػػتح الحػػدود الدوليػػأ أمػػاـ حركػػأ
األمػ ػواؿ واتك ػػتثمارات وتقم ػػيص الحماي ػػات الامركي ػػأ عم ػػى المنتا ػػات الوطني ػػأ وم ػػنح حماي ػػأ دولي ػػأ
لمشػػركات الع ػػابرة لمق ػػارات تتاػػاوز فػ ػ كثي ػػر مػػف األحي ػػاف القػ ػوانيف الكػػياديأ لم ػػدوؿ؛ في ػػذه اتتناقي ػػات
التااريأ كانت بالواقع توكيع لنظاـ النيوليبراليأ اتقتصاديأ عمى مكتوب عالم

فاصبح الصراع منػذ

التكػػعينيات يتصػػاعد مػػا بػػيف اتكػػتراتيايأ األمريكيػػأ اليربيػػأ ومػػا بػػيف اتقتصػػاديات الصػػاعدة بقيػػادة
التنيف اآلكيوي وتحقا دذوؿ روكيا عمى الذط ف وقت ليس ببعيد وتوكػع آفػاؽ ىػذا الصػراع أكثػر
-35ل ست الاٌهٌ ًايٌللجالحّولحسا وحالحألسيبالحلسْ تحنْاليِلحلظتحػ الحلوًلْاالل ةياالحجة ىا الحال اوحةلل تكاالل
حلتسار تللألهب ةلًحلودحس الحلتارو الل هٌل ِللحلؼو ل()85لنٌيت تل–ل ّست تل8112للص.81
-38لنرالًلػ :ل س دولػ ولحلؼالّالللحلبتالحلسْ تحنْا..لحلاوحػْ الحلتباتياللاظا ػولحليةتا الحاللْكاتًنْاالػياَلحلسا ال
حلوًلْالل ةيالقجة ى الحال وحةلل تكاللحلتسار تللألهب ةلًحلودحس الحلتارو الل هٌل اِللحلؼاو ل()81لل ا دس-ل
حهتّت8112للص.12
الًلػ :ل س القهتحىْمللحلااوحػْ الحأل نْااللياباٌالالحلاكنٌلٌاْاالحلساتّؼالياِلحلؼا لملل ةياالقجة ىا الحال اوحةلل
-38لنر ل
تكاللحلتسار تللألهب ةلًحلودحس الحلتارو الل هٌل ِللحلؼو ل()85للنٌيت ت-ل ّست تل8112للص.11
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فاكثر .لقػد كػاىـ ىػذا التيييػر الكبيػر فػ المنظومػأ الدوليػأ فػ تعزيػز نػوع مػف النوضػى بػدأت تكػود

العالـ مػع بدايػأ األلنيػأ الثالثػأ فوضػى فػ الرؤيػأ والتناعػؿ والصػراع الػدول والشػعب ؛ ىػذه النوضػى
اكتشعرتيا “الماكات ”األمريكيأ مع حرب العراؽ ف العاـ  2113لكنيا افترضت أنيػا محػدودة فػ

الشػػرؽ األوكػػط ووكػػط آكػػيا فأطمقػػت كونػػدلي از اريػػس مصػػطمح “النوضػػى الذالقػػأ” مشػػيرة بػػو إلػػى

الشرؽ األوكط بشكؿ أكاك

لكف ما أثبتتو األزمأ الماليأ العالميأ وصػعود اليمػيف المتطػرؼ اليربػ

لمك ػػمطأ ووص ػػوؿ ت ارم ػػب لمبي ػػت األب ػػيض وص ػػعود اإلك ػػالميأ الكياك ػػيأ واإلك ػػالميأ المتطرف ػػأ أف

النوضى بالواقع تعـ العالـ كمو تقريبال)37ا

فنػ اطػػار المكػػاع اليربيػػأ إلياػػاد حمػػوؿ لمواايػػأ كداعػػشك وغيػره مػػف التنظيمػػات المتطرفػػأ فػ

العػراؽ وكػػوريا يػػرب  – Sibylle Scheipersوىػػو محاضػػر فػ العالقػػات الدوليػػأ بكميػػأ العالقػػات
الدوليػػأ ف ػ اامعػػأ كػػانت انػػدروز البريطانيػػأ أنػػو أذا أراد اليػػرب أحت ػوا أو ىزيمػػأ تنظػػيـ ك داعػػشك
فعميو اتعتماد عمى الحمنا المحمييف بطريقأ أو بأذربا

ويذكر الكاتب البريطان ك مايكؿ فالوفك اف الحرب ضد داعش ف الشرؽ األوكط يمكف تحقيؽ

اتنتصار فييا مف ذالؿ الايوش المحميأ ولػيس الوتيػات المتحػدة أو بريطانيػاا وبيػذا المنطػؽ بػدتخ
مػػف نشػػر ق ػوات أانبيػػأ عمػػى األرض يتعػػيف عمػػى اليػػرب دعػػـ وتػػدريب الق ػوات المحميػػأ ف ػ كػػوريا

والعػ ػراؽ وتزوي ػػدىا بالق ػػدرة عم ػػى تواي ػػو ضػ ػربات اوي ػػأا ويح ػػدد  Scheipersث ػػالث حمن ػػا محمي ػػيف
أكاكػػييف فػ كػػوريا والعػراؽ يمكػػف لميػػرب دعميػػـ فػ المعركػػأ ضػػد كداعػػشك وىػػـ :الاػػيش الع ارقػ
وقوات البيشمركأ الكرديأ والتنظيمات الكوريأ المتمردة المعتدلأل)38ا

