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 اإلدراك االستراتیجي ملکانة جنوب شرق آسیا يف االستراتیجیة األمیرکیة
 حالل   أمینةد. 

اإل  ضروري    دراك�عد  مباد��ا   أليمتغ��  صياغة   �� وخاصة  الدو��  النظام  إطار   �� الدولة  تنت�جھ  سلوك 

اإل  و�غياب  ا�خار��.  سلوكها   �� تتبعها  ال�ي  التقو�م   س��اتي�� اإل   دراكا�جيو�وليتيكية  ع��  الدولة  قدرة  تنعدم 

األ يجا�اإل  ذات  وا�جغرافية  السياسية  للمناطق  القدرة  همية ي  فقدان  عنھ  ي��تب  مما  لها،  تقو�م   ا�حيو�ة  ع�� 

 �ا القومي. أم�الدولة و  أهدافأو غ��ه تجاه  قليمال��ديدات ال�ي يمكن أن يحملها هذا اإل

 ي یکاألمرالقومي  مني لألیکاألمر ستراتیجياإل دراك: تطورات اإلاألولاملطلب 
ي �عد أحداث  ��األمر القومي    من ي ملفهوم األ ��األمر   س��اتي��اإل   دراكيقتصر هذا العنصر ع�� تتبع عملية تطور اإل 

 ومرحلة التعددية القطبية.  2001سبتم�� 11

 القومي   مني لأليكاألمر على المفهوم   2001سبتمبر   11: تأثير أحداث األولالفرع 

الرئيس بوش(االبن) والذي لقب    ةإدار القومي ا�خاص ب  من انخرط فر�ق األ   2001سبتم��    11�عد وقوع أحداث    

ية ال�ي تصون من�� عملية التفك�� ا�جما��، الستيعاب أحداث سبتم�� ورسم السياسات ا�خارجية واأل   *بـالفولكين�

ات تمثلت ��:  درا� ي واملصا�ح العليا للواليات املتحدة وال�ي تمخض ع��ا مجموعة من اإل �� األمر القومي    من األ   أهداف
1 

 من أهمها: : السياسيةات درا� اإل 

  رهابإعالن ا�حرب العاملية ع�� اإل 

و�ور�ا   ليبيا  إيران،  (العراق،  الشر  محور  ودول  وحلفا��ا)  املتحدة  (الواليات  ا�خ��  دول  إ��  العالم  دول  تصنيف 

 ) شماليةال

 

 هو إلھ النار الروما�ي الذي يتم�� بالقوة، العزم، الصالبة واملتانة.   الفولكين�*

 
 . 312-  306فوزي حسن حس�ن، مرجع سابق، ص ص  1

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 2 of 37 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 13, 2022      

 أخرى ية (الدفاعية) فكر�ي ا�حرب الوقائية والضر�ات االستباقية إلجهاض أي ضر�ات  �كاألمر تضم�ن السياسات  

 موجهة للواليات املتحدة وحلفا��ا.

 : وتمثلت ��  العسكر�ةات درا� اإل 

 . رهاباستخدام أسلوب الضر�ات االستباقية للقضاء ع�� معاقل اإل 

 ّشن ا�حرب ع�� تنظيم طالبان �� أفغا�ستان وتنظيم القاعدة املتحالف معھ.  

 احتالل العراق عسكر�ا و�غي�� النظام ا�حاكم. 

 ؛ السودان والصومال. ياإندونيسان��اجها لسياسة االنتشار العسكري الواسع �� �ل من اليمن؛ الفلب�ن؛ مال��يا؛ 

 وتمثلت ��   :ات االستخباراتيةدرا� اإل 

 و�الة استخباراتية.   ستة عشرةية لتضم �كاألمر هي�لة منظومة االستخبارات  إعادة

 . رهاب خاليا اإل �شكيل تحالف دو�� استخبارا�ي لتعقب  

 . رهابللتكيف مع متطلبات ا�حرب ع�� اإل  CIAهي�لة و�الة االستخبارات املركز�ة   إعادة

 إ�شاء مراكز استخباراتية �� مختلف أرجاء العالم. 

 : وتمثلت ��  يةمنات األ درا� اإل 

 ية. �كاألمر الوط�ي وظيف��ا حماية البنية التحتية  من إ�شاء وزارة لأل 

 .2004سنة  رهابإ�شاء مركز قومي مل�افحة اإل 

اإل  مل�افحة  جديدة  �شريعات  باتر�وتك   رهابإصدار  لأل قانون  واسعة  صالحيات  �عطي  الذي  ��  مناأل   جهزة،  ية 

 FBIخاصة مكتب التحقيقات الفيدرا��  رهابم�افحة اإل 
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ي�ن ومراقبة حركة رؤوس األموال �� العالم رهابلإل   آليةامل  صول وتجسدت من خالل تجميد األ ات االقتصادية:  درا� اإل 

 بضرورة االل��ام بتشريعات غسيل األموال.  آليةجميع املؤسسات امل �لزامو 

 2020- 2008خالل مرحلة التعددية القطبية ي  ��األمر  س��اتي�� اإل  دراكالفرع الثا�ي: اإل 

ي، و�حداث نقلة نوعية �� السياسة ��األمر   س��اتي�� اإل   دراكش�ل وصول باراك أو�اما إ�� سدة ا�حكم �غي��ا �� اإل 

اإل �كاألمر ا�خارجية   أهم  وتمثلت  اللي��ا��.  التيار  إ��  ا�جدد  ا�حافظ�ن  تيار  من  باالنتقال  السياسية؛ ات  درا� ية 

 القومي خالل هذه املرحلة ��:  من ي لأل ��األمر  س��اتي�� اإل  دراكالعسكر�ة واالقتصادية املش�لة �جموع اإل 

 : تمثلت �� :ات السياسيةدرا� اإل 

تب�ي "التغي��" كن�ج جديد للتخلص من إرث السياسة الداخلية وا�خارجية للرئيس بوش االبن، الذي خلف تركة 

 ية العاملية. �كاألمر ثقيلة من أبرزها تراجع امل�انة 

 ا أوال" لتنفيذ سياس��ا ا�خارجية.  أمر��ترامب لشعار " ةإدار تب�ي 

الباسيفيك وتحديدا منطقة جنوب شرق -آسيا  إقليممن منطقة الشرق األوسط وأفغا�ستان إ��    هتمامتوجيھ اال 

 .آسيا

ية، قليممع املنتديات اإل  طرافأو�اما للشرا�ات متعددة األ   ةإدار   خالل اعتماد  : تجسدت من ات االقتصاديةدرا� اإل 

 ترامب الشرا�ات الثنائية. ةإدار �� ح�ن فضلت 

 : تمثلت ��:يةمنات األ درا� اإل 

 الباسيفيك  -آسيا إقليماتجاه  2011التوازن ��  إعادةة إس��اتيجياإلعالن عن 

 ها. أهداف ة السابقة �� تحقيق جّل  س��اتيجياإل   إخفاقة "إحداث التوازن عن �عد " �عد  س��اتيجيترامب إل   ةإدار ان��اج  
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قوامھ الشراكة   طرافية لسياسات االحتواء من خالل ن�ج متعدد األ أمر�كفرضت تحوالت النظام الدو�� عن عودة  

 ي. قلي�اإل من �عر�ف منظومة األ  �عادةة و سيو�مع الدول اآل 

ـبادئ الجیوبولیتیکـ  اني: أثر م ب الـث ي  یک األمر  ســـتراتیجياإل  دراكیلع اإل  ا املطـل
 بجنوب شرق آسیا

واإل تتجسد   ا�جيو�وليتيكية  املبادئ  ب�ن  اإل   س��اتي�� اإل   دراكالعالقة  واألداء  البناء   �� وا�حة    س��اتي��بصورة 

يقتصر   لم  تأسيسها  فمنذ  ا�جيو�وليتيكية.  ملباد��ا  صياغ��ا  خالل  من  املتحدة  املتحدة   إدراكللواليات  الواليات 

ي بل تجاوزه إ�� املستوى العاملي، لهذا فمباد��ا ا�جيو�وليتيكية عاملية قلي�وفهمها لدورها ع�� املستوى ا�ح�� أو اإل

ي و�أ��ا تملك من اإلم�انات ��األمر يمها ومباد��ا الفكر�ة خارج ا�جتمع  وهذا نتيجة للدور الذي تر�د لعبھ من �شر ق

 والقدرات ما يؤهلها للقيام بذلك.  

فالقيم والتجارب التار�خية ال�ي ساهمت �� �شكيل الواليات املتحدة كدولة واحدة �� من تحدد "الذات" الوطنية 

كنموذج �� �عاملها مع العالم. لذا يوجد مستو��ن "الوط�ي ة �� ما تتخذه الواليات املتحدة  خ�� ية، هذه األ �كاألمر 

ية وهو ما  �كاألمر والدو��" اللذان يمكن من خاللهما الوقوف ع�� العوامل ال�ي تؤثر ع�� املبادئ ا�جيو�وليتيكية  

 يو�حھ ا�جدول املوا��:

 ية�كاألمر : العوامل املؤثرة �� املبادئ ا�جيو�وليتيكية 05ا�جدول رقم

 املستوى الدو��  الوط�ياملستوى 

 التوسعية /التدخلية  Manifest Destinyالقدر ا�حتوم 

 الية اال�عز  Individualismالن�عة الفردية 

 ال��ديد األملا�ي/ اليابا�ي  Republicanismا�جمهور�ة 

 ال��ديد السوفيا�ي Libertyا�حر�ة 

 الصي�يال��ديد  Exceptionalism الن�عة االستثنائية

                                                       Source: Norman Gregor David Rae, Op. Cit, p135 
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من خالل التأث�� الذي مارستھ   س��اتي�� اإل   دراك، تتج�� العالقة ب�ن املبادئ ا�جيو�وليتيكية واإل أخرى من جهة    

ي كمحفزات للتفس�� وفهم النظام الدو��، وا�ع�اسها ��األمر   س��اتي�� اإل   دراكاملدارس الفكر�ة والنظر�ة ع�� اإل 

 اللي��الية�� املدرست�ن    ف�ارع�� صياغة املبادئ ا�جيو�وليتيكية من خالل فرضيا��ا وتصورا��ا. وتجسدت هذه األ 

 . ف�اروالواقعية باتجاه��ا التقليدي وا�حديث. و�ستعرض فيما ي�� أهم تلك األ 

 (التقليدية والجديدة)  الليبراليةالمدرسة    -أوال

ي بالعديد من املفاهيم والقيم واملبادئ ضمن طرح جديد لفكرة ا�جال  ��األمر   س��اتي��اإل   دراكاإل   اللي��اليةزودت    

 2واملتمثلة ��: ا�حيوي 

ي إقلي�ومعناه أن الديمقراطية ينب�� أال تقتصر �� انتشارها وتمددها ع�� أساس مح�� أو  ديمقراطية:  -مفهوم ا�جيو

"��اية التار�خ" �� أطروحتھ  فر�سيس فو�و�اما    محدد، بل ينب�� أن ت�ون ذات أ�عاد عاملية وهو ما أكده ودعا إليھ

 العالم.  أنحاءديمقراطية إ�� با�� من خالل التأكيد ع�� البعد العاملي �� انتشار ال

ا�جيو سوقا اقتصادية:  -مفهوم  العاملية  األسواق  جعل  بمع�ى  السوق،  واقتصاد  العوملة  مفهوم  خالل  من  ات�ح 

ي لينتقل باالقتصاد اللي��ا�� إ�� مفهوم العاملية، وأسس �� ضوء قلي�واحدا وتجاوز هذ املفهوم النطاق ا�ح�� واإل

 ية تتفق وهذا املفهوم من حيث تقو�مها للمناطق ا�جغرافية ا�حيو�ة. ذلك مبادئ جيو�وليتيك

�عمل هذا املفهوم ع�� خلق مؤسسات سياسية واقتصادية ذات طا�ع عاملي قائمة ع��    مؤسساتية:-مفهوم ا�جيو

 و�قيادة الواليات املتحدة بما يضمن لها القيادة العاملية.  اللي��اليةاملفاهيم 

ية ذات طا�ع �كاألمر تعلق هذ املفهوم بالعمل ع�� جعل املفاهيم، القيم، املبادئ والثقافة  يثقافية:  -مفهوم ا�جيو

املصا�ح   يحقق  بما  الدول   �� مؤثرة  جاذبة  كقوة  ال��اية   �� لتنعكس  عاملية  الك�� �كاألمر وأ�عاد  االعتماد  دون  ية 

 " �جوز�ف ناي. الناعمةالقوة والوحيد ع�� القوة الصلبة وهو ما ذهبت إليھ أطروحة "

 

2
 . 493-492عادل بديوي، مرجع سابق، ص ص  
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ي يطمح و�بحث عن مجاالت جغرافية توسعية لتنتشر ف��ا  �� األمر   س��اتي�� اإل   دراكو�فعل هذه املفاهيم، أخذ اإل    

فهمًا جديدا للمفاهيم ا�جيو�وليتيكية بال��ك�� ع�� البعد العاملي   اللي��اليةهذه املفاهيم وتجسيدها. و��ذا قدمت  

ية، لينتقل ��ا إ�� مفاهيم مثل إذابة ا�حدود وال��ابط ع�� ا�حدود �كاألمر ا�جيو�وليتيكية  �� رسم وتنفيذ املبادئ  

 ية وع�� ال��و�ج ملباد��ا األساسية.  �كاألمر  هدافواالنتقال ع�� املسافات ال�ونية �� تحقيق األ 

ي  �� األمر   س��اتي�� اإل   دراكإل بدورها زودت املدرسة الواقعية �شق��ا التقليدي وا�حديث ا  املدرسة الواقعية :  -ثانيا

اإل  الفرضيات  وضع  عند  ا�حسبان   �� تؤخذ  املفاهيم  من  وال�ي س��اتيجيبمجموعة  ا�جيو�وليتيكية  والتصورات  ة 

 3تمثلت ��:

ي، ما أعطى  ��األمر   من العاملي باأل   من عملت الواليات املتحدة من خالل هذا املفهوم ع�� ر�ط األ :  أمن -مفهوم ا�جيو  

