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سقوط و  بين انهيار االتحاد السوفيتي وزاول األنظمة الدفاعية في شرق أوروبا     
رب الحوإعالن انتهاء اصطالح  مبدأ توازن القوى  مؤشرات نهاية حائط برلين

لعالقات ا جديدة توضح تغير شبكة دولية د لمحدداتيمهمن خالله تم التو  ؛ الباردة
انفجار ب رتظه بدأت معالمهنظام دولي جديد تم تدشين  بحيث ؛الدولية بين الدول

 لىإاالتحاد السوفيتي تفكك " الشرقيةأوربا دول الصراعات داخل جمهوريات 
 تشيكوسلوفاكيا وانشطرت دول، خمس إلى واالتحاد اليوغسالفي دولة خمس عشرة

لتقنية توسع معرفي وتزامن هذا مع  1...ألمانيا توحدتفي حين  دولتين، إلى
" المدرسة التنموية األمن االقتصادي فضال على أن ؛تصاالتالوا المعلومات
 لولوقت طوي بعد إن كان مسيطريتسابق مع األمن العسكري  صار المعاصرة"

تختزل مفهوم األمن التي  "المدرسة اإلستراتيجية"ة واقعيالتقليدية المقاربة ال في

                                                           

 . زليتن – األسمرية اإلسالميةجامعة ال – االقتصادكلية  عضو هيئة تدريس -
 الدراسات مركز القاهرة، ،مغايرة أمنية بيئة في جديدة مهام األطلنطي، حلف جاد، عماد - 1

 . 141ص ، 1998 ،1ط األهرام،  بمؤسسة واإلستراتيجية السياسية
 -  المدرسة المعاصرة أو التنموية تتصور أن مصادر التهديد ال تقتصر فقط على التهديد

 الخارجي وإنما أيضًا على التهديد الداخلي الذي يشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وثقافية...
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 ةائمق معتبرة أن العالقات بين الدول؛ طفق والتهديد الخارجي في المجال العسكري 
لح ، ة ومناطق النفوذ وسباق التسعن المنفع تبحثنظرة فوضوية تجسسية  على
 االقتصاديةو تها العسكرية اتحسين قدر  التوجس جعل غالبية الدول تبحث عنهذا 

 .من أجل الحفاظ على بقائها واستقرارها

يؤكد  "روبرت ماكنمارا" الذيلــ األمن جوهروفي هذا الصدد نشير إلي كتاب    
 العسكرية، المعدات هو ليس إن األمن ":يقول بالتنمية وعن هذا األمن ضرورة

 ليس واألمن يشملها، كان وإن العسكرية، القوة ليس واألمن يتضمنها، كان وإن
 ومن التنمية، هو األمن إن عليه، ينطوي  كان وإن التقليدي، العسكري  النشاط

 ال الواقع في تنمو ال التي النامية والدول أمن، يوجد أن يمكن ال تنمية دون 
  1"آمنة تظل أن ببساطة، يمكن،

 أصبحت السياسة بعالم الخاصة الدومينو نظرية إن" فريدمان ويشير أيضا       
ددها هتفي إشارة منه إلى التساقط المتتالي للدول التي  "2المال عالم تخص اليوم

                                                           
 -  المدرسة القيمية اإلستراتيجية تركز علي األمن القومي كمفهوم عسكري ومن منظريها

W.Lippman   ،Walfers  ، Frank Tranger  في حين المدرسة االقتصادية تركز على
األمن  كمفهوم وظيفي ومن منظريها روبرت ماكنمارا ، مع اإلشارة إلي أن األولى تصنف 

األمن القومي المصري في ادراكات القيادة تقليدية واألخرى معاصرة .انظر جميل جروجي ، 
ة ، أطروحة دكتوراه ، كلية التجار  الناصر والسادات ومباركالسياسية ، دراسة مقارنة من عبد 
 .  19م ، ص1991ببورسعيد ، جامعة قناة السويس، 

 مةالعا المصرية الهيئة :القاهرة شاهين، يوسف: ترجمة ،األمن جوهرمكنمارا، روبرت- 1
 .121 ص،1991 والنشر، للتأليف

 ,Farra ,New York Thomas Freidman ,the Lexus and the Olive Tree -2

, Straus Giroux,1999. p204. 
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 -م 1999عاميفي آسيا  جنوب شرق  أزمات مالية، مثل تلك التي حدثت في
إال أن البحث عن الرفاه االقتصادي والحذر من األزمة االقتصادية ال  م.1991

 ي العالقاتف دور االقتصاد مقابل تناميينفيان تراجع الدور العسكري والسياسي 
لمحاربة  دولبين ال المتبادل األمني اإلستخباراتي التعاون  بدليل زيادة ؛بين الدول
في أما  الفاشية والنازية ؛ محاربة في كان سابقا يتمثل والذي ،ومكافحته اإلرهاب

 ."التطرف الديني"فالمشتبه فيه هو  هذا العصر

عاون فيما لتل -ودولية لبناء تكتالت إقليميةوفي هذا السياق انعطفت الدول     
 تعاظم مع خصوصا ؛تحقيق النظام واالستقرار اإلقليمي والعالميمن أجل  بينها
 . "اإلرهاب"مصطلح  تهديدات تأثير
تولى عدد من الدارسين مهمة مراجعة مفهوم األمن  من خالل هذا المؤشر     

ضمن الصياغة الجديدة والمعروفة  -وإخراجه من المفهوم الضيق إلى أبعاد جديدة
 ينظر إلي المقترب المعياري بجدية في بدأبالتحليالت األمنية النقدية بحيث 

نية ما وممارسة ليتم التكيف مع مستجدات البيئة األالتعامالت الدولية تنظيرً 
 مللبحوث والسالوقد كان اإلسهام األكبر لمدرسة كوبنهاغن  ،العالمية الجديدة

ختلفة م مجاالتوالتي اقترحت قراءة جديدة لألمن على أساس تصور موسع يشمل 
.( فأصبح المجتمعي الثقافي..و البيئي،و االقتصادي، و السياسي، و )البعد العسكري، 

 الذيأن مفهوم األمن  وهذا يدل على ن ذو طابع مادي ومعنوي لين وصلب؛األم
ي المدرسة ف مفهوم األمن الوطني والقومي واإلقليميعلى  يعتمد في مرجعيته كان

وأن بنية النظام الواقعية التي تعتبر الدولة الفاعل الواقعي لألمن 
تمثل المعضلة األمنية ت كانت حيثفوضوي"هي التي تحدد سلوك الدول؛"الالدولي
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 زيادةال هذه إال أن  1"ة وزيادة القدرات العسكرية للدولة القو في: " قضيتي زياد
 - ةشتى حقول المعرفمن المجال العسكري إلي توسع مفهومها  القوة والقدرة في
توح والمجتمع المف ،وعالمية الثقافة ،صار الحديث عن مفاهيم : قوة المعلوماتإذ 

لراشد والحكم ا،والحوكمة المعلوماتية ،واالقتصاد الصناعي ال الزراعي ،ال المغلق
 فصار الحديث عن "األمن أيضا وتوسعت ألن مصادر التهديد األمني تنوعت...

 المنظمة،والنزاعات الجريمةو المخدرات، وتهريبالسرية، الهجرة وتهديدات ،البيئي
 .ثنية ....  "األ

 هاأهميت برزت التي األمنية الدراسات ضمن البحث يندرج أهمية الموضوع :
داث الباردة وأح الحرب نهاية بعد خاصة العالمية السياسة في مركزي  كموضوع

إذ توسعت الدراسة في هذا الحقل من المفهوم الضيق لألمن  ؛من سبتمبر 11
 تومجاال قضايا إلى التقليدي العسكري  المفهوم منإلي المفهوم الشامل أي 

لي إ ومن توازن القوى  ...ةثقافيو  اجتماعية،و  اقتصادية،و  سياسية،: متعددة
وإلي ترتيبات أمنية ومبادرات وحوارات  ؛توازن التهديد التضامن الجماعي ثم

 .وتحالفات دولية لمكافحة " اإلرهاب" 
 توسع المفاهيمي للتهديد األمنيالاكتشاف  تتناولهذا البحث أهمية مع أن     

فضال عن معرفة  ،خالل الحرب الباردة وما بعدها ؛في المجال الدولي العام
لمواجهة  -فقه السياسي التي وضعته الدول الكبرى الاالستراتيجيات الدولية و 

لية العمل وآوالمفاهيم والمقوالت النظرية،  ؛من خالل الكتابات األكاديميةالتهديد 
هذا األمر يحتم على صانع القرار والقائد السياسي والدبلوماسي تحسس عليه فإن ،

إدارة الصراع أو األزمة بعد أن يفهم ويعي المتغير المستقل  أرضية المعركة ليحسن
                                                           

1 -                             Canada Paul D. Williams, Security 
Studies: An Introduction, published in the ,USA and , 
Routledge,2008,pp17-20. 



 

 41السنة  82العدد 

305 

حيث ب وكيفية صناعته ؟ للعدو فيها ،وبواطن الضعف والقوة والمتغير التابع
 ويحتوي  التهديد األمني يستطيع أن يحدد هل هو قادر على أن يتعامل مع

تحقيق به لأن يقف عقبة له وال يسمح أم يتعين عليه  ؟ركابه يمتطيو متغيراته 
صانع القرار و  يعني أن الزعيم السياسي الحصيفاألمر  هذا  .اإلستراتيجية أهدافه
 أيضا يسير قادًراو  ،هو الذي يستطيع أن يطوع الواقع إلرادته من جانب الرشيد

في المبادأة والمبادرة والموقف والدور والتوجه  على تطويع إرادته مع ذلك الواقع
 والكفاءة الحيوية اإلستراتيجية في الشؤون الدولية .لبلوغ الفاعلية والتعامل... 

 اهيميةتغيرات المفالفهم ومعرفة ل محوره األوليهدف البحث في  :البحث أهداف
والسيما معرفة من العدو المصنوع حديًثا والسيما بعد انهيار االتحاد للتهديد األمني 

قوة داخل النظام الهيكل توزيع الوعي بفضال على معرفة نوايا التدخل و  ،السوفيتي
أولويات و  المعيارية والواقعية منظومة القيم التي يتبناها من خالل فهم الدولي

أهم  لوصول إلىا التي تبين عمليةوتوجهاتها السياسية ؛ الدول الفاعلة في قيادته 
 الدولي الظرف ضبطمن خالل ، جوانب المضامين التنظيرية في الدراسات األمنية

ة الفوضى الخالقة وشرعنك اتصطالحبعض االب الفكري و  تاريخيالسياق الو 
الستراتيجي ا يتم تناول التكيف  وفي المحور الثانيالحرب بالحروب االستباقية...

 الفكر اتوحرك أطر تفكيك الدولية المحتملة من خالل األمن تهديداتالدولي مع 
واألمني  االستراتيجي لصعيدينا على سبتمبر11أحداث بعد األمريكي االستراتيجي

 المحفزات غياب إلى يؤدي اإلستراتيجيون  المحللون  يرى  كما النقيض غياب ألن
 أي سياسة في االرتكاز محور هو األمنوبهذا ف  1.للمجتمع المحركة والعناصر

                                                           
في  ،"والمعايير اإلستراتيجية وغياب اإلمكانات :الجديد الدولي النظام  "،نجم مفيد - 1

 موقع:  
             modules.php?name=News&file=article&sid=40  

http://djiddou.onlilne.fr/ 
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وبه تحمي مواطنيها وإقليمها ونظامها سياسي، ككيان الدولة وجود مبرر وهو دولة
في المحور و  . من اآلخر" ستراتيجياال "اختفاء التهديدبمعنىالحاكم من أي تهديد 

ألمنية ا للدول العربية في مواجهة التداعياتيتم معرفة االستعداد العسكري  الثالث
 .التي تهددها

أن سّد )الفراغ اإليديولوجي( الذي تركه انهيار االتحاد يبدو  : اإلشكالية البحثية
م على حت -السوفيتي كقوة فكرية عالمية حملت أيديولوجيا ذات رسالة أممية 

كتاب كاألمريكية صناعة عدو جديد في الكتابات الفكرية األكاديمية  اإلستراتيجية
هو "من ليس معنا ف مقولة بوش االبن ، وفي الخطاب السياسيع الحضاراتا صر 

هذه المقوالت من سبتمبر لمحاربة اإلرهاب. 11التي نشأت بعد أحداث  ضدنا"
  األمني التهديد مستجدات هي ماتدفع الباحث لطرح التساؤل اآلتي:  -وغيرها

بعد  ما؛المجال الدولي  في االستراتيجي التفكير اتجاهات في الحاصلةالمفاهيمية 
 وتداعياتها على المنطقة العربية ؟ سبتمبرأحداث و  الحرب الباردة

 متغيرات تستخدم نظرية سياقات إلى بحاجة األمنية الدراساتيبدو أن  الفرضية :
 11 أكثر توسع ودراية بالتهديدات األمنية والسيما ما بعد أحداث جديدة تفسيرية

