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ان قراءة التاريخ السياسي لئلمبراطوريات العظمى التي ظيرت في العالم قديماً وحديثاً،

يظير أن ىذه اإلمبراطوريات وخاصة التي اقترن صعودىا اعتماداً عمى القوة العسكرية تنشأ وتتسع

وتييمن وتستقر لفترة من الزمن ،ثم تبدأ بالضعف واالنحبلل رويداً رويداً حتى تنيار وتزول ،فحركة
التاريخ ال تسمح بالسيطرة الكاممة والمستمرة ،وىذا التوصيف ينسحب عمى حال الواليات المتحدة

االمريكية ،إذ أن جميع المؤشرات تشير إلى أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً بأي
حال من األحوال .فالواليات المتحدة استخدمت قوتيا وجميع طاقاتيا بأشكاليا المتعددة بما يخدم

مصالحيا ونفوذىا وىيمنتيا ،وىذا االفتتان بالقوة الذي طغى عمى سياسة واشنطن خبلل القرن
الماضي وبداية ىذا القرن وانفرادىا بالقرار الدولي ،أصبح يواجو تحديات قوى صاعدة تعمل عمى
منافسة الدور األمريكي او اضعافو ،خاصة في ظل اختبارات القوة واستخداماتيا في احتبللين (العراق
وأفغانستان) التي اثبت الحقائق فشميا عمى جميع المستويات.
الكممات المفتاحية (:أثر ،المتغيرات الجيوسياسية ،القوة األمريكية).
The impact of geopolitical changes on the decline of the role of American
)power (Case Study: Occupation of Iraq and Afghanistan
Ahmed Agag Matar
Al-Rasheed University College/Department of Law
Abstract:
Reading the political history of the great empires that appeared in the world,
old and new, shows that these empires, especially those whose rise was
accompanied by dependence on military power, arise, expand, dominate and
stabilize for a period of time, then begin to weaken and disintegrate gradually
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until they collapse and disappear. The movement of history does not allow
complete and continuous control. This characterization applies to the case of
the United States of America, as all indications indicate that the twenty-first
century will not be an American century in any way. The United States used
its power and all its energies in its various forms to serve its interests,
influence and hegemony, and this fascination with power that dominated
Washington’s policy during the last century and the beginning of this
century, and its monopoly on international decision, is facing the challenges
of rising powers working to compete or weaken the American role, especially
in light of the strength tests. And its uses in two occupations (Iraq and
Afghanistan), which the facts have proven to fail at all levels.
Keywords: (impact, geopolitical variables, American power).

المقدمة:
أثار موضوع مستقبل القوة األمريكية اىتمام الكثير من الباحثين في الدراسات
الجيوبولتيكية والسياسية ،وبدأ ىذا االىتمام منذ بداية ما أطمق عميو الحرب الباردة بين
الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي السابق؛ وحسب تقرير صدر عن مجمس
االمن القومي األمريكي سنة  0841أظير ان امتبلك االتحاد السوفيتي السابق
لؤلسمحة النووية من شأنو ان يؤثر عمى الخارطة الجيوستراتيجية الدولية ،وفي ذات
السياق جاء كتاب المؤرخ البريطاني (بول كندي) بعنوان "صعود وسقوط القوى
العظمى" الذي ييتم بسياسات واقتصادات القوى الكبرى وأسباب تراجعيا ،ليبحث مصير
الواليات المتحدة كقوة عظمى ويتنبأ بتراجع دورىا العالمي.
وبعد انييار االتحاد السوفيتي كقطب منافس وانتياء مرحمة الحرب الباردة ،بدأ
الحديث عن عالم أحادي القطبية أو أحادي القوة ،وحدثت العديد من المتغيرات
الجيوسياسية عمى الساحة الدولية ،جعمت من الواليات المتحدة القوة األكبر في الساحة
الدولية ،لتفرض ىيمنتيا عمى العالم بحيث تمتد ىذه الييمنة الى مناطق كانت مغمقة
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أماميا بسبب صراع الحرب الباردة وانتمائيا الى المعسكر الشرقي الذي كان يقوده
االتحاد السوفيتي السابق ،ثم جاءت أحداث الحادي عشر من أيمول سنة ،1110
لتشكل انعطافو تاريخية ميمة وتحدث تغيير جذري في شكل وطريقة التيديد التقميدي
التي كانت سائدة ،ويكون التيديد ىذه المرة ليس من طرف دولة أو مجموعة دول ،وانما
من قبل مجموعات وتنظيمات إرىابية قد تعمل من داخل الحدود؛ ليفسر المحممون ىذا
الحدث عمى انو وجو من أوجو تراجع ال بل انييار القوة االمريكية ،وبداية عيد جديد
عمى الساحة الدولية .إذ ساىم ىذا الحدث وتوابعو من احتبلل بمدان (أفغانستان
والعراق) بحجة محاربة اإلرىاب في احداث متغيرات جيوسياسية جديدة أنيكت القوة
األمريكية وتراجعيا عمى الساحة العالمية.
إشكالية الدراسة
حاولت الدراسة تقديم إجابة عن األسئمة التالية:
 .0الى أي مدى مثل تمسك الواليات المتحدة باستراتيجية القوة لمييمنة واالنفراد
بالتحكم في النظام العالمي أسموباً ناجحاً.
 .1ما ىي النتائج التي تحققت لواشنطن من احتبللين مباشرين لكل من العراق
وافغانستان مع بداية القرن الواحد وعشرين.
 .2ىل تحققت مبادئ الديمقراطية والمساواة وحماية حقوق االنسان والقضاء عمى
االرىاب التي تنادي بيا الواليات المتحدة والتي غمفت بيا احتبلليا لكل من
العراق وأفغانستان.
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فرضية الدراسة
يمكن ألي دولة ان تحصل عمى القوة بكافة أشكاليا وتؤدي أدوا اًر إقميمية
ودولية ،ولكن ىذه القوة إذا لم تكن منضبطة وتحكمت بيا مصالح ونوازع شريرة،
فسيزداد اعداؤىا وتخسر حمفاؤىا ،وال بد ان تظير قوى منافسة قد تكون منضبطة تقوم
عمى الخير .واستطاعت الواليات المتحدة توظيف القوة لمسيطرة واالنفراد بقيادة النظام
العالمي ،وتبنت سياسة الييمنة عمى العالم ومدت نفوذىا الى أجزاء بعيدة عن
جغرافيتيا ،ولكن ىذه الييمنة بدأت تعاني من الضعف والترىل ألنيا لم تستند عمى
التعاون مع الحكومات والييئات والمؤسسات الدولية ،ولم تتمكن واشنطن من نشر
السبلم واالستقرار الذي كانت تنادي بو ،وىذا ما بدى واضحاً من نتائج احتبلل العراق
وىزيمتيا أخي اًر في أفغانستان ،فضبلً عن تراجع دورىا في األزمة السورية أمام القوى
اإلقميمية والدولية الصاعدة وخاصة روسيا والصين.
منهجية الدراسة
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي إلعطاء صورة عن اعتماد الواليات المتحدة
عمى فرضية القوة لمييمنة عمى العالم وافتتانيا بيذه القوة الى المدى الذي جعميا تتعامل
بغطرسة وتتجاىل القوانين واألعراف الدولية ،وكذلك تم اعتماد المنيج التحميمي لبيان
مكامن الخمل في االستراتيجية االمريكية وتراجع دورىا عمى الساحة العالمية.
هيكمية الدراسة
قسم الباحث دراستو الى ثبلث مباحث ،حيث جاء المبحث األول بعنوان أثر
استراتيجية القوة في التوازنات الدولية ،ليمقي الضوء عمى دور القوة االمريكية في التأثير
عمى التوازنات الدولية ويخمف خمبلً بنيوياً في العبلقات الدولية ،اما المبحث الثاني
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الذي كان عنوانو أسباب ومؤشرات تراجع دور القوة األمريكية ،فقد تناول بالبحث
والتحميل األسباب والعوامل التي ساىمت في تراجع قوة الواليات المتحدة االمريكية.
وعالج المبحث الثالث أثر االحتبلل األمريكي لمعراق وأفغانستان في تراجع النفوذ
والييمنة األمريكية كأمثمة تطبيقية عمى استخدام القوة العسكرية.
المبحث األول
أثر استراتيجية القوة في التوازنات الدولية
جميع الدول وخاصة الكبرى منيا تستخدم القوة بأشكاليا المتعددة ،بما يخدم
مصالحيا ونفوذىا ،ويتوافق مع سياساتيا الخارجية ،وكذلك تعمل ىذه الدول عمى إيجاد
مكانة متقدمة ليا في حقل العبلقات الدولية الذي يمثل مجاالً صراعياً لموحدات
السياسية األخرى في الميادين المختمفة (سياسية ،اقتصادية ،ثقافية أو دينية) ،ويجب أال
ننسى أىم عامل لو أثره الفاعل والمؤثر وقد يتفوق عمى بقية المجاالت أال وىو القوة
بمسارتيا المتعددة ،وىذه القوة ال يمكن تممس أثرىا إال من خبلل التطبيق الفعمي؛ وفي
ا
عصرنا الحالي جرى توظيف القوة بما يخدم األىداف االستراتيجية لمدول ،والواليات
المتحدة االمريكية من أكثر الدول التي وظفت القوة بمساراتيا المختمفة لخدمة سياساتيا
الخارجية وأىدافيا االستراتيجية (السعدون ،1105 ،ص.)0
أوالً :مقومات القوة األمريكية.
التفوق األمريكي في مجال القوة لم يكن صدفة أو حدثاً عرضياً ،بل كان نتيجة
حتمية لجممة عوامل ساىمت مع بعضيا في بناء الواليات المتحدة وىيمنتيا عمى العالم
الجديد ،وانفرادىا خبلل العقدين األخيرين بقيادة العالم كقطب وحيد ،وىذه القدرة التأثيرية
لم تأتي من خبلل امتبلك القدرات العسكرية الضخمة فحسب ،بل بما امتمكتو الواليات