ا�حيو�ة للمصا�ح   همية�عدا عامليا �� تناولھ للقضايا الدولية خاصة �� املناطق ا�جيو�وليتيكية ذات األ   خ��هذا األ 

 ية. �كاألمر 

ية إقليمية أو ال��ديد باستخدامها ال يقتصر ع�� منطقة  �كاألمر بموجبھ أصبح استخدام القوة  قوة:  - مفهوم ا�جيو

 ية ذات أ�عاد عاملية.  �كاألمر من القوة معينة بل �شمل جميع مناطق العالم مما جعل 

ية ع�� منطقة جيو�وليتيكية محلية أو �كاألمر وفقا لهذا املفهوم لم �عد تقتصر املصا�ح    مص�حية:-مفهوم ا�جيو

 ية فقط بل أصبحت ذات أ�عاد عاملية.  إقليم

والثنائية منتشرة �� جميع املناطق   طرافية املتعددة األ �كاألمر   حالفجعل هذا املفهوم من األ :  أحالف-مفهوم ا�جيو

 ية. �كاألمر واألقاليم ا�جغرافية حفاظا ع�� املصا�ح 

وال�ي ارتكزت ع�� عملية البحث عن العدو    لصامو�ل هنتنغتون ارتبطت هذه املفاهيم بأطروحة صدام ا�حضارات      

ي الذي �ان العدو الوا�ح واملعروف من منطلقات الواقعية، إذ �عد ان��اء ا�حرب الباردة اختفى االتحاد السوفيا�

 

3
 . 493نفس املرجع، ص   
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ها ومصا�حها القومية أهداف�� تحديد    س��اتي�� ها اإل إدراك للواليات املتحدة. فغياب العدو أفقد الواليات املتحدة  

 ية أو العاملية. قليمسواء اإل

ية �� عالم ما  �كاألمر ة س��اتيجي" ع�� وضع رؤ�ة معمقة عن املصا�ح اإل ز�يغنيو بر�جنس�ي، عمل "أخرى من جهة     

ية �كاألمر " ليمثل إطارا عمليا جديدا للمبادئ ا�جيو�وليتيكية  الك��ى  الشطرنج رقعة�عد ا�حرب الباردة �� مؤلفھ "

ع�� أن ت�ون   بر�جنس�يحيث حّث  ،القر�بة و املتوسطة و البعيدة  هدافلأل   س��اتي�� اإل   دراكمن خالل ر�طها باإل 

ها بالبعد اهتمامبأن تحافظ ع��  ، ا�جديدة للقوة  األ�عادية فضال عن تطو�ر و صقل مختلف  �كر األمة  س��اتيجياإل 

و آسيا بطر�قة تخلق توازنا قار�ا مستقرا مع استمرار   أورو�ا، ا�جيو�وليتي�ي و يجب أن �ستخدم نفوذها �� أوراسيا

 4  الواليات املتحدة �� القيام بدور ا�حكم السيا��ي. 

األ     ب�ن  املزاوجة  ليحاول  ا�جدد  ا�حافظون  فكر  جاء  ثم  للمبادئ   اللي��الية  ف�ارومن  صياغتھ   �� والواقعية 

واقتصاد السوق ليس    اللي��اليةجة ب�ن �شر الديمقراطية  ية، لذا عملوا ع�� الدمج واملزاو �كاألمر ا�جيو�وليتيكية  

واملؤسسات الدولية والدعوات و�نما من خالل القوة خاصة العسكر�ة م��ا وال�ي ستحقق املصا�ح   قناععن طر�ق اإل

 ية. �كاألمر ية وتنظم توازنات القوى بما يخدم الهيمنة �كاألمر 

ات ال�ي انت�ج��ا جراءالواقع والتطبيق العم�� من خالل املبادئ واإل وانتقلت هذه الصياغات واألطر الفكر�ة إ�� أرض  

 5ية منذ �شأ��ا إ�� يومنا ا�حاضر واملتمثلة ��:�كاألمر ة س��اتيجياإل 

 ية وعدم التدخل �� العالم ا�جديد. �كاألمر مبدأ مونرو ا�جسد للعزلة 

 

4
 .  37)، ص 1999(دمشق: مركز الدراسات العسكر�ة ، ية وما ي��تب عل��ا جيو اس��اتيجيامر�ك رقعة الشطرنج الك��ى: السيطرة األ بر�جينس�ي ز�يغنيو، م��جما،  

5
 .  494عادل بديوي، مرجع سابق، ص   

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 8 of 37 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 13, 2022      

� األو�ان��اج مبادئ جيو�وليتيكية أك�� براغماتية وذرائعية وترك العمل باملبدأ السابق ودخول ا�حر��ن العامليت�ن  

مفاده أن ما يقع �� أورو�ا والباسيفيك سوف يجد   إس��اتي��   إدراكوالثانية، الن الواليات املتحدة أصبحت أمام  

 ية. قليمية سواء م��ا الداخلية أو اإل�كاألمر  فهداتداعياتھ وا�ع�اساتھ وأثاره عل املصا�ح واأل 

إ�� منظمة األ  ي  �� األمر املتحدة وظهور نظام القطبية الثنائية الذي جسده القطب�ن    ممانضمام الواليات املتحدة 

 ي.��األمر القومي  من العاملي باأل  من والسوفيا�ي ل��تبط بذلك األ 

ة تتما��ى مع إس��اتيجيات وفرضيات  إجراءفرض الواقع ا�جديد لعالم ا�حرب الباردة ع�� الواليات املتحدة وضع  

ة االنتقام  إس��اتيجية االحتواء، مبدأ ترومان، مشروع مارشال، إ�شاء حلف الناتو،  إس��اتيجيذلك الواقع من أهمها:  

ة إس��اتيجية الرد املرن، مبدأ نيكسون، مبدأ �ارتر،  �اتيجيإس�،  أيز��اور ، مبدأ  آسيا��    حالفالشامل، سياسة األ 

 .  س��اتي�� التصدي الشامل ومبادرة الدفاع اإل 

ي بان��اج مبادئ جيو�وليتيكية تتوافق وهذا التغي��، �ان ��األمر   دراكش�ل ا��يار االتحاد السوفيا�ي حافز جديد لإل 

 الرئيس السابق جورج بوش أوائل التسعينات." الذي أطلقھ  النظام الدو�� ا�جديدأولها "

املفهوم    هذا  خالل  من  املتحدة  الواليات  جميع    إعادةوحاولت   �� ا�جيو�وليتيكية  ا�خارطة  العالم   أنحاءترتيب 

��دد مصا�حها   بالتدخل ضد أي قوة  لنفسها ا�حق  املبادئ   أوو�عطاء  ثا�ي  أما  ال�ي وضعتھ.  النظام  خرق قواعد 

"�كاألمر ا�جيو�وليتيكية   �ان  الناتوية  حلف  اإل توسيع  نتيجة  جاء  والذي  �لينتون  عهد  خالل    س��اتي��اإل   دراك" 

يا من خالل ضمان بقاء الواليات املتحدة الطرف الرئيس أمني للبيئة الدولية ا�جديدة وعملت ع�� توظيفھ  ��األمر 

 ية األورو�ية ومن ثم العاملية فضال عن إحباط أي تحالفات مستقبلية قد ت�ون موجهة ضدها. من�� املعادلة األ 

" وال�ي ش�لت ا�حرب االستباقية أو الوقائيةة "إس��اتيجي" وتب�ى  رهابا�حرب ع�� اإل ثالث هذه املبادئ تمثل �� "  

ية للمصا�ح األولأحد ال��ديدات    رهابتجسيد عم��   ألطروحة صدام ا�حضارات وفكرة إيجاد العدو، حيث اعت�� اإل 

الف��ة  �كاألمر  املبادئ   ة دار � إل األو�ية. فخالل  ب�ن  الوثيقة  الرسمية الصلة  بوش االبن أظهرت ا�خطابات والوثائق 

 ية العاملية. �كاألمر ية والرغبة �� ا�حفاظ ع�� القيادة �كاألمر ا�جيو�وليتيكية 
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فرصة لتحديد م�ونات تلك املبادئ، هذه املبادئ عكست تأث�� الثقافة ا�جيو�وليتيكية    سبتم��   11أحداث  وش�لت   

ي، فهذه الثقافة �عت�� الواليات املتحدة أرض مقدسة ��ا أ�خاص ��األمر ية ع�� السلوك السيا��ي  �كاألمر والقيم  

ية من أجل  �كاألمر غلبة القوة  مختارون مهم��ا �شر ا�حر�ة والديمقراطية والدفاع ع��ا عامليا. هذه املهمة تصف  

ولھ صلة قو�ة بتغي�� املبدأ   رهابو�ان هذا سببا ل�حرب ع�� اإل 6 إبراز القيادة العاملية �� مناطق جغرافية مختلفة. 

اإل��األمر ا�جيو�وليتي�ي   التوجھ  وتب�ي  ا�خارجية  قلي�ي  السياسة   �� مباشر �كاألمر ي  �ش�ل  مرتبط  هذا  �ان  ية. 

بناء النظام العاملي ا�جيو�وليتي�ي ا�جديد  عادةية إل �كاألمر الباردة     وتم ذلك لدعم ا�جهود  بظروف ما �عد ا�حرب

 ا �� القوة العظ�ى الوحيدة املتبقية من النظام العاملي ا�جيو�وليتي�ي السابق.  أمر��والذي �عطي فكرة بأن 

ا�جيو�وليتيكية     املبادئ  السلوكيات  �كاألمر �� ا�حقيقة، حددت  الف��ة  العاملية من أجل �كاألمر ية خالل هذه  ية 

  2003ية قو�ة و�عز�زها. ووفقا لهذا تم متا�عة ذلك من خالل شّن حرب العراق  أمر�كا�حفاظ ع�� قيادة عاملية  

ية توجب ا�حفاظ ع�� موقع  �كاألمر ة  س��اتيجيلمص�حة اإل النفط ل   هميةالمتالكھ أهم احتياطات النفط العاملية وأل 

 7ية كهدف ��ائي لوجودها �� ا�خليج الفار��ي إ�� جانب حماية تدفق النفط إ�� الغرب. �كاألمر الهيمنة 

" ال�ي تجسدت من خالل استخدام القوة الذكية وال�ي أطلق��ا التوازن  إعادةة إس��اتيجيرا�ع هذه املبادئ تمثل �� "

مفاده أن االستخدام املفرط للقوة العسكر�ة من    إدراكمن    أو�اما، حيث انطلق  2011سنة    أو�اماالرئيس    ةإدار 

ة ال�ي ي، لذا يجب التخ�� ع��ا لصا�ح اعتماد القوة الذكي��األمر جورج بوش االبن أدى إ�� �ع�� النموذج    ةإدار طرف  

للرئيس باراك أو�اما ليؤكد ع�� تب�ي السياسة   ي تمزج ما ب�ن القوة الصلبة والقوة الناعمة. وجاء ا�خطاب التنصي�

نا ينبع من عدالة قضيتنا... أمنالقوة الذكية: "قوتنا تنمو من خالل استخدامها املتعقل،    ليةية آل�كاألمر ا�خارجية  

أصدقائنا القدامى وخصومنا السابق�ن، سنعمل بال �لل للتخفيف من ال��ديد صفات التواضع وضبط النفس مع  

 

6f George W. Bush’s Presidency, Saeid Naji, Jayum A. Jawan and Fakhreddin Soltani, The US Geopolitical Code and Its Global Objectives during The First Term o 

Pensee Journal, vol 76. No 3, March 2014, p 189.  

7
ention in 2003, ayum A. Jawan and Fakhreddin Soltani, The US Geopolitical Code and The Role of the Persian Gulf Oil in the US Military IntervSaeid Naji, J 

Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, University Putra Malaysia Press ,22(11) 95,2014, p 95.  
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للتعاون مع املنافس�ن 8النووي" البيان الضوء ع�� ترك�� أو�اما ع�� القوة الذكية، �� ح�ن ع�� عن أملھ  . وسلط 

 السابق�ن. 

ية للقوة الذكية، حيث ش�ل الباسيفيك وتحديدا منطقة جنوب شرق آسيا أحد النماذج التطبيق-آسيا  إقليم مثل   

الهيمنة   وانحسار  تراجع  من:  ا�ع�اسات  �كاألمر �ل  املنطقة،  هذا   �� خاصة  ظهور  2008لسنة    آليةامل  األزمةية   ،

) وكذا تنامي خطاب ��ديد الصعود الصي�ي. اف��اضات جيو�وليتيكية تم  بر�كس ،شنغهايية (�قليمتكتالت دولية و 

األ  تقييم  أساسها  لأل اتيجيس�� اإل   هميةع��  مهمة  جغرافية  كمنطقة  آسيا  شرق  �جنوب  ي،  ��األمر الوجودي    من ة 

التوازن ردة الفعل املناسبة لهذه التغي��ات وال��ديدات. و�مكن االستدالل ع�� ذلك من    إعادةة  إس��اتيجيفجاءت  

التوازن ألولو�اتنا طو�لة املدى    إعادةيجب علينا  "  ورد ف��ا: وال�ي   2010ي لسنة  ��األمر القومي    من خالل وثيقة األ 

اليوم، ونركز   بنجاح حروب  نتجاوز  أو اهتمامنح�ى  أن  ا ومواردنا ع�� مجموعة  والتحديات يجب  البلدان  سع من 

 9وشمولية �خاطره."  فعالية�غتنم الفرص ال�ي يتيحها ال��ابط العاملي واالستجابة ب

من منطقة الشرق األوسط وأفغا�ستان (ع��ت ع��ا بحروب اليوم)    هتمامضمنية بتوجيھ اال   إشارةتضمنت الفقرة    

واملوارد ع�� مجموعة أوسع   هتمامالباسيفيك وتحديدا جنوب شرق آسيا (ع��ت عنھ ب��ك�� اال -نحو منطقة آسيا

ي  ية خاصة �عد تنامي الصعود الصي��كاألمر من البلدان والتحديات)، فهذه املنطقة تمثل تحدي الستمرار الهيمنة  

 ��ا. 

