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  ألمريكية الجديدةاالستراتيجية ا: نهيارينإبين 

  لهيب عبد الخالق: المؤلف

  )االردن(االهليه للنشر والتوزيع عمان:الناشر
  ٢٠٠٣ /الطبعة االولى

  ٤٠٨: عدد الصفحات

، رغم انه كانـت     نظرية االحتواء  على   ١٩٤٧ عام   جورج كينان اعتمدت االستراتيجية األمريكية منذ وضعها      

 هو من وضع لها أسسا علمية ودقيقة بعد انتهـاء الحـرب             لكن كينان ألميركا قبل ذلك خططا استراتيجية،      

  . العالمية الثانية

مواجهة ما وصفه صانعوا السياسة األمريكية بالتهديد الذي أخذ أشـكاال            وأهم أسس هذه االستراتيجية كانت      

اهيمـاً   وبعد الحرب البـاردة أخـذ مف       مواجهة االتحاد السوفييتي  ، ففي أيام الحرب الباردة كان يعني        مختلفة

، وهم جميعاً في المفهوم األمريكي يعنون       "اإلسالم األصولي "، و "اإلرهاب"،  "ةالدول المارق "وأشكاالً أخرى مثل    

  ). أعداء المصالح األمريكية(

ارتبطت السياسة الخارجية األمريكية باستراتيجية صممت لمواجهة هذه التهديدات وترافق ذلك بتـصعيد فـي               

  . "الدرع الدفاعي الصاروخي"الردع ومكافحة اإلرهاب وأخيراً مثل ابتكار ووضع استراتيجيات 

 مهمة مواجهة المعسكر الشيوعي بعد الحـرب العالميـة          للقوات العسكرية أوكلت الواليات المتحدة األمريكية     

 لم يكن المد ولكن الدراسات أثبتت إن هدف اإلستراتيجية األمريكية       وقف التوسع والمد الشيوعي   الثانية بهدف   

 منذ هدفت للحفاظ على مصالحها في بقاع العالم المختلفة،والتي اصطلحت علـى تـسميتها            الشيوعي بحد ذاته  

  . وهي المناطق التي التزمت تجاهها أميركا دفاعاً عن المصالح األمريكية) بمناطق الديون القومية(

 بالثوابـت    المقارنـة بمـا سـمي      وعبر المرور باالستراتيجية األمريكية قبل الحرب الباردة وبعدها تسنى لنا         

  .  التي حدثترغم التقلبات الدولية وفق رؤيتنا والتي بقيت كما هي منذ وضعت اإلستراتيجية التي لم تتغير

، فتدرجت من كونهـا      فكرة البقاء كأساس لالستراتيجية الكونية األمريكية      استندت االستراتيجية األمريكية إلى   

   .إللحاق الهزيمة باإلرهاب الدوليلى مشروع يهدف مشروعاً سياسياً للدفاع القومي إ

 والتي هي حرب كان     ١٩٩١ونجد إن مشاكل كثيرة واجهت االستراتيجية األمريكية حسمتها حرب الخليج عام            

  . مخططا لها وفق وثائق الكونغرس نفسه، وهي التي أجازت تطبيق النظام العالمي الجديد بكل تداعياته

ا العسكرية للتدمير الذي  كانت تتوجس من أن يصيبها من معـارض أو معـادي                طورت أميركا استراتيجيته  

منذ سباق التسلح    ألهدافها، ووضعت أهدافها وخططها بناء على ذلك وافترضت دائما هجوما نوويا استراتيجيا،           

  . النووي بينها وبين السوفييت سابقاً حتى انتهاء هذه الحقبة
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 واللذان بهما قادت حروب أواخر القرن       الردع واإلرهاب مين أساسيين هما    طبقت أميركا أهدافها بناء على مفهو     

ووجدنا أن مفهوم الردع لم يسقط بسقوط االتحاد السوفييتي بل انه تطور وارتبط بمعنـى التركيـع                 . الماضي

  . والذي استندت إليه حرب القرن، وهو إلى ذلك عقيدة في الفكر االستراتيجي األمريكي

، نوعت الواليات المتحدة من أساليبها فـي  فركوب الموجة  باإلذعان التطويعي  مروراً   النوويالردع  وبدءاً من   

