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ب

إىل األزض املثازكح ،أزض اإلسساء ،يصنع انسجال ،ينازج انعهى ًاإلتداع ،ييد انسساالخ انسًاًّح ًأزض األَثْاء ،تٌاتح
األزض إىل انسًاء ،يسسٍ خري انثشسّح ،إىل لساَا انيت َشراق إىل ثساىا ،إىل أّمٌَح انعصج "غصج" ،إىل يٍ ذفداه كم لطسج يٍ ديِ..
إىل (ًطين فهسطني احلثْثح)
إىل األكسيني انشيداء ،،إىل كم لطسج دو ساند ألجم فهسطني اىل شيداء انٌطٍ انعستِ إىل اجلسحَ  ،إىل األسسٍ ،إىل كم
يٍ ضحَّ يٍ أجم احلسّح ًانكسايح ًزفعح انٌطٍ ًاندٍّ.
إىل يٍ كاٌ سثة ًجٌدُ يف اندَْا ،إىل يٍ عهًّين كْف أثاتس نرحمْك يا أزٌَ إنْو يٍ طًٌح ،إىل يٍ زتّاَِ صغرياًً ،زعاَِ
كثرياً ..إىل يٍ طاند جسده آنح انثطش ًانغدز انصيٌَْْح آمثح ..إىل يٍ ذشراق انسًح إنْو (ًاندُ انغايل  -زمحو اهلل.) -
إىل انصاتسج املصاتسج ،انيت غًسذين تاحلة ًاحلناٌ ،إىل يٍ كاَد دعٌاذُيا ،نْالً ًهنازاً سثةَ ذٌفْمِ ًجناحِ  ،إىل يٍ دثسخ أّاييا
يف ذستْيت ًأفند شىسج عًسىا يف ذرنْم انصعاب يف طسّمِ ،إىل يٍ أيسَِ اهلل  -عصّ ًجم -أٌ أزفك هبا فالرتٌ زضاه
تسضاىا ..إىل (أيِ احلثْثح).
إىل يٍ كربْخُ ًذستّْدُ يعيى ،إىل يٍ شازكرُيى سنني احلْاج ..إىل( أخٌاذِ ًأخٌاَِ).
إىل سَكَين ًسندُ ،لُسّج عْين ًزفْمح دزتِ ،إىل يٍ ذشازكين حهٌ احلْاج ًيُسَّىا ,,إىل يٍ ذدفعين دًياً حنٌ األفضم..
إىل (شًجيت انغانْح).
إىل شّنح احلْاج ًَسجسيا ،فهراخ كثدُ ،سس سعادذِ..
إىل ( أتنائِ ًتناذِ).
إىل أىهِ ًزتعِ ًعائهيت  ،إىل كم يٍ أجنثَرْو لسّيت (تْد طًْا) ،إىل َسيب .
إىل أخٌاَِ انرٍّ مل ذهدىى أيِ ,زفاق دزتِ  ،شيالئِ ،إىل كم يٍ كاٌ يل عٌَاً ًسنداً يف يسريج انرعهْى..
إىل يٍ ذعجص انكهًاخ عٍ ًصف يكاَرو ..آسس انمهٌب ً ..صاحة االترسايح اندائًح..
إىل دًنح زئْس ًشزاء فهسطني انساتك (د .إمساعْم ىنْح)

ج

الحمد هلل الذي بنعمته تػتـ الاػحلححت ،كالاػةة كالسػةـ عمػ رسػكؿ اهلل ،سػدد األكلػدف كاآلخػردف،
الرحمة المهداة إل العحلمدف ،كعم آله كاحبه أجمعدف ،كمف تبعه كسحر عم هدده إل دكـ الددف كبعػد:
فإف مف فضؿ اهلل تعحل ككرمه عمي أف هداني ككفقنػي إلػ هػذا العمػؿ ،الػذي أسػ ؿ اهلل أف دكػكف
خحلاحً لكجهه الكردـ ،كأف دككف نفعحً لي كلكالدي كلممسممدف.
أكد أف أتقػػدـ بحلرػػكر الجزدػػؿ لكػػؿ مػػف أسػهـ فػػي إتمػػحـ هػػذ الد ارسػػة ،فػ دعك اهلل القػػددر أف دجػػزي
الجزء كؿ مف كحف لي عكنحً كسنداً بعد اهلل جؿ في عة بمعمكمة أك كممة أك جهد كحف سببحً في
عني خدر ا
أف أمضي قدمحً في مسدرة العمـ كالعطحء...
عظدـ الركر كاالمتنحف إل مف احغ أفكحري ،ككقؼ بجػحنبي حتػ بمغػت هػذ الد ارسػة أرػدهح ،إلػ

مف رػممني بعممػه ككقتػه ،ك ازد هػذ الرسػحلة لمعحنػحً كترػردفحً  ..إلػ األسػتحذ الػدكتكر /عبػد النحاػر محمػد

سركر ،فمه أسم اعتبحري كأادؽ دعكاتي.

كاسمحكا لي أف أركر مف منحني كقته كجهػد فػي طبحعػة هػذ الرسػحلة ،كهػـ :األ العزدػز محمػد

بحر ،كاأل العزدز أحمد زقػكت ،كاأل العزدػز هػحني عػدس ،ككػذلؾ األ العزدػز /أكػرـ السػطري الػذي أمػدنح
بترجمة العددد مف المقحالت األجنبدة.
كالركر مكاكؿ إل رئدس أكحددمدػة اددارة كالسدحسػة لمدراسػحت العمدػح ،الػدكتكر /محمػد المػدهكف،
كالنحئب األكحددمي الدكتكر /أحمد الكاددة ،ككؿ الطكاقـ العحممة في األكحددمدة.
كمح كأتقدـ بحلركر إل السحدة رئدس كأعضحء لجنة المنحقرػة الكػراـ الػذدف تكرمػكا بمنحقرػة بح،ػي،
لدخرج أحسف ححالً كأعطر مآالً في كضع بامحتهـ المررقة عم نتحئجه ،كتكجدهحتهـ كهـ :الدكتكر /أحمػد
جكاد الكاددة ،كالدكتكر /خحلد رجب رعبحف.
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ممخص الدراسة
" دسحتتل

تناولتتا دلا دس ت "نظسي ت دلضو تتخ دلة و أ ت وعلس تتا اتتخ دّ"تتن دل س ت و " "تتن ة ت ل د تتت دس
تط تتوس دلض تتس دال تتتسدتيا دّ"سي ت ت دل تتسي دن تتتوض يا ت ت دلضو تتخ دلة و أت ت  ،إلح تتادل دلتايتتسدا دلتت ت تسي تتا ا

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

تناولتتا دلا دس ت دلضو تتخ دلة و أت  ،لتتيف فت إطتتاس نظسيت دل"ت د"سة – دل"ةتاتتف فيوتتا – ودن"تتا فت إطتتاس دلوأتتا

تاةل دلواليتتاا دل"تحتتاة دّ"سي يت فت عحتتادل "دلس يت دل س ت و "
دل"و تتو ي دلتت ال تحت"تتل ة فتتا" ،تتا و وينتتا تت و
وتاز دلاول ،ودلاسة دلضو خ ودلن سدا دل سأي ودلص دس اا دلطا ضي س و تا اوا وعاودتوتا دل"ةتاضت ودلتت "تن
ع سز ا :دّادة دإل

"ي ودّادة دل

سي ودّادة دلض سيت ودللقافيت ودل يا تي ودالأتصتااي  ،و"نظ"تاا دل"ات"ت

دل"ان دلت ت "ل اخ تحقيق دل"صالح ودّ ادف دّ"سي ي
ود ت س تتا دلا دس ت ن"تتاس تط يقيت لاضو تتخ دلة و أت فت لت ل اول س ويت "حوسيت  ،و ت  :ا"ووسيت "صتتس
دل س وي  ،ودلا"ووسي دل س وي دل وسيا ،ودلا"ووسي دلاي ي  ،وو و حا يف د تطا ا دلواليتاا دل"تحتاة دإلطاحت
ايتتوو و"قتتاسدا تتسل دلتتاول ،وةاتتق حال ت "تتن دلص تسدع دلتتادةا دلتتسي تتاوسل يحتتسف وصتتا دلص تسدع دل س ت و
دإل ت دس يا إلتتخ صتسدع س ت و – س ت و  ،يصت و فت "صتتاح دلحايتتف دال تتتسدتيا لاواليتتاا دل"تحتتاة دّ"سي يت
"إ دس يل"
تطسأتا دلا دس ت إلتخ ت ل "وداوت دلضو تخ دلة و أت
و تسلك و
اادن دل"نطق دل س وي اسدء سد دل"ةطط دلة يل

س ويتا فت "حاولت لاح وتا "تن دل"ةتاطس دلتت توداته

و اتتخ علتتس تتسد دل"ةطتتط دّ"سي ت لا"نطق ت وتاد ياتتته اتتخ دّ"تتن دل س ت و حتتاول دل اح تل د تش تسدف " تتتق ل
يناسيو اا " تق اي لا"نطق
دل"نطق دل س وي وو
"تتا ود تتتةام دل احتتل "نتتا ض "ت تتااة لاوصتتول إلتتخ ا"ا ت "تتن دال تتتنتاااا ودلتوصتتياا ،ت تتوم ف ت إص ت

دّنظ" ت ت دل س وي ت ت  ،وسف ت ت دل ت تسو دل" نوي ت ت لاش ت ت و دل س وي ت ت  ،وت "يت تتق إاسدك دل" ت تودطن "ةت تتاطس دل"ةططت تتاا
دّ"سي يت ت  ،و تتان " تتن ع تتسز دل"ن تتا ض دل" تتتةا"  :دل" تتنوض دلت تتاسية  ،ودل" تتنوض دلوص تتض دلتحايات ت  " ،تتا وت ت وتم
دال ت"اا اخ نظسي دل"صاح دلقو"ي  ،و سلك تم دال تت ان تاأت دس دلنة ت دلحا "ت  ،وتتم دال تسشتاا تال"نوض

دال تشسدف
وةاصا دلا دس

إلخ عن دلوالياا دل"تحاة دّ"سي ي  -ف إطاس نظسي دلضو خ دلة و أ  -ت ت خ ال تتنزدف

دلاول دل س وي  ،ودالنق ام ادةل دلاول دلودحاة لةاق ياناا ااياة ف دل"نطق " ،ن شأنوا عن ت توم فت ت زيتز
ز

حالت ت دلةت ت ف ودالنق تتام دل س ت ت و  ،وت" تتنح دلضسصت ت دل ا"ات ت لت تترإ دس يل لاوي"نت ت ودلتض تتسا فت ت دل"نطقت ت دل س ويت ت ،
" تةا" عاو ٍ
دا "ت ااة ع سز ا :دإل م ،و"نظ"تاا دل"ات"ت دل"تان  ،ودلتاسة دّأايتاا دلاينيت ودل سأيت  -دلتت
از دلنظام دإلأاي" دل س

اخ حاوا ، -ودلتسسع ح"اي حقوق دإلن تان ،وتوظيتف ت

لألنظ" دل يا ي  ،ود تسدتياي دل اط دل يا

ودلت ت – ف ت  -ت" نتتا "تتن ة لوتتا دإلطاح ت

ايوشا

س إاةالوا ف "تا

س"توز دل" اس ت

ودالأتصااي ،اإل اف إلخ دلتاةل دل ت سي إن لتزم دّ"تس،

تتسوو ت

دلحس دّ اي

ح

دّنظ" ت ردلاي تاتوسي ت

ش ت ل "تتتتا  ،و تتا"ا

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
اإلطار النظرم لمدراسة
أكالن -المقدمة:
لقد انتهجت الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجيات عدة في منطقػة الشػرؽ األكسػط منػذ

ب ػػزكغ نجمه ػػا بع ػػد الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة كحت ػػا يكمن ػػا المعاص ػػر ت ممه ػػا العدي ػػد م ػػف المش ػػاري

األمريكية التي تنػاكب عميهػا إدارات أمريكيػة م تمفػة بػيف جمهػكرييف كديمقػراطييف كأ طػر مػا فػي

الفكر األمريكي هك االستم اررية كالتكاممية في األداء فنجد أف المشركع يأتي استكماال لم ططات
سابقه كهكذا.
كػػاف مػػف أبػػرز هػػذي المشػػاري التػػي تيجمػػي الفكػػر االسػػتراتيجي األمريكػػي :مشػػركع الشػػرؽ
األكسط الجديد الذم تسعا الكاليات المتحدة بمسػاعدة الػدكؿ الغربيػة كاسػراييؿ مػف للػه إلعػادة

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

بأسػػمكب جديػػد بحجػػة تشػػجي الديمقراطيػػة كالحكػػـ الصػػالف ،كتكسػػي الفػػرص اال تصػػادية كبنػػاء

مجتمػ معرفػػي ،كتغييػػر منػػاها التعمػػيـ فػػي الػػدكؿ العربيػػة ،ثػػـ تطػػكر الفكػػر األمريكػػي ليصػػؿ إلػػا
نظرية الفكضا ال ٌل ة التي تستند عما ركايز كثيرها أهمها التفكيؾ كالتجزية ،ثـ إعادة التشكيؿ

كالبناء في المنطقة العربية لتحقيؽ المطام كالمصالف األمريكية.

تعتب ػػر نظريػ ػةي الفكض ػػا ال ٌل ػػة م ػػف أ ط ػػر النظري ػػات الت ػػي اعتم ػػدت عميه ػػا الكالي ػػات

ػي صكصػان ،كهػػي بمثابػػة
المتحػػدة األمريكيػػة فػػي اسػػتراتيجيتها تجػػاي العػػالـ عمكمػان ،كالػػكطف العربػ ٌ
أسػػمكب جديػػد إلدارة كتكجيػػه مصػػالحها كأهػػدافها ،بعػػد سػػقكط االتحػػاد السػػكفيتي كالتفػػرد بالنظػػاـ

ػارها التطبيق ػػي بع ػػد اعتماده ػػا ف ػػي اإلس ػػتراتيجية األمريكي ػػة
ال ػػدكلي ،فق ػػد أ ػػذت ه ػػذي النظريػ ػةي مس ػ ى
ػي ،حيػػث تسػػتند هػػذي النظريػػة عمػػا الحفػػاظ عمػػا المصػػالف كاألهػػداؼ
لتطبيقهػػا عمػػا الػػكطف العربػ ٌ

األمريكية بأ ؿ الم اطر كالتكمفة ،كهذا األسػمكب نتػاج إدراؾ كتغييػر فػي اإلسػتراتيجية األمريكيػة،

األسمكب السايد.
إذ أف أسمكب المكاجهة العسكرية كاف
ى

كيمك ػػف الق ػػكؿ ف ػػي ه ػػذا اإلط ػػار :إف أكؿ م ػػف ص ػػاغ مفه ػػكـ ه ػػذي النظري ػػة ه ػػك المفك ػػر

األمريكي (مايكػؿ ليػدف العضو االاوز فا وعادعأوراكد
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عػػاـ  ،2003بعػػد أف الحػػظ ت ارجػ ػ السياسػػة األمريكيػػة فػػي منطق ػػة الشػػرؽ األكسػػط ،كاعطاءه ػػا
و
عديدة ،منها :الفكضا كالبناء أك التدمير كالبناء.
مسميات
ى
كترتكز ىذه النظرية عمى أيسس ،أىميا :
 -التغيير الكامؿ في الشرؽ األكسط.

 -إعادة بناء بعد هدـ األسس كالتقاليد القديمة

 كض ػ اصػػلحات شػػاممة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط عمػػا المسػػتكيات السياسػػية كاال تصػػاديةكاالجتماعية كافة كغيرها.

ػكر نظري ػػة الفكض ػػا ال ٌل ػػة ،كبمثاب ػػة اس ػػتراتيجية جدي ػػدة لمكالي ػػات
كتعتب ػػر ه ػػذي ي
األسػ ػس مح ػ ى
بي صكصان ،كيرتبط بها أيضان مشػركع الشػرؽ
المتحدة األمريكية تجاي العالـ عمكمان كالكطف العر ٌ

األكسػػط الجديػػد ،ككػػذلؾ لمنظػػاـ العػػالمي الجديػػد ،كهػػك مػػا تػػـ التص ػريف بػػه عمػػا لسػػاف ال ػرييس

األسبؽ (جكرج بكش االبف ،كمستشارة األمف القكمي (ككندالي از رايس .

يتجسػد فيمػا تشػهدي
إف م اض هذي اإلستراتيجية كتداعيات تطبيقها عما المجتمعات العر ٌبيػة
ٌ
ػي" – مػػف ص ػراعات دا ميػػة كعمػػا
هػػذي المنطقػػة  -بعػػد مػػا اصػػطمف عمػػا تسػػميته " الربي ػ العربػ ٌ
أسس طايفية ك كمية كعشايرية ما هي إال نتاج لهذي النظرية.

كيمكػػف القػػكؿ فػػي النهايػػة :إف هػػذي النظريػػة ال تسػػتهدؼ فقػػط حفػػظ المصػػالف األمريكيػػة فػػي

المنطقػة العر ٌبيػة كالمتمثمػة فػي الػنفط كالمػكارد الطبيعيػػة كالممػرات البحريػة ،بػؿ تتعػدل ذلػؾ لتصػػؿ
إلا حماية الكياف اإلسراييمي ،م إد اؿ تغيرات جكهرية في نمط كسمككيات كمعتقػدات الشػعكب
العر ٌبية ،كاستبدالها بثقافة التعايش كغيرها مف مسميات تتماشا م النظاـ العالمي الجديد.
ل ػػذلؾ نحػ ػف بحاج ػػة إل ػػا معرف ػػة كادراؾ ط ػػكرة السياس ػػة ال ارجي ػػة األمريكي ػػة تج ػػاي المنطق ػػة

العر ٌبية ،كمف هنػا تكمػف أهميػة هػذي الد ارسػة ،كالتػي مػف للهػا سػيحاكؿ الباحػث صػياغة ال ي طػةٌ
البحثية مف الناحية الشكمية كالمكضكعية.

1ادعأراكاحزثاس زسزت كد

عاتأسسا عا 3491أرفالـا"الر زعاعن،ا تحس نادؤسسزت،ادازرئاالح ةااألد
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ثانيان -مشكمة الدراسة:
تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ التغيير كاالستم اررية في الفكػر االسػتراتيجي األمريكػي تجػاي

دكؿ المنطقػػػة العر ٌبي ػ ػة ،كذلػ ػػؾ يعطػ ػػي نكع ػ ػان مػ ػػف عػ ػػدـ الغمػ ػػكض فػ ػػي مكا ػ ػػؼ الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة
األمريكية ،كجكهر اإلشكاؿ هك سعي الكاليات المتحدة ل مؽ بيية عدـ االستقرار كادارة الفكضػا،
مػػف ػػلؿ زيػػادة النفػػكذ فػػي دكؿ المنطقػػة العر ٌبيػة باالعتمػػاد عمػػا أدكات جديػػدة تهػػدؼ فػػي نهايػػة
المطاؼ إلا تفكيػؾ دكؿ المنطقػة كتػدمير جيكشػها ،كالهيمنػة عمػا أكبػر ػدر ممكػف مػف مقػدراتها
بأ ؿ الم اطر كالتكمفة ،باإلضافة لحماية الكياف اإلسراييمي كمصالحه في المنطقة العر ٌبية.

و
و
رئيس ،ىك:
تساؤؿ
كبناء عمى تكصيؼ ىذه اإلشكالية ،تستند الدراسة عمى
ن
 إلا أم حد أثرت نظرية الفكضا ال ٌل ة عما األمف العربي؟كيتفرع عف ىذا التساؤؿ البحثي الرئيس مجمكعة مف التساؤالت عمى النحك التالي:
 .1ما مراحؿ تطكر الفكر االستراتيجي األمريكي تجاي المنطقة العر ٌبية؟

 .2ما هي نظرية الفكضا ال ٌل ة كدكر تيار "المحافظيف الجدد" في صياغتها كتنفيذها؟
 .3كيؼ أثرت نظرية الفكضا ال ٌل ة عما المنطقة العر ٌبية؟
 .4ما آليات مكاجهة نظرية الفكضا ال ٌل ة؟

 .5ما مستقبؿ المنطقة العر ٌبية في ظؿ نظرية الفكضا ال ٌل ة؟
ثالثان -أىداؼ الدراسة:
س ىع ًت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
ى
 .1التعرؼ عما مراحؿ تطكر الفكر االستراتيجي األمريكي كصكالن لنظرية الفكضا ال ٌل ة.
 .2تسميط الضكء عما نظرية الفكضا ال ٌل ة كمعرفة دكر المحافظيف الجدد منها .
 .3استعراض اآلثار كالتداعيات المترتبة عما تطبيؽ نظرية الفكضا ال ٌل ة.

 .4تكض ػػيف أب ػػرز اآللي ػػات الت ػػي اس ػػت دمت لنش ػػر الفكض ػػا ال ٌل ػػة كم ػػا ه ػػي الس ػػبؿ المناس ػػبة

لمكاجهتها.

 .5استشراؼ مستقبؿ المنطقة العر ٌبية في ضكء الفكضا ال ٌل ة كالفكر االستراتيجي األمريكي.
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رابعان -أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة عمى النحك اآلتي-:
 األىمية العممية: -استكشػػاؼ البكاعػػث الحقيقيػػة لتطبيػػؽ الفكضػػا ال ٌل ػػة ،كمعرفػػة األدكات كاآلليػػات األمريكيػػة

التي تحػاكؿ مػف للهػا إدارة المنطقػة العر ٌبيػة ،كبيػاف م ػاطر الفكػر األمريكػي كتطبيػؽ الفكضػا
بي.
ال ٌل ة عما النظاـ العر ٌ
 الد ارسػػة تقػػدـ لصػػان القػرار طػكات مكاجهػػة الفكضػػا ال ٌ لفػػة كالسػػبؿ كاآلليػػات العمميػػة الحػػدمف م اطرها.
 األىمية النظرية: تتب نظرية الفكضا ال ٌل ة تاري يػان ،كاسػتعراض االهتمػاـ االسػتراتيجي بالمنطقػة العر ٌبيػة فػيضكء تطكر الفكر االستراتيجي األمريكي
 زيادة إثراء المكتبة العر ٌبية بالمعرفة الكافية حكؿ نظرية الفكضا ال لفة.بي كالشأف األمريكي.
 -تعزز المادة العممية لمباحثيف كالمهتميف في الشأف العر ٌ

 رفد مراكز األبحاث بالمعمكمات ،كتبياف تداعيات الفكضا ال ٌل ة في المنطقة العربية.خامسان -حدكد الدراسة:
الحد الزماني :شػهدت المنطقػة العر ٌبيػة جممػة مػف التغيػرات منػذ مطمػ العػاـ 2003ـ ،تمثمػت فػي
الح ػػرب عم ػػا العػ ػراؽ ،كس ػػبقها جمم ػػة تصػ ػريحات م ػػف ب ػػؿ اإلدارة األمريكي ػػة كالمفكػ ػريف كص ػ ٌػناع

القػرار ،كػػاف أشػػهرها مػػا صػػدر عػػف كزيػرة ال ارجيػػة األمريكيػػة كمستشػػارة األمػػف القػػكمي األمريكػػي
األسػػبؽ "ككنػػدالي از اريػػس" التػػي أطمقػػت العديػػد مػػف المسػػميات ،مثػػؿ :الفكضػػا ال ٌل ػػة ،كالشػػرؽ

األكسػػط الجديػػد ،كالشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر ،التػػي تػػكحي بػػالتغيير فػػي الفكػػر االسػػتراتيجي األمريكػػي

تجاي منطقة الشرؽ االكسط عمكما كالمنطقة العر ٌبية عما كجه التحديد ،كما كشهدت المنطقة في
ػي" -فػػي
السػنكات األ يػرة حالػة مػف اإلربػاؾ كالفكضػا – مػا اصػطمف عمػا تسػميته "الربيػ العرب ٌ
محاكلػػة لػػردارة األمريكيػػة لحػػرؼ مسػػار هػػذي الثػػكرات لصػػالف (إس ػراييؿ  ،كلمحفػػاظ عمػػا بعػػض

ػكؼ عم ػػا أبع ػػاد ه ػػذي المتغيػ ػرات كادراؾ
األنظم ػػة العر ٌبيػ ػة المكالي ػػة ،ل ػػذلؾ س ػػتحاكؿ الد ارسػ ػةي الك ػ ى
م اطرها ،كفهـ أبعادها منذ بداية التصريف كاإلعلف عف نظرية الفكضا ال ٌل ة ،كحتا بدايات
عاـ 2016ـ الذم يمثؿ العاـ األ ير فيه الفترة الرياسية لمرييس األمريكي باراؾ أكباما.
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الحػػد المكػػاني :ركػػزت الد ارسػػة عمػػا دكؿ الحػراؾ العربػػي التػػي عصػػفت بهػػا حالػػة الفكضػػا كعػػدـ
االستقرار،اكتداعيات ذلؾ عما ثلثة دكؿ محكرية في المنطقة ،كهي :مصر ،كليبيا ،كسكرية.
سادسان -منيجية الدراسة:
تعػد منهجيػة الد ارسػة مػف أهػـ القكاعػد كالمرتكػزات التػي تقػكـ عميهػا أم د ارسػة عمميػة
صحيحة ،كلذا فقد اتٌب الباحث في دراسته أكثر المنػاها ملءمػة لمثػؿ هػذا النػكع مػف الد ارسػات،
ً
التحميمي ،باإلضافة إلا نظرية المصمحة القكميػة
الكصفي
معتمدان عما المنها التاري ٌي كالمنها
ٌ
ٌ
كسيتـ االستعانة بمنها ن بة القكة.
كمنها أصيؿ لمدراسة ككذلؾ المنها االستشرافي،
ٌ

حيث سيتـ تنػاكؿ نظريػة الفكضػا ال ٌل ػة فػي ضػكء الفكػر االسػتراتيجي كتطكرهػا مػف الناحيػة

التاري ية ،كتتب السياسة األمريكية تجاي المنطقػة العر ٌبيػة ،مػ كصػؼ تحميمػي لهػذي النظريػة مػف
حيػث األهػداؼ كاألدكات كاألبعػاد كاالنعكاسػات عمػا النظػاـ اإل ميمػي فػي المنطقػة ،كاستشػراؼ
مستقبؿ المنطقة في ضكء السياسة األمريكػي ،كفيما يمي كصؼ لألساليب العمميػة المسػتخدمة
في الدراسة:

 -1المنيج التاريخي:
اسػػتنادان لهػػذا المػػنها يمكػػف تكصػػيؼ كتسػػجيؿ مػػا مض ػا مػػف ك ػػاي كأحػػداث الماضػػي ،كد ارسػػتها
كتفسيرها كتحميمها عما أسس عممية منهجية كد يقة ،كالتكصؿ إلا حقايؽ كمعمكمات تسػاعد فػي

فهـ الحاضر عما ضكء الماضي كالتنبؤ بالمستقبؿ.

كيفيان ،بتناكؿ عناصرها كتحميمهػا
كما أنه يمكف كصؼ األحداث التي ك عت في الماضي ،كصفان ٌ
كمنا شتها كتفسيرها ،كاالسػتناد عمػا ذلػؾ الكصػؼ فػي اسػتيعاب الكا ػ الحػالي ،كتك ػ اتجاهاتهػا
المستقبمية القريبة كالبعيدة.

 -2المنيج الكصفي التحميمي:
مػػف ػػلؿ كصػػؼ كتحميػػؿ الفكضػػا ال ٌل ػػة كطبيعتهػػا ،كنكعيػػة العل ػػة بػػيف متغيراتهػػا كأسػػبابها
كاتجاهاتها ،كما إلا ذلؾ مف جكانب ،كالتعرؼ عما حقيقتها في أرض الكا .
 -3نظرية المصمحة القكمية:
باالعتم ػػاد عم ػػا ه ػػذي النظري ػػة " المص ػػمحة القكمي ػػة "  -ألف اإلدارة األمريكي ػػة ترتك ػػز عمي ػػه ف ػػي
سياستها ال ارجية – ،كألف منطمؽ المصمحة هك القكة ،سكاء كانت القكة ( شنة أك ناعمة كذلؾ
أسما كأهـ بالنسبة لها.
يتـ بعيدان عف األ لؽ ،فالمصالف ى
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 -4اقتراب نخبة القكة:
يقكـ هذا اال تراب عمػا افتػراض عػدـ التػكازف فػي تكزيػ النفػكذ كالتػأثير فػي عمميػة صػن القػرار ،كاف

هناؾ مجمكعة ميمة مف األفراد تش ٌكؿ الن بة السياسػية – تمػارس دك انر رييسػان فػي هػذا المجػاؿ ،بعيػدان

عف أم اعتبار لمرأم العاـ األمريكي الدا مي.

 -5المنيج االستشرافي:
يأتي في سياؽ محاكالت استكشاؼ المستقبؿ ،فهك يكفر مناها كتقنيات يمكف أف تساعد في فهـ
التكجهات ،كالتعرؼ عما الفرص كتجنب الم اطر ،كما يمكف للستشراؼ أف يساعد عما تفهـ

التطػكرات الممكنػة فػي المسػتقبؿ ،كفػي ات ػاذ ػ اررات أفضػؿ كبمػكرة أهػداؼ ذات يمػة كايجػاد

الكسايؿ لتحقيؽ هذي األهداؼ.

كاالستشراؼ كذلؾ هػك بمثابػة أداة كيػة تسػاعد الباحػث عمػا تقػديـ "سػيناريكهات" لصػناع القػرار؛

حتا يتمكنكا مػف االسػتعداد أليػة احتمػاالت مسػتقبمية طاريػة ،كبػالطب نحػف ال نعنػا باستشػراؼ

جادة
المستقبؿ ما يمكف أف يطمؽ عميه
البعض نكعان مف الت ميف أك العشكايية ،إنما هك محاكلة ٌ
ي
لقراءة الكا الدكلي كمتغيراته .
سابعان -مصطمحات الدراسة:
ارتأت الدراسة ضركرة تكضيح بعض المفاىيـ كالمصطمحات البارزة كمف أىميا:
 اإلستراتيجية :عمـ كفف تكظيؼ القكل السياسػية ،كاال تصػادية ،كالنفسػية ،ككػذلؾ ػكات الدكلػةالعسكرية ،أك مجمكعػة الػدكؿ لتقػديـ أ صػا دعػـ لمسياسػات المتبنػاة ،أك المت ػذة سػكاء فػي السػمـ

أـ فػ ػػي الحػ ػػرب ،بمعنػ ػػا آ ػ ػػر ،تقصػ ػػد بهػ ػػا فػ ػػف اسػ ػػت داـ القػ ػػكة لمكصػ ػػكؿ إلػ ػػا أهػ ػػداؼ السياسػ ػػة

( ٌنيكؼ. 12-6 :2008،

عربي :هك ما يتعمؽ بأمف الدكلة فػي كػؿ مككناتهػا الشػعبية كالدسػتكرية كالمؤسسػاتية،
 األمف ال ٌكاسػػتقللها ا تصػػاديا كأمنيػػا عػػف الػػدكؿ األ ػػرل ،كيكاجػػه مفهػػكـ األمػػف القػػكمي العربػػي غمكض ػان
كالتباسان في تعريفه كتحديػد جكانبػه كمقكماته كمصدر هذا االلتبػاس ،طبيعػة الرابطػة القكميػة التػي

تجمػ الػػدكؿ العربيػػة كيتجسػػد ذلػؾ فػػي أف الشػعكب العربيػػة تنتمػي تاري يػان إلػا أمػػة كاحػدة  ،لكػػف

هذي األمة في الك ت ذاتػه ،مجػزأة إلػا كيانػات سياسػية مسػتقمة تشػكؿ دكالن ذات سػيادة فػي النظػاـ

العالمي ٢٢ ،دكلة عربية ،ت تمؼ فيما بينها في النظاـ السياسي المعتمد ،كالقػكانيف المطبقة.
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ػي
كيمكػػف تعريفػػه تحقيػػؽ حالػػة مػػف انعػػداـ الشػػعكر بػػال كؼ ،كاحػػلؿ شػػعكر األمػػاف يبب ى
عد ٍيػه ،النفسػ ٌ
/المعن ػػكم ،كالم ػػادم /الجس ػػدم ،لكاف ػػة أفػ ػراد المجتمع ػػات العر ٌبيػ ػة ،كيتطم ػػب ذل ػػؾ ،معرف ػػة عميق ػػة

بي ػة ،كمكاجهتهػػا؛ إلعطػػاء الفرصػػة لتنميػػة تمػػؾ
لممصػػادر التػػي تهػػدد م تمػػؼ ػػدرات المنطقػػة العر ٌ
القدرات تنمية حقيقية في المجاالت كافة ،سكاء في الحاضر أك المستقبؿ (سميماف. 3 :2008 ،

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

النظاـ.

الخّلقة :فمسفة سياسية تعمؿ عمػا تحكيػؿ دكلػة إلػا حالػة مػف الفكضػا ،بحيػث يػتـ
 -الفكضى ٌ

تدمير أك تقميؿ سمطة القػانكف التػي تػربط المجتمػ الكاحػد فػي الدكلػة ،كت مػؽ هػذي الفكضػا حالػة
ط النظ ًػاـ السػابؽ ،كيقصػد
ييس عػادةن إسػقا ى
جديدة مف الل نظاـ ،كتفرض أم انر كا عان يككف هدفىه الر ي
بهػػا أيضػان أف بعػػض األمػػكر التػػي ن ارهػػا يم تمطػةن كغيػ ىػر مترابطػػة ػػد تكػػكف يمنظمػػة ،كتسػػير حسػػب

ىن ىسؽ يمحػدد بعكػس مػا تبػدك عميػه بغيػة تحقيػؽ أهػداؼ منشػيها ،كيقصػد بهػذا المصػطمف السياسػي
الجديػ ػ ػػد تكػ ػ ػػكيف حالػ ػ ػػة سياسػ ػ ػػية أك إنسػ ػ ػػانية مريحػ ػ ػػة بعػ ػ ػػد مرحمػ ػ ػػة فكضػ ػ ػػا متعمػ ػ ػػدة اإلحػ ػ ػػداث
(الجنابي. 2015،

 الشرؽ األكسط الكبيػر :كيقصػد بػه المنطقػة الكاسػعة التػي تضػـ كامػؿ البمػداف العر ٌبيػة إضػافةإلػػا تركيػػا( ،إس ػراييؿ  ،إي ػراف ،أفغانسػػتاف كباكسػػتاف ،كهػػك مصػػطمف أطمقتػػه اإلدارة األمريكيػػة فػػي
إطػػار مشػػركع شػػامؿ يسػػعا إلػػا تشػػجي االصػػلح السياسػػي كاال تصػػادم كاالجتمػػاعي ،كتقسػػيـ

ػي عػف اسػت داـ
دكؿ المنطقة كاستيعاب إسراييؿ ضمف هذي التقسػيمات ،ككػذلؾ إبعػاد الفكػر العرب ٌ
بي.
مصطمف الكطف العر ٌ
 الشرؽ األكسط الجديد :الشرؽ األكسط هك عبارة عف منطقة إ ميمية أكس مف منطقة الشػرؽاألدنػا ،كتؤلفهػا مجمكعػة أ اليـ متنكعة تق في جنكب غربي آسيا التػي تتكسػط العػالـ ،أمػا دايػرة

مع ػػارؼ الع ػػالـ األمريكي ػػة فتعػ ػػرؼ "الش ػ ػػرؽ األكس ػ ػػط" ،يشػ ػػمؿ الػ ػػدكؿ اآلتي ػػة :البحػ ػ ػريف ،ب ػ ػػرص،
مصػػر ،إيراف ،الع ػراؽ( ،إسراييؿ  ،األردف ،الككيػػت ،لبنػػاف ،عمػػاف ،طػػر ،الس ػػعكدية ،الس ػػكداف،

سػػكرية ،تركيػ ػػا ،اإلمػ ػػارات ،الػ ػػيمف ،ف ػ ػإف التكجػ ػػه االس ػػتراتيجي األمريك ػػي -م ػػؤ انر– ينم ػػك باتج ػػاي

ػي ،الع ػ ػراؽ ،إيػػراف،
التعام ػػؿ م ػ ػ "الشػ ػػرؽ األكسػ ػػط" كقسػ ػػميف :ش ػػر ي ،كيضػػػـ دكؿ ال م ػػيا العرب ػ ٌ
تركيػػا ،جمهكري ػػات آس ػػيا الكس ػػطا المس ػػممة ،كغربػػي ،يض ػػـ( :إس ػراييؿ  ،الػ ػػدكؿ العر ٌبيػ ػػة المعنيػ ػػة
بعمميػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػلـ ،أك مػ ػ ػ ػػا اصػ ػ ػ ػػطمف عميػ ػ ػ ػػه اإلشػ ػ ػ ػػارة إليهػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػ "دكلػ ػ ػ ػػة الطػ ػ ػ ػػرؽ"(مكي،2006 ،
 www.aljazeera.netف ػ ػػي ح ػ ػػيف أف مص ػ ػ ػػطمف "الش ػ ػ ػػرؽ األكس ػ ػ ػػط الجدي ػ ػ ػػد" طرحت ػ ػػه كزي ػ ػ ػرة

ال ارجي ػػة األمريكيػ ػػة السػػابقة "ككنػػدالي از اريػػس" فػػي يكنيػػك  2006أثنػػاء زيارتهػػا لمدينػػة تػػؿ أبيػػب،
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ليحػ ػ ٌؿ محػ ػػؿ المص ػػطمف األ ػ ػػدـ
كمنحتهػػا كس ػػايؿ اإلعػػلـ الغربي ػػة ب ػراءة ا ت ػ ػراع ه ػػذا المصػ ػػطمف ى
كاألكثػ ػػر تعسػ ػػفان" ،الشػ ػػرؽ األكسػ ػػط الكبي ػػر" ،كيتضػػمف هػػذا المشػػركعي الػػذم كػػاف ي طػػط لػػه مػػف

ػؽ ػػكس م ػػف ع ػػدـ االس ػػتقرار كالفكض ػػا الت ػػي تب ػػدأ م ػػف لبن ػػاف ،كفمس ػػطيف ،فسػػكرية،
سػػنكات ،م ػ ى
فػالعراؽ ،فػال ميا ،فػإيراف ،كصػكالن ألفغانسػتاف ،حيػث تعسػػكر ػكات (حم ػػؼ الن ػػاتك  ،يه ػػدؼ ه ػػذا

المش ػ ػػركع إلػ ػ ػا إع ػ ػػادة رس ػ ػػـ ريط ػ ػػة الش ػ ػػرؽ األكس ػ ػػط ،كفقػ ػ ػان لحاجاته ػ ػػا السياس ػ ػػية كأه ػػدافها(جاد

الرب31-32: 2007 ،

 النظػػاـ العػػالمي الجديػػد :مصػػطمف اسػػت دمه الػرييس األمريكػػي جػػكرج بػػكش األب فػػي طػػابكجهه إلا المجتم األمريكي بمناسبة إرساؿ القكات األمريكيػة إلػا ال مػيا ،بعػد أسػبكع كاحػد مػف

نشكب األزمة في أغسطس  ،1990كفي معرض حديثه عف هذا القرار ،تحدث عف فكرة "عصر
جديد" ،ك " ًحقبة لمحرية"  ،ك"زمف لمسلـ لكؿ الشعكب" ،كيحمؿ هذا المصطمف
مضاميف سياسيةن
ى
كا تصادية كثقافية كاجتماعية كتربكية (الر ب. 46 :2008 ،

يعرفهػػا القػػانكف الػػدكلي بأنهػػا " :التحػػكؿ مػػف الػػرد عمػػا هج ػػكـ فعم ػػي إل ػػا
 الحػػرب االسػػتباقيةٌ :المب ػػادرة ب ػػالهجكـ لمنػ ػ هج ػػكـ محتمػػؿ ،ال سػػيما إذا تمكنػػت أجه ػزة الم ػػابرات مػػف اكتشػػاؼ نكايػػا
مبكرة لم صـ لشف عمميات عداييػة" ،لػذا يجػرم (اسػتباؽ ال صػـ بتكجيػه ضػربة إجهاضػية ضػػد

القػكات لتفشػؿ هجكمهػا المتك ػ (محمد ،(2006 ،كما يػرل الػرييس األمريكػي (بػكش االبػف بأنػه
ال بػػديؿ عػػف الحػػرب االسػػتبا ية ،ك ػػد شػػكمت الحػػرب عم ػػا العػ ػراؽ اال تبػػار األكؿ لهػػذي العقيػػدة

اإلستراتيجية الجديدة (الغريب.(48 :2008 ،

 -الحػػػرب الكقائيػػػة  :تعتم ػػد عمػ ػا النكاي ػػا المحتمم ػػة ل ػػدل الع ػػدك ،حي ػػث يبق ػػا التهدي ػػد مؤك ػػدان أك

كش ػ ػ ػ ػػيكان ،كانمػ ػ ػ ػ ػػا يبقػ ػ ػ ػ ػػا هنػ ػ ػ ػ ػػاؾ احتمػ ػ ػ ػ ػػاؿ لحدكثػ ػ ػ ػ ػػه مسػ ػ ػ ػ ػػتقبل ،كلكػ ػ ػ ػ ػػف إل ػ ػ ػ ػػا أم مػ ػ ػ ػ ػػدل فػػ ػ ػ ػػي

المسػػتقبؿ) ، Gray,2007:11كحػػكؿ مفهػػكـ اإلدارة األمريكيػػة لمضػربات الك اييػػة تعمػػؿ الكاليػػات

المتحػدة عمػا نقػؿ المعركػة إلػػا أرض الع ٌػدك كمكاجهػة التهديػدات بػؿ أف تظهػر أصػلن ،فػالفرؽ–
إذان-بيف الحرب االستبا ية كالحرب الك ايية هك أف ،األكلػا تحػدث فػي حالػة الحػرب الحقيقػػة ،أم
يككف العدك كاضحان كمحددان ،كيبقػي فقػط إلػا مػف يبػادر بالضػربة األكلػا ،أك يكػكف لػه االسػػتباؽ

فػػي تكجيػػه الضػ ػربة إل ػػا ال ص ػػـ ،بينم ػػا األ ػػرل ،الح ػػرب الك ايي ػػة :فه ػػي تعتم ػػد عم ػػا فكػ ػرة أف

ػاء
حرب ػان سػػتحدث فػػي المسػػتقبؿ ،كبالتػػالي يجػػب المبػػادرة بالض ػربة األكلػػا بػػؿ حػػدكث ذلػػؾ ،كبنػ ن
عمػا ذلػؾ فػإف الحػرب االسػتبا ية هػي أكثر يقينية مف نظيرتها الك ايية(رسكلي. 6 : 2011 ،
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 محكر الشر :هػك مصػػطمف اسػػت دمه ال ػرييس األمريكػػي السػػابؽ (بػػكش االبػػف لكصػػؼ كػػؿمػف العػراؽ كايراف كككري ػػا الش ػػمالية ،كمػ ػػا أنػ ػػه أيض ػ ػان كصػ ػػؼ إيػ ػػديكلكجي ينسػ ػػب لقايمػ ػػه فضػ ػػيمة
ال ي ػػر كيس ػػمبها ع ػػف ال صكـ(مسعد. (237 :2003 ،

ػي" ( :)Arab Springهػػي
 الثػػكرات ال ٌػي" أك "ثػػكرات الربيػػا العربػ ٌ
عربي ػة ،أك "الربيػػا العربػ ٌ
حركػػات احتجاجيػػة ضػ مة انطمقػػت فػػي بعػػض البمػػداف العر ٌبيػة ػػلؿ أكا ػػر عػػاـ  2010كمطمػ

عاـ  ،2011ككاف ش اررة هذي البمداف هي تكنس ،ثـ امتػدت إلػا مصػر كليبيػا ثػـ الػيمف كسػكرية،

فيم ػػا يش ػػبه مكج ػػة ش ػػعبية أطمقه ػػا الش ػػباب ،كب ػػدأت بالتظ ػػاهرات السػ ػممية ،كتمي ػػزت بكس ػػر ح ػػاجز
ال كؼ لدل الشعكب؛ مف أجؿ تحقيؽ حريتهـ كالمطالبة بالعدالة االجتماعية.
ثامنان -استعراض األدبيات "الدراسات السابقة":
 حرب الغزالي ،كآخػركف :)1995( ،الشػرؽ أكسػطية :ىػؿ ىػي الخيػار الكحيػد؟! ،القػاىرة،مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية.
ً
االتجاهات الم تمفةى لفكرة الشرؽ أكسطية بيف مؤيد كمعارض:
تناكلت هذي الدراسة
ٍ

 االتجػاي المؤيػد :يػرل ضػركرة التعامػؿ مػ الشػرؽ أكسػطية ،اصػة بعػد عمميػة السػلـ التػيفضت ًح ٌدة العداء م إسراييؿ ،كذلؾ تحقيؽ المصالف المشتركة لكؿ طرؼ ،كاعتبار ذلؾ جزءان

مف االنفتاح العالمي ،م األ ذ باالعتبار التػدريجي كاالنتقػاؿ مػف مرحمػة إلػا أ ػرل عنػد تطبيػؽ
المشركع.
 -االتجػاي الػرافض :كيػرل فػي المشػركع الشػرؽ أكسػطي أنػه تصػكر أمريكػي ل دمػة مصػالف

الكاليػات المتحػدة فػي المنطقػة ،ككػذلؾ النظػر إلػا المشػركع عمػا أنػه محاكلػة لتمزيػؽ المنطقػة
بي ،ككذلؾ رٌكزت الدراسة عمػا الم ػاطر
العر ٌبية ،كفصؿ مشر ها عف مغربها كتفتيت النظاـ العر ٌ
اال تصادية عما المجتمعات العر ٌبية.
 الّلكنػدم سػعيد :)2005( ،الشػرؽ األكسػط الكبيػر مػؤامرة أمريكيػة ضػد العػرب ،القػاىرة،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيا.
تناكل ً
ػت الد ارسػةي مفهػكـ الشػرؽ األكسػط ،كاالنتقػاؿ بػيف المفػاهيـ مػف الشػرؽ األكسػط

الصػغير إلػا الكبيػر ،كػذلؾ تناكلػت الد ارسػة المصػادر اإلسػراييمية الشػرؽ أكسػطية ،كاستعرضػت
الدراسة المصالف األمريكية في المنطقة العر ٌبية كالتي تعمؿ الكاليات المتحدة عما الحفاظ عميها،
اصة بعد احتلؿ العراؽ ،كسمطت الضكء أيضان عما مبادرات اإلصلح العر ٌبية المطركحة مف
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كضػحت الد ارسػة تػداعيات الغػزك األمريكػي عمػا العػراؽ
ػلؿ جامعػة الػدكؿ العر ٌبيػة ،كأ يػ انر ٌ
كاعتبػاري حج ىػر الزاكيػة فػي مشػركع الشػرؽ األكسػط الكبيػر ،كأثػر كػؿ مػف االحػتلؿ األمريكػي

كمشركع الشرؽ األكسط الكبير عما المنطقة.

عربي بيف الثكرة كالفكضى ،دمشؽ،
 الميناكم رمزم :)2012( ،الفكضى ٌالخّلقة – الربيا ال ٌ
عربي.
دار الكتاب ال ٌ
كضحت الدراسة أف الكاليات المتحدةى األمريكية طرحػت مصػطمف الفكضػا ال ٌل ػة عمػا

ػي
لساف كزيرة ارجيتها (ككنػدالي از اريػس فػي  9نيسػاف  ،2005كالتػي سػبقت ثػكرات الربيػ العرب ٌ
التي حدثت فػي تػكنس ،مصػر ،ليبيػا ،الػيمف ،كغيرهػا ،حيػث تبنػا الػرييس االمريكػي جػكرج بػكش
اإلبػػف هػػذي السياس ػةى تيجػػاي المنطقػػة العر ٌبي ػة بالتحديػػد ،إلكمػػاؿ مشػػركعه (الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر
كي ػػرل الكات ػػب ،أف نظري ػػة الفكض ػػا ال ٌل ػػة (كمص ػػطمف يتٌس ػػـ بال ػػداع ،كله ػػا أدكات ش ػػيطانية
يهكديػػة ،كتقػػكـ نظريػػة الفكضػػا عمػػا ثلث ػة عناصػػر ،كهػػي :الطايفيػػة كالتقسػػيـ كال ػكالء لم ػػارج،
كيعػػكد تػػاري ظهػػكر نظريػػة الفكضػػا ال ٌل ػػة الػػا زمػػف طكيػػؿ ،كالتػػي طرحهػػا مشػػركع (برنػػارد

لكيس عاـ  1980بتقسػيـ منطقػة الشػرؽ األكسػط كفػي مقػدمتها المنطقػة العر ٌبيػة ،ك ػد طػرح هػذا
المشركع عما الككنغرس األمريكي ،كتـ دراسته بعناية فايقة لًتىػتـ المكافقػة عميػه فػي عػاـ ،1983
بي إلا يدكيلت صغيرة عما أساس طايفي يسهؿ التحكـ فيه.
كالتي تقضي بتقسيـ الكطف العر ٌ

ً
كجهػت الشػرؽ األكسػط نحػك الفكضػا،
كيكضف الكاتب أيضان ،أف الم ططات األمريكيػةى ٌ
المهمشيف كالطبقة المعدكمة مف أبناء الشعب.
حيث بدأت الثكرة عما أيدم الفقراء ك ٌ
كما كانت مصالف الكاليات المتحدة األمريكية فػي المنطقػة تكمػف فػي ضػماف الكصػكؿ الػا الػنفط

ػي
ػي لتػػكفير الك ػػكد لمصػػناعة ،الػػدفاع عػػف حػػؽ (إس ػراييؿ فػػي الكجػػكد كتعزيػػز السػػلـ العربػ ٌ
العربػ ٌ
ػؽ األمثػ ىػؿ لضػػماف اسػػتمرارها ،كتطػػكير تعػػاكف مسػػتمر م ػ حككمػػات
(اإلس ػراييمي باعتبػػاري الطريػ ى
المنطقة لمكافحة اإلرهاب كاأليدكلكجية التي تغ ٌذيه ،السيما بعد أحداث  11سبتمبر.

 العزاكم سمماف داكد سمكـ  :)2013(،السياسة األمريكيػة المعاصػرة تجػاه األقميػات الدينيػةفي العالـ االسّلمي ،عماف ،دار الجناف لمنشر كالتكزيا.
تناكلػػت هػػذي الد ارسػػة ،السياسػػة األمريكيػػة تجػػاي الػػدكؿ اإلسػػلمية ،ك اصػػة الػػدكؿ العر ٌبي ػة؛ حيػػث
ػات المتحػػدةي األ ميػ ً
ػات الديني ػةى فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة ،كالتػػد ؿ فػػي شػػؤكنها باعتبارهػػا
اسػػتغمت الكاليػ ي

منطق ػةى نفػ و
ػكذ مهمػػة مػػف العػػالـ لمػػا تتميػػز بػػه مػػف ثػػركات طبيعيػػة كمك ػ اسػػتراتيجي ،ككػػاف هػػذا
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التػد ؿ السياسػي بصػكرة مباشػرة فػي هػذي األ ميػات ،ك ػد ات ػذ هػذا التػد ؿ فػي هػذي الفتػرة األ يػرة

إل ػػا التم ػػكيف باس ػػت داـ الق ػػكة العس ػػكرية ،باإلض ػػافة ال ػػا س ػػعي الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة إل ػػا
تكظيؼ أطراؼ أ رل لمضغط كالتد ؿ ،مثؿ اإلتحاد األكربي كالكيػاف الصػهيكني ،باإلضػافة إلػا
بعػض زعامػػات األ ميػات ،ككػػذلؾ اإلرسػاالت التبشػػيرية(:الكنػايس كمؤسسػػات التبشػير المسػػيحي ،

فضلن عف تس ير منظمات دكلية ،مثؿ :هيية األمـ المتحدة ،كمنظمات دكلية ا تصادية ،كالبنؾ
الدكلي ،صندكؽ النقد الدكلي ،كالشركات العابرة لمقكمية (متعددة الجنسيات .

كأكضػ ىػحت الد ارس ػةي بػػأف السياس ػةى األمريكيػػة ططػػت بالعمػػؿ عمػػا تحريػػؾ األ ميػػات الدينيػػة فػػي
المنطقة العر ٌبية ،عبر تحكيؿ نظريات التفتيت كالشػرذمة إلػا حيػز التطبيػؽ ،عػف طريػؽ تحػريض

األ ميػػات عمػػا التمػػرد ،كاالنفصػػاؿ كاثػػارة الفكضػػا فػػي جمي ػ الػػدكؿ اإلسػػلمية السػػت كال مس ػيف
دكلة بشكؿ عاـ ،كمنها :الدكؿ العر ٌبية بشكؿ ػاص؛ لكػي تػتمكف السياسػة األمريكيػة مػف تحقيػؽ
أهدافها بالسيطرة عما هذي الدكؿ كنهب يراتها ،كاستعباد أبنايها ،كالهيمنة عما مك عه الجغرافي
الذم يعتبر مب العالـ.

ػي" بػػيف الثػػكرة كالفكضػػى ،مجمػػة
 خميػػدة كعسػػيس خّلصػػي( ،مػػارس " :)2014الربيػػا العربػ ٌعربي ،العدد .421
المستقبؿ ال ٌ
بي بداية لمتغيير أـ مقدمػة لمفكضػا ال ٌل ػة
طرحت الدراسة تساؤالن ،هؿ بداية الربي العر ٌ
التػػي تنتهجهػػا الكاليػػات المتحػػدة فػػي سياسػػتها ال ارجيػػة؟ ك ميصػ ً
ػت الد ارسػةي إلػػا أف مػػا يحػػدث هػػك

لعبػػة مصػػالف األمػػـ ،بػػالرغـ مػػف أف الػػبعض يػػرل أف ذلػػؾ ػػد يكػػكف بدايػػة الطريػػؽ لقيػػاـ أنظمػػة
ديمقراطية كتنمكية ،كالزاؿ المستقبؿ يكتنفه الغمكض ،كمف المبكػر معرفػة ملمػف الشػرؽ األكسػط
بسبب استم اررية األحداث كتسارعها في تمؾ المنطقة.

الدراسات االجنبية:
- Thayer, B. A (2003): The Pox Americana and the Middle East: US
Grand Strategic Interests In The Region After September 11
كتػػاب السػػلـ األمريكػػي كالشػػرؽ األكسػػط :المصػػالف اإلسػػتراتيجية الكبػػرل لمكاليػػات المتحػػدة فػػي
المنطقة بعد  11أيمكؿ /سبتمبر.

تطر ت هذي الدراسة إلا أحداث المصالف اإلسػتراتيجية الكبػرل فػي الشػرؽ األكسػط ،ك اصػة بعػد

أح ػػداث  11ايم ػػكؿ  /س ػػبتمبر  ،2001الت ػػي كان ػػت فرص ػػة س ػػانحة الس ػػتغللها م ػػف ب ػػؿ اإلدارة
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األمريكيػػة ،لتفػػرض سػػيطرتها عمػػا منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط ،ككانػػت أحػػداث  11أيمػػكؿ /سػػبتمبر
صدمة عظيمة الشأف ،تماثؿ الهجكـ عما ميناء بيرؿ هاربر عاـ .1942

لذلؾ أعمف (جكرج دبميك بكش حرب الكاليات المتحدة عما ما أسماي "اإلرهاب" لتحسػيف مصػالف
بلدي في الشرؽ األكسط ،كاعادة تشكيؿ المنطقة بما يتكافؽ م الفكر األمريكػي التحػررم ،كدعػـ

الحككمات كأسكاؽ متحررة.

كحسب المفهكـ األمريكي ،فإف األشياء الجيدة كالمصالف ال تتحقؽ إال بالحرب ،فإف الحرب عما

"اإلرهػػاب" تقػػدـ الفرصػػة ال ٌ زمػػة لزيػػادة القػػكة العسػػكرية كاال تصػػادية األمريكيػػة إلػػا أ صػػا حػ ٌػد
ممك ػػف ف ػػي الش ػػرؽ األكس ػػط ،إف اإلس ػػتراتيجية لمكالي ػػات المتح ػػدة ه ػػي أف تك ػػكف الدكل ػػة الكحي ػػدة

كتفك هػػا العسػػكرم ،كهػػذي الهيمنػػة تمنحهػػا القػػدرة عمػػا
لقكتهػػا ٌ
المهيمنػػة عمػػا الػػدكؿ األ ػػرل نتيجػةى ٌ
إعطػػاء األكلكيػػة لمصػػالحها الدبمكماسػػية كاال تصػػادية كالعسػػكرية ،كمػػا تمنحهػػا القػػدرة عمػػا تقػػديـ
أفكارها لممجتم  ،إف الهدؼ االستراتيجي األكبر لمكاليات المتحػدة األمريكيػة فػي الشػرؽ األكسػط
ػر مهمػان كحاسػمان فػي
منذ الحرب الباردة حتػا المرحمػة الحاليػة ،هػك الػتحكـ فػي الػنفط لككنػه عنص ان

النكاحي اال تصادية كالعسكرية.

لػػذلؾ ،عمػػدت السياسػػة ال ارجيػػة لمكاليػػات المتحػػدة إلػػا إعػػادة تشػػكيؿ أنظمػػة الحكػػـ فػػي المنطقػػة
إلنشػػاء أنظمػ ًػة يحكػػـ مؤيػػدة لمسياسػػة األمريكيػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط ،ككمػػا فعمػػت فػػي آسػػيا
كأكركبا كأمريكا اللتينية.
- 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.
د ارسػػة بعن ػكاف :أ بػػار سياسػػة الكاليػػات المتحػػدة الشػػرؽ األكسػػط كطا ػػة التحػػديات األمنيػػة ،بعػػد

أحػػداث  11سػػبتمبر  ،2001تعهػػدت إدارة (بػػكش بإعػػادة تكجيػػه لمسياسػػة األمريكيػػة فػػي الشػػرؽ
األكسط بشكؿ كامػؿ نحػك فكػرة الفػكز فػي "الحػرب عمػا اإلرهػاب" ،كيجػب عمػا الكاليػات المتحػدة

أف تستفيد مف ٌكتها غير المسبك ة لتقديـ الحرية كتعزيز الديمقراطية ،كاعادة بناء ا تصاد السكؽ
بي كاإلسلمي.
في جمي أنحاء العالـ ،ك اصة في العالـ العر ٌ
كمف جانب آ ر ،فإف عقيدة (بكش كانت ايمة عما مفهكـ "الحرب الك ايية" ،كهك ما يعني في
الكا ػ طبيعػػة التهديػػدات التػػي تكاجػػه الكاليػػات المتحػػدة مػػف م ػزيا مػػف الشػػبكات اإلرهابيػػة العػػابرة

لمحدكد الكطنية كالتي كصفها "محكر الشر".
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إف فشػػؿ الػػدكؿ فػػي الحػػد مػػف انتشػػار األسػػمحة غيػػر التقميديػػة يتطمػػب أف تكػػكف الكالي ػات المتحػػدة
عمػا اسػػتعداد الت ػاذ إجػراءات ك اييػة ،هػػذا الػػركف الثػاني مػػف عقيػدة (بػػكش كيسػاهـ فػػي طابعهػػا

"الثكرم" عما سياسة التركيا لمديمقراطية في الشرؽ.

أكؿ كثيقة سياسة شاممة تقدـ مف (بكش كانت عقيدة استراتيجية األمف القكمي لمكاليػات المتحػدة

األمريكية ) (NSSصدر عف البيت األبيض فػي سػبتمبر  2002أحػدث كثيقػة اسػتراتيجية األمػف
القػػكمي ،التػػي نشػػرت فػػي مػػارس  2006التػػي تؤكػػد كبقػػكة عمػػا االلتػزاـ االسػػتراتيجي ل ػ "النهػػكض
بالحرية" .في رسػالته التمهيديػة ،يؤكػد (بػكش مػف جديػد أف" :القتػاؿ كاالنتصػار فػي الحػرب عمػا

اإلرهػػاب كتعزيػػز الحريػػة بكصػػفها البػػديؿ للسػػتبداد كاليػػأس كهمػػا ،أكلكيػػات ال تتجػ أز مػػف السياسػػة
ال ارجية لمكاليات المتحدة ،كالتي بتقدـ الحرية سيجعؿ أمريكا أكثر أمانان".

إف سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تسعا إلػا دعػـ الحركػات كالمؤسسػات الديمقراطيػة فػي كػؿ

دكلة كثقافة ،م الهدؼ النهايي المتمثؿ في إنهاء االستبداد في منطقة العػالـ الثالػث ،ك ػد أثػارت

حادان بيف براء السياسة األجانب ،كتعزيز الحرية السياسػية ال تػزاؿ هػي المبػدأ
عقيدة بكش نقاشان ٌ
ػكجيهي لسياسػػة إدارة (بػػكش فػػي الشػػرؽ األكسػػط ،كهػػذي السياسػػة الجديػػدة منػػذ فت ػرة طكيمػػة فػػي
التػ
ٌ
لجدد.
صن دا ؿ ما يسما بالمحافظيف ا ي

- Sharansky, N, & Dormer, R. (2009): The Case For Democracy:
The Power Of Freedom to Overcome Tyranny and terror, New
York.
دراسة بعنكاف :ضػية الديمقراطيػة – ػكة الحريػة لقهػر الطغيػاف كاالرهػاب ،بعػد أحػداث  11أيمػكؿ
امت الكاليات المتحدة األمريكيػة بقيػادة (بػكش االبػف كادارتػه مػف المحػافظيف الجػدد بات ػاذ ػرار

نشػػر الديمقراطيػػة فػػي الشػػرؽ األكسػػط ،إذ ػػاـ (بػػكش بكضػ مسػػبؽ فكػرة التػػد ؿ بػػالقكة ،سػػيككف

مف أبرز ما يدعـ الحرية كالديمقراطية ،كبالمقابؿ ستكاجه ذلؾ بقىبكؿ مف بؿ الشعكب العر ٌبية.

تبنا مشركعها بكش ،ت تمػؼ عػف كػؿ القػادة
كهنا يكضف الكاتب أف ،الديمقراطية األمريكية التي ٌ
الديمقراطييف بالعالـ ،ألنها تأتي عف طريؽ القكة ،غير و
مباؿ بالنتايا.

كلق ػػد ات ػػذت السياس ػػة ال ارجي ػػة األمريكي ػػة نش ػػر ش ػػعارات الحري ػػة كالديمقراطي ػػة كالميبرالي ػػة ح ػػكؿ

العػػالـ؛ الرتباطهػػا بمسػػألة األمػػف ارتباط ػان كثيق ػان ،كأف تطبيػػؽ الديمقراطيػػة دا ػػؿ الكاليػػات المتحػػدة
األمريكية يعتمد عما تطبيقها في البمداف األ رل.

14

تاسعان -الفجكة البحثية:
بعد اسػتعراض بعػض الدراسػات ذات الصػمة بالدراسػة ،سػيتـ التطػرؽ إلػى الفجػكة البحثيػة بػيف
تمؾ الدراسات كىذه الدراسة ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
نتائج الدراسات السابقة

التعقيب عمى الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

 -سػ ػػعت الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة

 -بع ػ ػ ػػض الد ارس ػ ػ ػػات تناكل ػ ػ ػػت مش ػ ػ ػػاري

 -تتن ػ ػػاكؿ م ارح ػ ػػؿ تط ػ ػػكر الفك ػ ػػر االس ػ ػػتراتيجي

بعػ ػ ػػد أحػ ػ ػػداث  11أيمػ ػ ػػكؿ /سػ ػ ػػبتمبر

لمتػػد ؿ فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة بقي ػػادة
بػػكش االبػػف كادارتػػه مػػف المحػػافظيف
الجػػدد بذريعػػة نشػػر الديمقراطيػػة فػػي
الشرؽ األكسط كمحاربة اإلرهاب.
 سياسػػة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةتسػ ػ ػ ػ ػ ػػعا إلػ ػ ػ ػ ػ ػػا دعػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الحركػ ػ ػ ػ ػ ػػات
كالمؤسس ػ ػػات الديمقراطي ػ ػػة ف ػ ػػي ك ػ ػػؿ

المنطق ػ ػػة العر ٌبيػ ػ ػة بالرؤي ػ ػػة المطركحػػ ػػة
كشػػرؽ أكسػػط كبيػػر كلػػـ تتنػػاكؿ مػػا بعػػد

األمريكػ ػػي كص ػ ػكالن لمرحمػ ػػة تطبيػ ػػؽ الفكضػ ػػا

هذي المشاري .

الكاليات المتحػدة األمريكيػة لتحقيػؽ مصػالحها

 -أغفمت بعض الدراسات السػابقة تنػاكؿ

ال ٌل ػ ػ ػػة إلح ػ ػ ػػداث التغيػ ػ ػ ػرات الت ػ ػ ػػي تري ػ ػ ػػدها
اإلستراتيجية في المنطقة العر ٌبية.

الفكر االسػتراتيجي الػذم يمثػؿ المحػرؾ  -عمدت السياسة ال ارجيػة لمكاليػات المتحػدة
األس ػػاس لمسياس ػػة ال ارجي ػػة األمريكي ػػة
فػ ػػي ضػ ػػكء تصػ ػػاعد ي ػ ػكل اليمػ ػػيف فػ ػػي
المجتم األمريكي.

إلػ ػ ػػا إعػ ػ ػػادة تشػ ػ ػػكيؿ أنظمػ ػ ػػة الحكػ ػ ػػـ فػ ػ ػػي
المنطقة ألنشاء انظمة حكـ مؤيدة لمسياسػة

األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط.

دكلػ ػػة كثقافػ ػػة ،م ػ ػ الهػ ػػدؼ النهػ ػػايي

 -ا تصػ ػ ػ ػػرت بعػ ػ ػ ػػض الد ارسػ ػ ػ ػػات عمػ ػ ػ ػػا

 -تثب ػ ػػت أف مػػ ػػا يحػ ػ ػػدث ه ػ ػػك لعبػػ ػػة مصػ ػ ػػالف

المتمثػ ػػؿ فػ ػػي إنه ػ ػػاء االسػ ػػتبداد ف ػ ػػي

أحداث المنطقة العر ٌبية "مرحمة الثكرات
العر ٌبية " فقط.
صػت بعػػض الد ارسػػات البمػػداف التػػي
ٌ -

الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة بػ ػػالرغـ مػ ػػف أف الػ ػػبعض

منطقة العالـ الثالث.

 -كانػ ػ ػ ػػت مصػ ػ ػ ػػالف الكاليػ ػ ػ ػػات المتحػ ػ ػ ػػدة

يػػرل أف ذلػػؾ ػػد يكػػكف بدايػػة الطريػػؽ لقيػػاـ
أنظمة ديمقراطية ،كتنمكية ،كالزاؿ المستقبؿ

األمريكي ػ ػػة ف ػ ػػي المنطق ػ ػػة تكم ػ ػػف ف ػ ػػي:

حػ ػ ػػدثت فيهػ ػ ػػا "الثػ ػ ػػكرات العر ٌبي ػ ػ ػة" كلػ ػ ػػـ
تتناكؿ المنطقة العر ٌبية بالكامؿ.

حػػؽ إس ػراييؿ فػػي الكجػػكد ،بػػؿ كجعمهػػا

لممشػ ػ ػ ػػاري األمريكيػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػابقة فػ ػ ػ ػػي

ػي
متفك ػ ػ ػ ػػة ،كتعزي ػ ػ ػ ػػز الس ػ ػ ػ ػػلـ العرب ػ ػ ػ ػ ٌ
اإلس ػ ػراييمي باعتبػ ػػاري الطريػ ػػؽ األمثػ ػػؿ

المنطقػ ػ ػػة العر ٌبي ػ ػ ػة كالشػ ػ ػػرؽ االكسػ ػ ػػط
الجدي ػ ػ ػ ػػد كالش ػ ػ ػ ػػرؽ األكس ػ ػ ػ ػػط الكبي ػ ػ ػ ػػر

كالصػراعات الطايفيػػة عبػػر كسػػايمها كأدكاتهػػا

لضماف استمرارها.

كم ططػ ػػات برنػ ػػاد لػ ػػكيس ،حيػ ػػث أف

الم تمفة.

يتسػػـ بال ػػداع ،كلػػه أدكات شػػيطانية،

لنظرية الفكضا ال ٌل ة.

ػي
ض ػػماف الكصػ ػػكؿ إل ػػا الػ ػػنفط العربػ ػ ٌ
لتػػكفير الك ػػكد لمصػػناعة ،كالػػدفاع عػػف  -الفكضػ ػ ػ ػػا ال ٌل ػ ػ ػ ػػة هػ ػ ػ ػػي اسػ ػ ػ ػػتكماال

نظري ػ ػػة الفكض ػ ػػا ال ٌل ػ ػػة مص ػ ػػطمف
عمػ ػػا ثلث ػ ػة عناصػ ػػر كهػ ػػي الطايفيػ ػػة
كالتقسيـ كالكالء لم ارج.
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ػض الغمػػػكض بسػ ػػبب اسػ ػػتم اررية
يكتنفػػػه بعػ ػ ي
األحداث كتسارعها في تمؾ المنطقة.

 تكض ػػف ت ػػد ؿ الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػةػي" كتجزيػػة الػػدكؿ،
فػػي أحػػداث "الربي ػ العربػ ٌ
كاث ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة الفكض ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كالنعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات العر ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

 -تناكلػػت الد ارسػػة آليػػات المكاجهػػة كالتصػػدم

الفصؿ الثاني
عربية2004 -1945 :
تطكر الفكر االستراتيجي األمريكي تيجاه المنطقة ال ٌ

المبحث األكؿ :اإلستراتيجية األمريكية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية كحتا
حرب ال ميا الثانية (. 1991 – 1945
المبحث الثاني :اإلستراتيجية األمريكية منذ حرب ال ميا الثانية كحتا أحداث
الحادم عشر مف سبتمبر(. 2001- 1991
المبحث الثالث :اإلستراتيجية األمريكية بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر كحتا
تصريحات (ككندالي از رايس ب ػ "الفكضا ال ٌل ة".
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الفصؿ الثاني
عربية
تطكر الفكر االستراتيجي األمريكي تجاه المنطقة ال ٌ
تمييد
تتعامؿ الكاليات المتحدة مػ المنطقػة العر ٌبيػة كفػؽ مصػالحها التػي تقتضػي فػرض كا ػ االسػتقرار
فػي المنطقػة أحيانػان ،كاحػداث الفكضػػا أحيانػان أ ػرل ،كمػف ػػلؿ هػذا الفصػؿ سػيتـ تكضػػيف دكر
الكاليات المتحدة في مؽ بيية التكتر الدايـ فػي هػذي المنطقػة ،كهػك أحػد متطمبػات الحػرب البػاردة

م االتحاد السكفيتي ،فمثمما كاف التكتر مطمبان ،فنجد أف االستقرار في منطقة الشػرؽ األكسػط -
ػػلؿ بدايػػة مرحمػػة حكػػـ ال ػرييس األمريكػػي ج ػكرج بػػكش االبػػف -كػػاف أحػػد المتطمبػػات األساسػػية

لمصػػمحة الكاليػػات المتحػػدة ،مػػف أجػػؿ تكػريس ػػدرتها فػػي الهيمنػػة ،ثػػـ سػػرعاف مػػا عػػادت لسياسػػة

انتهاجهػػا لنظريػػة القػػكة التػػي تعتبػػر ،ركي ػزة السػػمكؾ
الفكضػػا كعػػدـ االسػػتقرار مجػػددان ،كمػػا لػػكحظ
ي
االستراتيجي األمريكي الفعمي فػي المنطقػة ،هػذا التحػكؿ كالتغيػر فػي اإلسػتراتيجية األمريكيػة ،هػك

ما سنتناكله بالتحميػؿ مػف ػلؿ اسػتعراض م ارحػؿ تطػكر الفكػر االسػتراتيجي األمريكػي فػي ثلثػة

مباحث ،هي عما النحك التالي:
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المبحث األكؿ
اإلستراتيجية األمريكية
منذ الحرب العالمية الثانية كحتى حرب الخميج الثانية ()1991 – 1945
اس ػػتطاعت الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ج ػػذب أنظ ػػار الع ػػالـ إليه ػػا بع ػػد م ػػا حققت ػػه م ػػف

انتص ػػار ف ػػي الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة ،إذ أنه ػػا حقق ػػت ب ػػذلؾ تكازنػ ػان ممحكظػ ػان ف ػػي القيػ ػكل الدكلي ػػة،

بي باعتبارهػا ػكةن
كاستطاعت أف تيحكؿ أكركبا إلا ظؿ لها ،كامتدت هيمنتيها إلا دكؿ الكطف العر ٌ
ا تصػػادية ،كمجػػاالن صػػبان السػػتنزاؼ م ػكاردي ،حيػػث إف هػػذي الفت ػرةى تمثػػؿ مرحمػػة التحػػكؿ فػػي دكر
كسياس ػػة الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ،ألنه ػػا رج ػػت م ػػف عزلته ػػا الطكيم ػػة ،كبن ػػت ػػكةن عس ػػكرية

ضػ ػ مة كمتفك ػػة ك ػػدرة ا تص ػػادية هايمػ ػة ،كك ػػاف ه ػػذا مرتكػ ػ انز لمهيمن ػػة األمريكي ػػة كانطل ػ ػان لمحم ػػـ

ػاظـ القػػكة السػػكفيتية
اإلمب ارطػػكرم األمريكػػي بجعػػؿ القػػرف العش ػريف رن ػان أمريكي ػان بامتيػػاز ،ل ػكال تعػ ي
المنافسة عسكرٌيان لها كالذم أ مقت الكاليات المتحدة األمريكية ،كأجمػت الحمػـ األمريكػي إلػا القػرف
الكاحد كالعشريف(كنعاف. 24-23 :2005 ،

منذ بركز كة الكاليات المتحدة كسعيها لمسيطرة عما النظاـ العػالمي بػدأت تطػرح رؤيتهػا

كفقػان لمعػػايير اصػػة بهػػا ،فنجػػدها تتحػػدث تػػارة عػػف الديمقراطيػػة التعدديػػة ،كتتحػػدث عػػف مكافحػػة
اإلرهػاب كعػػف حقػكؽ اإلنسػػاف تػارة أ ػػرل ،بينمػا فػػي الك ػت نفسػػه تػدعـ أنظمػػة مسػتبدة كال تحتػػرـ

حقكؽ اإلنساف.
كفي نفس السياؽ ،تكلدت ناعة لدل الكاليات المتحدة األمريكية بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة ،أف
بقاء مصالحها في منطقة الشػرؽ األكسػط مػرتبط بكجػكد كحمايػة؛ بػؿ كتفػكؽ (إسػراييؿ باعتبارهػا

مشػػركعان اسػػتعماريان غربي ػان ،كهػػذا مػػا يفسػػر سػػبب انحيػػاز اإلدارة األمريكيػػة إلػػا جانػػب (إس ػراييؿ ،

كمػػا أف الحػػرب العالميػػة الثانيػػة أفػػرزت دك انر جديػػدان لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،تمثػػؿ فػػي لعبػػة
المصالف الدا مية كال ارجية كالتي كانت تتػكجس مػف الم ٌػد الشػيكعي طػكاؿ حقبػة الحػرب البػاردة
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االػحػػرب الػب ػػاردة ذل ػػؾ الػص ػراع اإليػػديكلكجي بػي ػػف الػمػعػسػكػػر الػغػرب ػػي بقيػػادة الػكاليػػات الػمػتػح ػػدة األمػريػكػي ػػة ،كالػمػعػسػكػػر الػشػر ػػي بقيػػادة

االتػحػػاد الػسػكفػيػاتػػي ،اسػتػ ػػدـ فيػػه كػػؿ كسػايػػؿ الػضػغػػط بػاسػتػثػنػػاء األسػمػحػػة كظػهػػكر هػػذا الػص ػراع يػعػػكد إلػػا انػتػصػػار الػثػػكرة الػبػمػشػفػيػػة
فػي ركسػيػػا  ،9191كعػاد عػنػيػف ػا بػعػػد تػفػجػيػػر أكؿ ػنػبػمػػة ذريػػة فػػي صػح ػراء "نػيػكمػيػكػسػيػكػػك" فػػي ػ 9191ثػػـ ػنػبػمػػة مػديػنػتػػي " هػيػركشػمػػا
كنػاغػا ازكػػي" كعػمػيػػه فػػإف كػمػمػػة (الػحػػرب الػبػػاردة أ ػػذت مػكػانػتػهػػا فػػي ػامػػكس الػسػيػاسػػة الػدكلػيػػة بػعػػد نػهػايػػة الػحػػرب الػعػالػمػيػػة الػثػانػيػػة.

( عبد هللا اكنثس ،الحوب البثودة دوايا تثوكخكا للمالقثت امموكيكا اليعفكتكا ،ط ،1أشعوبثنكبثل لليتثب بغداد ص.)11
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بي محط أنظارها بعػد انتهػاء الحػرب العالميػة الثانيػة كاسػت دامه فػي معادلػة
مما جعؿ الكطف العر ٌ
الص ارع بينها كبيف االتحاد السكفيتي(كنعاف. 24-23 :2005 ،
فضلن عما ما تقدـ ،لقد استطاعت الكاليات المتحدة األمريكيػة أف تمتمػؾ نصػؼ الثػركة العالميػة،
ككانػػت تنػػتها سياسػػة المبػػادئ التػػي تقػػؼ فػػي كجػػه األيدكلكجيػػة الشػػيكعية ،لكنهػػا أدركػػت أف هػػذا
الػػنها النظػػرم لػػف يك ػػؼ التمػػدد الشػػيكعي كلػػف ً
يحم ػ ىي مصػػالحها ،فترجمػػت هػػذا الػػنها إلػػا كا ػ
عممػ ػػي كسياسػ ػػة عمػ ػػا األرض ،فعممػ ػػت عمػ ػػا اسػ ػػتيعاب الػ ػػدكؿ التػ ػػي بمقػ ػػدكرها محاص ػ ػرة المػ ػػد

الشػػيكعي ،مثػػؿ الػػدكؿ األكركبيػػة المحيطػػة باالتحػػاد السػػكفيتي كأكركبػػا الشػػر ية (اليكنػػاف كتركيػػا
كايراف  ،كهذا األسمكب مف السياسة عرؼ ب ػ "سياسة االحتكاء" (المرج السابؽ .
كانػػت ضػػية الشػػرؽ األكسػػط فػػي محػػؿ مػػؽ ،فحػػاكؿ ال ػرييس األمريكػػي األسػػبؽ "هػػارم

تركمػػاف" منػػذ بدايػػة حكمػػه عػػاـ  1945االبتعػػاد عنػػه بقػػدر اإلمكػػاف ،كذلػػؾ بسػػبب مػػا تكلٌػد عنػػدي

كلػػدل معاكنيػػه مػػف أفكػػار متضػػاربة ،لكػػف الحركػػة الصػػهيكنية لعبػػت الػػدكر البػػارز الػػذم أثٌػر فػػي

مك ػػؼ جهػػاز االسػػت بارات األمريكيػػة ،كجعمهػػا تتبنػػا كجهػػة النظػػر الصػػهيكنية التػػي تتبمػػكر فيمػػا
يمي ( :الريماكم2008 ،

غير ادريف مف الناحية العسكرية عما محاربة إسراييؿ.
أكالن :أف العرب ي
بي سكؼ يش ٌؿ أم درة عما المكاجهة ،حيػث أنػه يشػتت الجهػكد
بي -العر ٌ
ثانيان :إف الصراع العر ٌ
كيحرؼ بكصمة الصراع.
ثالثان :إف إسراييؿ تحظا بدعـ بريطاني عما األرض.
رابعػ ػان :أف الكالي ػػات المتح ػػدة ال ت ش ػػا االدع ػ ً
ػاءات الت ػػي تق ػػكؿ" :بأنن ػػا إذا اعترفن ػػا بإسػ ػراييؿ ف ػػإف
العرب سكؼ يرتمكف في أحضاف االتحاد السكفيتي".

امسان :مف الضركرم أف يككف لمكاليات المتحدة امتداد في الشرؽ األكسط مف لؿ إسراييؿ.
كمػػف هػػذا المنطمػػؽ رٌكػػز الػرييس األمريكػػي "تركمػػاف" عمػػا انعكػػاس سياسػػته ال ارجيػػة فػػي الشػػرؽ

األكسػػط عمػػا السياسػػة الدا ميػػة كاالنت ابػػات ،كلقػػد كػػاف أيض ػان (لمٌ ػكبي الصػػهيكني تػػأثير دا ػػؿ

البيػت األبػيض ،فقػد كػاف (كػلرؾ كميفػكرد  1 Clark Cliffordمػف أهػـ الش صػيات الصػػهيكنية

1

ا ال كا ل ف راالدستشز االقزن نعالل ئ سا"ت دزن"ا ف االر زعااألد
8635ا.اانظ ا https://www.washingtoninstitute.orgا
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عاالذياع نهاال ئ سااألد

عا"ل نر ناج نس ن"اعزما

التي تحيط بالرييس (تركماف كتحض عما التجاكب م اليهكد ل دمة معركتػه االنت ابيػة ،حيػث
كاف ي شا (تركماف كيشؿ مف نفكذي في االنت ابات في العاـ 1948ـ ،كما أف استكت العل ة

بػيف إسػراييؿ كالكاليػات المتحػػدة األمريكيػة فػي عهػد الػرييس "جكنسػكف" ،حينيػذ دعمػت الصػػهيكنية

"كميفػػكرد" ليصػػبف كزي ػ انر لمػػدفاع ،حيػػث إنػػه كػػاف داعم ػان كمتحي ػ انز إلس ػراييؿ أكثػػر مػػف اإلس ػراييمييف
ػان ىدي أيض ػان (ديفيػػد نػػايمز 1 David Nailsالػػذم كػػاف يػػتهـ مسػػيكلي ك ازرة ال ارجيػػة
أنفي ًس ػ ًهـ ،كسػ ى
األمريكية ً
بالعداء لمسامية (عناية. 2007 ،

كفي العاـ 1957ـ كض الرييس األمريكي أيزنهاكر مبدأ " استراتيجية مؿء الفراغ" ،كهك مفهكـ
ينػػدرج ضػػمف نظريػػة االحت ػكاء( Containmentكمشػػاري الػػدفاع عػػف منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط،

ككذلؾ م مة كؿ النظـ السياسية التي ترفض هذي اإلستراتيجية.

عمػػا ٌأيػ ًة حػػاؿ ،أدركػػت اإلدارة األمريكيػػة أف حػػاؿ الػػدكؿ مػ منازعػػة القػػكل االسػػتعمارية ال ي ػػدـ
مصػػالحها ،بػػؿ كيسػػتفيد منػػه الشػػيكعيكف بحكػػـ أهػػدافهـ الثكريػػة ،لػػذلؾ اعتمػػدت اإلدارة األمريكيػػة
ػب لتحقيػؽ مصػالحها ،كبنػاء عمػا ذلػؾ
عما استراتيجية االستقرار في المنطقة؛ ألنه الشرط األنس ي
تحػالؼ األمريكيػكف مػ األنظمػة الممكيػػة المحافظػة كالمعتدلػػة ،كمنػذ أكثػػر مػف ًسػػتٌة عقػكد صػػنفت
دكؿ المنظمة كأنظمتها السياسية إلا "دكؿ معتدلػة" ،كهػي التػي تسػير فػي ركػب الكاليػات المتحػدة

كسياستها كتدعـ تكجيهاتها ،كأ رل متط ٌرفة كهي ذات نزعة استقللية (الطكيؿ. 106: 2011 ،

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

كمشػػاري الػػدفاع "األحػػلؼ" عػػف الشػػرؽ األكسػػط ،ككانػػت اإلسػػتراتيجية المتبعػػة مػػف بػػؿ اإلدارة

األمريكية فيها هي ،الردع كاالحتكاء عما اعتبار ذلؾ أنه يحقؽ أنسب كأفضؿ المصالف لمكاليات

المتحدة األمريكية.

بعد الحػرب العالميػة الثانيػة بػرزت فػي السياسػة األمريكيػة العديػد مػف االسػتراتيجيات ،كردت عمػا

هييػػة مبػػادئ يس ػ ٌميت بأسػػماء رؤسػػاء اإلدارات األمريكيػػة ،كبمػػكرت هػػذي المبػػادئ ،سياسػػة الكاليػػات
المتحدة كمصالحها ،كهي عما النحك التالي:

1

ار ف رانز لفادسزعراال ئ سا"ت دزن"ا"الشؤ نااألقل زت،اال دز ياكحدر،االس زسةاالخز ج ةااألد
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ةاتجزهاال طناالع اعا7004ا،ا ا

 .1مبدأ تركماف ) (Truman's Doctrineعاـ :1947
جػػاء هػػذا المبػػدأ ضػػمف طػػة ػػدمها ال ػرييس األمريكػػي (هػػارم تركمػػاف ؛ مػػف أجػػؿ ك ػػؼ التمػػدد
الشػيكعي عبػػر تقػػديـ المسػاعدات اال تصػػادية لمػػدكؿ التػػي يمكػف أف تتػػأثر بالمػػدد الشػػيكعي(تركيا،

اليكناف ،فرنسا (عطية اهلل. 286 :1968 ،
 .2مبدأ إيزنياكر ) (Eisenhower's Doctrineعاـ :1957
جاء هذا المبػدأ نتيجػة للنسػحاب البريطػاني مػف المنطقػة العر ٌبيػة باعتبػاري يسػد الفػراغ الػذم مفػه
جكان مػف التنػافس بػيف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كاالتحػاد السػكفييتي.
هذا االنسحاب ،ألنه أكجد ٌ

فكػػاف هػػذا المبػػدأ كف ػان عمػػا مصػػالف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كلػػكحظ فػػي نفػػس الفت ػرة ت ازيػػد

نشػػاط الحركػػة القكمي ػة العر ٌبي ػة كمعاداتهػػا لمغػػرب ،كهػػذا مػػا يبػػرز التػػد ؿ األمريكػػي المسػػمف فػػي
الشػ ػػرؽ األكسػ ػػط" مػ ػػف كجهػ ػػة نظػ ػػر الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة (-499 :1964 ، Herman
. 500
كسمي هذا المبدأ ،نتيجة القرار المشترؾ لنشر السلـ كاالستقرار في الشرؽ األكسط الذم أصدري
ي
الكػػكنغرس األمريكػػي ،كهػػك يعطػػي ال ػرييس الصػػلحية الكاممػػة لمػػنف المسػػاعدات العسػػكرية ألم

أمة ترغب بالمساعدة (ماتغكلد. 87-86 :1985 ،
مجمكعة أك ٌ
 .3مبدأ نيكسكف ) (Nixon's Doctrineعاـ :1971

ػلدي سػابقان ،كأنػه
لقد أعمف الرييس األمريكي "ريتشارد نيكسكف" عف االلتزاـ بمػا كٌ ىعػت عميػه ب ي
ً
ػاء إذا مػػا صػػدر تهديػػد مػػف ػػكة نككيػػة،
سػػيقدـ مسػػاعدات عسػػكريةن كا تصػػادية ،كسػػيقدـ كػػذلؾ غطػ ن
ش ػريطة أف تتحمػػؿ األمػػة التػػي تتعػػرض لمتهديػػد مسػػيكلية تقػػديـ القػػكة البش ػرية ،كػػي تػػداف عنهػػا.

(ماتغكلد. 88 :1985 ،
 .4مبدأ كارتر ) (Carter's Doctrineعاـ :1980
ػي كحػػدكد
منحػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فيػػه حػػؽ التػػد ؿ العسػػكرم فػػي منطقػػة ال مػػيا العربػ ٌ
المناطؽ الحيكية لألمف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ،إذا مػا تعرضػت مصػالً يحها فػي هػذي المنطقػة

إلا أم طر (اسماعيؿ. 21 :1988 ،
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كنتيجػػة لهػػذا المبػػدأ تشػػكمت ػكات التػػد ؿ كاالنتشػػار الس ػري التػػي تحػػدث عنهػػا "ركبػػرت مكنمػػا ار

 1"Robert Mcnamarكزير الدفاع األسبؽ في الستينيات مف القرف الماضي ،كأيضػان نظٌػر لهػا
كزير ال ارجية األمريكي األسبؽ "هنرم كسينجر" في سبعينيات القرف الماضي.