1028

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

المتحدة من إمكانيات متعددة في المجال االقتصادي والتكنولوجي والسياسي ،فضبلً عن
الموقع الجغرافي .وفيما يمي توضيح مختصر ألىم مقومات القوة االمريكية- :
 .0الموقع الجغرافي :يتم دراسة الموقع الجغرافي من منطمق تأثيراتو بالجغرافية السياسية
لمدولة ،وتبعاً لذلك مدى الفواعل في سياستيا الخارجية ،فقد يعطي الموقع الجغرافي
فرصة لبناء عبلقات دولية متميزة أو قد يكون عائقاً في مسارات الدولة ومدى
تقدميا .والموقع الجغرافي لمواليات المتحدة االمريكية أعطاىا عزلة أتاحت ليا حماية
من التيديدات الخارجية ،إذ أسيمت المحيطات والمساحة الشاسعة والتضاريس
الوعرة في تشكيل حماية طبيعية ليا وتحديد سياستيا الخارجية بعيداً عن حدودىا
نحو السيطرة الخارجية (الحسناوي ،1108 ،ص.)004
 .1القوة االقتصادية :إمكانية القوة االقتصادية ألي دولة قد توفر ليا القدرة والتفوق في
المجاالت األخرى؛ أي أن االقتصاد المتطور والقوي يدعم القدرات األخرى لمدولة،
والوسيمة االقتصادية لمواليات المتحدة مكنتيا من تنفيذ استراتيجيتيا وتحقيق أىدافيا
(الرمضاني ،)0880 ،والتفوق األمريكي في المجال االقتصادي جاء نتيجة جممة
عوامل من أىميا (شيماء:)1110 ،
أ -التفوق في مجال اإلنتاج الزراعي ،حيث بمغت قيمة صادراتيا الزراعية أكثر من
( )41مميون دوالر سنوياً رغم أن ىذه النسبة التي ال تتعدى  %1.4من قيمة الناتج
القومي األمريكي.
ب -تتحكم الواليات المتحدة بحوالي  %62من الصادرات الصناعية بمجال المعموماتية
وبما يقرب من  %64من صناعات الفضاء والطيران العسكري والمدني.
ت -تسيطر شركاتيا الكبرى عمى حركة رؤوس األموال والتبادل التجاري واالستثمار.
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ث -يمتمك االقتصاد األمريكي أكبر حصة عالمية من الشركات المتعددة الجنسية ،حيث
بمغ عدد شركاتيا ( )051شركة من مجموع ( )411شركة موزعة عمى مختمف دول
العالم.
ج -يبمغ متوسط دخل الفرد األمريكي ( )8411دوالر ،وىذا ما يعادل خمسة أضعاف
دخل الفرد عمى المستوى العالمي.
كل ىذه المؤشرات مكنت الواليات المتحدة األمريكية من امتبلك أقوى اقتصاد في العالم
حيث يبمغ انتاجيا اإلجمالي المحمي (04ترليون دوالر) سنة  1117وبما نسبتو
( )%21من الناتج اإلجمالي العالمي .ولكن بالرغم من التقدم في كل ىذه المجاالت
فإنيا تعاني من عجز في ميزانيا التجاري ألن قيمة وارداتيا تفوق قيمة صادراتيا.
 .2القوة العسكرية :تعد القوة العسكرية األمريكية من أعتى القوى العسكرية في العالم،
كونيا مزودة بأحدث المعدات ومستمزمات الحرب الحديثة التي توفر ليا إمكانيات
كبيرة في مجال المناورة والقتال في عمق اليدف ،وفي مختمف البيئات والظروف برياً
وبحرياً وجوياً ،فضبلً عن إمكانية القتال عمى أكثر من جبية في وقت واحد مع
المحافظة عمى ذات التفوق باستخدام األسمحة التقميدية .فالواليات المتحدة تنفق
سنوياً  %5تقريباً من اجمالي انتاجيا القومي عمى موضوع التسميح ،وىذه النسبة
تعتبر أعمى نسبة عالمياً إذا ما تم مقارنتيا بالنسبة االجمالية لمختمف دول العالم،
والتي تقدر بحوالي  .%21أما في مجال أسمحة التدمير الشامل فتمتمك واشنطن
قرابة ( )11111رأس نووي ،فضبلً عن مخزون ىائل من الصواريخ التي تحمل
رؤوساً نووية والعابرة لمقارات ،يضاف الى ذلك ترسانة ضخمة من األسمحة
الكيمياوية والبيولوجية؛ ومع ىذا الكم من األسمحة التقميدية وغير التقميدية يصبح
لمقوة العسكرية القدرة عمى تدمير كوكب األرض بأجمعو؛ والقوة العسكرية االمريكية
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تتفوق عمى ما عداىا من قوى ليس بما تمتمكو من أدوات التفوق فحسب ،بل النعدام
أية قوة عسكرية أخرى موازنة بعد انييار االتحاد السوفيتي السابق وتبعثر قدراتو
العسكرية وتوزعيا عمى الجميوريات المستقمة (أمين ،1117 ،ص.)88
 .3القوة السياسية :تعد الواليات المتحدة االمريكية دولة ديمقراطية ،حيث يصوت
المواطنين عمى جميع القوانين والق اررات فييا ،وىذا يجعل من تطبيق السمطة
السياسية حقاً من حقوق الشعب األمريكي؛ وتتألف حكومة الواليات المتحدة من عدد
من المؤسسات والكونجرس والييئات القضائية ،ويتناوب عمى السمطة فييا حزبان
رئيسيان ىما الحزب الجميوري والحزب الديمقراطي ،كما أن النظام الرئاسي
األمريكي يعتمد عمى نظرية الفصل بين السمطات ،وتتركز السمطة التنفيذية بيد
رئيس الحكومة الذي ىو رئيس الدولة (ابو العبل .)1111 ،وامتازت السياسة
الخارجية األمريكية بنوع من الثبات في أغمب توجياتيا ،وبغض النظر عن الحزب
أو الحاكم سواء كان ديمقراطياً أم جميورياً ،ألن ذلك يعتبر من الثوابت التي اتفق
عمييا الحزبان في قيادتيما لمدولة (شيماء ،1110 ،ص.)133
ثانياً :األحادية القطبية والهيمنة االمريكية.
مفيوم األحادية القطبية ،ىو تمكن دولة واحدة عظمى من السيطرة عمى جميع دول
العالم وانفرادىا بقيادة النظام العالمي والتحكم بالسياسات الدولية ،نتيجةً الحتكارىا
ىيكل القوة الثبلثي (العسكري ،االقتصادي والتكنولوجي) ،أو ىي (مجموعة الحدود
والخرائط والقوانين والقواعد واألصول واألوضاع السياسية واالقتصادية والنفسية بين
حربين في العالم كمو أو جزء منو ،وبمعنى آخر ىي واقع الجغرافية السياسية لمعالم).
والنفوذ األمريكي عمى العالم الجديد يبدو واضحاً اليوم ،فالواليات المتحدة األمريكية
ىي أقوى دولة برية وجوية وبحرية ،وىي من تتحكم بالمحيطات والبحار والفضاء،
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وتمك الييمنة لم تتوفر ألي امبراطورية منذ تبلشي اإلمبراطورية الرومانية ،مع إدراك
الفارق بأن القوة األمريكية توافرت ليا عوامل لم تتوفر ألي قيصر روماني بحكم نطاق
الصراع الجغرافي ،وما قدمو العمم الحديث من قدرات ىائمة وغير مسبوقة ،فضبلً عن
ا إلمكانيات االقتصادية الكبرى .وىذه األحادية القطبية تييأت لمواليات المتحدة
األمريكية بعد سقوط االتحاد السوفيتي السابق وتشظي دولو لعدة دويبلت نياية سنة
 ،0880بعد ان عجز عن المنافسة المؤثرة وتحقيق نمو اقتصادي متكافئ مع واشنطن
في المجاالت العسكرية والتقدم التكنولوجي واستنزاف قدراتو القيادية بسبب التعقيدات
األيديولوجية التي وضعيا منظرو الشيوعية ،فضبلً عن االنتقادات الدولية والمحمية
فيما يخص تطبيقات الديمقراطية ومبادئ حقوق االنسان؛ وىذا السقوط والتراجع عن
التأثير في الساحة الدولية أعطى الفرصة لمطرف اآلخر بسيادة النظام الدولي والتفرد
بصياغة السياسات الدولية وتقرير مصير الكثير من األزمات الدولية؛ وتعزز ىذا
االندفاع نحو الييمنة والتفرد بتحقيق انتصار إقميمي في أىم مراكز الثروة العالمية فيما
أطمق عميو حرب الخميج الثانية سنة  0880تحت شعار تحرير الكويت ،وتحت ىذه
الذريعة ىيمنت واشنطن بقواعدىا العسكرية قديميا وحديثيا عمى مقدرات الثروة والطاقة
في المنطقة ،وباتت ىو من تقرر حجم اإلنتاج وقيمة األسعار من خبلل تحكميا
بقيادات دول األوبك (السعدون ،1101 ،ص.)1
وبعد احداث  00أيمول  /سبتمبر سنة  1110قدمت الواليات المتحدة
ايديولوجيتيا وافكارىا وقيميا لتعميميا عمى اآلخرين ،باعتبار ان حضارتيا قد انتصرت
تحت ىذه القيم ويجب األخذ بيا ،وظير ذلك في تصريحات قادتيا وكتابيا ومنيم
(فوكوياما) في كتابو نياية التاريخ .كما أن فكرة الييمنة االمريكية بدأت تظير في
مسميات كثيرة ومنيا (القرن األمريكي الجديد) الذي يروج لبناء إمبراطورية جديدة
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تتحكم في العالم عبر االنتصارات الساحقة والحرب عمى عدة جبيات في آن واحد ،وال
يستيدف ىذا المشروع الدول التي تسمييا اإلدارات االمريكية (المارقة) أو التي ترعى
اإلرىاب مثل ايران وسوريا والسودان فقط ،وانما يمتد الى دول أخرى مثل الصين
وروسيا كمنافسين عمى الساحة الدولية تحت مسمى الحرب االستباقية (ابراىيم،
 ،1106ص.)057
وبالتالي فان نظام األحادية القطبية مكن الواليات المتحدة االمريكية من التفوق
والسيطرة عمى كوكب األرض دون منافس قادر عمى تحدي ىذه الزعامة ،وىذا ما
توافق مع الرغبة االمريكية بالييمنة ورفض مفيوم التوازن الدولي مستندةً بذلك عمى
قدرتيا في إقرار السمم العالمي واإلصرار عمى تطبيق ايديولوجيتيا وقيميا الخاصة

