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 مقدمة

اد دز امنطقة الشالالالالرو األوسالالالال   و  حوادثفي  امهما  ادورا اإلسالالالالالم السالالالالياسالالالال ي  خالل العقود املا الالالالية   أدى

  ثم خالل "الربيع العربي"  وتمكنت النسالالالالالالالالالالالالالخة 2003تصالالالالالالالالالالالالالاعد هاا الدور منا اًلحتالل األمري ي للعراو في 

 من اإلخوانية من اإلسالالالالالالالالالم السالالالالالالالالياسالالالالالالالال ي 
 
 ا الوصالالالالالالالالول إلح سالالالالالالالالدة الاكم في مصالالالالالالالالر  عبر انت ا ا  ر اسالالالالالالالالية  وات

 اإلسالالالالم السالالالياسالالال ي 
ا
قوى إسالالالالمية جهادية     حيث ظهر  في السالالالاحتي ةوسالالالوريأخرى  كما في ليبيا  أشالالال اًل

  وجبهة النصالالالالالالرة  و يرهما من الفصالالالالالالا   )داعش( "تنظيم الدولة اإلسالالالالالالالمية في العراو والشالالالالالالام"من أ رزها 

وًل  أد  اإلسالالالمية  من دو  أ  ننىالال ل  الطبع أ  السالالاحة العراقية شالالهد   روز الصالالا   إسالالالمية شالاليعية  

  امعا  ةوسوريفي العراو  امهما  ادورا ل تزا

باراك قد شالالالالالالالالالالالالالهد  اسالالالالالالالالالالالالاليراتيجيتي  م تلفتي  في عهد  جور  د ليو  و   و كية ير األموإذا كانت اإلدارة 

ل اًلسالالالالالالاليراتيجيتي  في خطو هما العريضالالالالالالالة لم ينق  من  أوباما  تجاه قضالالالالالالالايا الشالالالالالالالرو األوسالالالالالالال   إًل أ  تبد 

ة الوًليا  املتحدة  القضاء   وًل يتعلق األمر  رؤيكيةير األمأهمية اإلسالم السياس ي في الرؤية اًلسيراتيجية 

في الهمها لعالقة دول  اوخصالالالالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالالالالا في تعا يها مع قضالالالالالالالالالالالالايا املنطقة   اأيضالالالالالالالالالالالالا علح التنظيما  اإلرها ية  وإنما 

املنطقالالالة مع تنظيمالالالا  اإلسالالالالالالالالالالالالالالم السالالالالالالالالالالالالاليالالالاسالالالالالالالالالالالالال ي  وتبالالالاين الرؤى والتصالالالالالالالالالالالالالنيفالالالا   ي  كالالال  دولالالالة وأخرى )تركيالالالا  

 السعودية  إيرا   إسرا ي   قطر( 

  2001 أيلول/ سالالالالالالالالالالالالالبتمبر حوادث اإلسالالالالالالالالالالالالالالم السالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالال ي علح نحو مطرد منا كي ير األملقد زاد اًلهتمام 

ة  من مث  مراكز األ حاث  يدفي أوسالالالالالا  عدكية ير األموتضالالالالالاعفت حدة النقاشالالالالالا  داخ  الوًليا  املتحدة 

بعالالالد امهالالالام "القالالالاعالالالدة"   نفيالالالا تفجير   ر ي التجالالالارة  ا بيعيالالالا والجالالالامعالالالا   واإلعالم  وهالالالاا اًلهتمالالالام يبالالالدو 

لعامليي   لكن مجريا  النقا  وسلسلة اًلقيراحا  املقدمة إلح صناع القرار تبقى هي املهمة علح مستوى ا

تلك الرؤى تسالالالالهم في  لورة سالالالالياسالالالالا  الوًليا  املتحدة تجاه اإلسالالالالالم بشالالالال   عام  وتجاه   إاسالالالاليراتيإي  إذ 

 قوى اإلسالم السياس ي بش   خاص 

لنظام الدولي  وعدم تبلور نظام شالالالالالالالب ي )متعدد األقطاب( وفي ظ  ما يشالالالالالالالهده العالم من ا الالالالالالالطراب في ا

 اوادثفي مسار ال بعيد   هو األكثر الاعلية  وما زال يتحكم إلح حد  كي ير األمإلدارة النظام الدولي  يبقى الدور 

لإلسالالالالالالالالالالم السالالالالالالالالالياسالالالالالالالالال ي  تبقى   في تعقيدامها  كيةير األمداخ  الشالالالالالالالالالرو األوسالالالالالالالالال   ومن هنا ال   مقاربة الرؤية 

لعموم منطقة الشالالرو األوسالال   وللدول العربية بشالال   أكثر كية ير األمأسالالاسالالية في الهم عموم اًلسالاليراتيجية 

إلح تعدد الرؤى التي  إ الالالالالالالاالةخصالالالالالالالوصالالالالالالالية  حيث أ  الواقع الفعلي يشالالالالالالالهد  زوق تجاذب ماه ي في املنطقة  

 اخصالالوصالالا مع القضالالايا الراهنة واملسالالتقبلية   توجه حركا  اإلسالالالم السالالياسالال ي نفسالالها  وترسالالم حدود عالق ها

  دا  التي شهد  تداعيا  كبيرة للدولة الو نية علح مستويي الشرعية واملؤسسا  لفي الب
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 ومفهوم اإلرهاب اإلسالمي 2001 أيلول/ سبتمبر  صدمة :أول

إعادة النظر في بعض املفاهيم لدى اإلدارة  2001 ر ي التجارة في نيويورك عام    استدعح حدث تفجير 

  ومن تلك املفاهيم: اإلرهاب  اإلسالالالالالالم السالالالالالياسالالالالال ي  األمن القومي  الارب اًلسالالالالال باقية  و يرها من كيةير األم

املفالالالاهيم  وذلالالالك بايالالالة إعالالالادة تقييم الاالالالدث في املقالالالام األول  ومن ثم إيجالالالاد بليالالالا  وقالالالا يالالالة في املسالالالالالالالالالالالالالتقبالالال   

  صالالدمة كبرى  ل    اخصالالوصالالا 
 
ة  تأسالالسالالت في   وإنما صالالدمة دوليكيي ير األم عند الحسالال أ  "الادث" شالال 

 جزء كبير منها علح قدرة املنفاين علح اخيراو األمن القومي ألعظم قوة عسكرية في العالم 

ا اسالالالالالالالالالالالالال شالالالالالالالالالالالالالم  ًلحقا كية ير األموإذا كانت املراجعة  خلقها  كثيرةالالك ًلعتبارا    من املسالالالالالالالالالالالالالتويا  عديدا

أ  هاا  رؤيةهة "الادث" نفسالالالالالالالالالالالالاله  وأهمها الع  الصالالالالالالالالالالالالالدمة  وما دار حول هاا الفع  من جدل الكر   لج

  للنظر إليه  وصالالالالالالالفهالالزمة "الادث" يمتلك العناصالالالالالالالر 
ا
ةر ال    ومن ثم    1اتاري يا  احدث لن  ةيميركالفع  األ  د 

     هم اقانونيا  امنفا  الهجما  ل سالالالالالالالالالالالالالوا كيانا   إكالك  إذ  و  تأ   ا  وًل يمكن لهبنية الحسالالالالالالالالالالالالال  و  ت

كالالانو  األول/ "إرهالالا يو "  ومع ذلالالك القالالد وجالالد  الوًليالالا  املتحالالدة الالالاريعالالة الالزمالالة لازو أالاالالا سالالالالالالالالالالالالالتالالا  في 

  2001ديسمبر 

ل ها 
 
ًل تقع في مسالالالتوى واحد  وربما ي و  املسالالالتوى األخطر  أيلول/ سالالالبتمبر حوادثإ  الصالالالدمة التي شالالال 

اعا   الدهم  الالالالالالالالالالالد ةجما  محتملة  والخو  من يي   دالميركية هي القدا  ثقة األ ميركمن وجهة النظر األ 

 
ا
  وما يمكن أ  تسالالالالالالالالالالالتدعيه مث  هاه ايخاو  من تايير في منظومة القواني  تكرار هاه الهجما  مسالالالالالالالالالالالتقبال

النيالال   بشالالالالالالالالالالالالال الال   أو  الاليخر  من منظومالالة الاريالالا   االالالداخليالالة  من أجالال  تعزيز الوقالالايالالة األمنيالالة  مالالا يع ي العليالالا 

 املدنية 

القالالد  الد  الوًليالا  املتحالالدة هزة قويالة في العالالالم  لاملتحالالدة نفسالالالالالالالالالالالالالهالالا تعر  الالالالالالالالالالالالالالت كمالالا أ  صالالالالالالالالالالالالالورة الوًليالا  

تي قا دة للنظام الدولي  في ظ  وجود صالالالالعوبا  مو الالالالوعية عاشالالالالها اية بعد سالالالالقو  اًلتحاد السالالالالواليميركاأل 

 النظام الدولي من أج  اًلنتقال من نظام ثنائي القطبية إلح نظام شب ي متعدد األقطاب 

أصالالالالالالالالالالالبحت "القاعدة" ممثلة لإلرهاب اإلسالالالالالالالالالالالالمي الدولي  وهو ما سالالالالالالالالالالاليع ي في التبعية في هاه السالالالالالالالالالالالياقا   

األيديولوجية للسالالالالالالالياو تحوي  اإلسالالالالالالالالم من دين إلح عقيدة إرها ية  تسالالالالالالالمح إلح الني  من العالم املتحضالالالالالالالر  

 
ا
 ية ميركيعته الوًليا  املتحدة األ بش    ر     الارب  وفي  ل متمثال

                                                           
جيوالانا  ورادور   الفلسفة في زمن اإلرهاب  ترجمة خلدو  النبوا ي  املركز العربي لأل حاث ودراسة السياسا   - 1
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خالية من تصالالالالالورا  صالالالالالدامية يمكن  أيلول/ سالالالالالبتمبر حوادثية قب  ميركأل لم تكن الثقاالة السالالالالالياسالالالالالية ا

 
ا
من اًلختال  العقالالا الالد /الاضالالالالالالالالالالالالالالار   ي  الارب وقوى تنتيي إلح ثقالالاالالالا  متبالالاينالالة  ومنهالالا  اأ  تنشالالالالالالالالالالالالالالأ انطالقالال

الثقاالة اإلسالالالالالالالالالالالالالالمية )علح الر م من عمومية املصالالالالالالالالالالالالالطفق(     علح العك  من ذلك  القد حفلت السالالالالالالالالالالالالالاحة 

