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د.صالح ياسر

بداي ة م ةةض اريةةالشار االةةاا ار ة ا ااسةةاالاجيةي ارةديةةد راتايةةاح ار امةةد م ب الاا ة ةااج ةةام
انطلقت ض التداعيات اراي جالجبت عا أحةدا ارمةا ر ع ةال ةض أياةت /سةبا بال  1002ششظفا ةا رامقية
أهداف ش اايع اباالع ارعارم شجالسيخ هي ن ارتاياح ار امد عا صعيد كتنيم شجالى جنفيذ ارعديد ض
أهداف هذه ااساالاجيةي بارذخيال ارمي م األ ال ارذر ياطاب اراعالف عا ذرك ببعض ارافصيل.
رناابع ا جالر عا اااض شبار ا تس.
املبحث األول :اجتياح افغانستان :أول مترين بالذخرية احلية
مقاربة اسرتاتيجية

لةةتات أحةةدا  22أياةةت /سةةبا بال  1002فالص ة ذهبي ة راتايةةاح ار امةةد اعةةا صةةيا اراتا نةةاح
ااساالاجيةي في ارعارمم شخاص في نطق آسيا ارتسط اراةي جفصةل بةيض ارصةيض لةالأا ر شأشابةا البةارم ذ
ثل ارا الكز ف شسط آسيا المحور الرئيسي رام ا ارعستالي األ اليتي عا أفغانساا .
شبارقدا ارذر ياعا بأفغانساا فا ر ذا ارباد أه ي اساالاجيةي كبيال م ض حيث كتنه يعد ب ثاب الدولة
المفتاح بارنسب ر نطق شسط آسيام شهي ار نطق ارا جيم شار
اصا جغالافيا ر ش الف عا
تاأع اساالاجيةي أ نيا ر شاأاصا يا ر .شهذه اردش رم جبدأ فقط ف جعزيز ساقالريا ا عض ائال ار ي ن
األ اليتي م بل بدأح ف أا عالأاح جفاعل شجتا ل في ا بين ام ش ع ش أاليب ن ا جغالافيا ر أييارم شه
ارعالأاح ارا ي تض أ جعز اساقالري ش لالق أشابا عض ارتاياح ار امد م شيتف جدريالر عا ذرك أ
نالحظم ك ثا م اردعت ار سا ال نذ ناص جسعيناح ارقال ار اضي ض جانب ارصيض شاشسيا ااجما ي
حت ضالشا بناء "عارم اعد األأطاب" .1
استنطاق ااجالاءاح ش فع ةا ارة ن ايا ةا ار نطقية جاةي ارقةت بةأ هةذا الخياار كاا يتعلا إررساا
ترتيبات جديدة في كل من وسط وجنوب آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهنديم شهت ألبه ا يتت بذرك
ار سع ارذر كةا ي ةدف ارة اسةاء جالجيبةاح جديةد ةض خةال حةالب ارالاةي ارثانية  .ش ةض هنةا ضةالشا
اراأ ل باالتارياح ار الجبط ب ذه ار نطق شأي ا ا ااساالاجيةي ار انا ي باسا الاا.
عنةةد ا يةةافمب اربةةاحثت ااسةةاالاجيةيت ارم ا ة األ اليتي ة عا ة اااهةةاب ةةض اشي ة ارصةةا ب سةةيا
ارتسط م شفي أاب ا افغانستا اراي كانت متا اح ارمالب في ار الحا ااشر م سيابيّض ا هناك ارتثيال
ا يقا حت االهمية االستراتيجية والجيو سياسية واالقتصادية لهذه المنطقة اراي أصبمت نذ أحةدا
 22ايات /سبا بال  1002في أاب ااحدا ارعار ي شلا ا ا .فتل ع ارق هذه ارفاال تجت ش بالال م أش
يال بالال م عا ار سالح هناك .فبااضاف ار ارع ةالق األكبةالم أر الوالياات المتحادة االميركياةم هنةاك
الصااين والهنااد وروساايا االتحاديااة ش ع ةةا ش ذاح أه ية فةةي سةةأر ارصةةالاع أش ارافةةاهم ارةةدشري كااريرا
وإاكستا وتركيا.

 1ر زيد ض ارافاصيل أاا  :عبد هللا األلعلم ساقبل ارم ا األ اليتي ر تافم اااهاب في ضتء ااجةاهاح اردااسي ارمديث م "السياسة
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هذه األحدا شجداعياج ا لتات نذ رمظ شأتع ا ارمد األهم في ار د ارسياسي ارعار ي .شيت ض
السبب في أن ا أحدثت أثالا ر بعيدا ر شع يقا ر في ارعالأاح اردشري ار اج نه ي تض ارقت أ عارم "عالأاح
شري جديد " بدأح جا تل شأ ع قا ر جديدا ر رـ "ارنظام اردشري ارةديد" بدأح ااه شجداعياجه عا نمت
فصاي شجاايالي شنتعي .ش ض هنا ضالشا ف م هذا ارمد /ارزرزا ريس في ااهنه ش ن ا في جداعياجه
شاسامقاأاج ا..
شاسانا ا ر ا جالس ه اا اا األ اليتي ش ساالاجيةيي ا ارتباا فقد كا هناك سع ربناء "عارم ا بعد
ارما ر ع ال ض أيات " تنطل تجاجه األشر عا خافي تحقي ار عاا" :أ ا ع أ اليتا أش ضدها"م
شيعني هذا ار بدأ/ار عاا أ تنميطا جديدا راعارم كا أد حل .ش ض هنا فأ الخصم األول ارذر كا ينبغي أ
يطاح به في "حرب األشباح" هت "بض ا " شج اع "طاربا " .شرتض ارسؤا ارااري هت :من سيكو
الخصم الثاني والثالث والراإع ….ارخ ؟ سؤا كا شسيبق تج ا رة يع ض ا ياف شارالؤي األ اليتي
راعارم "ارةديد" ار فاالض في ذهض اراياا األكثال جطالفا في ارطبق ارسياسي األ اليتي شصنّاع ارقالاااح
ااساالاجيةي في ارتاياح ار امد  .شبغض ارنظال عض ا كانت جال ه في حينه شسائل ااعالم األ اليتي
شارساس ارتباا في ا شارداعي ار ا حاسم عا "ارةنا " يعيد هيب "األ ارعظي " فإ جةييش ارةيتش
شاألساطيل اريال شاراةتء ر خياا "حشد ائتالف دولي" راتجيه ضالب أش ضالباح ضد أهداف يام
اخايااها شفقا ر ر اطاباح بالنا أائمم شاب ا بالنا جاهز يبمث عض ذايع يسادعي التساؤل عن
األهداف الفعلية ر ذه ارم ا ارتبيال ؟ شهنا نق أ ام سؤا آخال هت :هل أ رها الواليات المتحدة
والذي تجسد إخيار الحشد ضد أفغانستا والقصف الواسع جوا والنشاطات العسكرية الواسعة على
األرض ،والتداعيات التي رافقت ذلك كله ،هو خيار ردة فعل أم خيار استراتيجية وإرنامج استراتيجي
قائم؟
ا ي تض جقديم جتاب دأ حت هذا ارسؤا ش أ ناذكال ا جمد به ارالئيس األ اليتي (جتاج
بايت بتش) عند جسا ه ارالئاس في  10كانت ارثاني  1002شهت يمد أشرتياح ارسياس ارالااجي رإل اا
ارةديد  .فقد ألاا بتش ار أ األولوية رقم واحد راسياس ارالااجي رإل اا األ اليتي شخياااج ا
ااساالاجيةي هي المحيط الهادئ ووسط وجنوب آسيا .شعند أالاء خياا ار ةتم عا أفغانساا بمة
شجت "بض ا " شجنظيم "ارقاعد " فال بد هنا ض تأشير أمرين مهمين يفيدا في جدأي ااجاب ش كساب ا
ار زيد ض ار ا تسي .
يتعل األول إالظروف المناسبة لتوفير الغطا واستثمار األحداث .ذ أ شجت نظام "طاربا " شجالكيباه
ش ن ةه شعالأاجه اردشري ششجت أسا بض ا شجنظيم "ارقاعد " شا ادا اجه شفعارياجهم ج يع ا ج تل
الظرف والحافز المثالي في آ شاحد.
أ ا الثاني فيتعل إاألإعاد االستراتيجية لهذا الخيار وفقا ً لبرنامج وتوجهات الواليات المتحدة.
املقاربة االسرتاتيجية مطلوبة
بعيدا عض أي جأشيالح جمبس ار قااب في اطاا "نظالي ار ؤا ال "م ي تض ااسانااج بأنه شبغض ارنظال
عض جتاط أسا بض ا شج اعاه فإ حا ثاي نيتيتاك ششالنطض أد ت طاء ششفالح فالص ربالنا
شخياا ه ا في ع ق ا خياا اساالاجيةي ش الططاح أائ م كانت جبمث عض ظالشف ششأت ناسبيض.
شبفصي ارتالم فإ اسانطاق ااجالاءاح ش فع ا ار ن ايا ا ار نطقي سياي ارقت بأ هذا الخيار يتعل
إررسا ترتيبات جديدة في كل من وسط وجنوب آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهنديم شهت ألبه ا
يتت بذرك ار سع ارذر كا ي دف ار اساء جالجيباح جديد ض خال حالب ارالاي ارثاني ( 21كانت
ارثاني/ينايال  12 -لباط/فبالايال  .)2112ش ض هنا ضالشا اراأ ل باالتارياح ار الجبط ب ذه ار نطق
شأي ا ا ااساالاجيةي ار انا ي باسا الاا.
جا ثل بإ ان ارافةيالاح اراي حصات في 22
شهنا ابد ض اراأكيد ةد ا عا الحظ
أيات /سبا بال  1002في كل ض نيتيتاك ششالنطضم بصالف ارنظال عض أر شافع اش خافياح سياسي م

ذرك أل ا حصل الفتض انسانيا شاخالأيام ش دا عار يا .ش ع أ هذا ارا اليب ي ثل جانبا ا ض
ارقيي م شرتنه يال كاف رالؤي ارقيي بتا ا ا والتساؤل عن مغزى الحملة األمريكية على افغانستا
وتفسير الدوافع الحقيقية لتلك الحملة وأإعادها العالمية واإلقليمية شجمديدا عا آسيا ارتسط  .ش ض هنا
ضالشا االاا ار إعض المالحظات الضرورية ض شج نظال اساالاجيةي :2
أوال :هناك منطقة مأزومة ،أو إلغة اإلستراتيجية هالل مأزوم ،من الناحية الجيواستراتيجيةم يمتد من
آسيا الوسطى الى شمال افريقيا .ش ذا كا "ارنظام اردشري ارةديد" ارذر هت ناية أاا فالض ا
ار ناصالش في حالب ارالاي ارثاني أد ف ل في جمقي أهدافهم فقد كا ار طاتب ض هذه ارم ا عا
ارالشح ر ذا "ارنظام"م حيث كانت اا اا اا يالكي جاليد عا جالجيبه شفقا ر صارم ام أل حالب ارالاي
ارثاني رم جمسم كثيالا ض اا تا في هذا ار ال ض ج باكساا م يالا م شبعض ارة تاياح اآلسيتي
ار ساقا حديثام حا صال شارسعت ي  .ر ذا فقد كا المطلوب هنا هو إعادة ترتيب هذه المنطقة إما
يتال م مع النفوذ والمصالح االميركيةم شب ا ينسةم ع اعا جالجيب "ارنظام ارعار ي" باأكيد أيا
ارتاياح ار امد ره .3
ثانيا :إ نظرية القطب الواحد  The One-pole Theoryلم تكن راسخة ومؤكدة في العقد الذي سب
احداث ايلول/سبتمبر  ،1001ولهذا فرنه كا يراد لها إعادة تجديد وتأكيدم شرت ض إاب "ارامار
ر تافم اااهاب" .طبعا ابد ض اإلستدراك هنا راأكيد ارقت بأ هناك جفاشجا بيض ارا نياح ش اآل ا
اا يالكي شحقائ ارتاأع ارصاا .
ث سؤال حاسم يطالح نفسه هنا شهت لماذا آسيا الوسطى تحديدا؟
ض ارناحي ااساالاجيةي م شجت ض أه يا ا في :
ارةتاب عا هذا ارسؤا شاض  :هذه نطق
4

-

وجود االسلحة النووية في ار ند شارباكساا ش ساع يالاني جا ا االك ا.
في تجارة النفط والثروات الطبيعيةم حيث إترول بمال أزشيضم وغاز جالك انسةاا م
ار نطق
وقطن أش باكساا ش ذهب أيال يزساا .
شألن ا متاخمة للصين وروسيا االتحادية.
شألن ةةا ةةض ج ة أخةةالى متاخمااة للخلاايج والشاارق االوسااط :ارقةتى اايالانية شارالايةية ارعالبي ة م
جالكيام شارعالاق.

يال أ ا يساالعي ناباه ار اابع ارسياسي هت أ هذه "ارم ا " رم جأخذ ارغطاء اردشري بار عن ارقانتني
ار العيم شا األ م ار امد كانت ارغائب ااكبال ع ا جالرم أكثال ض ياب ا ار اضي عض حالب ارالاي .
شطبيعي أ هذا ارتاأع ي تل تحديا خطيرا في ارعالأاح اردشري م ذ أنه يفا ارباب عا صالاعيه ا ام
سياس أت في اشسع ةااج ا .ش ض ار ؤكد أنه ا ي تض ألحد ا ياصتا ارسيناايتاح ار قبا عا صعيد
ار تاج اح ار سام ش يال ار سام اراي أد جمصل في ضتء "جالسيخ" ثل هذه ار ااس اراي جفالض
نطق ا بقت ارمديد شارناام ريس عا صعيد مايم شرتض عا صعيد شريم شأد جأكد ذرك فعال في
ناسباح عد !
 2ر زيد ض ارافاصيل أاا  :صار ياسال حسضم  12عاما على أحداث  11سبتمبر  1001وتداعياتها  -إعض معالم التحوالت في التفكير
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 3ر زيد ض ارافاصيل أاا عا سبيل ار ثا  :ع الش عبد ارعاط م األحا ي األ اليتي بيض ااسا الااي شارزشا م "السياسة الدولية" عد 211م
يتريت 1002؛ كذرك :صطف عاترم البنية الدولية وخصائص النظام العالمي – المخاطر والفرص (بيالشح :اا بيالشح ران الم .)1001
 4جاةا هذه ااه ي عا ار ساتى ارعستالر في ا ياي :هناك  21ة تع ض حا الح ارطائالاح في حارت جأهب عستالرم ائم .شج يع ا جقتم
باع ا ارطتاف اردشار في سات ع باالش ارعارمم شنعني به ارالاي شفي ار يي ارذر يفصل جايتا عض ارقاا  .ر زيد ض ارافاصيل أاا  :أناجتري
أشجتيضم االستراتيجية االمريكية للقر الحادي العشرينم صدا سب ذكالهم ص .10

ش ثل هذه ار ااس اثااح طائفة من اإلشكاليات والمخاوف القصيرة المدى والبعيدة كذركم ض بين ا:
 .1تركت المواقف التي إتخذتها القيادة الباكستانية ،حينذاك ،من الحملة األمريكية على أفغانستا طائفة
من التداعيات جاعا بارتضع ارداخاي ش تاني حدش ساقطاباح اخاي أد جؤ ر ار نزاعاح اخاي
شجت ارسالح ارنتشر شكيفي ضبطه في حا جفتك ارتضع ارداخاي.
شعالأي شطائفي  .هذا ضاف ار أ
 .1اا يالكيت أعانتا أهداف ح اا م بتضتحم شحذاشا ارعارم ض ا تافم اااهاب رض جتت ر د
ل تام بل أد ج اد رسنيض! .ش اجباطا ب ا يامق عا "أاض ار عالك " ض ناصاااح أش نتساااح فقد
تنقلب تحالفات ،وقد تنشأ تحالفات جديدة ،شهت ا حصل احقا بارفعل .فعا سبيل ار ثا ا ارمصال ريس
هناك ض سيناايت شاحد يالجتض ريهم ف ثال هناك جفاهم هندر – ايالاني -اشسي عا تافم اااهابم ان ا
بنظال خاص ر ذه ااطالاف ارثالث أد جالاا عض ارنظال اا يالكي م حا شرت كا ارعنتا ارعاليض هت
" تافم اااهاب" .شاذا كانت اشسيا ااجما ي جاليد اافا ض تافم اااهاب حا جق ع ا ال ر
ار ي ا م شجاليد ارمصت عا عم اأاصا ر ض ارغالبم رتض هل جقبل اشسيا بتجت اساالاجيةي في
شسط آسيا؟
 .3ايرا قد تبدو محاصرة من الناحية االستراتيجية .لالأا ر ض ج افغانساا شباكساا م ش البا ر ض ج
جالكيا شارالاي م شاب ا أد جماصال ض ار ا  .ذ م هي دعت ار ا جاالذ تأفا ر عينا ر جةاه هذه
ار عطياح .رذرك رتحظ ا الموقف االيراني كا يتسم إالحذر ،وإالموافقة على نقاط ورفض نقاط أخرى.
االك بيض يالا شاشسيا ااجما ي هي ا جتت أر ح ا شري جمت عام اا م ار امد
شاب ا أهم نقط
شالالاف ا.
 .4اذا ا جداعت ا ا تا نمت ااستأم ب عن اذا ا حصات تاج اح سام م جيتش ج بط في شسط آسيا
أش في ياه ار ميط ار ندر بتثاف م ف عن ذرك ا كل منطقة آسيا الوسطى وما يحيط إها ستدخل في وضع
أمني جديد يهدد اقتصاديات هذه البلدا واستقرارها السياسي .ض ار ؤس ا جتت في هذه ارم أ م اذا
جا اراعبيالم "الجمهوريات االسالمية" في آسيا الوسطى عرضة لتدخالت ،وأراضيها ساحة للقوى
العسكرية ولألجهزة االستخبارية (اش بتساا شطاجيتساا م شاب ا ابعد ض ذركم شصتار ار كا اخساا
شجالك انساا )م ع ا يعني هذا اا ال ض فا باب ارنزاعاح ارداخاي شااأاي ي عا صالاعيه .ف ذه
ارنزاعاحم في جفاأ اج ا في ارسنتاح ااخيال م كانت س أساسي ض س اح "ارنظام ارعار ي ارةديد" في
جتانبه ارقانتني شارسياسي شااأاصا ي .
ش ضاف رذرك ابد ض االاا شاراأكيد عا حقيق هي أ أي تاج اح أد جطت ض لأن ا أ جتجد
شأائع اأاصا ي جديد شأ اح شري م أل نظام ارعتر (بطبعاه ارالأس اري ) قد أفرز عط اساسيارم
سابيارم هت ا كل أزمة في أية منطقة تؤثر في سائر المناط في العالم إشكل سريعم ج ا ا ر ك ا حصل في
اآلسيتي " بعد عام 2111م شك ا حصل في ارعالأاح اراةااي ض خال ( نظ اراةاا
"األ
ارعار ي )م شاأل اح اراي رمقت ب ا أش شاكبا ا.
في نطق آسيا ارتسط شاراي جعابال القلب االستراتيجي رقاا آسيا هناك نقطتا أساسياا  :افغانستا
وكشمير.
ف ةةض جانةةب افغانسااتا م شارعةةت هنةةا ارة اراةةاايخ طاتبة م ف ةةي جعابةةال المماار األساسااي ر ةةا يسة بةةـ
"طالي ارماليال" ض ار الق ااشسط ار ارصيض .شهنا يطالح ارسؤا حت األهداف اآلنية والبعيدة المدى
اراةةةي سةةةعت ااسةةةاالاجيةي األ اليتيةةة ربات ةةةا ةةةض ماشرةةة ارسةةةيطال عاةةة أفغانسةةةاا بعيةةةد احةةةدا 22
أيات /سبا بال؟ .ن ام بار نظتا ااساالاجيةيم عديد ش ض بين ا:

