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  "اهلجوم الوقائي"من اسرتاتيجية الردع واالحتواء اىل اسرتاتيجية 
  يف التفكري االسرتاتيجي االمريكي ةخطري تحتوال

 

صاحل ياسر.د  
بتمبر سد 11عشدر عامدا علدح أثد ا   ثمانيد تكون قد  مدر    1082سبتمبر /في الحادي عشر من أيلول    

الحد   األهدف فدي المشده  شكلت منذ لحظ  وقوعهدا ربما ويمكن القول أن هذه األث ا  وت اعياتها . 1008

وقدد  . السياسددي اللددالمي ثينددذاه وتلتهددا الل يدد  مددن الترتيبددا  والتبدد ال  االسددتراتيلي  االقليميدد  واللالميدد 

" بلد  المحللدين للقدول بدعن ملدالف  أث ثت تلك االث ا  ع ة آثدار فدي اللاقدا  ال وليد  الدح درعد  دفلدت

د ع يد اد لد  " عاقا  دولي  ع ي ة  بد أ  "  النظام االاليلاااليل ال" ب أ  تتشدك  مندذ تلدك اللحظد  وأن عمقدا

ومدن الواحدأ أن الظداهرة األ خدر ة دورة فدي  .!غماره وت اعياتد  علدح نحدو مي دلي وتداريوي وندوعي 

، حرب  قوي  في تاريوهدا "الق ب األوث  " ة، التي تلتبر تلق ي الواليا  المتح  1008سبتمبر  88أث ا  

الملاصر ليس من طرف بل  أو ملموع  بل ان بشك  مباشر ب  من طرف ملموعا  إرهابيد ، ممدا طدر  

علح اللق  االستراتيلي األمريكي أسئل  ة يدرة وع دي   ثدول التحد ي ا  غيدر المسدبوق  ومدا يرافقهدا مدن 

لديس فدي لحظد   الزلدزال/ومن هندا حدرورة فهدف هدذا الحد  . بنيوي  ال ابعت   عا  واةتاال  ق  تكون 

وقوع  وإنما في مدا ثملد  مدن تد اعيا  ومدا ارتدبن بد  مدن اسدتحقاقا  إقليميد  وعالميد  البلد ، إحداف  الدح 

الددذي ألقدداه "  حااماااحاداام " وقدد   ددان ة ددا  . تلليلدد  ببلددورة ملددالف إسددتراتيلي  ع يدد ة للواليددا  المتحدد ة

ق  وحع اإلطار اللام للوعه  الل ي ة، ثيث ( 1001)في ب اي  عام  (بوشعورج دبليو )س األمريكي الرئي

"  الدا  الىااااه بام " ،  و " الاليااالام ةا " ، و" مدار االرا : " لوثظ بروز ع ه ميداهيف مدن قبيد 

االعدرااا   مدن عملد لتلبر عن البيئ  االستراتيلي  الل ي ة، علما أند  وبلد  وقدول تلدك االثد ا  تدف اتودا  

 . شكلت عناصر ومرتكزا  استراتيلي  ع ي ة

 

عرى صناع  ميهوم لألمن القومي يعةذ بع خر رؤى  الل ي ة وفي اطار مواعه  التح يا  ،إ ن ،هكذا    

وفق ما روج منظروها من  -األمن القومي األمريكي عنوثا وت رفا، وعرى إنتاج هذه األفكار والمياهيف 

بما يقار  ن ف قرن من المواعه  مع " تبشر"للق  أو للي ، وإنما ل   ال لتسود -المحافظين الل د 

ي يولوعي  ومي اني  ممت ة مع هذا ا، سيناريو لحر  "حر  علح اإلرها ال"ثا ت عقلي  ". اإلرها "

الل ي  تماث  المواعه  مع الملسكر االشترا ي ةال الن ف الخاني من القرن اللشرين، وعرى " الل و"

ثاف عائم  وأع اا فح دائرة ت ور رثاها، وتح د ةاص  ونتائ     ثر  فيها الل و وحع ةري   أل

في ظ  هذه الموع  عر  عسكرة شب   امل  لمياهيف ". مناليسامعنمافهراضلنم"التالي، ويحكمها مب أ 

األمن القومي األمريكي، وساد  الرؤي  بعن القوا  المسلح  تشك  رأس الحرب  في المواعه  مع 

وتماشيا مع هذه . "لقيلةابرش"أو " مبلأابرش"سمي ب  ، و برز  لك علح نحو ةاص فيما "رها اإل"

لألمن القومي شه   ميزاني  البنتاعون والمؤسس  اللسكري  زيادة هائل ، وق  ساع  " الملسِكرة"الرؤي  

قف قيادا  ي يولوعيا ةاص ، تلاوز   خيرا موااد وزير دفال من طبيل  ةاص ، ول  علح  لك وعو

، الذي شه   المؤسس  اللسكري  (دونال  رامسييل )المؤسس  اللسكري  االثترافي ، وهو الوزير الشهير 

في عه ه م ا  اسحا لألي يولوعيا علح ثسا  المؤسسي 
1

 . 
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متا  علح االنترنيت علح الرابن . 0212إست ااييي ااألمناالقرماااألم  كي املتز سام ، : قارن 

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=657085&eid=2920:التالي



د، ب  إن  ومن الميي  التذ ير هنا، منلا ألي التباس، بعن هذ     لد   شك  امت ادا طبيلياا الو ا  لف يكن ظرفيا

داةدد  مرا ددز صددناع  القددرار فددي الواليددا  المتحدد ة  انددت تهدد ف الددح صددياغ  ملددالف " ثر دد  فكريدد  " 

 "مددا بلدد  الحددادي عشددر مددن أيلددول " وعناصددر الت ددور األمريكددي لحقبدد  
2
اللقيدد ة  بىاار ةبمددا فددي  لددك  

ي ب ايد  التسدلينا  اللسكري  األمريكي  الل ي ة، التي تمخ  ت ورا نوعيا بالمقارن  مدع تلدك التدي تبلدور  فد

  .من القرن اللشرين اثر تيكك االتحاد السوفيتي وانهيار الملسكر االشترا ي وث  ثلف وارشو

مماالتي ينتمي ابرز ميكريها الح ( الال س االتلخىي االدمزم )واستن   هذه الحر   اليكري  الح ترا      

 (PNACالقرن االمير ي الل ي  )ثيق  ، الذين وقلوا علح و"الادمفظرنااليل "ااتيق علح تسميت 
3

 .

والتر راس  )وينسب إليهف تق يف وعها  نظر متماسك  وملبرة عن تنمين ع ي  لللالف مخلما ق م    من 

، ("1002) خط امدلقابمست ااييي اامي كمافااالعم :االقرة،ااه بم ،االسال ،ايالد  : "في  تاب ( مي 

العص ا(: "روبر  ليبير)، او ("1002) ثانااحمب اطر   ااحمي كي : "في  تاب ( نيال فرغوسون)او 

 (". 1002) القرةااحست ااييي افااالق ناالراحلايالعر  ن:ااحمي كا

هؤالا في نظرتهف الح ان الته ي  االة ر الذي يواع  الواليا  المتح ة هو ما يمكن تسميت   ي تقمطعاااا

حي  واإلرها ، وال يللقون اهمي   برى علح دور التحاليا  من الكرة األر" حزا االفرضااالينربا"

د  ي ؤمنرنوالشرا ا ،  بعثقي  الت ة  اللسكري المنيرد للواليا  المتح ة بحسب رغبتها، وال يقيمون وزنا

د ل ور االمف المتح ة، او ثتح لحلف الناتو، ا ا لف يتيقا  مع ما  -أي االمف المتح ة وثلف الناتو –فلليا

ا. الم لح  االمير ي  الواص  يلتبرون  هؤالا ان استو ام القوة اللسكري  االمير ي  واللقوبا  ي عتب 

د لاستو ام ب ورة منيردة، وبه ف القضاا علح الته ي ا ، وتروي   االقت ادي  وسائ  مشروع  دائما

لراغبين وب ورة ، داعين الواليا  المتح ة لللب دور قيادي مع ثلف ا"النما ج ال يموقراطي "االفكار و 

انتقائي  بحسب ال لب في مواعه     ثال  ملين ، وال يكترثون لمن يلتق  بح ود أو حوابن للقوة 

اللسكري  واالقت ادي  االمير ي ، ويمكن وصيهف فلا في حوا التلرب  المي اني  ةال عه  بوش االبن   

 ".حىفاالاكمب  ن"الذي نيذ رؤيتهف   عمليا ب  

 

ا"احلرب االستباقية" و " يةاحلرب الوقائ"
    – اخللفية التارخييةوملفهوم اا-

 اإلستراتيلي اليكر في  اسيكي  موحوع  تمخ  الرةمئي  الد   عقي ةب اي ، الب  من االشارة الح أن     

، 1008سبتمبر /أيلول 88بل   ما فترة إلح يرعلونها الباثخين من الكخير من أن الرغف علح األمريكي،

ولكن في واقع األمر تضر  هذه اللقي ة . اراحيها علح  لهلما   المتح ة الواليا  لرحتت عن ما

 األة ار ح  وال فال ال ول  بناا"  ب ارتب ت  إ األمريكي، اللسكري التاريخ عمق في بلذورها

 James مونرو عيمس تبناها  ما عشر، التاسع القرن في أمني   و   تبلور  ثيث ،"الوارعي 

Monroe (ةامس رؤساا الواليا  المتح ة )األمريكي  القارة في التوسع إطار في الوارعي  سياست  في 
4
  انت عن ما الخاني ، اللالمي  الحر  انتهاا ثتح األمريكي اإلستراتيلي اللق  في قوي  فكرة وبقيت ،

الممت ة من  رةاليت في لها يؤرخ التي األمريكي  الهلومي  اإلستراتيلي  ت ور في األول ال ور تشك 

                                                           
2
 : ، لمزي  من التياصي  انظر"ع ر الرعب "  1008سبتمبر /أيلول 88التي تلت  هناه من أطلق علح اليترة 

Talbott Storbe and Chanada Nayan, Age of terror: America and the World After September 11, New York: Basic 

Books. 2001. 

 .1002، 8اللربي  للللوم، ط ، بيرو ، ال ار0221سبتاب اا11لملماممابعلاالسي  ول  أباه، . د:  ذلك
3
 ان بيت ةبرة امريكي   PANCويشار الي  اةت ارا ( Project for the New American Centuryمر يعاالق نااألم  كاااليل لا) 

المللن  يتمخ  اله ف.  منظم  تلليمي  غير ربحي  من قب  وليام  ريستول وروبر   ايغان 8221مقره اللاصم  االمريكي  واشن ن تعسس في 

سياس  "و انوا ي عمون   "القيادة األمريكي  عي ة لك  من أمريكا واللالف"يلتق  منظرو المشرول أن .  "ت وير القيادة األمريكي  لللالف"للمر ز في 

سؤولين أمريكيين  بار في وبما أن أعضااه تقل وا مناصب إداري  أساسي ، فإنهف أثروا في م ".ريغاني  تقوم علح القوة اللسكري  والكيااة األةاقي

ومن المللوم ان المشرول المذ ور اح للت . وأثروا في ت وير إدارت  للسياسا  اللسكري  والوارعي ( عورج دبليو بوش)إدارة الرئيس االمريكي 

ين أمريكيين برعاي  مله  ، والذي صاغت  ملموع  متش دة من ميكرين واستراتيلي8221في اللام ( المحافظون الل د)ب  ملموع  اليمين الل ي  

 20)النص االصلي . والذي رف  االلتيا  إلي  8221عام ( بي   لينتون)المبادرة األمريكي  ومله  ه سون، وقُ م للرئيس األمريكي االسبق 

 (www.newamericancentury.org) :لهذه الوثيق  متا  علح اإلنترنت علح الرابن التالي( صيح 
4
 .والثقا 12، ص 1002، ةريف  811، الل د "شؤينال بي "ستراتيلي  الحر  اإلستباقي  األمريكي ، اللذور واأله اف، دمحم الهزاط، إ: قارن 



 اهتمام شغلت ثيث اللالف، في الذري السا  امتاه تحتكر أمريكا  انت ثين، 1949الح  1945

 السوفييتي اإلتحاد معاآلي يولوعي  ال رال ثلقا  حمن ،م نيين وثتح ، ب وعسكريين ساس  األمريكيين

لين عن التو ين ؤوالمس مريكييناال في دوائر الوبراا اللسكريين والسياسيين ،احلتقم فق  ساد . السابق

  ان في طريق  إلح امتاه قوة -وهو الو ف اإلستراتيلي -اإلستراتيلي ، بعن اإلتحاد السوفييتي  لمخ  هذه

أن  ن علح الغر  أن يواع  ة ر الهلوم النووي، الذي  ان من المحتم نووي ، وثينئذ  ان من المتلي  

، علح أن   ان يلني "الد  االرةمئي "من هنا تبلور ميهوم ، وثسب اعتقاد هؤالا يبادئ ب  السوفييت

 قوة الو ف واإلعهاز عليها قب  أن تنمو في  ام  أبلادها السلي نحو ت مير
5
. 

