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ملخص البحج
أثارت الحرب االمريكية ضد ما تسميو واشنطن اإلرىاب العديد من التساؤالت
المهمة ،والتي طرحت بشأنها اجابات متناقضة ،في ضوء الدعايات االمريكية المكثفة التي
تحاوؿ أف تضفي طابعاً رسولياً على ىذه الحرب والتي نجحت لحد ما في خلط الحابل بالنابل
كما يقاؿ ،وىكذا فإنو يصير من الواجب اعادة التأكيد على عملية من الحقائق بغية تثبيتها في
وجو رياح تلك الدعايات العاصفة التي انطلقت تحديداً عقب احداث الحادي عشر من ايلوؿ
 1002والتي تعد االنطالقة الفعلية للقرف الحالي وما رافقو من احداث متتالية.
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ادلقذمـــــة

أدت التحوالت التي شهدىا النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة ،وانتقالها إلى نظاـ

القطب الواحد ،إلى تنامي ظواىر جديدة في الصراعات الدولية لم تعهدىا العالقات الدولية
من بينها إعالف الواليات المتحدة الحرب على اإلرىاب ،وما صاحب ذلك من اجراءات،
وتحالفات دولية ،وشن حروب ،واسقاط انظمة ،واحتالؿ دوؿ.
وقد مهدت االرضية الفكرية ،التي تم تسويتها وتهيئتها إلى ظهور العدو الجديد
للواليات المتحدة ،الذي لم يلبث أف تجسد في عدو اسمو اإلرىاب الدولي ،وىو مفهوـ
غامض لم يتوصل جميع الفقهاء الدوليين أو المنظمات المختصة إلى تعريف واضح ومحدد
لو ،فهو بال ىوية ،وبال حدود أو سكاف ،أو اقليم أو حكومة ليتم الصراع معها وفقاً ألليات

الصراع الدولي المتعارؼ عليها ،ونظريات إدارة للصراع الدولي ،ولتحقيق اىداؼ محددة.

وىنا البد االشارة إلى أف الواليات المتحدة لم تخرج وتحيد عن الهدؼ المركزي في
سياستها والمتمثل ببناء نظاـ دولي تحت اشرافها وىيمنتها ،بل أف االستراتيجية االمريكية
تبلورت بشكل كامل بعد احداث /22ايلوؿ 1002/في سياؽ ىذا الهدؼ ،لذا كاف لزاماً
على الواليات المتحدة أف تتبنى سياسة تتالئم ومتطلبات تنفيذ االىداؼ االستراتيجية وتوائم
مع دورىا العالمي الجديد في مناطق العالم المختلفة ومشروع استكماؿ الهيمنة .وعلى الرغم
من أف الرؤية االستراتيجية االمريكية كانت متبلورة وواضحة السمات غير أف احداث
/22ايلوؿ ،1022/قد دفعت بالمؤسسة العسكرية لتكوف واجهة المشهد االمريكي ،ولتتبنى
استراتيجية جديدة تتناسب مع المستجدات الدولية وتتجاوز ما كاف مطروحاً عقب انتهاء
الحرب الباردة .مما أدى لتحوؿ في السياسة االمنية االمريكية أدى بالنتيجة إلى تشخيص
اإلرىاب بأنو التهديد األوؿ لألمن القومي االمريكي ومن ىذا االعتبار اصبح ىدؼ استئصاؿ
اإلرىاب وتجفيف منابعو جوىر السياسة الخارجية االمريكية.
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انطالقاً مما سبق تقوـ فرضية البحث على الكيفية التي استندت عليها الواليات
المتحدة االمريكية لتجعل من مفهوـ اإلرىاب ومكافحتو في سلم اولويات استراتيجيتها
الكونية ،وعبرة االجابة على عدة تساؤالت في مقدمتها طبيعة البيئة التي افرزت ىذا المفهوـ،
والتوجو الفكري الذي اسهم في إرساء االرضية المناسبة الستثمار الحدث ،واخيراً األليات
التي تم ارساؤىا لتوظيف الحدث وضمن العقيدة التي بدأت تحكم السياسة الخارجية
للواليات المتحدة االمريكية.
أما ىيكلية البحث فقد جرى تقسيمها إلى ثالثة مباحث ،يتناوؿ األوؿ ماىية اإلرىاب،
ويتناوؿ الثاني احداث /22ايلوؿ 1002/واستثمار الحدث ،ويتناوؿ الثالث الحرب على
اإلرىاب وصوالً للخاتمة.
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ادلبحج األول

ماهٍة اإلرهاب

اختلف الباحثوف في تعريف اإلرىاب وتاريخ ظهوره ،ومنهم من اىمل مسألة التعريف

تالفياً لصعوبتو مكتفياً ببحث ظاىرة اإلرىاب ،وسرد خصائصها وصورىا ،بينما سعى االخروف

إلى وضع تعريف محدد وجامع ،مما أدى لظهور تعاريف احتوى بعض منها على عناصر
اإلرىاب والتي كونت اساساً في فهم ودراسة ىذه الظاىرة.

تعتبر كلمة اإلرىاب مشتقة من الفعل المزيد أرىب ويقاؿ أرىب فالناً ،أي خوفو
رىب ،أما الفعل المجرد من المادة نفسها
وفزعو ،وىو المعنى الذي يدؿ عليو الفعل المضعف َ
ورىبةً ،أي خافو والرىبة
رىبَ ،رىبةًَ ،
وىو َرْىب ،يَ ْ
ىب الشيء َرىباً َ
رىباً ،فيعني خاؼ فيقاؿ َر َ
الخوؼ والفزع ،إذ قاؿ الراغب االصفهاني الرىبة والرىب مخافة مع تحرز واضطراب(.)2

أما في القراف الكريم فينصرؼ معنى اإلرىاب إلى ما ورد في اآليات القرآنية التي تأتي
بمعنى الفزع والخوؼ والخشية والرىبة من عقاب اهلل تعالى كقولو تعالى في اآليات الكريمة
ِ ()1
ِ ِ ِ
ِ ِ
اي فَ ْارَىبُوف))
(( َوأ َْوفُوا ب َع ْهدي أُوؼ ب َع ْهد ُك ْم َوإِيَّ َ
ِ ()3
ِ
اي فَ ْارَىبُوف))
((إِنَّ َما ُى َو إِلَوٌ َواح ٌد فَِإيَّ َ
()4
ِ
ْخ ْيػر ِ
ِ
ات َويَ ْدعُونَػنَا َرغَبًا َوَرَىبًا))
سا ِرعُو َف في ال َ َ
((إنَّػ ُه ْم َكانُوا يُ َ
كما ويأتي اإلرىاب في القراف الكريم بمعنى الردع العسكري كما ورد في قولو تعالى
()5
ين ِم ْن ُدونِ ِه ْم))
((تُػ ْرِىبُو َف بِ ِو َع ُد َّو اللَّ ِو َو َع ُد َّوُك ْم َوآ َ
َخ ِر َ
()6
وى ْم َو َجاءُوا بِ ِس ْح ٍر َع ِظ ٍ
يم))
استَػ ْرَىبُ ُ
(( َو ْ
ومصطلح اإلرىاب ترجمة حرفية للكلمة االنكليزية  terrorismوالتي تعني ارعاب
واخافة شديدة وليس ارىاباً .كما ويستخدـ مصطلح اإلرىاب لوصف من يلجأ إلى العنف أو