��ا البحر�ة وقواعدها العسكر�ة ببحر الص�ن ا�جنو�ي أعاد  س��اتيجيإ�� أن التحر�ات الصينية وتطو�رها إل   شارةاإل   

التصورات   رسم   �� ا�جيو�وليتك  تأث��  كيفية  األذهان  �عتمده �كاألمر إ��  الذي  السلوك  تفس��  و��  العالم   �� ية 

ال�ي �ش�ل محاور   القضايا  إل��ا. فاإل يجيإس��اتللتفاعل مع  بالنسبة  أمام تحد �كاألمر   ةدار ة  اليوم  ية تجد نفسها 

البحر. وهو ما أشار  �� هذا  الوثيقة �ش�ل   تجيو�وليتي�ي خطر ��دد مستقبل وجودها ومصا�حها املتنوعة  إليھ 

 

8, Paper Presented at the International Studies An Analysis of Obama Administration’s Foreign Policy in Southeast AsiaHsien, -Te, Lee Mei-Ming Hung 

Association Annual Convention, Montreal, Quebec, Canada, 16-19 March 2011, p 07.  

9rity Strategy of The United States of America, Washington D.C, May 2010, p09.The White House, National Secu  
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وحلفا��ا ية  �كاألمر ضم�ي:" سن�اقب برنامج التحديث العسكري الصي�ي و�ستعد وفقا لذلك للتأكد من أن املصا�ح  

 10ي والعاملي لن يتأثروا سلبا...". قلي�ع�� الصعيدين اإل

التوازن بأ��ا نتيجة مجموعة من التصورات   إعادةة  إس��اتيجيانطالقا من مدخل املبادئ ا�جيو�وليتيكية، تفسر      

  قليم ا�جيو�وليتيكية إللتغي�� البيئة    س��اتي�� ها اإل إدراك ية من خالل  �كاألمر والفرضيات ال�ي رأ��ا وحمل��ا الدولة  

املصا�ح  -آسيا التغي�� ع��  وأثار هذا  آسيا خصوصا  جنوب شرق  و�مكن �كاألمر الباسيفيك ومنطقة  باملنطقة  ية 

 تمثيل ذلك من خالل الش�ل املوا��:

 التوازن من خالل مدخل املبادئ ا�جيو�وليتيكية   إعادةة إس��اتيجي: تفس�� 10الش�ل رقم 

 الو��                                                          إدراك        

 بمصا�ح الدولة      

 صياغة       ��خيص الفرص   

 أو ا�خاطر                                               مبادئ جيو�وليتيكية         

  من إنجاز الباحثة: املصدر

الباسيفيك املبدأ ا�جيو�وليتي�ي للواليات املتحدة خالل القرن -التوازن اتجاه آسيا  إعادةة  إس��اتيجيو��ذا، مثلت  

 ."القوة الذكيةا�حادي والعشر�ن وال�ي حاولت املزاوجة فيھ ب�ن استخدام القوة الناعمة والصلبة من خالل مفهوم "

اإل   آخرأما   �عدإس��اتيجيات ف�ي "س��اتيجيهذه  التوازن عن  جاة إحداث  وال�ي  لإل "  نتيجة    س��اتي��اإل   دراكءت 

الهادئ��األمر  ا�حيط  منطقة   �� و�األخص  الدو��  ا�جيو�وليتي�ي  واملشهد  البيئة  بتغ��  هذه -ي  �عد  الهندي. 

حيث    Buck-passing Strategiesاملسؤولية   تمر�رات  س��اتيجية من الن�خ ا�حديثة واألك�� �شـاطًا إل س��اتيجياإل 

 

10Ibid. P43.   

-أسيا بيئة �غي��

 

 األمن  ع��  ا�حفاظ

  

 إعادة إس��اتيجية الصي�ي ال��ديد
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التدخل   الدولة  قـوات تتجنب  إلـى  العسـكر�ة  املوازنـة واملواجهـة  فـي  املسـؤولية  وتلقـي  ال��ديدات،  املباشر ملواجهة 

ييـن باعتبارهـم أ�حـاب املص�حـة األصليـة األك�� �� تحقيق التوازن ومنع الهيمنة، مع إم�انية تقديم قليما�حلفـاء اإل

 ة دار واستخدمت اإل    11لضـرورة �� حـال �جـز هـذه الـدول. الدعم اللوجسـ�ي لهـؤالء ا�حلفـاء والتدخـل فقـط عنـد ا

لسنة    ي��األمر القومي    من وثيقة األ إليھ    تالباسيفيك وهو ما أشار -الهندي بدال من آسيا-مصط�ح ا�حيط الهادئ

2017:  

الهندي. هذه -تجري منافسة جيو�وليتيكية ب�ن الرؤى ا�حرة والقمعية للنظام العاملي �� منطقة ا�حيط الهادئ ..."

إ�� الشواطئ الغر�ية للواليات املتحدة، تمثل ا�جزء األك�� اكتظاظا   للهند  ال�ي تمتد من الساحل الغر�ي  املنطقة 

- يات املتحدة بإقامة منطقة حرة ومفتوحة �� ا�حيط الهادئالوال   اهتمامبالس�ان وحيو�ة اقتصاديا �� العالم. يمتد  

الهندي  -الذي دفع الرئيس دونالد ترامب إلطالق مبادرة محيط الهادئ  األمر  ."...12� �جمهور�تنااألو�الهندي إ�� األيام  

 وأو�حت الوثيقة أيضا تلك التغ��ات:  .APECباك يخالل قمة األ  2017 نوفم��حر ومفتوح �� 

ية...تطمح الص�ن وروسيا  �كاألمر ي عواقب عاملية و��دد املصا�ح قلي�يمكن أن ي�ون للتغ��ات �� توازن القوى اإل..."

 شماليةالعالم لك��ما يتفاعلون أك�� مع الدول ا�جاورة لها، كما �ش�ل �ور�ا ال أنحاءإ�� استعراض قو��ما �� جميع 

املقر��ن منھ أك�� خطر ع��  انتشار  و�يران  أك��، أصبح من الصعب   أس�جة . ومع  األقاليم �ش�ل  املدمرة وترابط 

13نا..." أمنية ال�ي تتحرك ضد الواليات املتحدة ب��ديد قليماحتواء ال��ديدات ومن ا�حتمل أن تجتمع التوازنات اإل
F 

ية وهو ما تضمنتھ �كاألمر " كمبدأ للسياسة ا�خارجية  أوال اأمر��ترامب من شعار "  ةإدار إ�� جانب ذلك، اتخذت  

ية، التقييم  �كاألمر ي ترتكز ع�� املبادئ  ��األمر القومي    من ة لأل إس��اتيجيا أوال � أمر��  القومي السابقة: "  منوثيقة األ 

بدأ �س��شد ة واقعية املإس��اتيجيية والتصميم ع�� مواجهة التحديات ال�ي نواجهها. إ��ا  �كاألمر الوا�ح للمصا�ح  

 

11
 . 16، ص  2017، 22 اتجاهات األحداث، عع�� جالل معوض، "التحالفات غ�� املستقرة: �عقيدات إدارة العالقات ب�ن ا�حلفاء ع�� املستو��ن اإلقلي�ي والدو��"،  

1246.-45 The White House, National Security Strategy of The United States of America, Washington D.C, December 2017, pp  

13Ibid, p45.   
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ي �� األمر " املبدأ ا�جيو�وليتي�ي  إحداث التوازن من ا�خارجة "إس��اتيجيلهذا، �ش�ل  ".14بالنتائج وليس اإليديولوجية

 تماشيا وتحديات القرن ا�حادي والعشر�ن.

ية إ�� غاية اليوم يرتكز �كاألمر ية منذ تأسيس الدولة  �كاألمر خالصة القول، إن �غ�� تحديد املبادئ ا�جيو�وليتيكية    

� إ�� كسب الواليات املتحدة  األو�ال�ي ��دف بالدرجة    هدافالعاملية للواليات املتحدة. تلك األ   هدافبقوة ع�� األ 

ا �ان ا�حفاظ ع�� امل�انة العاملية هو الهدف ال��ائي للمبادئ ا�جيو�وليتيكية  للقيادة العاملية والقوة املهيمنة، فلطامل

إ�� �عظيم   اليةواملثالواقعية    أف�ارية �� �ل من  قليمية و ال يزال ذلك. �� الواقع، سعت اتجاهات العوملة واإل�كاألمر 

 15ية �� النظام العاملي. �كاألمر م�انة الهيمنة 

ية من النطاق ا�ح�� إ�� النطاق العاملي، �كاألمر املالحظ مما سبق، التحول الذي عرفتھ املبادئ ا�جيو�وليتيكية     

ة ال�ي خ�� الباسيفيك. هاتھ األ -التوازن اتجاه منطقة آسيا  إعادةة  إس��اتيجيات عديدة �ان أهمها  إس��اتيجيجسدتھ  

املدرست�ن   ب�ن مفاهيم  ما  املفاهيم  وال  اللي��اليةجمعت  و ديمقراطية -ا�جيو  "  اللي��اليةواقعية، حيث تجسدت   "

لإل ثقافية-ا�جيو  " الديمقراطي  البعد   �� "س��اتيجي"  ومفهوم  وتجسد اقتصادية  -ا�جيوة،  االقتصادي  البعد   ��  "

 ي. م�" �� البعد األ أمن -ا�جيو املفهوم الواق�� "

ث:   اـل ب الـث ابالحرب یلع اإل  ةإســـتراتیجیـ املطـل جورج ولکر بوش   ةإدارخالل    رـه
)2000-2008( 

األ  بوش  جورج  �حقب�ي  نقدية  رؤ�ة  ا�جدد  ا�حافظ�ن  مدرسة  تلك حملت  رؤ�ة  سياق   �� وذلك  �لينتون،  و�يل  ب 

ية فاعلة �� هذه املرحلة. حيث رأى أنصار هذه أمر�كة  إس��اتيجياملدرسة لعالم ما �عد ا�حرب الباردة وكيفية رسم  

نتيجة عدم أمر��، �انت ف��ة فقدان  2001إ�� غاية    1991املدرسة، أن املرحلة من سنة   ا لرؤ���ا وملوقعها وذلك 

الفرص وا�خاطر ا�حقيقية واملتوقعة ال�ي أفرزها ا��يار االتحاد السوفيا�ي. وأو�ح أحد قدامى ا�حافظ�ن،    إدراك

 

14Ibid, p01.  

15
, Vol 2, No7, Special International Journal of Business and Social ScienceSaeid Naji, Jayum A. Jawan, US Hegemonic Leadership and its Geopolitical Code,  

Issue, April 2011, p 156.  
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وا�حة �� عدم امتالكھ لفهم وا�ح للدور الذي ينب�� للواليات املتحدة أن تلعبھ �� �شكيل   األب�لة بوش  بأن مش

العالم �� مرحلة ما �عد ا�حرب الباردة. أما �لينتون، حاول القيام بتدخل�ن خارجي�ن دون أن ينتج رؤ�ة وا�حة أو 

 16ا �� العالم. أمر��متقدمة لدور 

ي العاملي،  ��األمر ية وكذا للدور  �كاألمر ة  س��اتيجيحافظ�ن ا�جدد تحديد رؤ�ة وا�حة لإل انطالقا من ذلك، حاول ا�

ية وفق أسس محددة  �كاألمر بوش االبن بتحديد هدف وا�ح هو تحقيق املص�حة القومية    ةإدار والذي ات�ح خالل  

ي، القضاء ع�� األنظمة املارقة ع�� شّن حروب ��األمر ا�حفاظ ع�� القوة العسكر�ة وتدعيمها لضمان التفوق    17��:

 استباقية عل��ا وا�حفاظ ع�� الدور األحادي للواليات املتحدة لقيادة العالم.  

تو��   لم  بمنطقة جنوب شرق آسيا،  يتعلق  اال   ةإدار و فيما  املنطقة  بداي��ا هذه   �� بالرغم من  ،ال�ا��   مهتمابوش 

املتحدة   للواليات  اقتصادي  شر�ك  �أك��  االقتصادية  واأل �كاألمر أهمي��ا  تمثلها إس��اتيجيا�جيو    هميةية  ال�ي  ة 

حيث راوحت   18الطاقو�ة آلسيا.  مداداتاإل   أغلبي وكذا لنقل  ��األمر املمرات البحر�ة باملنطقة لألسطول البحري  

احتل الذي  الثانوي  موقعها  اإل املنطقة  فعل  ردة  و�سبب  الباردة،  ا�حرب  ��اية  منذ  آسيا  شرق  شؤون   ��  ة دار تھ 

خالل    همال، تخوفت دول املنطقة من استمرار سياسة اإل 1998-1997ة  سيو�االقتصادية اآل   األزمةالسابقة اتجاه  

خاصة مع خطاب ي  قلي�الصينية ع�� االستقرار اإل-ية�كاألمر بوش، خاصة �� ظل تداعيات تراجع العالقات    ةإدار 

 19ا".إس��اتيجيا�جديدة باعتبار الص�ن "منافسا  ةدار اإل 

�لينتون ال�ي �انت قد اق��ح��ا ع�� جا�ارتا    ةإدار بوش خر�طة طر�ق    ةإدار ، تبنت  2001لسنة    األول خالل النصف     

�ي �لينتون و�وش ار إد، فقد هدفت �ل من  ياإندونيسي واملتعلقة بإرساء العملية الديمقراطية ب��األمر وال�و�غرس  

 

16
اقعيةمر�ك السياسة ا�خارجية األ هادي قبي��ي،    .21)، ص 2008(ب��وت: الدار العر�ية للعلوم ناشرون،  ية ب�ن مدرست�ن ا�حافظية ا�جديدة والو

17
 .  192)، ص 2016(عمان: دار ا�حامد للنشر والتوزيع ،ي والتغي�� �� املنطقة العر�ية مر�� ي األ مالقو  األمنثائر خليل محمد،  

18
, 10 October 2005Japan focuseast Asia: Implication for Japan and The United States, Elizabeth Economy, China’s Rise in South  

(accessed on 12/07/2018).  https://bit.ly/37tPzMM 

19, (ed) Robert George Bush and East Asia: A First Term AssessmentEvelyn Goh, The Bush Administration and South East Asian Regional Security Strategies, in  

M. Hathaway and others (Washington D.C: International Center for Scholars, Asia Program, 2005), P 183. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/37tPzMM


Page 15 of 37 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 13, 2022      

اإل   إعادةإ��   املس�حة  القوات  مع  أساس  ندونيسالعالقات  ع��  إرساء   أنية  عملية   �� حاسم  عامل  هو  ا�جيش 

والعالقات العسكر�ة الوثيقة   �سانبوش سعت إلزالة الروابط ب�ن تحسينات حقوق اإل  ةإدار الديمقراطية، إال أن  

ي�ن خالل ا�حرب �كاألمر وال�ي �انت مفضلة لدى صناع القرار    Osmosis Theoryنظر�ة التنا�ح  بن�وعها أك�� نحو  

ية اتجاه جنوب شرق آسيا، وهو �كاألمر � من القرن الواحد والعشر�ن، �غ��ت السياسة  األو�. �� السنوات  20الباردة  

ما أشار إليھ تقر�ر لفرقة مستقلة برعاية مجلس العالقات ا�خارجية بوجود ثالثة أسباب تجعل الواليات املتحدة  

 21ترتبط بجنوب شرق آسيا: 

إثارة  ��سانة وسياسية و إس��اتيجي  أهميةذات    آسياتظل منطقة جنوب شرق   القدرة ع��  لد��ا   اهتمام ية هامة، 

 كب��.

