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 سرتاتيجية العسكرية األمريكيةاال

 (2001 -1993يف عهد الرئيس بيل كلينتون )

  م. واثق حممد براك السعدونأ.

4/5/2014 تأريخ القبول: 2/4/2014 تأريخ التقديم:  

 مقدمة: 
يواجه أي باحث يروم الكتابة عن موضوع اإلستراتيجيات العسكرية األمريكية، سواء       

ابقة، أو التي يتوقع تطبيقها مستقباًل، صعوبة في تحديد مجمل التي طبقت في حقب س
أهداف اإلستراتيجية العسكرية األمريكية لمدة ما من تاريخ الواليات المتحدة، أو اإلحاطة 
التامة بكل مضامين تلك اإلستراتيجية، مهما تيسر لذلك الباحث من معلومات أو وثائق، 

صنع القرار في ذلك البلد، ذلك ألن معظم أو لقاءات مع شخصيات على صلة بدوائر 
اإلستراتيجيات العسكرية األمريكية تنطوي في جزء مهم منها على أهداف و وسائل 
مخفية، إلى جانب المعلنة منها، ويتم تداول تلك األجزاء غير المعلنة من اإلستراتيجيات 

بدرجة عالية من العسكرية بين السياسيين والعسكريين المعنيين في الواليات المتحدة 
الكتمان، وبأقل ما يمكن من التوثيق. لذلك يحاول معظم الباحثين المهتمين بهذا الشأن 
بناء تصوراتهم عن توجهات اإلستراتيجيات العسكرية األمريكية باالعتماد على المعلومات 
والمعطيات المتاحة، وعلى تسريبات المعلومات غير المؤكدة التي تتسق مع الغايات 

ومة لتلك اإلستراتيجيات، وعلى تحليل مدلوالت المواقف واألحداث المهمة، التي المعل
يستعان بها لسد ثغرات المعلومات المحجوبة. ويبقى معيار مقبولية الدراسات التي تخوض 
في هذا الشأن هو إنسجامها مع اإلطار العام لتلك اإلستراتيجيات ومع الرصانة والمنطق 

 مي.المطلوبين في البحث العل
يهدف هذا البحث إلى بيان أهم معالم اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في عهد      

 -Bill"Clinton "Jefferson  William1993) كلينتون "بيل" ويليام جيفرسونالرئيس 

                                                 

  مركز الدراسات اإلقليمية/ جامعة الموصلواالستراتيجيةقسم الدراسات السياسية / 
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(، وقد قسم البحث إلى أربعة محاور لتحقيق هذه الغاية؛ خصص المحور األول 2001
ة العسكرية( للتعريف ببعض المصطلحات والمفاهيم  العسكرية الموسوم )ماهية اإلستراتيجي

التي وجد من الضروري تكوين فكرة عنها قبل الولوج لثنايا البحث. أما المحور الثاني 
الموسوم )تأثير نهاية الحرب الباردة في اإلستراتيجية العسكرية األمريكية( فقد كان مدخاًل 

تجاهات العامة لسإستراتيجية العسكرية األمريكية تاريخيًا للموضوع، سلط األضواء على اإل
قبل تولي كلينتون الرئاسة. ثم تناول المحور الثالث الموسوم )توجهات اإلستراتيجية 
العسكرية األمريكية في عهد الرئيس كلينتون( العوامل التي أدت إلى تحديد توجهات 

وفي السياق نفسه، استعرض اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في عهد الرئيس كلينتون. 
المحور الرابع الموسوم )تطبيقات اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في عهد الرئيس 
كلينتون( العمليات العسكرية التي قامت القوات األمريكية خالل مدتي رئاسة كلينتون، 

س. والتي كانت منسجمة مع توجهات اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في عهد ذلك الرئي
 وختم البحث بخاتمة تضمنت أهم اإلستنتاجات التي توصل إليها البحث.

 ماهية اإلستراتيجية العسكرية: .1
تناول الكثير من الكتاب والمفكرين االستراتيجيين والقادة العسكريين موضوع        

، الزعيم Otto von Bismarckبسمارك "أوتو فون  اإلستراتيجية العسكرية، من أمثال
والجنرال كارل (، 1898توفي  -1815)ولد البروسي، ومستشار ألمانيا فيما بعد السياسي 

، القائد والمؤرخ العسكري البروسي )ولد Carl von Clausewits فون كالوزفيتز
، Helmuth von Moltke موليتكه الجنرال هيلموت فون ، و(1)(1831توفي  -1780

 Andréوالجنرال أندريه بوفر  (،1891توفي  -1800القائد العسكري البروسي)ولد 

                                                 
في مدينة  1831في مدينة )ماغدبورغ( األلمانية وتوفي عام  1780كارل فون كالوزفيتز جنرال ومؤرخ حربي بروسي ولد عام  (1)

( أي )في Vom Kriege) -باللغة األلمانية –. من أهم مؤلفاته كتاب في الوقت الحاضر التي تقع ضمن حدود بولندا ))بريسالو
الحرب(. تركت كتاباته حول الفلسفة والتكتيك )التعبية( واإلستراتيجية )السوق( أثرا عميقا في المجال العسكري في البلدان الغربية. 

تستعمل في عدة مجاالت مثل قيادة المؤسسات والتسويق. ويعد من تدرس أفكاره في العديد من األكاديميات العسكرية كما أنها 
 :أكبر المفكرين العسكريين شهرة وتأثيرا على مر التاريخ. ينظر

- Christopher Bassford," Clausewitz and His Works", 23/ 9/ 2012. 
<http://www.clausewitz.com/readings/Bassford/Cworks/Works.htm> 
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Beaufre، (، وليدل هارت 1975توفي  -1902)ولد القائد العسكري الفرنسيBasil 
Henry Liddell Hart1895)ولد ، العسكري السابق والمفكر اإلستراتيجي البريطاني- 

( ...وآخرون"، وقد حددوا لها مفاهيم وتعاريف مختلفة كل حسب اجتهاده، إذ 1970توفي 
ها كالوزفيتز على أنها "فن إستخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية"، ويتفق ليدل يعرف

هارت مع كالوزفيتز حينما يرى أنها "فن توزيع واستخدام مختلف الوسائل العسكرية 
هو  من بين المفاهيم األكثر تداواًل لسإستراتيجية العسكريةو ، (1)لتحقيق أهداف سياسية"

الوسائل التي تعالج الوضع الكلي للصراعات المحتملة التي "علم وفن إعداد الخطط و 
تستخدم فيها القوة بشكل مباشر أو غير مباشر )التهديد باستخدامها(، من أجل تحقيق 

في  اإلستراتيجية العسكرية األهداف السياسية التي يتعذر تنفيذها بوسائل أخرى. وتعرف
تحديد مراحل صياغة اإلستراتيجية ويمكن  .(3)مناهج العلوم العسكرية بالـ)السوق("

 :(4)العسكرية بالخطوات اآلتية
أ. تحديد أهداف اإلستراتيجية: تستمد اإلستراتيجية العسكرية أهدافها من اعتبارات السياسة 

 المكرسة لحماية المصالح الوطنية أو تعزيزها. 
يجية العسكرية ب. تحديد المفاهيم اإلستراتيجية: أي تحديد طرائق تحقيق أهداف اإلسترات

 بإستخدام أدوات القوة. وأدوات القوة هي تجسيد لعناصر القوة )موارد الدولة( المتاحة فعاًل. 
ج. تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذ اإلستراتيجية: أي تحديد أنماط ومستويات الموارد 

 الضرورية لدعم طرائق تنفيذ اإلستراتيجية العسكرية.
تحديد مدى مالئمة اإلستراتيجية العسكرية لتحقيق األهداف  د. تقييم اإلستراتيجية: أي 

 المطلوبة. 