التهديد بو لتحقيق اىداؼ سياسية سواء من الحكومة أو االفراد أو الجماعات الثورية

والمعارضة(.)7
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ولقد ظهر في ىذا السبيل اتجاىاف لتعريف اإلرىاب وىما-:
ً
أوال :االجتاه ادلادي

يقوـ االساس المادي في تعريف اإلرىاب على السلوؾ المكوف للجريمة أو االفعاؿ

المكونة لها ،وطبقاً لذلك يعرؼ اإلرىاب بأنو عمل أو مجموعة من االفعاؿ المعينة التي
تهدؼ لتحقيق ىدؼ معين(.)8
وقد قاد ىذا المفهوـ إلى تعريف اإلرىاب باالستناد إلى تعداد الجرائم التي تعد ارىابية
دوف البحث في الغرض أو الهدؼ من الفعل االرىابي .وفي ىذا االتجاه يذىب (بروس بالمر)
إلى أف اإلرىاب قابل للتعريف فيما إذا كانت االعماؿ التي يضمنها معناه ،يجري تعدادىا

وتعريفها بصورة دقيقة وبطريقة موضوعية دوف تمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل االفراد واعضاء

الجماعات السياسية وعمالء دولة من الدوؿ

() 9

أزاء ذلك اتجو جانب من الفقو لتحديد

صفات معينة للجرائم اإلرىابية لتميزىا عن غيرىا وعدـ االكتفاء بالتعداد الحصري ومن ابرزىا
ما يلي(-:)20

 .2االعماؿ اإلرىابية تتصف بأنها اعماؿ عنف.
 .1أف يتضمن ىذا العنف احداث الرعب.
 .3أف يكوف ىذا العنف منسقاً ومستمراً.
ً
حانٍا :االجتاه ادلعنىي

يركز ىذا االتجاه في تعريف اإلرىاب على اساس الغاية .أو الهدؼ الذي يسعى إليو

اإلرىاب من خالؿ عملو ،غير أف انصار ىذا االتجاه يختلفوف في طبيعة ىذه االىداؼ فهناؾ
اىداؼ سياسية واخرى دينية وثالثة فكرية وىكذا .فهل يتعلق اإلرىاب بهدؼ من ىذه
االىداؼ بالتحديد باعتباره الركن المعنوي للجريمة؟ استقر الرأي الغالب على القوؿ بأف
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الركن المعنوي من الجريمة اإلرىابية يتجلى في غاية اإلرىاب ذاتو ،وىو توظيف الرعب والفزع

الشديد لغرض تحقيق مآرب سياسة أياً كاف نوعها(.)22

أزاء ذلك ذىب البعض إلى التركيز على عناصر اخرى في التعريف منها استخداـ الوسائل

القادرة على احداث حالة الرعب والفزع بقصد تحقيق الهدؼ أياً كانت صورتو سياسياً أـ دينياً
أـ عقائدياً أو عنصرياً وفي ىذا اخراج للجريمة السياسية والتي يمكن أف تحصل دوف اللجوء
للعنف ومن ثم يمكن تحديد عناصر الجريمة اإلرىابية فيما يلي(:)21
 .2عنف غير مشروع.
 .1تنسيق وتنظيم.
 .3يؤدي العنف لخلق حالة من الرعب والفزع.
 .4أف يهدؼ العمل االرىابي لتحقيق اىداؼ سياسية أو دينية أو عقائدية أو عنصرية بعيدة
عن الغايات الفردية.
ويعرؼ اإلرىاب الدولي بأنو "كل اعتداء على االرواح والممتلكات العامة أو الخاصة

بالمخالفة ألحكاـ القانوف الدولي العاـ بمصادره المختلفة كافة ،وىو بذلك ينظر إليو على
اساس أنو جريمة دولية اساسها مخالفة القانوف الدولي ،يعد الفعل ارىاباً دولياً ،ومن ثم جريمة
دولية سواء قاـ بها فرد أو جماعة أو دولة ،كما يشمل أيضاً اعماؿ التفرقة العنصرية التي
تباشرىا الدوؿ(.)23
وتماشياً مع مركزية مفهوـ التواصل في التهديد والعنف االرىابيين ،فإف اإلرىاب سيعتبر

نمطاً من انماط التواصل العنيف ،أو االقناع االكراىي ،وعليو سيتم ادراؾ اإلرىاب الدولي
باالستناد لمقاربة سلوكية بدالً من المقاربة التي تتخذ من الدافع الذي يقف وراء الفعل أو

مرتكبو اساساً لو(.)24

بما ال يقبل الشك قد تم توظيف مفهوـ اإلرىاب بالشكل الذي أدى إلى أف يخرج عن

محتوي االطار الموضوعي لو ليشكل تحدي خطير يواجو شعوب المنطقة ويجعلها عاجزة عن
الدفاع عن نفسها ومتهمة بنفس الوقت.
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إذ عرؼ االتفاؽ الدولي األوؿ المعقود في جنيف /26تشرين الثاني 2937/اعماؿ

اإلرىاب بالنص "ىي االفعاؿ االجرامية الموجهة ضد دولة من الدوؿ ،والتي من شأنها بحكم
طبيعتها أو ىدفها اثارة الرعب في نفوس شخصيات معينة أو جماعات من االشخاص أو في
نفوس العامة"(.)25

ومن تحليل التعريف السابق يتبين لنا أف وصف اعماؿ اإلرىاب ال يمكن أف يطبق
بحاؿ من االحواؿ على اعماؿ حركة المقاومة الوطنية ضد االحتالؿ ،ومن ثم ال يمكن أف
توصف اعماؿ المقاومة الوطنية المشروعة بأي حاؿ من االحواؿ بأنها اعماؿ اجرامية ينطبق

عليها وصف اإلرىاب الذي عرفتو اتفاقية جنيف عاـ .)26(2937

في ىذا االطار أف جورج بوش الثاني قد اكد في احد لقاءاتو مع قادة عسكريين أنو في
حاؿ قياـ أي دولة بتهديد امن وسيادة الواليات المتحدة االمريكية فانو سيقف موقف المدافع
وفي مقدمة الجيش ،وىذا اعتراؼ واضح على أنو من حق الشعوب أف تنهض وترفع السالح
في حاؿ تعرضها ألي تهديد ممكن أف يضعها تحت الوصاية.

