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 خيارات بديلة للسياسة األميركية تجاه النظام الدولي1
 جمموعة ابحثني، مركز راند، 22017

هذا مرار بح استية الثانية، وأصرب العاملرسي بعد هناية احليف السنوات األخرية الضغوط على النظام الدويل الليربايل الذي أ  تتزايد 
الاادويل  يغ بديلااة للنظااامصاا ا  ألرباا وتيييمااحتلااي   يياادم تعريًااا  و . هااذا التيرياار عمااا الااواملت املتماادة كو اا   اا ز النظااام الااذي تت

كلزكااة  تاارب هااذق اليواعااددرجااة تع أي إىلاحلااايل بنااال  علااى كعياااري ا كاا  هااي الاادوا الاان تضاا  اليواعااد النا مااة للنظااام الاادويل  و 
 ومل   

 تملة للنظام الدويلايعرض التيرير للصيغ التالية احمل

نط  الن تنافس وا  لليرباليةاالتمالف  د الرجعية، أي نظام دويل تيودق الواملت املتمدة ملواجهة صعود اليوى غري  -1
 على رملدة العامل. 

زا راطياة، ييات تتنااا الدميوقالنظام الدويل الدميوقراطي، وهو نظام ييوم على بنال كؤسساات دولياة تراار ية باد الادو  -2
حماولاة تغيريهاا تسالطية و الادوا ال يياهتا للمؤسساات الدولياة، وكلا  لارد املت املتمدة ع  جازل كا  دورهاا وصا الو 

 وايتوائها.
ظمى،  مجي  اليوى الع، وهو نظام ييوم على  را ة وكسا نة داخل املؤسسات الدولية بد0.2نظام اليوى العظمى  -3

علاااى تًوقهاااا  ت املتمااادةياااز فااارا التعااااوا، وهناااا حتااااف  الاااواملوكلااا  للماااد كااا  التنافساااات األكنياااة والعسااا رية وتعز 
 ااوا ا. وا تتسااا   كعهاايويااة وتسااعى للالعساا ري ل نهااا تصاابح أ ثاار كراعاااة ملصاااى اليااوى ال ااربى يف  ااهتااا احل

 اليواعد الدولية كلزكة لليوى العظمى إا مبيدار كصاحلها بع س ابقي الدوا. 
النظاااام الاااذي تتناااازا فياااا الياااوى العظماااى عااا  يصاااة إ اااافية يف املؤسساااات الدولياااة هاااو و النظاااام الدساااتوري العااااملي،  -4

دة  ساائر تصابح الياوى العظماى كيي اأا وصناعة اليواعاد الدولياة وتيبال برارا ة أوسا  للادوا األخارى، ول ا  األها  
ساس حلل أي خ فاات هي املعيار األتصبح اليواعد الدولية وليس اليوة  أاالدوا ابليواعد واملؤسسات الدولية. أي 

 وتباينات. 

                                                           
 .ترمجة آكنة رزق، كرتمجة يف املر ز ااستراري للدراسات والتوثيق  1

2  Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin, Astrid Stuth Cevallos, Alternative Options for US Policy toward the 

International Order, RAND, 2017.  
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لخياارات  اما  وكبا ارا  لتيح فهما  وا وهنا وافية وتًصيلية وتلها الدراسة وكل  علي  افة اجلداوا الن ا تملتلترمجة فيما يلي 
 واايتماات واملضاكد والداات الن يرتمل عليها  ل ك  هذق األنظمة الن ك رانها. 

  ام الدويل احلالؤى البديلة للنظالر : 1جدول 
 هل القواعد ملزمة جلميع أعضاء النظام؟

 سلطة صنع القواعد
 ال نعم

هاؤ  ية و ر اري الواملت املتمدة األك التمالف  د الرجعية النظام الدمييراطي  
2.0 اتًاق اليوى العظمى النظام الدستوري العاملي  مجي  اليوى العظمى 

 

 الدويل : تعريف الرؤى البديلة للنظام2جدول 
 رؤى النظام العناصر األساسية االفرتاضات األساسية

ت كنازعات أساسية على املصاى بد الوامل -
 .املتمدة والدوا الرجعية

 م.ة للس هيمنة الواملت املتمدة كستمرة و روري -
 تيييد قوة الواملت املتمدة  م  -

 رد لل احلاس  املطلوب قواعد مي   أا مين  العم
 .الرجعيد

 تلواملاملصاى أفضلية  حمين لذيالدفا  ع  النظام ا -
 املنافسد العدوانيد.املتمدة  د 

 لويةاألو  التعاوا ك  الدوا املعار ة للرجعية ول   -
نح   املتمدة. استي لية الواملتُت 
 توفريكصدر الررعيةا تصورات التهديد املررتك و  -

 احلماية واملناف  العاكة. أكري ا

 لف ضد الرجعيةالتحا

لدوا الدوا الليربالية وابد  تضارب كصاى عميق -
 غري الليربالية.

ا أ   ها مياليوة املند ة للواملت املتمدة ويلًائ -
 تستمر.

ري غا ا الدو مي   للمرار ة يف املؤسسات أا حتو   -
 الليربالية ببطل.

ت واملخيدم كصاى ال عاملي الذيالنظام الالدفا  ع   -
 مدة.املت
 ؤسساتكالتزام بتيييد قوة الواملت املتمدة داخل ا -

 ك  احللًال الدمييراطيد.
 ج الرجعيد يف كؤسسات اقتصادية كلزكة.دك -
 اليرار،ن  رعيةا اليي  املررت ة، وصكصدر الر -

 وتصورات التهديد.

 النظام الدميقراطي
 

 الصراعات بد اليوى العظمى ليست أساسية. -
ا ذا فإليف الرتاج ،  املت املتمدة آخذةهيمنة الو  -

 بعض املساوكة  رورية للس م.
يوة مي   للمؤسسات أا تسهل التعاوا، ول   ال -

 ج غالبا .ستمدد النتائ

 تيس ر تعاوااحلًاظ على كؤسسات دولية  عيًة  -
 اليوى العظمى.

ة ملرروعايرتام املصاى األكنية ا كصدر الررعيةا -
يف   ةى، وايرتام املصاى املررت جلمي  اليوى العظم

 ق.الس م والتًو  

 اتفاق القوى العظمى
2.0 

 ة.أساسيالصراعات بد اليوى العظمى ليست  -
إا ف ، لذا الرتاجالواملت املتمدة آخذة يف  هيمنة -

 .احللوا التوفييية  رورية للس م بعض
 ليواعداانضباط الطوعي استخدام اليوة  م  ا -

    أا يسه ل التعاوا.واملؤسسات مي

 حلايلقواعد يو مة النظام اقبوا إعادة النظر يف  -
 لتع س التوزي  املتغري لليوة.

اخل دتلتزم اليوى العظمى بضبط استخدام قوهتا  -
 املؤسسات بد مجي  الدوا.

 .كصدر الررعيةا اتساق اليواعد -

 النظام الدستوري العاملي
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 املقارابت البديلة لوضع القواعد إىل: االفرتاضات اليت أدت 3جدول 

 ؤى بديلة للنظام: الفروق عن املقاربة احلالية: ر 4جدول 
 النظام من يصنع القواعد أي مدى تكون القواعد ملزمة إىل

 ا ول نها اليواعد بر ل عامب  الواملت املتمدة ت  ت -
ر. لخطة لض كصاحلها الرئيسد نًسها هبا عندكا تتعر  تيي  

 يةذاتتتب  كعظ  الدوا اليواعد بداف  ك  املصلمة ال
 ألخرىاالعديد ك  الدوا على الواملت املتمدة  وتًرض
 .ريةلعس ااإل راق أو اليوة ابليواعد ك  خ ا  االتزام

ت لواملفيما يتعلق ابليضامل األساسية تتوىل ا -
 و   ليةكا هتيم  على عم املتمدة الييادة، وغالبا  

 خرىاليواعد. ويف بعض األيياا مي   لتمالًات أ
دة ملتمت اة ك  دوا دع  الواملأا تول د قواعد اثنوي

 ملتلواا أو, اندرا , ابلرغ  ك  كعار تها لتًضي ت 
 املتمدة.

 ذيالنظام الدويل الليربايل ال
 تيودق الواملت املتمدة كنذ
 ةنيكا بعد احلرب العاملية الثا

 األنظمة البديلة: تغيريات يف النموذج احلايل 

 د.ليواعا إطار د الواملت املتمدة نًسها يفل  تيي   -

 حلايلنظام اتض  الواملت املتمدة قواعد مماثلة لل -
 الفألولئ  املوجودي  يف التم ول   يد كا، إىل
ر ل ، أكا الدوا كات اهلدف الرجعي فتصبح ب فيط

 ا .يواعد املضبوطة أكري يالج نطاق كتزايد خار 

 التحالف ضد الرجعية

ثر مدة أ املتوك  بد الدمييراطيات، تصبح الواملت  -
ايل؛ احل ظاماستعدادا لتيييد نًسها مما هي عليا وفيا  للن

  لدة تمويف قضامل أخرى غري التجارة، فإا الواملت امل
 رى.ألخود يف ع قاهتا ك  الدوا اختض  ملزيد ك  اليي

ًال   احللا وثيق كتعاو تعمل الواملت املتمدة يف  -
ل أق تمدةتصبح هيمنة الواملت املالدمييراطيد؛ 

 كيارنة ابلنظام احلايل.
 النظام الدميقراطي

لب على يغ ايل؛للنظام احل وفيا   ت وا اليواعد أقل إلزاكا   -
  واتات وأ ثر ااستثنال ،العمليات الطاب  غري الرمسي

 كيبولة .

 ي. وك تصن  اليوى العظمى اليواند بر ل مجاع -
ت  وت ،ليةاملرجح أا تسهل الواملت املتمدة هذق العم

 .ايلاحل ساوية كيارنة ك  النظام)العملية( بصورة كت

قوى العظمى: اتفاق ال
2.0 

ا  ثر ممتيي د اليوى العظمى نًسها داخل اليواعد أ -
  ة كثنيتًعلا يف  ل النظام احلايل؛ ا توجد دولة كست

 و   اليواعد أو تنًيذها.

 عة ك  الدوا كات النًوكتض   موعة واس -
ا خ   أو ك مل ك  خ ا توافق اآلرالوتعاليواعد، 

 عمليات صن  قرار كيبولة.
 النظام الدستوري العاملي

 

 فوذا  ى نالقوى األخر  جيب على الوالايت املتحدة أن تعطي
 أكرب يف صنع القواعد

 يفار تمر جيب على الوالايت املتحدة وحلفائها االس
 صنع القواعد

 املقاربة

ة ملتمدناك قوى أخرى آخذة يف الصعود وا مي   للواملت اه -
 أا حتاف  على التًوق العس ري.

    للواملت املتمدة أا تنًق كا ي ًي علىمي -
 مل.لعااوة العس رية املتًوقة يف الدفا  لتبيى الي

التوزي  املستيبلي 
 لليوة

هداف أتبيى ارب املصاى كوجود ول نا ليس أساسيا ، لذا تض -
 اليوى العظمى األخرى حمدودة.

وجد تضارب كصاى أساسي بد الواملت ي -
 املتمدة والدوا الصاعدة.

آفاق س م اليوى 
 العظمى

عظمى وى الساوكة السياسية ك  اليليوة وامللااستخدام احل ي   -
رتض أا خيليا استيرارا  أ رب.  األخرى يً 

 لتًوق العس ري األكري ي واليدرة على احلس ا -
رتض أهنا  افية للمًاظ على ااستيرار.  يً 

أساس الس م بد 
 اليوى العظمى
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 الرجعية التحالف ضد -اآلليات املعتمدة لتحقيق األهداف الرئيسية للنظام :5جدول 

 اهلدف طريقة حتقيق اهلدف
اه  ا الر و و   الدلهذا هو اهلدف املهيم ، الذي يتميق ك  خ ا جتمي  حتالف كهيم   -

 دخاا تعدي ت على النظام الدويل احلايل.إمين  
وإدارة  ،كن  صرا  اليوى ال ربى

 املنافسة
اري عاملي جتنظام  فظة علىمي   للتمالف أا يعزز الع قات التجارية بد األعضال ك  احملا -

 ةميتعزيز ااستيرار ااقتصادي والتن يرمل مجي  الدوا.

ؤسسات دام امل   استخ توجد قضامل أكنية رئيسة على احمل ، ميييت تتماهى املصاى وا -
 .غري الرمسية أو الرمسية لتيسري تبادا املعلوكات أو تنسيق السياسات

تسهيل  العمل اجلماعي برأا 
 التمدملت املررت ة

خدم وف يستلية، وسسيداف  التمالف ع  الدمييراطيات  د الدوا الرجعية غري الليربا -
 يةاطتعزيز اليي  الليربالية والدميير  .ا تيو ض التمالف كا داكتدة لتعزيز الييمة الليربالية، براكج حمدو 

 
 لنظام الدميقراطيا -اآلليات املعتمدة لتحقيق األهداف الرئيسية للنظام :6جدول 

 اهلدف طريقة حتقيق اهلدف
 وازا سائد لرد كالف يف حت الدمييراطيات كعا   ترارك( 1مي   حتييق كل  ك  خ ا ) -

   خ ايراطية كت  إ راك اليوى العظمى غري الدمي( على املدى الطويل، ي2)العدواا و
 املؤسسات السياسية وااقتصادية.

 ،كن  اليوى ال ربى ك  الصرا 
 وإدارة املنافسة

لتجارة على ا ر ل خاابسوف يت  تعزيز الع قات التجارية بد مجي  الدوا، ك  الرت يز  -
 الف الدميوقراطيات.بد حت

 ةميتعزيز ااستيرار ااقتصادي والتن

وجر  اطيات،قر و لدمياسوف تعمل الدوا على تعميق التعاوا برأا اليضامل املررت ة بد  -
 الدوا األخرى حنو هذا التعاوا على أسس كصلمية نًعية.

تسهيل  العمل اجلماعي برأا 
 التمدملت املررت ة

عزيز اليي  ر يف تاستثماكعا  للدفا  ع  النظ  الدميوقراطية وا سوف تعمل الدميوقراطيات -
 يةاطتعزيز اليي  الليربالية والدميير  الليربالية خارج نواة العامل الليربايل.
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  2.0 تفاق القوى العظمىا -اآلليات املعتمدة لتحقيق األهداف الرئيسية للنظام: 7جدول 

 
لنظام الدستوري العامليا -الرئيسة للنظام اآلليات املعتمدة لتحقيق األهداف  :8 جدول  

 اهلدف طريقة حتقيق اهلدف
مى ويوفر ى العظي  اليو ب جبمسوف تنرئ الدوا نظاكا  عامليا  كنًتما  وسه   ل نضمام يري   -

ة زاعات العمييىت الندير يسبي   ل زدهار الوطين؛ ك  هنا فإا اليواعد والعمليات الرمسية سوف ت
 ملصاى.ا ايو 

كن  اليوى ال ربى ك  الصرا ، وإدارة 
 املنافسة

لرتابط ا ع  املي، فض   بعمق ونظام كايل ع كتأسسسوف يتميق ااستيرار ك  خ ا نظام جتاري  -
 املتبادا الواس  النطاق.

يةتعزيز ااستيرار ااقتصادي والتنم  

ل اجلماعي برأا تسهيل  العم سوف تبين الدوا كؤسسات وقواعد عاملية واسعة النطاق. -
 التمدملت املررت ة

 لق سياقا  ختوسوف  رور الوقتكافرتاض أا اليي  الليربالية سوف تنترر ك   إىلتستند رؤية النظام  -
 جيعل انترار الليربالية أ ثر ايتماا .

طيةتعزيز اليي  الليربالية والدمييرا  
 

 

 

 

 

 

 

 اهلدف طريقة حتقيق اهلدف
ليوى ة بد اوف ي وا هذا هو اهلدف املهيم  الذي يتميق ك  خ ا تعزيز الع قات الطيبس -

 والرتتيبات املتبادلة للمصاى.  وإنرال آليات للتراور املستمرالعظمى 
 رةكن  اليوى ال ربى ك  الصرا ، وإدا

 املنافسة
سات   السياكوف تسمح الدوا لليوى العظمى بتنسيق السياسات املتعلية ابلتجارة وغريها س -

 اختاك ترتيبات جتارية عاملية. إىلوتواصل السعي 
 ةادي والتنميتعزيز ااستيرار ااقتص

عاجلة ملز د يي  جياإ   إلجرالات الدولة أا ت وا أ ثر حمدودية على أساس كصلمي، ول   ك  مي -
 ى.ينرأ ع  طريق ع قات اليوى العظم املرا ل املررت ة

تسهيل  العمل اجلماعي برأا 
 التمدملت املررت ة

ا ينبغي على ية، لذيي  الليربالا احلد ك  توترات اليوى العظمى  رطا  كسبيا  لنرر السوف ي و  -
 الدوا أا تر ز على الرروط املسبية للدمييراطية، كثل النمو ااقتصادي.

 ةطيتعزيز اليي  الليربالية والدمييرا



الرصد االستراتيجي     

امدة مبوجب الرؤى البديلة للنظملخص اآلاثر العامة لسياسة الوالايت املتح :9جدول   

 رؤية النظام اآلاثر العامة لسياسة الوالايت املتحدة
 كياوكة إص يات املؤسسات العاملية اليائمة. -
 وق  قيادة.كيال يف لعزم للبابنال قوة عس رية قوية واستخدام اليوة عند الضرورة لًرض اليواعد وإ هار  -
 دة.ت املتمالوامل خرى قي مة ول   ا ينبغي أا تلزم سلوكالتمالًات والع قات العس رية األ -
ملت املتمدة دق الواالذي تيو  تعزيز الس م واازدهار للتمالف إىلينبغي أا هتدف السياسات ااقتصادية  -

 وحتييق التوازا ك  الرجعيد.

 التحالف ضد الرجعية

 م كلزم بد الدوا الليربالية. بنال نظا -
 ري ي للدفا  ع  النظام اليائ .ري ي قوي وإ هار العزم األكبنال جيش أك -
 الدوا غري الليربالية حمتمل. التعاوا احملدود ك  -
ربالية لدوا غري الليا دكج ا، ك  خ سوف أييت الس م الطويل األجل ك  خ ا تعزيز اليي  الليربالية، وجزئيا   -

 يف املؤسسات ااقتصادية.

 النظام الدميقراطي

 ك.ات النًو ك انية اليبوا مبجاإيد التسوملت السياسية ك  اليوى العظمى األخرى؛ ك  ع -
ليوى رب ك  اليودق ابختًيف وجو احملافظة على جيش أكري ي قوي ول   ك  استخداكا بر ل أ ثر ي مة  -

 العظمى األخرى.
 السعي لتمييق السياسات ااقتصادية ابلتنسيق ك  اليوى العظمى األخرى. -

اق القوى العظمى: اتف
2.0 

 يواعد. صن  الا أتثري أ رب يفتًعيل  إص يات احلو مة للسماح لليوى األخرى أبا ي وا هل -
 كتبادا. ها بر لتًق علييات املقوة الواملت املتمدة ك  خ ا ااكتثاا لليواعد والعمل تيييدقبوا  -
 لعظمى األخرى.السعي لتمييق السياسات ااقتصادية ابلتنسيق ك  اليوى ا -

 النظام الدستوري العاملي
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 السياسات االقتصادية يف إطار الرؤى البديلة للنظام   :10جدول 

 

 النظام الدستوري العاملي
اتفاق القوى العظمى 

 السياسات التحالف ضد الرجعية النظام الدميقراطي 2.0

 إعادة بنال الدع  احمللي للتجارة احلرة. -
 ارة العاملية، ول   بعض السياسات احملددة قد تتغري.دع  كنظمة التج -
 نة ابزا للمعايري املصرفية، فرقة العمل املعنيةدع  جل -

 ابإلجرالات املالية. و لس حتييق ااستيرار املايل.

املؤسسات التجارية 
املتعددة األطراف 
 واملؤسسات املالية

ستخداكها فيط مبوافية ا -
 ى الرئيسة.عظماليوى ال

إا  دام املعتداااستخ -
إكا  انت املصاى الرئيسة 

وافية اليوى كهددة أو مب
 األخرى.عظمى ال

استخدام املتوازا ا -
للعيوابت ك  خماطر خبروج 
الرجعيد ك  نظام التجارة 

 احلرة والنظام املايل.

استخدام املت رر للعيوابت  ا -
 تملعاقبة املنته د هلذق العيواب

 وإ عاف الرجعيد.
 ةالعقوابت املالية والتجاري

 .ظى أبولوية اقلمرير التجارة حيزخ  عملية الت -
لتًاوض على اتًاقيات جتارية إقليمية أو على ا -

 إىلنبا ية جملاتًاقيات كتعددة األطراف ملنظمة التجارة العا
 جنب ك  اليوى العظمى األخرى.

لتًاوض بًعالية على ا -
ة اإلقليميااتًاقيات التجارية 

 واملتعددة األطراف الن تدكج
 هااليي   الليربالية، ول   لدي

 كسارات للدوا غري الليربالية

لتًاوض بًعالية على ا -
ة اإلقليميااتًاقيات التجارية 

 واملتعددة األطراف ك  االتزام
ت ًاالمبعايري ليربالية عالية بد حت

 الراغبد.

االتفاقيات التجارية 
 اجلديدة

 . يةتجارة العاملكنظمة العرب آلية  عملية غري كسيسة لتسوية النزاعاتدع   -
ستخدام عملية تسوية ا -

النزاعات الن تيوم هبا كنظمة 
 .دعيالتجارة العاملية ملعاقبة الرج

عملية حل النزاعات يف 
 منظمة التجارة العاملية

 ختاك خطوات لتعزيز  رعية صندوق النيد الدويلا -
ك  خ ا دع   -لى سبيل املثااع -والبن  الدويل 

قادة  صًه و ة وأورواب باملواطند ك  خارج الواملت املتمد
  بار.

ي آلسيو ايبوا ببنوك التنمية البديلة كثل البن  ال -
 ليوىاا ل ستثمار يف البنية التمتية، ك  ااعرتاف أب

 مها.قالي أممارسة دور الييادة يف إىلاألخرى ُتيل  عظمىال

ود اجله ع  صندوق النيد الدويل والبن  الدويل، ل   كياوكةد -
ويل الد خاب كواط  غري أكري ي  رئيس للبن انت إىلالراكية 

 .وكواط  غري أورويب  مدير عام لصندوق النيد الدويل
 يفتثمار البن  اآلسيوي ل س إىلنضمام ثين األصدقال ع  اا -

 رى.ة البديلة األخاإلقليميالبنية التمتية واملؤسسات 

صالحات احلوكمة يف إ
صندوق النقد الدويل  

دة وإدارة مصارف املتعد
 األطراف للتنمية

عطال األولوية للمنظمات إ -
ة  اإلقليميالعاملية على تل  
  لما أك   كل .

عمها إكا  اا لديها د - األنوا .دع  مجي   -
 كعايري ليربالية عالية.

عمها يد تسعى ملواجهة د -
 خصوم اليوى العظمى.

املنظمات االقتصادية 
ة اليت ال تشمل اإلقليمي

 الوالايت املتحدة
 األمريكية

قراض على أساس إ -
احلاجة. ك  كراعاة احلد 
األدىن للرروط املتًق عليها 

 ك  قبل اليوى العظمى.

قراض على أساس إ -
احلاجة املالية ك  كوافية 

 .عظمىاليوى ال

على نطاق واس   قراضاإل -
قوية ترت ز على اليي   برروط
 الليربالية.

قراض خدكة تًضيلية يف اإل -
 الف.ألعضال التم

ممارسات اإلقراض يف 
صندوق النقد الدويل 

 والبنك الدويل
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ام عاملي يدكج اليوى نظ -
يف اليواعد الن العظمى 

 تنطبق على اجلمي .

التنسيق الوثيق بد اليوى  -
العظمى يؤسس للتعاوا على 
قضامل خمتارة؛  ما أنا يتًادى 

 تضارب املصاى على نطاق واس .