 التقليدية اتالمنظور  وألنمصادر التهديد داخلًيا وخارجًيا توسع  بسببسبتمبر من 
لي ع عليه فإن فرضية البحث تتحدد في اآلتي:  -كان تفسيرها ضيق ومحدد

الرغم من وجود الدافع الذاتي للهيمنة والسيطرة على العالم من قبل الواليات 
 وجد أثناءإال أن الهدف الموضوعي  ما بعد الحرب الباردة؛ المتحدة األمريكية

الح تمشى مع المصتسات دولية لصنع سيا وتم توظيفه سبتمبر من 11أحداث
منظومة  عةقامت بصنابهذا فهي  ؛في البيئة الدولية وفاعليتها األمريكية ودورها

مفاهيم أمنية تستوعب المتغيرات الدولية التي تهدد األمن الدولي بعد الحرب 
 الباردة وأحداث سبتمبر إذ توسع مفهوم الحرب والصراع وجغرافية العدو

ا مسألة أمنية تواجهه في تصورها وكل أزمة أو قضية أصبحت األيديولوجيةو 
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ى فجوة بعدم االستقرار وهذا ما أسمته بالفوضأو تصنع لها  ،بالحرب االستباقية
انية سدحضت من خاللها المصالح اإلنو  بررت من خاللها العدوان،التي ،البناءة

 وقرارات المؤسسات الدولية 
مهمة  فالحاجة التحليليالوصفي  المنهج: اعتمد الباحث على منهجية البحث 

متغيرات تهديد األمن الدولي ما بعد  تفكيكو في وصف وتحليل  إليه والسيما 
الحرب الباردة وأحداث سبتمبر في مقتربها المفاهيمي وأثرها في المجال الدولي 

؛كما أن االستعانة بالمنهج وفحص المواقف الدولية لهذا التحول األمني ؛ العام 
يراتها بعد ريخية وتتبع متغتسلسل األحداث التاالتاريخي غاية في األهمية لمعرفة 

 مظاهر في التحول محطات أهم رصدعن طرق رب الباردة  وأحداث سبتمبر حال
 مسارات لضبط الفعالة العلمية األدوات المنهج هذا يضمن كما العالمية، السياسة
 اإلستراتيجية االتجاهات واستيعاب جهة، من األمريكي االستراتيجي الحراك
أن اعتمد  مع اإلشارة إلي؛التهديدات هذه على الردفي  األمني للخطاب الكبرى 

ولدت  األحداث التيهذا المنهج ال يعتمد على رصد التسلسل التاريخي بل رصد 
 .والتقات وممفاهيم واصطالح

هو  منيةاأل حثيةالظاهرة البرصد المدخل المتبع لالقتراب من  في حين كان     
ا الظاهرة األمنية في حدوده األصول العميقة لتشكلالمدخل األمني الذي يفحص 

ألمني، من ا الداخلية والدولية، استنادا إلى ضبط وتحليل مستويات تبلور الفعل
مفهوم بعاد العملية لاألصول المفاهيمية واألالبحث في الدالالت النظرية و  خالل

 بيرتون  جون  كما يتصور في ظل الثورة المعلوماتية يعرف  فاألمن لم يعد األمن.
( (John Burton  بأعداد القوات التي يمكن نشرها في اللحظة المناسبة، بل

لعل و  .1مصادر المعلومات المهمة بالقدرة على الحصول أو منع الحصول على
                                                           

 مركز :بيروت "،الدولة المغلولة  -سيادة الدولية في تحوالت العولمة"المحمود حيدر، - 1
  41ص،  2114،نوفمبر 111جلة شؤون األوسط، العدد م، اإلستراتيجية الدراسات
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 عبر وذلك التهديدات مع للتعامل مشتركة دولية إستراتجيةهذا األمر يتطلب 
 تاالمتغير  االعتبار بنظر األخذ مع ؛الصفقات كلفة وتخفيض المعلومات تقاسم

 تفرضه لما وفقا؛والتخطيط والبناء التصورات تشكيل إعادة في تساهم التي الدولية
 بناء على ذلك فإن محاور البحث تمثلت في اآلتي: 1والمنتظرة الحاضرة األوضاع

الحرب  بعد تراتيجي لمفهوم التهديد األمنيمؤشرات التغير االسالمحور األول: 
 .وأحداث سبتمبرالباردة 

 .ليةالدو  األمن تهديداتالمفاهيمي مع االستراتيجي  التكيف المحور الثاني :
على استراتيجيات الدول المحور الثالث: تداعيات مهددات األمن الدولي 

 العربية .
 

                                                           
 .11ص ،1911 ، بيروت ، القومي األمن في أحاديث ،ھويدي أمين - 1
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مفاهيم أمنية جديدة في  أفرزت تهاوتوازنا الباردة الحرب بعد ما مرحلة ظروف   
والذي تم فيه االنتقال من مرحلة  يعرف بالنظام العالمي الجديد تانطاق ما ب

غياب العدو "االتحاد السوفيتي " إلي مرحلة صناعة العدو االستراتيجي الجديد 
منظومة و في كتابات صمويل هنتجتون عنصرًيا افًيا ثقالذي أخذ طابًعا أيديولوجًيا 

عد الحرب ب مرحلة ماوالخطابات السياسية في  -المفاهيم في الكتابات األكاديمية 
 .لباردة وأحداث سبتمبر ا

معرفة والوعي بمفهوم صناعة العدو في والفهم اليبدو أن  الصدد هذا في   
لتحديد مؤشرات ومعالم التجديد  نقطة انطالق مهمة عتبريالدراسات األمنية 
 سبتمبر وأحداث الحرب الباردةما بعد مراحل المتغيرات الدولية "االستراتيجي في 

منية في النظرية األفي الشرخ االستراتيجي الذي تعرضت له كذلك و  ". وما بعدها
 11االبن في بوش تبني   (عالم األشخاص)ي فف ؛العدو صناعة إشكالية
وصف  م2111سبتمبر  19وفى "حملة صليبية"،  اصطالح  م2111سبتمبر

هذه الحرب بأنها "حرب المدنية والحضارة  -رئيس وزراء إنجلترا -"توني بلير"
أعلن "سيلفيو م  2001 سبتمبر 21؛ وفي ضد البربرية في الشرق  )في الغرب(
غربية أرقى من الحضارة رئيس وزراء إيطاليا أن الحضارة ال- "بيرلسكوني
الذي يجب أن  اإلسالم؛ وال بد من انتصار الحضارة الغربية على اإلسالمية؛

                                                           
 - إثر 1919 غورباتشوف هو ميخائيل الجديد الدولي النظام-مصطلح استخدم من أول 

 مع 1990 "بوش وولكر جورج"ثمانهيار سور برلين وتزايد مالمح انهيار االتحاد السوفيتي 
 1991 المتحدة األمم ثم الشرقي، المعسكر رانهياإ بوادر

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12418
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12418
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 أكَّد رئيس ،  2007لعام السنوي  هرتزيليا مؤتمر في له مشاركة وفي ؛1"يهزم
 حلف إلىإسرائيل  انضمام ضرورة "أزنار ماريا األسبق خوسيه اإلسباني الوزراء
 بموجة أشبه هي الفاشية التي محاربة األيديولوجية اإلسالمية أجل من الناتو،

 معزولة إسرائيلقى بت ال وكي نووية، دولة إلى التحول من إيران ومنع تسونامي،
 الذي النحو على أوروبا تغيير يجب المواجهة تندلع عندما األوسط، الشرق  في

التصريحات ينبغي أن تؤخذ على  هذه 2إسرائيل جزء من حلف األطلسي"  يجعل
الدول  لرؤساء هذه كتعبير عن النوايا الدفينةأمنًيا محمل الجد، وأن ينظر إليها 

ن وال ينسى المقترب الديني إذ اعتبر جورج بوش االبن أ -وتفكيرهم االستراتيجي
 كان (عالم األفكار)دراك في واإل تصوروفي ال. 3الحرب على العراق مهمة إلهية

صريح جاء فيه: " على كل دولة في هذا العالم ت م21/9/2111في  لبوش االبن
ووظف  4أن تتخذ موقفا صريحا وواضحا إما أنها معنا أو أنها مع اإلرهاب 

المفاهيم الدينية في حربه " الله يحمي أمريكا ، وأنه في مهمة مقدسة ، وقوة الخير 
في محاربة قوى الشر واإلرهاب، وأنه في مهمة إلهية لتوصيل الحرية للشعوب 

هذه المقوالت أعادة لألذهان األبعاد الحضارية التي تحدث عنها ؛باللين أو القوة 
 "الغربية" الحضارة اإلسالمية مع المبادئ ومبادئصمويل هنتغتون في صدام قيم 

                                                           
 : لرابط، ا Monday 1-7-2002 ، (1الهجمة األمريكية على اإلسالم ) ، عمارة محمد - 1

http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16990&lang=A
page=article& 

 وإصدار ، ترجمة إسرائيل""في القومي األمن ميزانالسابع ،  السنوي  هرتزيليا مؤتمر - 2
  . 231،  239،ص 2007 بيروت، للدراسات، باحث

/ 11/9أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث شاهو إسماعيل الشاهر ،- 3
 . 44، ص2119،دمشق: الهيئة العامة السورية  للكتاب ، م1001

،ترجمة:ريم منصور  / اإلرهاب واإلرهاب المضاد11/9نعوم شومسكي ،- 4
  29، ص 1،2113ط،األطرش،دمشق:دار الفر

http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16990&lang=A&page=article
http://articles.islamweb.net/media/index.php?id=16990&lang=A&page=article
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كتب المفكر االستراتيجي األمريكي فوكو ياما "إن  وفي الخطابات األكاديمية؛
دأ على قبول الحداثة الغربية وعلى المباإلسالم هو الحضارة الوحيدة المستعصية 

األساسي في هذه الحداثة وهو العلمنة وفصل الدين عن الدولة وقال: إن المسألة 
 –ليست حربا على اإلرهاب وإنما هي حرب على العقيدة األصولية اإلسالمية 

وان هذه العقيدة األصولية اإلسالمية هي اخطر من  –الرافضة للحداثة الغربية 
وكذلك تصريح هيالري كلينتون إننا معشر األمريكيين أمة  1"ة والشيوعيةالفاشي

 2 ترتفع قامتها فوق جميع الشعوب، وتمتد رؤيتها أبعد من جميع الشعوب

 ؛نيالتدخل اإلنساو اإلسالم فوبيا،  الم االصطالح( تم تداول اصطالحعوفي )    
ما ك ،والعدو المحتمل ،اإلرهابومنابع  ،رومحور الش القاعدة و الدولة المارقة، و 

صب التي تا من االصطالحات وغيره، يةن الدولؤو شالسقط مبدأ عدم التدخل في 
فضال   يةاالستباقالضربات الوقائية  أساسفي مصلحة التدخالت العسكرية على 

 -الشرعيةو  -االستقالل و  -)السيادة لمفهوم (عالم األحداث)عن التغير في 
  3.(اإلرهابو  –دود الحو 

د للقرن الواح كانت منطلقات فكرية تداولية المقوالت واالصطالحاتذه ه    
العالم إلي محورين" محور الخير  إذ بررت العدوان والحرب وقسمت ؛والعشرين

                                                           
حوار: ، حوارنا مع الفاتيكان "حوار طرشان  :د . محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء - 1

  ، الرابط :جمال إسماعيل
-73b2-http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/3e480639

8a381a25982b-9024-43d1 
 نفس المرجع .- 2
سرة، ، مكتبة األحروب القرن الحادي والعشرينإينيا سيورا مونيه، ترجمة خليل ألفت،  - 3

 13م،  ص2111القاهرة، 
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 الواليات من يتشكل حسب ما يتصور بوش االبن محور الخير   ومحور الشر"
 الشر محور بينما ؛ إسرائيل إلى باإلضافة"عموما "الغرب و األمريكية المتحدة

 أن العالم علىو  ؛ دأفرا و ومنظمات دول يشمل الذي و اإلسالمي" "اإلرهاب هو
 وإما والمدنية الحضارة أن يكون مع  إما ؛لهآخر  خيار فال العدو هذا يحارب

 التي الحركات اإلسالمية هي الوحيدةمعتبرا أن  1القتل و التخلف و الهمجية مع
 النظر وجهة بأن ": أيًضا مصرًحا ؛مناهضا للقيم األمريكيةتملك مشروعا 

 سبتمبر، من عشر الحادي بعد تغيرت قد للواليات المتحدة األمريكيةاإلستراتيجية 
  2"....ثانية مرة األمريكي الشعب تؤذي أن قبل التهديدات مع التعامل يجب لذلك

 على سبتمبر 11 أحداث أوقعته الذي التحول يبين استيعاب حجم هذا التصريح
حيث تم االنتقال من مفهوم توازن القوى في   ؛واألمني االستراتيجي لصعيدينا