جبهتها القتالية المتقدمة في اسخن منطقة مـن        التي تعدها أميركا    " إسرائيل"تأمين الردع الكافي لها ولحليفتها      

  . مناطق مصالحها

 ألنهم   الردع ،ن أولويات سياسته الخارجية   عصر الجمهوريين الذي استعاده الرئيس جورج ولكر بوش وضع م         

، وهنا نجد أن الجمهوريين وضعوا برنامج عمل سياسي         بخطر الدمار الشامل  ال يستطيعون تجاوز ما يصفونه      

  . األمن القومي، والسياسة العسكريةأو أجنده جديدة السيما في الشؤون الخارجية، 

 خاصـة بعـد أن   راتيجية القرن الحـادي والعـشرين     استراتيجية الردع أصبحت است   وبناء على ذلك نجد إن      

 وبرغبة أميركا في إقامة الدرع الدفاعية الصاروخية كحماية ألمنها القومي وبعـد أن              بتهديد اإلرهاب ارتبطت  

  . نشرت جيوشها حماية لمصالحها

  : وحددت أميركا واستراتيجيوها المخاطر الجديدة التي تواجه الواليات المتحدة بـ

  . ل المهددة للمصالح األمريكية في العالمالدو: أوال

   .التهديدات الدولية مثل اإلرهاب، المافيا، المخدرات، وهجرة الالجئين والبيئة: ثانيا

   .أسلحة الدمار الشامل التي قد تقع في أيدي الدول المارقة: ثالثا

ية في أوسع رقعة مـن العـالم        دفعت هذه استراتيجية الردع باتجاه آخر تمثل في انتشار واسع للقوات األمريك           

  . لوتدخلها في الشؤون الداخلية لكثير من الدو

 الذي صيغ وفق مفاهيم جديدة لألمن القـومي األمريكـي           تطور مفهوم اإلرهاب  رافق نظرية الردع وتطوره،     

كلينتون الـذي    وبدت واضحة تباشير عهده منذ حقبة        الحرب ضد اإلرهاب منذ عقدين على األقل      وروج لفكرة   

   ). عولمة عالم ما بعد الحرب الباردة(  أو كما اصطلح الخبراء على تسميتها بخطة يأ للحرب ضد اإلرهابه

ونجد من مجريات األحداث وتقلبات الظروف السياسية أن االستراتيجية األمريكية طورت مفهـوم اإلرهـاب               

الدفاع عن حقوق وطنيـة،      أصبحت منظمات    مفهوم دفاعي إلى  سيطرة رأس المال األمريكي واليهودي      بفعل  

   .حقبة انقالب المفاهيم في ظل الهيمنة األمريكيةمنظمات إرهابية وهذا يؤشر 

كما نجد أن رؤساء الواليات المتحدة األمريكية سعوا إلى وضع استراتيجية خلقت تحالفـات لـضمان تحقيـق      

اً فـي الحـرب ضـد       بسياسة األحالف تجلت في حرب الخليج وفي حرب البلقان واخيـر          مصالحها ودعيت   

  . اإلرهاب
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غيرت االستراتيجية األمريكية أدوات تنفيذها لكنها لم تغير عناصرها أبدا على العكس من ذلك كانت تـضيف                 

  . دائماً عنصراً جديداً طارئاً كلما حدث متغير دولي

عدمها في كل مـن     من    ووفق وجهة النظر هذه انتقلنا إلى تطبيقات االستراتيجية االمريكية واختبرنا تبدالنها          

قارة أوربا، آسيا، وأفريقيا عبر تداول قضايا مهمة مست هذه المناطق وشكلت اإلشارات السياسية فيها والتـي                 

  . تحولت إلى حروب، جوهر االستراتيجية االمريكية وسياستها الخارجية

 اليات المتحدة بأوربـا   سيادة منطق الهيمنة في عالقة الو     فعلى صعيد أوربا شهدنا بعد انتهاء الحرب الباردة         

  . التي انتهجت طريقا ثالثاً عني بتحويل األيديولوجية االشتراكية التي كانت سائدة في العقد الثمانيني وما سبقه

والنهج الذي اختطته أوربا تأثر بمنطق الرأسمالية االمريكية وتحول من أقصى اليسار االشتراكي إلـى يمـين                 

 وهي اشتراكية في مظهرها ورأسـمالية   باالشتراكية الجديدةاً عريضاً سمياليسار أو وسط اليمين ليأخذ عنوان    

