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 الملخص

( 1391 – 1391الحخب العالسية الثانية )مثل خخوج الػاليات الستحجة األميخكية مغ       
مشترخة إيحانًا بػالدة مخحمة استخاتيجية وسياسية ججيجة تسثمت بالخغبة الجارفة التي اجتاحت 

نيا األوساط الدياسية األمخيكية , بزخورة اف تأخح واششصغ بدماـ ؾيادة الدياسة الجولية , سيسا إ
وبالخغع مغ  في مػاجية التحجيات ما بعج الحخب,( افخند –ادركت مبكخًا ضعف الحمفاء )بخيصانيا 

(  Propaganda) اف واششصغ كانت قج اعتسجت في استخاتيجياتيا تمظ عمى آليات وأدوات دعائية
 ؼ بػجو الخصخ األحسخ الدػؼياتي .بسا سسي السحافطة عمى الدمع الجولي والػقػ  تأتدس

األشخؼ مػقفيا الػاضح والخاسخ مغ أف وفي ضػء ذلظ سجمت السؤسدة الجيشية في الشجف      
الغخب ال يسكغ أف يتعاشفػا مع اإلسالـ او يخوجػا ألدبياتو , أضف الى ذلظ حخصت السخجعية 
الجيشية عمى الشأي بشفديا ونفػس أتباعيا مغ الذيعة عغ الجخػؿ في معتخؾ الرخاعات الجولية في 

 الفاتيا الفكخية واأليجيػلػجية .تمظ السخحمة التاريخية والدياسية التي أتدست بحجة خ
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The American strategy in the Middle East and the position of the 
Shiite religious establishment towards it 

Dr. Abdul-Zahra Shahid A. Al-Hasnawi  

College of Archeology/ University of Dhi Qar 

    Such as the exit of the United States of America from World War II 
(1931 - 1945) victorious, marking the birth of a new strategic and 
political stage, represented by the overwhelming desire that swept the 
American political circles, the need for Washington to take the lead in 
international politics, especially as it realized early on the weakness of the 
allies (Britain - France). In the face of post-war challenges, although 
Washington had relied in its strategies on propaganda mechanisms and 
tools, it was characterized by what was called maintaining international 
peace and standing up to the Soviet red danger. 

     In light of this, the religious establishment in Najaf recorded its clear 
and firm position that the West could not sympathize with Islam or 
promote its literature. In addition, the religious authority was keen to 
distance itself and the souls of its Shiite followers from entering the fray 
of international conflicts at that historical and political stage that It was 
marked by the sharpness of its intellectual and ideological differences. 
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 المقدمـــة

تعج السخحمة التاريخية التي عقبت الحخب العالسية الثانية مغ اشج السخاحل تعقيجا في بشاءىا    
الدياسي واأليجيػلػجي ، مسا انعكذ سمبا عمى مجسل العالقات الجولية التي سادىا الذظ الستبادؿ 

 وفػبيا الحخوب الستقابمة . 
بخز وتخاجع دور كل مغ )بخيصانيا الػاليات الستحجة بػصفيا القصب الجولي االؼبعج بخوز    

( وسيادة روح التشافذ الجولي بعج اتزاح معالع القصب الجولي السشافذ لػاششصغ والسختكد وفخندا
اصال في االتحاد الدػفيتي الحي يعج دولة ايجيػلػجية بامتياز تعتسج في ادارة سياستيا عمى الفكخ 

ي ، مسا عج تيجيجا واقعيا لمجوؿ الغخبية وال سيسا الػاليات الستحجة التي انجفعت ببشاء الذيػع
استخاتيجيتيا التي ارتكدت عمى رؤى بخاغساتية شجيجة التصخؼ وىحا ما شيجتو مشصقة الذخؽ االوسط 

أي التي وججت فييا واششصغ انيا السشصقة االكثخ تعقيجا واالىع استخاتيجيا كػنيا تسثل بحدب ر 
 صانع الدياسة االميخكية صمب الخيارات السفتػحة والستعجدة بيج ساسة واششصغ . 

وعميو رسسػا استخاتيجياتيع باالعتساد عمى ما تدخخ بو السشصقة مغ مسيدات فالشفط والسػقع     
الجيػسياسي بل وحتى الجػانب العقائجية والجيشية باعتبارىا ضج نػعي غاية في االىسية في الرخاع 

 ع الدػفيت . م
وبالخغع مغ اعالف واششصغ انيا تعتسج الفكخ الميبخالي في رسع سياستيا الخارجية اال اف     

الحؿيقة التي ال يذػبيا شظ انيا تعتسج في تحجيج مقػمات استخاتيجيتيا اتجاه الذخؽ االوسط عمى 
)اوليغارشية( سياسية تتسحػر في مؤسدات محجدة ججا مشيا )البتاجػف( وزارة الجفاع ووزارة 

 خارجية ووكالة االستخبارات السخكدية  ال
وفي ضػء ما تقجـ يأتي ىحا البحث كسحاولة اكاديسية الستجالء حؿيؿية تمظ االستخاتيجية     

ومػقف السؤسدة الجيشية الذيعية مشيا والستسثمة ) السخجعية الجيشية ( التي حخصت عمى ابعاد 
 اتباعيا عغ مجسل التشافذ الجولي السحتجـ .

حػر البحث باتجاىيغ اوليسا بحث في شخيقة الفكخ االسالمي ودور السؤسدة الجعائية يتس    
واالعالمية االميخكية ؼيو ومػقف عمساء الذيعة مشو في ما جاء السحػر الثاني ليدمط الزػء عمى 

( لسخجعية في افذاؿ تمظ التحجيات )الحذج الذعبي انسػذجاالتحجيات الغخبية السعاصخة ودور ا
لبحث عمى مجسػعة متشػعة مغ السرادر تقف في شميعتيا الػثائق االميخكية السشذػرة اعتسج ا



 االسرتاتًجًة االمريكًة يف الشرق االوسط ومىقف املؤسشة الدينًة الشًعًة منوا

 احلشناوي شوًد  عبد الزهره                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدر ) ةلة رااسا  تاايخًةجم 
193 

 

193 

لسؤلفييا اضف الى ذلظ  سيةوالديا يةالفكخ  ىاتوغيخ السشذػرة فزال عغ كتب متعجدة االتجا
تسخس البحث عغ نتائج ميسة مشيا اف واششصغ ال تحجىا في استخاتيجيتيا اتجاه السشصقة اية 

اندانية انسا رأت الشجاح ىػ اليجؼ االسسى واالبخز بخغع مسا سببتو مغ كػارث ثػابت ديشية او 
 لمسشصقة . 