 "الوقائي  الحر " أو "االستباقي  الضرب " ميهوم ظهور يكن لفومن عه  أةرى، هناه من يرى أن      

د، ال ولي  السياس  في الل ي ة ومرادفاتها  .اللشرين الماحي، القرن منت ف قب  ما الح يرعل  ب  ث يخا

 ي ة  8228 عام األمريكي "بم ب ابي ا" ميناا علح الياباني الهلوم أن التوع  هذا أصحا  يلتق  ثيث

 ع ب في وحربها األمريكي  القوة لتحليف اليمبمن ةالها من سلت التي "االستباقي  الضرب " ن اق في

 الحيوي الميناا هذا ةال من تنتلش  انت التي ي االقت اد الحياة
6

علح  االمريكي  لق   انت الضرب . 

بمخاب  ب اي  للل ر الذري، وثورة في الشؤون  8222أغس س /آ  1م ين  هيروشيما الياباني  في 

 . االستراتيلي 

 آةرون يرىبالمقاب  و    
7
 أو استباقي  ر ث بمخاب   ان 8221 عام م ر علح "الثالثااالعليان" أن 

 زمنفي  م ر عانب من السويس قناة تعميف في رأ  التي اللظمح وبري انيا فرنسا ل الأ وقائي  حرب 

 حرب " ويستوعب وم الحهما ألمنهما مباشر ته ي  بمخاب  ،النمص البلاجاما األسبق الم ري الرئيس

 حرب  أن  في ثين  إسرائي  عمتز فيما لذلك، إنذار سابق دون ن ابهاالح  األمور العادة "استباقي 

 ته ي اد  تشك  ال ثتح 8222 عام عق تها التي التشيكي  األسلح  صيق  استيلا  من م ر لمنع استباقي 

 ح ها
8
. 

في ثقب  ما بل  الحر  اللالمي  الخاني  تح يا  غير مسبوق  في  االمريكيون اع  المسؤولونهكذا وو    

ألن التو ين االستراتيلي ق  بلغ مستوى من التلقي  لف يكن متوياد في  التوصُّ  إلح برنام  دفاعي، نظراد 

وبرز علح  .األسلح  النووي  بين األسلح  التقلي ي  و الارازن السابق، وتحت ف علح الميكرين االستراتيليين 

امثلالإثر  لك  االقضم م امن   صياغ  عقي ة عسكري  لاستو ام االستراتيلي والتكتيكي لألسلح: عل ل

 وتوزيلها النووي ، وت وير التقني  والبرام  الازم  لت بيق تلك اللقي ة اللسكري ، وتو يص الموارد

بين القوا  التقلي ي  والنووي ، ب  وبين األسلح  النووي  و   فرل من فرول القوا  التقلي ي ، وتقويف 

وتضافر  عهود . االقت ادي انلكاسا  االستراتيلي  النووي  علح اللوانب االعتماعي  والسياسي  و

مين علح أمر التقني  المت ورة والميزاني ، إلعادة النظر في اإلدارا  األمريكي  المتلاقب ، وعهود القائ

 .اللقي ة اللسكري  االستراتيلي  والنتائ  المترتب  علح  لك

 الحالواليا  المتح ة  سلتارتب ت الحر  الوقائي  بحلق  السباق نحو التسلأ، ثيث وفي هذه اليترة     

 ، لتشك ضرب  األولح النووي  ح  السوفييتال اللسكري، واالثتياظ بويار الملالسي رتها علح  فرض

 -الحر  الباردة -اآلي يولوعي بذلك المقارب  األمريكي  الستو ام القوة اللسكري  في فترة ال رال 
9
. 

                                                           
5
، (8212اللربي ، سبتمبر  بيرو ، مؤسس  األبحا ) الافمبيمايالدقمئقااألسمسي :ااهست ااييي ايالسيمس االليلي إسماعي  صبري مقل ، : قارن 

  .812 ص
 انون  1غارة عوي  مباغت  نيذتها البحري  اإلمبراطوري  الياباني  في  هو عبارة عن" Attack on Pearl Harborهاربر لوم بيرل ه" 6

ر هذا الح   غي   لق . بلزر هاواي مينمءابي اابم ب علح األس ول األمريكي القابع في المحين الهادئ في قاع ت  البحري  في  8228ديسمبر /األول

إلبلاد األس ول األمريكي في  "حرب  وقائي " انت تلك الضرب  بمخاب   .الواليا  المتح ة علح دةول الحر  اللالمي  الخاني  عودفملرى التاريخ 

 :لمزي  من التياصي  قارن. المحين الهادئ عن الحر  التي  انت تو ن اليابان لشنِ ها في عنو  شرق آسيا ح  بري انيا وهولن ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%

D9%89_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1 
7
، هي ثر  شنتها    لسويس  ما تلرف في ال ول الغربي  ما تلرف في م ر أو أزم  السويس أو ثر  ا 8221أو ثر   "لعلياناالثالثاا" 

 .8221وإسرائي  علح م ر عام  فرنساو بري انيامن 
8
متا  علح االنترنيت علح . الد  الىااالع اقانارذجم اا-كمست ااييي اجل لةافااالعالةمتاالليلي "االض ب ااحستبمةي "ياسر ق يشا ، : قارن 

 http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/2204 :الرابن التالي
9
إ ا أرد  أن تمنع وقول ": قائا (ترومانهاري )في هذا ال  د الرئيس االمريكي  (أورفي  أن رسون)ور لق  ن أ اللنرال األمريكي المشه 

 .، ليتل  بذلك اليكر اإلستراتيلي إلح تبني فكرة الهلوم التي تتضمن إلحاق أ بر ق ر ممكن من ال مار بالو ف"الضرب  عليك فبادر إليها



، ثار ع ل بين المحللين اللسكريين ثول م ى ماام  الحر  اللشرينفي ةمسينيا  القرن و    

فاب  من اللودة الح الوراا للتلرف ، "عقي ة بوش"قي  من صميف ونظراد ألن الحر  االستبا .االستباقي 

 األفكار التي ُطرثت في تلك المناقشا  علح
10

و تحتاج  اةتاف التلرييا  الب  من االنتباه هنا الحولكن ، 

د ال يُتوذ  "الد  ااحستبمةي " ان م  لأ  فيي الومسينيا  .بالتالي الح حبن منهلي يلني عماد عسكريا

د سيقعبل  التيقُّ  إال   د " بوش"عقي ة "تقوم في ثين . ن من أن ته ي اد وشيكا ح بم ا"علح ما  ان يُ لق علي  سابقا

 من القرن الماحي في أواةر الومسينيا  (ب ي ي بي نم  )فها الميكر االستراتيلي ، والتي عر  "يةمئي 

د تقوم ب  دول  ح  أةرى، وهو عم  غير م: "بعنها برر ألن  لف ينتظر وقول اعت اا هلوم م ب ر مسبقا

من القرن  في أواةر األربلينيا علما أن  و ."ي آةر من عانب ال ول  المسته ف مح د، أو أي عم  علن

،  ان بل  مسؤولي وزارة ال فال األمريكي  ق  طرثوا ةيار الحر  الوقائي ، ولكن هذه اللشرين

د  أن الواليا  المتح ة لن تقوم بشن  (نا يممبم يا)لرئيس أعلنت إدارة افق   .السياس  لف تل  تعيي اد  افيا

ما لف يخبت بال لي  القاطع أن تلك الضرب  هي هلوم مضاد علح حرب  في طريقها "الضرب  األولح 

 . "للوقول أو يلري اللم  لشنها

للتيكير في عم  (  يا تاآ زنهمي )الرئيس  ،"الحر  الباردة"التي فرحتها  ،فلت التح يا دبالمقاب      

وبحكف قلق  من المق را  النووي  الحراري  التي يمتلكها االتحاد السوفيتي، والتكلي  الباهظ  . وقائي

ا ) ثينذاه للمو  ا  ال فاعي  في الميزاني ، فق   تب مذ رة لوزير ةارعيت  افرست  ، (احسجرن

تض ر اإلدارة األمريكي  للنظر فيما إ ا  ان واعبنا تلاه "مشيراد إلح أن  في ظ  الظروف الراهن  ق  

إال  أن رئيس هيئ  أر ان ". األعيال القادم  يملي علينا ب ا الحر  في اللحظ  المناسب  التي نقررها أم ال

ا  لجيراي)الليش ثينذاه  تلاِرض  اف  المبادئ "ثسب وصي   رف  الحر  الوقائي ، ألنها (ممثير

د تلك االستراتيلي   آيزنهاور وبل  بضل  شهور رف  الرئيس.. ". ويمقتها األمريكيون.. األمريكي   أيضا

د علح األق  قائاد  د، وب راث  ال أ تر  لن ائأ : "علنا إنني أرى أن الحر  الوقائي  شيا مستحي  ثاليا

 ".من ي ةلون إلح مكتبي للتح    عنها

بيئ  تلل  فكرة الحر   ،"(الحر  الباردة"التي فرحتها  ،التح يا ) أوع   هذه األوحاللق      

الحر ، ومق رة االستوبارا  علح  حتاي   من افتراض هذا التوع مؤ ليوين لق  .الوقائي  تروق للبل 

عن  نتائ  تح ي  األه اف المناسب ، ويلادلون بعن شن ثر  وقائي  سيكي  مزايا مهم ، وستتمو  

د    !.ثاسم ، ويقل  من فلالي  الل و إن لف يب لها تماما

الحر  الوقائي  يحذ رون من أنها ستلم  علح ب ا الحر  علح  معم ضاوعلح النقي  من  لك، فإن     

 .أساس ما يمكن أن يح  

ح  أه اف  ما طالبت ب  أقلي  باتوا  عم  وقائي (ا يممنبم يا) االمريكي الرئيسرف   وهكذا فإن    

، وهو ما  "Containment Strategy" نووي  سوفيتي ، وفضَّ  ب الد من  لك انتهاج استراتيلي  االثتواا

أو الرئيسين اللذين ةلياه علح  رسي الرئاس   (ترومان)ولو أن الرئيس . أ    علي  الرئيسان التاليان ل 

من المورو  األمريكي، وربما ترتب  سلكوا مسلك الضربا  الوقائي ، ألصبحت الحر  الوقائي  عزااد 

 انت سياس  االثتواا هكذا و .د السوفيتي مح ود أو أسوأ من  لكعلح  لك رد نووي انتقامي من االتحا

من الزمان، واتسمت بالتوت ر الش ي ،  ون ف تقريبا عقودأربل  امت   علح م ى  "ثر  باردة"  ب اي  ل

ق   ومن تاه من الرؤساا( ترومان)إال  أن استراتيلي   ظهور تحاليا  مزعل  وصراعا  إقليمي ،بو

المحافظ  : في نهاي  الم اف في مواعه  أ بر تح ي ين من تح يا  تلك الحقب  من الزمان، وهما تأفلح

 .علح أمن الواليا  المتح ة، ومنع وقول ثر  نووي 

 هاري) الرئيسين ه  إلدارتيعلح الرغف من ال عوا  الملح  من قب  رعال السياس  والليش الموعو    

 االتحاد لشن ثر  وقائي  ح  "لحر  الباردةا"  ةال السنوا  األولح ل( آيزنهاوردوايت ) و (ترومان

تيادي وقول ة ر من طرفهف في زمن الثق، إال أنها  انت مح  دراس  ومناقش   ، بحل يالسوفييت

تحول ثاسم  في اليكر اإلستراتيلي نق    ، وشك   لكالرف ، بالنسب  لترومان واسل ، آلت إلح