                                                 
(2) Ibid. 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 3، ط1عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج (3)
   .170 -169(، ص ص 1986

هاري آر. يارغر، اإلستراتيجية ومحترفو األمن القومي: التفكير اإلستراتيجي وصياغة اإلستراتيجية في  (4)
(، ص 2011ات والبحوث اإلستراتيجية، )أبو ظبي، ، مركز اإلمارات للدراس1القرن الحادي والعشرين، ط

 .      258 -235ص
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جراء  هـ. تقويم اإلستراتيجية: وتتضمن هذه العملية تحديد مستويات النجاح، أو الفشل، وا 
 التعديالت الالزمة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية.

ولة، يتضمن مطبوع ولبيان تأثير القدرات العسكرية في التخطيط اإلستراتيجي للد     
صادر عن هيئة األركان المشتركة للجيش األمريكي، ويدرس في كلية الحرب األمريكية، 

 :(5)تعريفًا بمستويات اإلستراتيجية المرتبطة بالعنصر العسكري لقوة الدولة، وكما يلي
ر أواًل. اإلستراتيجية العليا للدولة: هي إستراتيجية شاملة، تلخص الرؤية الوطنية لتطوي

وتطبيق وتنسيق جميع أدوات القوة الوطنية)الدبلوماسية، واإلقتصادية، والعسكرية، 
والمعلوماتية( بهدف تحقيق األهداف اإلستراتيجية الكبرى، المتمثلة بـ)حماية األمن القومي، 
وتعزيز إزدهار اإلقتصاد الوطني، ونشر القيم الوطنية(. وقد تكون اإلستراتيجية العليا 

 ظل مستترة ضمن الدوائر المعنية.معلنة، أو ت
ثانيًا. إستراتيجية األمن القومي:هي فن وعلم إستخدام أدوات القوة الوطنية، وتطويرها، 

 والتنسيق بينها، لتحقيق أهداف تخدم األمن القومي.
ستخدامها  ثالثًا. اإلستراتيجية العسكرية الوطنية: هي فن وعلم توزيع القوة العسكرية وا 

 وطنية في السلم والحرب.لتحقيق أهداف 
رابعًا. إستراتيجية مسرح العمليات: هي فن وعلم تطوير مفاهيم إستراتيجية متكاملة، 
ووضع مسارات العمل الموجه نحو تحقيق أهداف السياسة األمنية واإلستراتيجية األمنية 

أو بتنفيذ لكل من الدولة المعنية وحلفائها، وذلك باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، 
 عمليات ال تتضمن استخدام القوة ضمن مسرح العمليات، مثل)التدريبات العسكرية(.

 . تأثير نهاية الحرب الباردة في اإلستراتيجية العسكرية األمريكية:2
بعــد انتهـــاء الحـــرب البــاردة، كـــان علـــى الحكومـــات األمريكيــة التـــي عاصـــرت هـــذا 

تها الخارجيــة وسياســة األمــن القــومي، علــى الحــدث، أو أعقبتــه، أن تعيــد النظــر فــي سياســ
ضوء إنها باتـت القـوة العظمـى الوحيـدة فـي العـالم أجمـع، ولـم تكـن إعـادة النظـر تلـك مهمـة 
ســهلة؛ بانعــدام وجــود تهديــد حقيقــي وواضــح لألمــن القــومي األمريكــي، يحشــد تأييــد القــوى 

لمواجهتــه. فــانطلق الشــعبية، ويحــتم وقوفهــا صــفًا واحــدًا، ويتطلــب انتهــاج مبــاد  واضــحة 
                                                 

 . 46 -45المصدر نفسه، ص ص  (5)
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التخطـيط اإلســتراتيجي العســكري األمريكـي فــي تســعينات القــرن العشـرين مــن فرضــية وجــود 
مصـــادر جديـــدة للتهديـــد، مثـــل احتماليـــة صـــعود قـــوة عظمـــى جديـــدة )قـــد تكـــون الصـــين أو 
روسيا اإلتحادية أو اليابان أو ألمانيا(، أو تصرفات عدوانية من بعض القـوى اإلقليميـة، أو 

أســلحة الــدمار الشــامل، أو "اإلرهــاب"، أو تجــارة المخــدرات. ومــن بــين "المرشــحين"  انتشــار
الكثيـــرين لتهديـــد الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، اصـــطنع منـــذ مطلـــع التســـعينات عـــدو جديـــد 
بهيئــة " الــدول الخارجــة علــى القــانون" أو "دول محــور الشــر" مثــل العــراق وكوريــا الشــمالية 

يران وسوريا وليبيا  .(6)وا 
 George Herbert )جورج هربرت واكر بوش لقد تمثل التحدي األساس للرئيس     

Walker Bush 1989- 1993 سلف الرئيس كلينتون، بكيفية إدارة انتقال آمن من ،)
 عالم الحرب الباردة 

إلى النظام العالمي الجديد. وكان الهدف األمني الرئيس إلدارة الرئيس بوش خالل تلك 
المية، هو التأكد من عدم ظهور أي منافس جديد للواليات المتحدة في عالم التحوالت الع

ما بعد االتحاد السوفيتي، وضمان الهيمنة العالمية للقوة العسكرية األمريكية. إذ ورد في 
 Dick إحدى وثائق وزارة الدفاع األمريكية في تلك المرحلة وعندما كان ديك تشيني 

Cheney ،الهدف من إستراتيجية الدفاع اإلقليمية الجديدة، هو وزيرا للدفاع:"ببساطة
تمكين الواليات المتحدة من القيادة خالل تشكيل المستقبل المجهول للعالم، للحفاظ على 

. وقد ذكر (7)نصرها في الحرب الباردة وتعزيزه، والذي دفعت من أجله تضحيات كبيرة"
نيسان/ أبريل من العام  الرئيس بوش األب في تصريح أدلى به في الثالث عشر من