فالكياكات اتمريكيأ الت تـ انتياايػا فػ الشػرؽ األوكػط وتحديػداخ فػ دوؿ الربيػع العربػ قػد

عمقت مف حالأ النوضى واتنقكاـ الماتمع

كما كاف لتنظيـ داعػش الػدور الواضػح فػ تبمػور أحػد

أىـ مظاىر التييير الاوىريأ الت يمر بيا منطقأ الشرؽ األوكطا فالدعـ األمريك لػبعض الحركػات

اتننصػ ػػاليأ ف ػ ػ كػ ػػوريا والع ػ ػراؽ لاتك ػ ػراد) مػ ػػف شػ ػػأنو أف يػ ػػوفر البيئػ ػػأ الذصػ ػػبأ لحػ ػػدوث حالػ ػػأ مػ ػػف
اتضػطراب فػ المنطقػأ فالصػػعود الكػردي عمػى مػػدار النتػرة الماضػيأ وتصػػدره لممشػيد الكياكػ فػ

كػػوريا والع ػراؽ وكػػيطرتو عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف األ ارض ػ العراقيػػأ الت ػ كانػػت تذضػػع لكػػيطرة تنظػػيـ

كداعػػشك واكػػتيالليـ لحالػػأ الحػػرب اتىميػػأ الت ػ تمػػر بيػػا كػػوريا مواعالنيػػـ اتكػػتقالؿ عػػف كػػوريا ف ػ

32ل-له سااملػدت ا :لجتح ااا...لًحلاات ولحألطااٌلْالحلؼ لتْااالل ٌفااغلحلتتكاااللحلااوّترتحؽْ لؼتهِلليودحس ا الحالساااتحجْةْال
ًحالفاظ ّالًحلسْ سْاللهتلْ لل8112/11/82لل ا حلػيَلحلتحهؾلحلا لِ:لل ل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللhttps://democraticac.de/?p=83181
 -38تااولػا ؽف:لجيوّااوحال اظا ػوو:لخْا دحالًحااانط ليااِلق حدولثااالةل ز ا الك ااتٍليااِلحلشااتقلحألًسااؾلل ةيااال
قجة ى الحال وحةلل تكاللحلتسار تللألهب ةلًحلودحس الحلتارو الل هٌل ِللحلؼاو ل()15للسا ات ت-ل كااٌهت8118لل
ص.25
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يوليو  2112مف شأنو أف يؤدي الى تييير الحدود المصطنعأ فػ الشػرؽ األوكػط التػ أنشػأت بعػد

الحرب العالميأ األولىل)39ا

ومنػػذ اطػػالؽ الوتيػػات المتحػػدة كياكػػتيا الذاصػػأ تاػػاه الشػػرؽ األوكػػط فػ وثيقػػأ كأكػػتراتيايأ

اتمف القوم ك ف ديكمبر  2117والت تتمحور حوؿ شعار لترامب) كأمريكا أوتخك تتضح األىداؼ
اتمريكيػػأ ف ػ الكػػع الػػى شػػرؽ أوكػػط تيػػؤوي اإلرىػػابييف كالايػػادييفك وت ينػػتايـ وت تكػػوده قػػوة

معادي ػػأ لموتي ػػات المتح ػػدة ويك ػػيـ فػ ػ اك ػػتقرار ك ػػوؽ الطاق ػػأ العالمي ػػأ وتطال ػػب تم ػػؾ اتك ػػتراتيايأ
بالواقعيػػأ مػػف حيػػث فػػرص ناػػاح التحػػوؿ الػػديمقراط ف ػ المنطقػػأ كمػػا تحػػدد إي ػراف كمصػػدر لمعنػػؼ

وعدـ اتكتقرارا وقد أتضحت صور ىذه اتكتراتيايأ اتمريكيأ بصور عدة منيال:)41

أ .تبنػ ػ منظ ػػور اليم ػػيف اإلكػ ػرائيم لش ػػرؽ األوك ػػط بص ػػنأ عام ػػأ ولمنػػزاع النمك ػػطين  -اإلكػ ػرائيم

بصنأ ذاصأ وقد ظير ذلؾ ف عػدة أاػ ار ات منيػا نقػؿ الكػنارة اتمريكيػأ لمقػدس فضػالخ عػف
تبن صنقأ القرف الت تتيح المزيد مف النوضى ف المنطقأا

 .معاداة ايراف وتمثؿ ذلؾ بأنكحاب الوتيات المتحدة مننػردة مػف اتتنػاؽ النػووي اإلي ارنػ

وفػرض

المزيد مف العقوبات اتقتصاديأ عمى ايراف ف ذطوة تكرس المزيد مف النوضى ف المنطقأا

ج .التحػػالؼ مػػع المممكػػأ العربيػػأ الكػػعوديأ فالتواػػو األمريكػ الاديػػد قػػائـ عمػػى التأكيػػد عمػػى أىميػػأ
المشػتريات العكػػكريأ والمدنيػػأ الكػػعوديأ مػف الوتيػات المتحػػدة رغػػـ تػوال المعارضػػأ الديمقراطيػػأ

اتمريكيػأ فػ اعقػاب اتحػداث التػ أثػرت فػ صػورة الكػعوديأ دوليػاخ بمػا فػ ذلػؾ حادثػأ أغتيػاؿ
ذاشقا