وتناسبا  القوى الوحع ال ولي  ع ي ، يتماشح مع يانتهاج ةن سياسوهكذا تف . أثناا تلك الحقب  األمريكي

                                                           
ميى اكىي ا، الحر  االستباقي  و ت ور االستراتيلي  ال فاعي  االمريكي ؛ ترعم  اثم  دمحم علي عمران، الفر. هاري س: لمزي  من التياصي  قارن 10
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المواعه   ، ب ال من"الو ف السوفييتي"تلاه  Containment يقوم علح فكرة االثتوااو، السائ ة ثينذاه

 . النووي 

ويلزو بل  الباثخين     
11
الق رة  كلتيم السابق يالسوفيتاالتحاد تغير الملادل  عن ما أصبأ   لك الح 

من القرن لإلدارة األمريكي  في الومسينا  والستينا   التوع  السياسي  ياغي اعلح الضرب  الخاني ، 

ت م بق  طيل  الردل واالثتواا التي بقي  م اللسكري المسبق إلح إستراتيليامن فكرة الهلواللشرين 

 ".دةالحر  البار"ا  سنو

 واالثتواا الردل إلح الوقائي  الحر  إستراتيلي  من احنتقما أنويمكن االتياق مع اليكرة التي تقول     

وتوازن القوى  السياسي  وةياراتها الكبرى ال ولي  بالقوى المحي   بالظروف  -شك دون- محكوما  ان

 في بالضبن تلس  ما وهذا والسلوه، الموقف في اللقاني  بلن ر أةرى عه  ومن عه ، من اليللي

 الملسكرين،  ا في القرار صنال قب  من المتبل  والحكم  التلق  فلوال ،"ال واريخ الكوبي  أزم "

 علح القائم  اإلستراتيلي  النظري  ثلول إلح إحاف  لل رفين، م مرة نووي  ثر  إلح  لك ألفضح

الخاني  يق الضرب  المؤ   عن طر الت مير علح الق رة افتراض
12
. 

فكرة الحر  الوقائي  يتيأ االستنتاج بان  ،الواليا  المتح ةتتبع تاريخ نشعة ومن الميي  التذ ير هنا بعن     

 األمريكي ، الوارعي  للسياس  فالمتتبع. ارتب ت بإستراتيلي  الغزو والتوسع علح المستوى القاري

 األولح بالضرب  المبادأة فكرة ارتباط تماما نيتبي   ي،والتوسع اللسكر الت ة  بنزعتي سلو ها ة وصا

First strike. 

 

 8222الل ل الذي دار ثول الحر  الوقائي  في  تاب  الذي نشر عام  (بيرنارد برودي)لوَّص لق      

االصرا  خ: "بلنوان افاالص   "احست ااييي 
13
ا ئيس إلح أن هناه  أشار، ثيث   تشك ِ   ثالثانقمط

  :نقاشعوهر  لك ال

لف تل   افي   وسيل  فلال  لل فال، فلن إ ا حي  لل ول  يع بعن المق را  اللسكري  التلريقر  اللم: أيح ا

ر؛  اتست يع األسلح  التقلي ي  أو النووي  الت  ي التام لهلوم م م 

  ؛تقر  الغالبي  بعن  لك الهلوم سينلف عن  ت مير وإصابا  ال تُ اق: يثمنيم ا

و  في األفق مؤشرا  علح استح ا  تقني  مت ورة في المستقب  القريب لتحسين هذا ال تل: يأخي ا ا

 .الوحع

 ضرورة حتديد املفاهيم                                               
ثم   لذا ،من ة وا  البحث ة وة  عهف تح ي  المياهيفل حرورة، منهليا، أن هناه علي  المتلارف من    

ما  بتوحيأ يسمأ الحال ب بيل  وهذا ملال اإلستراتيلي ، في الموتلي  التلرييا  بل  تق يف إلح ثاع 

 "وقائي " بكلم  يق   ما ملرف  ينبغي "الحر  الوقائي " فهف أع من ف ."الوقائي  الحر "ب   المق ود

 اليل  من أساسا مشتق  صي  Preventiveليزي  ك  اللغ  اإلن في   ر   ما فالكلم  .للحر  مق م    ي 

 الح و  من ما شيامنع  ب  يق   الذي Praevenireالاتيني 
14

 . 

                                                           
ذ رة مق م  لني  شهادة الماعستير في الللوم م، -الع اق حمل    اس  – األم  كا احست ااييا الفك  فا الرةمئي  الد ي بن عمار إمام، : قارن 11
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وال نري  ال ةول في ثر  المياهيف ولكن ما نود االشارة إلي  هنا هو  خرة التلاريف الواص  ب      

" الحر  الوقائي "
15
 ال أنها هو الهلوم، ناثي  من  والحرهذا النول من  من استنتاع  يمكن ماغير ان  .

 دفلا أو إليها، الموع  الهلوم ح  دفاعي   عداة قوةلل استو اما بذلك لت بأ الو ف هلوم علح الرد تلني

يرى وهنا . لحر الح ا لللوا  باعث الو روعود ب احفت اض وإنما لم الحها، تستشلره الذي للته ي 

لتو ين  تلتبر المظهر الرئيسي "الحر  الوقائي "أن  إسامليلاصب يامقىل.  الم ري الملروفالميكر 

هذه اإلستراتيلي   تبنيساس الهلومي البحت، ثيث يسلح طرف ملين إلح اإلستراتيلي  النووي  علح األ

األفض  لإلستراتيلي   التي تضمن إلحاق أ بر ق ر ممكن من ال مار بالو ف، ويلتبر  لك بمخاب  الب ي 

  إمكانيا ال فاعي ، ب رف النظر عما يوحع تحت ت رف هذه اإلستراتيلي  من
16

 . 

 

ف خيفي ثين هناه من الباث      الذي اللانب األثادي الهلوم  لك هي: "نهابع" الحر  الوقائي "ن من يلر 

 بل  ح  تستو م اللسكري  القوة أن بملنح المستقب ، في لمحتم ا الو ف هلوم إمكاني  تعثير علح يقضي

 هلهذ اللوهري السبب ليغ و المهاعف، البل  مواوف يخير والذي المستقب ، في ي رث  أن يمكن ته ي  لمنع

" الممكن  مستقبا بنواياه االفتراض وإنما الو ف، قب  من الحاحر الته ي  في ليس الحر 
17

 . 

 

 عن ري من  ا بتوفر ، توثي(وما يماثلها)وتتيأ الماثظا  السابق  القول ان هذه التلاريف،     

 يلكس وهذا ،رىأة عه  من اللسكري  وطبيلتها عه ، من المستقبلي  الل و تحر ا  من يالخرف التهل ل

 غير ."الباردة الحر " فترة طيل  سائ ا  ان الذي لك  ةاص  الوقائي ، للحر  التقلي ي الميهوم شك دون

علح  الياعلين بين ع ي ة وصرال قوة عاقا  ونشوا ال ولي ، اللاقا  في القوة طبيل  بتغير و أن 

 اإلستراتيلي اليكر في الحر  لهذه بمناس ميهوم صياغ  في تحول طرأ وأن يلبث لف ،المستوى ال ولي

 ثربا تبني إلح ت عوا التي الل ي ة واألة ار الته ي ا  شك  في النظر إعادة عانب إلح هذا األمريكي،

  ح ها وقائي 

  .
18

  

 James رغستينبعيمس ) المتح ة للواليا  السابق القومي األمن مستشار نائب يشير السياق هذا فيو    

Steinberg  )الوقائي اللم  أن إلح ل  اس در فيPreventive action  ،ل ، دافل  ظروف توفر يقتضي 

 التالي  النقاط في اةت رها وق 
19

: 

 

 .اإلرهابيين ح  يكون أن -

 .اة ر تمخ  مق را  إزال  يسته ف أن -

 .الياشل  ال ول ثال  في الت ة  به ف يكون أن -

 .ظامالن لتغيير استو ام  يكون أن -
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م  ر ، -الع اق حمل    اس  – األم  كا اييااحست ا الفك  فا الرةمئي  الد ي بن عمار إمام، : لمزي  من التياصي  ثول هذه النق   قارن 
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 .1001ا توبر ،820،الل د "السيمس االليلي "
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 (مم كلافيكا ز)اوا(أنل ياك بيافتش)اوا(ستيفناكز مك)ق  طور الباثخون االستراتيليون األمريكيون ل    

ب ديت  الوعد  ( اPreventiveWarاالرةمئيا   الد )أو ( Pre-impativeWarاا ااحستبمةي لد ا)مب أ 

 1008بل   اآلةر لهذه االستراتيلي  السياسي 
20

 . 

 

 لك النول من النشاطا  اللسكري  الهادف  إلدح تح يد ، " بعن   الافهر هذا وفي الواليا  المتح ة، يح د     
يي  أو ت مير أسلح  ال مار الشام  التي يمتلكها اآلةرون، قب  أن يتمكنوا من اسدتو امها وتلندي هدذه . "وتح 

  متيوقد عسدكري  مقد را   ا  دول  إلي  تبادر عسكري، عم  عن عبارة "الوقائي  الحر " أنالماثظ  

 (أو اللماعدا  الخانيد ) الخانيد  ال ولد  أن تدرى األولدح ال ولد  ألن ،(أو عماعدا  اةدرى) أةرى دول  ح 

 حدمن وهدذا وقدت، أقدر  فدي لد  الت د ي محتومدا وإنمدا وشديكا بالضرورة ليس ته ي ا، تشك  المسته ف 

 .أ خر ال ياحفت اض التكهن أساس علح المستقب  في تقع ثسابا 

 

أو (  فامعايةامئا)الحدر  التدي يبش در بهدا هدذا التلبيدر بعنهدا  ،أن ار هدذا الميهدوم ،كيونيروي ف األم    

 !  "  بىرممسااي االباارا حاالد بياا "نسااخ اجل االةاماانالكددن ة ددوم  يقولددون إندد  ملددرد (.   عامتااال )

 

الل در ويقول الباثخون االستراتيليون المشار إليهف أعاه أند  يمكدن تح يد  الم دلح  القوميد  فدي هدذا     

 : الل ي  علح مستويا  ثاث 

 ، التي من دونها تتوقف أمريكا  ما نلرفها عن الوعود؛ مصىد االبقمء 

 أبل  بو وة عن م لح  البقاا؛  هي والتي الاصملحاالد ج  

  .التي تؤثر علح اللالف ثيث ملال عم  الواليا  المتح ة الاصملحاالاها  

 

 األيلر متتكون  أنفي هذا الل ر الل ي ، يستلزم  األه افه هذ ادقيقفإن  الباثخين وبحسب هؤالا    

 :  اآلتي

 

 منعويشك  . غي امع ض الاخمط االعص االيل لاأنهماللفمعالناالرح متاالاتدلةايالتأكلامنا:اأيح ا    

. في ربع القرن المقب  األمريكيالقومي  األمنالق وى في سياس   األولوي ال مار الشام   أسلح انتشار 

 ، يرى هؤالا الباثخون ان واإلرها وفي حوا المواطر الل ي ة الناعم  عن انتشار أسلح  ال مار الشام  

الهلوم علح  أشكاليكون تر يز الواليا  المتح ة علح  ييي  االثتياظ بقوة ردل قوي  تلاه     أنيلب 

بين و اال  األمن لتقوي  التلاون  ،مع اآلةرين ،ويلب أن تلم . األساسي وم الحها  أراحيها

من المللع بمهاعم   اإلرهابيينوثرمان  اإلرهابي واالستوبارا  والقوا  اللسكري  إلفشال المو  ا  

 .مرا زهف المالي  واللوعستي 

لىااالرح متاالاتدلةاأناااتىكاةراتاخمص اةم  ةالىاامدم ب ااحبتزازايالتهل لاتامناةبلا:اثمنيم    

ال مار  أسلح اتسال الو ر الذي تشكل   إن .اه بمبييناللمم االرمملايمنااأيلئكاالذيا اتىكرناأسىد 

د إلح دراس  دقيق  لوسائ  الردل وظروف  الواليا  المتح ةالشام  ي فع  والتوع  نحو ت وير مب أ  ،أيضا

 .الحرو  االستباقي 

التكنرلرجاايالقرةاااهبلاعييالتنمفسي ااحةتصم   اااألم  كاالدفمظالىااالتامسكااحجتاملاا:اثملثم    

الواليا  المت ح ة إلح ةي   اعتمادها علح ال   اق  الن ي ي   حوفي هذا ال  د يلب أن تس ل. العسك   

الت وير  إن. األعنبي  التي تلل  هذا البل  وثليااه عرح  للضغوط االقت ادي  واالبتزاز السياسي
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 الد  فتلرف ". الحر  الوقائي "ميهوم و " اإلستباقي  الحر "في اليكر االستراتيلي االمريكي التمييز بين ميهوم    يتفمن الميي  التذ ير بان 

 الد   ةاف ، علح" Imminentبالوقول  وشيكا هلوما يل  الل و بعن قاطع دلي  وعود  ،يتف علح اساس هلوم"أنها  أساس علح احستبمةي 

لمزي  من ".  برى أة ار لتععيل  محتوم، ويكون أن  إال الوقول، وشيك يكن لف وإن اللسكري ال رال أن التقم  علح مباشرتها تتف" التي  الرةمئي 

 : التياصي  قارن

Joint Chiefs of Staff, Department of defense dictionary of military and associated terms, Washington, D.C. 

