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 10/4/2014: التاريخ

 تقرير حول
 :تحت عنوان حلقة نقاش

  التحوالت في العقيدة العسكرية األميركية
 "الشكل الجديد للحرب"

 
حلقة  28/3/2014 بتاريخ المركز االستشاري للدراسات والتوثيق في مقره يوم الجمعة عقد

ث فيها تحدَّ " الشكل الجديد للحرب"التحوالت في العقيدة العسكرية األميركية : "عنواننقاش تحت 
ا عدد من الباحثين والمختصين الخبير االستراتيجي ريشار البيفيير، وحضرهو الفرنسي الكاتب 
 .ينوالمهتم
نه رئيس أ المركز السيد عبد الحليم فضل اهللا فّرحب بالمحاضر مشيرًا إلىمدير م للحلقة قدَّ 

رة عن معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني الصاد "الدفاع الوطني"التحرير السابق لمجلة 
االستدارة " ،"اإلرهابدوالرات "، "عندما تستيقظ سوريا" :د من المؤلفات منهايالفرنسي، وله العد

أن أميركا وصلت  نجدإذا عدنا بضع سنوات إلى الوراء : وقال". بيت لحم في فلسطين"، "الكبرى
عندما ُسربت معلومات عن نية أميركا  حدث ذلك. تراجعت عنها مَّ إلى حافة الحرب مرات عدة ث

 2006 العام وثمة من يرى أن حرب تموز. توجيه ضربات عسكرية إلى إيران بسبب ملفها النووي
وجرت محاوالت لحسم ملفات أخرى . كانت في أحد جوانبها جزءًا من عقيدة الحرب األميركية

اراك أوباما حتى اآلن يبدو أن هناك تراجعًا ب األميركيومنذ بداية عهد الرئيس . باستعمال القوة
من دون طيار، وجرت  بالطائراتذت أميركا هجمات نفَّ وطوال هذه المدة  .عن سياسة الحرب

وظهرت مؤشرات على شكل جديد . الحديثة التكنولوجياواختبارات لشن هجمات عمادها  مناورات
 :أبرزها أساسيةأسئلة الذي سنناقشه اليوم يفترض اإلجابة عن والموضوع . للحرب

ًال عن عقيدة عسكرية أميركية ما دام التفوق الشامل ال يزال هو عهل يمكن الحديث ف -
هل يمكن للواليات المتحدة أن تحافظ على العقيدة العسكرية األميركية؟ في  األساس

وتنتهي بالجندي استعمال التقنيات تفوقها باستعمال القوة الذكية، أم أن المعارك تبدأ ب
 ؟أميركيكما يفيد تقرير عسكري 
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ات المتحدة أن تحافظ على تفوقها في ميدان الحرب الذكية مقابل يالهل يمكن للو  -
في المجال  األميركيالتفوق  موازنةالقوى الصاعدة والمتجددة القادرة على 

 التكنولوجي؟
 التفوقألميركية القائمة على عرض وتحليل العقيدة العسكرية ابالبيفيير ريشار . د بعدها بدأ

فور انتخابه للمرة  أعلنالرئيس أوباما كان قد  قال إنو . الجو، وفي البحر، وفي األرضعلى 
وفقًا ، "اإلرهابوالحرب ضد "عها الرئيس بوش االبن، األولى أن سياسة الهيمنة األميركية التي شرَّ 

جدد، سوف تبقى من أهم الركائز للبرنامج العسكري واالستراتيجي الذي وضعه المحافظون ال
ر في هذه السياسية حتى اآلن على الرغم من أن وال شيء تغيَّ  .للسياسة األميركية األساسية

وصاحب  األسودوالعالم أن هذا الرئيس  أوروبامقاربة الديمقراطيين لها تبدو مختلفة، وظنت 
 .ولم يحدث شيء من هذاالميول اليسارية سوف يقطع مع سياسة سلفه ومع المحافظين الجدد 