                                                 
تعرف الدول الخارجة على القانون)من وجهة النظر األمريكية( بأنها الدول المحكومة من قبل أنظمة  (6)

إنها بحوزتها فعاًل(،  أسلحة دمار شامل )أوغير ديمقراطية، ال تحترم حقوق اإلنسان، وتتطلع لحيازة 
هارالد مولر و شتيفاني  وتدعم اإلرهاب، وتهدد المصالح الحيوية للواليات المتحدة األمريكية. ينظر:

زونيوس، التدخل العسكري واألسلحة النووية، ترجمة: عدنان عباس علي، سلسلة دراسات عالمية، 
 . 25، 22(، ص ص2007)أبو ظبي، ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 1(، ط64ع)

(7)James M. Goldgeier and Michael McFaul, Power and purpose: U.S. policy 
toward Russia after the Cold War, Brookings Institution Press, (Washington, 
D.C., 2003), p9. 
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في كلية القوة الجوية األمريكية في قاعدة ماكسويل الجوية في أالباما:"إن رؤية  1991
)العالم الجديد( ال تعني التنازل عن سيادتنا وأولوياتنا الوطنية، أو التجرد عن مصالحنا 

التي تفرضها لصالح المصالح العالمية المشتركة، بل إنها رؤية توضح المسؤولية الجديدة 
نجاحاتنا وتفوقنا على المستوى العالمي، وتشير إلى طرق جديدة للعمل مع األمم األخرى 

 .(8)لردع العدوان، وتحقيق االستقرار، وتحقيق االزدهار، وقبل كل شيء، تحقيق السالم"
كما ورد في خطاب الرئيس األمريكي جورج هربرت ووكر بوش حول )حالة اإلتحاد(      

اه أمام الجلسة المشتركة للكونغرس في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير الذي ألق
العبارات التالية:"إن الكثير من الخير يمكن يأتي من االستخدام الحكيم  1992من العام 

للقوة"، و"هنالك تسليم عالمي اآلن بأن الواليات المتحدة األمريكية هي القوة العسكرية 
الذي يسير في طريق الحق ال يخشى من تفوق القوة األمريكية، بل األعظم"، و"العالم 

. (9)يؤيدها ويثق بأنها ستكون قوة عادلة، وقادرة على ضبط نفسها، وتفعل ما هو صائب"
ودعا الرئيس بوش األب في ذلك الخطاب إلى خفض النفقات العسكرية التقليدية لتوفير 

ية من هجمات الصواريخ )التقليدية وغير األموال الالزمة إلعادة العمل ببرامج الحما
 Initiative Strategic التقليدية( وتطويرها، والتي يطلق عليها"مبادرة الدفاع االستراتيجي 

Defense SDI"(10) وتجنب العودة إلى أيام "الجيش األجوف" في إشارة إلى نهج البناء ،

                                                 
(8)John Robert Greene, Presidential Profiles: The George H. W. Bush Years, 
Facts On File, Inc., (USA, 2006), p 291. 
(9)Ibid., p 346. 

في الثالث  Reagan Wilson Ronald (1981- 1989) أعلن الرئيس األمريكي رونالد ريغان  (10)
، عن برنامج إقامة قوة ردع فضائية ُأطلق عليه)مبادرة الدفاع 1983والعشرين من آذار/ مارس 

الذي سمي إعالميًا بـ)حرب النجوم(، ودعا فيه إلى تطوير نظام جديد من األسلحة، وهي اإلستراتيجي(، و 
عبارة عن صواريخ تقوم بتدمير الصواريخ المعادية الحاملة للرؤوس النووية قبل وصولها إلى أهدافها في 

م أسلحة الطاقة الواليات المتحدة أو أراضي حلفائها، باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في استخدا
الحركية وأشعة الليزر عالية الطاقة واألشعة الجزيئية لتدمير الرؤوس النووية التي تحملها الصواريخ 
اإلستراتيجية العابرة للقارات بداًل من الرد المكثف بضربات نووية مضادة. ألغي هذا البرنامج في نهاية 

 . للمزيد من المعلومات، تنظر الوثيقة التالية: الثمانينيات بسبب الكلفة العالية جدًا لهذا البرنامج
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اعليتها وتأثيرها. كما تعهد العسكري الذي يركز على حجم القوات، بداًل من اإلهتمام بف
الرئيس بوش األب في ذلك الخطاب بأنه سيستمر بدعم "الحرية" في أي مكان في العالم 
نما من أجل "سالمة وأمن األطفال  طالما هو باقي في الرئاسة، ليس بدافع "الغطرسة" وا 

ن الدعوة إلنعزال الواليات المتحدة عن العالم لضمان أمنها تخل و من األمريكان"، وا 
الفضيلة، وذكر الرئيس بوش في خطابه بأن هنالك من يتبنى تلك الدعوة بحجة إن 
الواليات المتحدة يجب أن يكون لها دور خاص إذا ما تدخلت في أزمة عالمية ما، وليست 
ن الواليات  مكانة عالمية خاصة تفرض عليها التدخل في معظم األزمات العالمية، وا 

لدور بعيدًا عن تفاعالت األوضاع العالمية. وقد رفض الرئيس المتحدة تستطيع أداء ذلك ا
بوش األب تلك الدعوة بقوله في الخطاب نفسه:"إن هؤالء أغفلوا حقيقة إن الواليات 

 . (11)المتحدة هي زعيمة العالم الغربي التي أصبحت اآلن زعيمة العالم بأسره"
( 1991آذار/ مارس  -1990عندما انتهت حرب الخليج الثانية )آب/ أغسطس      

التي أعقبت دخول القوات العراقية للكويت، أعلن الرئيس األمريكي جورج بوش بداية عهد 
جديد في الفكر اإلستراتيجي األمريكي في آخر خطاب له ألقاه أمام طلبة األكاديمية 

أن  ، إذ قال فيه: "لقد حان الوقت لتقول أمريكا للعالم1992العسكرية في )بنسلفانيا( عام 
عهدا جديدا قد بدأ، عهد ستصنعه الواليات المتحدة األمريكية بمبادئها الليبرالية التي تدافع 
عن الشعوب وعن القيم النبيلة التي دافع عنها أسالفنا. إنه نظام جديد تأخذ فيه الواليات 
المتحدة األمريكية على عاتقها مسؤوليات جسيمة ولكنها قادرة على تحملها ألننا شعب 

. وتعكس هذه العبارات في أحد أوجهها تصاعد نبرة (12)قنا لتحمل المسؤوليات الدولية"خل
 التعالي والغرور في الخطاب األمريكي الموجه للعالم بعد انتهاء الحرب الباردة.