بالديمقراطية وحقوق االنسان والقضاء عمى اإلرىاب.
ثالثاً :توظيف مفهوم الحرب عمى اإلرهاب لتحقيق أهداف جيوسياسية.
أصبح مفيوم اإلرىاب أحد أىم المشكبلت التي تواجو المجتمع الدولي ،ورغم
انتشار األعمال اإلرىابية وتغطيتيا ألغمب مناطق العالم وتداول ىذا المفيوم بشكل
واسع إعبلمياً وعمى مستوى األفراد والمؤسسات المختمفة ،إال ان الجدل ال زال مستم اًر
في إيجاد معنى محدد ليذا المصطمح ،وأصبح من أكثر المفاىيم التي تتعرض
لمتبلعب واالستخدام المزدوج بما يتوافق مع مصالح الدول ،مما دفع الباحثين الى
اىمال مسألة التعريف واالكتفاء ببحثو كظاىرة وسرد خصائصيا وصورىا .وعموماً
شكل اإلرىاب تيديداً أمنياً خطي اًر ألغمب دول العالم ،وبرزت تنظيمات إرىابية متعددة،
وتشع بت عممياتيا وانتشرت بشكل غير مسبوق وخاصة خبلل العقدين الماضيين مع
بداية األلفية الحالية ،وباتت ىذه التنظيمات تمتمك إمكانيات وقدرات تسميحية وتدميرية
تفوق إمكانيات بعض الدول.
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وحدث تطور ىام في التعامل مع التنظيمات اإلرىابية بعد ىجمات تنظيم القاعدة عمى
برجي التجارة األمريكي في  00أيمول /سبتمبر سنة  ،1100مما دفع الرئيس األمريكي
في حينيا الى إعبلن الحرب عمى اإلرىاب ،وفرض نظاماً دولياً جديداً يقوم عمى تقسيم
دول العالم بين دول مؤيدة لمسياسة األمريكية او ضدىا في موضوع حربيا عمى
اإلرىاب ،كما أنيا استخدمت ثقميا ونفوذىا إلنشاء تحالف دولي ليذا الغرض،
ومارست الضغوط الستصدار ق اررات دولية من مجمس األمن ،وقد استجاب المجمس
وأصدر ق اررين خبلل فترة اسبوعين وىي حالة غير مسبوقة ،فقد صدر القرار األول
المرقم ( )0257في  01أيمول/سبتمبر سنة  1100الذي أدان تمك اليجمات ،ثم تبله
القرار الثاني ( )0262في  17أيمول /سبتمبر  ،1100والذي تضمن اتخاذ تدابير
لمواجية اإلرىاب ،ومنيا إجازة العمل العسكري لمواجية اإلرىاب ،والزام الدول
األعضاء في ىيئة األمم المتحدة بسن قوانين وطنية لمكافحة اإلرىاب ،والتقيد التام
باالتفاقيات الدولية المتعمقة باإلرىاب (محمد ،1106 ،ص.)34-33
وعمى الرغم من األذى الذي تعرضت لو الواليات المتحدة باستيدافيا في عقر دارىا
والخسائر المادية والمعنوية واألرواح التي دفعتيا من خبلل تفجير برجي مركز التجارة
الدولي ،إال أن واشنطن استطاعت أن تجير ىذا الحدث لتحقيق خطوات استراتيجية
متقدمة وتعزيز ىيمنتيا ولي أذرع أنظمة الحكم التي تعارض سياساتيا في المنطقة،
وبدا ىذا الحدث وكأنو مخطط لو من قبل األجيزة االستخبارية االمريكية .وشكل ىذا
االستيداف انعطافو كبرى في االستراتيجية األمريكية عما كانت قبمو ،بحيث تمحورت
ىذه االستراتيجية حول ثبلث دوائر متداخمة ىي (ضمان أمن "إسرائيل" ،وتأمين منابع
النفط ومكافحة اإلرىاب)؛ ىذا اإلرىاب الذي يراه القادة األمريكان وحمفائيم بأنو نتيجة
لمتطرف اإلسبلمي ،وعميو تم استيداف كل األنظمة اإلسبلمية بصورة او بأخرى،
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بذريعة محاربة اإلرىاب وتماشياً مع الق اررات الدولية التي انتزعتيا من الشرعية الدولية
في لحظة إرباك المشيد الدولي بعد ىجمات  00أيمول  /سبتمبر ،والمتتبع لؤلحداث
يرى أن المكاسب التي حصمت عمييا الواليات المتحدة كبيرة جداً إذا ما قورنت
بالخسائر التي لحقت بيا (احمد ،1115 ،ص .)330وىذا ليس مجرد استنتاج وانما
ظير من خبلل حقائق عمى األرض ،فقد وظفت الواليات المتحدة التنظيمات اإلرىابية
وخاصة تنظيمي القاعدة وداعش في تبرير وتمرير سياسات واستراتيجيات معينة منيا
(حسين ،1111 ،ص:)14-13
 .0إدامة الزخم العسكري األمريكي في مناطق النزاع ،واذكاء الصراعات والحروب
في المناطق العربية واإلسبلمية من أجل انياكيا واستنزاف قدراتيا االقتصادية
والعسكرية لمصمحة الكيان الصييوني.
 .1إيجاد أسواق لتصريف منتجاتيا من األسمحة والمعدات العسكرية التي تستخدم
لمقاتمة الجماعات اإلرىابية ،وىذا ما جعل شركات تصنيع األسمحة ان تكون من
جماعات الضغط في القرار األمريكي.
 .2إيجاد عدو شبحي جديد يحل محل العدو الشيوعي السابق بعد تفكك االتحاد
السوفيتي ،مما يعطي مبر اًر لتواجد القواعد العسكرية االمريكية البرية والجوية
والبحرية في المنطقة.
 .3تسويق فكرة معاداة اإلسبلم عمى اعتبار أنو دين منتج لمتطرف واإلرىاب،
ومحاولة إعادة صياغة األفكار والمعتقدات والثقافات بما يتوافق مع الرؤية الغربية
ويتماشى مع مصالحيا في المنطقة والعالم.
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 .4تحويل أنظار الشعوب العربية من التعاطي مع القضية الفمسطينية التي ترى أن
العدو الحقيقي لمعرب والمسممين تاريخياً ىو الكيان الصييوني الغاصب لؤلراضي
الفمسطينية واالنشغال بالعدو القريب الداخمي (التنظيمات اإلرىابية).
المبحث الثاني
أسباب ومؤشرات تراجع دور القوة األمريكية
ير بعنوان (العالم في  :1121اتجاىات وتحوالت
أصدر المنتدى االستراتيجي العربي تقر اً
وفرص وتحديات) ،وتوقع فيو حدوث تحوالت طويمة األجل تؤدي الى تراجع
مؤسسات النظام الدولي القائمة ،وصياغة نظام دولي جديد السيما في مراكز الثقل

االقتصادي عالمياً في ظل بروز قوى اقتصادية صاعدة وانحسار قدرة القوى

التقميدية ،وأضاف التقرير ان الحضور األمريكي عمى الساحة الدولية سيشيد تراجعا
كبي اًر ،وستنأى الواليات المتحدة بنفسيا عن تحمل مزيداً من االلتزامات األمنية عمى

مستوى العالم ،وسوف تنحصر استراتيجيتيا في مجال األمن القومي ضمن نطاق
ضيق يشمل أىم مصالحيا ،وستكتفي بمحاربة التيديدات الجوىرية مما يحد من
مشاركاتيا العسكرية والتصدي لمعظم المشكبلت من خبلل الشراكات (المنتدى

االستراتيجي العربي )https://www.alkhaleej.ae/ ،1108 ،وىذا بسبب عدد من
المتغيرات الجيوسياسية التي حدثت مع انتشار قواتيا العسكرية في مناطق متعددة