غير أن التجديد الكبير الذي طرأ هو فشل الحروب التقليدية سواء في العراق أو أفغانستان، 
 بيرهو  األسبقالخارجية الفرنسي  ي يصفها وزيرتاألميركية وال" الحرب الخشنة"وانهيار ما يسمى 

األميركية  اإلخفاقاتلسلة من العراق فاتحة س بوكانت حر ". الهائلة القوى األميركية"درين بأنها ف
تتجنب التورط في حرب مباشرة مفضلة دفع التي دفعت إدارة أوباما إلى تغيير أسلوبها وذلك بأن 

هذا ما حصل إلى خوض الحرب و وغيرهما،  وانكليزيةالجيوش الصديقة أو الحليفة، من فرنسية 
بتقديم مساعدة لوجستية ومعلوماتية  تقريبًا في ليبيا، وانطالقًا من هذا المبدأ اكتفى البنتاغون

عقيدة  وعلى ذلك يمكن تلخيص. قوات خاصة إلى بعض المناطق وال سيما النفطية منها وٕارسال
نتشار إ ٕاعادةو التراجع عن الحروب الوقائية والحروب التقليدية،  :العسكرية بالتاليأوباما 

 ."القوة الناعمة أو القوة الذكية"ل الحفاظ على السرية، واستعماو في مناطق التدخل، إستراتيجية 
 :وتقوم هذه العقيدة العسكرية الجديدة على سبع ركائز هي

 يزدادالعالم، والتي بلدًا في  126الموجودة حاليًا في تفوق القوات الخاصة،  :الركيزة األولى .1
 وتتألف، )جنديتسعون ألف ( 90,000ها من الجنود وعديدهم اليوم يبلغ يلإعدد المنتسبين 

جيشًا  أصبحتوقد . والقوات الجوية وغيرهما) المارينز(من أفضل عناصر القوات البرية 
 .!ووزير الدفاع فقط األميركيونة من الرئيس قائمًا بذاته، وقيادتها مكَّ 

االصطناعية، ومن  األقمارف للمعلومات اآلتية من االستخدام المكثَّ  :الركيزة الثانية .2
نصت على االتصاالت الهاتفية للناس العاديين، ومن أجل الطائرات بدون طيار، ومن الت

 .يتعلمون اللغات األجنبية لكي يتمكنوا من العمل في جميع البلدان األميركيونذلك أخذ 
طائرات استطالع، : بدون طيار وهي نوعان الطائراتاالعتماد على  :الركيزة الثالثة .3

حدث نماذجها الطيران المتواصل أ وبإمكانرض، أ -وطائرات قاتلة مزودة بصواريخ جو
المناطق جرى اختبار هذا النوع الثاني في  وقد. ساعة، ولديها مجال عمل واسع 24لمدة 
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ية في كل من أفغانستان وباكستان، واستعملت أيضًا في اليمن والصومال، وهي بلالق
عض وتفيد ب .النيجراألفريقية ولها قاعدة مركزية في موجودة اليوم في دول الساحل 

 .وغيره األوسطبلدًا في الشرق ) 70(المصادر أن تدخل هذه الطائرات يتم في 
وقد  هيالري كلينتون وزيرة الخارجية السابقةلكترونية وهي مشروع رب اإلالح :الركيزة الرابعة .4

، وهو اإلسرائيليالجهاز الخاص بهذه الحرب عبر تعاون وثيق مع الجيش  إنشاءتم 
، كما حصل مع إيران بخصوص المعلوماتختبرات وبنوك في الهجوم على الم متخصص

متقدمون في هذه التقنية وهم الذين لفتوا انتباه األميركيين  واإلسرائيليون. البرنامج النووي
 .إليها

هذا ما (تطوير جيوش بديلة تخوض الحرب بالوكالة عن األميركيين  :الركيزة الخامسة .5
وذلك عبر اتفاقيات ثنائية أو من خالل ) الحربفي " مقاولة من الباطن"يسمى لدى العامة 

. أميركيونال يقع قتلى ألدى أوباما والهدف منها  أساسية، وهذه مسألة األطلسيالحلف 
، ما يعني األقصىوهناك وسيلة ثانية وهي استعمال الشركات العسكرية الخاصة إلى الحد 