وفي عاـ  2977عقدت دوؿ اوربا االعضاء في المجلس االوربي االتفاقية االوربية

لمكافحة اإلرىاب لغرض وضع التعريف لهذه الظاىرة إال انهم لم يتوصلوا لتعريف محدد لها،
واكتفت الدوؿ في المجلس بسرد اعماؿ محدودة شكلت في نظرىا مظاىر ارىابية( .)27أما

مجلس وزراء الداخلية والعدؿ العرب فقد عرفوا اإلرىاب في االتفاقية العربية لمكافحة
اإلرىاب الصادرة في القاىرة عاـ  2998بما يلي "اإلرىاب كل فعل من افعاؿ العنف أو
التهديد أياً كانت بواعثو أو اغراضو ،يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي ،ويهدؼ
إلى القاء الرعب بين الناس ،أو ترويعهم بإيذائهم ،أو تعرض حياتهم أو امنهم للخطر ،أو
الحاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو االمالؾ العامة أو الخاصة ،أو اختالسها أو االستيالء

عليها ،أو تعرض احد الموارد الوطنية للخطر"(.)28
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والحق أف اإلرىاب ىو احد صور العنف السياسي ،إذ يعرفو نيبورغ بأنو "اعماؿ التفريق

والتدمير ،واالضرار ،التي يكوف غرضها ،واختيار اىدافها أو ضحاياىا ،والظروؼ المحيطة بها،
وانجازىا واثارىا ذات دالالت سياسية ،أي تتجو إلى تغير سلوؾ االخرين في موقف تساومي
لو اثار على النظاـ االجتماعي"

()29

فالمهم في التعريف ىذا ىو عنصر تغير سلوؾ االخرين،

وىو سلوؾ مقصود بتعمد لمنع توجو وتطور اشياء متوقع حدوثها ،ويأخذ اشكاؿ اللجوء إلى
السالح واعماؿ التمرد االخرى كاإلضرابات العامة واالغتياالت السياسية ،والعصياف،
واالنقالبات العسكرية ،وبذلك يمكن القوؿ أف اإلرىاب لو ثالث سمات مهمة
 .2استخداـ العنف أو التهديد باستخدامو.
 .1خلق حالة من الذعر وانعداـ األمن في المجتمع.
 .3تحقيق اىداؼ سياسية واجتماعية.
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ادلبحج الخانً

احلادي عشر من اٌلىل لعام  1002وتىظٍف احلذث

لقد استقر لدى الدوائر الفكرية واالستراتيجية الغربية بعد نهاية الحرب الباردة أف

العالم استعاد توازنو وفق ثالثة اتجاىات(:)10

 .2توحد االقتصاد العالمي في اطار الفضاء الرأسمالي المندمج بمركزه في الواليات المتحدة
االمريكية ومحاوره االقليمية االساسية في اوربا الغربية وامتداداتو.
 .1قياـ نظاـ دولي جديد يحدد اطار العالقات االستراتيجية العالمية ،من منطلق تفعيل الهيئة
االمنية ودورىا في ضل النزاعات الدولية بعد انتفاء العوائق ذات الصلة بالثنائية الوطنية.
 .3انبثاؽ قيم كونية جديدة تعبر عن روح ومكتسبات الحداثة الغربية ،والسعي لتقنينها في
تشريعات وقوانين ملزمة.
فحينما انفردت الواليات المتحدة االمريكية بالهيمنة على المسرح الدولي ،بعد
انهيار االتحاد السوفيتي السابق باتت حقبة االحادية القطبية ،العنواف الرئيس لحقبة قد تمتد
طويالً في حياة العالم ،مما منح الواليات المتحدة االمريكية ،التفرد ،بل والتسلط في مجمل

اوضاع العالم ،وفقاً لإليقاع الذي يقر ويقبل في واشنطن( ، )12السيما وأف الواليات المتحدة
االمريكية اصبحت أكبر قوة عسكرية عرفها التاريخ واكبر قوة اقتصادية وتكنولوجية.
وشكلت احداث  /22ايلوؿ ،1002 /منعطفاً مهماً بين مرحلتين من العالقات
الدولية ،واضفت ابعاداً جديدة على كافة المجتمعات في العالم حتى عد البعض ما حدثو بأنو

ويستفاليا جديدة اسست ألنماط جديدة من التفاعالت الدولية( .)11كونها قد غيرت من

اولويات السياسة الخارجية االمريكية مؤدياً لطرح مناىج جديدة فيها ،ودافعاً المسرح الدولي

ألشكاؿ من االزمات والصراعات غير المسبوقة ،مما القى بظلو على عموـ السلوؾ السياسي
الخارجي االمريكي الذي اختصر نشاطو بمقولة "من ليس معنا فهو ضدنا".
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ىذا من ناحية ،ومن ناحية اخرى فقد قوضت احداث  /22ايلوؿ 1002 /وبقوة

التوازنات الدولية والتي بدأ العالم يسير صوبها ،كاشفة للعياف ىشاشة المرتكزات القائمة
عليها.
وما إعالف الواليات المتحدة الحرب على اإلرىاب في افغانستاف عاـ  ،1002ومن
ثم احتاللها العراؽ عاـ  ،1003إال ارىاصاً للسلوؾ السياسي المرتبط بذلك التحوؿ .ومن
ىذا المنظور ،يمكن تصنيف جل النماذج التحليلية التي قدمت إلستقراء الحدث في ثالث
اتجاىات متمايزة ممثلة بما يلي(:)13

االتجاه األوؿ  :اعتبر الحدث ىو تكريساً للهيمنة االمريكية االحادية ،الذي كاف بحاجة لخطر
خارجي يوفر لو الغطاء االستراتيجي وكذلك الفاعلية الهجومية.

االتجاه الثاني  :اعتبر الحدث ىو ترجمة لصراع الحضارات الذي كثر الحديث حولو في
اآلونة السابقة للحدث والالحقة عليو.
االتجاه الثالث  :اعتبر الحدث ىو مبشراً لنهاية الهيئة االمريكية ،ومظهراً بارزاً لضعف
وىشاشة القوة المتحكمة في العالم ،وبداية افوؿ ىذه القوة.
االتجاه الرابع  :يرى أف توظيف مفهوـ اإلرىاب يمكن أف يخلق بيئة متناحرة تقود بالتالي إلى
تقسيم المنطقة على اسس طائفية وعرقية ،وبالتالي اعادة رسم خارطة الشرؽ
االوسط والعالم وبما يتالءـ والرؤية االمريكية للمنطقة والعالم انطالقاً من المفهوـ

االمريكي تجزئة المجزأ وتفتيت المفتت.