واحتااز الحريريا

د .اصالح الاكور مع القػاىرة عبػر تأكيػد ت ارمػب إعػادة المعونػات العكػكريأ اتمريكيػأ الػى حاميػا
الكابؽ وأكتناؼ مناورات الناـ الكاطع وطرح مااتت التنكيؽ اإلقميم اتوكعا

ه .مشػػروع التحػػالؼ اتكػػتراتيا لمشػػرؽ األوكػػط  MESAإذ يعتقػػد ت ارمػػب أف عمػػى الػػدوؿ الحمنػػأ
لموتيػػات المتحػػدة أف تشػػارؾ فػ تحمػػؿ أعبػػا الػػدفاع عػػف أمنيػػا القػػوم

ذاصػػأ فػ حالػػأ الػػدوؿ

اليني ػػأ لكالك ػػعوديأ واتم ػػارات)ا يػ ػرتبط ب ػػذلؾ مني ػػوـ بن ػػا تحالن ػػا إقميمي ػػأ تت ػػولى تعبئ ػػأ الق ػػدرات
الدفاعيأ لمدوؿ الحمينأ والصديقأ بشكؿ يكيؿ الدور األمريك ف الدفاع عف ىذه الػدوؿ وىػذا مػا

أقترحو مركز أبحاث لندف ب قامأ تحالؼ اديد لمدفاع عػف البحػر األحمػر والذمػيج حيػث تطػورت

النك ػرة لمشػػروع تحػػالؼ يضػػـ الوتيػػات المتحػػدة مػػع دوؿ مامػػس التعػػاوف ومصػػر واألردف اػػرب
التناوض حوليا ذالؿ النصؼ الثان مف عاـ  2118بيدؼ اإلعالف عنو ف فبراير 2119ا

 -32زالػتت:لج ؼ الحالساتحجْةْالحال تّكْاليِل نطرالحلشاتقلحألًساؾلل ةياالقجة ىا الحال اوحةلل تكااللحلتساار تل
لألهب ةلًحلودحس الحلتارو الل هٌل ِللحلؼو ل()11للٌّنٌْل8118للص.25
 -51بتول نْسلس لم:لجتح الً س الحلظ ر اليِلحلشتقلحألًسؾلل ةيالحلسْ سالحلوًلْاالل تكااللحالىاتحالليودحسا ال
حلسْ سْالًحالساتحجْةْاللحلر ىتوللحلتةيول()85للحلؼو ل()818لّن ّتل8112للص.138-138
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وتشؾ اف اميع تمؾ الذطوات مف اانب الوتيات المتحدة قد عززت مف حالأ النوضى فػ

المنطق ػػأ بمالحظ ػػأ وا ػػود ق ػػدر م ػػف الش ػػعور المع ػػادي لالك ػػالـ والمك ػػمميف مع ػػز اخز ب ػػبعض القػ ػ اررات

اتمريكيػػأ أىميػػا الق ػرار ل )13769والقاض ػ بمنػػع م ػواطن عػػدة دوؿ إكػػالميأ مػػف دذػػوؿ الوتيػػات

المتحدة يضاؼ الى ذلؾ كع الوتيات المتحدة والرئيس ت ارمػب الػى عقػد صػنقات تبادليػأ مػع الػدوؿ
العربيأ البتروليأ لش ار البضائع والذدمات اتمريكيأ بحيػث يكػوف لكػؿ كياكػأ أو موقػؼ ثمػف معمػوـ
ينيد اتقتصاد األمريك ااا كؿ ذلؾ يؤكد المكار الكياك األمريك فػ التػرويج لنػوع اديػد اربػع مػف

الحروبا

 -3الم ار اأم ب يداقش وت نيج الداخر المنتموب
فقد أتنؽ الذب ار العككريوف بأف حػرب الايػؿ ال اربػع ىػ حػرب أمريكيػأ صػرفأ طػورت مػف قبػؿ

الاػيش األمريكػ وعرفوىػا ب ػ» الحػرب الػال متماثمػأ»  Asymmetric Warfareإذ واػد الاػيش

األمريك ػ ننكػػو يحػػارب ت دولػػأ بعػػد أحػػداث  11كػػبتمبر  2111وبمعنػػى آذػػر محاربػػأ تنظيمػػات
منتشرة حوؿ العالـ وىذه التنظيمات محترفػأ وتممػؾ إمكانيػات ممتػازة وليػا ذاليػا ذنيػأ تنشػط لضػرب

مصػػالح الػػدوؿ األذػػرب الحيويػػأ كػػالمرافؽ اتقتصػػاديأ وذطػػوط المواصػػالت لمحاولػػأ إضػػعافيا أمػػاـ
الػ ػرأي الع ػػاـ ال ػػداذم بحا ػػأ إرغامي ػػا عم ػػى اتنك ػػحاب م ػػف الت ػػدذؿ فػ ػ من ػػاطؽ ننوذى ػػا وم ػػف ى ػػذه
التنظيمات القاعدة الت تطورت فيما بعد لتأذذ تنظيما اكثر تطرفا عرؼ بتنظيـ ل داعش) ل)41ا وىذه
التنظيمات لـ تكف تدذالتيا بمنأب عف دعـ اقميم  -دول مباشر وغير مباشر وكاز مف اىػداؼ

اكػػتراتيايأ آثػػرت واقػػع منطقػػأ الشػػرؽ اتوكػػط فػ ظػػؿ كمكػػمأ التيييػرات التػ تحػػت الػػنظـ الكياكػػيأ

لعدد مف البمػداف العربيػأ واوقعػت فتيػؿ الصػراعات الداذميػأ التػ ميػدت كػبؿ التػدذؿ ليػذه العصػابات
والعبث بأمنيا ومكتقبميا ااا