الجمع بين نظريتي توازن القوى ونظرية المنفعة الجماعية  إلي،الحرب الباردة 
وازن تنظرية إلي ؛ما بعد الحرب الباردة "األمن الجماعي" في النظام الدولي الجديد

ي تحول وبهذا التحد ."ستيفن والت" أحداث سبتمبر حسب تصورما بعد التهديد 
اربة محهي "الحدث من صدمة إلي فرصة لصياغة سياسات إستراتيجية جديدة 

معطيات التهديد األمني السابقة يمكن فهم ومعرفة تفاصيلها في الطرح و ؛ اإلرهاب"
   اآلتي :

                                                           
 - محور الشر(تعبير  فديفيد فروم الذي كان يكتب خطب بوش، هو الذي صك( . 
 :في ،الدولية العالقات على سبتمبر أحداث انعكاسات ، بوقارة حسين - 1

http://www.albayan.co.ae/albayan/seyase/2002/issue591/textst
wo/4.htm 

ة، العربي الوحدة دراسات مركز:بيروت األمريكية اإلمبراطورية مأزق  ،الغريب خنسان - 2
  191ص  ،1، ط 2111 مارس
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هذا  في : "خدمة المصالحالمثل في " توظيف المعيارية في خدمة الواقعية -أوال
دة " إن الواليات المتحرايس وزيرة الخارجية األمريكية: ، تقول كوندوليزاالمقام

الدولة األقوى في العالم تقع على عاتقها مسؤولية العمل على جعل العالم  بوصفها
أكثر أمًنا، حيث أنه ليس ثم أي شرط أخالقي أو حقوقي يلزم بلدا معينا بانتظار 

هذا  1دية" وجو اليدات التهد مع هجوم قبل أن يصبح قادرا على التعاملالتعرض لل
 ري العسك األمريكي هو تحصيل لمشروع التفوق  شاملالتصريح يبين أن األمن ال

بالهيمنة  حالة التماهيب إالا يً ا وحقوقيً أخالقوال ينضبط يتقيد  الذي ال األمريكي
 ر عنهيعبتم التيالتماهي هذا لعل و العملي ؛ وظيفته وسلوكه التي تتبين فيوالقوة 
ن تصورات المحافظيفي و  ".... المدرسة الواقعية " هانز مورجانثو كتاباتفي 

لسياسية ا هذه النماذج الفكرية والواقعية الجديدة واإلقليمية الدولية الجديدة؛الجدد 
وما تالها من  "المعروفة بخطة مارشال، وعقيدة ترومان كينان"من فترة ت بدأ

 .يتنام وصواًل إلى الوفاقف حرب

 أن هذه الواقعية التي تؤمن بالقوة وبالبراغماتية "المنفعة" علي فضال       
اجهة فرت قدرًا من المرونة لمو و  على الرغم من أنها والسفسطائية والميكيافيللية
حتى وأن كانت تلوح لسلوك المعياري ا إال أنها أهملت التغيرات في البيئة الدولية

                                                           
 المحافظون  سلزر، إرون  :في الرئيس لدى القومي األمن إستراتيجية س،راي كوندوليزا - 1

 .  127ص ، 2005، 1ط ، مكتبة العبيكانالرياض: ، الجدد،
 -األمن القومي انتهاء مع الحرب الباردة وبدأ  اصطالح هناك دراسات تتحدث على أن

مؤشرات التهديد توسعت فبدال من أن بسبب الحديث بتوسع عن اصطالح األمن الشامل 
في الحرب الباردة صارت لتهديدات متعددة التأثير ويصعب  ياإليديولوجالتهديد  عن الحديث

كالهجرة السرية ،والمخدرات  ما بعد الحرب الباردة على الدولة مواجهتها منفردة
وهذا ما يعني .اعمل تعاوني وتكاملي للقضاء عليهوهي تستوجب ،واإلرهاب،والتلوث البيئي ....

  أن السياسة األمنية الوطنية أصبحت جزءا من سياسة أمنية عالمية لمكافحة هذه القضايا. 
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ين فها هي االنتخابات ب -وفي الكتابات األكاديمية ؛الخطاب السياسي به في
م في البحرين وباكستان وتركيا إضافة إلي حركة حماس 2113، 2112عامي 

دث هو االنقالب ولكن ما ح 1في غزة يتبين فيها الفوز الكاسح للحركات اإلسالمية 
اما "لفرانسيس فوكوي( نهاية التاريخ حتى وأن دعت أطروحة على هذه النجاحات

"(End of History والتي ) تؤكد أن الديمقراطية هي شكل التنظيم االجتماعي
بينت أحداث سبتمبر  لكنو  2 على الشيوعية لذي ال يمكن تجاوزه بعد انتصارهاا

 ةاإليديولوجي نتهاء  الصراعاتالتي تشير الالفكرية  أطروحتهعدم صحة 
 المتغير دور تنامي مقابل والسياسي العسكري  المتغيرين دور والعقائدية؛ وتراجع

روبرت قول والذي يدحض أطروحته أيضا  3.الدولية العالقات في االقتصادي
 عن الحديث أن" :"القوة فردوس -وأوروبا المتحدة الواليات" كيغان في كتابه

كما اهتزت الفرضية ؛"للضعفاء تنظير هو الدولية والمؤسسات اإلنسانية المصالح
 سياسة ألية ارتكاز كمحور بالحرية األمن بعالقة الخاصة التاريخية األمريكية
فالمثل  ؛معيارية أو واقعية قوة صلبة أو لينة  أكانت لحقيقة أن الوسائلوا 4أمريكية

السياسية  تحقيق األهداف دعم وتسانداإلستراتيجية التي تالغايات و  المصالح تخدم

                                                           
،  "أفول أم تقدم ..سبتمبر  11بعد اإلسالميون  "منصور، ولد جميل محمد - 1

  www.aljazera.netفي:                  
الحرب الباردة: دراسة في  حوض البحر األبيض المتوسط بعد نھايةمصطفى بخوش،  - 2

 19،ص  2111، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، الرھانات واألهداف
 مرجع سابق.  ،الدولية العالقات على سبتمبر أحداث انعكاسات ، بوقارة حسين - 3
 :في"،النموذج وقوة القوة نموذج بين المتحدة "الواليات مصطفى، محمود نادية - 4

Arabic/politics/2002/09/article19.shtml 
http://www.islamonline.net/ 
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وبأكثر توضيح من يصنع المفاهيم يحدد قيمها وأخالقياتها وعوامل  1الوطنية 
اج أمريكا تملك إنتوهذا ما عبر عنه كينان بأن " ؛في أغلب األحيان لها النجاح

القيم الناظمة لمفاهيم القانون الدولي واألخالقيات السياسية والقيم الديمقراطية التي 
 .2النصر وهزيمة األعداء هي كفيلة بتحقيق

 العدو فهوممفي تحديد  االحتماالتمفتوحة  إستراتيجية ستباقيةالحرب اال -انياث
  :ربوشرعنة الح

اعد القانون وال تخدم قو  ؛ال تتقيد بحدود الجغرافية السياسية الحرب االستباقية   
الحرب  مفهومتغير فيها بذلك  ألنها تعتمد على الضربات المباغتة ، يالدول

ق من الفهم  الجغرافي الضي االيدولوجياومفهوم  ومفهوم الصراع ومفهوم العدو
يدة عقو  ؛لمحاربة اإلرهاب "محور الشر" إلي التوسع الجغرافي دول المحدد مثل

مورنو القائلة "أن نصف الكرة األرضية الغربي تابع ألمريكا" أصبحت ما بعد 
هو ن ليس معنا فبن " مبدليل قول بوش اال أحداث سبتمبر "كل العالم ألمريكا"

سياسة  من ؛في معناها ومقصدها اإلستراتيجية تغيرت ه الجغرافيةضدنا" بهذ
دو تحسس فيها "الغرب" خطر هجوم العب الوقائية التي يالردع إلي الحر االحتواء و 

 أنه والتي تعني 3ةياستباقإلي حرب  تتحولمن خاللها و  فيضربه ليتقي ضرره

                                                           
 مجلة ،"التطبيق النظرية تساعد كيف  :اإلستراتيجية الدراسات جديد "غراي، .س .كوني - 1

 .78 ص ، 1995 أكتوبر ، 45 العدد اإلستراتيجية، الدراسات مركز :بيروت األوسط، شؤون 
2 -                    Meluy. P. Leffler, Remembering George 

Kenan: lessons for Today. Special Report, United States, 
institute of peace, Washington DC. December 2006, p11. 

الحرب االستباقية قائمة على أساس أن الطرفين هم على أهبة االستعداد للهجوم،في ظل - 3
وجود تصعيد وتعبئة من قبل الطرفين،كأن يكون نشر الجيش على مناطق حدودية وإعالن 

 =النفير العام وهذه األعمال يقوم بها الطرفين ،وال يقوم بها طرف واحد فقط؛ومثال عليها الهجوم
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بمفهوم و أ؛ إليناتأتي ل ننتظرهالال نجلس نذهب إلى المعركة بأنفسنا  أنيجب 
م 2112"أن إستراتيجية مجلس األمن الذي أعيد صياغتها في  نعوم تشومسكى

 تعني الحرب االستباقية" التي اللمتحدة الحق بأن تقوم بما يسمى "للواليات اتمنح 
 1عدوان"ح هو الحق بارتكاب الحرًبا إستباقية بل "حرب وقائية" وهذا ببساطة ووضو 

ريحات حسب تصكما تعني أيضا ضرورة استبقاء العدو ونقل المعركة إلي أرضه 
 2وهذا ما حدث في أفغانستان والعراق... بوش االبن 

م ومبدأ عد الوطنية هذا التحسس الوقائي سقط مفهوم السيادة ومن خالل     
 صار مفهوم األمن متغير العمل هذا ظل وفي؛ وهمشت القرارات الدولية التدخل

قضية ما مسألة أمنية ليصبح األمن متغيرا يمكن نقله من ظاهرة ألخرى أي جعل ي
ت أصبحت السياسا أخر بمعنى ؛-كأساس ألفكار "األمننة" التي جاء بها بوزان

واإلستراتيجيات األمنية تبنى على أساس معايير تستجيب لمتطلبات المجتمع 
إلى تبني مفهوم أوسع لألمن أخذ تسميات  التغير أدى ذلك ؛ وبالتاليالمعاصر
بحيث يتضمن  Comprehensive Securityاألمن المتكامل مفهوم متعددة ك

                                                           

م ،الذي كانت تعتمد عليه 1941عام  األمريكيياباني على ميناء بيرل هاربر أالستباقي ال=
في حين الحرب الوقائية مثال .الواليات المتحدة األمريكية كثيرا كعصب اقتصادي وحيوي لها

مريكية األخيرة والتي قامت على التحشيد الدولي أوال ومن تم التعبئة عليها الحرب العراقية األ
وهذه الحرب تنطبق عليها صفة الحرب الوقائية، ومن خالل هذا يتبين أن الفرق هو أن الحرب 

 االستباقية قائمة على مفهوم التعبئة والحرب الوقائية قائمة على مفهوم التحشيد .
 لقاءات ومقاالت -أبًدا  بهاأشياء لم تسمع لحسين ، نعوم تشومسكى ،ترجمة أسعد ا - 1

 . 21،دمشق ، دار نينوي ، ص
 94شاهو إسماعيل شاهر ،مرجع سابق ،ص  - 2

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12418
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12418
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ويتعلق "  "Security Partnershipالشراكة األمنيةمفهوم ،و  كل أشكال التهديد
 هوفي  Mutual Securityاألمن المتبادل مفهوم و  ،بإشراك الدول غير الغربية

يتم التخلي نسبيا عن نزوع الدول منفردة إلى تعظيم أمنها على حساب الدول 
يتم تقاسم  وفيه "Cooperative Security" األمن التعاونيمفهوم األخرى، و 

 .1األعباء األمنية الحتواء التهديدات 
الفهم األمني لم يعد محصورا في الدولة وصار ما فوق في هذا التوسع       

الدولة وبدأ يدعو للتكتالت االقتصادية واالتحادات السياسية بسبب أن هناك 
قضايا جديدة يجب أن تعالج أمنًيا كالكوارث الطبيعية واألزمات اإلقليمية والتلوث 

ني باإلرادة بالبيئي وبرزت فرضية " أن الواقع االجتماعي ليس شيئا معطى، بل ي
اإلنسانية" وان مصلحة المعرفة العلمية النقدية هي انعتاق اإلنسان وتحرره؛  وهذا 

 نهاغنكوبالتصور الفرضي انطلقت منه النظرية النقدية االجتماعية "مدرسة 
وأن  ؛"معتبرة أن النظام الدولي مبني اجتماعيا وليس ماديا فقطاألمنية للدراسات

وة العسكرية يتم من خاللها فهم أمن الدولة وهي: هناك عوامل أخرى غير الق
ة الخارجية "التجار  األفكار والقانون والمؤسسات والمعرفة والقيم والفرد واالقتصاد