حياف  التمالف الدمييراطي  -
ك  خ ا التعاوا؛  على اليوة
املريلة هديدات وينظ  ورد  الت
 للتموا.

يض  التمالف قوى األكر  -
الواق  لرد  اليوى الرجعية 

العظمى، ك  بنال وسائل ملن  
 األزكات يف اهلواكش.  

املفهوم العام 
 واملقاربة العامة

ل  تيو ض ااخت فات  -
بد اليوى العظمى فرصة 

  .النظام العاملي
ا  هذنظام  ليوة اجلاكبة ال -

س م  إىلطريق هي أفضل 
 اليوى العظمى.  

الطمويات مي   أا تتوافق  -
الصينية والروسية ك   موعة ك  

 اليواعد واملؤسسات.
يق املسا نة والتوافق مها الطر  -

 س م اليوى العظمى. إىلاألفضل 

  تتياس  الدمييراطيات قيما   -
 . افية للتعاوا بعمق

تصادمل  حنو جذب اآلخري  اق -
 يراطي أكر االدميالنواة العامل 

 .كًر كنا
 م   مي   أا ي وا صاكدا   -

  .كعايري وقواعد قصرية األجل

 الطمويات الصينية والروسية -
ري كتوافية ك  نظام كررتك غ
 اا. فع  
ل املواجهة والرد  مها السبي -

س م اليوى  إىلاألفضل 
 العظمى.

 إىلسوف تنض  دوا أخرى  -
 برانكج كواجهة الرجعية.

ضات االفرتا
هة املتعلقة املوج

إبدارة القوى 
 العظمى

إص ح األك  املتمدة  -
واهليا ل كات الصلة الن 
تتضم  قواعد وعمليات 

 . أ ثر إلزاكا  

 لس األك  يضم   موعة  -
 العرري .

 األكري ي. ب نية التمالف -
الررا ات والتجمعات  -

خصصة هلذا الدميوقراطية امل
 الغرض. 

 كري ي لف األب نية التما -
ت  العس رية الررا ا -

 األكري ية األخرى. 
ها ك  وغري  7 موعة الا -

اجلماعات املخصصة هلذا 
 الغرض.

ُبىن احلوكمة 
 األساسية

التًاوض يوا كنظمة  - 
أكنية يف عموم أورواب ا 
ترمل كتطلبات خبصوا 

 اليي  الدمييراطية.

التًاوض على  اات النًوك  -
لناتو؛ ك  روسيا ووقف توسي  ا

 إهنال براكج الررا ة ك  الدوا يف
 حميط روسيا. 

 

ول   حياف  على دع  قوي،  -
كعايري انضمام عالية؛ استخدام 
براكج  را ة كنظمة الناتو  
  وسيلة لدع  الليربالية يف دوا

   أخرى

 دع  قوي؛ الرتييب ابحللًال -
والطاحمد اجلدد؛ مي   ختًيض 
املعايري لتوسي  التمالف  د 

 يا.روس

سياسة "الباب 
املفتوح ملنظمة 
حلف مشال 

 األطلسي

التًاوض على عملية  -
جديدة لتسوية النزاعات 

الصد للًصل فيها ويف ك  
 كستيبلية.  أي كطالبات

على التًاوض   احللًال يترج -
فرلت  ك  الصد إكا ثنائيا  

 الينوات اليانونية الدولية. 

، نوالسيادة اليا يويالدع  ال -
تًاقية األك  املتمدة وي   ا

ل ليانوا البمار، وعدم اعتدا
الصد بدع  ك  الرد  

 العس ري. 

لصد الرغبة يف كواجهة ا -
وإجرال عمليات ، عس رمل  

أجنبية، وتسليط الضول على 
 احليوق والدفا  ع  احللًال. 

سياسة حبر 
 الصني اجلنويب

ري التعاوا يف إطار املعاي -
 املررت ة.

غري الضرورية، يتجنب احلروب  -
 ويسمح لليوى العظمى ابلتعاوا.

  كيبىن على اليي  املررت ة،  -
 تنسيق  أقوى 

أفضل و عية ردعية،  -
 التموط  د املسار السليب. 

 املزااي

وقى ااجتاهات ا تت -
السلبية. ك  تر يز بر ل  

 .أقل على اليي  الليربالية

ها، تًيد الواملت املتمدة أتثري  -
ى حميط اليوى وا سيما عل

رديد أقل  ى األخرى؛ تعظمال
 اليي  الليربالية.على 

يزيد خطر نروب النزاعات  -
ال أواكر بديلة؛ ا تتوافق وبن
 يراطيات بصورة  افية. الدمي

يزيد ك  خطر الصرا  ك   -
اليوى األخرى ويبين أنظمة 

 املخاطر بديلة.
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م بنظا تسمح املصاى املررت ة -
عاملي يىت ابلنسبة لروسيا 

 والصد. 
تسمح الواملت املتمدة  -

لنًسها أا ت وا كلتزكة 
 ابليواعد.

مي   للنظام املبين على  -
نة أا درجة كعي   اليواعد  م 

خيدم كصاى الواملت املتمدة 
 . األكري يةبدا  ك  اهليمنة 

مي   للمؤسسات أا تر ل  -
  سلوك الدولة.

ا تزاا الواملت املتمدة  -
   اليوة املهيمنة يف العامل ول
 .قوهتا النسبية آخذة ابلرتاج 

تضارب املصاى ك  اليوى  -
 .العظمى األخرى ليس ييومل  

حلد ك  خماطر مي   ا -
 احلرب ك  خ ا  املسا نة.

 التماس  بد الواملت املتمدة -
 يبييهالًائها الدمييراطيد وي

 كهيمنة.
رك الدميوقراطية الن تتراالنظ   -

 يف اليي  هي أقوى.
يعترب توسي  الدمييراطيات  -

 واملؤسسات الليربالية أولوية.
يوافق احللًال على املزيد ك   -

 .تياس  األعبال

النظام الذي هتيم   -
عليا الواملت املتمدة 

  روري ملصاحلها.
مي   أا تبيى اليوة  -

 األكري ية كهيمنة.
فراغ اليوة يضخ    - 

خطر اليوى الرجعية 
 الصاعدة. 

كوازنة األقراا  -
 . هي أولويةاملنافسد 

كا هي اافرتا ات 
الن ييوم هبا هذا 

ة ا  البيئأالنظام بر
 الدولية على كدى
 العيد اليادم 

 اهلجمات على الوط . -
د اانتها ات الوا مة لليواع -

املتًق عليها  ما حتددها 
 الينوات اليانونية الدولية.

 التهديدات لألك  املررتك -
)تنظي  داعش، اإلرهاب،  

 اانترار النووي(.

 اهلجمات على الوط . -
اهلجمات على أرا ي  -

 احللًال.
ى اهلجمات العدوانية عل -

و أة اإلقليمياجملاات املررت ة 
العاملية الن هتدد املصاى 

 األكري ية.
 ك افمة اإلرهاب ابلتنسيق -

 ك  اليوى األخرى .

 اهلجمات على الوط . -
 محاية الدوا الدمييراطية.  -
كن  اانتها ات اجلسيمة  -

 .حليوق اإلنساا أو اليانوا الدويل
لدفا  ع  يرية الدوا الن ا -

 إىلطلب اانضمام تسعى ل
 يراطي. التمالف الدمي

 كن  اانترار النووي.  -
 ك افمة اإلرهاب -

اهلجمات على  -
 الوط .

كن  خماطر صعود  -
 قوى هيمنة إقليمية. 

العدواا الربي ك  قبل  -
 اليوى العظمى األخرى.

 محاية احللًال. -
 كن  اانترار النووي.  -
 ك افمة اإلرهاب.  -

لن اى اكا هي املص
تستمق اليتاا ك  

 أجلها 

تعمل مبثابة كر ز للردود  -
الدولية ييت جيري جتاوز 

 اليواعد.

رد  التهديدات للمصاى  -
الرئيسية؛ توفري التأثري 

 للمساوكة.

إجرال  موعة واسعة ك   -
املهمات يد ت وا كدعوكة ك  

 احللًال.

إجرال  موعة واسعة  -
ك  املهمات لتر يل 
  نواة أساسية ك

ااستجابة للتمرد على 
 النظام األكري ي املهيم .

كا هو دور اليوة 
 العس رية األكري ية
  يف هذا النظام

 احلر ات غري احل وكية. -
الدوا الن خترج ع  قواعد 

 النظام.

الًرل يف املسا نة ك   -
املخاوف األكنية األساسية 

 لليوى العظمى األخرى.

 طيةااعتدال على نظام الدمييرا -
 الليربايل واملؤسسات الليربالية

تسعى الدوا اليوية  -
اليضال على النظام  إىل

  احلايل.

كا هي الطرق املًرت ة 
للمرب أو أسباب 
   احلرب يف هذا النظام

 التًاه  املتبادا واملصاى -
املررت ة  جزل ك  النظام 

 املررتك.
د  لوقف اجلهود الرجعية الر 

 الرئيسة.

رب؛ احلد ك  يوافز احل -
 كعاجلة املخاوف األكنية.

هديد الرد  ع  طريق الت -
 ابلعياب أو اهلجوم املضاد. 

ا الدفا  اجلماعي ك  قبل الدو  -
 لية، وجعلها كات كصداقيةالليربا

االتزاكات داخل ك  خ ا 
 املؤسسات والتمالًات.

الرد  العس ري  -
املبا ر ع  طريق املن  أو 

 إ هار العزم.

سائدة النظرية الكا هي 
لرد  صرا  اليوى 
العظمى يف هذا 

 النظام 
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 لدفا  ع  الوط . ا -
 لية(.الدو غيري احلدود لواق  )تاكر افية لألتوفري اليدرة على رد  اهلجمات أو الدفا  بوجا اهلجمات على التيسيمات اجلغر  -
 ذي  يواجهوا حتدملت عس رية.دع  احللًال ال -
 .ك افمة اإلرهاب -

مهام اجليش 
 األمريكي

 .احلضور املتيدم -
 .الرد  ع  طريق املن  -
 .كري يةاإلجرالات األ يادية األ -

املبادئ 
 التشغيلية

 .زملدة، وحتديت قوة كتوازنة -
 بُنية القوة ة التمرد.عمليات ك افملدفا   د املنافسد األنداد على إعطال األولوية ليدرات ا -

ب ثري  ي، خمزوانت أ ربجوم اخلً، اهلعةنسبة أعلى ك  الويدات املدر  ملدى، والدفا  اجلوي قصري املدى، ا نرياا البعيدةال -
 ك  الذخائر الدقيية. 

 أنظمة اجليل التايل )قاكفات بعيدة املدى( -
 أنظمة بدوا طيار )حتت سطح األرض، ويف اجلو( -
 لًضائية املضادة.اليدرات ا -
 .األسلمة والدفاعات السيربانية -

أولوايت 
االستثمار يف 
 بناء القدرات

لنظام الدميقراطيا –الدفاعية  االسرتاتيجيةخيارات : 14جدول   
.الدفا  ع  الوط  -  
.محاية احللًال الدميوقراطيد -  
 كل  على سبيل املثاا ا احلصر دفا  اجلماعية )مبا يفالوفال ابملهام املتًق عليها بر ل كتبادا والن يددهتا كؤسسات ال -

.كن  اانتها ات اجلسيمة حليوق اإلنساا أو اليانوا الدويل(  
يراطي.النظام الدمي إىليراطية واانضمام يف هناية املطاف ماا يرية البلداا يف حتييق الدمي  -  

مهام اجليش 
 األمريكي

.أساس اإلمجا  الليربايلاحلد ك  العمل العس ري األكري ي على  -  
.اليتاا ك   م  ائت ف -  
.تيليص احلضور املتيدم )األكاكي( إكا زاد احللًال ك  حتم ل األعبال -  

املبادئ 
 التشغيلية

 قل للمضور األكاكي.  ملسامهة احللًال ييابلها ياجة أقوة صغرية نظرا   -
 .النسبية للواملت املتمدة الرت يز على اليوات اجلوية والبمرية، الن جتسد امليزة -
 يادية.أ   سب يرب لل قدرات ة لبناأا ت وا حبج  تل  املطلوب إىلدور اليوات الربية ا يزاا  بريا  ول نها ا حتتاج  -

 بُنية القوة
 

 ثري  رب ب، خمزوانت أوم اخلًي، اهلجنسبة أعلى ك  الويدات املدرعةملدى، والدفا  اجلوي قصري املدى، ا نرياا البعيدةال -
 ك  الذخائر الدقيية.

 .أنظمة اجليل التايل )الياكفات بعيدة املدى( -
  .يف اجلو( -النظ  غري املأهولة )حتت سطح األرض  -

أولوايت 
يف  االستثمار

 بناء القدرات

 



الرصد االستراتيجي     

2.0تفاق القوى العظمى ا -الدفاعية االسرتاتيجيةخيارات  :15جدول    

 .الدفا  ع  الوط  -
 .الية الرمتوافق عليها ابإلمجا  كثل ك افمة اليرصنة أو ااستجابة اهنيار  ورملجناز كهام كإ -
ياات   خرى كثلاأل ظمىلعدة، يد ا  تعرتض عليها اليوى اجناز كهام ك  جانب وايد ك  قبل الواملت املتمإ -

 ك افمة اإلرهاب وك افمة املخدرات.
 األخرى.  عظمىلرد   العدواا الواس  النطاق ك  قبل اليوى ا -

مهام اجليش 
 األمريكي
 

 اليوة العس رية البمرية اايتياطية. -
 افمة اإلرهاب خلاصة، مليات ااستمرار استخدام اليوات املسلمة الصغرية العاكلة أثنال اخلدكة، وخاصة قوات العمل -

 وللمهام املتوافق عليها ابإلمجا  بد اليوى العظمى. 

املبادئ 
 التشغيلية

 .دع  ك   احللًال  بعض المالية، كد األدىن وجود قوة أساسية قادرة على هزمية خص  إقليمي وايد، كثل  ورمل الرابحل -
 بُنية القوة زملدة ايتياطات قدرات عمليات األسلمة املختلطة على نطاق أوس . -

كة والتعبئة ال ز  الت افؤ احلًاظ علىو  ياس ،د بر ل اإلقليميأنظمة اجليل اجلديد الن تعزز اليدرة على هزمية اخلصوم  -
 لعمليات األسلمة املختلطة على نطاق أوس .

 قدرات ليوات العمليات اخلاصة املتيدكة لعمليات ك افمة اإلرهاب املستمرة . -

أولوايت 
يف  االستثمار

 بناء القدرات

 توري العاملي النظام الدس - الدفاعية االسرتاتيجية: خيارات 16جدول 
 .ا  ع  الوط الدف -
 ألخرى. االيوى العظمى   ك جنب ىلإ ا جنبا  دع  املهام املأكوا هبا ك  قبل املؤسسات املررت ة العاملية الن قد ترمل اليتا -
 ااستعداد يف يالة العدواا ك  أي قوة عظمى. -

مهام اجليش 
 األمريكي

 ات كتيدكة.ك  خ ا توفري قدر  العس رية  جزل ك  التمالف، وخاصةالعمليات  -
 قوة كًع لة أصغر ك  اليوة احلالية. -

املبادئ 
 التشغيلية

 بُنية القوة الرت يز بيوة على قدرات العمليات اإلنسانية وعمليات حتييق ااستيرار. -
 هاب.فمة اإلر ة لعمليات حتييق ااستيرار، ويً  الس م، وعمليات ك ابة واجملهز  اليوات املدر   -
 لراب .الى أنظمة اجليل ععتمادا   ثر ابتة واملستمرة يف قدرات األسلمة املررت ة؛ والن مي   أا ت وا أااستثمارات الثا -

ت أولواي
االستثمار يف 
 بناء القدرات

 

 

 

 

 



الرصد االستراتيجي     

 اآلاثر املرتتبة على التخطيط الدفاعي  –: السياسة الدفاعية ورؤى النظام 17جدول 
 القضااي التحالف ضد الرجعية  النظام الدميقراطي  2.0مى اتفاق القوى العظ النظام الدستوري العاملي 

ا أو ث ث عمليات اثنتا -
كتزاكنة لًرض س م، 
)ك افمة اإلرهاب، عمليات 

يف سورمل،  يً  الس م
نيجريمل، خسارة  ورمل 
 الرمالية لس يها النووي(. 

ا احلاات األقل ايتماا   -
اهلجوم الصيين على الياابا؛ 

ي على كنظمة اهلجوم الروس
 الناتو؛ حماوات للسيطرة على

 املمرات البمرية.

اهلجوم الصيين على  -
الياابا. اهلجوم الروسي على 
 الناتو. حماوات السيطرة على

 املمرات البمرية.
فرض اليواعد واملعايري  د  -

جانب  إىلدولة أ عف، 
 اليوى العظمى األخرى.

يرب اليوى العظمى ال ربى،  -
احللًال؛ كهام أصغر ابلتعاوا ك  

اجلسيمة حليوق  ملعاجلة اانتها ات
طويلة األجل لدع  اإلنساا؛ وجهود 

 بنال الس م.

عة  اكلةا أورواب،  مو 
حبر الصد الصد )اتيواا + 

، إيراا(،  ورمل، اجلنويب
تنظي  ك افمة اإلرهاب/

 داعش.
احلاات املختلًة املم نة 
ول نها على األرجح 

ال يج  صراعات كتعددةا بن
 قوة 

ًرتض إك انية خوض يربد  ت
  بريتد.

ما هي احلاالت 
الطارئة الرئيسة 
اليت ستحدد 

 اسرتاتيجية
 الدفاع األمريكية؟

 

حتالف الراغبد عندكا  -
ة توافق عليا املنظمات املتعدد

 األطراف.

احللًال، ويف بعض  -
احلاات، اليوى العظمى 

 األخرى.

  الراغبد ول  ًات ك حتال - .الدمييراطيات األخرى -
جيب أا ي ونوا  كستعدي  

إجرالات ك  جانب اختاك 
 وايد.

مع من سوف 
تقاتل الوالايت 

 إىل املتحدة جنبا  
 جنب ؟

 إىلو عية عاملية تعاقدية  -
ع س كيزة ا تيد كا ول نه

يف الواملت املتمدة النسبية 
 لتمالًات.إطار ا

قل وخاصة أيضور أكاكي  -
 ،ويةللجيش واليوات اجل

حلد األدىن الذي يتيح اب
 .توجيا قوة حلرب  ربى

مي   أا ي وا احلضور األكاكي  -
 .البلألع ك  زملدة حتم ل احللًال ي   قل

توسي  احلضور األكاكي،  -
واب و ورمل أور يرمل مبا 

 اجلنوبية، على األقل.

اآلاثر املرتتبة 
على وضعية 

التواجد/ احلضور 
 األمامي

ليدرات واالتأهب العايل  -
اهلجوكية اجلديدة ألنظمة 

ائرات بدوا طيار وأنظمة الط
ستخبارية اا املراقبة

 .وااستط  
 ااستخباريةأنظمة املراقبة  -

ليضامل التهديد وااستط   
املررتك )ك افمة اإلرهاب 

 .واألسلمة النووية وغريها(
والييادة أنظمة السيطرة  -

 املتبادا للتمالف. للترغيل
جليل الراب  ات اكنص   -

للمًاظ على قدرة احلرب 
 ال ربى. 

قدرة اجليش واليوات   -
املسلمة على اليتاا العايل 

)املتيدم(  د اجلودة 
 املنافسد األنداد.

عمليات حتييق ااستيرار  -
وك افمة اإلرهاب وك افمة 
 أوالتمرد يف اجملاا األكري ي 
 عندكا تتًق اليوى األخرى.

د بعيزملدة قدرات الضرب  -
 األكد، وزملدة قدرات النيل.

التخطيط الدفاعي اعتمادا  على  -
 ملزامل التًا لية بد احللًال. ا
بمرية ليدرات اجلوية وال اىلإاحلاجة  -

 لرد  وهزمية اخلصوم األنداد.
م هامباليوات الربية  على الييام قدرة  -

 إنسانية، وعمليات ك افمة التمرد 
 وبنال الدولة. 

ت املتمدة وكنظمة مي   للوامل -
يلف مشاا األطلسي أا تتخصص يف 

 اليدرات.
ات ااستثمار الرئيسي يف بنال قدر  -

 الرر ال والتعاوا األكين؛
وعمليات ترغيل البيين، وقابلية ال
 التمالف. 

 عادة بنال اجليش وتوسي إ -
اجلوية ك  قدرات اليوات 

 أجل قتاا عايل اجلودة.
درات البمرية تعزيز الي -

آسيا يف  خدام اليوةاست
 وااحتاد األورويب.

 اليدرة يف مجي  اخلدكات. -
درات النارية بعيدة الي -

املدى، أنظمة الدفا  اجلوي 
 قصرية املدى، والتمديت. 

 رة.ات البمرية املتطو املنص   -
 التمديت النووي-
األسلمة املتطورة لدع   -

 ياات الطوارئ ال ربى.

أولوايت 
وخيارات 
االستثمار 

 -لدفاعي ا
 كفاءةالقدرة وال

 واملفاهيم.
 
 

 



الرصد االستراتيجي     

   : رؤى النظام وخيارات األمن القومي الرئيسة18جدول 

النظام الدستوري 
 العاملي

اتفاق القوى العظمى 
2.0 

التحالف  النظام الدميقراطي
 ضد الرجعية

 خيار األمن القومي

ر النظام مل ينه ، كا  
 .التعاوين

كا مل يت  حتدي  ،  
 .لرئيسةاملصاى ا

يد كا، بدع  ك  احللًال  إىل
الدمييراطيد؛  مية ونوعية 
 احلضور األكاكي تتغري.

 نع 
 دة تعزيز احلضورهل جيب على الواملت املتم

 يفل   كيف( للرد  ودع  احللًال مبا األكاكي)املتيدم
  أورواب الررقية وجنوب  رق آسيا

ا، جيب أا تعمل ك  
قليمية خ ا كنظمات إ

ك   دا   اكلة ب
 التمالًات.

  ، ابستثنال كا هو 
كطلوب يف املناطق 
الواقعة خارج نطاق 
 نًوك اليوى األخرى.

يراطيات؛ نع ، ا سيما ك  الدمي
أا ترارك  أيضا   ما ينبغي 

لى أساس حمدود ك  الدوا ع
 يراطيةالن على طريق الدمي

 
 نع 

 ًاتهل جيب على الواملت املتمدة توسي  التمال
  الرمسية الررا ات األكنية غريالرمسية و 

نع ، إكا استطاعت 
ة اإلقليمياملنظمات 

الراكلة أا حتل حمل 
 التمالًات.

نع ، يف بعض 
احلاات، لتمسد 

 الع قات ك 
 اليوى العظمى.

يراطيات؛ ول   ليس ك  الدمي
 ديراطيغري الدميرمبا ك  الرر ال 

 إكا  انوا ينته وا قي 
 النظام األساسية.

جيب أا تنسمب الواملت املتمدة ك  هل    
 التمالًات أو الررا ات املختارة 

نع ، ييت يوجد إمجا  بد       
 يراطياتالدمي

نع  ، ول   
ليس  د 
الرر ال 
 احملتملد.

 يفهل جيب أا تنخرط الواملت املتمدة كبا رة 
 تعزيز الدمييراطية 

 نع  نع       
يف  هتاقو  تزيد ك  قدرةهل ينبغي للواملت املتمدة أا 

  اخلدكات العس رية

 نع  رمبا      

 اا  زكة كوقًا  ياهل جيب أا تتخذ الواملت املتمد
ز  تناامل رغبتها يف الدفا  ع  املناطقلبس فيا برأا 

 قيةلرر الًات الرمسية يف أورواب اعليها خارج التم
 وجنوب  رق آسيا 

 

 

 

 

 

 

 



الرصد االستراتيجي     

البديلة للنظام  : فوائد وخماطر الرؤى 19جدول   

اجملال الذي  التحالف ضد الرجعية النظام الدميقراطي 2.0اتفاق القوى العظمى  النظام الدستوري العاملي
 تغطيه املسألة

 املزااي

السياسات 
االقتصادية 

 العاملية

كعظ  السياسات خا عة 
خا عة  للضوابط وهي ابلتايل

 للنظام ااقتصادي الراكل.