 مراقبة تحركات الصين إاعتبارها منافسا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا حقيقيام شأطع ارطالي عاي ااأا أي تحالفات جاي ر ا ااطال ن ا عا ش آسيا ارتسط ش يالا ش ش ارالاي ارعالبي  .ذ أ ذرك
بمسب الرؤية ااساالاجيةي األ اليتي ي تل تهديدا ر ي نا ا عا تا ض ارباالش في هذه ار نطق ض
ج م ووأد ط تحاج ا في ارسيطال عا ش آسيا الوسطى شارتصت ر ااحاياطي ار ائل ارقابع في
إحر قزوين ،ض ج أخالى.
شهتذا ظات ارعالأاح األ اليتي – ارصيني اهين رالطاب ا د في شائال اراالطيط ااساالاجيةي
األ اليتيم ذ ا هذه اردشائال جنظال ر ارصيض كا ديد ساقباي حقيقي را ي ن األ اليتي  .شهت ا يالج
اسا الاا ارتاياح ار امد في احاتاء ارصيض بإساالاجةي لبي بإساالاجيةي احاتاء ااجما ارستفيايم ع
بقاء أبتاب اسايعاب ارصيض فاتح في ارنظام ارعار ي جمت ار ي ن األ اليتي شفقا اساالاجيةي جة ع بيض
ثنائي ااحاتاء شاائاالفم شهت ا جس يه األ بياح األ اليتي اارازام ااحاتائي " ."Congagement
 قطع الطري على روسيا االتحادية وتحجيم دورها ارذر ا ا أائ ا فةي ش آسةيا ارتسةط م شبالاصةجاك اراي جطةل عاة إحار قازوين .سايطرة ارتايةاح ار امةد سةتف ج تن ةا كةذرك ةض تحجايم ةالشع
ارامار ارقائم بيض اشسيا ااجما ي شار ندم ارذر ي تض أ يتنامى بتجائال أد ج د ارالطط األ اليتي ارالا ية
رة اراتاجةةد ارسياسةةي شااأاصةةا ر شارعسةةتالر ارقةةتر راتايةةاح ار امةةد فةةي آسةةيا ارتسةةط شجنةةتب آسةةيا
شار ميط ار ا ر .شيبق منع تبلور محور دولي في هذه ار نطق م ج تل أع دجةه األساسةي ارصةيض شاشسةيا
ااجما ي م أحد أهم أهداف ااساالاجيةي األ اليتي شجتاجدها ار ا تس في أفغانساا .
 مراقبة النشاطات النووية التي تجري في "منطقة المصالح الحيوياة للوالياات المتحادة" شاراةي جةام فةيباةةدا عةةد ش ةةض بين ةةا ار نةةد شباكسةةاا ش يةةالا عةةض كثةةب .شا لةةك أ التواجااد فةةي هةةذه ار نطق ة سةةيعيض
ارتايةةاح ار امةةد عا ة احتااوا جاةةك ارن ةةاطاح بميةةث ا ج ةةتل خطةةالا عا ة ةةا جس ة يه بةةاأل ض ارقةةت ي
األ اليتي.
شفي ا يالب كشمير فقد رتحظ نذ سنيض عديد بالش نتع ةض التنااف
ار تأع ااساالاجيةي في أاب آسيا.

الهنادي -الباكساتاني عاة هةذا

رقد أاجات ارتاياح ار امد اا يالكي ب الاس اخالاج ارستفياح ض افغانساا ريس مب بار عب
اافغاني ارذر "احال ض أبل ارستفييت" بل اهداف اساالاجيةي م فقد جزا نت هذه اراطتااح ع ظالشف
اساالاجيةي عد م خصتصا ر ارصالاع عا نفط أزشيض .ففي ارساب كا بمال أزشيض شج تاياح آسيا
ارتسط ااسال ي ض ض ااجما ارستفياجي في صالاع ع يالا م أ ا احقا شبعد جفتك ااجما ارستفياجي
فقد رتحظ ا هناك صالاعا ر بيض خ س ش شايالا عا ارثالشاح ار تجت في ع هذا اربمال.
ار الحظ ا ارتجت األ اليتي كا ائبا ر عض هذه ار نطق  .حاشرت ارتاياح ار امد اردخت ار
ج تاياح آسيا ارتسط عبال حايفا ا جالكيا.
ما هو البعد االستراتيجي في هذه المنطقة؟ ما هو دور العمالق الروسي؟ وما هو دور
العمالقين/القطبين االقتصاديين اللذين نشهد صعودهما خالل العقدين االخيرين ونيف على الساحة ،وهما
الصين والهند؟ هذه ارقتى ج اك ااسام ارنتشي م شيعني هذا أ عا ارتاياح ار امد اا يالكي ا
جالاأب عض كثب اراطتااح ااأاصا ي راع الق ارصيني .شبار قابل فا خط اشسيا -ار ند بماج ار أاب
هت يالا  .ا جطتي يالا بميتا عستالر ا يالكي شبناء جمارفاحم هت رعدم ايةا ار ماشا جمار
ع اشسيا اراي هي أت نتشي أساسي م شعبال هذا ارامار جمقي ارمام ارقيصالر بارتصت ار "ار ياه
اردافئ " اراي جعني ارنفط شار تأع ااساالاجيةي.
ثمة سؤال آخر يطرح نفسه وهو :هل ا الواليات المتحدة كانت تحاول ،تحت شعار مكافحة االرهاب،
ا تكو في قلب الصراع في منطقة إالغة األهمية من الناحية االقتصادية ،خصوصا ً على صعيد النفط

والغاز؟ وهل ا الواليات المتحدة االميركية تحاول  -عبر مرحلة ثانية  -ضرب "القوى النووية
االسالمية" إتفتيت إاكستا  ،ثم ضرب إيرا التي اجرت في حينه تجرإة نووية ناجحة في ما إعد؟
هذه اراساؤاح الجبط ب ماشر ارتاياح ار امد اا يالكي اجهاض قيام اقطاب جدد ،شفي هذا ااطاا
نالحظ أن ا جماش شضع "ارقطب ااشاشبي" شااءهام ألنهم هت اييارم في صعت اأاصا ر.
شأل ارتاياح ار امد في حاج ائ ا ر ار عدش (ش رم يتض تجت ا فساصننعه!)م ف ل ا اااهابم عبال
"بض ا " (ش "ارقاعد " شبناج ا شاختاج ا!)م هت ارعدش؟ أم انه كا هناك سع ايةا اطاا رـ "نظام
عار ي جديد"م عا انقاض "ارنظام" ارذر أسسه جتاج بتش األب؟
شبصد "العدو" فقد كاب احد ااساالاجيةييض اا يالكييض نذ فاال ا عقد اراسعيناح ارذر انا بعد
"ارمالب ارباا "  5رم ي تل ار جمد أساسي راتاياح ار امد م ألن ا رم جالاصم أحدا ر في ساتى ضالا ا ام
شأل ن ا رم جعثال عا عدش جة د في مااباهم شا فقدان ا هذا ارعدش أد يفقدها أييا ر ارازام ااجما
ااشاشبي ع ام ف سأر عدم شجت عدش يييّع عا ارتاياح ار امد فالصا ر كثيال شأكيد  .ض هنام رعل
"ارنةاح ااش " راتاياح ار امد أن ا حد ح "ارعدش" عا ار ساتى اردشريم شبدأح جساقطبم أبل ا جعاض
أالااها ارسياسي شارعستالرم جمارفا ر ض ش اساثناءاح ر مااب هذا ارعدش .ف ض ار عالشف ا ارسياس
ارالااجي اا يالكي جقتم عا هذا ار متا  -متا ارعدش – شجع ل عا اساقطاب جمار شري ر تاج اه
بزعا ا ا.
أ ا "النجاحات" ااخالى فااتأ
ار امد :

عا

عد أالاءاحم هي في ااأل ثالثم ر ا حد

في ارتاياح

 في سياق القرا ة االنسانيةم بار ا تس حصات ارتاياح ار امد عا جأكيد شجأييد شرييض ر مااب هذاارنتع ض اااهابم شهذا ا ال طبيعي جدام أل ا حد هت تضتع اسانتاا شا ان ض ار ةا ع اردشري
ض ش اساثناء .حا "نظام صدام حسيض" ارذر بدأ ب بااك ارع ل عا شند احقا! في اطاا هذه ارقالاء
اانساني اساطاعت ارتاياح ار امد ا جمصل عا اج اع شري ض ش اساثناءم ش ةاس اا ضم شا
كا سي ّ ش أد عبّال في أحد أالاااجه (ارقالاا  2121في  21اياتا/سبا بال  )1002عض ا اناه ألحدا 22
ايات /سبا بال  1002شاعالب عض جص ي ه بارال عا كل ار ة اح ش تافم ج يع ألتا اااهاب شفقرا
ر يثاق األ م ار امد .6
 القرا ة السياسية هي ارقالاء اراي ي تض ا ينظال ارعارمم شا سي ا اردش ارتبالىم ض خالر ا ر ا يمدشريس ر ا حد م أل هناك في هذا ارنتع ض ارقالاء تعدد وجوه ومصالح وفرض إرادة دولية كبرى.
 القرا ة االقتصاديةم شهي ارقالاء ارثارث م شاراي أد جتت اب ا ذاح حدش اكثال حدّ م اش جتاصلصيالي م ألن ا جاناش صار اردش .
اذ م القرا ة االنسانية ريست تضتع خالف .القرا ة السياسيةم شفي ا نعت ار آسيا ارتسط  :اوال
في جعالي اااهابم ارذر جالى أ ارتاياح ار امد رم جعد بماج ار أي الجعي شري في جعالي
يعالف اااهابييض :ااهاب اافالا شااهاب اردشر شي ةب ا عام جمت
اااهاب .ارتاأع ا ارقانت اردشري ّ
 5ر زيد ض ارافاصيل حت "ارمالب ارباا " انظال ارع ل ار اع ربنيا يض تراال شهت عباا عض اطالشح كاتااه افع عن ا في عام :1025
Benjamin Mueller, At Cold War’s End: Complexity, Causes, and Counterfactuals. A thesis submitted to the
Department of International Relations of the London School of Economics and Political Science for the degree
of Doctor of Philosophy. London, October 2015.
6
United Nations, Security Council, Resolution 1368 (2001 ( Adopted by the Security Council at its 4370th
meeting, on 21 September 2001.

طائا ارعقتباح اراي يذكالها أييا في بعض ار عاهداح اردشري م شرتنه ي يّز بيض اااهاب شار قاش
ارتطني اراي ي الع ا في حاريض اييام ب ا في ذرك اساالدام ارقتى ار سام في حال مجاإهة االحتاللم اذا
خارفت اش ف ات ارقتى ارقائ بااحاال في اجفاق جني ارالابع شفي حال تقرير المصير ضد االستعمارم
أل هدف اا م ار امد كا نذ ارسايناح ض ارقال ارع اليض اراتجه في اجةاه جقاليال ار صيال شا ار
ااساع اا .اذارم ارتاياح ار امد رم جعد في حينه ار ار ض هذه ار الجعياحم شا م ا بعض اردش ابدح
هذا ارامفظ ف ي ساعد را ساعد لاليط ا يتت ارع ل جمت الالاف ةاس اا ض اردشريم شا ي يّز
بيض اااهاب شار قاش .
في القرا ة السياسية ،ارتاياح ار امد كانت جة د أبل ا حصل في ار ةا ع اا يالكي ار لء
فالا احم شار جتثي سياس احاتاءاح ز شج م شريس راعالاق شايالا  .رعل ارفالاغ ااساسي كا في
ش آسيا ارتسط بعد جفتك ااجما ارستفياجي .يقت (إرنارد لوي )م ار ؤاخ ار عالشفم في بمث ره
جمت عنتا "اعادة التفكير في الشرق االوسط"  : 7ا هذا ار الق فا اريتم ل اا عا ش آسيا
ارتسط اراي كانت قفا طتا  10عا ا اش ا يزيدم ذ يةب ا نمسب جاايخ اشسيا ارقيصالي م شكانت
جاك اردش ساع الاح في ذرك ارتأتم اذا ر فا ار الق ااشسط را ال ااشر ل اام ك ا انه فا جنتبا في
اجةاه ارقال اافاليقي .شعا ارتاياح ار امد  -رم يقا ا رتيس بالال شرتنه الاا ار هذيض ارفالا يض  -ا
جقتمم شأبل هذه ارفان ارنتب م ب ائ ا بتسائا ا!!.
في القرا ة السياسية اييام شفي ارةيتاساالاجيةي م آسيا الوسطى تشكل حلقة واصلة إين الصين
يال ره نذ عام
وروسيا اإلتحادية .شعا هذا ااساس عند ا أعاض اجفاق لنغ ار عام 1000م شكا أد ح ّ
2111م ل ل اشسيا شارصيض ش  4ش ض اسيا ارتسط هي :كا اخساا م شأيال يزساا م شطاجيتساا م
شأش بتساا  .شرم يتض ر ذا ااجفاق ا يام ض ش هذه ارماق ارتاصا .
شأا اساالاجيةيت كباا ثل هنالر كيسنةال ش بيغني بيالجنستي ا معارك الواليات المتحدة المقبلة
ستكو على صعيد جنوب شرق آسيام حيث يام جعاش شريس جنافسا باريالشا بيض ارصيض شار ند شسائال
اردش في ار نطق شبيض ااجما ااشاشبي .هناك عد ض ار ناط اراي الاا ري ا اساالاجيةيت عا ا
في ا فراغا في سأر اردفاع ارصااشخي شا بد ض لء هذا ارفالاغ اذا ا أجي أش سيااح راتاياح ار امد
ا جقتم بامقي لبت ا است شلا ا ر سأر هذا اردفاع.
كا المطلوب ا يخترق ارتجت ارعستالر اا يالكي باكساا شافغانساا م ش ض ثم جدايةا ار ش
آسيا ارتسط م شأد جنب ت بعض هذه اردش ر ذا األ ال :ف ثال طابت أذرإيجا ا جدخل ارما ااطاسي
نذ د م ار ان ا كانت جسادعي هذا ارما ري ا ان اء اأس جسال ر لء هذا ارفالاغ .طبعا روسيا رم جتض
جقبل ب ذا ارتضعم ش ض هنا جتثفت ااجصااح بيض ارالئيس ارالشسي شبيض ار سؤشريض في ش آسيا
ارتسط م شرتض ار أر دى كانت جساطيع اشسيا شأ هذا ار ةتم اا يالكي؟ هذا سؤا اساسيم ألنه
شبسبب اراغيالاح في جناسباح ارقتى بعد جفتك ااجما ارستفياي فا اشسيا ا جساطيع بقتاها ارذاجي نع
ذركم شأل ث شا في آسيا ارتسط ا جالبط ا عالأاح ش ع اشسيام ك ا أ ارتاياح ار امد رم جقصال
في اساالدام اساتب اا الاء اييام اا الاء ااأاصا رم ار جانب ارتضع ارسياسي شا الاءاح اخالىم
شريس فقط ارا ديد .كل هذه "اا الاءاح" اناةت في الحا أشر أاعد جتي جنطا ن ا ارطائالاح
اا يالكي ار افغانساا ض اوزإكستا  .شيقا ا ارطائالاح في حينه بدأح عا ااأل بـ "طاعاح
جدايبي "م أش ض ار نطق األخالى طاجكستا ار ةاشا افغانساا  .ب عن آخالم كا هذا اراغاغل
اا يالكي اداجا رامقي هذه اا الاض ارةيتاساالاجيةي  :منع قيام أي تحالف روسي  -آسيوي للوقوف
في وجه الواليات المتحدة.
Bernard Lewis, Rethinking the Middle East,"Foreign Affars", Fll 1992.
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ك ا أ المسألة االقتصادية ا جقل أه ي  .شهنا اييا ر يالحظ شجت تعارض بيض ار صار اا اليتي
شار صام ارالشسي  .االحتياط النفطي ربمال أزشيضم بااضاف ار انااجه ارفعايم شكذرك احتياطي الغاز
ر ذا اربمالم بااضاف ار انااجه ارفعاي ه ا مثار اهتمام أمريكي ا يقل عض اها ام ارتاياح ار امد بنفط
ارالاي  .فار طاتب بارنسب ار ار الكاح ار اعد ارةنسي ارعا ا في صناع ارنفط أش جستيقه مد الذراع
االميركية العسكرية الى هذه المنطقة من اجل إحكام السيطرة على نفط قزوين وغازه ،وإذلك تصبح
الواليات المتحدة سيدة نفطين اساسيين في المنطقة :الخليج وقزوينم شه ا ي تال ارالأ يض ارثاني
شارثارث في ارعارم .شاييا تحويل خط انابيب نفط أزشيض ض أجل اسابعا كل نفتذ اشسي اأاصا ر .هذا
ارالطم حيض شأتع احدا سبا بال 1002م كا ي ال ض إاكو ار نوفوروسيسك عا اربمال ااست  .ش نذ
عام  2111كا يةالر ارع ل عا جنفيذ اجفاق باكت  -جبايسي عاص جتاجيا  -شجي ا ار الفأ اراالكي
عا اربمال األبيض ار اتسط اسابعا الشا ارالط عبال اربمال ااست  .في هذا اا ال أد جتت ار الكاح
ار اعد ارةنسي م شاا يالكي في عظ ام شااء ارةانب ااأاصا ر ض هذا ارقالاا.
هنا ي تض طالح عد أسئا " ا ب "م ض بين ا ا ياي:
 هل تستطيع الواليات المتحدة امرار هذه الجوانب السياسية واالقتصادية ؟. هل تستطيع روسيا وقف هذا التمدد لمصالحها في اتجاه آسيا الوسطى؟ طبعام بارنسب ار ارقالااارالشسي رض جس اشسيا بتصت هذا ارتجت ارعستالر ار آسيا ارتسط شاأفا بتاب اشسيا اآلسيتي .
شرتض ار أر دى جساطيع اشسيا ا جقت ال بصتح الجفع؟.
 هل تستطيع الصين ،في هذه المرحلة تحديدا ،ا تقاوم االمتداد األمريكي في اتجاه آسيا الوسطى؟ي تض ارقت أ النجاح في اساء هذه اراالجيباح ض لأنه أ يؤدي ار نتيجتين بارغاي األه ي شه ا:
 اكتمال ترتيبات إقليمية في دائرتين متصلتين تمتدا من المحيط األطلسي (المغرب) الى حدودالصين (الهند).
 شسيمق هذا اراتاصل اكتماالً نسبيا ً رانفتذ األ اليتي عا ارمزام األشسط راتال األاضي بال ا ا.والخالصة أ الجهد اإلستراتيجي راتاياح ار امدر ركز عا محورين ه ا:
األول :ويتعل األمر إمقومات وأس الترتيبات في وسط وجنوب آسيا والمحيط الهادئ.
الثاني :ويتعل إاستكمال الترتيبات في الشرق األوسط لقيام تواصل يمتد من المغرب الى حدود الصين
وجنوإا ً الى جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.
شيعتس هذا اراتاصل جوهر ارفتال /األطالشح ار اابس اراي أطا عاي ا في حينه "النظام العالمي
الجديد" ارذر كا يالا به أ يتت "اإلنجيل الجديد" ارذر ييبط ايقاع "نظام األحادية القطبية" شيفا
األف اناقا الرأسمالية المتعولمة ار الحا جديد يام في ا تنميط ارة يع شفقا ر قاساح ار ناصاليض في
ارمالشب ار ت تف م أش في " حالب األلباح ".
رقد أرمقت في حينه هزيمة عسكرية استراتيجية بـ "طاربا "م شا لك في ذرك .شسب ذرك خت
"تحالف الشمال" ر ارعاص اافغاني (كابت )م ش ح عا ناط أخالى شسيطال عاي ام وحق
اناصاااح عستالي باهال شبدعم أ اليتي شاض شكبيال راغاي  .شيتم  1001/11/5اجف أطالاف ارنزاع
عا ج تيل حتت ئاالفي جي ض كل تتناح ار د ااثني اافغاني بدعم شري شضغتط ا اليتي
شاضم شعا ار ت تف .ش ضاف ر ذرك تواجد األ اليتا شارباليطانيت عستاليا عا األااضي
األفغاني م شاعالبت ارعديد ض اردش ااشابي عض ساعدا ها رن ال أتاح عستالي في افغانساا ردعم ارة د
ارعستالر اا اليتي في هذا ارباد شأد جم ذرك ربعي ا.