 .م جيوش من المرتزقةنكليزي في استخدازمن االستعمارين الفرنسي واإل العودة إلى
تنظيم التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع أكبر عدد من  :الركيزة السادسة .6

دولة، ووجود بعضها مؤقت في  126وفي هذا السياق توجد قوات خاصة في . الشركاء
وهي تفتح المنافذ المهنية للصناعة العسكرية  التدريباتالكثير من الحاالت بذريعة 

 .األميركية
استخدام وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي وهي ذات تأثير  :الركيزة السابعة .7

الحرب الناعمة أو الحرب الذكية، علمًا بأن جميع الشركات التي  إطارهائل وتدخل في 
تدير تلك الشبكات أميركية وهي تعطي الواليات المتحدة السيطرة الكاملة على هذا العالم 

 .لسالح الخطيرالجديد وعلى هذا ا
وخلص الباحث إلى القول إن هذه الركائز تشكل عبر تفاعلها وترابطها مفهومًا جديدًا للحرب 

وهذه العقيدة العسكرية الجديدة تهدف إلى تحويل الحرب إلى حالة دائمة . وللقوة العسكرية
تقرار وغامضة بحيث تكون في كل مكان، وال تكون في أي مكان، ما يوجد نوعًا من عدم االس

 .وهي حرب غير معلنة وال أحد يعرف كيف تدار ومن هم ضحاياها" البناء"
من تقديم عرضه وتحليله لركائز العقيدة العسكرية األميركية الجديدة ُفتح  المحاضراء هانتبعد 

 :بعض الحضور مالحظات وطرحوا أسئلة تمحورت حول النقاط اآلتية فأبدى النقاشباب 
  اإلرهابيينمن  أساسيةد أن أميركا تتحالف مع جهات نج اإلرهابفي الحرب ضد ،

؟ وهل يمكن اإلرهابيونكيف ُيفسر هذا التناقض، وكيف تحدد واشنطن من هم 
 .بواسطة الجيوش؟ اإلرهابالقضاء على 
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  األميركية؟ اإلدارةمن هو العدو بالنسبة إلى 
  ؟األوكرانيةموقف كل من أميركا وروسيا في ضوء األزمة هو ما 
 وتها العسكرية؟الصين تعزيز ق أتهل بد 
  في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة ودروها في العقيدة  ةاإلسرائيليما هي القدرات

 العسكرية األميركية؟
  ؟وٕايرانموقف أميركا من التطورات في كل من سوريا ولبنان ما هو 

 :كاآلتيالبيفيير  إجاباتوكانت 
نه ال ، خصوصًا أإيديولوجيةخديعة  اإلرهابمن الواضح أن في مفهوم الحرب ضد  •

في شكل أو مظهر واحد، وتعذر إيجاد مفهوم محدد له حتى  اإلرهابيمكن تحديد 
. ن كل حالة تخضع لشروطها بمعزل عن الحاالت األخرىالمتحدة، أل من ِقبل األمم
وال تستطيع الجيوش . وفي حربهم ضده لإلرهابمتناقضون في رؤيتهم  واألميركيون

فيه غير محددين  واألشخاصألنه نوع من الدفق  اإلرهابلتقليدية القضاء على ا
 .والجيوش تحتاج إلى عدو واضح لقتاله

بعد انتهاء الحرب الباردة وتالشي االستخبارات السوفياتية فقدت االستخبارات  •
حصل تصاعد في القوى المعادية  أيلول 11قبل اعتداء . األميركية عدوها الواضح

بدفع فاتورة  األميركيونبدأ  أيلول 11الراديكالي، وبعد  باإلسالمفي ما يعرف  ألميركا
الدن ال بد أن  "البن"وهذا . عبر صناعة بن الدن بالجملة وأداروهنشأوه أالشيء الذي 