في سياؽ ما تقدـ ،أطمقت الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجيات عديدة (تندرج في سياؽ تطكر
فكرهػػا االسػػتراتيجي

ػػلؿ مرحمػػة الحػػرب البػػاردة ،كش ػ ٌكمت هػػذي االسػػتراتيجيات أسػػس كمنطمقػػات

السياسػػة ال ارجيػػة األمريكيػػة فػػي تعاممهػػا م ػ دكؿ العػػالـ ،كيمكػػف أف نسػػتعرض العديػػد مػػف هػػذي

االستراتيجيات عما النحك التالي:
 .1استراتيجية االحتكاء:

تعتبػػر اسػػتراتيجية االحتػكاء هػػي أكؿ االسػػتراتيجيات التػػي اتبعتٍهىػا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بعػػد
الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،ك ػػد جػػاءت نتاج ػان لمقمػػؽ األمنػػي المت ازيػػد مػػف التمػػدد الشػػيكعي ك شػػية
كصكله إلا أطراؼ أ رل في العالـ ،بما فيه المنطقة العر ٌبية ،كترتكػز هػذي النظريػة عمػا سياسػة
تطكيػػؽ االتحػػاد السػػكفييتي بالكامػػؿ ،ككػػذلؾ دكؿ شػػرؽ أكركبػػا عػػف طريػػؽ بنػػاء تحالفػػات ك كاعػػد

عسكرية لتككف حايلن أماـ التمدد الشيكعي كمعيقان لحركته بما يضمف انهياري ،كهذا يعتبر اإلطار

النظػرم لنظريػػة االحتػكاء التػي صػ ٌػممها ال بيػػر األمريكػي (جػكرج كينػػاف George Kennan
الم تص في الشيكف السكفيتية (فهمي. 122 :2009 ،

2

كفػػي اإلطػػار العممػػي لهػػذي النظريػػة تمثػػؿ ذلػػؾ فػػي إنشػػاء حمػػؼ شػػماؿ األطمسػػي ع ػػاـ ،1949

كالعديػػد مػػف المعاهػػدات األمنيػػة المتبادلػػة ،مثػػؿ :معاهػػدة الكاليػػات المتحػػدة كاليابػػاف عػػاـ ،1951
3
كالكاليػات المتحػدة كككريػا الجنكبيػة عػاـ ً ،1953
كحمػؼ جنػكب شػرؽ آسػيا (السػياتكSEATO
عػػاـ  ،1954كحمػػؼ بغػػداد عػػاـ  ،1955كهػػذا الحمػػؼ  -تحػػكؿ فيمػػا بعػػد -إلػػا حمػػؼ (السػػنتك

 4 CENTOبعد ركج العراؽ منه بعد ثكرة عاـ ( 1958المرج السابؽ .
1

ا او تادز نزدوز ا،ا لوراعوزما8683اتو عاعوزما،7006اشول ادنصو ا ف و االور زعادونا تو االو ئ سااألد وعاجو نا ن ورياعووزما
،8638احتو ا تو االو ئ سال نوور ناج نسو ناعووزما8635م،ا عووراالدأنوورسااأل الللووف االعسو يالف تنووزمااعووراتصووزعراتأر ووراالحووف ا
الش عع .ا
2
ادأنرساالح االاز ر ،اه اك ادنارعزالأذااالدفأ ماالجر راللح ،ا الد تاطااف ا«احتو ا »االطو فااآلخو ،االقطو االسو تعا
ووووعاتلووووكاالحزلووووة،اع ضووووزااعووووناالقتووووز االدازشوووو االتقل ووووري(.الفزتح،ادأووووري،ا،7082اجوووو ا نووووزنادأنوووورساالحوووو االاووووز ر ،
 )www.alquds.co.uk/?p=414290ا

3احلفاتأسسا ع  8ساتدا  1954ع فااحلف دزن ال عزصدة الفل ا ن ا أرفاهذااالحلفاإل احدز ةادصزلحا
الل ا ةا عاالدنطقةا ادحزص االدراالش ععا أز.اد قعاالدع ةا www.ency.kacemb.comا

4

ااتأسساعزما،8622ا ضما ادناالددل ةاالدتحر ا الع اقا ت زا إ انا از ستزن.ا عراهذااالحلوفاكحوراكقو ااألحوالفانجزحوزاا وعا
ت االح االاز ر ،اانسح االع اقادناالحلفاإازناإعالناث ا81اتد ف /ل ا،8625اتماح االحلفاعزما8646ادعاانورععاالثو ا
اإلسالد ةا عاإ ان.ا(الد س عةاالح ا ار ز)
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أصػبحت اإلسػتراتيجية األمريكيػة كا عػان عمميػان منػذ أف كضػ لهػا ال بيػر األمريكػي (جػكرج كينػػاف

عػاـ  1947أسسػان عمميػػة كثيقػة بعػػد انتهػاء الحػرب العالميػػة الثانيػة ،إذا أنهػػا اعتمػدت اسػػتراتيجية

االحت ػكاء ،كالتػػي مػػف أهػػـ أسسػػها كمباديهػػا هػػي مكاجهػػة مػػا كضػػعه صػػانعك السياسػػة األمريكيػػة
بالتهديد القادـ مف االتحاد السكفيتي.

سػػادت هػػذي النظريػػة فػػي السػػنكات التػػي تمػػت الحػػرب العالميػػة الثانيػػة مباشػرة ،كهػػدفت إلػػا الحفػػاظ
عمػػا مصػػالف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي كػػؿ بقػػاع العػػالـ الم تمفػػة ،كلهػػذا نجػػد أف صػػناع

ط تض ٌػـ أكثػر مػف أربعػيف
القرار السياسي في الكاليات المتحدة يضػعكف عمػا جػدار مكػاتبهـ ػراي ى
بمػػدان تمثػػؿ المصػػالف األمريكيػػة ،كاف كػػاف ظػػاهر هػػذي النظريػػة هػػك مكاجه ػةى كالقضػػاء عمػػا التمػػدد

الشيكعي.

 .2استراتيجية االنتقاـ الشامؿ:
كضػ أسسػػها كزيػػر ارجيػػة الكاليػػات المتحػػدة (جػػكف فكسػػتر داالس منػػذ عػػاـ  ،1953كجػػاءت
عما أسس أنها تصحيف لكؿ نقاط الضعؼ في النظرية السابقة (االحتكاء  ،كتسػتند هػذي النظريػة

عمػػا اسػػت داـ السػػلح النػػككم فػػي كجػػه االتحػػاد السػػكفييتي إذا حػػاكؿ المسػػاس بمصػػالف الكاليػػات
المتحػػدة كالغػػرب ،كتيسػػما هػػذي السياسػػة بسياسػػة "حافػػة الهاكيػػة" كاعتبرتٍهػػا اإلدارة األمريكيػػة ك تهػػا
ػؽ األكحػد لمنػ االتحػاد السػكفيتي مػف تهديػد مصػالف الكاليػات المتحػدة فػي دكؿ العػالـ
بأنها الطري ي

(فهمي. 123 :2009 ،

 .3استراتيجية الحرب المحدكدة:
ظهرت في نهاية ال مسينيات كاستندت إلا است داـ األسمحة التكتيكية النككية (محميػان لمػرد

عما العدكاف السكفييتي ارج حدكد االحتػكاء الػذم فػرض عميػه ،كهػذي اإلسػتراتيجية جػاءت عمػا

تبنػ ػي ه ػػذي
أث ػػر عي ػػكب اس ػػتراتيجية ،االنتق ػػاـ الش ػػامؿ ،فعم ػػد الػ ػرييس األمريك ػػي (أيزنه ػػاكر إل ػػا ٌ
اإلستراتيجية كالتي تعني أف الكاليات المتحدة ستكاجه أم هجكـ أك تكس شيكعي بأساليب رادعة
بأس ػػمحة تقميدي ػػة ال ت ػػؤدم إل ػػا ح ػػرب ش ػػكمية "كأس ػػمكب كس ػػط" ب ػػيف ال ػػدمار الش ػػامؿ كاالستس ػػلـ
المطمؽ ،كهذي استراتيجية تستند إلا التدرج في است داـ القكة (اسماعيؿ. 144 :1998 ،
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 .4استراتيجية االستجابة المرنة (الرد المرف):
تبنتها اإلدارة األمريكيػة فػي مطمػ السػتينيات مػف القػرف الماضػي ،كتعػكد أصػكلها
هي استراتيجية ٌ
إلػػا الجن ػراؿ (ماكسػػكيؿ تيمػػكر ريػػيس هييػػة األركػػاف المشػػتركة لمجػػيش األمريكػػي ،كبحكػػـ سػػيطرة
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػا حمػػؼ األطمسػػي أصػػبف نتيجػػة نفػػس اإلسػػتراتيجية فػػي سياسػػاته،
كتقكـ هذي اإلستراتيجية عما أساس زيادة القكة العسكرية الضاربة لمكاليات المتحدة األمريكيػة بمػا

يػ ٌػؤمف لهػػا القػػدرة العاليػػة لمكاجهػػة التحػػديات س ػكاء أكانػػت هػػذي التحػػديات صػػغيرة أـ كبي ػرة كس ػكاء
كان ػػت الم ػػاطر مح ػػدكدة أك عالمي ػػة ،ك ػػد كض ػػعت ه ػػذي اإلس ػػتراتيجية ف ػػي س ػػياؽ بػ ػراما التس ػػمف
األمريكي ،كسباؽ التسمف م االتحاد السكفيتي (نعمة. 270 :1979 ،
 .5استراتيجية التدمير المؤكد:
تستند هذي اإلسػتراتيجية إلػا تحقيػؽ ػكة اسػتراتيجية انتقاميػة مػدمرة تسػت دـ كضػربة ثانيػة إذا
ػي للتحػ ػػاد
م ػػا تعرضػػػت الكاليػ ػػات المتح ػػدة لض ػ ػربة أكلػ ػػا ،كته ػػدؼ هػ ػػذي القػ ػػكة إل ػػا تػ ػػدمير حتمػ ػ ٌ
السػػكفييتي ،كتهػػدؼ أيضػػا لػػزرع هػػذي القناعػػة لػػدل ال صػػـ لردعػػه عػػف القيػػاـ بض ػربة اسػػتبا ية،
كظه ػػرت ه ػػذي اإلس ػػتراتيجية ف ػػي منتص ػػؼ الس ػػتينيات عم ػػا ي ػػد كزي ػػر ال ػػدفاع األمريك ػػي (ركب ػػرت

ماكنما ار  ،ك د كضعت هذي اإلستراتيجية في ضكء تطكر منظكمة الصكاري المضادة لمصكاري ،

كتطػػكر منظكمػػة الص ػكاري المتعػػددة الػػرؤكس ك ػػد عرفػػت باألسػػمحة النيكتركنيػػة (نعمػػة:1979 ،

. 270
 .6مبادرة الدفاع االستراتيجي (حرب النجكـ):
كطبقػت عػاـ
تبناها الػرييس األمريكػي األسػبؽ "ركنالػد ريغػاف" ػلؿ الفتػرة (1981ـ – 1988ـ
ٌ
 ،1983كتقػػكـ عمػػا مبػػدأ الػػدفاع ال ػرادع كلػػيس التعػػرض كالمبػػادأة (الياسػػرم-103 : 2011 ،
 . 104هػػذا ك ػػد تبمػػكرت هػػذي اإلسػػتراتيجية فػػي عصػػر ييعػػرؼ بػػأثر "األيػػديكلكجيا فػػي العل ػػات
الدكلية" ،كعكدة التكتر كاالحتقاف في العل ات الدكلية بيف العمل يف.
مف خّلؿ استعراض ىذه االستراتيجيات التي تبنتيػا الكاليػات المتحػدة منػذ فتػرة الحػرب البػاردة

كحتػػى فتػػرة تفكيػػؾ كانييػػار االتحػػاد السػػكفييتي عػػاـ  ،1991تبػػيف أف ،اسػػتراتيجية الكاليػػات

المتحػػدة اسػػتندت عمػػى التػػدخّلت العسػػكرية كامػػتّلؾ القػػكة كالتفػػكؽ العسػػكرم – التكنكلػػكجي،
كسياسة األحّلؼ العسكرية ىي التػي أظيػرت ىيمنػة الكاليػات المتحػدة عمػى السػاحة الدكليػة.
كفي نفس الكقت ساىمت ىذه االسػتراتيجيات فػي ازديػاد االىتمػاـ األمريكػي فػي منطقػة العػالـ
24

ثف مػػػف تػػػأثير
عربيػػػة لػػػـ تيسػػػتى ى
ػػي كالشػػػرؽ األكسػػػط ،فالمحصػػػمة النيائيػػػة أف المنطقػػػة ال ٌ
العربػ ٌ
كتػػداعيات ىػػذه االسػػتراتيجيات ،كاف كػػاف فػػي شػػكميا اسػػتراتيجيات عمػػى صػػعيد المكاجيػػة مػػا
الخصـ (االتحاد السكفيتي) عمى مستكل كؿ منػاطؽ العػالـ ،إال أنيػا فػي الكقػت ذاتػو انعكسػت

عربية ،مف خّلؿ الحرب بالككالة.
بتأثيراتيا كتداعياتيا عمى المنطقة ال ٌ
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المبحث الثاني
اإلستراتيجية األمريكية
منذ حرب الخميج الثانية كحتى أحداث الحادم عشر مف سبتمبر()2001- 1991
م ػ انهيػػار االتحػػاد السػػكفييتي كغيابػػه عػػف السػػاحة الدكليػػة ج ػراء تفكيكػػه عػػاـ ،1991

أصبحت البنية الهيكمية لمنظاـ الدكلي مضطربة ،نػتا عنهػا جػدؿ سياسػي دا ػؿ مؤسسػات صػن

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

"ال طر الشامؿ" كحمكؿ "الم اطر المنتشرة" ،التي برزت عما شكؿ نزاعات غير محػدكدة إ ميميػان

(نيكسكف. 23 : 1992 ،

ػاء عمػا ذلػؾ ،بػدأت التكجهػات االمبراطكريػة تظهػر بكضػكح فػي الفكػر االسػتراتيجي األمريكػػي
كبن ن
بالرغـ مف الجدؿ الداير في مؤسسات صن القػرار ،كلقػد جػرل حصػر االتجاهػات التػي تمحػكرت
ػذاهب الكبػرل فػي تمػؾ المرحمػة فػي رؤيتهػا لمسياسػة ال ارجيػة فػي ثلثػة اتجاهػات ،هػي
حكلها الم ي
(المرج السابؽ :
ػب يجػ ػؿ اهتمام ػػه عم ػػا الهيمن ػػة كاالنتش ػػار
 -1االتجػػػػاه األكؿ "اتجػػػػاه المثػػػػالييف" :ال ػػذم انص ػ ٌ
العػػالمي ،حيػػث كجػػد أتبػػاعي هػػذا االتجػػاي أف فػػي انهيػػار االتحػػاد السػػكفييتي فرص ػةن سػػانحة لغػػرض
الهيمن ػػة األمريكي ػػة عم ػػا الس ػػاحة العالمي ػػة باس ػػت داـ الق ػػكة العس ػػكرية كاال تص ػػادية كالثقافي ػػة ف ػػي
محاكلة إلجبار العالـ عما انتهاج النمكذج األمريكي كالت ً
بعية األمريكية ،فشاع بذلؾ مصػطمحات

الع ٍكلمة اال تصادية كالثقافية كالسياسية (العزاكم. 2 :2000 ،
الع ٍكلمة ك ى
جديدة مثؿ :ى

عزز ذلؾ ما اـ به كؿ مف "بكؿ كلفكتيز 1" Paul Wolfowitzك"لكيس ليبي،2" Lewis Libby
ٌ
كهمػػا مسػػاعدا كزيػػر الػػدفاع األمريكػػي "ديػػؾ تشػػيني" ،فػػي كض ػ كر ػػة يس ػميت بػ ػ "دليػػؿ السياسػػة

ػص هنػػا الػػدليؿ عمػػا األفكػػار التػػي تتضػػمف كجػػكد
الدفاعيػػة عػػف اإلسػػتراتيجية األمريكيػػة" ،ك ػػد نػ ٌ
كتبن ػي
تحقيػػؽ التفػػكؽ العسػػكرم األمريكػػي
عالمي ػانٍ ،
كمن ػ يػػاـ أم ػػكة منافسػػة لمكاليػػات المتحػػدةٌ ،
ٌ
1

انزئ ا ف االر زعااألد ع،ا احراادناكا فاالصق ا عاإرا االو ئ سااو ،ا خا و ا وعاالعالقوزتاالر ل وة،ا أو ادونا اوز ادؤ وريا
نلفااجزدعةاهز را) www.brookings.edu
العد االعس ي (.دنترىاا
2
االدر االسزاقالد ت انزئ اال ئ سااألد عار وكاتشو نعااو ناعوزدعا7008ا ،7002اا لقو ااوـاسو ت ا""Scooterانسواةالنشوزطه،ا
دووناكا و فا"دأنرسووع"االح و اعلو االع و اق،ا كحوورادؤسسووعا"دشو عاالق و نااألد ووعاالجر وور،ا(صووح فةاال سووطاالعووررا8828ا-ا18ا
ك ت ا ا)7002ا http://www.alwasatnews.com/news/501256.htmlا
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سياسػػة الحػػرب الك اييػػة المسػػبقة ضػػد الػػدكؿ المشػػتبه فػػي يامهػػا بتطػػكير أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ

(المجدكب. 2003 ،

كاعتب ػ ار أف سػػقكط االتحػػاد السػػكفييتي كانتهػػاء تجربتػػه االشػػتراكية ػػد مثٌػػؿ نهايػػة التػػاري كانتصػػا انر

ػار دعمػان كبيػ انر مػف المؤسسػة
لمرأسمالية التي تقكدها الكاليات المتحدة األمريكية ،كما كجد هػذا التي ي
العسكرية "البنتاغكف" كشركات إنتاج السلح الكبرل ،كالمكبي الصهيكني ،ككسايؿ اإلعلـ ،الذيف
كجدكا في الفراغ الناشئ عػف االنهيػار السػكفيتي ضػركرة الب ٌػد مػف أف ييمػأل بسياسػات البحػث عػف
أع ػػداء ج ػػدد ف ػػي من ػػاطؽ الع ػػالـ الم تمف ػػة ،مػ ػ م ػػا يتطمب ػػه ذل ػػؾ م ػػف اس ػػتعداد أمريك ػػي لممجابه ػػة
كالتصػػادـ مػ هػؤالء األعػػداد عمػػا مسػػتكل العػػالـ بأكممػػه؛ مػػف أجػػؿ إدامػػة القػػكة كالنفػػكذ األمريكػػي

(الياسرم. 105 : 2011 ،

ً
ؿء الف ػراغ النػػاتا عػػف سػػقكط االتحػػاد
حاكلػػت عناصػ يػر عديػػدةه فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة م ػ ى
ػدكر األبػػرز فػػي اسػػتثمار هػػذا الفػراغ لصػػالحهـ،
السػػكفييتي ،ككػػاف لمجماعػػات األصػػكلية الدينيػػة الػ ي
كتمكن ػكا مػػف التػػأثير فػػي حركػػة العل ػػات الدكليػػة ،ك ػػامكا ببنػػاء نمػػكذج بػػديؿ يقػػكـ عمػػا أسػػاس

تط ػػكرات جهادي ػػة تكفيري ػػة تس ػػت دـ ف ػػي صػ ػراعات مػ ػ ال ػػدكؿ الكب ػػرل أك ال ػػدكؿ العر ٌبيػ ػة ،كب ػػدأت
الكاليات المتحدة األمريكية فػي فػرض السػيطرة عمػا دكؿ المنطقػة العر ٌبيػة ،ككانػت البدايػة فػي مػا

ػي
يسػ ٌػمي "بحػػرب تحريػػر الككيػػت" فػػي العػػاـ  ،1991ككػػذلؾ التػػد ؿ فػػي الصػػكماؿ كال مػػيا العربػ ٌ
(عمكم. 2015 ،
ػي ،كك ػػذلؾ
تمي ػػزت ه ػػذي الفتػ ػرة بالحض ػػكر العس ػػكرم ف ػػي المنطق ػػة العر ٌبيػ ػة ،كتحدي ػػدان ال م ػػيا العرب ػ ٌ
كفي ػةن لمبػػدأ من ػ أم
الحضػػكر السياسػػي فػػي عمميػػة السػػلـ ،كبقيػػت السياسػػة ال ارجيػػة األمريكيػػة ٌ

تغييػ ػرات (جيكسياس ػػية مهم ػػة ف ػػي المنطق ػػة ،أك ظه ػػكر أم ػػكة عم ػػا ص ػػعيد الش ػػرؽ األكس ػػط أك

العالـ.

إف هػػذي المرحم ػةى حػػددت مسػػارها بإعػػادة رسػػـ ال ػرايط كتغييػػر األنظمػػة ،ففػػي العػػاـ 1991ـ ،تػػـ
تحطيـ القكة الع ار ية ،لكف ال شية مف سمسمة احتجاجات عر ٌبية ،كبدكاعي االستقرار فػي المنطقػة
حرب ال ميا إلػا القضػاء عمػا أم احتمػاؿ
ضت إلا عدـ إسقاط النظاـ الع ار ي ك تها ،كهدفت
ي

لبركز طػب إ ميمػي ،ككػذلؾ فػرض حضػكر مباشػر لمكاليػات المتحػدة األمريكيػة ،دكف التػكرط فػي
تغيير عميؽ في النظاـ الشرؽ األكسطي أم مف األنظمة الحاكمة فيه (صالف. 2005 ،
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 -2االتجاه الثاني "اتجاه االنعزالييف" :في رؤية السياسة ال ارجيػة الجديػدة كمػا ينبغػي أف تكػكف
عميػػه فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة ،كاعتقػػد أصػػحاب هػػذا التيػػار أف بػػزكاؿ طػػر االتحػػاد

الس ػػكفييتي كالفك ػػر الش ػػيكعي فرصػ ػةن مناس ػػبة ل ػػزكاؿ ط ػػر الح ػػرب النككي ػػة الت ػػي كانػ ػت ت ش ػػاها
الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة ،كبػ ػػذلؾ زاؿ االسػ ػػتنزاؼ العسػ ػػكرم كاال تصػ ػػادم لمقػ ػػدرات الكاليػ ػػات
المتحدة األمريكية مما يفرض عما اإلدارة األمريكية انتهاج سياسة العزلة كاالبتعػاد عػف المشػاكؿ

العالمية كاالنتباي لل تصاد األمريكي الذم أنهكتػه الحػرب البػاردة كطػكؿ مػدتها (الياسػيف:2001،

. 37-36
 -3االتجػػاه الثالػػث "اتجػػاه االنتقػػائييف" :يسػ ٌػمي باتجػػاي "االنتقػػايييف" ،ألنػػه جمػ مػػا بػػيف المثػػالييف
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

بي ،كأنصار هذا الفكر ىيركا أف بسػبب مػا تعانيػه الكاليػات المتحػدة األمريكيػة مػف اضػطرابات
العر ٌ
ا تصػ ػػادية يتطمػ ػػب عميهػ ػػا عػ ػػدـ القيػ ػػاـ بػ ػػدكر الش ػ ػرطي األكحػ ػػد فػػػي العػ ػػالـ (دكر الشػ ػػمكلية غيػ ػػر
مطمػػكب ؛ بػػؿ يجػػب أف يكػػكف الػػدكر األمريكػػي مرتك ػ انز عمػػا منػػاطؽ بػػذاتها ،كهػػي ذات اهتمػػاـ
كمصمحة أمريكية (العزاكم. 1 : 2000 ،

كمػػف أ طػػر مػػا يػػركج لػػه (االنتقػػاييكف هػػك فكػرة "إذا ا تضػػا لمعػػالـ أف يكػػكف بػػل يػػادة أمريكيػػة،
فإنه سيككف في ذلؾ عكا ب ك يمة عما المصالف األمريكية ،لػذا فػل مف ٌػر مػف أف يػتـ بنػاء عػالـ
عما النمط األمريكي" (. 670-668 : 1993 ،Madeleine
ػاء عمػػا مػػا سػػبؽ ،أصػػبف هنػػاؾ صػػياغة جديػػدة للسػػتراتيجية الككنيػػة بمنطمقػػات فكريػػة جديػػدة
كبنػ ن
تعد تعتني الكاليات المتحدة األمريكيػة
تسعا اإلدارة األمريكية لتحقيقها في حقبة زمنية جديدة ،لـ ٍ

بحػػركب الككالػػة ،كلػػيس أد ٌؿ عمػػا ذلػػؾ إال إصػرار الػرييس األمريكػػي األسػػبؽ "جػػكرج بػػكش األب"
ػؽ
عم ػػا إلػ ػزاـ الكي ػػاف (اإلسػ ػراييمي عم ػػا ع ػػدـ ال ػػرد عم ػػا الصػ ػكاري الع ار ي ػػة الت ػػي ضػ ػربت العم ػ ى

ييس
اإلسػراييمي (ألكؿ مػرة مػف دكلػػة عر ٌبيػة مػ بػػدء حػرب ال مػيا الثانيػػة عػاـ  ،1991فػألزـ الػر ي
بكش الكياف اإلسراييمي بعدـ الرد (بف عايشة. 2014 ،
كانت كة العراؽ تشكؿ تهديدان لممصالف األمريكية ،فضلن عف تهديدها ألمػف (إسػراييؿ (تمحمػي،

. 12 :1997
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أ ػػدـ العػ ػراؽ عم ػػا عم ػػؿ ف ػػردم تمث ػػؿ ف ػػي غ ػػزكي لمككي ػػت بعممي ػػة عس ػػكرية يسػ ػميت باس ػػـ (عممي ػػة
ػات المتحػػدة حجػ ىػـ
النػػداء  ،ليقػػؼ بصػػفة فعميػػة فػػي جهػػة المصػػالف األمريكيػػة ،حيػػث أدرىك ػ ًت الكاليػ ي
ال طر مف الهيمنة الع ار ية عما الككيت كالتي د تتيف لمعراؽ الهيمنة اإل ميمية ،كهذا ما ال تقبمه

تفرد الكاليات المتحدة بالقطبية في العالـ كض امة اإلمكانػات
الكاليات المتحدة األمريكية ،كبحكـ ٌ
العسكرية كاال تصادية كالتكنكلكجية ،كالتي يم ٌكنها مػف اسػت دامها فػي كجهػة أم دكلػة فػي العػالـ،
الحزـ كالتشدد كالرفض لما اـ به العراؽ،
كانت هذي اإلمكانات مس رةن في كجه العراؽ ،كأظهرت
ى
كأبػػدت ٌنيته ػػا لضػػرب العػ ػراؽ ،كبالفع ػػؿ نفٌ ػذت الكالي ػػات المتح ػػدة مػػا كان ػػت ت ط ػػط لػػه ف ػػي ح ػػرب
عسكرية استمرت  42يكمان شممت كؿ العمؽ الع ار ي ،بما فيه مػف مؤسسػات إنتاجيػة أك حككميػة

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

ربما ظاهر األمر أف الحرب انتهػت بحكػـ أف حػرب ال مػيا الثانيػة انتهػت ،لكػف بػدأت حػرب مػف
نكع آ ر ،كهي الحرب اال تصادية ،لقػد ص ٌػرح بػذلؾ (مػارتف أنػديؾ  Martin Indikمػدير عػاـ
شػػؤكف الشػػرؽ األدنػػا كجنػػكب آسػػيا فػػي مجمػػس األمػػف القػػكمي األمريكػػي (سػػابقان  -كصػػاحب
نظرية "االحتكاء المزدكج" لكؿ مف إيراف كالعػراؽ  -فػي طػاب لػه أمػاـ معهػد كاشػنطف لسياسػات
الشرؽ األدنػا" :أف سياسػة الػرييس "بيػؿ كمينتػكف" فػي ال مػيا تقػكـ عمػا مبػدأ "االحتػكاء المػزدكج"

لمعراؽ كاي ارف ،كذلؾ بكاسػطة سياسػة العقكبػات الدكليػة كال طػر اال تصػادم الشػامؿ؛ انطل ػان مػف

ممي الر ـ ( 661سنة  ،1990حيث ييمن استيراد أم مف السم كالمنتجات التي يككف
القرار األي ى
مصدرها العراؽ" (المرج السابؽ .
ي
لقػػد كانػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ت شػػا مػػف الهيمنػػة العر ٌبي ػة عمػػا الػػنفط التػػي تؤهػػؿ دكؿ
المنطقػػة لمحكػػـ الشػػامؿ ،كهػػذا مػػا دف ػ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمتػػد ؿ العسػػكرم فػػي منطقػػة

ػي ػػارج دايػرة الهيمنػػة العر ٌبيػة؛ بػػؿ ك ػػارج دايػرة القػرار
ػي ،كبالتػػالي بػػات الػػنفط العربػ ٌ
ال مػػيا العربػ ٌ
بي (المرج السابؽ .
العر ٌ
أرادت الكاليات المتحدة األمريكية تصحيف شكؿ عل تها م حمفايها ،بما فػيهـ األكركبيػيف ،جػراء
افتعالها ألزمة العراؽ مف لؿ إظهار تفردها بالق اررات الدكلية.
لـ ً
تعد الكاليات المتحدة األمريكية تحتاج أف يككف هناؾ كة إ ميميػة كبػرل كمػا كانػت تريػد ػلؿ
فترة الحرب الباردة ،كلـ تقبؿ أيضان كجكد أنظمة سياسية كية ،بؿ إف األنظمة العر ٌبية طالتها نار
زعزع ػػة أمنه ػػا كس ػػلمتها ،كأع ػػاد لن ػػا "ك ػػكلف ب ػػاكؿ" بتصػ ػريحاته (ح ػػكؿ إع ػػادة تش ػػكيؿ السياس ػػية
بي كالشرؽ األكسط ،بعد االنتهاء مف الحرب عما العراؽ  ،ذكريػات
ال ارجية لمنطقة ال ميا العر ٌ
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صرح به مستشار الرييس األمريكي "نيكسػكف" ككزيػر ارجيتػه "هنػرم كسػينجر" مػف أف نتػايا
ما ٌ
ح ػػرب أكت ػػكبر ع ػػاـ  1973ػػد أثبت ػػت ،أف (إسػ ػراييؿ ه ػػي الق ػػكة العس ػػكرية الرييس ػػية ف ػػي الش ػػرؽ
األكسط ،كأنها العصا الرادعة ،كأنه يتطم إلا اليكـ التػي تصػبف فيػه (إسػراييؿ أكبػر ػكة إ ميميػة

عمػػا صػػعيد المنطقػػة العر ٌبيػة ،كبحكػػـ عػػدـ مقػػدرة إسػراييؿ عمػػا التمػػدد ديمكغرافيػان ،فأصػػبف ل ازم ػان
عميها تعميـ كتعميػؽ حالػة التجزيػة كالتشػرذـ ،كعػدـ السػماح لمكحػدات القطريػة العر ٌبيػة بػأم تقػدـ،

يسػ ػػهؿ عمػ ػػا الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة الػ ػػتحكـ فػ ػػي منػ ػػاب الػ ػػنفط كتحقيػ ػػؽ مصػ ػػالحها
بػ ػػذلؾ ٌ
اإلستراتيجية في المنطقة العر ٌبية (باسماعيؿ. 290 :2012 ،
مػػف ػػلؿ مػػا سػػبؽ يتضػػف لنػػا أف ،اإلسػػتراتيجية األمريكيػػة منػػذ مطم ػ التسػػعينيات فػػي المنطقػػة

بي ،تميزت بما يمي( :كادم34 :2013 ،
العر ٌبية ،كتحديدان منطقة ال ميا العر ٌ

 .1القضاء عما القدرات العسكرية لمدكؿ التي تسعا لتحقيؽ هيمنػة إ ميميػة فػي المنطقػة العر ٌبيػة،
كهذا ما حدث في الحرب عما العراؽ.

 .2مساندة الدكؿ المكالية لمسياسة األمريكية ،مثؿ :الككيت ،ككػذلؾ الػدكؿ المحكريػة التػي تصػفها
الكاليات المتحدة باالعتداؿ ،مثؿ :السعكدية كمصر.
ػي – اإلس ػراييمي بمػػا يعػػكد بػػالنف عمػػا (إس ػراييؿ كيحقػػؽ أكبػػر ػػدر مػػف
 .3إدارة الص ػراع العربػ ٌ
المصػػالف األمريكيػػة ،كمػػف ػػلؿ هػػذي الفمسػػفة تػػتمكف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف طػػرح
بي.
الحمكؿ التي تريدها ،كالتي تحقؽ لها
ان
استثمار كاستغلالن أكبر لمقدرات الكطف العر ٌ

ػيـ الديمقراطي ػػة كحق ػػكؽ اإلنس ػػاف (الغربي ػػة عم ػػا جميػ ػ دكؿ المنطق ػػة العر ٌبيػ ػة عب ػػر
 .4تعم ػػيـ ػ ى
منظمات غير الحككمية.
 .5تعميؽ التجزية لأل طار العر ٌبية كالتعامؿ بسياسات منفردة كم تمفة م كؿ طر عما انفراد.
كعمػػا صػػعيد الحالػػة الفمسػػطينية ،فػػإف عمميػػة التسػػكية التػػي انطمقػػت مجػػددان بعػػد مػػؤتمر مدريػػد

عػػاـ  1991تفسػػر رغبػػة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي فػػرض سػػيطرتها عمػػا منػػاب الػػنفط فػػي

ػعيها لحمايػة إسػراييؿ ،لػذلؾ كػاف دكر الكاليػات المتحػدة هػك حشػد
بي ،كتفسػر أيضػان س ٌ
ال ميا العر ٌ
الدعـ اال تصادم مف الدكؿ المتقدمة ،مثؿ :أكركبا كالياباف ،لتقػديـ المعكنػات لمشػعب الفمسػطيني
بحكـ تقدـ عممية التسكية م إسراييؿ (عامر. 2014 ،
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كمػػا أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فرضػػت حالػػة مػػف اليمػػا كىاجسػان كبيػ ارن فػػي أنظمػػة الحكػػـ

عربي نمكذجان تراه األنظمػة
ال ٌ
عربية بعد ما قامت بو مف حربيا عمى العراؽ ،فأصبح في الفكر ال ٌ
عربي ػة كاقع ػان عممي ػان إذا مػػا التزمػػت بسياسػػة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كمػػف ىنػػا أصػػبح
ال ٌ
عربي.
لسياسة التكيؼ اإلذعاني مكان هة لدل صانا القرار ال ٌ

كمف هنا ،أصبحت الحككمات العر ٌبية متهييةن لمتسكية التي تريدها الكاليات المتحػدة ،فمػثلن "ليبيػا"
غي ػػرت مك فىه ػػا كس ػػمككها بالكام ػػؿ كاس ػػتجابت لممطال ػػب األمريكي ػػة ،كأص ػػبحت تري ػػد التهدي ػػة مػ ػ
ٌ

الجان ػ ػػب األمريك ػ ػػي ،فقام ػ ػػت بتفكي ػ ػػؾ برنامجه ػ ػػا الن ػ ػػككم ف ػ ػػي ديس ػ ػػمبر  2003ب ػ ػػدكف أم مقاب ػ ػػؿ

(سركر. 2006،

كلػـ تعػد فكػرة كجػكد الكيػاف اإلسػراييمي فػي المنطقػة العر ٌبيػة فكػرةن غريبػة ،بػػؿ أصػبحت فكػرةن كا عػػة
الحػػدكث كمقبكلػػة ،ك ٌسػػمت المنطقػػة العر ٌبي ػة إلػػا دكؿ الطػػكؽ ،كهػػي( :مصػػر ،األردف ،سػػكرية،

لبنػػاف  ،كالػػدكؿ غيػػر المعنيػػة بػػالنزاع ،كهػػذا مػػا أضػػعؼ المكا ػػؼ العر ٌبي ػة ،كجعػػؿ لػػبعض الػػدكؿ
مد لن لمتطبي (عامر. 2014 ،
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المبحث الثالث
اإلستراتيجية األمريكية بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر كحتى تصريحات
الخّلقة"
ككندالي از رايس بػػ "الفكضى ٌ
هيئ الفرصة لمكاليػات المتحػدة األمريكيػة لش ٌػف
جاءت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر  2001لتي ٌ
حػػرب كاسػػعة النطػػاؽ تحػػت ذريعػػة مػػا أسػػمته "اإلرهػػاب" ،ضػػمف مفهػػكـ اسػػتراتيجي جديػػد لألمػػف

القكمي األمريكػي ،معتبػرةن أف االرهػاب ع ٌػدكان جديػدان ،كارتػبط هػذا المفهػكـ بالمنطقػة العر ٌبيػة يبرمتهػا
(حميد. 35 : 2003 ،
كألكؿ مرة تتذكؽ الكاليات المتحدة األمريكية م اررة الهزيمة بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر،
ممػػا زاد مػػف العزلػػة األمريكيػػة عمػػا السػػاحة الدكليػػة ،بعػػدما انحسػػرت مكجػػة التعػػاطؼ العػػارـ م ػ
الكاليات المتحدة األمريكية بعد الحدث مباشرة ( أباي. 25 :2004 ،

كعما إثر تداعيات أحداث  11سبتمبر ظهػر تح ٌػكؿ فػي الفكػر اإلسػتراتيجي األمريكػي ،كتحديػدان،
عب ػرت عن ػػه "اس ػػتراتيجية األم ػػف
فيمػػا يتعمػػؽ بحمايػػة أمنهػػا القػػكمي ،كيبػػرز هػػذا التحػػكؿ  -كالػػذم ٌ
القػػكمي األمريكػػي" التػػي أعمنهػػا ال ػرييس بػػكش فػػي أيمػػكؿ  -2002فػػي فمس ػػفة الكالي ػػات المتح ػػدة
لمكاجهػػة التهديػػدات التػػي تسػػتهدفها ،كالػػذم تجسػػد فػػي انتقػػاؿ التفكيػػر مػػف مفهػػكـ الػػردع كاالحتػكاء

كتبنػ ػي مب ػػدأ الضػ ػربات االس ػػتبا ية ككسػ ػػيمة
ف ػػي مكاجه ػػة التهدي ػػدات إل ػػا مفه ػػكـ العم ػػؿ الك ػػاييٌ ،
أساسػية لمدفاع عف النفس ،كهك ما يقكد إلػا عػدـ االنتظػار حتػا ك ػكع ال طػر؛ بػؿ المبػادرة إلػػا
القيػاـ بات اذ طكات مبكرة كمفاجية ضد دكلة أك جماعات ،لمنعها مػف اسػتهداؼ مصػالحها فػي

الع ػ ػػالـ ،أك امتلكهػ ػػا أسػ ػػمحةى دمػ ػػار شػ ػػامؿ ،كالتصػ ػػدم لهػػػا بطػ ػػرؽ عسػ ػػكرية ،أك بط ػ ػػرؽ أ ػ ػػرل؛
كاالعتقػاؿ كالمصادرة كاإلجراءات الدبمكماسية كالمالية

(.)National Security Strategy,2002: 5

تغير طبيعة
كانطمقت رؤية الكاليات المتحدة إلا التحكؿ فػي المفهكـ التقميدم ألمنها القكمي ،مف ٌ
العدك كتهديداته ،كالذم يزيد مف ذلػؾ اتسػاع دايػرة التهديػدات ،التػي يؤشػر إليهػا امػتلؾ عػدد مػف
ٌ
الػدكؿ لألسػمحة النككيػػة ،كا ت ػراب دكؿ كجماعػات أ ػرل مػف الحصػكؿ عمػا أسػمحة دمػار شػامؿ،

كتهديد جماعػات "أصػكلية" بتنفيػذ هجمات ضد أهداؼ أمريكية ( اسـ. 19-18 :2004 ،

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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كفقان لذلؾ فرضت الكاليات المتحدة عما العػالـ اتجػاهيف جديػػديف؛ فمػػف ناحيػة تعطػي نفسػها حػؽ
ال ػػدفاع الش ػػرعي الك ػػايي كال ػػذم بمقتض ػػاي تتص ػػرؼ بش ػػكؿ فػ ػػردم كك ػ ػػايي لمحيمكل ػػة دكف ح ػػدكث

هجم ػػات تس ػػتهدفها ،أم ػػا الناحي ػػة األ ػػرل فه ػػي الت ػػد ؿ المش ػػترؾ الػ ػػذم تبديػ ػػه الكالي ػػات المتح ػػدة

لمتعاكف م المجتمػ الػدكلي فػي سػبيؿ منظكمػة األمػف العػالمي ،حيػػث أصػػبحت هػذي الصػيغةي -

كالتي حددها الرييس بػكش فػي طابػه عقػب أحػداث  11سػبتمبر حػيف كض ػ

يػػار التعػاكف مػ

الكاليػػات المتحػػدة أك االصػػطفاؼ م ػ اإلرهػػاب -تػػتحكـ بمسػػتكل العل ػػات مػ ػ ال ػػدكؿ األ ػػرل،
كدرجػػة التعػػاكف اال تصػػادم ،كمحػػددة لمصػػير المسػػاعدات ،كفرضػػت عمػػا الػػدكؿ األ ػػرل السػػير

في مسار السياسة ال ارجية األمريكية (. B.B.C,2001
هذا ،كلقد أعادت أحداث  11سبتمبر  2001إلا تيار المحافظيف فكرة نشر الديمقراطيػة ،فق ٌػدمكا
و
شارنسػكيا
طركحات نظريةن لمكاجهة "اإلرهاب" ،ككاف مػف بػيف مػف ػدـ هػذي األطركحػات "ناثػاف ا
أ
 1" Natan Sharanskyكزيػر الهجػرة اإلسػراييمي "اليمينػي المحػافظ" فػي الكاليػات المتحػدة ،ك ػد

أهمهػػا :مسػػألة الديمقراطيػػة كتغييػػر أنظمػػة الحكػػـ فػػي
تناكلػػت أطركحاتػػه جكانػ ى
ػب مهم ػةن رييسػػيةٌ ،
المنطقة العر ٌبية (شمبي . 78-77 : 2003 ،كلقػد سػعت الكاليػات المتحػدة األمريكيػة إلػا تعزيػز

تكاج ػػدها ف ػػي المنطق ػػة العر ٌبيػ ػة كالع ػػالـ اإلس ػػلمي باالعتمػ ػاد عم ػػا أدكات جدي ػػدة؛ س ػػعيان لتغييػ ػػر
ال ارط ػػة السياس ػػية كاال تص ػػادية كاالجتماعي ػػة كالثقافي ػػة بم ػػا يحق ػػؽ المص ػػالف األمريكي ػػة العمي ػػا،

الع ٍكلمػة
فرسمت استراتيجيتهىا األمنية القكميػة لمقضػاء عمػا يمعارضػيها ،كنػادت الكاليػات المتحػدة ب ى
كصنفت إدارة الرييس جكرج بكش االبف دكؿ العػالـ
التي تطالب بالقضاء عما اإلرهاب العالمي،
ٌ
إلػػا صػػنفيف :معسػػكر ال يػػر تحػػت يادتهػػا كمعسػػكر الشػػر مػػف (ال يقػػؼ معهػػا  ،كتعاممػػت عمػػا

أساس أف أصؿ اإلرهاب هك العرب كالمسممكف (سركر. 110-109 :2007 ،

ككانت ال طكة األكلا في إعادة ترتيب المنطقة العر ٌبية مف كجهة نظر الػرييس األمريكػي "جػكرج
دبميػك بػكش" عنػػدما أعمػف عػػف عمميػة إصػػلح سياسػي فػي الشػػرؽ األكسػط ،ك اصػػة فػي المنطقػػة
العر ٌبي ػة هػػي مػػا أ ػػدمت عميػػه الكاليػػات المتحػػدة مػػف احػػتلؿ لمع ػراؽ فػػي  9ابريػػؿ عػػاـ ،2003
كبعدها ٌدـ الرييس بكش كثيقة الشرؽ األكسط الكبير التػي احتػكت عمػا إعػلف حػرب ديمقراطيػة
ضػػد االس ػػتبداد كالظمػػـ ،لنش ػػر الديمقراطي ػػة كالحريػػة ال ػػذم يحقؽ(حس ػػب زعمػػه لمش ػػعكب العر ٌبيػ ػة

حقك هى السياسية كاال تصادية (الكتبي. 2014 ،

1

ا ُ لرا عاك ان زا ه ا ئ ساحف اإس ائ ااعزل زها ف االصنزعةا التجز ا عاح دةانتن زه ا،7006ا ه اكحرادنظ ياالف ض ا
الدنظدةا(الدس ي،اعاراال هز ،اال أ را ال أ ر ةا الصأ ن ة) ا
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كف ػػي الس ػػياؽ ذات ػػه ص ػ ٌػرح الػ ػرييس األمريك ػػي (ج ػػكرج ب ػػكش االب ػػف ف ػػي ط ػػاب ل ػػه بع ػػد أح ػػداث
11سػبتمبر 2001أف" :األنظمػػة الديكتاتكريػػة التػػي تسػػيطر عمػػا الحيػػاة السياسػػية فػػي بمػػدها تمنػ
تط ػػكر المعارض ػػة المس ػػؤكلة ،كا ٌف الحك ػػـ التس ػػمطي ال يمث ػػؿ مكج ػػة المس ػػتقبؿ" (مػ ػراد: 2009 ،
. 371
كفػػي نفػػس السػػياؽ ،لعبػػت المكبيػػات اليهكديػػة ك(إس ػراييؿ دك انر كبي ػ انر عػػف طريػػؽ م اركػػز البحػػكث
كالد ارسػات اليهكديػة األمريكيػػة كاإلسػراييمية كعػف طريػػؽ رؤسػاء الكاليػات المتحػػدة (ريغػاف ككمنتػػكف

كبػػكش االبػػف كأكبامػػا فػػي السػػيطرة عمػػا منػػاب الفكػػر كالت طػػيط االسػػتراتيجي األمريكػػي كالن ػػب
األمريكيػػة،ا تسووع الخلووقاج و اجر وورادوونااألد و

ناال أ و راعووزلعاالثقز ووةا التوور

ا اإلخووال

ا

إلس ائ اللر زعاعنأز ،كمف أشهر مراكز األبحاث المؤثرة في القرار األمريكػي مركػز "برككينغػز"،

"معهػػػد كاشػػػنطف لسياسػ ػػية الشػ ػػرؽ األدنػ ػػا  ،"WINEPك "معهػ ػػد أميركػ ػػاف انترب اريػ ػػز انسػ ػػتيتيكت"

مؤسسة راند” ،ك "مؤسسة كػارنيغي" ،ك"معهػد هدسػكف" ،ككػذلؾ
ك"ميدؿ إيست فكركـ  ،"MEFك ” ٌ
أشػ ػػهر م اركػ ػػز التفكيػ ػػر التابعػ ػػة لجامعػ ػػات أميركيػ ػػة مثػ ػػؿ :هػ ػػكفر إنستيتيكشػ ػػف" الممحػ ػػؽ بجامعػ ػػة
س ػػتانفكرد ،ك"مرك ػػز بمفي ػػر لمعم ػػكـ كالش ػػؤكف الدكلي ػػة" ،ك"مرك ػػز التنمي ػػة ال ػػدكلي" التابع ػػاف كلهم ػػا
لجامعة هارفرد ،ك"مركز الشرؽ األكسط" في جامعة جكف هػكبكنز ،كػاف لهػذي الم اركػز الػدكر ألف
تتبنػػا الكاليػػات المتحػػدة الم ططػػات الصػػهيكنية فػػي إعػػلف الحػػرب عمػػا اإلسػػلـ كتػػدمير العػراؽ
كليبي ػػا ،كس ػػكرية كحرك ػػات المقاكم ػػة ،كتتبن ػػا المش ػػاري كالم طط ػػات كالمكا ػػؼ اإلسػ ػراييمية مهم ػػا
كانػػت كحشػػية كهمجيػػة كمنافيػػة لمعهػػكد كالمكاثيػػؽ الدكليػػة ،ككصػػمت كحشػػية كك احػػة إدارة (بػػكش

االبػف حػ ٌػدان كصػػفت فيػػه حػػرب اإلبػػادة التػػي ش ٌػنها "شػػاركف" عمػػا الشػػعب الفمسػػطيني بالػػدفاع عػػف
النفس ،كحالت دكف تكفير الحمايػة الدكليػة لمفمسػطينييف ،ككػذلؾ سػيطرت المكبيػات اليهكديػة عمػا
األصكلييف المسيحييف ،كبالتعاكف معهـ سيطركا عما صناع القرار األمريكػي فػي البمػداف العر ٌبيػة

كاإلسلمية ،كجعمكا الكاليات المتحػدةى األمريكيػة تتبنػا الم ططػات كالمكا ػؼ اإلسػراييمية (حسػيف،
. 2014
كمػػا تكصػػمت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إلػػا ناعػػة مفادهػػا :أنػػه ال يمكػػف تحقيػػؽ مطالبهػػا مػػف
ػي – اإلسػ ػراييمي دكف أف تح ػػدث تغيػ ػرات
القض ػػاء عم ػػا اإلره ػػاب كف ػػرض تس ػػكية لمصػ ػراع العرب ػ ٌ
أساسية في جكهر التركيبة الدا مية لألنظمة العر ٌبية كاسقاط بعضها بالقكة العسكرية ،كمػا حصػؿ
مػ ػ نظ ػػاـ العػ ػراؽ ف ػػي عه ػػد الػ ػرييس ص ػػداـ حس ػػيف ع ػػاـ  ،2003كك ػػذلؾ إص ػػلح ثق ػػافي فك ػػرم

كاص ػػلح ال ػػديف اإلس ػػلمي ،كدم ػػا الش ػػرؽ األكس ػػط ض ػػمف التح ػػالؼ االس ػػتراتيجي الت ػػي تقكده ػػا
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الكاليات المتحدة مثػؿ ،الحمػؼ األطمسػي ،كالشػرؽ األكسػط الكبيػر كغيرهػا (أبػاي-102 :2004 ،

. 103

ػدت
كاتضف أف الحرب العالمية المعمىنػة ضػد "اإلرهػاب" مػا هػي ٌإال كاجهػة ت فػي حربػان شرسػة جس ٍ
مقكلة (صمكييؿ هنتغتكف حكؿ صراع الحضػارات ،كالتػي تقػكؿ" :إف هنػاؾ عػدكان أساسػيان لمغػرب
يتمثؿ في اإلسلـ كالمسمميف بشكؿ عاـ كالعرب بشكؿ اص ،حيث تكجد مناب النفط كاسراييؿ"

(حسيف. 2014 ،

ػات المتحػػدة األمريكيػػة إلػػي بنػػاء الحريػػات فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة عمػػا حسػػاب أف
لهػػذا ىس ػ ىع ًت الكاليػ ى
كتفك هػا العسػكرم فػي المنطقػة،
تككف األسكاؽ العر ٌبيػة مفتكحػة ،كبمػا يحقػؽ ضػماف أمػف إسػراييؿ ٌ
كبما يسمف مف تعزيز لمقكات األمريكية كتكاجػدها فػي المنطقػة مسػتغمة "الضػعؼ األكركبػي كدكري

في المنطقة (أباي. 103-102 : 2004 ،

كهنػا إرتػأت الد ارسػة اسػتعراض دكر المحػافظيف الجػدد فػي صػياغة كتنفيػذ اإلسػتراتيجية األمريكيػة

بعد أحداث  11سبتمبر .2001

 -1المحافظكف الجدد:

ييعتب ػػر المح ػػافظكف الج ػػدد مجمكع ػػة سياس ػػية ذات تكجه ػػات فكري ػػة أمريكي ػػة ،كتمي ػػؿ إل ػػا

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

مجمكعة مف أعضاء انشقٌكا عف الحزب الديمقراطي ،رافضيف لسياسػة اعتبركهػا ٌلينػة مػ االتحػاد
السكفيتي ،كالتحقكا بالحزب الجمهكرم ،كرحبت بهـ حككمة (ركنالد ريغاف في أكا ر السبعينيات
كمطم ػ الثمانيني ػػات ،كالتح ػػؽ بعض ػػهـ بمناص ػػب متنف ػػذة ف ػػي تم ػػؾ اإلدارة( .مك ػ ػ ساس ػػه بكس ػػت،

 ، 2016كعرف ػكا فػػي بدايػػة األمػػر باسػػـ "ديمقراطيػػك ريغػػاف" ( Reagan's Democratsعبػػد

العاؿ. 2007 ،

الجػدد ػلؿ فتػرة كاليػة الػرييس األمريكػي السػابؽ "جػكرج بػكش
كلقد تعاظـ نفػكذ تيػار المحػافظيف ي
االبػػف" ،مػػف ػػلؿ شػػغمهـ مناصػػب فاعمػػة فػػي صػػناعة القػرار األمريكػػي ،كاحكػػاـ سػػيطرتهـ عمػػا
الحكػػـ كافػة ،كالػػذم كػػاف عمػا رأس هػػذي المجمكعػة "ديػػؾ تشػػيني" نايػب الػرييس األمريكػػي،
دكايػر ي
ك"دكنالػػد رامسػػفيمد" ،كزيػػر الػػدفاع األمريكػػي السػػابؽ ،ك"ككنػػدالي از اريػػس" كزي ػرة ارجيػػة الكاليػػات
المتحػػدة األمريكيػػة السػػابقة .فػػي حػػيف أف هػػذي المجمكعػػة سػػعت لمػ ٌػد أكاصػػر نفكذهػػا ػػلؿ كاليػػة
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المنتسػػبة لهػػـ ،لكػػف هػػذي النفػػكذ فٌػت ػػلؿ كاليػػة "أكبامػا" فػػي صػػناع
"أكبامػػا" بػػدعـ المجمكعػػات ي
القرار األمريكي ،مكتفيةن بسيطرتها عما بعض المنابر اإلعلمية ،كتسكيؽ أفكارها( .مك ساسه
بكست .

كيمي ػػؿ المح ػػافظكف الج ػػدد للعتق ػػاد ب ػػأف م ػػا يص ػػب ف ػػي مص ػػمحة إسػ ػراييؿ يص ػػب ف ػػي مص ػػمحة
ركف أم تن ػػا ض م ػػا ب ػػيف
الكالي ػػات المتح ػػدة ،كالعك ػػس ص ػػحيف ،كه ػػذا ه ػػك الس ػػبب ف ػػي أنه ػػـ ال ىيػ ػ ٍ
ارتباطهـ بإسراييؿ ككاليهـ لمكاليات المتحدة (المرج السابؽ .
ػلمي عمكمػػان ،كالشػػرؽ األكسػػط صكص ػان ،همػػا نقطػػة
كيعتقػػد المحػػافظكف الجػػدد أف العػػالـ اإلسػ ٌ
انطلؽ أمريكػا فػي سياسػتها إلعػادة بنػاء النظػاـ العػالمي الجديػد؛ إذ يػربط المحػافظيف الجػدد بػيف
النازية ،كالشيكعية ،كالحركات اإلسلمية ،كهك ما تجما في طب جكرج بكش االبف ،حيف يربط
بشكؿ تعسفي كمجرد بيف (هتمر كلينيف كحماس كحػزب اهلل كمػا يصػفه ب ػ (اإلسػلـ الفاشػي فػي

حزمة كاحدة ،كما أف "الفكضا ال ٌل ة" تمثؿ نظرية المحافظيف الجدد في التعامؿ م العالـ مػف

ػي تػػتمكف الصػػفكة مػػف ضػػماف
حػػكلهـ ،إذ تعنػػي الفك ػرة با تصػػار" :إغ ػراؽ الجمػػاهير بالفكضػػا كػ ٌ
الجػػدد
صصػػكف بفكػػر (ليػػك شػػتراكس ػ ػ أحػػد أسػػاطيف المحػػافظيف ي
اسػػتقرار كضػػعها" .كيػػذكر المت ٌ
كفيمسكفهـ " :بأف السمطة الحقيقية ال يمكف ممارستها إذا ما بقي المرء في حالػة ثبػات ،أك حػافظ
عما الكض الراهف ،بؿ عما العكس ،ينبغي العمؿ عما تدمير كؿ أشكاؿ المقاكمة".

ػاطؽ كاسػػعة مػػف العػػالـ إلػػا منػػاطؽ غيػػر مأهكلػػة ،فبالنسػػبة لمنظػػرم
كهػػي أيض ػان فك ػرة تحكيػػؿ منػ ى
"الفكضػػا ال ٌل ػػة" يجػػب سػػفؾ الػػدماء مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػا نظػػاـ جديػػد فػػي المنػػاطؽ الغنيػػة
بالثركات (عبد العاؿ. 2007 ،

كمػػا كامتػػدت سػػيطرة الم ػكبي الصػػهيكني عمػػا الق ػرار السياسػػي كاال تصػػادم فػػي الكاليػػات المتحػػدة
األمريكية كالذم مف لله تمكف مف السيطرة عما الرأم العاـ ،هذا النفكذ أثٌر إلا حػد كبيػر فػي

مجرل االنت ابات األمريكية ،حيث يي ٍسهـ أغنياء اليهكد بس اء في الحملت االنت ابية ،مما ييكلد
ناعػػة لػػدل أغمػػب المسػػؤكليف فػػي السياسػػة األمريكيػػة ،أف كجػػكد إس ػراييؿ مصػػمحة أمريكيػػة فػػي
الشرؽ األكسط كهذا ما اله الرييس األسبؽ ركنالد ريغاف في حممته االنت ابيػة عػاـ " :1980إف

البمد الكحيد القادر عما مساعدة أمريكا عما الصعيد االستراتيجي ،إنه لدل إسػراييؿ
إسراييؿ هي ي
العزيمػػة كالتنػػامي القػػكمي كالمقػػدرة التكنكلكجيػػة كالعسػػكرية لمك ػػكؼ إلػػا جانػػب الكاليػػات المتحػػدة
األمريكية كصديؽ كحميؼ يمكف الكثكؽ به" (تيشكرم. 60 :2005 ،
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 -2عقيدة "جكرج دبميك بكش" كالضربة االستباقية:

اتس ػ ػػمت السياسػػ ػػة ال ارجيػ ػ ػػة األمريكيػػ ػػة بغطرسػػ ػػة الق ػ ػػكة كش ػ ػػف الحػ ػ ػػركب االس ػ ػػتبا ية العدكانيػػ ػػة

كاالحتلؿ ،كاذالؿ الشعكب كتػدمير منجزاتهػا ،كنهػب ثركاتهػا ،بذريعػة الحريػة كنشػر الديمقراطيػة،
كحقػػكؽ اإلنسػػاف ،كالحفػػاظ عمػػا السػػمـ ،كاألمػػف الػػدكلييف ،فمنػػذ تأسػػيس الكاليػػات المتحػػدة أشػػعمت

( 243حرب ػان ،منهػػا 82 :حرب ػان بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة (حسػػيف 2014 ،فبذريعػػة امػػتلؾ
الع ػراؽ ألسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ كعل تػػه م ػ تنظػػيـ القاعػػدة كتحري ػري مػػف يادتػػه المسػػتبدة كتغييػػر

نظامه كمنظكمة القيـ كاالتجاهات السياسية كالثقافية كنشر الديمقراطيػة فيػه كرسػـ ريطػة الشػرؽ
األكسط الجديد مػف ػلؿ بكابػة الحػرب عمػا اإلرهػاب ،دمػ ً
ػات المتحػدة العػراؽ كمنج ازتػه
رت الكالي ي
ٌ
كحضػػارتىه ،كنهبػػت أمكالىػه .كمارسػػت اإلبػػادة الجماعيػػة بحػػؽ شػػعبه فػػي الفمٌكجػػة كغيرهػػا ،كهيمنػػت
عما نفطه كأسكا ه .كفعمت ذلؾ في ليبيا كسكرية كغيرهما (المرج السابؽ .

ال يبدك أف السياسة األميركية تميز فػي سػمككيا بػيف مفيػكمي العقيػدة كاإلسػتراتيجية ،فأحيانػان

تيطمؽ عقيدة ما ،كحينا آخر استراتيجية تظير فييما مكقفيا السياسػي كالعسػكرم كاالقتصػادم
مف مسألة مػا ،كقػد درجػت العػادة أف تكػكف العقيػدة مرتبطػة مباشػرة بالشػؽ العسػكرم ،بمعنػى
آخر ،ارتباط الديف بالقكة العسكرية.
كيرل (ستيفف مانسفيد Stephen Mansfield

1

أف عقيػدة بػكش أثػرت عمػا سياسػته ال ارجيػة

اصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بسياسػػة بػػلدي تجػػاي إسػ ػراييؿ ،كيشػػير مانسػػفيمد إلػػا انقسػػاـ اليمػػيف المت ػػديف

األمريكػػي ب صػػكص سياسػػة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة نحػػك إس ػراييؿ ،إذ تػػرل فيػػات مػػنهـ أف
إسراييؿ الحالية ال تعبر عف إسراييؿ التي كردت في العهد القديـ ،بينما يرل آ ركف ،أف إسػراييؿ
الحاليػػة هػػي كريثػػة إس ػراييؿ القديمػػة ،كالتػػي هػػي أرض الميعػػاد التػػي تمتػػد مػػف الف ػرات إلػػا البحػػر
المتكسط كمف سيناء إلا جنكب لبناف(بيكمي. 2004 ،
كيقكؿ ستيفف مانسفيد" :إف فكرة ترشيف (جكرج دبميك بكش لنفسه لمرياسػة جاءتػه أكؿ مػرة ػلؿ
حضكري صلة بإحدل كنايس تكساس" ،ككاف ً
القس (مارؾ كرايا يتحدث – فػي تمػؾ الصػلة -
اهلل له لقيادة الناس" ،في حيف أف الناس في أشد االشػتياؽ لقيػادة تمتمػؾ رؤيػة كشػجاعة أ ل يػة.

كيقكؿ "بكش" " :لؿ الصلة شعرت بأف الدعكة كانت مكجهة لي" ،كذلؾ بؿ أف تمتفت إليه أمه
ادناد ال راعزما،8625ا لرا عادر نةا ل دا سا-اج ج ز،ا الرهاضزاطا عاالج ااعد وع،ايعد ستيقن من الجمهوريين
المحافظ ن،اصزح ا ادؤث ،الهاالعر رادناالدؤلفزتاالتعاتحرثتاعل انطزقا اسوعاعوناال جوز ،ا الق وزر ،ا قو االتو اث،ا القو ىا
التووووووعاتشوووووو االثقز ووووووةاالحر ثووووووة.ادووووووناضوووووودنأزا تزاووووووها"عق وووووور اجوووووو ارال وووووو ااوووووو "،اعاشررررررنط بعيررررررت األد ووووووة
.www.washingtonpost.com

1

37

الجالسػػة بجػكاري كتقػػكؿ لػػه :إف ً
القػس "كػػاف يتحػػدث لػػؾ" ،كبعػد فتػرة صػػيرة اتصػػؿ (جػػكرج دبميػػك
بػ ً
ػالقس (جػػيمس ركبيسػػكف ك ػػاؿ لػػه" :لقػػد سػػمعت الػػدعكة ،أعتقػػد أف اهلل يريػػدني أف أرشػػف نفسػػي
لمرياسة" (المرج السابؽ .
كلقػػد عبػػر ال ػرييس (بػػكش عػػف اسػػتراتيجيته مػػف ػػلؿ ال طػػاب الػػذم ألقػػاي فػػي (كيسػػت بكينػػت
ػتقبمية الت ػػي س ػػتعتمدها الكالي ػػات المتح ػػدة
ال ػػذم ع ػػرض ب ػػه ال ط ػػكط العريض ػػة للس ػػتراتيجية المس ػ ٌ
األمريكي ػػة ،ل ػػدرء ط ػػر اإلره ػػاب عنه ػػا ،فق ػػد أعم ػػف م ػػكت المف ػػاهيـ القديم ػػة القايم ػػة عم ػػا ال ػػردع
اتيجية د تب ٌػدلت جػذرٌيا ،كمػا
كاالحتكاء ،فأعداء األمس أصبحكا أصد اء اليكـ ،كالصكرة الجيكاستر ٌ
أف المعاهدات التي كانت ترعا النظاـ العػالمي السػابؽ لػـ تعػد ايمػة ،حتػا إنهػا لػـ تعػد صػالحة
لمك ػػت الحػػالي .با تصػػار يمكػػف اعتبػػار طػػاب كيسػػت بكينػػت كمػػا تبعػػه مػػف تصػريحات ككأنهػػا

العممية لعقيدة (بكش االبف (حنا. 2004 ،
العامكدية
التأسيسية
العممية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كرد في ال طاب األمكر اآلتية( :حنا ،المرج السابؽ
 تحدي ػػد دكر الكالي ػػات المتح ػػدة الجدي ػػد ،فه ػػي راعي ػػة لمس ػػمـ الع ػػالمي ،كس ػػكؼ تف ػػرض الكض ػػكحاأل ل ي بيف ال ير كالشر ،كسكؼ تقيـ عل ات تعاكف ممتازة م القكل الكبرل.

 تعتمد الكاليات المتحدة الضربات الك ايية ،متفردة في الزماف كالمكاف المذيف تراهما ًمناسبيف.
ٌ
عقلنية غيػر متػكفٌرة لػدل العػدك الجديػد ،لػذلؾ ال تنفػ معػه االسػتراتيجيات
 اعتبر (بكش أف الٌ
مستعد لمتضحية بنفسه؟
القديمة اصة الردع ،فكيؼ يمكف ردع مف هك
ٌ
 -استعداد أميركا لمساعدة ٌأية دكلة في محاربة هذا اإلرهاب.

في الك ت نفسه الذم أعمف فيه الرييس بكش ٌنية أميركػا القيػاـ بضػربات ك ا ٌييػة ،طمػب أيضػان مػف
الككنغرس المكافقة عما إنشاء ك ازرة لمدا ٌمية مهمتها األمف الدا مي لمكاليات المتحدة ،كتضـ هذي

الػػك ازرة ح ػكالي  22ككالػػة ،ي ػػدـ فيهػػا أكثػػر مػػف  170ألػػؼ مكظػػؼ ،كتبمػػن ميزانيتهػػا ح ػكالي 38
مميار دكالر (المالؾ. 2003 ،
ى
كاسػػتكماالن لهػػذي المسػػاعي ،أعمػػف ال ػرييس األمريكػػي بػػكش االبػػف فػػي العػػاـ  ،2003أف مشػػركع
الشػػرؽ األكسػػط الكبي ػػر يرسػػـ إلػػا اس ػػتراتيجية تحريػػر الشػػرؽ األكس ػػط كاعػػادة صػػياغة ال ارط ػػة

السياس ػػية لم ػػدكؿ العر ٌبيػ ػة كتغييػ ػر أنظم ػػة الحك ػػـ فيه ػػا ،كأن ػػه يه ػػدؼ إلص ػػلح سياس ػػي كا تص ػػادم
كثقػػافي شػػامؿ ،كيسػػعا بػػدكري لنشػػر الديمقراطيػػة كالحريػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف ،كيهػػدؼ إلػػا إحػػداث
تغيػرات فػي  22دكلػة فػي الشػرؽ األكسػػط بإصػلحات شػاممة ،تحقػؽ المصػالف األمريكيػة ،كزيػػادة
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السػػيطرة عمػػا مصػػادر الػػنفط ،كتػػكفير األمػػف ل ػػ(إسراييؿ كالحػػد مػػف ظهػػكر الحركػػات السياسػػية
المعارضة لمفكر األمريكي ،مستغلن كجكد أنظمة ديكتاتكرية (آؿ طيط. 37: 2012 ،

إف مبػػدأ بػػكش القػػايـ عمػػا الحػػرب االسػػتبا ية كالػػذم ينػػدرج فػػي سػػياؽ اسػػتراتيجية األمػػف القػػكمي،

أثػ ػػار مشػ ػػكمتيف أساسػ ػ ٌػيتيف ،األكلػ ػػا ذات طػ ػػاب

ػ ػػانكني ،كاأل ػ ػػرل ذات طػ ػػاب عممػػػي؛ فبالنسػ ػػبة

رؼ الػػدكلي الػػذم كض ػ شػػركطان كض ػكابطى لممارسػػة حػػؽ
الع ػ ى
لممشػػكمة القانكنيػػة ،تجػػاكز (بػػكش ي
الدفاع عف النفس  -أف يككف ال طر كا ككشيؾ ، -كأما بالنسبة لممشكمة العممية التي تطرحها
العقيدة األمريكية الجديدة ،فتكمف فػي مػدل فعاليػة الضػربات العسػكرية الك اييػة ،إذ مػف المشػككؾ

فيػػه أف تػػنجف اإلدارة األمريكيػػة عػػف طري ػؽ ض ػربة أك حػػرب ك اييػػة فػػي إ ازلػػة مػػا تسػ ٌػميه بػػال طر
"اإلرهابي" .كهك ما اتضف لها مف لؿ حربها عما أفغانستاف كالعراؽ ( كساؾ. 2008 ،
ػباب جعمػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
كيتفػػؽ الباحػػث مػػا مػػا ذكػػره كسػػاؾ  ،إذ أف ىػػذه األسػ ى
تنتيج استراتيجيات تظنيا أكثر نجاعة في تحقيؽ أىدافيا كمصالحيا بأقؿ األثماف الممكنة.

الخّلقة":
 -3مشركع "الشرؽ األكسط الكبير" مقدمة "لمفكضى ٌ

ػاديان ك
اجتماعيػ ػان
ٌ
يه ػػدؼ المش ػػركع المط ػػركح إل ػػا إع ػػادة ص ػػياغة المنطق ػػة جغرافيػ ػان كسياس ػ ٌػيان كا تص ػ ٌ
كحضػ ػػارٌيان ،كا امػ ػػة ترتيبػ ػػات أمنيػ ػػة كا تصػ ػػادية إ ميميػ ػػة ،ل دمػ ػػة األهػ ػػداؼ كالمصػ ػػالف األمريكيػ ػػة

اإلسػ ػراييمية ف ػػي المنطق ػػة .ج ػػرل كيج ػػرم رس ػػـ ال ريط ػػة الجدي ػػدة ف ػػي م ارك ػػز البح ػػث العمم ػػي ف ػػي

كتبناهػػا الػرييس األمريكػػي (بػػكش االبػػف ككزيػػر ارجيتػه
(إسػراييؿ كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةٌ ،
الجن ػراؿ (كػػكلف بػػاكؿ كأعمنػػا عػػف عػػزـ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة رسػػـ ريطػػة جديػػدة لمنطقػػة

الش ػػرؽ األكس ػػط ،ب ػػدأت بع ػػض تفاص ػػيؿ ه ػػذا المش ػػركع تط ػػرح ف ػػي العم ػػف عن ػػدما أطم ػػؽ الػ ػرييس

األميركػػي (جػػكرج بػػكش تعبيػ ىػر "الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر" فػػي طابػػه أمػػاـ األمػػـ المتحػػدة فػػي 21
سبتمبر/أيمكؿ  ،2004بعد ما يقارب عامان مف احتلؿ العراؽ ( لصي. 15-8 :2014 ،
ػر م ابراتي ػان كرد فػػي نش ػرة فػػكريف ريبػػكرت (أكتػػكبر  2001أفػػاد ،أف مػػف بػػيف
فػػي حػػيف أف تقريػ ان
المصػػالف األمنيػػة األمريكيػػة فػػي المنطقػػة ،إعػػادة رسػػـ ال ريطػػة السياسػػية الجديػػدة لممنطقػػة التػػي

تشتعؿ بالصراعات اإل ميمية كالدكلية كفقان لمت طيط األمريكػي ،كالمحافظػة عمػا التفػكؽ العسػكرم

اإلس ػراييمي ك مػػؽ كيانػػات صػػغيرة فػػي المنطقػػة لمحفػػاظ عمػػا ذلػػؾ التفػػكؽ ،كمػػف ثػػـ تػػأميف تػػدفؽ

ػي كبحػػر ػػزكيف إلػػا الغػػرب بالمعػػدالت كاألسػػعار المليمػػة لػػه ،كتػػأميف
البتػػركؿ مػػف ال مػػيا العربػ ٌ
طكط المكاصلت البحريػة العالميػة بمػا ي ػدـ حريػة التجػارة الدكليػة بػل يػكد ،كتػدفؽ الصػادرات
األمريكيػة كاألكركبيػػة كفػػي مقػػدمتها السػلح إلػػا الػػدكؿ العر ٌبيػة كدكؿ جنػكب آسػػيا ،كحسػػب تقريػػر
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المجمػػة ،فػػإف هنػػاؾ فريق ػان أمريكي ػان مػػف كبػػار الم ططػػيف السياسػػييف يػػدرس أح ػكاؿ الػػدكؿ العر ٌبي ػة
كذلػػؾ بهػػدؼ تفكيػػؾ دكؿ المنطقػػة كاعػػادة تركيبهػػا مػػف جديػػد؛ بػػؿ إف بعػػض الػػدكؿ سػػتظهر فػػي

بعض ػ ػها اآل ػ ػػر ،كيػ ػػرل الم طط ػػكف األمريكي ػػكف أن ػػه باإلمكػ ػػاف تفتيػػػت دكؿ
المنطق ػػة كسػ ػػي تفي ي
المنطقػػة كاعػػادة تركيبهػػا كمػػا حػػدث مػػف بػػؿ عػػاـ  ، 1916لػػدل إب ػراـ فرنسػػا كبريطانيػػا االتفػػاؽ
الشهير المسما آنذاؾ "سايكس بيكك".

كف ػػي ظ ػػؿ مشػ ػػركع الش ػػرؽ األكس ػػط الكبيػ ػػر تفك ػػر الكاليػ ػػات المتح ػػدة ف ػػي إعػ ػػادة تقي ػػيـ عل اتهػػػا

كتحالفاتهػا بػػدكؿ المنطقػػة ،كفػػي تغييػر الحمفػػاء القػػداما لصػػالف حمفػػاء جػدد ػػد تم ٌكػنهـ مػػف دمػػة

مص ػػالحها ف ػػي المنطق ػػة بش ػػكؿ أفض ػػؿ م ػػف الحمف ػػاء الق ػػداما ال ػػذيف ت ػػـ اس ػػتهلكهـ كح ػػاف الك ػػت

لتغييرهـ (حمادة. 13 :2003 ،

ممػػا يػػؤثر عمػػا طبيعػػة العل ػػات بػػيف األنظمػػة العربي ػة كانعكاسػػها عمػػا القضػػايا العربي ػة ،عممػ ً
ػت
ٌ
ٌ ى
الكاليػػات المتحػػدة عمػػا مػػؽ بييػػة إ ميميػػة يمكاتيػػة لمصػػالحها كغيػػر مناهضػػة لسياسػػاتها ،كذلػػؾ

بالعمؿ عما تكريس الفر ة بيف دكلها كبيف كاها ،كفا دا ػؿ مجتمعاتهػا (عبػد الػرحمف:2010 ،
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كيػػرل الباحػػث ،أف التكجيػ ً
ػات األميركيػ ىة إلنشػػاء مشػػركع الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر تنطػػكم تحػػت
الرؤية األميركية التي تعتبرىا ممحة ألمنيا القكمي كمصالحيا اإلستراتيجية ،كتنطمؽ مف خّلؿ
العمؿ عمى تغيير الكاقا السياسي لمنظـ السياسية القائمة ،عمى عكس المرحمػة السػابقة التػي

سػػعت فييػػا اإلدارات األميركيػػة إلػػى اسػػتقرار الكاقػػا السياسػػي فػػي المنطقػػة ،كأف ىػػذا المشػػركع

يجرم تصميمو خارج المنطقػة ،كسػيفرض عمييػا إلعػادة صػيالة المنطقػة ،انطّلقػان مػف ميػزاف

القكل كالكاقا الجديد ،كحسب أسس جديدة تخدـ المصالح األمريكية كالصييكنية فػي المنطقػة

عربي ػة كاإلقميميػػة كالدكليػػة يش ػ ٌكؿ فرصػػة مّلئمػػة لرسػػـ
كفػػي العػػالـ ،ف ػالكاقا الحػػالي بأبعػػاده ال ٌ
الخريطة الجديدة ،كاألسكأ مف خريطة سايكس -بيكك عبر تجزئة المجزء كتفتيت المفتت.
إف "المشركع اإلصلحي" الذم نادل به الرييس بكش لؿ حقبته الرياسية ،عانا مف صعكبات
كثي ػرة ،لػػيس أ مهػػا حالػػة النفػػكر التػػي كانػػت ظػػاهرة فػػي أكسػػاط المجتمعػػات العر ٌبي ػة ،كالتػػي كانػػت
عايقػ ػان جكهريػ ػان س ػػيكاجه اإلدارة األمريكي ػػة ف ػػي تنفي ػػذ مش ػػركعها اإلص ػػلحي ال ػػذم يحم ػػؿ يبع ػػديف

أساسييف ،كهما :اإلصلح الديني كالثقافي ،كالبعد اآل ر :اإلصػلح السياسػي الػدا مي كاإل ميمػي
(آؿ طيط. 103 :2012،
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 -1اإلصّلح الديني كالثقافي:
شػ ٌكمت أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف سػػبتمبر لمكاليػػات المتحػػدة تحديػػدان كبي ػ انر ،كاعتبػػرت أف مػػف أهػػـ

العكامػػؿ التػػي دفعػػت التنظيمػػات التػػي امػػت بهػػذي األحػػداث "اإلرهابيػػة" كمػػا تعتقػػد هػػك "الػػديف"،

كبذلؾ أصبحت تنادم باإلصلح الديني كاصلح "اإلسلـ" بناء عمػا ػراءة ،أف كػؿ مػف أصػاب

الكاليػػات المتحػػدة مػػف أعمػػاؿ إرهابيػػة هػػك نتػػاج الكراهي ػة كالتح ػريض الػػذم يمثػػؿ الػػديف اإلسػػلمي

أبرز الدكاف لهذي الثقافة.

كاس ػػتغمت اإلدارة األمريكي ػػة أح ػػداث الح ػػادم عش ػػر م ػػف س ػػبتمبر ف ػػي تعم ػػيـ اإلدان ػػة عم ػػا الع ػػالـ

ػي ،ب ػػدالن م ػػف أف تقتص ػ ىػرها ف ػػي الجماع ػػات المتطرف ػػة ،فأص ػػبف هن ػػاؾ ال مج ػػاؿ
اإلس ػػلمي كالعرب ػ ٌ
لمتفريؽ (عبد السلـ. 103 :2003 ،
كمػػػف الكاضػ ػػف أف ال طابػ ػ ً
ػات الصػ ػػادرةى عػ ػػف اإلدارة األمريكيػ ػػة بعػ ػػد أحػ ػػداث الحػ ػػادم عشػ ػػر مػ ػػف
سبتمبر ،د هيمف عميها مصطمف "اإلصلح الديني" ،باعتبار أف ما حدث هك صدمة حضػارية،
كلقد نشطت بشكؿ كبير الدراسات حػكؿ اإلسػلـ بعػد تفجيػرات كاشػنطف كنيكيػكرؾ بػالرغـ مػف أف

ظاهرة األصكلية الدينية ليس بالجديد في دايرة االهتماـ األمريكي (أباي. 103 : 2004 ،
كحسب ما أكردي يكتٌاب ك براء أمريكيػكف يتضػف ،أف االصػلح الػذم تقصػدي إدارة الػرييس "بػكش"
هك تغيير ثقافي بنيكم في كؿ المجتمعات العر ٌبية كاإلسلمية ،كتغيير لمقػيـ كالسػمكؾ االجتمػاعي

لتصػبف نمكذجػان مستنسػ ان لمكا ػ الغربػي ،كيشػير إلػا ذلػؾ ال بيػر األمريكػي (انغمهػارت Angel

 1 Heartكال بيرة (بيبا نكريس 2( Pippa Norrisفي مقاؿ لهما في مجمػة Foreign Policy

(عػػدد أكتػػكبر  2003النسػ ة العر ٌبيػة بعنػكاف "الصػػداـ الحقيقػػي للحضااات" ( ساالاناهم محن ا م
)4009م حااا يسػػتند مقالهمػػا عمػػا ،أف (صػػمكيؿ هنتغتػػكف 3 Samuel Huntingtonفػػي

أطركحته حكؿ (صداـ الحضارات The Clash of Civilizationsػد أصػاب نصػؼ الحقيقػة،
مهمان بالنسبة لمشعكب في العالـ ،كأف السمة األساسية لمصراع العػالمي فػي
بأف الثقافة باتت أم انر ٌ
المرحمة القادمة ت ٍك يمف في الجانب الثقافي (الشحكد. 249 : 2007،

1

ع.اهالل عالء الدك ،

ا نزلراانللأز ت:اكستزذااقسماالعل ماالس زس ةااجزدعةاد تشلزنااألد ة،ا ه اعزلمااجتدزع دف ااألد
حطب شكمثء ،م مقووات الديتعواه نظوكا اليكثيا المقثونا-الدعلا ،جثمما القثهوة ،القثهوة.
2
ا"ا ازان س"اازحثةاكد ةادختصةااعلماالس زسةاالدقز نا تحزض ا عادر سةاج نا نريادناجزدعةاهز ز را لأزاك ث ادنا
ك اع نادؤلفزاات جدتاكعدزلأزاإل ا87اللةاعزلد ة.اwww.pippanorris.com
3
اعزلدزااس زس زااكد ز،اا س ا عاجزدعةاهز ز رالـا25اعزدز،ا دف ادحز ظ،اكشتأ ااأط حةاص اعاالحضز ات،ا التعاجزر ا
أزااأناص اعزتادزااعراالح االاز ر النات نادتدح اح اخالفاك ر ل ج زتاا ناالر االق د ةاا ااسا ااعختالفاالثقز عا
الر نعاا ناالحضز اتاال ا ىا عاالعزلم،ا ه اجرا اتدسكااهاحت ا زتهاعزما.7005امعقع جثمما هثوفثود
www.news.harvard.edu
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بتصػػكرم ،أف اإلصػػّلح الثقػػافي الػػذم نػػادت بػػو اإلدارة األمريكيػػة ىػػك حػػرب تسػػتيدؼ العػادات

عربي ،كىك عممية ىدـ
ك
ى
القيـ الديني ىة كالمجتمعي ىة األصمية التي تى ٌ
التقاليد ك ى
ربى عمييا المكاطف ال ٌ
تحت دعكة اإلصّلح كالحداثة.
ػي نجػػد أف،
كتعزيػ ان
ػز لمػػا تهػػدؼ إليػػه اإلدارة األمريكيػػة مػػف مفهكمهػػا لرصػػلح فػػي الػػكطف العربػ ٌ
الكثيػػر مػػف المسػػيكليف األمػريكييف كصػ ٌػناع القػرار فػػي السياسػػة األمريكيػػة أطمقػكا تصػر و
يحات تػػدلٌؿ
عمػػا الفكػػر الػػذم ينتهجػػه أكليػػؾ المسػػيكلكف ،فقػػد ػػاؿ "السػػيناتكر الػػديمقراطي األمريكػػي "جكزيػػؼ

ليبرمػاف ،كالػػذم كػاف مرشػػحان لمنصػب نايػػب الػرييس فػػي اإلنت ابػات الرياسػػية التػي فػػاز بهػا بػػكش

االبف" :أنه ال حؿ م الدكؿ العر ٌبية كاإلسلمية ،إال أف تفرض عميها الكاليات المتحدة األمريكيػة
النظـ كالسياسات التي تراها ضركرية" (كادم. 12 :2013 ،
القيـ ك ٌ
كفي نفس السياؽ ،يقكؿ الكاتب كالمفكر السياسي األمريكي "مايكؿ نكفاؾ" كهك أحد رمكز التيػار

المح ػػافظ الجدي ػػد" :إف اإلره ػػاب اإلس ػػلمي ارجػ ػ إل ػػا أس ػػباب ىعقىدي ػػة عميق ػػة تمي ػػز اإلس ػػلـ ع ػػف
ػديانتيف ،اليهكديػػة كالمسػػيحية" ،كطالػػب المسػػمميف بإصػػلح جػػذرم لػػدينهـ لحػػؿ هػػذي اإلشػػكاالت
الػ ى
ػمك اإللػػه ،كطالػػب أيضػان بػػلديى بمسػػاعدة المعتػػدليف مػػف
القديمػػة ،كالتػػي تتعمػػؽ بحريػػة اإلنسػػاف كسػ ٌ
المسمميف عما القياـ بهذي اإلصلحات األساسية ،كاعتبر أف الكالي ً
ػات المتحػدة هػي األمينػةى عمػا
الثقافة الغربية (. 2002 ،Novak

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

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

ػجت بهػػا الكسػػايؿ اإلعلميػػة بتصػريحات السياسػػييف كالمسػػيكليف عػػف
كفػػي نفػػس المرحمػػة التػػي ضػ ٌ
ػادكا بػػنفس
ضػػركرة اإلصػػلح الػػديني كالثقػػافي ،لػػكحظ بػػركز مجمكعػػة مػػف ال يكتٌػػاب العػػرب الػػذيف نػ ى

الفكػػر الػػذم تريػػدي اإلدارة األمريكيػػة ،عمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ ،نجػػد أف الكاتػػب اإلعلمػ ٌي عبػػد الكهػػاب
المؤدب ،بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر ،أصدر كتابان بعنكاف "مػرض اإلسػلـ" يهػدؼ مػف
ٌ
لله إلػا تحريػر اإلسػلـ مػف القػراءة األصػكلية لمقػرآف كالسػنة ،كاعتبػر أف هنػاؾ مػف النصػكص

بحاجة إلا تعػديؿ فػي الفهػـ ،كأف الكثيػر مػف النصػكص الب ٌػد لهػا بػأف تقػ أر بمػنها فكػرم معاصػر
(المػػؤدب ، 9 :2002 ،كمػػا أف المفكػػر الج ازيػػرم –الفرنسػػي الشػػهير (محمػػد أركػػكف ارتػػأل أف
اس ػػتعجاؿ اإلدارة األمريكي ػػة ف ػػي ط ػػرح اإلص ػػلح ال ػػديني كالثق ػػافي إل ػػا الزلػ ػزاؿ ال ػػذم ح ػػدث ف ػػي
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11س ػػبتمبر2001ـ ،كأف الب ػ ٌػد ألم عممي ػػة إص ػػلحية أف يك ػػكف ال ػػديف أح ػػد رك ػػايز ه ػػذي العممي ػػة
(. 2001 ،Avec
 .2اإلصّلح السياسي كاالنفتاح الديمقراطي:
تسعا القكل العالميةي إلػا تكظيػؼ مفػاهيـ الديمقراطيػة ألجػؿ إنتػاج الم سػي فػي الكثيػر مػف بمػداف
معنػ ػا جمي ػ وػؿ ع ػػف اس ػػتقرار لمش ػػعكب كتطمعاته ػػا
الع ػػالـ ،فبق ػػدر م ػػا يحم ػػؿ اس ػػـ الديمقراطي ػػة م ػػف ن
للسػتقلؿ كالسػيادة كالتمتػ بثػركات الػبلد بشػػفافية كن ازهػة ،إال أف الكجػه اآل ػر الػذم تهػدؼ مػػف
لله الكاليػات المتحػدة إلحػداث تغيػرات جكهريػة فػي البمػداف المسػتهدفة كالتػي تمثػؿ بمػداف الػدكؿ

العر ٌبية جزءان أساسيان مف االستهداؼ.
كتػرل الكاليػات المتحػدة األمريكيػػة أف غيػاب الحريػة (الديمقراطيػة مػػف أهػـ المعك ػات التػي تحػػكؿ

دكف تطػػكر بمػػداف الشػػرؽ األكسػػط ،كبالتػػالي فػػإف األمػػر يػػنعكس بالسػػمب عم ػا مصػػالف الكاليػػات

المتحػدة األمريكيػة ،كتعتبػر أف غيػاب الديمقراطيػة يػػؤدم إلػا زيػادة فػي ظػاهرة التطػرؼ كاإلرهػػاب
كالجريمػػة الدكليػػة ،ككػػذلؾ الهج ػرة غيػػر الشػػرعية لمػػدكؿ الغربيػػة ،هػػذا كم ػه يفػػرض عمػػا الكاليػػات

المتحدة التد ؿ بكافة المستكيات كذريعة لحماية مصػالحها ،كصػياغة شػرؽ أكسػط أمريكػي ي ػدـ
هذي المصالف ،لذا فإف ما تنادم به اإلدارة األمريكية مف إصلحات سياسية فػي المنطقػة العر ٌبيػة
كفػ ػػي الشػ ػػرؽ األكسػ ػػط يتمحػ ػػكر حػ ػػكؿ ثػ ػػلث ضػ ػػايا حسػ ػػب الرؤيػ ػػة األمريكيػ ػػة ،كهػ ػػي :تشػ ػػجي

الديمقراطية ،بناء مجتم معرفي ،إصلحات هيكمية ا تصادية (شمبي. 371 : 2003 ،

كما أكػد (كػكلف بػاكؿ " :1إف رؤيػة الػرييس بػكش لعمميػة اإلصػلح الشػامؿ تبػدأ مػف تغييػر النظػاـ

السياسي السػمطيكم إلػا نظػاـ ديمق ارطػي ييعمٌػي مػف سػيادة القػانكف ،كيم ٌكػف الشػعب مػف المشػاركة،
البداعية (سركر. 113 : 2007 ،
كيتيف ألفرادي الفرص الست داـ مكاهبهـ ا ٌ
كح ػ ٌذر ال ػرييس (بػػكش فػػي ك تػػه ممػػا كصػػفه ،بػػأف األكضػػاع الراهنػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط

تسكدها حالة الظمػـ كفقػداف األمػؿ كاسػتقرار الديكتاتكريػة ،كأف ذلػؾ يػؤدم إلػا المزيػد مػف الم سػي
ي
كالبغضػػاء كالعػػداء ،كدعػػا الحككمػ ً
ػات إلػػا مكافحػػة الفسػػاد ،كالعمػػؿ عمػػا حمايػػة الحقػػكؽ لجمي ػ
األفػراد ،بمػػا فػػيهـ حػػؽ المػرأة ،كالمشػػاركة السياسػػية كحقػػكؽ األ ميػػات ،ككػػذلؾ دعػػا شػػعكب الشػػرؽ
األكسط إلا محاسبة الحككمات (المرج السابؽ .