وبالرغم من أف الواليات المتحدة ،ما زالت في موضوع خاص ومستمر من ناحية
اقتصادية وعسكرية وامنية وسياسية إال أنها في خضم المجتمع الدولي الصراعي والمتفاعل ال
تستطيع تجنب مواجهة اختيارين اساسيين يتحدياف بقاء أي دولة عظمى تحتل المركز األوؿ

عالمياً وىما(:)14

أوالً :قدرتها عسكرياً واستراتيجياً ،في الحفاظ على توازف معقوؿ بين مقتضيات الدفاع ووسائل
الوفاء بااللتزامات.
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ثانياً :قدرتها في الحفاظ على االسس التكنولوجية واالقتصادية والمعلوماتية للحيلولة من
التدىور النسبي في مواجهة انماط االنتاج العالمي الدائمة التغيير.
والبد من االشارة إلى أف االحداث والتطورات السابقة ألحداث  22ايلوؿ 1002
في جانبها الفكري خاصةً ،ادت إلى انفراد النظاـ الرأسمالي بقيادة العالم ،وبدأ ىذا النظاـ
يقدـ ايديولوجيتو وفكره بوصفو األنموذج المؤىل لقيادة العالم ،وانو سيسعى إلى تعميم ثقافتو
وقيمو على االخرين ،واثبات أف حضارتو ىي المتفوقة وقد انتصرت ويجب االخذ بها كما روج
لذلك فكوياما في كتابو نهاية التاريخ .خاصة وأف ىنتنغتوف كاف قد اشار في كتابو صداـ
الحضارات بأف الصراع الحضاري بين االمم ىو صراع المستقبل ومن ىنا جاء ربط الحدث
في سياؽ الحرب الحضارية بين الحضارة الغربية والحضارة االسالمية من خالؿ توجيو اصابع
االتهاـ إلى تنظيم القاعدة.
لذا فقد توسعت النظرة االمريكية ألىمية االيدولوجيات في سياستها الجديدة ،وبدأ
التركيز على ضرورة التدخل في الجوانب الثقافية والتعليمية للشعوب االخرى خاصة العربية

واالسالمية لمنع ظهور التيارات الدينية التي تقف موقف النقيض من ثقافة العولمة ،وتعمل

على التصدي لفكر الغرب وحضارتو(.)15

وعلى ىذا االدراؾ نقف عند ثالث رؤى اسهمت في تحليل احداث  22ايلوؿ
 1002موضوعياً عبر االتجاىات التالية-:

االتجاه األوؿ :يرى أف االحداث ال تعد ىدفاً تاريخياً أو فاصالً ،وىذا ما أشار لو ريتشارد
ىاس ،حيث اوضح أف  /22ايلوؿ 1002 /لم تكن نقطة تحوؿ تاريخية في العالقات الدولية
فهي لم تبشر بقدوـ عصر جديد من العالقات الدولية يتسلم بالغلبة لإلرىابيين ،وتبنيهم
ألجندة عالمية ،كذلك ىي لم ِ
تؤد إلى تغيير موازين القوى الدولية وإنما صعود قوى دولية
منافسة للواليات المتحدة عالمياً كالصين والهند والبرازيل ليس بسبب االحداث وانما ألسباب
ال عالقة لها باألحداث(.)16
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االتجاه الثاني :يرى أف االحداث تم افتعالها ووظفت كصناعة امريكية ،وفي ىذا االتجاه

ظهرت وجهات نظر :االولى ترى أنها خطط لها امريكياً ،والثانية ترى أنها خطط لها يهودياً
وصهيونياً ،فبعض يرى أف كل ما جرى بعد االحداث لم يكن مقبوالً فاألحداث لم تنشأ واقعاً

جديداً واستراتيجيات جديدة ،لكنها ىيأت الفرصة وربما عجلت في تنفيذ استراتيجيات
وخيارات كانت معدة مسبقاً(.)17
االتجاه الثالث :يجمع بين وجهتين أيضاً ،االولى رسمية والتي نصت على تورط مجموعة
حددت صلتها بتنظيم القاعدة تدربوا داخل الواليات المتحدة ،واستفادوا من فسحة
الديمقراطية االمريكية في التخطيط لتلك الهجمات ،أما الوجهة الثانية فتقف على أي انقالب
من داخل امريكا ضد امريكا الرأسمالية المغرقة بالمادية والنفعية وضد العولمة وآثارىا

السلبية(.)18

والسؤاؿ المطروح ىنا لماذا تهتم الواليات المتحدة االمريكية اكثر من غيرىا من دوؿ
العالم بهذا المفهوـ ،علماً أنو مفهوـ اإلرىاب يهدد األمن والسلم الدوليين ،فهناؾ قوى
عالمية اخرى غير الواليات المتحدة االمريكية وىي القوى الصاعدة ،كالصين واالتحاد
االوروبي اكتفت بشجب ىذه االعماؿ كونها لم تر ِاع حقوؽ االنساف وىدد األمن السلمي ،في

حين أف الواليات المتحدة االمريكية تبنت مكافحة ىذه الظاىرة فكراً وعمالً ،وقفت إلى
جانب العديد من الدوؿ السيما الدوؿ التي تنشط فيها ىذه الظاىرة.

والواقع أف مسالة القطب الواحد وممارساتو ،ىي بذاتها تكاد تكوف تفكيكاً للبنية
االمبراطورية االمريكية في جوانبها السياسية ،وخصوصاً فيما يتعلق بعالقات الواليات المتحدة
بالعالم ،بعد أف اتضح أف ما يحفل بو المسرح الدولي من مشاكل وازمات وعوارض وقتية
ودائمية ،ليس بقدرة وامكانات قوة واحدة أف تتصدى وتضع الحلوؿ لها ،ألف التفرد في إدارة
االزمات ،لم يعد ممكناً.
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"والبد من االشارة إلى أف ىذه االحداث لم تكن مجرد تغير عادي من السياسة

الخارجية االمريكية في نطاؽ العالقة بين االستمرارية والتغيير اللذين تشهدىما سياسة أي دولة

لكنها ولدت تغيرات تؤسس لتحوؿ في االستراتيجية العالمية للواليات المتحدة والعالم برمتو،
كما كشف عن تحوؿ جرى صياغتو تدريجياً ونعايشو األف مؤشراتو وتجلياتو االولى التي
ستدعم فيما بعد.
إف قضية اإلرىاب وظفت من قبل الواليات المتحدة إلعالف حرب استنزاؼ ترمي إلى
تدمير أي معارضة ممكنة للوضع القائم على السيطرة االمريكية ولتعزيز النزعة الصدامة مع
العالم من االستراتيجية االمريكية .لذا فمن المالحظ أف التوجو االستراتيجي الخارجي الذي
نتج عن احداث /22ايلوؿ 1002/ىو توجو ىجومي عسكري وىذا وما بعد منعطفاً من
مستوى التخطيط االستراتيجي وبخاصة االستراتيجيات الفرعية حيث أف الهرـ االستراتيجي
بفرعياتو السياسية والعسكرية واالجتماعية اعطى االولوية لالستراتيجيات العسكرية بحيث
تكوف حاضرة مع االستراتيجيات الفرعية االخرى)).