ؼيسا كاف السػقف العقائجي السبشي عمى ثػابت مبجئية ىػ ما ميد مػقف السخجعية الجيشية التي     
سعت الى ابعاد السشصقة وشعػبيا عغ دىاليد الدياسة الجولية التي كانت تبشى ضسغ ثػابت 

 كافميو بػيزة تتدع باف الغاية تبخر الػسيمة . مي
  -المحور االول :

 * الفكخ االسالمي في الشذاط الجعائي االميخكي ومػقف عمساء الذيعة مشو
( مشترخة 1391 – 1391مثل خخوج الػاليات الستحجة األميخكية مغ الحخب العالسية الثانية )    

ججيجة تسثمت بالخغبة الجارفة التي اجتاحت األوساط إيحانًا بػالدة مخحمة استخاتيجية وسياسية 
الدياسية األمخيكية , بزخورة اف تأخح واششصغ بدماـ ؾيادة الدياسة الجولية , سيسا إنيا ادركت 

فخندا ( في مػاجية التحجيات ما بعج الحخب وفي مقجمتيا  –مبكخًا ضعف الحمفاء ) بخيصانيا 
القػة الدػؼياتية , وبحلظ شفى عمى سصح الػجػد  االمتجاد الذيػعي الستسخكد اساسًا في

( , وبالخغع Bipolar systemاالستخاتيجي ماسسي  بػ )القصبية الثشائية( والشدق الثشائي القصبية )
 مغ اف واششصغ كانت قج اعتسجت في استخاتيجياتيا تمظ عمى آليات وأدوات دعائية

(Propaganda  أتدع بسا سسي السحافطة عمى الدمع الجولي والػقػؼ بػجو الخصخ األحسخ )
 الدػؼياتي . 

بيج أف الشطخة الستفحرة ليحه االستخاتيجية والستسعشة لسفخداتيا وحيثياتيا يججىا سعي متػاصل    
وكبيخ لتحقيق ىجؼ رئيذ ىػ ) أمخكة العالع ( إذ اعتقج صانع القخار الداسي األمخيكي انيا 
الػسيمة السثمى لتحقيق األىجاؼ ذات السجيات البعيجة , حيث كانت واششصغ وقادتيا يحمسػف بؿياـ 
عالع اميخكي واحج تكػف ؼيو الكخة األرضية مجخد مداحة يسكغ الترخؼ بيا حدبسا تسميو 

 (1)السرالح األمخيكية.
اششصغ أسذ استخاتيجية الدػؼياتية ( أرست و –وعميو ونطخًا لتصػرات السػاجية ) األمخيكية     

بشيت عمى بجييية وجػد ) عجو داىع ( حتى لػ كاف وىسي ) افتخاضي ( مغ أجل أف تكػف 
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استعجاداتيا بسدتػى األحجاث , مع مخاعاة ايجاد وسائل مداعجة في ادارة ىحه االستخاتيجية 
  (2).  (open optionsواالزمات التي قج تقع وتحتل تمظ بسا يعخؼ بالخيارات السفتػحة والستعجدة)

وقج كاف أبخز سسات ) استخاتيجية الخيارات السفتػحة ( األمخيكية استخجاميا أسمػب ) الزج     
وىػ ما أفخزتو مخحمة الخسديشيات مغ القخف العذخيغ إذ استصاعت  (3)الشػعي او القػة السزادة (

خاعاتيا مع االتحاد الدػؼياتي اإلدارة األميخكية تجشيج الفكخ القػمي والفكخ اإلسالمي الدمفي في ص
, فاالتجاه األوؿ ضيخ واضحًا مع بجايات تدشع الخئيذ السرخي جساؿ عبجالشاصخ مقاليج الدمصة 

رغب عبجالشاصخ اف يذكل تكتل دولي اسالمي , اال اف  1319في مرخ , ففي آذار مغ عاـ 
لدمصة وازاحة الخئيذ دمحم اإلدارة األمخيكية التي وقفت الى جانبو مغ أجل احكاـ سيصختو عمى ا

نجيب كاف ليا رأي آخخ , اذ لع تخحب الخارجية األمخيكية بيحه الخصػة وحبحت أف تطيخه ) أي 
عبج الشاصخ ( بسطيخ فكخي تقجمي مغ خالؿ التخكيد عمى الخوح القػمية وإشاعتيا في السشصقة 

ى األمخيكية كاف قج العخبية , شخيصة اف يجعل مغ مرخ حرغ كبيخ ضج الذيػعية , ىحه الخؤ 
وزيخ الخارجية األمخيكي  ( مداعجH.Byroodeنقميا الجبمػماسي األمخيكي السعخوؼ ىشخي بايخود)

 . (4)اشاغع معيلذؤوف الذخؽ األوسط الى الدعيع السرخي والحي بجوره  راح يت
يتخكد  اما الزج الشػعي الثاني والستسثل في الفكخ الدمفي فقج عسمت واششصغ أف تجعمو        

اساسًا في الجولة الدعػدية والتي رأت في زعامتيا لمعالع اإلسالمي مع وجػد األماكغ اإلسالمية 
السقجسة ما يػفخ لمحكػمة األمخيكية حخية التعامل مع األحجاث الدياسية التي تشتاب السشصقة , مع 

خاع وتجييخه حخص واششصغ عمى مخاعاة تػازف القػى بيغ االتجاىييغ مغ أجل ادامة روح الر
لرالحيا في مػاجياتيا مع الذيػعية العالسية , وقج اشارت الػثائق األمخيكية غيخ السشذػرة ليحه 
االستخاتيجية بكل وضػح مغ خالؿ دعسيا االقترادي والفكخي لمتخويج لمفكخ الدمفي الدعػدي , أذ 

تػجيات األدارة  أشارت أحجى الػثائق الدخية أف السمظ عبجالعديد آؿ سعػد كخس نفدو لجعع
األمخيكية في السشصقة السيسا حساية السرالح الغخبية في السشصقة مغ جسيع التيجيجات خرػصًا 

 التحجيات الذيػعيػػػػػة , 
أحج كبار رجاؿ السخابخات األمخيكية   A.EDDyففي لقاء جسع بيغ أبغ سعػد والديج آرثخ أيجي 

, ركد ؼيو السمظ الدعػدي عمى أىسية إقامة  1311/ مايذ عاـ 13في الدعػدية , وذلظ بتاريخ 
تحالف سعػدي اسالمي مع الػاليات الستحجة والقػى الغخبية ضج جسيع التحجيات بسا فييا السج 
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الذيػعي وشالب السمظ بزخورة دعع السحىب الػىابي الحي يدعى ألحكاـ سيصختو عمى العالع 
عمى السسمكة لمحج , واشار الى اف  مدمع يتقاشخوف  111,111اإلسالمي , سيسا وإف اكثخ مغ 

دعع واششصغ لو ولمسحىب الػىابي سػؼ يحقق ليا مرالحيا في السشصقة ويؿيع تحالفًا استخاتيجيا 
  (5)مع معطع زعساء العالع االسالمي .