1

اجن ا ا س زسعاكد ع،ا لرا عان
ال ئزس ةااأل ل ادناعأراال ئ ساج

ك،ات ل ا فا االخز ج ةااألد ةادنا نز ا7008احت اا نز ا7002ا عاالفت ا
ارال اا ااعان.انقال ع مويز اإلمثوات للدوايثت عالبحع االيتواتكجكا.
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كلق ػػد ب ػػرز اتج ػػاي كاسػ ػ ف ػػي ال ػػدكاير األمريكي ػػة يفس ػػر أف الظ ػػاهرة ً
العدايي ػػة ف ػػي الس ػػاحة العر ٌبيػ ػة

سببها األنظمة القمعية االستبدادية في منطقة الشرؽ األكسط.
كاإلسلمية لمكاليات المتحدة ي

كيذكر كلياـ كريستكؿ (كهػك مػف رمػكز التيػار المحػافظ الجديػد أنػه يتعػيف عمػا الكاليػات المتحػدة
مراجعة دايرة تحالفها التقميدم م األنظمة التي كانت تكصؼ بالمعتدلػة فػي حػيف أنهػا اسػتبدادية

الحكـ ،كيػذكر مثػاالن المممكػة العر ٌبيػة السػعكدية؛ باعتبػار أف مسػة عشػر مػف أصػؿ تسػعة عشػر
مشػػارؾ فػػي اعتػػداءات  11سػػبتمبر ،كطالػػب كريسػ ػتكؿ إج ػراء إصػػلحات جذريػػة دا ميػػة لتغي ػػر

النمػػكذج السػػعكدم ،ككجػػكب اعتمػػادي لممسػػمؾ الػػديمقراطي التعػػددم ،كالػػذم ينبغػػي
تعميم ػه عر ٌبي ػان
ي
كاسػػلميان ،كيقػػكؿ :بػػأف "المهػػـ هػػك بمػػكرة مقاربػػة جديػػدة لمشػػرؽ األكسػػط ،كعمينػػا أف نػػدرؾ الػػثمف
الباهظ للحتفاظ باألنظمة الدكتاتكرية في ال ميا" (أباي. 127-126 : 2004 ،

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

صلحي لممجتمعات العر ٌبية اإلسلمية( ، Ronald,2002: 115لػذا يتعػيف عمػا
بمكرة مشركع إ
ٌ
الكاليػػات المتحػػدة الضػػغط بقػػكة لمتحػػالؼ مػ الشػػعكب العر ٌبي ػة اإلسػػلمية مػػف ػػلؿ اإلصػػلحات
االجتماعية كالسياسية ال يرية (. Barry, 2002:85-73

ً
الجػدد
كمف الجدير ذ ٍك يري ،أف أحداث الحادم عشر مف سػبتمبر أتاحػت الفرصػة لتيػار المحػافظيف ي
اإلصلح السياسػي ،كمػا بػيف الحفػاظ
كي
ى
أسم ٍ
لتنفيذ م ططاتهـ التي تمن ٍكا تحقيقىها تحت غطاء ما ى
عمػػا األنظمػػة المكاليػػة لهػػا كبػػيف اإلصػػلحات الديمقراطيػػة فػػي األنظمػػة كػػاف التحػػدم الػػذم كاجػػه
تقبؿ فكػرة اإلصػلح
اإلدارة األمريكية ،التي بدكرها مارست ضغكطان كبيرة عما األنظمة مف أجؿ ٌ
كالديمقراطية ،كعززت اإلدارة األمريكية ما ترنك إليه في المنطقة العر ٌبيػة بكسػايؿ كثيػرة ،فاسػتغمت

نفكذها كأذرعها في المنطقة مف كسايؿ إعلمية ككتاب كمفكريف لمتركيا لنفس الفكرة ،كجػاء هػذا

ترجمػةن مػػف اإلدارة األمريكيػػة لمرؤيػػة الجديػػدة فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة ،سػػاعد فػػي هػػذا التػػد ؿ غيػػاب
المؤسسية في األنظمة الحاكمة ،ككذلؾ حالة الفسػاد التػي أنهكػت هػذي األنظمػة ،إذ أف ذلػؾ أتػاح
بي بضركرة مؽ أرضية مػف الحريػات لمكاجهػة نمػك
لمكاليات المتحدة أف تطالب دكؿ ال ميا العر ٌ
التطرؼ كالعنؼ ،كتحجيـ الفكر المناهض لمكاليات المتحدة األمريكية ،كحرصػت بػذلؾ (ككنػدالي از

رايس ايمةن" :إف األكضاع السياسية الجامدة تشكؿ طكرة كبرل عما المصالف األمريكية كعمػا
اال تص ػػاد الع ػػالمي ،كالب ػ ٌػد م ػػف اإلسػ ػراع ف ػػي اإلص ػػلح السياس ػػي كاالنفت ػػاح الديمقراطي"(س ػػركر،
 ، 115-114 : 2007كبػ ػػدكرها سػ ػػارعت معظػ ػػـ دكؿ مجمػ ػػس التعػ ػػاكف ال ميجػ ػػي إلػ ػػا تطبيػ ػػؽ

44

اإلصػلحات السياسػية شػية مػف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ،فنػرل أف البحػريف طرحػت مشػػركع

الكفاؽ الكطني كأ ٌرت الحقكؽ السياسية كالمدنيػة لمرجػؿ كالمػرأة عمػا ح ٌػد سػكاء ،كظهػرت المممكػة
العر ٌبي ػة السػػعكدية بمظهػػر أف اإلصػػلحات السياسػػيةى ال ينبغػػي أف تفػػرض مػػف ال ػػارج ،كأف لكػػؿ
دكلػػة صكصػػية سياسػػية ،إال أنهػػا تماشػػت م ػ مػػا تريػػدي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي مجػػاؿ

اإلصػػلحات الديمقراطيػػة ،مثػػؿ :االنت ابػػات البمديػػة ،ككضػػعت طػػر أكؿ دسػػتكر ديمق ارطػػي لهػػا،
كأجػرت انت ابػػات بمديػة فػػي سػياؽ االصػػلح السياسػػي ،كتظهػر دايمػان الكاليػات المتحػػدة األمريكيػػة
بأنها النمكذج الذم يستطي كض القكاعد كاألسػس ،كمػف ثػـ تجػذب اآل ػريف إلػا مػا تريػد ،كهػذا

مػػا أسػػماي (جكزيػػؼ نػػام" 1(Joseph Nyeبػػالقكة الر ػػكة" أك "القػػكة المينػػة" كأف كاشػػنطف ت ٌي ػر
الناس بدالن مف أف ً
تكرىههيـ عما النها (سركر. 116-115 :2007 ،

كخّلصة القكؿ ،أف ما تنادم بو الكاليػات المتحػدة األمريكيػة مػف إصػّلحات سياسػية كتحقيػؽ

عربيػة كالعػػالـ
لمحريػػات كنشػػر الديمقراطيػػة يتنػػافى مػػا مػػا تصػػدره مػػف مكاقػ ى
ػؼ تيجػػاه المنطقػػة ال ٌ
ػجاـ بػػيف أفعػػاؿ الكاليػػات المتحػػدة مػػف احتّلليػػا
اإلسػػّلمي "ازدكاجيػػة المعػػايير" ،إذ أنػػو ال انسػ ى

لمعػراؽ كقبميػػا أفغانسػػتاف كدعميػػا المطمػػؽ لّلحػػتّلؿ اإلسػرائيمي سياسػػيان كعسػػكريان كاقتصػػاديان،
كاعّلف معاداتيا لإلسّلـ كجعمو في بكتقػة كاحػدة فػي تصػنيفيا لإلرىػاب ،كػؿ ذلػؾ يتنػافى مػا
مبادئ الديمقراطية التي تنادم بيا اإلدارة األمريكية ،كعمػى الػرلـ مػف انسػجاـ بعػض األنظمػة

مػػا اإلدارة األمريكيػػة فػػي نيجيػػا اإلصػػّلحي الزائػػؼ ،إال أف شػػعكب تمػػؾ الػػدكؿ لػػـ تقنعػػو تمػػؾ

المطالب التي تتباىى بيا اإلدارة األمريكية.
 .3اإلصّلحات االقتصادية:

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

ػات المتحػدة اهتمامػان
إحدل الركايز األساسية في مشركع الشرؽ األكسط الكبير ،لػذلؾ ٍأكلىػت الكالي ي
كبي انر في الجانب اال تصادم لكعيها بأهمية المنطقة ،إذ أف يح ٌجة اإلصلح السياسي الػذم نػادت
به الكاليػات المتحػدة فػي المنطقػة العر ٌبيػة بػالرغـ مػف أنهػا ليسػت المنطقػة األكثػر ت مفػان فػي العػالـ

1اكستزذاالعل ماالس زس ةا عد راسزاقالدر سةاج نا ن رياالح د ةا عاجزدعةاهز ز ر.ادؤسساد فاالر اسزتا
الل ا ال ةاالجر ر ا عاالعالقزتاالر ل ة .مجلا الموب الدعلكا ،جعزكف نثي كتحد ع الوبكع الموب ع اليلطا ف القو
الحثدي عالمشوك  82 ،كعلكع.8111 ،
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الثالث ،فثمة العديد مف األنظمة التي جاءت إلا الحكـ بانقلبات عسكرية ،إال أف ما يفسر ذلؾ

هك األطماع اال تصادية في هذي المنطقة الغنية كذات األهمية اإلستراتيجية.

كمػػا تحػػدث الػػكزير كػػكلف بػػاكؿ ػػايلن" :إف تػػدهكر الفػػرص اال تصػػادية تػػذكرة لبمػػكغ مرحمػػة اليػػأس،
المتزمتػة تكػكف النتيجػةن م يفػة حقٌػان" .كيشػير فػي هػذي
كاذا ا ترف هذا الضػعؼ باألنظمػة السياسػية
ٌ
المقكل ػػة إل ػػا أف ،المنطق ػػة العر ٌبيػ ػة تع ػػاني م ػػف ص ػػعكبات ا تص ػػادية كأف ذل ػػؾ ػػد يكل ػػد األعم ػػاؿ

ػي اال تصػادم الصػعب ،نشػرت جريػدة
"االرهابية" (ال كالدة ، 2008 ،كفي تشػ يص لمكا ػ العرب ٌ
الحيػػاة المندنيػػة بتػػاري  ،2004/2/13نػػص مشػػركع األمريكػػي فػػي الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر الػػذم
جاء فيه ما يمي (ال طيب: 2004 ،
 أف مجمكع د ؿ البمداف العر ٌبية مجتمعة ،هك أ ؿ مف د ؿ أسبانيا لكحدها. أف  %40مف العرب البالغيف أميكف ،كتشكؿ النساء ثمثي العدد. أكثر مف  50مميكف مف الشباب ستد ؿ سكؽ العمؿ في العاـ .2010 سيد ؿ سكؽ العمؿ  100مميكف ش ص بحمكؿ العاـ 2020ـ. يعيش ثمث المنطقة عما األ ؿ بد ؿ يكمي  2دكالر. -معدؿ البطالة في المنطقة م د كؿ العاـ  2010سيصؿ إلا  25مميكف ش ص (في ك ته .

عبػػركا عػػف
 كفق ػان لتقريػػر التنميػػة البش ػرية العر ٌبي ػة لعػػاـ  ،2002فػػإف  %51مػػف الشػػباب العػػرب ٌرغبتهـ بالهجرة إلا بمداف أ رل ،كتحديدان البمداف األكركبية.
هػ ػػذي االحصػ ػػايية جػ ػػاءت لتػ ػػدلؿ عمػ ػػا ال طػ ػػر الػ ػػذم تعيشػ ػػه المنطقػ ػػة العر ٌبي ػ ػة جػ ػ ٌػراء الضػ ػػعؼ
تبنتػه الكاليػات المتحػدة كطػرح فكػرة اإلصػلح ،معتقػدةن أنهػا سػت فؼ مػف
اال تصادم ،كهذا الحاؿ ٌ

ظ ػػاهرة "االره ػػاب" ،كأنه ػػا س ػػتحقؽ ض ػػماف لممص ػػالف األمريكي ػػة ف ػػي المنطق ػػة العر ٌبيػ ػة (ال طي ػػب،
. 2004
عمى أيػة حػاؿ ،يمكػف ذكػر حجػـ االسػتفادة التػي تريػد أف تحققيػا الكاليػات المتحػدة مػف خػّلؿ
عربية فيما يمي:
مطالبتيا باإلصّلح االقتصادم في المنطقة ال ٌ
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عربػي كايػراف كبحػر قػزكيف،
 السعي لكجكد حالة االسػتقرار االقتصػادم فػي منطقػة الخمػيج ال ٌ
ليحقػػؽ ذلػػؾ ليػػا السػػيطرة عمػػى سػػكؽ الػػنفط العػػالمي ،كاالسػػتفادة مػػف ىػػذه المنطقػػة فػػي
تسكيؽ المنتجات األمريكية (العشرم. 57 : 2004 ،
لمحػد مػف االقتصػاد الصػيني المتنػامي فػي
 زيادة المساحة االقتصادية في الشػرؽ األكسػط،
ٌ
ىذه المنطقة (الطيار. 164 : 2005 ،
 تحقيؽ استفادة لػ(إسرائيؿ) لنتيجة اقتصادىا ،لخمؽ فرصة ليا ،كاف كاف ىػذا ىػدفان منشػكدان
عربي -اإلسرائيمي (العشرم. 58 : 2004 ،
عمى المدل البعيد المرتبط بتسكية الصراع ال ٌ

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

كمكرن (أنكبرم. 21 : 2003 ،
ا
دىاء
بكسائؿ أكثر
ن

الخّلصػة ،أف جممػة اإلصػػّلحات التػي تمثمػػت فػي مشػركع الشػػرؽ األكسػط الكبيػػر كليرىػا مػػف
الخّلقػة التػي
المشاريا التػي تنػادم بيػا اإلدارة األمريكيػة ،مػا ىػي إال تعزيػز لنظريػة الفكضػى ٌ
تيػػدؼ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف خّلليػػا لحمايػػة مصػػالحيا اإلسػػتراتيجية ،عبػػر خمػػؽ
تغيرات جكىرية في بنية أنظمة دكؿ المنطقة ،كاستنزاؼ شعكبيا كمقدراتيا.
كمػػف خػػّلؿ مػػا تقػػدـ مػػف اسػػتعراض لتطػػكر الفكػػر االسػػتراتيجي األمريكػػي كتنكعػػو فػػي المراحػػؿ

الثّلث السػابقة ،لػكحظ أف ثمػة قناعػة لػدل الكاليػات المتحػدة لّلعتمػاد عمػى أدكات أخػرل إلػى
ى
جانب القكة العسكرية "القكة الخشة" ،كذلؾ ناتج عف إدراكيا بأىمية أمنيا القػكمي الممتػد إلػى

عربية التػي ال يمكػف ليػا أف تنفػؾ عنيػا مادامػت تعػيش عمػى سػمب مقػدراتيا كنيػب
المنطقة ال ٌ
خيراتيا ،كتفكيؾ أكاصر الترابط بيف جميا البمداف ،بحيث يسيؿ السيطرة كالتفرد عمى كؿ دكلػة
فييا ،كفي نفس الكقت تتيح لحميفيػا اإلسػتراتيجي فػي المنطقػة (إسػرائيؿ) بيئػة مػف االسػتقرار
كالتعاظـ في القكة.
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الفصؿ الثالث
الخّلقة كتطكرىا
فكريان
التأصيؿ المفاىيمي لمفكضى ٌ
تاريخيان ك ٌ
ٌ

المبحث األكؿ :التأصيؿ المفاهيمي لمفكضا ال ٌل ة.
المبحث الثاني :الجذكر التاري ية لنظرية الفكضا ال ٌل ة.
المبحث الثالث :الجػػذكر الفكريػة لنظريػة الفكضا ال ٌل ة.
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الفصؿ الثالث
الخّلقة كتطكرىا تاريخيان ك فكريان
التأصيؿ المفاىيمي لمفكضى ٌ
تمييد
فػ ػػي عػ ػػاـ  2005أطمقػ ػػت كزي ػ ػرة ال ارجيػ ػػة األمريكيػ ػػة " ككنػ ػػدالي از اريػ ػػس " فػ ػػي صػ ػػحيفة
مصطمحا جديدان هك " الفكضا ال ٌل ة " ،كالػذم يحمػؿ رؤيػة اصػلحية لتغييػر
الكاشنطف بكست
ن
الشرؽ األكسط نحك األفضؿ (بحسػب اإلدارة األمريكيػة ك تهػا  ،بػالرغـ مػف كجػكد هػذا المصػطمف
فػػي أدبيػػات الماسػػكنية القديمػػة ،إال أنػػه لػػـ يظهػػر إال بعػػد احػػتلؿ الع ػراؽ عػػاـ  2003فػػي عهػػد

ػطمحات جػػاءت
ال ػرييس األمريكػػي السػػابؽ (جػػكرج دبميػػك بػػكش االبػػف  ،هػػذا ك ػػد سػػبؽ ذلػػؾ مصػ
ه
انعكاسػان لتطػػكر الفكػػر االسػػتراتيجي األمريكػػي ،منهػػا" :الضػربة الك اييػػة" ،ثػػـ تطػػكر إلػػا "الض ػربة

االستبا ية" ،كتحديدان بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر  ،2001كصكالن لحرب احتلؿ العراؽ
عاـ 2003ـ ،كمف ثمة إلا "الفكضا ال ٌل ة" كتكظيفها إلحداث هدـ فػي األنظمػة المكجػكدة ثػـ
بناء أنظمة جديدة تقكـ عما أبعاد دينية كطايفية ك كمية.

كفػػي سػػياؽ مػػا سػػبؽ ،تػػرل الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مسػػتقبلن متفػػايلن لهػػا مػػف ػػلؿ تحكيػػؿ

المنطقػػة العر ٌبي ػة إلػػا الديمقراطيػػة حسػػب النمػػكذج الغربػػي ،فقػػد تبػ ٌػيف مػػف ػػلؿ اسػػتعراض تطػػكر
الفكر االستراتيجي األمريكي في الفصؿ السابؽ ،أف الكاليات المتحػدة تميػزت بقػدرتها عمػا صػن
المتغيرات كسرعة االنسجاـ م كؿ الظركؼ التي تكاجهها عما الصػعيد اإل ميمػي كالػدكلي ،كمػف

أجػػؿ تش ػ يص كتتب ػ التطػػكرات التػػي ط ػرأت عمػػا تطػػكر الفكػػر االسػػتراتيجي األمريكػػي ،سػػكؼ

يتنػػاكؿ هػػذا الفصػػؿ التأصػػيؿ المفػػاهيمي لمفكضػػا ال ٌل ػػة كتطكره ػان تاري ٌي ػان كفكرٌي ػا ،كفػػي ضػػكء
المباحث التاليػة :المبحػث األكؿ كالػذم يتضػمف التأصػيؿ المفػاهيمي لمفكضػا ال ٌل ػة ،كالمبحػث

الثاني الذم يبحػث الجػذكر التاري يػة لنظريػة الفكضػا ال ٌل ػة ،كالمبحػث الثالػث الػذم يسػتعرض

الجػػذكر الفكريػة لنظريػة الفكضا ال ٌل ة.
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المبحث األكؿ
الخّلقة
التأصيؿ المفاىيمي لمفكضى ٌ
البد لنا مف تعريؼ الفكضا لغةن كاصطلحان.
مف أجؿ إدراؾ معنا الفكضا ال ٌل ة ٌ
 -1تعريػػػؼ الفكضػػػى لغػػػ نة :يقص ػػد به ػػا ف ػػي المغ ػػة العر ٌبيػ ػة ا ػػتلؿ النظ ػػاـ كالبمبم ػػة (غيػ ػرفيتش،
أككاالهػاف ، 324 :2008 ،كتشػتؽ كممػػة فكضػا فػي المغػػة االنجميزيػة ( Anarchyمػف الكممػػة
اليكنانيػػة (أنػػار كس ( Anarkhodكتعنػػي ( دكف حػػاكـ كتسػػتعمؿ لمداللػػة عمػػا غيػػاب الحكػػـ
الذم يحفظ السلـ (الفيركز أبادم. 672 :2005،

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

المستقرة (البعمبكي ، 837 :2007 ،كفي اإلطار العاـ يقصد بها اللسػمطة كغيػاب المؤسسػات،
عرؼ الفكضا عما أنها :فقداف النظاـ ،كفقداف التػرابط بػيف المجمكعػة
كما أف مجمكعة المعرفة تي ٌ
أك جممة األجساـ ،سكاء كانت جممة فيزيايية أك مجتمعان إنسانيان أك اضطر و
ابات بميػةن أك سياسػية،
مثؿ :فقداف حالة األمف في منطقة ما (. 12 : 1991 ،R.Steven

الفكضػػا فػػي عم ػػـ السياسػػة  :مص ػػطمف يسػػت دـ لكصػػؼ س ػػمكؾ سياسػػي لظ ػػاهرة سياسػػية مث ػػؿ،
الحركب كالثكرات كبيية عدـ االستقرار كاإلشكاالت السياسية (بكؿ. 103 : 2002 ،
كفي نفس الصدد ،يقكؿ "ركبػي ركم" إف الفكضػا ت ارفػؽ دايمػان أيػة حالػة مػف حػاالت التغيػر غيػر
االعتيادم التي تصيب المجتم  ،كاف حالة الفكضا دايمان ترافؽ المراحؿ االنتقالية غير الطبيعية

بالمرح ػػؿ االنتقالي ػػة (المركان ػػي،
ا
كغي ػػر المتك ع ػػة كغي ػػر المدركس ػػة ،له ػػذا تس ػػما مرحم ػػة الفكض ػػا
. 57 :2008
كغالبػان مػػا تمػ ٌػر الثػػكرات بعمميػػة هػػدـ النظػػاـ ،كالتػػي ػػد تكػػكف سػػهمة ،مقارنػػة مػ عمميػػة بنػػاء نظػػاـ
جديد ،لذلؾ يقاؿ :بأف النظاـ يي مؽ عما ركاـ الفكضا (كمكني. 186 :2011،
كيشير مصطمف الفكضػا إلػا العبػث غيػر المسػيطر عميػه ،كالػذم يحػدث نتيجػة لمتصػرفات غيػر

ألم كي ػػاف ،كت ػػذكر الباحث ػػة األمريكي ػػة (باتريش ػػا هتينج ػػر ال بيػ ػرة ف ػػي مج ػػاؿ اإلدارة
المنض ػػبطة ٌ
المعرفيػة ،أف" :الفكضػػا تعنػػي غيػػاب العل ػػة المباشػرة بػػيف السػػبب كالنتيجػػة ،كأف األشػػياء تحػػدث
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دكف اإلدراؾ لألسباب الحقيقية ،كهذي بحد ذاتها فكضا ناتجة عػف صػعكبة الفهػـ كاإلدراؾ لحجػـ
المشكلت" (هتينجر. 1 : 2002 ،

أكالن -نظرية الفكضى :
تعػ ػػكد أص ػ ػػكؿ اكتشػ ػػاؼ ه ػ ػػذي النظري ػ ػػة إلػ ػػا ع ػ ػػالـ الرياض ػ ػػيات ( لػ ػػكرينزك من ػ ػػذ مطمػ ػ ػ
مسينيات القرف العشريف (بمكا ، 301 : 2009 ،لقد شػ ٌكؿ ظهػكر نظريػة الفكضػا ( Theory
 Chaosتح ػكالن فػػي العػػالـ الغربػػي ،حيػػث إنهػػا اسػػتغمت فػػي أبحػػاث السػػلـ كمجػػاالت العل ػػات

الدكلية ،إذ إف الم تصكف في أبحاث السػلـ يفترضػكف أف احتماليػة تحقيػؽ السػلـ تػزداد بازديػاد
النظاـ كالحد مف العشكايية ،باعتبار أف السلـ تسمسؿ طبيعي لمعشكايية المنظمة.
كطبقت هذي النظرية أيضان في مجاالت األمف الدكلي كاالستراتيجي ،ألف هذي النظرية تتعامؿ م

الحرب عما أنها ظاهرة غير منتظمة ناتجة عف سمكؾ غير منتظـ لعدـ التنسيؽ بػيف المػد لت

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

معنػا اصػطلحي عممػي
لـ ييجم ً الباحثكف كالم تصكف فػي الشػؤكف اإلسػتراتيجية عمػا ن
محدكد لمفهكـ الفكضا ال ٌل ة ،كهذا المصطمف لـ ييذكر ٌإال مرتبطان بالشرؽ األكسط أك المنطقة

العر ٌبيػ ػة ،كأف ك ػػؿ األدبي ػػات الت ػػي تتح ػػدث ع ػػف الفكض ػػا ال ٌل ػػة ال ت م ػػك م ػػف ربطه ػػا بالمنطق ػػة
العر ٌبيػة أك الشػػرؽ األكسػػط ،لهػػذا فػػإف نظريػػة الفكضػػا ال ٌل ػػة تقػػكـ عمػػا فمسػػفة سياسػػية تفتػػرض
كجكد طر داهـ مف عدك مجهكؿ يتهدد األمف القكمي األمريكي في كؿ لحظة ،ككػذلؾ تفتػرض

ٌأال يككف التهديد بالضػركرة حاصػلن مػف دكلػة أك منظمػة ،كانمػا يتطمػب عمػا "البنتػاغكف" كم اركػز

الت طيط في الكاليات المتحدة أف تتصكر هذا ال طر كادراكه (البكرم. 2005 ،

كحسػػب رؤيػػة كزي ػرة ال ارجيػػة األمريكيػػة السػػابقة (ككنػػدالي از اريػػس  ،فػػإف الفكضػػا ال ٌل ػػة تعنػػي
الت مػػي عػػف مفػػاهيـ األمػػف كاالسػػتقرار حتػػا لػػك كػػاف ذلػػؾ عمػػا حسػػاب إسػػقاط األنظمػػة الحميفػػة

كالمكالي ػػة لمكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ،كذل ػػؾ ب ػػدعكل االص ػػلح ال ػػديمك راطي (ح ػػافظ:2008 ،
. 234
كيفسػػرها مصػػطفا البكػػرم عمػػا أنهػػا" :تفعيػػؿ التنا ضػػات الراهنػػة فػػي البمػػداف العر ٌبيػة كالػػدف بهػػذي
التنا ضػات حتػػا لػك ٌأدت إلػػا إسػقاط الػ ٌػنظـ الحميفػػة كالمكاليػة لمكاليػػات المتحػدة األمريكيػػة ،بسػػبب
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ػاـ نفسػها هػك
أف هذي النظـ د ت كمت
ٌ
شعبيان فاستبداليها بهذي الطريقة كجٍم ي
ب ينظـ أ ػرل تقػكـ بالمه ٌ
إحدل األهداؼ التي تريد تحقيقها اإلدارة األمريكية مف هذا الفعؿ" (. 13: 2006 ،Peter
إف إطػػلؽ مصػػطمف الفكضػػا ال ٌل ػػة يعنػػي أف مرحمػػة جديػػدة مػػف م ارحػػؿ تطػػكر اإلسػػتراتيجية
األمريكيػػة تجػػاي منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط ػػد بػػدأت ،كأف الفكضػػا ال ٌل ػػة اسػػتراتيجية ت فػػي فػػي

باطنها دايمان ما ال يستطي ظاهرها أف يفسري" (مركز الدراسات اإلستراتيجية فرنسا. 2011،

المتتبع ػيف لمشػػأف األمريكػػي ،كمػػا تحػػدث
لقػػد تػػـ تنػػاكؿ الفكضػػا ال ٌل ػػة الكثيػػر مػػف الم تصػػيف ك
ٌ
لمبن ػا
عنهػػا الن ػػب السياسػػية ،كالكػػؿ ييجم ػ عمػػا أف الفكضػػا ال ٌل ػػة ،هػػي جممػػة اضػػطرابات ى

م لمقػػيـ السػػايدة
االجتماعيػػة كاال تصػػادية كالسياسػػية ،كهػػي فكضػػا عارمػػة كتشػػكيه أ ل ػػي كفكػػر ٌ
عبػػر العديػػد مػػف الكسػػايؿ الفكريػػة ،كاإلعلميػػة ،كاال تصػػادية ،حتػػا العسػػكرية ،كأحيان ػان تسػػت دـ
الكسػػايؿ الدبمكماسػػية ،كيمكػػف أف نعتبػػر أف مصػػطمف الفكضػػا ال ٌل ػػة أحػػد الركػػايز المهمػػة التػػي
ضايا المنطقة

أنتجتها الكاليات المتحدة األمريكية عبر تطكر فكرها االستراتيجي في التعامؿ م
العر ٌبية ،كبقدر ما يحمؿ هذا المصطمف مػف ًدالالت سػمبية يػدركها الن ػب كالمثقفػكف فػي المنطقػة

ػي بإيحػاءات تبػػدك أنهػػا
العر ٌبيػة ،بقػػدر مػا يتمتػ بمقاصػد كامنػػة كفيمػػة أف تضػمٌؿ الػرأم العػاـ العربػ ٌ
إيجابية ،مثؿ البناء كالحرية كالديمقراطية.
كمف جهػة أ ػرل ،فػإف مػف أ طػر المكػامف فػي هػذي النظريػة هػي السػعي ،االسػتبا ي نحػك تفكيػؾ
كاعادة بناء كؿ المكا

العميا.

التػي تعتقػد الكاليػات المتحػدة أنهػا مكمػف لتهديػد أمنهػا القػكمي كمصػالحها

كهناؾ مف يرل في الفكضا ال ٌل ة ،أنها ثػكرات تغييريػة كليسػت ططػان لصػناعة الفكضػا ،أم

أف هػػذي الفكضػػا يجػػب أف ت ضػ لػػتحكـ ،كهكػػذا فعػػؿ يقػػكـ عمػػا أكتػػاؼ يػػادات ككػكادر محميػػة
لتقػكد عمميػػة التغييػػر أك الثػكرة ،كفػػؽ ذلػػؾ ،فػإف نظريػػة الفكضػػا ال ٌل ػة كضػػمف تكتيكاتهػػا تعتبػػر

ذلؾ عملن ثكريان متقدمان كتتبناي كاملن بكصفها صاحبة المصمحة في التغيير(أغكاف. 61 :2013،

كفػي ضػكء تطبيػػؽ كترجمػة هػػذي النظريػة يػػتـ اسػت داـ األدكات السياسػػية كاال تصػادية كاإلعلميػػة

كالعسكرية ،كعما رأسها االست باراتية المتاحػة لمػدكؿ الكبػرل ،كمنهػا الكاليػات المتحػدة األمريكيػة،
إليجاد حالة مف السيكلة كالمركنة كالتغيير ،كالتبدؿ في أكضاع فكرية كسياسية كاجتماعيػة ،عمػا

أمػؿ أف تػؤدم حالػػة السػيكلة كالتغييػر السػري الناجمػة عػػف ظهػكر أكضػاع جديػػدة ت ػدـ المصػػالف
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األمريكيػة ،كعنديػػذ يجػػرم تثبيػػت هػػذي األكضػػاع الجديػػدة كتأييػػدها كا فػػاء صػػفة الجمػػكد كالتصػػمب
البد ،م نسياف مصطمف الفكضا ال ٌل ة (أغكاف. 63 :2013 ،
كالسبؽ عميها إلا ا ٌ

كيؤكػػد ذلػػؾ جيػػؿ دكرنيسػػك

(

1

ػػايلن" :إف الفكضػػا ال ٌل ػػة تتضػػمف اسػػتغلؿ عناصػػر دا ػػؿ المجتمعػػات

تتطم ػ نحػػك التغييػػر ،كدعمهػػا عبػػر تحريػػؾ اإلعػػلـ المحمػػي كالعػػالمي ،كا ت ػراع رمػػز يمكػػنهـ مػػف التكحػػد حكلػػه،

كزيادة الضغط الدكلي تجاي القكل التي يعارضكنها".
كدعايـ كمرتكزات،
كفي نفس السياؽ أيضان فإف لمفكضا ال ٌل ة
احؿ سياسيةن كأهدافان
مظاهر كمر ى
ى
ى
هي :المظاهر السياسية لمفكضا ال ٌل ة ،كتتمثػؿ فػي الحشػد كالتجمهػر كرفػ الشػعارات المعبػرة،
كتهديد االستقرار كاألمف ،الصداـ كاست داـ العنؼ ،كالثكرات كاالنقلبات كمف ثـ انهيار النظاـ،

كالمطالبػػات بتغييػػر الكا ػ أك االنفصػػاؿ كالعصػػياف ،كالتمػػرد  ،كزيػػادة حػػدة التظػػاهر كاالحتجػػاج

كاالعتصامات(الفتلكم. 18 :2009 ،

الخّلقة(أغكاف: 65 :2013 ،
أ-امؤشرات كعكامؿ الفكضى ٌ
 االستبداد كغياب الديمقراطية.-

غياب العدالة كالحرية كالمساكاة في المجتم .

 انتشار الفساد كالرشكة كالمحسكبية . -ضعؼ السمطة كغياب دكر الدكلة.

 كذلؾ التهديد ال ارجي "الت مر" ،كالذم يحتاج لكجكد أحد العكامؿ السابقة أك مجمكعها.الخّلقة (المرج السابؽ :
ب -معايير الفكضى ٌ
أكالن -مف حيث التخطيط:
-1

فكضا ممنهجة :كهي تمؾ الفكضا الناتجة بسبب طة معينة تهدؼ لدف المجتم مف

حالة إلا حالة أ رل.
-2

ردات
فكضا تمقايية :كهي التي تحدث دكف ت طيط مسبؽ كدكف إنذار ،كغالبان ما تككف ٌ

فعؿ نتيجة عمؿ ما.

1ااازحثا عاالشؤ نااإلست ات ج ةا الر ل ةا دخت

ا عاالجدزعزتااعسالد ةاالدتط ة،ا كستزذا عاجزدعةاد شلزن .ا
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ثانيان -مف حيث المدة الزمنية:
منظكرها طػكيلن كمػا هػك الحػاؿ فػي الصػكماؿ ،كال يػرل لهػا
 -1فكضا طكيمة األجؿ :يككف
ي
سما بالدكلة الفاشمة.
نهاية ريبة ،كفي هذي الحالة تندرج هذي الدكؿ ضمف ما يي ٌ
-2

فكضػا صػػيرة األجػػؿ :تسػتمر لمػػدة محػػدكدة كتنتهػي معمنػػة عػػكدة االسػتقرار ،مثػػؿ الثػػكرة

الفرنسية.

ثالثان -مف حيث الشمكؿ:
-1

فكضا جزيية :تحدث في منطقة محدكدة دا ؿ دكلة أك كياف ،كما حدث في لبنػاف عػاـ

 2006ـ لؿ االعتصاـ الذم نفذته المعارضة المبنانية التي نادت في حينه إلا تشكيؿ محكمة
دكليػػة لمتحقيػػؽ فػػي حادثػػة اغتيػػاؿ ريػػيس الػػكزراء الحريػػرم ،كالتػػي ك فػػت فػػي كجػػه القي ػكل المؤيػػدة
لسكرية.
-2

فكضا عامة "شاممة" :تككف عما كؿ المحيط الجغرافي لمدكلة ،مثؿ ما حدث في مصر

في العاـ 2011ـ.

رابعان -مف حيث اآلثار المترتبة عمييا:

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

ػاير مادي ػةن كبش ػرية كبي ػرة كتبقػػا تحػػت السػػيطرة ،كتكػػكف مػػدتها
 -2فكضػػا بن ػاءة :ال ت مٌػػؼ سػ ى
محػػدكدة ك صػػيرة ،كتػػؤدم فػػي نهايتهػػا إلػػا ترسػػي النظػػاـ كاالسػػتقرار ،مثػػؿ مػػا حػػدث فػػي بدايػػة
الثكرة في تكنس.

الخّلقػػة عمػػى عػػدة دعػػائـ أساسػػية كجكىريػػة يرتكػػز عمييػػا عمػػؿ كأداء
تقػػكـ نظريػػة الفكضػػى ٌ

الخّلقة ،كىي( :فاضؿ2014 ،
الفكضى ٌ

أ .إطػػّلؽ الص ػراع العرقػػي :إذ إف الفكضػػا ال ٌل ػػة تقػػكـ عمػػا بعػػث الشػػرخ ً
ػاد بػػيف
العر ػػي الحػ ٌ
كميػان ،كتسػعا السػتدامة األزمػات الدا ميػة المكجػكدة لػدل هػذي
الشعكب كالدكؿ الم تمفة
مذهبيان ك ٌ
ٌ
الشػػعكب كالػػدكؿ ،حيػػث إنهػػا تركػػز عمػػا ا تلفاتهػػا كتفعػػؿ التنا ضػػات كتغػػذيتها بمػػا يتناسػػب مػ

مصمحة الكاليات المتحدة األمريكية ،فقد لجأ التد ؿ األمريكػي فػي العػراؽ إلػا هػذا النمػكذج فػي

أعقػػاب حػػرب ال مػػيا الثانيػػة ،حيػػث كػػاف هػػذا التػػد ؿ سػػببان فػػي سػػم الشػػماؿ الكػػردم مػػف العػراؽ
عما أساس لؼ تاري ي كعر ي م الحكاـ العرب في بغداد.
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ػات المتحػػدة األمريكيػػة ن ػكازع االنفصػػاؿ
ككمػػا هػػك الحػػاؿ ،فػػي جنػػكب السػػكداف ،فقػػد عػ ٌػززت الكاليػ ي
ص إلا تقسيـ دكلة السكداف إلا شماؿ مسمـ كجنكب مسيحي.
العر ي كالديني كالذم ى مي ى
ب .اتفعيؿ صػراع العصػبيات :تسػتند عمػا ضػرب الدكلػة بجميػ مؤسسػاتها كجعػؿ الػكالءات فيهػا
و
و
الءات كطنيةن كما
ايؼ
بايؿ ك
ألش
اص ك ى
كميات كطك ى
كمذاهب كأدياف ،بدالن مف أف تككف هذي الك ي
ى
حػػدث فػػي الصػػكماؿ عػػاـ 1991ـ كفػػي الع ػراؽ بعػػد االحػػتلؿ األمريكػػي لهػػا عػػاـ  ،2003إذ إف
هدؼ الفكضا ال ٌل ة في هذي الحالػة هػك إعػادة تكجيػه ناعػات الشػعكب كرغباتهػا عبػر إيهامهػا
بػػأف العصػػبية كالقبميػػة كالمذهبيػػة تعنػػي القػػكة ،كهػػذا مػػا جعػػؿ تغميػػب كالء العصػػبية عمػػا الػ ػكالء

الكطني.

ج.ازعزعة االستقرار األمني :مػف ػلؿ اسػتدامة تػدهكر األكضػاع فػي البييػة المسػتهدفة إلحػداث

ال مؿ في نظامها ،كتكليد شعكر أف ال مجاؿ لمعكدة لمحالة التي كانػت سػايدة سػابقان ،كتػتـ عمميػة
دعػـ جميػ األطػراؼ بمػػا فيهػػا الدكلػػة ،كلكػػف بقػدر معػ ٌػيف ،بحيػػث ال ييحػ ًػدث فػػرؽ كاسػ كال سػػيطرة
لطرؼ عما حساب أطراؼ أ رل.
كمف أبرز األمثمة عما هذي العممية هك ما شهدي لبنػاف مػف تفجيػر لمسػيارات ٌإبػاف الحػرب األهميػة
التي عاشها ما بيف العاـ  1975ك  ،1989كما يحدث فػي العػراؽ يشػبه إلػا حػد كبيػر السػناريك

المبناني ،فنلحظ أف الطرؼ األمريكي ينسحب تػدريجيان مػف المشػهد الع ار ػي بعػد تأ ٌكػدي مػف ثبػات

حالػة اال ػػتلؿ الػػذم سػػينهؾ الطػرفيف (الحككمػػة الجديػػدة كالفصػػايؿ المعارضػػة كهػػذا مػػا سػػيجبر
الع ػ ػ ار ييف لممطالبػ ػػة بالشػ ػػرعية الدكليػ ػػة ،كالتػ ػػي ً
ض ػ ػ ٍمنان تتمثػ ػػؿ فػ ػػي الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة
(الميناكم. 28-27 : 2012 ،
د .ازعزعة الكضا االقتصػادم :كهػذي إحػدل الػدركس المفيػدة التػي أضػيفت إلػا نظريػة الفكضػا،
فهػػي تسػػعا لضػػرب العمػػؽ اال تصػػادم كمػػا حصػػؿ عقػػب انهيػػار االتحػػاد السػػكفييتي فػػي مطم ػ
التسعينيات (الميناكم ،المرج السابؽ. 28 :

ق.اتدمير البنى العسكرية :عبر إيجاد حالة مف عدـ استقرار في البنية العسكرية بحيث يستدعي
األمر تد ؿ الكاليات المتحدة األمريكية فػي إعػادة البنػاء كعػكدة االسػتقرار كمػا حصػؿ عنػدما ػاـ

الحػػاكـ المػػدني فػػي الع ػراؽ "بػػكؿ بريمػػر" بتفكيػػؾ الجػػيش الع ار ػػي بعػػد عػػاـ 2003ـ ،كهػػذا األمػػر
أيضان يستنزؼ أمكاؿ الدكلة نفسها كمقدراتها(الميناكم ،المرج السابؽ. 28:

ك.االتعبئػػة اإلعّلميػػة :اف التعبيػػة اإلعلميػػة كفيمػػة لمنيػػؿ مػػف العػػدك عمػػا األمػػد البعيػػد كهػػذا مػػا

أتقنت ػ ػػه الكالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة األمريكي ػ ػػة ف ػ ػػي س ػ ػػيطرتها عم ػ ػػا كس ػ ػػايؿ اإلع ػ ػػلـ ل دم ػ ػػة مش ػ ػػركعها
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االستراتيجي .في حيف أف كصؿ الحاؿ في الشرؽ األكسط لمرحمة طيرة مف التحشػيد كالتجيػيش

الطايفي كالقكمي كالمذهبي المسمكـ ،كالمكجه مف بؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،بما يصب في
مصالحها التي تريد تحقيقها في الشرؽ األكسط كالمنطقة العر ٌبية ( فاضؿ. 2014،
الخّلقة كالنظاـ:
 -جدلية العّلقة بيف الفكضى ٌ

يمكف لمدكؿ أف تتصرؼ في ظركؼ الحرب أك األزمات بشكؿ منظـ كمنهجي ،كبهذا فإف النظاـ

م أف مػػا نػراي نحػػف نظامػان لػػيس شػػرطان أف يكػػكف نظامػان ل
كالفكضػػا همػػا ضػػية نسػػبية ،أ ٍ
كهنا تكمف جدلية العل ة بيف النظاـ كالفكضا (شاهيف. 151 :2009 ،

ػريف،

بمعنػػا آ ػػر ،ثمػػة مػػف يعتبػػر أف النظػػاـ ينبثػػؽ مػػف الفكضػػا ،أم أف بعػػد حالػػة عػػدـ االسػػتقرار
كاالضطراب كالعنؼ ،فإف جمي األمكر تبدأ باالنتظاـ كالرككد (فكجيكارا. 26 : 2004 ،

كمػػا كتفتػػرض الفكضػػا ال ٌل ػػة ،أف هنػػاؾ م ارحػ ىػؿ عديػػدةن يجػػب أف تمػػر بهػػا كػػي تطبػػؽ عممي ػان
لتصػػؿ لمديمقراطيػػة ،كأف مرحمػػة الفكضػػا هػػي مرحمػػة مػػف تمػػؾ الم ارحػػؿ ،كهػػي حالػػة انتقاليػػة تقػػكـ
عما أساس تفكيؾ كهدـ النظاـ القديـ ،سكاء أكاف هذا النظاـ اجتماعيان أـ سياسيان ،كمف ثـ البناء

سمية الكاليات المتحدة األمريكية الفكضا ال ٌل ػة كمػا يكضػف سػابقان
عما ركاـ الفكضا كهك ما تي ٌ
(أغكاف. 77 :2013 ،
عمػػا ضػػكء ذلػػؾ ،فػػإف الفكضػػا ال ٌل ػػة تعػ ٌػد نظام ػان بحػ ٌػد ذاتػػه ايم ػان عمػػا برنػػاما متكامػػؿ مػػف
ال ط ػكات التػػي تطبػػؽ عممي ػان بالتػػدرج فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة ،كأف هػػذي الفكضػػا أك النظػػاـ (حسػػب

الرؤية األمريكية ال تعد نظامػان فػي المنطقػة العر ٌبيػة ،فهػي حالػة فكضػا كدمػار لشػعكب المنطقػة
العر ٌبية ،كهذا هك جكهر فهـ العل ة بيف الفكضا ال ٌل ة كالنظاـ.
الخّلقة بالتغيير:
 -عّلقة الفكضى ٌ

ثمة ترابط بيف مفهكـ التغيير كمفهػكـ الفكضػا ال ٌل ػة ،كفػي نفػس السػياؽ هنػاؾ مػط لممفػاهيـ،

فلبػ ٌػد مػػف التمييػػز بػػيف التغييػػر الحػػادث بصػػكرة عفكيػػة كتمقاييػػة ،كغيػػر م طػػط لهػػا مسػػبقان نتيجػػة
ؾ هذي نقطة مهمػة لفهػـ
منهىا المدركس
المعد له مسبقان ،كبل ش ٌ
ٌ
الم ٍ
متغيرات معينة ،كبيف التغيير ي
العل ة ما بيف التغيير كالفكضا ال ٌل ة (عامر . 83 : 2009 ،

خّلصة القكؿ :إف أم تغيير لير مدركس مسبقان يؤدم إلى فكضى كيربؾ الق اررات التي يتعػيف
المم ٍن ىيج ىػك أقػرب لتحديػد األىػداؼ ،كػكف أف التغييػر
عمى المؤسسة أف تتخذىا ،كاف التغيير ي
يمر بمراحؿ مدركسة كمخطط ليا سمفان.
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إف الكثير مف عمميات التغيير ،كاالنقلبػات كالثػكرات تعمػؿ عمػا إسػقاط النظػاـ القػديـ ،كال تر ػا

إلػػا كجػػكد رؤيػػة لمػػا بعػػد مرحمػػة إسػػقاط النظػػاـ ،كهنػػا تحػػدث الفجػػكة فػػي عمميػػة التغييػػر ألف فعػػؿ
هيئ له مف إمكانات مادية كمعنكية ،كهذا ما ييحدث فكضا بيف
التغيير ال يتناسب م مقدار ما ٌ
مرحمة النظاـ القديـ كالسعي لتككيف نظاـ جديد (أغكاف. 83 : 2013 ،
عمى أية حاؿ ،يمكف القكؿ ،إف العّلقة بيف التغيير كالفكضى تكمف فيما يمي:
 عممية التغيير غير المدركسة تؤدم إلا فكضا. -عممية التغيير المدركسة تؤدم إلا نظاـ.

عربيػة عمػػى الػػرلـ مػػف انيػػا
كيػػرل الباحػػث أف عمميػػة التغييػػر التػػي تحػػدث اآلف فػػي المنطقػػة ال ٌ
عربي ػة ،لػػـ تكػػف تمتمػػؾ الرؤيػػة لمػػا بعػػد مرحمػػة التغييػػر
عمميػػة منظمػػة إال أف شػػعكب البمػػداف ال ٌ

القائمػػة عمػػى إسػػقاط أنظمػػة الحكػػـ الفاسػػدة ،فػػي الكقػػت ذاتػػو تمتمػػؾ الكاليػػات المتحػػدة رؤيػػة

تكظيػؼ نظريػة
التغيير ،كبيذا التكصيؼ لحالة ىذه البمداف ارتػأت الكاليػات المتحػدة األمريكيػة
ى
عربي ػة ،بحكػػـ أف مػػا تمػػر المنطقػػة مػػف تح ػكالت ىػػي مرحمػػة
الفكضػػى ٌ
الخّلقػػة فػػي المنطقػػة ال ٌ
انتقالية ،نتج عنيػا شػتات فػي الفكػر كفػي السياسػة كاالقتصػاد بػؿ طػاؿ جميػا نػكاحي الحيػاة،

كأصبح ىناؾ حالة عدـ كضػكح لمسػتقبؿ الحػاؿ ،فػي حػيف أف ىنػاؾ جيكزيػة يمعػدة فػي الفكػر
عربية.
االستراتيجي األمريكي لتطبيؽ الفكضى ٌ
الخّلقة في المنطقة ال ٌ

الخّلقة كالحراؾ:
 -العّلقة بيف الفكضى ٌ

عبر الثػكرات دايمػان عػف حالػة التغييػر الجػكهرم التػي تطػ أر عمػا حيػاة الشػعكب كعمػا حضػارتها،
تي ٌ
و
دالالت م تمف ػ ػةن ،مثػ ػػؿ :الثػ ػػكرة الصػ ػػناعية ،كالثػ ػػكرة العسػ ػػكرية ،كالثػ ػػكرة
كيحمػ ػػؿ هػ ػػذا المصػ ػػطمف
اال تصادية كالتكنكلكجية.

ككذلؾ تمتاز األحداث التي تسبؽ الثكرة أك تلزمها بالفكضا ،كهي حدث أكلي تمهيػدم لحػدكث
الثػػكرة ،كتتسػػـ هػػذا المرحمػػة بأنهػػا س ػريعة ك صػػيرة ،كمػػف ثػػـ تنتقػػؿ إلػػا مرحمػػة بدايػػة الثػػكرة التػػي
تنتشػػر فيهػػا الفكضػػا إلػػا أف تصػػؿ لمرحمػػة مػػا بعػػد حػػدكث الثػػكرة التػػي تمتػػاز بثناييػػة الفكضػػا

كاالستقرار ،كهي مف المراحؿ المهمة كال طيرة في يعمر الثكرة ،إذ إنها ترسـ ال ط األساسي بػيف
جميػ مككنػػات المجتمػ  ،كمػػا كػػاف يتعامػػؿ معػػه النظػػاـ ،كبػػيف األمػػر الػػذم أدل إلػػا يػػاـ الثػػكرة،
كهنػا يتجمػا المعنػا الحقيقػي لمفكضػا؛ الرتباطهػا بقػػدر مػف العنػؼ كغيػاب النظػاـ ،حتػا كضػػكح

معػػالـ النظػػاـ الجديػػد الػػذم هػػك بحاجػػة لجهػػد كبيػػر كػػي يصػػؿ لمرحمػػة اال نػػاع لمثػكار ،كيعيػػد رسػػـ
العل ة الجديدة بينه كبيف المكاطنيف أصحاب هذي الثكرات (أغكاف. 86-85 : 2013 ،
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كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ فَننػػا ىن ٍخميػػص إلػػى أف ،حالػػة الفكضػػى التػػي تحػػدث فػػي الثػػكرات ىػػي نتػػاج

التجاذبات التي يحاكؿ أف يفرض فييا أطراؼ الثكرة أجندتو كفقان لممصالح الخاصة لكؿ طرؼ،

كما كأف حدكث الفكضى ييسقط ضكابط المجتما كاالنضباط الذم في نيايتو يؤدم سقكطيو إلى
إشاعة حالة الفكضى.
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المبحث الثاني
الخّلقة
الجذكر التاريخية لنظرية الفكضى ٌ
تعتبػػر نظريػػة الفكضػػا ال ٌل ػػة مػػف أبػػرز النظريػػات ذات األثػػر الكبيػػر فػػي تغييػػر طبيعػػة

ػي،
السياسة كالعل ات الدكلية كأنظمة الحكـ المعاصػرة ،ال سػيما األنظمػة القايمػة فػي العػالـ العرب ٌ

حيث اجتاحت المنطقة مستهدفة بييتها السياسية كاالجتماعية كاال تصادية.

كذلؾ يعتبر البعض أف نظرية الفكضا مكجكدة في أدبيات كثيرة في عمكـ م تمفة مثػؿ الفيزيػاء،
كسػػكؽ األسػػهـ الماليػػة ،كفػػي العمػػكـ االجتماعيػػة ،ك ػػد اسػػت دـ فػػي السياسػػة فػػي المنطقػػة العر ٌبيػة.

(ال شػػيباف ، 33 : 2014 ،كترج ػ أصػػكؿ نظريػػة الفكضػػا ال ٌل ػػة فػػي عمػػـ الطبيعػػة كال مػػؽ،
كهػػي نظريػػة إلحاديػػة تػػؤمف بػػأف الفكضػػا ت مػػؽ النظػػاـ مػػف جديػػد ،لهػػذا تػػـ طػػرح فك ػرة الفكضػػا

ال ٌل ػ ػػة منػ ػػذ زمػ ػػف لتغييػ ػػر المسػ ػػار السياسػ ػػي فػ ػػي الشػ ػػرؽ األكسػ ػػط مػ ػػف بػ ػػؿ الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة
األمريكية؛ بهدؼ رف شأف حميفتها الرييسػية "إسػراييؿ" ،لتم ٌكنهػا مػف السػيطرة عمػا منطقػة الشػرؽ
األكسػػط ،سياسػػيان كا تصػػاديان بشػػكؿ كامػػؿ ػػلؿ مرحمػػة الفكضػػا ال ٌل ػػة التػػي سػػكؼ تمػػر بهػػا

ػاء عم ػػا نت ػػايا ه ػػذي الفكض ػػا الت ػػي تجع ػػؿ
المنطق ػػة ،مم ػػا يت ػػيف إلسػ ػراييؿ تحقي ػػؽ ك ػػؿ أه ػػدافها بن ػ ن
الكاليات المتحدة األمريكيةى مطمينةن عما حميفتها اإلستراتيجية (المرج سابؽ .
ػذكر
كعما الرغـ مف أف مصطمف الفكضا ال ٌل ة جديد في األطركحات السياسية  ،إال أف له ج ان

تاري يػة تمتػػد لتصػػؿ كتتقػػاط مػ مفػردات مػػا جػػاء بػػه "مكيػػافيمي" فػي كتابػػه الشػػهير "األميػر" فػػي

مقكلته (الغاية تبرر الكسيمة  ،بغض النظر عف نكع الكسػيمة ،كال يمػان اسػت داـ الكسػايؿ القػذرة،

ككاف يقكؿ :إف السمـ يينتا الراحة ،كالراحة تتبعها فكضا ،كالفكضا يتبعها ػراب ،كمػف ال ػراب
كالفكضا ينتا النظاـ (عميكك. 2015 ،
ك د كرد هذا المصطمف في أدبيات

الماسكنية(

1

القديمػة كمػا أشػار الباحػث األمريكػي "داف بػراكف"

لذلؾ ،إذ أنه نسب إلا األب "ديػؼ فميمػنا" بكنيسػة المجتمػ المسػيحي بمدينػة بيتسػبرغ فػي كاليػة

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

مهمة في عممية ال مؽ"(المرج السابؽ .
1

االدزس ن ةادعنزهزاازإلنجل ف ةا"الانزؤ نااألح ا "،ا ه اعاز اعنادنظدةاعزلد ةا«لألخ »ا تشز كاك ارهزا عاعقزئرا ك ز ا
احر اتر اح ااألخالقا دزا ا االطا عةا ال نا الح ز ا الخلق (.تز االدزس ن ة،ادحدراصف تاكد نعا سعرياكا اج ،ا
دنش اتا ااطةاالعزلمااعسالدعا،اد ة،ا،8657ا ا .82-88ا

59

كيؤكػػد الػػبعض بػػأف الماسػػكنية كانػػت كراء الثػػكرة الفرنسػػية كالبمشػػفية كالبريطانيػػة ،كسػػعت إلسػػقاط
الحككمػػات كالغػػاء أنظمػػة الحكػػـ فػػي الػػبلد الم تمفػػة كالسػػيطرة عميهػػا ،ككانػػت تحػػرض األ ميػ ً
ػات
ٌ ي
ايؼ في المجتمعات ( ضر. 2012 ،
كالطك ى
إف نظرية الفكضا ال ٌل ة تعتمد عما "فجكة االستقرار" التي أسماها المفكر األمريكي "صػمكييؿ
هنتنغتكف" كهي الفجكة التي يستشعرها المكاطف بيف ما سيككف كبيف ما هك كايف ،كالتي بضػيقها

أك اتساعها تنعكس عما االستقرار ،فاتساع هذي الفجكة يكلٌ يد احباطان في أكساط المجتمػ  ،كيعمػؿ
عما زعزعة االستقرار السياسي ،كم ازدياد هذي الفكضا يرل "هنتنغتكف" أف نهايتها ستقكد إلػا
استبداؿ كاعد المعبة كاللعبيف في المجتم (المرج السابؽ .
ك ػػد أش ػػار هن ػػرم كيس ػػنجر "مهن ػػدس السياس ػػة األمريكي ػػة  ،كمستش ػػار األم ػػف الق ػػكمي األمريك ػػي

األس ػػبؽ" ع ػػاـ 1979ـ إل ػػا الفكػ ػرة األساس ػػية الت ػػي ارتك ػػز عميه ػػا هنتنغت ػػكف ف ػػي مقكلت ػػه ص ػػداـ

الحضػػارات ،كأ ٌكػػد أف الص ػراع فػػي المسػػتقبؿ سػػيككف بػػيف الهكيػػات الثقافيػػة كالدينيػػة كالحضػػارية،
كليس بيف الدكؿ القكمية بحدكدها كسيادتها التي رسػمتها معاهػدة كسػتفاليا 1عػاـ 1648ـ (غػانـ،

. 2015

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

ه ػػذا اإلط ػػار تكص ػػؿ "أحم ػػد داكد أكغم ػػك" ري ػػيس كزراء جمهكري ػػة تركي ػػا الح ػػالي إل ػػا ،أف ش ػػرعنة
است داـ القكة لحماية مصالف القكل الكبرل كفؽ المبدأ الركمػاني ،كهػك مبػدأ مفػرغ مػف المضػمكف

اإلنسػػاني ،كيػػرل "أكغمػػك" أف المشػػكمة هػػي فػػي صػػداـ المصػػالف ،كلػػيس فيمػػا سػ ٌػماي "هنتنغتػػكف"
"صداـ الحضارات" (غانـ. 2015 ،
كيشير "برنارد لكيس" في مقكالته الشهيرة "أف فكرة إعادة احتلؿ الشعكب العر ٌبية كتدمير ثقافاتهـ
الدينيػػة كتطبيقاتهػػا تحكلػػت إلػػا فك ػرة االسػػتعمار الجديػػد ،عمػػا اعتبػػار أف االسػػتعمار التقميػػدم ال
يمكف تطبيقه كما كاف ،كأف فكرة االسػتعمار الجديػد هػي منهجيػة تت ػذ مػف تػدريب الشػعكب عمػا

الديمقراطيػػة (ال دعػػة األكبػػر الحتللهػػا مػػف جديػػد ،كأف المكافقػػة عمػػا هػػذي المنهجيػػة حػػدثت فػػي

ػاء عمػػا ذلػػؾ اعتمػػد الكػػكنجرس طػػة
ظػػؿ ال ػرييس األمريكػػي "ركنالػػد ريغػػاف" عػػاـ  ،1983كبنػ ن
الشرؽ األكسط الجديد ك مؽ الفكضا التي تبمكرت إلػا غػزك العػراؽ عػاـ  2003بطريقػة تػـ مػف
1

ادعزهر ا ستفزل زا تع فاا ضزاازسمادعزهر اد نست ا ك سنزا كا،اتمات ق عأزا عاعزما8315ا عاد نست ا(كلدزن ز)ا،اددزاكرىاإل ا
انتأز اح االثالث ناعزدزا،ا كنأتااالح االتعااركتادعاالث اضراهزاسا غا عاا ه د زا عاعزما8385ا التعا زنتااسا ا
الص اعزتاالدختلفةااشأنارست ااإلدا اط ةاال دزن ةاالدقرسةا،ا نظزماالر لةادناك ازا.ا(د قعاالد سز ) ا
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ً
العديد مف البداف العر ٌبيػة األ ػرل (ال شػيباف،
طالت الفكضا
للها تدمير الجيش الع ار ي ،كما
ى
. 33 :2014
كأشار "ريغاف" في كصؼ الحرب الع ار ية – اإليرانية ،أف احتمػاؿ حػدكث انتقػاؿ لمفكضػا لتصػؿ

لممحيط اإل ميمي لمشرؽ األكسط (بدراف. 5 :2011 ،

كمػػا أف إعػػلف "ككنػػدالي از اريػػس" أف أمريكػػا سػػتمجأ إلػػا نشػػر الفكضػػا ال ٌل ػػة فػػي منطقػػه الشػػرؽ
األكسػػط لنشػػر الديمقراطيػػة كالحريػػة فػػي هػػذي الػػدكؿ ،يعتبػػر أكلػػا ط ػكات تنفيػػذ مشػػركع صػػاغه
المستشػػرؽ البريطػػاني األصػػؿ ،اليهػػكدم الديانػػة ،الصػػهيكني االنتمػػاء ،األمريكػػي الجنسػػية برنػػارد

لػػكيس ،فػػي عػػاـ  1983ـ ككافػػؽ عميػػه الكػػكنجرس األمريكػػي باإلجمػػاع ،كالػػذم أيطمػػؽ عميػػه اسػػـ
"حدكد الدـ" ،كيهدؼ إلا تقسيـ كتفتيت الدكؿ العر ٌبية كاإلسلمية إلا دكيػلت عمػا أسػاس دينػي
كمذهبي كطايفي (جميؿ. 2005 ،
كيػ ػػرل آ ػ ػػركف ،أف أكؿ مػ ػػف اسػ ػػت دـ مصػ ػػطمف الفكضػ ػػا ال ٌل ػ ػػة يعػ ػػكد إلػ ػػا ثمانيني ػ ػات القػ ػػرف
الماضي ،حيث تحدثت عنه رييسة الػكزراء البريطانيػة األسػبؽ "مارغريػت تاتشػر" لكصػؼ الحػرب

الع ار يػػة  -اإليرانيػػة كاحتمػػاالت امتػػداداتها اإل ميميػػة لػػدكؿ أ ػػرل التػػي يمكػػف أف تشػػكؿ حالػػة مػػف
حاالت الفكضا التي تعمؿ بعد ذلؾ عما استقرار المنطقة (بدراف. 5 : 2011 ،

لق ػػد س ػػاهـ ف ػػي تط ػػكر نظري ػػة الفكض ػػا ال ٌل ػػة الض ػػابط األمريك ػػي "تكم ػػاس بارني ػػت" كه ػػك أح ػػد
المحاضػريف فػػي ك ازرة الػػدفاع األمريكيػػة ،حيػػث ٌسػـ العػػالـ إلػػا سػػميف :سػػـ المركػػز ،كيقصػػد بػػه
كحمفاءهػػا ،كالقسػػـ اآل ػػر سػػـ دكؿ "الفجػػكة" أك "الثقػػب" التػػي لػػـ تكػػف
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
ى
ظاهرة بػؿ أحػداث  11سػبتمبر ، 2001كيعتبػر "بارنيػت" أف دكؿ الفجػكة هػي المصػابة بأنظمػة

ع إلنت ػػاج جي ػػؿ م ػػف
الحك ػػـ االس ػػتبدادية ،كيش ػػكبها الفق ػػر كالن ازع ػػات المزمن ػػة ،كتص ػػبف ه ػػذي مػ ػزار ى
اإلرهابييف في سنكات ادمة.
كيقكؿ أيضان ،إف دكؿ المركز عميها ردع مػا تصػدري دكؿ الفجػكة ،كعميهػا أف تعمػؿ عمػا انكمػاش
الثقب مف دا ؿ الثقب نفسه ،كيضيؼ أف العل ػات الدبمكماسػية مػ دكؿ الشػرؽ األكسػط لػـ تعػد

ذات جدكل ،السػيما بعػد سػقكط العػراؽ ،كلػيس باسػتطاعتها تهديػد أمػف أمريكػا كمػا كػاف بػؿ 11
ػكية بػيف الحكػاـ
سبتمبر 2001ـ ،كحقيقة التهديد تكمف دا ؿ الدكؿ ذاتهػا بفعػؿ العل ػة غيػر الس ٌ
كالمحكػػكميف ،كيشػػير "بارنيػػت" أف الفكضػػا ستصػػؿ إلػػا درجػػة أف يصػػبف مػػف الضػػركرم عمػػا

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة التػػد ؿ لمسػػيطرة عمػػا األكضػػاع ،كاعػػادة بنػػاء دا ميػػة عمػػا أسػػاس
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تحقيؽ المصالف األمريكية ،كيعتبر " بارنيت " أف الكاليات المتحدة األمريكية " القكة الكحيدة التي

يمكنهػػا تحقيػػؽ ذلػػؾ" (يحيػػا . 2014 ،كمػ تػػكلٌي الػرييس األمريكػػي السػػابؽ "جػػكرج دبميػػك بػػكش"

إدارة الكاليات المتحدة عاـ  ،2001كككنه يحمػؿ فكػر اليمػيف المتطػرؼ كصػاحب عقيػدة صػارمة
كتػػأثر بكتابػػات "شارانسػػكي"  1كزيػػر شػػؤكف يهػػكد الشػػتات فػػي حككمػػة شػػاركف 2001ـ ،كصػػاحب
(

" ضية الديمقراطيػة" الػذم يقسػـ فيػه "شارانسػكي" دكؿ العػالـ إلػا مػا يطمػؽ عميػه "مجتمعػات حػرة"
ك"مجتمعات ايفة" التي تضـ كلن مف البمػداف العر ٌبيػة كايػراف كباكسػتاف كككريػا الشػمالية ،كيػؤمف
"شارانسكي" بأف نظريػة الديمقراطيػة ال يجػب أف تعتمػد عمػا نتػايا االنت ابػات فقػط كال عمػا آراء
المكاطنيف ،باعتبار أف األنظمة تتحكـ في مصاير الشعكب في كؿ نكاحي الحياة ،كذلؾ يرل أف

الدكلي مف أجؿ إ امة المؤسسات الديمقراطية ،كمف هنا تبدأ سياسة
الحؿ هك أف يتد ؿ المجتم ٌ
الفكضا (الميناكم. 10-9 :2012 ،
ػي كالبمػ ػػداف االسػ ػػلمية ،كيفتػ ػػرض أف " :العػ ػػرب
كيرٌك ػ ػز شارانسػ ػػكي اهتمامػ ػػه عمػ ػػا العػ ػػالـ العربػ ػ ٌ
كالمسػػمميف ليس ػكا مهييػػيف لمديمقراطيػػة؛ األمػػر الػػذم يسػػتكجب نقمهػػـ إلػػا الديمقراطيػػة" ،حيػػث إف
أح ػػداث الح ػػادم عش ػػر م ػػف س ػػبتمبر 2001ـ كان ػػت الذريع ػػة للنط ػػلؽ الفعم ػػي ف ػػي تطبي ػػؽ ه ػػذي
النظرية (الميناكم. 11 :2012 ،

كعب ػػر عػ ػف ذل ػػؾ الػ ػرييس الس ػػابؽ ج ػػكرج ب ػػكش االب ػػف ػػايلن" :إذا أردت ػػـ االطٌ ػػلع عم ػػا مفه ػػكمي
ٌ
لمسياسة ال ارجية فا رؤكا كتاب )ناثاف شارنسكي ،( Natan Sharanskyفإنه سيساعدكـ عما
فهـ الكثير مف الق اررات التي ات ذت كالتي د تيتٌ ذ" (الميناكم. 9 :2012 ،
كحس ػػب ه ػػذي الرؤي ػػة ك ػػاف ل ػ ػ "مايك ػػؿ لي ػػدف"  -العنص ػػر الب ػػارز ف ػػي معه ػػد "أمريك ػػاف

ري ػػز"(
انترب ا

2

كصػػاحب النفػػكذ فػػي داي ػرة المحػػافظيف الجػػدد -السػػبؽ فػػي بمػػكرة مصػػطمف "الفكضػػا ال ٌل ػػة" أك

البنػ ػاءة" أك "الت ػػدمير البن ػػاء" ،ال ػػذم يحم ػػؿ أبع ػػاد مش ػػركع "التغيي ػػر الكام ػػؿ ف ػػي الش ػػرؽ
"الفكض ػػا ٌ
األكس ػػط" ال ػػذم أع ػ ٌػدي "لي ػػدف" ف ػػي ع ػػاـ  ،2003حي ػػث ارتك ػػز ه ػػذا المش ػػركع عم ػػا منظكم ػػة م ػػف

اإلصػػلحات السياسػػية كاال تصػػادية كاالجتماعيػػة الشػػاممة لكػػؿ دكؿ المنطقػػة ،كفق ػان السػػتراتيجية

اله ػػدـ ،ث ػػـ إع ػػادة البن ػػاء الت ػػي اعتم ػػدها المح ػػافظكف الج ػػدد ف ػػي الكالي ػػات المتح ػػدة لتهدي ػػد األم ػػف

1
ّ
دنظ اللأج ادنااعتحزراالس تعا ف ادتط فا عاح دةا"ك ئ اشز ن"،ا استقز ادنا
انزتزناشز انس ع:ادنشقاس تعا
ح دةاشز نااحتجزجزااعل اق ا ااعنسحز ادناقطزعاغف ا7002م.اامعيععا المموفا .ا
2
اكُسساالدعأرا عاالعزما،8615ا ه ا ضماعرراادناخا ا االس زسةاالعزدةا عاكد ز،ا الذ ناتا ك اادنزص ادختلفةا عا ت اارا ا
ال ئ سا(ا ااعان)ادث االسف ااألد عا عااألدماالدتحر ا(ج ناا لت ن)ا نزئ ا ف االر زعاالسزاقا(ا ا لف تف).المويز
اإليالم للدوايثت اإليتواتكجكا ا
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العالمي ،كتغيير األنظمة العر ٌبية كاإلسلمية مثمما حصػؿ فػي العػراؽ ،ككانػت العديػد مػف البمػداف
المرجكة( .النجار. 2015 ،
العر ٌبية مف األهداؼ
ٌ
كم ػ ػ ػػا أن ػ ػ ػػه ك ػ ػ ػػاف ل ػ ػ ػ ػ "ككن ػ ػ ػػدالي از اري ػ ػ ػػس" كزي ػ ػ ػػر ارجي ػ ػ ػػة الكالي ػ ػ ػػات المتح ػ ػ ػػدة ػ ػ ػػلؿ فتػ ػ ػ ػرة إدارة

ػدكر األكب ػ ػػر ف ػ ػػي التنظي ػ ػػر ،كاس ػ ػػت داـ مص ػ ػػطمف "الفكض ػ ػػا ال ٌل ػ ػػة"،
ج ػ ػػكرج ب ػ ػػكش االب ػ ػػف ال ػ ػ ي
حيث أدلت بتصريف صحفي لصحيفة الكاشنطف بكست األمريكية في  4سبتمبر  ،2005أشارت

لل ػ ػ ػ ػػه إل ػ ػ ػ ػػا رغب ػ ػ ػ ػػة الكالي ػ ػ ػ ػػات المتح ػ ػ ػ ػػدة األمريكي ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي نش ػ ػ ػ ػػر الديمقراطي ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػ ػػالـ

الجديد عبر تنفيذ سياسة الفكضا ال ٌل ة ( CREATIVE CHAOSالمرج السابؽ .

ك الت "رايس" مجيبة عمػا تسػاؤؿ "لشارانسػكي" عػف سػبب كجػكد كتابػه " ضػية الديمقراطيػة" عمػا
ػي أف أعػرؼ
مكتبها " :د تتساءؿ لماذا أ أر هذا الكتاب ؟ لقد ضا الرييس إجازة األسبكع في راءته ،كيجب عم ٌ
كيؼ يفكر الرييس" (الميناكم. 9 :2012 ،

كمػػف هػػذا الكتػػاب اسػػتكحت " اريػػس" إجابتهػػا عنػػدما يسػيمت عػػف الفكضػػا التػػي ػػد تحػػدثها تػػد لت
ػالي لػيس مسػتق انر،
الكاليات المتحدة األمريكية فػي منطقػة الشػرؽ األكسػط فقالػت " :إف الكضػ الح ٌ
كاف الفكضا التي تفرزهػا عمميػة التحػكؿ الػديمك راطي فػي البدايػة هػي فكضػا ٌل ػة ،ربمػا تنػتا

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

الخّلقػة ،نجػد أف ىنػاؾ ترابطػان فػي مفػاىيـ
في إطار التأصيؿ التاريخي لجذكر نظرية الفكضػى ٌ

الخّلقػة كمقاصػدىا لػدل كػؿ المنظٌػريف ليػذه النظريػة ،كأف الفكػرة التػي تسػتند عمييػا
الفكضى ٌ
الخّلقػة مػف ىػدـ ثػـ إعػادة بنػاء مكجػكدة فػي أدبيػات سػابقة كثيػرة بمسػميات
نظرية الفكضػى ٌ

الخّلقػػة تجمػػى حػػديثان بشػػكمو السياسػػي المعمػػف مػػا بدايػػة
مختمفػػة ،إال أف مصػػطمح الفكضػػى ٌ
الخّلقػة
سيطرة المحافظيف الجدد عمى عرش السياسة األمريكية .كلقػد أخػذت نظريػة الفكضػى ٌ

مبر ارن لمحركب كالتدخّلت في شؤكف البمداف،
مسا ارن طبيعيان عمى يد المحافظيف ي
الجدد كأصبحت ٌ
عربيػة ،كأف فكػػر المحػافظيف الجػدد اسػتند عمػى مبػدأ الضػػربة
كعمػى كجػو الخصػكص البمػداف ال ٌ
االسػػتباقية كتفكيػػؾ األنظمػػة كالمجتمعػػات كاعػػادة تركيبيػػا ،كىػػذا مػػا يؤكػػد أنيػػـ ال يؤمنػػكف إال
بعالـ تككف الفكضى فيو سبيّلن إلعادة صيالتو كفؽ الرؤية األمريكية.
الخّلقػػػة ال يخمػػػك مػػػف األبعػػػاد
كمػػػف أىػػػـ االسػػػتنتاجات التػػػي نّلحظيػػػا ،أف مفيػػػكـ 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
الخّلقة
الجػػذكر الفكريػة لنظريػة الفكضى ٌ
تمييد:
كصػٌناع القػرار ،حيػػث
تحظػا األيػػديكلكجيا بأهميػػة كبيػرة فػػي الد ارسػػة العمميػػة لػػدل القػ ٌػراء كالساسػػة ي
إنهػػا داف ػ عقايػػدم يبمػػكر ػ ارر ً
ات المسػػؤكليف كصػػناع الق ػرار ،السػػيما أف الد ارسػػة ت ػػتص بسياسػػة
البد مف
الكاليات المتحدة األمريكية ،كمف أجؿ الك كؼ عما األبعاد كاأليدلكجيا لمفكضا ال ٌل ة ٌ
اإلشػػارة المعرفيػػة لممحػػافظيف الجػػدد كالتػػي تعػػد الفكضػػا ال ٌل ػػة إحػػدل تجميػػات الفكػػر اليمينػػي

األمريكي "المحافظيف الجدد".
أ .المحافظكف الجدد:

تعكد األصكؿ في النشأة لهذي الجماعة إلا مرحمة إدارة الرييس األمريكػي األسػبؽ "جيمػي كػارتر"
إذ أف مجمكعة كبيرة مػف المفكػريف اليهػكد اليمينيػيف مػف الحػزب الػديمقراطي تبنػكا سياسػة متشػددة
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

رسػ مػنها األيػديكلكجيا
ال ت القبكؿ لديهـ (عبد العاؿ ، 2007 ،بؿ يعتبر "ركنالد ريغاف" مػف ٌ
في العل ات الدكلية المعاصرة.
كمػػا أنهػػـ مجمكعػػة سياسػػية أمريكيػػة ،تميػػؿ إلػػا اليمػػيف المسػػيحي المتطػػرؼ ،كتػػؤمف بقػػكة أمريكػػا
كهيمنتها عما العالـ .كهـ مجمكعة مف أصػحاب فكػر القػرف األمريكػي الكاحػد كالعشػركف ،يمػثمهـ

سياسييف ك يكتٌاب كمفكريف كمحاربيف داما ،كمجمكعة مف المثقفيف المتطرفيف ،أم مف كؿ ألكاف
الفكر األمريكي.
كمػػا أنهػػـ يعتبػػركف جماعػػة ذات ميػػكؿ صػػهيكنية تيكػ ٌػف العػػداء لمعػػرب كالمسػػمميف كيص ػنفكف بػػأنهـ
حميػػؼ اسػػتراتيجي "إلس ػراييؿ" ،كازداد دكرهػػـ فػػي رسػػـ كصػػياغة السياسػػة ال ارجيػػة األمريكيػػة فػػي
عهػػد ال ػرييس األمريكػػي "جػػكرج دبميػػك بػػكش" كيعتبػػركف أف القػػكة العسػػكرية هػػي الطريػػؽ لتحقيػػؽ
األهداؼ األمريكية دكف النظر إلا أم اعتبارات أ رل ( عبد العاؿ. 2007 ،
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كيبػػيف الكاتػػب األمريكػػي "باتريػػؾ بككانػػاف" أف الجيػػؿ األكؿ مػػف المحػػافظيف الجػػدد ضػػـ مجمكعػػة
ي
مػػف الميب ػرالييف السػػابقيف باإلضػػافة إلػػا االشػػتراكييف كالتركتسػػكييف( 1كالمجمكعػػات التػػي أتػػت مػػف
ثكرة "ماكغكفرف" عبر نهاية مرحمة المحافظيف كانتقمت بعد مسار طكيؿ إلػا السػمطة ،مػ مجػيء
"ركنالد ريغاف" إلا البيت األبيض في العاـ ( 1980الميناكم. 105 : 2012 ،

كيتبػػيف لنػػا مػػا لهػػذا التيػػار مػػف نفػػكذ كسػػطكة عمػػا مركػػز الق ػرار فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة،

يتبناي هذا التيار مف أفكار أيدلكجية كالتي كانت الفكضا ال ٌل ة إحػدل م رجػات هػذا
بسبب ما ٌ
التيار.
كضمف النفكذ الذم يممكه المحافظكف الجدد في الكاليات المتحدة األمريكية ،تبرز سيطرتهـ عما
كسايؿ اإلعلـ الم تمفة مف محطات تمفزة كاذاعات كمنابر صحفية كمجلت كغيرها.
فعما سبيؿ المثاؿ ،يسيطر المحافظكف الجدد عما محطػة "فػككس نيػكز" ،كالتػي تعتبػر مػف أبػرز
المعالـ السياسية في الكاليات المتحدة األمريكية ،كمجمة "ككمنتػارم" التػي تعػد مجمػةى الجيػؿ األكؿ

مػػػف المحػ ػػافظيف ،كهػ ػػي مجمػ ػػة مكجهػػػة لمن بػ ػػة المثقفػ ػػة ،ككػ ػػذلؾ مجمػ ػػة "كيكمػ ػػي" كتيعػ ػػد سػ ػػتانداكد
يمكلهػػػا إمب ارط ػػكر اإلعػ ػػلـ األمريك ػػي اليه ػػكدم ذك المي ػػكؿ اليمين ػػي المتطػ ػػرؼ
األس ػػبكعية ال ػػذم ٌ
"ركبػػرت مػػكردكخ" ،كلهػػـ نفػػكذ فػػي مجػػلت أ ػػرل مثػػؿ "فػػكريف أفػػاريز" ك"لػػكس أنجمػػكس تػػايمز"

ك"نيكيكرؾ تايـ ".ك"الكاشنطف بكست" كصحيفة "كاؿ ستريت جكرناؿ".

باإلضافة إلا مجمة "مكمنت" ك "ناشػيكناؿ ريفيػك" ،كمػا أنػه فػي عهػد الػرييس "بػكش االبػف" كانػت

سػػيطرتهـ كاضػػحة عمػػا أكبػػر كأهػػـ مؤسسػػات كم اركػػز األبحػػاث كهييػػات التحريػػر فػػي الصػػحؼ
الهامة ،مثؿ :معهد "هرسكف" ،كمعهد "أمريكاف انترب اريػز" ،كمعهػد "المشػركع األمريكػي" ،كهػك مػف
أ رب معاهد البحث لردارة األمريكية في عهد "بكش االبف" ،كلممعهد عل ة كثيقػة بنايػب الػرييس

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

كمشػركع القػػرف األمريكػػي الجديػػد كمعهػد مسػػيمرم كهػػك المعهػػد الػذم كصػفه المسػػيكؿ السػػابؽ فػػي
ككالة االسػت بارات األمريكيػة (فينسػينت كانيسػتكار بػالقكؿ" :إف المعهػد يعمػؿ كػأداة دعاييػة مػف كجهػة

نظر ليككدية متطرفة" (عبد العاؿ. 2007 ،

1

االت تس ناهماكتازعاالنظ ةاالدز س ةاالتعاارعزاإل أزال نات تس ع.ادعتا اانفسهادز سعاك ث ذ سعا اا لشفعال ن نعادجزرعا
إلنشز احف اطل ععاللطاقةاالعزدلة.ااختلفتاس زسزتهاعناس زسزتاستزل نا عا ضاالش ع ة.ا ا
( ) https://egyptianpartiesprograms.wordpress.comا
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بناء عمى ما سبؽ ،يمكف القكؿ بػأف ،ىػذه المعاىػد كالمراكػز تمثػؿ تكجيػات اإلدارة األمريكيػة،
ن
كأف صناع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية كسياسػاتيـ تتػأثر بشػكؿ مباشػر ببحػكث ىػذه

المعاىػػد ،كمػػا يػػرتبط بيػػا مػػف مراكػػز االبحػػاث ( )Think Tankالتػػي تمعػػب دك ارن مرك ػ ازن فػػي
تكجيات صانا القرار األمريكي.

يغيػػركا سياسػػة الكاليػػات المتحػػدة مػػف سياسػػة "دكر الشػػرطي فػػي
اسػػتطاع المحػػافظكف الجػػدد أف ٌ
العػػالـ" إلػػا اتٌبػػاع سياسػػة شػػف الحػػركب االسػػتبا ية ألجػػؿ مػػا يدعكنػػه مػػف تحقيػػؽ لألمػػف األمريكػػي
ػي كالعػػالـ اإلسػػلمي ،كهػػذا مػػا أ ٌك ػدي
كدعػػـ (إس ػراييؿ كنشػػر ى
الع ٍكلمػػة األمريكيػػة فػػي العػػالـ العربػ ٌ
الكاتب (بات بيككانف في كتابه "أيف أ طأ اليميف؟" (ماضي. 2006 ،
كتمثمػػت إدارة ال ػرييس "جػػكرج بػػكش االبػػف" فػػي عػػدد كبيػػر مػػف رمػػكز اليمػػيف كصػػقكر المحػػافظيف

الج ػػدد ،فش ػػغؿ "دي ػػؾ ش ػػيني" منص ػػب ناي ػػب الػ ػرييس ،كح ػػاز "دكنال ػػد رامس ػػفيمد" عم ػػا ك ازرة ال ػػدفاع
األمريكيػػة ،ككػػذلؾ "بػػكؿ ككلفػػكتيز" حػػاز عمػػا منصػػب نايػػب كزيػػر الػػدفاع ككػػاف مػػف الػػداعميف
الحػ ػػتلؿ الع ػ ػراؽ ،ك"ريتشػ ػػارد بيػ ػػرؿ" صػ ػػاحب نظريػ ػػة اسػ ػػت داـ القػ ػػكة األمريكيػ ػػة لتػ ػػدمير أعػ ػػداء

(إسػراييؿ باإلضػػافة إلػػا "دك ػػلس فيػػث" ككيػػؿ ك ازرة الػػدفاع ،صػػاحب ال طػػط التػػي كانػػت تػػركج
لكجكد أسمحة دمار شامؿ في العراؽ (عبد العاؿ. 2007،
كفػػي سػػياؽ الجػػذكر العقايديػػة التػػي يبنػػي المحػػافظكف الجػػدد منطمقػػاتهـ عميهػػا نجػػد التركيػػز عمػػا

بي كاإلسلمي مف لؿ أهداؼ استراتيجية يتبناها هذا التيػار مػف بينهػا ،الحفػاظ عمػا
العالـ العر ٌ
بقػػاء (إسػ ػراييؿ كق ػػكة مهيمن ػػة ف ػػي المنطق ػػة العر ٌبيػ ػة كاإلس ػػلمية ،كيعتق ػػدكف أف الع ػػالـ عمكمػ ػان ،ك
المنطقػة العر ٌبيػة تحديػػدان همػػا نقطػة انطػػلؽ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػة فػػي سياسػػتها إلعػػادة بنػػاء
النظاـ العالمي الجديد ،كالذم ينبغي أف يكػكف نظامػان ايمػان عمػا تحقيػؽ المصػالف المتطابقػة لكػؿ
مف الكاليات المتحدة األمريكية ك(إسراييؿ (المرج السابؽ .

الخّلقة...
المحافظكف الجدد كالفكضى ٌ
منذ بداية الظهػكر السياسػي لممحػافظيف الجػدد نلحػظ أف السياسػة األمريكيػة بػدأت تظهػر كتفسػر

بمصػػطمحات جديػػدة تصػػدر عػػف اإلدارة األمريكيػػة ،كلعػػؿ المتػػاب لتمػػؾ المصػػطمحات غيػػر أنهػػا

مصطمحات ذات أبعاد كأفكار عقايدية أيدلكجيػة لهػا منظ ٌػريف كمفكػريف ،ك ػد تكػكف بعضػها مػيط
كدالالت االب ٌػداع
بيف فكرتيف ،كما هك الحػاؿ فػي الفكضػا ال ٌل ػة التػي تحمػؿ ًدالالت الفكضػا ى

كالترتيب.
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كفػ ػػي ذات السػ ػػياؽ ،ينسػ ػػب الػ ػػبعض األصػ ػػكؿ الفكريػ ػػة الحديثػ ػػة لمفكضػ ػػا ال ٌل ػ ػػة إلػ ػػا المفكػ ػػر
األمريكي "صامكيؿ هنتغتكف" كأف أفكاري فيما طرحه في كتاب " ً
ص ىداـ الحضارات" د كظفت فيما

بع ػػد لصػػػياغة فك ػ ػرة الفكضػ ػػا ال ٌل ػػة(هنتغتكف ، 315-293: 1999 ،كمػ ػػا أنهػػػا تنسػػػب إلػػػا

أطركحػػات كأفكػػار المفكػػر اليهػػكدم (ناثػػاف شارنسػػكي Natan Sharanskyفػػي كتابػػه الػػذم

أشرؼ إليه (الطريؽ إلا الديمقراطية  ،كالذم كجد فيه الرييس األمريكي "جكرج بكش االبف" نفسه

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

أم ػف العػػالـ الغربػػي بأكممػػه ،لػػذلؾ يتكجػػب عمػػا الكاليػػات المتحػػدة
(إس ػراييؿ فحسػػب ،كانمػػا تهػػدد ٍ
األمريكية أف تفكؾ األنظمة االسػتبدادية الراعيػة لهػذا اإلرهػاب ،عبػر نشػر الفكضػا العارمػة التػي
المستبدة (اسماعيؿ. 11 :2011 ،
مف للها يتـ حمحمة هذي األنظمة
ٌ

كمف لؿ الدراسة كالبحث تبيف أف ،مفهكـ الفكضا ال ٌل ة متجدر في الفكر الػديني كالسياسػي

األمريكػػي كلػػه ركافػػد متعػػددة ،بدايػػة مػػف األدبيػػات اإلنجيميػػة كص ػكالن إلػػا التطبيػػؽ الفعمػػي لهػػا فػػي
عهػػد المحػػافظيف الجديػػد ،حيػػث يعتبػػر الػػبعض أف بمػػكرة هػػذي النظريػػة يعػػكد إلػػا "مايكػػؿ ليناسػػكف"

فػػي معهػػد  ، American enterpriseكال بيػػر كالمفكػػر االسػػتراتيجي األمريكػػي ،إذ إنػػه صػػاغ
طػػة جديػػدة لمكاليػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي منطقػػة

هػذي النظريػػة فػػي العػػاـ  2003عنػدما كضػ
الش ػػرؽ األكس ػػط كأعطاه ػػا مس ػ و
ػميات مرادفػ ػةن لمفه ػػكـ الفكض ػػا ال ٌل ػػة ،منه ػػا "الفكض ػػا البن ػػاءة"
ك"التدمير كالبناء" (فاضؿ. 2014 ،

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

ػي كالعػػالـ اإلسػػلمي ،كفػػي هػػذا اإلطػػار نجػػد أف "ليػػدف" ينطمػػؽ بعػػد ػراءة الكا ػ كتش يصػػه
العربػ ٌ
ليتعامػػؿ م ػ معطياتػػه كتطك ارتػػه ،كتقػػدـ نظريػػة الفكضػػا ال ٌل ػػة عمػػا األسػػس التاليػػة (المرج ػ

السابؽ :

 .1التغيير الكامؿ في الشرؽ األكسط.