كما يطمؽ البعض عمييػا مكػمى الحػرب الياينػأ ألنيػا عبػارة عػف نػوع متميػز مػف القتػاؿ يعاػز

فيو الايش النظام مف اإلطاحأ بالذصـ حتى أنو يعتقد إف العدو لـ يكف محترفاخ ممػا يابػره عمػى

ذوض حرباخ غير نظاميأ تحت افكار ى مزيج مف مناىيـ الحروب الشعبيأ والحروب الثوريأ وحرب

العصابات وباكتذداـ الوكائؿ الحديثػأ لمحػرب والتػ تتمتػع بتكنولوايػا متميػزة ت تذضػع لقواعػد ثابتػأ
وت ألي شػػكؿ مػػف اشػػكاؿ التنظػػيـ القيػػادي والكػػوق

فقػػد تصػػبح ىكػػذا حػػروب ماػػاتخ منتوح ػاخ لص ػراع

ينشػػأ بػػيف الحكومػػات والايػػوش وتاػػري احػػداثيا مػػف دوف قيػػود أذالقيػػأ حػػيف تكػػتذدـ كػػؿ الوكػػائؿ

والطرؽ المكمحأ وغير المكمحأ إلابار الذصوـ لمذضوع إلرادة مف يشف الحرب حتى مواف أدب ذلؾ
الى كقوط اعداد ىائمأ مف الضحايا المدنييفل )42ا

- 41لينظر أشرؼ ابو اليوؿ حروب الايؿ الرابع  :محاولأ لمنيـ والتمييز اا متاح عمى الرابط :
http://www.ahram.org.eg/News/818351/88/818182/
42ل-لليتالّول داغلحلَلطبْ الحألىتحاللللحلؼو ل52212لللحلسنال151للليِل82لٌّلٌْل8112لللص1ل..
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فقد باتت التنظيمات اإلرىابيأ أحػدب وكػائؿ األكػتراتيايأ غيػر مباشػرة التػ تكػتذدميا الػدوؿ

ف حربيا اليير معمنأ عمى دوؿ العدو اف ىػذه التنظيمػات كػتابر ىػذه الػدوؿ عمػى أكػتذداـ قواتيػا
العكػػكريأ لمػػتذمص مػػف تمػػؾ المنظمػػات األرىابيػػأ ف ػ معركػػأ طويمػػأ تكػػتنزؼ فييػػا القػػدرات العكػػكريأ
واألقتصػػاديأ اكمػػا يحػػدث ف ػ الع ػراؽ وكػػوريا وف ػ ليبيػػا ومػػا يحػػدث ف ػ مصػػر بعػػد الربيػػع العرب ػ

.وغيرىا مف الدوؿ المرشحأ لمثػؿ ىػذه العمميػات ا أف ىػدؼ ىػذه العمميػات كػيكوف أضػعاؼ الايػوش
بحيػث تتكػػوف قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ الرئيكػػيأ المركػػومأ وأكػػتنزاؼ أقتصػػاد الػػدوؿ حتػػى تتقػػدر
عمى تأميف متطمبات المواطنيفل)43ا

وحيث اف الوتيات المتحدة اتمريكيأ باتت تشكؿ أكبر قوة إعالميأ ف العالـ كوا مف حيث

حاـ ممكيتيا لوكائؿ اتعالـ أو كيطرة ىذه الوكائؿ وممكيتيا لوكائؿ إعالـ ف دوؿ أذرب اانبيػأا

فبحكػػب إحصػػا ات أوردىػػا  Herbert Schillerف ػ كتابػػو ل )The mind managersف ػ ف
الوتيات المتحدة فييا  6711محطأ إذاعيأ تااريأ ومػا يزيػد عػف  711محطػأ تمنزيونيػأ و 1511
صحينأ يوميأ ومئات مف الدورياتل)44ا

واميػػع ىػػذه المحطػػات والوكػػاتت تذضػػع لمماكنػػأ اإلعالميػػأ اتمريكيػػأ الت ػ تحػػاوؿ توظيػػؼ

الكياكػػأ اتمريكيػػأ الموايػػأ بالضػػد مػػف الػػدوؿ التػ ت تكػػتايب ترادتيػػاا فعمػػى كػػبيؿ المثػػاؿ اطمقػػت
وك ػػائؿ اتع ػػالـ اتمريكي ػػأ عم ػػى عممي ػػأ لغ ػػزو العػ ػراؽ) عممي ػػأ لتحري ػػر العػ ػراؽ) فػ ػ تالع ػػب واض ػػح

باتلناظ وعمػى نحػو يحقػؽ األىػداؼ المذطػط ليػا فالوتيػات المتحػدة تكػتذدـ اعالميػا الركػم لبػث

ركائميا حكب أاندتيا تااه كػؿ دولػأا وفػ المقابػؿ لػـ يػتذمص اتعػالـ المحمػ لػدوؿ العػالـ الثالػث
تماماخ مف تبعيتو لالعالـ األانب

بؿ يتأثر بشكؿ أو ببذر بما تنقمو المؤككات اإلعالميأ اتمريكيػأ

الكبرب ووكاتت اتنبا األانبيأ الت تشكؿ مصد اخر واكع ف ذريطأ الصحؼ والقنوات المحميأا

ومف ذػالؿ اتبػواؽ اإلعالميػأ اتمريكيػأ تقػوـ الوتيػات المتحػدة بحػرب األفكػار وتيييػر عقائػد