 ية ك  اليوىتسمح ابملرار ة اليو 
 العظمى األخرى. 

لق خيو ي الروابط بد الدميوقراطيات ييو  
 ك  أجلز للدوا غري الليربالية يواف

 إلص ح.ا

ملنافسد ك  استخدام ُتن  ا
ت ق على الواملًو  ااقتصاد للت

 .املتمدة
 املساوئ / عوائق التنفيذ

ت ثيف نطاق وصوا ااتًاقيات 
أكر  التجارية واملؤسسات الدولية
 غري مم   يف املناخ احلايل.

ُتل  اليوى العظمى كيارابت 
لة خمتلًة للتجارة، كنها دور الدو 

يف ااقتصاد؛ ع قات الواملت 
املتمدة اليوية ك  اليوى غري 

 العظمى.

ُتل  الدمييراطيات جداوا أعماا 
خمتلًة؛ وإكا ازدادت املنافسة ك  

ر امي   أا ينه ،الدوا غري الليربالية
 ام التجاري.النظ

حتاوا أا حتاف  على النظام 
جانب  إىلالتجاري العاملي 

املنافسة؛ إكا مل ي   كل  
 اقتصادية حتصل أتثريات، مم نا  

 وجتارية  برية. 
 املزااي

عالقات 
 الدول العظمى

؛ العاملية تعزز املرروعية واليوة
ًتح اايتماا على يلوا تو 

 بح.را –الرابح 

ب جتن   يهدف، و أولوية قصوى،
يرب  ربى؛ ايتماا كًتوح على 

 كناخ للعمل. 

 بيني يبين على اليي  املررت ة؛  ما أنا
على الع قات الن تؤدي و ائًها 

  ة ول ؛ قوة الرد  مميز ى أفضل وجاعل
 ك  دوا كيل لليتاا.

يعطي األولوية للتهديدات 
النا ئة الرئيسة وللدوا 

 .واحلر ات الرجعية

 نفيذاملساوئ / عوائق الت
خيلق افرتا ات طموية يوا 
كوالكة املصاى؛ ا يردد على 
قوة الراد ؛ ا يوجد اليوم أي 

 زخ  جتاق هذا النظام.

قد تثري عملية التسوية  هية 
ة الواملت املتمداليوى العظمى؛ 

نًوكها على حميط اليوى  تًيد
العظمى األخرى؛ التمدي 

العملي هنا هو يف تعريف اليوى 
 العظمى.

ترى الصد وروسيا هذق  سوف
كعادية؛  الع قات على أهنا ع قات

 ؛صادا مي   استبعاد الصد ك  ااقت
 تًضي ت الدمييراطيات قد ا

  كحتد ك  التعاوا  تتماهى؛  ما أهنا
 الدوا غري الليربالية.

ك   اخلطورةعالية  اسرتاتيجية
إك انية نروب نزا ؛ ختلق 

يوافز للملًال للبيال  را ب 
ين،  ما تًرض خيارات  ا

 صعبة على اليي  الليربالية.

 املزااي

االسرتاتيجية 
 الدفاعية

يوفر الررعية للعمل العس ري 
 ك  اليواعد واملعايري واليرارات

 .املررت ة؛ ييلل ك  كوارد الدفا 

يسمح بتخًيضات الدفا  
وااستثمار يف أولوملت أخرى؛ 
 ختًيف خماطر املعض ت األكنية؛

 رة أساسية حملاربة الندحيً  قد
 اليريب إكا لزم األكر.

تياس  عبل الدفا  بر ل أ ثر 
. إنرال حتالف كهيم  لرد  إنصافا  

العدواا أو حلماية املواطند يف 
 يةقيماألزكات اإلنسانية؛ توفر  رعية 

 عمل العس ري.لل

ير ز  ااستثمارات الدفاعية 
اخلصوم  -لتهديد األ رب اعلى 

 إىل؛ تسعى األنداد اليريبد
حتالف لرد  الرجعيد؛ قدرات  
  افية جملموعة ك  التهديدات.

 املزااي / عوائق التنفيذ
 اامجا  ت ييد بردة؛ إىلاحلاجة 

إكا  انت اافرتا ات خاطئة، 
يصبح فوز العمل العس ري 

  عيف اايتماا.

ة حيصل تسوية يف املصاى الثانوي
 عندكا ترارك اليوى العظمى.

وافق اآلرال ك   أنا أا إا  رط ت
يعوق استخدام اليوة خلدكة كصاى 

 االواملت املتمدة؛ ويف الواق  قد 
  .يترارك احللًال تياس  أعبال الدفا 

يد املخاطرة  إىلاستًزازي 
؛ قد ا ابألك . ك لف جدا  

يدع  بعض احللًال هذا 
 النظام.
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 (،"إسرائيل"فريقيا، جامعة تل أبيب، بيت إسحاق، إواتريخ  األوسطقسم الشرق 
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 نبذة خمتصرة

ساارائيليد كاا  ينية  ااد اإلااجتماااعي علااى كوجااة هجمااات الااذ ب املنًااردة الًلسااطتبماات هااذق امليالااة أتثااري وسااائل التواصاال 
يف  هاكاا   تماعي لعبت دورا  . ويجن الرئيسة هي أا وسائل التواصل ااج2016سبتمرب /أيلوا إىل 2015أ توبر /ترري  األوا

ايااة لاان اتساامت يف هنناكي يااة ايف خلااق الديترا يل اهلويااة، والتصااورات، واأللاااط الساالو ية لعراارات املهااامجد، و انات أساسااية 
يف الوقت نًسا و لى األرض عاملطاف بنرر ف رة هجمات الذئب املنًرد وتنًيذها. وتع س وسائل التواصل ااجتماعي الواق  

 اإلنرتناتعلاى  افاة فرعياة، مبا يف كل  ثيتغذي الو   وتضخما وتصاعدق ك  خ ا توفري كنرب لظهور كصادر جديدة للسلطة
ب  ة يف ترا يل الطااامهة  باري ركوز كتميزة وألاط طيوس تضليلية لدع  املعتدي .  ماا ساامهت وساائل التواصال ااجتمااعي كساب

 احلً .و لنرر واايتوال لطية، ل العدواين للهجمات، وقدرهتا على ااستمرار دوا توجيا تنظيمي كبا ر، بعد ديناكي ية وابئية
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 مقدمة 
 بينيات وحنمياا ايف يف ، طع   اب فلسطيين يدعى كهند يليب يىت املوت آهاروا2015أ توبر األوا/ترري   3ليلة السبت 

ات ت عا  ألااط  ارار لان احنرفااالبلدة اليدمية يف اليدس. هذا اهلجوم  اا ع كة على بداية كوجة ك  هجماات الاذئب املنًارد 
 علاااى نطااااق واسااا ، ورة  اااعبيةانتًا اااتاا األوىل والثانياااة ثاااالعناااف الساااابية يف الصااارا  اإلسااارائيلي الًلساااطيين. وقاااد ع سااات ا

ناة وصاغرية كعي   تًئااا ارة ل ار ت فيها قطاعات  برية ك  الس اا. غري أا كوجة هجمات الذئب الوييد تع س املرار ة املب
ة ملنظماات السياسايظهار ا ت  ملك  الس اا، وا يبدو أهنا حتظى بدع  وإمجا  فلسطيين واس . وعلى ع اس اانتًا اات،  نسبيا  

 تياارويبادو أا اخ األخارية. كراار ة كات طااب  طًياف بال وياىت  ائيل يف كوجاة العناف قتصارت علاىوا  باريا    الًلسطينية تورطا  
لعااادة، يف اإلساارائيليد يف ملاادنيد ااآخاار. إك  اااا اانتماااريوا يف اانتًا ااة الثانيااة يسااتهدفوا  وفارقااا   األهااداف يراا ل اخت فااا  

ملادنيد )اساتهدف اكنهاا اساتهدفت  %28وكا  هجماات الاذ ب املنًاردة اساتهدفت قاوات األكا  اإلسارائيلية،  %53يد أا 
 (.قبل أا يت  تصنيف اهلدف قطعا   %17يباط إك  اهلجمات  ليهما، ومت  2%

 فلساااطينيا   330م ا، قااا2016 سااابتمربكااا  أيلوا/ اهاااا التاااارخيي. واعتباااارا  بعباااارة أخااارى، مل ت ااا  كوجاااة العناااف هاااذق انتًا اااة مبعن
ة ذق الااذ ب املنًااردهاكعظمهاا ابسااتخدام السا ا د أو الساايارات. و اااا كتوساط عماار  اااا ،  هجوكااا   280ابرت ااب أ ثاار كا  

ملهاامجد اى الارغ  كا  أا فارا  اا العديد كا  املهاامجد يف سا  املراهياة املب ارة. وعلا  ا،  م21.6، وكعدا أعماره  عاكا   20
ًلسااااطينيد ا يااااري  الاسااااتمرت اهلجمااااات، مماااا  بااااري فيااااداة  اناااات أقاااال ب ثااااري كاااا  فاااارا إحلاااااق  اااارر  يف البيااااال علااااى قيااااد احلياااا

كنه   %50أي يوايل  -اة ك  اجلن 160تل أ ثر ك  ؛ وق   خصا   43واإلسرائيليد على يد سوال. وبلغ عدد الضمامل اليتلى 
عادوى كهماات  بعضاه  الابعضأهن   اانوا ينيلاوا ل(. و انت الغالبية السايية ك  املهامجد تتصرف بر ل كستيل، ويبدو 4)

سااتمرت انظمااة فيااد كملئسااة علااى كااا يباادو. وعلااى الاارغ  كاا  صااعوبة احلًاااظ علااى العنااف دوا دعاا  عملااي أو توجيااا كاا  أي 
دم عكدى أتثري، أو  لنياش يواهجمات الذ ب املنًردة هذق على كستوملت خمتلًة لعدة أ هر. وقد أاثر هذا الواق  الغريب ا

 الًلسطينية على العنف. (SNS)ثري، احملتوى التعبوي يف كواق  التواصل ااجتماعي أت

ملهاااااامجد ا، وممارساااااات علاااااى هوياااااة، وتصاااااورات الًلساااااطينيةتااااادرس هاااااذق امليالاااااة  يًياااااة أتثاااااري كواقااااا  التواصااااال ااجتمااااااعي    
اساتمرارها دوا و نتراارها ا، وا سايما الًلسطينيد، و يف أثرت على خصائص وبنية هاذق املوجاة كا  هجماات الاذ ب املنًاردة

اعي الًلساااطينية صااال ااجتمااكواقاا  التوا مل ت ااا هاااة. واحلجااة األساساااية هااي أناااا يف يااد كاا  هاااي اليااد املوج    أا ي ااوا وا اااما  
نًسااا كاا   ت  يف الوقااكسااؤولة عاا  الاادواف  األصااولية هلااذق اهلجمااات فااإا وسااائل التواصاال ااجتماااعي ع ساات و اا لت الواقاا

ا هبااآللياة الان جارى . واكيتهااديناوتضاخيمها بطريياة  اااا هلاا يف هناياة املطااف أتثاري ياسا  علااى هي لاة  ة العمليااتخا ا تغذيا
  اكل  كات  يد
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طة التيليدياة رارعية إزال السالر بديلاة لليف السنوات األخرية وفر للمهاامجد كصااد اإلنرتنت، إا تناكي اجملتمعات احمللية عرب أوا  
يرري  نتاإلنرت قراهن  عرب اعله  ك  أك  كل  فإا تًو السياسية. يف الواق ، ليد قام املهامجوا ابلعمل  أفراد.  لألسر واملنظمات

عاات علاى تموقاد نراأت اجمل ًاردة.كن ًساه  ك اب  أنأهن  اعتربوا أنًسه  كبعوثد ك  قبل اجملموعات الن تادعمه  ومل يعتاربوا  إىل
عاااداد للعملياااات اإل  ااااا  خااارىاجتماعياااة والسياساااية الًلساااطينية املتميااازة. وبعباااارة أالظاااروف ا يف مصااادر للرااارعية   اإلنرتنااات
 . عاملية أوس  نطاقا    روفا   أيضا  يع س  اإلنرتنت، ل    هور  تمعات انفذة عرب ا  فلسطيني

ياة، كًريوساي يف دينالاانتراار كا  ا ، ليد ك نت كواق  التواصل ااجتماعي الًلسطينية كًهاوم هجماات الاذئب املنًارداثنيا     
رية تاااوال، وااساااتمرارض، واايأرى أهنااا ترااابا األوبئاااة، ويتجلااى كلااا  يف لطاااد. األوا هاااو البعااد الاااوابئي للعااادوى، وتًرااي املااا

لثاااين هااو جتماا  نظيمااي. وااملنخًضااة النوعيااة الاان مسماات ابسااتمرار اهلجمااات لًاارتة طويلااة، علااى الاارغ  كاا  عاادم وجااود دعاا  ت
(cluster.اهلجماااات ) رعياااة علاااى فهاااور ثيافاااة جتمااااعي و ويعتماااد  ااا  النمطاااد علاااى اخلصاااائص اهلي لياااة ملواقااا  التواصااال اا

عدت املضاللة، ساا سوركوز الطيو  تدع  املهامجد. فع  طريق استخدام اللغة الداخلية الن تع س التصورات والركوز، اإلنرتنت
خلطاااب  اام  ا رااف هااذا نااة. وي  تراا يلها ألاااط عماال كعي  عاا هااذق الثيافااة الًرعيااة يف نراار ف اارة ارت اااب اهلجمااات، فضاا   

وبااة كاا  نس ناازوة أو خا ا كق علاى أساااأا قارار العديااد كا  املهااامجد ابهلجااوم مل يات  اختااا اإلنرتنااتالثيافاة الًرعيااة الداعماة علااى 
 إىلتصال ية الًلساطينية لاليضا عاد كا كاا هاو أب إىل، ُتتاد النتاائج أيضاا  اجلنوا، إلا  ااا املريلاة األخارية كا  عملياة كوساعة. هناا 

ب بئااة إلرهاااب الاااذئة أداة تعالطرييااة الراااكلة الاان مي اا  هبااا لوسااائل التواصاال ااجتماااعي أا تراا ل التصااورات، وت ااوا مبثاباا
 املنًرد.

سااائل و مااا يتعلااق بياادرة لعااريب، في، وا ساايما كنااذ الربياا  اتساااه  هااذق الدراسااة التجريبيااة يف اخلطاااب الااذي ا ياازاا كسااتمرا     
 خلطااب. وغالباا  را ل هاذا اتتيارات رئيساة  ةالتواصل ااجتماعي على جتنيد أفراد ويرده  لعمل سياسي مجاعي. وهناك ث ث

ي. أكاا لتواصال ااجتمااعاياد يف وساائل بوجاود قاوى ثورياة للتجن عتيداألوا ابس  "السيرباين املتًائل" الذي  يالتيار  إىلكا يرار 
دودة. علاى التعبئاة حما صال ااجتمااعيعلاى أا قادرة وساائل التوا يصار  " الاذي السايرباين املتراائ "يا اسا  الثاين، فيطلق علالتيار 

واصال ااجتمااعي ول انه  ييولاوا ، الاذي  يعرتفاوا بنًاوك كواقا  الت(cyber-realistsويي  بد اليطبد السايربانيوا الواقعياوا )
 نظرية جديدة. ا  طر أبا يلوهلا ا يتطلب أ  

 Margetts)وآخري  وكارغيتس ) (Wolfsfeld"وولًسًيلد" )وكنها أحباث يف السنوات األخرية،  اث الن جرتاألحب   

ي اخل فات ول نها ُتثل ع قة كعيدة بد وسائل التواصل ااجتماعي والظروف السياسية اليائمة. وهناك وآخري ، ا تسو  
ا يتعلق بدور كواق  التواصل ااجتماعي الًلسطينية يف هجمات الذ ب انيساكات مماثلة يف اخلطاب العام و با األ ادميي فيم

يف العنف، يف يد ييوا الرأي  رئيسا   دورا   لعبا كواق  التواصل ااجتماعي تإأيد اجلانبد على  صر  املنًردة الًلسطينية. إك ي  
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ي التماس الدواف  ورال اهلجمات يف تع س الواق  فمسب وا تر لا، وأنا ينبغكواق  التواصل ااجتماعي  املعا س أا
 ك  األسباب الرخصية.  ويف اانتيام وغريق الظروف األساسية ل يت ا اإلسرائيلي

التيارْي ،   ق     جهة، و ما يتًيد. فماقعبد السيربانيد املتًائلد والسيربانيد الو  األساسيةالًر ية  تيوم هذق اخللًية على   
. وك  بد الًلسطينيد ئة السياسيةالعديد ك   اات احلياة، مبا يف كل  التعب يف جتماعي أتثري عميقلوسائل التواصل اا  اا

عماااال  مضاااااد أا تماااااعي ااجت واقاااا  التواصاااالملانييااااة أخاااارى، جيااااب أا رخااااذ يف ااعتبااااار أنااااا يف  ثااااري كاااا  احلاااااات، مي اااا  
 ،مثهاذا األسااس.  التصرف علىالرار  و  إىلك  النزوا  بدا   ،اإلنرتنترا د ع  اايتجاج عرب للصدكات ابلنسبة ألولئ  ال

فيماا  ى الطويال، وخاصاةعلاى املاد تأثريهاابس التًااؤا إا قبوا احلجة أبا كواق  التواصل ااجتماعي  اا هلاا أتثاري قاوي ا ي ار  
ًادة ياا ال ًاياة ل ساتكااهر مباا ف كواق  التواصال ااجتمااعي هاي األداة الان ختادم أي خباريكل  أا يتعلق بتعجيل الدمييراطية. 

 ا حماولاااة خاااساااتبدادي كنهاااا لصااااحلا. فياااد اساااتخدم الااارئيس الرت اااي أردوغااااا كواقااا  التواصااال ااجتمااااعي إلنيااااك ي ماااا اا
خاار علااى آ صااارخا   ائط كثاااا  اا هلااذق الوساا  والًع اااسااتخداكا املاارو   " يفياادم تنظااي  "داعااش. وي2016يوليااو /ُتااوزاانياا ب يف 

جدياادة هااي يجااة  تطلااب نظريااةإا يجااة الااواقعيد الساايربانيد أبا  هااور كواقاا  التواصاال ااجتماااعي ا ي إىل ااافة كلاا . ابإل
  يفلًها ،  ماا يتباد  ل جديادة ا  طار يد كا، إك يبدو أا التأثري الواسا  لوساائل التواصال ااجتمااعي يتطلاب يييياة أ   إىلكتمًظة 

 هذق الدراسة.

كلا  أا ييادا جماات الاذئب الو ياوا دور كواقا  التواصال ااجتمااعي الًلساطينية يف هئر الداش لنيانيد ا إىلييودين كا هذا  
ق  كوا إىلر ل صارم، با النظر، فإ وك  كل  ط الضول على كنظور وايد فيط لتأثريها الواس الرت يز على احملتوى التعبوي يسل  

صاال وسااائل التوا فالتًاعاال بااد .انًسااابلياادر يااة هااو هنااج  اايق لوسااائل اإلعاا م التيليد التواصاال ااجتماااعي ابعتبارهااا اكتاادادا  
علوكات والسلطة على امل ،أسًل إىلك  أعلى  ،ااجتماعي خيلق السايات ااجتماعية ويضعف سيطرة التسلسل اهلركي اليدمي

ت األساسااية ات فاهاذق ااخ أعلاى، وتياوم بتضاخيمها وساائل التواصال ااجتمااعي. إىلالسياساية، والان تنترار اآلا كا  أساًل 
 ة يف تر يل الواق . بري وسائل التواصل ااجتماعي قوة  ك  جتعل 

واصاال ودراسااات   نظريااة التجانااب كًاااهي  كاا إىل، األوسااطترت ااز الدراسااة علااى  اااا التاااريت والدراسااات املعاصاارة يف الراارق 
 ا عاكْي ينية الرئيسية خي الًلسطاصل ااجتماعااتصاات. وقد مت مج  كعظ  البياانت التجريبية ك  الرصد اليوكي ملواق  التو 

املم ا  إعاادة اا ك     ا  كهامج 12. وع  طريق استخدام العديد ك  املصادر األولية، أجريت دراسة أل ثر ك  2015-2016
ابإل اافة  ظ  الصًمات على الًور بعد اهلجاوم.ييت مت يذف كع - التمدي احلساس للوقت -بنال نراطه  على اإلنرتنت

د وساا  يااوا املهااامجفري سااياق أ، وابلتااايل تااو اإلنرتنااتتًاعاال املهااامجد كاا  كئااات األفااراد يف  تمعاااهت  علااى  كلاا  درساات   ىلإ
 وثيافته  الًرعية الداعمة.
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اليس  الثااين،   ويتضم. نتاإلنرت  هور  تمعات فلسطينية على  إىلة العمليات الن أدت دراسيعرض اليس  األوا ك  هذق ال
ًرعياة صائص الثيافة الخابست راف  د ابعتبارها  اهرة تربا الوابل. ويف اليس  الثالت أقوممات الذئب املنًر ملوجة هج حتلي   

كواقا  التواصال  تطاور  ااا يف اليسا  الرابا  أو احو ل بعادوى اهلجماات. الداعمة للمعتادي و "الًاريوس املًااهيمي" الاذي عج ا
 مات.  اهلجظاهرة جتم  ل ي حتلي   لنسبة للمعتدي . ويف اجلزل اخلاكس واألخري أجر للررعية اب ا  جديد ا  كصدر لتصبح ااجتماعي 

 اإلنرتنتاجملتمعات عرب 
عا  عمليااات  ضاا   ية حملياة فخاا ا العياد املا ااي كا  عمليااات اجتماعياة وسياساا اإلنرتناتنراأ لاو اجملتمعااات الًلساطينية علااى 

  2016. فًاي عاام كاا  عمو  نرتناتاإلبداية، هذق العملية تتوقف علاى انتراار عاملية، وا سيما  هور كواق  التواصل ااجتماعي. 
اا. والغالبياة الساايية كا  كا  السا  %58لإلنرتنات يف الضاًة الغربياة واليادس كاا ميثال  كليوا كستخدم تيريبا   1.7 اا هناك 

  نصاف كاأ ثار بية. األ ثار  اعيستخدكوا الًيسبوك، مماا جيعلاا كوقا  التواصال ااجتمااعي  –كليوا كستخدم  1.2 -هؤال 
يصاااال الًلساااطيين" فاااإا . ووفياااا لاااا "ك تاااب اإلعاكاااا   24و 13تااارتاوح أعمااااره  كاااا باااد ( %56) هاااؤال املساااتخدكد للًيسااابوك

باب يف الضاااًة الغربياااة ، وهااذا يعاااين أا كعظااا  الرااعاكاااا   29-15كاا  سااا اا الضاااًة الغربيااة هااا  يف الًئاااة العمريااة كااا   70.7%
ف الذ ياااة ابعتبارهاااا يسااابوك يف الضاااًة الغربياااة اهلواتاااالًكااا  أعضاااال  %90عااا  كلااا ، يساااتخدم  فضااا    يساااتخدكوا الًيسااابوك.