 .2إعادة البناء بعد هدـ األسس كالتقاليد القديمة.

 .3االصلحات السياسية كاال تصادية كاالجتماعية الشاممة لدكؿ الشرؽ األكسط.
 .4إبعاد الجهد األمريكي المباشر كاالكتفاء بصياغة كتنظيـ بناء النظاـ السياسي في هذي الدكؿ.
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إذان ،فَف حقيقة الفكر االستراتيجي األمريكي يتمثؿ في ىذه النظرية التي صاليا "ليدف" ،فيػي
عربيػة كالشػػرؽ األكسػػط ،كىػػذا مػػا خػػرج بػػو أكثػػر مػػف مسػػئكؿ
أسػػس االنطػػّلؽ فػػي المنطقػػة ال ٌ
أمريكي حكؿ بنػاء "نظػاـ عػالمي جديػد" ك "شػرؽ أكسػط جديػد" .كمػنيـ الػرئيس "جػكرج بػكش

االبػف" ككػذلؾ مستشػارةي األمػػف القػكمي األمريكػي (ككنػدالي از رايػػس) ،كالتػي خطفػت أضػكاء ىػػذا
الخّلقة".
المصطمح "الفكضى ٌ

عربية ال زالت تعايش تداعيات ىذه النظرية ،كتعاني مف مخرجات الفكر األمريكػي
إف المنطقة ال ٌ
التػي طبقػت عمػى المنطقػة كمػا حالػة الصػراعات الداخميػة التػي نشػيدىا بأبعادىػا المختمفػة إال
نتاج ليذه اإلستراتيجية.
كلقػػد كػػاف لهػػذي النظريػػة ط ػكات كتكتيكػػات عديػػدة أنتجتهػػا اإلدارة األمريكيػػة لتصػػبف فاعمػػة فػػي
المنطقة ،منها(:المرج السابؽ :
 .1إثارة الصراع الطايفي كالعر ي كاحداث ال مؿ في التركيبة العر ية لمشعكب.
 .2ضػرب مؤسسػات الػدكؿ كاالسػتعكاض عنهػا بػكالءات عشػايرية كحزبيػة ،كمػا الحػاؿ فػي العػراؽ
كليبيا.

 .3مؽ حالػة عػدـ االسػتقرار كاطالػة أمػد اال ػتلؿ األمنػي كاليػأس مػف العػكدة إلػا مػا كػاف عميػه

الحاؿ بؿ زعزعة األنظمة.

 .4إرباؾ المنطقة بمكجة إعلمية تساعد في تحقيؽ أهداؼ كمقاصد الفكضا ال ٌل ة.

كيػػدعك "ليػػكف" إلػػا تسػػكين مػػذهب "القػػكة اللمتناهيػػة" ،حتػػا كلػػك أدل األمػػر بالكاليػػات المتحػػدة

األمريكيػػة إلػػا يامهػػا تبديػػد بمػػد كػػؿ عشػػر سػػنكات ،كذلػػؾ بهػػدؼ أف تظهػػر الكاليػػات المتحػػدة أنهػػا
جادةه في أ كالها.
ٌ
كينطمؽ "ليدف" مف نظرية أف "االستقرار مهمة ال تستحؽ الجهد األمريكي" ليحدد بالتػالي "المهمػة
التاري ي ػػة" الحقيق ػػة لمكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة فتق ػػكؿ" :الت ػػدمير ال ػػلؽ ه ػػك اس ػػمنا الث ػػاني ف ػػي

يكميػان األنمػػاط القديمػػة فػػي أعمػػاؿ العمػػكـ ،كمػػا فػػي اآلداب
الػػدا ؿ كمػػا فػػي ال ػػارج ،فػػنحف نمػػزؽ ٌ
دايم ػا هػػذي الطا ػػة المتدفقػػة كال القػػة التػػي
كالعمػػارة كالسػػينما كالسياسػػة كالقػػانكف ،لقػػد كػ ًػري أعػػداؤنا ى

تدميرهـ
تقاليدهـ (مهما كانت  ،كأشعرتهـ بال جؿ ،لعدـ درتهـ عما التقدـ ..عمينا
طالما هددت
ى
ي
بمهمتنا التاري ية" (الميناكم. 109-108 : 2012 ،
كي نسير ي يدمان ٌ
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استكماالن لما سبؽ ،يمكف القػكؿ :إنػو فػي الكقػت الػذم بػدأ فيػو الظيػكر السياسػي لممحػافظيف
الجدد عمى الساحة األمريكية بدأت تمكح في األفػؽ أفكػارىـ األيدكلكجيػة ،كممػا ال شػؾ فيػو أف

الخّلقة أصكالن فكرية لدييـ ،أكضحيا العديد مف المفكػريف كالفّلسػفة المختصػيف فػي
لمفكضى ٌ
ػػكؿ إلػػى المفكػػػر األمريكػػػي
العمػػكـ السياسػػػية ،فكمػػا تبػػػيف لنػػا أف مػػػنيـ مػػف أسػػػند ىػػذه األصػ ى
(صػػامكيؿ ىنتغتػػكف) فيمػػا طرحػػو مػػف أفكػػار فػػي كتابػػو (صػػداـ الحضػػارات) التػػي كانػػت بدايػػة

الخّلقػػة ،كأيضػان نجػػد مػػف يعػػكد باألصػػكؿ المعاصػػرة إلػػى أفكػػار المفكػػر
صػػيالة فكػػرة الفكضػػى ٌ

الييػػكدم (ناثػػاف شارنسػػكي )Natan Sharanskyكالػػذم طػػرح أفكػػاره عبػػر كتابػػو الشػػيير
(الطريػػؽ إلػػى الديمقراطيػػة) ،كالػػذم اعتبػػره "جػػكرج دبميػػك بػػكش" االبػػف أسػػاس خارطتػػو فػػي
السياسة الخارجية تجاه منطقة الشرؽ األكسط".
كمػا أف لممفكػر (أليػكت كػكهيفEliot Cohen

1

دك انر فػي بمػكرة فكػرة الفكضػا ال ٌل ػة عبػر مػا

نش ػري مػػف أفكػػار فػػي كتابػػة (القيػػادة العميػػا – الجػػيش ،رجػػاؿ الدكلػػة ،الزعامػػة فػػي زمػػف الحػػرب

(البكرم. 74: 2009 ،
2

لكجػدنا أنػه ييعػد

كاذا ما يعدنا إلا الفيمسػكؼ اليهػكدم األمريكػي (ليػك شػتراكس Leo Strauss
مػ ػػف أهػ ػػـ الش صػ ػػيات التػ ػػي نظٌػ ػػرت لمفكضػ ػػا ال ٌل ػ ػػة عبػ ػػر دفاعػ ػػه عػ ػػف الفمسػ ػػفة الكلسػ ػػيكية

كمنطمقاتها األ ل ية ،كالداعي إلا الدفاع عػف مصػالحها بػالقكة ،إذ إنػه يعتقػد بػأف الحقيقػة يجػب
أف تككف ًس ٌانر ال يعممها الناس كتبقا (اسماعيؿ. 16: 2011،
كفػػي السػػياؽ نفسػػه ،يػػذكر الػػبعض أف ألفكػػار (برنػػاكد لػػكيس الفيمسػػكؼ اليهػػكدم األمريكػػي لػػه
البارز في بمكرة فكرة الفكضا ال ٌل ة ،إذ إنه يقكؿ" :إف منطقة الشػرؽ األكسػط عبػارة عػف
الدكر
ى
ميط مف القكميات كاألدياف كاألعراؽ كاإلثنيات ،ال ترتقي إل امة دكلة عصرية عممانيػة أك حتػا
إسػلمية ،لػػذا يجػب أف تسػػتثمر هػػذي النقطػة عبػػر تفكػػيكهـ كممارسػة السػػمطة عمػػيهـ مػف ًبػػؿ يػكل
ارجية (برجنسكي. 48 :1999 ،

أجرتٍهػػا ككػػاالت اإلعػػلـ م ػ (برنػػاكد لػػكيس فػػي 20مػػايك  2005ػػاؿ " :العػػرب
ك ػػلؿ مقابمػػة ى
ضػ ًكٌيكف ،ال يمكػػف تحضػػرهـ ،كاذا تركػكا ألنفسػػهـ يفػػاجيكف العػػالـ المتحضػػر بجرعػػات
كالمسػػممكف ػػكـ فاسػػدكف فى ٍك ى
بشرية إرهابية ،تدمر الحضارات كتقكض المجتمعات ،كلذلؾ فإف الحػؿ السػميـ لمتعامػؿ معهػـ هػك إعػادة احػتللهـ

1

ادؤسساد فاد ا ل اللر اسزتااعست ات ج ةا در اا نزدجاالر اسزتااعست ات ج ةا عا ل ةاالر اسزتاالر ل ةاالدتقردةا عا
جزدعةاج نفاه ا نفااألد ة.امعقع جثمما جعنز هعبينز  www.sais-jhu.eduا
2
اكحراكسزط ناالدحز ظ ناالجُررا لس أم،اكد عا أ ريادناكص اكلدزنع،ا عرهاالاعضاالدلأماأل ر ل ج زاالدحز ظ ناالجرراالتعا
تس راحزل زااراخ االحف االجدأ يااألد ع.اعبد المثل ،عل  ،المحثفظع الجدد منظوع لخواب المثلم
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كاس ػػتعمارهـ كتػ ػػدمير ثقػ ػػافتهـ الديني ػػة كتطبيقاته ػػا االجتماعي ػػة ،إن ػػه م ػػف الضػػػركرم إعػػػادة تقس ػػيـ الػػػدكؿ العر ٌبيػ ػة

كاإلسػػلمية إلػػا كحػػدات عشػػايرية كطايفيػػة ،كال داع ػػي لم ارعػػاة ػكاطرهـ ،أك التػػأثير بانفع ػػاالتهـ كردكد األفعػػاؿ
عنػدهـ ،كيجػػب أف يكػكف شػػعار أمريكػػا فػي ذلػػؾ ،إمػػا أف كضػعهـ تحػػت سػػيادتنا ،أك ال نػدعهـ يػػدمركف حضػػارتنا

كال مػػان عنػػد إعػػادة احػػتللهـ أف تكػػكف مهمتنػػا المعمنػػة ،هػػي تػػدريب شػػعكب المنطقػػة عمػػا الحيػػاة الديمقراطيػػة،
ك لؿ هػذا االسػتعمار الجديػد ال مػان أف تقػدـ أمريكػا الضػغط عمػا يػادتهـ اإلسػلمية مػف دكف مجاممػة كال لػيف
كال هػكادة؛ لي مٌصػكا شػعكبهـ مػػف المعتقػػدات اإلسػلمية الفاسػػدة ،كلػػذلؾ يجػب تضػػييؽ ال نػػاؽ عمػا هػػذي الشػػعكب

كمحاصرتها ،كاستثمار التنا ضات العر ية ،كالعصبيات القبمية كالطايفية فيها ،بؿ أف تغزك أمريكا كأكركبػا لتػدمر

الحضارة فيها" (برجنسكي. 48 :1999 ،
ػهرها "العػػرب فػػي
الجػدير ذكػري ،أف (برنػػاكد لػػكيس ألٌػ ى
ؼ  20كتابػان عػػف الشػػرؽ األكسػػط ،ككػػاف أشػ ي
التاري " ،ك"الصداـ بيف اإلسلـ كالحداثة في الشرؽ األكسػط الحػديث"" ،كأزمػة اإلسػلـ" ،ك"حػرب
المعاديف لرسلـ ،كالذم مف لؿ هذا العداء صاغ
مندسة ،كارهاب غير مقدس" ،كأنه مف أشد ي
لممحافظيف الجدد استراتيجيتهـ القايمة عما هذا األساس.

كم ػا تبػػيف لنػػا أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكي ػةى أتقنػػت لعبػػة صػػناعة األعػػداء ،كذلػػؾ بعػػد الحػػرب
العالميػػة الثانيػػة ،كهػػذا جػػزء مهػػـ مػػف اسػػتراتيجيتها مػػف أجػػؿ السػػيطرة كالهيمنػػة ،فقػػد جعمػػت مػػف
اتيجيان تتبنػا مػف للػه سياسػة التحفيػز العسػكرم كامػتلؾ
االتحاد السكفييتي (السابؽ ٌ
عدكان اسػتر ٌ
القكة كالعمؿ االست بارم كالحشد الدا مي.

خّلصة
منػػذ بػػركز نجػػـ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كحتػػى المرحمػػة الحاليػػة ،تتمحػػكر سياسػػتيا حػػكؿ

عربي ػة تحديػػدان
الييمنػػة العالميػػة كالسػػعي لمتفػػرد بػػالقكة ،كبسػػط السػػيطرة عمػػى دكؿ المنطقػػة ال ٌ
بأدكات ككسائؿ متنكعة ،معتمدة عمى تطكرىا النابا مف التغير في مكنكف فكرىػا االسػتراتيجي

الخّلقة" ذات الجػذكر التاريخيػة كالفكريػة اليمينيػة ،كالتػي
الذم تجمٌى بتطبيؽ نظرية "الفكضى ٌ

عربية مف خّلؿ الصراعات الطائفية كالعرقية ،كزعزعة أمنيا كاقتصادىا
اكتىىكت بنيرانيا الدك يؿ ال ٌ
و
كتبعات صػعب نة ،سػنتناكليا بالتحميػؿ كالتفصػيؿ مػف خػّلؿ
كتدمير مقكماتيا ،مخمف نة كاقعان مري ارن

الفصؿ التالي في ىذه الدراسة.
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الفصؿ الرابا
عربية
تأثير الفكضى ٌ
الخّلقة في التطكرات الداخمية ال ٌ
(مصر  ،ليبيا  ،سكرية نمكذجان)
المبحث األكؿ :تأثير الفكضا ال ٌل ة في التطكرات الدا مية في مصر ،كتداعياتها األمنية
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عربية
تأثير الفكضى ٌ
الخّلقة في التطكرات الداخمية ال ٌ
(مصر  ،ليبيا  ،سكرية نمكذجان)
تمييد:
الخّلقػػة التػػي أطمقتيػػا
عربيػة لتطػػكرات خطيػػرة ،إذ إف الفكضػػى ٌ
عرضػػت المنطقػػة ال ٌ
لقػػد ت ٌ
كزير الخارجية األمريكية األسبؽ " ككندالي از رايس" منذ عػاـ  ،2005باتػت كاضػحة األثػر فػي

فثمة نجاح ليذا المخطط في بعض األقطار ،كال يقػؼ األمػر عمػى ىػذا الحػد بػؿ
دكؿ المنطقةٌ ،
ينذر بأف ىيطاؿ يدكالن أخرل.
كلقػػد ل ٌ صػػت كزيػرة ال ارجيػػة األمريكيػػة السػػابقة ( هػػيلرم كمينتػػكف فػػي كممػػة لهػػا أمػػاـ
المنتػػدل العػػالمي األمريكػػي اإلسػػلمي فػػي كاشػػنطف بتػػاري  13أبريػػؿ 2011ـ بقكلهػػا" :الشػػتاء
ػي بػػدأ يعػػرؼ الػػدؼء ،كلممػرة األكلػػا منػػذ عقػػكد تكجػػد فرصػػة حقيقيػػة لتغييػػر دايػػـ فػػي الشػػرؽ
العربػ ٌ
حكؿ فػي نهايػة
ػي سػيت ٌ
األكسط ،كمف دكف الشركع في إصلحات حقيقية كمتٌزنة ،فإف الربيػ العرب ٌ
المطاؼ إلا سراب(".تكفيؽ. 2011 ،
إف ىػػذه التصػػريحات مػػا كػػاف ليػػا أف تصػػدر عػػف اإلدارة األمريكيػػة ل ػكال إد ار ىكيػػا بػػأف
دعكات اإلصّلح كاالنفتاح السياسية كليرىا التي كانت تنادم بيا إلبقػاء األنظمػة الحاكمػة لػـ
ً
عربػي أكبػر مػف ذلػؾ ،كأف الشػعكب
تمبي
مطالب كحاجات الشعكب ال ٌ
تكف ٌ
ى
عربية ،كأف الطمػكح ال ٌ
بح ٌجػة أنيػا
ال ٌ
عربية بدأت تشعر بزيؼ األنظمػة الحاكمػة التػي مارسػت سياسػة تخػدير شػعكبيا ي
عربي ،كأنيا تسعى لمنيكض بدكليا لتصبح دكالن متقدمة.
تسعى لمقضاء عمى التخمؼ ال ٌ
كىذا ما أدرىكتٍو الشػعكب بعػد حالػة االحبػاط كاليػأس التػي أصػابتيا عامػة ،حتػى كصػؿ
الحاؿ إلى مرحمة اليأس كفقداف الثقة بالنفس لما كصمت بو مف معاناة ،كلكف ما أثبتػو الكاقػا

أف الشعكب ال تمكت ،كال يمكف لّلستبداد  -ميما طاؿ -أف يكسر حياة الشعكب كثكرتو ،كأف
البػد كأف يكلػد فكضػى تعصػؼ بػاألمف كاالسػتقرار كالكحػدة ،كفػي ىػذا السػياؽ
الظمـ كاالستبداد ٌ
الخّلقة في ثػّلث دكؿ محكريػة فػي المنطقػة
سيتـ تناكؿ اآلثار المترتبة عمى تطبيؽ الفكضى ٌ

عربية ،كىي :مصر ،كليبيا ،كسكرية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
ال ٌ
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المبحث األكؿ
الخّلقة عمى التطكرات الداخمية في مصر
تأثير الفكضى ٌ
كتداعياتيا األمنية كالسياسية كالعسكرية
ػي بنجػػاح التكنسػػييف فػػي ال ػػلص
عمػا غيػػر العػػادة ك لفػان لمتك عػػات تفاجػػأ الشػارع العربػ ٌ
ػرب اآل ػركف ممػف يعػانكا
مف حكـ الرييس "زيػف العابػديف بػف عمػي" ،كأنهػـ فعمػكا مػالـ يسػتط ً الع ي
م ػػف االس ػػتبداد أف يفعم ػػكي ،كم ػػا ه ػػي إال أي ػػاـ ميم ػػة إال كالش ػػباب المص ػػرم يهت ػػؼ ي ػػكـ  25ين ػػاير
 2011ضد الظمـ كاالستبداد في مظاهرات بسػيطة ،سػرعاف مػا أصػبحت عارمػةن كتهتػؼ بإسػقاط

النظاـ لتصبف محط أنظار العالـ كمه.

جػػاءت هػػذي الثػػكرة بعػػد ثلثػػيف عام ػان مػػف الحكػػـ البكليسػػي الػػذم صػػبغت بػػه فت ػرة حكػػـ

الػرييس "محمػد حسػني مبػارؾ" مػف العػػاـ  ،2011–1981مسػت دمان كػؿ أسػاليب القمػ بحػؽ كػػؿ
مػػف يطالػػب بحقػػكؽ سياس ػػية ،فأصػػدر ػػانكف الط ػكارئ لقمػ ػ الشػػعكب ،كالقضػػاء عمػػا األحػػزاب
ً
مككن ػان طبقػػة
السياسػػية كالمعارضػػة ،كمػػا ػ ٌػرب مبػػارؾ لحاشػػيته ،رجػػاؿ األعمػػاؿ ك ي
الم ػكاليف لنظامػه ٌ
احتكاري ػػة (أكي ػػف ، 93 :2013 ،تس ػػببت ف ػػي ت ػػذمر الش ػػارع المص ػػرم ك م ػػؽ فج ػػكة كبيػ ػرة ب ػػيف
األغنياء كالبسطاء بسبب حالػة الفسػاد المستشػرم فػي الػبلد ،كمػا كأحػدثت مػا يسػما ب"الطبقيػة"

في المجتم المصرم (منشاكم. 2014،
امتػػدت سػػيطرت نظػػاـ ال ػرييس مبػػارؾ عمػػا مفاصػػؿ الحيػػاة السياسػػية كاال تصػػادية ،بػػؿ
سيس ػان مػػف بػػؿ الحككمػػة،
كتعػ ٌػدت ذلػػؾ لتطبػػؽ ى
هيمنتىهػػا عمػػا اإلعػػلـ ،فكػػاف اإلعػػلـ المصػػرم يم ٌ
كهػ ػػذا مػ ػػا أثبتىت ػ ػهي ثػ ػػكرة  25ينػ ػػاير  ،2011إذ إف التمفزيػ ػػكف المصػ ػػرم كػ ػػاف يصػ ػ ٌػكر لمنػ ػػاس بػ ػػأف

المظاهرات ال يتجاكز بضعة ميات ،في حيف أف حقيقة األمر كاف لفان لذلؾ ،فكانت المسيرات
باآلالؼ كتزايدت إلا الملييف ،ككانت الصحافة تسير فػي نفػس الركػب ،فنجػد أف جريػدة األهػراـ

كتغيرها أحيانػان ،بػؿ كاسػت دـ النظػاـ أيضػان
كانت تضمؿ الناس باألعداد ،كتقمؿ مف حجـ الحقايؽ ٌ
أجهزة األمػف فػي التجسػس ضػد المػكاطنيف ،كتحديػدان جهػاز أمػف الدكلػة ،كعػاش الشػعب المصػرم
مرحمة صعبة ،غمبت عميها حالة ال نكع كاالضطهاد ،باإلضافة إلا التػدهكر اال تصػادم ،كعمػا

إثر ذلؾ برزت حركة " كفاية " كبػدأت بتنظػيـ المسػيرات فػي العػاـ  ،2004كحتػا العػاـ ،2006

كطالبػػت باإلصػػلح اال تصػػادم ،كمحاسػػبة الفسػػاد ،كتعػػديؿ حيػػاة الم ػكاطف المصػػرم ،كهنػػا جػػاء

التد ؿ األمريكي الصريف بالضغط عما الرييس "مبارؾ" بنشر الديمقراطيػة كاإلصػلح السياسػي،
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كلهػػذا نج ػػد أف نظ ػػاـ مب ػػارؾ سػػمف بع ػػد ذل ػػؾ لألحػ ػزاب السياسػػية لممش ػػاركة ف ػػي االنت اب ػػات ع ػػاـ

( 2005بصػػبكص . 91 :2013 ،بعػػدما عػ ٌػدؿ المػػادة ( 76فػػي الدسػػتكر التػػي أتاحػػت لمتعدديػػة
فػػي االنت ابػػات الرياسػػية ألكؿ م ػرة ،بػػالرغـ مػػف الشػػركط المعقػػدة التػػي كضػػعها الدسػػتكر لمترشػػف
لمرياسة.

ػعارها "مشػػاركة ال
كفػػي ضػػكء ذلػػؾ شػػاركت جماعػػة اإل ػكاف المسػػمميف فػػي االنت ابػػات ككػػاف شػ ي
مغالبػػة" ،كحرصػػت عمػػا ترشػػيف  150عضػكان فقػػط ،بنسػػبة ثمػػث أعضػػاء البرلمػػاف تقريبػان ،كفػػازت

بحكالي  88مقعدان مف أصؿ ( 454عبد النبي. 2009 ،

ككاف ذلؾ سػابقة لػـ تحصػؿ فػي مصػر منػذ عقػكد ،كد ػؿ جماعػة اإل ػكاف المسػمميف عمػا شػكؿ
نػ ٌػكاب مسػػتقميف - ،كػػكف الدسػػتكر المصػػرم يحظػػر األحػزاب الدينيػػة مػػف مزاكلػػة العمػػؿ السياسػػي-
فأصبف هناؾ معارضة برلمانية مضبكطة كتحت السيطرة ،يقكدها اإل ػكاف ،كمػ زيػادة الضػغكط

أهمهػا ،حركػة (6
عما المكاطف المصرم البسػيط ظهػرت حركػات كمنظمػات تطالػب باإلصػلحٌ ،
إبريؿ عاـ  ،2008كبذلؾ بدأ الشارع المصرم يتمممؿ مطالبان باإلصلح الدا مي كك ؼ التعامؿ
م (إسراييؿ  ،كرفض تصدير الغاز لها ردان عما عدكانها المسػتمر عمػا طػاع غػزة (بصػبكص،
. 91 :2013

يذكر العديػد مػف البػاحثيف كالم تصػيف فػي الشػؤكف الدكليػة شػؤكف الشػرؽ األكسػط ،أف يجػ ٌؿ حالػة
التغييػػر فػػي مصػػر هػػي غيػػر بعيػػدة عػػف التػػد ؿ ال ػػارجي ،كا ٍف لػػـ تكػػف كاضػػحة المعػػالـ أك غيػػر

معمػػف عنهػػا كال مصػ ٌػرح بهػػا  ،كمػػا كأف اإلدارة األمريكيػػة صػػرحت بضػػركرة انتقػػاؿ شػػعكب منطقػػة
الشػػرؽ األكسػػط إلػػا الديمقراطيػػة ،بػػأم طريقػػة كانػػت ،سػػممية أك غيػػر سػػممية ،ال سػػيما كأف تػػاري

الم ػابرات األمريكيػػة ممػػيء بػػدعـ كتشػػجي االنقلبػػات كاالضػػطرابات كالثػػكرات بم تمػػؼ الكسػػايؿ
كاإلمكانات).(Folly, Palmer, 2011:88

فػػي ض ػ ٌػـ ه ػػذي التط ػػكرات ،ب ػػرز دكر الكالي ػػات المتحػػدة األمريكي ػػة جمٌيػ ػان ف ػػي الت ػػد لت الدا مي ػػة
لشؤكف البمداف العر ٌبية ،كهنا نسمط الضكء عما كا الحالة المصرية التي أ ٌرت الكاليات المتحدة

ب ػػدعمها لحركػ ػػات كجماعػ ػػات ،بذريعػػػة بنػ ػػاء الديمقراطي ػػة فػػػي البم ػػداف العر ٌبي ػ ػة ،ف ػػذكرت صػػػحيفة
ػي تمقٌ ػت تػػدريبان
نيكيػػكرؾ تػػايمز أف "بعػػض الجماعػػات السياسػػية النشػػطة فػػي مصػػر كالعػػالـ العربػ ٌ

ماديان مف بعض المنظمات األمريكية ،مف أجؿ بناء الديمقراطية في البمػداف العر ٌبيػة ،كمػف
كدعمان ٌ
بيف هذي الجماعات حركة شباب  6أبريؿ في مصر" (نيكيكرؾ تايمز. 2011 ،
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ك ػػلؿ مػػؤتمر حػػكؿ الحريػػة كدركس مسػػتفادة مػػف الشػػرؽ األكسػػط  ،أعػ ٌػدي مركػػز (جػػكرج دبميػػك
بػكش المعنػي بػػالتطبيؽ العممػي لد ارسػػات مركػز ( Think Tankالنظريػة ،كالػػذم حضػري الػرييس
السػػابؽ (جػػكرج بػػكش االبػػف بتػػاري  26مػػايك  ،2011ككانػػت ضػػيفة المػػؤتمر كزي ػرة ارجيتػػه

كمستشارة األمف القكمي " ككندالي از رايس" طرح فيه "أحمد صلح" عضك حركػة  6أبريػؿ تسػاؤالن
عف "سبب ال ذالف لهـ في نفس الك ت ،بحكـ أف أغمبهـ د ػؿ السػجف فػي عهػد الػرييس مبػارؾ،

مهييػػيف لممػػكت عمػػا ػػلؼ مػػا كػػانكا يتك عكنػه بػػأف يكػػكف الػػدعـ األمريكػػي لهػػـ أكثػػر
كأنهػػـ كػػانكا ٌ
كأكبر ،فعندما بدأت العجمة في الحركة لتحرير مصر مػف ظمػـ نظػاـ مبػارؾ كربمػا بمػداف أ ػرل"،
فأجابت " رايس" "بأف الكاليات المتحدة ليست ادرة دايمان عما دف األحػداث فػي االتجػاي الػذم تريػدي" ،ك الػت

أيضػان" :تعاممنػا مػ نظػػاـ مبػػارؾ بشػػأف القضػػايا التػػي نتناكلهػػا مثػػؿ محاكلػػة إنشػػاء دكلػػة فمسػػطينية ديمقراطيػػة ،أك
محاكلػػة السػػيطرة عمػػا حمػػاس ،أك المحاكلػػة فػػي التعامػػؿ مػ الممػػؼ النػػككم اإلي ارنػي ،لػػـ يكػػف لػػدينا تمػػؾ الكسػػايؿ
ػتمرينا فػػي ذل ػػؾ ط ػكاؿ الفتػ ػرة السػػابقة ،كحاكلنػػا مػػنف الشػػعب المصػػرم
المباش ػرة ،كحاكلنػػا الحػػديث عػػف القػػيـ كاسػ ٌ
الكسػػايؿ التػػي يحتاجهػػا ليتحػػدث عػػف حريتػػه" كاستعرضػػت عػػف حػػديثها م ػ صػػديقها السػػابؽ " لػػكرف كرينػػر" الػػذم
تعتبػ ػري محاربػ ػان ف ػػي ه ػػذا المج ػػاؿ ،كأ ػػرت ايم ػػه" :إف كاح ػػدان م ػػف األش ػػياء الت ػػي من ػػا به ػػا كن ػػا نم ػػنف  %50م ػػف
المسػػاعدات األمريكيػػة لتعزيػػز الديمقراطيػػة لمجمكعػػات ليسػػت مسػػجمة لػػدل الحككمػػة المص ػرية ،كأف هػػذي كانػػت

بصراحة صفعة عما كجه الحككمة المصرية" (عمي. 2014،

كهػػذا مػػا يفسػػر رفػػض ال ػرييس األسػػبؽ حسػػني مبػػارؾ زيػػارة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة منػػذ عػػاـ

 .2004كأف األمر ليس له عل ة بالصراع اإلسراييمي الفمسطيني ،بػؿ لػه عل ػة بصػناعة الثػكرة
فػػي مص ػػر ،حس ػػب مػػا أكض ػػحت " اري ػػس" ،ككشػػفت أيضػ ػان ع ػػف بعػػض األدكات الت ػػي اس ػػت دمتها
الح ػ ٌرة م ػ مصػػر
الكاليػػات المتحػػدة كهػػك ،أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كضػػعت اتفا يػػة التجػػارة ي
ردان عمػػا حممػػة الحككمػػة عمػػا القػػكل الديمقراطيػػة فػػي مصػػر التػػي يعتبرهػػا
عمػػا الطاكلػػة ،كذلػػؾ ٌ

أم
مبػارؾ معارضػػة لػػه كمهػددة لنظامػػه ،باعتبارهػػا يػػدان لمكاليػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كال ي فػػا أف ٌ
أداة تسػػت ًدـ لهػػا جانب ػان سػػمبيان ،كالتػػي مػػف الممكػػف أف يػػؤدم إلػػا تمكػػيف القػػكل ال طػػأ (صػػحيفة
المصريكف. 2014 ،

كمػػا كأكردت " اريػػس" أن ػه فػػي عػػاـ  2006كانػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تحػػاكؿ أف
تساعد لبناف كبعض القيكل الديمقراطية في فمسطيف ،ككانت تحاكؿ الحفاظ عما المزيد مف القكل
الديمقراطيػػة فػػي مصػػر كأمػػاكف مثمهػػا ،كذلػػؾ تمهيػػدان ألش ػ اص كي ػكل تريػػدها الكاليػػات المتحػػدة
كتسعا مف للها لتحقيؽ أهدافها (المرج السابؽ .

75

عربيػة كالجمػاىير مػف حالػة التشػكيؾ فػي ثػكرات
كيقدر الباحث أف ما ساد في أكساط النخػب ال ٌ
عربي عمكمان كفي الثكرة المصػرية عمػى كجػو التحديػد - ،ككنيػا مكضػكع دراسػتنا فػي
الربيا ال ٌ
ىذا المبحث -ناتج عف بركز دكر الكاليات المتحدة األمريكية في دعػـ بعػض الحركػات بحجػة

اإلصػّلح الػديمقراطي ،كلكػف حقيقػة األمػػر أف ىنػاؾ العديػد مػف األسػػباب التػي كانػت سػببان فػػي

أدت إلى كسر حاجز الخكؼ لدل الشعب المصرم ،كقد نّلحػظ أيضػان
اشتعاليا بشكؿ مفاجئ ،ك ٌ
أدت إلػى انفجػار األمػكر عمػى ليػر رلبتيػا
أف اإلدارة األمريكية كانت تدرؾ ىذه األسباب التػي ٌ

سػعي اإلدارة األمريكيػة لممطالبػة باإلصػّلحات كاتاحػة نػكوع مػف
في بداية األمر ،كىذا ما يفسر
ى
الديمقراطية ،ألنيا تعمـ جيدان عكاقب ى ٌب ًة الشعكب.

 -أسباب الثكرة المصرية:

س ٌػمي
لقد ارتأت الدراسة ،ضػركرة اسػتعراض سػريا ألسػباب كخمفيػات الثػكرة المصػرية ،أك مػا ي
بػ"الربيا في مصر" ،بيػدؼ الكصػكؿ إلػى تحميػؿ معمػؽ حػكؿ مػدل اسػتثمار الكاليػات المتحػدة

أدؽ :مػا مػدل الػدكر األمريكػي
األمريكية ليذه الثكرة ،كابعادىػا عػف مسػارىا الحقيقػي ،بمعنػى ٌ
الخّلقة عمػى الحالػة السياسػية فػي مصػر ،كالػى أم مػدل
مف خّلؿ اسقاطات نظرية الفكضى ٌ
يمكف القكؿ ،بأف التطكرات السياسية في مصر انزلقت في مستنقا ىذه الفكضى؟.

كفػػي ىػػذا السػػياؽ ،تنقسػػـ أسػػباب الثػػكرة المصػػرية إلػػى قسػػميف ،ىمػػا أسػػباب داخميػػة كأسػػباب
خارجية:
أكالن -األسباب الداخمية:
أ .عمى الصعيد السياسي (عبد السمي : 74-73 :2011 ،
 طبيعة الحكـ االستبدادم الذم انتهجه الرييس مبارؾ طكاؿ فترة حكمه. سعي مبارؾ لتكريث نجمه جماؿ كتقديمه عما رأس الحزب الكطني. سياسة القم المستمرة بذريعة انكف الطكارئ. تزكيػر االنت ابػات أكثػر مػػف مػرة ،حيػث إف الحػػزب الحػاكـ فػاز بأغمبيػة سػػاحقة أكثػر مػف مػرة،ككصمت نسبة الفكز في العاـ  2010إلا ( %90ناصؼ. 20 :2011 ،
منػة الحػػزب الحػػاكـ عمػػا جميػ مؤسسػػات الدكلػػة بمػػا فيهػػا كسػػايؿ اإلعػػلـ (زكريػػا:2011 ،
هي ى
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 -سػػيطرة رجػػاؿ األعمػػاؿ عمػػا الحككمػػة المص ػرية ،ك مػػؽ الطبقيػػة التػػي مقػػت فجػػكة كبي ػرة بػػيف

الشعب المصرم.

 عدـ كجكد أحزاب معارضة حقيقية في مصر (المرج السابؽ .ب .عمى الصعيد االقتصادم:
 ازدياد حالة الفقر التي كصمت إلا  ،%80كمحدكدية د ؿ المكاطف المصرم التي مٌفت نكعػانمف الطبقية بػيف رمػكز السػمطة الحاكمػة كالمػكاطنيف ،كمػا كأف  %44مػف  %80هػـ تحػت ػط

ػدني األجػكر كارتفػاع األسػعار (المينػاكم،
الفقر ،كذلؾ طبقان إلحصاييات البنؾ الدكلي ،ككػذلؾ ت ٌ
. 194 :2012
 انتشػػار حالػػة البطالػػة ككصػػكلها إلػػا ً ،%29عمم ػان بػػأف البطالػػة فػػي مصػػر كانػػت  %2.5عػػاـ ،1960ثػـ فػػزت فػػي عػاـ  1976إلػػا  ،%7.7ثػػـ فػي عػػاـ  1986أصػػبحت  ،%14.6كفػػي

ع ػػاـ  1996ازدادت إل ػػا  %18.1ككص ػػمت ف ػػي ع ػػاـ  2010إل ػػا ( %29المين ػػاكم ،المرجػ ػ

السابؽ .

متدنيػة عػف السػكؽ العالميػة ،كالتػزاـ مصػر باتفا يػة
 تصدير الغاز المصرم (إلسراييؿ بأسعار ٌالغػػاز منػػذ العػػاـ  2005كحتػػا  2030كبسػػعر  3دكالر لكػػؿ متػػر مكعػػب ،فػػي حػػيف أف سػػعري

العػػالمي  12دكالر ،بحيػػث أصػػبحت إس ػراييؿ تعتمػػد عميػػه فػػي تكليػػد الكهربػػاء ،فأصػػبحت تنػػتا

بي لألبحاث كدراسة السياسات. 2012 ،
 %37مف الطا ة بالغاز المصرم (المركز العر ٌ
 الضرايب المتزايدة كبي األراضي الحككمية بأسعار زهيدة لممستثمريف كبي الشركات الحككميةالكبيرة (ناصؼ. 102 :2011 ،
ج .عمى الصعيد االجتماعي:

 انتش ػػرت حال ػػة م ػػف الطبقي ػػة ،ف ػػأظهرت مجمكع ػػة م ػػف األغني ػػاء كالفن ػػانيف كالتج ػػار ،كأص ػػبحكايتمتعكف بػ  %40مف ثركات مصر (عبد السمي . 28 :2011 ،

 فسػػاد المؤسسػػة اإلعلميػػة الرسػػمية ،كجعمهػػا أداة فػػي يػػد النظػػاـ الحػػاكـ ،كباتػػت تحقػػؽ أهدافػػهػلمييف ،كأظه ػػر النظ ػػاـ عم ػػا أن ػػه ص ػػاحب اإلنج ػػاز
ػركج له ػػا ،حي ػػث إن ػػه ش ػ ٌػكي ص ػػكرة اإلس ػ ٌ
كت ػ ٌ
كالبطكالت ( ميؿ. 23 :2012 ،

 تع ػػذيب المػ ػكاطنيف ،كحال ػػة القه ػػر األمن ػػي غي ػػر المس ػػبكؽ ،كالقمػ ػ  ،كالترهي ػػب ،كاالعتق ػػاالت،كامتلء السجكف بأصحاب اآلراء كاألفكار( .الميناكم. 190 : 2012 ،

 -زيادة في المشاكؿ ال دماتية ،مثؿ :صعكبة المكاصلت كغلء المعيشة ،كفشؿ التعميـ.

مية كتراكـ الديكف ،كزيادة األمراض كاإلهماؿ الطبي (البنا. 32: 2011 ،
 ازدياد نسبة األي ٌ77

ثانيان -األسباب الخارجية:
أ -عمى صعيد الييبة كالمكانة:
 حال ػػة م ػػف ع ػػدـ الرض ػػا عم ػػا سياس ػػة مص ػػر ال ارجي ػػة ،حت ػػا كص ػػؿ به ػػا الح ػػاؿ إل ػػا مس ػػتكلاالنحػػدار إلػػا أدنػػا درجػػات الت ً
بعيػػة لمكاليػػات المتحػػدة ك(إس ػراييؿ  ،كتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي مك فهػػا مػػف
السػ ط عمػػا
احػػتلؿ العػراؽ كمك فهػػا مػػف المقاكمػػة فػػي فمسػػطيف كلبنػػاف ،كحصػػار غ ػزة ،كحالػػة ٌ
تمؾ السياسات مف الشعب المصرم (الميناكم. 196 : 2012 ،
اجػ دكر مصػػر اإل ميم ػي كا فا هػػا فػػي مكاجهػػة العبػػث اإلس ػراييمي فػػي ػػارة إفريقيػػا كالمنطقػػة
 تر يالعر ٌبي ػة ،كفػػي هػػذا السػػياؽ ذكػػر محمػػد حسػػنيف هيكػػؿ " :إف هنػػاؾ ػػكل تت ػربص بمنػػاب النيػػؿ
كمجاري ػػه ف ػػي كس ػػط كش ػػرؽ إفريقي ػػا ،كه ػػذا التهدي ػػد يحت ػػاج إل ػػا سياس ػػة مصػ ػرية كاعي ػػة فاهم ػػة
كمسؤكلة ! " (هيكؿ. 128 :2012 ،

 تراج دكر كمكانة مصر اإل ميمية لحساب كل أ رل ،أضحت ذات نفكذ كمكانة في المنطقػةػاء عمػػا ذلػػؾ ،تتحمػػؿ
العر ٌبيػة ،فا ػػت الػػدكر المصػػرم ،كمػػف أبػػرز هػػذي القػػكل ،إيػراف كتركيػػا .كبنػ ن
ػي.
مصػػر ػػد انر مػػف المسػػؤكلية فػػي حالػػة الت ارج ػ كالضػػعؼ الػػذم أصػػاب النظػػاـ اإل ميم ػي العربػ ٌ
كاطاري المؤسساتي "جامعة الدكؿ العر ٌبية".
ب -الدكر األمريكي:

فسػ ىعت مباشػرة إلػػا
أدركػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة حالػػة االحتقػػاف فػػي الشػػارع المصػػرم ،ى
تبنػ ػي مكا ػػؼ العدي ػػد م ػػف مؤسس ػػات كمنظم ػػات المعارض ػػة ،كك ػػذلؾ بع ػػض الش ص ػػيات كالكج ػػكي
ٌ

الناشػػطة كحركػػة كفايػػة ،ك 6أبريػػؿ ،كعمػػا صػػعيد األشػ اص دعمػػت فػػي اتجػػاي محمػػد البرادعػػي،

دربت الناشطيف في براما التدريب عما كسايؿ المعمكمات الحديثة دا ػؿ مصػر ،كعمػا
كما أنها ٌ
سػػبيؿ المثػػاؿ ،فػػإف "منظمػػة بيػػت الحريػػة األمريكػػي" دربػػت مػػا يقػػارب مػػف  3000شػػاب مصػػرم
ػػلؿ الفتػرة  ،2010 – 2005عبػػر بػراما ت ػػتص باسػػت داـ الكسػػايؿ التكنكلكجيػػة كالمعمكماتيػػة

ككيفية اإلعداد لمقياـ بثكرة تحت شػعار الديمقراطيػة فػي عمػكـ الشػعب ،باإلضػافة إلػا المنظمػات
األمريكية األ رل التي تدعـ كتشرؼ بشػكؿ مباشػر أك غيػر مباشػر عمػا الشػباب المصػرم ،كمػا

األسمكب مف أسػاليب اال تػراؽ الكاضػف كالقػكم
بي ،كيعد هذا
ي
هك الحاؿ في با ي دكؿ الربي العر ٌ
لممنطقة العر ٌبية عما المستكل السياسػي ،كاال تصػادم ،كاالجتمػاعي ،كالفكػرم ،مػف بػؿ الكاليػات
المتحدة األمريكية( .مصدؽ. 233 :2014،

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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المرتبطة بدكاـ الحكـ ،كمف جية أخرل حافظت عمى قدر مف العّلقة ما كجػكه جديػدة بػدعكل
مؿء الفراغ الحادث في حاؿ زكاؿ الحكـ المكجكد.
كبػػالرغـ مػػف نجػػاح مبػػارؾ فػػي اآلكنػػة السػػابقة لمثػػكرة فػػي إ نػػاع اإلدارة األمريكيػػة بمسػػاندة

م طػػط التكريػػث كدعػػـ نجمػػه جمػػاؿ ليكػػكف ميفػػة لػػه ،إال أف اإلدارة األمريكيػػة كانػػت تقػػكـ بػػدعـ
منظمات المجتمػ المػدني المصػرم لتظهػر بمظهػر الػداعـ لمديمقراطيػة فػي العػالـ ،ككانػت تيشػعر

ػير لهػػا عمػػا الػػدكاـ (المينػػاكم،
الػرييس (مبػػارؾ كنظامػػه بػػأف هنػػاؾ بػػديلن ،لكػػي يجعػػؿ النظػػاـ أسػ ان
 . 197 :2012كهػػذا مػػا أكدتػػه كزيػرة ال ارجيػػة األمريكيػػة السػػابقة (ككنػػدالي از اريػػس فػػي إجابتهػػا
ألحمد صلح عضك حركة  16ابريؿ أثناء مؤتمر الحرية كدركس مستفادة مف الشرؽ األكسط.

كعنػػدما حػػدثت الثػػكرة المصػرية ،اتصػػؿ ال ػرييس األمريكػػي (بػاراؾ أكبامػػا بػػالرييس مبػػارؾ مطالًب ػان

إياي بالعمؿ عما ات اذ اجراءات كبالسرعة الممكنة لعممية االنتقاؿ السممي لمسمطة ،في حيف كاف
رد مبارؾ ايلن" :أنتـ ال تعرفكف شعبي ،أنا أعرفه أكثر مف أم انساف آ ر" (بصبكص. 57 :2013 ،
كفػػي نفػػس السػػياؽ ،طالبػػت ككنػػدالي از اريػػس (كزي ػرة ال ارجيػػة األمريكيػػة السػػابقة ال ػرييس مبػػارؾ
بنشر الديمقراطيػة فػي بػلدي ،كمػا أكردت ػلؿ مػؤتمر لنػكادم ليػكنز فػي مدينػة سػياتؿ األمريكيػة

بتػػاري  ،2011/7/12فك ػاف رد مبػػارؾ عميهػػا " :أف ال معنػػا ل طابػػاتكـ حػػكؿ الديمقراطيػػة ،ألف طبيعػػة

العػػرب ،التػػي تعرفكنهػػا أنهػػـ دايمػان بحاجػػة لقبضػػة مػػف حديػػد ،كبػػدكرم فقػػد تمكنػػت عمػػا األ ػػؿ حمايػػة شػػعبي مػػف

التطػرؼ" ،كيفسػػر الػدكتكر سػػعد الػػديف ابػراهيـ( ) سػػبب ت مػػي اإلدارة األمريكيػة عػػف الػرييس مبػػارؾ،
1

تنص ػؿ مبػػارؾ مػػف
هػػك عنػػاد مبػػارؾ ،كتمنعػػه مػػف إج ػراء إصػػلحات حقيقيػػة ،ككػػذلؾ ال ػػكؼ مػػف ٌ
ك يعػ ً
كدي لمثػكار إذا مػػا سػػكنت الثػػكرة ،كهػػك مػػا سػػيجعؿ الكضػ فػػي مصػػر مرشػػحان للنفجػػار فػػي أم
ي

ك ت الحؽ ،كمف هنا رج (أكبامػا مػف االجتمػاع كسػارع ليمقػي أمػاـ كسػايؿ اإلعػلـ األميركيػة

بالتصريف الشهير الذم اؿ فيه لمبارؾ" :ارحؿ اآلف ثـ كررها كثي ار اآلف اآلف" (عبد الحميد. 2014،

تبنػت الكاليػات المتحػدة مبػادئ الديمقراطيػة كالحريػة فػي المنطقػة العر ٌبيػة ،كعممػت
عما أيػة حػاؿٌ ،
جاهدةن عما ترسي ها لدل الشعب المصػرم ،كحسػب تقريػر ( Think Tankيػذكر أنػه تػـ رصػد
 8.5مميكف دكالر لهذا المشركع في عاـ  ،2008ككذلؾ  20مميكف دكالر في العاـ  2009عبر
منظمات أمريكية تابعة لمحزبيف الجمهكرم كالديمك راطي في الككنجرس األمريكي ،منهػا :منظمػة

1

ا ئ ساد فاااناخلر نا كستزذااعجتدزعاازلجزدعةااألد
دص  .ا

ةا عادص ،ا عرادناكا فا جز اال ع زتاالدتحر ااألد
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ةا عا

( المعهػػد الجمهػػكرم الػػدكلي  ، LRLكمنظمػػة المعهػػد الػػديمك راطي الػػكطني ( NDIبصػػبكص،
. 57 :2013

كيػ ػػذكر أف هػ ػػذي المنظمػ ػػات أسػ ػػهمت فػ ػػي تغييػ ػػر أنظمػ ػػة سياسػ ػػية بالكامػ ػػؿ مثػ ػػؿ ،دكر المعهػ ػػد

الجمهػكرم الػدكلي الػذم كػاف الس ىػبب فػي تحقيػؽ انقػلب هػاييتي عػاـ ( 2004عشػػتار، 2009 ،
كله دكر سياسي كبير في المنطقة ،أبرزها :ما يقكـ به مف أنشطة سياسية في مصر فػي أعقػاب
ثكرة  25يناير.

كيقكؿ الدكتكر سعد الديف إبراهيـ" :إنه لكال القرار األمريكي بإنهاء مبارؾ لبقي فػي الحكػـ" ،كبػذلؾ يمكػف

القػػكؿ :إف الكالي ػػات المتحػػدة األمريكي ػػة كانػػت ص ػػاحبة األثػػر ف ػػي تهييػػة الظ ػػركؼ لقيػػاـ الش ػػباب
بالتمرد عما الحككمة المصرية سكاء كانت منظمات مسجمة رسمية ضمف كانيف الدكلػة أك غيػر

ظ بمكافقة النظاـ الحاكـ (عبد الحميد. 2014 ،
تح ى
مسجمة ،كلـ ٌ

مهمػان فػػي القػػاهرة مػػف دعػػـ لمناشػػطيف كتػػكجيههـ فػػي
ككػػذلؾ الحػػاؿ ،لعبػػت السػػفارة األمريكيػػة دك انر ٌ
ط ػكات تكتيكيػػة لمتػػأثير عمػػا الثػػكرة ،منهػػا :دعػػـ الناشػػطيف بالتكنكلكجيػػا الحديثػػة لمتكاصػػؿ بػػيف

الثػكار .لذلؾ أرينا أف الحككمة قامت بقطا كسائؿ االتصػاؿ (باألنترنػت) ،حتػى شػبكات اليػاتؼ

النقاؿ عف كؿ مصر ،مما سبب ردة فعؿ قكية مف قبػؿ كسػائؿ اإلعػّلـ العالميػة كمػف الكاليػات
المتحػدة األمريكيػػة التػػي عبػػرت عػف أسػػفيا كادانتيػػا ليػػذا التعامػؿ ،كاعتبرتػػو أنػػو يفتقػػر ألدنػػى
مفاىيـ الديمقراطية.
امتازت الثكرة في مصر في يبعدها عف الصػبغة الدينيػة ،بػؿ كانػت ثػكرةن عامػة كمػف جميػ شػرايف
الشػػعب المصػػرم ،فالكػػؿ هتػػؼ بالديمقراطيػػة كالتحػػرر ،فحػػيف حػػاكؿ النظػػاـ إظهارهػػا أنهػػا يمسيسػػة
اف المسػػمميف بالضػػمكع فػػي المظػػاهرات ،ككمٌػػؼ عمػ ىػر سػػميماف نايػػب ال ػرييس
كاتٌهػػـ مبػػار ه
ؾ اإل ػك ى
ب ػػإجراء حػ ػكارات لمكص ػػكؿ إل ػػا اتف ػػاؽ مش ػػترؾ ب ػػيف النظ ػػاـ كاإل ػ ػكاف ،ش ػػرط ع ػػدـ مش ػػاركتهـ ف ػػي

المظاهرات ،كما أف المتظػاهريف لػـ يرفعػكا شػعارات ضػد (إسػراييؿ كالكاليػات المتحػدة األمريكيػة،

كانما رفعكا شعارات كطنية كاصلحية (بصبكص97-90 : 2013 ،
كبعػػد  18يكم ػان مػػف الثػػكرة ككصػػكؿ عػػدد القتمػػا إلػػا  ،1000كجػػرح أكثػػر مػػف ذلػػؾ ،أعمػػف نايػػب

الرييس مبارؾ عف تنحي الرييس مبارؾ عف منصبه في يػكـ  11فب اريػر  ،2011كأصػبحت إدارة
الػػبلد تحػػت تصػػرؼ المجمػػس العسػػكرم ،كالػػذم كػػاف يظهػػر بالحياديػػة ،كلػػه حضػػكر شػػعبي عمػػا
أمجاد النصر في حرب أكتكبر ،لهذا ال ا الجػيش المصػرم ترحيبػان مػف الجمػاهير ،ك ػاـ بتعطيػؿ
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العمػػؿ بالدسػػتكر كحػػؿ مجمػػس الشػػعب ،كأعمػػف عػػف احتػراـ إرادة المتظػػاهريف كمبػػادئ الثػػكرة .كفػػي

سياؽ مك فه ال ارجي أعمف المجمس العسكرم عف التزاـ مصر بمػا كٌعػت عميػه مػ دكؿ العػالـ،

كلي
السػػيما معاهػػدة السػػلـ م ػ (إس ػراييؿ  ،كهػػذا مػػا مػػنف المجمػػس العسػػكرم الػػدعـ المحمٌ ػ ٌي كالػػد ٌ
كأعطاي المشركعية في ارراته (أغكاف. 331 :2013 ،
ك ػػاف م ػػف الكاض ػػف أف تنافيسػ ػان ب ػػيف الكالي ػػات المتح ػػدة كمب ػػارؾ عم ػػا كالء الج ػػيش المص ػػرم ال ػػذم
استثمرت فيه الكاليات المتحدة أكثر مف  50مميار دكالر كمعكنات ،كجػاء فػي صػحيفة الغارديػاف

البريطانيػػة تقريػهػر مفػػادي ،أف إدارة (أكبامػػا تعمػػؿ فػػي ال فػػاء مػ
اسقاط حكـ مبارؾ (جاردنز. 247: 2013،

يػػادة الجػػيش المصػػرم مػػف أجػػؿ

كفػػي طػػاب مبػػارؾ األ يػػر بتػػاري  10فب اريػػر  - 2011بػػؿ إعػػلف عمػػر سػػميماف عػػف تنحػػي
ؾ الك ً
اليات المتحدةى بالتد ؿ في شػؤكف الػبلد ،كانتقػد أكبامػا ػايل" :إف التػد ؿ
مبارؾ  -اتٌهـ مبار ه
أتباعػا كال
األجنبي في شؤكف البلد أمر مشيف ،كلف أ بمه أيا كػاف مصػدري كسػيا ه ،كسػأثبت أف المصػرييف ليسػكا ن

يد ىم نا ،كأنهـ سيقكلكف ال لرملءات مف أم أحد" (جاردنز. 249: 2013،

كخّلصة القكؿ ،أف الكاليات المتحػدة كانػت ترلػب بَزاحػة مبػارؾ عػف المشػيد ،كخمػؽ

نظاـ جديد تراىف عميو في البقاء لمدة أطكؿ ،مف أجؿ االستمرار في تحقيؽ أىدافيا كىػك مػا

جعؿ الكاليات المتحػدة بعػدـ الظيػكر بأنيػا تػدعـ الثػكار ،كال تظيػر بأنيػا تريػد اإلطاحػة بنظػاـ
مبارؾ ،كىذا مػا يفسػر انتقػاء الكاليػات المتحػدة لمكممػات كالتصػريحات خػّلؿ الثػكرة المصػرية،
كأف مصمحة الكاليات المتحدة في تكطيػد العّلقػة مػا الجػيش كاالسػتثمار فيػو يػأتي فػي سػياؽ

ثقتيا في قدراتو عمى الحفاظ عمى األمف الداخمي لمبّلد ،كأيضان عمى أمف منطقة قناة السكيس

بكامميا ،ككذلؾ ضبط كاستقرار الحدكد ما (إسرائيؿ).

كعندما تـ اإلعلف عف تنحي مبارؾ اؿ الرييس أكباما  " :ليس هذا نهاية التحكؿ في مصػر...

إنػػه البدايػػة" (جػػاردنز ، 250: 2013،كهػػك مػػا كػػاف بالفعػػؿ ،ألٌن ػه لػػـ يكػػف بكس ػ أحػػد أف يتنبػػأ
بالنهاية.
في الك ت ذاته ،ح ٌذر السيناتكر األمريكػي (جػكف كيػرم ريػيس لجنػة العل ػات ال ارجيػة بمجمػس

الشيكخ مف اإلفراط فػي المراهنػة عمػا ػدرة القػكات المسػمحة المصػرية مػف إدارة المرحمػة االنتقاليػة
كتػػكلي مقاليػػد السػػمطة ،ك ػػاؿ  " :ينبغػػي أف نعمػػؿ معهػػـ إلرشػػادهـ كتػػكجيههـ ،كهػػذا هػػك التحػػدم

الذم يكاجهنا في الشرؽ األكسط" (جاردنز. 254: 2013،
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ػززت الكاليػ ػػات المتحػػػدة األمريكي ػػة مػ ػػف اتصػ ػػاالتها كتكاصػ ػػمها م ػ ػ الضػػػباط
ػاء عمػ ػػا ذلػ ػػؾ ،عػ ػ ٌ
بن ػ ن
العسػػكرييف كأبػػرزهـ ،الم ػكاء سػػامي عنػػاف ايػػد األركػػاف ،الػػذم عػػاد مػػف كاشػػنطف إلػػا مصػػر بعػػد
ييس محمػػد مرسػػي
الثػػكرة ،كبتأكيػػد أمريكػػي عمػػا رجكعػػه فػػي المجمػػس العسػػكرم ،كبعػػد فػػكز ال ػر ى
ييس مرسػػي بػػإدارة الػػبلد،
ػس العسػػكرم ال ػر ى
برياسػػة الجمهكريػػة أكا ػػر العػػاـ  2012شػػارؾ المجمػ ي

كم ٌػرت مصػػر بمرحمػة مػػف عػدـ االسػػتقرار ،كبػدت ظػػاهرة التجػاذب كالتفػػرد بالسػمطة بػػيف العسػػكرم
مف جهة كالرياسة المدنية مف جهة أ رل (بصبكص. 106 :2013 ،
كك ػػاف ركب ػػرت جي ػػتس (كزي ػػر ال ػػدفاع األمريك ػػي كاألميػ ػراؿ ماي ػػؾ م ػػكلي يهاتف ػػاف نظ ارءهم ػػا م ػػف
العسػكرييف بالقػاهرة بشػػكؿ شػبه يػػكمي فػي األيػاـ األكلػػا لمثػكرة ،ككػػاف لمػا يقكلكنػه أثػري الػذم كػػاف
يفكؽ كثي انر األكامر التي كاف يصدرها مبارؾ إليهـ بتفريؽ المتظاهريف.

الجيش مف ضبط لمنفس ك اؿ:
كلقد أشاد (ركبرت جيتس بالضباط المصرييف ،كذلؾ لما مارسه
ي
ػكد مػنهـ أف يفعمػكي"  ،كمػا كعمٌػؽ (جػؼ مػكرؿ المتحػدث باسػـ
"لقد فعمػكا جميػ مػا ٌبينػا لهػـ أننػا ن ٌ
البنتػػاجكف كهػػك يعمػػؽ عمػػا تمػػؾ االتصػػاالت الهاتفيػػة التػػي كانػػت تجػػرم بػػيف القػػادة العسػػكرييف

األمػ ػريكييف كنظػ ػرايهـ المصػ ػرييف ،كل ػػه " :ه ػػذا مث ػػاؿ كاح ػػد فق ػػط ييب ػ ٌػيف م ػػدل ت ػػد منا ف ػػي مص ػػر"
(جاردنز. 256-255 :2013،
 تطكر المكقؼ األمريكي تجاه مصر بعد كصكؿ مرسي لمحكـ:بتاري  24يكنيك  ،2012أعمنت المجنة العميا للنت ابات الرياسية فػي مصػر فػكز محمػد مرسػي
األك ىؿ بعد ثػكرة ال ػامس كالعشػريف مػف يناير/كػانكف الثػاني،
في انت ابات الرياسة ،ليككف الر ى
ييس ٌ
كالػرييس ال ػػامس الػػذم يتػػكلا الحكػػـ فػػي مصػػر ،كأكؿ ريػػيس مػػدني يػػأتي ػػارج إطػػار المنظكمػػة
العسكرية المصرية (. B.B.C,2012
كبعػد مػركر عشػرة أشػهر عمػا حكػـ الػرييس مرسػي ،تأسسػت حركػة تمػرد ،فػي  26ابريػؿ 2013
بهدؼ سحب الثقة عف الرييس مرسي كاجراء انت ابات مبكرة (صحيفة النهار ، 2013 ،كأعمنت

الحركػة عػػف جمعهػػا  22مميػػكف تك يػ  ،كدعػػت المػػك عيف لمتظػػاهر يػكـ  30يكنيػػك ،كرفضػكا دعػػكة
ال ػرييس مرسػػي لمحػ ػكار ،كرفض ػكا تشػػكيؿ لجن ػػة لتعػػديؿ الدسػػتكر كالمص ػػالحة الكطنيػػة كذلػػؾ ف ػػي
امتد لساعتيف كنصؼ (أ بار فرنسا . 2013 ،24
طاب ٌ
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كفػػي ذات السػػياؽ ،أعمنػػت حركػػة "تجػػرد" الداعمػػة لبقػػاء الػرييس مرسػػي  26مميػػكف تك يػ  ،مقارنػػة

بحممة "تمرد" ،ككعدت بأف تستمر في جم تك يعاتها لتصؿ إلا  33مميػكف تك يػ (العر ٌبيػة نػت،
. 2013
صػ ٍمت عػػالمي كاسػ  ،كعػػدـ ظهػػكر
اسػػتمرت االحتجاجػػات الشػػعبية ضػػد الػرييس مرسػػي فػػي ظػػؿ ى
كاضػػف لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كفػػي الػػذكرل السػػنكية األكلػػا لتػػكلٌي ال ػرييس مرسػػي تحكلػػت

المظاهرات إلا العنؼ ك تؿ  5متظاهريف مناهضػيف لمػرييس مرسػي فػي اشػتباكات بػإطلؽ نػار،

كفي نفػس الك ػت نظٌػـ أنصػار الػرييس مرسػي اجتماعػان حاشػدان فػي مدينػة نصػر فػي القػاهرة ،كفػي
صباح يكـ االثنيف األكؿ مف يكليك ،2013كانت أحداث المقطـ كحػرؽ مقػر اإل ػكاف المسػمميف،

ك مفت األحداث مقتؿ  10أش اص (صحيفة الكطف. 2013 ،

عمػػا إثػػر ذلػػؾ ػػرج القايػػد العػػاـ لمق ػكات المسػػمحة (عبػػد الفتػػاح السيسػػي فػػي بيػػاف ييمهػػؿ القػػكل
السياسػػية مػػدة  48سػػاعة لتحمػػؿ أعبػػاء الظػػرؼ التػػاري ي ،كذكػػر البيػػاف ،أنػػه فػػي حػػاؿ لػػـ تتحقػػؽ
مطالػػب الشػػعب ػػلؿ هػػذي المػػدة ،فػػإف الق ػكات المسػػمحة سػػتعمف عػػف ارطػػة مسػػتقبؿ كاج ػراءات

تشرؼ عما تنفيذها (بكابة الشركؽ. 2013 ،

مطكؿ ،كأصدرت الرياسة المصرية
ٌ
كرد عما ذلؾ ،الرييس مرسي مدافعان عف شرعيته في طاب ٌ
بيانان في الساعات األكلا مف يكـ الثلثػاء  2013/07/02جػاء فيػه" :أف الرياسػة المصػرية تػرل
أف بعض العبارات الكاردة فػي بيػاف الجػيش تحمػؿ مػف الػدالالت مػا يمكػف أف يتسػبب فػي حػدكث

إربػػاؾ لممشػػهد الػػكطني المركػػب" (الجزي ػرة نػػت ، 2013 ،كمػػا كأصػػدرت محكمػػة الػػنقض حكم ػان

عينػػه الػرييس مرسػػي بعػػد عزلػػه لعبػػد المجيػػد
بػػبطلف تعيػػيف النايػػب العػػاـ (طمعػػت عبػػد اهلل الػػذم ٌ
محمكد (راديك سكا. 2013،

ػاء مػػف يػػكـ الثلثػػاء  3يكليػػك  2013انتهػػت المهمػػة التػػي حػػددتها
كم ػ تمػػاـ السػػاعة التاسػػعة مسػ ن
القكات المسمحة ،كأعمف كزير الدفاع الفريؽ عبد الفتاح السيسي إنهاء حكـ الرييس محمد مرسي،
عما أف يتكلا ريػيس المحكمػة الدسػتكرية العميػا (عػدلي منصػكر إدارة شػؤكف الػبلد لحػيف إجػراء

انت ابػػات مبكػرة ،كعطػػؿ العمػػؿ بالدسػػتكر(نيؿ ، 2013 ،كأعمػػف عبػػد الفتػػاح السيسػػي عػػف طتػػه
تضمنت (ايلؼ: 2013 ،
في البياف األكؿ ،كالتي
ٌ

 -1تشكيؿ حككمة كفاءات كطنية تتمت بجمي الصلحيات إلدارة المرحمة الحالية.
 -2تشكيؿ لجنة مراجعة التعديلت الدستكرية عما دستكر .2012
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 -3مناشػػدة المحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا إ ػرار ػػانكف انت ابػػات مجمػػس الن ػكاب كالبػػدء فػػي اج ػراء
االنت ابات.

 -4ات ػػاذ إج ػراءات لتمكػػيف دمػػا الشػػباب فػػي مؤسسػػات الدكلػػة ،ليككن ػكا شػػركاء فػػي السػػمطة
التنفيذية.

 -5تشكيؿ لجنة عميا لممصالحة الكطنية تمثؿ م تمؼ التكجهات.
 -6كض ميثاؽ شرؼ إعلمي يكفؿ حرية اإلعلـ كيحقؽ المهنية كالمصدا ية.

مجرد اإلعلف عف اإلطاحة بػالرييس مرسػي طعػت جميػ كسػايؿ اإلعػلـ المؤيػدة لػه ،مثػؿ نػاة
الرحمػػة كالحػػافظ كالنػػاس كمصػػر  ،25باإلضػػافة إلػػا ن ػكات الجزي ػرة "مباشػػر مصػػر" كاإل باري ػة
كالجزيرة اإلنجميزية ،كما كتـ احتجاز المذيعيف (مغرس. 2013،

كاحتيجز الرييس مرسػي كبقيػة فريقػه فػي القصػر الرياسػي ،ثػـ ينقػؿ لمحجػز فػي مكػاف غيػر معمػكـ،
كاعتيقػػؿ ريػػيس حػػزب الحريػػة كالعدالػػة سػػعد الكتػػاتني ككػ ٌؿ يػػادة تنظػػيـ اإل ػكاف ،باإلضػػافة لكجػػكي
أ ػ ػػرل أبػ ػػرزهـ ،حػ ػػازـ أبػ ػػك اسػ ػػماعيؿ ،كأصػ ػػدرت مػ ػػذكرات اعتقػ ػػاؿ ل ػ ػ  300عضػ ػػك آ ػ ػريف مػ ػػف
بي. 2013 ،
الجماعة ،كما يمنعكا مف السفر منذ بياف اإلطاحة بالرييس مرسي (القدس العر ٌ
في ضكء هذي التطكرات ،أصػدرت لجنػة العل ػات ال ارجيػة بمجمػس النػكاب األمريكػي ،بيانػان عػف
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
حادة في ثكرة مصر غير المكتممة ،كما فشؿ اإل كاف المسمميف فهمه هػك أف الديمقراطيػة
تحكؿ ٌ
ال تعنا مجػرد إجػراء االنت ابػات ،فالديمقراطيػة الحقيقيػة تتطمػب الشػمكؿ كالتسػكية كاحتػراـ حقػكؽ
اإلنس ػػاف كاأل مي ػػات ،كااللت ػػزاـ بس ػػيادة الق ػػانكف ،كل ػػـ يت ػػبف مرس ػػا أك دايرتيػ ػه المقرب ػػة أي ػػا م ػػف ه ػػذي
المبادئ ،كا تاركا بدالن مف ذلػؾ تعزيػز السػمطة كالحكػـ بػاألمر ،كنتيجػة لػذلؾ عػانا شػعب مصػر
كا تصادها بشكؿ كبير ،كأف األمر يرج لمجيش المصرم اآلف ،لكا يثبت أف الحككمة االنتقالية

الجديػػدة ييمكػػف أف تحكػػـ بأسػػمكب شػػفاؼ ،كتعمػػؿ عمػػا إع ػادة الػػبلد إلػػا الحكػػـ الديمقراطي(عبػػد
الحميد. 2013،
كاستمرت االحتجاجات في مصر كأيعمنت حالة الطكارئ القصكل ،كفي  8يكليك يتؿ  51ش صان
كأص ػػيب أكث ػػر م ػػف  435آ ػ ػريف بنيػ ػراف الجن ػػكد بع ػػدما أطمقكه ػػا عم ػػا أنص ػػار الػ ػرييس المع ػػزكؿ
مرسي ،المعتصميف رب الحرس الجمهكرم(. NBC NEWS,2013
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كفػػي يػػكـ  14أغسػػطس ،امػػت ػكات الشػػرطة كالجػػيش بفػػض اعتصػػامات المعارضػػيف النقػػلب

3يكليك 2013التي كانت في ميداف رابعة كميداف النهضػة ،كا تمفػت التقػارير حػكؿ أعػداد القتمػا
كالمصػػابيف فػػي األحػػداث ،كأكردت ك ازرة الصػػحة أف  578تػػيلن كنحػػك  4200مصػػاب حصػػيمة
األحداث مف ًكل الطرفيف ،كصاحبت الشرطة مجمكعات بالمباس المدني أزالت اليافطات المؤيدة

لمرسي (النهار. 9 :2013،

كف ػػي ذات الس ػػياؽ ،نج ػػد أف المك ػػؼ األمريك ػػي م ػػف تسمس ػػؿ األح ػػداث ف ػػي مص ػػر من ػػذ اإلطاح ػػة

بػالرييس مرسػػي اتٌسػػـ بالتر ػب كالتػػردد كالتذبػػذب إلػا حػػيف أحػػداث رابعػة كالنهضػػة ،كفػػرض ػػانكف
الطكارئ التػي بعػدها بػدأت تظهػر المكا ػؼ األمريكيػة ،فنجػد أف كزيػر ال ارجيػة األمريكػي " جػكف
كيرم" دعا إلا تعميؽ العمؿ بقانكف الطكارئ في مصر كتفػادم العنػؼ بػيف المعتصػميف كالجػيش

المصػرم ،كاحتػراـ إرادة الشػعب المصػرم ،كمػا أداف المتحػدث فػي البيػت األبػيض "أرنسػت" لجػكء
كات األمف المصرم إلا العنؼ ضد المتظاهريف ،كذلؾ الرييس األمريكي (أكبامػا طػ عطمتػه

التي كاف يقضيها فػي (ماساتشكسػتس  ،كأصػدر بيانػان صػكتيان لمتعميػؽ عمػا األحػداث مقػر انر إلغػاء
المناكرات العسكرية المشتركة بيف مصر كالكاليات المتحدة ،كندد باست داـ العنؼ كطالػب بإنهػاء
حالة الطكارئ التي تقيد الحريات ،كطالب المتظاهريف بالتزاـ السممية ،ك اؿ" :بأف طكات أ رل

سػػتت ذ بحػػؽ مصػر"  ،مؤكػػدان أيضػان عمػػا أهميػػة الشػراكة مػ مصػػر كاعتبػػارات مصػػالف الكاليػػات
المتحدة في المنطقة التي تفرض عميها االحتفاظ بعل ات جيدة م الدكلة المصرية.

كرفض ػت اإلدارة األمريكيػػة اسػػت داـ كممػػة "انقػػلب" لكصػػؼ ثػػكرة  30يكنيػػك منػػذ البدايػػة ،كلكنهػػا
ررت تعميؽ المساعدات العسكرية لمصػر بعػد ثػكرة  30يكنيػك مباشػرة ،كأبػدت تحفظػات صػريحة

عما أسمكب القيادة الجديد( ،صحيفة األهراـ المصرية 30 ،يكنيك  ، 2015كما أف كزير الػدفاع

األمريكػػي "تشػػاؾ هاغػػؿ" أبمػػن الفريػػؽ أكؿ عبػػد الفتػػاح السيسػػي ،بػػأف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
ستبقا عما عل اتها م مصر ،إال أف العنؼ كعدـ ات اذ طكات كافية باتجاي المصالحة يهدد

العناصر المهمة في تعاكننا الدفاعي الطكيؿ.
التامة ك رارها المسػتقؿ،
ٌ
كردت الرياسة المصرية عما بياف الرييس أكباما بتأكيد حقها في السيادة ٌ
ردان عبر رسالة سمٌمها المػكاء محمػد العصػار مسػاعد كزيػر الػدفاع
ككذلؾ أرسؿ المجمس العسكرم ٌ
لشؤكف التسميف إلا ك ازرة الػدفاع األمريكيػة مػف يػادة المؤسسػة العسػكرية حسػب مصػادر صػحفية

لصػػحيفة الػػكطف ،أكػػدت فيهػػا أنهػػا لػػف تسػػمف بالتػػد ؿ فػػي شػػؤكف الػػبلد ،كأنهػػا لػػف تت ارج ػ عػػف

محارية اإلرهاب ،كالمؤسسة العسكرية ال تدير فهناؾ رياسة لمجمهكرية.
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كمػػا كأف كزيػػر الػػدفاع األمريكػػي " تشػػاؾ هاغػػؿ " عقٌػػب عمػػا تطػػكر األحػػداث بقكلػػه " :إنػػه لػػيس
ػالف مهمػة فػي مصػر
هناؾ مك ؼ مكحد في الكػكنجرس األمريكػي فػي هػذا المكضػكع ،كلػدينا مص ي

فػػي هػػذا الجػػزء المهػػـ مػػف العػػالـ ،كهػػذي مشػػكمة معقٌ ػدة جػ ٌػدان كنعمػػؿ م ػ أط ػراؼ آ ػريف لتسػػهيؿ
التكصؿ بقدر اإلمكاف إلا تكافؽ كك ؼ العنؼ" .كأضاؼ " :درتنا عما التأثير لمتكصؿ إلا حؿ،
كأف الحؿ يجب أف يككف بعممية ديمقراطية كشاممة كمفتكحة ،بما يسمف لمجمي بدكر في مستقبؿ

البلد" (معهد الدراسات العر ٌبية. 2013 ،
في الفتػرة االنتقاليػة ،تػـ تر يػة الفريػؽ أكؿ عبػد الفتػاح السيسػي إلػا رتبػة مشػير بقػرار مػف الػرييس
عدلي منصكر ،كفػي  26مػارس  2013أعمػف المشػير عبػد الفتػاح السيسػي اسػتقالته مػف منصػبه
كترشػػيف نفسػػه النت ابػػات الرياسػػة ،كذلػػؾ بعػػد اجتمػػاع المجمػػس األعمػػا لمق ػكات المسػػمحة الػػذم

كتمػت أثنػػاءي تر يػةي الفريػػؽ صػػد ي صػػبحي إلػػا فريػػؽ أكؿ كتعيينػػه كزيػ انر
حضػري عػػدلي منصػػكرٌ ،
لمػػدفاع مىف ػان لمسيسػػي ،كفػػي مػػارس  2014فػػاز السيسػػي بنسػػبة  %96.9مػػف أص ػكات النػػا بيف
ليصبف رييسان لمبلد (العر ٌبية نت. 2014 ،

كفػػي سػػياؽ تطػػكر المك ػػؼ األمريكػػي ،نظ ػػرت اإلدارة األمريكيػػة بعػػيف االهتمػػاـ إلػػا مصػػر ف ػػي
الك ػػت ذاتػػه طمػػأف الػرييس السيسػػي اإلدارة األمريكيػػة ػػايلن" :البػ ٌػد مػػف االعتػراؼ بػػأف الكاليػػات المتحػػدة
األمريكية ساعدت مصر كثي انر ك دمت لها مساعدات تزيد عف  50مميار دكالر لؿ السنكات الماضػية ،ك ػدمت
مساعدات كثيرة لمجيش المصرم" (مصرس. 2014 ،

كفػػي حػػديث لمػرييس المصػػرم السيسػػي ػػلؿ مقابمػػة أج ارهػػا مػ برنػػاما ( News Hourسػػاعة

األ بػػار عمػػا نػػاة  PBSبتػػاري  29سػػبتمبر  2015ػػاؿ ال ػرييس السيسػػي" :إف العل ػػات م ػ

الكاليات المتحدة األمريكية تحسنت عف الماضي ،كأنه بػدأ حػكا انر اسػتراتيجيان مػ الكاليػات المتحػدة
لمراجع ػػة اس ػػتراتيجية مص ػػر ،كمحاكل ػػة إيج ػػاد سػ ػ و
بؿ أفض ػ ىػؿ لمتعام ػػؿ مػ ػ القض ػػايا ذات االهتم ػػاـ
ي
كردان عما تساؤؿ "مارجريت كارنر" يم ٍجرية الحكار حكؿ ثقػة الػرييس السيسػي بالكاليػات
المشترؾ"ٌ ،
المتحدة كحميؼ يعتمد عميه؟ اؿ " :ال شػؾ أف األمػر ال يحتػاج إلػا الحػديث ،فالكاليػات المتحػدة

لـ ت ٍ ذلنا أبدان لؿ السنكات الماضػية ،كأف الس ىػنتىيف الماض ىػيتىيف كانتػا بمثابػة ا تبػار حقيقػي لقػكة
كتحمؿ العل ات بيف مصر كالكاليات المتحدة األمريكية" (مدل مصر. 2015 ،
كف ػػي إجابػػػة عمػ ػػا س ػ ػؤاؿ ح ػػكؿ األحػػػداث الدا ميػػػة كحالػ ػػة القمػ ػ المس ػػت دمة كالس ػػجكف ،أجػ ػػاب
اردي
السيسػػي " :إف مصػػر تعػػاني مػػف حالػػة ثػػكرة مسػػتمرة منػػذ  5سػػنكات كالم ػكاطف المصػػرم م ػك ي
جدان ،كأنه ال يمكف
مرت بثكرتيف في مس سنكات ،كانت هذي أك اتان صعبة ٌ
محدكدة ،كأف مصر ٌ
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ػكف مػك و
اطف احتياجػػاتهـ فػػي حالػػة الفكضػػا ،كال يشػػترط بالضػػركرة
أف نحقػػؽ لممصػرييف ال ػ  90مميػ ى
معاييرنا هي نفس المعايير التي تعيشكف بها ،نحتاج لػبعض الك ػت لمكصػكؿ إلػا ذلػؾ"
أف تككف
ي

(المرج السابؽ .

كفػػي إطػػار حػػرص الكاليػػات المتحػػدة عمػػا العل ػػة م ػ النظػػاـ المصػػرم الجديػػد ،أصػػدرت إدارة
الػرييس األميركػػي بػػاراؾ أكبامػػا ػ ار انر ،باسػػتيناؼ برنػػاما المسػػاعدات العسػػكرية لمصػػر الػػذم يج ٌمػػد

ييس المنت ػب محمػد مرسػي عػاـ  .2013كسػمف القػرار بتسػميـ  12طػايرة
عقب عزؿ العسكر الر ى
م ػػف طػ ػراز إؼ 16-ك 20ص ػػارك ان م ػػف طػ ػراز ه ػػاربكف ،كم ػػا يص ػػؿ إل ػػا  125مجمكع ػػة لػ ػكازـ

مجمدة (المراكم. 2015 ،
لمدبابات  M1A1كانت ٌ

المعدات
كأكضف البيت األبيض أف الكاليات المتحدة ستتحكـ في مساعداتها بما يضمف است داـ
ٌ

فػ ػػي محاربػ ػػة اإلرهػ ػػاب ،كأمػ ػػف الحػ ػػدكد ،كأمػ ػػف سػ ػػيناء ،كاألمػ ػػف البحػ ػػرم ،كصػ ػػيانة نظػ ػػـ التسػ ػػميف
المست دمة في مصر بالفعؿ (المرج السابؽ .

إف كر ة الكاليػات المتحػدة الرابحػة ستسػتمر باسػتمرار تػدفؽ مسػاعداتها التػي تحتاجهػا مصػر اآلف
أكثر مف أم ك ت مضا ،كبالرغـ مف استعداد بعض دكؿ ال ميا بتقديـ المزيد مف المسػاعدات،
الم ًع ٌدات العسكرية التي تقػدمها كاشػنطف ،كالتػي مػف دكنهػا لػف
إال أنها ال تستطي تقديـ التدريب ك ي
يستمر بقاء الجيش المصرم (آربرادلي. 72: 2013 ،
لقد ظهرت ملمف القمػؽ فػي كتابػات الكتٌػاب األمريكيػكف بسػبب األكضػاع السػايدة فػي مصػر بعػد
عزؿ الرييس مرسي ،حيث اعتبركا أف ازدياد القبضة األمنية مف بؿ النظاـ الحاكـ د تؤدم إلا
نتايا عكسية ال ت دـ المصالف األمريكية ،كجاء في افتتاحية صحيفة نيكيػكرؾ تػايمز األمريكيػة

التي الت فيها" :إف جماعػة اإل ػكاف المسػمميف التػي تص ٌػدرت المشػهد السياسػي بعػد ثػكرة كػانكف الثاني/ينػاير،

ييقب ػ أعضػػاؤها فػػي السػػجكف حاليػػا ،م ػ اعتبارهػػا جماعػػة إرهابيػػة ،كهػػك أمػػر "غيػػر عػػادؿ" ،كهػػك مػػا ػػد يجعمهػػـ

"عرضة لمتشدد" ،في ك ت تقكـ فيه الكاليات المتحدة بإنشاء تحالؼ لمحاربة تنظيـ "داعش" المتطرؼ" (صحيفة
بي 11 ،أكتكبر . 2014
القدس العر ٌ
عربي ػة كالتػػي تظيػػر فيػػو
فػػي سػػياؽ مػػا تقػػدـ ،يػػرل الباحػػث المكقػػؼ األمريكػػي فػػي المنطقػػة ال ٌ
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بأنيػػا داعمػػة لمديمقراطيػػة ،مرىػػكف بمػػدل تحقػػؽ مصػػالحيا فػػي

المنطقة ،فنجد أنيػا دعمػت األنظمػة الدكتاتكريػة تػارةن كمنظمػات المجتمػا المػدني تػارةن أخػرل،
فخّلصػة مػػا تريػػده الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة مػف األنظمػػة ىػػك ،أف تحقػؽ الػكالء ليػػا ،لػػذلؾ
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بدأت بدعـ كجكه جديدة بمجرد شعكرىا بتراجا شعبية النظػاـ القػديـ ،كفػي نفػس الكقػت يكػكف
عمى درجة عالية مف الكالء لمكاليات المتحدة األمريكية.
بتقديرم ،أنو بعد خمس سػنكات ،لػـ تيحقػؽ ثػكرة ينػاير بمصػر أىػدافىيا السياسػية كاالقتصػادية
كاالجتماعية ،كنحف بصدد الكقكؼ عمى التداعيات التي ألقػت بيػا حالػة الفكضػى التػي انتابػت
الثكرة المصرية ،كىي عمى النحك اآلتي:
 -1التداعيات السياسية
 غيػ ػػاب الر ابػ ػػة التش ػ ػريعية عمػ ػػا أداء النظػ ػػاـ الحػ ػػالي (حككمػ ػػة كرياسػ ػػة كتكلٌػ ػد حالػ ػػة فكضػ ػػاالحككمػػات ،إذ إف مصػػر مػػرت بسػػب حككمػػات بعػػد ثػػكرة ينػػاير ،كذلػػؾ ػػلؿ مػػس سػػنكات لػػـ

تصاديان (الجزيرة نت. 2016 ،
سياسيان كا
المرجك منها
تستط أف تحقؽ
ٌ
ٌ
ٌ
 اسػػتمرار سياسػػة االضػػطهاد كالقمػ ضػػد المعارضػػة ،كاسػػتمرار الحكػػـ البكليسػػي ،حيػػث رصػػدتالتنسػػيقية المصػرية لمحقػػكؽ كالحريػػات جممػػة مػػف انتهاكػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف ػػلؿ عػػاـ ،2015

منهػػا اعتقػػاؿ ح ػكالي  23ألػػؼ م ػكاطف ،كتعػػرض  1840مكاطن ػان لل تفػػاء القسػػرم ،كمػػا تحػػدث
عػف إحالػة  6048مكاطنػان لممحػػاكـ العسػكرية ،باإلضػافة إلػا ك ػػكع انتهاكػات لمحػؽ فػي الحيػػاة،

منها  335حالة تؿ ارج إطار القانكف ،كرصد التقرير مقتؿ  27مكاطنان جراء التعذيب ،ك87
حالػػه تػػؿ باإلهمػػاؿ الطبػػي ،ك 50حالػػة تػػؿ لمتظػػاهريف ،ك 143حالػػة تصػػفية جسػػدية ،س ػكاء
بالقتؿ المباشر أك القتؿ في حكادث تفجير غير معمكمة السبب ،ب لؼ  21حالة تػؿ طػايفي.

ػاء عمػا شػكاكل مباشػرة مػف أي ىسػر الضػحايا ،مػف إجمػالي 876
كتـ تكثيؽ  387حالػة تعػذيب بن ن
أمر إحالة إلػا المفتػي فػي أحكػاـ إعػداـ ،تيػ يكفٌي
حالة تعذيب يرصدت ،كما رصد التقرير  1763ى

منهـ  4بأماكف االحتجاز بعد اإلحالة (الجزيرة نت. 2016 ،

 عس ػػكرة الدكلػػػة مػػػف ػػػلؿ بس ػػط لسػ ػػمطة العسػػػكر فػ ػػي ك ػػؿ م ػ ػكاطف الحك ػػـ كاالس ػػتحكاذ عمػػػامشركعات الدكلة ،كفي ذات السياؽ ،ح ٌذر براء مف صدكر سمسمة القكانيف كالقػ اررات ال اصػة
بتكسي ا تصاصات القضاء العسكرم المصرم في غيبة البرلمػاف ،كالتػي تجعمػه يسػيطر عمػا

الحياة المدنية كيعرض جمي المتعامميف م م ارفػؽ الدكلػة كالعػامميف فيهػا مػف جامعػات كك ازرات
كحتا الطرؽ تحت طايمػة القضػاء العسػكرم كالتحقيقػات كالنيابػة العسػكرية (مك ػ كراء الحػدث،

. 2014

 فقػػداف مصػػر لػػدكرها اإل ميم ػي كالحاضػػف فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة ،حيػػث إنهػػا تفتقػػر إلػػا األسػػساال تصػػادية اللزمػػة لمقيػػاـ بػػدكر إ ميمػي اريػػد ،ناهيػػؾ عػػف التػػد ٌ ؿ فػػي ليبيػػا (الصػػاين، 2015 ،
كما كأشار تقرير صدر عف مجمس االست بارات القػكمي األميركػي فػي عػاـ  ،2009ذكػر فيػه:
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دكرها القيادم بيف حككمات المنطقة العر ٌبية ،الفتان إلا أف هذا الدكر انتقؿ
أف مصر بدأت تفقد ى
ض ػض ،لعػػدـ
إلػػا المممكػػة العر ٌبي ػة السػػعكدية التػػي اضػػطرت لتبػػكء هػػذا الػػدكر اإل ميم ػي عمػػا ىم ى

اصة م تنامي النفكذ اإليراني في المنطقة (أ بار البكابة. 2009 ،
كجكد يارات أ رل،
ٌ
 ا تلؼ التعاملت السياسية مف بؿ الدكؿ ،كتراج الثقة في النظاـ الحاكـ في مصر. سمحت الفكضا لبعض الرمكز السابقة مف التكاجد عما الساحة السياسية. -2التداعيات االقتصادية:

قػ ٌػدر تقريػػر حقػػكقي صػػادر عػػف "مؤسسػػة مؤشػػر الديمقراطيػػة" بػػأف خسػػائر مصػػر بسػػبب حالػػة
الفكضػػى فػػي العػػاـ الماضػػي ( )2015بػػػ 50مميػػار يجنيػػو ،أم مػػا يعػػادؿ ( 6.3مميػػار دكالر
أميركي) (عبد الحفيظ. 2016 ،

الزالت الكاليات المتحدة كبعض الدكؿ الغربية تكاصؿ عل اتًها اال تصاديةى كالعسكرية مػ النظػاـ

المصػػرم الحػػالي كتدعمػػه مػػف أجػػؿ اسػػتم ارري ،بػػالرغـ مػػف أنهػػا تػػرل فػػي النظػػاـ الحػػالي دكتاتكريػػة
بي كهذا ما
بي تحكؿ إلا كابكس عر ٌ
أسكأ مما كانت عميه في عهد حسني مبارؾ ،كأف الربي العر ٌ
أكردتٍه صحيفة الغاردياف (. B.B.C,2015
ى
 -تدهكر اال تصاد المصرم في ظؿ عػدـ اسػتقرار الشػارع المصػرم نتيجػة عػزكؼ المسػتثمريف،

كانحسػػار عايػػدات السػػياحة ،فػػي ك ػػت تكاجػػه الػػبلد هجمػػات مسػػمحة مسػػتمرة تتبناهػػا "مجمكعػػات
متطرفة" مف بينها تنظيـ الدكلة االسلمية.