                                                                                                                         

DCI: Director of Central Intelligence, NIC M 83-10017, "Possible Soviet 
Responses to the US Strategic Defense Initiative", Interagency Intelligence 
Assessment (Unclassified), 12/ 9/ 1983, Approved for Release CIA Historical-
review Program.<http://www.fas.org/spp/starwars/offdocs/m8310017.htm>  
(11) )Ibid., p 347. 

" البعد األمني في السياسة األمريكية المتوسطية وانعكاساته على األمن اإلقليمي"، ،خير الدين العايب (12)
 .  215(، ص 2003، )دمشق، (، إتحاد الكتاب العرب19و  18مجلة الفكر السياسي، ع )
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ويمكن تفسير تصريحات الرئيس األمريكي تلك، بأن الواليات المتحدة األمريكية       
تحاد السوفييتي( على رأس هرم اإلدارة الدولية، وترى من حقها وجدت نفسها )بعد تفكك اال

في تلك الحالة أن تفرض على دول العالم سياستها ومبادئها. كما أن اإلمكانات العسكرية 
واالقتصادية والدبلوماسية الهائلة التي تتوافر لديها تسمح لها بأن تتكيف مع التحوالت 

السوفييتي الذي انهار لعدم مقدرته مجاراة التحوالت الدولية الجديدة بسهولة عكس االتحاد 
الدولية. لذلك كان البد من إجراء تغيير في مباد  العقيدة العسكرية واألمنية للواليات 
المتحدة لجعلها عقيدة تنسجم مع التحوالت األمنية الدولية، وأن تكون هذه العقيدة أكثر 

 .(13)قدرة على مواجهة التحديات الدولية الجديدة
إن اإلضطالع بدور الزعامة العالمية يفرض محددات مهمة على المؤسسة       

العسكرية األمريكية، ألن صياغة مستقبل العالم، وترسيخ النفوذ األمريكي فيه، ومنع 
ظهور منافس للواليات المتحدة على الساحة الدولية، كل ذلك سيتطلب من القوات 

 :(14)واسعة، تتجلى على النحو اآلتيالمسلحة األمريكية أن تتمتع بقدرات 
 أ.اإلحتفاظ بالرادع النووي ضد أي هجوم محتمل.

 ب.القدرة على خوض النزاعات اإلقليمية الكبيرة وتحقيق النصر فيها.
ج.القدرة على الردع والتصدي، للحيلولة دون استخدام أسلحة الدمار الشامل والصواريخ 

 في النزاعات اإلقليمية.
ة على خوض الصراعات اإلقليمية المحدودة، والحروب الصغيرة، وعمليات د.تحسين القدر 

ستعادة األمن  اإلغاثة اإلنسانية، وعمليات فرض وحفظ السالم، والقيام بضربات تأديبية، وا 
قامة مناطق أمنية، ومراقبة وتنفيذ العقوبات  خالء الرعايا األمريكيين، وا  والنظام، وا 

 المفروضة.
للتعبئة، بحيث تتيح تجميع قدرة إضافية في الوقت المناسب، إذا هـ.االحتفاظ بقاعدة 

 تدهورت األوضاع في أي منطقة حيوية.

                                                 
 . 215، ص المصدر نفسه (13)
، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 1زلمي خليل زاد وآخرون، التقييم اإلستراتيجي، ط (14)

   .46 -44(، ص ص 1997)أبو ظبي، 
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 و. تغيير النهج التخطيطي على وفق أهداف اإلستراتيجية العسكرية.
رساء مفاهيم جديدة تتالئم مع  ز.السيطرة على الفضاء، وتطوير تقنيات عسكرية جديدة، وا 

 مثل حرب المعلومات. هذه التقنيات في مجاالت
ــــدي الســــتخدام القــــوة مــــن الســــمات البــــارزة    ــــد كانــــت التغييــــرات فــــي التفكيــــر التقلي لق

هربرت بوش، ومثال على ذلـك مـا  الرئيس جورجلسإستراتيجية العسكرية األمريكية في عهد 
جـاء فــي التقريــر الســنوي الـذي تعــده رئاســة األركــان المشـتركة األمريكيــة، الصــادر فــي عــام 

 Military Net Assessment( ويعنــــي )JMNA، والمعــــروف مختصــــرًا )1992
Joint (، أي )صــــــافي التخمينــــــات العســــــكرية المشــــــتركة( المســــــتند إلــــــى صــــــورة الموقــــــف

العسكري، ويقدم هذا التقرير إلى الكونغرس األمريكي )مجلـس النـواب(، لتخصـيص ميزانيـة 
ــدفاع الســنوية فــي ضــوئه، إذ ورد فــي إحــدى فقــرات هــذا  التقريــر المعنونــة )إعــادة تــأليف ال

( بأنـه سـوف يـتم تقلـيص حجـم القـوات البريـة علـى Force Reconstitution of القـوة  
حســاب زيــادة حجــم القــوات الجويــة والصــاروخية وتطــوير تقنيتهمــا، مبــررين ذلــك بــالقول إن 

 .(15)الصراعات المستقبلية سوف تحتاج إلى أسلحة القتال عن بعد
رب البــاردة غيــر كــل التوازنــات، إذ لــم تعــد هنــاك حاجــة إليجــاد القــوة إن انتهــاء الحــ  

ــــى العكــــس، إيجــــاد أهــــداف الســــتخدام القــــوة  ــــل عل ــــة لخدمــــة األهــــداف األمريكيــــة، ب الكافي
األمريكيــة مــن اجلهــا، ودفــع ظهــور هــذه الحاجــة الجديــدة إلــى البحــث عــن غايــات وأهــداف 

الدولية بصورة توازي دورهـا إبـان الحـرب  جديدة لتبرير استمرار الدور األمريكي في الشؤون
 .(16)الباردة

                                                 
(، وقدمت Air- Land Battleالبرية  -استندت فكرة القتال عن بعد على عقيدة )المعركة الجوية (15)

التسمية الجو على البر داللة التوجه واألسبقية، وتطورت بعد ذلك في التسعينات لتسمى عقيدة )الذراع 
ينظر: طارق  الطويلة( باالعتماد على القدرة الجوية أساسًا وتخلصها من المتعلقات البرية قدر اإلمكان.