ة حول الاروب املسالالالالالتقبلية  بعد ان هاء عصالالالالالر يدية بسالالالالالجاًل  وتنظيرا  عدميركاسالالالالالية األ األكاديمية والسالالالالالي

 الارب الباردة 

  ات ا منححا أيلول/ سالالبتمبر حوادثإ  التنظير الاربي حول مسالالألة اإلرهاب  والا  اسالالتدعي  قوة بعد 

 الفيلسالالالالالالالالالو  األملا ي الشالالالالالالالالالهير في تقييم الادث  وهو أمر  بيمي  القد وصالالالالالالالالالن الادث من قب  ااسالالالالالالالالاليراتيجيا 

يور ن هالا رمالاب  الأناله "أول حالدث تالارييي عالاملي"  القالد شالالالالالالالالالالالالالالاهالده ملالا  املاليي  حول العالالم علح شالالالالالالالالالالالالالالاشالالالالالالالالالالالالالالة 

ال امنة وراء يديولوجية األ كا  من البديهي إعادة تشالالريا الدواالع الخصالالوصالالية العاملية لهاه  االتلفاز  وتبعا 

 لقا   لالس ثمار من قب  الجهة املنفاة مع  ياب الداالع السياس ي ا االت طي  له  خصوصا 

حول صالالراع الاضالالارا  بعد ةهاية الارب الباردة   قد أحيا الادث من جديد رؤية صالالاموي  هن نجتو  ل

هو    َعد 
ا
اةهار  ا يراع بعد سالالالقو  املنظومة الشالالاليوعية "في أواخر الثمانينفي الصالالال ار  سالالالا  العام  الثقافي عامال

صالالالالالالالالالالالالالبا نظالالام الارب البالالاردة في ذمالالة التالالاريح  وفي عالالالم مالالا بعالالد الارب البالالاردة لم تعالالد العالالالم الشالالالالالالالالالالالالاليوعي  وأ

الفروو املا زة للشالالالالالالالعوب أيديولوجية أو سالالالالالالالياسالالالالالالالية أو اقتصالالالالالالالادية  وإنما هي الروو ثقاالية  علح ذلك تحاول 

   2الشعوب واألمم أ  تجي  علح السؤال املهم: من نحن؟"

ي الاديث ورؤيته إلح اإلسالالالالالالالالالالالالالالم ميركقطة الارقة في التاريح األ سالالالالالالالالالالالالالبتمبر كانت نأيلول/  حوادثوهكاا ال   

ية علح وجه الخصالالوص  لكن لن ي و  هاا ميرك  وللثقاالة األ ا وصالالفه ثقاالة مضالالادة للثقاالة الاربية عموما 

ية تجاه اإلسالالالالالالالالالالالالالالم  وإنما وجود إرهاب ميركاًلختال  هو العام  الااسالالالالالالالالالالالالالم في تبلور الرؤية اًلسالالالالالالالالالالالالاليراتيجية األ 

 ك صفة العاملية إسالمي يمتل

ع اليها اإلسالم تحت مجهر كبير  وربما هي املرة األولح الفع   شأ  مساحة خصبة و    ا ورد  في الفع  

الالفاء الاربيي  و ير  جان في التاريح التي تحصالالالالالالالالالالالالال  اليها الوًليا  املتحدة علح حالة من الدعم الها   من 

من التضالالالالالامن تجاه  اإلح األثر العا في في التعا ن مع الضالالالالالاايا  أثار الادث نوعا  إ الالالالالاالةنه إالاربيي   إذ 

ا مع الارب  و شالالالالوء إحسالالالالاب مشالالالاليرك  أ  هاا "اإلرهاب اإلسالالالالالمي" ًل ينال ميركالقيم املشالالالاليركة التي تجمع أ

 ا وحدها  وإنما من منظومة القيم الاربية  أكملها ميركمن أ

                                                           
  1999هن نجتو   صدام الاضارا   ترجمة  لعت الشاي   دار سطور للنشر واليرجمة  الطبعة الثانية  صاموي   - 2
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اوسالالالالالالالالالالالالالنسالالالالالالالالالالالالالج  هنا  ية ميركفي الرؤية األ  امهما  االتي نرى أةها نقا  الارقة  وسالالالالالالالالالالالالالتلع  دورا من النقا   عددا

 لإلرهاب اإلسالمي:

 ميركإ  مصالالالالالالالالدر اًلختال  الثقافي/العقا د  يجع  من الوًليا  املتحدة األ  -1 
ا
لإلرهاب  ار  سالالالالالالالاليا  اية هدال

 اإلسالمي  

 تمو  إلح جنسيا  م تلفة ين اإ  الراية الدينية لهاا اإلرهاب يمكن أ  تضم تحت راي ها أالرادا  -2

 يمتلك هاا النوع من اإلرهاب إم انيا  ها لة للوصول إلح األهدا  التي يحددها  -3

  أيلول/ سبتمبر حوادثقب   اًل يمكن الركو  إلح املستوى األم ي الا  كا  موجودا  -4

القضالالالالالالالالالالالالالالاء علح هالالاا النوع من اإلرهالالاب يحتالالا  إلح حلفالالاء يؤمنو   منظومالالة القيم الاربيالالة  أو تتقالالا ع  -5

 مصالاهم معها  

لالاله تنظيم "القالالاعالالدة" للوًليالالا  املتحالالدة هو مجرد مثالالال عمالالا يمكن أ  يمثلالاله ال هالالديالالد 
 
إ  ال هالالديالالد الالالا  مث

سالالالالالال نصالالالالالال  من الناحية العملية  2001 برأيلول/ سالالالالالالبتماإلرهابي اإلسالالالالالالالمي  وإذا كا  اًل شالالالالالالاال الر    بعد 

ا  ي ميركإًل أ  العق  اًلسالالالاليراتيإي األ  "القاعدة"علح مواجهة 
 
الخلفيا  التي يشالالالال لها هاا الادث   االعليا  شالالالال

  وتتجاوز مجرد مالحقة من ينتمو  "التارييي  وو الالالالالالع تصالالالالالالورا  وبرامت للمواجهة تتعدى تنظيم "القاعدة

ية ميركجملة الدراسالالالالالالا  اًلسالالالالالاليراتيجية التي أنتج ها مراكز  حثية أ احقا إلح هاا التنظيم  وهو ما سالالالالالالتؤكده ًل 

 قريبة من دوا ر صناعة القرار في واشنطن 

والعشالالالالالرين  مواجهة مفتوحة مع اإلسالالالالالالم اإلرهابي   ااد الية القر  ميركلقد  دأ  الوًليا  املتحدة األ 

 
ا
را  كثيرة في الهمها ملصالالالالالالالالالالادر مهديد  اوسالالالالالالالالالالي و  انطالق من هاه املواجهة علح الوًليا  املتحدة أ  تحدث تاي 

ا للعراو وأالاا سالالالالالالتا  سالالالالالالوى أحد األمثلة علح تلك املواجهة  لكن هاا الجهد ميركأمنها القومي  ول    زو أ

تالا ت ردة الفعال  ي املبالاشالالالالالالالالالالالالالر في اًلن را  املبالاشالالالالالالالالالالالالالر في "الارب علح اإلرهالاب" ل   سالالالالالالالالالالالالالوى ن يجالة من نميركاأل 

أ  هاا الجهد الاربي لم يكن سالالالالالالوى أحد  اًلحقا  اوادث  وسالالالالالالتؤكد الأيلول/ سالالالالالالبتمبر حوادثية علح ميركاأل 

نه إالسالالالالالالالالالالالالال ناريوها  التي و الالالالالالالالالالالالالعت أمام إدارة جور  د ليو  و   لكنه ل   السالالالالالالالالالالالالال ناريو الوحيد     لنق  

ية  ميركة في عق  صالالالالالا ع السالالالالالياسالالالالالا  األ عن تحول الكرة اإلرهاب إلح الكرة مركزي االسالالالالال ناريو األكثر إالصالالالالالاحا 

ية قد تعا ت مع هاا اإلرهاب ميركوهاا ًل يع ي  الطبع  وًل  أ  شالال    من األشالال ال  أ  الوًليا  املتحدة األ 

 املنظومة القيم الاربية     أيضالالالالالا  اوتحديا  ا  أو  وصالالالالالفه ةجوما الحسالالالالال  ل هديد أمنها القومي ر  علح أنه مصالالالالالد

  وصفه الرصة يمكن البناء عليها لتحقيق جملة من املصالق اًلسيراتيجية 
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 ي ومواجهة اإلرهاب اإلسالميميركاألمن القومي األ  :اثانيً 

هو: متل ي و   2001سالالالالالالبتمبر أيلول/ ية بعد ميركإ  السالالالالالالؤال الر    الا  واجه املؤسالالالالالالسالالالالالالا  األمنية األ 

 ية؟ميركالهجوم املقب  علح الوًليا  املتحدة األ 

ومن أما الجهة التي يمكن أ  تقوم  الك الهجوم املقب  "اًلاليراضالالالالالالالالالال ي" الهي منظما  إسالالالالالالالالالالالمية إرها ية  

  اأولويالالالاتالالاله أ  ثمالالالة ةجومالالالا  في ي و الالالالالالالالالالالالالعميركالالالال   األمن القومي األ  ثم  
ا
 ير محالالالدد امل الالالا  والزمالالالا   ومن  مقبال

 3لهجوم املفيرض أ  ت و  الوًليا  املتحدة قادرة علح الاد من احتماًل  ذلك ا

 دولية يجعلها  علح الدوام  إ  موقع الوًليا  املتحدة الرياد  في املنظومة ال
ا
لخرو خار ي  لكن  اهدال

  أيلول/ الجديد بعد
ا
بعينها  كما في أيام الارب الباردة      سالالالالالالالالالالبتمبر هو أ  مصالالالالالالالالالالدر هاا الخرو لم يعد دوًل

  توجدمنظما  إسالالالالالالالالالالالالالالمية أممية  يمكن أ  
ا
ا ميركمن أماكن  ير متوقعة  وربما من داخ  أ اوتعم  انطالق

مهاية  وفي ميرككا  وراء اإلجراءا  العديدة التي ات امها الوًليا  املتحدة األ نفسالالالالالالالالالها  وهو األمر الا    مقد 