كيقكؿ أستاذ العمكـ السياسية في جامعػة القػاهرة حػازـ حسػني" :إف المصػرييف فػي حالػة غضػب كعػدـ

رض ػػا ا تص ػػادم ،كم ػػا أف ظ ػػركفهـ المعيش ػػية تس ػػكء ك ػػؿ ي ػػكـ ع ػػف الي ػػكـ ال ػػذم بم ػػه" (ص ػػحيفة المصػ ػريكف،
. 2015
 -ارتفاع مستكل البطالة ككصكله لػ  %12.8في الرب الثالث مف عػاـ ( 2015بكابػة الشػركؽ،

. 2015

 -ان فاض الناتا القكمي المصرم بحسب مؤشرات البنػؾ الػدكلي إلػا ( 286مميػار دكالر عػف

السنكات السابقة (مك البنؾ الدكلي 2015 ،بسبب تراج
الصناعي في القطاعيف العاـ كال اص.

طاع السياحة كتك ؼ عجمة اإلنتاج

 -اعترؼ المكاء محمػكد نصػر ،عضػك المجمػس األعمػا لمقػكات المسػمحة ،عمنػان بػأف معػدؿ الفقػر

يصػؿ إلػا حػكالي  %70مػف مجمػكع السػكاف ،ك ػػاؿ :إنػه ي شػا مػف انػدالع ثػكرة جديػدة عنكانهػػا
"ثكرة الجياع" (جاردنز . 266: 2013،
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 -3التداعيات األمنية:
ال ػػت المنظم ػػة الدكلي ػػة ف ػػي تقري ػػر أص ػػدرته ع ػػف حق ػػكؽ اإلنس ػػاف لع ػػاـ " :2016إف حق ػػكؽ

اإلنسػػاف ال ت ػزاؿ فػػي أزمػػة بعهػػد ال ػرييس المصػػرم عبػػد الفتػػاح السيسػػي ،كاتٌهمتٍ ػهي بممارس ػػة
ً
ً
المصػ ػرم الجدي ػػد بممارس ػػة يسػ ػمطاته لض ػػبط ه ػػذي
ػاف
العن ػػؼ ض ػػد معارضػ ػيه ،كطالب ػػت البرلم ػ ى
التجاكزات القمعية" (مك الجزيرة مباشر. 2016 ،

 اسػ ػػتمرار القبضػ ػػة األمنيػ ػػة كحالػ ػػة الشػ ػ ٌػدة المكجػ ػػكدة فػ ػػي مصػ ػػر تػ ػػنعكس عمػ ػػا حال ػػة الم ػ ػكاطفالمصػػرم ،كيػػذكر نػػديـ حػػكرم نايػػب المػػدير التنفيػػذم لقسػػـ الشػػرؽ األكسػػط كشػػماؿ إفريقيػػا فػػي
حقيقيان ،لكف  ..تأكد في
أمنيان
ٌ
منظمة "هيكمف رايتس ككتش" األمريكية" :أف مصر تكاجه تهديدان ٌ
الماضػ ػي ٍيف أف تعامػ ػ ىؿ الحككم ػػة مػ ػ ه ػػذا التهدي ػػد ً
ً
بغمظ ػػة بالغ ػػة ل ػػـ ي ػػؤد إال لمزي ػػد م ػػف
الع ػػاميف
ى
ي
االنقسػػاـ ،عمػػا الحككمػػة المص ػرية أف تػػتعمـ مػػف تجربتهػػا عمػػا مػػدار عقػػكد ،التػػي أظهػػرت أف
القم الشديد ادر عما زرع بذكر الثكرة في المستقبؿ" (.مك الجزيرة مباشر. 2016 ،

 -تزايد أحداث العنؼ كاستمرار التفجيػرات فػي سػيناء كانتقالهػا إلػا مػب العاصػمة المصػرية كفػي

مػػدف أ ػػرل ،كذكػػر تقريػػر مؤسسػػة مؤشػػر الديمقراطيػػة أف عػػاـ  2015شػػهد أكثػػر مػػف 2533
حادثػػة عنػػؼ كارهػػاب سياسػػي ،بمتكسػػط  211حادثػػة شػػهرٌيان ،ك 7حػكادث يكميػػة (عبػػد الحفػػيظ،
. 2016

 -جعمت مصر بكابة لمجماعات "اإلرهابية".

 -تكتر دايـ عما المناطؽ الحدكدية لمدكلة المصرية.

ختامان:
كتيي ػأت الظػػركؼ العديػػدة لقيػػاـ الثػػكرة المصػػرية ،فمػػا بػػيف األسػػباب
تّلقػػت األسػػباب ٌ
االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كاألمنية كانتياؾ حقكؽ اإلنساف المصرم ،كبػركز الخػّلؼ

داخػػؿ بنيػػة النظػػاـ السػػابؽ حػػكؿ قضػػية تكريػػث الحكػػـ ،كتراجػػا الػػدكر المصػػرم عمػػى الصػػعيد

الدكلي ،كاف انطّلؽ شرارة الثكرة التي حظيت بَجماع لالبية شرائح المجتمػا المصػرم ،إذ إف
التقديرات اإلعّلمية لعدد المشاركيف في التظاىرات في جميا أنحاء مصر يكـ  11فبراير (يكـ

الباحػث أف بعػد مػنح
كيقد ير
ي
تنحي مبارؾ) قدرت بػ  12مميكف مكاطف (الشكبكي ،)2011،كما ٌ
ٌ
المصرييف الثقػة لجماعػة اإلخػكاف المسػمميف ،بػرزت صػكرة جديػدة لمصػراع بػيف القػيـ القديمػة
كالجديدة ،كبيف القكل كالنخب الشبابية كالتقميديػة ،كبػيف قػكل مدنيػة كأخػرل إسػّلمية ،كظيػر

أيضػان سػجاؿ بػيف مدنيػة الدكلػة كشػكؿ الجميكريػة الجديػد ،كىػك مػا خميػص بثػكرة مضػادة مػػف
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بقايا النظػاـ السػابؽ كالدكلػة العميقػة ،كبعػض معارضػي اإلخػكاف مػف األحػزاب الميبراليػة 1عمػى

حكـ الرئيس السابؽ محمد مرسي كجماعة اإلخكاف المسمميف ،الػذم لػـ يػتمكف مػف االسػتمرار

تردم األكضاع االقتصػادية ،كحالػة الفكضػى األمنيػة،
في الحكـ ألكثر مف عاـ بسبب استمرار ٌ
كسياسة اختّلؽ األزمات ،كارباؾ الساحة مػف قبػؿ معارضػي الػرئيس مرسػي كجماعتػو ،كالتػي

كجدت كسائؿ اإلعّلـ المصرم فييا مادة دسمة لمتحريض كالقياـ بما يسمى بالثكرة المضػادة،

عربيػة المحيطػػة كليرىػػا -
باإلضػافة لفقػػد الػػرئيس مرسػي لإلسػػناد الػ ٌػدكلي ،سػكاء مػػف الػػدكؿ ال ٌ
باستثناء تكنس كالنظاـ الميبي الجديد ،-ككذلؾ فقده لإلسناد مف القكل اإلقميمية كالعالمية.
بح ٌج ػة حمايػػة الػػبلد
عمػػا ضػػكء ذلػػؾ ،كجػػدت المؤسسػػة العسػػكرية مبػ ٌػر انر لمتػػد ؿ مجػ ٌػددان ي
كحفػػظ األمػػف كالسػػمـ االجتمػػاعي ،فعػػزؿ ال ػرييس مرسػػي كأعػػاد ػػانكف الط ػكارئ مػػف جديػػد ،كطػػرح
ارط ػػة طري ػػؽ جدي ػػدة ،كعط ػػؿ العم ػػؿ بالدس ػػتكر ،كأعم ػػف ع ػػف مرحم ػػة انتقالي ػػة إلنق ػػاذ ال ػػبلد م ػػف

اإلرهػػاب ،بحسػػب مػػا كصػػفه ال ػرييس المصػػرم عبػػد الفتػػاح السيسػػي ،بػػالرغـ مػػف كعػػكد الجػػيش

المصػػرم بػػالعكدة إلػػا ثكناتػػه فػػكر انت ػػاب ريػ و
ػحاب ثبػػت أنػػه كػػاف
ػيس لمجمهكريػػة ،لكػ ٌػف هػػذا االنسػ ى
صكرٌيان ،كأف المؤسسة العسكرية لها كزنها السياسي كاال تصادم الكبير ،بحسب ما يقػكؿ ال بػراء
ي
في الشأف المصرم (سكام نيكز. 2012 ،

الم ٍج ىريػػات كاألحػػداث
كبػػرأم الباحػػث أف الكاليػػات المتحػػدة تنظػػر بعػػيف االىتمػػاـ لكػػؿ ي
الداخمية فػي مصػر ،كاف أظيػرت أنيػا ال تتػدخؿ فػي شػؤكنيا ،ليػذا نجػد أف الػرئيس األمريكػي

كشػدد عمػى األخطػاء التػي
(بػاراؾ أكبامػا) امتنػا عػف تكصػيؼ مػا حػدث فػي مصػر بػاالنقّلب،
ٌ
منتخػب بطريقػة ديمقراطيػة ،كىػذا يػدلؿ
رئػيس
ارتكبيا محمد مرسػي فػي إدارة الػبّلد ،رلػـ أنػو
ه
ه
عمى أىمية مكقا كدكر مصر بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية.

كهذا ما أ ٌكدته صحيفة "نيكيكرؾ تايمز" التي أشارت إلا حاجة الكاليات المتحدة ألسػابي

ًع ػدة ،لمحصػػكؿ عمػػا تص ػريف لمتحميػػؽ فػػي أج ػكاء بعػػض الػػدكؿ الحميفػػة ،لكػػف مصػػر تسػػمف لهػػا

الح ػ ٌر تقريب ػان ،كتتمت ػ السػػفف الحربيػػة األمريكيػػة بتعامػػؿ تفضػػيمي فػػي أك ػػات الط ػكارئ،
بػػالتحميؽ ي
كيسػػمف لهػػا بتجػػاكز السػػفف المنتظػرة عمػػا مػػد ؿ القنػػاة ،كبػدكف المسػػاعدة المصػرية سػػتطكؿ فتػرة

العمميات األمريكية في المنطقة ( ككالة معان اإل بارية. 2013،
1

ادنأجااقتصزرياس زسع،اكسزسهاكنا س راالنظزماالطا ععاالح ز ااعقتصزر ةا اعجتدزع ة،ا قو ماعلو اكنااأل و ارا ع و نادصوزلحأم،ا
كناعل االسلطزتاكناتت كالأماح ةاالنشزط،ا رع ناإل االدل ةاالخزصة،ا الدنز سةاالح ا الر دق اط ةا إشزعةاالح وز االرسوت ةا
األنظدةاالجدأ وةا(الدخوزردع،اعاوراالقوزر :ا()7002ا،ادشو عاالشو قااأل سوطاال ا و االحقوزئقا األهورافا التوراع زت،ط،8االورا ا
الع ا ّةاللعل ما،االجفائ ا،ا.781
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ك ػػلؿ إحػػدل المقػػابلت الصػػحفية يقػػكؿ الجن ػراؿ األمريكػػي الػػذم شػػغؿ حتػػا ك ػػت ريػػب ايػػد
القيػػادة المركزيػػة األمريكيػػة المسػػيكلة عػػف منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط كجنػػكب أسػػيا كاسػراييؿ "جػػيمس

ماتيس" " :نحف بحاجة لهـ بسبب ناة السكيس كاتفا ية السلـ م (إسراييؿ  ،نحف بحاجة لهـ حتا نتمكف مػف
الطي ػراف كالتحميػػؽ فػػي األج ػكاء المص ػرية ،كنحتػػاجهـ لتسػػتمر الحػػرب ضػػد اإلرهػػابييف كالمتطػػرفيف الػػذم يشػػكمكف

ط انر عما االنتقاؿ الديمقراطي" ( المرج السابؽ .

خّلصة:
إف حالة االرتباؾ كعدـ االستقرار السػائدة فػي مصػر منػذ ثػكرة  25ينػاير ،2011كمػا

تخمميػػا مػػف تطػػكرات سياسػػية ،كاقتصػػادية ،كاجتماعيػػة ،كأمنيػػة ،جػػاءت نتاجػان كتتكيج ػان لمػػدكر
الذم أرادتو الكاليات المتحدة األمريكية ،ىذا الدكر الذم يعتبر إحدل مخرجات نظرية الفكضػى

عربية.
ٌ
الخّلقة في المنطقة ال ٌ
فعّلقة الكاليات المتحدة األمريكية بنظاـ الرئيس حسنى مبارؾ ،التي كانػت فػي إحػدل مراحميػا

تسب ىبو ىذا النظاـ في حالة الفسػاد المستشػرم ،كعنػدما بػدأت
عميقة كقكية ،بغض النظر عما ٌ
شرعية ىذا النظاـ بالتراجا الكاضح ،أيقنت الكاليات المتحدة ،بأف ثمة ضركرة استراتيجية ليا،
ً
ديد يدكر في فمكيػا .فػي الكقػت ذاتػو ،لػـ تحػدد
نظاـ ج ه
عمى تغيير النظاـ كازاحتو ،ل ىي يح ٌؿ محمٌو ه
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

الداخؿ ،كالصراع كاالنقساـ كتعطيػؿ عمميػة التنميػة ،كاسػتنزاؼ المؤسسػة العسػكرية ،ألف ذلػؾ
الخّلقة".
كمو
اتيجيتيا الجديدة "استراتيجية الفكضى ٌ
يصب في خدمة استر ٌ
ٌ
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المبحث الثاني
الخّلقة في األحداث الميبية كتداعياتيا األمنية كالسياسية كالعسكرية
تأثير الفكضى ٌ
تمييد:
ػث بػػيف الثػػكرات التػػي انػػدلعت فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة منػػذ
ػدث الثالػ ى
تيعتبػػر الثػػكرةي الميبيػػة الحػ ى
ابتداء مف تكنس ثـ مصر كليبيا كمػف ثػـ سػكرية ،كمػا أف
نهاية عاـ  2010كبداية عاـ ،2011
ن

الثػػكرة أطاحػػت بحكػػـ العقيػػد القػػذافي الػػذم تػػكلٌا ًزمػػاـ الحكػػـ عػػاـ  1969كامتػػد نحػػك  42عام ػان،

كػػأطكؿ فت ػرة حكػػـ (غيػػر ممىكػػي فػػي التػػاري بعػػد انقلبػػه عمػػا الممكيػػة السنكسػػية (الجزي ػرة نػػت،
. 2011

بداية األحداث:
إف ثكرة  17فبراير أك الثكرة الميبيػة أك الحػرب األهميػة فػي ليبيػا كمػا ييطمػؽ عميهػا مػف بػؿ بعػض
المحممػػيف ،هػػي األحػػداث التػػي انػػدلعت نتيجػػة الحتجاجػػات شػػعبية فػػي بعػػض المػػدف الميبيػػة ضػػد
نظػػاـ العقيػػد معمػػر الق ػذافي ،كالتػػي تحكلػػت إلػػا ن ػزاع مسػػمف بػػيف ػكات القػػذافي كالمعارضػػيف لػػه،
سكاء كانكا ليبرالييف أك ديمقراطييف ،أك إسلمييف ،كحيث كانت شػ اررة الثػكرة فػي المنطقػة الشػر ية

بنغازم كالجبؿ األ ضر المعادية لنظاـ القذافي كمف أسباب العداء كػكف أف الممػؾ السنكسػي مػف

ػدف يم ػ يدنان له ػػا ارتباطػػات ارجيػػة بكاسػػطة المعارضػػة الميبيػػة ف ػػي
هػػذي المنػػاطؽ ،كتعتبػػر هػػذي المػ ي
ال ػػارج ،كالتػػي أبرزهػػا متكاجػػد فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،إجمػػاالن تصػػنؼ المعارضػػة الميبيػػة
ضمف أرب أ ساـ ،هي ( :عبد اهلل106 : 2014 ،

أكالن :شباب الثكرة كالذيف بدأكا الثكرة ضد نظاـ القذافي ،ك امكا بدعكة للحتجاجات عبر صفحات
التكاصؿ االجتماعي (فيسبكؾ .

ثانيان :مؤيدك الممؾ محمد إدريس السنكسي ،1الذيف عاشكا في سكيس ار كبريطانيا.
ثالث ػان :التيػػار اإلسػػلمي كمعقمهػػـ الجبػػؿ األ ضػػر ،كينقسػػمكف إلػػا سػػميف :اإل ػكاف المسػػمميف،
كالجهادييف ،كهـ (الجماعة اإلسلمية الميبية المقاتمة .

1

االدلكادحدراار ساالسن سعاك احز مالل ا زااعرااعستقال اعناا طزل زا ح مادنذاالعزما8628ا حت ا،8636اعنردزاانقل اعل ها
العق راالقذا ع،االدصر ،ا(الع ا ّةانت)
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رابعان :جبهة االنقػاذ الميبيػة (التيػار الميب ارلػي الػديمقراطي  ،كيضػـ ض ٌػباطان سػابقيف كمعارضػيف فػي
ال ارج.
ً
ممية ك لؿ  3أياـ تحكلت إلا ثكرة مسمحة بتد ؿ األمػف التػاب لمعقيػد
لقد بدأت الثكرة س ٌ
الق ػػذافي لمكاجه ػػة ش ػػبابها بالس ػػلح ،كتط ػػكرت األح ػػداث سػ ػريعان حت ػػا س ػػيطر الثػ ػكار عم ػػا مدين ػػة
بنغازم ،كظهرت االنشقا ات كاالستقاالت في صفكؼ أنصار العقيػد معمػر القػذافي ،فطالػت هػذي

ات كزي ىػر العػدؿ "مصػطفا عبػد الجميػؿ" ككزي ىػر الدا ميػة ،ك"عبػد الفتػاح يػكنس" كمجمكعػةه
االنشقا ي
مف السفراء ،مثؿ سفير ليبيػا فػي كػ ٌؿ مػف بريطانيػا كالصػيف كالهنػد كاندكنيسػيا كبػنغلدش كبكلنػدا،
كسيطر الثكار عما كؿ المنطقة الممتدة مف الحدكد المصرية إلا أجدابيا ككػذلؾ طبػرؽ كبنغػازم

(الجزيرة نت. 2011 ،
استمرت المظػاهرات كاتسػعت ر عتيهػا كزادت ًحػ ٌدتها ،كأصػبف الحػديث يػدكر عػف  1000تيػؿ فػي
األحداث (حسب مصادر األمـ المتحدة  ،كعما هذا أصدر الرييس األمريكي (باراؾ أكباما ار انر
بتجميد أصكؿ القذافي ،كما حجزت سكيس ار عما دكاف ليبيا في بنككها.

كمػػا فػػرض مجمػػس األمػػف الػػدكلي عقكبػ و
ػات عمػػا النظػػاـ الميبػػي ،شػػممت حظ ػ انر عمػػا بيػ السػػلح،
كتجمي ػػد أص ػػكؿ ،كمنػ ػ م ػػف الس ػػفر لع ػػدد م ػػف أرك ػػاف النظ ػػاـ ،ارف ػػؽ ذل ػػؾ تش ػػكيؿ "مجم ػػس كطن ػػي

انتقالي" مف الثكار ت أر ىسه كز يير العدؿ المستقيؿ مصطفا عبد الجميؿ.

كجمػد أصػكؿ
تكالت ردكد الفعؿ الدكلية سػريعان ،فقػاـ االتحػاد األكركبػي بحظػر األسػمحة كالػذ يرةٌ ،
القذافي ك مسة مف أفراد عايمته ،كما طردت الجمعيػةي العامػة التابعػة لمنظمػة األمػـ المتحػدة ليبيػا
مف مجمس حقكؽ اإلنساف ،ك امت كات حمؼ شماؿ األطمسي "الناتك" بعدة طمعات م ار بة جكية

عما مدار الساعة ،ككانت فرنسا ػد بػادرت بػاالعتراؼ بػالمجمس الػكطني االنتقػالي ممػثلن شػرعيان

ككحيدان لمشعب الميبي ( الجزيرة نت. 2011 ،

أص ػػدر مجم ػػس األم ػػف ال ػػدكلي ػ ػ ار انر يقض ػػي بحظ ػػر ج ػ ٌػكم عم ػػا األجػ ػكاء الميبيػ ػة ،كات ػػاذ جميػ ػ
االجػ ػراءات اللزم ػػة لحماي ػػة الم ػػدنييف الميبي ػػيف ،ث ػػـ انطمق ػػت العممي ػػة العس ػػكرية بمش ػػاركة فرنسػػػا
كبريطانيا كالكاليات المتحدة ،بحجة من النظاـ الميبي مف است داـ القكة ضد المدنييف.
فػػي التاسػ مػػف يكنيػػك عػػاـ  2011تحػػدثت كزيػرة ال ارجيػػة األمريكيػػة "هػػيلرم كمينتػػكف" :إف نظػػاـ

القذافي أصبحت أيامهي معدكدةن ،كأنه ينبغي اإلعداد لمرحمة ما بعد القذافي" (صحيفة كؿ العرب. 2011 ،
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كبتػػاري  2011/10/20تػػـ اإلعػػلف عػػف مقتػػؿ العقيػػد معمػػر القػػذافي ج ػراء غػػارة لحمػػؼ النػػاتك
كهجكـ لقكات المجمس بالقرب مف مدينة سرت (. B.B.C,2011

فػي ضػػكء العػػرض المػػكجز ألحػػداث الثػػكرة الميبيػػة ،سػػنتناكؿ الدراسػػة فػػي ىػػذا المبحػػث :الػػدكر

الخّلقػػة فييػػا السػػتكماؿ مشػػركعيا الجديػػد فػػي المنطقػػة،
األمريكػػي فػػي ليبيػػا كنشػػر الفكضػػى ٌ
عربية.
كتحقيؽ المصالح األمريكية
جراء ىذه الفكضى المستشرية في المنطقة ال ٌ
ٌ
المرجكة ٌ

ػاديان كعسػػكرٌيان ،فكانػػت بدايػػة تجي ػيش
تػػد مت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي ليبيػػا سياسػ ٌػيان كا تصػ ٌ
و
عقكبات عما ليبيا في بداية الثكرة كاف منها،
المجتم الدكلي كتهييته ك طكة أكلا ،لهذا فرضت
ايـ ضػ ػػد اإلنسػ ػػانية ػ ػػلؿ تػ ػػؿ
تقػ ػػديـ القػ ػػذافي لممحكمػ ػػة الجناييػ ػػة الدكليػ ػػة باعتبػ ػػاري ارتكػ ػػب ج ػ ػر ى
جمػػدت أم ػكاؿ القػػذافي كعايمتػػه ،كحظػػرت بي ػ األسػػمحة ،كجممػػة مػػف العقكبػػات
المتظػػاهريف ،كمػػا ٌ

اال تصادية ،مثػؿ :تفتػيش البضػاي الميبيػة فػي العػالـ كحظػر ج ٌػكم ،تبعػه تػد ؿ عسػكرم مباشػر،
كالذم كاف له األثر الكبيػر فػي إنهػاء حكػـ القػذافي كنظامػه ،فػي حػيف أف القػذافي كػاف ييػديف هػذا

ػالتنحي عػف الحكػـ لحػؿ
التد ىؿ كيعتبري ساف انر،
ابتداء مف مطالبة الكاليػات المتحػدة األمريكيػة لػه ب ٌ
ن
أزمػػة ليبيػػا ،كهػػذا مػػا رفضػػه القػػذافي ،كمػػا كانػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ت شػػا مػػف سػػيطرة
اإلسػػلمييف المتشػػدديف عمػػا مقاليػػد الحكػػـ ،كهػػك مػػا حػػاكؿ القػػذافي أف يهػػدد بػػه الكاليػػات المتحػػدة
بادعايػػه أف مػػف تػػؿ المتظػػاهريف هػػـ تنظػػيـ القاعػػدة ،كفػػي هػػذا السػػياؽ ،أعمػػف المتحػػدث باسػػـ

ال ارجيػػة األمريكيػػة (مػػارؾ تػػكفر منػػذ بدايػػة الثػػكرة الميبيػػة" :أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ازداد
مقهػا بعػد انتشػػار أنبػاء عػػف سػيطرة مجمكعػػات مػف تنظػػيـ القاعػدة عمػػا كميػة مػػف األسػمحة شػػرؽ

ليبيا ،كسعيها المػتلؾ صػكاري أرض جػك كأسػمحة متكسػطة ك فيفػة" ،كػؿ هػذي الم ػاكؼ جعمػت
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تيحجػػـ عػػف تسػػميف الث ػكار ،أك التػػد ؿ البػػرم فػػي ليبيػػا ( عبػػد الفتػػاح،
. 60 : 2011

كيمكػػف اإلشػػارة هنػػا إلػػا أف فػػي عػػاـ  2006صػ ٌػرح ريػػيس ككالػػة الم ػػابرات األمريكيػػة ػػايلن" :إذا

نجحنا في إ ناع المسمميف في العالـ ،الذيف هـ تحت العبكدية كما هك ظاهر في كثير مػف هػذي الػدكؿ ،أننػا نحػف
إلا جانبهـ ،سكؼ نػنجف فػي النهايػة كمػا فعمنػا كنجحنػا فػي الحػرب العالميػة األكلػا كالثانيػة كالحػرب البػاردة ضػد
االتحاد السكفييتي ،كطالما نفعؿ هذا كسكؼ أ تـ بهذي ...سػنجعمهـ متػكتريف ..سػنجعؿ العايمػة السػعكدية الممكيػة
مقة ،كسكؼ نجعؿ نظاـ مبارؾ مقان ،كاذا نجحنا في تحرير العراؽ كبدأنا التفرغ إلا سكرية كليبيا كالدكؿ األ ػرل

كنضػػغط عميهػػا لمحاكلػػة تغيػػرهـ ،سػػيأتينا آؿ سػػعكد كمبػػارؾ يقكلػػكف نحػػف متػػكتركف جػ ٌػدان جػ ٌػدان ،كجكابنػػا يجػػب أف

يككف :هذا جيد ،نحػف نريػدكـ أف تككنػكا كػذلؾ ،نحػف نريػدكـ أف تعرفػكا أنػه اآلف كلممػرة الرابعػة ػلؿ المايػة سػنة
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الماضػػية ،أف هػذي الدكلػػة كحمفاءهػػا ػػادمكف لمزحػػؼ ،كسػػكؼ ننتصػػر ،ألننػػا إلػػا جانػػب هػؤالء الػػذيف ي ػػاؼ مػػنهـ
الحكاـ العرب" (المقصكد شعكبهـ (فضايية الحياة. 2013 ،

كفي ىذا الصدد يرل الباحث أف اليدؼ مف إذاعػة ىػذه التصػريحات ىػك محاكلػة مػف الكاليػات

المتحدة األمريكية إلثبػات أف األنظمػة الجديػدة التػي كصػمت لمحكػـ فػي مختمػؼ بمػداف "الربيػا

ػي" كانػػت نتيجػػة التخطػػيط األمريكػػي ،بغيػػة كسػػب مزيػػد مػػف التأييػػد مػػف قبػػؿ شػػعكب ىػػذه
العربػ ٌ
الدكؿ التي صعدت إلى حكميا تيارات إسّلمية ،كما ىك الحاؿ بعد ثكرة مصر كليبيا كتكنس.
كفي هػذا السػياؽ ،أشػاد مسػؤكلكف فػي اإلدارة األمريكيػة بػدكر ككالػة الم ػابرات األمريكيػة )(CIA
في تجنيد عملء لها دا ؿ ليبيا بعد عاـ  ،2004عما أثر مكافقة ليبيا عما الت مػي عػف أسػمحة

الدمار الشامؿ مقابؿ رف الحظر عنها ،فد ؿ العملء األمريكيكف فػي ليبيػا لرشػراؼ عمػا ذلػؾ،

يجندكا عملء لهـ في المنطقة الشر ية كطرابمس ،بهدؼ جم المعمكمػات كتحشػيد
كاستطاعكا أف ٌ

الشعب ضد القػذافي ،كاعػدادهـ لثػكرة ضػد النظػاـ فػي الك ػت المناسػب ،كهػذا مػا أفػادت بػه ككالػة
ركيتػػرز اإل باريػػة فػػي آذار/مػػارس  2011عبػػر كثيقػػة سػرية صػػادرة مػػف ال ػرييس أكبامػػا ،يفيػػكض
فيها الم ابرات األمريكية بدعـ المعارضة الميبيػة فػي المنطقػة الشػر ية بالسػلح كالمػاؿ ،كتػدريبهـ
عمػػا اسػػت داـ كسػػايؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي (الفيسػػبكؾ كغيرهػػا مػػف التكنكلكجيػػا ،التػػي تسػػهـ فػػي

تسري

طكات المعارضة كتكحيدها (مازيتي. 2011 ،

لقػػد كانػػت ليبيػػا ضػػمف الػػدكؿ التػػي كردت فػػي كثيقػػة امػػت منظمػػة أمريكيػػة (مجمعػػات

ال برة األمريكية بتسريبها فػي مطمػ عػاـ  ،2014تناكلػت هػذي الكثيقػة حقيقػة مػا يسػما "بػالربي

ػت األبػػيض فػػي الثػػكرات التػػي عصػػفت بعػػدة دكؿ فػػي المنطقػػة العر ٌبيػة،
ػي" كتيثٍبػػت تػػكر ى
ط البيػ ى
العربػ ٌ
السػػػيما شػ ػػماؿ إفريقيػ ػػا ،كتقػ ػػكؿ المنظمػ ػػة األمريكيػ ػػة :إنهػ ػػا حصػ ػػمت عميهػػػا بفضػ ػػؿ ػ ػػانكف حريػ ػػة
المعمكمػػات ،كتشػػير الكثيقػػة ،أف الكاليػػات المتحػػدة كضػػعت فػػي م ططاتهػػا الدا ميػػة العديػ ىػد مػػف
االستراتيجيات ،لقمب كزعزعة األنظمة في البمداف المستهدفة ،باالعتمػاد عمػا مؤسسػات المجتمػ

الم ػػدني (الهبش ػػاف ، 2015 ،ككان ػػت اإلدارة األمريكي ػػة بقي ػػادة الػ ػرييس (أكبام ػػا سػ ػ ٌية ف ػػي م ػػنف
اإلمكانيات كالتسهيلت اللزمة إلنجاح التد ؿ في الشؤكف الدا مية لمدكؿ العر ٌبيػة ،كتقػديـ الػدعـ
المحميػ ػيف ،كالت ػػي تش ػػمؿ نص ػػؼ تق ػػديرات المش ػػاري األمريكي ػػة
المباش ػػر لمجمكع ػػات م ػػف الس ػػكاف
ٌ
اإلصلحييف ،مف أجؿ تحفيز التغيير فػي المنطقػة (بحسػب مػا جػاء
الهادفة إلا بناء شبكات مف
ٌ
ػات ماليػ ػةن لمعم ػػلء ف ػػي م تم ػػؼ الس ػػفارات
ف ػػي الكثيق ػػة كم ػػا أف ػػادت الكثيق ػػة أف هن ػػاؾ م صص ػ ن
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األمريكي ػػة إلدارة التمكي ػػؿ ،إذ تػ ػرتبط مػ ػ م تمػػػؼ المنظم ػػات غي ػػر الحككمي ػػة كجماع ػػات دا ػ ػػؿ

المجتم المدني (المرج السابؽ .

إذان (فػػي ضػػكء ىػػذه الكثيقػػة األمريكيػػة المسػػربة) ،مػػا تقػػكـ بػػو الكاليػػات المتحػػدة مػػف عمميػػات
التامػة ،كأف مػف يشػرؼ عمػى
عربي كتقديـ الدعـ ليـ يحظى بالسرية ٌ
تحشيد كتييئة لمشباب ال ٌ
عربية.
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

مثػػؿ ،كزيػػر العػػدؿ السػػابؽ فػػي النظػػاـ الميبػػي زمػػف القػػذافي "مصػػطفا عبػػد الجميػػؿ" كالػػذم ت ػ أٌرس

المجم ػػس ال ػػكطني االنتقػ ػػالي المؤ ػػت ،كك ػػذلؾ دعمػػػت "محم ػػكد جبري ػػؿ" كه ػػك م ػػف أب ػػرز ممثمػػػي

المعارضة الميبية الذم كاف عما تكاصؿ مباشر م كزيرة ال ارجية األمريكية (هيلرم كمينتكف ،

ػب رياسػػة المكتػػب التنفيػػذم فػػي المجمػػس الػػكطني االنتقػػالي ،كتمقٌ ػا
كت ػ أٌرس محمػػكد جبريػػؿ منصػ ى
الدعـ بالماؿ كالسلح ( ليفي. 44 : 2011 ،
ناشدت الجامعة العربية مجمس األمػف فػي  12مػارس  2011بفػرض حظػر جػكم عمػا ليبيػا بعػد

اجتماع كزراء ارجية أعضاءها بالقاهرة ،كأسهـ ذلؾ في التد ؿ األجنبي ليصؿ لمرحمػة الهجػكـ
ادتٍه فرنسا بدعـ أمريكي ،ألف القذافي أغمػؽ الطريػؽ فػي كجػه الػرييس الفرنسػي
العسكرم ،كالتي ى
(سارككزم بشأف عقكد النفط ،كهذا ما جعػؿ فرنسػا تي ٍسػرع فػي استصػدار ػرار مػف األمػـ المتحػدة

مكح ػدة فػػي الق ػػارة
يػػدعك إلسػػقاط نظػػاـ القػػذافي ،فض ػلن عػػف جهػػكد القػػذافي بإيجػػاد يع ٍممػػة نقديػػة ٌ
اإلفريقية مرتكزة عما رصيد مف الذهب ،كهػذا ييع ٌػد أمػ انر طيػ انر بالنسػبة لمكاليػات المتحػدة كعممتهػا

"الػػدكالر" ،التػػي تػػزٌج بػػه بكميػػات كبي ػرة فػػي األس ػكاؽ العالميػػة ،بػػدكف أف ي ػرتبط ذلػػؾ برصػػيد مػػف
الذهب ،كسرعاف ما صدر القرار مف مجمس األمف في  19آذار/مػارس  2011ر ػـ ( – 1970
نص القرار "أف الجماهيرية الميبية تش ٌكؿ
 1973كأ م الصيف كركسيا كألمانيا عف التصكيت ،ك ٌ
ػدكلييف" ،كبالتػػالي مػػنف هػػذا القػرار شػػرعية التػػد ؿ العسػػكرم فػػي ليبيػػا
طػ انر عمػػا السػمـ كاألمػػف الػ ٌ

لحماية المدنييف (مصدؽ. 108 : 2012 ،

كشاركت الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػي فػرض حظػر الطيػراف بػأكثر مػف  120طػايرة مػف طػراز

كمدمرتيف تحملف صكاري
 ،F16, F15كطايرات مف نكع ستيمث "الشبف" ،كحاممة المركحيات،
ٌ
تكماهكؾ ،كسفينتيف برماييتيف ،كثلث غكاصات (زردمي. 128 : 2012 ،
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ػػادت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الض ػر ً
ػؼ شػػماؿ األطمسػػي (النػػاتك ،
بات الجكي ػةى التػػي شػ ٌػنها حمػ ي
كالتػػي أدت إلػػا سػػقكط نظػػاـ القػػذافي ،ككانػػت مػػف الػػدكؿ المشػػاركة باإلضػػافة لمكاليػػات المتحػػدة
األمريكية (فرنسا كبريطانيا ،بمجيكا ،كندا ،الػدنمارؾ ،اليكنػاف ،هكلنػدا ،إيطاليػا ،النػركيا كأسػبانيا

باإلضافة إلا طر كاإلمارات (مصدؽ. 110 : 2012 ،

لػػـ يكػػف تػػد ؿ النػػاتك بجانػػب الث ػكار رغبػػة أك إيمان ػان منػػه بالحريػػة كالديمقراطيػػة ،بػػؿ كػػاف التػػد ؿ
األمريك ػػي المغمٌػ ػؼ بحم ػػؼ الن ػػاتك ،طمعػ ػان ف ػػي ال ػػنفط الميب ػػي ،كايج ػػاد م ػ ً
ػكطئ لمغ ػػرب ف ػػي الش ػػماؿ

اإلفريقػػي .لقػػد سػػاعد القػػذافي الكاليػػات المتحػػدة فػػي هػػذا األمػػر مػػف ػػلؿ مػػا ارتكبػػه م ػف مػػذابف
و
نفسػه الػػذم سػػهٌؿ عمػػا الثػكار ىبػػكؿ التػػد ؿ األجنبػػي (المينػػاكم: 2012 ،
ككحشػػية ،كهػػك السػػبب ي
. 217-216
هذا ،ك د أسهـ اإلعلـ األمريكي كذلؾ فػي تجيػيش كتعبيػة الشػعب الميبػي ضػد نظػاـ القػذافي ،إذ

إنه لكحظ في السنكات األ يرة كسايؿ اإلعلـ األمريكية ،كفي مقدمتها جريدة نيكيػكرؾ تػايمز فػي
نشر فضايف القذافي كأبنايه ،في محاكلة لتكجيه كبمكرة الرأم العالمي كالرأم األمريكي ضػد نظػاـ

القػػذافي ،لكػػي يسػػاهـ ذلػػؾ فػػي إيجػػاد "المبػػرر األ ل ػػي" فػػي تػػد ؿ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة،
بحجة نشر الديمقراطية كالحرية في ليبيا (ليفي. 22 : 2011 ،
ٌ
كيمكػػف ،أف نجمػػؿ أسػػباب سػػعي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ل مػػؽ كاحػػداث الفكضػػا فػػي ليبيػػا
كاإلطاحة بالقذافي كنظامه (عبد اهلل: 114 : 2014 ،
أكالن :سػػعي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إليجػػاد مػػكطئ ػػدـ لهػػا فػػي المك ػ الجيكاسػػتراتيجي المهػػـ
فػي ػارة إفريقيػػا ،ال سػيما أف مسػػاحة ليبيػا كبيػرة تصػؿ إلػػا (1,759,540كػـ مربػ
سكاحؿ البحر األبيض المتكسط بطكؿ (1770كـ .

كتطػؿ عمػػا

ثانيان :األطماع األمريكية في النفط الميبي كالغاز كالثركات األ رل.
ثالثػان :اسػػتكماؿ مشػػركع التجزيػػة األمريكيػػة فػػي المنطقػػة المتمثػػؿ بمشػػركع الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر،

كالفكضا ال ٌل ة.

رابعان :تعارض سياسة القذافي م سياسة الكاليات المتحػدة األمريكيػة مثػؿ ،دعػـ القػذافي لحركػات
التحرر السابقة في أمريكيا اللتينية كايرلندا.
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بمعنػى آخػر ،ىػدفت الكاليػات المتحػدة األمريكيػػة إلػى محاسػبة السػمكؾ الميبػي ( بػأثر رجعػػي)،
ن
فنظاـ القذافي كػاف مػف أكثػر األنظمػة السياسػية الراديكاليػة المناكئػة لمسياسػة األمريكيػة ٌإبػاف
مرحمػػة السػػبعينيات كالثمانيني ػات مػػف القػػرف الماضػػي .كعمػػى ذلػػؾ ،حاكلػػت الكاليػػات المتحػػدة

األمريكية أيضان تكجيو رسالة كاضحة لكؿ نظاـ يمكف أف يفكر في إيذاء كتعطيؿ مصالحيا فػي
منطقة الشرؽ األكسط.

امسان :نفكذ القذافي الكاس في إفريقيا كحجـ االستثمارات الكبيرة فيها ،كالتي جعمػت مػف القػذافي

كة مناكفة لمكاليات المتحدة فػي القػارة السػمراء ،السػيما كأف القػذافي صػرح سػابقان عػف نيتػه تكحيػد

العمم ػػة اإلفريقي ػػة كا ام ػػة ػػكة عس ػػكرية إفريقي ػػة مكح ػػدة ،لف ػػض الن ازع ػػات دا ػػؿ الق ػػارة ،س ػػعيان من ػػه
لتهميش الدكر الدكلي.

سادسان :التحدم الذم أظهري العقيد القػذافي فػي طابػه فػي الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة بتػاري

 26أيمػكؿ  2009حػػيف مػ ٌػزؽ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ػػايلن" :منػػذ إنشػػاء األمػػـ المتحػػدة عػػاـ  1945حتػػا

ك تنػا هػػذا انػػدلعت أكثػر مػػف  65حربػان دكف اسػتطاعة األمػػـ المتحػػدة أف تك ػػؼ أم حػرب منهػػا" ،كطالػػب كػػذلؾ
ػبب فػػي
بإلغػػاء حػػؽ الػػنقض (الفيتػػك فػػي مجمػػس األمػػف ،كالغػػاء دكر مجمػػس األمػػف ،باعتبػػاري السػ ى
بي. 1 :2009 ،
مؽ الرعب كال كؼ في العالـ (صحيفة القدس العر ٌ

عمػػى أيػػة حػػػاؿ ،تقاطعػػت األىػػػداؼ األمريكيػػة مػػػا مطالػػب الثػػػكار الميبيػػيف الػػػذم كػػاف لػػػدييـ
أسبابيـ ،كمبرراتييـ لإلطاحة بالقذافي كنظامو ،كالتي أبرزىا (بف قدكر:)94-89 : 2013 ،
 -1األسباب السياسية :هيمنػة نظػاـ القػذافي عمػا الحكػـ لمػدة مػا يقػارب  42عامػان ،أدل إلػا
أس ًس ػه الشػػرعية كعػػدـ اال تنػػاع بثػػكرة القػػذافي "القكميػػة" ،كفقػػداف الشػػعب لممسػػاكاة كالعدالػػة
ت كػػؿ ي
كيتػه الكطنيػة ،كفقػد كرامتػه اإلنسػانية أمػاـ جبػركت
االجتماعية ،كما أف الشعب شػعر بضػياع يه ٌ
ػعب القيمػةى الرمزيػػة لمقػػذافي كمناضػػؿ ضػػد
كعقػػـ سياسػػة العقيػػد القػػذافي كنظامػػه ،كأ يػ انر فقػػد الشػ ي
اإلمبريالية الدكلية.

 -2األسباب التاريخية :التنافس الضمني بيف كاليات شرؽ ليبيا كغربها عما المكانة كالسيادة.
 -3األسباب االقتصػادية :اإلشػادة الدكليػة الصػادرة عػف صػندكؽ النقػد ،باإلنجػازات الميبيػة فػي
النشػػاط اال تص ػػادم كالنم ػػك السػ ػري فػػي النش ػػاط غي ػػر النفط ػػي ،كالنمػػك الق ػػكم ف ػػي إنت ػػاج ال ػػنفط

بحسب تقرير نشر عاـ  ،2007في حيف أف الشعب لـ يشعر بهذا التقدـ كاالزدهار ،بؿ شعركا
بعدـ العدالػة فػي تكزيػ ثػركات الػبلد ،كأف يػرات الػكطف يػتـ نهبهػا دكف أف يحصػمكا منهػا إلػا

عما الفتات.

99

ػعب الميبػي بػػالغبف كاالضػطهاد ،جػراء السياسػات اال تصػػادية لنظػاـ حكػػـ
بمعنػا أدؽ ،شػعر الشػ ي
القذافي عمػا مػر أربعػة عقػكد مػف الػزمف ،كمػا ػاـ بػه مػف تبديػد لمثػركة ،كانفا هػا فػي مشػركعات
ً
ػكيلت لمشػعب الميبػي ،كحص و
ػار اسػتمر
جمبػ ًت ال
فاشمة ،أك تبديػدها كهػدرها فػي ضػايا ارجيػة ،ى
أكثر مف عقد مف الزمف عما أثر حادثة (لككربي .

سمبيان عمى كاقا
إف الفكضى ٌ
الخّلقة التي أرادتيا الكاليات المتحدة األمريكية في ليبيا انعكست ٌ
الحاؿ في ليبيا ،كتركت آثا ارن مدمرة عمى ،الصعيد السياسي كاالقتصادم كاألمني ،كالدراسة ىنػا
الخّلقة عمى الصعيد الميبي ،كىي:
بصدد استعراض تداعيات الفكضى ٌ

أكالن -التداعيات السياسية:
مجرد حدكث انهيار كامؿ لكؿ مؤسسات الدكلة التي تصدعت كتلشت إزاء األزمة الميبية ،ظهر

ػش المػرتبط بصػراعات بػػيف عػػدة أطػراؼ سياسػػية ،كػػاف لهػػا دكر فاعػػؿ فػػي
نػػكع مػػف االسػػتقرار الهػ ٌ
سقكط النظاـ السابؽ ،فبالرغـ مف إنشاء المجمس الكطني االنتقالي الذم أسسته المعارضة الميبية
في ظؿ األزمة كحككمة انتقالية مؤ تة  -كالذم أعمف عف طريقة صػياغة الدسػتكر الجديػد ،بينمػا
يقكـ مجمس الكزراء المستحدث مف بؿ هذا المجمس بتصريؼ األعماؿ اليكمية  -لػـ يػتمكف مػف

جم الشعب الميبي تحت راية سمطة مركزية كاحدة في المستقبؿ ،حيث إف هذا المجمس فشؿ في
تحقيؽ تماسؾ كتلحـ م تمؼ القبايؿ كالعشػاير الميبيػة كالتيػارات الدينيػة (التيػار السػمفي  ،ككػذلؾ

األ ٌميات األثنية (األمازين  ،األمر الذم أعاؽ مسيرة المشركع الجديد (الحاج محمد. 2015 ،
كلعؿ مف أبػرز التػداعيات لألزمػة الميبيػة أف ليبيػا شػهدت تػد لن دكليػان ،األمػر الػذم يبػرز مطػام

الدكؿ الغربية ،كعما رأسها الكاليات المتحدة في استغلؿ الثركات عبر الق اررات التي ات ػذت مػف
بػؿ هػػذي الػػدكؿ ،ب صػكص المشػػاركة فػػي الثػكرة ضػػمف التحالفػػات العسػكرية الغربيػػة المتمثمػػة فػػي
حمؼ الناتك ،لممحافظة عما مصالحها كتكسعها ،متجاكزة كػؿ االتهام ً
ػات لمػف تحالفػت معهػـ فػي

السابؽ ،كغابت دعاكل اإلرهػاب ك لفهػا مػف مسػميات ،كطغػت فقػط لغػة المصػالف اإلسػتراتيجية

(المرج السابؽ .

كعما ما يبدك ،مٌفت الفكضا مشكمة اإلدماج السياسػي التػي تضػي فػرص التل ػي بػيف السػمطة

كح ػػاممي الس ػػلح ،كه ػػي كاح ػػدةه م ػػف مش ػػكلت السياس ػػة ف ػػي ليبي ػػا ،كال تتعم ػػؽ فق ػػط باالنقس ػػامات
االجتماعية ،لكنها تػرتبط بمجمكعػة مش و
ػكلت تعيػؽ اسػتكماؿ المرحمػة االنتقاليػة ،بحيػث أصػبحت

بعػػض الحركػػات المحسػػكبة عمػػا ثػػكرة فب اريػػر تص ػػنؼ بأنهػػا "إرهابيػػة" ،كتػ ٌػـ رفػػض إدماجهػػا ف ػػي
الجهػػات األمنيػػة أك العسػػكرية ،كهػػي سياس ػةه أدت إلػػا زيػػادة الفجػػكة كعػػدـ الثقػػة فػػي الحككمػػات
100

القايمة ،كباستمرار هذا المنها صكصان ،تـ تصنيؼ بعض الحركات في سياؽ تنظيـ "داعػش"،
كيتجاهػػؿ الصػراعات التػػي انػػدلعت بينهػػا فػػي بنغػػازم كدرنػػة ،كمػػا أنػػه يجهػػؿ د ػػكؿ كتايػػب "فجػػر

ليبيا" في معارؾ م "داعش" في سرت ،كهذا ما يستدعي كض معايير لتصنيؼ الحركات ،ليس
منها ال لفات الفكرية أك األيدكلكجية (عمر. 2016 ،

يرل الباحث ،أف مف أخطر التداعيات التي أحدثتيا الفكضى في ليبيا ىي ،فقػداف ليبيػا لػدكرىا
الرائد في القارة اإلفريقية ،كاخّلء الساحة ًلقيكل دكليػة لمعبػث فػي ىػذه القػارة الغنيػة بػالثركات.

عربػي ،نظػ ارن لتػكرط بعػض الػدكؿ
كما أف الفكضى أدت إلى تعميؽ الخّلؼ بيف أقطاب النظػاـ ال ٌ
عربيػة ىػذا الػدكر
عربية بشكؿ كاضح في أحداث ليبيا كتطكراتيػا ،فػي المقابػؿ عارضػت دك هؿ ٌ
ال ٌ
كالسػمكؾ فػي التعػاطي مػا األزمػة الميبيػة الداخميػة كالمجػكء إلػى الحػؿ العسػكرم كمػا تبعػو مػػف
إسقاط لمنظاـ.
تصػدعان جديػدان فػي منظكمػة مػا يسػمى بالعمػؿ
بمعنى آخػر ،أحػدثت األزمػة الميبيػة كتػداعياتييا
ٌ
عربػي ،كأثبتػت
عربي المشترؾٌ ،
كعمقت حالة االنقسػاـ كالتشػرذـ فػي بنيػاف النظػاـ اإلقميمػي ال ٌ
ال ٌ

الدكافا الخفية لمدكر الغربي المتمثمة في إيجاد حالػة مػف الفكضػى ،بعيػدان عػف الشػعارات التػي

كانت تنادم باسـ حرية شعب ليبيا مف دكتاتكرية الرئيس معمر القذافي.
ثانيان -التداعيات االقتصادية:

لـ يم ٌػر اال تصػاد الميبػي بحالػة مػف االسػتقرار منػذ عػاـ  2012بسػبب مػا عانتػه ليبيػا مػف أحػداث
كصراعات مسمحة ،حيث بمغت مكازنة العاـ  2014نحك  36.5مميار دكالر ،في حػيف أف حجػـ
اإليػ ػرادات ك ػػاف  18.7ممي ػػار دكالر ،أم أص ػػبحت ليبي ػػا تع ػػاني م ػػف عج ػػر بنس ػػبة ػ ٌػدرت بحػ ػكالي
 ،%50بس ػػبب ان ف ػػاض إنت ػػاج ال ػػنفط ،ف ػػي ح ػػيف أف البن ػػؾ المرك ػػزم الميب ػػي لج ػػأ لمس ػػحب م ػػف
احتيػػاطي النقػػد األجنبػػي لمػػبلد المقػػدر بػ ػ  113مميػػار دكالر ،كيشػػير البنػػؾ المركػػزم إلػػا أف هػػذا

المبم ػػن مع ػ ٌػرض لمنف ػػاذ بع ػػد م ػ ً
ػس س ػػنكات إذا اس ػػتمر ه ػػذا العج ػػز (الص ػػاكم ، 2015 ،كح ػػكؿ
صرح كزير العمؿ الميبي ،أف نسبة البطالة بمغت منذ نهاية عػاـ
تش يص حالة العمالة في ليبياٌ ،
 2013نحك  ،%15بما يعادؿ  400ألؼ مكاطف ،منهـ  150ألفان مف حممة الشػهادات ً
العمميػة.
( مك ػ ليبيػػا الجديػػدة ، 2013 ،كمػػا شػػهدت ليبيػػا حال ػةن مػػف النشػػاط فػػي حركػػة ػػركج العمالػػة
األجنبيػػة مػ اسػتمرار أجػكاء الفكضػػا كحالػػة اللسػػتقرار ،ككانػػت العمالػػة لهػػا دكرهػػا المممػػكس فػػي
كا

الحياة اال تصادية بميبيا ،فمصر كحدها لها نحك  1.2مميكف عامؿ ،كغيرها مف الدكؿ التػي
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بدأت في سحب عمالها مما يعني أف الناتا المحمي لميبيا سكؼ يتراج  ،كفي هذي األحكاؿ يتك

سمبيان لؿ العاميف  2015ك ( 2016الصاكم. 2015 ،
أف يككف
الناتا المحمي لميبيا ٌ
ي

كفي ضكء استمرار سيناريك الفكضا كتداعياتها السمبية ،مف غير المعقكؿ أف يبقا سعر صرؼ

العمػػلت األجنبيػػة األ ػػرل ،كب اصػػة إذا طػػاؿ أمػػد
الػػدينار الميبػػي دكف أف تػػن فض يمتيػه أمػػاـ ي
حالة الفكضا في ليبيا ،كلف يشػف لمػدينار فػي هػذي الحالػة االحتيػاطي النفطػي ،مثممػا تعػرض لػه
الػػدينار الع ار ػػي ٌإب ػاف الحػػرب األمريكيػػة التػػي اسػػتهدفت احػػتلؿ الع ػراؽ فػػي عػػاـ  .2003كسػػكؼ
جبريف عمػا تحكيػؿ أمكالػه
يؤثر ذلؾ
ن
مستقبل عما ثركات الميبييف كمد راتهـ ،كهك ما سيدفعهـ يم ى
لمدكالر ،ك د يككف الدكالر هك العممة الرايجة لؿ األزمة في السكؽ الميبية (الصاكم. 2015 ،

ثالثان -التداعيات األمنية:
 تعرض ػت ليبيػػا لحالػػة مػػف االنفػػلت األمنػػي ال طيػػر جػ ٌػدان ،ممػػا ٌسػػهؿ عمميػػة ا ت ػراؽ الحػػدكد،كد ػػكؿ عناصػػر م تمفػػة كمتشػػددة ،لعبػػت دك انر كبيػ انر فػػي عػػدـ اسػػتقرار ليبيػػا ،كمػػف المتك ػ أف
ػتـ تقسػػيمها فػػي حػػاؿ اسػػتم اررية الكض ػ األمنػػي المتػػردم ،كانتشػػار الميميشػػيات عمػػا الت ػراب
يػ ٌ
الميبي ،جاء في سياؽ اهتراء الدكلة كتفتػت مؤسسػاتها عمػا ك ػ السػلح كاإلرهػاب كالتهريػب،
ألف الميميشػ ً
ػياع لمنطػػؽ الدكلػػة ،كتريػػد إعػػادة تقسػػيـ السػػمطة بػػيف
ػيات المس ػمحةى ت ػرفض االنصػ ى

الميميشيات المسمحة ،األمر الذم يجعؿ ليبيا مهددةن بالتقسيـ إلا دكيلت طايفية ،ال سيما أف
بعض القبايؿ بدأت ترسـ حدكد هذي الدكيلت (المديني. 19 : 2014،
 انتشار ظاهرة السلح في يد العامػة ،بسػبب انهيػار المؤسسػة العسػكرية األمنيػة ،كمػا كنلحػظنشاط لتجار السلح بيف الدكؿ (شكايؿ. 4 : 2014 ،

 نشاطان المجمكعات المتشددة ،كأصػبحت ليبيػا منطقػة دعػـ كتهريػب لهػذي المجمكعػات فػي ظػؿغيػػاب السػػمطات الرسػػمية أك ضػػعؼ أدايهػػا ،أم أصػػبحت األ ارضػػي الميبيػػة (عػػابرة لعصػػابات

تهريػػب السػػلح كلررهػػاب تجػػاي الج ازيػػر كتػػكنس كمػػص ،كالهجػرة غيػػر الشػػرعية تجػػاي إيطاليػػا
(شكايؿ. 4 :2014 ،

مؽ أمني كبير ،مٌفته األزمة الميبية لػدكؿ الجػكار التػي يتك ػ أف ينػاؿ كػؿ منهػا نصػيبه مػف
 هزعزعػػة االسػػتقرار الػػدا مي ،إذا مػػا اسػػتطاع تنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػلمية "داعػػش" زرع ليػػاي،
النايمة ك ً
ً
اليقظة عما السكاء ،في الدكؿ المحيطة بميبيا ( شانة. 2015 ،
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ػا دكلػػي عقػػد فػػي تػػكنس بتػػاري  3-2حزيػراف /يكنيػػك  ،2015بمناسػػبة مػػركر أرب ػ
ك ػػلؿ ممتقػ ن
سنكات عما االزمة الميبية دمت الباحثة "عازة عبد ال ػالؽ" ( 1سػيناريكهات ثلثػة لألزمػة الميبيػة
الحالية كهي عما النحك اآلتي (بك غالـ: 173 :2015 ،
السيناريك األكؿ ،هك أف تثمر الحكارات الجارية بيف الفر اء الميبييف كحؿ سياسي ػد ي ػػؤدم إلػػا
انػتػ ػابػات جػديػدة فػي ليبيا ،كهػك السيناريك المفضؿ كاألمثؿ لمحالة الميبية.
السػػيناريك الثػػاني ،كهػػك األسػكأ ،سػػيناريك الحػػرب األهميػػة ،كهػػك سػػيناريك ي ػػدـ مصػػالف المافيػػات
كتج ىار السلح في ليبيا ،كفي نفس الك ت يؤثٌر عما مصالف الكاليات المتحدة كالغرب في ليبيا.
ٌ
السيناريك الػثػالػػث ،ػػد يمهٌػد ألحػدهما ،كهػػك سػيناريك التػد ؿ العسػكرم ال ػارجي بػتػكافػػؽ إ ميمػػي
كدكل ػ ػػي ،كهػ ػػذا الػتػد ػػؿ ػػد يػػؤدم إمػػا إلػػا تسػػهيؿ الحػػؿ الس ػممي لمقضػػية ،أك مزيػ وػد مػػف الفكضػػا
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
قػػكل الثػػكرة المختمفػػة ،كلكنػػو كػػاف ص ػراعان بػػيف أمػػريف صػػعبيف ،كىمػػا :حالػػة االسػػتبداد التػػي
ً
كنظامػو ،كىػذه الحالػة كانػت متسػترة بشػعار مقاكمػة اإلمبرياليػة،
الشػعب مػف القػذافي
كاجييا
ي
يػدعي بأنػو صػاحب شػعار
كالكقكؼ في كجو الرأسمالية العالميػة ،كبػيف الغػزك األجنبػي ،الػذم ٌ

الحرية كالديمقراطية ،كأنو إلى جانب الشعكب كالثػكار فػي مكاجيػة األنظمػة االسػتبدادية ،كىنػا
عربي".
اجيتٍ ىيا " ثكر ي
تكمف المخاطر الحقيقية التي ك ى
ات الربيا ال ٌ
الء الكامػػؿ
لػػف تتػ ى
ػرؾ الكاليػ ي
ػتقر حتػػى تضػػمف الػك ى
ػات المتحػػدة األمريكيػػة كالقػػكل الغربيػػة ليبيػػا تسػ ٌ
لمقكل المييمنة بعد الثكرة ،إذ إف الكاليات المتحػدة بعػد صػعكد القػكل اإلسػّلمية بػات يعترييػا
القمؽ مف احتفاظيا بالسّلح ،لػذلؾ أعػادت حالػة عػدـ االسػتقرار مػف خػّلؿ دعػـ بعػض القػكل

المسمحة ،مف بينيا المنشؽ سابقان عف نظاـ القذافي "خميفة حفتر" ،في محاكلة منيػا لتحقيػؽ
تكازف بيف القكل اإلسّلمية كالقكل لير اإلسّلمية ،لضماف االبتزاز ،كتحصػيؿ أفضػؿ مكاسػب

التحػديات كمػا
لصالح الكاليات المتحدة األمريكية ،كيمقى عمى كاىػؿ الشػعب الميبػي جممػة مػف
ٌ

1

ادحزض ا عاجزدعةاعد االدختز االا ضز ا-ال ا ز،اخال اادراخلةالأزاتـحـتاعـنـ ان:ا"ل ا زا الـدـصـزلـحـةاال طن ة:االدش لةا
الـحـلـ ".
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عربػي" ،ىػػذه التحػديات تتطمػػب
ىػك حػاؿ شػػعكب المنطقػة ال ٌ
عربيػة التػػي طالتيػا "ثػػكرات الربيػا ال ٌ
جيكدان مخمصة كمكحدة لمكاجية الخطر الداىـ.
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المبحث الثالث
الخّلقة في الصراع السكرم الداخمي كتداعياتيا األمنية كالسياسية كالعسكرية
تأثير الفكضى ٌ
بي أف يككف أسي انر لمحركب كالن ازعػات الطايفيػة كالت مػؼ
تريد الكاليات المتحدة لمعالـ العر ٌ
كالفق ػػر ،حت ػػا تبق ػػا المنطق ػػة العر ٌبيػ ػة تح ػػت س ػػيطرتها ،ض ػػمف ه ػػذا المعط ػػا الفك ػػرم ف ػػإف الربيػ ػ

بي ،كبسبب ما جرل كيجرم في سكرية تحديدان ،هك مؤامرة "غربيػة" هػدفها نشػر الفكضػا فػي
العر ٌ
ػي عبػػر تػػدمير الجيػػكش ،كتغذيػػة الصػراعات الطايفيػػة كاإلثنيػػة كاأليديكلكجيػػة ،كمػػا أف
العػػالـ العربػ ٌ
ه ػػدؼ الكالي ػػات المتح ػػدة م ػػف نش ػػر الفكض ػػا ال ٌل ػػة ،يتمث ػػؿ ف ػػي تكػ ػريس تف ػػكؽ (إسػ ػراييؿ ف ػػي
المنطقة ،ككذلؾ استمرار السيطرة عما ثركاتها الطبيعية (ياغي. 2015 ،

كمػػف أجػػؿ شػػرح كتحميػػؿ خمفيػػات المشػػيد السػػكرم الػػدمكم الػػداخمي ،ارتػػأت الدراسػػة ضػػركرة
التطرؽ لمكاقا السكرم في ظؿ حكـ عائمة األسد ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 ف ػػي أكاي ػػؿ الس ػػبعينيات ػػاـ أح ػػد ض ػػباط الج ػػيش الس ػػكرم ،كه ػػك "ح ػػافظ األس ػػد" الت ػػاب لمطايف ػػةالعمىكية ،بانقلب عما نظاـ الحكػـ القػايـ ،ككػاف ذلػؾ بتغطيػة يد ىكليػة حينيػذ ،كمكافقػة مػف النظػاـ
ى
العػػالمي ،كمػػف هنػػا بػػدأت معانػػاة الشػػعب السػػكرم؛ ألف الحػػاكـ الجديػػد يحظػػا بمكافقػػة الكاليػػات
ػتبد
المتحدة األمريكيػة كاالتحػاد السػكفييتي (سػابقان  ،فبػدأ فػي بنػاء نظامػه الطػايفي الشػمكلي المس ٌ
بدعـ كمباركة األكساط الدكلية( فاف داـ ، 111 -109 :2006 ،كحاكؿ كسب يكٌد الشعب مف
ػػلؿ إطػػلؽ شػػعارات رٌنانػػة ،مثػػؿ :الحريػػة ،كالديمقراطيػػة ،كالكحػػدة االشػػتراكية ،كايهػػاـ العػػرب
كالشػعب السػػكرم بفكػرة المقاكمػػة كالممانعػػة ،كدعػـ الشػػعب الفمسػػطيني ،كفػػي عػػاـ  1982كانػػت
ملمف انتفاضة كاف ك ارءها تنظيـ اإل ػكاف المسػمميف كشػرايف كاسػعة مػف الطايفػة السػنية كلكنػه

بي كدكلي
اـ بارتكاب مجازر كتدمير مدينة كاممة (حماة عما رؤكس أهمها ،كسط صمت عر ٌ
ك ػكؼ شػػعبي ،اسػتمر هػػذا (الػديكتاتكر فػػي بنػاء ٌكتػػه كاحتكػار المناصػػب العميػا لقيػػادة الجػػيش

مف رمكز الطايفة العمكية( فاف داـ. 160 -132 :2006 ،

 اتحػػد النظػػاـ السػػكرم م ػ النظػػاـ اإلي ارن ػي ،فكانػػت السياسػػة الظاهريػػة مقاكمػػة الغػػرب ،كدعػػـتحم ػؿ الشػػعب
القضػػية الفمسػػطينية ،كدعػػـ كحػػدة الشػػعب السػػكرم ،كمػػف أجػػؿ هػػذي الشػػعارات ٌ
السػػكرم العنػػاء كالفقػػر ،مػ أف سػػكرية ينبغػػي أف تكػػكف أغنػػا الػػبلد ألنهػػا تممػػؾ مػػف الػػنفط مػػا
تممك ػػه ط ػػر ،كم ػػا س ػػيطر عم ػػا مق ػ ٌػدرات ال ػػبلد طبق ػػة اس ػػتقراطية ىعمىكي ػػة ،سياس ػػتها الباطني ػػة
االسػػتمرار فػػي الحكػػـ ،كتميي ػ القضػػية الفمسػػطينية ،كحمايػػة الحػػدكد م ػ "إس ػراييؿ" ،كالتفريػػؽ

الطايفي ،كم بداية ش اررة الثكرة التكنسية "ثكرة الياسميف" ٌأيد الشعب السكرم هػذي الثػكرة ،لكػف
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يمن مف إبداء رأيه ،كلكف في أكايؿ العاـ  2011طٌ فتيػة مػف أبنػاء مدينػة درعػا فػي الجنػكب
السػػكرم شػػعار ً
ات الحريػػة عمػػا جػػدراف مدرسػػتهـ ،فقػػاـ النظػػاـ باعتقػػاؿ األطفػػاؿ ،كسػػمؾ ذككهػػـ
ك ٌؿ السبؿ إلنقاذ أبنايهـ دكف جدكل ،فمجأكا إلا أسمكب االحتجاج ،ك رجكا بتاري  18مارس
 2011مطػػالبيف بالحريػػة لألطفػػاؿ ،فقػػابمهـ النظػػاـ باألسػػمكب األمنػػي ،ليكػػكف الحػػدث ش ػ اررة

بي كصػمت دكلػي ،بػؿ تػ مر لتصػبف
الثكرة التي ألهبت المدف السكرية كسط ضعؼ كعجز عر ٌ
بي" (الحكراني. 2012 ،
الثكرة السكرية هي األعقد كاألصعب في ثكرات "الربي العر ٌ
حقيق نة ،ما يجػرم فػي سػكرية منػذ نيايػة عػاـ  ،2011ىػك تحطػيـ لمقػدرات العسػكرية
ً
عربي ػة كمػػا فػػي
كتػػدمير لمحيػػاة المدنيػػة كالحضػػارية ،فػػي دكلػػة كانػػت تمتمػػؾ مقكمػػات القيػػادة ال ٌ
غض النظر عف طبيعة النظاـ االسػتبدادم فػي سػكرية ،إال
مصر ككما حدث لمحالة العراقية ،فب ٌ

عد مف الدكؿ التي تممػؾ مػف المقػدرات كالمقكمػات مػا يجعميػا محػطٌ أنظػار قػكل الييمنػة
أنيا تي ٌ
العالمية ،كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية ،التي تحاكؿ مف فتػرة ألخػرل اعتمػاد كسػائؿ

جديدة ،لبسط نفكذىا بالحركب المباشرة كالحركب بالككالة ،كأساليب الييمنة كلعبة التحالفات،
كأخي ارن ما يعرؼ بالجيؿ الرابا مف الحركب.
الصدد تسعى الدراسة السػتعراض خمفيػات كدكافػا "الثػكرة السػكرية" كالتركيػز
كفي ىذا ٌ
عمى سكرية مف الداخؿ ،مف ثـ تكضيح آثار الفكضى التي عبثت بيػا كاخترقػت أطرافيػا ،كمػا
ىك الدكر األمريكي في تطكر مسيرتيا؟

أ .سكرية مف الداخؿ(التركيبة السكانية كالطائفية):
أثبتت التجربة أف ما تتمت به سكرية مف ميزة في التعدد الطػايفي كالعر ػي ،حيػث سػاهـ ذلػؾ فػي

مػػؽ ثقافػػة عريقػػة لهػػا حضػػارة منػػذ القػػدـ ،أصػػبف نقمػػة عمػػا سػػكرية ،كفػػي نظ ػرة عمػػا التعػػداد

ػاءات الػكاردة فػي السػػجؿ المػدني السػػكرم بػأف تعػػداد السػػكاف
السػكاني لهػػذي الدكلػة ،فتشػػير اإلحص ي
منػػذ بدايػػة عػػاـ  2010بمػػن نحػػك  23.695مميػػكف نسػػمة ،كأف مػػا يقػػارب مػػف  4مميػػكف سػػكرم

ػي؛ سػعيان كراء الػرزؽ ،كمػا كأكرد
يعيشكف ارج البلد ،حيث يتركػز أغمػبهـ فػي دكؿ ال مػيا العرب ٌ
المكتب المركزم لرحصاء التاب لرياسة الحككمة السكرية ،إف عدد سكاف سػكرية حتػا منتصػؼ
عػػاـ  ،2015تػراكح بػػيف  18ك 19مميػػكف نسػػمة ،بحسػػب معظػػـ التقػػديرات الدكليػػة كالمحميػػة التػػي

صدرت في سكرية (أ بار سكرية. 2015 ،
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ػكد
كلقػػد ت ٌشػػكؿ المجتم ػ السػػكرم مػػف عػػدة طكايػػؼ ،عاشػػت عمػػا مػػدار ػػركف فػػي حالػػة مػػف الػ ٌ
السػنة ،كهػػي األغمبيػػة فػػي
كالكيػػاـ ،كسػػاهمت فػػي بنػػاء حضػػارة الشػػاـ ،كمػػف أبػػرز هػػذي الطكايػػؼٌ ،

المجتمػ السػكرم (الجزيػرة نػت 27 ،مػايك  ، 2013فالتقػدي ارت األمريكيػة تشػير إلػا أنهػـ يمثمػػكف
نسػػبة  %77مػػف سػػكاف سػػكرية ،فػػي حػػيف أفػػاد عبػػد الحمػػيـ ػػداـ نايػػب ال ػرييس السػػكرم السػػابؽ

المنشؽ عف النظاـ منذ عاـ  ،2005أف نسبة السنة تصؿ إلا ( %85زيزاف. 2012 ،
ك
ٌ

ثػـ يػػأتي العمكيػكف كيمثمػػكف مػا نسػػبته  %11.5حسػب إحصػػايية رسػمية فػػي سػكرية عػػاـ ،1986
في حيف أف التقديرات األمريكية تشير إلا أنهـ يمثمكف فقط  ،%10كيقكؿ عبد الحمػيـ ػداـ :إف

نسبتهـ ال تتعدل  ( %9المرج السابؽ .
ػؼ أ ػػرل تتمثػػؿ فػػي المسػػيحييف الػػذم يشػ ٌكمكف  ،%4.5كالػػدركز الػػذيف تمثػػؿ نسػػبتهـ
كهنػػاؾ طكايػ ي
 ،%3كاإلسػػماعيمييف  ،%1كالشػػيعة  %0.5حسػػب اإلحصػػايية ً
نفسػها لعػػاـ  ،1986كالتػػي تمثػػؿ

آ ػػر إحصػػايية رسػػمية فػػي سػػكرية (المرج ػ السػػابؽ  ،باإلضػػافة إلػػا مجمكعػػة مػػف اليهػػكد التػػي
تشكؿ بض ميات فػي دمشػؽ كحمػب كالقامشػمي (الجزيػرة نػت 27 ،مػايك  ، 2013كمػا أف هنػاؾ

مجمكعة مف اليزيدييف الذيف يقيمكف في الحسػكة كعفػريف ،كيتحػدثكف المغػة الكرديػة ،كهػـ مجتمػ

مغمػػؽ ال يتزكجػػكف مػػف القكميػػات أك األديػػاف األ ػػرل ،بػػالرغـ مػػف أف تقاليػ ىػدهـ كعػػاداتهـ عر ٌبي ػةه
(المرج السابؽ  ،أما التركيبة السكانية في سكرية مف ناحية ًعر ية ،فيمثؿ العرب أكبػر مككنػات
الشػػعب السػػكرم ،كيشػػكمكف  %80مػػف مجمػػكع السػػكاف ،ثػػـ يمػػيهـ األكػراد الػػذم يمثمػػكف  %7مػػف
السكاف بعػدد يتػراكح بػيف مميػكف يكػردم ،باإلضػافة إلػا مجمكعػة مػف التركمػاف كالشػركس كاألرمػف
كاألشكرييف (المرج السابؽ .

كتيعتبػػر تركيبػةي الشػػعب السػػكرم تركيبػةن مندمجػػة بالكامػػؿ ،فػػل تكػػاد طايفػػة معينػػة تنفػػرد فػػي مدينػػة
لكحدها ،م كجكد و
مدف كمناطؽ ذات أغمبية ،مثؿ اللذ ية التي تحظا بأغمبية ىعمىكية.
ب .العناصر األجنبية المسمحة:
إف أ طر ما في األمر ليست التعدديػة المكجػكدة فػي سػكرية ،ألنهػا كفمػت الكحػدة المعيشػية ،لكػف

مكطف
ال طير هك أنه منذ اندالع ش اررة األحداث في سكرية في مارس  ،2012أصبحت سكرية
ى
العدي ػػد م ػػف القكمي ػػات الجدي ػػدة مث ػػؿ ،القك ػػازييف حي ػػث ي ػػذكر تقري ػػر يمع ػ ٌػد م ػػف ب ػػؿ مك ػ ػ "زم ػػاف

الكصػػؿ" ،أف أكثػػر مػػف  2000مقاتػػؿ مػػف دكؿ الككمنكلػػث الركسػػي "االتحػػاد السػػكفييتي سػػابقا"

عبر الرييس الركسي (فلديمير بكتف
متكاجدكف عما األرض السكرية ،كفي أيمكؿ عاـ ٌ ،2015
عما ظاهرة تدفؽ هؤالء المقاتميف إلا األراضي السكرية ،مؤكدان عما ضركرة مساندة نظػاـ األسػد
107

في مكاجهتهـ ،كعدـ السػماح لهػـ بػالعكدة ،ألف ذلػؾ – حسػب تعبيػر بػكتف – سػكؼ يشػكؿ طػ انر
عما ركسيا ( مك زماف الكصؿ. 2015 ،

كبحسػب بعػػض المعمكمػػات التػػي ذكرتٍ ًهػا مكا ػ ي سػػكرية ،أف نحػػك  3000مقاتػػؿ (أيغػػكرم يقػػاتمكف
ضمف الحزب التركستاني ،كأف معظمهـ أتىكا م عكايمهـ ،كيقيمكف في ريػؼ إدلػب الغربػي كريػؼ
ال ذ ية الشمالي ،كتكاجد التركستاف ال يقتصر عما األيغكر ،فهناؾ عدد مف الطاجيػؾ كاألكزبػؾ
كالتركمػػاف الػػذيف تكافػػدكا إلػػا األ ارضػػي السػػكرية ال اضػػعة لتنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػلمية (داعػػش فػػي

مككنان مف التنظيـ هناؾ (المرج السابؽ .
المنطقة الشر ية مف سكرية ،كأصبحكا ٌ

كما أف هناؾ مجمكعة مف األفغاف (اله ازرة د مكا إلا سكرية بؿ اندالع االحتجاجات ضد نظاـ
األسد ،بحسب مػا أ ٌكػدي تقريػر أع ٌػدي معهػد كاشػنطف لمد ارسػات فػي يكنيػه عػاـ  ،2014الػذم يػذكر
أف حػكالي  2000شػػيعي انتقمػكا لمعػػيش فػػي جنػػكب سػػكرية ،كسػػرعاف مػػا انػػدمجكا فػػي الميميشػػيات
التي تقاتؿ ضد الجيش الحر كفصايؿ المعارضة األ ػرل ،كذكػرت صػحيفة ككؿ سػتريت جكرنػاؿ

جند اللجييف األفغػاف الشػيعة لمقتػاؿ فػي
األمريكية في أيار ،2014 ،أف الحرس الثكرم اإليراني ٌ
اتب شهرية تبمن  500دكالر أمريكي ،باإلضافة إلػا أكراؽ إ امػة إيرانيػة ،كنشػرت
سكرية ،كفؽ رك ى
صػػحيفة التػػايمز البريطانيػػة ىبػ انر مفػػادي أف  5آالؼ مقاتػػؿ أفغػػاني كباكسػػتاني يقػػاتمكف إلػػا جانػػب

ػكات األس ػػد ،كبتجنيػػد مباش ػػر م ػػف إي ػراف ،الت ػػي اعتم ػػدت بشػػكؿ يكمٌػ ػي عم ػػا أ ٌمي ػة الهػػ ازرة الفقيػػرة
(المرج السابؽ .
فالتغمغػػؿ الش ػػيعي ف ػػي المش ػػهد الس ػػكرم ال ػػدا مي ،اس ػػتند عم ػػا أرض ػػية ص ػػبة ،كفٌره ػػا ح ػػزب اهلل
أمين ػهي العػػاـ حسػػف نصػػر اهلل ،عنػػدما تعهٌ ػد رسػػميان بػػدعـ بشػػار األسػػد فػػي العديػػد مػػف
المبنػػاني ،ك ي
ميدت لحالة االستقطاب
المناسبات ( سالـ ، 2013 ،كحسب اعتقادم ،إف ىذه الخطكة خطيرة ٌ
الطػائفي فػػي سػػكرية؛ تأسيسػان عمػػى مػػا تقػدـ ،يمكػػف القػػكؿ :إف النسػػيج السػػكاني /االجتمػػاعي
تعد حالة فريدة مثمما كانت خّلؿ التاريخ السػكرم كمسػيرتو
كالتركيبة الطائفية في سكرية ،لـ ي
كتطكراتػػو ،فسػػرعاف مػػا تػػـ اختراقيػػا كاسػػتقطابيا مػػف أط ػراؼ إقميميػػة كدكليػػة ،كبالتػػالي تنػػاثر

كتبعثػػػر الجسػػػـ الكاحػػػد ،كتجسػػػدت الطائفيػػػة بكػػػؿ صػػػكرىا كمأسػػػاكيتيا ،كطغػػػت المناطقيػػػة
كاالصػػطفاؼ الطػػائفي كالعرقػػي ،ممػػا زاد مػػف األمػػكر تعقيػػدان ،حيػػث تسػػمؿ عش ػرات اآلالؼ مػػف
المسمحيف كبرزت ظاىرة (المميشيات المسمحة األجنبية) سكاء كانت سنية أك شيعية ،مدعكمة

مف أطراؼ خارجية ،ليا أجندتيا كبرامجيا التػي تيػدؼ فػي نيايػة المطػاؼ إلػى تحػكؿ سػكرية
إلى دكيّلت مفككة كمتناحرة.
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ج .أسباب كدكافا الثكرة السكرية
يمكف استعراض أسباب كدكافا الثكرة السكرية عمى النحك اآلتي(فهد: 7-3 :2014 ،
 فقػداف الشػعب لحقك ػه ،كالتػي أبرزهػا حقػه السياسػي ،فنجػد أنػه منػذ تػكلٌي حػزب البعػث السػكرم
الحكػ ىػـ فػػي العػػاـ  ،1963ثػػـ انقػػلب حػػافظ األسػػد عػػاـ  ،1970كاسػػتمرار يح ٍكمػػه  30عامػان ،ثػػـ
تكريثه البنه بشار األسد منذ العاـ  2000حتا المرحمة الحالية ،لـ يستط الشعب السػكرم أف

أم ،أك يشارؾ في الحياة السياسية (مشاركة حقيقية .
أم ر و
بدم ٌ
يي ى
 حالة الفقر المد كتدهكر األكضاع اال تصادية :حيث يذكر التقريػر الػكطني الثػاني فػي العػاـ
 ،2010أف حكالي  7مميكف نسمة بما يعادؿ  %34.3مف إجمالي السكاف أصبحكا تحػت ػط

الفقػػر ،كأف معػػدؿ البطالػػة كصػػؿ إلػػا  %16.5بمػػا يمثػػؿ  3.7مميػػكف نسػػمة فػػي العػػاـ ،2009
ك درت البطالة بصكرة غير رسمية بػ  %32بما يعادؿ  7مميكف نسمة.
ً
ػدينيف ،لػذلؾ كجػدنا أف الثػكرة انطمقػت مػف
 حالة العداء الذم ينتهجها الحزب الحاكـ لمػديف كالمت ٌ
كعرضػكا أنفسػػهـ ل طػر االعتقػػاؿ أك
المسػاجد ،كأف عػدد المتػػدينيف ان رطػكا فػي صػػفكؼ الثػكار ٌ
المكت.

 ضعؼ النظاـ أماـ (إسراييؿ  :يحتفظ الشعب السكرم في ذاكرته أف حافظ األسد هػك مػف سػمٌـ
الج ػكالف إلس ػراييؿ عػػاـ  1967عنػػدما كػػاف كزي ػ انر لمػػدفاع (آنػػذاؾ  ،كهػػك مػػف أذاع بيػػاف سػػقكط

الجكالف ،م أنه لـ يكف سا طان في الحقيقة ،كعندما جاء ابنه بشار إلا الحكـ في العاـ 2000
حافظ عما نفس السياسة بالرغـ مف االعتداءات اإلسراييمية المكررة ضد سكرية.

 حال ػػة الظم ػػـ كانع ػػداـ المس ػػاكاة :ف ػػي ك ػػؿ مج ػػاالت الحي ػػاة اال تص ػػادية ،كالتجاري ػػة ،كالتعميمي ػػة،
كال دماتية ،كالسياسية ،مما كلٌد حالة اليأس مف النظاـ.

 تغػ ٌػكؿ األجهػزة األمنيػػة ،فالنظػػاـ األسػػدم نظػػاـ ػػايـ عمػػا األجهػزة األمنيػػة كالتػػي كصػػؿ عػػددها
إلػػا  17جه ػػا انز ،كيعمػػؿ فيه ػػا ح ػكالي  365أل ػػؼ رج ػػؿ أمنػػي ،كتبم ػػن ميزانيتهػػا ض ػػعؼ ميزاني ػػة
الجيش السكرم.

 فقػػداف الم ػكاطف السػػكرم لكرامتػػه :فمػػف السػػهؿ اعتقالػػه دكف أسػػباب تيػذكر ،كال أحػػد يعػػرؼ أيػػف

اعتقؿ ،ك د يطكؿ اعتقاليه ،كال يػراي أهمػه ،كال ييق ٌػدـ إلػا أيػة محاكمػة ،ك ػد ييتػكفٌا كهػك مسػجكف،
كهذا األمر حدث م عشرات اآلالؼ مف المكاطنيف السكرييف.
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د .مف نتائج الحرب التي سببتيا الثكرة في سكرية ،ما يمي:
 -مقتؿ أعداد كبيرة مف الشعب السكرم منذ اندالع أحداث الثكرة ،كيذكر المرصد السكرم ،أف عدد

الضػػحايا فػػي سػػكرية منػػذ انػػدالع أحػػداث الثػػكرة حتػػا تػػاري  2015/2/7ارتف ػ إلػػا 210.060

ش صػان ،نصػػفهـ مػػف المػػدنييف ،م ػ تك ػ أف يكػػكف العػػدد الفعمػػي أكثػػر مػػف ذلػػؾ ،حيػػث إف عػػدد

القتما ي ٌدر 85ألؼ ش ص مف المقاتميف ،كأف عدد المصابيف بمن مميػكف كنصػؼ مميػكف سػكرم،
م هاربػ ػان م ػػف ال ػػبلد ،كثيبت ػػت
فيم ػػا رص ػػدت تق ػػارير األم ػػـ المتح ػػدة أف حػ ػكالي  3.73ممي ػػكف س ػػكر ٌ
أسػػماؤهـ كلجيػػيف فػػي ال ػػارج  ،كيػػذكر المرصػػد السػػكرم لحقػػكؽ اإلنسػػاف بػػأف عػػاـ  2015شػػهد

كحدي مقتؿ  55ألؼ ش ص في سكرية ،بينهـ أكثر مف  2500طفؿ ،كيرف هذا الػر ـ الحصػيمة
اإلجمالي ػػة لمح ػػرب األهمي ػػة الس ػػكرية إل ػػا  260أل ػػؼ تي ػػؿ (المرص ػػد الس ػػكرم لحق ػػكؽ االنس ػػاف،
. 2015

 -في تقرير لمنظمة العفك الدكلية ،أكرد أف  39نكعػان مػف أسػاليب التعػذيب تسػت دـ بحػؽ المعتقمػيف

ػددهـ  25ألػػؼ معتقػؿ ،حسػػب تقػػارير مكاتػب حقػػكؽ اإلنسػػاف الػكاردة فػػي العػػاـ ،2012
كالبػالن عػ ي
كالػػذم يػػذكر بػػأف مايػػة ألػػؼ ش ػ ص مػ ٌػركا عمػػا المعػػتقلت منػػذ بدايػػة األحػػداث كحتػػا  29مػػايك
 ،2012كأكردت الشػػبكة السػػكرية نق ػلن عػػف تقريػػر لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،أف االعتقػػاالت فا ػػت 215

ألػ ػػؼ معتقػ ػػؿ %99 ،مػ ػػنهـ محتجػ ػػزكف لػ ػػدل ػ ػكات األسػ ػػد كذلػ ػػؾ حتػ ػػا  ( 2015/8/7متػ ػػكلي،
. 2015

كمف النتايا أيضان ،ما مفه نظاـ األسد مف مجازر ال يمكػف أف يغفرهػا لػه التػاري  ،إذ إنػه سػجؿ

عددان كبي انر مف المجازر بحؽ الشعب السػكرم مسػت دمان القػكة العسػكرية المفرطػة ،كمسػتقكيان بقػكل
ارجي ػػة ،كم ػػا أف ه ػػذا اإلفػ ػراط راؽ ل ػػبعض التنظيم ػػات المتش ػػددة مث ػػؿ ،تنظ ػػيـ الدكل ػػة اإلس ػػلمية

(داعش  ،كالتي أصبحت تنتها أساليب تؿ بشعة بحؽ المكاطنيف أيضان (لغراند. 2014 ،

 تدمير الحضارة كالحياة في مدف ك رل ،مثؿ :ريؼ حمص ك"بعمبة كتمبيسػة كالقصػير" ،كعػدد مػفاألحيػػاء مثػػؿ "،حػػي بابػػا عمػػرك كحػػي ال الديػػة ،كالبياضػػة ،كبػػاب السػػباع ككػػرـ الزيتػػكف" كيػػذكر

دمػر ثمثػي مدينػػة حمػػص التػػي أصػػبحت شػػبه اليػػة ،باإلضػػافة
تقريػػر لحقػػكؽ اإلنسػػاف أف النظػػاـ ٌ
إلا و
عدد مف القرل في محافظة "درعا كادلب كدير الزكر كريؼ دمشؽ" (التكبة. 2012 ،
الخّلقة في ضكء تطكرات سكرية الداخمية:
ق.إدارة الفكضى ٌ

بدكف شؾ ،إف تطكر مسيرة الثكرة السكرية ،كانتقالىيا مف الػنيج السػممي إلػى الطػابا الػدمكم

الحاد ،كاف نتاجان طبيعيان لإلرث السيئ كالفساد المتفشي كالظمـ كاالستبداد الذم مارسػو النظػاـ
ٌ
السػػكرم بحػػؽ شػػعبو ،كمػػف حػػؽ الشػػعكب مكاجيػػة الػػنظـ االسػػتبدادية الفاسػػدة كتغييرىػػا بكػػؿ
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الكسائؿ المتاحة ،ىب ٍيد أف ىػذه الثػكرة – فػي ضػكء تطكراتيػا -انحرفػت عػف مسػارىا ،فتعرضػت
لحالة مف االستقطاب كالتدخّلت األجنبية ،باختّلؼ أجندتيا كأدكاتيا ،كلكف ،مػا يمفػت االنتبػاه
في (حالتنا الدراسية) ىػك متابعػة أجنػدات الػدكر األمريكػي فػي سػكرية ،كآليػات تحػكؿ ثكرتػو.
إلى حالة عارمة مف الفكضى لتصب في نياية المطاؼ في سبيؿ تحقيؽ أىدافػو .كىنػا سػكؼ

يتـ استعراض تطكر المكقػؼ األمريكػي ،لمتػدليؿ عمػى سػعيو نحػك تحقيػؽ أجندتػو ،كذلػؾ عمػى
النحك التالي:
أيضػػا إلػػا منعػػه ،بػػؿ
 لػػـ تكػػف الكاليػػات المتحػػدة األميركيػػة ترغ ػب فػػي التغييػػرٌ ،لكنهػػا لػػـ تعمػػد ن
حاكلت التأ مـ معه في سياؽ استراتيجية ال تؤدم إلا جر كاشنطف إلا تد ؿ عسػكرم مباشػر،
تمكنهػا عبػر أدكات م تمفػة مػف الػتحكـ بمسػارات التغييػر كنتايجػه (،كهػذا مػا
كفي الك ت نفسػهٌ ،
ييعرؼ في األدبيات بالجيؿ الراب مف الحركب .
 تغيرت مكا ؼ الكاليات المتحدة األمريكية مرات ًعدة تجاي الثكرة السكرية ،هذا التغير يدلؿ عمػاا تلؼ األكليات في مراحؿ الثكرة ،كيتضف حجػـ كدكر التػد ؿ األمريكػي فػي سػكرية ،فػنلحظ

أف اإلدارة األمريكيػػة منػػذ بدايػػة الثػػكرة كػػاف لهػػا مكا ػػؼ متذبذبػػة كمتػػرددة ،فمكثػػت  6أشػػهر كهػػي
ػرجف ًكف ػػة النظ ػػاـ ،كل ػػـ تكت ػػرث لم س ػػاير البشػ ػرية الت ػػي مفه ػػا النظ ػػاـ ،كأكث ػػر م ػػا فعمت ػػه ه ػػي،
تػ ٌ
تمنياته ػػا أف ت ف ػػؼ القي ػػادة الس ػػكرية م ػػف دمكي ػػة حمه ػػا األمن ػػي ،كدع ػػت األس ػػد الت ػػاذ طػ ػكات
إص ػػلحية تم ٌكن ػػه م ػػف إع ػػادة الس ػػيطرة كأف تحق ػػؽ ػػد انر م ػػف الديمقراطي ػػة ،كلق ػػد ص ػ ٌػرح الػ ػرييس
األمريكػػي أكبامػػا" :أف عمػػا األسػػد أف يقػػكد انتقػػاال إلػػا الديمقراطيػػة أك يفسػػف الطريػػؽ" (صػػحيفة العػػرب،
. 7: 2013

غي ػرت اإلدارة األمريكيػػة مػػف سياسػػاتها بعػػد انتهػػاء األشػػهر السػػتة األكلػػا مػػف الثػػكرة ،بعػػد
 لقػػد ٌإدراكها أف األسد لف ييجرم أم تغيرات كال إصلحات ،كبعد ارتفاع أعداد الضحايا كتكس ر عة
الثػػكرة ،فتكلٌػد شػػعكر لػػدل الكاليػػات المتحػػدة بػػأف األمػػكر ػػد ت ػػرج مػػف يػػد األسػػد كأيػػديها ،فبػػدأت
بتحميؿ بشار األسد المسػؤكلية عػف تػؿ السػكرييف كتػدهكر األكضػاع ،ككانػت الرغبػة األمريكيػة

كاض ػػحة ف ػػي تغيي ػػر القي ػػادة الس ػػكرية دكف المس ػػاس بالبني ػػة األساس ػػية لمنظ ػػاـ (ص ػػحيفة الع ػػرب،
. 7 :2013

 انتقمت الكاليات المتحدة فػي سياسػاتها إلػا ات ػاذ إجػراءات مفادهػا ،اسػتنزاؼ جميػ القػكل سػكاءالنظاـ أك المعارضة ،بحيث تستمر الثكرة دكف أف تنتصر ،كأف يستمر النظاـ دكف أف ينهزـ.