(، بيت 4ي"، نشرة آفاق إستراتيجية، ع)محمود شكري، "تطبيقات العقيدة الجديدة لحلف شمال األطلس
 . 15(، ص1999الحكمة، )بغداد، 

هاني الحديثي، أهمية التعاون اإلقليمي: دراسة في ضوء التغير في مراكز االستقطاب الدولي، مجلة  (16)
 .55 -52(، ص ص1998(، مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد، )بغداد، 5دراسات إستراتيجية،ع )
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 . توجهات اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في عهد الرئيس كلينتون:  3
"إنه االقتصاد أيها  1992كان الشعار األبرز لحملة بيل كلينتون اإلنتخابية في العام     

في حملته اإلنتخابية في العام الغبي"، في إشارة إلى الوعد الذي أطلقه سلفه الرئيس بوش 
ضطراره في أواخر مدة  1988 "ال ضرائب جديدة"، والذي لم يستطع بوش اإليفاء به، وا 

. وقد وضحت نشرة أصدرتها (17)رئاسته لفرض ضرائب جديدة بسبب الضغوط اإلقتصادية
لحقبة جديدة  بعنوان ) إعادة بناء أمريكا 1995إدارة الرئيس كلينتون في العام 

Rebuilding America For A New Era بأن الرئيس كلينتون قد دخل البيت )
األبيض مع رؤية إلبقاء الحلم األمريكي على قيد الحياة من جهة، وتهيئة األمة األمريكية 

إذ غيرت نهاية الحرب الباردة طريقة تفكير األمريكيين  .لمواجهة تحديات القرن الجديد
عالمي جديد، تنتقل فيه البضائع والخدمات والمعلومات كما برز اقتصاد ي. بأمنهم القوم

وعندما تولي الرئيس كلينتون منصبه، كان األميركيون يواجهون في  .حول العالم بسرعة
ركود قاسية أحبطت النمو وضاعفت البطالة وخفضت د حالة ظل هذا االقتصاد الجدي

 .(18)األجور
مفادها ان الهدف األساس لألمن القومي تبنى الرئيس األمريكي بيل كلينتون رؤية       

األمريكي في أعقاب الحرب الباردة هو توسيع مجتمع الديمقراطيات ذات األسواق 
:" 1994المفتوحة. إذ ذكرت إستراتيجية األمن القومي إلدارة الرئيس كلينتون في العام 

سواق المفتوحة ترتكز إستراتيجيتنا لألمن القومي على توسيع مجتمع الديمقراطيات ذات األ
بالتزامن مع ردع واحتواء مجموعة من التهديدات الموجهة ألمتنا وحلفائنا ومصالحنا. 

                                                 
(17) Michael Kelly, "The 1992 Campaign: The Democrats - Clinton and Bush 
Compete to Be Champion of Change; Democrat Fights Perceptions of Bush 
Gain", The New York Times, (October 31, 1992).  
<http://www.nytimes.com/1992/10/31/us/1992-campaign-democrats-clinton 
bush-compete-be-champion-change-democrat-fights.html> 
(18) "Rebuilding America For A New Era, I. Introduction", The William J. Clinton 
Presidential Library. 
<http://clinton1.nara.gov/White_House/Publications/html/briefs/i-intro.html> 
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فهنالك الكثير من التحرر الديمقراطي والسياسي واالقتصادي يترسخ في العالم في الوقت 
 الحاضر، وال سيما في البلدان ذات األهمية الجيوستراتيجية بالنسبة لنا، ستكون أمتنا أكثر

 .(19)أمنا ومن المرجح أن شعبنا سيكون أكثر إزدهارًا"
وعلى وفق رؤية الرئيس كلينتون التي أخذت إدارته بالترويج لها في بداية رئاسته، لم      

يعد األمن القومي األمريكي مقتصرًا على المفاهيم العسكرية المتداولة خالل حقبة الحرب 
مثل تهديدًا للشعب األمريكي بعامة. وفي هذا الباردة، بل أصبح يتضمن كل ما يمكن أن ي

السياق، فأن إنخفاض القدرة التنافسية لالقتصاد األمريكي تعد من تهديدات األمن القومي. 
لذلك وعدت إدارة الرئيس كلينتون بإتخاذ جملة من التدابير التي كان من المفترض أن 

اإلقتصاد األمريكي مع  تصب نتائجها في هذا اإلتجاه، بحيث تؤدي إلى إعادة إنعاش
اإلحتفاظ بقوة عسكرية متفوقة بإمكانها تحمل أعباء الدور العالمي للواليات المتحدة 
والدفاع عن المصالح األمريكية في العالم. فقد صرح الرئيس كلينتون في خطاب له أمام 

أن مجلس الشؤون العالمية في مدينة لوس انجلوس في بداية رئاسته األولى:" يجب علينا 
ان أمننا القومي أصبح ذو بعد إقتصادي  -وربما يكون ذلك للمرة األولى –نفهم 
 .(20)واسع"
وبعد تحديد توجهاتها الرئيسة، كان على إدارة الرئيس كلينتون أن توضح اآلليات      

التي تطرحها لتفعيل مضامين هذه التوجهات وتحقيق أهدافها، وأن تبين محددات ومديات 
ي األمريكي الخارجي في إطار هذه التوجهات. ولسإجابة على هذه التحرك العسكر 

 Limitedالتساؤالت تحدثت إدارة الرئيس كلينتون عن مبدأ"التدخل المحدود 
Intervention أو مبدأ"التدخل االنتقائي "Selective Intervention  وهو المبدأ ،"

لتدخل وطبيعة اإللتزامات الذي توصلت إليه تلك اإلدارة بعد إعادة النظر في قواعد ا
األمريكية وحجم قدراتها. فبمقتضى هذا المبدأ، اليمكن أن تقدم الواليات المتحدة على 

                                                 
(19) Goldgeier and McFaul, Op. Cit, p 11. 

زهير بو عمامة، أمن القارة األوروبية في السياسة الخارجية األمريكية بعد نهاية الحرب الباردة، دار  (20)
 .166 -165(، ص ص 2011الوسام العربي، )الجزائر، 
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تحرك عسكري خارجي قبل أن يتم تقدير المخاطر المحتملة، وحظوظ النجاح، 
واإلحتماالت الدقيقة للخروج المشرف من تلك التدخالت بحالة فشلها، أو إنتفاء الضرورة 

مرار فيها، وأن يكون الشرط الرئيس لذلك التدخل هو تعلق األمر بمصالح أمريكية لسإست
 Multilateralحيوية واضحة. اما عن كيفية التدخل، فستكون إما تحركًا "متعدد األطراف 

Action في الحاالت الممكنة، و"عماًل انفراديا "Unilateral Action في حاالت "
 .      (21)الضرورة

ولي كلينتون الرئاسة بنحو عام، تسربت للصحافة من داخل وزارة الدفاع قبل ت     
التخطيط  اتتوجيهاألمريكية وثيقة مصنفة بأنها في غاية السرية، وهي 

 Zalmay ، التي كتبت بواسطة زلماي خليل زاد1992للعام  (22)(DPG)الدفاعي
Khalilzad  لويس ليبيو  Libby Lewis بمنصب مساعدا  اللذان كانا في ذلك الوقت
وكيل وزارة الدفاع األمريكية لشؤون السياسات )آنذاك(.  Paul Wolfowitz بول ولفويتز