ىحه الخغبة الدعػدية كانت مثار اىتساـ أمخيكي كبيخ , لحلظ دأبت جامعات  امخيكية رصيشو     
( Newjersy university( وجامعة نيػجخسي Princeton universityف ) كجامعة بخندتػ 

( عمى دراسة الثقافة اإلسالمية وتػجيييا ضسغ Library of congressومكتبة الكػنجخس )
( في صخاعيا مع االتحاد الدػؼياتي ,  Multideterrenceاستخاتيجية الخد الستعجد األشكاؿ )

الى ضخورة تػجيو الثقافة اإلسالمية وعقائج اإلسالـ في الرخاع أشاره وثائق أميخكية سخية  عميوو 
مع الذيػعية والسيسا العقيجة الػىابية التي تكػف اكثخ شػاعية لتقبل ىحه األفكار وأكثخ صالبة 

كسا تدارعت الخصى األمخيكية لتصػيخ البشية الثقاؼية واألصػلية لمعقائج  (6)وتصخؼ في تصبيقيا,
لدمؽية , إذ شكمت حمقات ليحا الغخض مع دراسة كافة الخصػات الالزمة مغ اإلسالمية والسيسا ا

مالية الى ثقاؼية الى مصبػعات الى أضيار حخص اميخكا عمى االسالـ بيغ الذعػب اإلسالمية 
  (7)كجدء مغ دعاية أمخيكية ىادفو.

سالمية وىع كل مغ وألجل تحقيق تمظ االستخاتيجية وجيت دعػات لسعطع قادة الفكخ والثقافة األ    
القاضي الذخعي دمحم بغ أحسج الياجخي مجيخ دار التسػيل األسالمي الدعػدي باإلضافة الى الحاج 
أميغ الحديشي والباحث في شؤوف الحخكات اإلسالمية ووزيخ التخبية والتعميع السرخي الدابق دمحم 

 ،بغجاد الى السجتيج الكبيخ كي فيومغ قبل الدفيخ األمخيلػبا , كسا وجيت الجعػة الخسسية عمي ا
والسخجع السعخوؼ الذيخ دمحم حديغ كاشف الغصاء وضسغ مشح القادة , والحي بجوره رفس الجعػة 

  (8)وأكج عجـ ججية واششصغ عمى تخسيخ مبادئ الفكخ اإلسالمي في السجتسعات العخبية .
وفي ضػء ذلظ سجمت السؤسدة الجيشية في الشجف األشخؼ مػقفيا الػاضح والخاسخ مغ أف     

الغخب ال يسكغ أف يتعاشفػا مع اإلسالـ او يخوجػا ألدبياتو , أضف الى ذلظ حخصت السخجعية 
الجيشية عمى الشأي بشفديا ونفػس أتباعيا مغ الذيعة عغ الجخػؿ في معتخؾ الرخاعات الجولية في 

 السخحمة التاريخية والدياسية التي أتدست بحجة خالفاتيا الفكخية واأليجيػلػجية .  تمظ
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وبالخغع مغ ذلظ أؾيست تمظ السؤتسخات والشجوات لجراسة الثقافة اإلسالمية وتخويج ليا ضسغ     
مجيات الحخب الباردة بيغ القصبيغ العطيسيغ آنئح , واضصمعت بتمظ السيسة الحكػمة األمخيكية 

ثمة بالكػنجخس وجامعة بخندتػف , ورصجت ميدانية مالية كبيخة إلنجاح ىحه الجراسة قجرت متس
مميػف دوالر أمخيكي ( , فزاًل عغ ذلظ خاشب الكػنجخس شخكة أرامكػ العاممة في  51بشحػ)

الدعػدية لمسداىسة في دعع الفكخة ماليًا ولمسداىسة في اصجار كتب اسالمية لكتاب سعػدييغ 
اومة السج الذيػعي والتحالف مع الػاليات الستحجة واعتبار ذلظ استخاتيجية حيػية تحث عمى مق

  (9)وضخورية ألمغ السشصقة واألمغ القػمي األمخيكي.
ومع أتداع األحجاث الدياسية التي انتابت السشصقة عسػمًا والعخاؽ خرػصًا, أتدست مػاقف     

لفيع العسيق لسجخيات االستخاتيجية األمخيكية السؤسدة الجيشية في العخاؽ وإيخاف بالسبجئية وا
ومفخداتيا اليادفة الى جعل إسخائيل القػة الكبخى والفاعمة في السشصقة , وىحا ما يسكغ تأشيخه 
ومالحطتو بجقو في مػقف الػاليات الستحجة مغ ثػرة مرجؽ في إيخاف إذ رأت واششصغ اف ىحه 

األمخيكية في الخميج والسشصقة لحلظ أعجت ماكشتيا الثػرة يسكغ أف تكػف بجاية الشياية لمسرالح 
االعالمية والجعائية والعدكخية لإلجياز عمػػى ىػػحه الثػػػػرة  رغع تحفظ السؤسدة الجيشية الذيعية في 
إيخاف عمى اآلليات واإلجخاءات التي أتخحىا مرجؽ سيسا تقخيبو لعشاصخ الحدب الذيػعي االيخاني 

إال اف زعساء الجيغ الذيعة رفزػا  (10)الحدب مغ الجيغ والقػمية ,)تػده( ومػقف رجاالت ىحا 
األسمػب الحي تحاوؿ الػاليات الستحجة ورجاالت البالط اإليخاني ومغ ورائيع الذاه المجػء إليو 

  (11)لمقزاء عمى مرجؽ وثػرتو وباألخز سياسة الزغط االقترادي وتجػيع الذعب اإليخاني.
دارة األمخيكية كسا تػقعتيا السؤسدة الجيشية , إذ أستخجمت واششصغ وشبقًا لحلظ جاءت اإل    