 حاكلت الكاليات المتحدة األمريكية إيجاد بديؿ كهػك أشػبه بعمميػة تجميميػة ،عػف طريػؽ مشػاركةعدد مف عناصر النظاـ م عدد آ ريف مف المعارضة فػي حكػـ سػكرية ،كفػي هػذي المرحمػة زاد
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النظػػاـ مػػف سػػكة التعامػػؿ األمنػػي باسػػت دامه السػػلح الكيميػػايي ،فمجػػأت اإلدارة األمريكيػػة إلػػا

أسػػمكب إضػػعاؼ ػػكة النظػػاـ عبػػر صػػفها لعػػدة مكا ػ تابعػػة لػػه ،مصػ ٌػرحة بأنهػػا ال ترغػػب فػػي
الكصكؿ بأم عمؿ عسكرم إلا مرحمة إسقاطه ،كهذا ما اـ به األسد عبر إعلنه أنػه سػيحقؽ

المطالػػب األمريكيػػة كمهػػا دفعػػة كاحػػدة بإش ػراؼ مػ ػ ار بيف دكليػػيف ،كهػػذا مػػا ال ػػا ترحيب ػان كاس ػػعان
(صحيفة العرب. 7 :2013 ،

كيمكف تحديد جممة عكامؿ ساىمت في تراجا المكقؼ األميركي ،كزادت مف تحفظو عف دعـ

بي لألبحاث
الثكرة السكرية ،كحسـ األمكر لصالح المعارضة (المركز العر ٌ
كالدراسات: 2013،

 -تكل ػػد حال ػػة القم ػػؽ ل ػػدل الكالي ػػات المتح ػػدة م ػػف التكجه ػػات السياس ػػية كاأليديكلكجي ػػة لع ػػدد م ػػف

المجمكعات المسمحة المعارضة لمنظاـ السكرم؛ إذ إنها ال ترغب بدعـ هذي المجمكعات بالسلح
بما يؤدم إلا حسـ المعركة لصالحها.

 -تنظر الكاليات المتحدة بريبة إلا كا

الثكرة السػكرية كمسػارها المسػمٌف ،كمػا ػد ي مفػه الحسػـ

م لقػ ػكات المعارض ػػة م ػػف نت ػػايا محتمم ػػة ،أبرزه ػػا فكض ػػا الس ػػلح ،كانتش ػػار الجماع ػػات
العس ػػكر ٌ
كية .تعكد مثؿ هذي النتػايا بتػداعيات سػمبية عمػا أمػف المنطقػة
المتشددة ،كغياب سمطة مركزٌية ٌ
كب اصة عما حميفتها (إسراييؿ .

 فػػي ظػػؿ حالػػة التشػػرذـ فػػي صػػفكؼ المعارضػػة السػػكرية ،كب اصػػة العسػػكرٌية منهػػا ،كغيػػاببػػديؿ ذم تكجهػػات معقكلػػة بالنسػػبة إلػػا الكاليػػات المتحػػدة ليح ػ ٌؿ محػػؿ النظػػاـ الحػػالي .لػػذلؾ بػػدأ

المك ػػؼ األمريكػػي يتبمػػكر باتجػػاي تقػػاربي مػػف المك ػػؼ الركسػػي الهػػادؼ إلػػا إيجػػاد حػػؿ سياسػػي
يضمف الحفاظ عما النظػاـ كفػؽ بنيتػه الحاليػة كمؤسسػاته ،محققػة بػذلؾ مصػالحها كمحافظػة فػي

عبػر كزيػر ال ارجيػة األميركػي الحػالي جػكف كيػرم
الك ت نفسه عما أمف (إسراييؿ بػؿ كتفك هػاٌ .
بكضػػكح عػػف ذلػػؾ فػػي شػػهادة أدلػػا بهػػا أمػػاـ الكػػكنغرس فػػي  24كػػانكف الثاني/ينػػاير  ،2013إذ
ػي لمد ارسػػات كاألبحػػاث،
ػػاؿٌ " :
إف التنسػػيؽ مػ ركسػػيا فػػي األزمػػة السػػكرية هػػك أ ػػؿ الشػػركر" (المركػػز العربػ ٌ
. 2013
كيتضح لمباحث أف سياسة الكاليات المتحػدة مػف أحػداث سػكرية كانػت لامضػة كليػر

كاضػػحة ،ثػػـ انتقمػػت إلػػى مرحمػػة التػػردد ،ثػػـ لجئػػت إلػػى الكسػػاطة إلػػى حػػيف قػػررت اسػػتنزاؼ

الجميا ،لكنيا كانت تبدم اىتمامان كبي ارن بيا ،كلعػؿ مػف األسػباب التػي جعمػت اإلدارة األمريكيػة
تبدك مترددة في بداية األمػر أنيػا ،تخشػى مػف الػرأم العػاـ األمريكػي الػذم عػايش التػدخؿ فػي

أفغانستاف كالعراؽ ،كأدرؾ حجـ الخطر عميو .كما أف فترة الثكرة السكرية كانت قد تزامنػت مػا
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بكادر أزمة اقتصادية عالمية ،كاقتراب االنتخابات االمريكية ،كاألىػـ مػف كػؿ ىػذا ىػك ،مصػالح

الحميؼ االستراتيجي (إسرائيؿ) الذم يشيد بالضبط األمني السكرم طكاؿ فترة حكـ بشار األسػد
كمػػف قبمػػو كالػػده حػػافظ األسػػد ،باإلضػػافة إلػػى أف سػػكرية معادلػػة ليسػػت بّلعػػب كاحػػد ،كبيػػا

ارتباطات عديدة ،مثؿ :سكرية كايراف التي تجعؿ المعادلة صعبة ،كبحاجة إلى دراسة محسكبة
لكؿ خطكة.
إف مكقػػؼ الكاليػػات المتحػػدة مػػف أحػػداث سػػكرية يتنػػاقض مػػا مكاقفيػػا مػػف الثػػكرة المصػػرية

بتنحػي مبػػارؾ ،كمػػف مكاقفيػػا فػػي اإلطاحػػة بػػالرئيس الميبػػي "معمػػر القػػذافي"،
كطمبيػػا المباشػػر ٌ
عربػي ليسػت عمػى قػدر المسػاكاة فػي حسػابات الكاليػات المتحػدة
كىذا يثبت أف ثكرات الربيػا ال ٌ

األمريكية ،ناىيؾ عف أف سكرية تمثؿ الحديقة الخمفيػة إليػراف كبالتػالي التػدخؿ األمريكػي البػد
أف يككف محسكب كمدركس لما تمثمو إيراف مف قكة إقميمية.
أطراؼ المعبة عمى الساحة السكرية الداخمية ،كىي:
أكالن -األطراؼ الداعمة لمنظاـ:

 .1إيػػػراف :ك ػػاف له ػػا ال ػػدكر الػ ػرييس ف ػػي دع ػػـ النظ ػػاـ ،انطل ػ ػان م ػػف مص ػػالحها الطايفي ػػة ،كفكره ػػا
دكرها لكاف االنهيار المبكر لمنظاـ ،لقد أسهمت إيراف فػي الػدعـ المػالي مػف
اإلمبراطكرم ،كلكال ي
الدعـ اال تصادم
اف
لؿ دعـ ركاتب الجيش كمكظفي النظاـ كاألجهزة األمنية ،كما ٌدمت إير ي
ى
مثؿ الك كد كغيري مػف مقكمػات الصػمكد ،كأسػهمت بشػكؿ كبيػر فػي تقػديـ الػدعـ الم ػابراتي فػي

كض

براتها تحت تصرؼ النظاـ للستفادة منها ،كما ك دمت إيراف الدعـ العسكرم مف عتػاد

الحميؼ االستراتيجي لسكرية ( سركر. 159 :2016،
كجنكد ،لتكف بذلؾ
ى
عمػه كص ٌػرح بأنػه يقػؼ إلػا جانبػه ،كمػا أنػه
ػاـ السػكرم عمنػان ،ى
 .2حزب اهلل :أي ٌػد ح ي
كد ى
ػزب اهلل النظ ى
أرسؿ العديد مف مقاتميه لمساندة النظاـ؛ باعتبار أف مصمحة الحزب مرتبطة بكجكد النظاـ ،كفػي
هػ ػػذا الصػ ػػدد صػ ػػرح األمػ ػػيف العػ ػػاـ حسػ ػػف نصػ ػػر اهلل ػ ػػايلن" :إف إسػ ػػقاط النظػػػاـ هػ ػػك مصػ ػػمحة أمريكيػ ػػة

إسراييمية ...كعما الشعب السكرم الحفاظ عما نظامه المقاكـ"ا(سركر. 294 :2016،

 .3ركسيا :أسندت ركسيا النظاـ عما الصعيد السياسػي كعمػا الصػعيد العسػكرم ،كأيدتػه كك فػت
مانعػػة ألم إدانػػة لػػه فػػي المحافػػؿ الدكليػػة ،كهػػذا مػػا من ػ الكاليػػات المتحػػدة مػػف المجػػكء لمجمػػس

األمف ،كأما عف الدعـ العسكرم فأشرفت ركسيا عما تجديد الترسانة العسكرية لمنظاـ ،كأشرفت
عما التمكيؿ ،كما ىدع ً
األسد مف منطمؽ كبف جماح الغرب (التكهة. 2012 ،
الصيف
مت
ى
ى
ي
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ثانيان -أطراؼ ساندت الثكار ضد النظاـ:

 .1تركيػػػا :تزعم ػػت تركي ػػا الحمم ػػة ض ػػد النظ ػػاـ الس ػػكرم ،فأشػػرفت عم ػػا بن ػػاء م يم ػػات اللجي ػػيف
السكرييف ،كاحتضنت القيادات العسكرية المنشقةى عف الجيش السكرم ،كعمػا الػرغـ مػف تزعمهػا

لمحممػػة ضػػد النظػػاـ إال أنهػػا لػػـ تسػػمف بػػأم هجػػكـ عمػػا سػػكرية ،انطل ػان مػػف أ ارضػػيها حسػػب
تصػريف لدبمكماسػي تركػي لككالػػة (فػرنس بػرس  ،كلعػػؿ مػا يفسػر ذلػػؾ أف تركيػا جمهكريػة تعتمػػد

عمػػا مرجعيػػات دسػػتكرية كتش ػريعية ،كتسػػعا فػػي نفػػس الك ػػت أف يكػػكف له ػا دكر إ ميم ػ ٌي تجػػاي
الشػػرؽ األكسػػط ،مككن ػةن ػػكة جديػػدة فػػي محػػكر التكػػتلت العالميػػة (صػػحيفة القػػدس الفمسػػطينية،
. 2011

 .2السعكدية كقطر :تقارب المك ؼ السعكدم القطرم مف األزمة السكرية ،صكصان بعد العممية
العسكرية الركسية ،كهذا المك ؼ تل ا م المك ؼ التركي ليصبف ثلثًي الشكؿ ،كهذا ما أك ٌػدي
كزير ال ارجية القطرم " الد العطية" (محمد ،حسيف. 2015 ،

ثالثان -أطراؼ االستنزاؼ:
 .1الكاليات المتحدة األمريكية :بدأ ذلؾ جمٌيان منذ عاـ  ،2013عندما رفضت إدارة أكباما تطكير
صػػيغة تفػػاهـ لتسػػكية الكيمػػاكم الركسػػية ،التػػي تهػػدؼ لمكصػػكؿ لتسػػكية سياسػػية تنهػػي العػػدكاف

( نديؿ. 2014 ،

 .2إسػرائيؿ :اعتبػػر نتنيػػاهك ػػلؿ كممػػة لػػه فػػي منتػػدل سػػاباف (06/12/2015

ػػايلن" :إنػػه فػػي

حاؿ حكمت (داعش في سكرية أمر سيء" ،كفي حاؿ كاف النظاـ الحاكـ نظامان مقاكمان ،كبحسب األلفاظ التي

است دمها نتنياهك" ،كفي حاؿ حكمت إيراف فػي سػكرية هػك أيضػان أمػر سػيء" .كرأل نتنيػاهك أف فػي ضػكء ذلػؾ

تقكـ اإلستراتيجية اإلسراييمية عما "عدـ العمؿ مف أجػؿ تعزيػز طػرؼ ضػد آ ػر فػي الحػرب الػدايرة ،إنمػا تعمػؿ

عمػػا إضػػعاؼ الطػرفيف معػان .متابعػان" ...إف سياسػػة دكلػػة (إسػراييؿ تقػػدـ عمػػا العمػػؿ بػػيف ال طػػكط" (حيػػدر،

. 2015

 .3فرنسا :سعت فرنسا لتكجيه ضربة عسكرية اضية لمنظاـ السكرم بعد است دامه الكيماكم في
أغسػػطس  ،2013كلكػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة رفضػػت ذلػػؾ ،ك ػػد أسػػهـ هػػذا الػرفض فػػي
تراج الدكر الفرنسي تجاي سكرية ،كاعتبرت فرنسا أف الكاليات المتحدة ذلتها ،إال أنها شاركت
فػػي تكجيػػه ض ػربات ضػػد تنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػلمية (داعػػش  ،كهػػذا مػػا جعمهػػا تسػػير فػػي ركػػب

الكاليػػات المتحػػدة فػػي اسػػتنزاؼ سػػكرية ،فػػي حػػيف أنهػػا شػػعرت ب طػػر تعػػاظـ الػػدكر الركسػػي (

الصالحي. )2015 ،
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 .4تنظيـ الدكلػة اإلسػّلمية (داعػش) :كشػؼ ضػابط االسػت بارات البريطػاني "تشػارلز شػكيبردج"
لؿ لقاء معه ببرناما " صػارم القػكؿ" عمػا محطػة ركسػيا اليػكـ بتػاري  2014/10/9كلػه:

"إف االست بارات البريطانية كاألمريكية تقفػاف كراء كػؿ األحػداث التػي تعصػؼ بػدكؿ فػي الشػرؽ
األكسط ،كأف الم ابرات األمريكية  CIAكاالست بارات البريطانية دفعتا دكالن إلػا تمكيػؿ كتسػميف

تنظيمات مسمحة فػي مقػدمتها تنظػيـ الدكلػة اإلسػلمية (داعػش  ،كأف هػذيف الجهػازيف لعبػا دك انر

هام ػان فػػي تػػأجيا األكضػػاع فػػي المنطقػػة ،لتنتهػػي فػػي نهايػػة المطػػاؼ بػػؿ ثػػلث سػػنكات تقريب ػان
بظهكر ما يعرؼ ب (داعش (صحيفة العرب. 5 :2014 ،

كأشػػار الضػػابط السػػابؽ أيض ػان ،إلػػا أف" :بريطانيػػا كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة هػػدفت إلػػا مػػب

أنظمػػة عر ٌبيػة كفػػؽ أجنػػدت سياسػػتها ال ارجيػػة" ،معتبػ انر بػػأف القػكات األمريكيػػة باسػػتطاعتها تػػدمير
تنظػػيـ "الدكلػػة اإلسػػلمية" بسػػرعة فايقػػة ،لكػػف كاشػػنطف تهػػدؼ مػػف كراء مماطمتهػػا تمػػؾ ،إلػػا إبقػػاء
المنطقة في أزمة متكاصمة الستنزاؼ إيراف أكالن ،كالحصكؿ عمػا الػدعـ المػالي المسػتمر مػف دكؿ

المنطقة في حربها المعمنة ضد (داعش (المرج السابؽ .

عربيػة ،كسػكرية عمػى كجػو التحديػد ،تركػت
عمكمان ،إف الفكضى التػي تعصػؼ بػبعض الػدكؿ ال ٌ
آثػػا ارن كارثيػػة عمػػى جميػػا الصػعد ،السياسػػية كاالقتصػػادية كاألمنيػػة ،كالتػػي ألقػػت بظػػّلؿ صػػعبة
أقطػارن عديػدة فػي
ا
الخّلقػة التػي تضػرب
كمرحمة بحاجة لجيد كبير ،لمتصدم لسياسة الفكضى ٌ

عربية ،ليذا سنتطرؽ إلى آثارىا السياسية االقتصادية كاألمنية.
المنطقة ال ٌ
أكالن -التداعيات السياسية:

 تعتقػد الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة أنهػػا ػادرة عمػػا إحػداث تغييػر فػػي كاعػد المعبػػة فػي المنطقػػةبعد إبرامها صفقة الممؼ النككم اإليراني ،مف لؿ رغبتها فػي اسػتمرار تػأزـ المشػهد السياسػي

كالعسػػكرم فػػي سػػكرية ،ألف ذلػػؾ ي ػػدـ المصػػالف األمريكيػػة ،مػػف حيػػث اسػػتنزاؼ إي ػراف كجعمهػػا

تعيش م مشهد معقد ليس مضمكف النتايا ،في حػيف أف الكاليػات المتحػدة تكاجػه غػركر إيػراف
ناعتها بإتماـ مشركعها التكسعي دكف تقديـ أم تنازالت لها ك(إلسراييؿ  ،كمػا كتجػد الكاليػات
ك ى
المتحػػدة معارضػػة (إسػراييؿ ألم تقػػارب أمريكػػي إي ارنػي عمػػا حسػػابها (مركػػز عمػراف لمد ارسػػات
اإلستراتيجية. 29-28 : 2015،

-

مقت الفكضا ال ٌل ة حالة مف المػكت السياسػي ،كأكجػدت حالػة معقػدة مػف التفػرد كاإل صػاء

في المجتم السكرم.
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غيبػػت سياسػػات الفكضػػا ،الحريػػات كالديمقراطيػػة ،كغمبػػت التعػػاملت األمنيػػة كالعسػػكرية التػػي
 ٌباتت طاغية في كؿ تفاصيؿ كحياة المكاطف السكرم.
كغيبت التمثيؿ السياسي الحقيقي.
 ا تزاؿ السياسة بش ص الرييسٌ ،ػي كالشػػرؽ أكس ػػطي كبالتػػالي ػػركج
 -أفقػػدت دكر سػػكرية اإل ميمػ ػي كالمحػػكرم فػػي النظ ػػاـ العربػ ٌ

ػي – اإلسػراييمي (سػركر ، 297 :2016،كمػا
سكرية بشكؿ شبه نهايي مػف معادلػة الصػراع العرب ٌ
كأكجػػدت األزمػػة السػػكرية بييػػة عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي ،إذ تػػأثرت مجريػػات الصػراع المسػػمف بػػيف
نظاـ األسد كالمعارضة بتكازنات القكة في النظاميف اإل ميمي كالدكلي.

 يدمػرت الدكلػة السػكرية ،كلػـ يبقػا فيهػا شػيء عمػا صػعيد المؤسسػات ،أك الكيػاف السياسػػي ،أكاالجتماعي.
كلعػ ػػؿ امتػ ػػداد بييػ ػػة عػ ػػدـ االسػ ػػتقرار الػ ػػدا مي إلػ ػػا المحيطى ػ ػ ٍيف اإل ميم ػ ػي كال ػػدكلي ،يعيػ ػػد األهميػ ػػة
أصػ ػؿ لم ػػا يس ػػمي ب ػ ػ "الفكض ػػا
لطركح ػػات "ب ػػارم ب ػػكزاف" ،أح ػػد مج ػ ٌػددم النظري ػػة الكا عي ػػة ،ال ػػذم ٌ
الناشػية" " " Emerging Anarchyعنػدما أرل ،أف تمػزؽ الػدكؿ عبػر الصػراعات الدا ميػة يػدف

إلػا معضػػمة أمػف كاسػػتقرار ممتػدة ،اصػػة أف األطػراؼ المتصػػارعة تسػعا الجتػػذاب مؤيػديف لهػػا
مف ارج الدكؿ ،كهك ما يؤدم إلا حالة عدـ استقرار إ ميمي كعالمي (. Buzan,1991:26
ثانيان -التداعيات االقتصادية:
تمر سػكرية بأزمػة ا تصػادية انقػة تىطػاؿ المػدنييف كالدكلػة السػكرية بشػكؿ رييسػي ،دكف أف تتػرؾ
أث انر مباش انر ككاضحان عما ا تصاد النظاـ الذم بات يعتمد عما حمفايه اإل ميمييف في تسيير أمكري

المالية (مركز عمراف لمدراسات اإلستراتيجية. 47 :2015،

 انتشػػار الفقػػر كازديػػادي ،حيػػث يػػذكر تقريػػر (أهػػداؼ األلفي ػة لعػػاـ  2014الصػػادر عػػف األمػػيف
العاـ لألمـ المتحدة "باف كي مكف" ،أف معدؿ الفقر في سكرية ارتف إلا  ،%45في حيف كػاف

قدر التقرير بأنه في حاؿ استمرار األزمة فػي سػكرية سيصػبف
كي ٌ
في عاـ  ،2010فقط  ، %12ي
حكالي  %90مف السكرييف تحت ط الفقر (عدناف عبد الرزاؽ. 2014 ،

 كسػػاد كتػ ً
دمػػر الصػ ػراع اال تصػػاد السػػكرم إل ػػا حػ ٌػد يتحػ ٌػدل التحمي ػػؿ
ػدف كبيػػر ف ػػي اال تصػػادٌ :
الر مي الشامؿ ،كيشير الباحث إلا بعض ما رصدته اإلحصاءات ،فمقد رصدت ال سػاير التػي
تكبػػدها اال تصػػاد السػػكرم طػػكؿ السػػنكات الػػثلث األكلػػا مػػف األزمػػة حػكالي  140مميػػار دكالر،
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منه ػػا  96ممي ػػار س ػػاير القط ػػاع ال ػػاص ،ك 44ممي ػػار دكالر س ػػاير القط ػػاع الع ػػاـ (المرجػ ػ

السابؽ .

 ت ارجػ النػػاتا المحمػػي :بعػػدما كػػاف حػكالي  60مميػػار دكالر فػػي العػػاـ  ،2010ت ارجػ إلػػا نحػػك
 33مميػار دكالر فػػي عػاـ  ،2013كبمغػػت ال سػاير فػػي اإلنتػاج المحمػػي ػلؿ السػػنكات الثلثػػة

 2013 ،2012 ،2011حكالي  70مميار دكالر ( المرج السابؽ .

 استشػ ػراء البطال ػػة :كص ػػؿ مع ػػدؿ البطال ػػة إل ػػا  3.7 ( %16.5ممي ػػكف نس ػػمة ع ػػاـ ،2009
ك ػػدرت البطالػػة بصػػكرة غيػػر رسػػمية بػ ػ  7( % 34مميػػكف نسػػمة فػػي نفػػس العػػاـ كازدادت فػػي

األع ػ ػكاـ ( ، 2012 ،2011،2010كل ػ ػـ تصػ ػػدر إحصػ ػػاييات رسػ ػػمية بعػ ػػد هػ ػػذي اإلحصػ ػػايية.
كبحسػب صػػحيفة محميػػة سػكرية ،كصػػمت البطالػػة كرجحػت معظػػـ المصػػادر غيػر الرسػػمية بأنهػػا
تتراكح بيف  %30ك  %40في عاـ ( 2013فهد. 7 :2014،

ثالثان -التداعيات األمنية:
 حالة مف عدـ االستقرار في الساحة السكرية ،كعما صعيد الساحة العر ٌبية ،حيث نشاهد يكميػان
حالة الفكضا كالقتؿ كالتشريد عبر شاشات التمفزة.
 س ػػمحت الفكض ػػا ألجهػ ػزة االس ػػت بارات العالمي ػػة العب ػػث ف ػػي س ػػكرية؛ فعم ػػا س ػػبيؿ المث ػػاؿ ال
الحصر ،نجحت (إسراييؿ عبر أجهزتها األمنيػة كاالسػت بارية مػف ا تػراؽ سػكرية مػف الػدا ؿ،
كأ ػذت تتػػاب األمػػكر كالتطػػكرات عػػف كثػػب ،مسػػتغمة حالػػة الترهػػؿ كالتشػػتت التػػي انتابػػت أجهػزة

األمف في الدكلة السكرية (سركر. 297-294 :2016 ،

كفػػي ذات السػػياؽ  ،فػػإف الصػراع السػػكرم تػػرؾ ليصػػبف الحػػاؿ عمػػا مػػا هػػك عميػػه األف ،فسػػمحت
الكاليػػات المتحػػدة كالغػػرب لتركيػػا بتػػرؾ حػػدكدها بػػل ر يػػب أك حسػػيب يػػد ؿ كي ػػرج منػػه أنصػػار

أعػيي ًف الم ػابرات التركيػة ،كمػا تػرؾ األكركبيػكف العدي ىػد مػف األشػ اص يتكجهػكف
المعارضة تحت ٍ
ص ٍكب سكرية تحت أعيف الم ابرات األكركبية الم تمفػة أيضػان ،ككػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لمسػعكدية،
ى

دءا
كفي نفس الك ػت يسػمف إليػراف كالنظػاـ السػكرم باسػتقداـ عناصػرهـ مػف كػؿ ىحػ ىدب كصػكب ،بًػ ن
ػاء بالعناصػػر الع ار يػػة كاإليرانيػػة كاألفغانيػػة ،ثػػـ تػػرؾ الص ػراع يغػػذم
مػػف حػػزب اهلل المبنػػاني كانتهػ ن

نفسػػه بنفسػػه ،فػػل يسػػمف بإسػػقاط األسػػد ،كمػػا ال يسػػمف بهزيمػػة المعارضػػة ،تىػ ٍرؾ الطػرفيف يقتػػتلف
فيما بينهما حتا يستىىن ىزؼ كؿ منهما األ ر (مجدم. 2016 ،
دمرت الفكضا ال ٌل ػة كالحػرب الػدايرة فػي سػكرية الػدكر اإل ميمػي لسػكرية ،كأفقػدتها الحضػكر
ٌ 
الدكلي المستقبمي ،بسػبب حالػة التػدهكر األمنػي الحاصػؿ فيهػا ،حيػث إف يدكؿ الجػكار أصػبحت
تقيـ مناطؽ عازلة م سكرية (سركر. 297 :2016 ،
117

ككمػػا أشػػارت تقػػار يير نش ػرتها صػػحيفة الدسػػتكر األردنيػػة فػػي عػػددها المنشػػكر بتػػاري  28يكليػػك
 ، 2015أف الكاليػػات المتحػػدة أى ٍعطىػت ضػػكءان أ ضػ ىػر مشػػركطان لممنطقػػة العازلػػة ،منهػػا :أف تظػػؿ

محصػػكرة بنطػػاؽ جغ ارف ػػي ضػػيؽ نس ػػبيان ،يمتقػػي مػ ػ الحػػد األدن ػػا مػػف متطمب ػػات األمػػف الترك ػػي،
ب لؼ مػا كانػت تطمػف لػه تركيػا مػف تكسػي لهػذي المنطقػة ،لتشػمؿ حمػب كتمتػد بامتػداد حػدكدها

م سكرية ،كبعمؽ يتراكح ما بيف  40 – 30كيمكمت انر (الرنتاكم. 12 :2015 ،

أكردي مجمس
باإلضافة إلا أف سكرية فقدت أكثر مف نصؼ سكانها بيف تما
ٌ
كمشرديف ،كهك ما ى
األمف في بيانه الذم ذكر فيه ،تدهكر الكضػ إلػا حػد كبيػر فػي سػكرية ،حيػث نػزح نحػك نصػؼ
السػػكاف ،ممػػا يشػػكؿ  -بحسػػب األمػػـ المتحػػدة  -مسػػتكل ياسػػيا عالمي ػا ال مثيػػؿ لػػه منػػذ عش ػريف
عامان(الجزيرة نت. 2015 ،

الخّلقة اجتاحت كامؿ أرجاء سػكرية ،حيػث يقمبػت رأسػان عمػى
كخّلصة القكؿ ،أف الفكضى ٌ

عقب ،كأصبح الصراع فييا طائفيان بامتياز ،كال مجاؿ لمحديث عف الثكرة الديمقراطية ممكنان في

مر
النسيج المجتمعي السكرم بالكامػؿ ،لدرجػة أف القتػؿ أصػبح مسػتباحان
ي
ىذه المرحمة ،حيث يد ٌ
كعمى اليكية الدينية أك الطائفيػة ،كمػف الجػدير ذكػره ،أف سػكرية تيعتبػر فػي دائػرة االسػتيداؼ

اإلسرائيمي منذ فترة طكيمة ،عبر خمؽ فتف طائفية كمذىبية فييا ،تمييػدان لتفتيتيػا إلػى كيانػات
صغيرة متناحرة ،كما أنو ال يكجد أم بكادر لحؿ األزمػة السػكرية قريبػان ،كىػذا مػا جعػؿ الشػعب

السكرم يدفا الثمف الباىظ ،كما أف ىذه الفكضى قد تضرب بالمنطقة بأكمميا.

سيناريكىات المستقبؿ:
يمكػػف لنػػا أف نجمػػؿ التك عػػات المسػػتقبمية لألزمػػة السػػكرية فػػي ثػػلث سػػيناريكهات تتمثػػؿ عمػػا
النحك اآلتي:
 -1السػػيناريك األكؿ :التفػػاكض مػػف أجػػؿ الحػػؿ :كهػػك افتػراض ػػايـ عمػػا حػػؿ الممػػؼ السػػكرم
بػالطرؽ السياسػية عبػر التفػاكض بػيف النظػاـ ك ػكل المعارضػة ،كهػذا السػناريك بػدأ ينحصػر بعػػد
اإلف ػراط فػػي اسػػت داـ القػػكة مػػف بػػؿ الجػػيش النظػػامي كالق ػكات الركسػػية ،لكػػف مهمػػا طػػاؿ أمػػد
الحػػرب فلبػ ٌػد بعػػدها للحتكػػاـ لمغػػة التفػػاكض ،كهػػي المغػػة التػػي سػ ً
ػتحد مػػف اإلف ػراط فػػي سػػيؿ
الدماء.

 -2السيناريك الثاني :الحسـ العسكرم :تغمب يكل عما ػكل أ ػرل ،سػكاء النظػاـ كأنصػاري أك
المعارضػػة كأنصػػارها ،كهػػذا ال يػػار تكمػػف ال طػػكرة فيػػه بالتكمفػػة القايمػػة عمػػا المزيػػد مػػف الػػدـ
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كازه ػػاؽ األركاح الت ػػي س ػػيدفعها الش ػػعب الس ػػكرم ،ألف األزم ػػة الس ػػكرية ان رط ػػت ف ػػي متاه ػػات
الحػػرب األهميػػة كاالسػػتجداء بػػالقكة اإل ميميػػة كالعالميػػة ،التػػي تتجاهػػؿ مصػػالف الشػػعب السػػكرم
ياسان بمصالحها.

 -3السيناريك الثالث :استمرار حالة االستنزاؼ :كهذا السيناريك األرجف عما المدل المنظكر،
إذ إف مصالف الكاليات المتحدة األمريكية ك(إسراييؿ تكمف في استمرار األزمة كاستنزاؼ النظاـ

كحرؼ بكصمة الصراع عنها ،كاشغاؿ الدكؿ بالصراعات الدا مية،
كالمعارضة كأنصارهماٍ ،
المحممٌيف
كالفتؾ بكؿ مقدراتها ،كعكامؿ التماسؾ ،كالنهكض فيها ،كهذا ما ٌ
أكدي عدد مف ي

كصناع القرار في (إسراييؿ  ،فالمحمؿ اإلسراييمي "أفرايـ عنبر" ،اؿ" :سيككف كض
السياسييف
ٌ

(إسراييؿ أفضؿ إذا ما أصبف هناؾ دكلة فاشمة عما حدكدنا" (عنبر. 141 :2013 ،

 -4السيناريك الرابا :سيناريك تقسػيـ سػكرية :كهػذا سػيناريك متك ػ  ،كفػي ذات اإلطػار جػاءت
تصريحات السفير األمريكي السابؽ في دمشػؽ (ركبػرت فػكرد

ػلؿ محاضػرة لػه عػف األكضػاع

في سكرية ،نشرت تفاصيمها صحيفة الشػرؽ األكسػط ،منتصػؼ شػهر يكليػك  ،2015تحػدث" :إف
سكرية غدت ذاهبة إلا أف تتحكؿ إلا ست دكيلت بل حدكد ثابتػة :الدكيمػة العمكيػة الممتػدة مػف
دمشؽ إلا اللذ ية م انفتاح عما مناطؽ سيطرة حزب اهلل في لبناف ،كدكيمػة جبهػة النصػرة فػي

منطقػػة الشػػماؿ الغربػػي فػػي إدلػػب كجسػػر الشػػغكر ،كدكيمػػة فػػي الشػػرؽ تابعػػة لػ ػ "داعػػش" ،كدكيمػػة
كرديػة فػي الشػػماؿ الشػر ي فػي الحسػػكة كالقامشػمي ،كدكيمػػة فػي حمػب كضػكاحيها ،كدكيمػة لمجػػيش

السػػكرم الحػػر فػػي الجنػػكب كمػػه بمػػا فيػػه القنيط ػرة .أمػػا العاصػػمة دمشػػؽ فػػإف كضػػعها ،سػػيككف

ككض بيركت لؿ الحرب األهمية المبنانية ك ت ذركتها" (صحيفة الشرؽ األكسط. 2015،

خّلصة:
بعػدة
إف حالة الصراع السكرم تنذر بتشكيؿ نظاـ إقميمي جديد ،كيرتبط صمكد ىذا النظػاـ ٌ
ً
تييػئ لنظػاـ يدكلػي متعػدد ،كىػذا
ممفات بالغة التداخؿ كالتعقيد ،المتعمقة بالشأف الدكلي ،كالتي ٌ
يدلؿ عمى أف عاـ  2016سيتسـ باستمرار الصراع  ،كما تجدر اإلشارة إلى أف إسرائيؿ تمعب

دك ارن كبي ارن فػي ىػذه الترتيبػات الناشػئة ،فالعديػد مػف أطػراؼ النخبػة اإلسػرائيمية تػرفض مشػاركة

إيػػراف كتركيػػا فػػي أم ترتيبػػات إقميميػػة جديػػدة ،حتػػى ال تضػػعؼ فػػي ىيمنتيػػا عمػػى المنطقػػة

ؤل لنظػػاـ إقميم ػي
ال ٌ
عربي ػة ،لػػذلؾ نجػػدىا حريص ػ نة عمػػى اسػػتمرار حالػػة الص ػراع ،كتعرقػػؿ أيػػة ر ن
جديد ،كذلؾ عبر تكثيؼ جيكدىا لدل صناع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية.
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ػير عػ ٌػدة ممفػػات ،أبرزىػػا :تصػػارع القػػكل
كباعتقػػادم ،سػػيبقى االنفػراج فػػي الممػػؼ السػػكرم أسػ ى
الكبػػػرل عمػػػى المصػػػالح السػػػكرية ،كتحديػػػدان الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة كجميكريػػػة ركسػػػيا
االتحادية ،ككذلؾ تسكية التجاذب كاالستقطاب اإلقميمي ،كنجاحو في تشكيؿ جيد مشترؾ بػيف
المككنات السياسية كالعسػكرية الكطنيػة ،كذلػؾ فػي سػبيؿ تغييػر النظػاـ السياسػي القػائـ الػذم

ثبػت عػػدـ قدرتػو عمػػى إدارة الػبّلد ،كالػػذم اتضػح اسػػتمرياره فػي الحكػػـ ،سػيككف عػػامّلن كحػػاف ازن
لمتطػػرؼ ،كعػػدـ االسػػتقرار فػػي المجتمػػا السػػكرم ،باإلضػػافة إلػػى اسػػتخداـ إي ػراف نفكذىػػا فػػي

سػػكرية مػػف أجػػؿ تسػػكية الممػػؼ النػػككم اإليرانػػي مػػا االعت ػراؼ الػ يػدكلي بػػأف إي ػراف ىػػي القػػكة
الكحيدة التي يمكف أف ترتب أمف الخميج كالمنطقة.
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الفصؿ الخامس
عربيان)
أدكات إحداث الفكضى ٌ
الخّلقة كآليات مكجيتيا ( ٌ
المبحث األكؿ :األداة اإلعلمية.
المبحث الثاني :األداة العسكرية.
المبحث الثالث :األداة الفكرية كالثقافية.
المبحث الرابا :األداة السياسية.
المبحث الخامس :األداة اال تصادية.
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عربيان)
أدكات إحداث الفكضى ٌ
الخّلقة كآليات مكجيتيا ( ٌ
تمييد
تتسـ السياسة األمريكية بالديناميكية كالتكتيؾ في اآلليات كالكسايؿ التػي تسػت دمها تجػاي

دكؿ المنطقػػة العر ٌبي ػة ،بهػػدؼ ترجمػػة كتنفيػػذ م ططاتهػػا العدكانيػػة فػػي المنطقػػة ،كتفت ػت كتشػػكيه
نمػي الطايفيػة كا ػتلؽ ال لفػات الدينيػة ،كالمذهبيػة،
هكية كثقافػة شػعكبها مػف ػلؿ ممارسػات تي ٌ
كالعر ي ػػة ،كم ػػا يج ػػرم ف ػػي العػ ػراؽ كليبي ػػا كس ػػكرية كال ػػيمف كمص ػػر كت ػػكنس كفمس ػػطيف كالس ػػكداف
كالص ػػكماؿ ،ك ػػد تط ػػا يؿ دكالن أ ػػرل .ف ػػي نهاي ػػة األم ػػر ،ته ػػدؼ إل ػػا تحقي ػػؽ مص ػػالحها القكمي ػػة
كالسيطرة عما ثركات هذي البمداف ،باإلضافة إلا اتباعها استراتيجية مؽ دكؿ فاشػمة تكػكف غيػر

ػي ،مبػػددة لفك ػرة القكميػػة
ػػادرة عمػػا النهػػكض بشػػعكبها ،كال تسػػتطي أف تمت ػيـ م ػ محيطهػػا العربػ ٌ
العر ٌبيػ ػ ػة أك ال ػ ػػركابط الديني ػ ػػة ،كتض ػ ػػمف ب ػ ػػذلؾ اس ػ ػػتمرار الحي ػ ػػاة ،كالتف ػ ػػكؽ لحميفه ػ ػػا االس ػ ػػتراتيجي
(إسراييؿ .
كم ػػا كأف س ػػرعة التح ػػكؿ ف ػػي السياس ػػة ال ارجي ػػة األمريكي ػػة م ػػف بيي ػػة الثاب ػػت إل ػػا بيي ػػة

المتغي ػػر ،يشػ ػ ٌكؿ ص ػػعكبة عم ػػا ال ػػدكؿ العر ٌبيػ ػة إلمكاني ػػة الس ػػيطرة كالح ػ ٌػد م ػػف الهيمن ػػة األمريكي ػػة،
كمكاجهة التحديات التي تيمقا عما أعتاؽ هذي الدكؿ ،في هذا الصػدد سػكؼ تتطػرؽ الد ارسػة إلػا
العديد مف األدكات التي ينبغي أف تحرص الدكؿ العر ٌبية عما تعزيزها كتنميتها؛ مف أجؿ مكاجهة
هػ ػػذي السياسػ ػ ً
ػات كالم ططػ ػػات األمريكيػ ػػة كالغربيػ ػػة ،كبالتػ ػػالي محاكلػ ػػة إفشػ ػػاؿ م طػ ػػط الفكضػ ػػا

ال ٌل ػ ػػة ،أك عمػ ػػا األ ػ ػػؿ التصػ ػػدم لػػػه كتقمػ ػػيص طكرتػػػه ،كتشػ ػػتمؿ ه ػػذي األدكات عمػ ػػا ،األداة

اإلعلميػػة ،كالعسػػكرية ،كالفكريػػة كالثقافيػػة ،كالسياسػػية ،كاال تصػػادية ،بحيػػث تيش ػ ٌكؿ تمػػؾ األدكات
المباحػػث ال مسػػة لهػػذا الفصػػؿ ،ك ػػد تتطمػػب بعػػض األدكات نكع ػان مػػف اإلسػػهاب فػػي التكضػػيف
اصة إذا كانت تتعمؽ بالبعديف الرسمي كالشعبي ،م التنكيه إلػا م ػاطر إهمػاؿ هػذي األدكات،

ككيؼ يمكف استثمارها (عربيا لمكاجهة الفكضا ال ٌل ة.
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المبحث األكؿ
األداة اإلعّلمية
تمثػؿ األداة اإلعلميػػة صػدارة األدكات التػػي ينبغػي اسػػتغللها لمكاجهػة الفكضػػا ال ٌل ػػة

التي انتابت المنطقة العر ٌبية منطمقة مػف األداة نفسػها ،إذ إف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة أحسػنت
اس ػػتثمار ه ػػذي األداة اإلعلمي ػػة لغ ػػرض إعط ػػاء ص ػػكرة ب ار ػػة كالمع ػػة عنه ػػا ،محقق ػػة ب ػػذلؾ يجػ ػ ٌؿ
مصالحها ،يمسػتغمةن إمكانػات التطػكر التكنكلػكجي الػذم ا تر ػت الػدكؿ العر ٌبيػة .فػي ذات السػياؽ،
حرصت الكاليات المتحدة األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر  2001إلا تمكيؿ حمػلت إعلميػة
كبيػ ػرة (عمني ػػة ك في ػػة تظه ػػر نفس ػػها الكص ػػية عم ػػا مكافح ػػة التط ػػرؼ ك"اإلره ػػاب" ،كأنه ػػا راعي ػػة
الديمقراطية كالحرية ،كأنها الداعـ لثكرات الشعكب ضد الطغياف ،فنلحظ تحكيمها لبعض القنكات

كانشػاء لمحطػػات جديػدة ،مثػػؿ( :فضػايية الحػرة ،راديػػك سػكا كبعػػض شػبكات (اإلنترنػػت  ،بغػػرض

الع ٍكلمػػة كالميبراليػػة الجديػػدة التػػي تسػػعا أف تصػػدرها الكاليػػات المتحػػدة إلػػا دكؿ
التػػركيا ألفكػػار ى
الع ٍكلمة التي تنادم بها (حرب. 30 :2011 ،
المنطقة عبر ى
كاف لهذي األداة عظيـ األثػر فػي تغييػر أنظمػة يبرمتهػا عػاـ  ،2011-2010كال أح ىػد يسػتطي أف
ينكػػر دكر المكا ػ اإللكتركنيػػة األمريكيػػة ،كالفيسػػبكؾ كتػػكيتر عمػػا سػػبيؿ المثػػاؿ فػػي ذلػػؾ ،فضػلن
عػػف القن ػكات التػػي دعمػػت كركجػػت لهػػذا التغييػػر ،كالتػػي تػػدكر حكلهػػا أصػػاب االتهػػاـ فػػي الت ً
بعيػػة
ٌ
األمريكية (عبد الغني. 107 :2006 ،
اإلعلـ منذ مطم القرف الحادم كالعشػريف أ ط ىػر األدكات التػي تح ٌػرؾ الشػعكب كتيػؤثر
كلقد مثٌؿ
ي
فيها ،فاألحداث الجارية ال تقتصر عما الحككمات فحسب؛ بؿ ش ٌكؿ اإلعلـ أيضان العبان أساسيان
فػػي سػػاحة صػػياغة األحػػداث ،ال سػػيما إذا كانػػت المتمقػػي كالمتػػاب لرعػػلـ مػػف الطبقػػات التػػي ال
تستطي أف تحمؿ األحداث كتربطها ،في ظؿ سػيطرة كهيمنػة إعلميػة تسػعا أف تحققهػا الكاليػات

المتحدة األمريكية (كندم. 10 :2008 ،
ػركج
كفي ذات السياؽ ،نلحظ أف العديد مف القنكات الفضايية كالمجػلت كالصػحؼ كاإلذاعػات ت ٌ
الع ٍكلمػػة كالديمقراطيػػة كالحريػػة التػػي تحيطهػػا الشػػبهات فػػي مصػػدر تمكيمهػػا ،كتتظػػاهر بأنهػػا
لفكػرة ى
مستقمة ،في حيف أف ممارساتًها تككف ارجة عف يك ٌؿ األيطر ً
المهى ٌنيػة لمعمػؿ اإلعلمػي (محفػكظ،
. 18 :2003
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إف لمفكضا ال ٌل ة دك انر إعلميان كاضحان ،كبدكرم كباحث ال أميؿ إلا أصحاب الرأم في أف ما

ػي هػػك صػػناعة أمريكيػػة مبرمجػػة ،بػػؿ أرجػػف بػػأف الكاليػػات المتحػػدة
حػػدث مػػف ثػػكرات الربي ػ العربػ ٌ
اسػػتطاعت إدارة كهندسػػة الفكضػػا ال ٌل ػػة ،كتػػـ إتقػػاف دكرهػػا اإلعلمػي كاستشػػركا ذلػػؾ مػػف أجػػؿ
التقنيػيف
تحػريض الشػػعكب ،كأسسػكا غػػرؼ عمميػػات مفيػػة إلدارة هػػذي الفكضػػا بأعػػداد كبيػرة مػػف
ٌ

اإلعلمييف ،لتعزيز "نظرية الفكضا ال ٌل ة" كتحقيؽ أهدافها (البياتي. 9 :2014 ،

عربي ػة ،أف كسػػائؿ اإلعػػّلـ؛ كالسػػيما الحديث ػة
لقػػد أثبػػت الكاقػػا الػػذم تشػػيده الػػدكؿ ال ٌ
عربػي" ،إذ
منيا ،كشبكات التكاصؿ االجتماعي كانػت كراء األحػداث األخيػرة
ٌ
المسػماة "بػالربيا ال ٌ

إنو باستطاعة ىذه الكسائؿ أف تػدخؿ كػؿ بيػت كتنقػؿ لػو األخبػار ،بػؿ حتػى تسػتطيا أف تنقػؿ
الصػػكر كمقػػاطا الفيػػديك .كتكمػػف مخػػاطر اإلعػػّلـ الجديػػد فػػي أف باسػػتطاعة أم شػػخص أف
يؤسس صفحة عمى مكقا تػكيتر أك فيسػبكؾ مػف دكف تكمفػة ماليػة أك أم التػزاـ ،كيمكػف ليػذ

الشػػخص أف يصػػبح مػػف أىػػـ المصػػادر لنقػػؿ األخبػػار ،كمػػا حػػدث ذلػػؾ فػػي الثػػكرتيف المصػػرية
كالتكنسية كسبقيا المظاىرات الكبيرة في إيراف عقب االنتخابات الرئاسية عاـ .2009
كادراكان لحجـ المخاطر ،فَف ىذه الشبكات كىذه الكسائؿ اإلعّلمية ال تقتصر عمى نقؿ األخبػار

تغير القيـ كالسمكؾ ،كىذا مػا تدركػو كتسػعى إليػو الكاليػات
كاألحداث ،بؿ يتعدل إلى أنيا باتت ٌ
المتحدة كالعديد مف الدكؿ الغربية.
إف السػػيطرة اإلعلميػػة أثنػػاء األزمػػات السػػا نة تشػػبه السػػيطرة الجكيػػة ،كالزلنػػا نسػػتذكر اإلعػػلـ
المكج ػه الػػذم ىهٌي ػأ لغػػزك الع ػراؽ مػػف إطل ػػه لألكاذيػػب ،كشػػيطنته لنظػػاـ ال ػرييس صػػداـ حسػػيف،
ٌ
كتركيجه لكجكد أسمحة الدمار الشامؿ ،كاظهار الغزك عما أنه المنقذ كالم مص مف نظػاـ صػداـ
حسيف ،فما كاف لذلؾ أف يتـ دكف تمهيد لمطريؽ مف بؿ اإلعلـ (سركر. 65-64 :2003،
ػلـ ػكةن اسػتراتيجية يتكجػب
كتندرج األداة اإلعلمية ضمف مفهكـ األمف القكمي لمدكؿ ،كيعد اإلع ي
الحفاظ عميها ،كتنميتها ،كايلؤها االهتماـ كالمتابعة الحثيثػة مػف بػؿ أصػحاب القػرار فػي الدكلػة.
فف ػػي ظ ػػؿ انفت ػػاح الح ػػدكد كالفض ػػاءات كعػػػدـ س ػػيطرة الدكل ػػة عم ػػا الفك ػػر كالثقاف ػػة ،أدرؾ العػػػالـ

ال ارجي القكة الكامنػة فػي اإلعػلـ ،كأصػبف مػف أهػـ الكسػايؿ التػي يرتكػز عميهػا فػي م ططػاتهـ

الع ٍكلمػػة أك األمركػػة ؛ حيػػث تتصػػدر الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة يػػادة
األجنبيػػة كالتبريػػر لظػػاهرة ( ى
الع ػػالـ ،كتس ػػعا لنش ػػر مف ػػاهيـ جدي ػػدة ،مث ػػؿ :مفه ػػكـ "المكاطن ػػة اإلنس ػػانية" ،م ػػف ػػلؿ الكس ػػايؿ
مقدرتها عما إذابة الحكاجز بيف الثقافػات ،كاألديػاف كالحضػارات ،ك ػد رأينػا
اإلعلمية التي أثبتت ى
أف معظػـ مػػا تػ ٌػـ تنفيػ يذي مػػف م ططػػات كصػػمت أحيانػان إلػػا درجػػة احػػتلؿ دكؿ ،عبػػر تهييػػة الػػرأم
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العػالمي كالتأييػػد الػدكلي الػػذم تشػكؿ عبػػر االسػتراتيجيات اإلعلميػػة التػي امػػت الكاليػات المتحػػدة
األمريكية في صناعتها ،لتحقيؽ أهدافها التي ال يمكػف أف تحققهػا بػدكنها ،مثممػا حػدث فػي ليبيػا،

كالعػ ػراؽ كأفغانس ػػتاف م ػػف بمه ػػا ،كال ازل ػػت هن ػػاؾ مح ػػاكالت ف ػػي دكؿ عر ٌبيػ ػة أ ػػرل ،مث ػػؿ :س ػػكرية
كغيرها(المنيرم. 2014 ،
كفػػي هػػذا السػػياؽ ،تجػػد تميػػز دكلػػة طػػر فػػي هػػذا الجانػػب ،إذ إنهػػا أدركػػت هػػذي األهميػػة فػػي ك ػػت
سابؽ ،كأصبحت تمثؿ السبؽ في هذا المجاؿ في المنطقة العر ٌبية.

البد مف ضركرة التفكير في تطكير الكسايؿ اإلعلمية كالر ي بها ،كهذا االهتماـ ناتا مف تسارع
ٌ
األحػػداث فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة كا ػػتلط األمػػكر التػػي كصػػمت إلػػا حػ ٌػد الفكضػػا التػػي طالػػت كػػؿ
المككنات في المجتمعات ،كانطل ػان مػف أحقٌيػة الػدكؿ فػي حمايػة نفسػها مػف طػر (سػلح تػدفؽ
المعمكمات المغمكطة ،كاالفتراءات الباطمػة كاإلشػاعات ،التػي لهػا انعكاسػات طيػرة عمػا مسػتقبؿ

الدكلة ،باعتبار أف أمف الدكلة ال يقتصر عما يبعػدي العسػكرم التقميػدم ،بػؿ عمػا اتسػاعه إلدراؾ
الم اطر المباشرة كغير المباشرة (عامر. 2014 ،
كبعػد معرفػػة أهميػة اإلعػػلـ كات ػاذ ال طػكات العمميػة للرتقػػاء بػه ،البػ ٌػد مػف تكظيػػؼ اإلعػلـ فػػي
دمة المجتمػ كاألمػف القػكمي ،ىكػ ٍكف أف ارتبػاط اإلعػلـ كثيػؽ باألكضػاع السياسػية كاال تصػادية
كاالجتماعيػػة ،كي ػرتبط بقػػكل الدكلػػة الشػػاممة ،كمػػف ثى ػ ٍـ يسػػعا لتحقيػػؽ األمػػف القػػكمي مػػف ػػلؿ

التغطية اإلعلمية ،كاإلسهاـ في بناء المكاطف ،كتحصينه مف الغزك اإلعلمػي كالفكػر المعػادم،

ينمي الكعي السياسي لممكاطنيف كادراكهـ لما يدكر حكلهـ في السػاحة الدا ميػة كال ارجيػة
ككذلؾ ٌ
(المنيرم. 2014 ،
كبتصكرم ،أف جكىر اإلشكاؿ في تطكير ىذه األداة لمكاجية المخاطر يكمػف فػي قػدرة
ٌ

اآللة اإلعّلمية األمريكية عمػى اختطػاؼ الحقيقػة كالتضػميؿ كالتشػكيش المتبػا منيػا ،كػؿ ذلػؾ
يككف عمى حساب الشعكب التي تقا ضػحية ىػذه األكاذيػب ،يػأتي ذلػؾ فػي ظػؿ إىمػاؿ كعجػز

لحد التغافؿ الذم يطرح فػي أذىاننػا تسػاؤالن عػف مػدل
عربي ،تشعر أحيانان بأنو مقصكد ،يصؿ ٌ
ٌ
كعي القائميف عمى أمر تمؾ الدكؿ بمفيكـ اإلعّلـ كأىميتو كتأثيره.
ت
ػي مريػػر ،كيعػػاني مػػف كثيػػر مػػف اإلشػػكاالت التػػي م ٌك ىنػ ى
ككمػػا أسػػمفت ،بػػأف كاقػػا اإلعػػّلـ العربػ ٌ
الغػػرب مػػف فػػرض السػػيطرة اإلعّلميػػة عميػػو ،بػػؿ كحتػػى جعمتٍػ يو أداة فػػي صػػالحيا ،كفػػي إشػػارة
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ػي ،كىمػػا :النمػػكذج السػػكرم كالنمػػكذج المصػػرم
بسػػيطة لنمػػكذجيف مػػف نمػػاذج اإلعػػّلـ العربػ ٌ
نّلحظ أف:
متميز ،كحرص النظاـ عما السيطرة الكاممة عما
كم
ه
 سكرية حرصت أف ال يككف لها إعلـ هكسػػايؿ اإلعػػلـ كصػػادر حريػػة التعبيػػر ،فأصػػبف اإلعػػلـ محككمػان بػػالنها األحػػادم لمحػػزب ،بينمػػا
يتجاهؿ كؿ التعددية المطمكبة ،كهذا يتيف لمغرب إثارة األ بار بالركايػة التػي يشػاؤكف ،مػ انفتػاح

بكؿ لدل المجتم ( ميكم. 2014 ،
بار القى ى
التكنكلكجيا فمف السهؿ أف تمقا تمؾ األ ي
ػحاب رؤكس األم ػ ػكاؿ،
 -أمػ ػػا كا ػ ػ الحالػ ػػة المص ػ ػرية ،فنجػ ػػد أف اإلعػ ػػلـ المصػ ػػرم يمتمكػ ػػه أصػ ػ ي

كالم ار ب إلا األياـ األكلا لثكرة  25يناير يتضف له ذلؾ ،حيث إف القنػكات اإلعلميػة اصػطفٌت
إلا جانب النظاـ السابؽ الػذم تربطػه بػه مصػالف ا تصػادية ،فسػعا لتشػكيه الثػكرة كالتشػكيؾ فػي

تنحػ ػي الػ ػرييس األس ػػبؽ مب ػػارؾ تجاه ػػؿ نق ػػؿ أ ب ػػار المي ػػداف إل ػػا أف ازدادت الق ػػكة
نكاياه ػػا ،كبع ػػد ٌ
الثكريػػة ،كمػػا أف اإلعػػلـ يعػػاني مػػف العديػػد مػػف إشػػكاليات إحػػدل حػػاالت االنفػػلت كالػػل ًمهىنيػػة
الحاليػػة عمػػا شاشػػات التمف ػزة كالصػػحؼ كغيرهػػا .كفػػي ذات السػػياؽ ،يبػػدك كاضػػحان غيػػاب آليػػات
ترشيد األداء اإلعلمي التي تيتػيف لمغػرب كالمسػتفيديف مػف هػذا الكا ػ المجػاؿ الكاسػ لمتػد ؿ فػي
شيكف البلد.
البد مف ات اذ طكات ضػركرية ،كلعػؿ أهمهػا أعمػاؿ القػانكف،
كفي إطار تلفي هذي االشكاالت ٌ
كضماف الممارسة المهنية مف ػلؿ نصػكص تشػريعية كاضػحة ،باإلضػافة إلػا التػدريب لتحقيػؽ
الممارسػػة المهنيػػة ،كبالتػػالي فػػإف ثلث ػة أط ػراؼ ذات صػػمة بػػذلؾ ،كهػػي ،الدكلػػة كالمجتم ػ كذكك

اال تصاص (مكرـ. 2015 ،

كبعد استعراض ىذيف النمكذجيف ،نخمص إلى أف (الدليمي: 2011 ،
و
الع ٍكلمة كالتقدـ المذهؿ في التكنكلكجيا باإلضافة
بي يكاجه تحديات كبيرةن ،أهمها :ى
 اإلعلـ العر ٌالع ٍكلمة.
إلا احتكار ى
ػي ال يقتصػػر عمػػا شػػرح ضػػايا األمػػة العر ٌبيػة ،بػػؿ كيسػػاهـ فػػي إعػػادة بنػػاء
 دكر اإلعػػلـ العربػ ٌبي.
الفكر العر ٌ
 الظركؼ التي تمر بها البمداف العر ٌبية تفرض عما اإلعلمييف ضركرة االلتزاـ بمسؤكلياتهـ.البد لها مف إدراؾ األهمية القصكل لرعلـ كالعمؿ عما إنشاء منظكمة تعاكف
 الدكلة العر ٌبية ٌمشتركة تدرؾ حجـ الم اطر.

كفي إطار رؤية تأممية استشرافية للرتقاء بالكا

المتردم يتطمب ما يمي (طالب: 2008 ،
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ػي إسػػلمي مميػػز فػػي محاكلػػة االسػػتنهاض
 ضػػركرة العمػػؿ عمػػا صػػياغة نظػػاـ إعلمػػي عربػ ٌ
الذاتي.
 االنفكاؾ مف المركزية اإلعلمية كاحتكار المعمكمة مف بؿ الغرب.
 رف يد القدرة السياسية عف اإلعلـ.

 االستمرار في كشؼ الحقايؽ كالم ططات التي يقكـ عميها اإلعلـ الغربي.
كهذي ال طكات مطمكبة مف م تمؼ الفيات كالجهات كالمؤسسات ذات العل ة بالنشاط اإلعلمػي
س ػكاء عمػػا المسػػتكل السياسػػي أك المسػػتكل العممػػي األكػػاديمي ،أك المسػػتكل العممػػي المهنػػي أك

المستكل االجتماعي كاال تصادم (طاش. 2012 ،
 المس ػػتكل السياس ػػي :الب ػ ٌػد م ػػف أف تك ػػكف الحككم ػػات مؤمن ػػة كمقتنع ػػة بأهمي ػػة أف يك ػػكف نظ ػػاـإعلمي بش صيته المستقمة باستراتيجية كاضحة تحقؽ المصمحة العامة.

 المستكل االجتماعي كاال تصادم :تغيير النظرة الدكنية التي تسكد المجتمعات العر ٌبية ،كا ناعالقطاع األهمي بأهمية االستثمار اال تصادم في ميداف اإلعلـ.
 المسػ ػػتكل األكػ ػػاديمي :االهتمػ ػػاـ بافتتػ ػػاح ال يكمي ػ ػات كالمعاهػ ػػد األكاديميػ ػػة التػ ػػي تيٍنم ػ ػي القػ ػػدر ًات
ٌ
ٌ
اإلعلميػةى ،كتسػػهـ فػي دفػ عجمػػة النم ٌػك اإلعلمػي ،كتحقػؽ سياسػػة االعتمػػاد عمػا الػػذات ،كػػذلؾ

المعاهد اإلعداد الفكرم كاأل ل ي المتميز لمككادر.
الكميات ك
ٌأال تتجاهؿ هذي
ي
ي
 -المسػػتكل المهنػػي ال ػكا عي :استشػػعار المسػػيكلية العظيمػػة مػػف بػػؿ القطػػاع الحكػػكمي كالقطػػاع

لبد مف حسف ا تيار المسؤكليف كالعامميف في المؤسسات اإلعلمية التكجيهية.
األهمي ،ف ٌ
ػي
فػػي الخّلص ػ نة ،يػػرل الباحػػث ،أف اإلعػػّلـ أصػػبح يأخػػذ ٌ
حي ػ ازن كبي ػ ارن مػػف حيػػاة الم ػكاطف العربػ ٌ
كاىتماماتػػو ،كلػػـ يعػػد اإلعػػّلـ المحمٌػي ىػػك الػػذم يػػتحكـ فػػي إيصػػاؿ المعمكمػػة إليػػو ،بػػؿ أصػػبح

اإلعػػّلـ العػػالمي بكسػػائمو كقنكاتػػو المختمفػػة يشػػ ٌكؿ أداة فعالػػة فػػي تكجيػػو الشػػعكب كتكجيػػو

عربي ػة  ،كعميػػو يتطمػػب
السياسػػات ،كخاصػػة خػػّلؿ ىػػذه الفتػػرة الميمػػة التػػي تمػػر بيػػا األمػػة ال ٌ
استغّلؿ أمثؿ ليذه األداة في كشؼ كفضح السياسة األمريكية في المنطقة المتمثمة حاليان فػي

الخّلقة.
الفكضى ٌ
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المبحث الثاني
األداة العسكرية
ال تقتصر نظرية الفكضػا ال ٌل ػة عمػا مػا دعػت إليػه الكاليػات المتحػدة مػف إصػلحات

كاطلؽ لمحريات ،بؿ تعدل ذلؾ ليصؿ إلػا تغييػر األنظمػة الحاكمػة القايمػة ،بػدكاف أنهػا أنظمػة
اسػػتبدادية دكتاتكريػػة ،كعمػػا الػػرغـ مػػف أف بػكادر الفكضػػا ال ٌل ػػة أعمنػػت  -صػراحةن  -بػػإطلؽ

تصريحات المستشارة (ككندالي از رايس  ،إال أنه مف ال طأ أف نعتبر بداية الفكضا ال ٌل ة ارتبط
العمىنًي بهػا ،فمنػذ حػرب الكاليػات المتحػدة عمػا "اإلرهػاب" بعػد عػاـ 2001
فقط بتك يت التصريف ى
أم صػمة بػدعـ "اإلرهػاب" ،
كاحتللها ألفغانستاف ،ثـ غزك العراؽ عاـ ( 2003الذم لػـ يكػف لػه ٌ

الحجر األكؿ في األنظمة السياسية العر ٌبية ،التي سػعت
اليات المتحدة األمريكية
الذم اعتبرتٍه الك ي
ى
إل ػػا تغييره ػػا ب ػػالقكة العس ػػكرية ،كالت ػػي ه ػػي إح ػػدل أدكات تنفي ػػذ الفكض ػػا ،كب ػػالرغـ م ػػف ا تص ػػار
اسػػت داـ الق ػػكة ف ػػي بداي ػػة األم ػػر به ػػذيف المثمػػيف ،إال أف ه ػػذا األم ػػر ال يعن ػػي تك ػػؼ العم ػػؿ به ػػذا

االتجػػاي ،فقػػد اسػػتندت الكاليػػات المتحػػدة عمػػا م ػػا ييسػػما الحػػرب باإلنابػػة أك الككالػػة

Proxy

ػرب لبنػاف عػاـ  ،2006كأيضػان العػدكاف عمػا
) Warsعبر ذراعها اإل ميمي (إسػراييؿ فكانػت ح ي
غزة عاـ  ،2009 -2008ككصكله إلا درجة الحرب ،ثـ عاـ  2011-2010كانت ليبيا تمثؿ
الحجػػر الثػػاني الػػذم ك ػ تحػػت تػػد ؿ (النػػاتك  ،لتغييػػر نظػػاـ الحكػػـ ،كنجػػدها حالي ػان تمعػػب نفػػس

الػػدكر التكتيكػػي فػػي سػػكرية كالعديػػد مػػف دكؿ المنطقػػة األ ػػرل ،لهػػذا فػػإف حجػػـ التهديػػد العسػػكرم

التي تكاجهػه الػدكؿ العر ٌبيػة يتطمػب جبهػة مكحػدة مضػادة لهػذي الهجمػة التػي تػنهش بمػدف المنطقػة
العر ٌبية.
كفي سياؽ المساعي كاألهداؼ األمريكية لمهيمنة عما منطقة الشرؽ األكسط بأ ػؿ تكمفػة كبأسػرع

ك ػػت ػػاؿ ال ػرييس األمريكػػي (بػػاراؾ أكبامػػا  " :سػػنبقا متحف ػزيف كمتيقظػػيف ،السػػيما فػػي الشػػرؽ األكسػػط،

بأسػ ػ ًري أف يعػػرؼ أف الكالي ػػات المتح ػػدة س ػػتحافظ عمػػا تفك ه ػػا الن ػػكعي
سػػن فض م ػػف المكازنػػة ،لك ػػف عمػػا الع ػػالـ ٍ
العسكرم بقكات أ ؿ عددان ،كأسرع انتشا انر كتد لن ،كأعما تدريبان ،كذات درة فايقة عما التعامػؿ مػ أم ظػرؼ أك

تهديد طارئ" (طرشكبي. 2015،

كفي هذي الكممػات إ ػرار صػريف مػف الػرييس األمريكػي "بػاراؾ أكبامػا" باسػت دامه لػألداة العسػكرية

التي الزالت تمتد إلا المنطقة العر ٌبيػة كالشػرؽ األكسػط كغيرهمػا مػف الػدكؿ ،السػيما كأف الكاليػات
المتحدة األمريكية تقسـ العالىـ إلا ًستٌة أ اليـ عسكرية ،كتق منطقة الشرؽ األدنا كآسيا مثلن في

إطػػار مػػا ييسػ ٌػما القيػػادة المركزيػػة ) ،(Centcomالتػػي تقػ تحػػت يػػادة الجنػراؿ "تػػكمي فػرانكس"،
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كهػػي منطقػػة تمتػػد مػػف مصػػر حتػػا المغػػرب غربػان كحتػػا الهنػػد فػػي االتجػػاي اآل ػػر ،ككػػذلؾ تشػػمؿ

باكسػػتاف كالسػػعكدية كأفغانسػػتاف كجنكب ػان حتػػا السػػكداف ،أمػػا المنطقػػة مػػف شػػرؽ مصػػر  -كالتػػي

تشػ ػ ػػمؿ "إس ػ ػ ػراييؿ"  -فهػ ػ ػػي تق ػ ػ ػ ضػ ػ ػػمف المنطقػ ػ ػػة العسػ ػ ػػكرية األكركبيػ ػ ػػة ،أك القيػ ػ ػػادة األكركبيػ ػ ػػة

) ، EUROCOMكهػػي يػػادة أساسػػية ضػػمف القيػػادات السػػت ،ثػػـ تػػأتي بعػػد ذلػػؾ يػػادة المحػػيط
الهادم أك الباسفيؾ ككـ إلا آ ر هذي القيادات التي ترتبط مباشرة بالقيادة المشتركة ،التػي تصػؿ
بيف البيت األبيض كك ازرة الدفاع (السعدني. 2013 ،
كالزالت الكاليات المتحدة األمريكيػة تسػ ٌ ر كػؿ إمكاناتهػا العسػكرية لتنفيػذ م ططاتهػا فػي المنطقػة
العر ٌبيػة ،كنحػػف أمػػاـ اسػػتراتيجية عسػػكرية أمريكيػػة معػ ٌػد لهػػا أف تكػػكف مكجػػكدة فػػي الشػػرؽ األكسػػط
لفت ػرة طكيمػػة ،كأف شػػبكة القكاعػػد العسػػكرية األمريكيػػة فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة مكزعػػة بشػػكؿ يػػؤمف
ديمكمػة عممياتهػا الحربيػة الحاليػة كالمقبمػة ،كفقػان السػتراتيجيتها العسػكرية كالسياسػية التػي سػاهمت
في تدمير العديد مف مجتمعات العالـ كافٌة ،ك مٌفت مشاكؿ ا تصادية ،كارتفػاع فػي أسػعار الػنفط
كغلء في مقكمات اال تصاد العالمي ،جراء استراتيجية الحػركب االسػتبا ية كالتػد لت العسػكرية
كالهيمنػػة عمػػا ثػػركات الشػػعكب ،كنشػػر سياس ػػة الفكضػػا؛ سػػعيان لتنفيػػذ مشػػركع القػػرف األمريك ػػي

الجديد (العزاكم. 2009 ،

عربية التػي ال تػزاؿ األداة العسػكرية األمريكيػة تسػتخدـ ضػدىا
كسكؼ يتـ التطرؽ إلى الدكؿ ال ٌ
بيدؼ تشخيص الكاقا ،بيدؼ التكصؿ إلى خطكات تسيـ في التصدم ليذه األداة العسكرية.
عربية التي تعرضت لمتػدخؿ العسػكرم األمريكػي
كفي ىذا السياؽ سيتـ استعراض أبرز الدكؿ ال ٌ
في مرحمة ما بعد احتّلؿ العراؽ عاـ ( 2013ساسة بكست. 2015،
 -1سكرية:
يبػػرز التػػد ؿ العسػػكرم األمريكػػي فػػي سػػكرية ضػػمف التحػػالؼ الػػذم تقػػكدي عمػػا مكا ػ الدكلػػة

اإلسلمية في العػراؽ كسػكرية "داعػش" ،كشػمؿ القصػؼ باسػت داـ طػايرات بػدكف طيػار ،كالمكا ػ

في شماؿ سكرية ،كاستي دمت كذلؾ سفف حربيػة تحمػؿ صػكاري تكمػاهكؾ لضػرب حمػب ،ككػذلؾ
ػتهدفت منطقػة الرٌػة باعتبارهػا معقػلن لمتنظػيـ ،كفػي أغسػطس مػف عػاـ  ،2015ص ٌػرح النػاطؽ
اس ي
شنت أكؿ ضربة جكية عما التنظيـ في سكرية
باسـ ك ازرة الدفاع األمريكية" :إف الكاليات المتحدة ٌ
مف اعدة تركية في مدينة أضنة "(ساسة بكست. 2015،
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 -2العراؽ:
نشػػرت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  450عنص ػ انر لزيػػادة جيشػػها فػػي الع ػراؽ ،كجػػاء ذلػػؾ بعػػد

تصريف مف البيت األبيض صرح به الرييس "أكباما" في الحػادم عشػر مػف يكنيػك  ،2015كيبمػن

عػػدد الق ػكات األمريكيػػة بػػالعراؽ  3350جنػػديان بعػػد ثػػلث سػػنكات عمػػا االنسػػحاب الرسػػمي مػػف

كتبرر ك ازرة الدفاع األمريكية هذي األعداد بأنهػا تػكفر الػدعـ كالمسػاعدة كالت طػيط لمقػكات
العراؽٌ ،
الع ار ي ػػة .كامت ػػد الت ػػد ؿ العس ػػكرم إل ػػا إنش ػػاء اع ػػدة أمريكي ػػة جدي ػػدة ف ػػي منطق ػػة حري ػػر بػ ػإ ميـ
كردسػػتاف ،كيػػذكر أف الضػر ً
بات الجكيػةى ضػػد تنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػلمية فػػي العػراؽ كالشػػاـ "داعػػش"
كصمت إلا ما يقارب مف  70ضربة جكية (المرج السابؽ .

 -3الصكماؿ:
بتػاري  14يكليػك  ، 2015صػػفت الطػايرات الحربيػػة األمريكيػة أهػدافان لتنظػػيـ "الشػباب" كأكضػػف

المتحدث باسـ البنتاجكف الجنراؿ "جيمس بريندؿ " :أف هذي الهجمات جاءت لمقضاء عما إحدل
الحمػػلت "اإلرهابيػػة" التػػي كانػػت تسػػتهدؼ ػكات بعثػػة االتحػػاد اإلفريقػػي فػػي الصػػكماؿ" (المرج ػ

السابؽ .

 -4اليمف:
بػػدأت الهجمػػات منػػذ عػػاـ  2002كازدادت ػػلؿ فت ػرة كاليػػة "أكبامػػا" ،عبػػر اسػػت داـ طػػايرات

بدكف طيار ضد مكا ػ تابعػة لتنظػيـ القاعػدة ،كيتػراكح عػدد العمميػات المعمػف عنهػا لطػايرات دكف
طيار في اليمف بيف  54ك  64عممية ،تؿ فيها ما بيف  268إلا  393ش صان ،بحسب تقارير

صػػادرة مػػف الحكػػكمتيف اليمنيػػة كاألمريكيػػة .كمػػا أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة أعمنػػت دعمه ػا

لمتحالؼ "عاصفة الحزـ" بالمشاركة الفعمية في اليمف (المرج السابؽ .
 -5ليبيا:

ػادؽ مجمػػس األمػػف  -مػػدفكعان بػػإدارة ال ػرييس "أكبامػػا"  -عمػػا
فػػي  17مػػارس عػػاـ  2011صػ ى
القػرار ر ػػـ ( 1973الػػذم يسػػمف بالتػػد ؿ العسػػكرم فػػي ليبيػػا ،مػػف أجػػؿ إنقػػاذ أركاح المتظػػاهريف
المناديف بالديمقراطية ضد الرييس السابؽ "معمر القذافي" ،كما تأسسػت اعػدة عسػكرية
الس ٌ
ممييف ي
سػرية فػػي طػرابمس فػػي صػيؼ عػػاـ  2012لتػػدريب ػكات مكافحػػة "اإلرهػػاب" الميبػػي ،كتػـ تكسػػي
الحممػػة العسػػكرية ضػػد تنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػلمية فػػي الع ػراؽ كالشػػاـ "داعػػش" ،لتشػػمؿ التنظػػيـ فػػي

"ليبيا" كغيرها مف الدكؿ ،حسبما أكضف كزير الدفاع األمريكي "آشتكف كارتر".
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ممػػا الشػػؾ فيػػه أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تسػػعا لتحقيػػؽ أهػػدافها بػػأم شػػكؿ مػػف

األشكاؿ حتا لك كاف ذلؾ يتحقؽ بالعدكاف عما األمة العر ٌبيػة نفسػها كعمػا تراثهػا كافػراغ هكيتهػا
كثقافتها ،كتحكيمها إلا مجمكعة أفراد يفكركف في إطار ما تريد ،لذلؾ فإف المنطقة العر ٌبيػة تشػهد
غطرس ػػة الق ػػكة األمريكي ػػة كطغيانه ػػا باألس ػػمحة كاآللي ػػات كاألس ػػاطيؿ كالطيػػراف ،تح ػػت ذريع ػػة ن ػػزع

أسمحة الػدمار الشػامؿ المزعػكـ فػي العػراؽ ،أك ذريعػة محاربػة "اإلرهػاب" ،كنشػر الديمقراطيػة ،فػي
ظؿ انهيار فاعمية القكل العالمية ،التي يمكف أف تقؼ بكجه الغطرسة األمريكية ،كضعؼ النظػاـ

بي اإل ميمي ،كتنحية الجماهير العر ٌبية في بناء حياتها كمستقبمها ،في ظؿ صمت مريب مػف
العر ٌ
معظـ األنظمة السياسية العر ٌبية ،مما يكحي بتكاطؤ مباشػر أك غيػر مباشػر مػ الكاليػات المتحػدة

حكؿ نفسه إلا أداة م تحركها هذي اإلدارة ضد شعكبها
األمريكية ،حتا إف بعض هذي األنظمة ٌ
(العكدات. 2013 ،
ػي كحالػػة التشػػرذـ كالتفتػػت التػػي
البػ ٌػد مػػف اسػػتعراض أهػػـ التحػػديات التػػي أدت إلػػا الضػػعؼ العربػ ٌ
تتعرض له المنطقة العر ٌبية:

 .1عدـ االتفاؽ عما عدك مشترؾ بيف الدكؿ ،فمنهـ ال يرل في (إسراييؿ

طر عما مصػالحة،
ان

ككص ػ ىػؿ لحال ػػة التطبيػ ػ  ،ف ػػي ح ػػيف أف (إسػ ػراييؿ ضػ ػربت يدكالن بأكممه ػػا ،كمص ػػر س ػػابقان كلبن ػػاف
ػي ،إال
كسكرية كاليمف ،كالحركب عما غزة ،حتا م د ػكؿ "داعػش" كتهديػد جديػد لألمػف العرب ٌ

أف هناؾ دكالن الزالت معتبرة أف داعش ليس تهديدان حقيقيان؛ بؿ كذهبت إلا حػد دعػـ الجماعػات
"اإلرهابية" (مطر. 2014 ،

 .2انهيار جيكش نظامية عتيدة في بعض الدكؿ العر ٌبية أك انزال ها في متاهات الحػركب األهميػة
كالصراعات عمػا السػمطة ،كسػكرية كالعػراؽ كليبيػا كالػيمف كلبنػاف ،كبعضػها متػكرط فػي مكاجهػة
مػ جماعػػات مسػػمحة نتيجػػة الصػراع حػػكؿ شػػرعية النظػػاـ كالحكػػـ (كالحالػػة المصػرية  ،كبعػػض

الجيكش متكاضعة التعداد كالبسيطة (عبد الفتاح. 2015 ،

بي أك تكافؽ عمػا بنػاء جبهػة مكحػدة لمػدفاع المشػترؾ كا ػتلؼ مصػالف
 .3عدـ كجكد اجماع عر ٌ
كسياسات الدكؿ (المرج السابؽ .
 .4ارتباط العسكر بالسياسة كا تلؼ الحاؿ السياسي الذم تعيشه الدكؿ.

 .5ا تلؼ التصكر االستراتيجي بالرغـ مف االتفاؽ النظرم في بعض األحياف.

ػاليب تجنيػد م تمفػة عػف
 .6غياب أساليب التعاكف كا تلؼ التنظيـ العسكرم ،ي
فنجد يدكالن تتب أس ى
األ ػػرل ،كك ػػذلؾ ا ػػتلؼ التعبي ػػة العام ػػة ،كمص ػػادر التس ػػميف ،كبن ػػاء التش ػػكيلت ،كالق ػػدرات.
(مسمـ. 230 :1990 ،
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كعمػا الػػرغـ مػػف أف هػذي التحػػديات ليسػػت بالسػهمة كال البسػػيطة ،إلػػا أف حجػـ التطمعػػات بالكحػػدة

ػي ،مػ أنػػه
العر ٌبيػة كتشػػكيؿ ػػكة عسػػكرية دفاعيػػة مكحػػدة بػػات أمػلن منشػػكدان ينتظػري المػكاطف العربػ ٌ
ػي الػػذم ػػد
يػػدرؾ بأنػػه صػػعب المنػػاؿ ،كعمػػا ضػػكء ذلػػؾ نسػػتعرض بعػػض حػػاالت التقػػارب العربػ ٌ
يتيف فرصان جديدة إلعادة كينكنة الكحدة العر ٌبية ككحدة التراب.

منػػذ عػػاـ  1947أصػػدرت جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة ػرار لتسػػميف الفمسػػطينييف ليكاجه ػكا المنظمػػات

الصهيكنية المسمحة ،ثـ تشكيؿ جيش مف المتطكعيف العػرب عػرؼ باسػـ "جػيش اإلنقػاذ" كاحتػكل

عما  7آالؼ مقاتؿ ،ككاف بقيادة فكزم القار جي ،ثػـ تبعػه ػرار جامعػة الػدكؿ العربيػة فػي أبريػؿ
 1948أكصا بدف الجيكش النظامية العربية إلا فمسطيف بقيادة ممػؾ األردف "عبػد اهلل" كتمثمػت

الكحدات مف (مصر كاألردف كالعراؽ كسكريا كلبناف ( .مسمـ230 :1991 ،

يشعر العرب بحاجتهـ إلا العمؿ المشترؾ كمف هذا المنطمؽ كػاف تك يػ اتفا يػة الػدفاع المشػترؾ

كالتعػػاكف اال تصػػادم التػػي عرفػػت باسػػـ "ميثػػاؽ الضػػماف الجمػػاعي" عػػاـ  ،1952كانتهػػت سػػنة
 1961بسبب لفات سياسية ،كفي نهاية عاـ  1963أعمنت اسراييؿ نيتها في حجز مياي نهػر

األردف الستكماؿ مشركعها القكمي المتمثؿ في المياي كعما إثر ذلػؾ دعػا الػرييس "عبػد الناصػر"

إلا عقد مؤتمر مة في يناير  1964نتا عنه تشكيؿ يادة مكحدة لمجيكش العربية بقيادة الفريؽ
عمػػا عػػامر كلكنهػػا فشػػمت لعػػدـ الت ػزاـ الجيػػكش العربيػػة بػػأكامر القيػػادة المكحػػدة ك ارراتهػػا كرفػػض

األردف كلبناف لد كؿ كات القيادة المكحدة إلا أراضيها بؿ بدء العمميات الحربية كرفض بعػض
الدكؿ مف دف نصيبها مف الميزانية كتلشت فرصة عربيػة حقيقيػة لتحقيػؽ تعػاكف عسػكرم جػدم
عشية نشكب حرب (1967المرج السابؽ .

عم ػػا إث ػػر هزيم ػػة ع ػػاـ  1967ف ػػي إط ػػار اس ػػتعادة األ ارض ػػي العربي ػػة الت ػػي احتم ػػت عمم ػػت دكؿ

المنطقة العربية المحيطة بفمسػطيف بصػكرة أكثػر جديػة فػي إطػار جديػد لمتعػاكف العسػكرم العربػي

فشػػكمت فػػي سػػنة  1968يػػادة "الجبهػػة الشػػر ية" التػػي ضػػمت سػػكرية كاألردف كالع ػراؽ كالجبهػػة
الجنكبية المصرية كلكف حمت هذي القيادة في العاـ (1970المرج السابؽ .

في سنة  1982بعد مة ال ميا في البحريف أسست القكة ال ميجية المشتركة " درع الجزيرة " ثـ
تعثرت كذلؾ اتفاؽ ميجي لمدفاع المشترؾ عاـ  2000كتفكؾ بعد سقكط العراؽ.

(الشرفي13 :2015،
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فػػي عػػاـ  2011كػػاف د ػػكؿ ػكات درع الجزي ػرة بػػالبحريف كاعػػلف المممكػػة منطقػػة أمنيػػة لضػػماف
اسػتقرار األكضػاع فػػي البحػريف بعػػد تظػاهرات طايفيػػة حػدثت فػػي المممكػة كبمػػن تعػداد القػكات 10

آالؼ جندم ( .عبد الفتاح2015 ،
تشكمت عاصػفة الحػزـ بقيػادة السػعكدية لتكجيػه ضػربات لمعا ػؿ الحػكثييف فػي الػيمف ك ػد شػاركت
فػ ػػي هػ ػػذي العمميػ ػػة السػ ػػعكدية كاإلمػ ػػارات كالككيػ ػػت كالبح ػ ػريف ك طػ ػػر كاألردف كالمغػ ػػرب كالسػ ػػكداف
باإلض ػػافة إل ػػا ت ػػكنس كمص ػػر كجيب ػػكتي ال ػػذيف أب ػػدكا اس ػػتعداد لممش ػػاركة ف ػػي الح ػػرب البري ػػة كم ػػا

استعدت لألردف مف السكداف كذلؾ (المرج السابؽ .