إف احداث  22ايلوؿ  1002قد قدمت فرصة استثنائية للواليات المتحدة كي

تستكمل المسار الذي كانت قد بدأتو في حرب الخليج عاـ  ،2992وتفرض نظامها العالمي
القائم على االحادية القطبية والهيمنة االمبراطورية غير أنها وضعت نفسها اماـ تحديات لم
تكن لها اىمية مسبقاً ،ففي الوقت الذي سمح فيو للواليات المتحدة أف تبرر سياستها
وتوسعها بحجة الدفاع عن النفس بعد احداث  22ايلوؿ ،1002إال أف ىجومها االمبراطوري
وطموحها المعلن لقيادة العالم ،قد اظهر ىشاشة استراتيجية الواليات المتحدة االمنية وضعفها
وضعف حدود التفوؽ الذي تتمتع بو الواليات المتحدة ،وقدرتو على تأسيس قاعدة صلبة

لنظاـ دولي جديد قائم على االحادية القطبية(.)19
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ادلبحج الخالج

احلرب على اإلرهاب

تميزت المرحلة التي تلت احداث /22ايلوؿ 1002/بسمات خاصة في عملية صنع

القرار والتي يكاد يكوف معظمها مرتبط بالعقيدة الرئاسية الجديدة وىذا ما وصفتو مادلين
اولبرايت في كتابها بأف السياسة الخارجية االمريكية واالداء االستراتيجي االمريكي لها يتأثر

بشكل كبير بالمعتقدات التي يحملها الرئيس وفريقو الرئاسي( .)30حيث شكلت ىذه
المعتقدات دوراً مباشراً في عملية صنع القرار االستراتيجي وىو ما اطلق عليو الرئيس
االمريكي االسبق جمي كارتر عبارة انحراؼ السياسة الخارجية االمريكية في عهد إدارة الرئيس
جورج دبليو بوش(.)32

والحاصل أف االدارة اليمنية الحاكمة في واشنطن بما يسيطر عليها من توجهات
متطرفة اطلقت ما تسميو بالحرب ضد اإلرىاب من مفاىيم مغلوطة ،واتبعت اليات شاذة
لتنفيذ ىذه الحرب ،فكانت النتيجة المتيقنة لحد األف أف عالم ما قبل ىذه الحرب كاف اكثر
أمناً مما اصبح عليو األف بعد أف بدأت مراحل ىذه الحرب تدور بشدة ،وتدؿ مؤشرات عديدة
على أف اإلرىاب ربما يجد ارضاً اكثر خصوبة في المستقبل مما ىو عليو الوضع الراىن ،وىذا
نابع من الخلل الشديد الذي يعتري طبيعة ىذه الحرب .فهذا الخلل يرجع إلى التكيف

الخاطئ لتلك الحرب ،وىو خطر حقيقي ويجب التصدي لو انطالقاً من مفاىيم غير متحيزة
وباليات مشروعة ،ولكن الذي حدث أف ىذه الحرب قد عكست تحيزاً فجأً وسافراً في
الوقت نفسو لصالح رؤية بعينها اعطت لنفسها الحق في تحديد ما الذي يمكن أف يسمى

باإلرىاب وما الذي ال يعد ارىابا ،ويأتي اليات تجب مواجهتو.
كاف ألحداث /22ايلوؿ 1002/االثر الكبير في تغيير مفهوـ العدو الجديد تجاه
الواليات المتحدة إذ ادركت االدارة االمريكية بأف الواليات المتحدة قد دخلت عصراً
اصبحت فيو التحديات الجديدة التي تواجو األمن القومي اوسع انتشاراً ،واقل تأكيداً ،وبات

من الصعب تعريفها أو الدفاع ضدىا ومن بينها اإلرىاب وحرب المعلومات وانتشار اسلحة
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الدمار الشامل ووسائل نقلها واحتماالت امتالؾ الجماعات المسلحة لها ،والدوؿ المارقة التي

تدعمها وتؤمن لها المالذات األمنة(.)31

نعتقد أف الواليات المتحدة االمريكية قد نجحت في خلق بيئة مناسبة لتنشئة ونمو
ىذه الظاىرة واستطاعت بمراحل عديدة من الوقت دفع المتطرفين باتجاه ىذه المعارؾ
ابتداء من عاـ  1004وحتى األف ،وضمن مسميات مختلف منها التوحيد
للتخلص منهم
ً
والجهاد ،القاعدة ،واخيراً داعش .مستثمرة الفوضى الخالقة التي تعيشها المنطقة والتناحر
الطائفي والعرقي ،وخير شاىد على ذلك االعداد الكبيرة من المقاتلين االجانب المشاركين في
ىذه المعارؾ وتحديداً في العراؽ وسوريا وكأنها حرب كونية.

وفي ىذا االطار جاءت عقيدة بوش االبن والتي يدافع عنها تيار المحافظين الجدد

على مبادئ ثالثة ىي التي تحدد مهمة الواليات المتحدة المستقبلة ومسؤوليتها العالمية ممثلة

بما يلي(:)33

 .2االنتقاؿ من الردع إلى االستباؽ لمواجهة المخاطر الناجمة عن اإلرىاب وانتشار اسلحة
الدمار الشامل.