 وال��ك��. إس��اتي�� لسياق  آسياية اتجاه جنوب شرق �كاألمر حاجة السياسة 

الب��ول والغاز وصمام اتحاد    ياإندونيستظل   وأهم دول املنطقة �� خضم عدم االستقرار   اآلسيانأهم مصدري 

 السيا��ي واالقتصادي.

الرئيسية   ةإدار ارتباط   الدول  الثنائية مع �عض  العالقات  �� تطور  بوش بجنوب شرق آسيا لوحظ �ش�ل رئي��ي 

منحت الواليات   2003ية البحر�ة. فع�� سبيل املثال، ��  من، تايالند ومال��يا) وكذا القضايا األ ياإندونيس(الفلب�ن،  

، �عهد بوش بمنح الفلب�ن 2003 أكتو�ر 18املتحدة، الفلب�ن وتايالندا م�انة ا�حليف الرئي��ي من خارج الناتو، و �� 

خالل  مليون دوالر وتدر�ب أك�� ل�جيش الفلبي�ي �حار�ة جماعة أبو سياف    340سلسلة إضافية من املساعدة بقيمة  

 عهدتھ الثانية.

 

20, (ed)Robert George W Bush and Asia: A Midterm AssessmentCatharin E. Dalpino, The Bush Administration in Southeast Asia: Two Regions? Two Policies, in  

M. Hathaway and Wilson Lee (Washington D.C, International Center for Scholars Asia Program, 2003), P 106. 

21, The Council on Report of an independent Task ForceRobert J. Kerry, The United States and Southeast Asia: A Policy Agenda for The New Administration,  

Foreign Relations, 2001, PP 02-03. 
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-ية�كاألمر بوش الشراكة املعززة    ةإدار امل��ايدة ل�جغرافيا السياسة �جنوب شرق آسيا، أطلقت    هميةا م��ا لأل �درا� و 

��  اآلسيان واالستثمار    2006ية  للتجارة  اإلطار  اإل2006واتفاقية  التعاون  لتقو�ة  ��دف  ال�ي  مجاالت قلي�،   �� ي 

. اآلسياندول �عي�ن سف��ا لها باتحاد    أول ، �انت الواليات املتحدة  2008��    22صادي.متعددة خصوصا التعاون االقت

 ةدار �ش�ل معت��. إال أن هذا الن�ج الذي سلكتھ اإل   يا�ندونيسإ�� جانب ذلك، تحسنت عالقا��ا مع فيتنام، كمبوديا و 

ية، ففيما �كاألمر ة س��اتيجي: أين برزت عدة �غ��ات ع�� مالمح اإل 2001سبتم��    11اتجاه املنطقة �غ�� �عد أحداث  

 تمثلت أهم تلك التغ��ات؟ وكيف ا�عكست ع�� منطقة جنوب شرق آسيا؟ 

أحداث  األولالفرع   تأثير  اإل   2001سبتمبر    11:  جنوب  يكاألمرة  ستراتيجيعلى  بمنطقة  ية 
  شرق آسيا 

ية وال�ي ش�لت صدمة رهيبة  �كاألمر ية  منة األ س��اتيجيمنعرجًا حاسمًا �� مسار اإل   سوداعت��ت أحداث الثالثاء األ 

ية العاملية وفقا  منا��م األ إس��اتيجيرسم    عادةي�ن إل �كاألمر ،حيث دفعت املسؤول�ن  23ي  ��األمر   س��اتي�� للفعل اإل 

التغ��ات و�غي��   ��  األوللتلك  الهاجس األسا��ي املعلن للسياسات من��ا، إذ أصبحت القضايا األ إس��اتيجييات  ية 

وتقوم 24 ي داخليا لت��ير سياسات الرئيس بوش االبن ا�خارجية. م�الداخلية وا�خارجية، وتم استخدام الهاجس األ 

اإل  االبن  بوش  ال�ي  س��اتيجيعقيدة  مهمة  ة  حددت  أساسية  مبادئ  ثالثة  ع��  ا�حافظ  التيار  ع��ا  ا  أمر��يدافع 

 املستقبلية ومسؤولي��ا �� العالم: 

 وانتشار أس�حة الدمار الشامل، رهاباالنتقال من الردع إ�� االستباق ملواجهة ا�خاطر املتولدة عن اإل 

أن   باعتبار  األنظمة  �غي��  إ��  االحتواء  من  القومية   األح�اماالنتقال  املصا�ح  ع��  خطر  ذا��ا   ��  �� االستبدادية 

 ية،�كاألمر 

 

22Hang Nguyen, op.cit., P 42.  

23
 . 40) ، ص  2004 للعلوم،  العربیة  الدار: بیروت( واالستراتیجیة الفكریة شكاالتاإل : 2001 سبتمبر 11 بعد ما  عالم ، السيد ولد اباه 

24
 .197ص   ،ثائر خليل محمد، مرجع سابق 
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و��   أي  القيادة،  إ��  الغموض  من  األ أمر��االنتقال  بصف��ا  مسؤولي��ا  وتبوأ  العالم   �� الر�ادي  بدورها  ع��    مينة ا 

 25 ھ. أمناستقراره و 

سبتم�� أصبحت تنت�ج بوضوح مسل�ًا جامعًا   11ية �عد أحداث  �كاألمر ة  س��اتيجيدئ، أن الرؤ�ة اإل تو�ح هذه املبا

، األحداثجورج بوش االبن �عد هذه    ةإدار (الولسونية) واالستثنائية األحادية للواليات املتحدة. أدركت    اليةاملثب�ن  

من    س��اتي�� ها اإل رادار ة وقررت إرجاع املنطقة إ��  س��اتيجيها ملنطقة جنوب شرق آسيا �� أجند��ا اإل إهمالمدى  

" عنوان  حملت  جديدة  عقيدة  اإل خالل صياغة  الوقائية ضد  �حر��ا رهابا�حرب  ثانية  كج��ة  املنطقة  معت��ة   "*

 26.رهابالعاملية ع�� اإل 

 27ية من خالل:�كاألمر ة س��اتيجيع�� موقع منطقة جنوب شرق آسيا �� اإل   2001سبتم��  11و�ظهر تأث�� أحداث 

املنطقة   لإل   أهميةاكتساب  هدفا  أصبحت  �و��ا  والدبلوماسية  الرمز�ة  حيث  من  املتطرف�ن رهابخاصة  ي�ن 

 ي، ��األمر املؤ�دة الستمرار االرتباط  صواتي�ن و�التا�� �عالت األ سالماإل 

بوش إلثبات أن   ةإدار قدمت الواليات املتحدة مخرجًا مناسبًا للعمل العسكري الفوري واسع النطاق الذي قامت بھ  

 حر�ا عاملية، رهابا�حرب ع�� اإل 

 اهتمام باعتبارها أحد شب�ات النقل البحري ا�حيو�ة الرابطة ب�ن ا�حيط�ن الهندي والهادي، فاملنطقة ش�لت محور  

 ا�حاو�ات ونقل وانتشار أس�حة الدمار الشامل.  أمن ية املرتبطة برهاب ية من ال��ديدات اإل �كاألمر للمخاوف 

 

25(New York, Encounter Books ,2003), p 79.  The war over Iraq: Saddam’s tyranny and America MissionLawrence Kaplan, William Kristol,   

26Joseph S. Nye, IR Joseph Nye Commentary: How Obama Leads, Harvard Kennedy School   

(accessed on 08/07/2018).  https://bit.ly/3aLJ2Pm  

تالك ا�حرب ع�� عدو �ستحضر إم�انياتھ ويعب��ا من أجل أهداف عدوانية، و��دف هذه ا�حرب الكتساب م��ة تفوق إس��اتيجية ع�� العدو تتمثل بام* و�عرف ا�حرب الوقائية بأ��ا شّن  
ية  مر�كي للدول: الواليات املتحدة األ القوم  األمنالتخطيط االس��اتي�� للسياسة ا�خارجية و�رامج  واملفاجأة لث�ي العدو عن تنفيذ �جومھ أنظر: فوزي حسن حس�ن،   زمام املبادرة

 .165)، ص 2013(ب��وت: دار امل��ل اللبنا�ي،  انموذج
27, P 184.Op. Cit.Evelyn Goh,   
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ية �عد وسمها با�جهة الثانية �� حر��ا �كاألمر خارجية  انطالقا من ذلك، احتلت املنطقة م�انة مهمة �� السياسة ا�

ية ودولية بدول املنطقة إقليمية ذات توجهات  رهاب، وجاء ذلك نتيجة اكتشاف العديد من ا�خاليا اإل رهابع�� اإل 

ا�حر�ات    ياإندونيسع�� غرار سنغافورة؛   املسلم�ن؛  الس�ان  أك�� عدد من   نفصاليةاال والفلب�ن، فاملنطقة تضم 

ي�ن �عت��و��ا �أرضية تنشئة �كاألمر املنشقة إ�� جانب سهولة اخ��اق حدودها، �ل هذه العوامل جعلت املالحظ�ن  

 28ية. رهابخصبة للعمليات اإل 

ي�ن باملنطقة وعالقة تنظيم رهاباعتقاالت أبرز اإل ،  2004و  2003، جا�ارتا سنة  2002وأكدت �جومات با�� سنة  

بوش   ةإدار ية باملنطقة كجماعة ابوسياف بالفلب�ن �حة هذه التقديرات. لهذا، ركزت  سالمالقاعدة بالتنظيمات اإل 

 29خالل ف��ة عملها ع�� هدف�ن أساس�ن �� سياس��ا اتجاه جنوب شرق آسيا: 

ية ا�حلية ال�ي لها عالقة مع تنظيم القاعدة، حيث ارتكزت السياسة ابرهية اإل سالمكسب التعاون ضد ا�جماعات اإل 

اإل �كاألمر  مل�افحة  اإل   رهاب ية  لتعز�ز  التقنية  املساعدة  العسكري،  التعاون  ع��:  املنطقة  القانونية جراء��  ات 

وحملة "القلوب والعقول" كجزء من ا�جهد العاملي لتعز�ز دعم   رهابي �� م�افحة اإل قلي��ة، دعم التعاون اإلدار واإل 

 30الواليات املتحدة �� ا�جتمعات املسلمة.  

، حيث رهاببخصوص التعاون ب�ن الطرف�ن �� مجال م�افحة اإل   (FTAs)�عز�ز اتفاقيات التجارة ا�حرة الثنائية  

 .رهاب ي مل�افحة اإل قلي�دورا رئيسيا �� التعاون اإل PACOMي ��األمر لعبت قيادة ا�حيط الهادي 

ال�ي   رهابية لدعم عمليات م�افحة اإل �كاألمر بوش املئات من القوات ا�خاصة    ةإدار �شرت    ،2002فمنذ ف��اير     

. 31ضد جماعة أبو سياف.     Soloسولووأرخبيل    Mindanaoملينداناوو قادها ا�جيش الفلبي�ي �� ا�جزر ا�جنو�ية  

 

28, CRS Report for Congress, 07 February 2005.Terrorism in Southeast AsiaBruce Vaughn,   

29Richard P. Cronin, The Second Bush Administration and Southeast Asia,  

(accessed on 20/07/2018).  https://bit.ly/36wlXgd 

30, P 109.Op. Cit.Catharin E. Dalpino, The Bush Administration in Southeast Asia: Two Regions? Two Policies,   

31Ibid.  
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كما ش�ل التمرد املناهض ل�ح�ومة الذي قاده مسلمون من أصل ماالوي �� ثالث مقاطعات �� جنوب تايالند مصدر 

لإل  ا�جموعات  �كاألمر   ةدار قلق  حصول  نتيجة  اإل   نفصاليةاال ية  ا�جموعات  من  والتدر�ب  الدعم  ية سالمع�� 

التدر�بات السنو�ة املش��كة ب�ن   إجراءولنفس االعتبارات اتخذ قرار ب   32ذات الصلة بتنظيم القاعدة.   اليةالرادي�

الهادي   تايالند حليف معاهدة   (PACOM)ي  ��األمر قيادة ا�حيط  أن  التايالندي، خاصة    Treaty Allyوا�جيش 

األ  متعددة  التدر�بات  الواليات   طرافو�ستضيف  مع  والشرطة  االستخبارات  مجال   �� الثنائي  التعاون  جانب  إ�� 

 ية. �كاألمر املتحدة 

 رهاب الفرع الثاني: منطقة جنوب شرق آسيا: الجبهة الثانية للحرب على اإل

�� أجند��ا اإل إهمالسبتم�� مدى    11بوش االبن �عد أحداث  ةإدار أدركت   ة س��اتيجيها ملنطقة جنوب شرق آسيا 

إ��    وقررت ثانية ل�حرب ع�� اإل   س��اتي�� ها اإل رادار إرجاع املنطقة  حيث شهد موقع دول جنوب   33،  رهاب�وجهة 

 إ�� هدف ومسرح لها.  رهابشرق آسيا �غ��ا نوعيا من مجرد �و��ا شر��ًا �� حرب الواليات املتحدة ع�� اإل 

ية املتشددة �� املنطقة، و�التا��  سالم�ان م��ر هذا التحول وجود عدد كب�� من ا�جماعات والتنظيمات الدينية واإل  

ل جديدًا  معقال  املنطقة  اإل أصبحت  "رهاب�جماعات  اسم  أطلق  البعض  أن  ح�ى  ا�جديدةية  جماعة  طالبان  ع��   "

سياسية مت�املة، كما ش��ت   أجندةة وضعف قدرا��ا التنظيمية وافتقادها إ��  خ�� ابوسياف رغم صغر حجم هذه األ 

األ   ياإندونيس ور�طت  الثانية  اإل �كاألمر ية  مناأل   جهزةبأفغا�ستان  التنظيمات  ب�ن  ��  سالمية  ومال��يا    ياندونيسإ ية 

املعروف   رضوان عصام الدين و    أبو ب�ار باس��ي�ن:  ندونيسوتنظيم القاعدة الذي يقوده اثنان من رجال الدين اإل 

 34.با�حمب�� 

 

32Ibid.  