 وزارة دالاع ثانية  في منزلةهاه الوزارة  شؤو  األمن الداخلي  وتعد   إ شاء وزارة

الوًليا  املتحدة من قوانينها في مواجهة اإلرهاب  حيث أصالالالالالالالالالدر املشالالالالالالالالالر ع ومن الناحية القانونية  عزز  

 اسالالالالالالالالالالالالالبتمبر  قانونا أيلول/  حوادث  أ  بعد أق  من شالالالالالالالالالالالالالهر من 2001أكتوبر تشالالالالالالالالالالالالالرين األول/  21ي  في ميركاأل 

ي يسالالالالن  الالالالد اإلرهاب     يعود أول قانو  ميرك" وهاا القانو  ل   أول قانو  أpatriot" اسالالالالم تحت اجديدا 

ي مواجهة ية فميرك  لكن القانو  الجديد أتى تحت شالالالالالعار "توحيد وتقوية الوًليا  املتحدة األ 1948عام إلح 

األمنية سالالالالالالالالاللطا  واسالالالالالالالالالعة ت ولها اًلعتقال والرقا ة علح األجهزة التنفياية   اإلرهاب"  وأتاح للمؤسالالالالالالالالالسالالالالالالالالالا 

لكيرو ي  وحق اًل الع علح ومنع ايااكم من الرقا ة  والتنصالالالالالالالالالالالالالت علح اًلتصالالالالالالالالالالالالالاًل   والرقا ة علح البريد اإل

السالالالالجال  الطبية واملالية والتجارية والتعليمية  وأجاز للسالالالاللطا  األمنية حق الخرو  عن مبدأ اإلجراءا  

 القانونية اًلعتيادية ًلعتقال األالراد ملدة  ير محددة من دو  توجيه أ  امهام لهم  ارت اب جرا م 

ية تفيرض وجود حرب  ويلة  الالالالالالالالالالالالالد ميركأ  الرؤية األ  لقد أوضالالالالالالالالالالالالالات اإلجراءا  الجديدة في مجال األمن

  وو عه وزير الدالاع 2004 ي جو  أبي زيد في عامميركالجنرال األ  وهو املصطفق الا  است دمهاإلرهاب  

  كمالالا قالالال الر    2006ي في العالالام ميركل لمالالة ألقالالاهالالا أمالالام نالالاد  ال الالالالالالالالالالالالالاالالاالالالة األ  ادونالالالالالد رامسالالالالالالالالالالالالالفيلالالد عنوانالالا 

د  ا: "إ  جيلنا يع ش حربا 2006خطا ه عن حالة اًلتحاد في ي جور   و  في ميركاأل   ويلة  الالالالالالالالالالالالالد عدو محد 

 عاقد العزم" 

                                                           
3- Mary L. Dudziak The Future as a Concept in National Security Law, 42 Pepp. L. Rev. 591 (2014) Available 

at: http://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol42/iss3/6  

http://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol42/iss3/6
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إ  مفهوم الارب الطويلالالة في سالالالالالالالالالالالالاليالالاو إ القالاله ومالالا نتت عنالاله من خطوا  عمليالالة هو مفهوم مالزم ملفهوم 

ثال  م الالا  مفالالاهيم أخرى  سالالالالالالالالالالالالالالاد  في اليرا  مالا الالالالالالالالالالالالاليالالة  م ا"الارب علح اإلرهالاب اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي" الالا  حال   العليالالا 

ي الجديد مع اإلرهاب اإلسالالالالالالمي من خالل  زو ميرك"الخطر الشالالالالاليوعي"  و"إمبرا ورية الشالالالالالر"  الالصالالالالالراع األ 

وسالال تطور من خالل أدوا    أالاا سالالتا  هو صالالراع مع تنظيما   وسالال سالالتمر منا ذلك الوقت هاا الصالالراع

  4وأش ال أخرى 

  ااجهة اإلرهاب اإلسالمي يأخا منححا تصاعديا ية في مو ميرك  راح اإلنفاو املالي للوًليا  املتحدة األ اوالعليا 

اليمن  وتركيا  وذلك من خالل ما يسالالالالالالالالالالالالاليل "دول الخطو  األمامية"  من مث   اكسالالالالالالالالالالالالالتا   وأالاا سالالالالالالالالالالالالالتا   و 

واألرد   ولبنا   وإندون سالالاليا  و يرها من الدول  وذلك عبر ما يسالالاليل "خط  التنمية"  وقد ارتفعت ت لفة 

  وفي تشالالالالالالالالالالالالالرين 2005 ليو  في عالالالالالالام  28إلح  2000ي في عالالالالالالام ميركر أ اليي  دوًل  10دعم هالالالالالالاه الالالالالالالدول من 

  (17 ليو  دوًلر لباكستا   )ص 5 7األول/أكتوبر  خص   الر    أوباما مبلغ 

ي من أعقالد النظم األمنيالة في العالالم  هالاا إ  لم يكن هو األعقالد علح اإل الو  ميركالنظالام األم ي األ  عالد  ي  

من خالل الارب علح اإلرهاب  القد شالالالالالالالالهد  السالالالالالالالالنوا  التي تلت  او مو الالالالالالالالا  اوراح هاا النظام يزداد تعقيدا 

  تم إ شالالالالالالاء 2002الفي عام إ شالالالالالالاء العشالالالالالالرا  من الهيلا  األمنية الجديدة   2011سالالالالالالبتمبر أيلول/  حوادث

هيلة أمنية إ الالالاالية من أج  "التق الالال ي عن أسالالالفاة الدمار الشالالالام   وجمع املعلوما  السالالالرية املتعلقة  37

  وفي 2005هيلة في عام  31  و2004هيلة في  26هيلة إ الالالالالالالاالية  و 36تم إ شالالالالالالالاء  2003 عاموفي  اإلرهاب"  

  5  هيلة جديدة20  و32  و31علح التوالي ت ئأ ش 2009و 2008و 2007األعوام 

من التفاصي  واملعلوما  حول هاه الهيلا  التي تعم  علح ملن اإلرهاب  وقد  شر  ثير كل   هناك 

ال الالايفة أ  هاا النظام  رأ سالاللسالاللة من املقاًل  حول هاه الهيلا   وقد  2010في الواشالالنطن  وسالالت في 

 ظفهم األم ي أصبا علح درجة عالية من السرية  وما من أحد يعر  ت لفته املالية  أو عدد الناب الاين يو 

إلح عدد  الكن هاه املؤشالالالالالالالالالرا  واملعطيا  حول تعدد الهيلا  التي ا شالالالالالالالالالالت  ملن اإلرهاب تشالالالالالالالالالير العليا 

ي  واألهم من ذلك هو أ  هاا التوسالالالالالالالالالالالالالع في عدد الهيلا  ميرككبير من ايخاو  التي اعير  النظام األم ي األ 

عد ي  ولم يميركفي السياو األم ي األ  احاكما  ااألمنية يؤكد علح أ  مفهوم "الارب علح اإلرهاب" أصبا مفهوما 

 من الدرجة الثانية  وأ  العم  عليه سيطال مستويا  عديدة مرتبطة  فكرة األمن  املفا 

 القد  شالالالالالالالالالالالالأ    لة جديدة في النظر إلح العالم اإلسالالالالالالالالالالالالالمي  ويمتلك مفهوم اإلرهاب  في تلك الب لة  موقعا 

سالالالالالم كدين  وإلح اإلرهاب اإلسالالالالالمي  صالالالالفة أسالالالالاسالالالالية  وسالالالالو  في النظر إلح العالم اإلسالالالالالمي  وإلح اإل  امركزيا 

                                                           
ا  مركز دراسا  الوحدة العربية  -الواز جرج   القاعدة - 4   16  ص2012الصمود واألالول  ترجمة محمد شي 

5- Washington post,20/7/2010:” Top-secret America: the secret next door” (part3). 
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ا وخارجها  فرة ها لة في التوجه لدراسالالة القضالالايا املتصالاللة ميركتشالالهد مراكز األ حاث والجامعا  في داخ  أ

 اإلسالالالالالالالالالالالالالالم  وباإلرهاب  وسالالالالالالالالالالالالال تم االتتاح  رامت وصالالالالالالالالالالالالالفو  جديدة في الجامعا  واملعاهد الاربية لدراسالالالالالالالالالالالالالة 

أعداد  الب الدراسالالا  العليا  واملريالالاي  لني  درجة الدكتوراه الاين يت صالالصالالو  اإلرهاب  كما سالاليزداد 

ع التموي  الها   من قب  الا ومة األ  ية والا وما  الاربية مث  هاا املي   ميركفي هاا ايجال  وقد يالالالالالالالالالالالالالج 

 ي لعدد من املراكز البحثية  ميركالتموي  الا  يقدمه مجمع األمن القومي األ  اخصوصا 

من  امهما  اية في دعم األ حاث حول اإلرهاب تعك  جزءا ميركاألر الالالالالالالالالالالالالية التي تقوم عليها التوجها  األ إ  

ية مع اإلرهاب اإلسالالالالالالالالالالمي  حيث  شالالالالالالالالالأ مي  ميزايد لفهم اإلسالالالالالالالالالالم ميركالتوجها  اًلسالالالالالالالالاليراتيجية للمواجهة األ 

بشالالالالالالالالالالالالال    عام  وألسالالالالالالالالالالالالالباب  شالالالالالالالالالالالالالوء التطر  اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي بشالالالالالالالالالالالالال    خاص  ولجمع قدر كبير من املعلوما  حول 

  وتحلي  الخطاب الدي ي  باية الوصالالالالول  وجهاد   دعو   شالالالالا املنظما  اإلسالالالالالمية حول العالم  ورصالالالالد 

 ية والاربية حول العالم ميركاالحة ال هديدا  اياتملة للمصالق األ إلح تصورا  نظرية وعملية في م 

ية إم انامها علح أكثر من جبهة في سالالالالالالالالالالالالالياو حربها علح اإلرهاب  ميرك  و الالالالالالالالالالالالالعت الوًليا  املتحدة األ االعليا 

وأصالالالالالالالالالالبحت إدارة العمليا   الالالالالالالالالالد اإلرها يي  املنظمي  في "القاعدة" وسالالالالالالالالالالواها من التنظيما  املتطرالة تمتد 

ر  أسالالالالالالاليبها في تدمير خاليا إرها ية  أو مالحقة زعماء وأالراد تلك التنظيما  علح مسالالالالالالا حا  واسالالالالالالعة  و و 

ا أكثر من ميركالق  أ لقت أ 2010  وفي عام را يمن البلدا   واسالالالالالالالالالالالالالت دمت الطا را  من دو   ديد  عفي 