ؼيو لعبت وكالة السخابخات و   propaganda of Action (12)(مايدسى باستخاتيجية )دعاية الفعل
( دورىا في القزاء عمى مرجؽ وحخكتو وقج أعجت خصة لألنقالب عمى CIAالسخكدية األمخيكية )

,  K.Roosevelt (13خ عسميات الذخؽ األوسط ) كيخمت روزفمت )الحكػمة بأشخاؼ وتشفيح مجي
, قائج عسميات بعثة الجرؾ Schwarzkopf (14)) شػارزكػؼ ) لػنيلوبإدارة ميجانية مغ قبل الكػ 

  (15)األمخيكية العاممة في ايخاف
افس ولعل إدراؾ السؤسدة الجيشية خصػرة التحخكات األمخيكية في إيخاف واتخاذىا مػقف الخ     

والسشجد كاف في محمة ألنيا كانت مجركو تساـ األدراؾ بأف دخػؿ واششصغ عمى خط األزمة الجاخمية 
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بيغ مرجؽ والذاه , سيجعل إيخاف ساحة لتصبيق االستخاتيجيات األمخيكية وصخاعاتيا مع االتحاد 
األمخيكية ,  الدػؼياتي , وىحا ما حجث تسامًا إذ أضحت إيخاف ميجانًا رحبًا لعسميات السخابخات

أضف الى ذلظ ربط الذاه إيخاف بأمخيكا ربصًا وثيقًا إذ كانت كل التعميسات ترجر مغ الدفارة 
  (16)األمخيكية في شيخاف تشفح دوف ججاؿ ميسا كانت حتى التافية مشيا .

وبالتشاغع مع مػقف السؤسدة الجيشية في إيخاف , جاءت رؤية السخجعية الجيشية في الشجف          
متػافقة معيا بأىسية إبعاد بالد السدمسيغ عغ تأثيخات الدياسة األمخيكية , وقج تسثمت تمظ الخؤية 
في مػاقف سساحة السخجع الجيشي األعمى الديج محدغ الحكيع )قجس سخه ( إذ رفس أتخاذ 
السدمسيغ أدوات لمتشافذ الفكخي السادي بيغ الذيػعية والقػى الغخبية , سيسا بعج وصػؿ حدب 

( الجمػي , ؼبالخغع مغ  1399/ شباط  8لبعث الى الدمصة في العخاؽ عقب نجاح انقالب ) ا
الذعارات التي رفعيا قادة البعث بأنيع ضج تػجيات االستخاتيجية األمخيكية في السشصقة , بيج أف 
سياساتيع الستعاؾبة أفزت الى فزحيع بسا ال يداوره شظ في أنيع مجخد أدوات تتالعب بيا 

رة األمخيكية , إذ أثبتت الػقائع والذػاىج بأف التجخل األمخيكي كاف لُو القػؿ الفرل في وصػؿ اإلدا
ىحه الفئة الستآمخة لجست الحكع في العخاؽ , ولعل قػؿ السمظ األردني حديغ بغ شالؿ خيخ دليل 

يـػ  وبخىاف عمى الجور األمخيكي في نجاح االنقالب حيث أشاره بقػلو ) اف ما حجث في العخاؽ
  (17)كاف بتأييج كبيخ وواضح مغ السخابخات السخكدية األمخيكية ( 1399/شباط 8

أضف الى ما تقجـ فقج ذكخ عجد مغ مػضفي وزارة الخارجية األمخيكية في ذلظ الػقت بأف     
صجاـ حديغ وبعس مغ البعثييغ قج أجخوا اتراالت مع الدمصات األمخيكية في أواخخ 

تيشيات مغ القخف السشرـخ , إذ كاف االعتقاد الدائج لجى صشاع القخار الخسديشيات وأوائل الد
الدياسي األمخيكي آنحاؾ بأف البعث ىػ القػة الدياسية لمسدتقبل ويدتحقػف الجعع األمخيكي ضج 

ولعل مغ يدتقخأ ىحا الجـد لقادة الػاليات الستحجة بأف البعث ىػ القػة  (18)حكع الدعيع قاسع .
خرػصًا أف الدياسة ال جـد فييا إذ ىي فغ السسكغ ضسغ بل , قج ال يشجىر )دياسية لمسدتقال

عالع متغيخ ( ومع ذلظ فأف الخؤية األمخيكية بشيت عمى واقع صمب إذ تأكج لداسة واششصغ اف ىحا 
الحدب وقادتو ال تحجىع في فعالياتيع الدياسية او تحجدىع ثػابت او مبادئ او ؾيع مسا يجعميع 

 ستصمبات الدياسية األمخيكية في السشصقة . اكثخ شػاعية ل
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ولعل ما ذكخه األستاذ حدغ العمػي يؤكج صحة ما ذىبشا اليو في تحميمشا إذ أشار الى أف         
البعثييغ قج استخجمػا أسمػبًا وضيعًا في تأجيج الذارع والجساىيخ ضج الحدب السشافذ ) يقرج 

ء حدب البعث عمى حخؽ القخآف الكخيع اماـ بحلظ الحدب الذيػعي( حيث اقجـ عجد مغ اعزا
انطار الشاس وادعائيع بأف شيػعييغ مسا أدى بالجساىيخ الى اتخاذ مػاقف عجائية ضج الحدب 

  (19)الذيػعي وأنراره.
, فقج أشار أحج أبخز  1399وبالعػدة الى الجعع األمخيكي لمبعثييغ في انجاح انقالبيع في عاـ     

ـ عغ صحة ما نقل عشو خالؿ  1399لدعي حيشسا سأؿ في صيف عاـ قادتيع وىػ عمي صالح ا
جمدات السؤتسخ القػمي الدابع لمبعث ) بأنيع جاؤوا الى الحكع في العخاؽ بقصار أمخيكي حيث أكج 

ساـ الديصخة عمى الحكع في صحة قػلو وإف الجعع األمخيكي كاف لو الفزل األكبخ في ات
  (20)(.العخاؽ
ب البعث معطع آليات االستخاتيجية األمخيكية السيسا الستعمق بالسجتسع لقج شبق قادة حد     

العخاقي إذ قدع عمى أسذ عخؾية وشائؽية مع ايجاد حالو مغ العجاء السعمغ مع السؤسدة الجيشية 
في الشجف األشخؼ , إذ اقجمت الدمصات البعثية عمى تدفيخ معطع عمساء الجيغ عغ العخاؽ بحجة 