2004; P 415, available at: www.dtic.mil/octrine/jel/doddict 

 

 



نق  ال اق  والحي اظ علي ها هي من ح رورا  األمن  المستمر لوسائ  ال اق  الب يل  وفلالي  ا بر في

 .القومي ومن حرورا  االقت اد والبيئ   ذلك

ا ابعم     االكـب ى: ااألسمسي  االقرى اانلممح الىا اي يسـيـما،الاسمللة االصـين ااحادم   اخصـرصم 

االعملاااالصـمللااألسمسافـااالتيم اا،يالـهـنل وعب علح الواليا  يرى هؤالا الباثخون أن  يت. لىنظم 

د و إيلابيتتلام  مع ال ين بشك  بناا وبموقف  أن المتح ة د  سياس يا  أنتلترف  أنلكن يلب  و. اقت اديا

، علح الواليا  المتح ة ما يتلين . االةيرةالتنافس بين الواليا  المتح ة وال ين ق  يزداد مع ازدي اد ق وة 

روسي والت وير ال يموقراطي والسياسي علح أسس ال "االقت ادي اإلصا "ت عف  أن بحسب هؤالا،

ومن م لح  الواليا  . هي أوالد وأةيراد علح عاتق الروس لتحقيقها األه افتلك  أنواقلي ، ملترف  

د  في المؤسسا  االقت ادي  اللالمي ، شعنها شعن  احادم     يسيمتساع  علح ان ماج  أنالمتح ة أيضا

د  ،راطي  األ بر في اللالف، فهي ال يموقالهنلأما  .الصين لذا يلب  ،وسرعان ما ست بأ البل  األ خر سكانا

د، ثيث  بمكستمنتظ   أنوينبغي . التلام  ملها  قوة أساسي  اللاقا  ال يب  بينها وبين  أنبل اد محوريا

 .األمريكيالواليا  المتح ة هي في م لح  األمن القومي 

اا 

بحسب مقارب  . األخ ىامعاالعص االيل لااهةىياي ياآلليمتاا  كي األم يباأةىا االتدملفمتا:اخممسماااا

في  األساسثلر  بمخاب  الحياظ علح التحاليا  وال  اقا  القائم  وتقويتها يكون أنيلب هؤالا الباثخين، 

تكون عاهزة ل عف ت ور سياس  دفال أوروبي  مستقل   أنوعلح الواليا  المتح ة . اإلقليمي سياس  أمير ا 

- North Atlantic Treaty Organization)شمال األطلسي ثلف ك  متناسب مع وث ة بش

NATO).  يظ  التحالف بين اليابان والواليا  المتح ة الحلر  أنوفي من ق  آسيا والمحين الهادئ، يلب

 .األمريكي في السياسا   األساس

الخىيجااإبقمءمصىد ا ائا ايحمسا افاااالرح متاالاتدلةاااىك أن سابقاالمشار إليهف  ويرى الباثخون    

من هذا المنظور، تكون األولوي  الق وى هي منع . وهي تقب  باللبا المترتب عليها في هذا اللانب ،آمنم

ت عف أيضاد التلاون الذي ب أ بين "  أنوعلح الواليا  المتح ة . نشر قوا  دمار شام  أي قوة هناه من
 . "وإلح توسيع تلاون  هذا ليشم  م ر وغيرها ،ا واألردنوتر ي إسرائي دول ص يق ، ة وصاد 

اا

اسم سماااا الص ا: الىاانر بم االليلاالىااا ي ضاةرىاالتفتتاالتاا سملل االايتاع  يبامسمللة

أي اللم   ،بلوماسي  الوقائي تللع في    الحاال  الح ال  أن ما ينبغي علح الواليا  المتح ة . العرلا 

ت   الح عتب  اللنف  أنقت ادي  وبالتلاون مع اآلةرين الستباق النزاعا  قب  بالوسائ  السياسي  واال

 . اللماعي

 

لن تنلأ باستمرار، ولهذا  بىرممسي االرةمئي الل، يؤ  ون علح أن األمريكانالل ي  من الوبراا  أنبي      

د بالتلاون مع دول أة أنيتلين علح الواليا  المتح ة   اتايز أوحالرى في تكون عاهزة لللم  عسكريا

 : باآلتي

 .ثين يته د الو ر الواليا  المتح ة أو أص قااها -

د علح الم نيين -  .ثين تشك  أسلح  ال مار الشام  ة راد ثقيقيا

 .ثين يكون الوصول إلح م ادر ال اق  الضروري  للنظام اللالمي مه داد  -

 . ع يالواليا  المتح ة بشك   إيذااثين يخبت نظام ما نيت  في  -

 .عماعي  إبادةعن  وقول  -

 ا

 من الخرفاو التهل ل عن ري من  ا بتوفر وثيت "الحر  الوقائي "إن الماثظا  السابق  بشعن     

 الميهوم شك دون يلكس وهذا أةرى، عه  من اللسكري  وطبيلتها عه ، من المستقبلي  الل و تحر ا 

 القوة طبيل  بتغير و أن  غير ".الباردة الحر " فترة طيل  سائ ا  ان الذي ةاص  الوقائي ، للحر  التقلي ي

 لف ،الرئيسيين علح المشه  اللالمي الياعلين بين ع ي ة وصرال قوة عاقا  ونشوا ال ولي ، اللاقا  في



 إلح هذا األمريكي، اإلستراتيلي اليكر في الحر  لهذه مناسب ميهوم صياغ  في تحول طرأ وأن يلبث

 .ح ها وقائي  ثربا تبني إلح ت عوا التي الل ي ة واألة ار الته ي ا  شك  في النظر إعادة عانب

 

مدن حمن استراتيلي  األ" الد  االرةمئي "ع اد ميهوم عن  ةليي  إ الترةفتقتضي الضرورة المنهلي      

 1001القومي االمريكي  التي رأ  النور في عام 
21
.  

الح  الميكرين من كخيربال وهو ما دفع ،الرةمئي  لىد     ضل مفهر  بىر ة هو الوثيق  هذه زمي   ما    

 التح يا  حوا علح بها تتلام  أن ينبغي التي لل ريق  المتح ة الواليا  منظور في كبي ا ادرح اعتبارها

 عاا فق  .1008 سبتمبر/أيلول من عشر الحادي أث ا  بل  ة وصا الل ي ة ال ولي  البيئ  في األمني 

 المحافظين تيكير عن الغ اا  اشيا ،يالتلخل الرةم   إلح ياححتراء ال  ع عقي تي من تيلي اإلسترا تغيير

وبهذا الملنح ينبغي رد التحول  .الوثيق  هذه صياغ  في واسع بشك  المؤثر Neo-coservatists الل د

 ئبنا Wolfowitz Paulأع   1441فيي عام . 1008سبتمبر /ايلول 88المذ ور الح زمن أبكر من 

ا :رئيسيتين فكرتين علح في  أ   القومي لألمن دليا آنذاه، األمريكي الحربي  وزير

 أو إقليمدي دور إلدح ال مو  من نلهفم من الب  محتملون، منافسون هف المتح ة الواليا  ثلياا أن ،األيلا

  ؛ينبغي مما أ بر عالمي

 .ل ولي ا للشؤون مازم  سم  األمريكي اللسكري الت ة  أن ،يالثمني 

     

 " The Defense Planning Guidance ال فاعيد  الو   دلي "  Wolfowitz إع اد  لك تبع ثف    

بدالتوقيع عليهدا، ثدف  (رامسدييل  دونالد )اآندذاه الد فال وزيدر قدام سدري ، وثيقد  حدمنا8221شدباط  82فدي 

 في مر زي  مكان  الوقائي  ما الهل اثتلت فكرةوق  .  بار عسكريين قادة علح األمريكي  اإلدارة طرثتها

 آةرين، م نيين وزعماا رامسييل  تيكير في طرأ الذي "الكبير التحول"  شيت عن ثيث الوثيق ، مضمون

ا.اللسكري اليل  وتيضي  الت ة  علح أ خر يلتم  أسلو  علح الل ي  التر يز في والمتمخ 

 الد ور ثدول تتمحدورو عدن االولدح أهميد  تق  ال أةرى وثيق  ص ر  الوثيق ، هذه أهمي  إلح باإلحاف     

ا: أم  كام  فملامت بنامء إلام ة" : عندوان تحدت ،"البداردة الحدر " بلد  اللدالف فدي ألمريكدا اللسدكري

 القدرن مشدرول حدمن اللد د المحدافظون يمخلهدا ،"جل ال ةا ن أجال مان يالاارا   القارات اهسات ااييي ،

ا The project of the new American century: الل ي  األمريكي
22
ا.

 ل ُّ علح الق ال اللسكري الذي يُ  ،في ظ  هذا المشرول ،إعادة بناا ال فال علحز  هذه ال راس  ر   وق      

بمدا يسدتليب وظدروف البيئد   -ي الق ال اللسدكري فم  ر القوة والهيمن  األمريكي ، وإعادة تل ي  دوره 

ثسدب  – ةرى ته دألمنع بروز قوى ال ولي  الل ي ة، ة وصا وإن واحلي  من المحافظين الل د، سلوا 

     . من ومكان  الواليا  المتح ة في اللالفأ -رأيهف 

 

 لىا  أسم الا اجع " :بلنوان وثيق  1997 عام (البنتاغون) وزارة ال فال االمريكي  عن ص ر   ما    

 "العسك    الرؤين فا الثر ة" :بلنوان 1999 عام أةرىو " اBottomاUp-reviewلقبا
23
تا أقر 

الولي  الخاني ، في  ثر  بوعو  إع اد الليش األمريكي ليكون قادرا علح ةوض ثربين علح غرار

في ثناياها المواطر المستقبلي   ( امسفيىل  ينملل)مكانين متباع ين من اللالف في الوقت نيس ، وق  ث د 

كام السي رة اللسكري  علح لواليا  المتح ة من أسلح  ال مار الشام ، لتبرير الحر  الوقائي ، وإثاعلح 

اللالف 
24
. 
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 ,The National Security Strategy of the United States of America: لمزي  من التياصي  ثول هذه االستراتيلي  انظر 

September 2002, available at:www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf                                                                         
22
 The report of the project for the new American century, available at : 

http://www.newamericancentury.org/rebuildingamericasdefenses.pdf 
23
 :لمزي  من التياصي  ثول الوثيق  والنقاشا  ثولها قارن 

Revolutions in Military Affairs: The Debate and the Opportunities, Northrop Grumman Review Magazine 

(February 1999). 
24
 ص ،2001) األهرام، مؤسس  :القاهرة (ثليف أسل  ترعم  ،ألمنل جل لة أم  كي  إست ااييي  الرةمئا، اللفمع بيري، .ج وليام  ارتر، .  أشتون 

 26  



 االستراتيلي التوع  مامأ  ة ابات عكستاالمريكي   الرئاس  زمام االبن بوش الرئيس تولي منذو    

 88وبل  ما عرى من أث ا  في  1001 انون الخاني  في االتحاد، ثال  في ة وصا الل ي ،

 عماعا " من تعتي المتح ة الواليا  اعههاتو التي المواطر أن إلح أشار، ثيث 1008سبتمبر /ايلول

 ال مار أسلح  يملكون الذين هؤالا من وأيضا ت عمها، أو وتؤويها ملها تتساه  دول ومن ،"دولي  إرهابي 

 ثيث من تغير  ق  المواطر هذه أن ل الما أن  وأ   إلنتاعها، يستل ون أو بها يتزودون الذين أو الشام 

 .يتغير أن يلب أيضا عليها الرد فإن وطبيلتها، م  رها

في  أعلن عن ما وحوثا أ خر ( امسفيىل  ينملل) وبالمقاب   ان وزير ال فال في ادارة بوش    

 وأثيانا الذاتي، ، وال فالPrevention الرةم   يت لب المتح ة الواليا  عن ان ال فال 18/08/1001

الحادي  القرن في البارزة المواطر من رهوغي اإلرها  ح  ال فال يت لب وق  في اللمليا ، المبادرة

 الهلوم أشكال أفض  اللي  ال فال يكون الحاال  بل  فيي األع اا، ل ى الحر  نق  واللشرين،
25
. 