أالاا سالالالالالالالالتا   صالالالالالالالالارور من  ا را  من دو   يار في  اكسالالالالالالالالتا  لوحدها  وهو عدد يفوو ما أ لقته في  100

  6للمواجهة مع "القاعدة" اوهي البلد الا  يعد مسرحا 

يالالالالة ميركوفي الرؤيالالالالة األمنيالالالالة التي تقن وراء هالالالالاا النوع من العمليالالالالا  هنالالالالاك ميالالالال  إلح عالالالالدم إنزال قوا  أ

مباشالالالالالالالالالالالالالرة في الدول التي تعم  اليها منظما  إرها ية  وهي الرؤية التي تبن ها إدارة الر     اراك أوباما  وعلح 

ر م من القضالالالالالالالالالالالالالالاء علح  ن ًلد   القالد اسالالالالالالالالالالالالالتمر   عمليالة إ الو الصالالالالالالالالالالالالالواريح من  الا را  من دو   يالار في ال

يالالة  نجالالاح كبير في هالالاا اًلتجالالاه مل الالاالحالالة "القالالاعالالدة" ميرك الالاكسالالالالالالالالالالالالالتالالا   مع وجود قنالالاعالالة كبيرة لالالدى اإلدارة األ 

    أو "تنظيم القاعدة" في اليمن و" البا "  في  اكستا

د ليو  و  وباراك أوباما معضالالالالالالالالالالالالاللة م االحة التنظيما  اإلسالالالالالالالالالالالالالالمية في الدول جور   تاإدار لقد واجهت 

الهشة  والضلت اإلدارتا  ات اذ خطوا  لدعم السلطا  القا مة  ومساعدمها من الجو  وتقديم خدما  

مع الصالالالالعوبا  التي واجهت  الخوض أعمال قتالية مباشالالالالرة  خصالالالالوصالالالالا  ااسالالالال شالالالالارية أمنية  وك  ذلك  تفاديا 

 ي أالاا ستا  والعراو يي  فميركاأل 

                                                           
6 - Adam entous,”special report: how the White house learned to love the Drone” Reuters, 18 May 2010. 
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يالالالة من النالالالاحيالالالة ميركاملتحالالالدة األ لوًليالالالا  إلح اوإذا كالالالانالالالت هالالالاه الرؤيالالالة في بعض أوجههالالالا م لفالالالة  الالالالنسالالالالالالالالالالالالالبالالالة 

 ااملادية  وربما عديمة الجدوى أحيانا 
ا
في مواجهة قوى  ار  سالالالالالالالالالالالاليا  ا  إًل أةها سالالالالالالالالالالالال بقى مسالالالالالالالالالالالالتمرة   وصالالالالالالالالالالالالفها خط

ربي"  حيث أ قت الوًليا  املتحدة قضالالالية اإلرهاب إسالالالالمية إرها ية  وهو ما سالالال تضالالالق أكثر بعد "الربيع الع

لفارب علح "داعش"  لكن مع التحفظ علح  اواسالالالالالالعا  اأولوية في امليداني  العراقي والسالالالالالالور   وأ شالالالالالالأ  تحالفا 

هما من اعدم خوض أ  ان را  مباشالالالالالالالالالالالالالر لجنودها للقضالالالالالالالالالالالالالاء علح "داعش"  أو "جبهة النصالالالالالالالالالالالالالرة"  أو سالالالالالالالالالالالالالو 

 التنظيما  اإلرها ية 

ية   صالالالالالالالوص "داعش" ال ننا سالالالالالالالنجد أةها االير الالالالالالالت خوض ميركمن التصالالالالالالالريحا  األ  اا عددا وإذا ما راجعن

يالالالالالة بهالالالالالاا ميركحرب  ويلالالالالالة  الالالالالالالالالالالالالالالالالد التنظيم  وعلح الر م من اًلنتقالالالالالادا  العالالالالالديالالالالالدة التي وجهالالالالالت لإلدارة األ 

أيلول/  حوادث  وكما ذكرنا  بعد االخصالالالالالالالالوص  إًل أ  مفهوم الارب الطويلة نفسالالالالالالالاله كا  قد تأسالالالالالالالال  العليا 

خالل ح أ  هاا اإلرهاب لن ينتهي لإلرهاب اإلسالالالالالمي  يقوم عل امحددا  ايا ميركأ ايعك  الهما   و 2001 سالالالالبتمبر

 ية ميركسنوا      وربما خالل عقود  وتدعم هاه الرؤية أعداد كبيرة من األ حاث  والهيلا  األمنية األ 

يالالة تجالالاه الارب علح كمير من العنالالاصالالالالالالالالالالالالالر الاالالاكمالالة للرؤيالالة اًلسالالالالالالالالالالالالاليراتيجيالالة األ  اويمكن لنالالا أ  نجمالال  عالالددا 

 اإلرهاب اإلسالمي:

  الزمن من عقود إلح تمتد وقد  ويلة  حرب هي الارب هاه إ   -1

  ها لة جاراالية مساحا  علح تمتد اإلسالمي اإلرهاب علح لفارب الجاراالية املساحة  -2

   اإلسالمي اإلرهاب ملواجهة الطرو  أسوأ هي املباشرة املواجهة  -3

  اإلسالمي اإلرهاب يااربة واحدة بليا  اعتماد يمكن ًل  -4

 أو دولية بشرعية تتمتع ًل أو  الاشلة الدول  هاه كانت لو حتل الدول  بعض مع التعاو   من  د   ًل  -5

    كاالية و نية
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 ثا
ً
 إعادة تقييم اإلسالم السياس ي :الث

ية إعادة تقييم اتجاها  ميركسالالالالبتمبر علح صالالالالا مي القرار في الوًليا  املتحدة األ أيلول/  حوادثالر الالالالت 

رالت  شا ا  مهمة ملنظما  إسالمية ية نفسها عَ ميركأ  الوًليا  املتحدة األ  اخصوصا اإلسالم السياس ي  

في داخلها مرتبطة بهاا القدر أو ذاك  جماعا  إسالالالالالالالالالالالالالالمية  من أ رزها جماعة اإلخوا  املسالالالالالالالالالالالالاللمي   الاين 

" في حرم جامعة أوريانا شالالالالالالالالالامبي  من جامعة املسالالالالالالالالاللمي في إ شالالالالالالالالالاء "را طة الشالالالالالالالالالباب  1963وا في عام يسالالالالالالالالالاهم

  7إلينو  

ومنا ذلك التاريح   شأ  مؤسسا  إسالمية كثيرة في م تلن أنحاء الوًليا  املتحدة  وهناك أكثر من 

مؤسالالسالالة إسالالالمية مسالالجلة في وزارة الشالالؤو  اًلجتماعية والعم  في ال ليا  والجامعا   وتوجد حالة  600

للعم  اإلسالالالالالالالمي  اخصالالالالالالبا  ام انا    إسالالالالالالالمية سالالالالالالياسالالالالالالية علح تلك املؤسالالالالالالسالالالالالالا   والتي تعد  من الهيمنة ًلتجاها

ية ميركداخ  الوًليا  املتحدة  من حيث  شالالالالالالالالالالالالالر األال ار  والدعوة  وجمع التبرعا   ومناقشالالالالالالالالالالالالالة قضالالالالالالالالالالالالالايا أ

 محلية  أو ت   العاملي  العربي واإلسالمي 

ومتابعة اًلخيراقا  دراسالالالالالالالالالالالالالة في   خالل الارب الباردة  البحثي جهدهاالوًليا  املتحدة ج     التلقد 

تي  وارتبالالا  منظمالالا  م تلفالالة  الاله  أو  الالالالالدول التي تالالدور في اللكالاله  وذلالالك في االنالالاجمالالة عن اًلتحالالاد السالالالالالالالالالالالالالواليالال

تي  ومحاولة  الالالالالالالالالالالالالب  سالالالالالالالالالالالالاللوكه في داخ  الوًليا  املتحدة أو اإ ار املواجهة املتعددة مع اًلتحاد السالالالالالالالالالالالالالوالي

 ية حول العالم ميرك شطة التي يساندها  د مصالق أخارجها  ومحاولة  ب  األ

ومنظومالالالة النوويالالالة املالالالدمرة   األسالالالالالالالالالالالالالفاالالالة من اكبيرا  ا  يمتلالالالك عالالالددا اأمميالالالا  اتي عالالالدوا االسالالالالالالالالالالالالالواليالالال كالالالا  اًلتحالالالاد

ا    الال  مالالا تمثلالاله من سالالالالالالالالالالالالاليالالاسالالالالالالالالالالالالالالا  ميركالالي يرو من خاللهالالا ايجتمعالالا   ويؤلالال  الشالالالالالالالالالالالالالعوب علح أ أيالالديولوجيالالة

أمميالالة أخرى منالالاهضالالالالالالالالالالالالالالة  اأيالالديولوجيالال  خالل تلالالك الفيرة   شالالالالالالالالالالالالالوء امتوقعالالا وربمالالا لم يكن   ومصالالالالالالالالالالالالالالالق وثقالالاالالالة

أممية إسالالالالالالالالالالالمية  اأيديولوجيأظهر  وجود  2001 أيلول/ سالالالالالالالالالالبتمبر حوادثية  لكن ميركأل للوًليا  املتحدة ا

ية  ومهديد السالاللم ميركمناهضالالة للوًليا  املتحدة     وقادرة علح القيام  اخيراقا  كبيرة داخ  األراضالال ي األ 

 ي  وإيقاع أعداد كبيرة من الضاايا  والسخرية من املنظومة األمنية ألقوى دولة في العالم يركماأل 

لقد أظهر  ردة الفع  األولية إلدارة  و  تجاه أالاا سالالالالالالالالالالالتا  أةها اختار  بشالالالالالالالالالالال    كلي وةهائي مبدأ القوة 

 "  وأةها تنظر إلح اإلسالالالالالالم السالالالالالياسالالالالال ي علح أنه إسالالالالالالم جهاد   hard power" الصالالالالاللبة
ا
من رؤية تقوم  اانطالق

لهالا  تعلح و الالالالالالالالالالالالالع مبالدأ واحالد للتعالامال  مع القوى اإلسالالالالالالالالالالالالالالميالة  لكن ًل يمكن تجالاهال  أ  ردة الفعال  هالاه كالانال