كل هذه حقائ باجت شاضم شضتح ار سم شرتض ارمقيق األهم هي اجتياح ارعاص اافغاني
(كابت ) شار د األخالى رم يمل ار تا األفغاني بل فام ا عا أف جديد شجمدياح اضافي م حيث
تتضارب ار صار ارقباي شااأاي ي شاردشري  .فاةااب حالشب ارقبائل شاألعالاق األفغاني خال ارفاال
ارسابق جبيّض أ ارسيطال عا كابت ا يعني اناصااا عستاليا حاس ا بل كا عا اردشام ؤأاا .شيعبال
ذرك عض سيتر ارامارفاح شج ابك ار صار ش تس ي اائاالفاح عا األاض شأاباي انقالب ا ارساليع .شهت
ا جأكد بعد ع اليض عا ا ض ااجاياح.
ش ض ج ا م فإ األ اليتا كانتا عا يض عا مواصلة "اناصاااج م"م اراي ا جاعا فقط ب زي
"طاربا " شبض ا وتنظيم "ارقاعد " شهذا األخيال ناتج اردشائال ااساالباااجي ارغالبي م حسب كثياليض
ش ن م ش يال ارالااجي ارباليطاني ااسب خال ارفاال  1002-2111اشبض كتك ارذر كاب أائال:
جنظيم ارقاعد شأنصاا بض ا هم "نااج ستء هائل في اراقديال ض جانب األج ز األ ني ارغالبي "م
ييفا أ "ارقاعد شاراي جاء اس ا ض أاعد اربياناحم كانت في األصل ا ك بيتجال يماتر عا
عات اح عض آاف ار ةاهديض ارذيض جم جةنيدهم شجدايب م ب ساعد ض شكار ار الابالاح ار الكزي
األ اليتي ر زي ارالشس" .8
ن مم أر األ اليتا م كانتا معنيين أييا  -شهت األهم  -بامقي خيااهم ار اعا إررسا ترتيبات جديدة
في كل من وسط وجنوب آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهنديم شهت ألبه ا يتت بذرك ار سع ارذر
كا يهدف ار إرسا ترتيبات جديدة ض خال حالب ارالاي ارثاني .
ا ار دف ارةيتاأاصا ر رااغاغل األ اليتي في هذه ار نطق يا ثل في اسات ا حاقاح ارسيطال عا
نابع ارنفط شارغا ارعار ي في آسيا ارتسط شبمال أزشيض بعد ا ج تنت ض بسط سيطالج ا عا نفط
ش ا ارالاي شار الق األشسط ض ض الشع "ار الق األشسط ارتبيال" شجتظي هذه ارسيطال في ارصالاع
ارةيتاساالاجيةي ع ارقتى ارصاعد خاص ارصيض بإحدا اخاال اساالاجيةي رصار ارتاياح ار امد
األ اليتي احاتاء ارصعت ااأاصا ر ارصيني ض خال ارامتم في أ ض ارطاأ ارعار ي عا ضتء
ااحاياجاح ار ازايد راطاأ ض أبل ااأاصا ارصيني.
نطق آسيا
شض ض سعاها عا ار دى اربعيد كانت ارتاياح ار امد األ اليتي جسع ر
ارتسط في ارفياء ااأاي ي رةنتب آسيا عبال أفغانساا حيث ار ند شباكساا اردشراا ار متاياا في أي
جالجيباح جيتبتريايتي في جنتب آسيا ض ض الشع ا ارتبيال "آسيا ارتسط ارتبالى The Great
 "Central Asiaاراي ج اد جغالافيا ض لبه ارةزيال ار ندي شآسيا ارتسط حا نطق ارقتأا  .فالبط
هذه ار ناط بامارفاح ساالاجيةي خاص بيض ار ند شارتاياح ار امد األ اليتي ض لأنه أ يتا
اساالاجيةيا أر جمار بيض اشسيا شارصيض ش يالا .9
يت سن  1002شفي ااذها شار اليالح ار ز ارعنيف اراي خافا ا ااعاداءاح اراي اسا دفت
ارتاياح ار امد األ اليتي يتم  22ايات /سبا بال اراي ياف ار الاأبت شار ماات ااساالاجيةيت عا ان ا
أد لتات ار ؤلال األش األبال ض ؤلالاح ارتضع اردشري ارةديدم رذا فإ اجةاهاح جتهالي شع يق
بدأح نذ ذرك ارااايخ جاتح راعيا شجاالذ س عيني جسادعي ار اابع م شجطالح اسئا حيتي عا ارفتال
ااساالاجيةي .ش ض اهم هذه ااسئا :
 ما هو أثر وتأثير احداث  11ايلول/سبتمبر  1001على اتجاه الهيمنة االحادية األمريكية الذي شكلالمشهد األإرز من مشاهد النظام الدولي في مرحلة ما إعد "الحرب الباردة"؟
 هل كانت الضرإة العنيفة وغير المتوقعة التي تعرضت لها المدينتا األمريكيتا تحديا حاسما ومهينالهذه الهيمنة أم فرصة غير مسبوقة لتجذيرها وتكريسها؟

 8شا عندhttp://www.alnoor.se/article.asp?id=113285 :
 9أاا  :رزهال شناسيم االستراتيجية االمريكية في اسيا الوسط وانعكاساتها االقليمية إعد احداث  11سبتمبر 1001م صدا سب ذكالهم ص .251

شرئض كا ارالئيس األ اليتي (جتاج بتش اابض) أد شص ارمالب اراي اعان ا عا اااهاب بأن ا
"حرب من نمط جديد"م الاا عض ارنزاعاح ار أرتف م اا انه رم يداك خافيا ا ارع يق اراي ض ارسذاج
اختزالها في ن تذج "الشرطي المطارد للمجرم الخارج عن القانو " !.
ش ثا ا كا سيناايت حالب ارنفط جاهزام في طاع ارعقد ااخيال ض ارقال ارع اليضم شا يناظال يال
ذايع راانفيذ (شكا خت أتاح ارنظام ارعالاأي ار ارتتيت جاك ارذايع )م كذرك سيناايت حالب ارنفطم
كا جاهزا ال أخالى شا يناظال يال ارذايع  .10كانت ارذايع هذه ار ال جفةيالاح نيتيتاك ششالنطض
في ارما ر ع ال ض سبا بال  .1002هتذا سيقت اردعت ار " قاش اااهاب" عنتانا رم ا عستالي
طتيا األ د اهداف ا دش ار ا الاض اخالى اه ا ارنفطم شريس شحده طبعا .شهتذا اخايالح ساح
افغانساا راتت سالحا رااك ارم ا م ا ألن ا عقل "طاربا "م ش "ارقاعد " فقطم ش ن ا ألن ا ار ال
ارةغالافي األ يز ار نطق ارنفط ار سا دف – بمال أزشيض .11 -
شطبيعي أنه ا بد ض اراساؤ عض األسباب شارعتا ل ارتا ن شااء ذرك؟ هناك ارتثيال ض ارعتا ل اراي
المت أفغانساا راتت بتاب أ اليتي راعبتا ار بمال أزشيض  .12فاردش ار اطئ رابمال شار طا عايه (
انع عا ارعبتا األ اليتي.
اشسيا ااجما ي م بعض ج تاياح آسيا ارتسط م يالا ) كانت جتا جتت
شااجباطا بذرك فإ أفغانساا جظل هي األاج بسبب أشضاع ا ار عالشف حينذاك حيث شجت ساط
(طاربا ) نبتذ عار يا ش أاي يام جأشر في ارتأت نفسه أت عستالي عا ي أل اليتا شارغالب (جنظيم
ارقاعد )م شجنظال ري ا في "ارةتاا ااسال ي" (اايالانيم األش بتيم شارطاجيتي) كقت عا ي رمافائ ا
األفغا حينذاك "جمار ار ا " بسبب جمارف ا ع "طاربا " .رقد اعد سالح ارع اي بعناي م شكانت ث
فقال أشر فيه عنتان ا عالشف :اح "طاربا " ض ارساط م شأد جم نةا ها بنةاح .شرتض ا بد ض
االاا ار أ هذه ارفقال ريس ستى ةال فقال ض نب أ اليتي طتيل ا اد ري ل ارمصت عا أتاعد
شا ايا اح في أفغانساا م شاب ا في أش بتساا  .13ش خات ارمالب ااأاصا ي عا ارالط فاقدم ساه ا ا
في جطتيع ااأايم ا اا أ اليتا في "ار الاك " في نفط ش ا بمال أزشيضم شارذر يسام ثل هذه
ار غا ال ارعستالي !
ش ش اه ا جتريف ض ارعتا ل ااخالىم شرتض ع ذرك كاه يبق ارنفط اردافع األأتى شر د طتيا
احقام ففي فاال ائاس بتش (اابض) زح ارقتاح األ اليتي أفغانساا شارعالاق ريالبم ا يعالف
باااهاب شجأ يض صا ا ارطاأ ارعار ي .14
 10ر زيد ض ارافاصيل أاا  :س يال صاامم إنه النفط يا ) (...األإعاد النفطية في الحرب األمريكية على العراق (
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Harvey, Frank (2011). Explaining the Iraq War: Counterfactual Theory,Logic and Evidence Cambridge:
Cambridge University Press.
 11جانا بتايستفنام إحر قزوين والخالفات حول ثرواتهم تأع اربيا م يتريت/ج ت  .1022ااح عا ااناالنيت عا ارالابط ارااري:
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 12با ادا يصل ر  2100كام ض ار ا ر ارةنتب ش  100كام ض ارغالب ر ار القم شب ساح جصل ر حتار  400000كام البع يعابال
بمال أزشيض أكبال بمال غا  .ك ا أنه يقع في نطق ساالاجيةيّ ف ض ناحي هت ةاشا آلسيا ارتسط (طاجتساا م أش باكساا ) شارقتأا عبال
أذابيةا م ش ض ناحي أخالى هت عا قالب ض نطق ارالاي م حيث ا جفصاه عن ا ستى يالا م بااضاف ر أالبه ض جالكيا .شل ّتل جف ّتك ااجما
اطئ ربمال أزشيض ااجفع عد ها ر
جمت أساسي في شاأع بمال أزشيض شذرك رعدّ أسباب .ف ض ناحي أ ى ر بالش ش جديد
ارسّتفياجي نقط
ّ
خ س ش ( يالا شاشسيا شآذابيةا شكا اخساا شجالك انساا ) شهذا بدشاه أا ر بالش جعقيداح أانتني شاأاصا ي شجيتبترايتي  .ش ض ناحي
ّ
ارطبيعيم
ثاني ظ تا اردااساح شاراقاايال ّاراي جاناش صا ا ارطاأ في بمال أزشيضم خصتصا رناحي اراقديالاح في حةم احاياطاح ارنفط شارغا
حت هذا ار ّ
سط ار ائي ر نقط اساقطاب كبالى .ف ض ارناحي ااأاصا ي يعابال بمال أزشيض ض ار ناط األساس ّي ار ناة ر صا ا ارطاأ
شهت ا ّ
في ارعارمم حيث جقدّا ااحاياطاح ااساالاجيةيّ في هذه ار نطق بمتار  11اياا بال يل يام اساالالاج ا بيض  1ش  5ايت بال يل ن ا يت يا .أ ّ ا
ّ
ارطبيعي في أزشيض فاقدّا بمتار  111جاليايت اال تعب .ر زيد ض ارافاصيل أاا  . :أح د اّيم اراّنافس اردّشري
ااحاياطاح ااساالاجيةيّ راغا
عا حتض أزشيض ،مجلة الدفاع الوطني ،ارعد 21م ج ت 1024/م ص .51-50
 13ر زيد ض ارافاصيل أاا John Miglietta, "American Alliances in Central Asia", Report Prepared for the :
International Studies Association, Montreal, 2011.
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كذرك :أيا اجدريدجم العطش إلى النفط ،ماذا تفعل أمريكا إالعالم لضما أمنها النفطي ،...مصدر ساإ .

املبحث الثاني :غزو و احتالل العراق ..مترين ثان بالذخرية احلية
ارعت ار جاايخ جطتا ااحدا شاجالاذها ساااح مد أ ال طاتب رف م غزى اعا ا هذا ارا اليض
ارثاني شناائةه .فت ا عالشف فإنه شبعد فت (جتاج بتش اابض) في ااناالاباح ارالئاسي في ارتاياح
ار امد شصعت ارة تاييض ار ارمتم هناك في كانت ارثاني 1002م ششأتع أحدا  22أيات /سبا بال
 1002شاراطتااح شاراداعياح اراي جاا ام شهدت ارعالأاح اردشري زيدا ض اراعقيد شارالهاناح ارةديد م
خصتصا ع جعز تاأع اراياا األكثال جطالفا في اا اا األ اليتي ارةديد شارذر كا ياليد جتظي هذه
ااحدا ب دف فالض هي ن ارتاياح ار امد عا ارعارم بقت ار دفع.
ففي ا ألالفت المرحلة األولى ض ا س ي بـ "الحملة العالمية ضد اإلرهاب" شذرك بااطاح بمتت
"طاربا " في أفغانساا شجمطيم جنظي اح "ارقاعد "م جصاعدح األصتاح اخل اا اا األ اليتي ارةديد
حينذاك اضفاء ار زيد ض ارا د شجتسيع ائال ااسا داف را ل ارعديد ض اربادا اراي "جؤشر
اااهاب" أش ج تل "أتاعد خافي " ره أش "جقدم اردعم" في هذا ار ةا رـ "ارمالكاح شار نظ اح
اااهابي ".
ف تم
شل دح هذه ار الحا جدأيقا ألشرتياح ااساالاجيةي األ اليتي حيث احظنا حين ا صيا
"محور الشر" ارذر ضم في حينه كال ض العراق وإيرا وكوريا الشمالية .شرم يتا صناع ارسياس
شارقالاا في ارتاياح ار امد في حينه بذرك بل رتحظ كذرك سعاهم اردائب راتسيع ف تم اااهاب ري ل
نااج أسام ارد اا ار ا ل شاراي كا ارنظام ارعالاأي آنذاك  -بمسب ارالؤي األ اليتي – يعابال المتهم
األول في نااج ا .ش ض هنا جصاعدح ارم ا ضد هذا ارنظام ب ا في ذرك ارا ديد بإ احاه ض خال خياا
ارمالبم شاجالاذ اا اا األ اليتي ار زيد ض ااجالاءاح شار ااساح ب ذا ااجةاه .شااف ذرك تحول هام
في ارعقيد ارعستالي راتاياح ار امد م ج ثل بااناقا ض " االحتوا " ار "استراتيجية الردع الوقائي".
انطالأا ض هذا ارا يد ي تض جمديد أهداف "ارمالب ارتأائي " عا ارعالاق في ثالثة أهداف أساسي :15
أوال :حماية المصالح االقتصادية األمريكية في منطقة الشرق االوسط .ار قااب اراي اس ا ارالئيس
بتش اابض في ا يالجبط بارسيطال عا ارنفط ارعالاأيم ستف جيع ا عا ار ساا ارذر يتفال ر ا طاأ آ ن
تثتأ بي ا دا اح ارنفط ري ا ض خال بناء ارتاج في ار نطق  .فاربعد ااأاصا ر يت ض في سيطال
أ اليتا عا أكبال احاياطي راطاأ ارنفطي في ارعارم بعد ا كانت أد سيطالح عا نفط نطق أزشيض
شأ اليتا ارةنتبي ش فاليقيام شاساالدام هذه ارسيطال عا ارطاأ كعا ل ضغط شا ع جةاه بقي اردش
اجبااها عا اانصياع ر الططاح ارتاياح ار امد ااساالاجيةي .
ثانيا :تدعيم الوجود العسكري األمريكي في الخليج .فاراتاجد ارعستالر األ اليتي شااء اربماا هت أحد
الجتزاح ااساالاجيةي ارعستالي األ اليتي م حيث جمااج ارتاياح ار امد ر أتاعد ش مطاح في
أع
ض أجل جتفيال اا تاني ارعستالي
أشاشبا شل ا لالق آسيام شكذرك ر جأسيس لبت أتاعد ائ
اراتجساي راماليك ارقتاح األ اليتي ر سافاح شاجةاهاح الااف ض ض ااطاا ارةيتعستالر ااساالاجيةي
ب ا يس بار ي ن ارتتني .
ثل جاك ارقتاعد ض شج ارنظال األ اليتي هي ذاح أي فائق م شبارااري فإ ااحافاظ بقتاعد
عستالي اقد في ار نطق يظل عنصال ضالشايا في ساالاجيةي األ ض ارقت ي األ اليتي را مافظ عا
ار صار األ اليتي اربعيد ار دى في ار نطق .
ثالثا وأخيرا :تحقي مشروع الهيمنة األمريكية في الشرق األوسط .فارسيطال عا ارعالاق شارامتم في
احاياطاح ارنفط ارتبالى في ارالاي م شجالجيب األشضاع ار الق أشسطي ض أبل (شالنطض) شحدها ش ض
 15ةامم بةض ع ةاا .الحاروب الوقائياة فاي الفكار االساتراتيجي األمريكاي – دراساة حالاة العاراق-م ةذكال قد ة رنيةل لة ا ار اجسةايال فةي ارعاةتم
ارسياسي شارعالأاح اردشري م كاي ارمقتق شارعاتم ارسياسي م جا ع دمحم خييال -بستال /ارةزائالم ارسن ارةا عي 1002 / 1001م ص  211شاحقا.