ًا سياسية وكاف عمى رأس أولئظ  الديج الخسيشي )قجس سخه( والحي كاف يقػد إنيع يسارسػف إدوار 
أي إيراؿ تدجيل ،  (21)ثػرة الكاسيت( سي بػ )ما سي إيػػػػخاف مغ مجيشة الشجف عبخ الثػرة ف

 السحاضخات الديج الى إيخاف عبخ تيخيب أشخشة الكاسيت . 
بخوى شجيجة  (22)  ( Pragmaبيج أف االستخاتيجية األمخيكية وخياراتيا الستعجدة ازدادت )بخاغساتية 

, لعل األحجاث التي انتابت السشصقة حتست عمى اإلدارة األمخيكية الجشػح  1393التصبيق في عاـ 
ف , بؿيادة الديج الى ىحا التذجد , فالحجث االوؿ تسثل في اعالف انترار الثػرة اإلسالمية في إيخا

الخسيشي وأسقاط حكع الذاه, والثاني االجتياح الدػؼياتي ألفغاندتاف وتشريب حكػمة شيػعية 
مػالية لسػسكػ بخئاسة نجيب هللا , وفي ضػء ذلظ كاف عمى الػاليات الستحجة أف تأخح بدماـ 

إيخاف سيسا وأف األمػر وتدتعيغ بعسالئيا في السشصقة حتى يسكغ اف تحتػي تجاعيات الثػرة في 
معطع عمساء الشجف األشخؼ قج أعمشػا عغ تأييجىع الكبيخ ليحه الثػرة وقادتيا وعميو رتبت عسمية 

حتى يؤدي دور الذاه الحي  1393/تسػز 19وصػؿ صجاـ حديغ لمدمصة في العخاؽ وذلظ في 
ية , تخمت عشو واششصغ وأصبح في حكع السعادالت الدياسية عسمية خاسخه لإلدارة األمخيك
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خرػصًا وأف معطع سياسات البيت األبيس تخسع عمى أسذ دعائية تخوج لسفاـيع لبخالية واحتخاـ 
  (23)أرادة الذعػب .

وفي تدعيشيات القخف الساضي وفي ضػء الزعف الحي دب في اوصاؿ االتحاد الدػؼياتي     
التي اعمغ عشيا الخئيذ ميخائيل غػرباتذػؼ إال أف اإلدارة  Perestroikaرغع عسمية اعادة البشاء 

األمخيكية بخئاسة جػرج بػش كانت تخيج الجخػؿ العدكخي في الخميج لحلظ أمخت صجاـ بافتعاؿ 
الزػء  A.Galasbiأبخيل جالسبي )صتو الدفيخ األمخيكية في بغجاد )أزمة سياسية مع الكػيت واع

  (24)األخزخ لغدو الكػيت .
لقج كاف مػقف عمساء الذيعة والسؤسدة الجيشية واضح حياؿ ىحه االستخاتيجية اليادفة الحتالؿ     

أقاليع السدمسيغ بحجة حساية حمفاء واششصغ في السشصقة , إذ أكجت مخاجع الشجف وإيخاف ولبشاف , 
مى عمى ضخورة الػقػؼ ضج التػجيات األمخيكية الخامية الى تفتيت السشصقة وأحكاـ سيصختيا ع

ثخواتيا ودعع إسخائيل بذكل المحجود في مج نفػذىا في الجوؿ اإلسالمية , ولعل خػؼ السخجعية 
عمى السشصقة وشعػبيا كاف في محمة , إذ اعخب الستحجث باسع البيت األبيس عقب انتياء 
عسميات عاصفة الرحخاء وتحخيخ الكػيت قائاًل ) إف الحخب قج انتيت والغخب يتػجو نحػ 

ة إقامة ) نطاـ عالسي ججيج في الذخؽ األوسط والدياسة التي ستتبع مغ اآلف فراعجًا استخاتيجي
  (25)ىي : استسخار الحخب في السشصقة ولكغ بػسائل أخخى(.

ويبجو أف ىحا السػقف الخافس لدياسة واششصغ ومغ ورائيا إسخائيل في السشصقة كاف لو     
الدمغ , إذ وقفت واششصغ الى جانب نطاـ صجاـ  تجاعياتو عمى الػاقع العخاقي , أمتج لعقج مغ

وضخب الجسػع السياجسة قخب بغجاد  1331حديغ في إجياض االنتفاضة الذعبانية عاـ 
بالصائخات لحساية الشطاـ , وتثبيت حكسة في اضصياد االغمبية الذيعية , والتحػؿ ؼيسا بعج التخاذ 

التقشية عغ العخاؽ وإيخاف وىي ما سسيت استخاتيجية ججيجة يكخس صيغة العقػبات االقترادية و 
, ومع كل الخجمات التي قجميا صجاـ ( containment pairباستخاتيجية ) االحتػاء السددوج  

حديغ إال أف األمخيكاف أتخحوه ذريعة الستشداؼ األمػاؿ الخميجية , وىحا ما عبخ عشو الدفيخ 
ساتشا ال تعتسج عمى ذكائشا وإنسا عمى قائاًل ) اف نجاح سيا 55/9/1339األميخكي لجى قصخ في 

  . (26)غباء وعشاد أعجائشا ( 
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وبالخغع مغ كل الشجاحات التي تحققت لػاششصغ بػجػد صجاـ حديغ عمى رأس الدمصة         
في العخاؽ , إال أف االستخاتيجية التي أتبعيا الخئيذ األمخيكي جػرج بػش األبغ , اختمفت عغ 

الى اصجار قانػف تحخيخ العخاؽ وقخر اإلشاحة بالشطاـ العخاقي في بجاية سمفو بيل كمشتػف إذ عسج 
, بيج أف الستأمل ليحا التغييخ في االستخاتيجية األمخيكية يسكغ أف يؤشخ جسمة  5119عاـ 

معصيات شفت عمى سصح األحجاث وكاف ليا الشريب األكبخ مغ ذلظ التغييخ مشيا إف واششصغ 
دعػدية لدػؽ الشفط العالسي بإدخاؿ العخاؽ الى ذلظ الدػؽ وتػفيخ سعت إليجاد مػازنة لتفخد ال

شاقة رخيرة مع مخاعاة خصػرة  اعتساد الػاليات الستحجة عمى امجادات الشفط الدعػدي والتي 
% بحدب تقاريخ ) السجسػعة القػمية لدياسات تصػيخ 99الػػى اكثخ مغ  5111بمغت في عاـ 