 ب ة  رغ  ك  عدم وجودولة، على المي   الوصوا إليا بسه اإلنرتنتأا احملتوى عرب  إىلاألجهزة األساسية لإلنرتنت، مما يرري 
د يًارتض أناا راقبة، وهو كاا قاحتت امل اإلنرتنت وا نراطه  على (. ويعرب ثلثا الًلسطينيد ع  قليه  ك   3Gاجليل الثالت )

 .اإلنرتنتيؤثر على رؤيته  عرب 
ظرياة ن اية. وكا  كنظاور ت اافرتاالثية الن يضاعها األعضاال يف ااتصااا هو اإلنرتنتاألكر األساس لتناكي اجملتمعات على    

رسال. ويراري التواصل، ت ستمد الثية ك  ت ارار الارتدد علاى  اب ة التواصا
 
نرااط  إىل  ااكل ساح فلساطيينكل، ويجا  احملتاوى امل

  املسااتطلعد أهناا  كاائااة يف امل 96. وك اار 2015اعي يف عااام يااوكي ك ثااف للرااباب الًلسااطيين علااى كواقاا  التواصاال ااجتماا
 فيط٪15ألصدقال. وا٪ يستخدكونا بر ل أساسي للتواصل ك  94ويستخدكوا فيسبوك يف امليام األوا  مصدر لألخبار، 

الاذي  ل احملتاوى األكارت ارارات ونيا. وتع س هذق األرقاام املساتوى العاايل كا  الي جملرد التسليةبر ل رئيسالًيسبوك  إىلحتولوا 
 -تصاات األخبار واا -بية األ ثر  عوت تسب ااستخداكات احملتوى. يف ات كواق  التواصل ااجتماعي و بىن الثية يف كنص  

 ، مبا يف كل  العمل السياسي.إلنرتنتنرطة غري املتصلة ابأليف  اا اأمهية خاصة 

إا العدد ال باري كا  الًلساطينيد الاذي  يساعوا للمصاوا علاى األخباار كا  كواقا  التواصال ااجتمااعي لا  ي اوا كا كغازى    
ملساتطلعد يرفضاوا وساائل كواق  األخبار املهنية. ك  كلا ، يبادو أا ا إىلاملنافذ الرئيسية أو  إىلخاا إكا  اا هؤال يتجهوا 

ا تراج  وسائل  ما أا أبهنا غري يزبية وكو وعية.  هنصًو ة، ويًضلوا و اات األنبال الن ياإلع م اليائمة، الن يعتربوهنا كتميز 
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عنادكا دورهاا التعباوي خا ا اانتًا اة األوىل والثانياة،  إىل ا  نظر تمام بر ل خاا يف هذا السياق، اإلع م التيليدية كثري ل ه
 د.ق واس  وكوي  سيلة فعالة لنرر رسالتها على نطاقدكت للمنظمات و 

ياااط اارت اااز نالع سااية يف  تطااورت ثيااة الرااباب الًلسااطيين ابلع قااات اافرتا ااية يف الوقاات كاتااا كاا  عمليااة الت  االليااد    
ل حبااية( علاى الوفاال ة الًلساطين)السالطا عادم قادرة ير اة فاتح إاجلماعياة التيليدياة للسالطة، وا سايما املنظماات السياساية. إك 

ا كل  أىل أ ف إ. ثند كعا  د ك  اا، وقد يئس ال ثري ك  الًلسطينيالدولتد للصرا  ااسرائيلي الًلسطيين لطاملا اعترب فر   
، رائيليةساجوا اإلسابااط يف ال"املياوكة"، البديل الذي تروج لا محاس، فرلت يف يل املرا لة الًلساطينية. ويانع س هاذا اإلي

ر ااة سياسااية. يفلسااطيين سااجنوا بساابب نراااط عاادائي  ااد إساارائيل، التماااهي كاا  أي  6500ممااا  موعااا  %14يياات ياارفض 
 ؤال الساجنال غارير كا  نصاف هابد املدافعد الرباب ك  السجنال. و اا أ ث يد كا، وأ ثر انترارا   إىلوهذق  اهرة جديدة 

ا يؤ اد علاى الطااب  املساتيل ، مما2015اهلجمات الن بدأت يف ترري  األوا/أ توبر املنتسبد أليزاب قد اعتيلوا خ ا كوجة 
 أا هذا ااجتاق يتس ، أقلا بد الس اا الرباب. إىلللموادث، ويرري  سياسيا  

ريات تًااق  التغاو دياة، والًر  ،اتعلوكااملهناك عمليات اجتماعية إ افية علاى الصاعيدي  احمللاي والعااملي، كثال تنااكي كصاادر     
ت قنوات ، أ عًاإلنرتنتلى اليوم عية املتاالوفرة  إىل ات وصوا  يك  الًضائيات يف التسعين السياسية يف العيود األخرية. فبدلا  

اره   ت، وجعلات ايت اايت العائع كية جديدة قوة وسطال املعلوكات التيليديد مبا يف كل  السلطات الدينية واليادة، وكرإ
ادية   البنياة ااقتصاملنبثياة عااهي األصوا الرئيسة الان ترسات سالطته . ويياوا ها ا إا عملياات التًارد  قللمعرفة يت  ل، وهذ

 اى الرخصية. تًضيل املصلتًسح اجملاا  أيضا  النيوليربالية الن اعتمدهتا السلطة الًلسطينية جعلت األطر اجلماعية 

اانتماااال  ىلإا زاا يتاااوق كاااأا الراااباب الًلساااطيين  اإلنرتناااتعلاااى وعلااى الع اااس كااا  كلااا ، يظهااار تنااااكي اجملتمعاااات احملليااة    
معااات علااى جتااذاب اجملتاهاا  يًضاالوا اختيااار  ااتمعه  أبنًسااه ، ويااىت خليااا. يف الواقاا ، إا كًتاااح فكاا  كلاا ، و اجلماااعي؛ 
ق  ت خاصة هب . هذصر اختيا  كل ي يتم نوا ااستي لية الن ييدكها، وختًيف تبعية الرباب لألطر التيليدية  هو اإلنرتنت

ي علااااى جساااار ااجتماااااع احلريااااة خللااااق  تمعااااات بديلااااة هلااااا أمهيااااة خاصااااة يف السااااياق الًلسااااطيين بساااابب قاااادرة كواقاااا  التواصاااال
كاا   تماا  يف وقاات كب اارمهيااة اجملأاانيساااكات اجلغرافيااة وااجتماعيااة واجلنسااانية والسياسااية. وتؤ ااد العديااد كاا  الدراسااات علااى 

 األفراد هويته  اخلاصة ك  خ ا التماهي ك  حميطه .احلياة، عندكا يطور 

جملموعاات الضاعيًة يات  أبا األفاراد  ام  ا (Hammackصلة حمددة ابليضية الًلسطينية هو ك يظة "مهاك" ) وهناك أكر ك
أكر أساسي  عية، وهوية اجلماارجي للهو دفعه  وحتًيزه  لتعزيز الرابط بد هويته  وبد األيديولوجية اجملتمعية بسبب التهديد اخل

 كياازة كتأصااالة يف صااوا. وهاااذقي ااوا املعاصاااروا واألقااراا كااؤثري  علاااى وجااا اخل الًااارد. فًااي حماايط اجملتمااا  احمللااي لتطااور هويااة
 .اإلنرتنتاجملتمعات احمللية على 
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ك  عدد  ها، بدلا  كايجاوت أً، والن تتاإلنرتنتالًضال اإلل رتوين الًلسطيين عبارة ع  كوط  ملئات اجملتمعات على إا    
العاملية. بعضها يليب  اا اهتمام كررتك، كثل ترتاوح يف تر يزها بد احمللية املًرطة و  امل يد، إىل قليل ك  األعضال وصوا  

، الن تزر  املعرفة الًلسطينية يوا املدينة )اليدس(؛ وير ز البعض اآلخر على (Ask Jerusalemاليدس" ) اسأا موعة "
 اإلنرتنتاحمللية على  العررات ك  اجملتمعات أيضا  . وهناك "إسرائيل"اعي، كثل إعادة جثت املهامجد احملتجزة لدى العمل اجلم

-Fawar Refugees Camp The Social Place of al جئد"،كوا   حمددة، كثل "امل اا ااجتماعي ملخي  الًوار ل  يف

 The Discussions of the Boys and Girls of Hebron and" "كناقرات الًتياا والًتيات يف اخلليل ورام هللاو
Ramallah. 

 
مهااا " ااب ة  نرتنااتاإليْد عاارب حنااو اجملاااات الوطنيااة الًلسااطينية والرااتات. وأ اارب  تمعااْد فلسااطين وتتوجااا مجاعااات أخاارى   

يف  د الاذي  يعيراوالًلساطينيياط كا  اا هلا يوايل ستة ك يد كتاب ، ربعها  فمو"و الة  هاب"، و ل كنه "،اليدس اإلخبارية
 هنااا و الااة أنبااالأًسااها علااى ن، وا تعاارتف أي كنهمااا صااراية أبي انتمااال سياسااي وتياادم "إساارائيل"الضااًة الغربيااة وقطااا  غاازة و

ترري إليا  كا لرئيسياا، وحبسبملر زاا ال نها يف املمارسة العملية مبثابة كنصات لتبادا اآلرال وتياس  املعلوكات. هذاا ا ،كهنية
. وهاذق السالطة وكا الذي خيتًاي ج لاملرو  االعلوم ااجتماعية، مها مبثابة بواابت كعلوكات وهلا أتثري  بري يف حتديد كاهية احملتوى 

رد،  ماات الاذئب املنًاائي علاى هج، األكر الذي  اا لا أثر هناسياسيا   اا، األجندة اإلع كية وتع س نًوكا  فع  على حنو  تر ل
 أ ثر.  ما سيتضح

  
يرااد  ح كاا  قاادرهتا علااى،  مااا يتضاااإلنرتنااتإا عمليااات الت اارار املتااواترة تعاازز الثيااة والرااعور ابجلماعيااة يف اجملتمعااات عاارب    

علاى الًيسابوك تعمال لصااى  ، قاكات  موعاة حملياة2015ناوفمرب /تراري  الثااين 16عمل مجاعي  بري يف احليااة احليييياة. فًاي 
لاذي امد أبو  ااهد، دم كنزا حمظي  أعماا  غب  د "قوات الدفا  اإلسرائيلية" الن  انت تستعد هلخمي  قلندمل ل جئد بتن

زوا إليه  ي واملوق  وأوع  طريق احلقتل اإلسرائيلي داين غوند. وب ًالة عس رية، قام املنظموا بت ليف املهام لرباب املخي  ع
 دفا  اإلسارائيليجاا جايش الا. وقاد وااإلنرتناتتخداكها، و ل  يل عارب وأعطوه  التعليمات ع  األسلمة الن ينبغي عليه  اس

جليش هلدم كنزلد آخري  عندكا عاد ا 2016 ُتوز/يوليو 3الذي دخل املخي  كعار ة  رسة ابلًعل. هذق األيداث ت ررت يف 
نساايت أعماااا ييااي نظمات و ييف الوقات احل يااةيربعملياات اثناد كاا  املهاامجد. و اناات صاًمة الًيساابوك نًساها مبثابااة غرفااة 

 كيتل  ابْد فلسطينيْد.أسًرت ع  ا تبا ات و  حتو لت إىلعنف 

   الوابء

ليلة   طًاا هنا، ويف  لأ يوجد   "السلطة الًلسطينية ا تريد هذا، األيزاب السياسية ا تريد هذا، يىت الرعب ا يريدق، ول
 ... لياد بادأ هاذايادث هاذا    ياف... حن  ا نًهاا يسأا أيدا  و   ل وايد كنه  يً ر يف الييام بريل ك  هذا اليبيل غدا  

   ك  اآلخر".تعل   أ هر، و ل وايد تيريبا   ستةكر قبل األ
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ة األكااراض املعدياا كاا  باادلا   كااا يسااتخدم علااى حنااو عااام ابسااتعارة كصااطلح "الااوابل" كاا  عااامل الطااب فااإا هااذا املصااطلح غالبااا     
  كراياال ر الااوابل يف أربااريوسااية تطااو وتصااف األلاااط ال  سااي ية للظااواهر الوابئيااة أو الً انترااار املو ااة أو األف ااار. إىل وصااوا  

 رتاج . ا تغ الذروة قبل أل تلة يرجة وك  مث تب  إىلتطور رئيسية، تبدأ بتغيري كعتدا وإقرار كب ر، وت

ااب اي ل. وقاد أثبات ابر جارس كتماثا كنمىنا ينتج عنا بدي     وابئيا   وكنذ كل  احلد اقرتيت نظرية الرب ة )التواصل( لوكجا  
(Barabási ) كنمىن ينخًض  ياييس، تنتجوالرب ات التيليدية تتميز ببنال خاا ك  امل اإلنرتنتأا العديد ك  الرب ات عرب

ع   ، فض   ق البطيل للوابلال، التًت"، ليمثل بذل ، وعلى يد سو طوي    ق األويل. وهذا خيلق "كي   ك  لو   بر ل أ ثر اعتداا  
تماعيااة لااى األوبئااة ااجلتساااوي، عالوجااود املتبيااي وال اااك  للًااريوس الااذي خيًااي إعااادة اهليجاااا احملتماال. هااذا املبااىن ينطبااق، اب

حملاااااااور او و يًااااااة هااااااياااااااييس والًريوساااااات احلاسااااااوبية، و ااااااذل  البيولوجيااااااة. وأهاااااا  جانااااااب كاااااا  جوانااااااب البنااااااال اخلااااااايل كاااااا  امل
 ابئية.و  ستغلوا اتصااهت  ال ثرية لنرر الًريوس، فل  حييق أبعادا  وإكا مل يالرئيسية/البواابت. 

عاال يعماال  ممًااز وجي توقاا  الااذيهناااك عاااك ا إ ااافياا  اارورملا لتًرااي الااوابل. العاكاال األوا هااو التغيااري الصااغري وغااري امل   
 ا طًااارة يف فاااريوسقااا  أا ي اااو ملتو لتغياااري غاااري اومي ااا  ل، والثااااين وجاااود كنصاااة، وهاااو الساااياق الاااذي يزدهااار فياااا. الًاااريوس كعااادمل  

 /وااأل اانوا   و احلااا يفإ افة كيزة جديدة لتصمي  املنتج، أو يادث بسيط يف و   سياسي كثيل. و اا هذا هاو بيولوجي، 
 اانوا . ويف  ًا اة األوىلإ اعاا اانت إىلفلساطينيد  ، عندكا أدى يادث كرور لراينة إسرائيلية صدكت عماا  1987ديسمرب
لتواصااال اكاااا علاااى كواقااا  انترااارت لتصااابح الربيااا  العاااريب. أار حمماااد باااوعزيزي ثاااورة يف تاااونس ، أ اااعل انتمااا2010ربديساااماألوا/

ة قط  الذي يوثق عملي ح الًيديوبسبب تغيري يف التيدمي أو الصياغة. فعندكا أصب ااجتماعي، فيم   أا يصبح احملتوى كعدمل  
درك داعاش أناا وجاد أابة فاريوس بسابب طبيعتاا الًااجرة املروعاة، مبث 2014أغسطس آب/رأس جيمس فويل ك  قبل داعش يف 

احلارب  ر الغاربيد جتااقراانعي اليايف املوقف ال كبايل لدى ص تغيريا   أيضا   يدثالصيغة الصميمة لنرر كضمونا. هذا الًيديو أ
بؤ ابلوابل نا ا مي   التنحلاا هو أاة كتوق  فإا كا يتب  بطبيعيعمل  ممًز أكر غري  الذي ألا التغيري الطًيف يف سورمل. ونظرا  

 الذي مي   أا يستمثا بعبارات دقيية هو اآلخر.

ة بيولوجية، أو بدنية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو غريها ك  املنصات الن نص  الررط الثالت واألخري هو وجود سياق، أو ك     
مت، وبرا ل  باري، انتراار احملتاوى صال ااجتمااعي كنصاة  اخ  مي   أا ينترار الاوابل كا  خ هلاا. إك وفار انتراار وساائل التوا

، مت قطاا  رأس الصاامًي دانياااا بااريا أكااام ال اااكريا. و اااا هلااذا األكاار صاادى علااى نطاااق واساا ، 2002الًريوسااي. فًااي عااام 
ل فياديو إعادام اليادرة علاى اانتراار بسارعة وبصاورة واساعة كثا إىلوخاصة يف  ل وسائل اإلعا م التيليدياة، إا أناا  ااا يًتيار 

أنا مل ي   هناك وجود لوسائل التواصل ااجتماعي. وملراهدة فيديو إعدام بريا حيتاج  إىلفويل، وكل  يعود، يف امليام األوا، 
كاا  خاا ا ااسااته ك السااليب الااذي ييدكااا احملتااوى املراارتك اآلا علااى  كعرفااة احلادثااة، األكاار الااذي مل ي اا  كتايااا   إىل املاارل أوا  
، مبااا أا وسااائل اإلعاا م التيليديااة اإلنرتنااتالبماات عنااا بنراااط علااى  إىلتواصاال ااجتماااعي. مث  اااا املاارل يف ياجااة وسااائل ال
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قوتا الًريوسية احملتملة. وقد ك   ااتصاا اهلائل ملواق  التواصل ااجتماعي ك   تعاقرائح الرسوم البيانية، وابلتايل أيجبت  
 وبسرعة أ رب. نرر فيديو فويل على نطاق أوس  ب ثري

 نقطة التحول هلجمات الذئب املنفرد
ا  ااا نيطاة حتاو   2015بر أ تاو /تراري  األوا 3وا ليلاة د يلايب وفاادي عل ا  لت هجمات الطع  الن قام هبا  ل ك  كهن     

ة حمر اد، يلايب وعلاوا مبثابا أملم. فبعاد أا أصابح 10 ااهرة وابئياة يف غضاوا  إىلهجماات الاذئب املنًارد ا ك   أهنا أا حتو  
ريوس كًااهيمي"، لا ،  هار "فابعاد كال تلة احلرجة لنراط العنف.  إىل، مت التوصل تطورات جلعلها كعدية. أوا   ةر مت ث ث

رعيته . و اناات نطيه ، و ااكااو كتولااد كاا  اجلساا  العااام للممتااوى  اام  الثيافااة الًرعيااة الداعمااة الاان  اا لت صااورة املهااامجد، 
ارباة ة احملماأسسات للهج تمااعي الان"الًاريوس" كا  خا ا املرا از الرئيساية يف وساائل التواصال ااجاملريلة النهائية انتراار هاذا 

 واخلطاب اليتايل.
نوا  ااااملمتااادة كاااا باااد  الًااارتة ا قبااال كوجاااة هجماااات الاااذ ب املنًاااردة. ويف  اااائعا   مل ت ااا  حمااااوات طعااا  اإلسااارائيليد أكااارا      

وايااد مبعااادا  هجااوكد يف الرااهر أو يااادث إىلاهلجمااات كاا  صاااًر هجااوم تراوياات هااذق  2014أغسااطسوآب/ ينااايرالثاين/
رااهر، وكلااا  علاااى ث ثاااة يف ال إىل، ارتًااا  عاادد احلاااوادث ابلًعاال 2014ساابتمربوأيلوا/ أغساااطسآب/ ااهري. كااا  كلاا ، ويف 

 2014تمربساب/أيلاواا كا  احلاوادث. وكاا باد ( وغريهااغسطس/آب -يوليوُتوز/ خلًية عملية "اجلرف الصاكد" على األرجح )

ادث يبد  وادث عموكا  ،  اا كعدا يوادث الذ ب املنًردة أعلى ك  كي قبل. وتراويت هذق احل2015الرهر نًسا ك  عام و 
 ي، أ2015أغسااطس/وساابعة يف آب 2014نوفمرب ثنال سااتة يااوادث يف ترااري  الثاااين/وايااد وةسااة يااوادث يف الرااهر، ابساات

 .33.3مبعدا  هري بلغ 

 هاو أا يوا احللايبواإلسارائيل يعتارب الًلساطينيوا كا  كلا و ا اليبيل قبل يوم وايد فيط ك  هجوم احللايب، يدثت حماولة ك  هذ
قيياة. كواعياد ديف  ئياةقاائ  الوابالرخص الذي أاثر املوجاة األخارية كا  هجماات الاذ ب املنًاردة. وهاذا يؤ اد صاعوبة التنباؤ ابلو 

مود يف ر اجلوابلتايل  س   اليهود،" يف أنا أسًر ع  كيتل اثند ك "انجما  ،  اا عمل يليبوهناك سبباا ورال هذا الًه . أوا  
بعاد كوتاا. وقاد  ية أفعالاا، لياد اساتخدم صاًمتا علاى الًيسابوك لترا يل صاورتا اخلاصاة و اماا  ارعاهلجمات الًا لة. اثنيا  

خصايتا ورساائلا.  ملزياد عا  ملعرفاة الًتت الصًمة انتباق اجلمهور على نطاق واسا ، ييات اساتخدكها الازوار، وخاصاة أقراناا، 
أقااال  كااا  إحلاقاااا  اااررا   لاااى الااارغ ، عممااااث    للتيلياااد. وانا علاااوا اهتماكاااا   ، ولوكجاااا  كراااهورا   وأصااابح احللااايب علاااى الًاااور  خصاااا  

و راًت الصاور  ة لراهرتا؛بضماملق قبل أا ييتل ابلرصاا. و اا يسابا علاى تاويرت وصاًمتا علاى الًيسابوك املصاادر الرئيسا
 اجتماعي.إلدارة اانطبا  الرخصي عنا على كواق  التواصل ا  بريا    س اهتماكا  أنا  اب وسي ،  ر  ع  

، واساتمرت يف اارتًاا  ا  هجوكا 22 إىلمت جتاوز العتبة احلرجة يف األسبو  التايل، عندكا ارتًعت اهلجماات برا ل يااد وقد    
 إىلناوفمرب و /ترري  الثاينيف  ا  هجوك 42 إىل. واخنًضت اهلجمات ا  هجوك 64كا  موعا  إىلأ توبر ترري  األوا/خ ا  هر 
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كاارس آكار/ إىلالًارتة املمتادة كا   اانوا الثاين/ينااير  يف ا  هجوك 25ديسمرب، واستيرت مبعدا  هري قدرق / انوا األوايف   40
2016. 
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ات يف الراهر. وبعباارة أخارى، تادا هجما 10 -7 إىلأغساطس، اخنًضات األرقاام آب/ أبريل إىلنيسااا/لًرتة املمتادة كا  ويف ا
" مما مث برتاج  يف "كيل طويل يادةبزملدة ى بنية خالية ك  املياييس، تبدأ ( عل1كوجة هجمات الذئب املنًرد بو وح )الر ل 

ت  كناقرااتها(. د )الاان سااتلًااريوس املًااهيمي"، أي ف اارة هجااوم الااذئب املنًار صاارار كانخًض املسااتوى وكسااتمر يف "اإيادا علااى 
  سااًر عااوجهااة أا ت  اليااد امل كاا   ااأا إا هااذا البنااال يع ااس علااى الصااعيد التجاارييب اسااتي لية احلااوادث املنًصاالة. ومي اا  اليااوا

ق ،  اا العنف. يف الوا ى اثبت ك ، مما يدا على رغبة املنظمة يف السيطرة على التوقيت واحلًاظ على كستو كنمىن أ ثر توازان  
 ب  قيادة انترر كثل النار يف اهلري  يف املرايل األوىل، مث احندر وةد. هذا عنًا  

يؤ ااد  اود اانًجااار. و اين أا تعااالساايرب  مي اا  لألف ااار املوجااودة يف الًضااال اإلنرتنااتابل البيولااوجي أو فااريوس و مااا هااو ياااا الااو 
يضاال عليهاا ا اي ا مي ا  اليف العياد امل اإلنرتناتأا العديد ك  احلر ات اايتجاجية الن نظمت على  (Castells استيلز )

رااار واانت اإلنرتناات تمرار علااىألهنااا ف اارة يف امليااام األوا، وليساات كنظمااة   سااي ية. اكااا الصاالة بااد قاادرة الً اارة علااى ااساا
ا ياوكاة لاتمااعي كًهاوم املواصال ااجال يق فتًسر الديناكيات الن ُتيز هجمات الذئب املنًارد الًلساطينية. مل ختارت  وساائل الت

لااى د احملتملااد عدت املهااامجيااة العاادوى الاان ساااعرة واسااتمراريتها علااى أسااس ديناك، ل نهااا عااززت اجلاادوى كاا  الً اا"إسارائيل"
 .ت  كناقرة األكر على حنو أوس ا ست،  معملياهت ويىت كزاكنة دراك كدى الدع  للهجمات إ
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ريوساااي علاااى وساااائل ، سااايطر خطااااب كترااادد ف2015أ تاااوبرتراااري  األوا/ابلتاااوازي كااا  وابل اهلجماااات الااان انااادلعت يف     
ئيااة، الوابلديناكيااة   اكاا ُتا اايا  و التواصاال ااجتماااعي الًلسااطينية، ليماال حماال اللهجااة املعتدلااة الاان سااادت يف األ ااهر السااابية. 