كفػػي عػػاـ  2015أعمػػف عػػف ػرار تشػػكيؿ ػػكة عربيػػة مشػػتركة كفػػي هػػذا اإلطػػار سػػنتطرؽ لػػبعض
التفاصيؿ في رار تشكيؿ هذي القكة
عربية المشتركة ()2015
 القكة ال ٌفي مػة شػرـ الشػي الػذم شػكؿ المػؤتمر ر ػـ  26لمػدكؿ العر ٌبيػة ،كالػذم انعقػد فػي  28مػارس
ػي المشػػترؾ" ،أعمػف عػف تشػػكيؿ القػكة العر ٌبيػة
 2015تحػت شػعار "سػػبعكف عامػان مػف العمػػؿ العرب ٌ

المش ػػتركة لمت ػػد ؿ السػ ػري  ،كتش ػػارؾ فيه ػػا ال ػػدكؿ األطػ ػراؼ ا تياريػ ػان ،كه ػػدفها مكاجه ػػة التهدي ػػدات
ػس أمػػف كسػػلمة كاسػػتقرار أم
كالتحػػديات ،بمػػا فػػي ذلػػؾ تهديػػدات التنظيمػػات "اإلرهابيػػة" ،التػػي تمػ ٌ
بي (العر ٌبية نت. 2015 ،
مف الدكؿ األطراؼ ،كتشكؿ تهديدان مباش انر لألمف القكمي العر ٌ

كأشػػارت ككالػػة "أسكشػػيتد بػػرس" فػػي تحميمهػػا ل بػػر تشػػكيؿ ػػكة عسػػكرية عر ٌبي ػة مشػػتركة ،أف هػػذي
مهامهػا مكاجهػة المسػمحيف اإلسػلمييف ضػد انتشػار كتمػدد النفػكذ اإلي ارنػي ،كأف
القػكة سػيككف مػف ٌ
تعدادها إلا حكالي  40,000مقاتؿ مف صفكة القكات ،كأف مركزها سيككف في
هذي القكة سيصؿ
ي

القػػاهرة أك الريػػاض ،كس ػػتدعمها مقػػاتلت جكي ػػة كسػػفف حربي ػػة كأسػػمحة فيف ػػة ،كأف هػػذي القػ ػكات
بي (سكيمـ. 2015 ،
هدفها دفاعي كليس
ٌ
هجكميان ،كتسند إلا اتفا ية الدفاع العر ٌ

كفػػي ذات السػػياؽ ،ػػاؿ مك ػ "ديفػػنس كاف"  -المعنػػي بالتحميػػؿ األمريكػػي لمشػػؤكف األمنيػػة  -أف

ػدادها فيهػا إلػا مرحمػة
طة العػرب لمتكحػد عسػكريان لػـ تغػادر حػاجز اعػة المػؤتمرات التػي ت ٌػـ إع ي
التطبيؽ ،كذهب المك إلا أف مف بيف األسباب أف هذي القػكة العر ٌبيػة لػف تكػكف ل ػكض حػركب
فعميػػة ،بػػؿ فقػػط لحمايػػة األنظمػػة مػػف الناشػػطيف المؤيػػديف لمديمقراطيػػة ،حيػػت تسػػاءؿ عػػف مصػػير

ػكات درع الجزي ػرة لػػدكؿ مجمػػس التعػػاكف ال ميجػػي المكجػػكدة فع ػلن ،كلمػػاذا لػػـ تػػتـ إضػػافة بعػػض
الػػدكؿ العربي ػة إليهػػا دكف الحاجػػة إلػػا تشػػكيؿ ػػكة جديػػدة ،كمػػا أف ػك ً
ات الجزي ػرة مجه ػزةه بأفضػػؿ
ٌ
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ض أم حػػرب حقيقيػػة ،كال طػػة العر ٌبيػة
األسػػمحة التػػي تسػػتطي أمػكاؿ الػػنفط شػراءها .لكنهػػا لػػـ تى ي ػ ٍ
لتشكيؿ كة مسمحة مكجكدة كلكف لـ ييكتب لها النجاح بسبب ال لفات الكبيرة بيف الدكؿ العر ٌبية،
كيبقا أبرزها يادة القكة الػذم ا تمػؼ عمػا أف تكػكف يػادة عامػة مشػتركة كثابتػة ال تتغيػر ،كبػيف

أف يكػػكف لكػػؿ عمميػػة يػػادة تتغيػػر م ػ تغييػػر العمميػػات كذلػػؾ حسػػب مػػا ذك ػري المك ػ ( الش ػرفي،

. 2015

كما كيتفؽ الباحث ما رأم (عاطؼ) بأف ىناؾ جممة مف الخطكات المطمكبة لنجاح إنشاء قػكة
عربية مشتركة ،يمكف أف تمخص فيما يمي (عاطؼ: 2015 ،
عسكرية
ٌ
ػي ضػد
 .1تكلد ناعة عر ٌبية بأف القػكة العر ٌبيػة المشػتركة سػتعمؿ عمػا حمايػة األمػف القػكمي العرب ٌ
أم تحديات.
 .2طرح ميزانية اصة لتمؾ القكة حتا يتـ تجهيز كة بأعما مستكل كتككف حقيقية الردع.

 .3تحقيؽ التعاكف بيف الدكؿ التي تممؾ الماؿ كال تممؾ القكات ،كبيف الدكؿ التي تممؾ القكات كال
تممؾ الماؿ.

 .4االتفػػاؽ عمػػا اسػػتراتيجية عمػػؿ كاضػػحة تحػػدد فيهػػا المصػػالف العامػػة لػػدكؿ المنطقػػة كأف يمتػػزـ
فيها الجمي ضمف أكلكيات عامة ك يادة حكيمة.

 .5طػػة إلعػػادة بنػػاء الصػػناعة الحربيػػة العر ٌبيػة بمػػا يحقػػؽ االكتفػػاء الػػذاتي فػػي السػػلح لمجيػػكش
العر ٌبية حتا تت مص الدكؿ مف ضغكط الػدكؿ الممكلػة لمسػلح كهػي ضػغكط تمػس اسػتقللية
ػي ،كنجػػد أف لػػدل مصػر كالسػػعكدية القػػدرات العمميػػة كالماليػة لبنػػاء صػػناعة حربيػػة
القػرار العربػ ٌ
عر ٌبية متطكرة.

عربػي الػذم
كأخي ارنٌ :
البد مف تكجيو كؿ ما سبؽ ذكره مف تكصيات كامكانػات لصػالح المػكاطف ال ٌ
عربيػة ،كأف
عربية كاالسػتقرار الحقيقػي ،الػذم يخػدـ مصػالح المنطقػة ال ٌ
يتطما لتحقيؽ الكحدة ال ٌ
عربية؛ ألف حجـ المخػاطر كالتيديػدات التػي تكاجييػا
يتـ تحييد الخّلفات الداخمية بيف الدكؿ ال ٌ
ىذه الدكؿ أكبر كأخطر مف كؿ الخّلفات التي ساىمت الدكؿ الغربية في تفعيميا طكاؿ سػنكات

عديدة.
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المبحث الثالث
األداة الفكرية كالثقافية
تمييد
لطالم ػػا ردد مس ػػؤكلكف كبػ ػػار ف ػػي اإلدارة األمريكي ػػة عب ػػارات "الحػ ػػرب الفكري ػػة" كالص ػ ػراع

"الحضػ ػػارم" ك"الحػ ػػرب األيديكلكجيػ ػػة" ،التػ ػػي تعتبرهػ ػػا اإلدارة األمريكيػ ػػة مػ ػػف ضػ ػػركريات التكامػ ػػؿ
االسػػتراتيجي لحممتهػػا ضػػد مػػا أسػػمتٍهي "اإلرهػػاب" ،كحرصػػت فػػي الك ػػت نفسػػه عمػػا تكػػكيف ثقافػػة

كفعػاالن فػي ٍثنػ ًي المجتمعػات عػف عقيػدتهـ،
جديدة بثتها في المنطقة العر ٌبية كاعتبرها سػلحان ٌ
فيػان ٌ
هدفت لتغيير ً ً
يمها كمباديها.
كفػػي ذات الس ػياؽ ،نجػػد أف اإلدارة األمريكيػػة عٌب ػرت م ػ ار انر كتك ػ ار انر عمػػا أنهػػا تعتمػػد فػػي مهمتهػػا
العالمية كحربها عما "اإلرهاب" استراتيجية شاممة كمتكاممة ،تقكـ عما أساس اسػتعماؿ مػا يمكػف
استعماله مف أدكات سياسية كا تصادية كعسكرية كثقافية كفكرية ،لغرض تحقيؽ التفكؽ األمريكي

الككني ضد الحداثة ،كضد الفكر الذم يرفض التسامف (حبيب. 174 :2006 ،
الخّلقة:
 -االستغّلؿ األمريكي لألداة الفكرية في نشر الفكضى ٌ

تتج ػػه دكاي ػ يػر كثيػ ػرةه ف ػػي الغ ػػرب إل ػػا م ػػؽ ص ػػكرة م ػػف الصػ ػراع مػ ػ اإلس ػػلـ م ػػف منطم ػػؽ ص ػػداـ
الحضارات ( اسـ ، 98 :2007 ،فػإف مكاجهػة الفكػر المتشػدد كالمتقمػب يحتػاج إلػا تغذيػة فكريػة
معاكس ػػة (حس ػػب كجه ػػة النظ ػػر األمريكي ػػة  ،لغ ػػرض احتػ ػكاء ه ػػذا التط ػػرؼ الفك ػػرم ال ػػذم تكاجه ػػه
الكاليػػات المتحػػدة فػػي حربهػػا العالميػػة ضػػد "اإلرهػػاب" ،لػػذلؾ فػػإف أبػػرز محػػاكر كمرتك ػزات األداة

الفكري ػػة كالثقافي ػػة الت ػػي تكظفه ػػا الكالي ػػات المتح ػػدة فػ ػي تنفي ػػذها لمش ػػركعها اإل ميمػ ػي ذم األبع ػػاد

العالميػػة هػػي ،األداة القايمػػة عمػػا تغذيػػة الطايفيػػة كالدينيػػة كالعر يػػة كالقكميػػة كالمذهبيػػة ،بهػػدؼ
تشػكيه العقيػػدة اإلسػػلمية عبػػر تفعيػػؿ التنا ضػػات الم تمػؼ عميهػػا ،سػكاء مػػف الناحيػػة الدينيػػة بػػيف

اإلسلـ كالمسيحية ،أك ال لفات مف الناحية المذهبية ،كما هك الحاؿ في العراؽ كسػكرية كالػيمف
( اسـ. 211 :2006 ،
كلهذا نجد أف الكاليات المتحدة األمريكية استطاعت أف تػرادؼ مػا بػيف كممػة "اإلسػلـ" ككممػة "اإلرهػاب"،
فهمه ػػا
ك مط ػػت األكراؽ ببعض ػػها ،كأص ػػبحت المنطق ػػة عب ػػارة ع ػػف تف ػػاعلت معق ػػدة ل ػػيس م ػػف الس ػػهكلة ي

كتفسػػيرها (النجاشػػي ، 14 :2009 ،كلػػكحظ أنهػػا أعػ ٌػدت ال طػػط لػػدعـ األ ميػػات المتكاجػػدة فػػي العػػالى ىمٍيف،

بي كاإلسلمي ،كبالتحديد تمؾ التي تنسب نفسػها إلػا اإلسػلـ(جبراني ، 59 :2008 ،ليسػهؿ تػأثير
العر ٌ
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ػي
المسػػمميف بهػػا كيكسػػبكا التعػػاطؼ ،كمػػف ثػػـ يمكػػف لهػػـ شػ ٌ
ػؽ الصػػؼ اإلسػػلمي كالصػػؼ العربػ ٌ
بي كالعالـ اإلسلمي إلػا دكيػلت صػغيرة
(سميـ ، 128 :2006 ،كبذلؾ يسهؿ تقسيـ العالـ العر ٌ
تس ػػهؿ الس ػػيطرة عميه ػػا ،كيتحق ػػؽ الحم ػػـ الص ػػهيكني الع ػػالمي بالس ػػيطرة عم ػػا الع ػػالـ أجمػ ػ كت ػػنعـ

(إسراييؿ باألمف كاألماف (ال الدم. 183 :2007 ،

كعما إثر أطركحات "بيرنارد لكيس" ك ارلػؼ بيتػرز" صػاحب مقػاؿ (حػدكد الػدـ  ،كالتػي ش ٌػدد عمػا

طبيعيػان أف
ضػركرة أف تقسػـ المنطقػػة العر ٌبيػة عمػا أسػػس طايفيػة أك مذهبيػة أك عر يػػة ،كػاف ذلػؾ
ٌ
يجرم البحث عبر دراسات استشػرافية د يقػة عػف الطايفػة ،أك المػذهب ،أك العػرؽ األنسػب ،لمقيػاـ
بمهمة التفتيت المنشكد صهيكنيان في المنطقة (ممحك ، 148 :2009 ،ناهيؾ عف تفكيؾ اإلسلـ

مف دا ػؿ اإلسػلـ ،كهػذي األداة الفكريػة ال طيػرة غػ ٌذتها الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػي المنطقػة،
كحرصػت عمػا تنميتهػا ( مػػدكف ، 51 :2008 ،ف رجػت عمينػا بعبػػارة "اإلسػلـ السياسػي" ،كهػػذي

العبارة مف الصناعة الفكرية لمكاليات المتحدة األمريكية التػي سػعت لتصػديرها لممنطقػة ،حيػث إف

الباحث  -في هذا المجاؿ  -يدرؾ بأف هنػاؾ فر ػان بينهػا كبػيف السياسػة اإلسػلمية حيػث ال يكجػد
فػػي اإلسػػلـ أساسػان مػػا يسػ ٌػما باإلسػػلـ السياسػػي (فػػاركؽ ، 27 :2004 ،كأصػػبف اإلسػػلـ نفسػػه
ينقسـ إلا فيات م تمفة فظهر مصطمف "اإلسلـ المعتدؿ" ،أك "اإلسلـ الكسطي" ،الذم يعػد هػك
أيضان إحدل المفاتيف التي أنتجها العقؿ األمريكي ( معجي. 73 :2008 ،
كلقػػد لجػػأت اإلدارة األمريكيػػة إلػػا تكتيػػؾ جديػػد ،كتحديػػدان فػػي المرحمػػة الثانيػػة مػػف كاليػػة الػػرييس

(جػػكرج بػػكش كالمرحمػػة األكلػػا لحكػػـ ال ػرييس أكبامػػا كهػػك ،تفعيػػؿ دكر الحركػػات اإلسػػلمية أك

حرك ػػات اإلس ػػلـ السياس ػػي ،كاإلس ػػلـ الكس ػػطي المعت ػػدؿ ،كايص ػػالها إل ػػا الحك ػػـ ،كأف ع ػػددان م ػػف
الحركات اإلسلمية غيرت ك رجت عف تعػاليـ منظريهػا األساسػية كأصػحاب الفكػر األكايػؿ فيهػا،

كد مػػت فػػي العمميػػة السياسػػية كالتػػي كانػػت ترغػػب الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بهػػا لغػػرض إيهػػاـ

الشػػعكب أنهػػا ا تػػارت حكامهػػا فػػي زمػػف الديمقراطيػػة ،ككػػي تمطٌػؼ األج ػكاء فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة

اليات المتحدة عندما كصؿ اإلسلميكف إلا
(مرشدم ، 84 :2011 ،كهذا ما
ٍ
حاكلت تركيجهي الك ي
الحكـ في مصر.
كيػػػرل الباحػػػث ،أف الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة تيػػػدؼ مػػػف كراء ذلػػػؾ إلػػػى إلػػػراؽ الحركػػػات

يرسػػـ عنيػػا صػػكرة سػػيئة ،كتظيػػر بأنيػػا ال تسػػتطيا
اإلسػػّلمية فػػي متاىػػات السياسػػة ،بحيػػث ي
تطبيؽ اإلسّلـ ،كحينيا تشعر الشعكب أنيا فشمت في اختيار ممثمييا ،كتتكلد لدييـ قناعة أف

اإلسػػّلـ ال يصػػمح أف يكػػكف أساس ػان لمحكػػـ ،كبػػذلؾ سػػيبتعد الكثيػػركف عػػف انتخػػاب المرشػػحيف
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اإلسّلمييف في المرات القادمة ،كأف فشؿ ىذه الحركات اقتػرف باإلسػّلـ ،كىػذا مػا تريػده األداة

األمريكيػة بالتحديػد فػي حربيػا الفكريػة ضػد اإلسػّلـ ،عبػر تكتيػؾ تفكيػؾ كتشػكيو اإلسػّلـ مػػف
عربية تحديدان.
داخؿ اإلسّلـ ،كىذا ما يحدث اآلف في الشرؽ األكسط كالمنطقة ال ٌ
ميددان في الكقت الػذم أصػبحت فيػو المجتمعػات
عربية بات ٌ
لألمة ال ٌ
إف الكجكد الثقافي ٌ
عربي ػة ،التػػي
ػركج لثقافتيػػا الغربيػػة كأنماطيػػا السػػمككية المتناقضػػة مػػا الشخصػػية ال ٌ
الغربيػػة تػ ٌ
أصبحت تعيش حالة مف الت ً
بعيػة الفكريػة كالثقافيػة ،مكلٌػدة حالػة مػف اإلشػكاؿ الفكػرم،
كتحػديان
ٌ
ػي ،إذ إف تفػػرد الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بتػػكلي زمػػاـ الع ػالـ
كبي ػ ارن فػػي كجػػو الم ػكاطف العربػ ٌ
كالسيطرة عمى دكؿ الشرؽ األكسط ،ساعدىا في تحقيؽ ما تصبك إليو مػف السػيطرة الشػاممة،
كفرض النظاـ الذم تؤديو في المنطقة ،محقق نة بذلؾ مصالً ىحيا كمعززةن مف دكرىا في المنطقة.

ػي كاإلسػلمي ،باإلضػافة إلػا ككنهمػا
كلعؿ المكانة اإلستراتيجية التػي يحظػا بهػا العالمػاف ،العرب ٌ
مهػ ىػد الحضػػارات ،كػػاف سػػببان فػػي زيػػادة مطػػام الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالغػػرب ،كجعمهػػـ أف
يض ػػعكا م طط ػػاتًهـ نح ػػك تفتي ػػت ه ػػذي المنطق ػػة ،كت ري ػػب ثقافته ػػا ككػ ػ ٌؿ مقكماته ػػا ،حت ػػا يس ػػهؿ
السػػيطرة عميهػػا ،كلػػيس أد ٌؿ عمػػا ذلػػؾ إال زرعهػػـ لمكيػػاف (اإلسػراييمي فػػي مػػب المنطقػػة العر ٌبيػة،
كمػ ػػا كتجػ ػػدر اإلشػ ػػارة إلػ ػػا أف أ طػ ػػر األدكات التػ ػػي اسػ ػػت دمتها اإلدارة األمريكيػ ػػة فػ ػػي تطبيػ ػػؽ
اسػػتراتيجيتها كالتػػي تشػػكؿ الفكضػػا ال ٌل ػػة إحػػدل مراحمهػػا ،هػػي :األداة الفكريػػة كالثقافيػػة كالتػػي

ترتبط ػان ارتباط ػان كثيػػؽ بػػاألداة اإلعلميػػة ،إذ إف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تسػػعا لفػػرض ثقافػػة

كاحػػدة كسياسػػة كاحػػدة ،كمػػا اسػػتطاعت أف تفػػرض نظامػان ا تصػػاديان كاحػػدان ،كاعتبػػرت ثقافتهػػا التػػي

تق ػػدس الم ػػادة كالجس ػػد ه ػػي األكث ػػر مليم ػػة لتش ػػكيؿ النم ػػكذج المث ػػالي ال ػػذم يس ػػتقطب الش ػػعكب
العر ٌبية ،كيسيطر عميها كيفرض يـ الثقافة فيها كمباديها(محمد. 38: 2009 ،
كاعتبػػر العديػػد مػػف الكتػػاب كأصػػحاب الفكػػر فػػي السػػاحة العر ٌبي ػة أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
ػي كاإلسػلمي ،فيػذكر
تنتها استراتيجية المكاجهة الدينيػة كالثقافيػة كالحضػارية مػ ى
العػالى ىميف ،العرب ٌ

الكاتب كماؿ حبيب الم تص في شؤكف الحركػات اإلسػلمية فػي مقػاؿ لػه بعنػكاف" :اإلسػتراتيجية
ػي كاإلسػلمي" ػايلن" :مػا بعػد بػف الدف كطالبػاف؟ ،هػك عنػكاف
األمريكية الجديدة تيجاي العالـ العرب ٌ
ػي كاإلسػ ػػلمي" ،كيمكػ ػػف القػ ػػكؿ :إف هػ ػػذي
اإلسػ ػػتراتيجية األمريكيػ ػػة الجديػ ػػدة تجػ ػػاي العػ ػػالميف العربػ ػ ٌ
اإلسػتراتيجية تعتبػػر أف المكاجهػة الجاريػػة كالقادمػة مػ العػػالـ اإلسػلمي هػػي مكاجهػة دينيػػة ثقافيػػة
حضارية بالمفهكـ الشامؿ ،كما كاف يتحدث عنه اإلسلميكف باعتباري غزكان فكريان يستهدؼ كاعد

اإلسلـ الدينية الحضارية التي ظمٌت عصيةن عما العدكاف الصميبي الغربي العسكرم عمػا العػالـ
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اإلسلمي ،كبذلؾ تسعا الكاليات المتحدة إلا أف تنتقؿ بهذا الغػزك الفكػرم إلػا المكاجهػة السػافرة

(حبيب. 2002 ،

ً
ططات كالمشاري ى المهيمنةى التي برزت ،ككذلؾ المشاري ي كالم ططات اللحقة التػي تمػكح
إف الم
باألفؽ ،تأتي في إطار الصراع التاري ي كالحضارم الشامؿ عما هكية المنطقة العر ٌبية كمك عها

الجيكاسػػتراتيجي كثركاتهػػا الكبي ػرة ،ك ػػد انطمقػػت هػػذي الم ططػػات تجػػاي األمػػة العر ٌبي ػة مػػف ػػلؿ
القضػػاء عمػػا ثقافتهػػا القكميػػة؛ ألف الثقافػػة القكميػػة ،العر ٌبي ػة ش ػ ٌكمت عنص ػ انر أساسػػيان مػػف عناصػػر
كتمتًيف أكاصر كحدتها ،كصياغة ش صيتها المتكاممة (سباهي. 2014 ،
تككيف األمة العر ٌبيةٌ ،
كفػػي ذات السػػياؽ ،نجػػد أف العػػالـ المعاصػػر يقػػؼ عمػػا مفتػػرؽ طػػرؽ تهػ ٌػددي الهيمن ػةي األمريكيػػة،
ػي فػػي حالػػة ذعػػر مػػف التهديػػدات التػػي تعػػاني منهػػا شػػعكبه كحككماتػػه كدكلػػه،
كأصػػبف العػػالـ العربػ ٌ
كدفعها لمرضكخ لررادة األمريكية ،كباتت األمة في حيرة مف أمرها ،كهـ يركف بعض أبنايها كهػـ

يجمبكف إليها المتاعب ،بتمهيػدهـ السػبؿ للسػتعمار الجديػد ،بػدعكل الديمقراطيػة كحقػكؽ اإلنسػاف
كمكافحة "اإلرهاب" ،كالتداعي بإ امة حياة جديدة مػف الرفاهيػة كالتقػدـ كاالزدهػار ،كذلػؾ يػتـ عبػر
كسايؿ م تمفة ،أبرزها اإلعلـ؛ إل ناع المثقفيف كاالستحكاذ عميهـ ،كتس يرهـ في دمة المشركع

األمريكي(كشؾ. 2008 ،
إف خط ػكرة ىػػذه األداة يقابميػػا حالػػة مػػف الفقػػر التػػي تعػػاني منػػو الشػػعكب ،كحالػػة مػػف العجػػز
العسػػكرم ،ككػػذلؾ حالػػة مػػف التخػػبط السياسػػي ،لتمتقػػي كػػؿ ىػػذه المعضػػّلت مجتمع ػ نة لمصػػالح
كتسيؿ عمييا نشر ما تريد مف أفكار كمعتقدات.
األمريكي،
ٌ

كييجم ػ البػػاحثكف ،أف الكا ػ الثقػػافي ي ػرتبط بشػػكؿ مباشػػر بػػالكا

السياسػػي كبػػالكا

اإلعلم ػي

كاال تصػػادم ،التػػي تعكسػػه الحػػركب كالتػػكترات الدا ميػػة ،كهػػذا يعيػػدنا لمػػا أعمىنػػه الغػػرب بكضػػكح،
كمػػف منػػابر كثي ػرة بػػأف القػػرف الكاحػػد كالعشػػريف سيشػػهد نشػػر النمػػكذج الثقػػافي األمريكػػي ،كالقػػيـ
األمريكية كالسمكؾ األمريكي ،كأنه كما شهد القرف الماضي انهيار الشيكعية كالماركسية ،فسيشهد

أمػة عر ٌبيػة ،كال عػػف
هػػذا القػػرف انهيػػار اإلسػػلـ كالعركبػػة ،كأنػػه لػػـ ييعػػد هنػػاؾ مجػػاؿ لمحػػديث عػػف ٌ
بي هػك أف يػرل نفسػه آمنػان فػي حػدكدي الحاليػة ،دكف
طمكحات كمية ،فأفيؽ الطمكح ألم يطر عر ٌ
أحلـ أك طمكحات كمية في أم كحدة عر ٌبية(جكدة. 2004 ،

كتحػديات يتكجػب عمينػا مكاجيػة ىػذه األداة الفكريػة كالثقافيػة
عمى ضكء ما ذكر ،مف مخػاطر
ٌ
عربية سميمة كصحيحة ،تسيـ في صد اليجمػة
بخطة ممنيجة كبأداة فكرية ثقافية ذات إرادة ٌ
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عربية ،كفي ىذا السياؽ يرل الباحث أنو يتكجب اتباع استراتيجية تكػكف
التي تكاجو المنطقة ال ٌ
كثقافيػان ،فػي كجػو مخططػات الفكضػى التػي
عمى
فكريػان
ٌ
المستكي ٍيف :القيطرم كاإلقميمػي ،لمكقػؼ ٌ
ى
تعصؼ بالمنطقة.

أكالن -المستكل القيطرم:
 إدراؾ م ػػدل أهمي ػػة الف ػػرد ،ككن ػػه ييش ػػكؿ نػ ػكاة النهض ػػة الفكري ػػة ف ػػي المجتمع ػػات العر ٌبيػ ػة ،ل ػػذلؾبي.
مطمكب تنمية شاممة باإلنساف العر ٌ
 االهتماـ بمناها التدريس كصياغتها صياغة ت دـ الهكية العر ٌبية كاإلسلمية الصحيحة. عدـ إغفاؿ كسايؿ اإلعلـ التي تشكؿ ثقافات الشعكب كالتي تؤثر بالشعكب يكميان ،لهذا ينبغيأف يككف اإلعلـ متبكعان باهتماـ كبير ،بحيث يصبف أداة لمبناء كليست لمهدـ.

 تعزيػػز الثقافػػة العر ٌبيػة بػػاألدكات كالكسػػايؿ الم تمفػػة مثػػؿ المكتبػػات كالمجػػالس الفكريػػة ،كاإلنتػػاجاإلعلمي كغيرها.
ػي بالحضػػارة كاألصػػالة العر ٌبي ػة القديمػػة باعتبارهػػا ال طػػكة األكلػػا لمسػػتقبؿ
 ربػػط الم ػكاطف العربػ ٌمشرؽ.
ثانيان -المستكل اإلقميمي:
 إجراء حكار عاـ بيف الدكؿ العر ٌبية ،لن رج بإجماع حػكؿ مشػركع كطنػي ثقػافي ،يحقػؽ الكحػدةستؤكؿ إلا كحدة كاممة.
العر ٌبية فكرٌيا التي ي
 ص ػػياغة اس ػػتراتيجية عر ٌبيػ ػة مكح ػػدة ته ػػدؼ إل ػػا تأص ػػيؿ الملم ػػف الحض ػػارية ف ػػي الش ص ػػيةالعر ٌبية ،لمكاجهة تحكالت العالـ.
 -ضماف الحرية الثقافية كتدعيمها في حدكد الثكابت كاألصكؿ كعدـ ركجها عف المألكؼ.

ػي بنػاء سػميمان ،بحيػث يصػبف ػاد انر عمػا إدراؾ
 ضركرة مػؽ إعػلـ ناضػا يبنػي اإلنسػاف العرب ٌاأل طار كمكاجهتها.

ػػديان كبيػػػ ارن كتييػػػدد
عربيػػػة تشػػػ ٌكؿ تحػ ٌ
كخّلصػػػة القػػػكؿ :إف الييمنػػػة األمريكيػػػة عمػػػى المنطقػػػة ال ٌ
ً
عربية بدأت تشعر بحجػـ ىػذا الخطػر بعػد
عربي ،كاف المجتمعات ال ٌ
خصكصيات الثقافة كالفكر ال ٌ
ما ش ًي ىدتو مف عدـ استقرار في حياتيا سكاء ،السياسية أك ليرىػا ،ليػذا يتطمػب إيػّلء الثقافػة
ػي أف يتحصػػف
كالفكػػر جانب ػان أكبػػر مػػف االىتمػػاـ ،ألف معتػػرؾ الحيػػاة يحػػتـ عمػػى المػكاطف العربػ ٌ
بد مػف تحقيػؽ الكحػدة فػي
عربية اإلسّلمية ،كال ٌ
عربية -اإلسّلمية كيتمسؾ باليكية ال ٌ
بالثقافة ال ٌ
عربية ،مف خّلؿ بنػاء نمػكذج ثقػافي كطنػي قػكمي ،يسػتند عمػى
اليكية كالثقافة بيف األقطار ال ٌ
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إرث حضارم إسّلمي ،كفي نفس الكقت يمكف أف يتـ االنفتػاح عمػى العػالـ الخػارجي ،كأف يػتـ
مكاجية التحديات معان ،كيتحقؽ النجاح المطمكب ،كيتـ التأثير بالغرب كليس التأثر بو سمبان.
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المبحث الرابا
الخّلقة
األداة السياسية في مكاجية الفكضى ٌ
تمييد
تعتب ػػر الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة منطق ػػة الش ػػرؽ األكس ػػط عمكمػ ػان ،كالمنطق ػػة العر ٌبيػ ػة

صكصػان أمنػان كميػان أمريكيػان ،فقػد اهتمػت جميػ اإلدارات األمريكيػة المتعا بػة منػذ انتهػاء الحػرب

العالميػػة الثانيػػة عػػاـ  ،1945كحتػػا مرحمتنػػا الحاليػػة بشػػؤكف الشػػرؽ األكسػػط كمشػػاكمه كم ػكاردي
كطبيعتػ ػػه السياسػ ػػية ( ، peter, 2007: 182كتكمػ ػػف المكانػ ػػة السياسػ ػػية لمشػ ػػرؽ األكسػ ػػط فػ ػػي
كييف ً
أساسييف ،كهما :المستكل الرسمي ،كما
اإلستراتيجية األمريكية ،مف حيث االهتماـ عبر مستى ٍ
تعبر عنه اإلدارة األمريكية مف مشاري كممارسػات فعميػة تجػاي المنطقػة ،كالمسػتكل غيػر الرسػمي
ٌ
الذم يتمثؿ بالمراكز البحثية كالمفكريف كالم تصيف (. Henre, 2009: 201 – 205

عربية:
أ .االىتماـ السياسي األمريكي بالمنطقة ال ٌ

مما الشؾ فيه أف المسار السياسي األمريكي د ؿ فػي معضػمة بعػد أحػداث 11سػبتمبر،

 ،2011كاعتب ػػر أف أب ػػرز مش ػػاكؿ الش ػػرؽ األكس ػػط تتمث ػػؿ ف ػػي "اإلره ػػاب" المنتش ػػر ف ػػي المنطق ػػة

العر ٌبية كالذم يػؤثر عمػا المصػالف األمريكيػة كعمػا مصػالف حمفايهػا االسػتراتيجييف فػي المنطقػة،
إذ إف الكاليػ ػػات المتح ػ ػػدة األمريكي ػ ػػة غمٌب ػ ػػت كته ػ ػػا العسػ ػػكرية (الق ػ ػػكة ال ش ػ ػػنة أك الص ػ ػػمبة عم ػ ػػا
الدبمكماسية ،فكانت الحرب عما أفغانستاف ثـ العراؽ (شرؼ الديف ، 57 : 2009 ،مػف ثػـ عػاد

الػػدكر السياسػػي األمريكػػي كالدبمكماسػػي إلػػا المنطقػػة بعػػد عػػاـ  2008المتمثػػؿ بكصػػكؿ ال ػرييس
"أكباما" م إبقاء ال يار العسكرم مطركحان (عمي ، 108 :2006 ،فالزيارات المتكررة كالمتتابعة
لم ػرييس األمريكػػي كلكز اريػػه كأركػػاف اإلدارة األمريكيػػة كالمبعػػكثيف كالمستشػػاريف تكػػاد تكػػكف دكريػػة

كمسػتمرة كهػػدفها تعزيػػز الػػدكر السياسػػي األمريكػػي ،كتعزيػز التكاجػػد فػػي المنطقػػة .بمعنػػا أكضػػف،

غير في أدكاتها م بقاء (الثابت في أهدافها اإلستراتيجية العامة.
إف اإلدارة األمريكية تي ٌ

جميػان فػي سػكرية كالػػيمف ،كمػا كػاف فػي العػراؽ
ك ػد يبػرز دكر الكاليػات المتحػدة األمريكيػػة ٌ
تطر نا إلا الصراع بػيف العػرب ك(إسػراييؿ  ،نجػد أف الكاليػات
كمصر كليبيا كبقية الدكؿ ،كاذا ما ٌ

المتحػػدة األمريكيػػة كبإداراتهػػا المتتابعػػة كعبػػر مسػػاعديها تمثػػؿ أهػػـ اللعبػػيف السياسػػييف فػػي هػػذي
القضػػية ،عبػػر دعمهػػا الكبيػػر "إلس ػراييؿ" فػػي سياسػػاتها التػػي تتبعهػػا فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة ،كعػػف
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طريؽ المساعدات المقدمة لها ،كاسنادها في المحافؿ الدكليػة ،كاالعتػراض عمػا القػ اررات التػي ال
تككف لصالحها ( اكم. 213 :2009 ،

في ذات السياؽ ،نجد أف مف أهـ األدكات التي استندت عميهػا الكاليػات المتحػدة فػي تنفيػذ نظريػة

الفكضػػا ال ٌل ػػة هػػي األداة السياسػػية ،التػػي تعنػػي تغييػػر األنظمػػة الحاكمػػة الفاسػػدة كالديكتاتكريػػة
فػػي المنطقػػة بػػداف أنهػػا غيػػر ديمقراطيػػة ،مػ أف هػػذي األنظمػػة تصػػنؼ مػػف ضػػمف الػػدكؿ التابعػػة

لمكاليػػات المتحػػدة لم ارحػػؿ طكيمػػة ،فػػالنظـ السياسػػية الحاكمػػة ػػد أصػػبحت ديمػػة كترٌهمػػت ،عمػػا
عيتها الكاضحة لمكاليات المتحدة طكاؿ السنيف السابقة (حكيـ. 58 :2009 ،
الرغـ مف تبً ٌ
لهذا ،فإف الكاليات المتحػدة األمريكيػة تسػعا إلػا تجديػد الكجػكي كتغييػر كاعػد المعبػة فػي المنطقػة
بما يتلءـ م ما الته " ككندالي از رايس" حيث ذكرت" :أف الكاليات المتحدة عممت طػكاؿ السػنيف

الماضػػية عمػػا كسػػب عمالػػة الحكػػاـ ،أمػػا اآلف فػػنحف نعمػػؿ عمػػا كسػػب عمالػػة الشػػعكب" (حكػػيـ،
. 58 :2009

كيب ػػرز هن ػػا ،م ػػدل التح ػػكؿ ال طي ػػر ف ػػي اإلس ػػتراتيجية األمريكي ػػة تج ػػاي منطق ػػة الش ػػرؽ األكس ػػط
كالمنطقة العر ٌبية ،بما يتلءـ كتغير األنظمة الفاسدة كالدكتاتكرية ،التي أصبحت تشكؿ ًع ٍبيان عما
كتعد أضرارها أكثر مف منافعها (عزت. 6 :2005 ،
الكاليات المتحدة األمريكيةٌ ،
كىذا كمو في سياؽ الكصكؿ إلى الحكـ الػديمقراطي فػي المنطقػة عمػى الػرلـ مػف تراجػا شػعار

التػػركيج لمديمقراطيػػة ،الػػذم يعنػػي تحديػػدان حػػؽ تقريػػر المصػػير ،كفػػي أقػػؿ تقػػدير اتبػػاع النظػػاـ

الفيػػدرالي ،الػػذم يعنػػي أيضػان تقسػػيـ المنطقػػة إلػػى دكيػػّلت كمنػػاطؽ كمقاطعػػات طائفيػػة عرقيػػة
قكمية دينية ،كجنكب السكداف كشماؿ العراؽ خير مثاؿ في ذلؾ.

عربية الحاكمة:
ب .حالة األنظمة السياسية ال ٌ
يعتبػػر الكثيػػر مػػف البػػاحثيف كالم تصػػيف أف أغمػػب األنظمػػة السياسػػية فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة هػػي
أنظمػة ذات سػػمة اسػػتبدادية ،كتتنػػكع مػف حكػػـ عسػػكرم إلػػا حكػـ عممػػاني ،كفػػي محصػػمتها تعمػػؿ
عما إبقاء امتيازاتها كتعزيز مكانتها في الحكـ ،كتكريػث السػمطة ألبنايهػا أك أحزابهػا ،عمػا الػرغـ

مػػف التنػػا ض الظػػاهر فػػي مسػ ٌػميات الحكػػـ ،كتش ػ ٌكؿ هػػذي األنظمػػة نمكذج ػان لألنظمػػة االسػػتبدادية
بتنكعاتهػا كتقسػيماتها التقميديػة (الممكيػػة كالجمهكريػة  ،التػي تقػكـ عمػػا تعظػيـ الحػاكـ كأغمػب هػػذي
األنظمة تجاكزت عشريف عامان أك أكثر في الحكـ (عدا بعػض األنظمػة التػي تقػكـ بتبػديؿ الكجػكي
فحسػب  ،بػالرغـ مػػف التنػكع المكجػػكد فػي المسػػميات فػي كػؿ دكلػػة مػف الػػدكؿ العر ٌبيػة ،إال أف هػػذا
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التنكع يزكؿ أماـ سمطة الرجؿ الكاحد ،بدعكل أنه يػداف عػف العركبػة مػف الطػامعيف بثػركات هػذي
الش ػػعكب كيح ػػرص أكلي ػػؾ عم ػػا ع ػػدـ ظه ػػكر أم ػػكة منافس ػػة أك معارض ػػة حقيقي ػػة (أب ػػك غ ازل ػػة،

المعمكش. 74 :2004 ،
كأحيانان ،تقكـ هذي األنظمة بإجراء انت ابات صكرية كال تمثؿ الحقيقة ،كما كأف الدساتير كاألنظمة

ال تحػ ٌػد مػػف سػػمطة الحػػاكـ ،كال تضػػمف الحقػػكؽ السياسػػية كال الحريػػات المدنيػػة – كمػػا هػػك كا ػ
الحػاؿ فػي مصػر ،-كتعمػؿ هػذي األنظمػة عمػا إضػعاؼ غالبيػة المجتمػ لحسػاب فيػة ميمػة منػه،
كتقػػكـ األنظمػػة السياسػػية المػػذككرة عمػػا تركيػػز السػػمطة كعػػدـ تكزيعهػػا فػػي المجتم ػ باض ػػطهاد

الغالبية العظما فيه (النابمسي. 61 : 2007 ،
ػي" ،ش ػػهدت الحي ػػاة السياس ػػية ف ػػي
ك ب ػػؿ أح ػػداث  2011الت ػػي يسػ ػ ٌميت باس ػػـ "ث ػػكرات الربيػ ػ العرب ػ ٌ
المنطقػػة حالػػة مػػف االسػػتقرار ط ػكاؿ ثلثػػيف عام ػان سػػابقة ،كغابػػت عمميػػة التػػداكؿ الس ػممي كغيػػر

الس ػممي لمسػػمطة (أحمػػد ، 158 : 2006 ،بسػػبب حالػػة القم ػ ألص ػكات المعارضػػة ،س ػكاء عبػػر
تزكيػ ػػر االنت ابػ ػػات أك تعػ ػػديؿ الدسػ ػػاتير لصػ ػػالحها (النابمسػ ػػي ، 12 :2003 ،أك حرمانهػ ػػا مػ ػػف
حقك ها المدنية كالسياسية كمن الشعكب مف إ امة المنظمات السياسية التي تنػافس عمػا السػمطة

أك ت ار ػػب عممه ػػا ،ب ػػؿ كص ػػمت الحال ػػة إل ػػا درج ػػة عس ػػكرة الش ػػعب كا ام ػػة جي ػػكش تحم ػػي النظ ػػاـ

السياسػػي ،كتكػػكف أداة لػػه ،باإلضػػافة إلػػا مػػا ذكػػر عػػف بعػػض الػػدكؿ التػػي تمنػ كجػػكد األحػزاب،
مثػػؿ :السػػعكدية كليبيػػا سػػابقان (النابمسػػي ، 88 :2003 ،أك عبػػر تثبيػػت الحػػزب الكاحػػد الػػذم ال
يعطي مجاالن ألم حزب آ ر مف تحقيؽ أغمبية تذكر في المجالس النيابية (الغارد. 2012 ،

ً
عربيػة الحاكمػة طػكاؿ الفتػرات السػابقة عمػى تعزيػز
كبناء عمى ذلػؾ ،عممػت األنظمػة ال ٌ
ن
سػػمطتيا ،كحصػػمت عمػػى دعػػـ قػػكل خارجيػػة ،لتثبػػت حكميػػا ،كمػػف أىػػـ ىػػذه الػػدكؿ ،الكاليػػات

المتحدة األمريكية ،كالتي بدكرىا تخمٌت عف األنظمة االسػتبدادية القامعػة لشػعكبيا ،حػيف تػرل
فرصة مناسبة أخرل تحاكؿ مف خّلليا تحقيؽ مصػالح أكبػر مػف دعميػا ليػذه األنظمػة ،كىػذا

عربيػة ،عنػدما تخمٌػت
ما أثٍبتىو كاقا الحاؿ فػي عػاـ  2011مػف تغيػر فػي األنظمػة السياسػية ال ٌ
الكاليات المتحدة األمريكية عف رؤسػاء األنظمػة التابعػة ليػا كالتػي كانػت تػدعميا ،كاسػتبداليا
بكجكه أخرل تتقبميا شعكب المنطقة ،كالتي ال زلنا نعػيش تػداعيات ىػذه المرحمػة ،كعمػى سػبيؿ
المثاؿ فَف الحالة الميبية (ال زالت) تشيد الصراعات كحمؿ السّلح ،كمصر ال زالت تعػيش حالػة

الصراع بيف المؤسسػة العسػكرية كالشػعب (المسػاعي المدنيػة لمحكػـ) ،ككػذلؾ الصػراع المػدني
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عمى السمطة في تكنس ،كحاؿ سكرية التي تعاني مف الحرب كعدـ االستقرار ،ككما ىك الحػاؿ
في اليمف.
عربػي يعػاني مػف أزمػة بنيكيػة كتضػر بػو جممػة مػف
كنخمص إلى أف الفكر السياسي ال ٌ
اإلشػػكاالت ،كمػػا كتكاجيػػو مجمكعػػة مػػف التحػػديات .كىنػػا الدارسػػة بصػػدد استعراضػػيا بيػػدؼ

الخّلقػة التػي تعصػؼ
الكصكؿ إلى سياسة
عربية ناجزة كقادرة عمى مكاجية تحديات الفكضػى ٌ
ٌ
عربي.
بالعالـ ال ٌ
تع ػػاني األنظم ػػة السياس ػػية العر ٌبيػ ػة م ػػف إش ػػكاالت م تمف ػػة كمتع ػػددة كم ػػف أهمه ػػا م ػػا يػ ػأتي(مجم ػػة
العصر: 2008 ،
 .1التدا ؿ بػيف القكميػات العر ٌبيػة كغيػر العر ٌبيػة ،كهػذي إحػدل اإلشػكاالت ال طيػرة فػي مجتمعاتنػا
العر ٌبيػة ،إذ إف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالغػػرب تسػػتثمرها فػػي إثػػارة النعػرات القكميػػة كتسػ ٌ رها
كتحركها في الك ت الذم تريدي كباألسمكب الذم تعتبري مناسبان.
كأداة في كجه الدكؿ العر ٌبيةٌ ،
ػب متناميػةه مثػػؿ :االنفصػػاؿ كتسػػيير شػػؤكنها السياسػػية
كمػػا كأف هػػذي األ ميػػات أصػػبحت لهػػا مطالػ ي
بشكؿ مستقؿ عف الدكلة الحاضنة لها ،كهذا يهدد استقرار كثيػر مػف الػدكؿ العر ٌبيػة ،كفػي المقابػؿ
تكجػد أ ميػات عر ٌبيػة فػي بمػداف مجػاكرة كذات أغمبيػػة غيػر عر ٌبيػة كترغػب باالنفصػاؿ ،كهػذا األمػػر
نفس ػه ٌأدل لكجػػكد حالػػة مػػف التػػكتر كتػػدهكر فػػي العل ػػة بػػيف الػػدكؿ العر ٌبي ػة كغيرهػػا مػػف الػػدكؿ
ي

المجاكرة لها ،كأدل إلا اتٌهاـ العرب بتقكيض االستقرار السياسي لمػدكؿ المجػاكرة ،كدعػـ حركػات
انفصػ ػ ػػاؿ القكميػ ػ ػػات العر ٌبي ػ ػ ػة ،كهػ ػ ػػذا ال يصػ ػ ػػب فػ ػ ػػي مصػ ػ ػػمحة األنظمػ ػ ػػة السياسػ ػ ػػية العر ٌبي ػ ػ ػة كال
شعكبها(.عباس. 2012 ،

ً
أكثر
الفكر
السياسي العربي ى
 .2مشكمة اال تلؼ األيديكلكجي كالسياسي لألنظمة العر ٌبية :جعمت ى
ى
ا تلفان كأكثر ابمية لمنزاع كالصداـ المسمف كاستمرار الفر ة.
 .3الػ ػكالءات ال ارجي ػػة كالت ً
بع ىيػ ػة ل ػػبعض الق ػػكل أك األحػ ػزاب ف ػػي دا ػػؿ ال ػػدكؿ العر ٌبيػ ػة :يزي ػػد م ػػف
صػ ػ ػ ػػعكبة الكحػ ػ ػ ػػدة العر ٌبي ػ ػ ػ ػة السياسػػ ػ ػػية ،كيتػ ػ ػ ػػرؾ لمػ ػ ػ ػػدكؿ أف تقػ ػ ػ ػػرر ف ػ ػ ػػي مصػ ػ ػ ػػيرها بمػ ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػ ػػدـ
مصالحها(عساؼ. 61 :2015 ،

عامؿ كة فػي حالػة اإلجمػاع
 .4ا تلؼ مكارد الدكؿ العر ٌبية كطبيعتها البشرية :هذا المعيار ييعد
ى
ػي اليػكـ فهػك عامػؿ تفر ػة كتجزيػة؛ ألنػه سػاهـ
بي ،أمػا عمػا الحػاؿ الػذم يعيشػه الػكطف العرب ٌ
العر ٌ
ف ػػي تم ػػايز ال ػػدكؿ الغني ػػة بمؤهلته ػػا الطبيعي ػػة كالبشػ ػرية ع ػػف نظيرته ػػا الفقيػ ػرة ،كأكج ػػد حال ػػة م ػػف

االستعلء السياسي ،كعاملن لمفيٌر ة كالضعؼ.
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عربػػي مجمكعػػ نة مػػف التحػػديات يتطمػػب تجاكزىػػا ،مػػف أبرزىػػا (بشػػكر،
كمػػا كأف أمػػاـ الكاقػػا ال ٌ
: 2012
 .1التد ؿ األجنبي :إف المتتب لنشكء األنظمة السياسية العر ٌبية منذ تبٍم يكر فكرة القكمية ،كمػرك انر
بمرحمة االستعمار ثـ االستقلؿ ،يلحظ زيادة في حجـ التد ؿ األجنبي مف ك ت آل ر .كبسبب
ػي فػػي بمػػدي يتعػػرض لمم سػػي ،كمػػا هػػك حػػاؿ الع ػراؽ ،كسػػكرية،
هػػذا التػػد ؿ أصػػبف الم ػكاطف العربػ ٌ
و
كدكؿ أ ػػرل ػػد تكػػكف مسػػتهدفةى فػػي الم ططػػات
كمصػػر ،كفمسػػطيف ،كلبنػػاف ،كالسػػكداف ،كالػػيمف،

الغربية مستقبلن.

 .2تعميؽ كزيػادة ًحػ ٌدة الن ازعػات العر يػة كحركػات االنفصػاؿ :ينبغػي عمينػا كعػرب أف نتعػالا عػف

ػي ،كض ػػركرة العم ػػؿ بفق ػػه المص ػػالف ،كبش ػػمكلية
ه ػػذي النزع ػػات الت ػػي ش ػػتتت أكص ػ ى
ػاؿ ال ػػكطف العرب ػ ٌ
األه ػػداؼ؛ ألف حج ػػـ التهدي ػػدات الب ػػد أف يقابم ػػه حج ػ يػـ التن ػػازالت الت ػػي ت ػػدـ مص ػػالف األكط ػػاف،
كتحقؽ التكامؿ بيف مككناته الم تمفة.

 .3هشاش ػػة اإلص ػػلحات السياس ػػية :فه ػػي إص ػػلحات يجزيي ػػة كص ػػكرية كليس ػػت كا عي ػػة ،كتحق ػػؽ
مطالب الشعكب كتمبي مصالف الدكؿ المهيمنة كالمتغمغمػة فػي
مصالف الحكاـ أكثر مف أنها ت ٌمبي
ى
ً
ػلحات فػػي الضػػغط عمػػا الحكػػاـ لتقػػديـ المزيػػد مػػف
ػي ،إذ إنهػػا تسػػت دـ هػػذي اإلصػ
عالمنػػا العربػ ٌ

التنازالت.

 .4تنػػامي القػػكل اإل ميميػػة المجػػاكرة لمػػدكؿ العر ٌبيػة :كهػػذا عمػػا عكػػس مػػا كانػػت تنػػادم فيػػه الػػدكؿ
ػي فاع ػػؿ ،ب ػػؿ أص ػػبف
العر ٌبيػ ػة م ػػف ش ػػعارات ام ػػتلؾ الق ػػكة اإل ميمي ػػة لتحقي ػػؽ مك ػ ػ حض ػػارم عرب ػ ٌ
ػي مت ٌكفػ ػان مػػف القػػكة الصػػاعدة ،كي ش ػػاي ،كبػػات يسػػتعيف بػػالقكة الدكلي ػػة
ال طػػاب السياسػػي العربػ ٌ
لتحميه مف هذي القكل.

أكسػا
لقد مضى أكثر مف عقد مف الزمف ،كالكاليػات المتحػدة األمريكيػة ال زالػت تسػعى لتطبيػؽ
ى
نفسو أماـ أزمات فكرية ،كسياسية،
لنظرية الفكضى ٌ
الخّلقة ،التي جعمت المكاطف العربي يجد ى
سياسػيان صػعبان ،يجعػؿ الشػعكب تقػارف حالىيػا بػأحكاؿ الغػرب
كثقافية ،كاقتصادية ،لتككف كاقعػان
ٌ

عربػي ضػئيؿ ،كذلػؾ
إلحداث تغيير في حاؿ الػدكؿ ،إال أف الػكعي الفكػرم كالثقػافي فػي العػالـ ال ٌ
اطيػان يشػبو الغػرب يمكػف أف يقػكـ فػي
عربيػة بػأف شػكّلن ديمقر ٌ
جعؿ مف السيؿ إييػاـ الشػعكب ال ٌ
عربية بمجرد إحداث الفكضى ،كتغيير القيادات السياسية ،كىك ما حدث بالفعػؿ ،كاف
المنطقة ال ٌ
الفكضى العارمة كاالضطرابات لمبنى االجتماعية كاالقتصػادية كالسياسػية ،كتفكيكيػا ،كالتشػكيو

األخّلقػػي كالفكػػرم لمقػػيـ السػػائدة ،عبػػر الكسػػائؿ الفكريػػة كاإلعّلميػػة كالعسػػكرية كاالقتصػػادية
عربيػة ،إذ إف المػكاطف بػات
كشتى األدكات ،خمٌؼ حالة مف التحديات فػي كجػو دكؿ المنطقػة ال ٌ

145

ً
مكانات كالمقػدرات
يدرؾ أف المخاطر ال تقتصر عمى كاقا الحاؿ؛ بؿ إنيا ستزداد لتضرب كؿ اإل

عربية ،كىذا ما سيتضح في الفصؿ القادـ مف خّلؿ استشراؼ مسػتقبؿ المنطقػة
في المنطقة ال ٌ
الخّلقة.
عربية في ظؿ الفكضى ٌ
ال ٌ
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المبحث الخامس
األداة االقتصادية
تتميز المنطقة العر ٌبية بامتلكها لمعديد مف جكانب القػكة اال تصػادية المتمثمػة فػي المػكارد
الطبيعيػة لبمػدانها ،كالمك ػ الجيػكبمتيكي الحيػكم ،باإلضػػافة المػتلؾ المنطقػة لقػكل عاممػة شػػابة
كمنتجػػة (شػػحادة ، 2010 ،كبشػػكؿ عػػاـ تتميػػز المنطقػػة العر ٌبي ػة باعتمادهػػا بشػػكؿ يكمػػي عمػػا
صػ ػػادرات الػ ػػنفط كالغػ ػػاز كالز ارعػ ػػة كالصػ ػػناعات ال فيفػ ػػة ،كأف أغمػ ػػب دكؿ المنطقػ ػػة هػ ػػي ذات
اال تصاد األحادم ،أم تعتمد عما نكع كاحد مف المكارد (أغكاف. 240: 2013 ،

عربية في اإلستراتيجية األمريكية:
أ .األىمية االقتصادية لممنطقة ال ٌ
جيػ ػدان أهمي ػػة المنطق ػػة العر ٌبيػ ػة بمكارده ػػا كم زكنه ػػا
ت ػػدرؾ اإلدارات األمريكي ػػة المتعا ب ػػة ٌ
االسػػتراتيجي ،كلطالمػػا نجػػد تأكيػػد الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػا أهميتهػػا ،لدرجػػة أف ال ػرييس
ػي تيع ٌػد امتػدادان لألمػف القػكمي
األسبؽ "جيمي كارتر" في فترة إدارته ػاؿ" :إف منطقػة ال مػيا العرب ٌ
لمكاليات المتحػدة األمريكيػة" ،لػذا نجػدها ال تتػردد فػي اسػت داـ القػكة العسػكرية فػي كجػه أم تهديػد

مػف شػػأنه النيػػؿ مػػف مصػػالحها الحيكيػػة فػػي هػػذي المنطقػػة .كالتػػي أهمهػػا الػػنفط كالغػػاز التػػي تسػػعا
دكما لمسيطرة عميهما كفؽ سياسػية ممنهجػة ،تحقػؽ مػف للهػا الهيمنػة عمػا المنطقػة ،كتح ٌػد فػي
نفس الك ت مف نفكذ الدكؿ المنافسة لها (المرج السابؽ. 264:
كمػػا كتحػػرص الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػا تػػأميف مسػػتقبؿ السػػيطرة األمريكيػػة عمػػا

المنطقػة لمػػا لهػا مػػف أهميػػة ،كككنهػا سػػاحةن مهمػػة كرييسػية فػػي التكازنػػات العالميػة ،لػػكفرة مقػػدراتها
ك يرتها ،كلمك عها االستراتيجي كالحيكم بالنسبة لقارات العػالـ ،كطػرؽ النقػؿ ،كاالتصػاؿ الػدكلي،

لهػػذا ،فػػإف الهيمنػػة األمريكيػػة عمػػا هػػذي المنطقػػة تمكنهػػا مػػف الػػتحكـ فػػي امػػدادات الطا ػػة اللزمػػة
لجمي الدكؿ المنافسة لها ،كالتي مف بينها الصيف كالياباف كأكركبا ،كهذا يجعمهػا تتجنػب الػد كؿ
في مكاجهات عسكرية مستقبمية م تمؾ القكل الدكلية كالعالمية (المرج السابؽ .
ككفق ػان إلحصػػاييات منظم ػػة األ طػػار العر ٌبيػ ػة المصػػدرة لمبت ػػركؿ "أكابػػؾ" ف ػػإف احتياطيػػات ال ػػنفط
العر ٌبي ػة تق ػػارب  %58م ػػف االحتياطي ػػات العالمي ػػة ،فيم ػػا تش ػػكؿ االحتياطي ػػات العر ٌبيػ ػة م ػػف الغ ػػاز
ح ػكالي  %28مػػف إجمػػالي االحتيػػاطي العػػالمي ،كيقػػدر إجمػػالي احتياطيػػات الػػدكؿ العر ٌبي ػة مػػف
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ال ػػنفط ال ػػاـ بنح ػػك  683.66ممي ػػار برمي ػػؿ ،فيم ػػا يق ػػدر احتياطيه ػػا م ػػف الغ ػػاز الطبيع ػػي بحػ ػكالي

 54.8تريميكف متر مكعب (الثنياف.)2013 ،

الخّلقة:
ب .االستغّلؿ األمريكي لألداة االقتصادية في نشر الفكضى ٌ

نظ انر لهذي األهمية كهذي الثركات نجد مطام الدكؿ الغربية كعما رأسها الكاليات المتحػدة

األمريكية في المنطقة العر ٌبية ،إذ إنها تسيطر عما استثمارات النفط كالغاز كالمعادف في معظـ
ػب المنطقػة ،كالقػكة األهػـ لمنهػكض بهػا فػي
ػي عص ى
دكؿ المنطقة العر ٌبيػة حيػث يمثػؿ الػنفطي العرب ٌ

كؿ النكاحي ،كعما كجه التحديد الناحية اال تصادية كالسياسية (القريني. 150 :1997 ،

له ػػذا ،عم ػػدت الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة دع ػػـ ال ػػدكؿ العر ٌبيػ ػة المالك ػػة لم ػػنفط م ػػف أج ػػؿ
االستثمار في هذا القطاع ،لجعمها يدكالن ىذات ا تصاد أحادم الجانب ،يسهؿ السيطرة عميها عبر
درة الكاليات المتحدة فػي الػتحكـ بأسػعار الػنفط ،كمػف ثػـ السػيطرة عمػا ا تصػاديات هػذي الػدكؿ

(فاضكلي. 213 :2009 ،

مػػف المعمػػكـ ،أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،تمتمػػؾ ا تصػػادان ض ػ مان ،كشػػركات متعػػددة

ػي ،كاسػت دمت
الجنسيات ،استطاعت مف للها تقمػيص القػدرات المسػتقمة لمنظػاـ اإل ميمػي العرب ٌ
الع ٍكلمة اال تصادية لمح ٌػد مػف ػدرات الػدكؿ العر ٌبيػة معتمػدة عمػا التػد لت ال ارجيػة التػي سػعت
ى
إلػػا إجبػػار البمػػداف العر ٌبيػة عمػػا ال ػػركج مػػف الحقبػػة الكطنيػػة ،سػكاء كػػاف بػػالطرؽ السياسػػية ،كمػػا
تعني ػػه م ػػف ض ػػغكط ،كزعزع ػػة ف ػػي االس ػػتقرار ،أك ب ػػالقكة الت ػػي اس ػػت دمتها لتفكي ػػؾ ال ػػدكؿ ،كال ػػنظـ
القكمية ،كبكسايؿ دمكية ،أك عبر تنامي سياسات عر ٌبية تعبر عف ردكد أفعاؿ ك تيػة ،مفتقػرة إلػا
الرؤي ػػة الش ػػمكلية كالبص ػػيرة ،كالقايم ػػة عم ػػا اس ػػتجابات عشػ ػكايية ،كمنقس ػػمة عم ػػا نفس ػػها ،تجه ػػؿ

التحديات الحقيقية (عزريؿ ،عياش. 2015 ،

كنجد أف مراكز األبحاث في الجامعات األمريكية بصكرة اصة ،كالغربية بصكرة عامة،
تػدرس كتنشػػر بصػكرة مسػػتمرة مسػتقبؿ هياكػػؿ إنتػاج كأسػػعار الػنفط فػػي السػكؽ العالميػػة؛ حرصػان

منها عما اسػتمرار التفػرد فػي الهيمنػة اال تصػادية ،عمػا ػلؼ مػا يقػكـ بػه العػرب مػف تجاهػؿ

كع ػد ال ػرييس األمريكػػي (بػػاراؾ أكبامػػا الشػػعب األمريكػػي
لمػػرؤل المسػػتقبمية .كفػػي ذات الس ػياؽ ،ى
بػػأف ،الكاليػػات المتحػػدة ستصػػبف فػػي نهايػػة عػػاـ  2015بمػػدان مصػػد انر لمػػنفط كالغػػاز ،كلػػيس بمػػدان
مستكردان لهما (البكابة نت. 2013 ،

عمػػا أيػػة حػػاؿ ،ف ػإف الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة ال تػ ىػدعي أم كسػػيمة ضػػغط عمػػا المنطقػػة إال
ككضعتها في حسبانها أك است دمتها ،لذلؾ نجدها تحت ذريعة اإلصلحات كالتنمية كاالستثمار،
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تبسػػط نفكذهػػا بكػػؿ الطػػرؽ الممكنػػة ،مػػف أجػػؿ إعػػادة هيكمػػة كتشػػكيؿ ا تصػػاديات دكؿ المنطقػػة،

الع ٍكلمة بم تمؼ مجاالتها.
كربطها ب ى

كهػػذا مػػا يبػػرر المطالػػب األمريكيػػة باإلصػػلح كالتنميػػة كاالسػػتثمار كحريػػة نقػػؿ األم ػكاؿ كالتجػػارة

بي.
الحرة بينها كبيف دكؿ المنطقة ،كعما كجه التحديد دكؿ منطقة ال ميا العر ٌ

كليست المسػاعدات األمريكيػة كالمعكنػات اال تصػادية التػي تمنحهػا الكاليػات المتحػدة لػبعض دكؿ

المنطقػػة ،إال ضػػمف سياسػػتها الراميػػة إلػػا تعزيػػز السػػيطرة كالهيمنػػة عمػػا المنطقػػة ،إذ إنهػػا تصػػب
فػػي نهايػػة األمػػر فػػي ىب ٍكتقػػة المصػػالف األمريكيػػة ،بمعنػػا آ ػػر ،إف الػػدكؿ التػػي تتمقػػا المسػػاعدات
تقدـ في المقابؿ أضعاؼ ما دمته اإلدارة األمريكية (أغكاف. 265: 2013 ،
كلقد نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقاالن لمكاتب "جيـ أكنييؿ" ،الذم طػرح مػف للػه

بي سيصبف ػكة ا تصػادية ناشػية تمتحػؽ بػالقكل الصػاعدة األ ػرل"،
تساؤال "ما إف كاف العالـ العر ٌ
كيشير الكاتب في مقاله ،إلا أف كػلن مػف مصػر كايػراف تمتمكػاف ػكل عاممػة هايمػة ،كأف البمػديف،

إضافة إلا السعكدية – برغـ عدـ امتلكها كة عاممػة كبيػرة  -يمكنهػا أف تصػبف ػكل ا تصػادية
صاعدة (الجزيرة نت. 2011 ،
كيقػػكؿ أكنييػػؿ" إن ػػه بػػالنظر إل ػػا دكؿ المنطقػػة العر ٌبيػ ػة فػػي المجم ػػؿ ،فإنهػػا تع ػػاني مػػف ت ػػداعيات
التض ـ كالديكف الحككمية ،كمف عدـ سيادة القانكف كمف مظاهر الفساد المستشرم.
كأمػػا كيػػؼ سػػيتعامؿ القػػادة الجػػدد فػػي الشػػرؽ األكسػػط م ػ معك ػػات التنميػػة بشػػكؿ عػػاـ ،فػػذلؾ مػػا
يحدد طبيعة النمك اال تصادم المحتمؿ ،معتبػ انر أف الديمقراطيػة متطمٌبػان سػابقان مػف أجػؿ االسػتقرار

كاالزدهار اال تصادم (المرج السابؽ .

فػي كػػؿ األحػكاؿ ،ال ن تمػػؼ عمػػا األهميػة اإلسػػتراتيجية لممنطقػػة العر ٌبيػة كحقيقػػة اإلدراؾ
األمريكي لهذي المنطقة ،كبعد هذا االستعراض ألهمية المنطقة ككيفيػة اسػتغلؿ الكاليػات المتحػدة

ل ػػألداة اال تص ػػادية م ػػف أج ػػؿ تعزي ػػز ططه ػػا ف ػػي المنطق ػػة ،كفػػػي إطػػػار مكاجيػػػة المخططػػػات

عربيػة عمػى لػرار التجربػة
األمريكية اقتصاديان ،كامكانيػة تحقيػؽ الكحػدة كالتكامػؿ بػيف الػدكؿ ال ٌ
عربػي ،كآليػات المعالجػة كمكاجيػة تبعػات الفكضػى
األكركبية يمكف اسػتعراض أسػباب العجػز ال ٌ

الخّلقة اقتصاديان.
ٌ

أكالن -أسباب العجز االقتصادم التي أسيمت في انتشار حالة الفكضى(التميمي: 10 -8 :2005،
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ػي فػػي المجػػاؿ اال تصػػادم ،كعػػدـ كض ػػكح فػػي الػ ٌػرؤل
 صػػكر النظػػر لػػدل صػػان الق ػرار العربػ ٌكاإلجػراءات لػدل مؤسػسات القػرار الػسياسية كاال تصادية في الدكؿ العر ٌبية .
 ضػعؼ المؤسػسات الماليػة كمحدكديػة كفاءتهػا في اسػتقطاب كتكظيػؼ المػكارد المحميػة. غياب الككادر المؤهمة التي تصن أك تنفٌذ السياسات اال تصادية . -البطء كالتأ ر لدل بمداف الدكؿ العر ٌبية في تحقيؽ النمك اال تصادم.

 تظؿ مسألة الكحدة اال تصادية في البمداف العر ٌبية مف أهـ األمكر التي يجػب كضػ تصػكراتبشأنها ،في ظؿ التعقيدات السياسية كحالة االنقساـ العميؽ التػي مٌفتهػا سياسػة الكاليػات المتحػدة

األمريكية مف أجؿ جعؿ البمداف العر ٌبية بمدانا ادرة عما النمك كاالرتقاء بذاتها.
عربية ،كافشػاؿ التبعػات االقتصػادية لمخطػط الفكضػى
ثانيان -آليات تعزيز االقتصاد في الدكؿ ال ٌ

الخّلقة:
ٌ

بد أف تستفيد الدكؿ العر ٌبية مف تجاربهػا السػابقة ،كمحػاكالت اإلصػلح ،كابػراز أكجػه ال مػؿ
 ال ٌف ػػي ا تص ػػاداتها ،كالػ ػػتي تح ػػيكؿ دكف تمكنػ ػػها مػ ػػف المحػ ػػاؽ بالبمػ ػػداف المتطػ ػػكرة أك البمػ ػػداف الناميػ ػػة

(المرج السابؽ .

 تعزيز إمكانات التعاكف اال تصػادم ،كتفعيػؿ التجػارة البينيػة بػيف البمػداف العر ٌبيػة ،كدعػـ جهػكدالتكامؿ اال تصادم عػف طريػؽ تػكفير شػركط أفػضؿ لرجػاؿ األعمػاؿ ،لمعمػؿ في م تمػؼ البمػػداف

العر ٌبيػة دكف يػكد (المرج السابؽ .
ػي مػػف م ػكارد كتكزي ػ االسػػتثمارات فػػي المشػػركعات
 االسػػت داـ األمثػػؿ لمػػا يممكػػه الػػكطف العربػ ٌالصناعية بيف الدكؿ العر ٌبية كفقان لمميزة التنافسية لكؿ دكلة ( اسـ. 27 : 2011 ،
هامػػا ،يمك ػػف ع ػػف طري ػػؽ إنج ػػاز
 إف يػػاـ كتمػػة ا تصػػادية عر ٌبي ػة مكحػػدة ال بػ ٌػد أف يكػػكف هػػدفنا نتعػػديلت في األنظمػػة في كػػؿ مػػف هػػذي البمػػداف أف تتكافػػؽ الظ ػػركؼ اال ت ػػصادية كتتكسػ ػ ر ع ػػة

العمػػؿ المػػشترؾ (التميمي. 10-8 :2005 ،

 كفػػي ذات السػػياؽ ،ييرجػػئ األميػػر حسػػف بػػف طػػلؿ السػػبب فػػي صػػعكبة الحػػديث عػػف التكامػػؿبي إلي غياب التفاعؿ بيف الكفاءات كالقدرات العر ٌبيػة ،كبػيف الصػناعة كاإلنتػاج
اال تصادم العر ٌ
(صحيفة الغد األردنية. 2015 ،

 اإلصػػلح اال تصػػادم كالتكامػػؿ فػػي األداء م ػ القطػػاع ال ػػاص كتنكي ػ القاعػػدة اال ت ػػصادية(المرج السابؽ .

 تأسيس السكؽ العر ٌبية المشتركة عما غرار السػكؽ األكربيػة المشػتركة بمقتضػا معاهػدة ركمػاسنة  1957بيف  6دكؿ –في البداية -لمسماح بحرية تنقؿ البضاي بيف الدكؿ األعضاء.
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 السػػماح بتنقػػؿ األش ػ اص بكػػؿ حريػػة مػػا بػػيف فضػػاءات الػػدكؿ العر ٌبي ػة ،كجػػزء مػػف اس ػػتعادةالكحدة العر ٌبية.

 إنشاء عممة كاحدة مشتركة لمتداكؿ في جمي الدكؿ العر ٌبية ،مثؿ :العممة األكربية (اليكرك .العربيػػػة الراىنػػػة تيشػػػكؿ عػػػامّلن مسػػػاعدان لمكاليػػػات المتحػػػدة
كيعتبػػػر الباحػػػث ،أف األكضػػػاع
ٌ

األمريكية إلثبات كجكدىا كدكرىا في قيادة النظاـ الػدكلي كتمثيمػو ،كىػك التحػكؿ الػذم عجػزت

ػي ،كأف
فيػػو ألمػػب القيػػادات
ٌ
العربيػػة عػػف إدراكػػو ،كحسػػاب تداعياتػػو عمػػى األمػػف القػػكمي العربػ ٌ
عربيػة ،ترتكػز عمػى عػدة أبعػاد ،مػف بينيػا:
مصالح الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػي المنطقػة ال ٌ
البعد االقتصادم ،الخاص بمصالح شركاتيا النفطية ،كما تحقؽ مف كرائيا مف أرباح ضػخمة،

ػي ،إلييػػا كالػػى حمفائيػػا بأسػػعار مناسػػبة ،كمػػف
كتضػػمف مػػف خّللػػو اسػػتمرار تػػدفؽ الػػنفط العربػ ٌ
عربيػة،
خّلؿ ىذا البعد االقتصادم ،إعادة الكاليات المتحدة األمريكية تشػكيؿ رؤيػة لممنطقػة ال ٌ
عربػي ،كالحيمكلػة دكف تماسػكو فػي إدارة الصػراع ،كدعػـ
فنجد أنيػا لجػأت إلػى تفتيػت النظػاـ ال ٌ

(إس ػرائيؿ) كتحكيميػػا إلػػى قػػكة إقميميػػة كبػػرل عبػػر اسػػتعماؿ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة األداة
االقتصادية ،كالتي مف خّلليا تمارس نفكذىا في المنطقة كابتػزاز دكليػا ،التػي اسػتطاعت أف
تسيطر عمى اقتصاده مف أجؿ إخضاعيا إلى الت ً
بعية األمريكية ،األمػر الػذم يػنعكس باإليجػاب

عمػػى مكانػػة (إسػرائيؿ) فػػي المنطقػػة ،حتػػى كلػػك اضػطيٌرت إلػػى احػػتّلؿ منػػابا الػػنفط ذاتيػػا ،كمػػا
حدث لمعراؽ عاـ .2003

الخّلقػة،
ختامان ،يرل الباحث ،أف باإلمكاف أف نخمص بعػدة آليػات إلفشػاؿ مخطػط الفكضػى ٌ

تتمثؿ فيما يمي:

 تػ ػكافر الني ػػة الص ػػاد ة كاإلرادة الحقيق ػػة ف ػػي مكاجه ػػة ه ػػذي التح ػػديات الت ػػي تعص ػػؼ بالمنطق ػػةالعر ٌبية.

 االعتقػػاد الجػػازـ أف مرحمػػة الفكضػػا التػػي تمػػر بهػػا المنطقػػة العر ٌبي ػة هػػي أزمػػة عػػابرة مؤ تػػة،أشد مف ذلؾ
مرت بأزمات ك ًم ىحف ٌ
كيمكف حمها إف صدؽ العزـ ،كأف األمة العر ٌبية كاإلسلمية ٌ
كأكثر ط انر ،عبرت منها ،كاستطاعت أف تعكد إلا ٌكتها كحضارتها ،كمػا حػدث فػي مكاجهػة
الحملت الصميبية كالتتار.

إعّلميان( :زهرة2015،
ٌ

 مػػف األهميػػة بمكػػاف ،أف يمعػػب اإلعػػلـ دكري فػػي التكعيػػة كفضػػف م ططػػات الكاليػػات المتحػػدةحاليان بالفكضػا ال ٌل ػة ،التػي مػف للهػا تسػتهدؼ الػدكؿ العر ٌبيػة لمقضػاء
األمريكية المتمثمة ٌ
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عمػػا مقػػدراتها كتمزيقهػػا كاعػػادة رسػػـ ريطػػة المنطقػػة كاغ ػراؽ مجتمعاتنػػا فػػي الفكضػػا ،لهػػذا
يتطمب الحديث بالتفصيؿ عف هذا الم طط  ،كفضف أبعادي كأهدافه كالتحذير مف طري.

بي محاربة الطايفية كالنزعات االنعزالية كاالنفصالية في الدكؿ العر ٌبية
 يتعيف عما اإلعلـ العر ٌبالتصػدم لمطايفيػة ،كبالعمػػؿ عمػا تكػريس الكحػدة الكطنيػػة ،كالتكعيػة العامػػة ب طػكرة الطايفيػػة
عما الدكلة كالمجتم .

 التػػركيا ل طػػاب كطنػػي تنػػكيرم يكػ ٌػرس الفكػ ىػر الػػكطني التكحيػػدم فػػي الػػدا ؿ ،كالعركبػػي عمػػابي العاـ.
الصعيد العر ٌ

عسكريان( :سميماف77 :2008 ،

ػي عس ػػكرٌيان لمكاجه ػػة الم طط ػػات كالمش ػػاري األمريكي ػػة ،كرف ػػض أي ػػة
 تحقي ػػؽ التض ػػامف العرب ػ ٌمشاري أك أحػلؼ تطػرح عمػا المنطقػة ،لمحاكلػة طمػس يهكيتًهػا العر ٌبيػة ،كالتصػدم لكػؿ حػاالت
التجزية كاالنقساـ في الدكؿ العر ٌبية.
 العمؿ عما إ امة منظكمػة أمنيػة عر ٌبيػة مشػتركة ،الهػدؼ األساسػي منهػا حمايػة األمػف القػكميبي كمكاجهة الم ططات كالمشاري األمريكية.
العر ٌ
 إنش ػػاء ػػكة عر ٌبيػ ػة مش ػػتركة ذات أه ػػداؼ كطني ػػة كمنطمق ػػات ذاتي ػػة تك ػػكف درعػ ػان لحماي ػػة األم ػػفػي مػ ػػف كػ ػػؿ التهديػ ػػدات ال ارجيػ ػػة ،كتحديػ ػػدان التػ ػػد لت األمريكيػ ػػة الراميػ ػػة لتمزيػ ػػؽ
القػ ػػكمي العربػ ػ ٌ
كاضعاؼ الدكؿ العر ٌبية كنهب يراتها.

فكريان كثقافيان:
ٌ
 تعبي ػػة الجم ػػاهير العر ٌبيػ ػة ض ػػد مش ػػركع الفكض ػػا ال ٌل ػػة كالمش ػػاري األمريكي ػػة ،كتعري ػػة ه ػػذيالم طط ػػات عب ػػر االس ػػتعانة بالن ػػب الفكري ػػة ف ػػي تحمي ػػؿ أبع ػػاد كأه ػػداؼ ه ػػذي الم طط ػػات،
كتككيف محاضف فكرية لتكعية المجتمعات العر ٌبية.

ػي بالحضػػارة كاألصػػالة العر ٌبي ػة ،كدينػػه اإلسػػلمي
 تعزيػػز الثقافػػة العر ٌبي ػة كربػػط الم ػكاطف العربػ ٌالحنيؼ ،حيث إف مف أهداؼ الفكضا ال ٌل ة ضرب القيـ العر ٌبية كاالسلمية.
سياسان( :أبك ال ير2008،

 االرتقػػاء بالعمػػؿ السياسػػي الفػػردم إلػػا العمػػؿ السياسػػي المؤسسػػاتي ،كتفعيػػؿ دكر مؤسسػػاتالحكػػـ فػػي الػػدكؿ العر ٌبي ػة بػػدالن مػػف االعتمػػاد عمػػا األف ػراد (الحكػػاـ  ،كلػػيس عمػػا مؤسسػػات
الحكػػـ ،كالػػذم مػػؽ كا عػان سياسػػيان عر ٌبيػان يعبػػر عػػف رغبػػات الحكػػاـ كلػػيس الشػػعكب ،فلبػ ٌػد مػػف
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يػ ػػاـ المؤسسػ ػػات بػ ػػدكرها الطبيعػ ػػي كالمعتػ ػػاد ،فالمؤسسػ ػػات با يػ ػػة كاألف ػ ػراد إلػ ػػا زكاؿ ،فثبػ ػػات

المؤسسات يعني ثبات السياسات ،كما كأف العمؿ المؤسساتي يشكؿ درعا في كجه م ططات
الكاليات المتحدة األمريكية التي اتسعت بحكـ تبعية األنظمة كحكامها.

ػاء عمػػا د ارسػػة كا ػ الحػػاؿ كآليػػات التصػػرؼ ،كالممكػػف
 أف تكض ػ سياسػػات الػػدكؿ العر ٌبي ػة بنػ نكالمتاح مف القدرات ،كليست عما أهكاء الحكاـ.
 ينبغي عما الحكاـ العمؿ عما إشاعة الثقة بينهـ كبيف الشعكب ،كالعمؿ معان مف أجؿ تغميػبالمصالف العامة ،كتكريس المصالف العامة مفهكمان كمضمكنان في العمؿ ،إذ إف حالة الفكضػا

تعارض المصالف ال اصة لمحكاـ م المصالف العامة لمشعكب.
ما كاف له أف تسكد ،لكال
ي
اقتصاديان:

بي المشترؾ ،كتكفر األمف الغػذايي لكػؿ
 إنشاء كتمة ا تصادية عر ٌبية مكحدة تحقؽ التكافؿ العر ٌػي" ،كفػػي
ػي ،ألف حالػػة الفقػػر كالجػػكع كانػػت سػػببان فػػي إشػػعاؿ "ثػػكرات الربي ػ العربػ ٌ
م ػكاطف عربػ ٌ
نفس الك ت يشكؿ الفقر تهديدان لمدكؿ العر ٌبية ،إذ إنػه بكابػة لمتػد ؿ ال ػارجي كبييػة لمعبػث فػي
استقرار الدكؿ مف لؿ ابتزاز كتضميؿ الفقراء.

صاديات الدكؿ العر ٌبية ،كعدـ اعتمادهػا عمػا مػكرد أحػادم ،إذ إف ذلػؾ ييعتبػر
 السعي لتنكع ا ت ٌضػػعفان يهػ ٌػد يد أمنهػػا اال تصػػادم ،كهػػك بطبيعػػة الحػػاؿ متمث ػ يؿ فػػي معظػػـ الػػدكؿ العر ٌبي ػة ،كدكؿ
بي عما كجه ال صكص.
ال ميا العر ٌ
 تكسي كتنكي المعاملت اال تصادية ال ارجيػة لمػدكؿ العر ٌبيػة ،كعػدـ ا تصػارها عمػا الكاليػاتػي ،كي مػػؽ
المتحػػدة؛ ألف ذلػػؾ مػػف شػػأنه أف ى
يح ػ ٌد مػػف الهيمنػػة األمريكيػػة عمػػا اال تصػػاد العربػ ٌ
حالة مف التكازف كاالستقرار العالمي.
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نظرة استشرافية:
في اطار استشراؼ مستقبؿ المنطقة العربية عمى المدل القريب في ظؿ نظرية الفكضى

الخّلقة يمكف طرح السيناريكىات الثّلثة المتكقعة التي نخمصت ليا ىذه الدراسة ،سعيان
ٌ
العربية ،كىي عمى النحك التالي:
الستشراؼ مستقبؿ المنطقة
ٌ

الخّلقة:
السيناريك األكؿ -سيناريك استمرار مخطط الفكضى ٌ
الس ػػيناريك المتك ػ ػ م ػػف لل ػػه أف تص ػػبف عمي ػػه مس ػػتقبؿ المنطق ػػة باعتب ػػار أف ال تص ػػمد الح ػػدكد

ػتؤكؿ فػػي نهايػػة المطػػاؼ ،إلػػا مقاطعػػات كمػػدف ،كهػػي
العر ٌبيػػة الحاليػػة ،كأف المنطقػػة العر ٌبيػػة ،سػ ي
تكع ػدت بهػػا ( اريػػس  ،حيػػث اسػػتثمرت
العمميػػة التػػي كانػػت جاريػػة بالفعػػؿ منػػذ التص ػريحات التػػي ٌ

الثكرات العر ٌبية لصػالف هػذا الم طػط ،كهػك م طػط التقسػيـ كالتفتيػت الجديػد الػذم تريػدي الكاليػات
المتحػػدة األمريكيػػة ،كالػػذم مػػا كػػاف لػػه أف يمػػر فػػي ظػػؿ كجػػكد ع ػراؽ ػػكم بهكيػػة تكحيديػػة عر ٌبيػػة
ػي ،كصػػاحبة التػػأثير ،كال
جامعػػة ،كال سػػكرية كيػػة متٌحػػدة ،كال مصػػر معافػػاة ،مركػػز الثقػػؿ العربػ ٌ
اليمف العريؽ ،كال ليبيا الثرية.
كهذي الك اي المكضكعية الناطقة بحقيقػة التفكيػؾ ذات صػكرتيف :صػكرة التفكيػؾ الجغ ارفػي ،كمػا
جػرل فػػي السػػكداف حيػػث انشػػؽ البمػد الكاحػػد إلػػا دكلتػػيف ،شػػمالية كجنكبيػة ،ككمػػا ك ػ فػػي العػراؽ

حيث تشظا العراؽ – في حقيقة األمر – إلا كيانات جغرافية كطايفية شتا ،كاف في ظؿ كحدة

شػػكمية ىش ػ ٌكؿ سػػببان لعجػػز األداء الحكػػكمي كتعطيػػؿ التنميػػة ،كالبنػػاء كتػػدهكر األمػػف كاالسػػتقرار،
كغيػػاب دكر الع ػراؽ عػػف اإل مػػيـ كالعػػالـ ،ككػػذلؾ مػػف صػػكر التفكيػػؾ الجغ ارفػػي الكض ػ الجغ ارفػػي
الغامض في ليبيا ،كالتسريبات المفزعة عف تقسيـ هذا البمد إلا شرؽ كغرب.

أما الصكرة األ رل مف الم طط فهي ،التفتيت المعنكم أك الفكرم كالعقايدم كاالجتماعي.
ػيحييها ،كمػا جػرل كيجػرم فػي
كمف دعايـ هذا التفتيت :الصراع الديني بيف مسممي المنطقػة كمس ٌ
ػادة بػػيف مكػػكني البمػػد "المسػػمميف كاأل بػػاط" ،دليػػؿ حاسػػـ كمكثػػؽ عمػػا
مصػػر اليػػكـ مػػف تػػكترات حػ ٌ
كجكد م طط التفتيت ال ارجي (الركابي. 2011 ،

كف ػػي ذات الس ػػياؽ ،ج ػػاءت تصػ ػريحات الجنػ ػراؿ (رايمكن ػػد أكبيرن ػػك ري ػػيس هيي ػػة أرك ػػاف الج ػػيش
األمريكػػي ،الػػذم أيحيػػؿ إلػػا التقاعػػد ،ك ػػاؿ فيهػػا" :إف تقسػػيـ العػراؽ هػػك الحػػؿ الكحيػػد لػػـ تكػػف زلػػة
لسػػاف ،كانمػػا انعكػػاس السػػتراتيجية أمريكيػػة تسػػير ب طػػا متسػػارعة فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة بأسػػرها،
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بدأت في العراؽ كامتدت إلا سكرية ،كتتكرس في اليمف ،كمف غير المستبعد أف تنتقػؿ ريبػان إلػا

المممكة العر ٌبية السعكدية كمرحمة الحقة ،بعد أف ينتهي دكرها بشكؿ أك ب ر في سػكرية كالػيمف"
(عطكاف. 2015،
كتحدث نايب رييس الكزراء التركي (بكلنػت أريػنا عػف الم طػط نفسػه متك عػان تقسػيـ سػكرية إلػا
ثمػػاني أك تس ػ دكؿ ،كمصػػر إلػػا دكلتػػيف ،كالع ػراؽ إلػػا ثػ ً
ػلث ،كالسػػكداف إلػػا أرب ػ  ،كليبيػػا إلػػا
مس إمارات أك أكثر (المرج السابؽ .

لقػػد نجحػػت ال طػػة األمريكيػػة فػػي إسػػقاط النظػػاـ الع ار ػػي كتك ػريس التقسػػيـ الطػػايفي ،كفػػي سػػكرية
ً
ػاـ اس ػػتطاع حس ػػـ الح ػػرب
نلح ػػظ تك ػػرر الس ػػيناريك نفس ػػه ،حال ػػة دم ػػار كش ػػمؿ ك ػػاممىيف ،ف ػػل النظ ػ ي
ػكؿ األمني ػػة ،كال المعارض ػػة المس ػػمحة نجحػػت ف ػػي إس ػػقاطه طػ ػكاؿ
تبني ػػه الحمػ ى
لصػػالحه م ػػف ػػلؿ ٌ
مسة أعكاـ مف الدعـ ال ػارجي بالمػاؿ كالسػلح ،كجػاء البػديؿ للثنػيف؛ أم النظػاـ كالمعارضػة،

تنظيمػػات إسػػلمية متشػػددة مشػػككؾ فيهػػا ،كأبرزهػػا "الدكلػػة االسػػلمية" ،التػػي اسػػتغمت هػػذا الشػػمؿ
كبنت يدكلها كجيكبها كاماراتها عما االرض السكرية ،كباتت تشكؿ التهديد األكبر لممنطقة بأسرها
(المرج السابؽ .
ػي هػػك
كتػػذكر صػػحيفة "ككؿ سػػتريت جكرنػػاؿ" فػػي عػػددها بتػػاري  ،2014/6/13أف الشػػرؽ العربػ ٌ
في طريقه إلا "سايس بيكك" جديػد ،مػف ػلؿ األحػداث فػي سػكرية كالعػراؽ ،كا ٌف تتػاب األحػداث
في السنكات األ يرة يشير إلا فرض هذا الكا

الجديد ( الد اؽ. 2014 ،

كيقػػكؿ د غػػازم حسػػيف" :إنػػه اتضػػف ػػلؿ الحػػرب عمػػا سػػكرية ،كحسػػب رأم ب ػراء غ ػربييف أف
(داع ػػش كالنصػ ػرة كبقي ػػة المجمكع ػػات التكفيري ػػة اإلرهابي ػػة المس ػػمحة ه ػػي ج ػػزء أساس ػػي لتحقي ػػؽ
مسػها بسػػكء؛ بػػؿ ،كالتعػػاكف معهػػا
الم طػػط الصػػهيكني األمريكػػي ،كاالبتعػػاد عػػف (إسػراييؿ كعػػدـ ٌ
ػي السػػكرم ،كهػػذا مػػا يشػػير إلػػا أف اإلرهػػاب
فػػي المنطقػػة الجنكبيػػة مػػف سػػكرية ضػػد الجػػيش العربػ ٌ
التكفيػػرم كاإلرهػػاب الصػػهيكني كجهػػاف لعممػػة كاحػػدة ،حيػػث تعمػػؿ هػػذي التنظيمػػات التكفيريػػة عمػػا
تفتيػت بمػداف المنطقػػة تنفيػذان لمم ططػات اإلسػراييمية كلم طػط (لػكيس كليفػػي فػي سػكرية كالعػراؽ

كجعػؿ (إسػراييؿ المرك ىػز كالقايػد
كليبيا ،لمقضػاء عمػا دكر العػرب التحػررم فػي العصػر الحػديثٍ ،
لممنطقة ،كتصفية ضية فمسطيف" (حسيف. 2016 ،
عربيػة السػعكدية
كما كيتكقػا الباحػث ،أف تضػرب الفكضػى ٌ
الخّلقػة يدكالن جديػدة مثػؿ المممكػة ال ٌ
عربيػة كاإلسػّلمية ،كلتعميػؽ
عربية كالعتبارىا
الركحي لدل الشعكب ال ٌ
التي تمثؿ رمزية الدكؿ ال ٌ
ٌ
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عربية كالراقيا في آتكف الصراع السني – الشػيعي السػتنزاؼ أمكاليػا كاشػغاليا بػَيراف
الفرقة ال ٌ
كاسػػتنزاؼ إيػراف بيػػا ،كفػػي نيايػػة األمػػر تسػػعى الكاليػػات المتحػػدة السػػتحداث نظػػـ جديػػدة تقػػدـ
تنازالت أكثر مف السابؽ مرفقة بضماف أمف (إسرائيؿ).
يمكف أف يتـ ذلؾ مف لؿ إحداث بعض االضطرابات في المممكة كفؽ السيناريك التالي:
 -تح ػػاكؿ القي ػػادات األمريكي ػػة ف ػػتف نػ ػكات اتص ػػاؿ بالص ػػؼ الث ػػاني كالثال ػػث م ػػف العايم ػػة المالك ػػة

السعكدية بعيدان عف القيادات األكلا.