وقد افترضت التوجيهات في تلك الوثيقة بأن الطلب والدعم لهيمنة القوة األمريكية على 
. العالم سيزداد، وفي الوقت نفسه ستتراجع الثقة باألمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

ودعت التوجيهات إلى إنشاء التحالفات العسكرية التي تخدم المصالح األمريكية فقط، 
فضاًل عن ذلك دعا التوجيه المذكور إلى اإلبقاء على إستراتيجية الردع واالحتواء، 

. (23)والتفكير في الوقت نفسه بتطبيق إستراتيجية الضربات الوقائية تجاه بعض الخصوم

                                                 
 . 168 -167المصدر نفسه، ص ص  (21)
: وثيقة تصدر عن مجلس Defense Planning Guidance (DPG توجيهات التخطيط الدفاعي ) (22)

سياسات الدفاع في البنتاغون بشكل دوري كل بضعة أعوام، وتتضمن هذه الوثيقة رؤية مستقبلية للسياسة 
الدفاعية األمريكية، ويتم توزيعها على القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين في البنتاغون لتزويدهم بإطار 

مستوى إمكاناتهم واحتياجاتهم. للمزيد من المعلومات ينظر الموقع جيوبوليتيكي للمهام المقبلة لغرض تقييم 
 الرسمي لوزارة الدفاع األمريكية في الشبكات المتصلة على الرابط:

-http://www.defense.gov/ 
(23) Ofira Seliktar, The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq, 
Palgrave Macmillan, (USA, 2008), p 57. 
 



 
 م2019/هـ1440                                               ( 78العدد ) –                        

 

 
323 

الوثيقة ضجة كبيرة، وسببت إحراجًا داخليًا وخارجيًا لمصداقية وقد أثارت مضامين هذه 
السياسات الدفاعية األمريكية، لذلك أخذ بعض المفكرين بالسعي للتقليل من أضرار تسرب 
هذه المسودة، بطرح رؤى أكثر إيجابية من خالل كتاباتهم التي تناولت الدور العالمي للقوة 

كلينتون، والتي حثت على ان تكون القوة العسكرية العسكرية األمريكية في عهد الرئيس 
األمريكية "قوة مهيمنة خيرية" مرتبطة بقوة بالمصالح األمريكية، وتحقق الوضوح األخالقي 
قتصاد السوق في  للسياسة الخارجية األمريكية، من خالل دعم نشر الديمقراطية والحرية وا 

الكتاب حذروا الرئيس كلينتون في  بحسب رأي الكتاب األمريكان. ولكن هؤالء –العالم 
الوقت نفسه من اإلنخراط في األزمات العالمية المسلحة "متعددة األطراف" بدون خطط 
ستخدام  واضحة لحلها أو الخروج منها، واإلستخدام "العشوائي" للقوة العسكرية األمريكية، وا 

مريكي في القوة بشكل "تجريبي غير حاسم" كما حصل في فشل التدخل العسكري األ
 .(24)1993الصومال في العام 

، وزير الدفاع األميركي في عهد الرئيس بيل William Cohen ذكر وليام كوهين    
، نشر -األمريكية -(Defense Monitorفي مقال له في مجلة )راصد الدفاع كلينتون، 

الباردة  بأن "مرحلة ما بعد الحرب، 1998في السابع والعشرين من آذار/ مارس من العام 
في التسعينات قد شكلت )مفارقة( لألمن القومي األمريكي، إذ ان انتصار العالم الغربي 
بزعامة الواليات المتحدة في الحرب الباردة، والتسليم بالتفوق العسكري األمريكي على 
الصعيد العالمي، قد أسهم في زيادة التهديدات الموجهة ضد الواليات المتحدة، عن طريق 

وقد عبرت وثيقة توجيهات . (25)وافز أضافية لخصوم أمريكا لرفع مستوى التحدي"إنشاء ح

                                                 
(24) Ibid., p 58. 
(25) Seth A .Gulsby, "Strategic Asymmetric Deception and Its Role in the 
Current Threat  Environment", (JSS) Journal of Strategic Security, Vol. 3, No. 
1,(USA, 2010),P.65. 

 الرابط: البحث متاح في المكتبة العلمية اإلفتراضية العراقية على -

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&page=20&q
uery=Bill%20Clinton&filter=media%3A%22article%22 
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، الصادرة عن وزارة الدفاع األمريكية، عن ان 1999 -1995التخطيط الدفاعي لألعوام 
اإلستراتيجية األمريكية ستركز على منع ظهور أي منافس للواليات المتحدة على الصعيد 

متحدة ان تظهر القدرات القيادية الالزمة، وان تحمي نظامًا العالمي، وان على الواليات ال
عالميًا جديدًا كفياًل بإقناع المنافسين المحتملين بأنهم ليسوا بحاجة إلى التطلع إلى دور 

 .(26)أكبر أو إلى اتباع سياسة أكثر عدوانية لحماية مصالحهم المشروعة
، بإجراء إعادة نظر 1995س من جهة أخرى، أمر الرئيس كلينتون في آذار/مار      

شاملة لنهج حكومة الواليات المتحدة األمريكية في إستخدام العلوم والتكنولوجيا لخدمة 
األمن القومي واالستقرار العالمي في ظل البيئة األمنية المتغيرة، وزيادة المنافسة 

ستجابة لهذا التوجيه قام المجلس  االقتصادية العالمية، وتزايد الضغوط على الميزانية. وا 
بإعداد )إستراتيجية تكنولوجيا وعلوم األمن  NSTC(27)الوطني للعلوم والتكنولوجيا 

الوطني(، والتي ورد فيها بأنها "تهدف إلى دعم إستراتيجية الرئيس لألمن الوطني من 
خالل توسيع المشاركة في صياغة سياسات العلوم والتكنولوجيا والمبادرات التي تخدم 

اسية لألمن القومي األمريكي، المتمثلة بتعزيز االستعدادات والقدرات األهداف األس
العسكرية، والسيطرة على الصراعات التي تحدث من خالل تفاعل الواليات المتحدة مع 
األمم األخرى، وحماية اإلزدهار في الوطن". و"إن غاية هذه اإلستراتيجية هي منع نشوب 

                                                 
عامر هاشم عواد، دور مؤسسة الرئاسة في صنع اإلستراتيجية األمريكية الشاملة بعد الحرب الباردة،  (26)
 . 203(، ص 2010(، مركز دراسات الوحدة العربية،)بيروت، 80ه)، سلسلة أطروحات الدكتورا1ط
 National Science and Technology Council (NSTC)المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا (27)

هو مجلس وزاري يرأسه رئيس الواليات المتحدة، مكلف بتنسيق سياسات العلوم والفضاء التكنولوجيا في 
متحدة. مهمة هذا المجلس هي وضع أهداف وطنية واضحة للتطور العلمي، جميع أنحاء الواليات ال