يد مل  إىلنًي العتوى املتردد لنرر احمل البواابت الوطنية )وسائل التواصل ااجتماعي( الًلسطينية ابلتعبئةقاكت احملاور الرئيسية/
باا   لًضااال الساايرباينعة. ويف ايساابق لااا كثياال كاا  الت اارار املتعاادد. فيااد مت نراار املنرااورات والصااور وكياااط  الًيااديو يف  اال سااا

عاداد كرتًعاة مات كات أاحملاور غري الًلسطينية يف بعض األييااا، ييات  اار ت احملتاوى الًلساطيين كا  صاً دود، سامهتي
 واستثنائية ك  املتابعد، مما زاد ك  انترارق بر ل  بري.

تياادم  ألربعااة األوىلا  ا األ ااهرخاالبياااانت التمليليااة كاا  تااويرت الاان تااوفر اهلا ااتاغات الرئيسااية املرتبطااة أبيااداث العنااف إا ا 
اانتًا اة كسااتمرة  # ( كثالtagsهلي لياة انتراار خطااب العناف املترادد. أكااا التذباذب يف اخلطااب ياوا ع كاات ) تو ايما  

الغارض كا  هاذق الرساوم البيانياة (. و 2وغريها تظهر بنية وابئية خالية ك  امليااييس مماثلاة لتلا  الان للهجماات نًساها )الرا ل 
رل أا . بيد أا على املب املنًردة ع  ارتًا  وتراج  اخلطاب احملارب يف الوقت الذي وقعت فيا هجمات الذئهو تيدمي حملة عاك

 ية للدراساة، فاإاة األساسا ار يف احلجارض. و ماا ك  ذبذب اخلطاب وبد األياداث علاى األيتوق  أا جيد ع قة إيصائية بد ت
تواصاال لاتع ااس وسااائل  األرض عبااارة عاا  طريااق كي اجتاااهدا علااى األيااداثبااد التواصاال ااجتماااعي و  الع قااة بااد وسااائل

 ياة كا  الصاعب جادا  قاات الثنائ. ويف كثال هاذق الع أيضاا  ااجتماعي األيداث وترد عليها، ويف الوقت نًسا تغاذيها وترا لها 
ة لأليااداث أو بيانيااال ومإا التذبااذب يف الرساافااعاا  كلاا ،  أتساايس ع قااة إيصااائية صاالبة مبااا ي ًااي للسااماح ابلتعمااي . فضاا   

 قة هلا عأ يد بعواكل ا تأثر ابلتتأثر ابملتغريات غري كات الصلة. فًي يد أا الرس  البياين لأليداث مي   أا ياخلطاب قد ي
اب يااوا هجمااات رحتاااا اخلطاا، فااإا التذبااذب يف الرساا  البياااين للخطاااب قااد ي ااوا سااببا، علااى ساابيل املثاااا، ااإلنرتنااتبعااامل 

  كتمرة على الرغ  نتًا ة كساا #آخر. وقد ميثل هذا اارحتاا تذبذابت يف استخدام ها تاغ  إىلك  ها تاغ  الذئب املنًرد
 ببنائا اخلايل ك  املياييس. أنا حيتً  عموكا  

 ؤثرخلاق اجلاو الاذي يااجتمااعي و الع قات اجلوهرية باد األف اار الًريوساية علاى كواقا  التواصال ا إىليرري انهوا وهيمسلي   
ذا التًاعل. لوك أكر ك زم هلورات والسعلى امليداا. يبدأ  ل احملتوى الًريوسي بيرار فردي مبرار تا، وإك انية التأثري على التص

  التواصال ري  حملااور كواقانتراار السافاإا ااتصااا واا ااجتماعياة بطيئاة التغياري عموكاا   وعلى الرغ  كا  أا املمارساات واليواعاد
و لاحلااات، ياىت ا ويف كثل هاذق تسري  التغيري ع  طريق نرر ألاط السلوك الًريوسي املرغوب. إىلا يؤدمل ااجتماعي مي   أ

ى رأي ا ميثال ساو  عباريه  عا تمل تؤيد أغلبية الس اا اهلجمات، ك  املرجح أا يبيى الناس صاكتد يىت ا يت  نبذه  بسبب 
 أقلية. 

اجملموعااات أو الثيافااات الًرعيااة، كثاال ف اارة ااسترااهاد   ااار املوجااودة ابلًعاال لاادىتعلااق ابألفكااا يهاذا األكاار يصااح أ ثاار يف    
، ول ا  ي ادف  هباا للسايطرة علاى اخلطاااب ابلًعال مبساتوى أساساي كا  الرارعية تتمتا  اإلسا كية. هاذق األف اار املوجاودة كسابيا  
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لنايية ال مية على كواق  التواصل ااجتماعي كثل التيبل الثيايف األساسي، تثبت ردود الًعل ك  ا إىلو . بعد أا يصبح فريوسيا  
تراار    كواقاا   لتصااورات وأنرااطة اآلخااري أو املرااار ات، أا الً اارة لااديها دعاا . وكاا  خاا ا تعااريض األفااراد  اإلعجاااابتعاادد 

" لنااا ر صاًمة زا كصارمل   ا  اااب  لاو أالتواصال ااجتمااعي احملتاوى الًريوساي، وتراج  آخاري  علاى اانضاامام علاى ياد ساوال. 
سااية  ألاف  اخص خيططاوا للتظااهر يف 300أا هنااك ياوايل  لارأى، 2011خالد سعيد" على الًيسابوك قبال الثاورة يف عاام 

. هذق الديناكي ية املعروفاة ابسا  أيضا  يف أا فرا التظاهرة الن تؤثر على التغيري سوف تتزايد إكا كا يضر هو التمرير، ولً  ر 
  د على اتبا  أعماا اآلخري  يىت عندكا ت وا كتناقضة ك  رأيه  األصلي."تسلسل املعلوكات" حتًز األفرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . املصدر تويرت )األرقام املطلقة(.2الشكل 
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 الثقافة الفرعية الداعمة للمعتدي و"الفريوس املفاهيمي"
الرارطد  إىل أيضاا  حتتااج بال ياط فالباواابت  /دع   بري كا  احملااور إىل ا حتتاجفإهنا  تصبح هجمات الذ ب املنًردة وابلل ي 

. كاا  "ساارائيلإ"وهااو كياوكااة  -قااائ  ابلًعاال  ا. ليااد  اااا هناااك سااياق ك ئاا اآلخااري  اللااذي  وصااًهما ابرااب ااي وانهااوا وغريمهاا
، واهلااوملت املنظمااات كلاا ،  اااا ا ياازاا هناااك نيااص يف التغيااري الااذي كاا   ااأنا حتااديت هااذق الً اارة وااسااتًادة كاا   ااعف

التغياري كا   هاور  اانتراار الساري . وجاال هاذا إىلفعاا د –ملعيدة، واجتاهات الرباب املناهضة للمؤسسات، واأله  ك  كلا  ا
 فريوسي.  كًهوم إىلثيافة فرعية  عبية، ت ملها لغة داخلية صاغت كنطق هجمات الذئب املنًرد، ويولتها 

نصار لموس ابجملتم  ألكفري  عور ا على جسر اانيساكات املادية وتو ك  السمات البارزة لوسائل اإلع م ااجتماعية قدرهت   
هاذا الراعور.  ملًتااح يف تولياداملتخيال هاي اناة أو اجملتما  اللغة الداخلية والركوز الًريدة كا  نوعهاا لثيافاة فرعياة كعي  و نة. روح كعي  

عاش بضاعة أ اهر أنصاار دا اساتغرق األكار كا  هلاذق اللغاة. فياد ويسمح اتصاا كواق  التواصال ااجتمااعي بترا يل ساري  جادا  
 ملبتساامة، الطيااوراور اجلثاات كاا  الركااوز اللًظيااة وغااري اللًظيااة )علاا  داعااش، صاا فيااط لتطااوير لغااة كراارت ة افرتا ااية مشلاات  اا   
ا دو رسااا الرسااائل ة، ومسمات إالتغلاب علاى الثغاارات اللغوياة والثيافيا الركاوز يفاخلضارال، وغريهاا ال ثاري(. وقاد ساااعدت هاذق 

 ض املستخدم للخطر.استخدام لغة صرحية قد تعر  

 اللًظية ك  كوز اللًظية وغري فه  الر درجة أنا مت إىل ما تطورت الثيافة الًرعية الداعمة للذ ب املنًردة الًلسطينية بسرعة      
  (emojisعبريياااة )وز التلركاااقباال املساااتخدكد الراااباب الاااذي  يساااتهل وا احملتاااوى الًريوساااي. ومشلااات ااتصااااات غاااري اللًظياااة ا

ثاال يافااة الًرعيااة، كد لاادع  الثعاا  غريهااا كات املغاازى علااى وجااا التمدياا فضاا    اإلنرتنااتللتعبااري عاا  املاازاج، تلاا  الرااائعة علااى 
ك  هذا اليبيل  خر على صوراليلوب، واألصاب  الن ترف  ع كة النصر. وينطوي حمتوى غري لًظي آو الس ا د واملسدسات، 

نهماا الادم ك  ييطار ديْ يااليادس الراريف أو  #يرتدي خوكة على   ل قباة الصاخرة كا  ها اتاغ  ن تصور  ااب   امللصيات ال
 ورسوكات ع  اهلجمات الرهرية.

ج  املهااقاوة باذل   ي،  سادا  ل ناا قاو  بسايطا   بصاًتا سا يا   ممجادا   مما ا    فيا أا أها  ركاز هاو السا د. فياد أصابح ركازا  
ا ، وإلاادياادة ُتاكااا  جيساات ف اارة للعاادو كاا  كيزتااا العساا رية والت نولوجيااة، والسااخرية كاا  خماوفااا. وهااذق العيليااة حلركاااا اجلاايش ا

 ي . تسلي  حمد ث بعنصر رئيس يف عييدة "املياوكة" لدى محاس، واجلهاد اإلس كي، وكترددي  آخر 

مت د ا يف الثيافة الرعبية. كثل أغنياة "عرااق  ،ا  كينع ا  أو حمتوى لًظي ا  حمتوى صرحي أيضا   ما ترمل اللغة الداخلية لألنصار    
املزيااد كااا   إىلالااان تراايد أبفعالااا داعيااة و ، 2015 ترااري  األوا/أ تااوبرتباات بعااد هجااوم حمماااد علااي امليااداد يف الطعاا " الاان    

ألغنياة ع  كسجد األقصى. وبنررها على كوق  يوتيوب وخمتلف كواقا  التواصال ااجتمااعي، أصابمت ا عمليات الطع  دفاعا  
 زالت يف كروهتا، نررت و الة األنبال الًلسطينية "كعاا" عر ا   كا اربة بسرعة يف الضًة الغربية. ويف الرهر التايل، واهلجمات 

ألان يد مماثلة حيتمل أا ت وا كلهمة. وهناك ع كة مميزة أخارى للغاة الداخلياة هاي "الوصاامل العرار ألي  اهيد"، بيلا   ك ثًا  
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. أكاا كنراورق، الاذي طلاب 2015ناوفمرب /تراري  الثااينقتل أربعة ر اب  انوا على كنت يافلاة يف اليادس يف  هبال علياا، الذي
 على نطاق واس . كيتبسا   ، وركزا  أصبح فريوسيا  فيد أا ا يت  استخدام كوتا ك  قبل كنظمات سياسية ألغرا ها اخلاصة، فيا 

 اا أخاارى كاا  "، وأ اا   وين قتاايواقًااد"، و"عااد    األ ااجار  ولااوت  وتياادم عبااارات كنيو ااة كثاال "سااوف حنيااا  النسااور فخااوري
ياا ف، الاذي "ينساج " ملونولاوجا لًظاي هايأ ثر دقة ك  احملتوى اللًظي. وهناك مسة أخارى كا  مساات التعباري ال العبارات      

 اظهااروا يف هااذيل الااذي  ااملعتاادوا الطمويااوا كاا   لمااة " ااهيد"، الاان ُتجاادق والتلماايح عاا  نااوامله  علااى يااد سااوال. فالرااهد
 ماا ، وهبااال علياااا،حممااد كلو ، كعظمهاا  كاا  املعتاادي  املعاروفد يف املوجااة األخاارية كاا  اهلجمااات، كثاال كهناد احللاايب اااا الساياق  

دم ساعي وخيا ستراهاداايف بعض األيياا. هذا يؤ د ك  جديد على صمة قيمة  أ ثر غمو ا   أ خااعلى الرغ  ك  تناوا 
دال  كًاادق أا الراهسا كي قادميف ك  "قافلة الرهدال"، وهو كًهوم إعية أس فه . وهذا يف األساس ت ي  املهامجد لتياس   ر 

 أس فه  يف التمرك حنو هدف كررتك. إىلاجلدد ينضموا 

ا . أكااوا بااة التطااوراتي ملالتبااار و تتغااري الركااوز اللًظيااة األخاارى براا ل كت اارر، ممااا يلاازم األكاا  الًلسااطيين ابلرقابااة عاا   ثااب    
يارير الرمسية ك  كل  ترري التو ملنًردة. برأا التدابري املتخذة ملواجهة هجمات الذ ب ا ا فه  أقل انًتايا  املسؤولوا اإلسرائيليو 

يف نراااط املهااامجد احملتملااد، مبااا يف  اإلنرتنااتتياادم احلاصاال علااى ال -ب ًااالة و  -درساات عاا   ثااب  "إساارائيل"أا  إىلاحلاليااة 
 إىل، أدى هااذا الرصااد 2017أبريل نيساااا/لتيااارير يديثااة، وحبلااوا  . ووفيااا  2016كاا  أوائاال عااام  باادلا   كلاا  لغااته  الداخليااة،

 خص ومت  400 "سرائيل"إلت فلسطيين مم   انوا يف كرايل خمتلًة ك  اإلعداد هلجمات الذ ب املنًردة. واعتي 2200حتديد 
ًااض يف عادد سارائيلية ااخنالسالطات األكنياة اإل زويهاا. وتعاالسالطة الًلساطينية للتميياق ف إىل اخص آخاري   400نيل أمسال 

را ل باري كيارناة بًاللخطار ا ا  الاداف  كا  جاناب املهاامجد احملتملاد أنًساه ، نظار  هذا النرااط وإىل تضااؤا إىلهذق اهلجمات 
ات خمتلاف اجلهاي، كا  تمااعااج النجاح الضعيًة. ويف  لتا احلالتد ت رف األرقام ع  كرار ة واساعة النطااق ملواقا  التواصال

 ، يف املرايل التمضريية للمهامجد الذي  يطلق عليه  اس  الذ ب املنًردة.الًاعلة

 هي مصدر للشرعية اإلنرتنت"أحببتم" أم ال: اجملتمعات عرب 
ًال علااى إ اا ضااا  أيليااة لغااة الداخ، عملاات التعزيااز الرااعور ابجملتماا ، ومحايااة أفاارادق، وجعاال كًهااوم اهلجمااات كعاادمل   إىلابإل ااافة 

لت  ال املساتمر اة يف  اول  مصادر للسالط  اإلنرتناتالررعية على املهاج  احملتمل. هاذا األكار يؤ اد علاى  هاور  تمعاات علاى 
 جلماعياة الان هاي اذل  عا  او للتسلسل اهلركي التيليدي، ويو ح اهلوية املعيدة للرباب الًلساطيين الاذي يبمات عا  الًردياة 

لاااى ا كااا   تمعااااهت  عو املراااار و  ا يف خطااااابهت إك يراااري املتهجماااو وا اجلمااااعي هلاااذق اهلوياااة املعيااادة، كااا  اختيااااره . وياااؤثر امل ااا
 مه .ات الن تدعأنًسه   ذ ب كنًردة، وإلا  مبعوثد للتجمع إىلأهن  ا ينظروا ابلضرورة  إىل، اإلنرتنت

ابلًلسااطينيد، أو ابملهااامجد الطااااحمد.  حمصااورا   لاايس أكاارا   عية علااى وسااائل التواصاال ااجتماااعيإ ااًال الراار  إىلإا السااعي   
الررعية و " هي يف هناية املطاف تتعلق ابلررعية، وإثبات الذات، والتو يد ااجتماعي. اإلعجاابتفالً رة نًسها يوا ترا   "
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ت كا  جاناب واياد. انبياالكًهوم كايت. وقد  ارك العديد ك  املهامجد يف احلوار يف بيئته ، يف يد فضل آخاروا املونولاوج وا
أدىل كا أعربوا ع  كراعر كعادية للمؤسسات. وقدم البعض ادعالات دينية و     هل  انتمالات سياسية، و ثريا  وكعظ  هؤال مل ت

اهلااادف األساساااي كااا  إعااا ا الناااوامل علاااى كواقااا  التواصااال و . دكاااج الااابعض اآلخااار ااثناااد كعاااا   بتصااارحيات قوكياااة، بينمااااغاااريه  
 سوال قبل أو بعد الواقعة. -كد الررعية ااجتماعي هو أت

وامله . ي ما  فياة ملراار تها نامحيمة  ا بيئة اإلنرتنتيف هذق املريلة هو ملاكا يعترب املهامجوا اجملتمعات على  يالسؤاا الرئيس   
على  ا ية املتخيلداهت  اافرت تصور مجي  أفراد  تمع إىلاجلواب، على األرجح، يف كيل كستخدكي وسائل التواصل ااجتماعي 

يف  واخذا ا أيو ستخدك. هؤال امليرار وهن  نًس اآلرال، ك  دوا اعتبار  بري آلخري  ييرأوا كنروراهت   و هنبهو يرأهن  أانس 
ا ا الطاااحموا كاا  هااذاملهااامجو  ا ي سااتثىنإ ااًال الراارعية علااى أنًسااه . و  إىلإا " ااتمعه " فيااط، وكنااا وياادق يسااعوا  اعتبااارا

 عام.السلوك ال

كا  اليهاود يف اليادس. وأ هارت  ( بعد طعنا اثندعاكا   18، أليي اليبض على عبادة أبو راس )2016يناير  انوا الثاين/يف     
ة أعا ق. ريياة املاذ ور لتعباالركوز  اا سيمواس  النطاق للغة الداخلية للثيافة اخلاصة الداعمة،  صًمتا على الًيسبوك استخداكا  

اناب صاور ج إىلياايت"، أتوق حلدث كا   اأنا أا أيخاذ ي #،  تب ها تاغ ييوا "ك  عملية الطع بي  أسا فيبل يوايل ستة
 ليد كضرجة ابلدكال وس د.

لغاة لغة عباارة جديادة مهة يف صاياتاويرت، رغباة أباو راس ابملساا إىل، وهو إ ارة عاابرة للمنصاة غعلى كا يبدو، ليد ع س اهلا تا 
األ ايال الان  ىلإلسات حباجاة نا نرار عباارة كبتدعاة اساتخدكها كهاامجوا ساابيواا "إقاا  مالداخلية. فيبل أسبوعد ك  اهلجو 

 بااو راس كاارارا  أيلاايب، نراار  أ اايال أتيت كاا  الساامال كثاال الرااهادة". وبظهااورق و أنااا حيااا ي كهنااد إىل ااخاا. أيتاااج أأتيت كاا  
ل م أباو راس بتمميااهدال"، قاا"قافلاة الرا إىلماكا صاورة يلايب كا  ركاوز لساا ا د وقلاوب. وقبال ياوكد كا  حماولاة انضاا وت ارارا  

الان أ اادت  دةجعة العديا، كا  عناواا يياوا "الطعا  لاا كعاىن خااا". وتادا التعليياات املراكلصق ملهاج  كينا  حيمال سا ينا  
 .ها بر ل صميحع  نواملق قد مت ف    لإلع اعلى أا الركوز الن و ًها  أببو راس بصًتا بط   

ملاني ويسااماا وجاارح  عاكااا   14، طعاا  عماار الرمياااوي وصاادييا أيهاا  صاابيح، البااالغ كاا  العماار 2016 اير ااباط/فرب  18يف     
 ميياا  ع ا يظهار التزاكاا  اساية ول ناللمر اات السي آخر يف كر ز للتسوق. ويع س نرااط الرميااوي علاى الًيسابوك جتااه    ا  إسرائيلي

قاا  املااوت، عاا   ااخص يتو  وعبااارات لطيااة ترااددة، واسااتخدم ركااوزراار كنرااورات كنيف ابجلماعااة اليوكيااة الدينيااة. وقااد  ااارك 
ا كا الذي سرعاو اعمد عليد الدك  بد العديد ك  امل اا صبيح وأ اد ابلرهادة، واختار الرهيد إبراهي  داوود  نموكج لا. و 

أا لغتاا  ت الرميااوي تباد  ى كنراورالاع أيضاا  للرميااوي يف اهلجاوم.  ماا أا الاردود اإلجيابياة  عرب الًجاوة اافرتا اية ليصابح  اري ا  
 الداخلية قد مت ف  ركوزها بر ل صميح ك  قبل األنصار.
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رطي. وعلاى ع اس أباو راس ( ابلرصااا بعاد إط قاا الناار ابجتااق  اعاكاا   22تل فؤاد أباو رجاب )، ق  2016كارس آكار/ 8يف   
د. كا  جاناب وايا نياا  إع  طاااب  ااجتماعي، والتزم خوالرمياوي، مل يرارك أبو رجب يف يوار ك  اآلخري  على وسائل التواصل 

تماعي ق  التواصل ااجب على كواب السلطة الًلسطينية، ومل ي   لا أي انتمال سياسي. وقد أعر وكثل املهامجد اآلخري ، جتن  
 ك  اهلجوم، طفي قبل ساعات هلجمات  هرية. و اا أبو رجب قد نرر، كا  ارك صورا   ع  إعجابا مبهامجد كعروفد، و ثريا  

 ال علياا.هبا عرر"، ل"الوصامل ال كرار تا اإلنرتنتآخر عمل لا على آملت ك  اليرآا تنيل رغبتا يف املوت. و اا 

تاة يهودية تصغرق خبمس سنوات. فهاليل آرييل، وهي  عاكا   18، قتل حممد الطرايرة البالغ ك  العمر 2016 يزيراا/يونيويف    
وراتا على اعيةا وتؤ د كنرليوي ابجلميف الًيسبوك اهلوية املعيدة الن تدكج الًردية احملض ك  االتزام اوتع س صًمة الطرايرة 

ة ضول على التزاكا ابجلماعية الوطنية. وقااا "هناك أسباب  ثري ك  تسليط ال -حلق بيتل نًسا امبا يف كل   -ييوقا الرخصية
ياال كنراور لرااخص كاايو، قاام بتممأملر/ 3 كااارس. ويف/آكار 28 للماوت، ل ا  هناااك كاوت وايااد فياط"، حبساب كااا  تاب يف

"". ويف وقت يد خسرانقحيتضر، يتصل جسدق أبجهزة املراقبة، و تب ييواا "يلمي بسيط، كسترًى وسرير، وطبيب ييوا "ل
قياااد اا دي الاااذي  ااااياااق كااا  كلااا  الراااهر،  تاااب الطرايااارة علاااى صاااًمتاا "املاااوت ياااق وأان أطالاااب حبياااي". واساااتخدم املعتااا

ر إ ااادة ابباا  عمااا يوسااف آكار، قااام بنراا /لتعبااري عاا  رسااالتا وإعاا ا نااواملق. فًااي كنتصااف كااارسلالتمضااري أساااليب إ ااافية 
اة  اد خضاور، وهاي اكارأة كا  بعد وفايونيو، يزيراا/ 25، الذي سبق لا أا ياوا تنًيذ هجوم بسيارة. ويف عاكا   18الطرايرة، 