" RMA -اللسكري  الشؤون في الخورة"  ب  ل  فيما اطلق علي   لك ت عف وق     
26
التي اشرنا إليها قب   

 لبلورة( PNAC) الل ي  األمريكي القرن مشرول حمن "الل دالمحافظين " تيكير عن ر عب   ،قلي 

 صياغ  الم لو  هو أن ،اإلطار هذا في ، )رامسييل )وأعتبر . للم الب األمريكي  يستليب "ع ي  عالف"

 عه ، من واللشرين الحادي القرن في األمريكي  القومي  الغايا  واأله اف تحقق ع ي ة إستراتيلي 

 1008 سبتمبر/أيلول 11 أث ا  الثق وقت في عنها  شيت التي وال فاعي  ألمني ا علح السلبيا  تقضيو

من عه  اةرى 
27
. 

 علح يقوم "ع ي  دولي نظام" وحع في الشرول إلح ودعوة صريح  ة   ،ال لي  هذا وفق ، انت  ما    

 إعدادة مدع  ، تزامنداوقائيد ب دي  اويد يوالكيم النوويد  األسلح  واستلمال اللالمي ، المتح ة الواليا  هيمن 

وانهيددار الملسددكر  السددوفييتي االتحدداد سددقوط عقددب األمريكيدد  اللسددكري  لإلسدتراتيلي  اماللد التوعد 

 الخاني  الولي  ثر  قيام من وما تبل ُ  ،االشترا ي
28
ا .

 

سبتمبر /أيلول 88وأث ا  " الباردة الحر " بل  ال ولي النظام في التحول مامأ أبرز ، إنيالخالص     

 في السياسي األمريكي السلوه توصيف ثيث من  لي  تغير ق  األمريكي اإلستراتيلي اليكر أن هو 1008

إمااات   بك  الواث  ممخا بالواليا  المتح ة الق ب وهيمن  قوة علح ترتكز التي الل ي ة ال ولي  البيئ 

 من ع د أع اا وة وم تلاه  هذا البل لتم هايس التي اإلستراتيلي  في النظر وإعادة عه ، من وقواع ه

 أةرى عه  من والتكوين الوسائ  ثيث
29
. 

ب أ   الذي السائ  األثادي بالمن ق وأستب ل ،اآلي يولوعي المن ق سر ُ  "الباردة الحر " نهاي  معف    

 ب بلتها الرأسمالي  باللولم  يتسف "ال ولي النظام" أصبأ ثيث ،الواليا  المتح ة األمريكي  تتزعم 

 األمريكي  الل ي ة ب بلتها الليبرالي  قيفو مبادئ ونشر لنق  رئيسي  قناة ات ان و ليهما األمريكي ، من والهي

  .األساس في

 (ماناالقارمااسات ااييي ااأل) الوثيقد  هدذه تضدمنتها التدي األساسدي  ويرى بل  الباثخين ان اللناصراااا

 يلي فيما اتاثل سبتمبر/ايلول من عشر لحاديا أث ا  بل  األمريكي  اللسكري  للرو  بالنسب  ومغزاها
30

ا:

 

 .لها مخي  ال عسكري  قوة تعمين بضرورة لايق إ امن -
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 George W. Bush, State of the Union Address, 29 janvier 2002, available at : 

www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/print/20020129-11.html 
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 The report of the revolution in military affairs, available at : 

http://www.defencejournal.com/2000/sept/military.htm 
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 .ممكن  م ة أطول األمريكي اللسكري التيوق باستمراري  التزا  -

 . شام تحره ة   عبر األق ح الح  إلح القوة هذه فوائ  استغالا -

 

   ثينذاهدفاع ووزير (عورج دبليو بوش) األمريكي الرئيس فطر من والو ابا  الوثائق هذه    ان    

 .االمريكي القومي األمن إستراتيلي  حمن "الرةمئي  الد  " ميهوم لبلورة النظري األساس شكلت

/ أيلول من عشر الحادي أث ا  بل  ع ي ة أمريكي   إستراتيلي  الرةمئي  الد   فك ة برز هكذا إ ن     

 في ملتم ة ونظري   لقي ة االبن بوش ورجع لرئيسفي عه  ا األمريكي  اإلدارة وتبنتها ،1008سبتمبر

 إستراتيلي حمن وثيق   1001 سبتمبر في األبي  البيت قب  من نشرها تف بل ما الوارعي ، السياس 

 ةالمتح  الواليا   تحتيظ عم ، إطار أو سياس  عن  -مياهيميا- تلبرالمتح ة، فهي  للواليا  القومي األمن

 .اللسكري ال لي  علح محتملين منافس  أو ته ي ا تشك  ألن طامح  تلتبر دول مهاعم  "ثق"  ب بموعبها

 مائم  ست بأ وبالتالي القريب، المستقب  في الحر  سيب أ الل و بعن احفت اض علح أساسا تلتم   ما    

 ،فعىا بير  علح الرد في تحولال أو القيام عن تلبر إنها أوحأ، بملنحو. بها يباشر الذي لل رف ع ا

 .الواليا  المتح ة ة وم قب  من مدتال معم  بير  لمنع بملهير  الابم  ة إلح

 ته ي ين بين اللمع في القومي، األمن إستراتيلي  وثيق  حمن الوقائي  للحر  األسمسي  النراة وتكمن    

 ث ولهف وإمكاني  عه ، من "مبييناه ب" و "الام ة  الليا" وهما أمريكي منظور من الو ورة بالغي

 .أةرى عه  من الشام  ال مار أسلح  علح

" الحر  الباردة"بل  انتهاا  األمريكي االستراتيلي اليكر في الرئيسي الت ور أن ،القراامىخص    

  :ما يلي علح تقوم جل لة ثالثي  معم ل  تبني في يتمخ  ،1008سبتمبر /ايلول 88ووقول اث ا  

 إلح ،"االثتواا" و "الردل" ميهومي علح االعتماد من األمريكي القومي األمن اتيلي إستر ادرا -

  اإلستراتيلي ؛ هذه في األساسي  الر يزة باعتباره "الوقائي اللم " ميهوم علح االعتماد

  ؛عموما اللسكري  والقوة األمريكي  المسلح  القوا  بني  اطر   -

 .اللسكري  التكنولوعيا في الت ور نم ممكن  درع  أق ح إلح احستفم ة -

 

مدن  خاسا اأناراعالوبراا والباثخون األمير يون الح أن الواليا  المتح ة تحتاج إلدح  وفي ثين ، اشار    

 : الق را  اللسكري  لتنييذ هذه االستراتيلي 

 

 . للددددددددردل ولحمايدددددددد  الواليددددددددا  المتحدددددددد ة وثليااهددددددددا مددددددددن أي هلددددددددوم القاااااااال اتاالنري اااااااا  -8

 . ال اةليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تااألمنياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا القاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ا -1

 . الضددددددددددددددروري  لانت ددددددددددددددار فددددددددددددددي الحددددددددددددددرو  األساسددددددددددددددي  القاااااااااااااال اتاالتقىيل اااااااااااااا  -1

 . والتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة  السددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريع ةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال اتااحنتراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  -2

 . ةل اتالىاااقل ماالاسمللةااهنسمني  -2

ا

ا(.اجر حا بىيرابرش)الااحقب ا اآلننعر ا    

في ث و  تحوال  استراتيلي   1008 سبتمبر/أيلولتسببت أث ا  الحادي عشر من   ما هو ملروف    

و ( Hiroshima هيروشيما)    من مهم  ال يق  زةمها أهمي  عما أث ث  تيلير القنبل  الذري  في

، فلف تل  الهلما  اإلرهابي  تح   في مناطق نائي  مخ  الشيشان، 8222عام   Nagasaki)نا ازا ي(

 1و ما ألغح يوم  . اتها   المتح ة األمريكي الواليا اراحي والشرق األوسن فحسب، وإنما انتقلت إلح

االستراتيلي  ال فاعي  التي  انت سائ ة في  لك الوقت، فإن أث ا  الحادي عشر من  8222أغس س /آ 

قبلها من استراتيلي  دفاعي ، فق  ا تسبت االستراتيلي   أب لت ميلول ما  ان ساريا 1008 سبتمبر/أيلول

د يتمخ  في  والتقلي ي النووي ا  البل ين   .اإلرها بل اد ثالخا



ورغف أن إيلاد توازن بين القوتين النووي  والتقلي ي  ق  أثق   اه  الرؤساا األمريكيين علح مر اللقود     

أن يبحث عن استراتيلي  دفاعي   ا  ثاث   (عورج دبليو بوش)الرئيس األمريكي    تلي ن علحالسابق ، فإن

: لتقلي ي  لف تتوقف عن استنزاف ملظف الموارد ال فاعي  في مناطق مخ وفي ثين أن األسلح  ا. أبلاد

 وريا : البلقان، وهايتي، و وريا اللنوبي ، والمحافظ  علح اللاهزي  للت  ي ألع اا محتملين مخ 

الشمالي ، وإيران، واللراق في وقت من األوقا ، فإن الته ي ا  النووي  رغف انحسارها بل  انتهاا 

  .اةرى من اللالف شبحها يلو  في األفق في مناطق بقي   "اردةالحر  الب"

 بل  ثالث في الملادل ، وهو نول ع ي  من أنوال الحر  علح المستوى االستراتيلي  اإلرها  لق  أط     

 ال ي ة  حمن إطار النمو عين النووي والتقلي ي
31
االستراتيلي  األمريكي  وتشكيل  قواتها من  وعانت ،

ليس ظاهرة ع ي ة، إ  ا تو  الشلو  بنيران  علح م ى  -  تكتيك –واإلرها  . ي مواعهت ق ور ف

أظهر  استل اد المت رفين لشن ِ  بعشكال  1008 سبتمبر/أيلول، ولكن أث ا  الحادي عشر من طوي 

تت لب مكافح  هذا الشك  الل ي  من أشكال اإلرها  طريق  " لقيلةابرش"بحسب و. استراتيلي  ع ي ة

اللمليا  السري  والقوا  الواص  علح ن اق واسع،  ع ي ة في التيكير، وتقنيا  مت ورة، واستو ام

د في  وتو يص موارد إحافي ، فضاد عن االثتياظ بمق را  نووي  وتقلي ي ، وتتمخ  المسعل  األ خر إلحاثا

 .صياغ  عقي ة استراتيلي  ال تقت ر علح بل ين من أبلاد الحر ، وإنما ثر  ثاثي  األبلاد

لف ت بأ  امل   اإلبننتها إدارة بوش بن استراتيلي  الحر  اإلستباقي  التي تأوالب  من االشارة هنا الح     

، وهي الهلما  التي 1008البناا النظري ومح دة األه اف إال بل  هلما  الحادي عشر من سبتمبر 

فرحت علح الواليا  المتح ة األمريكي  إعادة النظر في عقي تها األمني  التقلي ي  السابق  والمتضمن  

د ( الردل واإلثتواا)ن ري ع  -بحسب بوش وفريق  - لف تل  قادرة ثيث أن تلك االستراتيلي  الق يم  نسبيا

لألمن  - علح االستلاب  للتح يا  األمني  التي يير منها هذا النول من الته ي ا  الو يرة وغير المعلوف 

 .القومي األمريكي

إال  1008سبتمبر /يلولأ انت تليش مرثل  تحول قب   علح الرغف من أن السياس  األمني  األمريكي و    