  (27)األمخيكية (NPD) ( National Energy policy Development Group )الصاقة 
باإلضافة الى رسػخ الخغبة األمخيكية الجامحة في ايجاد بؤر لمتػتخ تكػف معالجاتيا عغ         

 Massiveشخيق اتخاذ اجخاءات عابخة لمحجود , السيسا بعج التخمي عغ استخاتيجية الخد الذامل 
Retaliations   ب بالػكالةوتعػيزيا باستخاتيجية الحخProxy wars . (28) 

وبالتأكيج ال يتع التشقل ليحه االستخاتيجية دوف تػفيخ الدبل الكفيمة لتفعيميا , وىػ ما تع عغ         
شخيق أيجاد جساعات ارىابية متصخفة تكػف متجاوزة لسفاـيع القػمية وعابخة لديادة الجوؿ وىحا ما 

الكػنجخس  رشح عشو اصجار قانػف مكافحة اإلرىاب الحي تبشتو واششصغ , بعج اصجاره مغ
(  الحي  US patrot Actاألمخيكي باسع قانػف الػششية في الػاليات الستحجة األميخكية وسسي بػ) 

 . (29)  يعشي تجسع قػى امخيكا وتعديدىا لرج االرىاب
ونطخ الى الفكخ اإلسالمي بأنو اإلرىاب األقدى تيجيجًا لمػاليات الستحجة , والسيسا أف معطع     

ًا ما يثيخوف اف ىشاؾ تيارات اسالمية ال تسيد بيغ الجيغ والدياسة ويجخمػف تعاليع كتاب امخيكا دائس
  (30)الجيغ ضسغ مسارساتيع الدياسية مسا يذػه الجيغ والدياسة بحدب قػؿ اولئظ الكتاب.

وعميو وفي ضػء ذلظ فقج أتذح قانػف مكافحة االرىاب بخداء فكخي أيجيػلػجي رفعو الخئيذ     
إذ عبخ عغ ذلظ بقػلو ) إف هللا أمخني بقتاؿ القاعجة وشالباف ومحاربة وإزالة نطاـ  األمخيكي بػش

وامخيكا سػؼ تدسي الذخ  ) إنتاج صخاع بيغ الخيخ والذخ , كحلظ قػلو (31)صجاـ ففعمت ( , 
  (32)باسسو (.
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رة التي في ضػء ىحه التحجيات الفكخية واألمشية , أيقشت السؤسدة الجيشية مجيات الخصػ         
يزسخىا ىحا القانػف األمخيكي لألساـ وشعػبو , لحلظ بخز دورىا مغ خالؿ خصابات السخحمة , إذ 
أكجت فييا ضخورة التشبو لسذاريع الغخب في السشصقة مع االبتعاد عغ كل ما مغ شأنو إف يثيخ 

شفيح الخالؼ بيغ الذعػب اإلسالمية , ألف أي خالؼ يقع سيكػف مجعاة لمتحخؾ األمخيكي لت
 خصصيا وسياساتيا السخسػمة مدبقًا . 

وىحا ما تع بالفعل مغ خالؿ إيجاد قػى اكثخ تصخفًا مثل داعر  والشرخة وغيخىا بسعاونة مغ     
 حمفائيا في السشصقة . 

  -المحور الثاني :
 التحجيات الغخبية ورد فعل السخجعية ) الحذج الذعبي انسػذجا  (

والستسثمة بطيػر  5119ي ضخبت العخاؽ والسشصقة في حديخاف عاـ مثمت األحجاث األمشية الت    
 داعر كقػة استخاتيجية وكسخآة عاكدة لحؿيقة السخصصات الغخبية . 

وقبل الخػض في حيثيات ىحا السػضػع يسكغ لشا إثارة تداؤالت عجة نحجد ضسشيا خصػرة     
ضخورة استخاتيجية أمخيكية في السػضػع وتجاعياتو . مشيا الى مجى يسكغ القػؿ إف داعر مثل 

ىحه الزخورة السشصقة والعالع ؟ وىل كاف رد الفعل الجيشي والذعبي في العخاؽ بسدتػى 
 ؟ االستخاتيجية

وقبل اإلجابة عغ ىحه األسئمة البج لشا اف نعخج عمى الحاكخة التاريخية ونترفح ما حفطتو لشا     
,  1393دػؼياتي ألفغاندتاف في كانػف األوؿ عاـ مغ مسارسات امخيكية سابقة , ؼبعج االجتياح ال

رأت اإلدارة األمخيكية إف الفخصة مؤاتيو الستجراج الدػؼيات نحػ حخب شػيمة األمج ورد الجيغ 
الحي بحمتيا نحػ مػسكػ في حخب فيتشاـ , لحلظ اعتسجت واششصغ عمى استخاتيجية حخب 

( مغ خالؿ ايجاد ودعع قػى محمية تسارس حخب عرابات مكمفة  War of Attritionاالستشداؼ )
، بسعاونو دوؿ إقميسية تجور في تمظ الدياسة األميخكية وىػ ما تسخس عشو إيجاد (33) ضج مػسكػ 

مغ  مؤلفوتأليف تشطيع القاعجة بخسع مغ واششصغ ودعع مالي سعػدي وخميجي مع تػليف تحالف 
قج بخز اوؿ دعع أمخيكي لمقاعجة مغ خالؿ السحكخة التي رفعيا مرخ وباكدتاف لمجعع المػجدتي , و 

(   G . carterمدتذار األمغ القػمي األمخيكي لمخئيذ  جيسي كارتخ )  Brzezinskiبخجشدكي 
/ كانػف االوؿ الستزسشة تػصيات بأىسية زيادة السداعجات األمخيكية لمتشطيع مع ضخورة 59في 
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ة مع مخاعاة اف تعسل ذلظ بتشديق كامل مع الجوؿ اإلسالمية أف ُتخغب باكدتاف بأىسية السداعج
  (34)والعخبية .
باإلضافة لسا تقجـ ركدت السحكخة عمى أىسية االيحاء لمجوؿ اإلسالمية بالعسل عمى           

أشالؽ حسمة دعائية واعالمية واسعة لمتعخيف بالتشطيع عمى أنو يسثل قاعجة لمجياد ضج األلحاد 
  (35)الذيػعي.
وبالتشاغع مع السػقف األمخيكي أخحت الدعػدية وبالتشديق مع وكالة السخابخات السخكدية         