ت الراجاعة" عاا  األخا#لاة "الياوم الساابق، قاام الطرايارة مبراار ة نرار كلصايات كا  محبواساطة سايارة يف  قريتاا نًاذت هجوكاا  
يااادة رفضااااا  بيااادر ادا  ياااا، األكااار الاااذي  ااااج  النساااال علاااى املرااااار ة يف اهلجماااات.  ااااا الااااوعي السياساااي للطرايااارة اإلنرتنااات

 (.84للمؤسسات أو ألي انتمال سياسي )

دة، وهي   الذ ب املنًر هامجد كتدع  امل اإلنرتنتتمعات على خداكها إلنرال  دة الن يت  استالًيسبوك ليس املنصة الويي   
راارطة اإلساارائيلية أهنااا  ، أعلناات ال2017كااارس/آكار 20يف رونتهااا. علااى ساابيل املثاااا، ييييااة تو ااح تعاادد وسااائل اإلعاا م وك

اجلناة". وقاد مت  إىللطرياق اجملموعاة "ا رًت  موعة ك  الًلسطينيد كا  اليادس والضاًة الغربياة علاى الواتسااب وتادعى هاذق 
 وى الاديين. فيبالرااطر احملتاتلترجي  الذ ب املنًردة، وكلا  كا  باد أ ايال أخارى كثال  اإلنرتنتاستخدام هذق اجلماعة على 

بناال و دمياة يف اليادس. لبلادة الياأسبو ، مت قتل حممود إبراهي ، وهو عضو يف اجملموعة، وكل  بعد طعنا لرجلد كا  الرارطة يف 
 .ك  أعضائها 18ى اليبض عل  رًت الررطة اجملموعة وأليت  ملخزنة على اهلاتف الذ ي للمعتديعلى املعلوكات واحملاداثت ا

ط خلطااب الاذي ينخار   كل ، فإا اكأم  مريلة أخرية ك  العملية.  ويستمر السؤاا عما إكا  اا املهامجوا يتصرفوا تليائيا     
 تتخااذ يف نوبااة الياارارات مل أا إىلألسااابي ، ويااىت قباال  ااهور كاا  اهلجمااات، يرااري  اإلنرتنااتعلااى فيااا املعتاادوا كاا   تمعاااهت  

 جنوا.
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 تكتل اهلجمات
ات يف فارت و   األييااا كات يف  ثاري هجماات الاذئب املنًارد هاي الطريياة الان تت تال هباا هاذق اهلجماا يفالظاهرة املثرية ل هتمام 
صااال ت، ووساااائط التواياااة للهجمااااابخلصاااائص الوابئ وثيياااا   رتبط هاااذا الت تااال ارتباطاااا  يف نًاااس الياااوم. ويااا زكنياااة قصااارية، وعموكاااا  

أا ت تاااال ، 2015 أ تااااوبرترااااري  األوا/ااجتماااااعي. وقااااد أ هاااار كلخااااص اهلجمااااات يف الرااااهر األوا كاااا  كوجااااة العنااااف يف 
، اخنًضااات احلاااوادث ربنوفمتراااري  الثااااين/(. ويف 86) يوكاااا   31كااا  أصااال  يوكاااا   19هجاااوكد علاااى األقااال قاااد وقااا  يف غضاااوا 

، وةساة ط/فرباير ابا، وساتة يف يناير/ انوا الثاين، وسبعة يف   انوا األوا/ديسمرب، ت ها تسعة أملم يف  يوكا   12 إىلالعنيودية 
 يونيو. ووق زيراا/يم وايد يف ا يف يو كايو، وق  هجوكاأملر/أبريل. وبعد فرتة هدول يف نيساا/كارس، ووايد فيط يف آكار/يف 

 هلجمات.ةس  موعات ك  ا إىلوصل  يادا   سبتمرب ارتًاعا  أيلوا/أغسطس، و هد آب/اا غريمها يف هجوك

  

 هاز األمن العام اإلسرائيلي، إيتيك، محاس.ج -. مصادر البياانت 3الشكل 

 

ياوا أبا ري  اائ  آخار يًساة. وهنااك توجود أتثري كيلد، ول   هذا ويدق ا يًسر الظاهر  إىلكا يعزو املراقبوا الت تل  غالبا     
ب ا يًسار الساب ذا، إا أا هاالعديد كنها  ذل  بدوا أي  ا  وقد  اااهلجمات احملا ية إلا  انت بداف  السعي ل نتيام. 

احلاوادث الان  كا  وقاو  بعاد أ اهر ال اك  ورال هجمات كعتدي  كثال راغاد وفاراس خضاور يف  موعاات بعاد أساابي ، وأييااان  
 . ولذل ، أقرتح وجود عاكلد سببيْد خمتلًد.سعوا ل نتيام هلا

 تزامن دون تنسيق
والذي يعين  يًية توقيت املعتدي هلجوكا، ع  وعي أو غري وعي، دوا التنسيق ك  كهامجد آخري . ، عاكل األوا هو التزاك ال

عة لألياداث وتربطهاا جبمهااور ، كواقا  التواصاال ااجتمااعي هاي املًتااح. فوسااائل التواصال ااجتماعياة تساتجيب بساار أيضاا  هناا 
، والسماح هل  مبزاكنة أعماهل  ك  اهلجماات.  ماا واس ، وابلتايل إخطار املهامجد احملتملد ابهلجمات يف الوقت احليييي تيريبا  
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ر كاا  ر ااوب كوجاة الدعايااة الناجتااة عاا  اهلجااوم السااابق، وابلتااايل لعااب دو  أيضااا  أا وساائل التواصاال ااجتماااعي ُت اا  املهااامجد 
 كزدوج.

موعة ك  ةس هجمات يف  يوادث، هزت اإلسرائيليد  8-7أ هر ك  اهلدول النسيب، ومبتوسط  هري قدرق  ةسةبعد    
 ة للوابل،دا على الطبيعة اجلذرييملم التالية. هذا التًري املًاجئ األ ، وأرب   موعات إ افية يف2016 سبتمربأيلوا/ 16

 كل . كا تسه ل الظروفاييس عنداملي نًجار و سر لط "طويل الذيل" لبنية الوابل اخلايل ك وهذا يعين قدرهتا على إعادة اا

بيناة  ات لاو  اانوا علاىا  اهلجماو ما أ ار أيد املسؤولد الًلسطينيد،  اا اإلسرائيليوا لي ونوا أقال دهراة كا  عاودة اناد  
راهاق كيات، مللاب علياا صاور تغ انات   الًلساطيين إلل رتويناالًضال على وسائل التواصل ااجتماعي. فك  العواصف املستعرة 

تلت يف ياادث ى كوسى الن ق  ، وملأيلوا/سبتمرب 9تل خ ا  جار لا ك  جنود إسرائيليد يف هو عبد الرمح  الدابغ، الذي ق  
ى حممد سرايد، عندكا خر، يدعآتل كراهق ق   أيلوا/سبتمرب 15صدم ك  قبل را ب دراجة انرية إسرائيلي يف اليوم التايل. ويف 

 قاام بتضاخيمها م،لغضاب العااعتباة يرجاة كا  ا جما  لتبلاغياوا جنود جيش الدفا  اإلسرائيلي اعتيالا. ويبدو أا احلوادث تت
 خطاب كتردد. إىلاثناا ك  كرا ز اإلع م الرئيسية، "اليدس ااخبارية" و" هاب"، وت رمجت 

ت ارتًعا، وا/سبتمربأيل 10   يف رات يف هذق املواق  على التعبئة للهجمات، ولقلة ك  املنرو ر زت ، أيلوا/سبتمربويف أوائل 
لاا  كاهتمااا، وبعااد توزياا  صااور لاادابغ وكوسااى بعااد وفعلااى  ر اازت براا ل رئاايسعاادة كنرااورات  اال ساااعة، و  إىلاحلملااة هااذق 

خباااارملا كااا  هاااذق ر ااازاا األ، زاد املأيلوا/سااابتمرب 16ير عااا  هجماااات الاااذئب املنًااارد يف . وكااا  بااادل ورود تياااار أيضاااا  لسااارايد 
 عارب عا  خوفهاا كا سارائيلية تالعررات  ل ساعة. ومشلت هذق املنرورات ترمجاة عنااوي  كا  وساائل اإلعا م اإل إىلاملنرورات 

الصالة  اكاةإقابلتاايل و جانب كعتدي  جادد كثال فاراس خضاور وساعيد عمارو  إىلكوسى صعيد املتجدد، وكلصيات لسرايد و الت
ل اجلادد ن ترايد ابلراهداملنراورة الاامي ا  ملهااج  حمتمال يارى كثال هاذق امللصايات و رائ " و"عيوابهتا احلتمياة". املبا رة بد "اجل

 .  وقت احلايلاعتبار هذا األكر مبثابة كعاينة للمجد املوعود الذي سيمظى با إكا كا عمل على خطتا يف ال

هنا  ناو  أنًساه  علاى أ ىلإا ينظاروا ي   اانوا يراتهوا الراهرة و اانو يبدو أا عدد الذ ب املنًردة ك  املهامجد الًلسطينيد الذ
 ر ازا  اهتماام العاام كاكا ي اوا الضارب عناد . وعلاى هاذا النماو، لا  ي اوا كا  املنطياي جادا  قلاي    ك  جناوم الواقا  مل ي ا  عاددا  

الوييدة الن  ت الذ بهجما على أكا   أخرى. فيد جالت أوا أربعة أملم ك  توقف اهلجمات بعد ةسة أسابي  قاسية ك 
ات  ا وأكاا   أخارى يف ، وكل  كبا رة بعد هجمات ابريس على كسرح اب2015 نوفمرب/ترري  الثاينقام هبا فلسطينيوا يف 

  موعات بعد يوكد. مث نوفمرب،/ترري  الثاين 18نوفمرب. واستؤنًت هجمات كنًردة يف إسرائيل يف /ترري  الثاين 13

كا  خا ا أياداث أخارى  أيضاا  ة اهلجماات نًساها ول ا  م كعينة ليس فيط ك  خا ا ديناكياوعات يف أملوقد تر لت  م  
علااى كواقاا  التواصاال  فيااط، جنمااا   عاكااا   13 اارت علااى نطاااق واساا  علااى كواقاا  التواصاال ااجتماااعي. وأصاابح أمحااد كناصاارة، ك  

 إعدام. وإلزالة الرائعات وحمبواب   هو الذي جعلا  عبيا  يف اليدس، ول   مل ي   اهلجوم نًسا  ااجتماعي بعد ارت ابا هجوكا  
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علااى  الًااىت املراهااق، نراارت الساالطات اإلساارائيلية  ااريط فيااديو عاا  حتيييااات الراارطة كاا  أمحااد كناصاارة. ويف الًيااديو، قاااا ردا  
. فريوسيا   كا أصبح الًيديو سرعااا أتذ ر". وبداف  ك  كرا ز كواق  التواصل ااجتماعي الًلسطينية الرئيسية، " سؤاا احمليق،

ك ش كتذ ر" للثناال علاى أمحاد كناصارة لعادم تعاوناا كا  احمليياد. ويف الصاباح الاذي تا  نرار الًياديو،  #" اهلا تاغ إط قومت 
رة. ويعتياد  ثاري كا  أمحاد كناصا ، أي بسا   عاكاا   13وق  هجوكاا كتراهباا كتزاكناا يف اليدس، أيدمها قام باا كراهيااا بعمار 

 على الًيديو. كبا را   أا هذق اهلجمات جالت ردا  لسطينيد الً

 (Werther effectالشرعية والدليل االجتماعي: هجمات الذئب املنفرد وأتثري فريثر )
 هلجمااتاجملاردة ابملعرفاة ا إىلملاد نظار فيهاا كا  قبال املهاامجد احملتعدياة ي  ة ك  لظهاور  موعاات كساتمد كا  ديناكيا السبب الثااين

تمد، ك  مجلاة نتيجة عملية تع ية، بل هي. و ما أ ران، فإا قراراهت  النهائية رمبا ا ت وا عًو ا  رعية ألفعاهل  كستيب   على أهن
رال هااذا و لنًساية ال اكناة ال لآللياة أكاور، علاى الثيافاة الًرعياة الداعماة، الان تعتارب ااستراهاد مبثاباة خياار كرارو . ولًها  أفضا

،  اايد. أوا   ونااا كمليارنااة هانااو  خمتلااف كاا  الااوابلا اانتمااار. أساااس ة هجمااات الااذ ب املنًااردة بد كيارنااالتصااور، كاا  املًياا
ظاار العديااد كاا  كلاا ، ين ىلإات األوبئااة األخاارى. ابإل ااافة وحيماال نًااس مسااات وديناكياا وابل اجتماااعي كوثااق جياادا   اااانتمااار  

 ياق سياسي.تمار الرخصي الذي حيدث يف سك  أ  اا اان ابعتبارها       هذق اهلجمات، إىلالًلسطينيد 
 لتيريار فلساطيين ، وكلا  وفياا  2015بعد سنوات ك  الزملدة املطاردة، اخنًضات كعادات اانتماار يف الضاًة الغربياة يف عاام    

أا  طينيد هاونسابة للًلسابرا ل خااا ابل يد كا خا ا سانة  انات صاعبة إىلالتًسريات للرتاج  املثري للدهرة  رمسي. وأيد
ة لادخوا يف إيصاائيابلتاايل او بعض الذي  التزكوا بيارار اانتماار علاى أي يااا قارروا إهناال ييااهت  كا  خا ا ارت ااب هجاوم، 

هنااا غااري ن مت التساالي  أبل عابااد الااخمتلًااة. وقااد مت العثااور علااى أدلااة هلااذا األكاار يف العديااد كاا  احلاااات، مبااا يف كلاا  يالااة إساارا
، الان مت إطا ق الناار اكاا  ع 13لعمار امي الن مت قط  كرار تها قبل ليلة، وبرال عاويس البالغاة كا  ، وملمسد التميكستيرة نًسيا  

عدد  جالت لتموت". إال  إهنا "كعليها بعد سلو ها املربوق يف نيطة تًتيش اتبعة جليش الدفا  اإلسرائيلي، والن قالت بعد 
عرياااف اانتماااار. ى  يًياااة تياااد  باااري، علااا إىلو  يعتماااد ب املنًاااردةيااااات اانتماااار امليصاااودة كااا   ماااو  املهاااامجد كااا  الاااذ 

عزلااة ب تتعلااق ابلعزلااة )الجنااد أا الااداف  ورال بعااض املهااامجد  اااا عبااارة عاا  أساابا (Durkheimوابسااتخدام فااروق دور هااامي )
عاار ف دور هااامي  وقااد ثااار(.ااجتماعيااة( أو بساابب الغاارور )النرجسااية(، يف يااد أا الاابعض اآلخاار تصاارف ألسااباب غرييااة )اإلي

(Durkheim )لاان تصاارف فيهااا اط احلاااات مجياا  األنااوا  الًرعيااة املااذ ورة أعاا ق أبهنااا كيااوا انتماريااة، ول اا  إكا عااددان فياا
 املهامجوا ك  جرال حمنة  خصية، فإا األرقام ست وا بطبيعة احلاا أقل.

كصااطلح "أتثااري ( Phillipsألكاار، صاااغ فيلياابس )خصااائص كعديااة. ولوصااف هااذا ال نتمااار  مااا هااو احلاااا كاا  أي وابل،     
 "أيازاا فريثار الرااب"، الاذي حبساب كاا زعا  1774كا  بعاد البطال املاذ ور يف رواياة غوتاا عاام  (Werther effectفريثار" )
كوجااة كاا  عملياات اانتمااار بااد اليارال يف تلاا  الًاارتة. ومي اا  أا ي اوا ساابب الااوابل اانتمااري حمنااة  خصااية،  مااا  إىلدفا  
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حمنااة مجاعيااة،  مااا هااو  أيضااا  احلاااات يف الااواملت املتماادة وبريطانيااا العظمااى وكي رونيساايا، ول نااا قااد ي ااوا بعااض يتضااح كاا  
يف  حماورمل   أا وساائل اإلعا م لعبات دورا   أيضاا  سا يمو( يف  نادا. وقاد أ هار وابل اانتماار حلاا يف تونس أو باد اإلنويات )األا

 نررق.

ساا د والساايارات ا ي ااوا للمجد كاا  الااذ ب املنًااردة، وكلاا  كاا  مجلااة أكااور، هااي اانتمااار، عناادهإكا  اناات أفعاااا املهااا   
  كا  األييااا يفلاى يف  ثارييتج أيضاا  املستخدكة لصدم الضمامل أمهية تربا الطيوس  م  ثيافة فرعية تدع  اهلجمات. وهذا 

اوا تنًياذ ر عندكا  انت حتال  د خضو سبيل املثاا، ليد مت قت الطريية الن اختارها املهامجوا ل نتيام ملوت أيد أقارهب . على
ًاااس الوسااايلة واملوقااا  ن. وبعاااد ث ثاااة أ اااهر، اختاااارت  ااايييتها رغاااد وابااا  عمهاااا فاااراس 2016يونياااو يزيراا/هجاااوم بسااايارة يف 

 سبتمرب./أيلوا 16الن جالت  جزل ك   موعة هجمات حملاولته  

 يامساا   دورا   أيضاا  عا م ب وسائل اإلالن تدع  اانتمار ك  الرباب، ويف هذا السياق تلعكا تتر ل الثيافات الًرعية  غالبا     
لثيافة ا إىلكي رونيسيا  نتماري يفيف تر يل الوابل. و ما هو احلاا ك  نريد "عراق الطع "، تسللت اللغة الداخلية للوابل اا

حماولاة انتمااار يف  135ساة عاا  ت األزملل الركزياة. ووجاادت درا سسااواراوال تاباة علااى اجلادراا، وأالراعبية كاا  خا ا األغاااين، 
رساائل. وسايلة لتوصايل الل الانًس    إياذانًاس اجملموعاات ااجتماعياة الان تسال   إىل لرتا أا ال ثري ك  هؤال النااس ينتماوا إن

 ًرعيااة الاان تضاااًيلثيافااات اللأا اانتمااار جااازل ا يتجاازأ كاا  اللغااة الداخلياااة  إىلوكاا  هااذق األكثلااة وغريهاااا، خلااص البااايثوا 
كساألة  يف كلا  اجملتما  اجلماعاات م، تعتارب بعاضر  اانتمار  ًعل حم   إىلاملرروعية على الًعل. وبينما ينظر كعظ  الًلسطينيد 

( دعمهااا  كااا  2004-2000(، لياااد اساااتمد اانتمااااريوا الًلساااطينيوا )Merariملااارياري ) . ووفياااا  بطولياااا   ااستراااهاد عمااا   
عمااة ملعااايري الداا مي اا  اعتبااار جتماعيااة الصااغرى )أو الثيافااة الًرعيااة(، ولاايس كاا  اجملتماا    اال. وكاا  هااذا املنظااور،وياادهت  اا

و كاا ة، احملًاز فياط هاذق املريلاهال سترهاد علاى أهناا كتاا  ثياايف يؤ اد علاى اخلطاوة النهائياة  خياار  ارعي قابال للتطبياق. ويف 
 .ي وا كًيودا  

قاد و وابل انتمااري.  موعاات  ام جلى فيا السبب الثاين لت تل اهلجمات يف اللعبة، وخيلاق ابملثال  هذا هو امل اا الذي يت  
خنااراط ا نرااهدق كاا  ا( عاادوى الساالوك ااجتماااعي  مسااألة أتثاار )إحيااال( أو إثبااات اجتماااعي. وكاا  كااWheelerأو ااح ويلاار )

ا يتغلاب لوك مماثال أساالراخص الاذي مييال حناو كا  الساهل علاى  ابتالًرد يف سلوك كثري للجدا وعدم كعاقبتا علاى كلا ، 
 تيبلية. وهااذا اياااات كساا علااى املواناا  الاان ت بمااا. فالتااأثر هااو أساااس اادعااال أبا عمليااات اانتمااار مي اا  أا حتًااز علااى

ي  تادا املارل يارى كعكاة فياط ألعا  اليارار ابختااك إجارال حمظاور كثال تراغيل الضاول األمحار أو خترياب ممتل اات عا خيتلف أساسا  
 كرروعية ابتبا  كثاهل .يرى  آخري  يًعلوا كل ، وابلتايل
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 االستنتاج
متادة خا ا الًارتة امل لًلساطينيةاا تتممل كواق  التواصل ااجتماعي املسؤولية ع  الاداف  األساساي هلجماات الاذ ب املنًاردة 

وجاااة العناااف هاااذق كاااا  انااات ة املعيناااة مليااا. كااا  كلااا ، فاااإا الديناك2016سااابتمرب /أيلاااوا -2015أ تاااوبر /تراااري  األواكاااا باااد 
خااارى د وسااايلة ألتت راااف علاااى األرجاااح،  ماااا يصااال، كااا  دوا كراااار تها. فوساااائل التواصااال ااجتمااااعي هاااي أ ثااار كااا   ااار 

 اجملتما  يف اجلارياة يالياا   ت العميياةل تصاات، إك إهنا املنصة الان تنراأ فيهاا الساايات ااجتماعياة اجلديادة وتساه  يف التغاريا
ر التيليدياااة  ااال املصاااادآت إىلساااطيين. وترااامل هاااذق العملياااات  ااامذ التماااايز وزملدة التًرياااد لااادى جيااال الراااباب، إ اااافة الًل

 الن تعمل  مصادر جديدة للسلطة. اإلنرتنتللسلطة، وتزايد اجملتمعات عرب 
وة لًاارض خطاااب ة كات اليااييااد  بااري، كاا  يًنااة كاا  كرا ااز املعلوكااات الرئيساا إىليتراا ل الًضااال الساايرباين الًلسااطيين،     

بااوي عنيااف".  اايطاين وتع"عاا  النراار غااري املساابوق حملتااوى  أيضااا  كتراادد. وه ااذا، فااإا وسااائل اإلعاا م ااجتماعيااة كسااؤولة 
ا ة الان تتخاذ فيهاا السااي. إهناأيضاا   وتتغذى وسائل التواصل ااجتماعي على األيداث علاى األرض، ول نهاا تغاذيها وت ثًهاا

وقاد  .صاوا علاى الرارعية  أجال احلكايافة الًرعية الداعمة   لها، وهي الساية الن يتموا إليها املهاامجوا اللغة الداخلية للث
ة راريتها وإك انيااي كاا  اسااتموابل اجتماااع إىليف حتوياال هجمااات الااذئب الوييااد  يامسااا   لعباات وسااائل التواصاال ااجتماااعي دورا  

ة بااد الًضااال دود الًاصاالالسياسااية التيليديااة. وكاا  عاادم و ااوح احلااعااودة انااداعها، يااىت كاا  دوا توجيااا أو دعاا  املنظمااات 
. دوى والتجميا عاوا سايما ال اإلل رتوين والرار ، تسه  وسائل التواصال ااجتمااعي يف مساات كعيناة هلجماات الاذئب املنًارد،

ورة صاان تتبعهااا لنيال ريياة الاطال اا تناولاا أقاال يف هاذا الساياق، وهااوومثاة دور حماوري آخاار لوساائل التواصال ااجتماااعي، وإا  ا
عااا   ملعرفاااة املبا ااارةل ثاااري كااا  ا، فاااإا الراااباب ا ميتل اااوا اللجيااال األ ااارب سااانا   الراااباب الًلساااطينيد. وخ فاااا   إىل"إسااارائيل" 

قوهتااا  د  ااددا  ط، كااا يؤ اار ااة براا ل خاااا للصااور الساالبية الاان ختتارهااا وسااائل التواصاال ااجتماااعي للضااغوهاا  ع   "إساارائيل"
 .السياسية

رارق ى الان جتتااح الريب األخار هذا التصنيف املعد للتصعيد هو تصنيف فلسطيين ول نا يتراطر جذورق كا  تغياريات الربيا  العا
ازدرال العاااام جلماعاااة، واابلتماااوات العاملياااة كثااال صاااعود جيااال جدياااد لدياااا تصاااورات جديااادة للًااارد وا أيضاااا  . ويااارتبط األوساااط