   .ساد العقد التسعيني وامتد إلى مطلع القرن الجديدفي جوهرها، وعليها نهجت السياسات األوربية مما 

، والحظوا أن هنـاك     رد فعل للعولمة واقتصاد السوق واالستراتيجية االمريكية      أرجع كثيرون ذلك إلى كونه      

توجها انحرف باليمين المتزمت أو االشتراكي نحو اليمين التقليدي،وحددت حقبة تغير األيديولوجيات هذه بعام              

وأضيف لألسباب السابقة انهيار االتحاد السوفييتي بما كان يشكله من المركز لأليديولوجية االشـتراكية              ١٩٩٧

  . ثانيةالتي اكتسحت أوربا بعد الحرب العالمية ال

ظهرت أوربا وكأنها تعيد تشكيل خارطتها السياسية ضمن عملية التشكيل السياسية العالميـة التـي قادتهـا             

  . أميركا بعد انفرادها وسعيها لفرض هيمنتها السياسية واالقتصادية والعسكرية على العالم

اسية، وهو ما حكمته الضرورة فبنـت  لقد شهدنا انتقاال تدريجياً لالشتراكية إلى الطرف اآلخر من المعادلة السي     

أوربا توجهاتها الليبرالية مقتربة من اليمين التقليدي بل ومتخطية إياه في بعض األحوال إلى اليمين المتطـرف                 

عندما انتزع الجمهوريون وهم اليمين األصولي المتطرف في أميركا السلطة مـن يـد              كما حدث في أميركا     

  . ماً مع التحول األوربي باتجاه األيديولوجية األمريكية وبدا ذلك التحول منسجالمحافظين،

وبعكس ما حدث في زمن الثورة الصناعية، انقلبت المفاهيم وسادت خصخصة سياسية تمثلت في إيجاد حلول                

رأسمالية للمشاكل التي تواجهها الدول األوربية، وهي التي بدأت تقود قطاعات واسعة من الـشعوب الغربيـة                 

 السياسية من موطنها األصلي داخل الحزب والبرلمان ومجلس الـوزراء إلـى أحـضان               وخرجت الصياغات 

وهكذا أسرت أميركا اقتصاد أوربا وسياسـتها       .الشركات االمريكية العمالقة  التحالفات االقتصادية والتي عنت     

  . التي اندمجت كلياً باالقتصاد وأصبحت رهينة اقتصاد السوق

أن ) السياسة األمنية للواليات المتحدة بـشأن آسـيا       (ثائق أمريكية منها وثيقة     وفي ما يتعلق بآسيا وجدنا عبر و      

، فقد أولت اهتمامها بمنطقة شمال شرق آسيا حيث الـصين           آلسيا أهمية تاريخية كبرى في السياسة األمريكية      
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فالقلـب  ط الهادي،   واليابان تشكالن مع الواليات المتحدة مثلثاً استراتيجياً ثم تلي ذلك الدول المطلة على المحي             

  . التي شهدنا كيف تصرفت تجاهها أذرع السياسة األمريكية) أفغانستان(اآلسيوي الموجع 

تعاملت أميركا مع المشاكل األمنية في آسيا وفق أطر متعددة األهداف، وقد وجدنا اختالفا بين إدارتي بـوش                   

ة على التحالفات الثنائية التي كانت قائمة       األب وبوش االبن، فقد رفض األول هذه التعددية وفضل االعتماد كلي          

بينما نجد أن كلينتون فضل بنية أمنية تألفت من تكوين يشبه المروحة قاعدته أميركا الشمالية وأذرعـه                 ¸آنذاك  

  .  المحيط الهادي–تمتد في منطقة آسيا 

كيين من التـأثير فـي      ونهجت سياسات طويلة األمد لمواجهة أزمات آسيا االقتصادية، األمر الذي مكن األمير           

فعالقة أميركا بآسيا ذات نكهة استعمارية امتدت إلى قرون مـضت، وهـي             صنع القرار السياسي اآلسيوي،     

  . مازالت حتى اليوم ساحة خصبة لتحركها على مستويات عدة

  وحارسا لمصالحها فـي القـارة الـصفراء        أستراليا ذراعاً للتدخل في آسيا    ورأينا كيف أن أميركا شكلت من       