إضافة الى المتغيرات عمى المستوى الداخمي ،مما يعطي مؤش اًر ان االستراتيجية

االمريكية خبلل الفترة الماضية كانت غير موفقة ،وان عدد من الق ار ارت المتخذة لم

تكن في محميا ،وانما جاءت بضغط من أصحاب المصالح أو لسوء تقدير .ومن ىذه
اآلثار والمؤشرات.
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أوال :أثر األفكار والمعتقدات الدينية في االستراتيجية االمريكية.
ان المعتقدات الدينية في الواليات المتحدة ومنذ نشأتيا لعبت دو اًر كبي اًر في
سياساتيا الخارجية ،وىي التي منحتيم الشعور بعظمة رسالتيم وفسرت سعييم المستمر
لنشر ثقافاتيم وقيميم ،ومحاولة تعميميا عمى دول العالم .ورغم أن الدستور األمريكي
ييتم بالفصل التام بين الدين والسياسة واعتماد النيج العمماني ،إال أن ذلك لم يصادر
حقيقة اعتبار الدين دعامة أساسية في صياغة نمط ثقافة ال بل حياة المجتمع
األمريكي؛ وكان لمعقائد الدينية وخاصة البروتستانتية الكالفينية التي كان يدين بيا
المياجرون األوائل القادمين من أوروبا دو اًر ميماً في تشكيل قاعدة فكرية وسياسية
ساىمت إلى حد كبير في بمورة الثقافة السياسية لمشعب األمريكي ورسمت طريقة تعامل
السياسيين األمريكان مع اآلخرين (عجمي ،1111 ،ص.)083
وأدت التحوالت الكبيرة في الثقافة الدينية األمريكية خبلل سبعينيات القرن
الماضي الى االتجاه نحو الدين بشكل أكبر ال سيما الدين األصولي ،وبدأت الكنائس
مع تنامي ثورة االعبلم واالتصاالت تتصدر الحدث السياسي واالجتماعي ،وتوسعت
الطوائف ذات المنيج األصولي ومنيا المنيجية والمعمدانية وغيرىا عمى حساب
المسيحية التقميدية ،وأصبح ىؤالء المسيحيون الجدد يشكمون تيا اًر عريضاً داخل
المجتمع األمريكي ،وىم من أشد التيارات تماىياً مع الييودية ،وشكموا نواة الصييونية
المسيحية في أمريكا سنة  ،0865واطمقت عدد من الصحف عمى ىذا العام تسمية
(عام المسيحيين اإلنجيميين واالصوليين) ،وبدأ معتنقو ىذا التيار حمبلت الضغط عمى
المؤسسات والييئات اإلعبلمية والسياسية لتسويق أفكارىم ورؤاىم خاصة في ظل
امتبلكيم إدارات العديد من الكنائس ومؤسساتيا (الحسن ،1111 ،ص)31؛ ووصل
تأثير ىذا التيار الى البيت األبيض وظير ذلك جمياً ألول مرة من خبلل حقيقة انتماء
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الرئيس األمريكي األسبق (جيمي كارتر) بعد أن عبر عن ضرورة الربط العقائدي بين
الييودية والمسيحية ،وكان الرئيس األمريكي األسبق رونالد ريغان أيضاً من المؤمنين
بالصمة بين وجود دولة إسرائيل وعودة المسيح(*)( ،)0أما الرئيس األمريكي جورج بوش
االبن ففي عيده ظير النفوذ المسيحي الصييوني بشكل جمي رغم انتمائو الى اليمين
المسيحي ،فقد استطاع التحالف القائم بين المحافظين الجدد وأتباع الصييونية
المسيحية بعد ىجمات  00أيمول /سبتمبر  1110توسيع مفيوم الحرب عمى اإلرىاب
ليتعدى طالبان والقاعدة في أفغانستان وليشمل العراق وفمسطين؛ ودعم الكيان
الصييوني باعتباره قاعدة أساسية في ىذه الحرب ،وىذا الدعم نابع من إيمانيم بالدور
الييودي بمعركة نياية العالم (ىرمجدون) وعودة المسيح كما جاء في التوراة (الحسن،
 ،1111ص .)21ومنذ ىجمات 00أيمول  /سبتمبر  1110أظير بوش االبن تأثير
عقيدتو الدينية عميو بشكل ال يقبل الشك عندما حدد مفيوم الحرب عمى اإلرىاب بأنيا
معركة بين الشر والرب ،واضفاءه عمى ىذه الحرب صفة النزاع الكوني واألبدي ،توافقاً
مع ما جاء في التوراة واالنجيل بيذا الخصوص ،وأن الحرب التي يقودىا ىي نزاع بين
المؤمنين والدجالين اتباع الشيطان ،وتمثل انطبلقة لمحرب الكونية ضد الشر ،وىذه
إرضاء لميمين المسيحي المتطرف واليمين الييودي .وجاء احتبلل
الحرب جاءت
ً

أفغانستان ضمن ىذا الفيم الديني تبعو احتبلل العراق وفق ذات الرؤية عمى انيا حتمية
)*( ظهش رٌه فً خطاب ٌٍشئٍش األِشٌىً االصثك (جًٍّ واسذش) اِاَ اٌىٍٕضد اإلصشائًٍٍ صٕح
 9191لاي فٍه (اْ عاللح إصشائًٍ واِشٌىا أوثش ِٓ ِجشد عاللح خاصحٌ ....مذ وأد وال ذزاي
عاللح فشٌذج ِٓ ٔىعها ،وهً عاللح ال ٌّىٓ ذمىٌضها ألٔها ِرأصٍح فً وجذاْ واخالق ودٌأح
وِعرمذاخ اٌشعة األِشٌىً) .ؤمٍد وواٌح أثاء اصٍىشٍرذتشس عٓ ِحادثح تٍٓ سؤاٌذ سٌغاْ
وِذٌش اٌٍجٕح االِشٌىٍح اإلصشائٍٍٍح ٌٍشؤوْ اٌعاِح (اٌثان) ،لاي فٍها (عٕذِا اعىد تاٌزاوشج
ألٔثٍائىُ األلذٍِٓ فً اٌرىساج واٌعالِاخ اٌرً ذرٕثأ تاٌّعشوح اٌفاصٍح اٌّضّاج هشِجذوْ ،اجذًٔ
أ ذضاءي إرا وٕا ٔحٓ اٌجًٍ اٌزي صٍشهذ ولىعهأ .مال عٓ :عاِش هشُ عىاد ،ذىظٍف اٌعاًِ اٌذًٌٕ
ٌخذِح أهذاف اٌضٍاصح اٌخاسجٍح االِشٌىٍح (اٌحشب عٍى اٌعشاق  3002أّىرجاً)ِ ،جٍح ِشوز
اٌّضرٕصشٌح ٌٍذساصاخ اٌعشتٍح واٌذوٌٍح ،اٌعذد  ،3090 ،31ص.31
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تاريخية ،فيما عدىا غيره بأنيا مغامرة ،وكان الرئيس بوش تحت تأثير الفتوى الدينية
يبرر اآلثار السمبية الناتجة عن حروبو ىذه والخسائر الكبيرة من جرائيا ،السيما القتمى
المدنيين ،فضبلً عن خسائر وقتمى الجيش األمريكي ،وتعميق ىوة الفجوة بالعبلقة بين
واشنطن والعالم اإلسبلمي وبث الكراىية ليا في مختمف ارجاء العالم ومن ثم عزلتيا
عالمياً.
ثانياً :أثر جماعات المصالح والضغط في القرار السياسي األمريكي.
الدستور األمريكي لم يتضمن اية مادة قانونية تعطي دو اًر لجماعات المصالح في
رسم السياسة الخارجية االمريكية ،ولكن في بند الحريات الذي ىو أحد المبادئ
األساسية ليذا الدستور اعطى ىذا البند الحق لجميع االفراد االمريكان بممارسة حريات
واسعة ،ومنيا تكوين جماعات غير رسمية يمكن ان تضغط عمى الحكومة لتحقيق
مصالح أفرادىا المنتمين ليا .وبمرو الوقت أصبح ليذه الجماعات قوة مادية ومعنوية
كبير في التأثير عمى القرار السياسي األمريكي بحكم تغمغميا
دور
تؤىميا لمعب
اً
اً
وارتباطيا بالمؤسسات الرسمية سواء التنفيذية منيا او التشريعية ،وىذا ما أصبغ عمى
مطالبيا الصفة الرسمية ،بل ظيرت مطالبيا عمى أنيا تتعمق بالمصمحة القومية
لمواليات المتحدة االمريكية؛ واألمر الخطير ىو عندما تصل ىذه الجماعات بأفرادىا
الى سدة الحكم وتتبنى طروحات وأراء تمك الجماعات ،وىذا ما بدى واضحاً في الفترة
الرئاسية التي اعتمى فييا عرش البيت األبيض الرئيس االمريكي بوش االبن ،عندما
تبنى جميع طروحات الشركات الصناعية وخاصة أصحاب شركات تصنيع األسمحة
ولوبي الشركات النفطية ،والذي أفرز واقعاً ال نزال نعيشو الى اليوم ،وىو الحروب
العبثية واالحتبلل العسكري المباشر وخاصة احتبللي العراق وأفغانستان بحجة
المحافظة عمى المصالح العميا لمواليات المتحدة وأمنيا القومي ،في حين يعمم الكثير
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عمم اليقين ان الغاية األساسية من ىذه الحروب التي لم تخدم مصالح دولة الواليات
المتحدة بقدر ما خدمت مبيعات تجار السبلح وشركات النفط االمريكية التي تسعى
لمييمنة من خبلل شركاتيا عمى منابع النفط في المنطقة وبالتالي التحكم بأسعار الطاقة
العالمية .وبمقارنة بسيطة بين خسائر الحكومة االمريكية في ىذه الحروب ومكاسب
الشركات الخاصة سواء في مجال مبيعات السبلح او مصادر الطاقة نجد ان الفارق
كبير جداً بين ما خسرتو الحكومة االمريكية وما ربحتو شركات البترول والصناعات
الحربية .وىذه الجماعات عندما تمارس تأثيرىا عمى صانع القرار السياسي األمريكي
تعمل بثبلثة اتجاىات متزامنة وىي (حسين ،1118 ،ص:)81-78
 .0التأثير من خبلل وسائل االعبلم المختمفة التي امتمكتيا ليذه الغاية ،او التي
تمتمك بيا أسيم تعطييا نسبة نفوذ لمتحكم بتوجياتيا ،اذ تعمل عمى خمق رأي
عام يتقبل طروحاتيا وأفكارىا مما يولد ضغطاً شعبياً لتبني السياسة او التشريع
الذي تطمبو تمك الجماعات.
 .1استغبلل فترة االنتخابات الرئاسية او التشريعية وحاجة المرشحين لمدعم المادي
او الدعاية اإلعبلمية ،مقابل الحصول عمى تنازالت معينة لمفائزين منيم في
اتخاذ ق اررات تصب في مصالح شركاتيم.
 .2بناء عبلقات مباشرة او غير مباشرة مع افراد يعممون في المجان المختمفة داخل
الكونجرس األمريكي ،ومن ثم التأثير عمى التشريعات المتخذة بطريقة المساومة
واالبتزاز.
ويظير حجم التأثير العظيم لمشركات االمريكية الكبرى من خبلل التوضيح الذي طرحو
االقتصادي األمريكي (كينيث جالبرايت) لبيان قوة ىذه الشركات وتحكميا في القرار
األمريكي بالمظاىر التالية (ىيكل ،1112 ،ص:)163-152
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 .0مبيعات خمس شركات أمريكية يتجاوز الناتج القومي لـ ـ ( )071دولة في
العالم ،وىذه الشركات ىي (جنرال موتورز ،اكسون موبيل ،ووال مارث ،ديممر
كرايسل وفورد).
 .1يتجاوز دخل شركة اكسون النفطية مجموع دخول دول منظمة اوابك النفطية.
 .2المساحة التي تشغميا شركة جنرال موتورز تفوق مساحة دولة الدنمارك ،في
حين شركة بكتيل لممقاوالت مساحتيا أكبر من دولة اسبانيا ،وشركة شل أكبر
من فنزويبل ،كما أن شركة سوني أكبر من باكستان.
والمبلحظة الميمة أن ىذه الشركات ىي األكثر تبرعاً لمرشحي االنتخابات التشريعية
والرئاسية األمريكية ،وىي من أكثر المساىمين في تمويل نشاطات مراكز ومؤسسات
التفكير السياسي واالستراتيجي .وبعد ان أنشأت ىذه الشركات الكبرى سواء النفطية منيا
او المجمع الصناعي العسكري تحالفات فيما بينيا أصبحت ليا قوة تأثير عظيمة في
صناعة القرار األمريكي بما يتناسب مع مصالح شركاتيا ،وىذا التأثير ال يقتصر اليوم
عمى واشنطن بل أصبح يمتد ليشمل السياسات العالمية ،ونتيجة ليذا التأثير الذي ال
يراعي القوانين واألعراف الدولية ويخدم فقط مصالح تمك الشركات ،تدفع ثمنو اليوم
الدولة االمريكية بعد ان أصبحت عبارة عن دولة مارقة ال تمتزم بالقوانين وال اية
اعتبارات أخرى ،مما جعل الدول األخرى تعمل عمى انشاء تحالفات اقتصادية وسياسية
لمنافستيا او خمق نوع من التوازن معيا.
ثالثاً :أثر القوى الصاعدة في تراجع الدور األمريكي.
بدأت تظير خبلل العقد الثاني من ىذه األلفية قوى صاعدة يمكن ان تكون مراكز
استقطاب دولية وتنافس واشنطن في قيادة العالم او عمى األقل خمق نوع من التوازن
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بالقيادة والنفوذ ،واذا ما تحالفت ىذه القوى فسوف تتشكل كتمة دولية كبيرة تمتمك الكثير
من أسباب القوة ،ومن ىذه القوى:
 .0روسيا االتحادية :بعد فترة من انييار االتحاد السوفيتي السابق وانتياء مرحمة الحرب
ابتداء بالمحيط اإلقميمي والتركيز عمى
الباردة ،بدأت روسيا إعادة صياغة استراتيجيتيا
ً
الجوار الجغرافي ،والحقا خبلل المرحمة الحالية بدأت روسيا تعمل عمى تأسيس