الماتمع وتواياتوا فعمى كبيؿ المثاؿ تكتيؿ الوتيات المتحدة مصطمح ك الحرب عمى اإلرىابك ف

ركائميا اإلعالميأ كوا ف برامج قنواتيا التمنزيونيأ أو ف الصحافأ المقرو ة لتبرير حروبيا عمى

الدوؿ األذربا وف ىذا اتطار صرحت وزيرة الذارايػأ اتمريكيػأ الكػابقأ ككونػدالي از اريػسك ب ػ ك أننػا

ضػػالعوف فػ حػػرب األفكػػار أكثػػر ممػػا نحػػف منػػدماوف فػ حػػرب الايػػوشكا ومػػف ذػػالؿ ىػػذا المػػنيج

53ل-ل ًهبساال ا ل اا دلحلْاولػؼااٌل ةياسلحلناٌحالحلتظااتُللًًزّاتلحالػااالالحلتظاتُلحلسا هقل( سا الىْكات)لليااإ ل
تًالحلةْتلحلتحهاغلجؼاتاولحػاتا حًل س ساْ ًلػياَلػٌح اتلػاوولل ىتيا لحناشا دلحل سا لًحلتكاٌ لحالفاظا ُللًساٌدل
حأل ٌحثلحلتؼْشْاللًحن عل ساٌّ الحلاؼيْمللًج شِلحلةيتللًحلاؼْْقلحلسْ سِللًساٌدلحلاؼ اتلحأل ناِللًػاوال
نالحىالحالنا ه الل كوحًل لىذهلحلؼٌح تلجس الح ار ن ًل حختلحلتةاتغللّرٌ لهشكتلؽ ْؼِلحلَلحياتحزلدغ اال رْرْاال
لوٍلحلشؼالياِلحلايْْاتل...لُّنظاتل:لااْت دلحلياٌحدُللحلتنظٌ االحإلػال ْاا:لحلةْاتلحلتحهاغل ا لحلباتًالًحلؼتيْا ال
حلن سْالل ةيالحل ودحس الحإلػال ْاللحلتتكاللحلوّترتحؽِلحلؼتهِلليودحسا الحالسااتحجْةْالًحلسْ ساْالًحالفاظا ّالل
هتلْ للحلؼو ل()5ل غسطسل8112للص.11ل ل
ّ - 44ن ل تولخيْتلللحالػالالكسالحلدئْسِليِلحلبتًالحلبوّدالل ةيالحلسْ سالحلوًلْاالل تكااللحالىاتحالليودحسا ال
حلسْ سْالًحالساتحجْةْاللحلر ىتوللحلتةيول()85للحلؼو ل()812لٌّلٌْل8112للص.888
26

تقوـ الوتيات المتحػدة بذمػؽ بػؤر التػوتر والصػراعات فػ دوؿ العػالـ المكػتيدفأ بقصػد الكػيطرة عمييػا

عػػف طريػػؽ تنكيكيػػا الػػى دويػػالت عرقيػػأ وطائنيػػأ واشػػعاؿ الذالفػػات والكراىيػػأ داذػػؿ نكػػيج الماتمػػع
الواحد باإلضافأ الى تحريض الشعوب عمػى حكاميػا تشػاعأ النوضػى والتذريػب تنيػاؾ ىػذه الػدوؿ

بالحروب الداذميأل)45ا

لقػػػد اكػ ػػتناد النػػػاعموف ف ػ ػ الايػ ػػؿ ال اربػ ػػع مػ ػػف الحػ ػػروب ذػ ػػالؿ الكػ ػػنوات األذي ػ ػرة وعمػ ػػى واػ ػػو

الذصوص الوتيات المتحدة اتمريكيأ بعد الحاؽ الضعؼ أو التنتت التدريا لمبنى اتاتماعيأ ف

الكثيػػر مػػف الػػدوؿ الت ػ يكػػعوف الػػى اكػػتيدافيا إذ وتبػػرز تمػػؾ اتنقكػػامات بشػػكؿ أوضػػح ف ػ الوقػػت
الػراىف وىػو مػا ياعػؿ ميمػأ زعزعػأ أكػتقرار الػدوؿ أكثػر كػيولأ تكػيما منطقػأ الشػرؽ األوكػط التػ

بات فييا الصراع واضحاخ ذصوصاخ ف الاوانب المذىبيأ والطائنيأ وذلؾ مف أاؿ تبو موقع الريادة

ف العالـ اإلكالم

وىو ما اعطى لموتيات المتحدة اتمريكيأ فرصأ الماو الى تنظيمػات مػا دوف

الدولأ لمقتاؿ بالوكالأ مف أمثاؿ تنظيـ داعشا
وبػػالنظر الػػى الذطػػاب اإلعالم ػ

المتمثػػؿ ف ػ الصػػور ومقػػاطع النيػػديو الدمويػػأ الت ػ يعكػػؼ

تنظػػيـ كداعػػشك عمػػى بثيػػا مػػف حػػيف الػػى آذػػر يمكػػف اكػػتنباط مػػدب حػػرص التنظػػيـ اإلرىػػاب عمػػى
إيصاؿ مدب وحشيتو لممواطنيف والحكومات وذلؾ لتحقيؽ ثالثأ أىداؼ رئيكيأ وى ل:)46