" والتغير المناخي والتلوث البيئي... وهذه تعتبر إطار  والمصادر المالية والمائية
م وبهذا توسع مفهو  مرجعي داخل الدولة وخارجها في إطار أدبيات األمن الموسع؛

  2دمن اإلنساني وهما يحتويان أمن الفر األمن لضمان األمن العالمي الشامل؛واأل
                                                           

 -  الشراكة األمنية أو األمن التعاوني الموسع يمثل أحد الخيارات المهمة الجديدة المتعلقة
ببناء األمن اإلقليمي باالعتماد على الدول كفواعل مع التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني 

 للقضاء على األزمات .
  المجتمعي" في:"إعادة صياغة مفهوم األمن: برنامج بحث في األمن  عادل زقاغ،  - 1

http://www.geocities.com/adelzeggagh/recon1.html 
المرجع السابق.مع التميز في هذا المقام بين األمن اإلنساني الموسع والشامل المشار إليه  - 2

م 1994في السياق واألمن البشري المحصور في تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة لعام 
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لتصرف األحادي القائم على" ا -الجديد ألمفاهيمي الوضع وفي ظل هذا     
 المتحدة الواليات تمكنتالذي وظفت له مفهوم األمن التعاوني ؛ والفردي"
 االطمئنان من وبشيء بحرية التدخل من األطلسي شمال حلف ومنظمة األمريكية

 حرب السابق والسيما في ففي -مختلفة بمسوغات العالم من مختلفة مناطق في
 التدخل وقع مابن وفي ؛الدولية الشرعية عن الدفاع باسم التدخل وقع الثانية الخليج
 عن الدفاع باسم التدخل وقع الشرقية تيمور وفيت؛المخدرا على الحرب باسم

 باسم التدخل وقع وكوسوفو البوسنة وفي ؛المصير تقرير وحق اإلنسان حقوق 
وفي العراق بسبب امتالك ؛ أوربا في األمن على والحفاظ اإلنسان حقوق  حماية

في ليبيا باسم أما اليوم فالتدخل  1دمار الشامل وحماية أمن إسرائيل الأسلحة 
سوريا باسم محاربة التطرف وفي  ؛ومحاربة اإلرهاب حماية المدنيين

م أن يت أو ؛إضفاء الطابع الشرعي من مجلس األمن وبهذا أصبح،واالستبداد
يلولة دون للح ؛ وقائيةوالحرب ال الذاتية القوةوفق  بشكل فردي ووقائي االجتهاد

 وبهذا العمل فهي صنعت   ع أية أعمال إرهابية تستهدف الشعب األمريكيو وق
قياته حطت من قيمه وأخالو  شخصنتهبأن كحرب استباقية  "التطرف الديني"العدو

ووظفت مفهوم مبدأ الضربة العسكرية اإلستباقية في العقيدة الدفاعية األمريكية 
                                                           

البشري في فئات سبع رئيسية وهي: األمن االقتصادي" الحماية من حدد تهديد األمن ،الذي 
الفقر" واألمن الغذائي"قدرة األفراد للوصول إلي الطعام ،األمن الصحي"الحماية من األمراض، 
واألمن البيئي" الحماية من التلوث ونفاذ الموارد ، األمن الشخصي "األمن من االضطهاد 

ع المحلي "الحفاظ على الهوية والبقاء الثقافي ، واألمن والتعذيب والحروب ، وأمن المجتم
وإجماال فإن هناك مكونين أساسيين لألمن البشري السياسي " الحماية من االضطهاد السياسي" 

تقرير التنمية البشرية  ، األمم المتحدةانظر  هما: التحرر من الخوف و التحرر من الحاجة.
 .23، ص1991 اإلنمائي،برنامج األمم المتحدة  1991 لعام

، األمريكية والسياسة األطلنطي وحلف المتحدة األمم هيئة ،شوقي محمد إسماعيل - 1
 . 11- 9،ص1999، 114 العدد الدفاع، مجلة القاهرة:
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  وحشدت الدول ضده ؛وسعت لتخلص منه بإنقاذ العالم من شرورهلمواجهته؛ 
إلثبات  سعتو  والشراكة األمنية، التعاون األمني االستخبارتيلمواجهته من خالل 

الحرب ك منظومة مفاهيم مساندة له ووظفت أنها في حالة دفاع شرعي عن النفس
 وبالك ووتر ... بالوكالة 

حت غطاء ت إستراتيجيتهاذلك؛فهي استغلت العالم في تنفيذ  علىبناء       
األيديولوجي لإلستراتيجية بأن نجحت في ضمان التماسك  "محاربة اإلرهاب"

وأطروحة  جديد "التطرف اإلسالمي"العدو ال أطروحة هااألمنية التي صنعت ل
 القومي األمن إستراتيجية مع اإلشارة إلي أن وثيقة ؛"التهديد القادم من الجنوب"

 النزاع بدأ لقدجاء فيها "2002رسبتمب 19الصادرة في  األمريكية المتحدة للواليات
 الذي والتوقيت بطريقتنا ينتهي وسوف (اإلرهابيين) اآلخرين ومفاهيم بتوقيت
 1"نحن نختاره

 -دعاوي تحت مختلف ال ى أنواع التدخل في شئون الدوللشتفتح الباب انوبهذا  
ضمن هذه الدعاوي في قائمتها كل الجماعات المقاومة لالحتالل  فأدرجت

بينها  داث سبتمبر منحاإلسرائيلي والمهددة للمصالح األمريكية في عالم ما بعد أ
حماس وحزب الله  الجهاد اإلسالمي وحركةكالجماعات الفلسطينية 

ر حسب التصو  محاربة الال أمن بمفهومه الواسع األمن في فصار...اللبناني
ب مهدت لها الواليات المتحدة األمريكية الحر مع العلم أن هذه  ؛واإلدراك األمريكي

 .مؤسسات وأفكار وقياداتتدمير غرض لاصطالح الفوضى البناءة 
 

                                                           
1 -                   The National Security strategy of the united state 

of America, September 2002,op.cit.p5 
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 : وغياب اإلستراتيجية الشموليةالفوضى البناءة  -ثالثا
ال يمكن أن تكون الفوضى بناءة عند قراءة االصطالح بهذا الشكل حقيقة     

من مفهومين  أنه متكون االصطالح  يبين ولكن المقصد ومعنى وفحوى 
أن   عنيي الدولي هنطاقفي  تصور الباحث هم هذا التناقض فيوف ؛متناقضين

"الفوضى" ولمحور الخير "البناء" أي الفوضى الفكرية والمؤسسية  لمحور الشر
ى في الفوض تنامي هذهو  ؛وعدم االستقرار واالطمئنان في محور الشر ياديةوالق

أما في فهم .لألمن "الغربي"ومساندة ومنفعة  بناء دعامة  هيمحور الشر 
لما ذكره المتخّصصون بفكر الفيلسوف ليو  وطبقاً  نطاق الدولةاالصطالح داخل 

، الذي ُيعد واحدا من اكبر ملهمي أساطين المحافظين الُجدد في المجال  شتراوس
قي إذا ما ب -من وجهة نظرهم –المؤدلج. فالسلطة الحقيقية ال يمكن ممارستها 

المرء في حالة ثبات وسكون دائمين، أو حافظ على الوضع الراهن؛ بل على 
ينبغي العمل على تدمير كل أشكال المقاومة في الداخل للثبات. والفكرة العكس، 
)بالفوضى( كّي تتمكن )الصفوة( من ضمان  ر: إغراق الجماهير الفقيرةباختصا

  1 استقرار وضعها.
 .ما أسماه ) صموئيل هنتجتون ( بـ )فجوة االستقرار( وهذا

                                                           
 -  اصطالح الفوضى البناءة يبدو أنه اقرب إلى مفهوم )اإلدارة باألزمات( في المجال

 . االستراتيجي مع اختالف اآلليات والوسائل
 - ( من هذا البحث بخصوص منشأ فكرة محور الشر .1راجع صفحة ) 
، القاهرة : المكتب  لطريق إلي الحرب ، حرب الخليج الثالثةا أسامة الغزالي حرب ، -1

الفوضى الخالقة أم المدمرة : وانظر  مصطفى بكري ،  14،ص 2113المصري الحديث ، 
.  11، ص2111، 1القاهرة: مكتبة الشروق  ، ط ، مصر في مرمى الهدف األمريكي

،  م : اإلشكاالت الفكرية واإلستراتيجية1011/ 9/ 11عالم ما بعد وانظر السيد ولد أباه ، 
  . 43، ص 2113: مكتبة مدبولي، القاهرة 
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العراق تجسدت مع اإلشارة إلي أن هذه الفوضى أخذت نماذج متعددة ففي     
في إنهاء جهاز الدولة العراقي والسيما المؤسسة العسكرية وتفكيك نسيج المجتمع 

اتجاه بجورجيا عملت عن دعم تحشيد الغضب الشعبي وتوجيهه  وفي ؛العراقي
رفيق غتيال ا  فوضى تلاستغ وفي لبنان ،تغيير حكم غير موالى للواليات المتحدة
لمشبعة ابل تمادت في هذه الفوضى  -الحريري في أجندتها  لتحقيق أهدافها 

اليمن العراق وسوريا و  ا في كل مناالستقرار داخليً  تفي زعزع بالرعب والصدمة
 " دول الخليج ودول حوض المتوسطدول الجوار ها علىر يتأث وانعكس -وليبيا

التي  "و نظرية الدومين"إلى  هذا المقام يتم االستنادوفي  "ةودول الصحراء األفريقي
يبدو و  ؛تعني تدحرج النظم واحدة بعد األخرى في حالة سقوط النظام اإلرتكازي 

 عادة رسم الجغرافية السياسيةإل (لشرق األوسطا)العراق هو مركز العمل في  أن
 –ن تتخذ أ مة التي يراد لهائءم مع طبيعة الفوضى البناءة القاتالبحيث ت فيه؛

وهذا يدل على أن هذه  الحتمية التاريخية كما كانت الماركسية طابع -أيضا
 .ونقيضه للعمل ألتغييري المنظم ،نقيضه للنظامالفوضى 

أن هذه الفوضى المفتعلة تفتقد الخطة  إلي مع اإلشارة في هذا المقام    
رئيس  «Henry Hyde»وفي هذا الصدد يشير ؛العملية لتشكيل المستقبل 

 م أن1001 /3/ 7لجنة العالقات الدولية في مجلس النواب األميركي في 
 طويلة األجل، فلم يكن لديها خطة عملية اإلستراتيجية افتقدت الواليات المتحدة

وري تية المبدأ المحأزال سقوط اإلمبراطورية السوفي حيث   المستقبللتشكيل 
ظور المنوبهذا فقدت  ،اضيلخارجية طيلة النصف القرن المالناظم للسياسة ا

 وتبين هذا في عهد الرئيس بيل كلينتون والسيما في؛ الشمولي للعالقات الدولية
م مع اإلشارة إلي أن بيل كلينتون أعاد ترتيب 1994فشل تدخله في الصومال 

األولويات بأن أنشاء مجلس اقتصادي قومي نظير لمجلس األمن القومي 
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 كانت أو الواضح العدو تمثالن كانتاكما أنه ال العراق وال أفغانستان  1األمريكي
 األخيرة هذه شأن كان مثلما المتحدة الواليات وبين بينهما فعلية نزاع حالة هناك

 .الباردة الحرب فترة السوفييتي اإلتحاد مع
ين في دعامت رتكز علىي الفوضى اإلستراتيجي لهذه الهدف أنولكن يبدو     

 عيةالتباالعتدال أو التعامل مع محور الممانعة ومحور  مع الواقع العربي تعامله
العربي  اإلقليميالقضاء على النظام  - 1: لـــ نت تسعيافمع محور الممانعة ك

بتفكيك بنيته وضمان التعامل المفرد مع كل دولة فيه لحيلولة دون وجود موقف 
تعامل . في حين كانت تاألمر إلي فكرة تفكيك المفكك هذا تمادييعربي موحد بل 

 إقامةالتلويح بضرورة التغيير بحجة  -1 التبعية بـــ االعتدال أو مع محور
وفتح مجال الحريات بصورة انتقائية  اإلنسانالديمقراطية وحماية حقوق 

 ضمان والء قيادات وإنما ؛وتدريجية  والهدف ليس ضمان االنتقال الديمقراطي
 2لألجندة األمريكية  وإتباعهمالعربية  نظمةاأل 

                                                           
 حقائق وعواقب الدبلوماسية األمريكية -األمريكية اإلمبراطوريةباسيفيتش، جيهاندرو -1

 . 13م ، ص2114،بيروت:الدار العربية للعلوم، 
،الجزائر: ديوان  النظام الدولي الجديد الثابت والمتغيرعبد القادر رزيق المخادمي،- 2

 . 211، ص2111، 3المطبوعات الجامعية ، ط
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يبدو أن الدول التي ال تدرك ما يحيط بها من متغيرات أمنية تهدد كيان     
تنافس، ،و وجودها ، ولم تعي ما في المحيط الدولي من تناقضات ومصالح " صراع 