حضور دولي جديد ليا والتطمع لمواقع تقميدية وأخرى مستجدة ،واستطاعت في عيد
الرئيس فبلديمير بوتين تبني استراتيجية تحاول من خبلليا احياء روسيا كقوة دولية
وان تكون شريك أساسي في جميع المناطق التي ليا فييا مصالح استراتيجية ،ورفض
ىيمنة القطب الواحد التي تتبناىا الواليات المتحدة بصيغتيا الحالية .وابتدأت
استراتيجيتيا ىذه من خبلل تشكيل تحالفات متنوعة مع عدد كبير من الدول منيا
الصين واليند واالتحاد األوروبي وكوبا ...الخ ،بعد ان وجدت قواسم مشتركة مع ىذه
الدول لمعديد من القضايا والمصالح بما يزيد من النفوذ والتأثير العالمي لجميع
األطراف .وتمثل الدور الروسي الصاعد في إعادة ضم جزيرة القرم وفصميا عن
جورجيا وتحدي الموقف األمريكي واألوروبي المعارض ،مما عد سابقة تاريخية أعادت
الى االذىان الدور السوفيتي السابق ،ومؤش اًر عمى استعادة روسيا لعافيتيا وبروزىا
كقطب جديد قادر عمى تحجيم التحركات المنفردة لواشنطن في العالم ،وىذا ما ظير
جمياً الحقاً في قدرة موسكو عمى التحكم بالممف السوري وتخفيف الضغط عمى إيران
بما يتعمق ببرنامجيا النووي (ابراىيم ،1107 ،ص.)251
 .1الصين :تمتمك جميورية الصين الشعبية عناصر قوة شاممة مكنتيا من الحصول عمى
مواقع ميمة في الساحة الدولية ،فمساحتيا تعادل مساحة الواليات المتحدة االمريكية،
وتتفوق عمييا في عدد السكان بأربعة اضعاف ،وجيشيا ىو األضخم عالمياً ،وتمتمك
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أكثر من ( )141رأساً نووياً؛ وتقترب ان تكون القوة الصناعية العظمى ألن اقتصادىا
ىو األسرع نمواً بين دول العالم ،وتتفاعل مجموعة من العناصر والمتغيرات في بناء
القوة الصينية؛ فالصين من الدول التي تتمتع بنظام سياسي قوي يمتمك إرادة سياسية
فاعمة واستطاعت توجيو مكونات القوة األخرى ،مما وضع الصين بمكان المنافسة
واالضطبلع بأدوار كبرى؛ يضاف الى ذلك القدرة االقتصادية التي تحظى بيا الصين،
فيي ثالث دولة في مستوى الناتج القومي بعد الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد
األوروبي ،وبمعدل نمو متسارع فاق أغمب دول العالم ،وىذا جاء بعد ان ادركت
الصين ان المنافسة العالمية تفرض عمييا التركيز شبو المطمق عمى إشكاليات النمو
االقتصادي والتقدم العممي والتكنولوجي وجذب االستثمارات األجنبية(خضير،1103 ،
ص .)045ويرى الكثير من المحممين أن الصين ىي التحدي األكبر لقوة وىيمنة
الواليات المتحدة وىي من ستنيي نظرية القطب الواحد ،وفي ىذا الصدد يرى المؤرخ
االسكتمندي (نيال فيرغسون " )"Niall Fergusonأن القرن الحادي والعشرين
سيكون قرناً صينياً بامتياز من خبلل سعي الصين في المدى القريب الى إزاحة
واشنطن من الييمنة عمى منطقة الشرق األوسط ،ومنافستيا عمى المكانة العالمية في
المدى البعيد ،وتدل المؤشرات عمى مستقبل تنامي القوة الصينية بما يجعميا تتفوق
عمى الواليات المتحدة كقوة عظمى (خضير ،1103 ،ص()045ناي،1105 ،
ص.)36
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المبحث الثالث
أثر احتالل العراق وأفغانستان في تراجع نفوذ وهيمنة الواليات المتحدة
بعد انتياء الحرب الباردة تصرفت الواليات المتحدة عمى أنيا حسمت ىذه
الحرب لصالحيا ،ولكن سرعان ما استدرك منظرو نياية التاريخ األمريكان بأن نياية
ىذه الحرب كشفت عن وجود اختبلالت أخرى في البيئة األمنية العالمية يتوجب
معالجتيا ،ألن الصراعات القائمة بين الحضارات ال زالت مستمرة ،وبدا التنظير
االستراتيجي لصانعي السياسية الخارجية االمريكية وكأنو في حالة من التخبط والخمل،
وبدالً من التخطيط إلرساء نظام دولي جديد يقوم عمى نشر العدالة وقيم السبلم ،أعمن
الرئيس األمريكي جورج بوش االبن استراتيجية ادارتو لضبط إيقاع األمن العالمي بما
يخدم المصمحة االمريكية ويوسع ىيمنتيا ،واتضحت ىذه االستراتيجية بالتدخل المباشر
في العالمين العربي واإلسبلمي ،لوقف المد اإلسبلمي الذي أصبح يشكل خط اًر عمى
مطامح ومطامع واشنطن في منطقة الشرق األوسط ،وسبق ذلك حممة كبرى قادىا
مفكرون وكتاب ومثقفون لتشويو التوجيات اإلسبلمية وموقفيا من الديمقراطية وحقوق
االنسان ،وعممت عمى خمق سياسة عامة في الغرب تؤكد حتمية التدخل الغربي
واألمريكي في المنطقة لوقف ىذا المد اإلسبلمي .وغداة ىجمات  00أيمول  /سبتمبر
مباشرةً أعمن الرئيس األمريكي جورج بوش االبن الحرب عمى طالبان تحت غطاء