                                                           
انظر: منظمة"إيسنا" ذراع اإلخوا  القو  داخ  اإلدارة األميركية  متوالر علح موقع  وا ة الاركا  اإلسالمية  علح  - 7

 movements.com/2446-http://www.islamistالرا  : 

http://www.islamist-movements.com/2446
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الرصالالالالالالالالالالة  زو   إأسالالالالالالالالالالباب سالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالية تتجاوز مسالالالالالالالالالالألة القضالالالالالالالالالالاء علح اإلرهاب اإلسالالالالالالالالالالالمي في أالاا سالالالالالالالالالالتا      

 د علح تفردها في قيادة النظام الدولي ية للتأكيميركأالاا ستا  هي  حد ذامها كانت واحدة من الخطوا  األ 

هالالالالاا التوجالالالاله في تصالالالالالالالالالالالالالنين الاركالالالالا   20068و 2003عالالالالامي  في الالالالالطبع  لقالالالالد عزز  اسالالالالالالالالالالالالاليراتيجيالالالالة  و  

ي ها اًلجتماعية واًلقتصالالالالالالالالالالالادية  وقد اإلسالالالالالالالالالالالالمية علح أةها إرها ية من دو  التمييز  ي   بيع ها ايالية  أو  ن

 :تضمنت اسيراتيجيتا  و  أربع نقا  ر  سية

   منظمامهم وتفت ت اإلرها يي  هزيمة  -1

    لإلرها ي  اآلمنة واملالذا  الدعم توالير عدم  -2

   ده حربها في والهشة الضعيفة الدول  وتقوية اإلرهاب  ملواجهة الدولي دالجه تعزيز  -3

  يي ميركاأل  واملوا ني  املصالق حماية  -4

تلك في التعام  مع اإلسالالالالالالالالم السالالالالالالالياسالالالالالالال ي  لكن  اأحاديا  اية علح اإلرهاب منطقا ميركلقد الر الالالالالالالت الارب األ 

الارب أتالالالاحالالالت في الوقالالالت ذاتالالاله الفرصالالالالالالالالالالالالالالالة للعالالالديالالالد من املراكز البحثيالالالة  واياللي  اًلسالالالالالالالالالالالالاليراتيجيي   للقيالالالام 

 الالأ حالالاث لتفكيالالك ظالالاهرة اإلسالالالالالالالالالالالالالالم السالالالالالالالالالالالالاليالالاسالالالالالالالالالالالالال ي  ومحالالاولالالة التقالالا  التبالالاينالالا  املوجودة  ي  قواه  وتقالالديم 

عن القوى  ا  وذلالالك في سالالالالالالالالالالالالالبيالال  رسالالالالالالالالالالالالالم خالالار الالة أكثر و الالالالالالالالالالالالالوحالالا تفسالالالالالالالالالالالالاليرا  الكريالالة لظالالاهرة التطر  اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي

اإلسالالمية  وقد سالاعد علح هاا التوجه الشالعور  أ  املعركة املباشالرة مع القوى اإلسالالمية املتطرالة ل سالت 

 أ  الفكر الجهاد  هو الكر متنق   وًل يمكن حصره في  قعة جاراالية محددة  اسهلة  خصوصا  احربا 

مجموعالالالالة من  2004في تقرير  لهالالالالا في عالالالالام  9همالالالالة قالالالالدمالالالالت مؤسالالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالالالالالة رانالالالالدومن  ي  املراكز البحثيالالالالة امل

من التقرير أنه  اصالالالالالالالالالالفحة  وكا  واضالالالالالالالالالالاا  500ية  وذلك  ناءا علح دراسالالالالالالالالالالة مطولة )ميركاًلقيراحا  لإلدارة األ 

اأخا  من املسالالالالالالا   التي تميز ك  تيار إسالالالالالالالمي عن التيارا  األخرى  كما حاول التقرير أ   في الاسالالالالالالبا  عددا

سالالالالباب التي تقن خلن التطر  اإلسالالالالالمي  وأ  يوضالالالالق لصالالالالا ع القرار جملة املشالالالالكال  التي تعير  يشالالالالرح األ 

 عالقة اإلسالميي   منظوما  الاكم  ووجود قوى سياسية معتدلة ذا  أجندا  و نية 

ي نحو س ناريوها  أخرى في التعام  مع اإلسالم السياس ي  ومحاولة ميركمن أسباب السمي األ  اإ  جزءا 

ي  ميركيي   أ  ايجتمع األ ميركسالالالالالالالالم املتطر   والجهاد   تقع  الالالالالالالمن حق  معرالة صالالالالالالالناع القرار األ عزل اإل 

  ومن  ير املرجق اية لاروب مفتوحة زمنيا ميركوداالمي الضالالالالالالالالالالالالالرا    ًل يمكن أ  يتحملوا خوض القوا  األ 

                                                           
انظر: عمرو عبد العا ي  قراءة في تقرير أميركا واإلسالم السياس ي: تحول من العسكرة إلح اًلندما  والتحالن  شبكة  - 8

  2011الجزيرة  كانو  الثا ي/ يناير 

ر للقوا  املسفاة األميركية  وهي واحدة من املؤسسا    وتقدم أ حاثها بش   مباش1948تأسست "راند" في عام  -9 

  ا يتص   القضايا اًلسيراتيجية املتعلقة  األمن القومي في ماملعتمدة في صناعة القرار األميركي  
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 ير املباشالالالرة تاا  اإلرهاب  وًل يمكن تجفيفها  ومنها  عديدة مة منابعلها أ  تنتهي  الضالالالربة القا الالالية  الث

الدول التي تسالالالالالال ثمر في اإلسالالالالالالالم السالالالالالالياسالالالالالال ي  أو تلك الدول التي يمتلك اليها الدين  ورجال الشالالالالالالريعة  م انة 

 كبيرة     وحصانة من قب  السلطا  الااكمة 

  اإلرهاب اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي تفرض عليها ية وبيميركوبناءا عليه  ال   املواجهة الطويلة  ي  الوًليا  املتحدة األ 

و الالالالالالالالالالع سالالالالالالالالالاللة من الالول التي تنتيي إلح عالم العالقا  السالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالية  وحق  التنمية  باية تأهي  اإلسالالالالالالالالالالالم 

األجيال الشالالالا ة  وقد اقيرح في هاا  اعلح تقديم نموذ  جاذب يجتمعاته  وخصالالالوصالالالا  ااملعتدل كي ي و  قادرا 

 يالمايجال أ  يتم توالير منصا  للمعتدلي  اإلس
ا
 عن الاركا  املتطرالة  ي   لي ونوا  ديال

 أهم تلك النصا ا  ويمكن تكثيفها وإيجازها  اآلتي: 2004وقد تضمنت ورقة راند 

 دعم جماعا  ايجتمع املد ي املسلمة  وتحفيزها للدعوة إلح اًلعتدال والاداثة  -1

 إشراك اإلسالميي  في العملية السياسية في  لداةهم  -2

 سالميي  مع جيو   لداةهم تعزيز عالقا  اإل  -3

 تأمي  الرص استفادة اإلسالميي  من  رامت وتقنيا  املعلوما   -4

  ارادي اليا  ام تعليميا أ  الكثير من املدارب تقد    حكمإصالح املدارب اإلسالمية   -5

 لجي  الشباب  اخلق الفرص اًلقتصادية في الدول اإلسالمية  وخصوصا  -6

 

ية راحت تبتعد عن و ع اإلسالم السياس ي كله في خانة واحدة  ميركمن الواضق أ  الوًليا  املتحدة األ 

هي خالالالانالالالة التطر  اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي  كمالالالا أ  عالقالالالامهالالالا الجيالالالدة مع اإلخوا  املسالالالالالالالالالالالالاللمي  أتالالالاحالالالت للكثير من املراكز 

مصالالالالالفاة تمكي  اإلسالالالالالالم املعتدل من  من منظور م تلن  يصالالالالال  في البحثية أ  تناقش اإلسالالالالالالم السالالالالالياسالالالالال ي

التعقيدا  التي تتضالالالالالالمنها مث  هاه العملية  وجملة التباينا   من اية السالالالالالالياسالالالالالالية  بعيدا املشالالالالالالاركة في العمل

 في البلدا  العربية  ا ي   لد وبخر  خصوصا 

ية نحو اإلسالالالالالم السالالالالياسالالالال ي  والتي ميركوفي وًلية أوباما األولح   دأ  تباشالالالالير تأثير رؤية م تلفة لإلدارة األ 

تطورا  "الربيع العربي"  وظهور قوى إرها ية جديدة علح مسالالالالالالالالرح سالالالالالالالالتنتهي مع تعقيدا  جديدة  الر الالالالالالالال ها 

مع ظهور "تنظيم الالالدولالالة اإلسالالالالالالالالالالالالالالميالالة في العراو  االالالدول التي  الالال هالالا الثورا   والتي سالالالالالالالالالالالالال بالالدو أكثر و الالالالالالالالالالالالالوحالالا 

   والا  س تم مبايعته من قب  تنظيما  إسالمية في دول عربية و ير عربية )داعش( والشام"
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 ية لإلسالم السياس ي بعد "الربيع العربي"ميركالرؤية األ  :ارابعً 

تجالالالاه ثورا  الربيع العربي  ويكفي النظر إلح تالالالدخلهالالالا في ليبيالالالا  الم يكن موقن الوًليالالالا  املتحالالالدة واحالالالدا 

ملصالالالالالفاة إسالالالالالقا  نظام القاافي وامتناعها عن التدخ  الااسالالالالالم في املو الالالالالوع السالالالالالور  ملعرالة حالة التباين 

  االااد في املوقفي     نما يالالالالالالالالالالالالجعت وصالالالالالالالالالالالالول اإلخوا  املسالالالالالالالالالالالاللمي  في مصالالالالالالالالالالالالر  وأ د  اهتماما 
ا
 ما ي    قليال

  مسال ندة في ذلك إلح خبرامها احاسالما  اواقفها املتباينة يلع  املوقن من اإلسالالميي  دورا اليمن  وفي خضالم م

   2001سبتمبر أيلول/  حوادثراكم ها بعد السا قة التي 

من اإلشالالالالالالالالالالالالارة إلح أ  الوًليا  املتحدة لم تما ع وجود دور  ارز للقوى املسالالالالالالالالالالالالفاة الشالالالالالالالالالالالاليعية في  وهنا  ًل  د  

  وهو األمر الا  اإسالالالالميا  االعراو قب  خروجها منه أو بعده  ولم تَر إلح تلك املل شالالاليا  علح أةها تمث  إرها ا 