واالستثمارات في مجال التكنولوجيا في الواليات المتحدة. يضم هذا المجلس نائب الرئيس، مساعد الرئيس 
للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس أمناء ومسؤولي وكاالت العلوم وبرامج التكنولوجيا المهمة، وبعض كبار 

 لمزيد من المعلومات ينظر: لين في البيت األبيض.المسؤو 
- "National Security Science and Technology Strategy, Acknowledgments ", The 
William J. Clinton Presidential Library, 
<http://clinton1.nara.gov/White_House/EOP/OSTP/nssts/html/aknleg.html>     
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ستجابة لها عندما تحدث". و"ينبغي التسليم بأن الصراعات، والحفاظ على القدرة على اال
أمن الواليات المتحدة يعتمد على القوة االقتصادية، فضال عن القوة العسكرية، وأنه يستند 
إلى االقتناع بضرورة االستثمار في العلوم والتكنولوجيا لتعزيز القدرة على مواجهة 

 .(28)قومي األمريكي"التحديات المقبلة التي تؤثر بشكل مباشر في األمن ال
فبعد التفوق الواضح للقوات األمريكية في حرب الخليج الثانية جرى قدرا كبيرا من     

النقاش بشأن ما إذا كان العالم قد شهد ثورة في الشؤون العسكرية، إذ سيطر خطاب 
)الثورة في الشؤون العسكرية( منذ التسعينات على مناقشات تحديث القدرات الدفاعية 

يات المتحدة، وحفز دوائر وزارة الدفاع ومراكز األبحاث األمريكية على ابتكار جهود للوال
وتصاعد تأثير هذا  فكرية عديدة حول إستشراف ظروف ومتطلبات الحروب المستقبلية.

على  1997الهاجس إلى درجة نص فيها تقرير المراجعة الدفاعية للواليات المتحدة للعام 
سكرية العالمية تستوجب تحويل وتطوير القوات العسكرية في الشؤون الع وجود ثورة
 . (29)األمريكية

ومثل سلفه بوش، كان الرئيس كلينتون يدعو بإستمرار للحفاظ على تقليد الزعامة     
األميركية في العالم، والوقوف بحزم ضد التيار السياسي والفكري األمريكي المتنامي الذي 

العالمية. ولكن كلينتون في الوقت نفسه كان يشترط أن  يدعو النعزال أمريكا عن الشؤون
يكون الهدف الرئيس من مشاركة الواليات المتحدة في الشؤون العالمية هو ضمان تحقيق 
المصالح األمريكية العليا في الحفاظ على األمن القومي األمريكي، وتعزيز الرخاء 

      .(30)لألمريكيين

                                                 
(28 ) Ibid. 
(29) Dima Adamsky, The Culture of Military Innovation: The impact of culture 
factors on the revolution in military affairs in Russia, the US, and Israel, 
Stanford University Press, (USA, 2010), p 74. 

(30) "Rebuilding America For A New Era, Op. Cit. 



 م. واثق حممد براك السعدونأ.                           (2001 -1993يف عهد الرئيس بيل كلينتون )  االسرتاتيجية العسكرية األمريكية 

 326 

( في 1997 -1993نتون خالل مدة رئاسته األولى )إستمرت إدارة الرئيس كلي       
تقييم الدور األمريكي في بيئة أمنية عالمية تشهد تحوالت جذرية، وقد استرشدت إدارة 

( كثيرًا بعمليات التقييم تلك لتصل إلى 2001 -1997كلنتون في المدة الرئاسية الثانية )
المتحدة األمريكية منتشرة في كل رؤية راسخة في هذا المجال، مفادها إن مصالح الواليات 

أنحاء العالم، مما يعرضها لتحديات ومخاطر متنوعة، أغلبها يكمن خارج حدود الواليات 
الدبلوماسي، والتكنولوجي، والصناعي، األمريكي  المتحدة، لذلك يجب الحفاظ على التفوق

ل رسمية من والعسكري، لتشكيل بيئة دولية مالئمة للتوجهات األمريكية خارج أي هياك
جهة، واإلستعداد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر من جهة أخرى، سواء بعمل الواليات 
المتحدة بمفردها، أو مع األمم األخرى. وبالرغم من ان المجتمع الدولي شهد في أحيان 
عدة محاوالت لحل أزمات دولية بإستخدام القوة العسكرية ولكن دون القيادة األمريكية، إال 

بأن الواليات المتحدة األمريكية هي  -بحسب رؤية إدارة كلينتون -لك التجارب أثبتتأن ت
الدولة الوحيدة القادرة على توفير القيادة الالزمة الستجابة دولية حاسمة للتحديات 
المشتركة. وان القوات المسلحة األمريكية تؤدي الدور األساس في تشكيل تلك البيئة 

من خالل وسائل عديدة، مثل ة، وتعزيز مصالح الواليات المتحد الدولية المطلوبة لحماية
التمركز األمامي في القواعد العسكرية األمريكية المنتشرة في أنحاء العالم، أو نشر القوات 
في أماكن جديدة، أو التعاون في مجال الدفاع والمساعدات األمنية، أو التدريب والتمارين 

 .(31)التعبوية مع الحلفاء واألصدقاء
فعلى الرغم من إستعداد بعض اإلدارات األمريكية لألخذ بالنصائح والمشورات       

جراء بعض التعديالت في سياساتها على وفق تلك  المقدمة من حلفائها الدوليين، وا 
المشورات، ولكن يبقى النهج السائد في السياسة الخارجية واألمنية األمريكية هو تحديد 

يات المتحدة ثم الشروع بتشكيل التحالفات الدولية الممكنة، التي أهداف وأولويات الوال
تتوافق حول هذه األهداف. فلطالما ذكر الرئيس كلينتون بوجود إلتزامات متعددة على 

                                                 
(31) "A National Security Strategy for A New Century, May 1997", The William J. 
Clinton Presidential Library. <http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategy/> 
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الواليات المتحدة تجاه أطراف دولية عدة، وكان كثيرا ما يشير إلى أن الواليات المتحدة 
اإلستغناء عنها"، أو " ليس هناك بديل للقيادة  "األمة الوحيدة التي ال يستطيع العالم

األمريكية للعالم"، وأن إدارته تقرر التدخل العسكري في الزمان والمكان الذي يتناسب مع 
نها ال تنجر إلى الصراعات المسلحة بناءًا على طلب الحلفاء أو  المصالح األمريكية، وا 

 .(32)المنظمات الدولية
ينتون في إستراتيجيتها لألمن القومي التي أصدرها مجلس صنفت إدارة الرئيس كل      

المصالح األمنية للواليات  1997مايو /في أيار NSC(33) األمن القومي األمريكي 
األولى المصالح الحيوية المهمة لبقاء وسالمة األمة ل المتحدة إلى ثالث فئات، تشم

سالمة المواطنين األمريكان، األمريكية، مثل أمن أراضي الواليات المتحدة وحلفائها، و 
هذه المصالح فعل كل ما يلزم للدفاع عنها، بما في ذلك  تتطلب وة، ورفاهيتهم االقتصادي

                                                 
(32) Trevor B. McCrisken, ((George W. Bush, American exceptionalism and the 
Iraq War)), David Ryan and Patrick Kiely (ed.), )America and Iraq Policy-
making, intervention and regional politics), Routledge, (USA, 2009), p 188. 