(  لتجسع األمػاؿ لتجعع التشطيع ووضعت خصة أمخيكية تعتسج عمى الساؿ الدعػدي CIAاألمخيكية )
لى ( حتى يرل اCIAوبتكميف مرخ لذخاء سالح سػؼياتي وتيخيبو الى باكدتاف بالتعاوف مع )

القاعجة دوف إثارة الدػؼيات وإليجاد خخؽ معشػي باإليحاء الى وجػد عشاصخ سػفيتية داخل الجير 
تقػـ بأرساؿ ىحه األسمحة , فزاًل عغ فتح باب اليجخة الى أفغاندتاف عغ شخيق الحجود 

  (36)الباكدتانية لمجياد والقتاؿ .
بية الى حج كبيخ لالستخاتيجية األمخيكية ولعل الشطخة الستفحرة ليحه االستخاتيجية يججىا مذا    

حياؿ داعر وأف اختمفت في بعس اآلليات السدتخجمة فالجوؿ التي تجعع القاعجة سابقًا ىي ذاتيا 
الجاعسة لجاعر مع تػافخ األمػاؿ الخميجية والخغبة األمخيكية الستجراج روسيا وإيخاف , السيسا إف 

وسية تحجد فييا ماـية دورىا في ؾيادة العالع , ففي مػسكػ عكفت مشح سشيغ أنزاج استخاتيجية ر 
نذخت وزارة التشسية الخوسية بالتعاوف مع وزارة الخارجية االستخاتيجية الخوسية حتى  5119عاـ 
والستسخكدة أصاًل عمى ضخورة عػدة روسيا كجولة عطسى وقػة ؾيادية في االقتراد  5151عاـ 

مجاؿ التحجيث في العالع , وانصالقا مغ تمظ الخؤية العالسي أضف الى ذلظ تخكيد زعامتيا في 
  5119الخوسية السدتقبمية وخصػرتيا , أكجت وزيخة الخارجية األمخيكية الدابقة كػنجاليدا رايذ عاـ 

) أف التحجي الخوسي الخئيدي لشا ولمعالع يكسغ في سياستيا في مجاؿ الصاقة والخامية الى الديصخة 
, ويبجو أف نطخة رايذ كانت مشصؿية الى حٍج كبيخ خرػصًا وإف  (37) الكاممة عمى ىحا الجانب (

مػسكػ تكتدب اىسيتيا كسرجر رئيذ لمشفط والغاز الى حمفاء واششصغ في اوروبا الغخبية إذ تغصي 
  (38)% مغ احتياجات الغاز  األوربية .11روسيا ما ندبتو 

مغ مرالح روسيا االستخاتيجية أماًل في  وعميو كاف عمى واششصغ ايجاد بؤر لمتػتخ قخيبة         
اشغاليا عغ خصصيا السدتقبمية وىحا ما تع عغ شخيق ايجاد داعر كقػة مذابو لمقاعجة في العخاؽ 
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وسػريا , يتسحػر في ثالثة ابعاد رئيدية ىي قػة إرىابية عابخ لمحجود الػششية , وشبو دولة , 
  (39)وأيجيػلػجية سياسة ذات اصػؿ ديشية متصخفة.

وفي ضػء االستخاتيجية األمخيكية اليادفة الى ايجاد مشاشق تػتخ تذغل دوؿ السشصقة         
والعالع جاء االجتياح الجاعذي لسشاشق العخاؽ في السػصل والسشصقة الغخبية , والحي وججت ؼيو 

ة العخاؾية , السؤسدة الجيشية في الشجف والستسثمة بالسخجعية العميا بأنو تيجيج لمػجػد ولكياف الجول
وصمت السجاميع اإلرىابية عمى مذارؼ بغجاد وأخحت تيجد الدكاف  5119/حديخاف 11ففي يػـ 
، وبعج ثالثة اياـ أصجرت السخجعية فتػاىا الذخعية بزخورة حسل الدالح وجياد ىحه  (40)اآلمشيغ 

يخ عبج السيجي والتي ألقاىا سساحة الذ 5119/حديخاف 19الفخؽ السارقة في خصبة الجسعة بتاريخ 
الكخبالئي مغ عمى مشبخ الجسعة في العتبة الحديشية السصيخة , إذ اشار اف سساحة السخجع االعمى 

  (41)الديج عمي الديدتاني اعمغ فتػاه بالجياد الكفائي لسحاربة داعر ومغ يقف ورائيا .
اسخة ىي اف نطخة واندجاما مع الفتػى الجيادية يسكغ لمسشرف أف يجج حؿيقة تاريخية ر          

السخجعية كانت حخيرة أف تػلي رعايتيا لجسيع العخاقييغ دوف استثشاء لقػمية او شائفة او ديغ 
  (42)وليحا جاءت فتػاىا عمى شكل دعػة لمكل.

في حيغ حاوؿ بعس الدياسييغ والسيسا الكخد تحقيق مكاسب ومرالح ليع عغ شخيق       
بخ عشو رئيذ اإلقميع مدعػد البارزاني بقػلو ) اف عخاؽ ما قبل استغالؿ األزمة األمشية , وىحا ما ع

( وىػ يذيخ ىشا ضخورة تقديع البالد وتػسيع  11/9سيختمف كثيخًا عغ عخاؽ ما بعج   11/9
  (43)رقعتو الجغخاؼية مغ خالؿ التيجيج الجاعذي .

سياسي السشصقة  ىحا السػقف الكخدي كاف قج تشاغع مع مػاقف القػى األخخى والسيسا مغ      
الغخبية وبعس زعاماتيا الحيغ أخحوا يشذجوف إقامة اقميسيع الخاص بجعع مغ الجوؿ اإلقميسية 

  (44)والسيسا العخبية مشيا .
وشبقًا لخؤى السخجعية ومػاقفيا حياؿ التحجيات أجتيج أبشاء العخاؽ في الػسط والجشػب لتمبية نجاء 

تذكيل فرائل جيادية شعبية لسجابية التحجيات وعميو  ودعػة السؤسدة الجيشية وىػ ما نزج عشو
رأت فرائل الحذج الذعبي الشػر والتي مثمت رادع استخاتيجي تحت أمخه السخجعية , وبجأت ىحه 
الفرائل تقمب السعادلة العدكخية ضج داعر مغ خالؿ تحقيق انترارات سخيعة كانت غاية في 
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السجاىجيغ بقجرتيع عمى أفذاؿ جسيع السخصصات  األىسية كػنيا أرجعت الثقة الكاممة في نفػس
  (45)الغخبية في العخاؽ والسشصقة .