اإليرا ي في العراو لع  -يميركالق األ التوا  إي  إذ ميركمن النظر إليه بشالال    جد  في تحلي  املوقن األ  ًل  د  

ا   أنه ًل يمكن ميركية من العراو  علح الر م من معرالة األ ميركفي التمهيد ًل سالالالالالااب القوا  األ  امهما  ادورا 

اًلعتماد علح الج ش العراقي في إحالل السلم األهلي  وأ  إيرا  ستمي  إلح است دام امليل شيا  الطا فية 

 اقي في  ب  األمن في العراو  ولبس  نفوذها اليه كردين وبدي  لفج ش العر 

تالالدرك الوًليالالا  املتحالالدة أ  اإلخوا  املسالالالالالالالالالالالالاللمي  سالالالالالالالالالالالالال سالالالالالالالالالالالالالتفيالالدو  من "الربيع العربي"   وصالالالالالالالالالالالالالفهم القوة 

مع  ياب قوى مدنية وسالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالية منظمة بشالالالالالالالالال   جيد  أو تمتلك  ا  خصالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالا االسالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالية األكثر تنظيما 

أةهم لن يتمكنوا لوحدهم من قيادة املرحلة املقبلة  وقد املقا   في امتدادا  جماهيرية وازنة  ولكنها تعر  

تركيا   ما تمثله من  اأالسالالالالالالالالالالالالالات ايجال لدول إقليمية أ  تسالالالالالالالالالالالالالاعد اإلخوا  في مهمامهم الجديدة  وتحديدا 

إلح وجود حزب العدالة والتنمية في سدة الاكم  وعالقاته  إ االةأنموذ  ناجق لدى الشعوب اإلسالمية  

   اإلخوانية مع القيادا

ية هنا علح موقن مفاده أ  نجاح اإلخوا  املسالالالالالاللمي  في الاكم سالالالالالال سالالالالالالا  ميركوقد اسالالالالالال ند  الرؤية األ 

 
ا
  وسالالالالالالالالالاليضالالالالالالالالالالع اإلخوا  املسالالالالالالالالالاللمي  في تجربة الاكم  حيث سالالالالالالالالالالت و  أمامهم االبسالالالالالالالالالالا  من القوى األكثر تطرال

مزمنالالالة  مالالالا يع ي أةهم  اًلقتصالالالالالالالالالالالالالالالاد   في  لالالالدا  تعالالالا ي من مشالالالالالالالالالالالالالكال -لهالالالا عالقالالالة  الالالالواقع اًلجتمالالالاعي مهمالالالا 

تجاه القوى  اية من جهة  وسالالالالالالالالالالالالاليضالالالالالالالالالالالالالطرو  أ  ي ونوا أكثر انفتاحا ميركسالالالالالالالالالالالالال تعاونو  مع الوًليا  املتحدة األ 

 من الناحية األيديولوجية  ااألخرى  وأق  تشنجا 

ا سالالالالالالالالالالالالالعالالالالت إلح إدخالالالال اإلسالالالالالالالالالالالالالالم ميركالالالالي من تعقيالالالالدا  إقليميالالالالة  الالالال   أميركعمالالالالا واجهالالالاله املوقن األ  اوبعيالالالالدا 

ا ميركعن الشالالالالالالالعارا  الكبرى املناهضالالالالالالالة أل  االشالالالالالالال لا  امعيرك السالالالالالالالياسالالالالالالالة اليومية  واًل تعاد شالالالالالالال لا السالالالالالالالياسالالالالالالال ي في 

والارب  وجع  اإلخوا  املسالالالالالالالالالالاللمي  يقومو  بعملية  الالالالالالالالالالالب  القوى الجهادية  ما يع ي تحوي  الصالالالالالالالالالالالراع  ي  

الوًليا   إسالالالالالالالمي  وهو ما سالالالالالاليقل  األعباء املباشالالالالالالرة عن كاه -ا إلح صالالالالالالراع إسالالالالالالالميميركاإلسالالالالالالالم الجهاد  وأ
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تحويالال  سالالالالالالالالالالالالالكالالة  ومن ثم  يالالة  ميركوي فن من  سالالالالالالالالالالالالالبالالة ال هالالديالالدا  األمنيالالة اياتملالالة  الالالالالالالالالالالالالالد أهالالدا  أاملتحالالدة  

 املواجهة 

بعالالالد "القالالالاعالالالدة"  وهي "تنظيم الالالالدولالالالة  ايالالالة  شالالالالالالالالالالالالالوء القوة األكثر زخمالالالا ميركوراقبالالالت الوًليالالالا  املتحالالالدة األ 

تحت ًل حة اإلرهاب  في  جل  األمنمن قب  م اإلسالالالالالالالالالالالالمية في العراو والشالالالالالالالالالالالام"  وقد تم  تصالالالالالالالالالالالنين التنظيم

لضالالالالالالالالالالالالالرب أهدا  للتنظيم  مع معرال ها األكيدة  أ  تلك  اعسالالالالالالالالالالالالالكريا  ا  كما أ شالالالالالالالالالالالالالأ  تحالفا 2170رقم  القرار

الضربا  الجوية ًل تستطيع هزم التنظيم وإةها ه  ما يع ي أ  مهمة دحر التنظيم ست و  ملقاة علح عاتق 

 قوى محلية في العراو وسورية 

اعش" ن ته إقامة خالالة إسالالالالالالمية في العراو والشالالالالالام  وعدم اعيرااله  الادود  ي  البلدين  لقد أعلن "د

 
ا
هالالاا التنظيم هي إيجالالاد مسالالالالالالالالالالالالالالاحالالة  مهمالالا  الالالالالالالالالالالالالالد القوى املقالالاتلالالة األخرى مالالا يع ي أ   اتكفيريالالا  اوانتهج سالالالالالالالالالالالالاللوكالال

وسالالالالالالالالالالالالالالحه  وتمكن عبر أيديولوجيته املتطرالة  ليقيم عليها خالالته يةوسالالالالالالالالالالالالالور جاراالية متصالالالالالالالالالالالالاللة  ي  العراو 

ما هو   و 10إلح أعداد كبيرة من املقاتلي  العرب واألجان  إ الالالالالالالالاالةتقطاب مقاتلي  محليي   اإلعالمي من اسالالالالالالالال

  وأ  قتاله  ا  معركة اا  أ  معارك التنظيم األسالالالالالالالالالالالالالاسالالالالالالالالالالالالالية  اتت محددة جارااليا ميركأل إلح امهم  النسالالالالالالالالالالالالالبة 

 مشيركة  ي  قوى عديدة  ومنها قوى متناقضة في األهدا  واملصالق 

إ  الشالالالالالالالالالالالالال الال  املتوحش الالالا   رحالاله تنظيم "داعش" جعالال  من الكرة التطر  اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي الكرة  ال هالالد  

ا والقوى ميركمصالالالالالالممة للني  من أ اسالالالالالالياسالالالالالال ي  وعب ية في الوقت نفسالالالالالاله  ال ذا كانت أهدا  "القاعدة" سالالالالالالا قا 

من الجمهور اإلسالالالمي يتعا ن مع  االاربية الداعمة لألنظمة الشالالمولية في الشالالرو األوسالال   ما جع  جزءا 

ملا كانت تمثله الوًليا  املتحدة لدى الكثيرين من أ ناء ايجتمعا  املسالالالالالالالالالالالالاللمة   وصالالالالالالالالالالالالالفها  ا"القاعدة"  نظرا 

عدوة لتلك ايجتمعا   ال   "داعش" و الالالالع ايجتمعا  املسالالالاللمة  ول   الق  اإلسالالالالالم السالالالالياسالالالال ي  في حالة 

بيق "الشالالالالالالريعة"  ولم يعد النقا  يدور حول صالالالالالالواب أسالالالالالاللوب من الاهول أمام ما يمكن أ  تعنيه حالة تط

"القاعدة" في محاربة الارب     عن صالالالالالوا ية "الشالالالالالريعة" وممثليها في إ شالالالالالاء الدول  وإدارة الشالالالالالأ  العام في 

 البلدا  املسلمة 

ية ميركية العملي في امللفي  العراقي والسالالالالالالالالالالالالالور  يؤشالالالالالالالالالالالالالر إلح مفاصالالالالالالالالالالالالال  الرؤية األ ميركإ  سالالالالالالالالالالالالاللوك اإلدارة األ 

 ميل الدولتي  علح املسالالالالالتوى السالالالالالياسالالالالال ي  االجديدة في التعام  مع اإلرهاب اإلسالالالالالالمي  حيث أةها ًل مهتم العليا 

للقوى الجهادية  من شالالالالالالالالالالأنه أ  يسالالالالالالالالالالتنز  "الفكرة  اتحولهما إلح سالالالالالالالالالالاحتي  للتطر   ومرتعا   إاملباشالالالالالالالالالالر     

  االجهالالاديالالة"  وأ  يجعالال  من "الجهالالاد" أمرا 
ا
بالال  املسالالالالالالالالالالالالاللمي  أنفسالالالالالالالالالالالالالهم  وجعلهم إلعالالادة النظر اليالاله من ق قالالا ال

                                                           

ألن مقات   وذلك  حس  دراسة أعدمها مجموعة  31 لغ عدد املقاتلي  األجان  في صفو  "داعش"  حوالي  -10

  وتعد مجموعة "صوالا "  واحدة من املؤسسا  البحثية املت صصة 2015في كانو  األول/ ديسمبر "صوالا "  و شرمها 

  في مجاًل  األمن  ودراسة اإلرهاب 
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  وجعالال  الالالدول اإلقليميالالة الالالداعمالالة لالاله في 2001 أيلول/ سالالالالالالالالالالالالالبتمبرا في ميركالاليتالالاوقو  من ويالتالاله كمالالا تالالاوقالالت أ

موقع  الالالالالالالالالالالالالعين  ودالعهالا إلح سالالالالالالالالالالالالالن قواني  محليالة مل الاالحالة اإلرهالاب والتطر   ومالحقالة املمولي  من الالدول 

 العربية واإلسالمية 

-د حلول سياسية في العراو وسورية قد أوقد نار الصراع املاه ي الس يأ  عدم إيجا اوإذا كا  صايحا 

 :االشيمي  ال   هاا الصراع في ةهاية املطا  هو صراع  ي  مسلمي   وهو يسهم في أمرين معا 

  إ  هاا -1
ا
من أ  ت و   الصالالالالالالالالراع من شالالالالالالالالأنه أ  يجع  الصالالالالالالالالراع في هاا القر   ي  قوى إسالالالالالالالالالمية   دًل