تا لالكائ ا شا جعاشن مم ا ي تض أ ينا ليئا ر آخال ستى جعزيز تاأع ارتاياح ار امد
ش
ااأاي ي شاردشري في أهم ناط ارعارم ساالاجيةي م شا ي تض ر ثل هذا ار تأ ا أ يزيد ض يل
ارتاياح ار امد ر اانفالا بارقالاا اردشري ش ض قداج ا عا ار ناشا اردشري شارادخل عارم ك ا حصل
حا اآل في ار ؤش ارعار ي م شذرك بغالض خد صارم ا ارقت ي .
ش ض ار ؤكد أ ارا اليناح شااساعدا اح ارعستالي شار اشااح اراي كانت جةالر في الف مت
اا الق شاراي أا ت ب ا ارتاياح ار امد حينذاكم اافق ا عا األاض ح ا عال ي بدخا كثي ش ا
صاحب ا ض صالب كبيال جعا ا جفعل فعا ا في أشساط عديد م خارق ناخا حالبيا شحار اعب.
اعابالح اا بتش اابض ارا ديداح اراي بال ح في جاك ارفاال خصتصا اااهاب ارعابال رامدش
شعالأاه بـ "اردش ار ااأ "م حار ام رابني ساالاجيةي هةت ي أحا ي ارةانبم جتت أائ عا جةاش
فاهيم ارال ع شااحاتاء اراي سا ح فاال "ارمالب ارباا "م بميث جقيي عا كل ا ي د األ ض ارقت ي
ض جانبم شار صار ارميتي ارتبالى ر ا ض جانب آخالم خصتصا في ا ياعا ب تأع ارعالاق في ار الق
األشسطم شأد كانت "ارمالب ارتأائي " ارتجه ارمقيقي رادشا ارذر كا عا ارتاياح ار امد أ جاعبه
باعابااها ارقت ارعظ في ارعارم .فقد أعابال ارعالاق طيا سنتاح خطالا اثال ض أبل اا اااح األ اليتي
ار اعاأب م خصتصا اا بتش اابض اراي ااجأح ضالشا جفعيل شا ارقت ارعستالي ا ار نظام صدام
حسيضم فتانت "ارمالب ارتأائي " ضده اراعبيال األ ثل راغيال اراتجه ااساالاجيةي األ اليتي في ةا األ ض
شاردفاع.
شث

أسباب عديدة شااء ذرك اراغييال ض بين ا ا ياي:
 يفسال رةتء اا بتش اابض راقت ارعستالي بصف شأائي م ارنزع ار ديد راغطالس األ اليتي م
اراي كانت جعنيم ض بيض أ تا أخالىم أدا ش صالاا ارتاياح ار امد عا اساعالاض شاساالدام
أتج ا ب تل نفالا ر في جغييال األنظ م ش في أر نطق جالاها ذاح عالأ شطيد ب صارم ا
شنفتذهام فار ي ن األ اليتي جعدم بم م اراعبيال األ ثل عض ف تم ارمالب ارتأائي شجطبيق ا عا
ارعالاق.
 يبدش ا ارا ديداح األ ني ارةديد في ارسياس ارعار ي م اسي ا في بيئ ا بعد هة اح ارما ر
ع ال ض أيات /سبا بال 1002م شعا اأس ا اااهاب عبال ارقت ي شاألسام ارالطيال كانت
فالص م أعطت ها ش ناشا أكبال ا اا بتش اابض رإلفصاح عض سياس خااجي كبالى ش "نيت
بالاطتاي " عا حد جعبيال ارتثيال ض ار نظاليض في ار ةا م ش نمت األشرتي ردشا ار اغيال
ارعستالر في جمقي ار صام ارقت ي رادشر م شارمفاظ عا صارم ا ار ي ني ار الااف م بغض
ارنظال ااعاباااح األخالأي شارقانتني ار اعاق بارسالم شارقانت اردشري شحقتق اانسا ...ارخ.
 كانت ارمالب األ اليتي عاىارنظام ارعالاأي انذاك ثا ا جتأع فالي ار مافظيض ارةد في اا بتش
اابضم اراطبي ار يداني شار ناسب رعقيد بتش حت ارمالب ارتأائي م حيث اساغات ااجه كل
ارذاائع شار بالااح بالصتص عالأ ارنظام ارعالاأي باااهاب شا االكه ألسام كي اشي
شبيترتجي خطيال م اعطاء اريتء األخيال اساالدام ارقت ارعستالي بارنمت ارذر صدا في
شثيق ساالاجيةي األ ض ارقت ي ارصا ا في أيات /سبا بال .1001

ش نذ ان ياا ارنظام اردكااجتار في  3002/4/9شارعالاق يعيش حار الاض عسيال شي ال في أشضاع
اي في ارصعتب شاراعقيد شارالطتا م شارناج عض خياا ارمالب شااحاال شاسامقاأاجه ش ا جالكه ض
جداعياحم شن اطاح ارقتى اااهابي شاراتفيالي شارصد ّا ي م ش "ااساالاجيةياح ار اابس " اراي اعا دج ا

ارقتى ار ي ن عا ارساط بعد ذرك ارااايخ .شار اابع ر ذه اراطتااح شاضطالاب ااشضاع اا ني يالحظ
أ اا تا جبدش شكأن ا ج ثل أول تطبي عملي رنظالي "ارفتض ار نظ " حيث رم يام جغييال ارنظام فقط
حسب ا اعانت ارمتت األ اليتي باعابااه هدف ا ارالئيسي ض حالب ارعالاقم بل ا ارذر جم هت تحطيم
ارنظام وهدم اردشر شارذر اقتر بعدم شضع بديل جاهز تضع اراطبي ارع اي .16
شر ذا يمكن االتفاق ع ارذيض ينفو ارفتال ارقائا بأ اا بتش شش اا اردفاعم رم يتض رةدي ا خططةا
جاهز راعالاق في فاال ابعد ارمالبم فار اابع راتثيال ض ارتثائ ارالس ي األ اليتي يسةاطيع ا ينفةي هةذا
ارقةةةت  .ف ةةةض ار عاةةةتم ا ش اا ارالااجيةةة األ اليتيةةة كانةةةت أةةةد أعااادت أبةةةل بةةةدء ارمةةةالب ااسةةة لةةةا ا
ش سافيي جي نت خالائط جفصياي رـ "خطط اعا اع اا شا اا ارعالاق " ش ابةت ارعديةد ةض ارعةالاأييض
عا جنفيذ فاصا ا ار الااف م رتض (اربيةت األبةيض) جةاهةل هةذه اردااسة ك ةا رةم يعالهةا اربناةا ت (ش اا
اردفاع) اها ا ا .هتةذا ذ فانة ه فةي ظةل عةدم جطبية بةديل عةيض فةا ا احة ارنظةام ارةدكااجتار أةد خاقةت
فالا ام رم ج اؤه ستى "الفوضي المنظمة" !!.
رم ينة ارن تذج ارباقةاني شا ارن ةتذج األفغةاني فةي ارعةالاقم رسةبب مةتار هةت أ اراةدخل ارعسةتالر
ّ
نظةالر شالةنطض ارةذيض اسةتالج م ارقةت
األ اليتي في ارعالاق حد ش ظا أاي ي ش شرية  .شهتةذا فةإ
(تشايني ،رامساافيلد ،وولفاويتز ،إياارل ..الا ) كةةانتا سةاعةايض اسةةاالدام آرة ارمةةالب األ اليتية ةةض اجةةل
جمقية حا ةةم فةةي "اعااادة رساام خارطااة الشاارق االوسااط"م رتةةض سةةاا جطةةتا ااحةةدا ارفعاةةي ب ةيّض أ "
حساإات البيدر ال تطاإ حساإات الحقل " ك ةا يقةا م فتةا ا بةد أ جةدفع ارتايةاح ار امةد ث ةض انفالا هةا
بقالاا ارمالب ش اا ااحاال شناائ ذرك عالشف شجفقأ ارعيض.
17
ةض
شا م ذرك كاه هناك هدفا يقعا في صلب ااساالاجيةي اا يالكي م شه ةا الهيمناة علاى العاالم
خال ارسيطال عا تاا ارطاأ م وممارسة سيطال اكبال عا ارتال اااضي  .شبغض ارنظال عض النتائج
فإ هذيض الهدفين يظال اثايض عا اردشامم شريس هنةاك ةا يةدعت – ةض شج ة نظةال صةقتا ار مةافظيض
ارةد ش يالهم كذرك – ار التخلي عن ا أش اراقايل ض أه يا ا.
شيعني هذا ضفاء جعديل هام عا ارعقيد ارعستالي اراي ظات سااي ار فعت رمد  22سبا بال .1002
شطبيعةةي أ ةةا أارةةه ش يةةال ارةةدفاع ااسةةب م ( شنارةةد اا سةةفياد)م ب ةةأ "ا ةةاالك أةةت ا ع فةةتق أابع ة
حالا األ اليتييض عا ا يبدش ض ااعا ا عا ارمافاء األشابييض .شنتالا
سااح عا" ره اراه في كتنه ّ
هنا كال ا رـ (بت ششرفتياز)م نائب ش يال اردفاع األ اليتي آنذاكم شارذر كا لديد ارصالاح حيض أةا فةي
ؤج ال يتنيخ األ ني في آذاا  1001ب ا عناه أ ار عااك هي اراي سامد ارامارفاح.
املبحث الثالث :التواجد األمريكي يف جنوب شرقي آسيا.

األهداف غري املعلنة ال تطابق بالضرورة األهداف املعلنة !
ذا جةاش نا ارالطاب األ اليتي ار عاض ارذر انطا ض ف تم "الحملة العالمية على اإلرهاب" شجساءرنا
عض األهداف ارفعاي ر ذا اراتاجد في هذه ار نطق م أ تننا ارقت أن ا جا ثل في:
 .2األهداف العسكرية حاضرة وتتمثل إضرورة العودة إوجود عسكري كثيف الى جنوب شرق آسيا
بعد ا أ اقت أ اليتا أاعدجي ا ارعستاليايض في ارفيايبيضم ستبيك بار ش كالاك عام 2111م ثم بعد ا أجبال
ارالئيس ااندشنيسي آنذاك (ستهااجت  )Suhartoعا ااساقار عام  .2122شارةد كا أائ ا ر أبل 22
 16ر زيد ض ارافاصيل أاا Thomas E. Ricks, Fiasco: The American Military Adventure in Iraq. Penguin, 2006. :
 17ابد ض االاا هنا ار ا صطا "ار ي ن عا ارعارم" اساالدم شب تل اس ي را ال ااشر في ارتاياح ار امد في عام  2150شذرك في
ارتثيق ارالئيسي رامالب ارباا شار عالشف اخاصااا بإسم HCK.68م ش نذ ذرك ارااايخ أب آخالش – شعا نمت أكثال أ – في شص هذه
د ض اهدها .ا ارمديث يدشا هنا حت ار ي ن ارعار ي عا أر أت (شعا أر ة تع
ااساالاجيةي م اراي كانت "ارمالب ارباا " ةال
ض ارقتى) ب دف ارسيطال عا اراطتا ارعار ي .ر زيد ض ارافاصيل أاا  :أناجتري أشجتيضم االستراتيجية االمريكية للقر الحادي العشرين....م
صدا ساب م ص .11

أيات /سبا بال  1002بتثيال شا عالأ ره ب تافم اااهاب .ففي آياا  1002شج ت ة تع ض
األكا ي ييض شاؤساء ار الكاح ارتبالىم في اعاي ةاس ارعالأاح ارالااجي م ذكال ار ارالئيس
اا اليتي حينذاك (جتاج بايت بتش) ألااح في ا ار " أن ا ارامظ ار ناسب ا ااجتم رااالكيز عا
نطق ابت كثيال را عض لالاح اا اااجنا شلتل ذرك خطال را عاينا" .شخافي هذه اردعت جساند ار ار زي
األ اليتي في فيانامم ثم ار اانسماب ض ارفيايبيض شاساقار ستهااجت ارذر كانت شالنطض جعا د عايه
كثيالا ر.
 .1األهداف االقتصادية حاضرة هنا كذلكم شاراي جساند أساسا ار شجتب عدم جةاهل نطق ضال كانت
جيم في حينه ( )515ايت نس شيباغ ناجة ا ارقت ي ( )000اياا شاا سنتيا شهي خا س أكبال
لاليك جةاار راتاياح ار امد شجمال ااساث اااح األ اليتي في ا ار الكز ارثاني بعد اريابا  .يياف ار
ذرك هناك عا ال حاس ا م حسب ار ذكال ار اا ري ا في ارفقال ارسابق :
األولم ساتياح نااج ارنفط شارغا شاحاياطي ا في ندشنيسيا ش بالشنارم خصتصا ر أ ندشنيسيا هي
ارعيت اآلسيتر ارتحيد في نظ اربادا ار صدا رانفط ( )OPECم شا حقت نفط ش ا كانت
حديثا ر في ارفيايبيض ش اريزيا شفيانام؛
جتا
والثانيم جقاطع ارالطتط اربمالي ارعار ي حيث ج ال نص اراةاا ارعار ي ب ا في ا دا اح ارنفط ض
ارالاي ار اريابا شكتايا ارةنتبي شارصيض شحيث أ أي عاأ رتصت ارنفط جؤثال عا اأاصا اح لالق
آسيا شجاريا ر عا اأاصا ارتاياح ار امد اا اليتي .18
 .3األهداف الجيوسياسية حاضرة أيضام شجت ض في ا يس بـ "ارالطال" ارقا م ض أتى أاي ي ي تض أ
ج تل صدا ج ديد را صار ارميتي راتاياح ار امد في هذه ار نطق  .شهذا اراتجه كانت أد عتساه
بتضتح ااس أعدج ا عام  ( 1000ؤسس ااند RAND Corporation - Research ANd
 )Developmentار الجبط بـ (اربناا ت ) شبارصناعاح ارعستالي األ اليتي  .حذاح هذه اردااس
بتضتح ض "ارالطال ار انا ي راصيض" عا صار أ اليتا في جنتب لالق آسيا ش ض احا ا أ جنافس ا
في يت ع ال سنيض عا ارسيطال عا ار نطق شجالى أ ا ةا رم اي ارن ت ااأاصا ر ردش
ار نطق شح اي ار صار األ اليتي ا بتجت أ اليتي في ا شبتصت ا مدش ار ارالطتط اربمالي م
شاأاالحت بالنا ةا ر ض ار ساعداح األ ني اريال رمافاء أ اليتا هناك شخصتصا ر ارفيايبيض ش ندشنيسيا
هدفه ا ع ارصيض.
في  1يتنيت  1001شخال اردشا  22ض حتاا لانغاليالهم أرق ش يال اردفاع األ اليتي حينذاك (ريت
بانياا) كا بعنتا "أمريكا وإعادة التواز في آسيا والمحيط الهادي"م جمد في ا أساسا ر عض اردشا
األ اليتي في آسيا شار ميط ار ا ر شكيفي فع ااساالاجيةي ارعستالي ارةديد " عا اراتا "م ش ا رفت
ااناباه حينذاك هت ن ال  % 10ض ارقتاح اربمالي األ اليتي في نطق آسيا شار ميط ار ا ر .شجةدا
االاا هنا ر أ هذه ااساالاجيةي ارعستالي ارةديد م ج دف ر نقل الثقل اإلستراتيجي إلى آسيام يال
أ هذه ارعباا أثااح جدار شاسعا ر في اخل ارصيض شخااج ام حيث نظال ر كا "نقل" عا كتن ا
جم ل ربسا ر كبيالارم األ ال ارذر فع األ اليتييض ر جغييالها بعباا " عا اراتا " .شار قصت بذرك هت أ
ارتاياح ار امد رم جغا ا نطق آسيا شار ميط ار ا ر طاقارم ش ن ا هي بصد جالاء جعديل عا
اها ا اج ا ارالااجي م بعد ن اي حالبي أفغانساا ش ارعالاق .شفي هذا ااطاا جةدا االاا ار ا كانت
جعازم (شالنطض) عا تا ناه في آسيا :19
 18ر زيد ض ارافاصيل أاا . :خايل حسيضم االستراتيجية اإلمبراطورية في وثيقة االمن القومي االميريكي .ااح عا ارالابط ارااري:
http://drkhalilhussein.blogspot.se/2008/02/blog-post_1585.html
 19ر زيد ض ارافاصيل أاا  :آسيا أشار  -اكائز ااساالاجيةي ارعستاليــ األ اليتي ارةديد م "درع الوطن"م ارعد  /422ايات 1021م ص 40
شاحقا.