الناعم  عن هذه الهلما  أحافت إليها بل اد ع ي اد، فق  واعهت الواليا  المتح ة ته ي اد  " فالصل"أن 

لحماي   متكامل ع ي اد ومتغيراد، في ثين وع   الحكوم  األمريكي  نيسها من دون فكرة شامل  أو ة   

 . رهابي  ع ي ةمن أي هلما  إ الباد

 

الستراتيلي  الحر  االستباقي  األمريكي  بضع أه اف  ،لق  ث د المذهب اللسكري األمريكي الل ي  هذا    

ااه بم : رئيسيان هما اثنمنإستراتيلي  منهما  االرممل، مكمفد  االلمم  اأسىد  اانترم  امن وال  .يالدل

مكن القول إن الحربين الوقائي  واألستباقي  هما لشر  هذه النظري  بشك  مي  ، ولكن ي هنا يتسع الملال

وق  إفترض ع د من الللماا األمريكيين أن هذا النول من  .إثتمال آةر  و طابع موتلف إلح ث  ما

د إن  ان علح ال لي  التقلي ي أو علح ال لي  النووي، آةذين بلين  الحرو  يمكن أن يكون من قيا

مؤثر "لحر  النووي ، عن ما يلم  ال رف األول إلح إطاق هلوم االعتبار ثلف المغامرة الذي يرافق ا

وإن مخ  هذه  ،ملتق اد بإثتمال للوا هذا ال رف إلح سبق  في الهلوم ،ح  ال رف اآلةر "وفلال

 ."أه اف دفاعي "الحرو  تلتبر من الحرو  المق ودة ما دامت تسلح إلح تحقيق 

 

نشر  في ثالثايثمئقاافي ، و لكإلح سياس  أمني  ع ي ةوعر  صياغ  الرد األمريكي علح الحاع      

االاتدلة)ا:وهي 1001اللام  الىرح مت االقرما ااألمن اا(إست ااييي  الاكمفد ا)ي االقرمي  احست ااييي 

موتلف أوع   ث د  وهذه الوثائق الخا   (.احست ااييي االقرمي األمناالرطن)ياا(أسىد االلمم االرممل

علح ال لي ين )  وعسكري  ودبلوماسي  وقانوني  يييترض أن يحش  أدوا  سياس اللوا  األمريكي الذي

 . حمن برنام  إعمالي لتلزيز األمن األمريكي( المحلي وال ولي
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؛ (1001تب القانوني ، دار الك: القاهرة) اح بم افااضرءاالقمنرناالليلامسل  عب  الرثمن قاسف، : لمزي  من التياصي  ثول الميهوم قارن 

امتصم م  ين  و  ديون، :  ذلك الرالم االعملاا: االنظم  ايمستقبل مر ز االمارا  لل راسا  : ابو ظبي)ترعم  صا  عب  الحق  اح بم 

 .(1002والبحو ، 



 احستبمةي االد  ااست ااييي  (عورج دبليو بوش) االمريكي في ثين  الرئيس ث  د ،وهكذا    
32
وتبنتها  ،

البيت )السياس  الوارعي ، بل ما تف نشرها من قب   ونظري  ملتم ة في  لقي ة في عه هاإلدارة األمريكي  

 National إستراتيلي  األمن القومي للواليا  المتح ة)حمن  1001سبتمبر /أيلولفي  (األبي 

Security Strategy of the US .) 

 (عورج دبليو بوش)في عه   ستراتيلي  اإلدارة األمريكي األبلاد الكامل  إل وبهذا الملنح يمكن القول أن    

د إال عن ما أعلن بوش ما وصيت   د للتحره "بعن   "ل تايمزااليينانش"لف تتضأ تماما مب أ ع ي  تماما

 United States Military Academyاال اديمي  اللسكري  االمريكي  في ة اب  في و لك " االستباقي

(USMA)   1001 يويون/ثزيران االول منفي  "وست بوينت"في م ين
 33 

 :الذي قال في و 

الددردل ... ليتددرة طويلدد  مددن القددرن الماحددي اعتمدد  الدد فال األمريكددي علددح مبددادئ الحددر  البدداردة"

إال أن الته ي ا  الل يد ة تت لدب . في بل  الحاال  ما تزال هذه االستراتيليا  صالح  للتنييذ. واالثتواا

د تيكيددراد ع يدد اد  د فددي التلامدد  مددع شدد(   حدد  الدد ولوهددو التوعدد  بخددعر هائدد)فددالردل . أيضددا بكا  ال يلنددي شدديئا

د ثددين نتلامدد  مددع . أو مددواطنين تريدد  ثمددايتهف إرهابيدد  ةييدد  ليسددت لهددا دولدد  وال ي ددبأ االثتددواا ممكنددا

د تاتوريين موتورين لد يهف أسدلح  دمدار شدام  قدادرين علدح توصديلها بال دواريخ إليندا أو علدح توفيرهدا 

 ."سريلحليائهف من اإلرهابيين بشك  

ال نست يع أن نخق في  لما  ال غاة ... ال نست يع أن نحمي أمريكا وأص قائها بتمني األفض ": واحاف

لو انتظرنا . الذين يوقلون بك  ةشول اتياقيا  منع انتشار أسلح  ال مار الشام  ثف يورقونها بشك  منظف

د سنكون ق  انتظرنا أ خر من الا  ".زمثتح تتلس  الته ي ا  أمامنا تماما

 مدا ي دي  أثد  مسدؤولي اإلدارة  –" الخعر االستباقي"علح  إ ن  قائم هذه" بوش عقي ة"ن ويلني  لك أ

في ثدين ستسدلح الواليدا  المتحد ة األمريكيد  باسدتمرار : "في استراتيلي  األمن القومي المخبتاألمريكي  

عبددر  ، ا اقتضددح األمددر  لددكإ ،الت ددرف لوثدد ناللح دول علددح تعييدد  الملتمددع الدد ولي فإننددا لددن نتددردد فددي 

 "ممارس  ثقنا في ال فال عن الذا  استباقيا  
34
. 

ي االدارة االمريكي  لف تقف إال بتللي  تبن 1008 سبتمبر/أيلول 88أث ا   و ما قلنا سابقا، فإن    

ي  الل ي ة فق  توغ  المؤمنون بها قب   لك بسنوا  في دوائر القرار االمريكي ب رع   اف  لاستراتيلي

سبتمبر و /أيلول 88 أيام قليل  من الذ رى السنوي  االولح الث ا  فبل  ".عقي ة بوش"للللها عقي ة رسمي  

مناالقرماااألا است ااييي"اص ر  االدارة االمريكي  وثيق   تحم  عنوان 1001سبتمبر  81تح ي ا يوم 

 ،الذي قام بتق يف موعز لها ،(و بوشعورج دبلي) من الرئيس االمريكي موقل " لىرح متاالاتدلةااحم  كي 

دة للسياس  ث  ال وائر الرئيسي  المح ِ أ ،(مللس االمن القومي)من انلاز  علما أنها من الناثي  الرسمي 

 الوارعي  االمريكي 
35
  (Condoleezza Rice) ن  من المرعأ ان تكون  ون وليزا رايسأغير  .

 . هي المسؤول  الرئيسي  عن  تابتها ثينذاه المشرف الرئيسي علح انش   مللس االمن القومي

االشارة هنا الح ما قال   ،الح يث عن هذه الوثيق قب  و ،ومن عه  أةرى تقتضي الضرورة الح ان     

 عورج دبليو)االمريكي  ثقيب  الوارعي  في الوالي  الخاني  للرئيس (كرنليليزاا ا س)بتولي  خيرون أن  

نائب )ق  ثققت االنسلام والتوافق بين عناصرها المحوري  الياعل   ، تكون االدارة االمريكي (بوش

  (. ون وليزا رايسمن القومي رامسييل  والمستشارة السابق  لأل الرئيس ديك تشيني ووزير ال فال دونال 
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 :القاهرة (ثليف أسل  ترعم  ،، است ااييي اأم  كي اجل لةالألمن:االلفمعاالرةمئا ارتر و وليام بيري، .أشتون  : لمزي  من التياصي  قارن 

ا-ا0221أ ىراا11الرةمئي اياهستبمةي افاااهست ااييي ااألم  كي االرممى ابعلاأحلاثاعلح بشار بكر اغوان، :  ذلك؛ 1002 األهرام، مؤسس 

االنظ ىايالتطبيقا اط، إستراتيلي  الحر  االستباقي  دمحم الهز:  ذلك ؛ 1081 لي  الللوم السياسي ،  :، رسال  ماعستير، عامل  النهرينالتطر 

، ترعم  قاسف ″1001-1002إستراتيلي  بوش  -أربل  أعوام لتغير اللالف "برينو ترتري ،: ؛  ذلكم  ر سبق   رهاألمريكي  اللذور واأله اف، 

 .   والثقا 11، ص 18/1002 ، الل دميى االفك االسيمساالمق اد، 
33 R.Wolf, Bush Doctrin, Finantioal Times, 21 June 2002. 
34

United States of America, Department of Defence, Quadrennial Defense Review Report. February 2010, op, 

cit. p. 6  
35
 http://www.whitehouse.gov/nsc/nssall.html: يمكن االطال علح هذه الوثيق  في الموقع االلكتروني التالي 



ان يتلمس يمكن "  Foreign Affairs "في ملل   دراس  (رايس) نشر ( 1000فبراير /يناير)فيي     

وبحسب رايس . في ثقب  بوش االبن للسياس  الوارعي  الل ي ة للواليا  المتح ة فيها ت ور رايس المرا

 هي مبم ئاخاس ااسمسي هذه السياس  يلب ان تن لق من فان 
36
:  

 . مؤهل  لضمان استمراري  وتوط  التيوق االمريكي بنمءاةرةالسك     

امف - ايسيمسا ااةتصم ي النار يقوم علح ثري  التلارة ونظام نق ي دولي راسخ يو م  ترحالتأسيس

 . م الأ الواليا  المتح ة وعاقاتها الوارعي 

 . ، وة وصا اولئك الذين يشار ون الواليا  المتح ة قيمهاادل ثايانعمشاالعالةمتامعاالدىفمء -

 . روسيا وال ين ، وة وص معالقرىاالكب ىابنمءالالةمتامقبرل ايمترازن امع  

وإيقاف  ، المتمردة علح الشرعي  ال ولي Rogue Regimes"ااحنظا االام ة "الدسماالصم  امعا  

 . محاوالتها للقيام بموتلف اشكال االرها  وت وير أسلح  ال مار الشام 

   

النظام "اغ  عادة صيإهو  الواليا  المتح ةن التح ي الم رو  علح أرايس وبهذا الملنح، رأ      

ه افها االستراتيلي ، باستغال اليرص  السانح  التي وفرتها المرثل  االنتقالي  أم الحها و وفق "ال ولي

، ملتبرة ان ادارة  لينتون ق  استب لت مليار الم لح  القومي  بمقول  الم الأ "الحر  الباردة"التي تلت 

القومي  االمريكي ، باعتبار  و فكرة الملموع  ال ولي ، في ثين يتلين اع اا االولوي  للم الأأاالنساني  

ان تر يز الواليا  المتح ة علح م الحها الذاتي  يؤدي عمليا الح تلزيز الحري  والسلف والرفاهي  

 االقت ادي  في اللالف
37
هي قيف  وني ، وال شك ان نشرها وتوطي ها  -ثسب رايس  - فالقيف االمريكي . ! 