  . بمبدأ هاوارد التي عصفت بإندونيسيا، في ما عرف  أزمة تيمور الشرقيةوتجلى ذلك في

الـذي يدعونـه     إلى الوسط اآلسـيوي      ضمنت تطويقها ألطراف آسيا   توجهت االستراتيجية األمريكية بعد أن      

  بالبطن الرخوة، وألهميته لدى أميركا استعدت بشكل جيد لخوض أقسى الحروب من أجله، 

 بثرواته النفطية الثرة، شغل راسمي اإلستراتيجية األمريكية فوضعوا هذه          بحر قزوين سط الذي يحتوي    هذا الو 

  . المنطقة بين أولويات سياستهم

 كما أشـرنا  –ظروف كثيرة جعلت من هذه المنطقة أهم أولويات األميركيين منها ظهور النفط في بحر قزوين  

ف بجمهوريات االتحاد السوفييتي واستقلت بعـد تفتتـه، ورأت           واستقالل دول آسيا الوسطى التي كانت تعر       –

  ). المشاركة من أجل السالم(أميركا أن هذه الدول مهمة لما أسمته بمشروع 

طالت التغيرات اإلقليمية الشرق األوسط الذي ظن العالم انه بعد حرب الخليج قد لقي أخيـراً الـسالم، لكـن                    

م نقل جميعها حلوال منقوصة، فقد شهدت المنطقة تحركات روسيةـ          الحلول التي قدمت له كانت معظمها إن ل       

  . أميركيةـ أوروبية إليجاد حل للحلول المطروحة التي دخلت نفقاً مظلماً ومسدوداً

، وشهدنا هنا تغيراً في     إقليمياً وإشراكها في عملية إعادة أقلمة المنطقة      " إسرائيل"كان هدف التحركات طمأنة     

ما شهدنا تغييرا في موقف اإلدارة األمريكية تناغم مع التصعيد الذي رافـق مقـدم اإلدارة                قائمة األولويات مثل  

  . األميركية الجديدة

وفي أفريقيا رصدنا األسباب التي تؤجج الصراعات في القارة السوداء والذي تجلى في تنافس وصراع القوى                

  . صدنا آثار هذه الصراعات، مثلما رفرنسا وأميركاالغربية حول مناطق النفوذ وبالذات بين 

اتسمت فترة التسعينات بتراجع النفوذ الفرنسي وهيمنة النفوذ األمريكي الذي يجد في القـارة الـسوداء سـوقا                  

  . ومناجم للثروات
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  :أخذت المنافسة بين القوى شكال حاداً تجلى في أوضح صوره في قضيتين تم تناولهما في الفصل األخير هما 

فضحت األسباب الحقيقية للتدخل األميركي الذي أخذ شكلين، أولهما إشـعال الخالفـات              التي   قضية سيراليون 

  . قضية الصحراء الغربيةالعرقية،والثاني السيطرة على مناجم الماس، أما القضية الثانية فكانت 

األمر الـذي أشـر تبـديل الـدول         للمجابهة الصريحة بين فرنسا وأميركا       عالمة واضحة    ١٩٩٥شكل عام   

  . انكفونية لسياساتها مثل تبديل اللغة الفرنسية لإلنكليزية وغيره مما أشر انحراف الوالء السياسيالفر

 مما يلقـي الـضوء علـى نجـاح          ميل موازين القوى لصالح اإلدارة األمريكية     وشهدنا في أواخر التسعينات     

  . اإلستراتيجية األميركية في هذه القارة الغنية بالثروات البكر

األميركية في السنين التي  ن نتناول قضايا محددة رأينا أنها تؤشر بشكل واضح لمنهج االستراتيجيةقصدنا أ لقد

ما بعد الحرب الباردة، قضايا اتضح فيها بشكل تام  تلت انهيار االتحاد السوفييتي السابق وسواد ما سمي بعالم

 أواخر القرن الماضي والتـي  د التـسعيني أهم مشاكل العقواإلقليمية وشكلت  التغيرات األيديولوجية والسياسية

وسائل  كما اسماها الرئيس األمريكي وكما روجت لها) حرب القرن(إلى مطلع هذا القرن منتجة  امتدت آثارها

 .اإلعالم ورقصت على طبولها السياسات العالمية برمتها

   