33Joseph S. Nye, IR Joseph Nye Commentary: How Obama Leads, Harvard Renned Y. School,   

(accessed on 08/07/2018). https://bit.ly/2RszbGI 

34
 . 167، ص 2002، 50، عالسياسة الدولية ،"آسيا�� جنوب شرق  رهابمحمد فايز فرحات، "ا�حرب ضد اإل  
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اإل  والتنظيمات  ا�حر�ات  أهم  �ستعرض  ي��  ع��  سالموفيما  والوقوف  آسيا،  شرق  جنوب  بمنطقة  املتواجدة  ية 

 ية. �كاألمر ي املتشدد خطرا حقيقيا ع�� املصا�ح سالمحقيقة �شكيل توجهها اإل 

 آسياية املتشددة �� جنوب شرق سالمالتنظيمات اإل  -أوال

ية املتشددة �� منطقة جنوب شرق آسيا إ�� جماعات سالممنذ بداية �سعينات القرن املا��ي، تحولت ا�جماعات اإل 

خا  مقاطعات  وت�و�ن  املنطقة  دول  عن  باالنفصال  تطالب  "مسلمة  �سم��ا  ��ا  وش�لت    "35.يةإسالمخالفة  صة 

املتشددة لتدر�ب وت�و�ن عناصرها وتوسيع  ية  سالممنطقة جنوب شرق آسيا مالذا للعديد من هذه ا�جماعات اإل 

ب�ن   املمتدة  املناطق   �� لعناصرها  املس�حة  ا�جماعات  تلك  ترك��  �عد  إذ  وقواعدها،  مال��يا ياإندونيسعمليا��ا  ؛ 

ي �� عمليا��ا، ليشمل تدم�� االقتصاد، السياحة والتماسك االجتما��  رها�والفلب�ن مصدرًا �خطر يتجاوز البعد اإل 

والفلب�ن وسنغافورة    ياإندونيسية املتشددة �� �ل من  سالمالتنظيمات اإل   أغلبوترتكز    36� هشا بطبيعتھ. الذي �عت�

 نورد أهمها فيما ي��:

نجد أ��ا قديمة    ياإندونيسية ��  سالمبالعودة إ�� تار�خ ا�جماعات اإل   :ياإندونيسية املتشددة ��  سالمالتنظيمات اإل 

�� غرب   Pardiعرفت بحركة    1803ية بمقاومة االحتالل الهولندي سنة  إسالمالعهد، حيث ارتبط ظهور أول حركة  

ية، لكن مع تطورها و�عدد الرؤى سالمية وتطبيق الشريعة اإل إسالمسومطرة. وسعت تلك ا�حر�ات إ�� ت�و�ن دولة  

 ، ونذكر من أهم تلك ا�حر�ات: 37خلها لتطبيق ا�خالفة والشريعة ك��ة االنقسامات دا

تم تأسيس هذا ا�جلس من طرف الرئيس السابق سوهارتو، باعتباره ممثل الهيئة العليا   :ياإندونيسمجلس علماء  

. غ�� أنھ يتمتع 38يندوني��إل جانب تمثيلھ لالتجاه الرادي�ا�� داخل النظام السيا��ي اإل   يا إندونيسلرجال الدين ��  

 

35
 اآلن، روسيا 2016ماي  4...املوطن البديل ل�خالفة،  آسياجنوب شرق  

 https://bit.ly/2RtbOg  )  2018/ 23/08(تم تصفح املوقع يوم                                                                                                          

36
 نفس املرجع.  

37
   2016جانفي 20فتھ البعيدة، املرا��، جا�ارتا: هل يؤسس داعش خال  إسالم 

 https://bit.ly/2RulhE1 ). 07/2018/ 24(تم تصفح املوقع يوم                                                                                                                 

38
 .168- 167، مرجع سابق، ص ص محمد فايز فرحات 
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اإل  بالتيار  مقارنة  محدود  واملصا�ح سالمبنفوذ  السياسات  اتجاه  متشددًا  موقفا  ا�جلس  اتخذ  وقد  املعتدل،  ي 

 ية. �كاألمر 

اتخذت هذه ا�حركة طا�عًا دينيًا من خالل تبن��ا الدعوة إ��  :  Free Aceh Movement (GAMا�حرة    �شيھأحركة  -2

اإل   إعادة مطال��ا  سالمالسلطة  جانب  إ��  القديمة،  ب  األ�عادذات    نفصاليةاال ية  واالجتماعية    إقليم االقتصادية 

، كما كشف رهابا ع�� اإل أمر��سبتم��، أصدر قائد ا�حركة بيانًا أو�ح فيھ تأييده �حرب    11�شيھ. و�عد أحداث  أ

 ية متشددة. إسالم عن الطا�ع ا�ح�� ل�حركة ومحور�ة قضية االنفصال �� تحديد مواقفها أك�� م��ا جماعة 

 أبو بكر باعش�� ع�� يد الشيخ    1993ية مس�حة تأسست سنة  إسالم�� منظمة  :  ياإندونيسية  سالما�جماعة اإل -3

 يا إندونيسية ال�ي تضم مال��يا؛  سالماإل   دولة نوسانتارا، و�� ��دف منذ �شأ��ا إ�� إقامة  سنغكر عبد هللاورفيقھ  

ت التقار�ر روابطها القو�ة مع تنظيم القاعدة، واس��دفت  أثبت و  39 .وسلطنة بروناي؛ جنوب الفلب�ن وجنوب تايالند  

 ية �� سنغافورة.سرائيلواإل   اليةواألس�� نية  ية وال��يطا�كاألمر واملؤسسات الدبلوماسية    هدافا�جماعة العديد من األ 

، أسسها أبو 2008" سنة  ياإندونيسمنشقة عن "مجلس مجاهدي    اليةرادي��� جماعة  جماعة أنصار التوحيد :  -4

باعش�� و�عض   األ   أعضاءبكر  و�اعتقال هذا  ا�جماعة   خ��ا�جلس.  انقسام داخل  تنظيم داعش، حصل  وظهور 

سنة  95ورفض   املنشقون  وأسس  داعش  مبا�عة  ا�جماعة  أنصار  من  الشريعة" %2014  أنصار  رفضًا  جماعة   "

وتبنت الفكر السلفي   2012عضو �� سنة    2000ا�جماعة إ�� ما يقارب    أعضاءوصل عدد     40�خالفة البغدادي.  

ل�جهاد.   األقربا�جهادي   العسكري  االستعداد  ضرورة  ع��  املرتكز  القاعدة  تنظيم  ع��    41لفكر  ا�جماعة  عملت 

 توظيف وسائل االتصال ا�حديثة للتجنيد والقيام بال�جمات االنتحار�ة ال�ي اس��دفت املدني�ن والعسكر��ن. 

 

39
 ...خاليا من رحم الثوراتإندونيسياية �� سالمع�� عبد العال، ا�جماعة اإل  

 https://bit.ly/37wFf6w .) 07/2018/ 24(تم تصفح املوقع يوم                                                                                                                 

40
 ، مركز ا�جز�رة للدراسات 2016أفر�ل  04سالم إ�� تنظيم الدولة، صهيب جاسم، جهاديو إندونيسيا: من حركة دار ال 

(  https://bit.ly/2Gn0USG24/07/2018تم تصفح املوقع يوم).  

41
 املرا��، مرجع سابق. إسالم  
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الشريعة:    -5 أنصار  التوحيد، أسست سنة    �� جماعة منشقة عن جماعة  أنصار  محمد  من قبل    2014جماعة 

�عد خالف مع بوعش�� �عد مبا�عتھ لتنظيم داعش، وضمت �� عضو���ا ألفي   روسيدر�دهوو   الرحيم وعبد أشوان

 .ياإندونيسعضو �� جا�ارتا و�ا�� مناطق 

ا�جهاد:    -6 عسكر  سنة  جماعة  ا�جماعة  يد    2000تأسست  طالبع��  عمر  دولة  جعفر  إقامة  هدفها  يكن  لم   ،

ية والدينية ال�ي أدت إ�� حدوث مواجهة ب�ن املسلم�ن واملسيحي�ن �� جز�رة  قليمواإل  ثنيةية، بل املشا�ل اإلإسالم

و�عد تفج��ات با�� و�قرار من ح�ومة ميجاوا�ي تم حّل ا�جماعة �سبب �عض   42مسلم.   400وراح �حي��ا    مال�و

 القاعدة. االنحرافات وعالق��ا بتنظيم 

ية لتوسيع خالف��ا املزعومة إ�� الدول سالم�انت هدفا لتنظيم الدولة اإل   ياإندونيسمن ا�جدير بالذكر، أن دولة  

ي�ن املقاتل�ن ��  ندونيس ية تضاعف أعداد اإل ندونيسا�جاورة �الفلب�ن؛ مال��يا وأس��اليا، لهذا أكدت السلطات اإل 

. إال أن حلم تنظيم داعش بتأسيس 2014مقاتل سنة  200�عد أن �انوا  2015مقاتل سنة  700صفوف داعش إ�� 

 43ومنطقة جنوب شرق آسيا يواجھ عدة عقبات أهمها: ياإندونيسية �� إسالمخالفة 

ارة عن خاليا وشب�ات صغ��ة ال ية �� دول جنوب شرق آسيا �� عب سالما�جماعات ال�ي با�عت تنظيم الدولة اإل   -

 تر�� إ�� تنظيم لوجيس�ي فعال. 

 ية للتعامل مع تلك ا�جماعات والسيطرة عل��ا.ندونيسية اإل مناأل  جهزةخ��ة وقدرة األ  -

ية ال�ي نمت ف��ا حر�ات ا�جهاد سالم�عد الفلب�ن من أك�� الدول غ�� اإل ية املتشددة �� الفلب�ن:  سالمالتنظيمات اإل 

األ سالماإل  ظاهرة  فهم  يمكن  وال  سنة،  ثالث�ن  من  أك��  منذ  اإل صولي  عن  سالمية  بمعزل  آسيا  شرق  جنوب   �� ية 

ية �� تلك املنطقة. و�نطبق سالموا�جتمعات اإل   قلياتالظروف االقتصادية واالجتماعية ال�ي سادت مناطق تركز األ

 

42
 نفس املرجع.  
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بالفلب�ن كجماعة ابوسياف ال�ي �س�� إ�� تأسيس    ةنفصاليية ا�جهادية اال صولذلك �ش�ل خاص ع�� ا�حر�ات األ 

 ية ال�ي تنشط بالفلب�ن: سالمونذكر من ب�ن أهم التنظيمات اإل   44مع�ن داخل الدولة.   إقليمية مستقلة ��  إسالمدولة  

:  جماعة أبو أسس عبد الرزاق أبو بكر جنجال�ي حركة ابوسياف ال�ي تتب�ى املن�ج ا�جهادي،   سياف (سيف هللا) 

ية غر�ي جز�رة مينداناو إسالم" ��دف إ�شاء دولة  ج��ة موروعن ج��ة التحر�ر الوطنية "  1991حيث أ�شقت سنة  

 45 ية من الس�ان املسلم�ن.أغلب جنو�ي الفلب�ن، حيث يقطن 

ية �� الفلب�ن، غ�� أ��ا قد اعتمدت أسلو�ا عنيفا ركز ع�� خطف املدني�ن  إسالمة  و��دف ا�جماعة إ�� إقامة دول     

اإل  الدولة  لتنظيم  أعلنت دعمها  أن  الغر�ي�ن واستخدامهم كرهائن منذ  أو  الفلب�ن  �عت�� هذه سالمسواء  ية. كما 

األ األ سالماإل   قليةا�جماعة تجسيدا لصراع  الفلب�ن مع  �� جنوب  ال�اغلبية  املسيحية  األوضاع ية  ثوليكية �سبب 

 املسلمة.   قليةاالقتصادية واالجتماعية امل��دية لأل

�� منطقة جنوب شرق   ةنفصاليية اال سالم�عد ا�ج��ة من أك�� ا�جماعات اإل :  (MILFية  سالمج��ة تحر�ر مورو اإل 

الدعم املا�� والف�ي إ�� جانب عضو، ولها عالقة بتنظيم القاعدة من خالل تلق��ا  15.000آسيا و�بلغ �عدادها حوا��  

ع��    اآلسيان" هو االسم الذي أطلقھ ا�حتلون  موروية" �� دول املنطقة. "سالمتدر���ا لبعض عناصر "ا�جماعة اإل 

ية سالم.  انفصلت ج��ة تحر�ر مورو اإل 46مسل�ي الفلب�ن الذين ظلوا منذ ذلك ا�ح�ن �ستخدمونھ للتعر�ف بأنفسهم 

"ج��ة   سنة  العن  ملورو"  الوط�ي  مناطق  1970تحر�ر   �� ا�ج��ة  وت��كز  أرخبيل ،  مينداناو،  وجز�رة  مورو  بانجسا 

 صولو، جز�رة باالوان، باسيالن.