الحرب عمى اإلرىاب واحتبلل أفغانستان ،تبلىا احتبلل العراق وبنفس الدوافع واألسباب

(محمد ،1106 ،ص.)36-35
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أوالً :احتالل أفغانستان.
الدور الذي لعبتو اإلدارة االمريكية في أفغانستان تعددت أشكالو بحسب
اختبلف الظروف المحيطة بو ،فكان احياناً يتصف بالدور الفاعل والمؤثر وتارة أخرى
يكون ضئيبلً ومحدوداً ،وعمى خبلف الدور الروسي الذي كان واضحاً منذ البداية ،فبعد
الغزو السوفيتي ألفغانستان تبنت الواليات المتحدة ومن خبلل عناصر مخابراتيا تمويل
ومساعدة الحركات واألحزاب اإلسبلمية األفغانية لمواجية وطرد السوفييت من الببلد،
وأتى جزء من ىذه السياسة األمريكية بفعل تأثير مصالح الشركات األمريكية التي
فرضت نفسيا عمى االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق األوسط ،لتحقيق مصالحيا
وأىدافيا ىناك ،وقد استمر الدعم األمريكي لؤلحزاب والحركات الجيادية في أفغانستان
حتى تمكنت من الحاق العزيمة باالتحاد السوفيتي واجباره عن االنسحاب من األراضي
األفغانية ،ووالدة دولة أفغانستان اإلسبلمية (مسعد ،1110 ،ص .)30وبعد موجة من
االحداث المتتالية والصراعات التي كانت تحظى بدعم أطراف إقميمية ودولية مختمفة
ومنيا الواليات المتحدة االمريكية ،تمكنت حركة طالبان من السيطرة عمى العاصمة
كابول سنة 0885وتشكيل حكومة إسبلمية عانت من عزلة شبو تامة ،إذ لم تحصل
عمى اعتراف دولي إال من قبل ثبلث دول ولم تستطع معالجة آثار الحروب السابقة
واصبلح البنية التحتية أو ممارسة أي نشاط تجاري او صناعي؛ واستمر ىذا الحال
حتى سنة  ،1110حيث ابتدأت مرحمة جديدة في تأريخ ىذا البمد بعد ان تم احتبللو من
قبل الواليات المتحدة االمريكية لفترة امتدت ألكثر من عشرين عاماً.
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مبررات الغزو
بعد ىجمات الحادي عشر من أيمول التي أطاحت برموز القوة االقتصادية
والعسكرية االمريكية ،وعمى الفور اتيمت السمطات االمريكية المنشق السعودي أسامة
بن الدن الذي كان يقود تنظيم القاعدة انطبلقاً من األراضي األفغانية بأنو ىو المسؤول
عن تمك اليجمات دون تقديم أي دليل حاسم يؤكد ىذا االتيام ،ونتيجةً لذلك طالبت
اإلدارة االمريكية الحكومة األفغانية التي تقودىا حركة طالبان بتسميم بن الدن
ومساعديو كمشتبو بيم لمحاكمتيم في واشنطن ،وعممت عمى تعبئة الرأي العام العالمي
واألمريكي لتوجيو ضربة عسكرية لحركة طالبان في كابول ،وبالنتيجة عدت اإلدارة
االمريكية نظام طالبان والتنظيمات اإلسبلمية األخرى في أفغانستان العدو رقم واحد
عالمياً ،وتناست ان ىذه التنظيمات اعتمدت منذ انشاءىا وتغذت عمى الدعم األمريكي
وحاربت وتعاونت معيا ضد االتحاد السوفيتي السابق .وأمام ىذه التطورات كان لزاماً
عمى القادة األفغان الجدد االختيار بين حماية بن الدن ومساعديو وتحمل المخاطر
المترتبة عمى عدم تسميمو ،او تسميمو باعتباره مدان من قبل اإلدارة االمريكية عن
ىجمات الحادي عشر من أيمول وما سبقيا من ىجمات عمى المصالح االمريكية في
الشرق األوسط (سعيد ،1111 ،ص ،)33فكان االختيار عدم التسميم واعبلن الجياد
ضد حميف األمس الذي اصبح عدو اليوم ،وكردة فعل ضد السياسات العبثية االمريكية
التي تسعى بالقوة لبلستحواذ عمى موارد الدول وتسخيرىا لمصالح شركاتيا العمبلقة
(سالم ،1111 ،ص.)106
شكمت الواليات المتحدة تحالفاً ضم أغمب دول اوروبا ودول أخرى ،وشنت
حممة عسكرية ضد حكومة طالبان بحجة القضاء عمى تنظيم القاعدة والقاء القبض
عمى اسامة بن الدن المسؤول االول في ىذا التنظيم ،وتعد ىذه الحممة سابقة وفريدة
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من نوعيا من حيث األىداف وحجم القوات واألسمحة التي استخدمت فييا مقارنة بالعدو
المفترض(العشري ،1111 ،ص .)61وتحميبلً ليذا المشيد ،ان العقل والمنطق ال يقبل
ان يكون ىدف ىكذا حممة ىو استيداف شخص واحد او استيداف دولة تعد من أفقر
دول العالم كانت قد دمرتيا وانيكتيا الحروب والصراعات الداخمية منذ أكثر من عشرين
عاماً ،مما يضعنا أمام رؤية تفيد بأن ىناك أىدافاً غير معمنة تقف خمف تمك الحممة
وذلك االستيداف ،وان النوايا كانت معدة سمفاً ،ال بل حتى التحضيرات يبدو أنيا كانت
تنتظر لحظة معينة او حدثاً مبلئماً لتبرير تمك الحممة ،وجعمت ىجمات الحادي عشر
من أيمول دولة أفغانستان كبش فداء وبداية مشروع جديد وحرب من نوع جديد تختمف
عن سابقاتيا ،ىي الحرب عمى اإلرىاب الذي ال يمكن ان تحده حدود ،ومن خبللو
يمكن رسم خارطة سياسية جديدة لممنطقة وتحقيق الحمم األمريكي بالوصول الى منطقة
بحر قزوين والييمنة عمى الثروات النفطية والمعدنية فييا ،فضبلً عن اىداف استراتيجية
أخرى في المنطقة (اليواري ،1111 ،ص.)75
األهداف الحقيقية لالحتالل
شنت اإلدارة األمريكية حرب متسرعة وعمياء الحتبلل أفغانستان ،انقادت فييا وراء
عواطفيا وتشنجيا بالعداء لكل ما ىو إسبلمي من خبلل الصاق التيمة بالمسممين ،كما
انقاد وراء تمك اإلدارة زعماء دول أوروبا مع إعبلن الرئيس األمريكي جورج بوش االبن
بدء حرب صميبية ضد اإلسبلم باعتباره وجياً من أوجو اإلرىاب العالمي(شعبان،
 ،1115ص .)038وبالتالي فان ىذه الحممة طبقاً لسياسة الواليات المتحدة شممت أكثر
من ستين دولة عربية واسبلمية ،فضبلً عن دول أخرى غير إسبلمية مثل كوبا وفنزويبل
تحت شعارات متعددة منيا المدنية والحضارة ،او قوى الخير ضد قوى الشر ،او
الديمقراطية الشريفة ضد التعصب واليمجية والتخمف(عباس ،1101 ،ص .)31وبعد
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ان تحققت األىداف المعمنة ليذه الحرب بالقضاء عمى تنظيم القاعدة وقائده أسامة بن
الدن ،وتغيير حكم طالبان بدأت تظير مبلمح األىداف الخفية لئلدارة االمريكية من
خبلل انشاء ودعم حكومة جديدة موالية ليا تعمل عمى تحقيق أىدافيا الجيوبولتيكية في
أفغانستان وما حوليا ،فيي أي أفغانستان تتوسط قوى كبرى عسكرية ونووية معمنة
وأخرى محتممة تشمل (الصين ،روسيا ،اليند ،باكستان وايران) ،كما انيا تعد آخر حمقة
في سمسمة حصار الصين باعتباره من أىم القوى الصاعدة التي تيدد مركز ومكانة
واشنطن في القيادة والسيطرة عالمياً(عبد الحميم ،1111 ،ص .)111وبعد كل ىذا
الجيود والخسائر التي تحممتيا واشنطن بقيادة الرئيس جورج بوش االبن لمسيطرة عمى
افغانستان ،فقد اخفقت في تحقيق ما تصبو إليو بتفكيك تنظيم القاعدة وحركة طالبان،
إذ اصطدمت االستراتيجية االمريكية بمقاومة شرسة من مقاتمي الحركة والقوى المحمية
األخرى المتحالفة معيا ،مما وضعيا في أزمة حقيقية ،فالحكومة التي شكمتيا واشنطن
ودعمتيا بقيادة كرزاي لم تتمكن من مواجية مقاتمي طالبان ،فضبلً عن الفساد الذي
كان ينخر أجيزة الدولة وخاصة الجيش والشرطة ،والفشل ببناء الدولة ومؤسساتيا وعدم
القدرة عمى تنفيذ المتطمبات الداخمية والخارجية.
الفشل األمريكي وعودة طالبان الى الحكم
بعد ان أدرك االمريكان والقوى المتحالفة معيم فشل سياساتيم في ىذا البمد
أصبح البديل المطروح الذي كان باألمس يعد من المستحيبلت ممكناً اليوم ،أال وىو
الحوار مع حركة طالبان لمخروج من المأزق األمني والسياسي الذي وضعوا أنفسيم فيو
ومن ثم مغادرة األراضي األفغانية بأقل الخسائر الممكنة (عباس ،1101 ،ص.)31
وفعبلً تم الحوار واالتفاق الذي جرى التوقيع عميو في الدوحة بتاريخ ،1111/1/18
والذي كانت أىم بنوده انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان خبلل فترة ال تتعدى
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( )03شي اًر من تاريخ التوقيع عمى االتفاق .ولكن الممفت لمنظر تسارع انسحاب القوات
االمريكية حتى قبل نياية الفترة المحددة بموجب االتفاق الذي سبق ذكره ،مع تقدم سريع
لقوات طالبان بالسيطرة عمى الواليات األفغانية الواحدة تمو األخرى وأحياناً بدون أي
مقاومة تذكر ،وسقطت أخي اًر العاصمة كابول بيد مقاتمي طالبان وأعمن ىناك عن عودة
اإلمارة اإلسبلمية الى الحكم ،ونياية أطول حرب قادتيا الواليات المتحدة االمريكية؛
فخبلل فترة عشرين عاماً من االحتبلل فقدت القوات االمريكية آالف الجنود وأنفقت
أكثر من ( )72مميار دوالر لبناء الجيش األفغاني الذي يقدر عدده بأكثر من
( )211111الف مقاتل ،كل ذلك انيار أمام ( )64111الف مقاتل من طالبان .ومرة
أخرى وكما حدث في فيتنام ،لم يكن بمقدور المخابرات االمريكية وآلتيا العسكرية من
تقدير موقف الوضع الفعمي الميداني ،فالغطرسة األمريكية باحتبلليا األراضي األفغانية
لمدة عشرين عاماً كانت كرد فعل عاطفي غير محسوب نتيجة احداث الحادي عشر
من أيمول سنة  ،1110بيدف االنتقام والعمل عمى احتواء اإلرىاب ،وىذا ما لم يتحقق،
فالقاعدة والمنظمات اإلرىابية األخرى مثل داعش ال تزال موجودة ىناك ،وطالبان
األمس عادت مرة أخرى منتصرة واقوى مما كانت عميو(فارنر.)1110 ،
ثانيا :احتالل العراق.
بعد نياية الحرب الباردة وانييار االتحاد السوفيتي السابق شيد العالم والدة
نظام عالمي جديد يقوم عمى األحادية القطبية تقوده الواليات المتحدة االمريكية ،التي
باتت تعمل عمى تنفيذ استراتيجيتيا وحماية مصالحيا ومصالح حميفتيا في المنطقة
(إسرائيل) .لذلك جاء قرار احتبلل العراق في نيسان سنة  1112ليسيم في إعادة رسم
خريطة منطقة الشرق األوسط بما ينسجم مع ىذه األىداف وبعد ان تم احتبلل
أفغانستان إلحكام السيطرة عمى خط اإلنتاج النفطي الممتد في ىذه المنطقة انطبلقاً من
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آسيا الوسطى وبحر قزوين وصوالً الى منطقة الخميج العربي والعراق الذي يمتمك ثاني
أكبر احتياطي نفطي بعد المممكة العربية السعودية؛ وشكل الغزو األمريكي والقوى
المتحالفة معو لمعراق منعطفاً حاسماً وخطي اًر لموضع السياسي فيو ولمجمل المنطقة
والعبلقات الدولية .وسبق ىذا الغزو مجموعة إجراءات لتييئة األجواء وتغطية ىذا الفعل
ليأتي منسجماً مع الشرعية الدولية ،إذ جرى توظيف ق ار ارت مجمس األمن الدولي ليذه
الغاية؛ وجاءت ىجمات الحادي عشر من أيمول سنة ( )1110لتمنح الرئيس األمريكي
األسبق جورج بوش األبن الذريعة المناسبة الحتبلل العراق من خبلل إطبلق شعاره
(الحرب العالمية عمى اإلرىاب) ،وساىم الجناح المتشدد في اإلدارة االمريكية
(المحافظون الجدد) في توظيف استراتيجية متعددة األبعاد تقوم عمى التشكيك المستمر
بامتثال العراق لمعقوبات الصادرة بحقو من قبل المجان الدولية ومنيا (لجنة االنموفيك
والوكالة الدولية لمطاقة الذرية)(محمود ،1112 ،ص .)73فيؤالء الذين يطمق عمييم
المحافظون الجدد شكموا قوة ضاغطة ودافعة بما يمتمكون من ثقل في انتخاب الرئيس
جورج بوش االبن ليكون مرشحاً عن الحزب الجميوري ليكتمل الفريق المؤيد لمحرب
والعمل العسكري ،وكان من اقطاب ىذا الفريق (دونالد رامسفيمد ،ديك تشيني وبول
وولفيتز) وىم من المرتبطين بقوة بمؤسسات صناعية عسكرية أمريكية عمبلقة ،فضبلً
عن كبريات الشركات الرأسمالية متعددة الجنسية (االلوسي ،1101 ،ص.)11
وبدأت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة بغزو العراق في 06
آذار سنة  1112مستندةً الى عدد من المبررات الخادعة لتغطية ىذا الغزو ،تقوم عمى
ان العراق فشل في االمتثال اللتزاماتو المتعمقة بنزع أسمحة الدمار الشامل .ورغم كل