، تراا ل انًساا يف الوقاات كااا ي ااوا كاا  الصااعب علااى اجملتماا  احملاايط تً ي هااا. البااا  للمؤسسااات، وغريهااا كاا  اخلصااائص الاان غ
رغ  ى الق األكور، علذوقد أثبتت ه ل وجود الثيافات الًرعية واجملتمعات املتصورة.وسائل التواصل ااجتماعي اجملاا الذي يسه  

 اعية.اا الًردية واجلمص بتها مبا فيا ال ًاية للتأثري على األفعك  يدودها الغاكضة، جدواها و 
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 20175كينيث بوالك وبالل صعب، اجمللس األطلسي، أيلول 

 

 املنطية وأصر ت يف ملدة نًوكهاز  إىلعيود إيراا على كدى فيد سعت  .ريلة ك  الغلياا، مباجزل كن إيرااو  ،األوسطالررق مير  
ة كعهااا.  ماااا ًمات جدياادو فااتح صااأعلااى اعتبااار الااواملت املتماادة األكري يااة عااادوة هلااا يااىت يااد ياولاات األخاارية جتاهلهاااا 

ي رمباااا مل تبااادأ هااا اإياااراا  أبا زاياااة احل وكاااات الصاااديية للاااواملت املتمااادة األكري ياااة يف املنطياااة. علماااإ اااعاف و إ إيااارااياولااات 
ا وكا ،اإلقليماي اينيار لوك اإل ااا السا  راختصاكساتمر بتيوياة ساعري هاذا احلرياق. ابملنطية، ل   قاكت بر ل احلريق يف ا إ عاا

عاا  هاااذق  باااقاانتو صاارف أزاح أالنااووي  ااتًاااقميثاال خطاارا  علااى للااواملت املتماادة، والنياااش الااذي يصاال يااوا بنااود  ،زاا
ا أا سياساااهتا إ يعاد كراا لة النااووي مل إياارااو ااويا ، فاربانكج  ثاار أكاور أصاابمت األ ااتًاااقاملرا لة األساسااية. فمنااذ توقيا  

نااا ساايتبىن أرارا  وت اارارا  كااابلتأ يااد  . وكنااذ تااويل دوانلااد تراكااب ر سااة الااواملت املتماادة األكري يااة قااام مااا هااي  زالاات كااااخلارجيااة 
 ينضااج بعااد. أكاار مل ياارااإة جتاااق . ل اا  احلااديت عاا  تغيااري جااذري يف سياسااة الااواملت املتماادإياارااسياسااة أ ثاار كواجهااة كاا  

يصااعب ل اا   ااإيار كواجهااة  احلااديت عا كاا  الساهل فا كا  الرؤسااال، يبياى  سااأابنتظاار كعرفااة كاا إكا  اااا تراكاب خمتلًااا  عا  و 
 .ةعنًيكياربة حنو التنًيذ والتموا 

 ليف ونساب النجااحطر والت ااك  هنا يعتمد اختاك اليرار ابملواجهاة و يًياة املواجهاة برا ل كلماوظ علاى اختباار صاادق للمخاا
  ذا التيرير.هإليا هدف كا يهو ة، و تملالر ل النهائي للنتيجة احمل إىلالن ك  املم   أا حتصل ابإل افة 

 
 املخاطر املُدركة:

كا ا إيف املنطية. لذ اإيرامويات املخاوف اجتاق سياسات وط األوسطتترارك الواملت املتمدة األكري ية ك   ر ائها يف الررق 
مادة ى الاواملت املتفعلا يراايياا إ ها التموا حنو سياسة هجوكية ولو بر ل خًيفؤ قررت الواملت املتمدة األكري ية و ر ا

يا وها األوساطالرارق  أكري ياة يف هتديادا  ألربا  كصااى إيارااكاكا ستًعل. ابلنسبة لوا نط ، ُتثل  ه ب غيف إا ت وا صرحية أ
 د.اإلقليميأك   ر ائها  ،اإلرهاب اربةحم أك  الطاقة، التخصيب النووي،
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 أك  الطاقةا -1
از. ويف يوكنا لي  ابلنًط والغهذا اإلق أك  اخلليج الًارسي هو أساس للواملت املتمدة األكري ية وألك  الطاقة العاملي نتيجة غىن

 و . إيرااهذا ا أيد يهدد استيرار ويرية تنيل هذق املوارد يف املنطية أ ثر ك  
 
هركاز  إغا ق كضايق يارااإأا تيوم د ستبعك  امل

ت وهري ك  الواملرد قوي وج إىلسيؤدي  مماث   عم   و اختاك خطوات عس رية أ خرى لعرقلة كسري وانسياب النًط، هذا ألا أ
ت با ر، ييار غري كطلنيطة هو خايف هذق  األوسطعلى الررق  إيراااملتمدة األكري ية مببار ة عاملية. ل   اخلطر احليييي ك  

 رااإيا. لاذا فاإا ساعي يف ليبياا ا عرقلة الصادرات النًطية يف املنطية  انت لوقت طويل سببا  لعدم استيرار داخلي  ما يادثإ
ادرات الراارق لمااوس علااى صاااخلطاار امل واحلااروب األهليااة هاا إىلة وتغذيااة التمااردات ابإل ااافة اإلقليمياالتخريااب بعااض األنظمااة 

 النًطية. األوسط

 نووي:ال التخصيب -2
دوا ، وعجاز بعاض الا يا  ناوومل  سا ارق أوساطية جديادة ُتتلا   أا الواملت املتمادة األكري ياة ا ترياد أا تارى دوا  ك  املؤ د 

وي الناو  ااتًااق  أا رغاو . ري ااأكع  محاية ترسانتها النووية واك انية خسارهتا لصاى  موعات كترددة سيموا دوا كا تريادق 
  2030و 2025نتهااي يف ا البنااود األ ثاار صااراكة تإكؤقاات يياات  أكاارلساا ح نااووي، إا أن ااا  رااإياااقتنااال  اوفخمااقااد خًااف 

 .بران ها التخصييب است ماا إيرااتستطي  وبعدها 

 حماربة اإلرهاب: -3
و تائاب يازب هللا. وعارب  ،قعصائب أهال احلاو ، PKKوت عترب طهراا داعما  أساسيا  جلماعات إرهابية كتعددة كثل يزب هللا، 

  ية.ري بدع  عمليات إرهابية  د  ر ال الواملت املتمدة األك إيرااذق اجلماعات وغريها، تستمر ه

 ني:اإلقليميأمن الشركاء  -4
 العاارب كو يسااعى الراار النااة عليااا. و واهليم األوسااطي  للااواملت املتماادة يف الراارق ي  اار أإ ااعاف وإسااياط  إىل إياارااتسااعى 

 إىلل مل كا  أجال التوصا، والعوسطاأليرار واازدهار يف الررق تاملتمدة يف حتييق ااس كساعدة الواملت إىلاليوة وااستيرار 
 دكار الرااكل. يف يادسلمة الأكن  انترار  إىل ابإل افةرهاب يف املنطية، ، وك افمة اإلاإلسرائيلي -ًلسطيينيل للصرا  ال

اف املاذ ورة. ييق أي ك  األهادتمدة لتمطريق أكام الواملت املوا الأا اجلهة امليابلة أي الرر ال الضعًال غري املستير ي  ي صعب  
ر ال الواملت  إ عاف  ىلإتسعى  إيرااإا  وا نط  تستًيد ك  كساعدات  ر ائها لتمييق أهدافها لذا إكا  انت  ،ابختصار

 .وسطاألرق الر يق أهدافها الرئيسية يفعلى وا نط  برف  الت اليف ال زكة لتمي املتمدة فإهنا تؤثر سلبا  

. ول ااا  دوا الرااارق اوكصااااحله هاااذق الااادوا ولاااوملتأحبساااب  اإليااارايناملنطياااة ياااوا اخلطااار  لااادى دواختتلاااف وجهاااات النظااار 
هذا اخلطر أ رب مما تراق الواملت املتمدة وغريها ك  الدوا خاارج نطااق املنطياة. واألكار األ ثار أمهياة هاو  اعف ترى  األوسط

سياساات جذرياة.    يريادكاباد كا  يرياد سياساة براغماتياة و  اإليراينيًية التصرف ك  املو و  اامجا  بد دوا املنطية يياا  
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د جياااب تناولااا وهااو وجهاااات نظااره  املختلًااة ياااوا التهدياادات الداخلياااة اإلقليميااو ااار ائها  أكري اااآخااار بااد  اخاات فوهناااك 
طاار  خوهااو اخلطاار األساسااي الااذي يواجهونااا  يياااايلااق كتزايااد يرااعروا بإا هااؤال الراار ال أنًسااه  لااا سااف يؤ  اواخلارجيااة. مماا

داخلااي، يف يااد تو ااح هلاا  الااواملت املتماادة أهنااا لاا  حتماايه  ابلضاارورة كاا  املخاااطر الداخليااة، يااىت إا تسااببت هبااا أطااراف 
 على اإيراالوييدة للمد ك  قدرة الطريية لعل  أفضل طريية ولرمبا و ، بع س احلاا عند وقو  هجوم خارجي. إيرااكدعوكة ك  

األخرى هي كساعدة هذق الدوا األخرية مبعاجلة أزكاهتا الداخلياة وكلا  عارب  األوسطكًاقمة األزكات الد اخلية يف دوا الررق 
 براكج إص ح  اكلة.

 خيارات الوالايت املتحدة االسرتاتيجية:

اجهاة عساا رية   جتن ااب كو كا ياارااإهااو التسابب بتغيااري كلماوظ يف  يًيااة تصارف  إياراااهلادف العاام للااواملت املتمادة خبصااوا 
. رااإيااي والنااووي علااى ا ااعتيااادُتلاا  الااواملت املتماادة املصاالمة األهاا  يف هنايااة هااذا التصااعيد نظاار ا لتًوقهااو واسااعة النطاااق. 

أدانق اخلياارات  سي ذ رو ب. العدواين بتساكح أ ثر ألا الواملت املتمدة تتجنب نروب ير  إيرااوتتعاكل وا نط  ك  تصرف 
 جيابياهتا وسلبياهتا. إك  حتليل ملتطلباهتا الرئيسية و  سرتاتيجيةاا

 احلد األدىن: احتواءسياسة  -1

ًهااوم أمشاال يعااين . ومب1979ورة ثااكنااذ  إيااراااحلااد األدىن لسياسااة الااواملت املتماادة جتاااق وهااو هااذا اخليااار ميثاال الو اا  الااراه ، 
 إىل اإياراملًرو اة علاى لعياوابت ا، وتييياد ااإلياراينعادواا العسا ري احلًاظ على الوجود العس ري األكري اي يف املنطياة لارد  ال

اق يف سورمل والعر  زمية داعشأدىن كستوى لتجن ب النزا  يوا خطة العمل الراكلة املررت ة، وأتكد دع  عس ري  اف فيط هل
وكاا   ة يف املنطيااةرانياااإليازات تًز سااليب علااى كعظاا  ااساا يالييااام مبوقااف اعرتا اا أيضااا  واسرت ااال السااعودية يف الاايم . وقااد يعااين 

املت رااجي ش  اار ال الااو تذا اخليااار ة يف اخللاايج الًارسااي. وييتضااي هاااإليرانياا اامنها التصاارفات اخلطاارية والغريبااة لليااوات البمريااة 
ا ا    أو فعاهل . أحتم ل عواقب و  إيرااأبنًسه  ك  كر لته  ك   واتعاكل ي يبذا املزيد ك  اجلهد لى لعد اإلقليمياملتمدة 

  .األقل تًضي   ك  قبل يلًال وا نط  يهذق السياسة ه

 اإلجيابيات:
 . األوسطق اخليار ك  هدف الواملت املتمدة ااسرتاتيجي ابحلد ك  كرار تها العس رية يف الرر  سيتناغ  هذا -أ

تيه  املسااؤوليات خااذوا علااى عاااأيى أا لااعد اإلقليميااتمًيااز الراار ال ليتوافق هااذا اخليااار كاا  جهااود الااواملت املتماادة ساا -ب
 األكنية يف املنطية.

 .إيراايو ح هذا اخليار حللًال وا نط  كعامل ويدود اخنراطها العس ري واألكين  د س -ج
 .  الصرا  الطائًيع عرب البيال بعيدا   األوسطتمد  الواملت املتمدة ك  خطورة التورط حبرب أهلية جديدة يف الررق س -د
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 السلبيات:
 .األوسطلررق اوتعميق نًوكها يف  يف جهودها لنرر جرأةستصبح طهراا أ ثر يف وترية تصاعدية و  اإلقليميمدي ا التإ -أ

م ااساااتيرار ساااات قاااد تزياااد يف عااادوهاااي سيا يااارااا هاااذق السياساااة ساااتدف   ااار ال وا ااانط  لتعزياااز سياسااااهتا املعادياااة إلإ -ب
وسيا ر  د وك  احملتمل  اإيرارب  د ي إىلجر  الواملت املتمدة  إىللتصعيد و ا إىل. وعدم ااستيرار املتزايد قد يؤدي اإلقليمي

 .أيضا  
 .داإلقليميبد الواملت املتمدة و ر ائها  ترات السياسيةاعد على ختًيف التو إا هذا اخليار ل  يس -ج
 

 سياسة االحتواء املعززة: -2
 ثر جدية أ ة ستبذا جهودا  ملت املتمدختلف هو أا الواامل األكرق. ويزكا  ك  اخليار الساب ا  أ ثر أت يد هذا اخليار هنجا   بدوي

لياات قاات األكنياة واآلزياز الع طرياق تعسلمة بال عا  ليس ع  طريق بيعه  املزيد ك  األ ،ملساعدة  ر ائها يف أدال هذق املهمة
دة الاااواملت املتمااا   اخناااراطا سيتضااامااستراااارية علاااى املساااتوى الت تي اااي واملساااتوى العمااا ين واملساااتوملت ااسااارتاتيجية. وهاااذ

 ابألعماا التاليةا 
 د.اإلقليميجرال كناورات عس رية دورية )جوية، وبرية، وحبرية( ك   ر ائها إ -

 عة وفعالية أ رب.بسر  إيرااكرار ة املعلوكات ااستخباراتية برأا  -

 دافه .أه يف حتييق داإلقليميل رتوين وكساعدة الرر ال حتسد التعاوا يف  اا األك  اإل -

 طوير كًاهي  فعالة للعمليات. تتيدمي النصح هل  يوا  يًية  -

 صوا أفضل املمارسات املدنية والعس رية واخلطط والبىن الدفاعية.كرار ته  خب -

 اخلاربال اتيجيدً اري  ااسارت بناال  تلاة أ ارب كا  املعلاى لتدريبية املتعلية ابلييادة العس رية وكلا  مبسااعدهت  تيدمي الدورات ا -
 يف العمليات اخلاصة وك افمة التمرد.

ا كاإا تنًياذها  ااا أيجي إا اوا اخللنرطة وااتًاق عليها خ ا قم   اكب دايًيد ودوا  لس التعليد ُتت كناقرة هذق األ
 انقصا  أو غري كوجود.

 جيابيات: اإل

ا، مباا يف ن لطاملاا رفضاوهالاكور الان طلبتهاا كانه  وا انط  و يذ األد بتنًاإلقليميساعد هذا اخليار على تطوير رغبة الرر ال ي -أ
 لعاب إىل إل اافةابلساوريد، ارهااب، واملسااعدة يف كو او  تاوطد ال جئاد ت احمللية والتعاوا يف ك افماة اإلص ياكل  اإل

 سرائيلي.دور كه  يف الصرا  الًلسطيين اإل



الرصد االستراتيجي     

 إىل عاا  ااجناارار خاااطر، وهااو كااا خياادم يف إبيااال الااواملت املتماادة بعياادا  اف  هااذا اخليااار علااى يضااور أكري ااي قلياال املحياا -ب
 .األوسطة على اليوة يف الررق اإلقليميالصراعات الطائًية و 

ف وقلاق إزال املخااو  خاري  ياوا العاامل،  ملياف يسااسالواملت املتمدة بد  ر ائها اآلصداقية ومسعة يعزز هذا اخليار ك -ج
 ائا.األكنية احملدقة أبصدق

ب زملدة ت اااليف د احلااد كاا  محلااة زعزعااة ااسااتيرار بسااباإليااراني ياااا جنماات هااذق ااساارتاتيجية فإهنااا قااد تًاارض علااى يف -د
 كواصلتها.

 السلبيات:

ياااق اليااادرة علاااى حتي إىلة أبنًساااه  رغااا  كعااارفته  أبهنااا  يًتياااروا رانيااااإليوا بضااارورة كعاجلاااة املخااااطر اإلقليميااايراااعر الرااار ال  -أ
 ابلتايل ست وا العواقب وخيمة عليه  وعلى الواملت املتمدة.هدافه  و أ

ز ق، وهاو كاا قاد حيًاًاو  تمبا ي ًي ك   داإلقليميتزويد الرر ال يف د تًرل هذق املساعدة احملدودة ك  الواملت املتمدة ق -ب
 .اإليراينالعدائية والتصعيد 

املت املتمادة ا الاو أوكوسا و ساتعتيداا ، إا أا طهاراا يطف ا  تلعب دورا  كساعد على أاصرار وا نط  إعلى الرغ  ك   -ج
 استهداف كصاى الواملت املتمدة يف املنطية. إىلمها لساسي، كا سيدف  يلًاهي احملرك األ

تمادة الاواملت امل امياق د أبااإلقليمياري الصميح، باد  ار ال الاواملت املتمادة غترسيت التصور،  إىلقد يؤدي هذا اخليار  -د
 ة طهراا. سؤولية كواجهعادة حتميل وا نط  كإ، وهو كا يعين اإليرايناخلطر  فمسب ك   أنا حتييدزيد ك  اجلهد ابمل

 سياسة التمرتس: -3
ملنطياة. وهاذا اساتنزافية يف ا كل يف كعاار نًهاا ابلوياأعرب كنعها ك  أتكد انتصااراهتا وُترياغ  إيراا  هذا اخليار لتعزيز كواجهة ص م  
الساورية  مل دعا  املعار اةيار قد يرس كية وقوهتا ااقتصادية وسيطرهتا السياسية. وهذا اخلمهورية اإلادة اجلكر سيضعض  إر األ
. عليهاا لعياوابتاكزياد كا   ، وفارضإيارااتر يا والبمري  واحل وكة العراقية، و ذل     يرب سيبريية كنخًضة املستوى  اد و 

 ويهاا وتتخلاى عا  ابح فيهاا مجكريلاة ي   إىليصااهلا إب ال الطارق املم ناة و  اإياراهدف هذق ااسرتاتيجية الرئيسي هو استنزاف 
 إىليجية حتتااج . وهذق ااسارتاتاهنيارق( التزاكاهتا اخلارجية بسبب افتيارها للموارد ال زكة ) ما يصل ك  ااحتاد السوفيايت قبيل

 عس رية على طهراا. افية سياسية و إمحلة عدوانية وإبداعية إلجياد طرق جديدة لًرض ت اليف 
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 جيابيات:اإل
 ي وا هذا اخليار أقل  لًة ك  سياسة املواجهة أو تغيري النظام.س -أ

 ابية. إجيوقت سيعطي هذا اخليار نتائج مبرور ال -ب
 .داإلقليمي أكري ا، وهذق ست وا نيطة كهمة لرر ال إيراا ي ملواجهة كري سيتطلب زملدة االتزام األ -ج
 .رااإيرة على كواجهة يرب ااستنزاف أ ثر ك  ب ثري لذا ست وا قاد إيراااملتمدة أغىن ك   إا الواملت -د
 

 السلبيات: 
قاد يضاعف وينهاا   كري اي  املتوسا  وابلتاايل فاإا الرااعب األ اافية للصاارا إا هاذق ااسارتاتيجية قاد تعااين اساتنزاف كصاادر إ -أ

 ة.اإليرانيقبل الييادة 
ممااا  لصاامود ملاادة اطااوااب يااراا، ويساامح ابلتااايل إلاأكري ااص كاا  فجااوة املااوارد كا  قااد ييل اا اإليااراينيديولوجياة واحلماااس إا اإل -ب

ا انط  يف ورطاة و ، وتيا  ًاقااإلنساي وا أقال ب ثاري مماا سات وا وا انط  كضاطرة  إياراا. وهاذا يعاين أا كاا ساتبذلا أكري اتتوق  
 استنزاف. 

كصاى الواملت  ري كتماثل،  اربةرجح بر ل غعلى األ سرتد إيراافإا ا هذق السياسة تعترب اسرتاتيجية كواجهة لذل  إ -ج
زياااد ايتمالياااة يكااار الاااذي قوياااة األ إياااراااملتمااادة يف أوقاااات وأكاااا   كااا  اختيارهاااا، ييااات سااات وا الاااواملت املتمااادة  اااعيًة و 

 التصعيد.
 أكري اااوا كاا  يمياااإلقليوا والراار ال داخلا هااذق السياسااة قااد تضاا  الااواملت املتماادة يف و اا  خطااري وقااد يطلااب النياااد الااا -د

 الواملت املتمدة يف املعر ة أ ثر. زجكر الذي يرب خبصوا املوارد، وهو األأ التزاكات 
 

 سياسة املواجهة: -4
 برا ل أقاوى يف يرااإعين كواجهة يف املنطية واليضال عليا يف بعض الدوا. وهذا ي اإليراينالنًوك  إل عافيسعى هذا اخليار  

م ق السياساة تساتلز للخطار. هاذ و املنااطق ييات كصااى الاواملت املتمادة كعر اةألن تسعى طهراا لنرر نًوكهاا فيهاا املناطق ا
يادها. وقاد يعاين و  األوساطلرارق اي تصعيد للمارب يف أ إىلول نها ل  تذهب  إيراااملزيد ك  املرار ة املبا رة األكري ية  د 
اا يعاين  ، أو كا  احملتمال ومحاسسد ويزب هللايف املنطية  نظام األ إيراايض يلًال هذا اخليار اختاك قرارات أ ثر عدوانية لتيو 

  افية.إ، وفرض ت اليف كالية إيرااداعا  لًرض عيوابت على إبجياد طرق أ ثر كل  إ
 جيابيات:اإل
   قوة طهراا يف املنطية على املدى اليريب.ك انية األفضل للمد كهذا اخليار يوفر اإل -أ

ادة عإعلى  إيرااجرب ا، وابلتايل ست  اد  بعد اآلر عزكها ل  ي وان بدوا  ارة وا مة وقوية لطهراا أبا عدوانيتها و إيعطي  -ب
 النظر وتيليص طموياهتا يف السيطرة.
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ا ه  لايس علاى التعااو وتراجيع إيارااد األ ثار قلياا  ييااا كو او  اإلقليمياعزز الع قات بد الواملت املتمادة و ار ائها ي -ج
 ثر ويسب جتاق مجلة ك  اليضامل بل واالتزام بتيدمي بتموي ت أساسية لتل  االتزاكات.أ 
و أدة ا كتماثلاة دى جدية الواملت املتمدة يف الييام حبارب كضااككوس و وغريها ك  اخلصوم ت ظهر  إىلقد توصل رسالة  -د

 حنال العامل ييت ت م  كصاحلها.أهجينة يف مجي  
 كري ي للتمدملت العس رية يف احلا ر واملستيبل.جليش األ  استعداد احتس   -ه

 السلبيات:
،   ت اوا رخيصاةلاا أهناا إ لى الرغ  ك  أا ت االيف هاذا اخلياار لا  ت اوا ابهظاة  ماا  انات يف يارب العاراق وافغانساتااع-أ

 امليبلة. الثماين إىلوستتطلب كليارات الدوارات يف السنوات األرب  
 مدة و ر ائها.ك  الواملت املت لديها كيزة أ رب ات بطريية غري تيليدية فإا طهرااف  العملي اإيرا إلتياا ا  نظر  -ب
يف محلاااة زعزعاااة  تمرارعلاااى ااساا إياااراا  د هاااذا اخلياااار خماااطر حماااددة، فااايم   أا تتصاااعد التاااوترات بسااارعة وأا تترااجيول اا -ج