 الصراع ا والارب هما هدالا ميركأ

إ  القوى املتطرالة سالال تم اسالالتنزاالها في صالالراعا  مع محيطها ايالي واإلقلييي  وهو ما سالاليدالع إلح  -2

 
ا
   شوء قوى أكثر اعتداًل

وفي هاا السالالالالالالالالالالالياو لفارب التي تفير الالالالالالالالالالالها الوًليا  املتحدة  ي  القوى املتطرالة وقوى محلية  يمكن دالع 

را  القوى اإلسالالالالالالمية إلح حق  السالالالالالياسالالالالالة الواقعية  أ   القبول  قواعد السالالالالالياسالالالالالة  وما ييرت  عليها من تاي 

 
ا
من األهالالالالدا  اياليالالالالة  ول   عبر خلق  اتطالالالالال األال الالالالار والب ل التنظيميالالالالة  وإعالالالالادة  نالالالالاء األهالالالالدا  انطالقالالالال

 أهدا  عاملية  كما في أال ار وخط  تنظيم "القاعدة" 

ية وسالالالالالالالالالالالالاللوك جديدين سالالالالالالالالالالالالالينهيا  أ  ية تعتقد أ  اعتمادها علح رؤ ميركًل يع ي هاا  الطبع أ  اإلدارة األ 

تحوي  أهدا  الجهاديي  تسالالالالالالالالالالالالالمح في إ ار  ية و ربية  لكنهاميركم ا ر محتملة  الالالالالالالالالالالالالد أهدا  ومصالالالالالالالالالالالالالالق أ

أو تطال مصالاها في الخار    أنفسهم إلح الاد بش   كبير من م ا ر عمليا  إرها ية تطالها في الداخ  

لا اب املنعزلة(  وهي في العادة ًل توقع ضالالالالالالالالالالالالالاايا وجع  أ  عمليا  ممكنة مجرد عمليا  الردية )عمليا  ا

 كثر  وًل مهدد مصالق حيوية 

يطال الدول نه إ     اأحاديا  اية من اإلرهاب اإلسالالالالالالمي ل   موقفا ميرك  ال   موقن اإلدارة األ اوسالالالالالياسالالالالاليا  

التي تعا ي أزما   نيوية  مث  أزمة الشالالالالالالالالالالالالالرعية  أو التي يقوم عقدها اًلجتماعي علح تحالن   ي  السالالالالالالالالالالالالاللطا  

الااكمة ورجال الدين  حيث أ  األو الالالالالالالالالالالالالاع الجديدة التي  شالالالالالالالالالالالالالأ  بعد "الربيع العربي"  وظهور "داعش"  

قادرة علح إحداث  ا  أكبر علح تلك و يرها من التنظيما  اإلسالمية الجهادية  جع  الوًليا  املتحدة 

ن عن  شالالالالالالالوء التطر  اإلسالالالالالالالالمي  م اأةها مسالالالالالالالؤولة أيضالالالالالالالا   حكمالدول  من أج  إحداث تحوًل  في داخلها  

 الدينية ملؤسسا  ا حيث الب لة والقواني   والنفوذ الكبير الا  تمتلكه

 



 
 16 

 ية املستقبليةميركالرؤية األ  :ًساخام

ا اعقد ونصالالالالالالالالالالن تقريبا ية خالل ميرك الت اإلدارة األ  اكبي جهدا في  وجعلتهفي محاربة اإلرهاب اإلسالالالالالالالالالالالمي   را

ما  امقدمة أولويامها اًلسالالالالالالالالالالالالاليراتيجية علح مسالالالالالالالالالالالالالتوى األمن القومي  واحتاجت من أج  ذلك أ  ت وض حروبا 

من أج  القضاء علح تنظيم "القاعدة"  وتمكنت من قت  زعيمه أسامة  ن ًلد  في  اكستا     وراء البحار

  وقدرمها  في صدقي هاإلةهاء التنظيم  والتأكيد علح  ا روريا  اعلح التنظيم  وأمرا  امهما  اوهو ما اعتبرته نصرا 

 نفسه   اآل 

يمتلك  اول الني  منها  ومن هيب ها     الكرا يحا اإرها يا  االق  أ  تنظيما ل    اا العليا ميركلكن  ما واجه أ

صالالالالفة أممية  يمكن أ  يتحول إلح أنموذ  لكثير من التنظيما  التي قد تسالالالالمح إلح القيام بعمليا  مماثلة  

تحت راية اإلسالالالالالالالم  تنطلق من  لدا  تعا ي من أزما  سالالالالالالياسالالالالالالية  واقتصالالالالالالادية  ومشالالالالالالكال   ا فية  في ظ  

 وجود ح وما  ًل تحظى  الشرعية ا
 
دة لسياسية ال االية  أو أةها تمتلك   لا  تعدها الوًليا  املتحدة مول

 للتطر   وتساعد علح تفريح اإلرها يي  

  عديدة نظمةأالوًليا  املتحدة في  قاء  ساهمتوخالل القر  املاض ي  وفي ظ  ظرو  الارب الباردة  

  وب وةهاباض النظر عن  بيع ها  في سالالالالالالالالالياو املواجهة  الالالالالالالالالد "الخطر الشالالالالالالالالاليوعي"  
ا
في  تسالالالالالالالالالاهموظيفية   دوًل

ية  في منطقة الشالالالرو األوسالالال   وهو ميركالاد من نمو منظما  يسالالالارية  أو قومية  مناهضالالالة للمصالالالالق األ 

 ية في مجال الطاقة بش    ر    ميركما يضر  املصالق األ 

ة انضالالالالالالالالم   والدول اًلشالالالالالالالاليراكية السالالالالالالالالا قالكن الارب الباردة ان هت  و"الخطر الشالالالالالالالاليوعي" لم يعد موجودا 

اآلخر يحاول أ  يل ي متطلبا  ذلك الدخول إلح  وبعضالالالالالهامنها إلح اًلتحاد األوروبي  وحلن األ لىالالالالال ي  ديد ع

كمالالا أ  الصالالالالالالالالالالالالالراع علح الطالالاقالالة عر  تحوًل  كثيرة  أهمهالالا   أوروبالالا املوحالالدة  علح الر م من كالال  مشالالالالالالالالالالالالالكالمهالالا

الوًليالالالا  املتحالالالدة تعيالالالد مالالالا جعالالال  اك شالالالالالالالالالالالالالالالا  النف  ال الالالالالالالالالالالالالخر   ووجود الوا ض في املعروض من النف   

في وًليته الثانية   احسا امها تجاه الشرو األوس   والعالقة مع ح وماته  وقد سعت إدارة أوباما  خصوصا 

إلح اًلنكفاء التدريإي عن املنطقة  ملصالالالالفاة اسالالالاليراتيجية أهم  وهي احتواء الصالالالالي  الصالالالالاعدة  وهو ما يع ي 

 دة حسا امها تجاه الكثير من القضايا ية إعاميركاملتحدة األ لوًليا  إلح ا النسبة 

ية ترى أ  املشالال   الر    لإلسالالالم السالالياسالال ي ميركق  وبناءا عليه  ال   الوًليا  املتحدة األ لمن هاا املنط

زيد معبر تم تيج  أ    وأ  معالجة هاا األمر ًل وإنما مع ايجتمعا  التي ينشأ اليهاًل يج  أ  ي و  معها  

تعا ي مشكال  مع اإلسالم السياس ي      رالع الاطاء السياس ي عنها  وجعلها تواجه من الدعم للدول التي 

مشالالالالالالالالالالالالالكالمها  قواها الااتية  وعدم منحها الفرصالالالالالالالالالالالالالة للهروب من معالجة أزمامها الداخلية  وباملع ل الدقيق 
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و  الوًليا    لكن علح أًل ت الل لمة و ع تلك الدول أمام مجرى التحوًل  الداخلية  مهما كا  األمر م لفا 

 املتحدة هي من تدالع الثمن األكبر للفاتورة 

أدارها  اراك أوباما  ا تجاه املنطقة  وتجاه اإلرهاب اإلسالالالالالالالالمي  ميركإ  اًلسالالالالالالالتدارة الكبرى التي قامت بها أ

اإلسالالالالالميي  في حربهم  الالالالد الوًليا   جان ويمكن القول إ  سالالالالم ها الر  سالالالالة هي ةالالالالا  ذريعة املواجهة من 

اا املبالالدأ ذاتالاله كالالا  أحالالد الالالدواالع املهمالالة وراء اًلتفالالاو حول امللن النوو  اإليرا ي  وإةهالالاء الكرة املتحالالدة  وهالال

ا والارب  وهو ميرك"الشالالاليطا  األكبر"  ورالع الاطاء السالالالياسالالال ي عن القيادا  في  هرا   واملتمث   محاربة أ

حوًل  ناجمة عن التناقضالالالالالالالالا  في  نية النظام اإليرا ي  وبداية لادوث ت اما تتوقع واشالالالالالالالالنطن أ  ي و  مؤثرا 

 في الساحة الداخلية 

قوى جهادية في منطقة الشالالالالالالالالالالالالالرو  ية أ  تدوم الاروب التي تشالالالالالالالالالالالالاليرك اليهاميركوتتوقع الوًليا  املتحدة األ 

مهميي  علح مسالالالالالالالتوى كبير  وفي ميركاألوسالالالالالالال   وهو ما تضالالالالالالالمنته تصالالالالالالالريحا  مسالالالالالالالؤولي  أ  اراك أوباما   مقد 

من التحوًل  التي يج  أ  تشهدها  اهاا األمر جزءا  ية تعد  ميركاملتحدة األ لكن الرؤية املستقبلية للوًليا  

أ  الدول الو نية التي  شالالالالالالالالالالالأ  بعد اًلسالالالالالالالالالالالتقالل لم تتمكن من احتواء اإلسالالالالالالالالالالالالميي    اخصالالالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالالالا املنطقة  

ت بهم في السجو   ومنع هم من التعبير عن أنفسهم  أو السماح لهم  وخا ت معهم معارك مسفاة  وزج 

 ة السياسية  املشارك

كمالالا ترى الوًليالا  املتحالالدة أ  بعض الالدول في الشالالالالالالالالالالالالالرو األوسالالالالالالالالالالالالال  تحالالاول حب  التالالاريح  ومنع أ  تحول 