تمك المبررات لم يحصل اجماع دولي من قبل الدول الدائمة العضوية او غير الدائمة
العضوية عمى تبني ق ار اًر يسمح لمواليات المتحدة االمريكية وحمفائيا لغزو العراق ،لذلك
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مثل قرار الغزو انتياكاً لجميع المواثيق الدولية واإلنسانية واألعراف الدولية ،ألنو ال
يستند الى مبدأ الشرعية الدولية ومبني عمى مسوغات وذرائع ال أساس ليا من
الصحة(شمبي.)018 ،1102 ،
وشيد الوضع العراقي بعد نياية العمميات السكرية واعبلن واشنطن بأن العراق
أصبح تحت سمطة احتبلليا تدمي اًر عشوائياً ومنظماً لمرتكزات الدولة العراقية وجميع
مؤسساتيا وبنيتيا التحتية ،فأصبح البمد خارج سمطة القانون بعد ان حل الحاكم المدني
األمريكي (بول بريمر) الجيش العراقي واألجيزة األمنية ،وتنامت حاالت السمب والنيب
ووزراتيا ،وبرزت من خبلل ىذه
التي سمح بيا الجيش األمريكي ألجيزة الدولة ا
المعطيات تنظيمات وأحزاب وتيارات سياسية جديدة لم تكن موجودة في الشارع السياسي
العراقي.
تكمفة الحرب
قدر المخططون في اإلدارة االمريكية تكمفة حرب احتبلل العراق بممغ ال
يتجاوز مائة مميار دوالر تتضمن تمويل إعادة االعمار بعد استقرار األوضاع األمنية،
وشددت الخطة عمى ان تتم بأقصر وقت وأقل األعداد من القوات العسكرية االمريكية،
وىذه التكمفة رغم انيا كانت غير منطقية في حينيا وال يمكن ان تمرر بدون معارضة
شديدة داخل الكونجرس األمريكي ،إال ان ما كانت تعمنو اإلدارة كان اقل بكثير من
الواقع ،وىذا ما كتبو مراسل محطة  CBSبتاريخ  ،1115/2/06عندما قال (الشيء
الوحيد حول الحرب في العراق انيا تكمف أكثر بكثير مما ىو معمن) ،وأصبح معدل
انفاق القوات األمريكية الشيري سنة  )01( 1116مميار دوالر شيرياً بعد تعزيز عديد
القوات األمريكية بما يقرب من ثبلثين الف جندي إضافي ،بضوء المقاومة الشرسة التي
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كان يواجييا الجيش األمريكي في مناطق العراق المختمفة ،اذ بمغ عدد اآلليات التي
تعرضت لمتدمير او اإلصابة بما يعطميا عن العمل نتيجة تعرضيا لنيران المقاومة
العراقية حوالي ( )3111آلية تابعة لمجيش األمريكي ،فضبلً عن حوالي ( )041طائرة
متنوعة ،وىذه االحصائيات لغاية نياية سنة  ،1116كما ان الرقم المعمن من قبل
القوات االمريكية بالخسائر البشرية يشير الى ( )3282قتيبلً لغاية نيسان 1101؛ وفي
ىذا الصدد يؤكد (برايان ىارنغ) في دراستو المنشورة بعنوان (أكاذيب البنتاغون حول
وفيات الجنود في العراق) بأن حوالي ( )15ألف جندي أمريكي قتموا في العراق ،او
تمت اصابتيم إصابات بالغة ابعدتيم عن ساحة المعركة ،او من الذين ىربوا من
الخدمة بالجيش المنتشر في العراق .وىذا ما أكده ايضاً الصحفي الشيير (بوب
وودوارد) في كتابو (حالة نكران) بأن اإلدارة األمريكية تتجاىل بشكل مقصود الحقائق
عمى ارض الواقع في الع ارق (االلوسي ،1101 ،ص.)001
خسائر العراقيين
منذ سنة  1112مع بداية الغزو األمريكي لؤلراضي العراقية سقط آالف الضحايا من
المدنيين العراقيين وبدأ مؤشر سقوط الضحايا يتزايد بشكل مستمر سواء كان ذلك بسبب
العمميات العسكرية المباشرة التي يقوم بيا الجيش األمريكي ،او بسبب عمميات العنف
المسمح وانعدام األمن كنتيجة غير مباشرة لمدور األمريكي في حل المؤسسات األمنية
المعنية ،وكانت الحكومة االمريكية تتكتم بشكل كبير جداً عمى أعداد ىؤالء الضحايا
المدنيين بقصد التخفيف من آثار ونتائج ىذه الحرب التي كانت كما اسمفنا خارج نطاق
الشرعية الدولية وبالتالي امكانية تعرضيا النتقادات من قبل المعارضين ليذه الحرب
وتراجع مكانة الواليات المتحدة كدولة تؤمن بالمحافظة عمى حقوق االنسان وكرامتو.
وفي دراسة نشرتيا مجمة النسيت الطبية في تشرين األول سنة  ،1115التي تعتبر
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أكثر المجبلت العممية العالمية مصداقية ،قدرت فييا أعداد القتمى العراقيين بما يقارب
( )567ألف منيم ما نسبتو ( )%02سقطوا جراء ضربات طائرات قوات التحالف أي
ما يعادل ( )67.022الف عراقي والباقي ( )510الف شخص سقطوا نتيجةً لعمميات
مختمفة منيا اعمال العنف التي انتشرت بسبب الصراع الطائفي الذي خمفتو سياسات
المحتل األمريكي(االلوسي ،1101 ،ص.)063
وأخي اًر وبعد أكثر من ثمانية عشر عاماً عمى االحتبلل ،عندما نستذكر اىداف
ومبررات الغزو األمريكي لمعراق ،التي منيا خمق واقع جديد يكون أفضل لمعراقيين من
الوضع السابق ،يقوم عمى بناء عراق موحد جديد مستقر ومزدىر تسود فيو قيم
الديمقراطية وحقوق االنسان والحرية والمساواة ،نجد ان كل ىذه الوعود كانت مجرد
شعارات ،بل ان الذي حصل ويحصل ىو ان أصبح العراق بمداً غارقاً في الفوضى
واالنييار التام بفعل النيب والفساد والصراع المتجذر بين الفرقاء فضبلً عن التنظيمات
االرىابية ومطامع الدول الخارجية .ومع ىذا المشيد المخيب لآلمال ،تراجعت صورة
النموذج األمريكي التي حاولت اإلدارة االمريكية تسويقو عبر التدخل العسكري المباشر.
الخاتمة
توصمت الدراسة الى النتائج التالية:
 .0أحد اىم األخطاء االستراتيجية األمريكية ،ىي ان عممت من نفسيا شرطي عالمي
كونيا أكبر القوى العالمية ،وتعامميا مع النظام العالمي بيذه الكيفية منذ انتياء
الحرب الباردة وعدم االىتمام باألولويات بشكل صحيح ،وانخراطيا في حروب
عبثية في منطقة الشرق األوسط ،كمفتيا آالف القتمى والمصابين ،فضبلً عن
التكمفة المالية الباىظة والتي ال تتناسب بما ال يقبل الشك مع األىداف المرجوة.
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 .1بعد أن وصمت األحادية القطبية األمريكية والتحكم بشكل منفرد بمصير العالم
ألكثر من عقد ،جاءت أحداث الحادي عشر من أيمول سنة  ،1110لتمثل حدثاً
جيوسياسياً فاصبلً في الصعود األمريكي ،أعقبو احتبلل أفغانستان والعراق
واعبلن الحرب العالمية عمى اإلرىاب ،وىذه الفترة التي انشغمت بيا واشنطن بيذه
االحداث ،كانت ىناك اقطاب أخرى تتقدم بشكل سريع وعمى رأسيا روسيا
والصين ال سيما في الميدان االقتصادي.
 .2االستراتيجية التي اتبعتيا واشنطن في اعقاب ىجمات الحادي عشر من أيمول،
كانت بمثابة السقوط المدوي لمنموذج األمريكي الذي كانت تعمنو واشنطن ،بأنو
يقوم عمى الحرية والديمقراطية وحقوق االنسان .فالغزو األمريكي لمعراق
وأفغانستان وحجم االضرار في األرواح والممتمكات التي خمفيا ىذا الغزو كانت
دليبلً واضحاً عمى اليمجية األمريكية.
 .3كان بإمكان الواليات المتحدة الحفاض عمى مصالحيا في منطقة الشرق األوسط
ومحاربة اإلرىاب بالتنسيق وبشكل متوازن مع القوى العالمية األخرى ،وليس من
خبلل فرض االمر الواقع باستخدام القوة العسكرية بشكل رئيسي واالبتعاد عن
الدبموماسية ،لكانت النتائج أفضل وأقل ضر اًر.
المراجع والمصادر
 .0احمد إبراىيم محمود ،عممية التفتيش الدولي في العراق -االبعاد والدالالت :من
حسن نافعة ونادية محمود مصطفى (محررون) ،العدوان عمى العراق خريطة أزمة
ومستقبل أمة ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىرام ،جامعة القاىرة،