راار ة ك إىلذا التصاعيد د ياؤدي ها. وقا العراق واخلليج كث     حلاق الضرر ابلواملت املتمدة ييت تتواجد كصاحلهاإااستيرار و 
 اندا  يرب  اكلة. إىلالروس وابلتايل 

هاذا اخلياار  وسايؤدي األوساطكري اي يف الرارق اا توساي  نطااق ااخناراط األظاات يياكري اي حتًقد ي وا لادى الراعب األ -د
 زكة سياسية.أ إىلر داخلي ولرمبا توت   ىليؤدي إا أخلق حتد ٍّ ك   أنا  إىل

 

 سياسة تغيري النظام: -5
ري ة لا  تغااإليرانيا ا اليياادةأوهو خيار كو خطورة  ربى ول   ا مي   صرف النظر عنا. السبب اجلوهري ورال هذا اخلياار هاو 

ا نط  ية. قد تستنتج و رادي ال  ارام كو عييدة كلتزكة بتصدير أفببساطة نظ ألهنا األوسطتصرفاهتا ابفتعاا املرا ل يف الررق 
س كي إلطاية ابلنظام املنطية هي اإل ااخلطرية يف إيرااسياسة  إلهنال ثر فعالية أا الطريية املؤ دة واألالعواكل ك  خ ا هذق 

 قيادة جديدة. على إنرالواملساعدة 
 االجيابيات:

 .اإلقليمييف العامل وأيد أه  أسباب عدم ااستيرار  لإلرهاب سييضي على أ رب دولة راعية -أ
امهة خبلاق وابلتاايل املسا ايناإليار ك اانت البررية والدمييراطية للرعب كام اإلأد تطلق العناا ق إيرااهذق الييادة اجلديدة يف  -ب

  رق أوسط أ ثر استيرارا .
لتيادم ى اايل قاد ياؤثر علاوابلتا األوساطلرارق ة الرادي الية قاد ييلال كا  التاوترات الطائًياة يف ااإليرانيا رييل هذق الييادة إ -ج

 حبملة كناهضة التطرف ااس كي يف املنطية.
 زب هللا.ي -إيرااة و إليرانيا-راا وكوس و وتنهي التمالًات السوريةة اجلديدة قد ت سر احملور بد طهاإليرانيهذق احل وكة  -د
 عس ري مم  . و غزوأابلنظام قد تسبب تغيريا  ب لًة أقل ك  أي يرب  لإلطايةا دع  هذق املعار ة احمللية إ -ه
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 السلبيات:
 .أكري او  إيرااهذا اخليار هو األ ثر ايتماا  لتًجري يرب أوس  بد  -أ

ا كعظ  أ وخصوصا   ري اأكقيام ي وكة تنسج  كصاحلها ك   علىس كي سيساعد قصال النظام اإلإا يوجد  ماا أبا  -ب
 يف املنطية. أكري اد ا يدعموا سياسات اإليراني

 ا.ملعار ة يىت اآلبيم   افة كظاهر الية، وقد جنمت ة حممية جيدا  وحمرتسة ويذرة ك  الثورة الداخنياإليرااحل وكة  -ج
دم يصااوا الااواملت عااا إجلهااود تغيااري النظااام. وابلتااايل فاا ة سااا عكنتيجااة إىل د يااؤدي اافتيااار للمعلوكااات ااسااتخباراتية قاا -د

 ت غري املطلوبة.دع  اجملموعا إىلاملتمدة على كعلوكات سليمة قد يؤدي 
اا  محلاة أ ثار إىلؤدي لنظام قد ي وا كريعة لزملدة اليما  وياكا ا ترًا اإكري ي ألنا د ك  الدع  األاإليرانيحيذر كعظ   -ه  ً عن

 على املعار د.
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 نص املشروع
  خرى ...النصف الغريب ك  ال رة األر ية وألغراضٍّ أ إىلويزب هللا  إيرااملن  املزيد ك  وصوا 

 

 القسم األول: عنوان قصري
  .ر ية"غريب ك  ال رة األالنصف ال إىلويزب هللا  إيرااخوا ملن  د 2017هذا اليانوا على أنا "قانوا  إىلقد يرار 

 

 القسم الثاين: ما مت التوصل له
 وجد ال ونغرس كا يليا

لًد ا هيئة حمل، وجهت ، علي عيسى مشص وهو كواط  ابراغواملين لبناين لا ع قة حبزب هللا2017يزيراا  26يف  -1
راغواي، رجنتد، واباأل ثية بدد الث ات بعد اعتيالا يف كنطية احلدو هتمة اإلجتار ابملخدر  ااحتاديةيف كياكي ال ربى 

 الواملت املتمدة. إىلحماولة هتريب  و ايد  والربازيل بتهمة
، مبا يف زب هللاحليدمي الدع  تأعلنت وزارة العدا ع  اعتياا علي  وراين وساكر الدبق حملاولة  2017يزيراا  8يف  -2

 قناة يفجرالات األكنية تتب  اإلبييام واإلسرائيلية وال  يةري لة حتديد أكا   السًارات األككل  يف بنما، ومشلت احملاو 
 بنما.

فاد فيها أل ونغرس اهادة أكام  قدم قائد الييادة اجلنوبية للواملت املتمدة األكرياا  ورت تيد  2017يف نيساا  -3
ق، وك  ختًيض رية لليلسألة كثكالغريب هو دائما  يف اجملاا  اإليراينيف رعاية اإلرهاب، التورط  ة" مالة كستمر 

 ة.إعادة بنال ع قاهتا يف املنطي إىل إيرااعليها رمبا تسعى  ااقتصاديةالعيوابت 
ًتا مسسار فر ت الواملت املتمدة عيوابت على انئب الرئيس الًنزويلي طارق العصاكي وصن   2017يف  باط  -4

 بد CNNالواملت املتمدة. ويف وقت ايق ربط حتييق أجرتا  ب ة  إىلخمدرات للدوال يسه ل وصوا املخدرات 

                                                           
 ترمجة سمر يتي ، كتدرجة يف كديرية الدراسات ااسرتاتيجية.   6

 /bill/3118/text-ongress/housec-115thhttps://www.congress.gov/bill   مي   كراجعة النص اإلن ليزي لليانوا امليرتح عرب اللين  أدانقا  7
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ك  بينه  أ خاا  األوسطألفراد ك  الررق  فنزوي جواز سًر وهوية  خصية صادرة ك   173"العصاكي و
 ا حبزب هللا اإلرهايب".كرتبطو 

 لرهراي  و واب. ويف فنزو  يضا  أة، زائرا  ي ا ال تينكري يس  روياين بزملرتا األوىل أل اإليراينقام الرئيس  2016يف أيلوا  -5
 غوا وفنزوي .وني ارا مل سي جواد  ريف بوليًيا و يلي و واب واأل وادور وا اإليراينزار وزير اخلارجية  كاتا

نوا الثاين اا يف  الربتو نيسميف األرجنتد أا وفاة املدعي اخلاا أ ااحتاديادعى املدعي العام  2016يف  باط  -6
دة بلداا يف ة يف عانياإلير  نت جرمية قتل. و اا نيسماا قد نرر يف وقتٍّ سابق تيريري  يوثياا األنرطة ا 2015

 يليلها ك  أمهيةري نر لتدي   املنطية، وقد م   وى قضائية  د الرئيسة األرجنتينية السابية  ريستينا فراننديز
تل ا( وق  ينية اإلسرائيلية املررت ة )أكيلى الرابطة األرجنتع 1994ة يف اهلجوم اإلرهايب الذي وق  عام اإليرانياملرار ة 

  خصا . 85 فيا
كررو    جزل ك    ية ع  تً ي   ب ة حلزب هللاري ، أعلنت إدارة ك افمة املخدرات األك2017يف  باط  -7

جوا  نسهللايف يزب  ارجي" اساندرا" الذي أ د أا أعضال ك   م  الرؤوا التجارية التاب  ملنظمة األك  اخل
 و".نًيًاداجلنوبية كثل "ا أوفينيا دي إ أكري اع قات جتارية ك   اراتي ت املخدرات يف 

رة ل ودق يف النصف الغريب لاف  على وجيوا اإلرهاب فإا يزب هللا حي 2015ووفيا  لتيرير وزارة اخلارجية لعام  -8
ية بنال بنية حتت ىلإراكية  ودا   " ترمل "جهيرار وا يف أنرطة لدع  التنظي سري  وكؤيدي األر ية، عرب "أعضال وكي  

 .رروعة"اجلنوبية ومج  األكواا ك  خ ا الوسائل املرروعة وغري امل أكري احلزب هللا يف 
ا ل ونغرس كًيدا  أبا أكام الي برهادتأدىل اليائد السابق للييادة اجلنوبية للواملت املتمدة اجلنراا  ي 2015يف عام  -9

أو   ا ال تينيةري كهاب ك  أل اإلر احملدودة جتعل ك  الصعب إجرال تييي   اكل لعمليات ُتوي يةااستخبارات"قدراتنا 
 فه  نطاق التعاوا احملتمل بد الرب ات اإلرهابية واإلجراكية".

  عصابة سج زب هللا ساعد، نررت وسائل اإلع م الربازيلية تيارير للررطة  رًت أا ي2014يف ترري  الثاين  -10
  املرتبطد حبزبصل لبناينال ك  أاحلصوا على أسلمة كيابل محاية السجن يف لس قيادة العاصمة األوىل، برازيلية، 

راز طبي  كتًجرات ك   اعدوا يفسهللا  أا املهربد اللبنانيد املرتبطد حبزب أيضا  هللا. ووجدت هذق التيارير نًسها 
C4  هذق العصابة سرقتها ك  الباراغواي. أا ي زع 

  كفيد أبنا اط  لبناين أ، أليت  رطة ك افمة اإلرهاب اليبض على حممد مهدر، وهو كو 2014ترري  الثاين يف  -11
طة مشلت أكا   كرتب ا أهدافايد أبعناصر يزب هللا، بعد العثور على آاثر للمواد املتًجرة والصواعق يف كنزلا. وأف

 هودي.م  اليليما، وكؤسسات اجملتابإلسرائيليد واليهود يف بريو، والسًارة اإلسرائيلية يف 
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زب هللا لا جدت أا يو تعددة يصن ف يزب هللا ك  قبل وزارة اخلارجية  منظمة إرهابية أجنبية. ول   تيارير ك  -12
 يف النصف الغريب األكواا ة غسلجتار ابملخدرات وأنرطع قات  برية وكتوسعة ابجلرمية املنظمة عرب الوطنية واا

 يل.ولوكبيا والرباز بية يف   ولوككل  الررا ات ك  لوس زيتلس واليوات املسلمة الثورية ال لل رة األر ية. مبا يف
ر ات يف كنطية احلدود  فردا  وأرب   11، فر ت الواملت املتمدة عيوابت على 2017واعتبارا  ك  يزيراا   -13

كتعددة  . غري أا تياريرزب هللاحلتاب  الث ثية )األرجنتد وابراغواي والربازيل( لتورطه  يف  ب ات ُتويل اإلرهاب ال
ًوا بر ل خاا  فراد كصن  ل األ أنا على الرغ  ك  التدابري الن اختذهتا الواملت املتمدة فإا بعض هؤاتبد  

 إىللوا قادري  على الوصوا ا يزاو 2001الصادر يف أيلوا  13224 إرهابيد عامليد مبوجب األكر التنًيذي رق  
 لعاملي.النظام املايل ا

 

 القسم الثالث: بيان السياسة
 2015زب هللا لعام حلالدويل  للتمويانة يف قانوا كن  ياسة املبي  ت املتمدة هي كواصلة السأا سياسة الوامل ال ونغرسعل  ي

لعام  رة الغريباا يف نصف ال ك افمة إير احل وكية املوسعة املو مة يف قانوا ( وااسرتاتيجية 102-114ا العام )اليانو 
لجهود ألولوية لالغريب، وإعطال ويزب هللا يف نصف ال رة ا إيراا( ملن  املزيد ك  اخرتاق 220-112)اليانوا العام  2012

اكلة يف ري املرروعة العغزب هللا  ات يالدبلوكاسية للواملت املتمدة إل راك البلداا يف نصف ال رة الغريب لعرقلة وتيويض  ب
 املنطية.

 

 طلحات جتاوزانه يف الرتمجة لعدم لزومه(مصتعريفات )تعريف  القسم الرابع:
  ات يزب هللا غريتدكري  بقلة و وعر  إيراااسرتاتيجية الواملت املتمدة ملن  األنرطة املعادية ك  قبل  القسم اخلامس:

 املرغوب فيها يف النصف الغريب.
ية غرس املعنجلاا ال ون إىلارجية يانوا، ييدم وزير اخلك  اتريت س  هذا ال يوكا   180بر ل عام. ويف كوعد ا يتجاوز أ( 

ريب،  نصف ال رة الغيفملرروعة ا غري وتعطيل وتيويض  ب ات يزب هللا إيراااسرتاتيجية ملن  األنرطة العدائية الن تيوم هبا 
 والنا

صاى ملتمدة حلماية كلواملت اااسة حتدد أولوملت وزارة اخلارجية، ابلتنسيق ك  الو اات التنًيذية األخرى، لتمديد سي .1
 .يف نصف ال رة الغريب ة ويزب هللااإليرانيالواملت املتمدة ك  التهديدات 

 رى، لضماا تباداذية األخلتنًياحتوي على كياربة ي وكية  اكلة ييودها وزير اخلارجية، ابلتنسيق ك  و اات السلطة  .2
 هللاد أو  ب ات يزب ية أبفراملتعلهتاكات والعيوابت والتسميات ااملعلوكات وااعرتا ات وااعتياات والتميييات واا

 كصاى الواملت يية تدع ة بطر يف النصف الغريب ك  ال رة األر ية، كت اكلة وكنسية وعاكة ك  قبل الواملت املتمد
 املتمدة.
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دد .3 ي  األدوات مج تستخدم والنى الن ترمل كدخ ت الو اات التنًيذية األخر محلة تعطيل  ب ية كضادة الرب ة  حت 
 األكري ية الوطنية املناسبة.

ية يف املنطية رب الوطناكية عة ويزب هللا يف نصف ال رة الغريب وع قاهت  ابملنظمات اإلجر اإليرانيتصف األنرطة  .4
نية  ا ال تيري ات أكا لتأ ري خداكهواستخداكها لتجارة السل  األساسية يف املنطية ل خنراط يف أنرطة غري كرروعة واست
  ملتمدة، فض   عواملت اال ىلإوال ارييب، مبا يف كل  ك  خ ا برانكج املواطنة ع  طريق ااستثمار سعيا  للدخوا 

 خطة ملعاجلة أي كواط   عف أكنية للواملت املتمدة.
ية  ا ال تينري  أك يفب هللاطة يز جلمي  العيوابت كات الصلة الن تًر ها الواملت املتمدة على أنر تتضم  استعرا ا   .5

 استخداكها وفعاليتها وأي ثغرات يف اليدرات. وكنطية البمر ال ارييب، وتيييما  
قانوا السلطات األساسية لوزارة  ك  36تتضم  كراجعة استخدام برانكج امل اف ت التاب  لوزارة اخلارجية مبوجب املادة  .6

ي  لًعالية هذا  ذل  تييو وعة،  الًاعلد و ب اهت  غري املرر على كعلوكات تتعلق أبفراد يزب هللا اخلارجية للمصوا
 الربانكج املخصص استهداف "يزب هللا" يف نصف ال رة الغريب.

ة  ا ال تينيري أك الية يفات املتتضم  كراجعة جلمي  العيوابت كات الصلة الن تًر ها الواملت املتمدة على املؤسس .7
التمويل الدويل ع  يزب هللا لعام  ك  قانوا كن  102نة يف املادة يف األنرطة املبي   وكنطية البمر ال ارييب الن تررتك

 ، وتييي  استخدام الص ييات املبينة، وفاعليتها، وتوصيات التمسد.2015
ف ال رة نص لدوا، يفاا ك  وتصف  ب ات الدع  اإلجراكي التابعة حلزب هللا، مبا يف كل  التسهي ت الن يتلياه .8

لبلد على اوعة وبنال قدرة ري املرر غب ات وجز كياربة الواملت املتمدة جتاق الرر ال يف املنطية ملعاجلة هذق الر، وتالغريب
 .ك افمة األنرطة اإلجراكية عرب الوطنية الن ييوم هبا يزب هللا

  الًاعلد يفيزب هللا صرد عناترمل استعرا ا  لإلجرالات الن تتخذها احل وكات يف نصف ال رة الغريب ك  أجل حتدي .9
ا  ري لتجارية يف أكصاحله  الى كعأو   ا ال تينية والتمييق كعه  وكيا اهت ، وتطبيق العيوابت إكا عليه   خصيا  ري أك

 اإرادهتلن تسهل ابت أو اض عيو ال تينية، و ذل  توصيات يوا حترك احل وكة األكري ية جتاق احل وكات الن ترفض فر 
  ا ال تينية.ري أك يف املرروعة املتمر زة أنرطة يزب هللا غري

 

 ة الغريبال ر  ااخنراط األكري ي الثنائي واملتعدد األطراف بوجا "يزب هللا" يف نصف القسم السادس:

ية األولو خلارجية على إعطال ايوكا  ك  اتريت س  هذا اليانوا، حيت الرئيس وزير  90الثنائيا يف كوعد أقصاق  ااخنراط –أ 
 حل وكات على كن اال قدرة ا وبنلواملت املتمدة ك  بلداا نصف ال رة الغريب ك  أجل زملدة التعاو دبلوكاسية ا طخنراا

ذا ااخنراط هقد يرمل و نطية. وتعطيل  ب ات يزب هللا غري املرروعة العاكلة يف امل إيراااألنرطة العدائية ك  جانب 
 الدبلوكاسيا
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لى وهلا، واهلجوم عجتميد أصيها، و ات غري املرروعة وفضمها، وإليال اليبض على كرت باستهداف الرب  إىلاجلهود الراكية  .1
 .دوليةواستخدام يزب هللا للرب ات غري املرروعة للنظ  التجارية واملصرفية ال إيراااستخدام 

اكوا ة، مب  فيه  احملي املنط" يفإلغال أو رفض أت ريات الدخوا ك  قبل املتورطد يف نراط "يزب هللا إىلاجلهود الراكية  .2
يزب هللا   ملواجهة ُتويلاك تدابري اختواحملاسبوا والرر ال التجاريوا وكيدكو اخلدكات والسياسيوا الذي  يسهلوا أو يًرلوا يف

 غري املررو   م  نظاكه  اليضائي.
ملايل، ة على التمييق ايز اليدر ، وتعز كساعدة الدوا الراغبة يف و   ترريعات مل افمة اجلرمية املنظمة إىلاجلهود الراكية  .3

 وو   لوكج قضائي  اكل مل افمة اجلرمية املنظمة يف أكا   تعاين ك  الًساد.
 إقنا  احل وكات يف املنطية إدراج يزب هللا  منظمة إرهابية. إىلاجلهود الراكية  .4

 املتعدد األطراف االخنراط –ب 
 كا يليا ةإ اف 2015لتمويل الدويل حلزب هللا لعام  تعديل الباب األوا ك  قانوا كن  امت -بر ل عام -1

 بلوماسية.املبادرات الد - 103''البند 
 يعترب الكونغرس)أ( "   

 .ةطوة إجيابي( أا تصنيف يزب هللا  منظمة إرهابية ك  قبل  لس التعاوا اخلليجي ميثل خ1)"        
عزيز عاوا اخلليجي لت لس الت لدوا ريها ك  املرورة ال زكة( جيب على الواملت املتمدة تيدمي املرورة الًنية وغ2)"

 فعالية كل  التصنيف.
 

 -ت س  هذا اليس ، يصدر الرئيس تعليماتا ك  اتري يوكا   90ويف كوعد أقصاق  - )ب( املبادرات الدبلوماسية"  
نظمة الدوا كلدع  يف لى أتكد اعمل ع ية للري املمثل الدائ  للواملت املتمدة لدى كنظمة الدوا األك إىل (1)"         

عة العاكلة يف ري املررو  غهللا ية إلصدار قرار يعل  أا يزب هللا كنظمة إرهابية ويعاجل كسألة  ب ات يزب ري األك
 .املنطية

ة ا املرار اا الدو ع  اكتث كد تيريرأتسًري الواملت املتمدة لدى كنظمة األك  والتعاوا يف أورواب للعمل على  (2)"         
جا  والرت يز بو هللالق حبزب ب" فيما يتعملنظمة األك  والتعاوا يف أورواب "اإلطار املويد مل افمة اإلرها 1063لليرار رق  

ملرروعة، وا دية غري اقتصاخاا على ص يية "قم  ُتويل اإلرهاب، مبا يف كل  ص تا بغسل األكواا واألنرطة اا
  .ر ال ارييبنطية البمة وك ا ال تينيري رب األطلسي، مبا يف كل  الع قات ك  أكسيما فيما يتعلق ابلع قات ع

الات املعنية ابإلجر  قة العمليف كل  فر   ية للعمل ك  املنتدملت الدولية، مباري ( دبلوكاسيو الواملت املتمدة األك3)"        
و املساعدة أدع  أو التيسري  تيدم ال النة البمر ال ارييب ا ال تينية وكنطيري املالية، لتمديد ال ياانت احل وكية داخل أك

 لألفراد املنتسبد حلزب هللا يف نصف ال رة الغريب.
 

بعاد كلا  ملادة ا تتجااوز ثا ث  يوكاا   180كا  اتريات سا  هاذا البااب و ال  يوكاا   90ويف كوعد أقصااق  - )ث( تقرير" 
الع قاات باد و ياة مبجلاس الناواب واللجناة املعنياة ابلتجاارة اخلارجياة جلناة الراؤوا اخلارج إىلسنوات، ييدم وزيار اخلارجياة 



الرصد االستراتيجي     

سائل املبيناة  ية فيما يتعلق ابملري يصف جهود املمثل الدائ  للواملت املتمدة لدى كنظمة الدوا األك  لس الريوخ تيريرا  
ملسااائل يف أورواب فيمااا يتعلااق اب(، جهااود سااًري الااواملت املتماادة لاادى كنظمااة األكاا  والتعاااوا 1)ب() يف الًياارة الًرعيااة

(، واجلهاود الان يباذهلا دبلوكاسايو الاواملت املتمادة فيماا يتعلاق ابملساائل املوصاوفة يف 2)ب() املوصوفة يف اليس  الًرعاي
 .("3اليس  الًرعي )ب()

 

 القسم السابع: ملخصات الرقابة التشريعية
نرطة اتيجية كن  األنًيذ اسرت رجية لتسنوية تستعرض جهود وزارة اخلاجلاا ال ونغرس املعنية إياطات  إىلييدم وزير اخلارجية 
ة وكرار  5ب اليس  ريب مبوج رة الغاملرروعة يف نصف التعطيل وتيويض  ب ات يزب هللا غري و  إيرااالعدائية الن تيوم هبا 

لن اوالتعدي ت  6س  للي فيا  و غريب الواملت املتمدة الثنائية واملتعددة األطراف فيما يتعلق حبزب هللا يف نصف ال رة ال
 أدخلت.

 

 القسم الثامن: هيئة تنظيمية
نًيذ ا اليانوا اللوائح ال زكة لتيوكا  ك  اتريت س  هذ 120يصدر الرئيس، يف كوعد أقصاق أا )أ( بر ل عام، على الرئيس  

 هذا اليانوا والتعدي ت الن أدخلها هذا اليانوا.
س ا ال ونغر أ(، ي عل  الرئيس جلا)أملم ك  صدور اللوائح مبوجب الًيرة الًرعية  10ا ييل ع  ال ونغرس. قبل كا  إىل)ب( 

 املعنية ابألنظمة امليرتية وأي ام هذا اليانوا الن تنًذها اللوائح.
 

 االنتهاءالقسم التاسع: يف إعالن 
قانوا  ك  303يف املادة  املبينة لباتيًي ابملتط رس أا يزب هللاغينتهي هذا اليانوا يف التاريت الذي يثبت فيا الرئيس لل ون

 .2015كن  التمويل الدويل حلزب هللا لعام 

 

 