وعن فهم ومعرفة  ،وتعاون"، هي في غياب عن صناعة المشهد األمني الدولي
ا  فلة عما يجري من حولهللمصادفات واألطماع؛ ألنها في غ مستقبلها المتروك

 بسبب الفراغ الذي تركته ألصحاب المصالح المتربصين بها .
كة در من الحنويكون صانع القرار على قولكن عندما تعي الدول المتغيرات    

 هيمصنع المفال سعىتحينها ،  والمعرفة بالفقه السياسي الدولي والدراية
الحظ ن ولفهم هذه التفاصيلالتي من خاللها يتم صنع األحداث،  واالصطالحات

التغير المفاهيمي الذي أعقب األحداث الدولية صاحبه تغير في السلوك الدولي 
 : في العناوين اآلتية

 :المحتملة  لحرب مع التهديدات األمنيةصياغة مفهوم ا تكييف -أوال
والتي  الباردة الحربنهاية  كرسته الذي المفاهيمي األمني التغير أعراض بين من

 ما إلى التقليدي بمفهومها الحرب من االنتقال أنه تم،عايشت نظام توازن القوى 
 رافقت العراق التيوهي الحرب على ؛التضامنية الثالثينية" الحرب " بــــ عرف

 التي المفاهيمية واألدوات النظرية األطر أغلب وسقوط السوفيتي انهيار االتحاد
 الذي األمر ربيوالغ الشرقي المعسكرين بين الصراع مرحلة خالل استخدمت
 التحوالت تستوعب التي المفاهيمية المرونة عليه نطلق أن يمكن ما استدعى
 ذلك ومن (1انظر الشكل رقم ) الباردة، الحرب بعد ما عالم شهدها التي الجديدة
 وأعيد مثال، كمفهوم االحتواء اإلستراتيجية التصورات بعض أهمية تراجعت

                                                           
 -  م وهدفها مقاومة التوسع 1949سياسة االحتواء طبقها ترومان ضد احتواء المد الشيوعي

السوفيتي والحيلولة دون وصوله لدول جديدة وإجباره على التراجع عن إستراتيجيته التوسعية 
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 بعد الحرب لتنسجم مع النظام الدولي الجديد المفاهيم الجديدة بعض تكييف
ارقة ومن بعدها اصطالح المثال للدول الم سبيل على الردع كنموذج الباردة؛
 بالتهديدات والسباق على التسلح العسكرية ، كما استبدلت النزاعاتالشرمحور 

 الصناعات"التجارية  الحرب أشكال ومختلف الثقافي والتنافس االقتصادية
هذا و   1العدوانية" التجارية السياسات "و  "المخطوفة األسواق "و "المحاصرة

لمعلن األمريكي الجديد ا االستراتيجيالنموذج  التصور االستراتيجي منبثق من
لذي ا "سياسة االحتواء" بدلسياسة التوسع" "م القائم على 21/9/1993عنه في 

الحر  انتشار الديمقراطية واقتصاد السوق في نان"، ويعنى "التوسع" يأعلنه "جورج ك
االستبداد واالقتصاد الموجه، ويعتبر هذا المسار هجوميًا  بدلعلى الصعيد الشامل 

عد ي تتالصادي، على عكس سياسة االحتواء بالدرجة األولي ويأخذ البعد االقت
 .برنامجًا دفاعيًا يأخذ البعد العسكري 

 هذا التوسع الهجومي زعزع مفهوم السيادة الوطنية والسيما بعد أحداث سبتمبر،   
بب بس ؛حبًرا على ورق  في شئون الدول لتدخل أألمميصار مفهوم عدم احيث 

انفتاح باب التدخل تحت مختلف الدعاوي وفي مقدمتها التدخل ألغراض إنسانية 
 2لسياسيبإسقاط النظام اأفغانستان والعراق وتمثل قمة تالشي السيادة األمنية غزو 

لم  تيال العراقهي نزع أسلحة الدمار الشامل في والحجة التي تم الترويج لها 

                                                           

نشورات ،الكويت: م العالقات السياسية الدولية،  بالضغط عليه انظر: إسماعيل صبري مقلد
 . 214، 213ص ، 1919،  1طذات السالسل،

اإلعالن، والتوزيع و  الدار الجماهيرية للنشر :بنغازي  ،قيام وانهيار القوى العظمىكندي، بول-1
 .219 ،صم1993، 1ط
، واإلستراتيجيةم، اإلشكاالت الفكرية 1001سبتمبر  11بعد  عالم ماالسيد ولد أباه،  - 2

 .142م، ص2114الدار العربية للعلوم،  :بيروت
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ف يظو تبل المبرر هو  1تكن ذات أساس قانوني مشروع أو أدلة واقعية ملموسة 
لحديث صار ا ، وبهذا العملمفهوم الحرب االستباقية للوقاية من الخطر المحتمل

 يجيةعني إستراتالذي ي؛ والت عن اصطالح توازن التهديد في تصور ستيفن
تصور الدول التي ت ضد أمريكاوهو تكتيك تستعمله  التحالف مع مصدر الخطر

ين الص أن لها خطر عليها؛ فتتحالف مع خصم عدوها، فمثال تستعمله ضد
الفها مع وضد إيران بتح ،وضد روسيا بتحالفها مع أوكرانيا ،بتحالفها مع تايوان

ات هذه والغرض هو" تعطيل قدر  ،وضد البرازيل بتحالفها مع األرجنتين ،إسرائيل
ليعطي للواليات المتحدة متسعا من الوقت والجهد للدفاع عن  ،دولال

وهذا التهديد األمني يعني أيًضا  2ولمنع القوى الدولية من التكتل ضدها.؛مصالحها
صرف بال تردد في استخدام كل الوسائل المشروعة والغير المشروعة بصفة الت

وب الحديث عن "الحر أصبح ومن ثم  ؛انفرادية أو جماعية ،متى اقتضت الضرورة 
مفهوم األمن التقليدي تم تجاوزه مثل حرمة الحدود والسيادة  ، ألن الالمتكافئة"

 ؛ وصار يتداولالوطنية في ظل تطور األقمار الصناعية  والتهديد اإلرهابي
تي تم ا الالتخلي عن فكرة "االحترام الضروري" للحدود المرسومة دوليً اصطالح 

 .سيما في ظل مئوية سايكس بيكوميراثها من االستعمار،وال
 

                                                           
بيروت:مركز دراسات  احتالل العراق ، األهداف،النتائج، المستقبل،رون،خمحمد الهزاط وآ 1

 . 11، ص2114، 1طالوحدة العربية،
2 - John J. Mearsheimer: «The Gathering Storm: China's Challenge 

to US Power in Asia,» The Chinese  Journal of International Politics, 
vol. 3, no. 4 (Winter 2010), pp. 381-396, and «The Future of the 

American Pacifier,» Foreign Affairs, vol. 80, no. 5 (September-
October 2001), 

pp. 46-61.   
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        [بعد الحرب الباردة ]              الحرب الباردة    

  

 

 
        

 [أحداث سبتمبر]         

 
 
 
 
  
 
 

        توازن التهديد     القطبية األحادية                                                  توازن القوى 
 " ستيفن والت"            النظام الدولي الجديد"          "    "كينيث والتز"                    

 (1الشكل رقم )
 

 : الحضاري من األيديولوجي إلي  الصراع توسيع بؤرة  -ثانيا

لعدو بأطروحة "اتفكك االتحاد السوفيتي وحلف وارسو، وبروز ما يسمى  بعد   
كان العمل على خلق عدو جديد وهو دول الجنوب، حيث الحركات  الجديد"،

اإلسالمية التي شكلت الهاجس األمني المقلق للعالم الغربي. باإلضافة إلى 
مظاهر عدم االستقرار السياسي، والتدهور االقتصادي، والنزاعات العرقية 

 إستراتيجية االحتواء
 إستراتيجية التضامن الجماعي

 والردع 

إستراتيجية الحرب 

 االستباقية
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عية التي ر والطائفية التي تشكل في مجملها توليفة مشجعة لظاهرة الهجرة غير الش
 تخشاها أوروبا. 

ئل ضفتي األطلسي وتم تغذيته بكم ها تقاسمتههذا التصور للعدو الجديد      
الجديد  ألصراعيعملت على تضخيم هذا االتجاه  (الغربية)من الدراسات والبحوث 

 األولى؛ أطروحة نهاية التاريخ :سابقا وهما اذكرتالدراستان و . 1وتصادم حضارته
(End of History)  والتي تؤكد أن الديمقراطية هي شكل  ؛لفرانسيس فوكوياما

خرى واأل ؛على الشيوعية لذي ال يمكن تجاوزه بعد انتصارهاالتنظيم االجتماعي ا
والتي عملت  م1993هنتغتون  احبها صاموئيللص الحضارات راعهي أطروحة ص

صراع اإليديولوجيات الذي ميز فترة الحرب الباردة بصراع الحضارات  على تغيير
 2الذي يميز ما بعدها والثقافات

أن الصراع كان أيديولوجي بين معسكرين سياسيين أثناء الحرب الباردة  حيث    
وأحداث  ري مهدت له تلك الكتابات السابقةتحول بعدها إلي صراع حضا

المزاعم األمنية األمريكية بالهجوم على مواقع م التي انهارت معها 2111سبتمبر
ار ها ،ونتج عنه استنفحيوية فيها ،وهو لم ينطلق من دولة معينة بل من داخل

ومهدت له  -ي كنت تبحث عنهاإلرهابي المحتمل والذ أمني عالمي، فالعدو
 أصبح في أحداث سبتمبر ؛كفرصة سانحة الكتابات في المراكز اإلستراتيجية

                                                           
 الدراسات مركز :بيروت ،متوسط"، "األبعاد الجيو ستراتيجية لحوار الناظم الجاسور،  - 1

 .112ص ،  2112، 111شؤون األوسط ، العدد ،مجلة  اإلستراتيجية
 .19،ص  مرجع سابقمصطفى بخوش،  - 2
 - "2111سبتمبر  11ويبدو أن إحداث ،كتاب الرئيس األمريكي نيكسون "الفرصة السانحة 

 لتحديد العدو. –كانت الفرصة السانحة 
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الذي  1)اإلسالم الراديكالي(عدو معروف وليس مشتبه فيه أو محتمل بل هو
فرض و  محاربتهمن أجل  ه في تصنيع مباني منظومة مفاهيميهوعت مسمياتتن

 الرسوم الدنمركية المسيئة لرسول اإلسالم ،فمن  ،عليه القيم والنظم والسياسات
ابا ، فضال على تصريحات ب ضده إلي توظيف مفهوم اإلسالم فوبيا "الكراهية"

م الذي  نشرته صحيفة 2111 – 4 – 11الفاتيكان بند يكتس السادس عشر فى 
لوموند الفرنسية "إن اإلسالم ليس دين توحيد على نمط اليهودية والمسيحية وال 

، كما اعتبر 2إلى الوحي نفسه الذي تنتمي إليه اليهودية والمسيحية"  ينتمي
رد لويس "إن آيات القران تصدق على ممارسة العنف المستشرق الصهيوني برنا

هيوني الكاتب الص وكتبضد غير المسلمين وهذه الحرب هي حرب بين األديان" 
األمريكي توماس فريدمان أن الحرب الحقيقية في المنطقة اإلسالمية هي في 

 "براءة المسلمين"عرض لفيلم تم  إنتاج و  بأمريكا 2112في سبتمبر و ؛ "المدارس

                                                           
م، 2113، القاهرة، انفجار سبتمبر بين العولمة واألمركة، مؤسسة األهرامنافع،  إبراهيم  -1

، مجلة الدفاع قراءة في أهم وأبرز األحداث العالميةالباقي بخيت،  وانظر :عبد 41ص
ضياع ، العاطي عمرو عبد انظر مقال للكاتب:،و  24م، ص2114المصرية، عدد يناير 

  ، الرابط على اإلنترنتسبتمبر 11عقد على أحداث الفرصة التاريخية والخسائر األمريكية بعد 
 : 

                                                                                        
   www.soatalhake.org  

، )مجموعة الراهن إزاء اإلسالممعالم في المشهد الغربي  -االسالموفوبيامحمد عمارة،- 2
                    تصريحات( ، الموقع على االنترنت:        

http://www.ahram.org.eg/archive/1092/2012/11/24/4/184688.as
px 

http://www.soatalhake.org/
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يبدو أن االنتقام والثأر والكيد هو  1.اإلسالمودين  اإلسالمرسول  إلىيسئ  ذيال
الذي يحكم عالقة "الغرب" وعلى رأسهم أمريكا بغيرها من الدول وفي مقدمتهم 

عنف ثالثية هيمنة الفوضى وال ، تلك الثالثية أنتجت اإلسالميةالعربية و  الدول
التعاون واالحترام والقوة بدال من مبادئ الحق والعدل واإلنصاف القائم على 