أوالً ،التواز إين اإلستراتيجية األوروإية واآلسيويةم حيث أصبمت ارتاياح ار امد جالى بأ أشاشبا
رم جعد الكز ثقا ا ااساالاجيةيم شأ آسيا أد حات تان ام شأد صالح (بانياا) بأ ارتاياح ار امد
ساتاصل جعزيز جتاجدها ارعستالر في نطق آسيا شار ميط ار ا ر خال  5أش  20سنتاح ارقا .
ثانياً ،التواز اإلستراتيجي العسكريم ساالكز أ اليتا أكثال عا ارقتاح اربمالي شارةتي م شبمات عام
 1010ساتت اربمالي األ اليتي أد يالح بني انا ااها ارعستالر ارماري "اانفااح  "5-5في ار ميطيض
ار ا ر شار ندرم شسان ال أكثال ض  % 10ض سفن ا ارمالبي في ار ميط ار ا ر ب ا في ذرك؛ جت يع ارسفض
ارعابال را ميطاح شارسفض ار د ال شارغتاصاح شارسفض ار قاجا ارساحاي في ار ميط ار ا رم شسازيد عد
حا الح ارطائالاح ر  1حا الحم شأضاف بانياا أنه ر جانب يا ارت ي م ساقتم ارتاياح ار امد
بن ال ارغتاصاح شارسفض ارمالبي األكثال جطتاارم شأحد ار عداح اارتاالشني شأنظ ااجصا م رالفع
جت اراتاجد ارعستالر في ار ميط ار ا ر.
ثالثاً" ،اإلعادة" تمثل توازنا ً لنمط االنتشار .فعا عتس ارقتاعد ارتبالى اردائ اراي جم جأسيس ا خال
"ارمالب ارباا "م يأجي جعزيز اراتاجد ارعستالر األ اليتي في نطق آسيا شار ميط ار ا ر هذه ار ال
ام شأاي شار ااك في ناشااح شجدايباح شجمالكاح
راانسي ع ارمافاء شار الكاءم عبال أبت
االك م شض ا اساع ا تانئ ارازشيد شار طاااح ش يالها ض ار ن ح في اردش ار اعاشن .
عستالي
شجالى ارتاياح ار امد ا هذا ارن ط ض اانا اا يا يز ب نافعه ااأاصا ي م شأا ارنفقاح شضع اراتاف م
ر جانب ضع حد ار عااض ارسياسي اخل اربادا ار اعاشن .
في ج اليض ااش /نتف بال 1022م شأثناء حديثه أ ام اربالر ا األساالاريم أعاض ارالئيس األ اليتي إاراك
أوإاما ألش ال شب تل اس يم أ ارتاياح ار امد ساتجه اها ا ا ر نطق آسيا شار ا ر عا حساب
ار الق األشسطم شكانت ش يال ارالااجي آنذاكم (هيالار كاينات )م أد كابت أبل خطابه ب الم في قا
ب ةا فتايض بتريسيم عض سياس جديد س ا ا بـ "اااجتا ارةديد" راتاياح ار امد .
شيعني اااجتا م ببساط م جعزيز ارتجت ارعستالر األ اليتي في آسيا شار ا رم شجتطيد ارعالأاح
ارعستالي ع حافاء ارتاياح ار امد م ش يا صا ااج ا ارعستالي ر اردش اآلسيتي م شكذرك بالا
ارادايب ارعستالرم شار ناشااح ار االك م ع بادا ار نطق م شهت ااجتا سيأجي عا حساب جالفي
اراتاجد األ اليتي في ار الق األشسط شلالق أشابا ب تل ائيسيم ا سي ا شجاك ار ناط جايائل أه يا ا
ااأاصا ي قاان ب سيا شار ا ر.
بارازا ض ع عال "اااجتا "م اجالذح شالنطض خطتاح راأسيسم أش جمديثم أتاعدها ارعستالي في
ار نطق م أبال ها في جزيال جيةت في كتايا ارةنتبي عا بعد  500كيات اال ض ارصيضم شاراي
ساسيي صتاايخ باريساي طتيا ار دى جساطيع صاب أهداف جنتب لالأي ارصيضم شثال د الاح
بمالي م شحا ا طائالاحم شكذرك في أاعد جزيال أشكيناشا ارياباني .
حالكت ارتاياح ار امد
ش ض جانب اخالم شفي طاا ساالاجيةي "االنعطاف نحو جنوب شرقي اسيا"م ّ
زيدرا ض أتاج ا ارعستالي ر نطق لالق آسيام شهناك اآل حديث عض عا شجت عستالر أ اليتي
ر ارقاعد اربمالي في خاي ستبيك في ارفابيضم اراي كا ارفابينيت أد طال شا ارتاياح ار امد ن ا عام
2111م شهناك حا ا هت أستأ ض ذركم حيث أعاض األ يالا هاار هاايسم ارقائد األ اليتي األعا
في نطق ار ميط ار ا ئم ارتاياح ار امد جالطط رامالك عستالر بالال ض خال يا اردشاياح
اربمالي األ اليتي في بمال ارصيض ارةنتبيم شهت ا حد بارفعل في نتف بال  1025ش الشا د ال
أ اليتي بارقالب ض ة تع ض ارةزا ارصناعي اراي أأا ا ا ارصيض بارقالب ض جزا سبااجاي ار انا ع
عاي ا بيض ارصيض شكل ض جايتا شفيانام شارفابيض ش اريزيا شبالشنار .20

 20أاا  :لالي لعبا بالشكم االحتوا والمشاركة :اإلستراتيجية األمريكية في آسيا (ارقاهال  :ار الكز ارعالبي رابمت شاردااساحم ااس
 .)1021ااح عا ااناالنيت عا ارالابط ارااريhttp://rawabetcenter.com/archives/22490 :

شابد ض االاا هنا ار انه شخال يااجه رايابا شكتايا ارةنتبي في نيسا 1024م شجةسيدا ر
رالساالاجيةي األ اليتي ارةديد م أعاض (إاراك أوإاما) " يا ارتجت ارعستالر األ اليتي في جنتب لالق
آسيا".
ارامت ض سياساح "ااحاتاء ااأاصا ر"
شج دف ااساالاجيةي األ اليتي جةاه جنتب لالق آسيا ار
ّ
ش"اردبات اسي ارناع " اراي جقتم عا اراقااب ع ارصيض ارصاعد ر ااحاتاء ارعستالر راامدياح
اراي جتاجه ااأايم 21م شذرك ض خال :
 -1تعزيز الوجود العسكري االمريكي في المنطقة:
جعا د ارتاياح ار امد في اساالاجيةيا ا هذه عا جفعيل شجت ها ارعستالر في ااأايم عبال ارقتاعد
ارعستالي في اريابا م كتايا ارةنتبي م جزيال تامم جزيال ييغت ااسيا في ار ميط ار ندرم فبااضاف
ر شجت ( )10أر جندر أ اليتي في كتايا ارةنتبي م ش ( )50أر جندر في اريابا م شأا ت ارتاياح
ار امد األ اليتي بإاسا ار زيد ض ارقتاح ر ار ميط ار ا ر بمات عام  .1021ك ا أجالح اا اا
األ اليتي فاشضاح جا رن ال سفض حالبي جابع رسالح اربمالي في كتايا ارةنتبي م شجسييال شاياح
بمالي م انطالأا ر ض اريابا .
 -1توسيع التحالف العسكري اإلقليمي:
يا ثل ار متا ارثاني رالساالاجيةي األ اليتي في جقتي ااخاالاق را ةا ارميتر ارصيني باتسيع نطاق
ارامار ااأاي ي ري ل شار جديد م بااضاف رامافاء اراقايدييض رتالنطضم ع يا جصديال األسام ردش
ار نطق م حيث لالعت (شالنطض) عا سبيل ار ثا ار جتثي اراعاش ارعستالر ع فيانامم اراي كانت
حا األ س ارقاليب ناشئ راتجت األ اليتي في آسيام رتض نذ عام  1022بدأح فيانام باساقبا بتااج
اربمالي األ اليتي ب تانئ ا في "بعثاح جدايبي "م شارقيام بع اياح صالح ارسفض ارمالبي ردعم أداج ا عا
تاج األن ط ارصيني في ارةزا ار انا ع عاي ا .ك ا جصاعدح شجيال اراعاش عبال اساياف فيانام
االك في بمال ارصيض ارةنتبي خال عام 1021م شفي طاا ااساالاجيةي ذاج ا .ك ا
ر ناشااح بمالي
ر
حاشرت (شالنطض) اساعا ارعالأاح جدايةيا ع بتا ا ( اين اا)م ارماي اراقايدر راصيض في جنتب
لالق آسيا .شفي ارسياق ذاجه بدأح ارتاياح ار امد باتتيض نتا رامار أاي ي جديد ناشئ راصيض شذرك
عبال جدليض حوار استراتيجي خماسي بيض ارتاياح ار امد شاريابا شكتايا ارةنتبي شار ند شجايتا .
شجط ارعقاي ااساالاجيةي اا اليتي ار جتسيع نطاق هذا ارامار ساقبالر ريصب نظيالا ر آسيتيا ر رما
ل ا األطاسيم شيتت في قد اهدافه احاتاء "ار د ارصيني" أاي يا ر ب ظا ج اد عبال ار ميط ار ا ر
شجنتب لالق آسيا .شيساد عا هذا اراتجه ار ناشئ راصيض جالاء ئاح ار ناشااح اربمالي م كا ض
أه ا "ارادايباح ارعستالي " األ اليتي اراي جالح في "خا كتيست" في نغتريا عا ارمدش ار اري
راصيضم ب ااك كل ض :أر انيام فالنسام كندام اريابا م كتايا ارةنتبي م ار ندم سنغافتا .
أ ا ارامدر األبال فا ثل ب تافق شالنطض عا صفقاح جساي راايتا بقي
ا أثاا احاةاجاح ارصيض ش فع ا عام  1021ر جة يد ارعالأاح ارعستالي
اج ام (شالنطض) ب ناشأ شحد أااضي ارصيض.

( )21اياا شاا جقاليبا ر
ع ارتاياح ار امد ش ر

 -3الشراكات االقتصادية حاضرة أيضا:
ي ثل اراعاش ااأاصا ر حدى أهم ارقيايا اراي ا ّكزح عاي ا ياا ارالئيس األ اليتي أشبا ا في
نيسا  1024ر كل ض اريابا شكتايا ارةنتبي ر ا ي ثالنه ض أه ي اساالاجيةي را صار ااأاصا ي
 21جااالب ااساالاجيةي األ اليتي جةاه ارصيض بأن ا ج دف ر ااحاتاء شار ااك في آ
ار ااك م فإ اردينا ياح ارعستالي جمق نط ااحاتاء.

عام فبين ا جدعم اردينا ياح ااأاصا ي شارسياسي

نط

األ اليتي م حيث جتافقت ارتاياح ار امد ع كل ض اريابا شكتايا ارةنتبي عا اجفاأياح جديد راماليال
اراةاا م شجسع اا اا األ اليتي ر ياعف صا ااج ا رإلأايم ج اار راالفع ض ساتاها ارماري ارذر
يصل ر ( )150اياا شاا.
خالص ارقت  :ايعتس اراتجه األ اليتي ارةديد نمت ارقاا اآلسيتي جغييالا ر هيتايا ر في ااساالاجيةي
األ اليتي بقدا ايةسد عا جالجيب رألشرتياح ع جسااع شجيال "ارصعت ارصيني ارسا ي" ب ا ينطتر
عايه ض جغيالاح ما ا في بني ارنظام اردشريم ك ا جعبال جاك ارامتاح عض عت أ اليتي رسياساح
اعد األطالاف أتا ه "ار الاك ع اردش اآلسيتي "م ش عا جعالي
ااحاتاءم ش كا ض خال ن
نظت األ ض ااأاي ي .شرتض اا اا األ اليتي جغفل (أش جاغافل) حقيق أتا ا أ افاقا ها را صداأي م
ش الاشف ش ااأايم ض جداعياح صدا اح بيض ارتاياح ار امد شارصيضم أد يؤثالا سابا ر في فاعاي
اراتج اح ااساالاجيةي ارةديد م اسي ا ذا جالجب عا جاك اردش ع ارتاياح ار امد جالاجع عالأاج ا
ااأاصا ي ع ارصيض اراي يعدّ اأاصا ها أاطال ارن ت في ارقاا اآلسيتي بأسالها.
املبحث الرابع :أمريكا الالتينية :املخدرات والنفط  -كولومبيا وفنزويال منوذجا
ذاح يتم ض لباط 1001م شفةأ شبدش أي قد اح ظ الح عناصال ض أتاح أ اليتي خاص ار
جانب جنت كترت بييض في ا يس بـ "ار نطق اآل ن " في كترت بيا شكا ذرك ؤلالا رادخل أ اليتي
بالال ش الاا في هذه اردشر اراي كانت ج د حالبا أهاي نذ أابع عقت  .شعند ا طاب ار الل
رالناالاباح ارالئاسي ارتترت بي عض ارمزب ارايبيالاري (هتااسيت سيالبا) جتضيما ض ارمتت ر ذا
ارتجت األ اليتي "ار ؤس "م ا أائد ارةيش ساليعا با ارقتاح ارالاص األ اليتي "جاءح بصف
الاأبيض"!
ا بد ض االاا ار أ أص ارادخل األ اليتي في كترت بيا عقد بعض ار يء ا ياسع ار ةا
رادخت في جفاصيا ا هنام شرتض ارذر ي نا االاا ريه هت أ أحدا  22أيات /سبا بال  1002كانت عا
ا يبدش كفيا بماما ارتثيال ض ارعقد.
بدأ ارادخل ارعستالر ع ايا عام  1000عند ا أأالح اا ارالئيس اا اليتي (بيل كاينات ) سا
ساعداح عستالي طاائ أي ا ا ( )2.1اياا شاا باسم "خط كترت بيا" شكا هدف ا ار عاض "ارمالب
عا ار الدااح"م شرتض جتهالها كا ياعا بقيي أخالى :عم ارمتت ارتترت بي في حالب ا ضد
"ارقتاح ار سام ارثتاي – فااك"  .22شبعد  22أيات /سبا بال  1002شجمت عنتا "ارمالب عا
اااهاب"م ش ع ان ياا ما ثاح ارسالم بيض ارمتت ارتترت بي ش ثاي "فااك"م سااعت ارتاياح
ار امد ار شأ ح ا تافم ار الدااح ش جقديم ساعد راةيش ارتترت بي في ةا آخال هت " تافم
اااهاب" .شأد ا ا جدف "ار الاأبيض" ض ارقتاح األ اليتي ارالاص ار كترت بيا بعد أ شاف
الشع أانت اأاالحاه اا بتش األبض يس ب زيد ض ار ساعداح راةيش
(ارتتنغالس) عا
ارتترت بي .شااهم أنه س را ال األشر باساالدام أ تا شأسام كا ارتتنغالس يمظال اساالدا ا سابقا
رغيال تافم ار الدااحم في تاج "ار ا ال يض" شا سي ا ن م "فااك" ش "جيش اراماليال ارتطني".
 22قوات كولومبيا المسلحة الثورية (بااسباني )Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia :م (اخاصااا :فااك)م جنظيم ثتار
يساار سا م كا يمااب حزب ار مافظيض ارماكم في كترت بيام شيسيطال عا ساحاح شاسع ض اربال شيعا د أساتب حالب ارعصاباح .جأسست
ارمالك ار ذكتا في ن اي أابعينياح ارقال ار اضيم رتن ا رم جظ ال اس يا ا عام  .2114شفي  1021/22/14شأّع ارالئيس ارتترت بيم ختا
انتيل ساناتسم ش عيم ارقتاح ار سام ارثتاي ارتترت بي (فااك)م اش ايغت رتندشنيتم اجفاق سالم بعد ا يقااب ارسا عقت ض ارمالب بيض
ارطالفيض.
ر زيد ض ارافاصيل أاا :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%
D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%
D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9