فزعػػة إي ػراف مثممػػا حػػدث فػػي البح ػريف كيحػػدؽ فػػي
 مػػف المتك ػ أف تسػػت دـ الكاليػػات المتحػػدة ٌااليمف.
كما كقد تطاؿ الفكضى دكالن إقميمية مثؿ تركيا التي تمعب دك ارن مركزيان في الشرؽ األكسط.
الخّلقة (سيناريك مرجح):
السيناريك الثاني -النجاح النسبي لمخطط الفكضى ٌ
يػػرجف الباحػػث هػػذا السػػيناريك ،الػػذم يسػػتند إلػػا اعتبػػار أف الكاليػػات المتحػػدة نجحػػت فػػي إحػػداث

حالػػة الفكضػػا ،زعزعػػت بعػػض األنظمػػة فػػي المنطقػػة العر ٌبيػة ،لكنهػػا فػػي الك ػػت نفسػػه فشػػمت فػػي
جعؿ هذي الفكضا ٌل ة حسب ما كانت تريد كتقصد مف كراء هذي الفكضا.
ألف نظريػة
يرل بعض الكتاب كالمحمميف العرب أف المنطقة تشهد انقلب السحر عما السػاحرٌ ،
الفكضا ال ٌل ة د نجحت في الشؽ األكؿ المتمثؿ فػي " مػؽ الفكضػا" ،لكنهػا فػي شػقٌها الثػاني
ً
أف هػذي الفكضػا" لػـ تكػف " ٌل ػة"
المتمثؿ في أنهػا " ٌل ػة" ػد يمنيػت بفشػؿ ذريػ  .كدلػيمهـ عمػا ٌ
تمامػػا عػػف السػػيطرة ،كأصػػبف هػػـ العػػالـ أجمػ يػػتم ص فػػي
هػػك ٌ
أف الكضػ فػػي المنطقػػة ػػد ػػرج ن
القضاء عما "داعش".

مسػتذكريف مػا الػه (بػكش االبػف  ،ريػيس الكاليػات المتحػدة األمريكيػة السػابؽ  -عنػدما ػرر غػػزك
ً
المعيش اليػكـ
أمنان بعد ذهاب صداـ حسيف كنظامه ،كالكا
العراؽ -مف ٌ
أف العالـ سيصبف أكثر ٍ
صداـ (كلد سيد أحمد. 2014 ،
أمنا في زمف ٌ
إف العالـ كاف أكثر ن
يقكؿٌ :
ف ػل ازلػػت الحػػرب المفتكحػػة ضػػد "داعػػش" تعػػاني مػػف مػػؿ اسػػتراتيجي كثغ ػرات كاضػػحة فػػي ظػػؿ

ثلثػػة تحالفػػات تػػدير هػػذي الحػػرب :التحػػالؼ الػػدكلي بقيػػادة الكاليػػات المتحػػدة ،كالتحػػالؼ اإل ميم ػي
بقيادة ركسيا ،كالتحالؼ اإلسلمي بقيادة السعكدية.
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كالتػػد ؿ العسػػكرم الركسػػي فػػي سػػكرية أتػػاح لركسػػيا أف تعطػػي انطباعػػا بػػأف "مفتػػاح الحػػؿ" فػػي
ً
أضػفا عميػه
يدها ،كهذا يعر ؿ سير الم
ططات األمريكية في المنطقػة ،كمػا أف المشػهد السػكرم ٍ

تعقيػػدات جديػػدة ،بسػػبب تػ ٌػدكيؿ الص ػراع كارتباطػػه بالمصػػالف اإل ميميػػة.ا(جريػػدة الحيػػاة المص ػرية،
2016
كما ستنتهي الحقبة الرياسية ألكباما لؿ هذا العاـ ،حيث أف ذلؾ سػيأثر  -بكػؿ تأكيػد  -عمػا

سياسة الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة ،كالتي بحسب تقديرم لػـ تىتى طػا مرحمػة الفكضػا
بعد.
كحػػاؿ العديػػد مػػف الػػدكؿ العر ٌبي ػة لػػيس ببعيػػد عػػف الحالػػة السػػكرية ،فلت ػزاؿ دكامػػة الفكضػػا تغػػرؽ
الدكؿ دكف أف تمكح بكادر حمكؿ كاستقرار لما بعد حالة الفكضا ،فمستقبؿ الػيمف يكتنفػه غمكضػان

كثيفان ،كمػف الصػعب أف يعػكد كمػا كػاف ،كالكضػ فػي العػراؽ مػازاؿ يػدكر حػكؿ نفسػه كسػط أزمػة

سياسػػية ناجمػػة عػػف صػراع سػػمطة ،كأزمػػة ثقػػة بػػيف الحكػػـ المركػػزم الشػػيعي مػػف جهػػة ،كالمكػػكنيف
(السني كالكردم مف جهة أ رل.
كبرٌأيػ ػي ،ليبي ػػا كال ػػيمف مرش ػػحتاف ألف تككن ػػا القبم ػػة الجدي ػػدة لمجماع ػػات المتطرف ػػة إذا م ػػا نجح ػػت
التحالفات الدكلية مف إ راج تنظيـ الدكلة اإلسلمية "داعش" مف سكرية كالعراؽ.
كمص ػػر ل ػػف تش ػػهد حال ػػة االس ػػتقرار إال بإتاح ػػة الديمقراطي ػػة الحقيقي ػػة كتحقي ػػؽ الشػ ػراكة السياس ػػية

لمككنػػات المجتم ػ  ،كهػػذا ال يكافػػؽ تكجهػػات النظػػاـ الحػػالي ،كالػػذم يعػػاني مػػف فكضػػا سياسػػية،
كفكضا ا تصادية ،ربما تككف أشد مف السياسية ،كهي ما تجعؿ مكا فه رهينة بيد المانحيف.

الخّلقة:
السيناريك الثالث -سيناريك فشؿ مخطط الفكضى ٌ
يستند ىذا السيناريك عمى ثّلثة افتراضات ،ىي:
 -1عكدة الصراع بيف ركسيا كالكاليات المتحدة ،ككػذلؾ مسػاعي أكركبػا مػف ال ػركج عػف عبػاءة
الكاليات المتحدة.

 -2نهضػة الشػػعكب العر ٌبيػة كادراكهػػا لحجػػـ ال طػػر التػي تكاجهػػه المنطقػػة العر ٌبيػة ،جػراء أطمػػاع
الدكؿ العظما فيها.
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 -3العنؼ يكلد العنؼ ،أف يطاؿ الكاليات المتحػدة كالػدكؿ الغربيػة نيػراف الفكضػا ،كانتقالهػا إلػا
ديػػارهـ نتيجػػة لحالػػة الغضػػب كالك ػري ،التػػي تكلػػدت لػػدل شػػعكب التػػي طالتهػػا ني ػراف الم ططػػات

األمريكية كالدكؿ الغربية.

الخّلقػػة كليرىػػا مػػف مخططػػات ال زالػػت بحاجػػة
كب ػرأم الباحػػث ،أف إفشػػاؿ مخططػػات الفكضػػى ٌ

الستنياض جيكد األمة كجيكد المخمصيف التي يصعب أف تثمر عمى المدل المنظكر.

ففػػي هػػذا الصػػدد ،يػػذكر الكاتػػب المغربػػي (عبػػد اإللػػه بمقزيػػز " :إف مػػا نعيشػػه فػػي ظػػؿ مػػا ييسػ ٌػما
بي يؤشر عما إرهاصات بركز نظاـ عالمي جديد ،مف لؿ بركز تكافؽ بيف ركسػيا
بالربي العر ٌ
حاليان يعرؼ تعددية طبية ا تصادية لـ تتػرجـ بعػد إلػا طبيػة سياسػية ،كهػك
كالصيف ،كأف العالـ ٌ
ػي ،ألف ركسػػيا
مػػا تبػػدك ب ػك ي
ادري تمػػكح فػػي األفػػؽ م ػ التطػػكرات السياسػػية الجاريػػة فػػي العػػالـ العربػ ٌ
ػي مػ ػ ص ػػعكد حرك ػػات سياس ػػية
كالصػػيف كحمفاءهم ػػا ٌ
تنبهػ ػكا إل ػػا أنهػػـ اس ػػركف ف ػػي الع ػػالـ العربػ ٌ
متناغمة م اإلدارة األمريكية" (الطاهرم. 2012 ،

كمػػف هنػػا نفسػػر الػػدكر التػػي تمعبػػه ركسػػيا فػػي سػػكرية ك تالهػػا بش ارسػػة فيهػػا ،باإلضػػافة لمعبهػػا دك انر

مهمان في العراؽ كمصر ،كسعيها لمحضكر في مرب السياسة اإليرانية.
ٌ

ك لؿ مقاؿ مشترؾ كتبت "ككندالي از رايس" كزيرة ال ارجية األمريكية السابقة باالشتراؾ م كزيػر

الدفاع األمريكي السابؽ "ركبرت غيتس" ،مقاالن حػكؿ السياسػة الركسػية ،كتقػدـ النصػايف ألكبامػا،
أشػػادت مػػف للػػه بالحنكػػة السياسػػية (لفلديميػػر بػػكتيف الػػذم اسػػتطاع أف يقػػكد دكلػػة با تصػػاد

متدهكر ،ك كات مسمحة مف الدرجة الثانية ،ليتحكـ في رسػـ مسػار األحػداث فػي المنطقػة العر ٌبيػة

(جريدة الكطنية نيكز. 2015 ،

بالتأكيػػد أف هػػذا األمػػر مػػزعا لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة أف يعػػرؼ بػػكتيف مػػا يفعػػؿ ،كيفعػػؿ مػػا
يريػػد .ك تمػػت (ككنػػدكلي از اريػػس مقالهػػا بتكصػػيات ت ارهػػا ضػػركرية لمكاليػػات المتحػػدة فػػي مكاجهػػة

التد ؿ الركسي في سكرية ،هي فرض كا

أمريكػي ػاص عمػا األرض كمنطقػة حظػر طيػراف،

كتػكازف عسػػكرم أفضػػؿ ،مػ تلفػػي الصػػداـ مػ الػػركس فػػي سػػكرية ،لكنهػػا كضػػعت فػػي الصػػدارة

رفػػض تبريػػر هػػذا التػػد ؿ بضػػركرة المحافظػػة عمػػا منظكمػػة الدكلػػة فػػي الشػػرؽ األكسػػط (المرج ػ

السابؽ .
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ثانيان :نتائج كتكصيات الدراسة
أظهػػرت الد ارسػػة مػػدل االهتمػػاـ األمريكػػي بالمنطقػػة العر ٌبي ػة ،كأنهػػا حاض ػرة عمػػا أجنػػدة
إداراتهػػا منػػذ فت ػرة طكيمػػة ،كتبػ ٌػيف أنهػػا اهتمػػت بالسػػيطرة عمػػا اال تصػػاد كم اركػػز النفػػكذ بالمنطقػػة،
عبػر انتهاجهػػا لسياسػػة القػكة كالتفػػكؽ العسػػكرم ،كتكػكيف األحػػلؼ العسػػكرية بعػد الحػػرب العالميػػة

ػعيها لمهيمنػػة كالتفػػرد عمػػا السػػاحة العالميػػة ،بعػػد القضػػاء عمػػا القػػدرات العسػػكرية
الثانيػػة ،ثػػـ سػ ي
لم ػػدكؿ الت ػػي س ػػعت لمع ػػب دكر إ ميمػ ػي ،كم ػػا ح ػػدث مػ ػ العػ ػراؽ ،كتعزي ػػز نف ػػكذ األنظم ػػة المكالي ػػة

لمسياس ػػة األمريكي ػػة ،كم ػػا ح ػػدث ف ػػي الحال ػػة ال ميجي ػػة عمكمػ ػان ،كعب ػػر ه ػػذي اإلس ػػتراتيجية مق ػػت

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة حالػػة مػػف ال ػػكؼ لػػدل األنظمػػة العر ٌبي ػة الحاكمػػة بعػػد حربهػػا عمػػا
العراؽ ،كحققت كالء العديد مف األنظمة ،كفرضػت سياسػة التطبيػ التػي كانػت تصػب فػي صػالف

(إسراييؿ الحميؼ االستراتيجي لها في المنطقة.

كاس ػػتمرت عم ػػا ه ػػذا ال ػػنها حت ػػا أح ػػداث  11أيم ػػكؿ ع ػػاـ  ،2001كالت ػػي كان ػػت ذريع ػػة

الكاليات المتحدة األمريكية لتغيير سياستها ،كالتصريف بأف هدفها هػك الحػرب عمػا "اإلرهػاب" ،ك
"م ػػف ل ػػـ يكػ ػف معن ػػا فه ػػك ض ػػدنا" ،فب ػػدأت باس ػػت داـ الق ػػكة ال ش ػػنة ب ػػالتلزـ ،مػ ػ اس ػػت داـ كته ػػا

الناعمػػة ،الراميػػة إلػػا تقسػػيـ المنطقػػة ،كتغييػػر ال ريطػػة الجيكسياسػػية ،عبػػر تقسػػيـ كاعػػادة بنػػاء
ريطة جديدة لممنطقة العر ٌبية ،عما أساس ديني كطايفي كعر ي ،بهدؼ استحداث كيانات تديف
له ػػا ب ػػالكالء ،كتحق ػػؽ م ػػف لله ػػا اإلدارة األمريكي ػػة م ػػا تري ػػدي م ػػف مص ػػالف ا تص ػػادية كسياس ػػية
كعسكرية كغيرها.

ػي ،كيعطػػي فرصػػة كامم ػػة
إف مػػؽ كيانػػات جديػػدة ييعػ ٌػزز كيعمػػؽ حالػػة ال ػػلؼ كاالنقسػػاـ العربػ ٌ
(إلسراييؿ بالهيمنة كالتفػرد فػي المنطقػة ،إذ إف المنطقػة باتػت منشػغمة بحالهػا المريػر كالعصػيب،
ككجػػكد كيانػػات ذات أبعػػاد دينيػػة كطايفيػػة كعر يػػة بمثابػػة المبػػرر التػػي تسػػعا (إس ػراييؿ  -عبػػر

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة -مػػف تنفيػػذي عمػػا أرض الكا ػ  ،كمػػا كأف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
تحرص عما استنزاؼ مقدرات الدكؿ العر ٌبية بؿ تطبيؽ م طط التقسيـ ،الذم تمكح به بيف الفينة
كاأل رل كبمسميات جديدة ،كعما هذا األساس تركت الشعكب العر ٌبية تكاجه الجيكش ،بؿ امػت

ػايؿ جديػدةن لتحقيػؽ أهػدافها فػي
بتمكيؿ كمساندة "الثكار" بالعتاد كالمػاؿ ،بمعنػا أنهػا ،اعتمػدت كس ى
المنطقة ،كتنفيذ أجندات فكرها االستراتيجي الرامي لتحقيؽ المصالف األمريكية ،عبر ما أطمت به
مستشارة األمف القكمي السابقة (ككندالي از رايس .
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كلقػػد بػػات كاضػػحان ،أف اإلسػػتراتيجية األمريكيػػة فػػي ضػػكء مػػا يعػػرؼ بنظريػػة الفكضػػا ال ٌل ػػة،
تسػػعا إلػػا عمميػػة التغييػػر فػػي المجتمعػػات ،لػػيس مػػف ػػلؿ إ ازحػػة لألنظمػػة بػػالقكة العسػػكرية ،أك
عب ػػر انقلبػ ػػات عسػ ػػكرية كتمك ػػيف أنظمػ ػػة أ ػ ػػرل أكث ػػر تى ً
بعي ػػة لمكاليػ ػػات المتح ػػدة األمريكيػ ػػة ،بػػػؿ
انتهجت سياسة التغيير مف الدا ؿ ،باسػت داـ شػعكب المنطقػة نفسػها عبػر اسػتراتيجية (الفكضػا

ال ٌل ة التي استعرضنا أمثمة كا عية كعممية لها ،ككيؼ كانت الكاليات المتحدة األمريكية تنتها
ً
اتيجيات م تمف ػةن م ػ كػػؿ بمػػد عمػػا انف ػراد ،م ػ كجػػكد بعػػض القكاسػػـ المشػػتركة فػػي السياسػػة
اسػػتر
العامة م البمداف العر ٌبية.

كمػػف أهػػـ األدكات التػػي اسػػت دمتها الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي تنفيػػذ أهػػدافها فػػي المنطقػػة

العر ٌبية هي أداة اإلعلـ ،كمنظمات المجتم المدني ،كاأل ميات الدينيػة كالعر يػة ،كالتػذرع بحمايػة
حقػػكؽ اإلنسػػاف ،كتكظيػػؼ بعػػض رمػػكز المعارضػػة لألنظمػػة السياسػػية ،ثػػـ اعتمػػدت اسػػتراتيجية

الضػػغط السياسػػي كاال تصػػادم ،باإلضػػافة لمتػػد ؿ العسػػكرم كمػػا هػػك (الحػػاؿ فػػي ليبيػػا كسػػكرية ،

مسػػتغمة بػػذلؾ ػ اررات مجمػػس األمػػف .كػػؿ ذلػػؾ مػػف أجػػؿ إتمػػاـ مشػػاري التجزيػػة ،كالتػػي ال تػػتـ إال
بإحػػداث الفكضػػا ك مػػؽ لبييػػة عػػدـ االسػػتقرار ،كهػػذا مػػا أحدثتػػه فػػي "ثػػكرات الربيػ العر ٌبيػة" تحػػت
ش ػػعار نش ػػر الديمقراطي ػػة كحق ػػكؽ اإلنس ػػاف كاس ػػقاط األنظم ػػة المس ػػتبدة ،كتهيي ػػة ش ػػعكب المنطق ػػة

العر ٌبيػ ػة ،إلجػ ػراء تحػ ػكالت جدي ػػدة باس ػػت داـ نظري ػػة الفكض ػػا ال ٌل ػػة ،كالت ػػي فعػ ػلن تمكن ػػت م ػػف
كه ػ ىدمت جيكش ػان عبػػر إد الهػػا فػػي
بع ػركش بعػػض األنظمػػة الديكتاتكريػػة بشػػكؿ متتػػاب  ،ى
اإلطاحػػة ي
متاهة الحرب األهمية ،كما كا

الحاؿ في سكرية.

أكالن -النتائج:
 تيعتبر السياسة األمريكية سياسةن متغيرة كمتنكعة في األدكات التي تعتمد عميها لتحقيؽ أ صادرج ػػة م ػػف المنفع ػػة ،له ػػذا نج ػػد بع ػػض الغم ػػكض أحيانػ ػان ف ػػي األه ػػداؼ المعمن ػػة لسياس ػػة الكالي ػػات
المتحدة األمريكية تجاي المنطقة العر ٌبية.

 تبيف أف هناؾ عل ة مباشرة بيف التد لت األمريكية فػي المنطقػة العر ٌبيػة كبػيف أمػف المنطقػةكاستقرارها ،بحيث نجد أنه كمٌما زاد هذا التد ؿ زادت حالة عدـ االستقرار في الدكؿ العر ٌبية.
 إف الشػػعارات التػػي تنػػادم بهػػا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة هػػي شػػعارات ه ٌشػػة كمبطٌنػػة لتتػػيفلنفسها التد ؿ في شؤكف البمداف العر ٌبية.

ػي" كتكجيههػػا،
 أصػػبف لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الػػدكر البػػارز فػػي إدارة "ثػػكرات الربي ػ العربػ ٌكالتي أدت إلا إحداث تغيرات في األنظمة السياسية.
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 ىبكؿ الشعكب العر ٌبية بالتد ؿ األمريكي نتيجػة طبيعيػة لمػا تعػاني مػف ظمػـ كاسػتبداد األنظمػةكحالة الفقر كالقهر ،التي عايشتها طكاؿ حقبة األنظمة الحاكمة لها.
 -إف تػػداعيات الفكضػػا ال ٌل ػػة طالػػت كػػؿ الجكانػػب ،منهػػا( :األمنيػػة – الفكريػػة – السياسػػية –

اال تصادية – االجتماعية كألقت بظللها عما جمي شرايف المجتمعات العر ٌبية.

 -إف ما أرادته الكاليات المتحدة األمريكية مف فكضا كاف في سياؽ الفكضا المدركسة كليست

الفكضا العشكايية ،بمعني أف الفكضا ليست هي الغاية كانما الطريؽ لمكصكؿ إلا حالػة مثاليػة
مستقرة ،تصب في دمة مشركعها اإلمبراطكرم الككني.

أمنيان في األكساط العر ٌبية أسهـ في إتاحة
 استطاعت الكاليات المتحدة أف تفرض يمنا ان فكريان ك ٌالمجاؿ لمتد لت األمريكية في الشؤكف العر ٌبية.

 المصػػمحة القكميػػة لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة هػػي التػػي تحػػدد طبيعػػة سياسػػاتها فػػي المنطقػػة،بغض النظر عف رؤية كل الحزبيف (الجمهكرم كالديمقراطي .

 إف حالة عدـ االستقرار كالفكضا التي عصفت ببعض المجتمعات العر ٌبية د تؤدم إلا كالدةكيانات جديدة في المنطقة ،كما تريد الكاليات المتحدة األمريكية.
ػعكب العر ٌبيػة مبتغاهػا مػف الثػكرات ،فػي مػؽ أنظمػة ديمقراطيػة كمػا كانػت تحمػـ،
 لـ تحقؽ الش يب ػػؿ حقق ػػت الفكض ػػا كع ػػدـ االس ػػتقرار ،كأظه ػػرت الصػ ػراعات الطايفي ػػة كالعر ي ػػة كالديني ػػة كنتيج ػػة
مباشرة لمتد لت األمريكية بشكؿ اص ،كاألجنبية بشكؿ عاـ في المنطقة.

 الفكضػا التػي اجتاحػػت المنطقػة العربيػة أضػػرت بالهكيػة العربيػة ،كأظهػػرت مفػاهيـ كتقسػ وػيمات
ٌ
ٌ
ٌ
ى
جديدةن ايمةن عما الطايفية كالمذهبية كالعر ية ،كما تهدؼ لها "نظرية الفكضا ال ٌل ة".
 -إف سياسة الفكضا ال ٌل ة د تؤدم إلا حركب إ ميمية ال يمكف السيطرة عميها في المنظػكر

جراء التد لت اإل ميمية كالغربية في شؤكف الدكؿ التي جرت فيها عممية التغيير.
القريبٌ ،
 نجحػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كبعػػض الػػدكؿ الغربيػػة (إلػػا حػ ٌػد مػػا فػػي ترجمػػة نظرياتهػػاكفكرها عما أرض الكا في المنطقػة العر ٌبيػة ،بمعنػا آ ػر ،أف إرثهػا الفكػرم الػذم تم ٌ ػض عػف
"مػؤتمر كامبػؿ" عػػاـ  ،1907كالهػادؼ إلػا تفتيػػت المنطقػة العر ٌبيػة مػف دا مهػا ،نجػػف فػي تحقيػػؽ
مبتغاي بعد ما يقارب مف رف مف الزمف.

 تمكنػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالمنظكمػػة الغربيػػة بشػػكؿ عػػاـ مػػف م ػ كتغييػػر بعػػضاألنظمػػة السياسػػية االسػػتبدادية فػػي المنطقػػة العر ٌبي ػة ،كالتػػي كانػػت تسػػير فػػي فمكهػػا كتتماشػػا م ػ
أجن ػػداتها ،كأكج ػػدت حالػ ػةن م ػػف ع ػػدـ االس ػػتقرار كالفكض ػػا كاالس ػػتنزاؼ الم ػػدمر لمق ػػدرات الش ػػعكب
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العر ٌبية ،تمهيػدان ل مػؽ كيانػات جديػدة تسػاهـ فػي إيجادهػا كتمنحهػا الشػرعية ،لتػدكر فػي فمكهػا مػف
جديد .كتككف إسراييؿ د نجحت في بسط هيبتها كنفكذها في الشرؽ األكسط بل منازع.
ثانيان -التكصيات:
بمػػا أف المنطقػػة مػػا زالػػت تعػػيش أحػػداث المتغي ػرات كالتطػػكرات الخطيػػرة كالعميقػػة ،فػػي الكقػػت

عربيػة.
نفسو ،نجح منظٌرك نظرية الفكضى ٌ
الخّلقة في ترجمتيا (إلى ٌ
حد كبير) فػي المنطقػة ال ٌ
فَف الدراسة في ىذا الشأف تحاكؿ استعراض بعض التكصيات ،كىي عمى النحك اآلتي:
 تعزيػػز الػػركح المعنكيػػة فػػي الشػػعكب العر ٌبي ػة مػػف أجػػؿ احيػػاء األمػػة العر ٌبي ػة كاإلسػػلمية ،عبػػراست داـ الكسايؿ الم تمفة ،كالتي يشكؿ اإلعلـ الدكر األبرز فيها ،باإلضافة إلا ضركرة تدشيف
مراكز الدراسات كالجامعات كالمحاضف الفكرية.

ػي لتمكين ػػه م ػػف بن ػػاء الدكل ػػة ،عب ػػر ربط ػػه بت ػػاري أمتن ػػا
 تعمي ػػؽ اإلدراؾ الكام ػػؿ لممػ ػكاطف العرب ػ ٌاصر األ ٌكة كالكحدة.
العر ٌبية كحضارتها ،ككذلؾ ربطه بدينه الحنيؼ الذم يحكـ أك ى

 مكاجهة المشاري األمريكية الهادفة إلا تجزية البمداف العر ٌبية ،كالسيطرة عما ثركاتها بمشارييبيف حجـ الم اطر كاألهداؼ التي ترنػك لهػا الكاليػات المتحػدة األمريكيػة،
كحدكية ،كبفكر ناضا ٌ
ى

صناع القرار السياسػي ،كالن ػب السياسػية كالفكريػة كاألكاديميػة فػي
كهذي المهمة تمقا عما كاهؿ ٌ
المنطقة العر ٌبية.
 يصػػعب عمػػا الػػدكؿ العر ٌبي ػة مكاجهػػة الفكضػػا ال ٌل ػػة بشػػكؿ منفػػرد ،لػػذلؾ يتعػػيف مكاجهتهػػابشكؿ مشترؾ ،إذ إنها تسعا لتعميؽ حالة التشرذـ كالتفرد ،لذلؾ يتطمب ما يمي:
ػي الػذم يتطمػب مجمكعػة مػف اإلجػراءات الكفيمػة بالمحافظػة
 تكفير اإلرادة السياسية في تحقيؽ األمف العرب ٌ
عما أهداؼ ككياف كأمف المنطقة العر ٌبية فػي الحاضػر كالمسػتقبؿ ،مػ اسػتغلؿ المصػادر الذاتيػة ،كتسػ يرها

في بناء القدرة العسكرية القادرة عما الردع في حالة العدكاف الذم تتعرض له؛ باعتبار أف السياسة بػدكف ػكة
محدكدة التأثير.

 يتعيف عما األنظمة السياسية الحالية أف تت ما عف النزعة القكمية كالش صػية كأف تسػتكعب اال تلف ً
ػات
ى
ع الثقافي ،كأف تذيب النعر ً
ات الدا ميةى.
العر يةى ،كالتنك ى

 تحقيؽ إصلحات سياسػية حقيقيػة دا ػؿ البمػداف العر ٌبيػة ،لتحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة ،كيبنػا المؤسسػات،
كيرشد عمميات صن القرار كرسـ السياسات.
بي أكثر مف حرصها عما المصالف
 صياغة رؤية سياسية عر ٌبية مكحدة تحرص عما مصالف الكطف العر ٌ
بي الدكر البارز في هذي الرؤية.
القيطرية ،كأف يككف لمشباب العر ٌ
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 االهتم ػػاـ بالجان ػػب التط ػػكيرم كالتق ػػدـ العمم ػػي كالتكنكل ػػكجي ف ػػي ال ػػبلد العر ٌبيػ ػة ،كالت ػػي يس ػػعاػي بػػذلؾ يفػ ٌػكت الفرصػػة عمػػا أم ػػكة أجنبيػػة مػػف
المثقف ػكف لصػػقؿ مهػػاراتهـ بهػػا ،فاالهتمػػاـ العربػ ٌ
التد ؿ في شؤكف البلد عبر هذي النافذة التي تستهكم الشعكب.

 المتابع ػػة اليقظ ػػة لجميػ ػ المؤسس ػػات األجنبي ػػة ) (NGOsف ػػي األ ط ػػار العر ٌبيػ ػة سػ ػكاء كان ػػتمؤسسػ و
ػات إعلميػةن أك انكنيػػة أك دميػػة كمؤسسػػات مجتمػ مػػدني ،كالتػػي يعتريهػػا الغمػػكض فػػي
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.

اإلعلمػي ،ليصػبف حصػنان منيعػان

 ينبغي عما الدكؿ العر ٌبية ات اذ طكات مسيكلة تجاي الكايسػاعد عمػا تحجػػيـ التػد لت األجنبيػػة ،كأف يػؤدم دكري اإليجػابي فػػي الحفػاظ عمػػا أمػف الػػدكؿ،
كذلؾ ضػمف طػة مدركسػة كهادفػة تسػتند إلػا مجمكعػة مػف القػيـ كالمبػادئ كالثكابػت التػي تحقػؽ

كتهيئ الرأم العاـ لمصالف العاـ ،كتعزيز كذلؾ الك اية المجتمعية.
االستقرار ٌ
كحتا يككف لمدكؿ العر ٌبية المقدرة عما مكاجهة التهديدات ال ارجيػة يتطمػب منهػا طػكات عمميػة
بي ،كيمكف أف نم ص تمؾ ال طكات فيما يمي:
تعزز مف درات اإلعلـ العر ٌ

أمنًه ػػا
 امػػتلؾ المس ػػارات كاأل م ػػار اإلعلمي ػػة ،كه ػػك نػػكع م ػػف التق ػػدـ ينػػدرج ض ػػمف تعزي ػػز الدكلػػة لق ػػدرات ٍ
القكمي ،كيحقؽ جزءان مف االستقللية كعدـ الت ً
بعية.
 إيجػػاد الك ػكادر اإلعلميػػة المهنيػػة كالمحترفػػة ،كالتػػي تمتمػػؾ القػػدرة فػػي التػػأثير عمػػا ال ػرأم العػػاـ المحم ػي

كالدكلي.

 الحرص عما مكاكبة التطكر التكنكلكجي ،كسهكلة إيصاؿ المعمكمة ألكبر شريحة مف أبناء المجتم .
 العمؿ ضمف طة ادرة عما معالجة نقاط الضعؼ في البنية الكطنية كالفكرية ،كبناء سميـ لممعمكمات.

 المصػػالحة العر ٌبي ػة – العر ٌبي ػة كالتعػػالي عمػػا ال لفػػات التػػي أدت إلػػا حالػػة العػػداء بػػيف دكؿالمنطقػػة ،ممػػا أتػػاح لمقػػكل ال ارجيػػة السػػيطرة عمػػا الق ػرار السياسػػي فيهػػا ،كالػػذم بػػدكري عػ ٌػزز مػػف
بي القايـ.
حالة التشرذـ العر ٌ
ػطيف نمػػكذج لمكحػػدة ،كتجربػػة اريػػدة لمػػتلحـ الػػدا مي ،كمثػػاؿ يحتػػذم بهػػا مػػف بػػؿ
 لػػتكف فمسػ ىػي ،فتجربتهػا النضػالية فػي مكاجهػة أعتػا معػة لممشػركعات الغربيػة (إسػراييؿ
شعكب العػالـ العرب ٌ

البد أف نثبت لمشعكب العر ٌبية ،بأف المشركع الغربي ليس د انر محتكمان ال يمكف مكاجهته .كعميه،
ٌ
فمػف ال طػػكرة بمكػػاف أف تسػػتمر حالػػة االنقسػاـ الفمسػػطيني الػػدا مي ،فالحالػػة الفمسػػطينية ال ت ػػرج
عف سياؽ الفكضا ال ٌل ة أيضان.
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 يتكج ػػب عمػ ػػا الػػػدكؿ العر ٌبيػ ػة احت ػ ػكاء جمي ػ ػ أطيػ ػػاؼ كمككن ػػات شػ ػػعكبها (العر ي ػػة كالمذهبيػػػةكالطايفيػػة كالحػػرص عمػػا التمثيػػؿ السياسػػي لمككنػػات المجتمػ لتجنػػب اسػػتغلؿ القػػكل ال ارجيػػة
لها بحجة تحقيؽ الديمقراطية لها.

بي إلا استحداث بػراما أكاديمية(ماجسػتير كدكتػكراي
 دعكة الجامعات في فمسطيف كالعالـ العر ٌالمعمػػؽ لهػػذي المجتمعػػات
كم اركػػز بحثيػػة فػػي مجػػاؿ ا
الدرسػػات األمريكيػػة كاألكركبيػػة ،بهػػدؼ الفهػػـ ي
مف دا مها ،كالتعرؼ عما ثقافة كسمكؾ شعكبها ،كآليات صن القرار فيها كيتـ مػف للهػا رصػد
كتحميؿ كتفسير المكا ؼ كالسياسات األمريكية تجاي القضية الفمسطينية كالمنطقة العر ٌبية.

 -االستفادة مف النمػاذج كالتجػارب السياسػية فػي المنطقػة اإل ميميػة كتحديػدان (تركيػا كايػراف عمػا

اعتبارهما ،د حققتا نجاحان مممكسان فػي مجػاالت التنميػة اال تصػادية ،كاالسػتقرار السياسػي ،كادارة
األزمات ،كرف مستكل البحث العممي كالتطكر التقني ...إل .
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ثالثا :قائمة المراجع
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المصادر:
القرآن الكريم
المراجع:

أول :المراجع العربية
 -1الرسائل العلمية
اسماعيل ،وائل :)1988( ،قوة النتشار السرريع ومسرا ار السرتراتيجية ارمريةيرة الراىنرة ر
الخليج العرب  ،جامعة بغداد ،بغداد( ،رسالة ماجستير غير منشورة).
باسماعيل ،عبد الكريم :)2012( .السياسة ارمريةية

الخليج بعرد الرررا البراردة جج جدليرة

النفط والقوة ،جامعة قاصدي مرباح  ،الجزائر( ،رسالة ماجستير غير منشورة).
بننن قنندور ،ايمننان :)2013( ،الوجررو ارخررر للعولمررة الربيررع العرب ر أنمو"جررا  ،جامعننة وبننو بكننر
بمقايد تممسان ،الجزائر( ،رسالة ماجستير غير منشورة).
رسننول  ،وسننما  :)2011( ،مةانررة السررارل اق ريق ر

ر السررتراتيجية ارمريةيررة بعررد أررردا

11سبتمبر  ،2001جامعة الحاج لخضر ،الجزائر( ،رسالة ماجستير غير منشورة).
الرق ن  ،صننال  :)2006( ،العولمررة الثقا رررية هثارىررا وأسرراليا مواجيتيررا ،ف ن منن:تمر :العولمننة
وانعكاساتها عمى العالم اإلسالم ف المجالين الثقاف واالقتصادي 3-4 ،مايو  ،2006جامعة

عمان( ،دراسة).
آل البيت األردنيةّ ،

زردم  ،عال الدين :)2012( ،التدخل ارجنب ودوره

إسرقاط نظراا القر"ا  ،جامعنة محمند

خيضر ،بسكرة ،الجزائر( ،رسالة ماجستير منشورة).
سننرور ،نعمننة :)2016( ،أثررر المتري ر ار الداخليررة والخارجيررة ر صررياتة وتنفيرر" اسررتراتيجية
إسرائيل تجاه رزا اهلل ( ،)2011 -2000جامعنة الجننان ،طنرابمس ،لبننان( ،وطروحنة دكتنو ار
غير منشورة).
سميمان ،مننرر :)2008( ،نرو إعرادة صرياتة مفيروا ارمر القروم العربر ومرتةزاترو ،مجمنة
عمان( ،دراسة).
كنعان ،العدد ّ ،1544
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ش نوايل ،عاشننور :)2014( ،ترررداعيا الربيرررع العربررر

أمنيررا علرررع ليبيرررا جج واقررع ور يرررة ،ف ن

منن:تمر :تحننول قطنناع األمننن العرب ن ف ن المرحمننة االنتقاليننة 23-22 ،يننناير  ،2014مركننز
كارنيغ لمشرق األوسط ،بيروت.
طال ن  ،عم ن  :)2008( ،ارثرررر اقع مررر واسرررتراتيجيا القررررار السياسررر  ،الجامعننة الوطنيننة،
صنعا  ،مركز آفاق لمدراسات والبحوث( ،رسالة ماجستير).
الطويننل ،يوس ن  :)2011(،البعررد الرردين لع قررة أمريةررا بررالييود ثواس ررائيل وأثررره علررع الق ررية

الفلسرررطينية خررر ل الفتررررة ( ،)2009 - 1948جامعننة األز ننر ،غ نزة( ،رس ننالة ماجسننتير غي ننر
منشورة).
عبنند اأ ،وحمنند :)2014( ،دور السياسرررة ارمريةيرررة ررر التررررول الديمقراطيرررة ررر المنطقرررة
عمان( ،رسالة ماجستير غير منشورة).
العربية ( ،)2013-2001جامعة الشرق األوسطّ ،

محمد ،عمن  :)2006( ،اتجاىا السياسة الخارجية ارمريةية ر القرر الرررادا والعشررري ،
جامعة سانت كميمنتس العالمية ،بغداد( ،رسالة دكتو ار غير منشورة).
وادي ،سننميمان :)2013( ،ارم ر

القرروم ارمرية ر مررا بعررد الررررا البرراردة رتررع  11أيلررول

 ،2001كمية الحقوق سال -الرباط( ،دراسة)ج
وادي ،عبد الحكيم :)2013(،ارم القوم ارمرية بعد أردا  11سبتمبر ،جامعة سال،

الرباط( ،دراسة).

 -2الةتا العربية
وب ن ننا  ،الس ن ننيد ول ن نند :)2004( ،عرررررالا مرررررا بعرررررد  11سررررربتمبر  - 2001الشرررررةال الفةريرررررة
والستراتيجية ،ط ،1الدار العربية لمعموم ،بيروت.
وبننو رمننان ،محمنند :)2004( ،مشررروع الشرررو اروسررط الةبيررر قرر ار ة رر البعررد الثقررا  ،ف ن
موسن ن ن ننوعة :الن ن ن ننرد عمن ن ن ننى المن ن ن ننرا

ال كرين ن ن ننة المعاص ن ن ن نرة ،ط ،1ج  ،5موقن ن ن ننا الن ن ن نندرر السن ن ن نننية،

www.dorar.net
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وبننو غ ازلننة ،طننالل ،وآخ ننرون :)2004( ،النظررراا العربررر والعولمرررة ،ط ،1م:سسننة عبنند الحمي نند
عمان.
شومانّ ،
وحمنند ،وحمنند ،وآخ نرون :)2006( ،متطلبررا الصرر

رر العررالا العربرر  ،ط ،1م:سسننة عبنند

الحميد شومان ،عمان.
آربرادلن  ،جننون ، :)2013( ،مررا بعررد الربيررع العربر  ،ترجمننة :شننيما عبنند الحكننيم طن  ،م:سسننة
نداوي لمتعميم والثقافة ،القا رة.
وغوان ،عم بشنار :)2013( ،الفو ع الخ ّقة العصف الرمزا لررائو الشررو اروسرط ،ط،1
مركز حموراب لمبحوث والدراسات االستراتيجية ،بغداد.

آل قطنيط  ،شنام :)2012( ،الرررا التر قسرم العرالا – ةشرف مخططرا المشراريع اللعبررة
الشرررررريطانية الصررررررييوأمريةية بالوثررررررائو واررقرررررراا ،ط ،1مركن ن ننز الر:ين ن ننة لمبحن ن ننوث والد ارسن ن ننات
االستراتيجية ،دمشق.
وويننن ،رووجننر :)2013( ،الرةرراا العرررا مرارررل الصررعود والسررقوط ،ترجمننة :شننركة المطبوعننات
لمتوزيا والنشر ،بيروت.
برجنسننك  ،زيبيغينيننو :)1999(،رقعررة الشررطرنج الةبررر  ،ترجمننة :ايميننل الرق ن  ،األ ميننة لمنشننر،
عمان.
بصبوص ،ونطون :)2013( ،التسونام العرب  ،ترجمنة :جنورج كتنورة ،الشنركة المبنانينة لتوزينا
الصح

والمطبوعات ،بيروت.

البعمبكن ن  ،روحن ن  :)1995( ،قررراموس المرررورد :عربررر – انجليرررزا ،ط ،7دار العم ننم لممالي ننين،
بيروت.
البكري ،مصنط ى :)2005( ،الفو رع الخ ّقرة أا الفو رع المردمرة ،مصرر ر مرمرع اليردف

ارمرية  ،ط ،1مكتبة الشروق ،القا رة.

بمكا ،إليناس :)2009( ،الوجرود بري السرببية والنظراا :دراسرة ر ارسراس الشررع والفلسرف
لستشراف المستقبل ،المعهد العالم لم كر اإلسالم  ،فرجينيا.
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أمة ةان
البنا ،إسنالمّ :)2011( ،
 25يناير ،ط ،1مكتبة متبول  ،القا رة.

بول ،يدل  :)2002( ،المجتما ال وضوي – دراسة النظنام فن السياسنة العالمينة ،الناشنر:مركز

الخميج لألبحاث.

تمحم ن  ،شننمب  :)1997( ،سياسررة الوليررا المتررردة ارمريةيررة رر الرروط العربرر والصررراع
العرب اقسرائيل  ،ط ،1مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،وبو ظب .
التميم  ،عامر :) 2005( ،السياسا الةلية ثواشةال النمو
العرب لمتخطيط  ،الكويت.

الردول العربيرة ،ط ،1المعهند

جناد النر  ،حسنام الندين :)2007( ،خطررط إعررادة رسرررا الشررررو اروسرررط ر يرررة جيوبلوتيةيرررة
أمريةية ،ط ،1دار النشر االلكترون  ،جامعة وسيوط ،وسيوط.
جاردنز ،لويد س  :)2013( :مصر ةيف تريدىا أمريةاجج م صعود ناصر إلع سقوط مبرار ،
ترجمة فاطمة نصر ،الهيئة المصرية العامة لمكتا  ،القا رة.
جب ارن ن  ،عب نند الننرحمن :)2008( ،السررر موية والرداثرررة ،ط ،1ال نندار العربيننة لمعم ننوم ناش ننرون،
بيروت.
حبي  ،كمال :)2006( ،ترول الررةرة اقسر مية والسرتراتيجية ارمريةيرة ،ط ،1دار مصنر
المحروسة ،القا رة.
حننر  ،عمن  :)2011( ،ثررو ار القرروة الناعمررة ر العررالا العرب ر م ر المنظومررة إلررع الشرربةة،

ط ،1الدار العربية لمعموم ناشرون ،بيروت.

حك ننيم نجين ن :)2009( ،أمريةيرررا تمسررر العصرررا الرليظرررة

رررد عم ئيرررا العررررا ،ط ،1مكتب ننة

مدبول  ،القا رة.
خنناوي ،عم ن  :)2009( ،التوجرررو الصرررين تجررراه الشررررو اروسرررط :اصرررطداا التنررري الصرررين
بالصقر ارمرية  ،ط ،1مكتبة مدبول  ،القا رة.
الخطي  ،محمود :)2003( ،الوليا المتردة ارمريةية وق ية الديمقراطية
ط ،1مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،القا رة.
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العالا العرب ،

خمنندون ،سننمية :)2008( ،العولمرررة المشررربعة وىررر

الشرررعوا  ،ط ،1منشننورات كت ن

عربيننة،

القا رة.
خمينل ،وحمنند :)2012( ،ثررورة ينرراير وةيررف يمةر أ تصررب مصررر دولررة عظمررع ،ط ،1مطبعننة
القادسية ،القا رة.
النندليم  ،عبنند الننرزاق :)2011( ،اقع ر ا العرب ر جج

ررروطا الرا ررر وترررديا المسررتقبل،

ط ،1دار المسير لمنشر والتوزيا والطباعة ،عمان.
زكريا ،طارق :)2011( ،ثورة شعا مصر ،ط ،1طنطا بوك اوس ،مصر.
ش ننا ين ،س ننالم :)2009( ،دراسررررة مقارنرررة برررري المجتمعرررا الشرررررقية والرربيرررة ،ط ،1مكتب ننة
العبيكان ،الرياض.
ش ننر ال نندين ،محم نند :)2009( ،شرررعوا ترررر الختبرررار ،ط ،1م:سس ننة عب نند الحمي نند ش ننومان،
عمان.
شمب  ،سعيد شاكر :)2003( ،الستراتيجية ارمريةية تجاه الشرو اروسط ،ط ،1دار الحامند
لمنشر والتوزيا ،عمان.
الطي ننار ،ص ننال ب ننن بك ننر :)2005( ،الصرررر را العربيررررة والترررررديا الدوليررررة  -السررررعودية
نمو"جا ،ط ،1مركز الدراسات العرب – األوروب  ،باريس.
عننامر ،شننامل ،وعبنند المعننين ،بشننار :)2009( ،الترييررر التنظيم ر

ر الم سسررا الرةوميررة،

ط ،1مكتبة العبيكان ،الرياض.
عبنند الننرحمن ،عبنند الننرحمن :)2010( ،مشررروع الشرررو اروسررط الةبيررر وتداعياتررو السياسررية
والقتصادية والتربوية ،ط ،1دار السالم لمطباعة والنشر والتوزيا ،القا رة.
عبد السميا ،ما ر :)2011(،ارياا الثمانية عشر الت تير تراري مصرر ،ط ،1مكتبنة جزينرة

العر  ،القا رة.

عبد الغن  ،مصط ى :)2006( ،مستقبل الرواية العربية ،ط ،1منشورات كت
عزت ،عزة :)2005(،صورة الرئيس ،ط ،1مركز الحضارة العربية ،القا رة.
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عربية ،القا رة.

عطية اأ ،وحمد :)1968( ،القاموس السياس  ،ط ،3دار النهضة العربية ،القا رة.
عمن  ،حسننين :)2006( ،ىررل ستصررب اير ار دولررة وريررة تخشرراىا الرردول المجرراورة ليررا ،ط،1
منشورات كت

عربية ،القا رة.

الغرين ن ن  ،فنس ن ننان ( :)2008مررررررازو اقمبراطوريررررررة ارمريةيررررررة ،ط ،1مرك ن ننز دراس ن ننات الوح نندة
العربية ،بيروت.
غي نرفيش ،مننارتين و وو كاال ننان ،تيننري :)2008( ،المفرراىيا الساسررية ر الع قررا الدوليررة،
ترجمة مركز الخميج لألبحاث ،دب .
فاروق ،نجي  :)2004( ،اقس ا السياس إلع أي  ،ط ،1مكتبة مدبول  ،القا رة.
فاضول  ،ننزار :)2009( ،القتصادا العربية بري مطرقرة النفترا وارزمرة الماليرة العالميرة،
ط ،1الدار العربية لمعموم ،بيروت.
فن ننان دام ،نيق ن نوالوس :)2006( ،الصررررراع علررررع السررررلطة رررر سرررروريا -الطائفيررررة واققليميررررة
والعشائرية

السياسة ( ،)1995- 1961مكتبة مدبول  ،القا ورة.

ال تالوي ،حسن عم  :)2009( ،السياسة ارمريةية تجاه الطرو بي دبلوماسرية الديموقراطيرة
والعصا الرليظة ،ط ،1منشورات مجمة دراسات ف التاريخ واآلثار ،بغداد.
فهم ن  ،عبنند القننادر :)2009( ،الفةررر السياس ر والسررتراتيج للوليررا المتررردة ارمريةيررة جج
دراسررة ر ار ةررار والعقائررد ووسررائل البنررا المبراطررورا ،ط ،1دار الشننروق لمنشننر والتوزيننا،

عمان.
فوجي نوارا ،كيننتش :)2004( ،أنمرراط النظرراا والتريرر ار

رر الع قررا الدوليررة :الرررروا الةبررر

وعواقبو ،مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،وبو ظب .
ال يروز وبادي ،مجد الدين :)2005( ،قاموس المريط ،ط ،8دار الكت

العالمية ،القا رة.

قاسم ،عبد الستار :)2004( ،الستراتيجية ارمريةية الجديردة وانعةاسراتيا علرع العرررا ،مركنز
البراق لمبحوث والثقافنة ،رام اأ.
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قاسم ،عبد العزيز :)2007( ،نياية التاري تر المجير الفةر العربر  :رروار وةويامرا بمررهة
المثقفي العرا ،ط ،1مكتبة العبيكان ،الرياض.
قاس ننم ،عب نند العزي ننز ،وصن ن ار ،حس ننن :)2006( ،المررر"ىا والررروط  ،ط ،1دار ال ننارس لمنش ننر،
عمان.
القرينن ن  ،عمن ن  :)1997( :مجلرررس التعررراو الخليجررر أمررراا تررررديا  ،ط ،1مكتب ننة العبيك ننان،
الرياض.

 -3الكتب المترجمة:
كن نندي ،عب نند اأ :)2008( ،ترطيررررة الصرررررا ة العربيررررة للرررررروا :دراسررررة لسررررفة الترطيررررا
وم امينيا

ررب الخليج الثانية والثالثة ،ط ،1الم:سسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت.

كنعننان ،حسننين :)2005( ،مسررتقبل الع قررا العربيررة – ارمريةيررة ،ط ،2دار الخيننال لمطباعننة
والنشر والتوزيا ،بيروت.
الدولة جميورية الشرو ارعظا ،تعري  :نظير

كوستن ،نري :)1998( ،الماسونية دولة

الجا ل ،شركة المطبوعات لمتوزيا والنشر ،بيروت.
الاليننر ،طننا ر إب ن ار يم :)2012( ،الشرررو اروسررط والفو ررع الخ ّقررة ،ط ،1دار وسننامة لمنشننر
والتوزيا ،عمان.

لي ن  ،برنننار نننري :)2011( ،الررررا دو أ نربيررا :يوميررا ةاتررا ر قلررا الربيررع الليبر ،
ترجمة :سمر سعد ،بدايات لمطباعة والنشر والتوزيا ،دمشق.
ماتغولنند ،بيتننر :)1985( ،ترردخل الرردول العظمرر

رر الشرررو اروسررط ،ترجمننة :ودي ن

يوس ن

كشيش ،دار طالس ،دمشق.
مح وظ ،محمد :)2003( ،العرا ومتري ار العراو ،ط ،1م:سسة االنتشار العرب  ،القا رة.
م نراد ،محمنند :)2009( ،السياسرررة ارمريةيرررة تجررراه الررروط العربررر بررري الثابررر السرررتراتيج
والمترير الظر  ،ط ،1دار المنهل المبنان  ،بيروت.
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مرشدي ،عمر :)2011( ،اقسر ا ارمريةر المعتردل ،ط ،1الم:سسنة العربينة لمد ارسنات والنشنر
والتوزيا ،بيروت.
المروانن  ،عبنند القننادر :)2008( ،نظررا المعلومررا

ر الرردول المتقدمررة ،ط ،1مكتبننة العبيكننان،

الرياض.
مسعد ،ن ين :)2003( ،السياسة الخارجية ارمريةية تجراه الردول العربيرة بعرد أرردا الرررادا

عشر م أيلول /سبتمبر  ،2001صرناعة الةراىيرة ر الع قرا العربيررة  -ارمريةيررة ،ط،1

مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
مصندق ،حسنن :)2012(،وثررائو ويةريلةس وأسررار ربيررع الثرو ار العربيررة ،ط ،1المركنز العربن
الثقاف  ،الدار البيضا .
ممحن ننو ،خالن نند :)2009( ،التفتيرررر الصررررييون للرررروط العربرررر  ،ط ،1منشن ننورات و ازرة الثقافن ننة
السورية ،دمشق.
الم:د  ،عبند الو نا  :)2002( ،أوىراا اقسر ا السياسر  ،ترجمنة :بننيس محمند والمن:د

عبند

الو ا  ،دار النهار لمنشر ،بيروت.
المين نناوي ،رم ننزي :)2012( ،الفو رررع الخ ّقرررة الربيرررع العربررر بررري الثرررورة والفو رررع -

السيناريو ارمرية لتفتي الشرو اروسط والنظريرة الصرييونية التر تبنتيرا أمريةرا لشرر"متو
 ،ط ،1دار الكتا

العرب  ،دمشق.

النابمس  ،شناكر :)2003( ،الشارع العرب  :مصر وب د الشراا دراسرة تاريخيرة سياسرية ،ط،1
الم:سسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيا ،عمان.
النابمس  ،شاكر :)2003( ،صعود المجتمع العسرةرا العربر

ر مصرر وبر د الشراا (1948

 ،)2000ط ،1الم:سسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيا ،بيروت.النابمس  ،شناكر :)2007( ،سجو ب ق با  :يرد

العرالا العربر ار  ،ط ،1الم:سسنة

العربية لمدراسات والنشر والتوزيا ،بيروت.
ناص  ،عماد :)2011( ،مراةما الثورة ،ط ،1المنظمة العربية لإلصالح الجنائ  ،القا رة.
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النجاشن  ،سننمير :)2009( ،اقرىرراا ارمريةر

ر رربيررا علررع اقرىرراا  ،ط ،1دار الكتننا

العرب  ،بيروت.
نعمة ،كاظم :)1979( ،الع قا الدولية ،ط ،1جامعة بغداد ،بغداد.
نيكسون ،ريتشارد :)1992( ،الفرصة السانرة ،ترجمة :وحمد مراد ،دار الهالل ،القا رة.
ّنيو  ،صالح :)2008( ،مدخل إلع الفةر الستراتيج  ،ط ،1األكاديمية العربية ،الدنمارك.
نتغتنون ،صنامويل :)1999( ،صررداا الر را ار إعررادة صررنع النظراا العررالم  ،ترجمنة :طمعننت
الشاي  ،ط ،2نيويورك.
يكل ،محمد :)2012( ،مبار وزمانو ما"ا جر

مصر وليا؟ ،ط ،1دار الشروق ،القا رة.

الياس ننري ،ياس ننين :)2011( ،مةا ررررة اقرىررراا رررر السرررتراتيجية ارمريةيرررة ر يرررة قانونيررررة
ترليلية  ،ط ،1دار الثقافة ،عمان.

 -4المجالت والدوريات
 -6المج

والدوريا المترجمة:
الستراتيجية ارمريةية ،مجمة د ارسات الشرق

اسماعيل ،وائل :)1998( ،المتري ار الجديدة
األوسط ،العدد الخامس ،عمان

اسننماعيل ،وائننل :)2011( ،الفو ررع البنررا ة وأثرىررا علررع المعادلررة ارمنيررة الخليجيررة ،المجمننة
السياسية والدولية  -الجامعة المستنصرية ،العدد  ،18بغداد.
ونكبري ،جون :)2003( ،طمو أمريةا المبريرال  ،ترجمنة :غسنان رمنالوي ،شن:ون األوسنط، ،
العدد  ،110بيروت.
بنندران ،عبنند األميننر :)2011( ،الفو ررع الخ ّقررة وعصررر النتظررار ،منشننورات مركننز الشننهدين

الصدرين لمدراسات والبحوث ،العدد  ،227النج .

البكننري ،نبيننل :)2009( ،الفو ررع الخ ّقررة ،مزيرردا مر المصررطلرا مزيرردا مر الفشررل ،مجمننة
العصر اإللكترونية ،العدد  ،39سبتمبر .2009
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بننن عائشننة ،ومننين :)2014( ،السررتراتيجية ارمريةيررة لمررا بعررد الررررا البرراردة ،المجمننة االفريقيننة
لمعموم السياسيةhttp://www.maspolitiques.com ،2014/11/21 ،
تيش ننوري ،عب نند ال ننرحمن :)2005( ،النشرررراط الصررررييون الررررداخل

رررر امريةررررا ،مجم ننة الحن نوار

المتمدن ،العدد  ، 1389ديسمبر .2005

الحنناج صننال  ،ياسننين :)2005( ،السياسررة ارمريةيررة ر الشرررو اروسررط م ر السررتقرار إلررع
الفو ع الخ قة ،مجمة الحوار المتمدن ،العدد  ،1411ديسمبر .2005
حننافظ ،طالن  :)2008( ،تطررور السررتراتيجية ارمريةيررة ر العرراو  ،2007 – 2003مركننز
الدراسات الدولية  -جامعة بغداد ،العدد  ،36بغداد.
حمننادة ،ومننل :)2003( ،اي ر ار والشرررو اروسررط الجديررد ،مجمننة السياسننة الدوليننة ،العنندد ،152
ابريل  ،2003القا رة.
حمي نند ،ال ننة :)2003( ،أىرررداف السرررتراتيجية ارمريةيرررة الجديررردة وأسررراليا تنفيررر"ىا ،مرك ننز
الدراسات الدولية  -جامعة بغداد ،العدد  ،22بغداد.
الخالنندي ،قاسننم :)2007( ،الرلررا اقسرررائيل مرر النيررل إلررع الفرر ار  :برردايا التطبيررو وردود
ار عال ،سمسمة دراسات عربية  -جامعة كركوك ،العدد  ،25العراق
خالص ن  ،خمينندة كعسننيس :)2014( ،الربيرررع العربررر بررري الثرررورة والفو رررع ،مجمننة المسننتقبل
العرب  ،العدد  421بيروت.
سرور ،عبد الناصنر :)2003( ،دوا ع وتداعيا القررار السرتراتيج ارمريةر برارت ل العرراو

عسرررةريا ررر  ،2003مجم ننة جامع ننة األقص ننى – غن نزة ،سمس ننمة العم ننوم اإلنس ننانية ،المجم نند ،14
العدد ،1غزة
سرور ،عبد الناصر :)2006( ،القرار الستراتيج الليب بالتخل عر أسرلرة الردمار الشرامل
عاا  ،2003تم تحكيم ف مجمة البحوث والدراسات العربية( ،قيد النشر).
سننرور ،عبنند الناصننر :)2007( ،السررتراتيجية ارمريةيررة الجديرردة تجرراه العررالا الس ر م بعررد
أردا  11سبتمبر 2001ا ،مجمة البحوث والدراسات العربية ،العدد  ،47القا رة.
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سميم ،عبد الحميد ،عيد  ،منثور :)2006( ،المخططا الخفية لتجزئة المنطقرة ،مجمنة المعرفنة
اإللكترونية ،العدد .128
سميمان ،مننرر :)2008( ،نرو إعرادة صرياتة مفيروا ارمر القروم العربر ومرتةزاترو ،مجمنة
كنعان ،العدد  ،1544مايو .2008
شحادة ،مأمون ( :)2010ىل يستطيع العالا العربر ا يةرو قروة اقليميرة وعالميرة ؟  ،مجمنة
الحوار المتمدن ،العدد .2983
الشننوبك  ،عمننرو :)2011( ،واقرررع ومسرررتقبل الثرررورة المصررررية ،سمسننمة ووراق البنندائل ،منتنند
البدائل العرب لمدراسات ،القا رة.
طاش ،عبد القادر :)2012( ،اقع ا العرب بي الواقع وارمل ،مجمة الداع الشهرية الصادرة
عن دار العموم ديوبند  ،العدد  ،2-1 :ديسمبر 2011م  -يناير 2012م ،الهند.
عبد ال تاح ،بشير :)2011( ،أمريةيا والربيع العرب  ،مجمة ش:ون عربية ،العدد  ،146القا رة.
العزاوي ،د ام محمد  :)2000( ،الوليا المترردة وىرا القروة المتفرردة ،أوراو أمريةيرة ،مركنز
الدراسات الدولية  -جامعة بغداد ،العدد  ،25بغداد.
عسننا  ،ساسننين :)2015( ،مخررراطر انييرررار الدولرررة القطريرررة علرررع مشرررروع الورررردة العربيرررة،
مجمة المستقبل العرب  ،ف م:تمر :الم:تمر القوم العرب الدورة  ،26بيروت.
العشري ،صبري :)2004( ،الشرو اروسرط الةبيرر الفررص والتررديا  ،ووراق الشنرق األوسنط،
المركز القوم لدراسات الشرق األوسط ،العدد  ،33وغسطس  ،2004القا رة.
عنبننر ،وف نرايم( ،مننايو  :)2013مصررال إس ررائيل ر سرروريا ،مركننز بننيغن -السننادات لمد ارسننات
االستراتيجية ،ترجمة :ز ير عكاشة ،مجمة التخطيط ال مسطين  ،العدد  ،38-37غزة.
فه نند ،مع ننن :)2014( ،الثرررورة السرررورية قصرررة البدايرررة ،مرك ننز عمن نران لمد ارس ننات االس ننتراتيجية،
سوريا.
قاسم ،وحمند :)2011( ،مقوما ومعوقا التةامل القتصادا العرب ومقتررا إريائو ،مجمنة
آ ار حول الخميج ،العدد  ،87مركز الخميج لألبحاث ،جدة.
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ةر ررةرا اقسر ا السياسر  ،مجمنة الحضنارة،

قمعج  ،فن:اد :)2008( ،الترول العقائدا
العدد ، 97دمشق.

كمون  ،خالد :)2011( ،الشباا العرب وترديا التريير ،مجمة المستقبل العرب  ،العندد،394
وكتوبر  ،2011مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
محمد ،غرب  :)2009( ،ترديا العولمرة وأثارىرا علرع العرالا العربر  ،مجمنة اقتصناديات شنمال
افريقيا ،العدد  ،6الجزائر.
مرك ننز الد ارس ننات االس ننتراتيجية – فرنس نناcontrolee :)2012( ،
www.vivienmallet.net/chaos/coutrle.php

du

،presentation

مركننز عم نران لمد ارسننات االسننتراتيجية :)2015( ،الثررورة السررورية ر سررنتيا الخامسررة ،تقريننر
سنوي ،مارس  ،2015سورية.
مسننمم ،طمعننت :)1991( ،التعررراو العسرررةرا العربررر  ،1990 ، ،مجمننة الد ارسننات ال مسننطينية،
المجمد ،2العدد  ،5مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
مس ننمم ،طمع ننت :)1991( ،التعررراو العسرررةرا العربررر  ،مرك ننز د ارس ننات الوح نندة العربي ننة ،مجم ننة
الدراسات ال مسطينية ،المجمد ،2العدد ،5بيروت.
معه نند العربي ننة لمد ارس ننات :)2013( ،رصرررد المواقرررف الدوليرررة والقليميرررة مررر

رررض اعتصرررام

اقخوا وتداعياتو علع مصر ،وبو ظب .
تشننينجز ،باتريشننيا :)2002( ،إدارة الفو ررع :رررول عمليررة قدارة الوق ر والمعلومررا  ،مجمننة
خالصات كت

المدير ورجل األعمال ،عدد  ،229تموز  ،2002عمان.

وسنناك ،إسننماعيل :)2008( ،و رررع المفررراىيا ررر الع قرررا الدوليرررة الراىنرررة ،مجمننة الح نوار
المتمدن ،العدد  ،2177يناير .2008
الياسننين ،ضنناري :)2001( ،لسررفة السياسررة الخارجيررة ارمريةيررة ر مررلررة مررا بعررد الررررا
البادرة ،مركز الدراسات الدولية  -جامعة بغداد ،العدد  ،25بغداد.
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 -7الصحف والجرائد:
توفيننق ،نند  ،ةلينتررو ترردعو العرررا لترسرري مةاسررا الديمقراطيررة ،صننحي ة األ نرام المصنرية،
العدد  14 ،45419ابريل . www.ahram.org.eg ،2011
جرينندة الحينناة المصنرية ،الشرررو اروسررط ر العرراا  2016ومنررو إلررع أي ر ؟،2016/01/02 ،
http://alhyatalmasrya.com/world/173110.html
الشرف  ،عبد الواحد ،القوة العسكرية العربية المشتركة حمم محكوم بال شل ،صحي ة المسا  ،العدد
 4 ،2699يونيو  ،2015/المغر .

صن ن ننحي ة األ ن ن نرام 30 ،يونيرررررررو والعرررررررالاجج ةيرررررررف تتريرررررررر المواقرررررررف؟،2015/6/30 ،
http://www.ahram.org.eg

صن ننحي ة الشن ننرق األوسن ننط ،أييمرررررا أول :تقسررررريا سررررروريا أا انقسررررراا العرررررراو ،العن نندد ،13365
.2015/07/02
صننحي ة العننر  ،الوليررا المتررردة وارزمررة السررورية ،الةثيررر مرر الةرر ا والقليررل مرر الفعررل،
 ،2013/12/17العدد  ،9412لندن.
صحي ة العنر ،

ابط استخبا ار بريطان سابو يةشف صرناعة الرررا لرر«داعرش» ،نشنر فن

 ،2014/10/11العدد  ،9704ص( :)5لندن.
ص ن ننحي ة الغ ن نند األردني ن ننة ،الرررررردول العربيررررررة تعرررررران نمرررررروا اقتصرررررراديا مةبورررررررا2015/8/10 ،
http://www.alghad.com

ص ن ننحي ة الق ن نندس العربن ن ن  ،جريررررردة «نيويرررررور ترررررايمز» تربررررر السيسررررر وتسرررررتنفر اقعررررر ا
المصراhttp://www.alquds.co.uk ،2014/10/11،

صحي ة القدس العرب  ،مصر تستعد لمراةمة مزدوجة :جماعة اقخوا ومبار

ر يروا واررد،

2013/8/24مwww.alquds.co.uk :
صحي ة القدس ال مسطينية ،الموقف الترة والشرو اروسط الجديد.2011/12/20 ،
صحي ة المصريون ، 2014/2/12 ،رايس تفجر مفاجاة ع ثورة
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ينايرhttp://almesryoon.com ،

.

صننحي ة المصنريون ،بعررد خمررس سررنوا م ر عررزل مبررار جج همررال مربطررة وثررورة مصررادرة ر
مصرhttp://almesryoon.com ،2015/1/23 ،

صننحي ة النهننار ،2013/12/25 ،ملخرررص بررالتواري واررررردا لعرراا مررر الررردا والثررورة ،العنندد
 ،335ص،9

www.alnaharegypt.com/paper/issue/335/335.pdf

صننحي ة النهننار ،تمرررد جمع ر أةثررر م ر  22مليررو توقيررع واسررتقال

رر مجلررس الشررور ،

www.newspaper.annahar.com ،2013/7/30

صننحي ة كننل العننر  ،وزيررر الررد اع المرية ر  :أيرراا القرر"ا

بات ر معرردودة،09/06/2011 ،

.www.alarab.com/Article/377660
صننحي ة نيويننورك تننايمز،U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings ،
www.nytimes.com ،15/4/2011
يةبرد مصرر 3ج 6مليرا ار دولر ومئرا القتلرع ،صنحي ة إينال ،
عبد الح نيظ ،صنبري ،اقرىراا ّ
العدد . http://elaph.com/Web/News ،2015/1/23 ،5361
عبنند ال ننرزاق ،عنندنان ،السررروريو يررردخلو دائررررة الفقرررر مررر أوسرررع اربرررواا ،العربنن الجدي نند،
http://www.alaraby.co.uk/portal ،2014/12/12

مازيت مارك ،وشميت ،ورينك ،ةوندولي از رايسجج ما ىة"ا تنشر الفو رع الخ قرة ،جريندة الشنرق
األوسط ،جريدة الوطنية نيوز 11 ،وكتوبر .2015
المجنندو  ،ط ن  ،امبراطوريررة القررر الرررادا والعشررري  ،تطررور الفةررر السررتراتيج ارمريةيررة،
مم ات األ رام ،العدد www.ahram.org.eg ،2003/5/18 ،42531

 -8المقاالت:
ابو الخير ،السيد ،الترديا السياسية وتفعيل هليا التصدا ،موقا النور.2008/06/25،
بو غالم ،عباس ،الملتقع الدول  :ليبيا بعد أربرع سرنوا مر الثرورة :الرصريلة ،المربل وسربل
الخروج م ارزمة ،تونس ٢ - ٣ ،يونيو .2015
البيننات  ،ياسننين ،ىندسررة الفو ررع الخ ّقررة للعرر ا السياسرر  ،صننحي ة العننر المندنيننة ،العنندد
2014/2/15 ،9470م.
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التوبننة ،غننازي ،الثررورة السررورية ارسررباا والتطررو ار  ،مركننز الشننرق العربن لمد ارسننات الحضننارية
واالستراتيجية ،لندن.2012/6/24 ،
الثنيان ،فهد ،النشاط البترول أرد أىا مصادر الدخل القوم

معظا الدول العربية ،صحي ة

الرياض االلكترونية ،العدد .2013/1/22 ،16283
جمين ننل ،ارتن ننان ،الفو ررررع الخ قررررة ومشررررروع الشرررررو اروسررررط الجديررررد ،شن ننبكة ف ن نراس بن ننرس،
.2015/4/13
الجناب  ،داوود ،ديمقراطية الررا الدمويرة جج الفو رع الخ قرة والميليشريا ومشراريع الشررو
الوسط الجديد ،شبكة ري قارwww.dhiqar.net ،2015/5/15 ،
جودة ،محمد ،أزمة الثقا ة العربية وتردياتيا ر ظرل الييمنرة الرربيرة ،مجمنة الحنوار المتمندن،
.2004/5/27
الحنناج محمنند ،صننالح النندين ،قرر ار ة ررر أسررباا وترررداعيا ارزمررة الليبيرررة ،صننحي ة االنتبا ننة
السودانية.2015/9/8 ،
حبي ن  ،كمننال ،السررتراتيجية ارمريةيررة الجديرردة تجرراه العررالا العرب ر واقس ر م  ،موقننا الشننبكة
اإلسالمية.2002/9/1 ،
حسين ،غازي ،أعمدة الستراتيجية ارمريةية

المنطقرة :مراربرة العروبرة واقسر ا والييمنرة

علع المنطقة م أجل النفط ثواسرائيل ،دنيا الوطن.2014/2/22 ،
حسين ،غازي ،المخططا السرائيلية لتفتي الدول العربية ،دينا الوطن.2016/1/4 ،
الح ننوران  ،احم نند ،الثررررورة السررررورية أسرررربابيا وه اقيررررا ومعوقاتيررررا وسرررربل نجاريررررا ،المختص ننر
اإلخباري.2012/8/15 ،
حيدر ،جهاد ،الستراتيجية السررائيلية ر سروريا :إمرا نظراا مروال للرررا أو السرتنزاف ،موقنا

جريدة العهد االخباري.2015/12/9 ،

خشانة ،رشيد ،تداعيا ارزمة الليبية علع الجروار :مصرر أول ثرا ترونس ستسرتقب
النفجار ،صحي ة الحياة.2015/3/10 ،

881

ارتردادا

الخشيبان ،عمن  ،نظرية الفو ع الخ ّقة اليدا الخ و م صاربيا وم اختير لتنفي"ىا

الوط العرب  ،صحي ة الرياض ،العدد .2014/3/17 ،16702
خض ننر ،وحم نند ،المسرررلمو بررري
.2012/2/18

ّةررر الماسرررونية ونظريرررة الفو رررع الخ ّقرررة ،ش ننبكة األلوك ننة،

خميننوي ،سننامر ،اقعررر ا السررروراجج مالرررو ومرررا عليرررو ،جرينندة الشننرق األوسننط ،العنندد ،13505
.2014/4/7
الخوالدة ،محمد ناصر ،الوليا المتردة وتشجيع الديمقراطية ،دنيا الوطن.2008/12/22 ،
الدقاق ،منرر ،الشرو اروسط الجديدججج الخطة والتنفي" ،صحي ة الحياة المندنية.2014/8/6 ،
الركاب  ،زين العابدين ،مخطط تفتي المجتمعا العربيةجج تطبيو
الرنتاوي ،عرين

مصر.2011/5/22 ،

 ،ردود التوا و والخت ف بريررر واشنطررر وأنرقرررررة ،صنحي ة الدسنتور األردنينة،

.2015/7/28
الريمنناوي ،وحمنند ،السياسرررة ارمريةيرررة تجرراه الررروط العربررر  ،موقننا الجمعيننة الدوليننة لممتننرجمين
والمغوين العر  -واتا.2008/01/11 ،
ز رة ،السيد ،اقع ا العرب اليواجج أا منا سة وأا ررية؟ ،موقا المحور.2015/2/15 ،
زين نزان ،عب نند اأ ،الطائفيرررة ررر سرررورية النشررراة والتطرررور المررربل  ،موق ننا عالم ننات وونالي ننن،
.2012/7/5
سن ننالم ،حمن نندي السن ننعيد ،ترليررررل جيوبرررروليتة اسررررتراتيج ل زمررررة السررررورية ،موقن ننا التقدمين ننة،
.2013/12/5
سبا

 ،حسين ،العولمة وأساليا الييمنة الفةرية والثقا ية

زم الترديا  ،موقنا آ ار حنول

الخميج.2014/6/23 ،
السعدن  ،عمن  ،ر يرة جديردة للسياسرة الخارجيرة ارمريةيرة تعراظا دور ارداة العسرةرية ،مجمنة
الحوار المتمدن ،العدد .2013/5/29 ،4107
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السالم  ،سام  ،لعبة صرناعة ارعردا

ر التفةيرر السرتراتيج ارمريةر  ،موقنا صنحي ة روي

اليوم.2014/9/26 ،
سميمان محمند ،ق ار ة

ةتاا الخطاا الدين بي التجديد اقس م والتبديرد ارمريةران  ،وقنا

العصر.2004/7/3 ،
سويمم ،حسنام ،القروة العسرةرية العربيرة المشرترةة دروس التراري ورتميرة الرا رر والمسرتقبل،
موقا الوفد.2015/4/11،
شننحادة ،ميشننيل ،الشرررو اروسررط الةبيرررجج ىزيمررة للر ررارة العربيررة اقسرر مية ،الجزي نرة نننت،
.2007/2/27
الشنرف  ،عبنند الواحنند ،القرروة العسررةرية العربيررة المشررترةة رلررا مرةرروا بالفشررل ،صننحي ة المسننا
المغربية ،العدد .2015/6/4 ،2699
الصن ننالح  ،عبن نند اإلل ن ن  ،رنسرررررا ومقاومرررررة التيمررررريش ررررر سررررروريا  ،موقن ننا العرب ن ن الجدين نند،
.2015/10/29
الص نناوي ،عبننند الح ننافظ 5 ،تررررداعيا اقتصررررادية للررررررا علررررع ليبيررررا  ،ص ننحي ة ال ن نروي الينننوم،
.2015/2/23
ص ننايي ،يزي نند ،تررررديا تواجرررو مصرررر ررر دورىرررا اققليمررر  ،مرك ننز ك ننارنيغ لمش ننرق األوس ننط،
.2015/3/4
الطا ري ،محمد ،عبد اقلو بلقزيز :الربيع العرب
المغربية.2012/12/6 ،
طرشوب  ،محمود ،نظرة

و ع خ ّقرة ع
بايراد عربيرة ،جريندة سنبرس

الستراتيجية ارمريةية المردثة ،موقا دنيا الوطن.2015/8/27 ،

عامر ،عادل ،الستراتيجية ارمريةية تجاه العالا العرب  ،موقا ووكرانيا بالعربية.2014/7/22،
ع ننامر ،ع ننادل ،ترررراثير اقعرررر ا علررررع ارمرررر القرررروم  ،موق ننا الش ننبكة اإلس ننالمية إس ننالم وين ن ،
.2014/5/25
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عب نناس ،وش ن نواق ،ارزمررررة النبويررررة الدولررررة العربيررررة المعاصرررررة ،مجم ننة الديمقراطينننة ،العننندد ،24
.2012/5/5
عبد الحميد ،وشر  ،سر تخل أوباما ع مبار ثا اقخوا  ،العربية نت.2014/11/21 ،
عب ن نند الحمي ن نند ،ري ن ننم ،تريرررررر رررررر موقررررررف اقدارة ارمريةيرررررة تجرررررراه ثرررررورة  30يونيررررررو ،الي ن ننوم
السابا.2013/7/5،
عبنند السننالم ،رفيننق ،م رظررا رررول مو رروع اقص ر

الرردين  ،جرينندة الشننرق األوسننط ،العنندد

 ،9135ديسمبر2003 ،م.
عبد العال ،عمى ،المرا ظو الجدد جج منظرو لخراا العالا ،مأر برس.2007/9/25 ،
عبد ال تاح ،بشير ،قوة عربية مشترةة الفرص والترديا  ،الجزيرة نت.2015/4/4 ،
عبد النب  ،عال  ،مجلس الشعا بي مريديو ومصلريو، ،ويكيبيديا االخوان المسممين.
العزاوي ،مهنند ،القواعد والتسيي

العسةرية أداة أساسية للييمنرة الشراملة ارمريةيرة ،الموقنا

الرسم لمقيادة العامة لمقوات العراقية المسمحة.2009/1/6 ،
عزريل ،ويمن  ،وعياش ،عدنان ،العولمة وانعةاساتيا علع الوط العرب  ،وكالة معنا االخبارينة،
.2015/06/17
عشتار ،غار ،2009 ،اة"وبة الديمقراطية :المعيد الجميورا الدول  ،IRIمدونة غار عشنتار
العراقية 2012/4/9 ،انظر http://ishtar-enana.blogspot.com
عطننا  ،وحمنند ،ارم ر الجمرراع  :ةيررف تتجرراوز الرردول العربيررة عوائررو إنشررا

قرروة عسررةرية

مشترةة ؟  ،المركز اإلقميم لمدراسات االستراتيجية ،القا رة.2015/04/28 ،
عطوان ،عبد الباري ،أمريةا تعترف

منيا با تقسيا العراو ىرو الررل النيرائ  ،صنحي ة النروي

اليوم المندنية.2015/8/15 ،
عموي مصط ى ،القطا المنفرد :الوليا المتردة ارمريةية والتريير

ىيةل النظراا العرالم ،

المركز العرب لمبحوث والدراساتhttp://www.acrseg.org ،2015/1/10 ،
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عميك ن ننو ،فن ن ن:اد ،الفو رررررع الخ ّقرررررة تجترررررا منطقرررررة الشررررررو اروسرررررط ،موق ن ننا الس ن ننورية ن ن ننت،

.2015/1/17

عم ننر ،خي ننري ،رةومرررة الو ررراو الليبيرررة وأزمرررا الشررررعية ،مرك ننز ال ننروابط لمبح ننوث والد ارس ننات
االستراتيجيةhttp://rawabetcenter.com ،2016/1/25 ،
عناية ،محمد ،قبل ستي عاما عليا تروما  ،المركز ال مسطين لإلعالم.2007/11/9 ،
العننودات ،حسننين ،ةيررف نعيررد بنررا مواجيررة للييمنررة ارمريةيررة علررع المنطقررة العربيررة ،موقننا
مقاربات.
غانم ،إب ار يم ،أرمد داود أوتلو جج وليس ةيسنجر ترةيا ،موقا إسالم ديم .2015/10/5 ،
الكتب ن  ،سننالم ،ررلررة تاريخيررة ر الشرررو اروسررط الةبيررر ،جرينندة صنند البمنند،2014/4/8 ،
http://www.el-balad.com
الغارد ،كريستين ،المملةة العربية السعودية :اعل رئيس إقليميا ودوليا ،منتد صنندوق النقند
الدول .2012/2/8 ،
لغ ارن نند ،ف ننيمكس ، ،اسررررتراتيجية داعررررش السررررتعمارية رررر سرررروريا ،مب ننادرة االص ننالح العربن ن ،
.2014/7/1
ماض  ،محمد ،المرا ظو الجدد بي النتةاسة والرريل ،الدليل السويس .2006/4/7 ،
المالننك ،صننال  ،عقيرردة برروش ودوا عررو لرررت ل الع رراو ،جرينندة الشننرق األوسننط ،العنندد ،8866
http://archive.aawsat.com ،2003/3/8
المنناوري ،منيننر ،أوبامررا يواجررو انتقررادا لقررراره إعررادة المسرراعدا العسررةرية لمصررر ،صننحي ة
العرب الجديد.2015/4/1 ،
مجدي ،بيشوي ،ىل تر العالا الصراع السورا ليتعف ؟ ،موقا المنصة.2016/1/25 ،
مجمة العصر ،الفةرر السياسر القروم العربر المعاصرر :ارزمرة البنيويرة والتررديا الواقعيرة،
http://alasr.me/articles ،2008/10/24،
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محمد ،حسنين ،ردود الترالف القطرا السعودا الترة

التعامل مع ارزمة السورية ،روسنيا

اليوم.2015/10/21 ،
المنندين  ،توفيننق ،ترررداعيا ارزمرررة الليبيرررة علرررع دول الجررروار ،مجمننة المسننتقبل المبنانيننة ،العنندد
.2014/9/17 5153
ررررورية،
المركن ننز العرب ن ن لألبحن نناث والد ارسن ننات ،تطرررررو ار الموقرررررف ارميرةررررر مررررر الثرررررورة السر ّ
www.dohainstitute.org ،2013/2/27

المركز العرب لألبحاث ودراسة السياسات ،تقدير موقف الموقف اقسررائيل مر إلررا صرفقة
الراز المصرا :تداعيا ودلل .2012/5/5 ،
مطر ،عمن  ،ترديا ارم العرب  :داعش نمو"جرا ،صنحي ة األخبنار المبنانينة ،العندد ،2665
.2015/8/14
مك  ،لقا  ،الشرو اروسط الجديدجج اخت و الفو ع ،موقا الجزيرة نت.2006/9/8،
منشنناوي ،إب ن ار يم ،ارسررباا وارثررار :الجرر"ور الجتماعيررة للفسرراد ومدرةاتررو ر مصررر ،المركننز
العرب لمبحوث والدراسات2014/04/13 ،
النجار ،خالد ،الفو ع الخ ّقة وسياسة ترتيا الترالفا  ،شبكة األلوكة.2015/7/10 ،
نيننل ،يوالننند ،ارزمرررة المصررررية اسرررتعادة الثرررورة اا تررررول إلرررع ارسررروأ ؟ ،موقننا ب ن ب ن سن ن ،
.2013/7/4
الهبشننان ،شننام ،ةيرررف مولررر أمريةرررا و رررع الربيرررع العربررر ؟ ،وكالننة ووقننات الشننام اإلخباريننة
.2015/6/10
ولد سيدي وحمد ،إسممو ،ىل شل
العربية وم المغات.2015/11/19 ،
ياغ  ،محمد ،نظرية الم امرة

ةرة الفو ع الخ ّ قة

الشرو اروسط ؟! ،مدونة المغنة

العقل العرب  ،صحي ة األيام ال مسطينية.2015/7/10 ،

يحيى ،ي نا  ،الفو ع الخ ّقة وزرعيرا المتنرام داخرل الردول العربيرة ،مجمنة الحنوار المتمندن،

.2014/7/11
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حنا ،اياس ،ماسسة عقيدة بوش ،الجزيرة نت.2004/10/3 ،
بيوم  ،عال  ،عقيدة جورج دبليو بوش  ،طريق اإلسالم 7 ،مايو.2004،
كشن ن ن ننك ،محمن ن ن نند ،ةيرررررررررف نواجرررررررررو الررررررررررزو الفةررررررررررا ،موقن ن ن ننا صن ن ن ننحي ة الثن ن ن ننورة،2008/3/3،
www.thawra.sy
بش ن ن ن ننور ،مع ن ن ن ننن ،الوررررررررررردة العربيررررررررررة لمررررررررررا"ا وةيررررررررررف ،شرررررررررربةة البصرررررررررررة،2012/5/4 ،
www.albasrah.net
مكرم ،رانيا ،تقييا رالة اقع ا

مصر ،موقا جدلية.2015/1/26 ،

المنيننري ،شننيريهان ،اقع ر ا وارم ر القرروم ججج مررا برري ثررورت  25ينرراير و 30يونيررو ،موقننا
المحيط.2014/3/3 ،
فاضل ،باسم ،الفو ع الخ ّقة تيدا الشرو اروسط ،موقا الحياة.2014/11/4 ،
قنن ننديل ،غال ن ن  ،التصرررررميا علرررررع اسرررررتنزاف سررررروريا ،شن ننبكة ومن نند اإلعالمين ننة،2014/10/21 ،
www.amad.ps

 -9المواقع االلكترونية
فضااية ا حيا ااي  ،فيددديو ير ددر في د جمددير دولددرل رئددير وكالددة الم ددا رات اأمريكيددة ،CIA
.1181/1/8
موقع زمين حيوصل ،ثالث قوميات جديدة د لت التركي ة السكانية في سوريا،1181/81/88 ،
www.zamanalwst.net
بي باي ساي ،اللجندة العليدا لالنت ا دات تعلد فدو محمدد مرسدي رئاسدة مصدر،
www.bbc.com

،1181/6/11

وكييااااا معااااي حالخبير ااااا ،ارطددددة المصددددال  :لمددددا ا تحتددددا الواليددددات المتحدددددة مصددددر ؟،
http://www.maannews.net ،1181/18/89
موقاااع حيجز اااار مبيشااار ،منرمددددة دوليددددة :السيسدددي يسددددح المعارضدددي
http://mubasher.aljazeera.net ،1186/8/16
متويي ،مامد ،عدد المعتقلدي فدي سدجو اأسدد وصد
.1181/8/8
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ددددالقوة والت ديددددد،

 215ألدف معتقد  ،حيشابكا حيساور ا،

دي برس ،جو كيري :نحتدا إلد التعداو مدع روسديا فدي الشدن السدوريل،1181/8/11 ،
http://www.dp-news.com
حيجز ر نت ،مجلر اأم  :الوضع سوريا أك ر حالة إنسانية طارئة.1181/1/11 ،
حيبوحبااااا ناااات ،مددددا ا عددددد االكتفددددا الدددد اتي اأمريكددددي مدددد الددددنفط ال ليجددددي،1181/1/1 ،
http://www.albawaba.com
موقع حيعرب ا نت ،النص الكام ل روتوكو تشكي القوة العر ية المشتركة.1181/8/18 ،
موقع سيساا بوسات  ،مد هد ال ُمحدافرو الجددد فدي أمريكدا ومدا هدي أفكداره وسياسدت
http://www.sasapost.com/the-neo-cons ،1186/8/1
سيسا بوست 7 ،دو تعرضت للتد
www.sasapost.com

،

العسكري اأمريكي ال والية لأو امال،1181/9/1 ،

موقا مصرس ،السيسر  :الوليرا المترردة سراعد مصرر ا 50مليرار دولر،2014/9/25 ،
www.masress.com
موقننا الننوطن ،ارتفرراع شرريدا

اقرشرراد إلررع  10بعررد و رراة اثنرري

ر مستشررفع قصررر العين ر ،

www.elwatannews.com ،2013/07/02
راديننو س نوا ،ارتبررا

ر مصررر بعررد رةررا ق ررائ ب عررادة النائررا العرراا السررابو،2013/7/2 ،

www.radiosawa.com
موقا مغنرس ،اقسعاف المصرا :ارتفاع عدد قتلرع أرردا الرررس الجميرورا بمصرر الرع 51
قتي www.maghress.com ،2013/7/8 ،
موقاااااع  BBCبييلغاااااا حيعرب اااااا ،مقتددددد العقيدددددد معمدددددر القددددد افي فدددددي سدددددرت /11 ،أكتاااااوبر/
www.bbc.com ،1188
موقع أخبير سور ي ،المكتب المرك ي لإلحصا  :عدد سكا سوريا يتراوح ي  18و19
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