  الحر في تقرير المصير. المتبادل والحق

 الواقعية الجديدة : نموذج ن الجدد إليالمحافظي نموذج االنتقال من -ثالثا
 ةاألمريكي مؤسسة المواطنةرعاية تحت  نشأ ن الجددو لمحافظنموذج فكر ا     

متأثر بفكر الفيلسوف األلماني وهو ، م1999مؤسسة برادلي سنة  ومّولته
أن الديمقراطية ال  -1على تصورين وهما:يقوم الذي  اليهودي "ليوشتراوس"
وهذا ما يجعل  إذا بقيت عاجزة عن مواجهة الطغيان تستطيع فرض نفسها

 هي والحرب استثنائية حالة السالم روتعتب الديمقراطية ترتبط بالقوة في تنفيذها
أن أي موقف رافض للقيم الغربية الديمقراطية يعد رفضا  -2 الطبيعي  الوضع

هذه الفلسفة اليهودية قسمت العالم إلي محورين وهي مع العلم أن للفضيلة ذاتها.
 ى ر مثل الفضيلة واألخأو أنظمة تاألنظمة الديمقراطية واألخرى غير الديمقراطية 

صنع  في فاعل سياسي العب واإليديولوجي صار فلسفيالهذا التصور  2رفضهات
للمطابقة و في أحداث سبتمبر  األمريكية الخارجية للسياسة الكبرى  التوجهات

                                                           
 نفس المرجع . - 1
 -ريكية للعالم األم وهدفه المعلن هو تعزيز القيادةيضا بمؤسسة "أمريكان انتربرايز"،ارتبط أ

 وتعزيز من خالل زيادة اإلنفاق الدفاعي وتحدي األنظمة المعادية لمصالح أمريكا وقيمها
مستقبل العالم اإلسالمي: عبد العزيز كامل ، العالقات مع الحلفاء ألديمقراطيي ،انظر ، 

 . 319، ص  2114، عدد األولض : مجلة البيان، ، ال، الرياتحديات في عالم متغير
 332ص المرجع السابق،  - 2
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 اليساري  بين اإلدارة األمريكية والنزعة الثورية للفكر المحافظالفكرية 
اإليمان  :وهي يةالفكر المحافظون الجدد  مقوالت فهم من خاللمطابقتهم تف،الجديد

المطلق بقضية األمن،والنزعة إلى تفضيل الحلول العسكرية، وإيمانهم بفكرة 
االستثنائية والتميز الخالق ليس من باب التنوع في الثقافات وفي العادات 
واألفكار، ولكن من باب التميز بين ما ينسجم مع المعتقدات التي يؤمنون بها 

ي استندت إليه اإلدارة األمريكية ف هذا الميراث الفكري نظر إلى األخر. كمعيار لل
ع العسكرية إذ تطابقت فيه فكرًيا معهد جورج دبليو بوش السيما في الحلول 

 -المحافظون تصورات نموذج 

ي في تصور المحافظون الجدد الح ف بعد هذا اإلفراط في التفكير السياسي     
حلول  وضعل الذي سعى تفكير الواقعيون الجددهو األفق تصور فكري جديد 

؛ افسيةلتعاونية بدل السياسات التنتحفيز السياسات ا يقوم على بين الدول أمنية
قاء مرتبط بالقوة العسكرية وب ن و ن والواقعيو المحافظمع هذا الزال تفكير لكن و 

ديد وأن كان الفهم متوسع في التنظير الليبرالي التقليدي والج حتى الدولة وسالمتها،
يدعو لترسيخ قيم الديمقراطية وتحرير التجارة على اعتبارهما يساعدان على  الذي

قائمة على التعاون والسالم الذي روج له الليبراليون  تطوير نظم أمنية مستقرة
تحدث توخصوًصا عند ستيفن والت  ولكن الكتابات في الواقعية الجديدة 1والبنائيون 

هي : و عن الصراع بين الواليات المتحدة األمريكية وباقي القوى الدولية الصاعدة 
تيفن سالصين واالتحاد األوربي واالتحاد الروسي والهند واليابان وهو ما اسماه 

                                                           
 والتوزيع، للنشر الهدى دار ، الجزائر ،وإشكاليات نظريات :الدولي النظام عودة، جھاد - 1

 العالقات نظرية في األمن مفهوم  "يامامورا، تاكايوكي.وانظر  192، 191،ص 2005
 زقاغ، عادل :ترجمة ، "الدولية

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html  
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يات "التوازن ل. باستراتيج.في.بو تهديد وما اسماه روبرت بايت ،وتيبتوازن الوالت 
 1وما اسماه فريد زكريا عالم "ما بعد أمريكا ""لناعما

 

 لجديدة: ا الدولية التقليدية إلي اإلقليمية الدولية االنتقال من اإلقليمية -رابعا
 العالقات يحكم كان ما اإلقليمية التقليدية من فرضية مفادها :" أن تنطلق

واالستراتيجي"  والعسكري  السياسي الطابع هو اإلقليمية النظم بين والتفاعالت
ولكن مدلول هذه الفرضية توسع ما بعد الحرب الباردة وأحداث سبتمبر في 

هو  التكتالتبين  والتفاعالت العالقات يحكم ديدة وصار الذي الجاإلقليمية 
؛ فضال عن توسع مفهوم األمن ليغطي مختلف  ي التجار  – االقتصادي الطابع

المشاكل التي تعترض اإلنسانية  وصار الحديث عن مفهوم األمن الشامل المبني 
 المشاكل استباق على التبادلية الذي ال ينتظر المشاكل لحلها بل عمل التبعيةعلى 
ان يبالتكتل والتنظيم كما هو الحال في االتحاد األوربي واألفريقي واآلس لحلها

 2والنافتا ...
 

                                                           
 -  يعني مواجهة الواليات المتحدة األمريكية عن طريق المنظمات الدولية والتحرك

االقتصادي والترتيبات الدبلوماسية وبدأت بوادر هذا التقارب في التعاون الصيني الروسي، 
 ودعاوي إعادة هيكلة المنظمة الدولية 

:مراجعة األدبيات ،  الواقعيون الجدد ومستقبل القوة األمريكيةأحمد محمد أبوزيد ،  - 1
 .11،  11،  9صالمجلة العربية للعلوم السياسية ، 

 - 2913الحوار المتمدن،العدد: ،   اإلقليمية الجديدة، زياد عبد الوهاب النعيمي  - 2
                        ،المحور: دراسات وأبحاث قانونية ،  21:41 - 2/  4/  2111

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=210137 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D2%ED%C7%CF+%DA%C8%CF%C7%E1%E6%E5%C7%C8+%C7%E1%E4%DA%ED%E3%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D2%ED%C7%CF+%DA%C8%CF%C7%E1%E6%E5%C7%C8+%C7%E1%E4%DA%ED%E3%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2963
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2963
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=210137
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الدول  استراتيجيات دولي علىالمحور الثالث: انعكاس مهددات األمن ال
 العربية :

 بأنها مؤخرا العالم شهدها التي واألمنية السياسية غيراتالت معظم اتسمت      
رات و ــ"ثما بات يعرف بـو أحداث سبتمبر و  بعد الحرب الباردةسريعة وتفصيلة ما 

 وأخذت وتفاعالت وممارسات ومبادئ ثوابت لغتفهذه التغيرات أالربيع العربي" 
 كان عما ومختلفة جديدة عالمية قوى  ومراكز وعالقات ومفاهيم لقواعد تؤسس
ي مالمح وروافد الترتيبات األمنية فولفهم هذا التغير يجب معرفة  - سابقا سائدا

 . المنطقة العربية

من المفاهيم الصامدة  :التدخل الدولي ستراتيجيةوإالعرب رهانات  -أوال    
لمقاومة االستعمار وانتهاج سياسة مضادة في تصرفات األحالف ورفض 

إلي  -محاوالت دمج الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والحفاظ على السيادة 
حرب على حديًدا ما بعد البعد أحداث سبتمبر وت لتغير في إدراك النخب السياسيةا

تواجد الدخول األجنبي في بقبول ال حيث تم ؛التهديد مصادر راكإد في العراق
ة إسباغ اصطالحات متواطئ بدايةهو و والتعاون معه لضرب دولة عربية  المنطقة

تسهيالت و  عسكرية قواعد وتمهد لتقديم ؛اتفاقية الدفاع العربي المشترك تنهي
ؤون الداخلية في الشبرر التدخل تو  ،اصطالح الترتيبات اإلقليمية؛ وتدول  للحلفاء

 هلااختز ب  اصطالح األمن القومي العربي تفكك كما ،بأنه دفاع عن حقوق األقليات
 .1المتوسطأمن البحر و  األوسط الشرق  أمن وأ الخليج، أمنفي 

                                                           
  ،اإلستراتيجية التوسعية لخلف الناتو وأثرها على األمن القومي العربيد. محمد حسون ،  - 1

العدد  -21المجلد  -ة والقانونية سوريا: جامعة دمشق ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادي
 .311، 311ص ،م  2111 -الثاني 
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سهلت و  ؛غيرت معالم التفكير االستراتيجي لألمن في المنطقةاالنتكاسات هذه    
لت من بأن حص كبرى  إستراتيجيةفرصة ة لواليات المتحدة األمريكيل ويسرت 

فاعية ن القدرات الدتحسي  ساعدت على -في المنطقة قواعد عسكرية خاللها على
 سفنالو  العسكرية القوات في تمركزوتمثل هذا التحسين ؛األطلسي شمال لحلف

لدعم  في منطقة الخليج العربي صواريخالمنصات و  والقواعد الجوية حربيةال
 السعودية وخاصة الخليج، دول ت هذا الدعم واإلسنادقدم التحالف، قوات ومساندة
فضال على أن هذا التحسين والتسهيل ذيل باتفاقيات دفاعية .والبحرين والكويت
 1991 عام الكويت مع دفاع اتفاقيات واشنطن عقدت فمثالً  تسليح، وعقودوأمنية 

 عن فضالً  الخليج، دول باقي مع مماثلة وأخرى  للتجديد، قابلة سنوات عشر لمدة
 حيث والسعودية، لبحرينوا قطر من كل في والذخائر األسلحة لتخزين اتفاقيات

 توصلت كما ،"األوسط الشرق " في األمريكية للذخيرة مخزون  أكبر قطر في يوجد
 أراضيهما الستخدام والكويت السعودية مع خاصة اتفاقيات إلى واشنطن

فضال على اتفاقيات ملزمة  1التحالف لقوات العسكرية العمليات في وأجوائهما
 التحالف مع كل من مصر،بتقديم تسهيالت عسكرية وإدارية وخدماتية لقوات 

واألردن، وتونس، والمغرب إضافة إلي الدخول في مناورات عسكرية مشتركة 
والسيما مع المغرب والجزائر ، لكي تتأقلم قوات التحالف مع البيئة الجغرافية 

 ( .1انظر الجدول رقم )مزيد من التفاصيل ول 2للمنطقة

                                                           
 ،المتغيرات مع متعايشة سياسة نحو الفارسي الخليج أساطير ،أوليسر وأيان فولر أي - 1

 ،وانظر منير الحمش. 32،  31، ص 1997اإلستراتيجية، العربي للدراسات المركز :دمشق
الفكر مجلة  دمشق، ،اإلقليمية المشبوهةلتحدي الصهيوني وتحدي المشروعات ا

 .103 ،ص 1999 ،ربيع6 ،العدد2 السياسي،السنة
 :بيروت ، األوسط الشرق  في اإلقليمية والتوازنات األطلسي حلف شمال ،عطوان خضر - 2

 .200 ،ص 2007 ،11العدد السياسية، للعلوم المجلة العربية العربية، الوحدة دراسات مركز
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منطقة في ال للتدخل ترتيبات أمنيةلتقدم، فهناك تصورات  ابناء على م       
سمح تم 1999لعام  في التقرير االستراتيجي العربي اتفاصيله جاءتالعربية 

 -1 :ؤشراتهالشؤون الداخلية للدول ومن ملحلف شمال األطلسي التدخل في ا
 التدخل-2 ... وإيران ليبيا مثل المنطقة، دول بعض في األوضاع ترتيب إعادة

 وأمن الخليج أمن تحقيق إطار في جغرافيًا، يجاورها وما الخليج منطقة دول في
 دول إلى المنطقة هذه من النفط تدفق وضمان المهم، التجاري  المائي الممر
 لمنع أو بيولوجية، أو كيماوية أسلحة على للتفتيش التدخل -3واليابان أوروبا
 في توازن  من تحقيق اآلخر بعضها أو لحرمان الدول بعض على األسلحة تدفق

 والتطرف، العنف حركات منع بذريعة التدخل -4"إسرائيل "مع النووي  المجال
وفي هذا المقام  1اإلنسان حقوق  تحقيق إطار في التدخل -1في أفغانستان كما

ودورها  دةهيئة األمم المتحن في كتابه "ما وراء السالم" بشأن ريتشارد نيكسو يقول 
إن على األمم المتحدة أن تسير في ركاب الواليات المتحدة " في إشارة " :الدولي