أالاء اأني راقانت ار ذكتا جس بامديد األهداف ارفعاي رااتاجد ارعستالر األ اليتي في كترت بيا
شاراي يت ض جتهالها في ح اي ار صار األ اليتي في هذه ار نطق شهي:
 .2حماية أناإيب نفط أساسية تخدم شركتي النفط األميركيتين "اوكسيدنتال" و"ريبسول" ،وذلك من
(اربيت
خالل توفير مبالغ لتمويل انتشار قوات كولومبية خاصة يدرإها ويديرها "البنتاغو " .فقد ك
" رايم ا ياالاشح بيض أرفيض شأابع آاف
األبيض) في حينه عض خططه ان اء "فالأ اربني اراماي ار
جندر ض ارةيش ارتترت بي جن ال رم اي ار ن ح ارنفطي اا اليتي شخصتصا أنابيب نفط طتر ا نمت
 100كيات اال جنقل ارنفط ض ل ا لالق كترت بيا ار الفأ كتفيناس عا ارتاايبي.
 .1األهداف الجيو – سياسية حاضرة إقوة .ي تض ارقت أ عا جتجيه ار تاا ارعستالي باجةاه ح اي
أنابيب ارنفط ؤلال ألهداف اساالاجيةي أ اليتي جاةاش باراأكيد ارمالب عا ار الدااح شكذرك "ارمالب
عا اااهاب" رايالب في ع ارنفط شفنزشيالم أر أ األ ال ياعا بأهداف جيت -سياسي م ضاف ار
ااأاصا ي  .فت ا هت عالشفم جزا نت خطط بتش رن ال "جنت األنابيب" ع ظ تا ارقتاح اا اليتي
23
ارالاص في "ار نطق اآل ن " كذرك ع ج ديداح شاضم راالئيس ارفنزشياي في حينه (هت ت لافيز)
ارذر رم جسعد شالنطض يت ا به بسبب "اا يتارياه ار فالط "  -حسب اأي ا.
شيصيال هذا ف ت ا في طاا اعاباا أ اليتا رفنزشيال رهانا نفطيا أساسيا را ساقبلم عا ا أ كترت بيا
شفنزشيال أا اجا عا جزشيد أ اليتا نفطا يفتق ا ييخ حاريا ض اردش ارالايةي ةا ع م شا ار الكاح
ارنفطي األ اليتي ارتبالى كانت جيغط عا (شالنطض) راصعيد جدخا ا في ار نطق ض اجل لاع ناخ
افيل اساالالاج ااحاياطاح في اردشرايض.
نظال فاحص ش اأني ار ارامتاح األساسي اراي ل دج ا ااساالاجيةي األ اليتي في الاا
شائالها ارعستالي شااأاصا ي شارسياسي شاأل ني  ...ارخم شار د ارعام رالاليط اانا اا األ اليتي في
ارعارم بعد  22أيات  1002شاألهداف ار عان ش يال ار عان اراي جمققت ض خالرهم جاي ارقت ا عباا
"ارمالب عا اااهاب" جبدش األكثال أبتا شاب ا ار دخل األرط ربسط ار ي ن األ اليتي عا ارعارم
شج د ها ستاء بن ال أساطيا ا أش حا الح طائالاج ام أش أا أتاعد عستالي جديد م أش ن ال جنت ها
"خد " رادش ار ييف م أش جاتيم ا اردائم بم ل اسارا ا رـ "ن ال اردي قالاطي " عا ارصعيد ارعار ي.
شارمقيق اراي ا ي تض نتااها هي أ ارقيي في جتهالها ا جدشا حت "ارمالب ارعار ي عا اااهاب"
عا أه ي ذرك ششجت أتى ااهابي حقام شا حت اسارا ا في "ن ال اردي قالاطي " عار يا فقط .الجوهر
– إلغة االستراتيجية – يكمن في خل اآلليات الكفيلة إتحقي الهيمنة األمريكية على العالم وإعادة
إنتاجها في أحسن الظروف وافضل الشروط ومن دو أية "منغصات" تبطل "الفرحة" إحلول العصر
األمريكي  Paxa Americanaارذر رض يدشم طتيالم فايس هناك ض ا بالاطتاي خارد  .فاراةالب
ار ا تس أكدح أ انا اء ااساقالاا ار بني عا ارثنائي ارقطبي ا ى ار الحا جديد ض ار نافس
ارةيتسياسي ارعنيف م شبارااري ر الاطال شعدم اساقالاا أكثال ا كا في الحا ا أبل .24 2121
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املبحث اخلامس :منطقة حوض البحر االبيض املتوسط  -اعادة متوضع اسرتاتيجي أمريكي
ض ار عاتم ا ن اي "ارمالب ارباا " في بداي جسعيناح ارقال ارع اليضم أفال ح جالاجعا في عتا ل
ارصالاع شارانافس ااساالاجيةي األ اليتي – ارستفيياي في حتض اربمال األبيض ار اتسط م ا أ
"ار ةا ار اتسطي " ظل ي تل أه ي حيتي بارنسب راتاياح ار امد األ اليتي اراي ج دف ساالاجيةيا ا
ر ارمفاظ عا عالأاح ساقال ع ش ار نطق م بذرك راي ض ارمد األأص اريا ض ر صارم ا
ااساالاجيةي ش ااأاصا ي ار االابط بيض "ار ةا األطاسي" ش"ارمتض ار اتسطي" ر اي ارالاي ر
آسيا ارتسط شهي عباا عض حاقاح ساالاجيةي اتاصا ش االابط ي تل في ا حتض اربمال اابيض
ار اتسط ه ز شصل ساالاجيةي حيتي ذاح أه ي بارغ .25
جعزيز ارميتا األ اليتي في اربمال اابيض ار اتسط يالجبط ب ساايض ائيسييض في ااساالاجيةي
األ اليتي ارالاص ب ذا ارمتض ار ائي ار ام شه ا:
 جنفيذ ع اياح را الاأب اردائ رمتض اربمال ار اتسط. جعزيز ارقدااح ااساطالعي شار ةت ي األ اليتي في اربادا ار طا عا هذا اربمال ض خال أاياه ا .شبقدا جعا األ ال ب سأر اانا اا األ اليتي
لبت أتاعد عستالي ج يدا ر را ي ن عا
شااساالاجيةي األ اليتي في نطق ار الق ار اتسطم ي تض الحظ ارن اط األ اليتي ارذر انبث عنه
نعاش ارالشابط األ اليتي ع ش في ل ا ار اتسط ثل أربانيا شكالشاجيا شساتفينيام شااهم ض ذرك هت
نةاح ارتاياح ار امد في عقد اجفاأيايض فاعيايض ع كل ض اش انيا شباغاايام شبغض ارنظال عض فمتى
ااجفاأيايض فا ذرك يعد ؤلالا شاضما عا جعزيز ارقدااح ااساالاجيةي األ اليتي في اربمال ار اتسط .26
شيعابال حتض اربمال األبيض ار اتسط حدى ارماقاح األساسي را نظاا ارةيتسياسي راتاياح ار امد
األ اليتي ار اد ض يت سالفيا (سابقا) ل اا ر ارزائيال شريبياليا شاشاندا جنتبا  27شهت بارااري ب ثاب
حاق جالأي أش متا جالأي شانطالق ااساالاجيةي األ اليتي في كل ض جنتب أشاشبام ار الق األشسطم
نطق جنتب ارصمالاء اراي جمي باها ام كبيال في
ارالاي م ش ار غالب ارعالبي شصتا ر
ااساالاجيةي األ اليتي ارةديد شاراي أصبمت جعالف بـ " ااساالاجيةي اردشري ر تافم اااهاب" .ك ا
يعابال حتض ار اتسط مط انطالق ارادخالح ارعستالي األ اليتي في طاا ارالؤي ااساالاجيةي
األ اليتي ارةديد ار عالشف نذ ناص اراسعيناح بـ "ار ةا ار اتسطي ار تسع ".
ش ض ار عاتم ا ااها ام ااساالاجيةي األ اليتي ب نطق اربمال ار اتسط أد جياع بعد احدا 22
سبا بال  1002م حيث يعابال األ اليتيت لاليط حتض اربمال ار اتسط ار اتاصل اساالاجيةيا بيض ل ا
فاليقيا البا ش ار الق األشسط لالأام نقط الاأب امالك ألر ن اط أش "ج ديد " ما ل ض "ارة اعاح
ار سام " عا ار صار األ اليتي في ش ار نطق شعا جنتب أشاشبا.
شيبق ف تم كل ض" ارا ديد" ش" ارالطال " بارنسب را نظتا األ ني ااساالاجيةي األ اليتي في حتض
ار اتسط الجبطا بدش جنتب ار اتسط باعابااها صداا را ديد ش ارالطال عا ار صار األ اليتي
شحافائ ا 28م في ا ياعا باردش ار عا ي أش ا يعالف بـ " اردش ار ااأ  Rouge Statesاراي جسع
ا االك أسام اا لا ل حسب اراصتا األ اليتي م أش ار ة تعاح اراي جسع ا االك أسام اا
لا ل حسب اراصتا األ اليتيم أش "ار ة تعاح ارالا يتاري ااسال ي " ذاح اراعبيالاح ار سام  .شأد
أكدح ارتاياح ار امد اعا ا ها عا حالك األسطت ارسا س في حتض ار اتسط البا شلالأا رإلبقاء

 25لفي ار صالر م" األطاسي شار عا اح ارةديد "م مجلة شؤو األوسط م ارعد  ( 21افاليل ) 2111م ص 21 .
 26اناجتري اشجتيض م اإلستراتيجية األمريكية للقر الحادي وعشرينم جالج أنتا دمحم بالاهيم شدمحم نصال ارديض ارةباريم ط ( 2ارقاهال  :طابع
ار ةاس األعا رآلثاام ) 1001م صدا سب ذكالهم ص.251 .
27
Samir. Bedar: dialogue sécuritaire entre les deux rives, in .Dossier : vers un Maghreb américain " , (arabes:
1999) , p 39 .
 28عبد ارنتا بض عناالم البعد المتوسطي لألمن الجزائري الجزائر  ،أوروإا و الحلف األطلسي ،ارطبع ااشر ( ارقاهال  :ار تاب ارعصالي م )1004م
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عا هي نا ا ااساالاجيةي في ار نطق جمت طاا ساالاجيةي حا
).Treaty Organization (NATO

ل ا ااطاسي North Atlantic

شجبدش اب اربعد ار اتسطي رأله ي ااساالاجيةي را غالب ارعالبي باا في ار نظتا ااساالاجيةي
األ اليتيم حيث أ عا اي "ارا ديد" ش "ارالطال" ار ما ايض ض نطق ار غالب ارعالبي عض " الكز"
ار صار ارميتي ش ار بالال راتاياح ار امد األ اليتي في كل ض آسيام ار الق األشسطم ارالاي م أ اليتا
ارالجيني ش ارتاااييب .29
شأد ع دح ارتاياح ار امد األ اليتي بعد جفتك ااجما ارستفيياي ر اسم خاليط جديد ر صارم ا
ااأاي ي ارميتي في ارعارمم حيث جم جقسي ا ر ثال شائالم حداه ا جيم ل ا فاليقيا شج اد ض ارداا
اربيياء البا ر ارقاهال لالأا م ش هت قسم ر جزئيض :
 إحداهما لالأا ييم مصر وليبيا اراي ظات جسا د أه يا ا ااساالاجيةي ض طابع ا ارا ديدر ش تاا هاارنفطي ار داجايض ض ض ارنتا ار الكزي م حيث جمالص ارتاياح ار امد األ اليتي عا ض ا ح اي
صارم ا ش جأكيد عا ا ا في ام ش يصدق األ ال عا صال بارداج األشر باراةتء ر كل ارتسائل ب ا
في ا ارعستالي ن ا .
 أ ا ارةزء الثاني ارتاأع البام فييم كال ض تون  ،الجزائر و المغربم حيث كانت ارتاياح ار امداأل اليتي ا جالى في ا أر ج ديد بالال ر صارم ا ارميتي ا يسابعد اراةتء ر ع اياح عستالي م شجأجي
تاياانيا جنتبا حيث بداي ار ةا ارذر جقل فيه ااها ا اح األ اليتي .
ش ع ذرك فا نطق نطق ار غالب ارعالبي ظات في بداي اراسعيناح جمال الجب "ثانتي جدا" في
سام ااها ا اح ااساالاجيةي األ اليتي  .شكانت ارعال اح األشر ر ذا اراقسيم األ اليتي ارةديد ردائال
ار صار في ارعارمم أد ظ الح ع ارالطاب ااساالاجيةي اراتجي ي ارذر أرقاه ارالئيس األ اليتي جتاج
بتش ااب في  1آب  2110أبل أ جتاصل اا ارالئيس بيل كاينات ارن نفسه .شجعد هذه ار نطق
شباألخب ارةزائال أحد ار ناط اراي اكاسبت أه ي كبيال بارنسب راتاياح ار امد .
شاحقام جنا ااها ام ب ذه ار نطق ناية ج ا ض ارالهاناح ااساالاجيةي اا اليتي ض بين ا:
 ضما استقرار البيئة األمنية األوروإية و المتوسطيةم باعاباا أ نطق ار غالب ارعالبي ج تل ا ادا اطبيعيا ر ام ذ ي تل أر جتجال في جنتب حتض ار اتسط ج ديدا بالالا رتل ار نطق ار اتسطي ب ا في ا
أشاشبام حيث ار صار األ اليتي ار بالال بااضاف ر كت أشاشبا ارتاج ااساالاجيةي شارميااي
األشر راتاياح ار امد األ اليتي ض جب ا ا ار الأي م فأر ج ديد ا ني بأبعا ه " ارثقيا " ش "ارالفيف " ض
ارةنتب نمت ار ا ي تل ج ديدا را صار األ اليتي ا م ها ش ارانافس األ اليتي  -األشاشبي في
ار نطق ش في ارعارم.
 االرتكاز على منطقة المغرب العرإي كنقطة اتصال إستراتيجية طبيعية ،إمناط الشرق األوسط،الخليج ،إحر قزوين ،إفريقيا جنوب الصحرا وصوال إلى المحيط األطلسي ،وهو حزام استراتيجي
متراإط للمصالح األمريكية عبر ثالث قارات رئيسية :أوروإا و إفريقيا و آسيا .ف ناك جالابط اساالاجيةي
ض ارساحل ار الأي راتاياح ار امد األ اليتي الشاا بارستيسم اربمال ار اتسطم أنا ارستيس فار الق
األشسط شارالاي م حيث جعابال كا ا نافذ أ ني ها اتاصا ألر جمالك رتجيسايتي اساالاجيةي جقتم به
ارتاياح ار امد األ اليتي .
 ضما استقرار المنطقةم حيث ج دف ارتاياح ار امد ض خالره ر جفا ر أر جتجال أاي ي ي تشعا صارم ا ااأاصا ي ش ااساالاجيةي أش يال ا عا اراتاط في شضع يصعب ارامتم فيه أش
اراالاب نه.
 تنفيذ األجندة اإلستراتيجية األمريكية الجديدة لمرحلة ما إعد أحداث  11سبتمبر  .1001ف ض ار عالشفا ارامتاح ااساالاجيةي ر ذه ار الحا ارةديد ساه ت في جالأي اردشا ااساالاجيةي ر نطق ش ش
 29ر زيد ض ارااصيل أاا  :تني عاياي م "السياسة األمريكية في منطقة شمال إفريقيا إعد الحرب الباردة"م ذكال رنيل ل ا ار اجسايال في
ارعالأاح اردشري م كاي ارعاتم ارسياسي ش ااعالمم أسم ارعاتم ارسياسي ش ارعالأاح اردشري )م جا ع ارةزائال.

ار غالب ارعالبي في ةا "ار الاك اردشري ر تافم اااهاب"م حيث جعبال ارتاياح ار امد األ اليتي
نطق ار غالب ارعالبي حزام ارطتق ااساالاجيةي ار اقدم ر ماصال ن اط جنظيم "ارقاعد " ش ارة اعاح
ار سام في نطق ارساحل ش ارع اافاليقييض .30
شأد لتات ارامتاح ااساالاجيةي ارةديد اراي فالضا ا الحا ا بعد أحدا  22سبا بال 1002
عا ال حاس ا في اسم ار نظتا األ اليتي را الاك ااساالاجيةي ع ش نطق ار غالب ارعالبي في ةا
تافم اااهاب .شناية هذه ارامتاح يالحظ ا ارتاياح ار امد األ اليتي بدأح جالاهض عا ارةزائال
ك اليك ائيسي في ساالاجيةيا ا اافاليقي ر تافم اااهاب  .31فقد رقيت با ا ن اء الكز فاليقي
ر تافم اااهاب بارةزائال ع ا أ اليتا صاليما ك ا ساهم هذا ارعا ل ب تل كبيال شحاسم في عطاء فع
جديد ر ساا ار الاك بيض نظ حا ل ا األطاسي ش ارةزائال نذ عام .32 1001
شي تض جفسيال ااجقاء اردشا ااساالاجيةي راةزائال في ار نظتا األ اليتي خال هذه ارفاال ب اطاباح هذا
ارعا ل ارةديد ار الاك اردشري ر تافم اااهاب ارذر اأاال ع ارالها ااأاصا ر األ اليتي في هذا ارباد
ا سي ا في ةا ارطاأ حيث جياعفت ثال شجيال ااكا افاح ارنفطي في ارةزائال خال سنتاح 2115م
2111م  .2111أ ا في ا يالب ارغا ارطبيعي شارذر ا يقل أه ي عض ارنفطم فيعابال ض األشااق ار ا
اراي جزيد ض تان ارةزائال ااأاصا ي م حيث جمال ارةزائال ار الجب ارثا ن عار يا باحاياط يقدا بـ 451
اياا اال تعب .33
شينداج هذا ااها ام ض ض ااساالاجيةي األ اليتي رأل ض ارطاأتر في اربمال ار اتسط شاراي ج اد ض
ار غالب ر بمال أزشيض الشاا ب نطق ارالاي  .شجعابال هذه ااساالاجيةي ارطاأتي جزءا ض ااساالاجيةي
ارعار ي را ي ن األ اليتي ب ا في ذرك كا ا ا اا ارانافس ع أشاشبا ش فالنسا  34جمديدا في نطقاي اربمال
األبيض ار اتسط ش ار غالب ارعالبيم ك ا ج تل ارستق ااسا الكي ار غاابي –حتاري  200ايت نس
– احد اهاناح ااساالاجيةي األ اليتي في ار نطق .
ياي ارعالض ارساب ارقت أ ناص اراسعينياح ل د اها ا ا اساالاجيةيا أ اليتيا ب نطق اربمال
اابيض ار اتسط ع ت ا شار غالب ارعالبي خصتصا ض حيث كسب ار نافع ااأاصا ي  -ستق ارنفط في
ارةزائال ثم ريبيا ش اساباق ار الاطال ش ارا ديداح األ ني اراي أد ج تش عا صارم ا في ار نطق أش ج د
اساقالاا أشاشبا ش ار ةا ار اتسطي ار تسع نمت ار الق األشسط ش ارالاي .
شأد ا ح عتا ل بالش اراتج اح ااساالاجيةي األ اليتي ارةديد ر الحا ا بعد  22سبا بال 1002
في انمساا ها ش اراتاف ااساالاجيةي األ اليتي -ارفالنسي في ن فالنسا شاا نيابيا في نطق ار غالب
ارعالبي ك ا كا عايه ارتضع خال فاال ارمالب ارباا حيث أصبمت ارتاياح ار امد األ اليتي أكثال
يال راتري جنفيذ ساالاجيةيا ا في نطق بأ شاح أ اليتي ش أ يعني ذرك اراالاي عض ها ش ارانسي ع
فالنسا ش أشاشبا ري ا ار صار ار االك في نطق ار غالب ارعالبي .ش ذرك يابيض ض خال ا ياي:

 30ايس رتالينيم " تافم اااهاب اردشري بيض جمدياح ار الاطال ارة اعي ششاأع ار قااباح اانفالا ي " .في :العرب و العالم إعد  11أيلول /
سبتمبرم ط ( 2بيالشح  :الكز ااساح ارتحد ارعالبي م )1001م ص . 124
 31ر زيد ض ارافاصل حت اراتج اح ارةديد راسياس ارالااجي األ اليتي جةاه ارةزائال بعد أحدا  11سبا بال 1002م أاا  :لالي عا
نص م التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية األمريكية تجاه الجزائر إعد أحداث  11سبتمبر . 2001اسار قد رنيل ل ا اساال في ارعاتم
ارسياسي  /جالصب :جمايل ارسياس ارالااجي م جا ع ارةيالري بتنعا خ يس ايان (ارةزائال) /كاي ارمقتق ش ارعاتم ارسياسي أسم ارعاتم
ارسياسي م جتا 1025م شخصتصا ارفصل ارثارثم ص  11شاحقا.
32
Yahia Woubir , The Maghreb States and the United States after 9/11 :( a problematic relationship , in Sigrid
faith Hamburg Germany , deutschesorient –institute , 2003) , pp 167- 170.
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 33ر زيد ض ارافاصيل أاا  :لالي عا نص م التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية األمريكية تجاه الجزائر إعد أحداث  11سبتمبر
...2001م صدا ساب م ص .21
 34ر زيد ض ارافاصيل حت هذا ارانافس أاا  :الا حةاجم "التناف الفرنسي األمريكي على منطقة المغرب العرإي"م ذكال رنيل ل ا
ار اجسايال في ارعالأاح اردشري م كاي ارعاتم ارسياسي ش ااعالمم أسم ارعاتم ارسياسي ش ارعالأاح اردشري م جا ع ارةزائالم .1002

 التمسك الصارم للواليات المتحدة األمريكية إالسيطرة على إطار المراقبة اإلستراتيجية للبحر األإيضالمتوسط إاعتباره إواإة حيوية لمسرح عملياتها الرئيسي في الشرق األوسط والخليجم ش ض ثم عدم
اساعدا ها راانا عض هذا ار ا ش ألشاشبا في ظل ار عطياح ااساالاجيةي ارالاهن شهت ا ينعتس عا
ساالاجيةيا ا األطاسي في ار اتسط.
 إروز معطى إستراتيجية مكافحة اإلرهاب في المنظور األمريكي إعد أحداث  11سبتمبر  1001ا ضجتاليس ارقبي األ اليتي عا هذا ااطاام بمتم حالص ارتاياح ار امد عا جتري هذه ارع اي بصف
بالال ش ارتأتع في اعاباااح ارابعي ااساالاجيةي ألشاشبا شرت كا ذرك في ةار ا ارميتر اراقايدر
ثل ارمتض ارغالبي رابمال ار اتسط.
 إمكانية قبول الواليات المتحدة األمريكية إمبدأ "توزيع األدوار" مع أوروإا في البحر المتوسط لنتشمل اإلطار االستراتيجي األمني خالفا لمجاالت أخرى من الشراكة االقتصادية واالجتماعية والثقافيةم
شعايه فإ ار ااك األشاشبي في ةا ار الاك ااساالاجيةي ب ذه ار نطق م رض جتت ساقا عض
ارسيطال األ اليتي في ظل ياب طاا أ ني أشاشبي تحد ش ساقل ك ا هت ار أ حاريا.
 طبيعة تطور الشراكة اإلستراتيجية لدول المغرب العرإي مع كل من الواليات المتحدة األمريكيةوفرنسا من شأنها أ تساهم نسبيا في تحديد موازين القوى اإلستراتيجية إين القوتين الغرإيتين في
البحر المتوسط شحتضه ارغالبي أساسام ش ض ثم جتجيه ارعالأ ااساالاجيةي بين ا في ار نطق نمت
اراعاش أش ارانافس.
 رها دول جنوب البحر المتوسط على الشراكة اإلستراتيجية مع منظمة الحلف األطلسي سيعزز أكثرالسيطرة اإلستراتيجية األمريكية في المنطقةم اسي ا في ظل "ار الاك اردشري األ اليتي ر تافم
اااهاب" اراي أصبمت ج تل أحد اكائز ارمتاا ار اتسطي راما األطاسي نذ عام .1001
ش ض ار فيد االاا ار انه ا ي تض ف م في ااساالاجيةي اا اليتي في نطق اربمال اابيض ار اتسط
ب عز عض ااساالاجيةي ارةديد رال اا األ اليتي عقب أحدا  22سبا بال  1002شاراي جي ت ض بيض
ا جي ناه ا ياي:
أوال -االلتزام إالحفاظ على التفرد المطل في العالمم ب عن جن ي ارقت األ اليتي ب تل يال سبتق
باعابااها متا ارسياس األ ني  .حيث أكد جتاج بتش اابض عا أ ارتاياح ار امد رض جسع ر
جمقي األ ض ض خال ااساالاجيةياح اراقايدي راتا ارقتىم أش ض خال ار ؤسساح ارة اعي شاألستاق
ارمال شاردي قالاطي ك ا كانت جفعل سابقرام ش ن ا ستف جصب أكثال أت ض كل خصت ا .فار دف بعد
انا اء ارمالب ارباا كا ياالكز في ضالشا ارمصت عا أت يال سبتأ في ارااايخم رتض ا جالى
بعد  22سبا بال  1002هتم حسب  Krauthammerجمتيل جاك ارقت ر تان عاالف ب ا كأ ال شاأع
جقال ب ا اردش كتل شجعةز عض ارافتيال في جمدي ا .35
ش قبت
ّ
ثانيا -التحول الجذري في رؤية طبيعة وعناصر ومصادر التهديد العالمي وكيف يتم التعامل معهم
فارا ديداح بعد  1002باجت جأج ض ج اعاح اهابي صغيال أد جالعاها اردش "ار ااأ "م شاراي أد
جمصل عا أسام نتشي شكي ائي شبةيترتجي ي تن ا أ جمق ارد اا ار ا لم ف ي جعان ض ج ديد في
ص يم أ ن ا ارداخاي.
ار تا م حسب ارالؤي اا اليتي م أ هذه ارة اعاح اااهابي ا ي تض اراعا ل ع ا ب ف تم ارال ع
ض اج بعي ا اربعض ختفرا ض ارناائ ار االجب عا ذركم بل ه
اراقايدر ارذر ي نع ارقتى ارعظ
عيا – حسب اا سفيادم حيث كاب يقت  " :ارامدر ارذر يتاج نا في ارقال ارةديد جمد الاا ...
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ف ناك ج اعاح اهابي ا نعالف عن ا ليئرام شي تض أ جمت أسام ارد اا ار ا لم شي تن ا أ ج اجم
أاب ارتاياح ار امد األ اليتي ش نذاا أش ساب عالف م ش هذه هي عيا ارتاياح ار امد " .36
ثالثا :ويترتب على ذلك تجاوز عناصر ومصطلحات السيادةم فبسبب أ ارة اعاح اااهابي ا ي تض
ا ع ام فإ ارتاياح ار امد يةب أ جتت جاهز راادخل في أر شأت في أر تا في ارعارم ريالب
شجد يال اااهاب .فإذا كا اااهابيت ا يماال ت أي حدش فتذرك جفعل ارتاياح ار امد شبدش اضا أش
حا عام اردشر ار عني فيال عض أ اردش اراي جالع اااهاب جفقد ض ثم حقتأ ا ارسيا ي .
راإعا :التخفيف من االرتباط األمريكي إالقواعد الدولية وإالمعاهدات متعددة األطراف والشراكة األمنية.
باعبيال آخال فإ ا يغاب عا اؤي ارتاياح ار امد عقب أحدا  22سبا بال  1002هت أن ا ا يةب أ
جنسمب ض ارعارمم شف نفس ارتأت ا يةب أ جاازم بارقتاعد اردشري اراي جمت هم شا بار ؤسساح
شار عاهداح اردشري  .ان ا ار عيا بعين ا شا ليء يالها.
املبحث السادس :أفريقيا ضمن اهلندسة األمنية األمريكية
بداي م ابد ض االاا ار أ ارقاا اافاليقي جعد ض أكبال ارقاااح اراي جعالضت رالساغال شارن ب
بأب ع ارطالقم ض أِبل ارقتى ارعظ عبال ارااايخ شخصتصا في ارالأس اري م شيعت ذرك بارداج األشر
أله يا ا ااساالاجيةي  .فبمسب ار عطياح ار اتفال جعد هذه ارقاا ثاني أاااح ارعارم بعد آسيا ض حيث
ار ساح شارستا ؛ ذ جباغ ساحا ا  10.1ايت كيات االا ر البعا ر شهي بذرك ج غل ا يقااب خ س اريابس
م ك ا ا جعدا ستان ا أدّا بأكثال ض  2.1اياا نس م حسب جقديالاح عام 1022م شجباغ نسبا م حتاري
 %21ض ستا ارعارم .37
ك ا جزخال هذه ارقاا ب تاا طبيعي هائا  .ف ثال نان  %15ض ار اس عا ارصعيد ارعار يم ش -50
 %15ض انااج ارذهبم شعا  %10ض اربالجيض .ك ا أن ا جماتر عا  % 11ض ارتالشم في ارعارم م
شعا  %15 - 10ض انااج اريتاانيتمم ش عا  %15ض انااج ارتاكاش .هذا ضاف ار ان ا جماتر عا
 %20ض انااج ارعارم ض ارنفط ارالام ( 20اياا بال يل) ش  %25ض ااحاياطي ارعار ي نه.
ش ض ج اخالى فا ارقي ااساالاجيةي اراي جا اع ب ا ارقاا اافاليقي جاةا اييا في ان ا جمال
تأعا ر اساالاجيةيا ر عا طالق اراةاا اردشري اربمالي شارةتي م شخطتط نقل ارنفطم اضاف ار شجت
 .ك ا جط ّل ارقاا اافاليقي عا كل اكض ض أاكا ارعارم األابع م ف ي جط ّل عا
تاني بمالي
أشاشبا عبال نافد اربمال ار اتسط ل اارم شجط ّل عا "ارعارم ارةديد" (أ اليتا ار اري شأ اليتا ارةنتبي )
عبال نافد ار ميط األطاسيم ش ض خال نافد ار ميط ار ا ئ جط ّل عا أاا آسيام في ا جط ّل جنتبا ر عا
ارقاا ارقطبي ارةنتبي عبال ار ميط ارةنتبي.
ش ض ث ّم كا نطقيا رم في ظل ارعتا ل أعالهم أ جسعي ارتاياح ار امد رصيا اؤي سياسي
شاساالاجيةي ألهداف ا ش صارم ا في " فاليقيا جنتب ارصمالاء"؛ في ظ ّل اغيالاح أاي ي ش شري
ّ
أرقت بظالر ا عا ارة يعم في قد ا ا ناخ ارمالب ارباا م شار دّ ار اصاعد رامالك ارقت ي .
ش ض ارناحي ارااايالي م يالى بعض ارباحثيض  38أ ّ اها ا اح ارتاياح ار امد بإفاليقيا أخذ ين ت
جدايةيا ر نذ اجاياح أر انيا رباةيتا في اياا /ايت 2140م حيث صااح ( ساع ال ارتتنغت) بارابعي جزءا ر
 36شا ااأاباس عند جت ايتنبالر .انظالJohn Ikenberry , America’s Imperial Ambition, Op.Cit., P.P.49-50:
 37ر زيد ض ارافاصيل أاا https://en.wikipedia.org/wiki/Africa :
38
Dived N.Gibbs, Poltical Economy of Third World: Intervention,Mines,Money,and U.S Policy in The Congo
Crisis.1991. pp. 149-152.

ض سالح ارمالب ارعار ي ارثاني م شأد سااعت ارتاياح ار امد في يت ذرك ار جأسيس The State
 Department Africa Deskر الاأب األ تا في فاليقيا عض أالب.
شفي عام  2151أام (اربيت األبيض) بإجالاء ااساح رابنّي ااساالاجيةي األكثال فعاري ا اا "ارمالب
ارباا " حينذاكم ش ن ا ()Project Solariumم شأد أسفال هذا ار الشع عض جبنّي اا آيزن اشا:
(ارن ارةديد 39 )New Look؛ عا نمت ا بدا في شثيق ةاس األ ض ارقت ي اأم ()NSC 162/2
اراي ثّات في جانب ن ا اؤي ارالئيس اا اليتي ارالابع شارثالثيض ( شايت آيزن اشا) جةاه فاليقيام شكا
أتا ا جبنّي ااجةاه ار مافظ ع ااسا الاا في اراقااب ارتثي ع ارمافاء األشاشبييضم شبالاص ( :باليطانيا
شفالنسا شباةيتا)م ش تاج ااجما ارستفيياي بأسام يال جقايدي ؛ ش ضعاف رالأاصا األ اليتي
شارقيم ار ؤسسي شن ارميا األ اليتي.
ش ض جانب آخال فإنه شفي أشاخال جسعينياح ارقال ارع اليض بدأح ارتاياح ار امد بارع ل عا جن يط
شجطتيال عالأا ا األفاليقي في طاا ساالاجةيا ا ارتتني ارةديد .
يال ا أه ي ارقاا األفاليقي في ااساالاجيةي األ اليتي ارتتني باغت ذاشج ا بعد احدا 22
أيات /سبا بال  40 1002حيث اطاقت ارتاياح ار امد "ارم ا ارعار ي ضد اااهاب"  .41فقد سعت
ارتاياح ار امد األ اليتي ر شضع أفاليقيا في بؤا اها ا اج ا "حا ا جقع فاليس رإلاهاب" .ش ض ثم
جاءح جتر ارالئيس األ اليتي (جورج دإليو إوش) في ج ت /يتريت  1001رااأكيد عا أ ارتاياح
ار امد رض جاالك "اااهابييض" ي د ش ار عتب األفاليقي أش يساالد ت أااضي ا أاعد را ديد ارعارم .
ّ "ارساحل اافاليقي" طغ عايه نط ارالهاناح
شابد ض االاا هنا ار عدم اه ا حقيق ا
ارانافسي عا ناط ارنفتذ ااأاصا ر؛ ذ ا ي تض حصال اها ام ارتاياح ار امد األ اليتي باطتااح
األشضاع في " نطق ارساحل اافاليقي" بفعل اردشاعي األ ني فمسبم بل األ ال ياعدى ذرك ر شاع
جيت-اأاصا ي ر ا صا بالال بارانافس في ا بيض ارقتى ارتبالى ض أجل ارظفال بعد ض ااحاياطياح
ارباالشري شارغا ي شار عدني .42
شبار قابل فانه في لباط/فبالايال 1001م أعاض ش يال اردفاع األ اليتي (اشبالح ياس) أ ارالئيس بتش
شاف عا خط اأاالح ا (اربناا ت ) ان اء أيا أااري جديد راع اياح في فاليقيا باسم "أيا فاليقيا"
ا س ي بـ "احا ا جمت ش فاليقيا ك الذاح
()AFRICOMم جاتري جنسي ارع اياح ش ةاب
 39ر زيد ض ارافاصيل حت هذا ار الشع أاا :
William B. Pickett )1004). George F. Kennan and the Origins of Eisenhowers New Lock- An Oral History of
Progect Solarium, Princeton Institute for Internatonal and Regional Studies, Princeton Univwesitet.
 40ض ار فيد االاا هنا ار أ اساالاجةي اراتاجد األ ني شارعستالر اا اليتي بإفاليقيا بعد  22أيات /سبا بال جاءح عاي ثال الاحل:
المرحلة األولي :با ا "با ساحل"م شهي با ا انطاقت عام  1001ر تافم اااهاب في ش ارساحل باالصيب  2اياااح شاا ردعم
جيتش أابع ش بغالب ارقاا اافاليقي هي تشاد ،النيجر ،مالي ،موريتانيا.
المرحلة الثانية :با ا تافم اااهاب بدش ارساحل شارصمالاءم باتسيع نطاق ع ل با ا " با ساحل " رايم الجزائر والسنغال .
المرحلة الثالثة :أهم جاك ار الاحلم شهي أالاا ارالئيس األ اليتي ااسب (جتاج بايت بتش) في فبالايال 1001م بان اء ارقيا ارعستالي األ اليتي
في فاليقيا ()AFRICOMم راتت الكزا ر ساقالر راقيا ارعستالي األ اليتي في ارقاا اافاليقي م ياترّ
ّ جنفيذ اربالا ار اعاق باأل ض
شااساقالاا.
ر زيد ض ارافاصيل أاا :
Claire Woodside, ‘‘West Africa: America’s Foreign Policy Post 9 - 11 and the Resource Curse. A Head on
Collision’’, Journal of Military and Strategic Studies, Vol. 9, Issue 4, (Summer, 2007), p 4.
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ارااريhttp://www.almusallh.ly/ar/stratigystud/166-africom :
 42ر زيد ض ارافاصيل أاا  :عالبي بت ديض ،الساحل اإلفريقي ضمن الهندسة األمنية األمريكية .ااح عا ارالابط ارااري:
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ر نظ اح اهابي " .ف نطق ارقال اافاليقي ش الب فاليقيا ج تل حيزا جغالافيا راتاجد شانا اا ج اعاح
اسال ي اطالف شخاص "ارقاعد " نذ جتاجد عي ا أسا بض ا في ارست ا شرةتء عناصال الااف
ض ارانظيم رااتاجد هناك.
نا اا ن اط جنظيم ارقاعد في
شيأجي ج تيل ( )AFRICOMفي شأت باجت فيه شالنطض جال
فاليقيام بارازا ض ع ها ام أ اليتي ازايد في هذه ارقاا عا خافي أنباء عض الزش كبيال ض ارنفط
شارغا في فاليقيا فيال عض ساعدا اح أ اليتي راادخل في ارست ا ( اا فتا)م باساالدام ارقت ارعستالي
رانفيذ خطط ا رقالب ارقتر ااسال ي ار ما ا ذاح ارطابع ارعدائي را صار األ اليتي في ار نطق م شاراي
جالى ارتاياح ار امد ا جاك ارقتى أد جعالأل ارسيطال ارعستالي األ اليتي عا ارقاا اافاليقي شاراي
ج د رسيطال أاصا ي شنفطي عا قدااج ا.
ش ض ار فيد االاا هنا ار انه شأبل صدشا هذا ارقالاا كانت لؤش فاليقيا جات ع عستاليا ر في
(اربناا ت ) عا ثال أيا اح أاي ي هي " :ارقيا ارتسطي" اراي ج الف عا ار الق األشسط شجاتري
سؤشري ارقال اافاليقيم ش "أيا ار ميط ار ا ر" اراي ج الف عا لؤش د قال في ا جاتري "أيا
أشاشبا" الاأب بقي أنماء فاليقيا أر ارقسم األكبال ض ارقاا  .شبعباا أخالر كانت ارقيا اح األ اليتي
ارعستالي ار الاص باردش اافاليقي هي :ارقيا ار الكزي ( )CENTCOMاراي جاي ض ا ا صال
شارست ا ش ايااليا شأثيتبيا شجيبتجي شارصت ا شكينيا شسي يلم شثم ارقيا ارباسيفيتي ()PACOM
شيقع ض ض اخاصاصاها د قال شار ميط ار ندرم ثم ارقيا األشاشبي ( )EUCOMشهي سؤشر عض
باأي اردش اافاليقي شعد ها  42شر .
أحدا  22أيات /سبا بال  1002أعطت "ار العي ار طاق " راتاياح
ا ارعالض ارساب ياي ارقت
ار امد األ يالكي في حالب ا عا "اااهاب" شيعابال الشع ( )AFRICOMجةسيدا ر ذه ارمالب .ا
أ ا ينبغي اراأكيد عايه هنا هت أ هذا ار الشع يم ل في طياجه ارتثيال ض األهداف اراي جصب كا ا
راتاليس ار ي ن األ يالكي عا ارعارم .فتجت أتاح أ يالكي في فاليقيا هت ريس ض أجل ح اي ارقاا
اافاليقي ض الاطال "اااهاب"م ش ن ا هت يدخل في طاا ااساالاجةي األ يالكي ارعار ي راسيطال عا
نابع ارنفط ش ارثالشاح ارطبيعي األخالى ش الاأب كل ار الاح اربمالي في ارعارم ض ج ش تاج
جتسع بعض ااأطاب شفي قد ا ا ارصيض .شفي اطاا ارصالاعاح بيض ااأطاب اا بالياري عا ناط
ارنفتذم ا يةت نسيا ماشر حصال ااجما األشاشبي ش ارمد ض طا عه ش ماشر ارتاياح ار امد
األ يالكي جعل ااجما األشاشبي ةال اأع ساالاجةي غاق ض خال ارسيطال عا ارقاا اافاليقي
اراي جعابال نطق نفتذ جاايالي ألشابا -ش جعا ا أفل اساالاجيةي ر تاج خطط اراتسع األشاشبي ش ارقتى
ارت بالى في ارعارمم ش خا أشاشبا في جبعي أ ني ششأ بالنا ااجما األشاشبي را تيل أتاح أ ني
تحد .
شيبدش ا ج تيل ارتاياح ار امد األ يالكي رـ ( )AFRICOMهت شال ض ارتالاح ااساالاجةي
اراي جيع ا في ارعارم عا الاا ارقتاعد ارعستالي في ارالاي ش اريابا ش آسيا شأشابا ب دف باتا اطاا
يساعد في فالض ار ي ن األ يالكي عا ارقاا اافاليقي شجمييالي ا ر الشع جيتبتريايتي أشسع.
شاذا فعنا ارامايل ار ن اياجه ار نطقي فانه ي تض ارقت أ هناك أهدافا أهم ض " تافم اااهاب"
كانت اردافع شار مالك شااء أالاا ج تيل ارقيا األ اليتي ارالاص بإفاليقيا ( )AFRICOMشبارااري
ااها ام األ اليتي بإفاليقيا .شباغ ااساالاجيةي م ي تض هنا االاا ار شجت عدة اهداف ض بين ا :43
43