 وةل ت(. أي الواليا  المتح ة نيسها)لأ من يؤمن بها اسه  عن ما تكون موازين القوى ال ولي  في صا

، الح ان السياس  الوارعي  لادارة "ال اع ة"رايس في تحليلها المسهب لللاق  مع القوى ال ولي  التقلي ي  

ميتوث  علح الوارج، بي  ان ةلييتها المرعلي  هي الوعي   وني اللمهوري  الل ي ة يلب ان تكون 

 . االمريكي  وال فال عنهابالم لح  القومي  

الت ور يحم  حمنيا مؤشرا  التغير الذي ث   في الرؤي  االستراتيلي  االمريكي  بل   إن هذا    

 : ساسي  هيأ ثالثانقمط، علح االق  في 1008سبتمبر /أيلولث ا  أ

لح مقتضيا  علح التزاما  الواليا  المتح ة الوارعي  وع اك  ساايلر  االاصىد االقرمي ااحم  كي   

 . الشرا   ال ولي 

، ومقي ة بتوازناتها التي لف تل  "موروثا  الحر  الباردة"ب يتها من  التد  امنافك ةاالر لي االليلي   

 . قائم 

ب يت  من مت لبا  الم لح  القومي   التغيي االل اق اطاافااالعملما"ممن أ"ادايلاالرح متاالاتدلةا  

 . االمريكي 

 

سبتمبر /أيلول 88ق  تكون ثقب  الوروج من ص م   "Conde era ثقب   ون ي"ن القول ان ذا يمكهول    

والبحث عن صيغ  توفيق ممكن  بين طوبائي  المحافظين الل د الل واني  ومقتضيا  وا راها  الوحع 

 . ال ولي

ان من االشارة هنا الح  ، فإن  الب مناالقرماالىرح متاالاتدلةااحم  كي األا است اايييوثيق   أما بشعن    

ن تنشر الواليا  المتح ة وثيق  رسمي  تللن فيها أفليس من الملتاد . االعان عن مخ  هذه الوثائق أمر نادر

نها أمن الو ع االعتقاد ب  هناه من يرى أن   ،الرئيسي  الستراتيليتها اللسكري بشك  تي يلي عن المبادئ

الحر  "هف مامحها منذ االشهر االولح لنهاي  أتكونت   ب ،1008 تمبرسب/أيلول 88ولي ة ما بل  

 .8221و صاغ المؤمنون بها تقارير وقع تبنيها رسميا منذ  ،"الباردة
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  Condoleezza Rice, Campaign 2000: Promoting the National Interest, Foreign Affairs, Vol. 79, No. 1 (Jan. - 

Feb., 2000), pp. 46-47.   
37
  Op, cit, p. 62 



ته ي ين  للحر  الوقائي  حمن وثيق  إستراتيلي  األمن القومي، في اللمع بين النراةااألسمسي وتكمن     

 من عه ، وإمكاني  "اإلرهابيين" و "ل ول المارق ا"وهما  (طبلا من منظور أمريكي)بالغي الو ورة 

وهذه المياهيف، وغيرها الكخير، عاا   تلابير عن . ث ولهف علح أسلح  ال مار الشام  من عه  أةرى

 .1008سبتمبر /أيلول 88ال يناميكي  التي اصابت االستراتيلي  االمريكي  بل  

 "بوش عقي ة" باسف ال وائر بل  فيو ما قلنا سابقا فق  عرفت هذه االستراتيلي      
38
و لك في شهر  

 اللسكري " ويست بوينت"بكلي   عن ما القح بوش ة ب  1001يونيو /ثزيران
39
الذي عر  االشارة إلي   

إن االستراتيلي  ال فاعي  : "الكلي  قائاد  طا  بوش ةاطب "الحر  الباردة"ةليي  انتهاا  فللح. سابقا

دة  انت تلتم  في السابق علح عقي تي الردل واالثتواا، وربما مازال من األمريكي  إبان الحر  البار

د ع ي اد من  الممكن ت بيق هاتين االستراتيليتين في بل  الحاال ، ولكن ثم  ته ي ا  ع ي ة تت لب نوعا

 ناانتظر ق  نكون  لك فملنح استل ادها، الته ي ا  تستكم  ثتح انتظرنا ما إ ا: "قائاد  مضحو ".التيكير

 مستل ين نكون وأن واللزيم ، النظر ببل  األمريكيين عميع يتحلح أن أمننا ويت لب الازم، من أل خر

 أن القرماااألمنااست ااييي  في الموحح  االستباقي  الحر  تياصي  وتللن". استباقي بلم  للقيام

 بشن نيسها عن ال فال في ثقها لممارس  األمر لزم إ ا بميردها اللم  في تتردد لن" المتح ة الواليا 

 األمن استراتيلي  تؤ   وإ ". وبل نا بشلبنا أحرار إلحاق من ومنلهف اإلرهابيين، ح  استباقي  ثر 

 ،"وشيك  هلما  من ة ر" ح  اللم  في ال ول ثق من ال ولي القانون  يل  ما علح األمريكي القومي

 وتمضي .اإلرهابي للل و "الخوري  ال بيل " بسبب" يشيك "  لم  تيسير في النظر إعادة تقتر  فإنها

 الته ي   ان فكلما اليوم؛ أع اا وأه اف مق را  مع الوشيك الته ي  ميهوم نكي ِف أن ينبغي: "قائل  الوثيق 

 لحماي  توقلاتنا علح باالعتماد عم  اتوا  الضروري من وأصبأ السلبي ، مواطر ازداد   لما أ بر،

 بععمال تقوم سوف المتح ة الواليا  فإن الل و، هلوم ومكان زمان موضالغ ا تنف لو وثتح أنيسنا،

د، ته ي اد  الل و يشك ِ  ال وثتح. الضرورة عن  استباقي   الضرب  تشن سوف المتح ة الواليا  فإن وشيكا

 ".المساع ة لهف يق  م أو من ، بللف يعويهف ومن اإلرهابيين، ح  األولح

 : فكار اساسي أ  ثاث عن" لقيلةابرش" مهن سودافع     

ابتفرقاغي امسبرق. أ ااتايز ااحم  كي  اليوم تتمتع الواليا  المتح ة بموقع قوة عسكري  ال :"إناالقرة

 (. مق م  الرئيس")يوع  لها مخي 

اإ.   ااي االبم  ة االد   انهم   اةبل امم امنذ االارجر ة ااحمني  االاعضى  ااح بم "ن االتهل لا" اضدت

ثسب نص  -نها تتوفر ال ألإترقح الح مرتب  الته ي  الرئيسي نها ال أغير  ،ال ابناال ئيساالالمناالعملاا

و . علح ع اا للواليا  المتح ة و علح اسلح  دمار شام  هي" دول مارق "علح ثلياا في مرتب   - الوثيق 

من تح يا  ع ي ة و قاتل  ظهر  :"هكذا يشك  هؤالا ملموع  واث ة من دون إبراز األدل  علح  لك

 ةال سنوا  التسلينا  شه نا ظهور ع د صغير من ال ول المارق )....(  ال ول المارق  و االرهابيين

)...( ال تولي أهمي  للقانون ال ولي)...( ترهيب شلوبها[ منها)...( ]التي تشتره في ع د من ال يا )...( 

و ترف  القيف )...(  ل اللالفو تمول االرها  ثو)...( و هي م مم  علح ثيازة اسلح  ال مار الشام 

 (. 82و  81ص)) "االنساني  االساسي  و تكره الواليا  المتح ة و المبادئ التي تؤمن بها

ليستابااالهلفاالعسك يا"االايارلمتااح بمبي "الاراجه االعسك   اضلابذهاو في النهاي  فان . ج

الىرح متا"اادطيم"ال ئيساابلاانا االاعم    االسيمسي  افااميمحتاجغ افي امدل ةالسيط ة ا،الاتدلة

ا  -غير ان طبيل  الل و . بااالاها االعسك   ااحكث االدمحما،"الليااالام ة "ماثى افاا ياابأس بم

                                                           
38
، (ن. .د)مر ز ال راسا  االشترا ي ، : القاهرة) اهست ااييي االكب ىالإلمب اطر   ااألم  كي أليكس  الينيكوس، : لمزي  من التياصي  قارن 

 والثقا 1ص 
39
 : لمزي  من التياصي  ثول نص هذا الو ا  انظر 

Text of President Bush’s Speech at West Point, http://www.nytimes.com/2002/06/01/international/ 

02PTEX-WEB.html. Hereinafter “Speech at West Point”. 



و الذي ال يستلزم الت ة  اللسكري  "(Deterrence) الردل"تيرض التولي عن ميهوم  -ثسب الوثيق 

و في المقاب  . "الحر  الباردة"  الوارعي  االمريكي  طيل  ساسيا يتحكف بالسياسأالمباشر و ق   ان ميهوما 

اي اعتماد  ،ال ول دون انتظار تورطها في اعمال ملادي  هذهفان هذه المرثل  الل ي ة تيرض حر  

يلب علينا ان نكون متهيئين لوقف ال ول المارق  و أعوانها من االرهابيين ":"الحر  االستباقي "سياس  

رين علح الته ي  او استلمال اسلح  ال مار الشام  ح  الواليا  المتح ة و ثليائها و قب  ان ي بحوا قاد

 لق  مضت ثوالي اللشر سنوا  ثتح است لنا ان ن ره ال بيل  الحقيقي  لهذا الته ي  الل ي )...(  اص قائها

لو  الردل دفاعا اس [ةال الحر  الباردة]و  ان )...( والأفا يمكن ان نتره اع اانا يضربوننا )...( 

ق  نلاع  لمواعه  قادة ال ول المارق  و ألكن هذا االسلو  المرتكز فقن علح الته ي  بالرد اصبأ . ناعلا

و علح م ى قرون )...(  ممهفأ خر ت ميما علح المواطرة و المراهن  بحياة شلوبهف و ثروا  أالذين هف 

اعت اا قب  ان يتمكنوا شرعيا من الرد لل فال عن  مف ال تحتاج للتلرض الحن األعاعترف القانون ال ولي ب

لق  اشترط علماا القانون و القضاة ال وليون شرعي  . انيسهف ح  قوا  تمخ  ة را وشيكا لاعت اا

االستباق بوعود ته ي  وشيك  خيرا ما يتمخ  في استنيار بي ن للليوش و االساطي  و القوا  اللوي  

ال ول . نحي ن ميهوم الته ي  الوشيك مع ق را  و اه اف اع اا اليوم يلب علينا ان. استل ادا للهلوم

عوحا عن  لك يلتم ون )...(  المارق  و االرهابيون ال يلملون علح مهاعمتنا باستلمال الوسائ  التقلي ي 

و لمنع او استباق مخ  هذه )...( عمال ارهابي  و في امكانهف ان يستلملوا اسلح  ال مار الشام أعلح 

ص ")بشك  استباقي ،ا ا دعت الضرورة ،عمال الملادي  من قب  اع ائنا ستت رف الواليا  المتح ةاال

التبني الرئاسي لهذه سبتمبر فاعا رئيسيا في /أيلول 88من الب يهي ان تكون اث ا  (. 82و  82

 . عان عنهاو اإل  االستراتيلي

أ خر  ، ب مكرس  في السياس  األمريكي فكرة ائي  استباق الل و والحر  الوق ق  أصبأوبهذا الملنح ف     

تقوم  الواليا  المتح ة يي استراتيليتها السابق   انتف. بحت عزاا من استراتليتها الل ي ةأص من  لك

إال في بل  الحاال  في أمريكا ، "الشرعي  ال ولي "من  اولكن بغ ا ،بحرو  إما باألصال  وإما باإلناب 

وبل  ص ور هذه الوثيق ، التي أما  .ملال امريكا الحيوي "لحر  الباردةا"ل  في أثناا الاتيني  التي  انت ت

. لت ة  المباشر وبقرار أمريكي صرففق   رست الواليا  المتح ة فكرة ا ،انقال ااست اايياتل  بمخاب  

تملي  م الأ  ايأمريك اقرار ،اع ا ف هذه اللحظ  ذمن تل ، فالواليا  المتح ة ترى أن الحرو  اإلستباقي 

، أو تل  بحاع  إلح الحلياا واألص قااالواليا  المتح ة لف  وبوحو  أدق فان!! األمن القومي وحرورت 

تماعي  و ذلك لف تل  اللناصر الخقافي  واإلع 1001 في اللراق علح حر الثتح اللماا وةاص  بل  

 اإلقت ادعن  وأاللناصر اللسكري   نللت ة  األمريكي مني ل  ع
40
. 