 

 2016مارس  14، 10214ا�جهاد العاملي من الفلب�ن العرب، ع جماعة ابوسياف، تنخرط �� منظومة 44

( https://bit.ly/2IVmlvD25/07/2018تم تصفح املوقع يوم)  

45
 .... املوطن البديل ل�خالفة، مرجع سابق. آسياجنوب شرق  

46
 ، 2015أكتو�ر  18ية، سالمية، بوابة ا�حر�ات اإل خوانالطر�قة اإل ية، التحرر الوط�ي ع�� سالمج��ة "مورو" اإل  

(  https://bit.ly/30TiF5L25/07/2018تم تصفح املوقع يوم)  
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ا �� جنوب شرق آسيا و�� حركة إ�� جانب ذلك، تضم  الناشطة  ا�جهادية  ا�جماعات  أيضا إحدى أخطر  لفلب�ن 

تنظيم داعش    خرى (أنصار ا�خالفة كما �سمون أنفسهم)، و�ا�عت �� األ   بانجسا موروالعدالة الواقعة �� منطقة  

 47  2014سنة 

اإل  مال��يا:  سالمالتنظيمات   �� املتشددة  األ ية  بالدول  ال  خرى مقارنة  التنظيمات ،  من  الكث��  مال��يا  دولة  تضم 

بح�ومة   طاحة��دف اإل   1995تأسست سنة    ال�ي)  RMMجماعة ا�جاهدين املال��ي�ن (ية املتشددة باستثناء:  سالماإل 

وجنوب الفلب�ن، و�عتمد ا�جماعة   يا إندونيسية تضم باإلضافة إ�� مال��يا �ل من  إسالممهات�� محمد و�قامة دولة  

 ية �� املنطقة. �كاألمر ها، إ�� جانب اس��دافها للمصا�ح أهدافع�� استخدام العنف �وسيلة لتحقيق 

ية املتشددة املذ�ورة أنفا وتحر�ا��ا �� باألساس مطالب سالم��ديدات التنظيمات اإل   أغلبنخلص مما سبق، إ�� أن  

املسلمة املضطهدة بمختلف دول املنطقة، كما أ��ا ال   قلياتلة االجتماعية لألاجتماعية واقتصادية لتحقيق العدا

ت قدر��ا ع�� شّن �جمات واسعة النطاق أثبتية ال�ي  سالمية. فح�ى ا�جماعات اإل �كاألمر تر�� لدرجة ��ديد املصا�ح  

ت صغ��ة ا�حجم من حيث ية وجماعة ا�جاهدين املال��ي�ن وجماعة ابوسياف، �� عبارة عن شب�اسالم�ا�جماعة اإل 

مؤسس��ا ينتمون إ�� الطبقة املتوسطة ذوي    أغلبالتعداد والعدة، تفتقد للتنظيم اللوجيس�ي الفعال فضال عن أن  

 العا��.  �ادي�يالت�و�ن األ

ي �حار�ة قلي�ي أو غ�� اإلقلي�إال أن ذلك، لم يمنع ذلك دول املنطقة من تنسيق جهودها سواء ع�� املستوى اإل 

وهو ما سنو�حھ   رهابية �� حر��ا ع�� اإل �كاألمر التنظيمات وتفادي �جما��ا أي بالتعاون مع الواليات املتحدة  هذه  

 �� العنصر املوا��.

  آسيا�� جنوب شرق  رهابية مل�افحة اإل قليما�جهود اإل -ثانيا

انت�جت ا�جهود ا�جماعية مسار�ن رئيسي�ن  ،  رهاب فضال عن ا�جهود الفردية ال�ي قامت ��ا دول املنطقة مل�افحة اإل  

 : رهاب�حار�ة اإل 
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، فع�� رهابي مل�افحة اإل إقلي�ارتكز هذا املسار ع�� توقيع اتفاق  :  رهابي مل�افحة اإل قلي�االتفاق اإل :األول املسار  

ية سالما�جماعة اإل املستوى الوط�ي، ش�لت مال��يا وسنغافورة نموذج�ن �� اتخاذ تداب�� صارمة ملواجهة شب�ات  

الذي تم اعتماده منذ الستينات والذي �سمح باالعتقال االح��ازي دون الرجوع إ��    الداخ��   من األ  قانون بموجب  

ركز    رهابي مل�افحة اإل إقلي�، مال��يا والفلب�ن اتفاق  ياإندونيسي، عقدت �ل من  قلي�وع�� املستوى اإل  48القضاء.

 األمر ي�ن.  �� واقع  رهاب�ش�ل خاص ع�� التشاور وتبادل املعلومات و�ضفاء الطا�ع الرس�ي ع�� عمليات تبادل اإل 

 �انت هناك مجموعة من الدوافع املش��كة ب�ن دول املنطقة دفعت ��ا إ�� عقد مثل هذا االتفاق يأ�ي �� مقدم��ا:

إ�� ا�حد الذي يضمن    رهابي مع حملة ا�حرب ضد اإل يجا�التفاعل اإل س�� دول املنطقة إ�� إبداء القدر ال�ا�� من  

 بقاءها خارج املعسكر املضاد. 

ي املباشر �� املنطقة (بما ��األمر وجود اتفاق ضم�ي عام فيما ب�ن دول املنطقة ع�� رفض فكرة الوجود العسكري  

املتحدة   الواليات  مع  املباشر  للتعاون  متقدما  مستوى  أبدت  ال�ي  الفلب�ن  ذلك  جماعة �كاألمر ��  مواجهة   �� ية 

  49.ابوسياف)

ية محتملة لالحتفاظ  أمر�كالذي يمكن معھ فهم االتفاق باعتباره محاولة لتفو�ت الفرصة أمام أية م��رات    األمر

ي مباشر �� املنطقة. إال أن هذا االتفاق اع��ضھ قدر كب�� من الغموض والتعقيدات جعلتھ  أمر��بوجود عسكري  

 50�ان من أهمها:   رهابي �� مواجهة قضية اإل قلي�غ�� �اف لتفعيل اإلطار اإل إجراءيمثل 

املعاهدة اإل إ�� مستوى  االتفاق  ير��  األ ية، حيث تجنبت  قليملم  املعاهدة ح�ى ال   طرافالدول  استخدام مفهوم 

 يحمل االتفاق مدلوالت عسكر�ة رسمية. 

 

 سيا...املوطن البديل ل�خالفة، مرجع سابق.آجنوب شرق 48

49
 . 169محمد فايز فرحات، مرجع سابق، ص  

50
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وليس     consensusالعام    جماعة، قام االتفاق ع�� مفهوم التوافق أو اإل سيو� ية اآل قليمع�� غرار �افة ال��تيبات اإل

 القانو�ي.  لزامع�� اإل

اعت��ت   ح�ن  ففي  االتفاق:  �شأن  املنطقة  دول  حسابات  املعارضة   ياإندونيستفاوت  لتحجيم  فرضة  االتفاق 

ركزت  سالماإل  خاصة    الفلب�نية؛  ا�خارجية  املساعدات  تدفق  استمرار  ضمان  ع��  الالزمة  �كاألمر أساسا  م��ا  ية 

استغلت   التنمية؛  عملية  اإل   تايالندالستمرار  ضد  اإل  رهابا�حرب  دورها  لز�ادة  املنطقة  حساب  قلي���  ع��  ي 

 . رهابية مل�افحة اإل قليماإل جندةوالقيام بدور هام ومؤثر �� صياغة األ  ياإندونيس

باق��اح رس�ي من طرف وز�ر   Our Eyes Initiative"  عيوننافضال عن االتفاق سابق الذكر، تم إطالق مبادرة "      

من قبل كبار مسؤو�� الدفاع من 2018جانفي    25، وتم االفتتاح الرس�ي للمبادرة ��  2017ي سنة  ندوني��الدفاع اإل 

 والتطرف �� منطقة جنوب شرق آسيا وا�حيط الهادئ بصفة عامة.   رهابية لإل قليملالستجابات اإل  عضاءالدول األ 

، جمعت هذه املبادرة �ل من  51ية مع حلفا��ا الغر�ي�ن ا�خمسة �كاألمر الستخبارات  اشتق اسم املبادرة من شبكة ا 

؛ بروناي؛ مال��يا؛ سنغافورة؛ تايالند والفلب�ن، واتخذت كمنصة لتبادل املعلومات االستخباراتية حول ياإندونيس

مراقبة السياق العام للتطرف ية ع�� الوطنية؛ فضال عن  منلل��ديدات األ   فعالية��دف االستجابة �سرعة و   رهاباإل 

 رهاب �ا�جلسة املتعلقة باإل   طرافوالتطرف العنيف؛ وتم توسيع مناقشة املبادرة كجزء من املناقشات متعددة األ 

 ) بمانيال. ADMM( اآلسيان�� اجتماع وزراء دفاع اتحاد 

�� مجال م�افحة    اآلسيانارتكز هذا املسار ع�� تفعيل دور  :  اآلسيان�� إطار اتحاد    رهابم�افحة اإل  املسار الثا�ي:

  1976ال�ي تم تدو���ا �� إعالن عام    جماعع�� مفاهيم التشاور واإل   اآلسيان، حيث يرتكز جوهر فلسفة اتحاد  رهاباإل 

 52ومعاهدة الصداقة والتعاون �� جنوب شرق آسيا. اآلسيانالتفاقية 

 

51Prashanth Parameswaran, What’s Next for The New ASEAN "Our Eyes" Intelligence Initiative?, The Diplomat, 27 January 2018  

(accessed on 27/07/2018).  https://bit.ly/3aFymln 

52(March/April 2005), P 303.2.  o, Vol 45, NAsian SurveyJonathan T. Chow, ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11,   
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إليھ �ش�ل   شارةخاصة، كما لم يتم اإل   أهمية  رهابموضوع اإل   اآلسياناتحاد  ، لم تو��  2001سبتم��    11قبل أحداث  

التحاد   الوزار�ة  االجتماعات  بيانات   �� سواء  اإل   اآلسيانمفصل  املنتدى  بيانات  (قلي�أو  للرابطة  أن  ARFي  إال   ،(

لـ  رهابال�جمات اإل  الرابطة مع اإل   11ية  الذي أصبح يحتل موقعا   رهابسبتم��، ش�لت �غ�� نو�� لطر�قة �عامل 

ال�ي  البيانات  العديد من  التنظيمية ا�ختلفة ع�� إصدار  الرابطة بمستو�ا��ا  متقدما ع�� أجند��ا، حيث عملت 

 .رهابتناولت قضية اإل 

عمل الرابطة ال �عدو �ونھ جزءا من عملية تكييف    أجندةع��    رهابالنسبية لقضية اإل   همية�� الواقع، تزايد األ 

�عد  قليماإلال��تيبات   ما  مرحلة  مع  تطو�ر    11ية  ع��  ركزت  وال�ي  ال��تيبات   أجندةسبتم��،  من  العديد  عمل 

وخالل   2001نوفم��    5ففي    53أولو�ة م��ايدة.    رهابية �� االتجاه نحو إعطاء قضية مواجهة اإل قليموالتنظيمات اإل

ب�افة   رهابمستقًال �ان بمثابة تصور موحد أدانت فيھ اإل ة بيانًا  خ�� ، أصدرت هذه األ اآلسيانالقمة السا�عة التحاد  

لقدرة   مباشرًا  ��ديًدا  واعت��تھ  وأش�الھ  تحقيق    اآلسيانصوره  الرئيسية   54 ھ. أهدافع��  النقاط  البيان  وتضمن 

 55: اليةالت

اإل  أن  ع��  اإل  رهابالتأكيد  واالستقرار  السلم  ع��  كب��ًا  تحديًا  التنمية  قليم�ش�ل  إ��  إضافة  والدولي�ن  ي�ن 

 االقتصادية،

 بأي دين أو عرق،  رهابرفض أي محاولة لر�ط اإل 

 ، رهابمراجعة و�عز�ز االليات الوطنية ا�خاصة بم�افحة اإل 

 ي ع�� تطبيق القانون، قلي�ن اإلالدعوة إ�� �عز�ز املعلومات، وتبادل املعلومات االستخباراتية والتعاو 

 

53
 . 170محمد فايز فرحات، مرجع سابق، ص  

54
 نفس املرجع.  

551. ASEAN, 2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism, 5 November 200  

(accessed on 29/07/2018).  https://bit.ly/2TSydoS 
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األ  الدول  الصلة   عضاء دعوة  ذات  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  جميع  إ��  االنضمام  أو  والتصديق  التوقيع  إ�� 

 الدو��، رهابملواجهة اإل  اآلسيان، والنظر �� إم�انية دمجها وت�املها مع أليات رهاببم�افحة اإل 

 ع�� املستوى الدو��،  رهابأن تلعب دورًا رئيسيًا �� م�افحة اإل املتحدة يجب  ممالتأكيد ع�� أن األ 

وتفاعلھ مع ا�جتمع الدو�� سواء من خالل دفع التعاون    اآلسيانواملبادرات ال�ي تضمن �عظيم دور    ف�ار دراسة األ 

 )ARF(56.ن سياي لآل قلي�أو شر�اء حوار املنتدى اإل ،2+ اآلسيان آليةن ع�� سياي لآل قلي�اإل

 رهاب باألخص حول أساليب م�افحة اإل   اآلسيانما يؤخذ ع�� البيان، أنھ لم يتطرق إ�� أسباب ا�خالف داخل اتحاد  

ي؛ فالدول واجهت قلي�اإل  رهاب؛ حيث ظهر خالف عام حول كيفية م�افحة اإل طرافمن خالل التعاون متعدد األ 

ي وكيفية رها�لفت تصورا��م حول درجة ال��ديد اإل ارا��ا الواسعة، لهذا اختيع�� خ  اً �ش�ل فردي واعتماد  رهاباإل 

فضال عن البيان سابق الذكر، تضمن    57 . رهابي �� م�افحة اإل قلي�م�افحتھ، مما أثر ع�� مواقفهم تجاه التعاون اإل

 58شملت:  رهاب) عددًا من ا�حاور ا�خاصة بم�افحة اإل ARFي لآلسيان ( قلي�للمنتدى اإل خ��البيان األ 

 واالنضمام إ�� االتفاقيات الدولية املعنية، رهابلإل  آليةامل صول تجميد األ 

 واملصرفية،  آليةالتعاون مع املؤسسات االقتصادية الدولية لتطبيق املعاي�� الدولية ا�خاصة بمنع اخ��اق النظم امل

 لقانونية. االل��ام بتقديم أق��ى دعم ف�ي ممكن للدول ال�ي تحتاج إ�� تطو�ر وتنمية أطرها التشريعية وا