for more information on AFRICOM se: AFRICOM Public Brief, United States Department of Defense, 2
February 2007.
Lauren Ploch, “Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in Africa”, CRS
Report for Congress, 16 May 2007.

الهدف األول :المصالح األمريكية في إفريقيا اراي جالى ارالبط بين ا شبيض ا س ي باأل ض ارقت ي
األ اليتي أر أ ح اي هذه ار صار تدخل في صميم األمن القومي للواليات المتحدة ش جا ثل شجاةا في
ارنفط شارغا في الب شل ا فاليقيا شفي حتض ينيا .شفي اطاا جنتيع خياااج ا ااساالاجيةي في هذا
ار ةا م ي تض ارقت أ ارتاياح ار امد جع ل عا باتا ةا حيتر نفطي في فاليقيا ريتت احاياطيا
أش بديال عض ار ةا ارميتر ارنفطي ارالايةي.
شبمسب باجاليك باجالست ( )Patrick Patersonفإ األشضاع األ ني جز ا جدهتاا ر في ارساحل
اافاليقيم شأنه نظالا ر رعزم اا اا األ اليتي عا جقايل اعا ا ها عا نفط ار الق األشسطم ش عالن ا أ ّ
(خاي ينيا) في الب فاليقيا أد ي ّتل ار نطق اربديا م فإ ّ األ ال أد ياطاب جدخالر عستاليا ر رم اي
دا اج ا ارنفطي في هذه ار نطق .44
الهدف الثاني :التموضع في القارة اإلفريقية شجمتيل فاليقيام شعا األخب الب ا شل ار ام ر خط
الاا اانا اا األ اليتي في آسيا في لبه
اردفاع األش عض أشاشبا شجمتيا ا ر أتاعد انا اا عا
ارةزيال ارتتاي شفي اريابا شفي جايتا ثم في باكساا ش نطق ارالاي م عا الاا اانا اا األ اليتي
في آسيا في لبه ارةزيال ارتتاي شفي اريابا شفي جايتا ثم في باكساا ش نطق ارالاي .
الهدف الثالث :عسكرة أفريقيام فبعد أحدا  22سبا بال 1002كث ّفت (شالنطض) شجت ها ارعستالر في كل
أنماء أفاليقيا ش ظات نطق ارقال اافاليقي هي ( ار نطق ار الكزي ) حيث يتجد في (جيبتجي) أكبال
شجت عستالر أ اليتي .ك ا شضع (اربناا ت ) ج ا ض بالا انا اا ارقتاح األ اليتي في عد ش م
ششأع اجفاأياح راة يز أتاعد عستالي اقد اساالدا ا في حار اريالشا شجقديم هذه اردش ساعداح
رتجساي ثل جزشيد ارطائالاح ارعستالي األ اليتي بارتأت  ..ارخ شاخاياا أتاعد ش طاااح ؤأا
جساالد ا أ اليتا في ع اياح أد ج ن ا ساقبال في فاليقيا.
الهدف الراإع :محارإة الوجود الصيني ثم الروسي في إفريقيا والعمل على تهميشه وإقصائه نهائيام اذ
اعابالجه ج ديدا ر عا األ ض ارقت ي األ اليتي ش صار ارتاياح ار امد ااساالاجيةي .
ك ا يؤ ّ
لال حد جأسيس ( )AFRICOMر أمرين مهمين آخرين:
 ياعا األ ال األول بإصالاا ارتاياح ار امد األ اليتي عا خت ائال ارصالاع ع أشاشبا شآسيا عاار سالح اافاليقيم شهت صالاع الجبط بارداج األشر عا ار تاا م شفي قد ا ا ارنفط 45؛
يالب األ ال الثاني جزايد األخطاا اراي بدأح ج د ارسفاااح شار الكاح األ اليتي في فاليقيا
 في حيضّ
نذ ار ةتم ار ز شج عا ارسفااجيض األ اليتيايض في نيالشبي ش اا ارسالم عام 2112مم ثم جفةيال ارسفين
األ اليتي (كت ) في خاي عد سن 1000مم شجزايد ارن اط اااهابي في كل ض ارقال اافاليقي ش نطق
ارساحل ش الب فاليقيا .46
ّ جةاه ارقاا اافاليقي ش نطق
ش ض ج أخالى حاشرت ارتاياح ار امد األ اليتي م في خطت
ارساحل اافاليقي عا شجه ارالصتصم صياغة سلسلة من المبادرات األمنية ض أجل جأ يض صارم ا
ااأاصا ي م ال ّكز في ذرك عا العالقات الثنائية والتعدديةم ض خال ارانسي األ ني شارعستالر ع
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Patrick J. Paterson, ‘‘Maritime Security in the Gulf of Guinea’’, Joint Force Quarterly, Issue 45, 2nd quarter,
2007, p 28.
 45أاا  :ي اب لتأي :االنقضاض الجيوسياسي العسكري األمريكي إعد أفريكومم ارنب ااح عا ارالابط اآلجي:
http://anntv.tv/new//showsubject.aspx?id=48123
 46ر زيد ض ارافاصيل أاا  :أدمحم ارتيم ر اذا أفاليتتم شر تاج ض؟م مجلة المغرب الموحدم ارعد /5فيفالر 1020م ص 11؛ كذرك:
 .سعيد ارالشندرم أ اليتا ـ فاليقيا ..نفط ش اهاب شعستال! م األهرامم ارعد 41242م ارسن 211م ااثنيض  21ينايال .1005

الاا ن اطاح ارةالي ار نظ
ش ار نطق اراي جتاجه ارتثيال ض ارامدياح األ ني م عا
47
شاااهاب اردشريم ب تل يتحي بأ ّ هذه ار نطق ساتت بؤا جتجّال شأتس نا رأل اح .

ار انا ي

ش ض ارةديال ذكاله ا ش اا اردفاع األ اليتي شافقتم في ارثارث ض نيسا /أباليل 1021م عا ج تيل
أت راادخل ارساليع في ل ا فاليقيام شذرك عا خافي ااناقا اح اراي ش ّج ت راةيش األ اليتي رعدم ج ّتنه
ض اسا أتاح ر تأع ارقنصاي األ اليتي ب دين بنغا ر ارايبي عند جعالض ا ر ةتم في أيات /سبا بال
1021م ااح ضمياه ارسفيال كاليس سايفنز شثالث ض األ اليتييض.
حسابات البيدر ال تطابق حسابات احلقل!
اآل م شبعد الشا سنتاح عا أالاا ن اء ارقيا ارعستالي األ اليتي في افاليقيا ()AFRICOM
فإ أر جقييم نص ر ذا ااجالاء ياي ارقت ا ( )AFRICOMرم يساهم في ارمد ض انا اا
ارة اعاح اااهابي شجنظي اح ارعن في نطق ارساحل طتا ارسنتاح ارع ال ار اضي م بل ارسنتاح
ااخيال ل دح جتاجدا شانا ااا رة اعاح ارعن شاااهاب بافاليقيا شهد ح اساقالاا أكثال ض شر
فاليقي م ش الحظ أر جدخل عا األاض ض جانب ارقيا ارعستالي اا اليتي  .بل األخطال ض ذرك
ا ارتثيال ض جنظي اح "ااسال ي ارة ا ي " باجت جاةه راساح اافاليقي كساح جديد رامالب شاراتاجد
بعيدا عض الحقاح ارقتى اردشري شااأاي ي في نطق ار الق األشسط ش ن ا .ش ض أإرز هذه التنظيمات:
 "القاعدة" وما يتبعها من جماعات ثل "ارقاعد في بال ار غالب ااسال ي" شفالشع ا كـ "حالكاراتحيد شارة ا " بغالب أفاليقيا ش "ج اع أنصاا ارديض" ش "حالك لباب ار ةاهديض في ارصت ا " شاراي
ي اد ن اط ا ردش ارةتاا هناك ثل جيبتجي شكينيا ش ايااليا.
 "إوكو حرام"م شهي ض أكثال ارانظي اح اااهابي في فاليقيا تي م ش الكز انا ااها األساسي فينيةياليا شا ادح ردش ارةتاا بعد أ نقات صالاع ا ع ارساط هناك شأعانت بايعا ا رانظيم اعش.
 تنظيم داعش أش ا يعالف بـ "جنظيم اردشر ااسال ي في ارعالاق شار ام" م شهت أكثال ارانظي اح تيشانا ااا عاي ساتر ارعارم بعد جالاجع شاخافاء جنظيم ارقاعد  ..شظ ال في اربداي في ارعالاق شستايا
شي اد حاريا في ريبيا ش ناط عد بار نطق  .شيابع ا كثيال ض ارة اعاح اراي أعانت بايعا ا رداعش ثل
"بيت ار قدس" ش "ج اع أجنا األاض" ش "أنصاا ار اليع في ريبيا" ش "ج اع أبناء ارصمالاء" ...
ارخ.
 "السلفية الجهادية" م شي اد هذا ارانظيم في ش ار غالب ارعالبي شجمديدا في ارةزائال شجتنس شأيياياتاجد بقت في ارست ا شجنا ال خاليا ارانظيم في ناط عد بغالب فاليقيا أييا.
 شيياف ري ذرك الخاليا الجهادية التاإعة لجماعة االخوا المسلمين والجهاديين في صال شفي ل افاليقيا.
ششفقا ر را نط األ اليتي ارذر ية ع بيض ارقت شار صام م شفي ظ ّل ا ج ّم عالضه ض صار اأاصا ي
شاهاناح اساالاجيةي شجيتسياسي راتاياح ار امد األ اليتي في فاليقيام شبارامديد في ارساحل اافاليقي
شخاي ينيام فيالر عض نطق ارقال اافاليقيم شبارعت ر ارثنائي ار الكب رـ (األ ض ارقت ي األ اليتي)
ارقائ عا الجمع بيض مااب اااهاب شجأ يض صا ا ارتصت ر ارطاأ "اآل ن " 48م فإنه ي تض
 47أاا  :عالبي بت ديض ،الساحل اإلفريقي ضمن الهندسة األمنية األمريكية....م صدا سب ذكاله.
 48ر زيد ض ارافاصيل أاا  :أي ض لبان  :ارنفط اافاليقي :عند ا جامالك ارسياس األ اليتي شااء ار تاا م مجلة قرا ات إفريقيةم ارعد 22م (ينايال
– ااس .)1021

ارقت بأ ّ هذه ار اايع األ ني األ اليتي ريست ا حاق ض ساسا ارسياساح شااساالاجيةياح األ ني
األ اليتي في ارساحل اافاليقيم في ظ ّل سياق أاي ي ش شري عترَ َ يضم جاسااع في ا ع اي عا ج تيل
شاسع راالاليط ارةيتسياسي شارةيتاساالاجيةي را ناط ار اد ض أأص ار الق ر ار الق األشسط
فأفاليقيام شصتار ر ار نطق ار غاابي شارساحل اافاليقي .رقد كانت اربداي ض ارصت ا م فأفغانساا م
شارعالاقم شارست ا م شريبيام شأخيالا ر اريم بااضاف ر تجاح اانافاضاح ار عبي أش ا اطا عايه
ارالبيع ارعالبي في 1022م اراي كانت بدايا ا ض جتنسم ش ن ا اناقات عبال ش ارساحل اافاليقي ر
صال ثم ريبيام ش ا أفال جه ض اراداعياح ارسياسي شااأاصا ي شاأل ني م ريس فقط عا ش ار نطق م
شرتض كذرك عا ك ّل ارقتى ااأاي ي شاردشري اراي ر ا صار بار نطق م شفي قد ا ا بطبيع ارما
ارتاياح ار امد األ اليتي .
شي تض ارقت ا اراتاجد اا اليتي في افاليقيا ياأسس عا شاأع أ ااسةاالاجيةي ارعسةتالي األ اليتية
جيع "ج ديد ار صار األ اليتي عبال ارعةارم" فةي قد ة أشرتياج ةا ااسةاالاجيةي م شأةد لةد ّح عاة فاسةف
ارال ع م ش تاني ختض حالشب كبالى ش مدش في بيئ ةافية م ضةاف ارة اراعا ةل ةع ارامةدياح اراةي
جفالض ا اردش األخالى أش ارالعبيض يال ارمتت ييض .شر عارةا ا ياطاب جعزيز أةت ارةال ع األ اليتية عبةال
ارقدااح اربالي شارةتي شاربمالي شار عز بارقدااح ارفيائي شارصااشخي شاألسام نتشي م ع جسةاليال
لبت ار قتاعد شاراس يالح ارعستالي ار نا ال فةي ارعةارم حسةب نةتع شطبيعة ارا ديةد .أ ةا عاة ار سةاتييض
ار اتسط شاربعيدم فإ عا ارقتاح ار سام األ اليتي اراالطةيط شج يئة لةالشط ارنصةال ارعسةتالر فةي عةد
شاسع ض ارع اياح اراي أد جام في سااح اعد شأشأاح ازا ن في ارالااجم شجعزيز أةدا ارقةتاح عاة
ارفت في نفس ارتأت عا شرايض أتيايض.
ك ةةا ا فاسةةف ارةةال ع اا اليتي ة بارداج ة األشر ة اعا ةةدح عا ة حمايااة الااداخل األمريكااي ماان حاادوث
تهديدات إرهاإية .شيعد هذا ض صاب ام ش اا اردفاع (اربناا ت )م ش ذا ف ل ارال ع فةي ارقيةام ب اةهم
شأام خصتم ارتاياح ار اّمد بامدّر صارم ا ستاء كا ذرك بارا ديد باساع ا ارقت أش باساع ار ا فعةالم
فإ عا ارتاياح ار امد أ جتت ساعد راةال بقةت عاة ذرةك .شعاة ارةال م ةض أنّةه أةد ا جتةت هنةاك
ش اا اردفاع جا ثةل فةي أ جتةت سةاعد
ضالشا اساالدام ارقت ارعستالي في ج يع ارمااحم فإ
ر تاج هذه ار الاطال ض خال جتفيال الاا اراليةاااح ار تنة راةالئيس فةي تاج ة ج يةع ااحا ةااح
اراي أد جاي ض ارال عا هةتم ام أش عا كااث طبيعي ا جيالب اربال م أش عا اعاداء ةض أبةل شرة
خصمم أش عا ساعد ش عم ردشر ه ّ شجأ يض ااساقالاا في ا .شبمسب هذه ار قااب فإ ارقت األ اليتي
ة رم اية
يةةةب أ جتةةت جةةاهز راةةال ع أر هةةةتمم شج ةةزم أر شرة جقةةتم بع ةةل عةةدائيم ف ةةذه ارقةةدا
صار ارتاياح ار امد .49

 49أاا  :جقاليال :اإلستراتيجية العسكرية األمريكية إين مزدوجي المهارشة والقدرة المكتسبة .عدا  .ند ارعزاشرم صدا سب ذكاله.