وقد اكد بوش االبن على ذلك حين التقى بطلبة الكلية العسكرية االمريكية ما نصو "لو لم
نقم باحتالؿ العراؽ وافغانستاف لكاف االرىابيين يتجولوف في شوارع شيكاغو ويفجروف
انفسهم .وىذا خير دليل على تطبيق مبدأ الضربة االستباقية االستراتيجية االمريكية.
 .1االنتقاؿ من االحتواء إلى تغيير االنظمة باعتبار أف الحكومات االستبدادية ىي في ذاتها
خطر على المصالح القومية للواليات المتحدة.
 .3االنتقاؿ من الغموض إلى القيادة بمعنى وعي الواليات المتحدة بدورىا الريادي في العالم
وتبوا مسؤوليتها بصفتها االمينة على استقراره.
ولما كاف العدو ىو اإلرىاب ليس دوالً أو كيانات قائمة على ارض لها عنواف معروؼ

فهو يوسع من دائرة االىداؼ التي يرمي إلى توجيو ضرباتو الوقائية وتدخلو الدفاعي ضدىا

لتشمل ما يقرر أنو دوؿ ترعى اإلرىاب وتحوز اسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية(.)34
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ىذه الرؤية خلقت فجوة كبيرة بين ما تريد أف تحاربو الواليات المتحدة وبين ما الذي

يجب أف يحارب فعالً ،ولتقريب القوؿ لألذىاف نشير ىنا إلى الموقف االمريكي من حركات
المقاومة الفلسطينية ،فالرؤية االمريكية تضع ىذه الحركات في خانة اإلرىاب ،وفي المقابل
تعد ارىاب الدولة المنظم الذي تمارسو اسرائيل دفاعاً عن النفس .فالرئيس جورج بوش قد
اعلن أنو يريد أف يصحح التوازف االقليمي في عملية الصراع العربي -االسرائيلي لمنطقة
الشرؽ االوسط بقولو "اننا سنعيد التوازف االقليمي لصالح اسرائيل ،خاصة إذا ما رفض الطرفاف
عملية السالـ التي نسير بها ،فأننا سنفرضها عليهم لحماية عالقات الصداقة مع اسرائيل"

()35

وىذا بالضبط ما ترمي لتحقيقو الواليات المتحدة في منطقة الشرؽ االوسط.
بالطبع أف من حق الواليات المتحدة أف تقوؿ ما تشاء ،أو أف تضفي قدسية على ما
تريد ،ىذه ليست المشكلة ،وال الهدؼ ىنا تقيم ىذه الحرب من منظور اخالقي ،بل محاولة
نقلها إلى ارضية سياسية ،على الرغم من أف واشنطن تحاوؿ تسويقها في ثوب اخالقي ،ومن
منظور الصراع بين الشر والخير.

فالسؤاؿ المطروح ىنا اذف دائماً نسمع أف الواليات المتحدة االمريكية تشير إلى أف
ىذا الحزب أو المنظمة أو الدولة تدعم اإلرىاب وتضيفها في القائمة السوداء ،ومن ثم ال
تلبث أف ترفع العقوبات ،وماىي المعاير التي تعتمدىا الواليات المتحدة االمريكية في تنبني
ىكذا منهج ومن اعطاىا ىذه الصالحيات وىل ىناؾ اجماع دولي على ىكذا توصيف ،وأين
دور االمم المتحدة ،علماً أف ىناؾ اختالؼ بين توصيف ظاىرة اإلرىاب من وجهة نظر االمم
المتحدة ووجهة النظر االمريكية .فاألمم المتحدة تعرؼ اإلرىاب على أنو كل عمل يؤدي إلى

القتل الجماعي ،وبالتالي جعلت الباب مفتوحاً لكل اشكاؿ القتل في توصيفو بانو قد يكوف

عمالً ارىابياً؟؟.
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وفي ىذا االطار تكوف استراتيجية الواليات المتحدة فيما يتعلق بالحرب على اإلرىاب

ىادفة إلعادة بناء بيئة دولية والشراكات االستراتيجية بصورة كاملة ،وىذا ما اشار إليو جي.

جوف .كيكنبري قائالً "أف مقتضيات الحرب ضد اإلرىاب تخفي عمق جيوبوليتيكي خصوصاً
في اطار ما تحتاج إليو الواليات المتحدة من متطلبات ألجل ضماف سيطرتها على العالم"(.)36
ويصف انتوني كورسماف استراتيجية األمن القومي للعاـ  1001بقولو "أف أي
استراتيجية أو عقيدة عسكرية تركز بصورة بحتة على البعد العسكري للحرب ،وبخاصة في

معايير القتاؿ التقليدي ىي فاقدة للعقل إلى درجة تجعلها وصفة إللحاؽ الهزيمة بالذات"(.)37

إف صحة االنتقادات السابقة تؤكدىا المرتكزات االساسية في استراتيجية الواليات

المتحدة لمحاربة اإلرىاب والتي تمثلت بما يلي(-:)38

 .2التدخل السياسي والعسكري في كافة المشكالت العالمية.
 .1توسيع حلف شماؿ االطلسي وبصورة يضمن لها وجود دائم في المناطق الجيو استراتيجية
في العالم.

 .3تسخير االمم المتحدة لتكوف غطاء شكلي لدور الواليات المتحدة السياسي والعسكري
واالقتصادي الجديد.
 .4السيطرة على منابع النفط بما يتوافق مع المفهوـ الجديد لألمن القومي االمريكي.
 .5اتباع سياسات اقتصادية مشروطة في بعض الدوؿ من اجل صياغة سياسات تتوافق مع
مصالح الواليات المتحدة.
إف المشكلة الحقيقية ىي في كيفية فهمنا نحن –كعرب ومسلمين -لهذه الحرب وما
جاء فيها من دعوات امريكية للتغيير واالصالح السياسي ،فحالة االستقطاب ىذه ،خلفت
جدالً كبيراً حوؿ دور الواليات المتحدة المنتظر في دعم عمليات التحوؿ الديمقراطي في
الدوؿ العربية واالسالمية.
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ولقد حالت حالة االستقطاب ىذه دوف مناقشة الموضوع من زاويتين جادتين ،اولهما

مصلحة الواليات المتحدة في اشاعة الديمقراطية في الدوؿ العربية واالسالمية ،وثانيهما خبرة
الواليات المتحدة في دعم التحوؿ الديمقراطي في العالم اوالً والوطن العربي ثانياً ،كذلك
خبرتها في ىدـ الدوؿ واعادة بنائها كالعراؽ.
إذ تميز منهج التفكير االمريكي في عهد بوش االبن بتفضل خيار التحوؿ ال البقاء ،إذ
كاف بوش وفريقو من المحافظين الجدد يفضلوف التحوؿ على االوضاع وىم مدركين بأنهم

قادرين على انهاء الطغياف ونشر الديمقراطية( .)39لقد حدد المحافظوف الجدد المهمة في
العراؽ بحسب تعبير فوكوياما على أنها مجرد التخلص من النظاـ القديم .في حين يرى
الليبراليوف الجدد أف ىناؾ عملية طويلة تتطلب بناء المؤسسات لسد الفراغ(.)40