؛ عقد الطرفان اتفاق أثناء  رهابوالواليات املتحدة �� مجال م�افحة اإل   اآلسيانوفيما يتعلق بالتعاون ب�ن اتحاد   

اإل الدور  تفعيل  يتجاوز  ورائھ  من  ا�حقيقي  الهدف  �ان  الوزاري،  اإل قلي� االجتماع  مواجهة   �� لآلسيان  ، رهابي 

 

 محمد فايز فرحات، مرجع سابق.56

57, P 306.Op. Cit.Jonathan T. Chow, ASEAN Counterterrorism Cooperation since 9/11,   

58
 . 170محمد فايز فرحات، مرجع سابق، ص  
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ية منة وطبيع��ا االقتصادية واأل سيو� ية اآل قليمال��تيبات اإل  أجندة صياغة    إعادةليتضمن س�� الواليات املتحدة إ��  

 .2001سبتم��  11ية ملرحلة ما �عد �كاألمر ة س��اتيجيور�طها باإل 

تدخل �� الشؤون  خاصة ما �علق بمبدأ عدم ال  اآلسياننورد �� ذات السياق، أنھ لوال التطور الذي شهده اتحاد  

ة، عملت الرابطة خ�� �� االتحاد، ملا عقد االتفاق مع الواليات املتحدة. فخالل السنوات األ  عضاءالداخلية للدول األ 

أو ا�جتمع الدو��؛ وهو أحد أهم املبادئ الرئيسية ال�ي   عضاءالنظر �� هذا املبدأ سواء بالنسبة للدول األ   إعادةع��  

اتحاد   عل��ا  سنة    اآلسيانقام  �شأتھ  ��    1967منذ  ثقافية  أو  اجتماعية،  سياسية،  خالفات  �شوب  دون  وحال 

 املنطقة. و�الرغم من هذا �لھ، واجھ االتفاق العديد من الصعو�ات �ان ع�� رأسها:

 ية،رهابأو ا�جماعات اإل  رهابوجود هوة واسعة ب�ن الطرف�ن فيما يتعلق بتعر�ف اإل 

 ،رهابحول مفهوم اإل  اآلسيانوجود خالف داخل 

نتيجة ظروف التوتر وعدم االستقرار �� العديد من دول الرابطة   اآلسيانوجود حالة من فراغ القوة داخل اتحاد  

 �الص�ن والهند. قليمية لدول من خارج اإلقليماإل األدوار، فضال عن تصاعد ياإندونيسخاصة 

  2003ية؛ حيث ��  قليملبناء القدرات اإل طرافة األ إ�� جانب ذلك، استضافت دول جنوب شرق آسيا برامج متعدد 

ي متعدد ا�جنسيات إقلي�، قامت مال��يا بإ�شاء مركز  أخرى و�دعم من الواليات املتحدة؛ أس��اليا، اليابان و�لدان  

�ن، ورجال الشرطة  قليم)؛ وركز املركز ع�� تدر�ب املسؤول�ن اإلSEARCCTبجنوب شرق آسيا (  رهابمل�افحة اإل 

ببان�وك؛ وال�ي أ�شأت    ILEAية لتطبيق القانون الدو��  �كاألمر -ة التايالندية �اديمي وتبادل املعلومات. كما قامت األ

 59وا�جر�مة الدولية.  رهابية مل�افحة اإل قليم؛ بدعم عملية بناء القدرات اإل2001سبتم�� 11قبل أحداث 

 

 

 

59.Op. Cit.Richard P. Cronin, The Second Bush Administration and Southeast Asia,   
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 آسيابجنوب شرق  رهابية �� حر��ا ع�� اإل �ك األمر آليات الواليات املتحدة  -ثالثا

اإل  التنظيمات  مع  والوا�ح  املباشر  ارتباطها  وعدم  �سبيا  املستقرة  السياسية  املنطقة  لنظم  عكس  ،يةرهابنظرًا 

باملنطقة ع�� آليت�ن   رهابالعالقة ب�ن نظام طالبان وتنظيم القاعدة، اعتمدت الواليات املتحدة �� حر��ا ع�� اإل 

 أساسيت�ن هما: 

ي �� مواجهة ��األمر -من خالل التعاون الفلبي�ي  ليةتجسدت هذه اآلي املباشر:  ��األمر التدر�ب ع�� الوجود العسكري  

اإل  مورو  تحر�ر  ج��ة  مع  تفاوضية  �سو�ة  إ��  والس��  ابوسياف،  للواليات سالمجماعة  الرئي��ي  الدور  وتمثل  ية، 

 60 املتحدة ��: 

 الفليبينية ع�� مواجهة جماعة ابوسياف وتصفي��ا،   را��يتدر�ب عناصر ووحدات فليبينية وطنية ع�� األ -

 تقديم املشورة واملساعدة �� وضع ا�خطط ال�جومية والتكتيكية،  -

 تقديم الدعم للمخابرات الفليبينية واالتصاالت من القوات املس�حة،-

 الالزمة ال�ي تتناسب ومثل هذا النوع من العمليات.  ةح س�األ توف�� املعدات و -

بقيمة   العسكر�ة  املعدات  من  مجموعة  إرسال  تم  العسكر�ة،  املساعدات  تقديم  إطار  إ��    100و��  دوالر  مليون 

جندي �� جنوب الفلب�ن ملساعدة   1300ية إ��  �كاألمر ، ارتفع عدد القوات  2002ف��اير  و��    ؛ 2001 نوفم��الفلب�ن ��  

جنوب غرب مينداناو .و��    Basilanباسيالنالقوات املس�حة الفليبينية �� عمليات ضد جماعة ابوسياف �� جز�رة  

جندي لدعم عملي�ي القوات املس�حة الفليبينية؛ حيث   450، �عهدت الواليات املتحدة بإرسال حوا��  2005سنة  

جنوب  Sulu  سولووالعملية الثانية ركزت ع�� جزر    ،عة ابوسياف �� غرب مينداناو� ع�� جمااألو�ركزت العملية  

 61 املعقل القديم البوسياف.  Joloجولو غرب باسيالن وخاصة جز�رة 

 

60Ibid.  

61October 2009, p 19., Congressional Research Services, 16 CRS Report for CongressBruce Vaughn and Others, Terrorism in Southeast Asia,   
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؛ وجولو باسيالن�� جز�ر�ي    فعاليةي �� جعل عمليات القوات املس�حة الفليبينية أك��  ��األمر نجح الدعم العسكري  

مقاتل؛ قتل القادة الرئيسيون ل�جماعة، كما أسهمت مشاريع العمل   400-200إ�� حوا��    15تراجع قوة ابوسياف  

، أثار �عاون ا�ح�ومة أخرى من جهة    .62جولوو   باسيالن ي �� إضعاف الدعم املقدم �� جز�ر�ي  ��األمر املد�ي ل�جيش  

، عارضت ا�جموعات اليسار�ة  2009املعارضة الشعبية. ففي  الفليبينية الوثيق مع الواليات املتحدة موجة كب��ة من  

إ��    رو�رت غايتسي نظرًا لعدد من ا�حوادث، وهو ما دفع وز�ر الدفاع السابق  ��األمر الفلبينية بقوة وجود ا�جيش  

ال��ملان الفلبي�ي بان��اك الدستور؛ حيث   أعضاءجندي. كما ا��م �عض    600ية إ��  �كاألمر تخفيض عدد القوات  

الفليبينية؛ إال أن الرئيسة الفلبينية   را��ي�� القتال ع�� األ   األجنبيةيحضر الدستور الفلبي�ي االستعانة بالقوات  

" Training Exercise تدر��ي تمر�ن " وواشنطن تحايلت ع�� هذا البند، من خالل وصف العملية بأ��ا "غلور�ا أور�و"

 63 ية ست�ون مس�حة. �كاألمر ع�� الرغم من حقيقة أن القوات 

فيھ وزارة ا�خارجية الفلبينية إ�� ضرورة    د�� والذي    ،1356وعليھ، صادق مجلس الشيوخ الفلبي�ي ع�� القرار رقم  

مع الواليات املتحدة، كما أكد    Visiting Forces Agreement VFAالتفاوض حول اتفاقية القوات الزائرة  إعادة

   64 الذي يمكن القيام ��ا. �شطةية وتحديد األ�كاألمر القرار ع�� أن االتفاقية أخفقت �� تحديد ف��ة إقامة القوات 

ي �حرب فيتنام أو التبش�� ببداية استعمار  ��األمر ون عن مخاوفهم من محا�اة تنامي الوجود  آخر �� ح�ن، أعرب  

 65 ي جديد. أمر��

نظرا لصعو�ة تطبيق النموذج    يا�ندونيسبدول�ي مال��يا و   ليةاختصت هذه اآلات املباشرة �ح�ومات املنطقة:  جراءإل ا

األ  سيطرة  �سبب  للوجود  غلبالفلبي�ي؛  شديدة  معارضة  ش�ل  مما  الدولت�ن؛  هات�ن  مجتمعات  ع��  املسلمة  ية 

ي املباشر. حيث انتقدت مال��يا دولة الفلب�ن بالسماح للواليات املتحدة قيادة تدر�بات عسكر�ة ��األمر العسكري  

لت دون التعاون حا  يا�ندونيسمش��كة الجتثاث جماعة ابوسياف، إ�� جانب أن طبيعة النظم السياسية بمال��يا و 

 

62Ibid.  

63Ibid.  

64, P 20.Op. Cit.Bruce Vaughn and other,   

65, p 311.Op. Cit.Jonathan T. Chow,   
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ي حاضر بقوة من التفاعالت السياسية الرسمية خاصة  إسالماملباشر مع الواليات املتحدة؛ وال�ي تتم�� بوجود تيار  

 .  ياإندونيس�� 

ي من برامج التدر�ب العسكري ندوني��ية الداخلية دون استفادة ا�جيش اإل �كاألمر ، حالت القوان�ن  أخرى من جهة  

، إ��  1999 مذابح تيمور الشرقيةي باملشاركة ��  ندوني��ية املوجهة إ�� ا�جيش اإل �كاألمر مات  ية؛ �سبب اال��ا�كاألمر 

بوش بتقديم الدعم املا��    ةإدار بالنظر لألسباب سالفة الذكر، اكتفت    66جانب جرائم الفساد و��ر�ب ا�خدرات. 

اإل  محار�ة  حيال  بال��اما��ا  ا�ح�ومات  تلك  لوفاء  الالزم  املتحدة    رهابوالف�ي  الواليات  قدمت  حيث  املنطقة.   ��

اإل  قيم��ا  بلغت  دوالر   654.4حوا��    جماليةمساعدات  شملت  أمر��   مليون  دوالر 10ي؛  الشرطة   مالي�ن  لتدر�ب 

و   دوالرمليون    17،يةندونيساإل  الالجئ�ن  التحتية،    �عادةملساعدة  البنية  دوالر 130بناء  اإل   مليون   صالحلتمو�ل 

لتعز�ز التجارة واالستثمار �� قطاع مليون دوالر    400من االمتيازات التجار�ة و  مليون دوالر  100،القانو�ي والقضائي

 67 النفط والغاز. 

تفاهم  آخرإ�� جانب   املتحدة ومال��يا مذكرة  الواليات   Memorandum of Understanding (MOU)، وقعت 

اإل  ماي    رهابحول محار�ة  اإل 2002��  حول محار�ة  لإلعالن  أسا��ي  عنصر  وال�ي أصبحت الحقًا  والذي رهاب،  ؛ 

 .(ARF)  اآلسياني التحاد  �قليخالل اجتماع املنتدى واإل  2002�� أوت    اآلسيانوقعت عليھ الواليات املتحدة واتحاد  

اتحاد    68  محاوالت  سبتم��  عشر  ا�حادي  �عد  ما  ف��ة  وأظهرت  اإل   اآلسيان هذا،  �حار�ة  مقار�تھ  من    رهابلتغ�� 

 ي بدرجة أك��، إال أن هذه ا�جهود اع��ض سبيلها انقسام�ن داخل�ن تمثال ��:قلي�التوجھ ا�ح�� إ�� التوجھ اإل

�ش�ل جما�� نظرا لتفاوت درجات االستقرار   رهابحول الف��ة الواجب استغراقها �حار�ة اإل   اآلسيانتباين دول  

 السيا��ي الداخ�� ومخاوف التدخل ا�خار��. 