 .لفرانكشتاينيرتد على من صنعه على غرار ما حدث 
أي أن الذين ال . "معنا فهو ضدنامن ليس : "أيلول قال الرئيس بوش 11بعد أحداث  •

وفق الطريقة األميركية هم  ويستهلكون يأكلوننالد وال و يشبهوننا وال يذهبون إلى ماكد
األميركية تجري كل خمس أو  اإلدارةلكن . هذه وجهة نظر في رؤية بوش. أعداؤنا

ن مفهوم ، ألست سنوات مراجعة للوضع العالمي من أجل تحديد من هم األعداء
 تراتبيةالبلوماسية و يوالمالحظ أن العقيدة الد. نظام العالميالعدو يتطور بحسب ال

 .تحديد من هو العدو األميركية غير واضحة في
بلوماسية، يفي أوكرانيا، لدى الرئيس الروسي بوتين رؤية وغاية واضحتان، وهناك د •

 واألميركيون أجندته، غير أن بوتين يعرف ما يريد وهو يحدد التعقيداتوكثير من 
 .في وضع ردة الفعل واألوروبيون

بدأت الصين العمل على تطوير قدراتها العسكرية بعد تنامي قدراتها االقتصادية، وقد  •
نت حاملة طائرات صينية جديدة ولديها برنامج للغواصات الهجومية، وتسعى إلى دشَّ 

عة وفي المقابل تحاول أميركا زعز  .مد نفوذها في دول الجوار وعلى الصعيد العالمي
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العالقات الصينية خاصة مع اليابان وفيتنام ومع الجزر األخرى، من دون الحديث 
عن مشكلة تايوان التي يعمل الصينيون السترجاعها بطريقة ذكية وهم ينتظرون 

 .سقوط الثمار الناضجة
. تتعاونان على نحو وثيق في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة "إسرائيل"وأميركا  •

ولديهم دور أساسي في . يسبقون التحديثات العسكرية األميركية ئيليوناإلسراوكان 
الجديدة من  األجيالمن اختبر  أولهي  "إسرائيل"و .منطق العقيدة العسكرية األميركية

وعلى مستوى المخابرات والطائرات بدون طيار  .العتاد العسكري وصواريخ الباتريوت
 .لالمطورين في هذا المجا أولكانت إسرائيل 

ا وكانت مستعدة في األزمة السورية، كانت أميركا تريد مهاجمة سوريا بمساعدة فرنس •
ن رفضوا ذلك من خالل ي، غير أن البريطانياألوسطالشرق لشن حرب جديدة في 

. وع من االرتجالوهذا ن. يتوقعون رأيًا سلبيًا في الكونغرس األميركيونوكان . برلمانهم
وقد خرج . عبر االتفاق على الملف الكيميائي السورينقذ أوباما وبوتين هو الذي أ

 .بوتين منتصرًا في إدارة هذه األزمة
لبنان موجود على خط االصطدام ما بين القوى اإلقليمية والدول العظمى، وتركيا  •

 .التي طالما تدخلت في لبنان "إسرائيل"و وٕايران
ن هذا الرئيس أل" ئيس إميل لحودالر  تحية إلى"نه كان قد كتب مقاًال بعنوان المحاضر أوذكر 

لك رغم حصوله بناء جيش وطني متعدد الطوائف وذ إلعادةوالشجاعة  اإلرادةاللبناني كانت لديه 
ن الغرب ال يسمح بتقوية الجيش بما فيه الكفاية لمواجهة التهديد على مساعدة الغرب أل

 .اإلسرائيلي
تحفظه ألنه ليس خبيرًا  المحاضر أبدى وٕايرانحول إمكانية التطبيع بين الواليات المتحدة 

أن يثيروا  ه في أن األميركيين يريدون عبر محاولة التطبيععن شكِّ  أعرباإليراني، لكنه  بالشأن
 إضعافنوعًا من الربيع اإليراني على غرار ما حصل عبر المنظمات غير الحكومية بغية 

 .تزال عملياتها ضد إيران متواصلة لكترونية الشركات الحرب اإل علمًا بأن. اإليرانيةالسلطة 
 