وفي الواقع فأف االحتكاـ لذلك ،ربما يحبط آماؿ المراىنين على الدور االمريكي في
دعم عملية التحوؿ الديمقراطي في الوطن العربي والعالم االسالمي ،والنظر لو ببعض الريبة
والشك .إذ أف الواليات المتحدة قد تعلم أف حلوالً ديمقراطية في الدوؿ العربية واالسالمية،

على االقل في المستقبل المنظور ليس من مصلحتها ،خاصة في ظل حالة من الحنق الشديد
في الشارع العربي على سياسة الواليات المتحدة.
إف جميع المؤشرات تشير إلى أف الواليات المتحدة االمريكية لم تكن جادة في بناء
عراؽ ديمقراطي قوي ،بل أرادت أف يكوف بلد تشغلو ملفات ساخنة مختلفة منها الفساد
ومنها تردي الوضع االمني ىادفة إلى ذلك لبناء فوضى خالقة .فالمالحظ أف الواليات
المتحدة االمريكية تبنت اطاراً عاما للديمقراطية في حين غاب المحتوى الحقيقي في بناء
الديمقراطية والمتضمن اقامة مؤسسات رقابية وتشريعية ناجزة.
كما واف السلوؾ السياسي للواليات المتحدة في العراؽ كاف مشتتاً فبدؿ من تبني
عراؽ ديمقراطي عبر خطة واضحة لهذا البناء كالخطة الواضحة للهدـ ،قامت بشرعنة
االحتالؿ عبر تسخير االمم المتحدة الستصدار القرار  ،2483وما تال ىذا من رفض االمم
المتحدة االشراؼ على العراؽ بعد انهيار نظامو السياسي السابق ،مما جعل البلد تنزلق لحرب
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طائفية اسهمت في تردي وضعو بعد انهيار البنى التحتية فيو وعلى مرأى من قوات االحتالؿ
االمريكية .كما واف لزراعة الديمقراطية في بيئة مغايرة لها عامل مهم من عوامل فشل حملة

الواليات المتحدة المزعومة على اإلرىاب.
في اطار عقيدة بوش تم شن حربين االولى على افغانستاف والثانية على العراؽ ،انطالقاً
من مبدأ أف ىذين البلدين كما تدعي الواليات المتحدة االمريكية يمثالف محور الشر ،إذ تم
شن الحربين بعمل انفرادي مما جعل ىذه االستراتيجية تتسم بطابع ىجومي وبتفسير احادي
لمصادر التهديد ،االمر الذي جعل فوكوياما يتنبأ بأف ىذه العقيدة لن يكتب لها االستمرار في

والية بوش الثانية وىذا ما تم بالفعل(.)42

وحينما تسلم باراؾ اوباما إدارة البيت االبيض بدأت تشكل جملة من التبديالت في
العقيدة االستراتيجية للواليات المتحدة من خالؿ تبدؿ الرؤيا للمتغيرات والقوى االقليمية
والدولية.
فمن حيث المقارنة بين ادارتي بوش واوباما يصف سكوت ريتر منهجية الرئيس بوش

بسوء التقدير وعدـ التنسيق على عكس منهجية اوباما القائمة على التنظيم والتنسيق بين
جميع افراد طاقمو الرئاسي للحيلولة دوف اضطراب في االولويات والخيارات المتاحة ،فعلى
الرغم من المرونة التي اتسمت بها سياسة اوباما إال أنو يتسم بالحزـ عند المواقف والقرارات
االستراتيجية كالتعامل مع افغانستاف وفتح الحوار مع ايراف محاوالً احداث نقطة تحوؿ في
العالقة مع العالم االسالمي(.)41
مع بداية عهد الرئيس اوباما كاف ىنالك رغبة حقيقية في انتهاج الواقعية السياسية
وليس الليبرالية المستنيرة في الشؤوف الخارجية والسير على خطى الرئيس االمريكي االسبق
بيل كلينتوف من خالؿ التأكيد على سياسة القوة والمصالح الوطنية وحقوؽ االنساف وسيادة

القانوف(.)43
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وكاف االنتقاؿ االستراتيجي قد تمثل في االنسحاب االمريكي من العراؽ بصورة منظمة

ودقيقة ونقل المسؤولية للعراقيين اوالً ،وكذلك الحاؿ بالنسبة ألفغانستاف وبث استراتيجية
افغانستاف -باكستاف والحيلولة دوف وجود مالذ آمن لإلرىابيين وعدـ تمكين طالباف من
اسقاط الحكومة االفغانية(.)44

لذا فقد شعر الكثير من الدوؿ العربية بأف الواليات المتحدة ىي القوة التي تضمن لها
امنها واستقرارىا خاصة بعد خطاب اوباما في القاىرة ،وىذا ما يفسر اسس االستراتيجية
االمريكية الجديدة التي تأطرت بالبحث عن صيغ ليبرالية جديدة تسعى لتحقيق الغايات

الديمقراطية مع نظرة جديدة للتنمية والمؤسسات الدولية(.)45

وفي ىذا االطار ركزت إدارة اوباما على أف الحرب العسكرية في الشرؽ االوسط
خرجت عن المسار ،فاستراتيجية األمن القومي في ادارتو تعد التدخل المفرط يمكن أف يؤدي
إلى تجنيد االرىابيين وتزيد من رغبة اعداء الواليات المتحدة على محاربتها وكذلك تقلل من
ارادة االخرين للعمل مع الواليات المتحدة(.)46

لذا ركزت استراتيجية األمن القومي الصادرة عاـ  1009على ضرورة اعادة المسارات

القائمة على العالقة بين الوكاالت والمؤسسات االستخبارية ،وتمكين مؤسسات األمن القومي
من االستعداد لالزمات المفاجئة السيما في ظل التطورات في الشرؽ االوسط إذ تساىم ىذه
االجراءات في تطوير النظاـ االستشاري بهذه المؤسسات .في حين ركزت استراتيجية األمن
القومي للعاـ  1020على الجانب االقتصادي العتبارات تتعلق بأىمية ىذا العامل في وظيفة
الواليات المتحدة عالمياً ،فالصدمات الموجهة لالقتصاد العالمي تؤثر وبشكل كبير على
فقداف الوظائف ومن ىنا جاءت الحاجة إلى توسيع الشراكات االقتصادية مع الحلفاء من اجل
تأمين االقتصاد العالمي.
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ما اثبتتو الوقائع أف ما تطرحو الواليات المتحدة االمريكية من اصالحات في النظم

السياسية والمؤسسية وضرورة التعامل مع العديد من المصطلحات ومنها حقوؽ االنساف
والمشاركة السياسية ،كلمة حق يراد بها بطاؿ فيو دائماً تفسر الحقائق والمفاىيم لغايات
سياسية معروفة متمثل بتشديد القبضة االمريكية على المناطق الحيوية.
إف طبيعة االنتقاؿ التدريجي من التفرد إلى المشاركة يؤخر االنموذج الذي يتبناه
مخططو استراتيجية األمن القومي في تنفيذ السياسات فضالً عن أنها تضع الصياغات المناسبة

للتعامل مع المتغيرات والمعطيات المحيطة بها .فالهدؼ ىنا ىو نقل الجدؿ حوؿ قضية ىذه

الحرب ومن ثم ما تطرحو االدارة االمريكية من دعاوي لإلصالح السياسي في الدوؿ العربية
واالسالمية خطوة جادة لألماـ بعيداً عن حالة االستقطاب السائدة حياؿ ماىية ىذه الحرب.