 

66
 . 172محمد فايز فرحات، مرجع سابق، ص  

67, P 312.Op. Cit.Jonathan T. Chow,   

68, P 28.Op. Cit.Bruce Vaughn and others,   
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التعاون اإل  �� املتحدة  الواليات  املنطقة حول عمق إشراك  اإل قلي�تباين دول  املثال،  رهابي �حار�ة  . فع�� سبيل 

 69. رهابية، �� ح�ن دعت مال��يا إ�� استجابة محلية ملش�لة اإل �كاألمر كة دعمت سنغافورة والفلب�ن املشار 

مبدأ تنظي�ي مركزي لسياس��ا ا�خارجية   رهابمما سبق، وع�� الرغم من أن الواليات املتحدة وجدت �� حر��ا ع�� اإل 

ية مع دول جنوب شرق �كاألمر ال�ي �انت تفتقر إل��ا �عد ��اية ا�حرب الباردة؛ ال��يء الذي أدى إ�� قطع العالقات  

 آسيا ألك�� من عقد من الزمن؛ إال أن سياس��ا تلك أكتنفها الغموض وشا��ا القصور من حيث: 

اإل  م�افحة  سياسة  إظهار  �� إس��اتيجيلرؤ�ة    رهابعدم  بالن�اع  املسؤول�ن  كبار  ا�شغال  �سبب  ثابتًا؛  ترك��ًا  أو  ة 

 املنشودة واملوارد املتوفرة.  هدافالعراق وأفغا�ستان، فضال عن عدم التوافق ب�ن األ 

ية �كاألمر ات  هتمام؛ حيث عكست اال آسيا�ش�ل ال يناسب منطقة جنوب شرق    رهابصممت سياسة م�افحة اإل 

 لف��ة، لك��ا لم تتطرق إ�� القضايا املركز�ة بالنسبة لدول املنطقة �التنمية السياسية واالقتصادية.  لتلك ا

بإدخال �عض التعديالت البسيطة ع�� سياسا��ا لك��ا لم تكن �افية، فضال عن أن استجاب��ا للدور   ةدار قيام اإل  

باملنطقة �ان جد مت الفائدة  خرأ الصي�ي املتصاعد  املبادرات عديمة  العديد من  م��ا لدعم   إشارة؛ حيث أطلقت 

ا�حرةاآلسياناتحاد   التجارة  اتفاقيات  بإطالقها   آسياب�ن جنوب شرق    FTAs. كما حاولت عرقلة توسع  والص�ن؛ 

 ."70ا�جميع مقاس واحد يناسبسياسة "

ال�ي �ان املقرر عقدها �� سبتم��    اآلسياناد  إلغاء الرئيس بوش حضور أول قمة سنو�ة ب�ن الواليات املتحدة واتح 

 اآلسيان ي التحاد  قلي�بتخطي االجتماع السنوي للمنتدى اإل�وندول��ا را�س  ، وقرار وز�رة ا�خارجية السابقة  2007

 .  ةدار مرت�ن خالل ثالث سنوات؛ مما يدل ع�� امل�انة الثانو�ة ال�ي تحتلها املنطقة �� أولو�ات اإل 

 

69, P 314.Cit.Op. Jonathan T. Chow,   

70.Op. Cit.Richard P. Cronin,   
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كفيتنام، كمبوديا، الوس و�ورما؛   رهابغياب مبادرات جديدة تجاه الدول ال�ي �انت خارج حسابات حر��ا ع�� اإل 

اإل  �جزت  عادت    ةدار حيث  و��ذا  للمنطقة  ا�جديدة  رؤ���ا  ضمن  الدول  هذه  إدراج  املمارسة   ةإدار عن  إ��  بوش 

 71�لينتون بتفضيلها للعالقات الثنائية.  ةدار السابقة إل 

سلكت الن�ج الواق�� اتجاه    ةدار ية، ففي ح�ن أن اإل �كاألمر   ةدار و�رجع هذا �� الواقع إ�� ا�خالف املوجود داخل اإل 

، أثر اليم�ن ا�حافظ بال�و�غرس ع�� نحو م��ايد �� السياسات رهابدول جنوب شرق آسيا املهمة �� حر��ا ع�� اإل 

باملنطقة. فمن ب�ن أر�ع دول املذ�ورة أعاله، استفادت فيتنام فقط من تلك املبادرات لتلك   خرى اتجاه بقية الدول األ 

، �� ح�ن اقتصرت املساعدة املقدمة إ�� 1997ي إ�� ا�ح�ومة الكمبودية منذ سنة ��األمر مو�ل  الف��ة، وتم حظر الت

 ...) إ�� حد كب��.رهابية (م�افحة اإل �كاألمر الوس ع�� ا�جاالت ال�ي تل�ي االحتياجات 

اإل  م�افحة  شرق    رهاب�انت  جنوب  مهمة من  أقسام  �غطية   �� غطاء فشل  عن  انقسام آسياعبارة  إ��  أدى  ما   ،

 ية باملنطقة. �كاألمر السياسة 

لإل   -را�عا العاملية  ا�حرب  الهيمنة    رهابتأث��  مشروعية  اإل ية:  �كاألمر ع��  سبق  أحداث    شارةكما  هيأت    11إليھ، 

للهيمنة ع�� العالم املوسوم   س��اتي�� الفرصة املواتية لتنفيذ رؤى ا�حافظ�ن ا�جدد ومشروعهم اإل   2001سبتم��  

" بما رهاب" ع�� أليات ا�حروب االستباقية. استخدمت الواليات املتحدة "ا�حرب ع�� اإل ي��األمر مشروع القرن  بـ "

ب لها  وشرع   إعادة�سمح  ا�حرب التأكيد  ��اية  فبعد  التسعينات،  منذ  راود��ا  ال�ي  الفكرة  و��  العاملية،  زعام��ا  نة 

" �عا�ي من  ��ديديالباردة، بدت واشنطن و�أ��ا  بديل عن  �جز  العديد من ا�حاوالت إليجاد  ،" وقد �انت هناك 

، ف�انت اليابان أوال، ثم  اإلتحاد السوفي�ي، كعدو ترتكز عليھ الواليات املتحدة �� سياس��ا ا�خارجية والعسكر�ة

 72 الص�ن، ثم الدول املارقة مثل إيران...غ�� أن هذه ال��ديدات لم ترتقي إ�� ا�حرب الباردة. 

 

71, P 115.Op. Cit.Two Policies, Catherin E. Dolpino, The Bush Administration in Southeast Asia: Two Regions?   

72
، جو�لية 03، عوالتنمية لألمن ا�جزائر�ة ا�جلةية العاملية ا�جديدة من منظور مدرسة �و���اجن"،  مر�كمننة: قراءة �� السياسة األ ومنطق األ   رهابقا��ي فوز�ة، "ا�حرب ع�� اإل   

 .73، ص 2011
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ية، ال�ي مثلت حال طو�ل األمد لل�جز ال��ديدي الذي عانت منھ واشنطن،  رهاباإل 2001سبتم��  11لتأ�ي �جمات  

و�ذا ما تم بناء هذه الفكرة والتأكيد ع�� �و��ا "املعركة العاملية الك��ى ا�جديدة،" فإن ذلك سيؤدي إ�� �عز�ز شرعية 

ا تأث��ات وخيمة ع�� مشروعية �ان له  GWOT  رهابية وا�حفاظ عل��ا. إال أن ا�حرب العاملية ع�� اإل �كاألمر األحادية  

 73ية، يظهر ذلك من خالل ثالث جوانب لعقيدة جورج بوش االبن: �كاألمر الهيمنة 

تحت قيادة بوش االبن، تحولت السياسة القواعد واملعاي�� الدولية املتعلقة بالضر�ة الوقائية واستخدام القوة :  

� من ا�جماعة الدولية، األو�". ورغم الدعم  الضر�ة الوقائية" و "القوة استخدامية إ�� ن�ج القاعدة الدولية لـ «�كاألمر 

تفس�� مصط�حات القواعد    إعادة، تنامى القلق من أن الواليات املتحدة تحاول �ش�ل فردي  2002إال أنھ مع ��اية  

 وتج�� ذلك من خالل: ، 74ألجل مص�ح��ا ا�خاصة  واملعاي�� الدولية املتعلقة بالضر�ة الوقائية واستخدام القوة

"اإل  و  الوقائية"  "ا�حرب  لهذا س��اتيجيعقيدة  عليھ  املتفق  التفس��  تحو�ل  املتحدة  الواليات  حاولت  الوقائية"،  ة 

إ�� "الوقاية" و�ذلك ت�ون قادرة ع�� ضرب العدو أوال دون دليل املعيار الدو��، من ال�جوم ع� � "��ديد وشيك" 

��ا إ�� "الدفاع عن النفس"؛ إس��اتيجيبوش إ�� تقر�ب    ةإدار و��ذه الطر�قة سعت    75محدد ع�� وجود �جوم وشيك. 

 76بمع�ى أنھ إذا �ان ال��ديد وشي�ًا فيمكن ع�� األقل ادعاء �عض الشرعية. 

؛ 2002�� نوفم��    جماع؛ والذي تم إقراره باإل 1441الدو�� رقم    مني لقرار مجلس األ ��األمر ا�خالف حول التفس��  

املتحدة بن�ع أس�حة الدمار الشامل، �ان لھ نتائج سلبية   ممة لالمتثال الل��امات األ أخ�� املتضمن منح العراق فرصة  

الهيمنة   لنظام  األسا��ي  الشرط  لتفس�� ��األمر ع��  سع��ا  ففي  دوليا).  عل��ا  املتفق  واملعاي��  القواعد  (شرعية  ي 

 

73unpublished PhD Thesis Pacific, -Interpreting the Obama Administration’s Rebalance Strategy: Sustaining U.S. hegemony in the AsiaAnisa Heritage,  

(University of Kent, September 2016), pp73-79 

74Ibid, p 73.   

7568. -23, No 01 ,2004, pp 67 American Studies Australasian Journal ofMartin Griffiths, "Beyond the Bush Doctrine: American Hegemony and World Order",   

76
83, No 6 Foreign AffairsRobert Tucker and David Hendrickson, “The Sources of American Legitimacy,”   

(Nov/Dec 2004), p 20.  
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بوش �� استيعاب أن ا�حكم ع�� الشرعية ال �ستمد من القانون   ةإدار القانون الدو�� والقواعد الرا�خة، أخفقت  

 �ن سلو�ا مقبول وفقا للقواعد القائمة. خر فحسب، بل مما �عت��ه اآل 

واإلغراء �حشد دعم منطقة   كراهبوش االبن اإل  ةإدار استخدمت    ية:قليموالقبول �� ا�جيو�وليتك اإل  كراه اإل    -2

وهذا من خالل استخدام القوة؛ ا�حوافز القسر�ة العسكر�ة واالقتصادية،    رهابالباسيفيك �� حر��ا ع�� اإل -آسيا  

 .رهابية، ال�ي يتم م�افأ��ا ماليًا، اعتماًدا ع�� دعمها لـ�حرب العاملية ع�� اإل قليممع الدول التا�عة، واملؤسسات اإل

، الدول ال�ي تر�طها األول  الفئةالباسيفيك فئت�ن:  -، انقسمت دول آسيا  رهابب��ا ل�حرب العاملية ع�� اإل �� استجا

، ضمت العديد الثا�ي الفئةة قو�ة مع الواليات املتحدة: ذلك اليابان؛ �ور�ا ا�جنو�ية وأس��اليا.  إس��اتيجيعالقات  

املتحدة الواليات  �عت��ها  ال�ي  آسيا  جنوب شرق  دول  االستقرار اإل  من  لعدم  الدول  قلي�مصدرًا  �عرضت هذه  ي. 

وتم حشد اإلغراءات من خالل  .ال�ي فرض��ا الواليات املتحدة  رهابلضغوط شديدة لقبول مساعدة م�افحة اإل 

ا�حملة  عن  واالنطباع  بوش،  عقيدة  خلقت  وتايالندا.  الفلب�ن  آسيا:  شرق  جنوب   �� القائمة  الثنائية  التحالفات 

ومال��يا ��   ياإندونيسية املسلمة ��  غلب، مشاعر معادية للواليات املتحدة �� الدول ذات األ سالماإل   العسكر�ة ضد

. كما أو�ح 2002(77  ياإندونيسالغر�ية (�جومات با�� ب  هدافجنوب شرق آسيا، مما أثار ردود فعل عنيفة ضد األ 

سبتم�� ...   11الواليات املتحدة ملا �عد    أجندةأن:"   ،Simon Tayسيمون تايأحد ا�حلل�ن �� جنوب شرق آسيا،  

 78عقدت الصراعات الدولية وحر�ات التمرد القائمة �� جنوب شرق آسيا".

ية، قليمداخل املؤسسات اإلمارست واشنطن صالحيا��ا �� وضع جدول األعمال  ية :  قليمتقو�ض املؤسسات اإل-3

أصدرت   اإل   APEC  باكاأل حيث  م�افحة  �شأن  سيا��ي  بيان  رابطة  رهابأول  وتولت  مهمة    ASEANاآلسيان؛ 

؛ �� ح�ن رهابيا معززا �� مجال تبادل املعلومات االستخبار�ة وم�افحة اإل إقليماإلعالنات الداعمة، ال�ي تقدم �عاونا  

، بما �� ذلك تداب�� رهاباملتحدة مل�افحة اإل   ممجدول أعمال لتنفيذ تداب�� األ   ARFلآلسياني  قلي�تب�ى املنتدى اإل

 

77
, The Pacific Reviewia,” ss AsT.J. Pempel, “How Bush Bungled Asia: Militarism, Economic Indifference and Unilateralism Have Weakened the United States acro 

5 ,2008, P 547 ovol21, N 

78
Fletcher Forum ofSimon Tay, “Asia and the United States after 9/11: Primacy and Partnership in the Pacific,”   

1, Winter 2004, P 121 o, vol28, NAffairs World 
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، لم تلقى القضايا رهابية ا�حدودة املتعلقة بـا�حرب العاملية ع�� اإل �كاألمر . �عيدا عن املصا�ح  رهابملنع تمو�ل اإل 

اال قليماإل السياسية  والتحديات  الدبلوماسية   هتمامية  املقار�ات  توظيف  عدم  أدى  كما  واشنطن،   �� ال�ا�� 

 والتأث��.  قناعية لإل�كاألمر والثقافية واالقتصادية �ش�ل �ا��، إ�� تقليل القنوات 

باإل  واشنطن  ا�شغال  عن  نتج  ذلك،  عن  األ األولأعطى    رهابفضال  للقضايا  و منو�ة  متعددة   �همالية،  العالقات 

ات الثنائية. ع�� سبيل املثال، تقلصت فرص االحتفاظ بم�ان��ا �� جنوب شرق آسيا، �غياب لصا�ح العالق  طرافاأل 

، وتحديدا، عدم حضور الرئيس جورج اآلسيانالرئيسي�ن، بمن ف��م الرئيس، عن اجتماعات رابطة    ةدار مسؤو�� اإل 

لرابطة   األر�ع�ن  بالذكرى  االحتفاالت  االبن  اال اآلسيانبوش  القمة  تضمنت  ال�ي  املتحدة ،  الواليات  ب�ن  فتتاحية 

 .2007�� سنغافورة، �� سبتم��  اآلسيانو 

ية ال�ي تم تصميمها و��شا��ا، �� كث�� من  قليمخالل هذه الف��ة، عزلت الواليات املتحدة نفسها عن املؤسسات اإل

التخ�� عن العقد االجتما�� القائم ع�� الرغم من قدرا��ا ال�ي ال مثيل لها، �ان تأث�� رغب��ا ��   األحيان بمبادرة م��ا.

 79الذي استندت إليھ هيمن��ا، سببًا �� تقو�ض شرعي��ا.

 

79, eds. Mark in Hegemony and Power: Consensus and Coercion in Contemporary Politicsg Hegemony,” Philip G. Cerny, “Dilemmas of Operationalizin 

Haugaard and Howard Lentner (Lanham, MD, Lexington Books, 2006), P 81.  
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