إلي أن تكون الهيئة األممية أداة في سبيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية 
  2األمريكية 

  

                                                           
 واإلستراتيجية السياسية الدراسات مركز القاهرة،   1997لعام العربي االستراتيجي التقرير-1

  14ص ، 1998 القاهرة، في
 العالقات السياسية الدولية : دراسة في األصول والتاريخ والنظرياتعلي عودة العقابي ،  - 2

 .121م ، ص1991، ليبيا : بنغازي ، الدار الجماهيرية ، 
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 1العربيةالدول القواعد العسكرية األمريكية في 

 الدولة مكان القواعد المهام العسكرية
 كان متعددة دفاعية اتفاقيات الكويت وقعت

 المعروفة واشنطن مع الموقعة تلك أبرزها من
 الواليات مع الدفاعي التعاون  " باسم رسميا

رسميا  عليها التوقيع تم التيو  "المتحدة
 في الكويتي الوزراء مجلس عليها صادقو 

 القوات استخدمت هاوبعد م19/9/1991
  األميركية الجوية

 يطلق معسكر بالكويت يوجد
 يتمركز  "الدوحة" اسم عليه
 الثالثة الفرقة أفراد فيه

إلى  مشاة إضافة األميركية
 التابعين األفراد من عدد

موجودين في  .الجو لسالح
 الجوية" الجابر أحمد"قاعدة

 الخليج بحرب التي استخدمت
 . الثانية

 الكويت

ق للتنسي كمركز األمير سلطان قاعدة تعمل 
بين عمليات جمع المعلومات واالستطالع 

وفي ؛ الستخبارات األميركية في المنطقةوا
الثمانينيات عقد اتفاق بين جيشي البلدين 

 منطقة أنشأ عرف باسم "خط فهد الدفاعي"

قاعدة األمير سلطان الجوية 
بالرياض وهي أحد مراكز قيادة 
القوات الجوية األميركية 

استخدمت و  اإلقليمية المهمة،
هذه القاعدة في إدارة الطلعات 

 السعودية

                                                           
 اإلمبراطورية بناء إستراتيجيةعلو،   أحمد المتقاعد للعميد ينظر في هذا إلي :دراسة - 1

الرابط : ،اللبنانيللجيش  الرسمي بالموقع منشورة ،األميركية
http://www.lebarmy.gov.lb  ،العربي العالمسالم  ،  أحمد ولد أحمد وانظر سيدي 

 الملفات ، ،موقع الجزيرة 2111 أيلول / سبتمبر،والتحديات الواقع سبتمبر 11 بعد ما
  والدراسات البحوث مركز،  2111  الخاصة

                    
www.aljazeera.net/mritems/streams/2006/9/8/1_642331_1_51.p
fd 
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 السعودي الساحل طول على جوا محمية
المملكة  مع العلم أن .الخليج  على المطل
 والهفوف الدمام في لواشنطن تسهيالت قدمت
 .وينبع بعد أحداث سبتمبر وتبوك والخبر

الجوية لمراقبة حظر الطيران 
شمال  مفروضا علىالذي كان 

العراق وجنوبه إبان فترة 
 العقوبات الدولية.

 مع"دفاعي تعاون  اتفاقية" قطر وقعت
 وذلك والبحرين الكويت بعد المتحدة الواليات

 فضال على أن .م1992 /1شهر في
 .السيلية قاعدة يديرون  باتوا األميركيين

 

توجد فيها قاعدة العديد 
 األمريكان بدأ والتيالجوية،

حيث م 2111 إدارتها في
 المركزية القيادة مقر صارت

 ا وهي فلوريد في بدل مقرها
 أميركية  عسكرية قاعدة أكبر
 .ة المتحد الواليات خارج

 نم يعد للطائرات مدرج هاوفي؛
 .العالم في الممرات أطول
 مقرا القاعدة هذه وتعتبر

 االستكشافية 319 للمجموعة
 قاذفات تضم التي الجوية

 وطائرات ومقاتالت
 .استطالعية

 قطر

 اتفاق توقيع تمم 1991في أواخر سنة 
 مساحة وضعت بموجبه مشترك عسكري 

ن، مع اإلشارة ااألميرك تصرف تحت 2كم41
 بتسهيالت األميركية تتمتع البحرية إلي أن 

 وتحظى ينبالبحر  سليمان ميناء في واسعة
الدفاعي"  التعاون  " اتفاقية بحكم واشنطن

 بتسهيالت المنامة م مع29/11/1991

 األسطول مقريوجد فيها 
 يف الخامس األميركي البحري 
 طائرات حاملة ويضم المنامة،
 الغواصات من وعددا أميركية

 البحرية والمدمرات الهجومية
 مقاتلة. 91 من وأكثر

 

 البحرين
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 بعد رسختوت والموانئ المطارات في واسعة
 لمطار األميركي االستغالل خاصة و 11/9

 عيسى الشيخ وقاعدة سليمان وميناء المحرق 
 المنامة من القريبة الجفير وقاعدة الجوية
 الخامس األسطول بها يتمركز التي وهي

 .األميركي
 التسهيالت باتفاق عرف ما الدولتان وقعت

 على ينصو م 1/1911 شهر في العسكرية
 العمانية والمطارات الموانئ استخدام تسهيل

 السنة نفس وفي . األميركي الجيش أمام
 أميركية مركزية قيادة بقيام عمان سمحت

 U .S. Central).أراضيها على
Commandment)  مسقط سمحت 

 والذخائر للعتاد مستودعات ببناء لواشنطن
 وبناء وتمريث، والخصب ومصيرة السيب في

 .مسقطو  صاللة في مرافئ

ام المه بفضل موقعها المتعدد
قامت الواليات  والخدمات

المتحدة بإنشاء قاعدة جوية 
تتمركز بها قاذفات  فيها،

وطائرات التزود B1) طراز)
 .بالوقود

 سلطنة
 عمان

 قاعدة مثل أماكن لعدة األميركي االستعمال
 الفجيرة ومطار ظبي بأبو الجوية الظافر
 وجبل رشيد وميناءي الفجيرة وميناء الدولي
 وقع م 23/9/1994 وفي .بدبي علي

 وتذكر " دفاعي تعاون  اتفاقية" على البلدان
 من لكميات تخزين وجود المصادر بعض
 يعتبر الذي علي جبل وفي الفجيرة في العتاد

 العالم في لمناطقا أكثر - البعض حسب–
 .األميركية البحرية قبل من استخداما

 جوية قاعدة فيها توجد
 ألغراض متعددة ومستودعات

 إلى اللوجيستي. إضافة للدعم
 على يطالن هامين ميناءين

 .العميقة الخليج مياه
 

 اإلمارات
العربية 
 المتحدة
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 البحرية 22 الوحدة األردن في توجد
  .األميركية االستكشافية

 

 قاعدتان فيها يوجد
 هما جويتان عسكريتان

 المربع ووادي الرويشد قاعدتا
 المقاتالت من العديد وفيهما

 .األميركية

 ألردنا

 العسكرية الطائرات مئات بعبور يسمح 
 العديد بها البالد، ومصر ألجواء األميركية

 لتحريك استخدامها يمكن التي الموانئ من
 أماكنها وتغيير األميركية البحرية القطع
 أميركية عسكرية عمليات أي سير أثناء

 . بالمنطقة

 جوية قاعدة فيها توجد
 غالبا القاهرة غربي مصرية

 الجوية القوات تستخدمها ما
 التزود ألغراض األميركية
 بالوقود .

 مصر

 العمل قوة مقر " ليمونيه معسكر" أصبح
 يقياألفر   المشتركة

  (C ombined Joint Task Force 
CJTF) 

 الجوي  المجال بمراقبة القوة هذه وتقوم
 :هي أفريقية دول لست والبري  والبحري 
 وكينيا وجيبوتي والصومال وأريتريا السودان

 كما .األوسط الشرق  ودول اليمن عن فضال
 في وايتني مونت الطائرات حاملة ترسو
 جيبوتي. ميناء

 في تتمركز القوات األمريكية
 ليمونيه"" قاعدة

 
 
 

 جيبوتي

 الخبراء بعض قدرها األميركية العسكرية القواعد من عدد حاليا يوجد
 التابعة العراقية العسكرية للمواقع يعود معظمها قاعدة 91 بحوالي العسكريين

 .زوالغ عملية أثناء األميركية القوات احتلتها التي السابق للنظام

 العراق
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 اإلرهاب مكافحة حول المتحدة الواليات مع عسكري  اتفاق على الجزائر وقعت
 هذا على التوقيع على باإلشراف األطلسي شمال حلف قام وقد ، 2114 عام

 .االتفاق

 الجزائر

 خارجية تحتية بنية إنشاءمع التنبيه واإلشارة  إلي سعي الواليات المتحدة األمريكية إلي 
 عليها أطلقت التي العربية والسيما في )دول الخليج( المنطقة في المسلحة لقواتها هائلة
ركَّزت اإلدارة األميركية في حين داخلًيا م .2111/ 11/9 أحداث بعد " األزمات قوس" اسم

مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية واألمنية على إعادة ترتيب الشأن الداخلي وفي وكافَّة 
هذا الصدد جرت إعادة تنظيم المؤسسات األمنية الحكومية وباألخص مجلس األمن 
الوطني ووزارة الدفاع، التي شهدت إعادة هيكلة شاملة لم تشهد مثياًل لها منذ إدارة 

ت إعادة الهيكلة هذه: إنشاء إدارة أمن داخلي (، وشمل1913-1911الرئيس ترومان )
ة، وإعادة ترتيب أوضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى  جديدة، وقيادة عسكرية م وحدَّ

 .جانب تنظيم إدارة جديدة للطوارئ على نحو أفضل، وتعزيز النظام الصحي
 

األمنية  بنيالال تدعم  عقود التسليح : يبدو أن عقود التسلح إستراتيجية -ثانيا
 المعهد إحصائيات تشيرتحت المظلة األمريكية حيث والقدرات الدفاعية لوجودها 

 اإلستراتيجية الدراسات مركز وكذلك لندن، في اإلستراتيجية الدولي للدراسات
لعام  العربي الخليج لدول العسكري  أن اإلنفاق إلى(CSIS)  بواشنطن الدولية
 طائرات تسليح لشراء عقود وتضمنمليار دوالر  11م بلغ 1999 -1991
 التهافت ونتيجة؛ رئيس بشكل وبريطانيا المتحدة الواليات من مختلفة وأسلحة

 سالح معرض أكبر وهو معرض أيدكس أقيم فقد األسلحة، شراء الخليجي على
وفي ظل تصاعد الصراعات في دول "الربيع  1 األوسط"الشرق " في العالم، في

قة وتغيير منظومة التسليح لدول المنط األسلحة العالميالعربي" زاد انتعاش سوق 
                                                           

،القاهرة:  األوسط الشرق  منطقة في العسكري  التوازن الهواري ،  رشدي الرحمن عبد - 1
 . 241، 239 ،ص 2001 ،يناير 143 العدد الدولية، مجلة السياسة
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كما ونوعا. كشف تقرير صادرعن المركز العالمى للدراسات التنموية فى لندن، 
م، بلغ نحو 2113أن إجمالى صفقات األسلحة فى العالم العربى خالل العام 

اد في ز التقرير إلى أن اإلنفاق على التسليح في المنطقة  وأشار.مليار دوالر 111
 األسلحة لىع اإلنفاقحيث بلغ متوسط العربى بمعدل مرتفع.أعقاب أحداث الربيع 

 دمليار دوالر سنويًا، ولكنه زا 91مبلغ  2111إلى  2002   من الفترة خالل
مليار دوالر  111م ووصل إلى 2112،  2111العامين  فيعلى ذلك بكثير 

 1 سنويا.
مشروع الدرع الصاروخي الذي يدعمه هناك  هذا اإلنفاق في مقابلولكن      

قامة هذا إ ومبرر رأسهم "ديك تشيني" و"دونالد رامسفيلد"المحافظون الجدد وعلى 
هو تزايد انتشار الصواريخ البالستية في "الشرق األوسط" التي تهدد الدرع 

ن وكوريا الصيو ، الخليجيين من قبل االتحاد الروسي حلفائهامصالح و  ؛مصالحها
خاص للمشروع األوربي ال اإلستراتيجيةلتقليل من القيمة ا فضال عن ؛ليةالشما

منية بناء سياسة أمن األوربيين  إلعاقةبالقمر الصناعي التجسسي "هيليوس" 
جي احتمال تحالف استراتي الحذر من  ودفاعية مستقلة عن حلف األطلسي ، كذلك

  2 .بين كل من الصين والهند وروسيا
جية ربية والسيما الخليهذه الصفقات فإن الدول في الع كلمن رغم على الو      
وهنا يأتي ن.العو  يد طالبة منها بالواليات المتحدة األمريكيةتسارع لالستنجاد  منها
 وتنشأ الكليات الحربية وتعقد الدورات ،عربيةل: لمن ولماذا تعد الجيوش الالسؤا