أوالا :نشر ثقافأ الذوؼ والرعب داذؿ أنكاأ الدوؿ تصابتيا بالوىفا

دا ي ا :تانيد المزيد مف الشباب تحت مظمأ الديف لتحقيؽ توكع التنظيـ اإلرىاب ا

دالد ن ا :إرغػػاـ الحكومػػات عمػػى قبػػوؿ واػػود كداعػػشك عمػػى أ ارضػػييا وىػػو مػػا كيصػػبح فيمػػا بعػػد ذريعػػأ
أكاكيأ لتدذؿ القوب الكبرب اتكتعماريأ ف تمؾ الدوؿ مف أاؿ حمايتياا

وق ػػد اك ػػتطاع كداع ػػشك بذطاب ػػو ال ػػدين أح ػػتالؿ عق ػػوؿ ع ػػدد ت ب ػػأس ب ػػو م ػػف الش ػػباب وتحول ػػت

المنطقػػأ العربيػػأ الػػى بيئػػأ انقكػػامات وص ػراعات مثػػؿ الع ػراؽ وليبيػػا والػػيمف بػػؿ أصػػبحت كػػوريا
تذضع لتقاكـ ننوذ بيف القوب الدوليأ المتصارعأ عميياا

الخاتمة:
لػػـ تعػػد حػػروب الايػػؿ ال اربػػع امتػػدادا لمحػػروب الت ػ اعتػػادت اإلدارات اتمريكيػػأ ذوضػػيا ضػػد مػػف
تعتبرىـ اعدا لمصالحيا الكياكيأ واتقتصاديأ ومػف تشػكؿ تيديػدا ألمنيػا القػوم ورفػاه شػعبيا انمػا
نمطا اديدا يتضمف كؿ ما متوافر لدييا مف التطورات التقنيػأ والكػيبرانيأ التػ اعطػت ل لػأ العكػكريأ

األمريكيػػأ بػػؿ لمعػػالـ اامػػع دو ار اكثػػر فاعميػػأ ودقػػأ ف ػ تحديػػد اليػػداؼ وبمػػوغ النتػػائج بػػؿ اف ىػػذه

الحػػروب تشػػكؿ اػػيال مذتمنػػا بنيويػاخ عػػف الحػػروب الكػػابقأ او التقميديػأ التػ كانػػت تحتػػؿ فييػػا الايػػوش

النظاميأ مناطؽ مذتمنأ مف الدوؿ المعاديأ لمكيطرة عمييا أو عمى از منيا ف حيف اف عنواف ىذا
ّ - 45ن ل تولخيْتللل ظودلس هقللصل.882
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الايؿ واكتراتيايتو ىو “إفشاؿ الدولأ ”.ومف ذالؿ ما وظنتو الوتيات المتحدة مف ذالؿ تمؾ الحروب
المعاصرة اكػتراتيايا وفػ المنػاطؽ الينيػأ مػف العػالـ وتحديػدا الشػرؽ األوكػط كػاف قػد اعطػى ليػا قػدرة

ف التعامؿ مع العدو باقؿ ايد وكمنأ ااا كما وتوصؿ البحث الى اآلت :

 .1اف الايؿ الرابع مف الحروب التػ اعمػت الصػراعات الراىنػأ التػ تشػيدىا بعػض دوؿ المنطقػأ
أكثر تعقيداخ مف ذي قبؿ؛ ألف القائميف بيػذه الحػروب فػ بعػض األحيػاف أطػراؼ غيػر منظػورة
تكعى الى إثارة النوضى وعدـ اتكتقرار داذؿ الدوؿ والماتمعاتا

 .2أف بع ػػض النواعػػؿ الدوليػػأ ومنيػػا التنظيمػػات اترىابيػػأ حنػػز اإلدارات اتمريكيػػأ اف تعم ػػد إلػػى
أكػػتعماؿ التكتيكػػات واإلاػ ار ات الذاصػػأ بالايػػؿ ال اربػػع مػػف الحػػروب ضػػدىا بالتنكػػيؽ مػػع دوؿ
أذػػرب إد اركػاخ منيػػا لناعميػػأ تمػػؾ التقنيػػات إذ تعػػدىا أدوات مالئمػػأ لتحقيػػؽ امتيػػازات اكػػتراتيايأ
عمى حكاب دوؿ مناىضأ أو ف مواايأ تحالنات قوب تيدد األمف والكمـ العالمييفا

 .3اف تمػػؾ الحػػروب زادت مػػف فوضػػى المنػػاطؽ الحيويػػأ مػػف العػػالـ تكػػيما منطقػػأ الشػػرؽ األوكػػط
واعػػؿ منيػػا منػػاطؽ وبػػؤر صػراع مكػػتمرة لمحنػػاظ عمػػى توااػػد امريكػ دائػػـ وىػػو مػػف الناحيػػأ
الشكميأ ليبقى مضموف تمؾ الحروب تحقيؽ األىداؼ اتكتراتيايأ ذات البعاد اتقتصاديأ وقدر

تعمؽ األمر بمصالحيا العميا اا

 .4اكػػتطاعت الوتيػػات المتحػػدة اف تذتػػزؿ ىيمنتيػػا عمػػى منطقػػأ الشػػرؽ األوكػػط مػػف ذػػالؿ ىػػذا
الايػػؿ مػػف الحػػروب والت ػ اعطػػت مػػردود اقتصػػادي بالنكػػبأ لحاػػـ اتننػػاؽ العكػػكري وذلػػؾ
باكػػػتذداـ اقػ ػػؿ مػػػف القػػػدرات العكػ ػػكريأ والانػ ػػود واتليػ ػػات ممػ ػػا كان ػػت تك ػػتيمكيا ف ػ ػ الحػ ػػروب