ي يمن أ  يجد ةهايته  لكن ل   عبر السالالالالالالالالالالالالماح لجهاد مجتممي  وتسالالالالالالالالالالالال ثمر في الدين  وأ  هاا التوجه ًل  د  

ل الالالالداخلي  ا والارب   الالال   جعالالال  هالالالاه الالالالدول تالالالدخالالال  ميركالالالأقتالالالال إلح هالالالاه الالالالدول  الالالالتوجالالاله  في معمعالالالة التحو 

واًللتفا  إلح األزما  اًلقتصادية  ومسألة التفاو  الطبقي  والعالقة مع املرأة  ومجم  القضايا املتعلقة 

  الاريا   واملشاركة في الاكم 

ية تجاه منطقة الشالالالالرو األوسالالالال   وتجاه اإلسالالالالالم السالالالالياسالالالال ي  من منظور السالالالالمي ميركًل تنطلق الرؤية األ 

من  ير املؤكالد أ  تف الالالالالالالالالالالالال ي ناله إعلح مسالالالالالالالالالالالالالتقبال  الشالالالالالالالالالالالالالعوب  إذ  امقر الة دول املنطقالة  أو حرصالالالالالالالالالالالالالا دلالي ميركاأل 

هاا   إملصالالالالالالالالفاة شالالالالالالالالعوب املنطقة      إيجا ية إلح نتا ت   في املدى املنظور التحوًل  الراهنة واملسالالالالالالالالتقبلية

القديمة   ية نفسالالالالالها  وتراجع أهمية التحالفا ميركي يكشالالالالالن عن رؤية م تلفة للمصالالالالالالق األ ميركالتوجه األ 

التا ايجال أمام صالالالالالالالالالالالالالراعا  املنطقة سالالالالالالالالالالالالاليريا الوًليا  املتحدة إلح أمد بعيد من الجهاد األميي أ   واًلقتناع

 اإلسالمي 

مر  عبر ما حققته من تية خالل عهد أوباما  والتي سالالالالالالالالالالال سالالالالالالالالالالالميركإ  الرؤية التي حكمت اًلسالالالالالالالالالالاليراتيجية األ 

 نتا ت  إلح أمد بعيد  تقوم علح ثالث نقا :
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ا ت  أو ما يمكن  الطبع  ًل يمكن في الفاظة الراهنة تقييم مجم  ما حققته هاه اًلسالالالالالالالالالالالالاليراتيجية من نت

ي  لكنها خالصالالة تجربة عرالت ميركأ  تنطو  عليه من م ا ر  ير محسالالوبة علح مسالالتقب  األمن القومي األ 

 اا  وشهد  موجة من النقد الااد  خصوصا ميركالكثير من السجال والنقا  داخ  أروقة صنع القرار في أ

ا  املتحالالدة في ترك السالالالالالالالالالالالالالالاحتي  العراقيالالة اليمالالا يتعلق  نقالالد إدارة أوبالالامالالا  الالأنالاله أ الالالالالالالالالالالالالر  بسالالالالالالالالالالالالالمعالالة وهيبالالة الوًليالال

الظائع كبيرة  كما سالالالالالالالالالالما للنظامي    ارت ابما سالالالالالالالالالالما للقوى اإلرها ية والسالالالالالالالالالالورية من دو  تدخ  مباشالالالالالالالالالالر  

 العراقي والسور   ارت اب جرا م  اسم م االحة اإلرهاب 

خسالالالالالالالالالالالالالا ر في يي  ميركلكن  ما هو مؤكد أ  هاه الرؤية قد حرمت القوى الجهادية من تكبيد الجنود األ 

ر  الكثير في  ااألرواح  كما حدث سالالالالالالالالالالالالا قا  في أالاا سالالالالالالالالالالالالتا   كما أ  الفظاعا  التي ارتكبت  اسالالالالالالالالالالالالم الجهاد  ي 

 ربيي   اينالال منهم لم يعودوا أيالالالالالالالالالالالالالخالاصالالالالالالالالالالالالالا  جالاه الكرة "الجهالاد"  الالالضالالالالالالالالالالالالالاالايالا الالاينالرأ  العالام اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي ت

 من دينهم وماهبهم  اواحيانا يي  يع شو  علح بعد بًل  األميال  وإنما أ ناء مجتمعامهم  ميركوأ

 

 خالصةال

ي اإلسالالالالالالالالالم السالالالالالالالالياسالالالالالالالال ي م انة أسالالالالالالالالاسالالالالالالالالية  من حيث أنه ميركتعطي الرؤية اًلسالالالالالالالاليراتيجية لألمن القومي األ 

يمتلك أيديولوجيا أممية  تتجاوز الطابع ايالي للمشالالكال  في ايجتمعا  املسالاللمة  أو التي تسالالودها أ لبية 

املعتدل إلح اإلسالالالالالالالالالم الجهاد  في تلك ايجتمعا  ممكن   حسالالالالالالالال   مسالالالالالالالاللمة  وتجد أ  اًلنتقال من اإلسالالالالالالالالالم

ة املشكال  السياسية  خصوصا   عندما يحرم اإلسالم السياس ي من املشاركة في العملية السياسية  اشد 

 ميركمن القومي األ وقد عرالت تلك الرؤية اًلسالالالالالالالاليراتيجية لأل 
ا
في ظ  إدارة الر     اراك  اأسالالالالالالالالاسالالالالالالالاليا  ي تحوًل

ي ميركأوباما  حيث أعاد  إدارته تقييم العمليا  العسالالالالالالكرية في أالاا سالالالالالالتا  والعراو  وما تكبده الج ش األ 

من خسالالالا ر  ن يجة ان را ه املباشالالالر  الالالد "إرها يي "  ووجد  إدارة أوباما أ  سالالاللوك إدارة الر    جور  

هادية في ما وراء البحار  ًل يعطي النتا ت املرجوة منه  ومن د ليو  و  في قتال "القاعدة"  واملنظما  الج

شالالالالالالالالالالالأ  اسالالالالالالالالالالالتمرار هاا النهج أ  يؤد  إلح تفاقم النقمة لدى اإلسالالالالالالالالالالالالم الجهاد   ومحاول هم إلااو خسالالالالالالالالالالالا ر 

ية  وهو ما حاولت إدارة أوباما تجنبه  عبر اسالالالالالالالالالالالالال بعاد أ  احتمال لالن را  في ميركجسالالالالالالالالالالالالاليمة  املصالالالالالالالالالالالالالالق األ 

د سالالالالالاللوكها في مواجهة "داعش"  مكتفية  الضالالالالالالربا   الالالالالالد التنظيما  اإلرها ية  وهو ما حد  القتال املباشالالالالالالر 
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الجوية  تاركة مهمة املواجهة املباشالالالالالالالالالالالرة لقوى أخرى  تنبثق من ايجتمعا  ايالية نفسالالالالالالالالالالالها  ولها مصالالالالالالالالالالالفاة 

 سياسية ومجتمعية في قتال الجهاديي  

 ميركل األ لقالالد تطلالال  هالالاا التحو  
ا
كثفالالت الوًليالالا  املتحالالدة من دعمهالالا يالالة  القالالد في مسالالالالالالالالالالالالالالارا  متواز  ي عمال

للمراكز البحثية العاملة في مجال اإلسالالالالالالالالالالالم السالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالال ي  في محاولة منها لرسالالالالالالالالالالم خار ة أوضالالالالالالالالالالق لتاريح هاا 

 إ الالاالةالفكر  والقضالالايا التي ينشالالا  بها  وبليا  عم  تنظيماته  والفروو الفكرية والتنظيمية اليما  ينها  

في تحصالالالالالالالالالالالالالي  األمن القومي الداخلي  ومتابعة  شالالالالالالالالالالالالالوء الشالالالالالالالالالالالالالب ا  اإلرها ية   إلح اسالالالالالالالالالالالالالتمرار الوًليا  املتحدة

 وتجفين املنابع املالية  ومالحقة املمولي   ورصد صالمهم  ح وما  وأجهزة است بارا  بعض الدول 

وفي املنحح اًلسالالالالاليراتيإي السالالالالالياسالالالالال ي  شالالالالالهد  وًلية أوباما  داية انف اك عن األنظمة التقليدية في الشالالالالالرو 

ية عن هاه النظم  من شالالأنه أ  يضالالعها في سالالياو ميركا أ  رالع  طاء الشالالرعية األ ميركيث ترى أاألوسالال   ح

قضالالالالالالالالايا شالالالالالالالالرعية الاكم  والعقد  اتارييي جديد   حيث تواجه مشالالالالالالالالكالمها الداخلية الاقيقية  وخصالالالالالالالالوصالالالالالالالالا 

 اًلجتماعي  والتعددية السياسية  و يرها من القضايا 

الشالالالالالالالرو األوسالالالالالالال  و الالالالالالالع النظم التقليدية أمام و الالالالالالالع جديد  ية الجديدة تجاه ميركتبتغي السالالالالالالالياسالالالالالالالة األ 

ا في هاا ميرك حيث ي و  الشالالالالالالالالالالالرو األوسالالالالالالالالالالال  هو سالالالالالالالالالالالاحة الصالالالالالالالالالالالراع  ي  القوى اإلسالالالالالالالالالالالالمية  ما يجع  م انة أ

التنظيمالالا  املتطرالالالة  كمالالا أ  ان را  ةجمالالا  إلح الهالالد  األول عود يالصالالالالالالالالالالالالالراع تيراجع بشالالالالالالالالالالالالال الال  كبير  وًل 

ا علح ميركاألحوال سيريا أ جميعللمتطرالي   لكن هاا األمر في  بخرين ي  إقليميي  جدد سي لق أعداءًلعب

 املدى البعيد 

ية لإلسالالالالالالالالالم ميركا الخ  العام للرؤية اًلسالالالالالالالاليراتيجية األ ميركر أ  إدارة جديدة في أومن  ير املتوقع أ  تاي  

قد انحصر  مجم  السياس ي  وذلك  النظر إلح النجاحا  التي حقق ها هاه الرؤية من الناحية العملية  ال

 حيث النتا ت ال ارثية لصالالالالالالعود القوى املتطرالة الجهادية بعد "الربيع العربي" في منطقة الشالالالالالالرو األوسالالالالالال   

في الاسالالالا ا   ادالعت املنطقة الكثير من اسالالالتقرارها  والكثير من الضالالالاايا  وهما أمرا  ًل يشالالالكال  هاجسالالالا 

 ما  اإلرها يي  ية   املا أةها  قيت في منأى عن ةجميركالبرا ماتية األ 
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