وعلى الرغم من أف ىذه المتطلبات تقع في خانة ما ينبغي أف يكوف مما ال يصب في مصلحة
الواليات المتحدة ،فعلى الواليات المتحدة أف تدرؾ نبذ حالة المراىنة على دور امريكي داعم
لإلصالح السياسي في الوطن العربي والعالم االسالمي ،ليقع الموضوع االمريكي كما ينبغي أف
يكوف في دائرة السياسة األيديولوجية.
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اخلامتـــــــة

الشك أف ىجمات  /22ايلوؿ 1002 /تعد االنطالقة الحقيقية للقرف الحالي والتي

دشنت نوعاً جديداً من الحروب تخوضها الدولة االكبر ،وىي الواليات المتحدة االمريكية،
ضد اعماؿ ارىابية تنفذىا جماعات مجهولة.
وبهدؼ اضفاء مسحة حضارية على تلك الحرب ،ادخلت الواليات المتحدة مفردات
على استراتيجيتها الجديدة لألمن القومي كالتدخل االنساني واشاعة قيم الديمقراطية ،واسقاط
نسق القيم االمريكية بوصفها االنموذج العالمي الجديد باالقتداء ،إال أف الوقائع السياسية على
ارض الواقع في العراؽ وافغانستاف اثبتت العكس عندما تنبت الواليات المتحدة سياسة
خارجية قائمة على اساس اسبقية اللجوء لألدوات القتالية في إدارة االزمات الدولية يمكن عن
طريقها أف تلجأ الواليات المتحدة إلى استخداـ وسائل شتى بعيدة عن الشراكة واالجماع
الدولي في حروبها (المستقبلية).
وفي ىذا االطار حاوؿ الرئيس االمريكي اوباما اعادة تلميع صورة الواليات المتحدة من
خالؿ خطابات اكثر انفتاحاً على باقي العالم واكثر رغبة في تجسير الهوة التي خلفها سلفو،
خاصة في مقاربتو مع العالم االسالمي ،وقد عبر عن ذلك من خالؿ خطاب القاىرة في

 1009وكذلك عن طريق التزامو بإيجاد تسوية لنزاع الشرؽ االوسط .وفي آيار  1020قررت
إدارة الرئيس االمريكي اوباما التخلي عن مصطلح الحرب على اإلرىاب والتركيز على ما
وصفتو باإلرىاب الداخلي ،وذلك عبر استراتيجيتها الجديدة لألمن القومي ،إذ نصت الوثيقة
على أف الواليات المتحدة ليست في حالة حرب عالمية على اإلرىاب أو على االسالـ ،بل
ىي حرب على شبكة محددة تتمثل ب تنظيم القاعدة واالرىابيين المرتبطين معو.
وعلى ىذا االساس تسعى الواليات المتحدة االمريكية لفرض تحالفات وتدخالت
واحتالالت دولية وفق تصورىا ورؤيتها لمفهوـ اإلرىاب تحت شعار مكافحة اإلرىاب فالعدو
ىنا ىو ضبابي غير واضح ،وغير محدد المالمح ،وغير محدد المكاف ،فهو عدو الال متوقع.
وتحت ذريعة مكافحة اإلرىاب بالصيغة االمريكية ىذه تفوض االدارة االمريكية نفسها في كل
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ما تحب ضد من تكره حتى لو دخلت في متاىات االحتالؿ ونتائجو الوخيمة على شعبها

والشعوب االخرى التي تم احتاللها.

وبناء على ما تقدـ وجد اوباما في تنظيم دولة الخالفة في العراؽ والشاـ المعروفة
ً
اختصاراً ب (داعش) فرصتو الجديدة ،فالكل يرى أف ىذا التنظيم يمارس اإلرىاب وال تمت

أعمالو لإلسالـ بصلة ،وال يمكن ألي محايد الدفاع عنها ،فإرىابها ليس ضد النصارى أو

الفرؽ االخرى ولكنو بالقدر نفسو ضد المسلمين السنة والسلفيين ،لذلك قدـ داعش نفسو
على طبق من ذىب ألوباما كي ينفذ مخططات االدارة االمريكية على االراضي العربية.
ففي حقيقة االمر فاف الواليات المتحدة تفضل دائماً البحث عن كبش فداء لتبرير
وتغطية فشلها في سياستها الخاطئة أزاء بلداف وشعوب العالم .تلك السياسة التي وضعها
الكاتب االمريكي ستنالي ىوفماف بأنها عبارة عن "مبدأ تزيف االدراؾ وتزيف التحليل أيضاً
ألنها تبسط المواقف الشديدة التعقيد وتتميز بالصيغ الجاىزة حيث تستر حقائق بالغة التداخل
إلى مجرد شعارات مقدسة .كما أنها تتميز بالسطحية الف ىذه الشعارات تكشف عن نوع من

الجهل بالصيرورة السياسية والتاريخية واالجتماعية التي ينبغي أف تكوف موضع اىتماـ السياسة

الخارجية االمريكية".
وخالصة القوؿ أف مفهوـ اإلرىاب والحرب عليو انطلق من عقدة التفوؽ ،إذ ما طرحتو
االدارة االمريكية من اصطالح سياسي كاف مقصوداً بو اتباع االنموذج االمريكي ،مما يشير إلى

تجاىل الخصوصية الحضارية لكل شعب .ولم تكن المطالبات االمريكية بأحداث تغيير في

المجتمعات العربية واالسالمية على غرار مطالبتها بإصالح نظاـ التعلم بغية اشاعة قيم ىذا
االنموذج سوى مثاؿ واضح على ذلك.
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Abstract
USA war raised, against what Washington calls as terrorism,
many important questions where contradicting answers have been
debated. In light of the intensive USA propaganda trying to add a
apostolic character on this war, this war has succeeded to some
extent in mixing a tangle of conflicts. So, it is necessary to reemphasize the process of the facts in order to fasten them tightly to
face the storm that propaganda launched specifically after the events
of September of 2001 which is the actual start of the current century
and its consequences.
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