التقميديأ وىذا ف حد ذاتو يشكؿ تطو ار ممحوظا ف ادارة الحروب المعاصرة ووقت الحكـ اا
المصادر
أوالا -الكت الوربية والمترنمة
1ا اٌزّف.لس.لن ُللىتلحنايَلحلرت لحأل تّكِللجتاتا:ل بتولقهتحىْملحلؼ ول للحلؼ ْك للينشتللحلتتيكالحلؼتهْاال
حلسؼٌ ّاللؽ1لل.8118
2ا ىش الحلبي اِللحالسااتحجْةْالحلترات االلياظاوُللباتًالحلةْاتلحلتحهاغلًجباوّ جي للياِل ةتٌػاال ا ل ْ :لحلةْاتل
حلتحهااغل ا لحلبااتًاللؽ1لل تكاااللحال اا دحالليودحساا الًحل بااٌةلحالساااتحجْةْالل هااٌل ااِلل(8112لحلنساا ال
حاللْكاتًنْا).
ثانيا -الدوريات
1ا تولػا ؽفللجيوّاوحال اظا ػوو:لخْا دحالًحاانط لياِلق حدولثاالةل ز ا الك اتٍلياِلحلشاتقلحألًساؾلل ةياال
قجة ىاااا الحال ااااوحةلل تكاااااللحلتسااااار تللألهباااا ةلًحلودحساااا الحلتارو ااااالل هااااٌل ااااِللحلؼااااو ل()15للساااا ات ت-ل
كاٌهت.8118
2ا حّت لداالل ن فش ال ًلْالالاك ثلحلبتًالحلبوّداليِلحلرت لحلب ُلًحلؼشتّ لل ةيالحلسْ سالحلوًلْالل تكاالل
حالىتحالليودحس الحلسْ سْالًحالساتحجْةْاللحلر ىتوللحلتةيول()85للحلؼو ل()812لٌّلٌْل.8112
3ا سا القهااتحىْمللحلاااوحػْ الحأل نْااالليابااٌالالحلاكنٌلٌاْااالحلسااتّؼاليااِلحلؼ ا لملل ةيااالقجة ىا الحال ااوحةلل تكااالل
حلتسار تللألهب ةلًحلودحس الحلتارو الل هٌل ِللحلؼو ل()85للنٌيت ت-ل ّست تل.8112
4ا زالػتتللج ؼ الحالساتحجْةْالحال تّكْاليِل نطرالحلشتقلحألًسؾلل ةيالقجة ىا الحال اوحةلل تكااللحلتساار تل
لألهب ةلًحلودحس الحلتارو الل هٌل ِللحلؼو ل()11للٌّنٌْل.8118
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5ا ّن ل تولخيْتللحالػالالكسالحلدئْسِليِلحلباتًالحلبوّداالل ةياالحلسْ ساالحلوًلْاالل تكااللحالىاتحالليودحسا ال
حلسْ سْالًحالساتحجْةْاللحلر ىتوللحلتةيول()85للحلؼو ل()812لٌّلٌْل.8112
6ا س دولػ ولحلؼالّالللحلبتالحلسْ تحنْا..لحلاوحػْ الحلتباتياللاظا ػولحليةتا الحاللْكاتًنْاالػياَلحلسا الحلوًلْاالل
ةيااالقجة ىاا الحال ااوحةلل تكاااللحلتسااار تللألهباا ةلًحلودحساا الحلتارو ااالل هااٌل ااِللحلؼااو ل()81لل اا دس-ل
حهتّت.8112
7ا ست الاٌهٌ ًايٌللجالحّولحسا وحالحألسيبالحلسْ تحنْاليِلحلظتحػ الحلوًلْالل ةيالحجة ىا الحال اوحةلل تكاالل
حلتسار تللألهب ةلًحلودحس الحلتارو الل هٌل ِللحلؼو ل()85لنٌيت تل–ل ّست تل.8112
8ا اْت دلحليٌحدُللحلتنظٌ الحإلػال ْا:لحلةْتلحلتحهغل لحلبتًالًحلؼتيْ الحلن ساْالل ةياالحلودحسا الحإلػال ْاالل
حلتتكاللحلوّترتحؽِلحلؼتهِلليودحس الحالساتحجْةْالًحلسْ سْالًحالفاظ ّاللهتلْ للحلؼو ل()5ل غسطسل.8112
9ا طبْ الحألىتحاللللحلؼو ل52212لللحلسنال151للليِل82لٌّلٌْ.
11ا لااٌحدل .ل بتااولحلي ا دُ:لفااتحدوليااِل يااٌالحلةْااتلحلتحهااغل ا لحلبااتًالل ةيااالحلسْ سااالحلوًلْااالل تكاااللحالىااتحال
ليودحس الحلسْ سْالًحالساتحجْةْاللحلر ىتوللحلتةيول()85للحلؼو ل()812لل كاٌهتل.8112
11ا بتٌ لهسٌْنِلل تًالحلةْتلحلتحهغ..لحلسْ س الحلاوخيْاللوػمل نظت الحلتةاتغلحلتونِلل ةيالحلسْ سالحلوًلْاالل
تكاللحالىتحالليودحس الحلسْ سْالًحالساتحجْةْاللحلر ىتوللحلتةيول()85للحلؼو ل()812لٌّلٌْل.8112
12ا بتول نْسلس لمللجتح الً س الحلظ ر اليِلحلشتقلحألًسؾلل ةيالحلسْ سالحلوًلْالل تكاللحالىاتحالليودحسا ال
حلسْ سْالًحالساتحجْةْاللحلر ىتوللحلتةيول()85للحلؼو ل()818لّن ّتل.8112