.1112
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 .1احمد حسن مجيول الحسناوي ،تحميل جيوبولتيكي لمبعد االقتصادي في سياستي

الواليات المتحدة والصين إزاء العرق ،أطروحة دكتوراه منشورة ،جامعة البصرة ،كمية

التربية لمعموم اإلنسانية.1108 ،

 .2بثينة شعبان ،مأزق التدخل األمريكي وامكانات الفعل العربي ،دمشق.1115 ،

 .3بول سالم ،الواليات المتحدة والعولمة ،بحث ضمن كتاب العرب والعولمة ،بيروت
.1111

 .4جوزيف ناي ،ىل انتيى القرن األمريكي ،ترجمة محمد إبراىيم العبداهلل ،ط ،0مكتبة
العبيكان ،الرياض.1105 ،

 .5حمد عبد الحميم ،االستراتيجية العالمية لمواليات المتحدة ،مجمة السياسة الدولية،
العدد .1111 ،036

 .6حميد حمد السعدون ،األحادية القطبية وتأثراتيا عمى السياسة الخارجية االمريكية
ومستقبل العبلقات الدولية ،مجمة كمية التربية لمبنات ،العدد  ،3المجمد ،10

 .7حميد حمد السعدون ،االستخدام األمريكي لمقوة الصمبة والقوة الناعمة في السياسة
الخارجية ،مجمة دراسات دولية ،العدد .1105 ،54-53
 .8حيدر طو العشري ،الصراع الحضاري والحممة االمريكية ضد اإلرىاب ،مجمة
الدفاع ،القاىرة ،العدد .1111 ،078

 .01دانيال فارنر ،ماذا بعد نياية الحرب التي ال نياية ليا في أفغانستان ،مقال منشور
عمى االنترنيت بتاريخ ،1110/7/08

 .00سرمد عبد الستار أمين ،نموذج القيادة األمريكية لمنظام العالمي الجديد -دراسة
تحميمية ،مجمة دراسات دولية ،العدد الخامس والثبلثون.1117 ،

 .01سعد شاكر شمبي ،االستراتيجية االمريكية في الشرق األوسط ،دار الحامد لمنشر
والتوزيع ،عمان.1102 ،
 .02سممان عمي حسين ،جماعات المصالح والضغط ودورىا في صنع القرار السياسي
األمريكي ،مجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ،العدد .1118 ،16
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 .03سؤدد فؤاد األلوسي ،الغزو األمريكي -حقائق وأرقام ،الطبعة األولى ،دار المعتز،
عمان.1101 ،

 .04شيماء محمد جواد وغنية خشان جاعد ،مقومات القوة االمريكية في الساحة الدولية،
مجمة كمية التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية ،وقائع المؤتمر العممي السنوي

الثالث لقسم الجغرافية.1110 ،

 .05عامر ىشم عواد ،توظيف العامل الديني لخدمة أىداف السياسة الخارجية االمريكية

(الحرب عمى العراق  1112انموذجاً) ،مجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية
والدولية ،العدد .1101 ،18

 .06عبد الجبار إسماعيل إبراىيم ،تحديات القوة االمريكية في منطقة الشرق األوسط،
مجمة دراسات دولية ،العدد .1107 ،62-61

 .07عبد الرحمن اليواري ،االبعاد االستراتيجية لمصراع في أفغانستان وتأثيرىا إقميميا
ودولياً ،مجمة الدفاع ،القاىرة ،العدد .1111 ،078،

 .08عبد السبلم شييد عجمي ،أثر األفكار والمعتقدات الدينية في السياسة االمريكية،
مجمة دراسات دولية ،العدد  ،1111 ،70ص .083

 .11عبد المنعم سعيد ،دروس ونتائج من حرب أفغانستان وانعكاسيا عمى الشرق
األوسط ،مجمة الدفاع ،العدد  ،076القاىرة.1111 ،

 .10مازن إسماعيل الرمضاني ،السياسة الخارجية – دراسة نظرية ،مطبعة دار الحكمة،
بغداد.0880 ،

 .11مازن خميل إبراىيم ،االستراتيجية االمريكية والنظام الدولي الجديد بعد احداث 00
سبتمبر  ،1110المجمة السياسية والدولية ،العدد .1106 ،25-24

 .12محمد أبو العبل ،ما ىو نظام الحكم في أمريكا ..سياسة الواليات المتحدة األمريكية،
مقال

منشور

عمى

https://mhtwyat.com/

شبكة

االنترنيت
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 .13محمد حسنين ىيكل ،اإلمبراطورية االمريكية واإلغارة عمى العراق ،ط ،2دار
الشروق ،القاىرة.1112 ،

 .14محمد سالم احمد ،الحرب عمى اإلرىاب ..امبريالية جديدة لبلستراتيجية االمريكية
المعاصرة – إيران انموذجاً ،مجمة آداب الرافدين عدد خاص .1115 ،0/33

 .15محمد ياس خضير ،الصين ومستقبل النظام السياسي الدولي ،مجمة السياسية
والدولية ،العدد .1103 ،13

 .16مصطفى جاسم حسين ،الدور الدولي في انشاء قوى التطرف واإلرىاب :الباكستان
والواليات المتحدة االمريكية انموذجاً ،مجمة قضايا سياسية ،العدد .1111 ،50

 .17المنتدى االستراتيجي العربي ،العالم في  1121تراجع الدور األمريكي ..وروسيا
تعزز قدراتيا العسكرية ،مقال منشور في صحيفة الخميج االلكترونية،1108 /8/8 ،

https://www.alkhaleej.ae/

 .18نادية فاضل عباس ،السياسة الخارجية االمريكية تجاه أفغانستان ،مجمة دراسات
دولية ،العدد .34

 .21نيفين عبد المنعم مسعد ،صنع القرار في إيران والعبلقات العربية – اإليرانية،
بيروت.1110 ،1110 ،

 .20وليد حسن محمد ،الدور األمريكي في محاربة اإلرىاب في العراق – داعش
انموذجا ،مجمة قضايا سياسية ،العدد .1106 ،38-37

 .21وليد حسن محمد ،الدور األمريكي في محاربة اإلرىاب في العراق (داعش انموذجاً)،
مجمة قضايا سياسية ،العدد .1106 ،38-37

 .22يوسف الحسن ،البعد الديني في السياسة االمريكية تجاه الصراع العربي الصييوني،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.1111 ،
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