                                                           
 2 ، اإلنفاق الضخم على األسلحة في المنطقة.. لمصلحة من؟السيد عبد العليم ،  - 1

            2111مارس،
http://alwatan.com/details/101084    

تداعيات عاصفة األبراج : االستراتيجيات الدولية في عصر ثامر كمال محمد ،  - 2
 . 111، 111، ص2112،األردن : عمان، دار اليازوي للنشر ،  العولمة
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العسكرية؟ إن مهمة الجيوش العربية أو غالبيتها العظمى على ما يبدو تنحصر 
في حماية األنظمة الحاكمة والمشاركة في االستعراضات العسكرية في االحتفاالت 

 الوطنية.
 اإلسراف المفرط في عقودوالسؤال األخر الذي نجيب عنه الحقا ؛لماذا هذا 

 يقود هذه المعركة؟ ومن ،يتم توجيه هذه األسلحةمن ،ولالتسلح 
 

بداية يجب أن نفهم سبب منشأ : اإلقليميةوأدوار الدول  القيادة من خلف -ثالثا
تكلفة قتال جنود الواليات  أن ويبدو أن سبب هذا المنشأ هوهذا االصطالح 

جندي أمريكي  1111يقارب من  مابالمتحدة األمريكية في العراق والذي يقدر  
فضال على تكلفة مصارف الجندي السنوية والتي تقدر بمليون دوالر ؛م2113منذ 

ألمريكي لرئيس الح يصر ت هي السبب في صناعة هذا االصطالح ففي أمريكي ،
ال، بل أنه للقت األرض إلىيرسل أية قوات بأنه سوف لن  يبين فيه باراك أوباما

ي بأن يرسل مستشارين للمساعدة ف الحلفاء والعمالء() سوف يقدم الدعم للشركاء
والسبب .في هذا الشأن األفضل األسلوب ألمريكاأن الخطط واالستشارات حيث 

ال يمكننا فعل ما يجب على العراقيين : "أوضحه في خطابه بالقول اوالمبرر في هذ
وهذا يبين أن  1فعله بأنفسهم، وال نستطيع أخذ مكان العرب لتأمين منطقتهم"

شرية عبء التضحية الب أنو الضحايا لجنودها ،الواليات المتحدة ال تريد مزيدا من 

                                                           
م ، 22/19/2114 بتاريخ "، إستراتيجية أوباما و" القيادة من الخلفشيرزاد نجار ، د. - 1

 الموقع : 
media.com/arabic/articles.php?eid=1&id=241-http://www.gulan 

أوباما اخترع نظرية القيادة من الخلف ساركوزى ساخرًا من وانظر موقع اليوم السابع ، 
 :، الرابطوهيالري  أشجع منه

http://www.youm7.com/story/2016/3/20 
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نه أيضا وهذا ما بي، (الشركاء)لتأمين المكان يأتي من والتكلفة العسكرية المادية 
حدة بأن الواليات المت الفايننشال تايمز)جيفري داير( من صحيفة  الصحفي 
لدول وستوفر بقية ا حالف دولي وتقدم الغطاء الجوي ء تستقوم ببنااألمريكية 

 1" األرضعلى  اإلسالميةتنظيم الدولة  القوات التي ستقاتل
هل القيادة من خلف للواليات المتحدة األمريكية فقط أم أن هناك قيادة ولكن      

 لقيادة أخرى تقوم هي أيضا بالقيادة من الخلف في المنطقة العربية ؟ يبدو أن
مستمر تها ثرواالفوضى الخالقة لتدمير الدولة الوطنية العربية واإلسالمية ونهب 

والقيادة من الخلف تقوم بها دول )عربية ( للمصلحة األمريكية ويمكن أن نشير 
تخضع  -تقودها دول إقليميةصاية بالوكالة و أو نظام  حرب بالوكالةإليها بأنها 

ية دولية ألطراف خارجولبنان والعراق  ليبيافي اليمن وسوريا و  األطراف المتحاربة
تملك معظم الخيوط المتحكمة في صياغة اإلجراءات الميدانية، بحيث يكون قرار 

وهذه  .التصعيد و التخفيف من حدة القتال في ملك أطراف غير حاضرة ميدانيا
ف للتواصل مع األطرا -األطراف الخارجية تمنح أدوار لبعض المؤسسات الدولية

ي بين الفرقاء السياسالمركزية في الصراع فمثال في ليبيا يجري تثبيت االتفاق 
القابلية "بأدوار للوصاية "مليشيات" في المقابل تقوم أطراف داخليةالمتصارعين 

حشد قوات العلى غرار  -ليمية والدوليةلصالح القوى اإلق للخضوع للوصاية"
 2الشعبي في العراق التي ُيشرف عليها الحرس الثوري اإليراني

                                                           
 نفس المرجع . - 1
( حلقة 2111أكتوبر  13في ) بالقاهرة اإلستراتيجيةنظم المركز اإلقليمي للدراسات  - 2

 ،الدولية في الشرق األوسط"إشكاليات ملتبسة: األنماط الجديدة للوصاية "بعنوان  نقاش
 : الرابط 

http://www.rcssmideast.org/Article/4161/%D9%87%D9%84 
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العربي ضد العربي على الرغم من قيادته للصراع من  اإلقليميهذا الدور    
لفرقاء اهو من يقوم بالتسوية بين ومن خلفه الواليات المتحدة األمريكية الخلف 

المتصارعين فمثال رعاية مجلس التعاون الخليجي للحوار الوطني في اليمن 
 للحوار الوطني بين حكومتي طبرق وطرابلس في ليبيا في "الغربية"ورعاية القوى 

 . إطار وساطة مبعوث األمم المتحدة "برناردينو ليون"
لها  اإلقليمي المساندبعد إيضاح واستيضاح اصطالح القيادة من الخف والدور   

شكالية إلة اإلجاب يبحث عن في دول الربيع العربي والسيما ال زال المواطن العربي
 ي أهمه الديمقراطية أمأولى  على حساب الديمقراطية واألمن بسط االستقرارهل 
 السياسي واألمني ؟ وأن كانا االثنين مطلب شعبي.  االستقرارمن 
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 هدفت الواليات المتحدة األمريكية بعد نهاية الحرب الباردة إلي استمرار      
ي التلجدد ونظرية الفوضى الخالقة ن اهيمنتها من خالل توجهات المحافظو 

بحيث تتناغم هذه السلوكيات مع  ،القيادة من الخلفاصطالح  صكت لها مؤخًرا
خلخلة تأجيج الصراعات و التي تنطلق من خلق الفوضى و  اإلستراتيجية أهدافها

االستقرار األمني وزعزعة األوضاع االقتصادية حتى تستمر بالتفرد والهيمنة من 
أجل تحقيق مصالحها ،فضال على التفنن في صناعة العدو الذي تريد القضاء 

 عليه .

المفاهيم األمنية بعد الحرب عليه فإن هذا البحث سعى لرصد متغيرات      
أن مفهوم األمن قد توسع من مفهوم التقليدي  ا، مبينً الباردة وأحداث سبتمبر 

هذا و  العسكري إلي مفهوم األمن الشامل السياسي واالقتصادي واالجتماعي ...
 ،إذ صار الحديث عن مفاهيم : قوة المعلوماتانعكس على مفهوم القوة أيضا 

 ،واالقتصاد الصناعي ال الزراعي ،والمجتمع المفتوح ال المغلق ،وعالمية الثقافة
والحكم الراشد ...ألن مصادر التهديد األمني تنوعت ،والحوكمة المعلوماتية

 السرية الهجرة وتهديدات ،البيئيفصار الحديث عن "األمن  وتوسعت أيضا
كما تم تداول  ، اإلثنية ....  " والنزاعات المنظمة، الجريمةو  المخدرات، وتهريب،

اصطالح الحرب الوقائية واالستباقية واالنتقال من توازن القوى وتوازن التضامن 
،وكذلك توسع مفهوم الصراع من األيديولوجي إلي الجماعي إلي توازن التهديد 

في ظل دول عربية تجمع السالح ، وتعقد اتفاقيات عسكرية دفاعية  ؛الحضاري 
 تسهيالت لجمع المعلومات واالستطالعتقدم لها و مع الواليات المتحدة األمريكية 

تاد ع التي بهاقواعد د من الواالستخبار ... مع االستعمال لألجواء والمواني ولعد
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فضال  -ات بشرية عسكرية مجهزة موجودة في غالبية الدول العربيةعسكري وقو 
الحديث ار صالقيادة للعرب بل حتى االستراتيجيات الرهانات عن هذا فقد ضاعت 

" القيادة من الخلف" لمواجهة العدو في على القيادة من خارج المحيط العربي
 . المحيط العربي العربي

 :النتائج من مجموعة إلى نتوصل أن يمكن البحث هذا ختام في 

أنهت  الواليات المتحدة األمريكية مفهوم التدخل في الشؤون الداخلية للدول   -1
من سبتمبر وصارت تتدخل في أي مكان تراه يشكل تهديد ألمنها  11بعد أحداث 

بالضربة االستباقية بحجة محاربة ومصالحها تحت اصطالح الحرب الوقائية 
يكا ليس من الخارج ،وأثبتت أحداث سبتمبر أن خطر الحرب على أمر  اإلرهاب
سهولة تنقل األشخاص واألموال واألفكار أصبح له تأثير على أمن بل فقط ؛ 

 . من الداخل األفراد والدول

علي الرغم من أن األمن يسعى لحماية الدولة "الشعب واإلقليم والهيئة  -2
الحاكمة" من أي تهديد أو عدوان عسكري،إال أن هذه الحماية توسعت في فهم 

 ةمصادر التهديد لتشمل كل ما يهدد قيم المجتمع الثقافية واالجتماعيومعرفة 
 فقط يةأعداد القوة العسكر  والسياسية والمعلوماتية ، بهذا لم يعد يفهم األمن بأنه
م تعزيز القيعن فضال  ؛بل بالقدرة على الحصول على المعلومات أو منعها

 التنموية التي تدعم تحقيق الرفاه واالستقرار .

استبدال الواليات المتحدة األمريكية عدوها التقليدي من النازية والفاشية إلي  -3
محاربة اإلرهاب، كما استبدلت  هالشيوعية ومن تم "التطرف اإلسالمي" بدعو 

 الثقافي والتنافس االقتصادية بالتهديدات والسباق على التسلح العسكرية النزاعات
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 المخطوفة األسواق "و "المحاصرة الصناعات"التجارية  الحرب أشكال ومختلف
 .العدوانية" التجارية السياسات" و "

لي صعيد ع العربية اإلستراتيجيةفي األمني لتهديد ل اإلدراك  تغير مصادر -4
صناع القرار السياسي إذ تبدلت األولويات وتغيرت النظرة إلي مصادر التهديد 

 العربي العربي. " إلي العدو اإلسرائيليمن العدو "ف

مفهوم الدولة القومية أصبح أكثر تقوقع في ظل التكتالت، واألمن الداخلي  -1
 مهدد بتطور األقمار الصناعية 

تغير فيها مفهوم الحرب ومفهوم العدو ومفهوم الصراع ومفهوم االيدولوجيا  -1
 -من الفهم  الجغرافي الضيق المحدد مثل "محور الشر" إلي التوسع الجغرافي

ائلة "أن نصف الكرة األرضية الغربي تابع ألمريكا" أصبحت ما فعقيدة مورنو الق
 بعد أحداث سبتمبر "كل العالم ألمريكا".

ة في داخل البالد العربي تدمير كل أشكال المقاومةلغرض  ةالفوضى البناء -9
 والقضاء على دور دول الممانعة .

مريكا أهو تكتيك تستعمله ؛إستراتيجية التحالف مع مصدر الخطر  مقولة -1
 فتتحالف مع خصم عدوها . ،ضد الدول التي تتصور أن لها خطر عليها

دو أصبح في أحداث سبتمبر عالمحتمل  العدو اصطالح العدو المشتبه فيه أو-9
 .)اإلسالم الراديكالي( معروف وهو

ن ا بعد الحرب على العراق ماإلستراتيجية مرهانات العرب تغيرت مفاهيم  -11
عتدال والتبعية واال الصمود ودعم المقاومة والمواجهة إلي التواطيءمفاهيم ترسيخ 
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وتقديم تسهيالت عسكرية وإدارية وخدمية فضال على عقد اتفاقيات عسكرية 
في ظل اإلفراط في شراء األسلحة علًما بأن الدول العربية والسيما  دفاعية ملزمة

 الخليجية منها ال زالت تحت المظلة األمريكية .

 أمن أو الخليج، اختزاله في أمنو ك اصطالح األمن القومي العربي يتفك -11
 .وأمن البحر المتوسط؛ األوسط الشرق 

القيادة من الخلف من قبل الواليات المتحدة األمريكية للدول الخليج، والقيادة  -12
من الخلف أيضا من قبل دول الخليج للمليشيات المتواجدة في دول "ثورات الربيع 

 العربي". 
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