دالدا -البحوث والتقارير االليكترو ية
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تول ىتلحلسؼْول:ل"حلسْ سالحال تّكْاليِلحلشتقلحألًسؾلحلةوّو"لػيَلحلتحهؾل :ل
https://www.hespress.com/opinions/325888.html
اتفلحهٌلحليٌثلل تًالحلةْتلحلتحهغل:ل ب ًلاللي يملًحلاتْْالل..ل ا حلػيَلحلتحهؾل :ل
http://www.ahram.org.eg/News/818351/88/818182/

ل
" .3لحلاوختلحال تّكِليِلحلؼ لمل:لست لج دّ ِل"ل ا حلػيَللحلتحهؾل:ل ل
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a888fdcb-8153-5de8-2f5
" .5حلشتقلحالًسؾللًحلْ الحلايْْتلحأل تّكِل"ل ر ثل ا حلػيَلحلتحهؾل :ل
 https://www.swissinfo.ch/ara/ل
 .8حلسْ سالحأل تّكْاليِلحلشتقلحألًسؾل ...ىوحيي لًًس ئتلجن ْذى ل:لحلؼتحقلحنتٌذا ًل..لػيَلحلتحهؾل:ل ل
https://www.politics-dz.com/community/threads/alsias-al-mriki-fi-alshrq-al-ust-xdafxauusa-l-tnfidhxa-alyraq-anmudhga.13888/
" .8لح تّك لًاتقلحلسٌّسل"لها دّخل12ل/لي تحّتل8112/لػيَلحلتحهؾل ل
https://www.eremnews.com/opinion/selections/282888
 .2ه سملػدت للجتح ا...لًحلت ولحألطٌلْالحلؼ لتْالل ٌفغلحلتتكاللحلوّترتحؽِلحلؼتهِلليودحس الحالساتحجْةْال
ًحالفاظ ّالًحلسْ سْاللهتلْ لل8112/11/82لل ا حلػيَلحلتحهؾ ل
https://democraticac.de/?p=83181ل
س ل هٌلؽ لاللحلشتقلحألًسؾ:لآلْ الحلايْْتلحأل تّكِ؟لل ٌفاغلساٌّسلحن اٌلل/85ي تحّات8113/لل اا حلػياَل
.2
حلتحهؾ :ل
https://www.swissinfo.ch/ara/%D28A28D28258D28B58D28B18D2828%D28A28D28258D28A38D28228D28B38D28B2-%D28A88D28258D282A%D28A28D28AA%D28A28D28258D28AA%D28BA%D282A%D282A%D28B1%D28A28D28258D28A38D28288D28B18D282A%D28238D282A-/3185188
 .2سااْوُلح تااولها لح تااولسا لمللل را ثلهؼنااٌح ل"لحلاااوختلحال تّكااِلحلؼسااكتُليااِلحلؼا لمل..لساات لجا دّ ِ"للل تكااالل
حلةالّتولليودحس الػيَلحلتحهؾ:ل
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a888fdcb-8153-5de8-2f
" .11سْ سالحلؼاللا..لكْفلجبٌلتل تّك ل لحالنؼالحثلليرٌولحألكدتلجأثْتحليِلحلؼ لم؟ل"لػيَلحلتحهؾل :ل
https://newsformy.com/news-58212.html
" .11ل ىتولحالسالاليٌهْ لل:لحالس الًحلؼالج"لػيَلحلتحهؾل :ل
http://alrashedoon.com/?p=381
 .18تكاللحلةالّتولليودحس الللػيَلحلتحهؾل :ل
http://studies.aljazeera.net/ar/centernews/8112/11/121111118888888.html
ٌ .13فغلسك ُلنٌْزلحلؼتهْال ر ثل ا حلػيَلحلتحهؾ:ل
لhttps://www.skynewsarabia.com/business/1315183
 .15بتولحلت ْبِل"لح تّك لًاتقلحلسٌّس"لػيَل ٌفغلحلؼْ لحالخ دُلًػيَلحلتحهؾل :ل
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https://al-ain.com/article/america-east-of-suez
: "ل ؼيٌ ال س سْالػ لحلٌالّ الحلتابوولحأل تّكْا"لػيَلحلتحهؾ.18
http://www.bbc.com/arabic/world-32252238
 ل: ٌفغلحل نكلحلوًلِل ٌثلحالفاظ لحال تّكِلػيَلحلتحهؾل.18
https://data.albankaldawli.org/country/US
لل
: ًس الػ ْ ِلهؼنٌح ل«ه س ؽا»ل لىٌلج دّخل تًالحلةْتلحلتحهغلًكْفلهو ل؟لػيَلحلتحهؾ.12
لل
http://www.toraseyat.com/8112/12/11
 ل: ثيتحالحلؼسكتّاليِلحلبتًالللػيَلحلتحهؾل.12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D28AB%D28BA%D28B18D28A2_%D28A28D28258
D28AF%D28218D28B18D28B38D28228D28A28D28B1#8D28A28D28258D28AB
%D28BA%D28B18D28A28D28AA_%D28A28D28258D28B28D28B38D28238D28
B18D282A%D28A2_%D28218D282A_%D28A28D28258D28AD%D28B18D28228
D28A2

 المصادر بالمية اال كمي ية-رابوا
1. Howe Daniel, What Hath God Wrought. New York: Oxford University Press,2117
2. New York Times Current History: the European war , volume 9 1917.

31