ا إ ن ، ث  1001في عام      ةال  الراف  للحر  الوقائي  "اإلعمال الوطني"ملحوظ في انقال 

، ثيث تقبلت الواليا  المتح ة األمريكي  استراتيلي  الحر  االستباقي  من القرن اللشرين الومسينيا 

فمنذ ص ور . "ة بوشعقي "ثسبما ورد في ( الد  االرةمئي التي  ان يُ لق عليها في الومسينيا  اسف )

، شغلت الحر  علح اللراق وسياسا  االنتوابا  الرئاسي  1001استراتيلي  األمن الوطني عام 

عقا  أث ا  الحادي عشر من األمريكيين، فان رفوا عن مناقش  أول استراتيلي  قومي  ت  ر في أ

شرعوا في عملي  تقويف اعي  إال  أن المنظرين االستراتيليين وةبراا الشؤون ال ف .1008 سبتمبر/أيلول

الح يث عن   استراتيلي  لووض الحر  علح اإلرها ، فكخُر "الحر  االستباقي "مزايا وعيو  

 "الم  اقي  األةاقي " ، و"الياعلي  اللسكري " ، و"تل د األق ا " ، و"القانون ال ولي" :مخ  م  لحا 

ثقب  الومسينيا   الذي  ان سائ اد في د  االرةمئي ال و الد  ااحستبمةي التمييز بين فلف يل  . وغير  لك

د للنقاش ق   "الحر  الوقائي "ب الد عن  "الحر  االستباقي "، رغف أن االستو ام الواطئ لم  لأ م روثا

 .غير محمودةيؤدي إلح نتائ  

يد  فمندذ وقدت طو. الهير الىاا يل اباالىاايشكاالقيم ابعالالساك يعلح انها  احستبمةي ق  عرفت ف

 . تحره إلثباط ة ر فوري عاثف وواحأال بمخ  هذاسمأ القانون ال ولي والممارس  اللملي  

                                                           
  . 11 ص ،(1002دار اليكر، : دمشق)اسبتاب ا11الع  ايلملماممابعلا، غليونبرهان  40



 

إلاالناالداا  اضاالا يلا ا اكنهااماأناااثاالاخطا ا افاااالدظاا امسااتقبىي افقدد  عرفدت علددح انهددا  الرةمئياا أمدا 

 . معين 

 

ش بدددين هدددذين ادارة بدددو خىطااات، 1008 سدددبتمبر/يلدددولأوبت دددلي ها لحملتهدددا بلددد  الحدددادي عشدددر مدددن     

في  ص ام ثسيننظام لتبرير ما تبين ان  ثر  وقائي  ح   "االستباقي "كلم  لالميهومين، و لك باستلمالها 

 . اللراق

 

 ال ولي القانون أن إلح لن ن في االستراتيلي  لل راسا  ال ولي المله  م ير( بيسبر غا.ف) أشار لق     

 .والو ف ال  يق بين الولن إلح استو امهما في ال ق  ع م يؤدي وربما بوحو ، بينهما يميز الحالي

 

د  محوراد  الرشيكاالتهل ل قضي  تل     ما      االستباقي  الحر  شرعي  ثول الم روث  األسئل  في أساسيا

 أنتوني) ال ولي القانون أستا  إفادة ثسب - ال ولي القانون نظر فيي ،(الوقائي  الحر  األصأ علح أو)

 الحر  ميهوم ا تسبت لو شرعي  االستباقي  الحر  تلتبر - (Anthony Clark Arend آرن   اره

 شرطان توف ر لو فيما نيسها عن لل فال استباقي عم  اتوا  في ال ول  بحق يلترف ال ولي فالقانون الوقائي ،
41
: 

د  ته ي اد  تمخ  أةرى دول  أن إثبا  أي اللم ،  لك حرورة إثبا ( 8)  .عليها وشيكا

 .القوة استو ام في اإلفراط وتلن ب الته ي ، مع يتناسب اتوا ه تف الذي اللم  نإ( 1)

 

اساسيتين هما  ةمللاينعلح  "الحرو  االستباقي " تستن ومن عه  اةرى 
42
 : 

ااآلخ ا - االط ف اللياني  الىا االاؤكلة ااأل ل  اانتظم  ا ين االابمغت  االض بمت الىا احلتام 

 .الاستهلف

ا - ، وبالتالي فهي استراتيلي  ميتوث  االثتماال  وال تتقي  الادتالالىااالسالحاالنريياحلتام 

 .بح ود اللغرافي  السياسي  وال بالقواع  الناظم  للقانون ال ولي

 

 فىسف نها تقوم علح يكي  الح مكوناتها أمكننا القول أاالمر" الحرو  االستباقي "وا ا فككنا استراتيلي      

من القومي للواليا  المتح ة في    لحظ ، ع و ملهول يته د األوعود ة ر محتم  من  تيترض سيمسي 

ح ها /ن ال يكون الته ي  ثاصا باليل  من دول  او منظم  لكي تواض ح هأ افت اضتقوم علح   ما

 و "البيت االبي "نما يكيي ان يتف ت وره من قب  مرا ز التو ين االستراتيلي في إالحر  الوقائي ، و

 . للمبادرة الح تلك الحر  "البنتاغون"

 إلح تسلح ألنها واألةاقي ، القانوني  أبلادها عميع في الوقائي  الحر  مشروعي  ع م عليا يب و وبهذا    

في هذا  ةاص  ع ي ة دراسا  أنلز  وق  .المحتم  الل وان أو الته ي  ح  الرد ةال من القوة تيسير

 ال ولي  الشرعي  ن اق عن ةارع  واعتبارها الوقائي ، الحر  يفتحر إلح أصحابها سلح ،الملال
43
. 

  

 "التهديد الوشيك"ماذا يعني 
في اليمين المحافظ " ال قور"التي هي مح ل  ليكر  ،االستباقي  الحر  استراتيلي من الملروف أن     

 النظر إعادة يت لب ر،سبتمب/أيلول 88 بل  ما عالف بعن تلادل ،"بوش عقي ة" في ورد ثسبما االمريكي،
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 ألغح ق  باإلرهابيين الوثيق وارتباطها الشام  ال مار أسلح  انتشار إن ثيث ،"الوشيك الته ي " ملنح في

وبهذا ". الوشيك الته ي " عوهر وبواص  ال ولي، القانون عليها نص التي للضرورا  المعلوف الميهوم

د  تيسيراد " بوش عقي ة" تق م لفالملنح،   ثالها علح ال ولي القانون بنود ظلت بينما الوشيك،  ي للته واححا

 ال ولي القانون قب  لو فيما أن  إلح(  اره آرن ) ال ولي القانون ةبير وةلص .عليها تل يا  إدةال دون

 اعتبر  لو ثتح شرعي ، ست بأ االستباقي  الحر  فإن الوشيك، للته ي  الضمني "بوش عقي ة" تيسير

د  عماد   السياسي  النظر وعه  من اقوأثم طائشا
44
. 

 حمن االستباقي  والحر  الوشيك للته ي  ع ي  تلريف إدةال يمكن  يف: هو الم رو  السؤال ولكن    

د  ،ال ولي القانون بنود  للبيئ  إشارة المتح ة األمف وميخاق ال ولي القانون بنود في ترد لف وأن  ة وصا

 . ؟الم نيين من اآلالف ألروا  ته ي اد  ،قومي  دوال وليست ،إرهابيون فيها يشك ِ  التي الحالي ، االستراتيلي 

 في "الوشيك لته ي ا"  ل ع ي  تلريف لوحع ملايير ثاث ( ايىر ااي انس) االستراتيلي الميكر ي ر     

 وهي سبتمبر،/أيلول 88 بل  ما عالف
45
: 

 .الشام   مارال أسلح  تشك لها التي  تلك  بيرة، ة ورة الته ي  يشك  أن: أيح ا

 السري اللم  علح اإلرهابيين اعتماد ألن الته ي ، تلريف عن  الحسبان في اإلطاق وسائن تؤةذ أن: ثمنيم ا

د  ته ي اد  يلتبر ق  اللام الته ي  فإن ولذا مبكر، إنذار إص ار دون يحول والمياععة  القانون نظر في وشيكا

 .ال ولي

 القيام نيتهف عن "القاع ة" تنظيف يبخها التي  البيانا  هلوم، شن علح عزمهف عن اإلرهابيين إعان: ثملثم ا

 .المتح ة الواليا  ح  أةرى م مرة بععمال

 

 ثال  من مستيي ا السياسي ، بععن ت  ال ولي اللام الرأي مباغت  علح ملحوظ  ق رة بوش فريق أظهر لق     

 الواليا  داة  األعواا ومهيئا ،1008 سبتمبر/أيلول من عشر الحادي أث ا  صاثبت التي االرتباه

 تعيي  استق ا  من في الب اي  مكن  ما وهو ،"الرةمئي ااحستبمةي االد  " مب أ لتقب  ،وةارعها ،المتح ة

 دول علح التالي  الحرو  في التعيي  هذا لتوظيف وساعيا واللراق، أفغانستان علح الحر  في دولي

 (الشمالي  و وريا إيران) "الشر محور"
46
 إلح ترمي وأمني  سياسي  مبادرا  عمل  إطاق ثف ومن ،

 .األوسن الشرق مق متها في ، أقاليف ع ة في الم ى واسع تغيير إث ا 

 وان الحربي  لللمليا  االستراتيلي التو ين في والموت ين اللسكري  الللومهذا مع الللف ان دارسي     

 الميهوم هذا بين يميزون أنهف إال الوقائي ، با الضر يوص ان  علح السابق الميهوم مع ونيتيق وا ان

 ميهوم "احستبمةي االض بمت" أن يلتبرون إ  االستباقي ، الضربا  وبين واث  آن في واللسكري السياسي

 قب  أو نشوبها بل  للحر  إدارتها وآليا  الليش لقيادة ويوضع سياسي وليس استراتيلي – عسكري

 نوايا ا تشاف عن  مبكراد  توع  الرةمئي االض بمت أن نظرهف  وعه وملوص .ق يرة بيترة نشوبها

 ح  توع  احستبمةي االض بمت بينما ال، أم هلوم  وسائ  نشر عن النظر بغ  الو ف ل ى بالهلوم

 اليرق أن ويب و ثقيقي، لهلوم استل اداد  موتلي  هلومي  أوحال في فلاد  نشرها تف التي الو ف قوا 

د   ال أن يلني ما ال رفين، أث  ل ى لووحها النوايا توافر بل  الحر  إلدارة  ينالتو في زمر    عمليا

 باليل  القيام عن ر أن باعتبار النظري ، الناثي  من واللسكري السياسي الم  لحين بين عوهري ةاف

 الحالتين  ا في متوفر
47
. 

 

 ثالثي  معم ل  تبني في يتمخ  األمريكي، االستراتيلي اليكر في ال ئيسا التطر  أن ،القول ةاص     

 ال  ع مفهرما لىا احلتام  األم  كاامن القرما األمن إست ااييي  ادرا علح ناثي  من تقوم جل لة
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ه  مع المنظما  اإلرهابي  أو تؤويها وتساع ها وهف محور الشر، بحسب مقارب  ادارة بوش االبن، هي تلك ال ول التح تتسا"المق ود ب ول  

 .المحالذين يمتلكون اسلح  ال مار الشام  أو قادرون علح ت نيلها أو التزود بها وترف  التلام  مع اللالف الوارعح وتمخ  ته ي ا للنظام الل
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 اإلستراتيلي ، هذه في األساسي  باعتباره الر يزة "الرةمئا العال" مفهر  لىا احلتام  إلا ،ياححتراء

 أق ح إلح االستيادة ةال ومن عموما، والقوة اللسكري  ريكي األم المسلح  القوا  بني  ت وير عانب إلح

 .التكنولوعيا اللسكري  في الت ور من ممكن  درع 

 

فق  " أمريكا أوال"وان اقا من شلاره اللتي  اما في عه  الرئيس االمريكي الحالي، دونال  ترامب،     

ام  التوسع في القوا  المسلح  وتح يث تلزيز برعرى التع ي  علح اعادة ترتيب االولويا  ومن بينها 

علح  ترامب يراهن ،وعلح صلي  ةارعي. وعسكرة اليضاا النووي  األمير ي " الردل"برام  أسلح  

لت ويع الو وم علح المسر  ال ولي،  ، عبر ع ة وسائ  للضغن،"الضغن األق ح"استو ام إستراتيلي  

وتتضمن هذه اإلستراتيلي  التلويأ بمزي   .وث هما وايران وليسوهو ما تف ت بيق  بالنسب  لكوريا الشمالي  

االمير يون أنهف  وت ليا علح  لك يلتق . ولي   ال ارم من الته ي  باللم  اللسكري واللقوبا  ال 

إال أن يتلاو   هذا ال رف طاول  المياوحا ، وغير مقبول من أثضروا ال رف الكوري الشمالي إلح

د  ا رةمع الشروط األمير ي  تلاوبا  !!.يره نوويام، واقلها ت ماد، وإال  فإن   سيواع  اللواقب الم م 

 

ا

 