وإذا ما أردنا أف نزع تؿيسًا لمحذج الذعبي في السيداف االستخاتيجي , ؼيسكغ القػؿ اف الحذج     
أصبح يسثل رقسًا صعبًا في السػاجيات مع قػى التصخؼ السيسا بعج العسميات التي خاضيا وحقق 

ا انترارات كبيخة بحدب السخاقبيغ األمخيكاف , ويذيج األستاذ ىادي العامخي رئيذ مشطسة بجر فيي
وأحج أبخز قادة الحذج إف االنترارات التي تحققت لمحذج جاءت كشتيجة متػقعة لتػفخ عامميغ 

  (46)ميسيغ ىسا سخعة اصجار الفتػى مغ السخجعية مع سخعة استجابة الذعب ليحه الفتػى .
وتشاغسًا مع ما تقجـ يسكغ اإلشارة الى أف االنترارات التي تحققت في ديالى وصالح الجيغ      

وخرػصًا في بيجي وتحخيخ آمخلي وتصػيق األنبار والسػصل , جعل قػات الحذج تشتقل مغ 
استخاتيجية رد الفعل الى صشاعة الفعل , وىػ ما أحخج الدياسة األمخيكية في العخاؽ وأضيخ عجـ 

في قتاؿ داعر إذ قامت الصائخات األمخيكية بإلقاء السداعجات العدكخية العاجمة الى فمػؿ ججيتيا 
  (47)داعر ألمأل في ايجاد نػع مغ السعادلة العدكخية مع الحذج.

أضف الى ذلظ فقج تشاقز عجد الصمعات الجػية األمخيكية عمى داعر ليرل الى اقل مغ      
  (48)دوف تحقيق اىجافيا القتالية.شمعات جػية في اليـػ الػاحج  11

وفي ضػء ذلظ لجأت الجيات األمخيكية الى اعػانيا في العخاؽ إلشالؽ حسمة دعائية         
وإعالمية لتذػية صػرة الحذج والحط مغ قػتو وشأنو مغ خالؿ افتعاؿ اعساؿ تخخيبية مع سخقة 

مغ أجل أبعاد مقاتميو عغ ساحة العسميات  (49) بعس الحاجيات السشدلية وإلراقيا بقػات الحذج ,
 وتػفيخ الػقت لجاعر مغ أجل اعادة تشطيع قصعاتو . 

ويبجو أف ىحه الحسمة لع تكغ لتمقى قبػاًل لجى الذارع العخاقي , السيسا اف ىحه األساليب لع تكغ 
ة عاـ ببعيجة عغ ذاكختو حيث أستخجـ حدب البعث قادتو ىحه الحسمة أباف االنتفاضة الذعباني

حيشسا تع تػجيو جياز السخابخات العخاقي بحخؽ السخازف الغحائية والسدتذؽيات والسشذأة  1331
 الحيػية وأشالؽ حسمة دعائية بأنو ىحه االعساؿ قامت بيا فرائل السقاومة في وقتيا . 

لحي وأخيخًا البج لشا مغ القػؿ اف السؤسدة الجيشية والذعب العخاقي كاف في مدتػى الحجث ا    
أنتاب البالد وىجد ىػيتو ووجػده , وعميو فقج استصاعت السخجعية الجيشية افخاغ استخاتيجيتيا 
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الجفاعية وارغاـ الجوائخ األمخيكية بقبػؿ الػاقع الستحقق عمى األرض واعتبار السبادرة تتخكد بيحه 
 السؤسدة الخاعية لكل أبشاء العخاؽ. 

 
 الخاتمة 

التي سجمت دخػؿ الػاليات الستحجة لسشصقة الذخؽ االوسط مخحمة تعج السخحمة التاريخية      
مفرمية في تاريخيا ذلظ اف واششصغ ارادت مغ خالؿ انتياجيا رأى بخاغساتية شجيجة التعقيج اف 
تجعل مغ السشصقة ضج نػعي في صخاعيا مع االتحاد الدػفيتي لحلظ اعتسجت في استخاتيجيتيا 

ثل في اتخاذ الفكخ االسالمي ضج نػعي اتجاه الذيػعية لحلظ عمى اليات نذاشيا الجعائي الستس
ارادت اف تدػؽ اف الفكخ االسالمي يسكغ اف يكػف ضسغ اولػيات خياراتيا الستعجدة ، ىحا الشذاط 
كاف قج جػبو بسػقف السؤسدة الجيشية الذيعية الستسثمة بالسخجعية الجيشية في الشجف االشخؼ التي 

ة انجخار الذعػب االسالمية الى غسار الحخوب االستعسارية والتشافذ عارضت في مػاقفيا السعمش
الجولي ، لحلظ اعمشت السخجعية صخاحة وال سيسا مخجعية الذيخ كاشف الغصاء الى خصػرة تمظ 
التػجيات االميخكية ، اضف الى ذلظ فاف السخجعية في قع ححرت مقمجييا مغ اف استخاتيجية 

الذاه مغ عجمو السيسا في فتخة مرجؽ انو سيجخ الذعػب االسالمية الػاليات الستحجة اتجاه بقاء 
 الى مياوي االنجخار نحػ الحخوب ما بيغ الػاليات الستحجة واالتحاد الدػفيتي .

مغ خالؿ تجشيج الفخؽ  يات الستحجة عمى اليات ميكافمييةوفي الفتخة السعاصخة ومع اعتساد الػال   
ؽ الجاعذية انصالقا مغ رأي السفكخ االميخكي ورائج البخاغساتية االسالمية الستصخفة والسيسا الفخ 

السعاصخة ) ناعـػ تذػمدكي ( الحي يرخح ) انظ اذا اردت غدو شعب ما فعميظ بإيجاد عجو 
وىسي او افتخاضي يكػف اخصخ مشظ عميو وتكػف انت السشقح ( ىحه االستخاتيجية سعت واششصغ 

ىابية داعذية كجدء مغ استخاتيجية الخيارات السفتػحة لإلدارة الى تشفيحىا مغ خالؿ ايجاد فرائل ار 
االميخكية وىشا كاف مػقف السخجعية الجيشية واضحا وصخيحا مغ اف ىحه االستخاتيجية ونجاحيا 
سيؤدي الى حخوب دامية السيسا بعج ادراكيا اف البيت االبيس يعتسج عمى الية حخوب محجودة 

شو ووقفت ضجه مغ خالؿ اعالف مخجعية الديج الديدتاني ومغ خارج حجود الجوؿ وىحا ما نبيت م
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