"قانون األمن بموجب  NSC  National Security Council مجلس األمن القومي األمريكي  أنشأ (33)
 .واليات المتحدة األمريكية في البيت األبيضلرئيس ال "المكتب التنفيذي"بـألحق و  1947لعام  "القومي

مهمة المجلس تقديم المشورة والمساعدة للرئيس في قضايا األمن القومي والسياسات الخارجية، ويعد 
المجلس أيضا بمثابة الذراع الرئيسة للرئيس لتنسيق هذه السياسات مع الوكاالت األمنية الحكومية 

الرئيس و نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع ومستشار األمن المختلفة. وينعقد هذا المجلس بحضور 
القومي. و رئيس هيئة األركان مستشارا عسكريا للمجلس، و مدير وكالة المخابرات المركزية مستشارا 
لالستخبارات. و وزير الخزانة، وممثل الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، ومساعد الرئيس لشؤون األمن 

مساعد الرئيس للسياسات االقتصادية، وكبير موظفي البيت األبيض. وأي مسؤول آخر تقتضي القومي، و 
الضرورة حضوره. وهنالك جزء من موظفي البيت األبيض  يشكلون المالك الدائم للمجلس األمن القومي، 

األمن ويتلقون توجيهاتهم من خالل مستشار األمن القومي. ويقومون بتنفيذ أعمال عدة مرتبطة بشؤون 
لمزيد  القومي. مثل إعداد التحليالت والتوصيات للرئيس ومساعديه، وتنسيق العمل بين الوكاالت األمنية.

من المعلومات ينظر الموقع الرسمي لمجلس األمن القومي األمريكي في الشبكات المتصلة )االنترنيت( 
 على الرابط:

http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/html/nschome.html 
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والفئة الثانية تشمل الحاالت التي  .استخدام القوة العسكرية من جانب واحد وبشكل حاسم
بقاء وسالمة  تكون فيها المصالح الوطنية الهامة على المحك، وهذه المصالح ال تؤثر في

األمة األمريكية، ولكنها تؤثر في األوضاع المحلية واإلقليمية والعالمية. وتتطلب هذه 
مكانات الواليات المتحدة لحماية مصالحها المهددة بعد إجراء  الحاالت إستخدام موارد وا 
موازنة بين كلفة ومخاطر المشاركة وبين المصالح األمريكية. مثل التدخل العسكري في 

خالل  ، والمشاركة في عمليات حلف شمال األطلسي في البوسنة1994في العام  تيهاي
(. وتنطوي الفئة الثالثة على المصالح اإلنسانية، في حال وقوع 1995 -1993المدة )

كوارث طبيعية أو من صنع اإلنسان أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وان 
ور القيادي للواليات المتحدة في العالم. وقد اإلنخراط في مثل هذه الحاالت، يعزز الد

حددت تلك اإلستراتيجية مهمة القوات المسلحة األمريكية بردع وهزيمة عدوان واسع 
النطاق، وتحقيق النصر في أثنين من الحروب، يندلعان في مسارح عمليات بعيدة خارج 

 .(34)حدود الواليات المتحدة خالل أطر زمنية متداخلة
إدارة الرئيس كلينتون تالفي القصور المحتمل في إستراتيجية )خوض حاولت       

الواليات المتحدة حربين في آن واحد( عبر زيادة قدرات النقل الجوي، وتركز حامالت 
الطائرات بالقرب من المناطق المهمة للمصالح األمريكية، وتخزين المعدات بالقرب من 

لها مع "اإلرهاب"، فقد انتهت إدارة كلينتون مواقع األزمات المتوقعة. أما في مجال تعام
إلى فهم واسع نسبيًا لمعظم التنظيمات المتشددة، من حيث أهدافها اإلجمالية وانتشارها 
العالمي ودعمها المالي المتشعب..إال انها، وعلى الرغم من تفجير السفارتين األمريكيتين 

، لم تقم سوى بالرد بعد 1998في تنزانيا وكينيا في السابع من آب/ أغسطس من العام 
أيام بضربات جوية وصاروخية، لمعسكرات تدريب لتنظيم القاعدة في أفغانستان، ومصنع 
)الشفاء( لألدوية في السودان بحجة تبعيته لذلك التنظيم، في عملية محدودة أطلق عليها 

السبل  أسم "الوصول الالمحدود". ويمكن القول بأن إدارة كلينتون كانت تفضل إستخدام

                                                 
(34) "A National Security Strategy for A New Century, May 1997", Op. Cit.  
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القانونية واالستخبارية بشكل أساس في محاربة تلك المجموعات، بدليل األمر الرئاسي 
 .     (35)، والذي أكد على اتباع ذلك النهج1995( الذي أصدر في العام 39األمريكي رقم )

بأن القرن الحادي ، 1997كما أوضحت إستراتيجية األمن القومي األمريكي للعام      
قدم فرص غير مسبوقة لجعل الواليات المتحدة األمريكية أكثر أمنًا وازدهارا. والعشرين، ي

فالقوة العسكرية األمريكية ال مثيل لها، واالقتصاد العالمي الديناميكي يوفر فرصًا متزايدة 
للوظائف واالستثمارات األمريكية. وفي الوقت نفسه، المخاطر والتحديات التي تواجهها 

ير مسبوقة أيضًا في تعقيدها. فالصراعات العرقية والدول )الخارجة الواليات المتحدة غ
على القانون( تهدد االستقرار اإلقليمي؛ "اإلرهاب"، وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، 
وانتشار أسلحة الدمار الشامل، هي المخاطر العالمية التي تتجاوز الحدود الوطنية 

اني السريع يقوض االزدهار االقتصادي واالستقرار للبلدان؛ والضرر البيئي والنمو السك
السياسي في العديد من البلدان. لذلك يجب التركيز على تعزيز األمن القومي األمريكي، 
دامة االزدهار االقتصادي في الواليات المتحدة، بواسطة القوة العسكرية المستعدة  وا 

 .(36)بإستمرار للقتال وتحقيق النصر، والدبلوماسية الفعالة
لقد شهدت إدارة الرئيس بيل كلينتون توجه جاد لربط إعتبارات األمن القومي      

األمريكي بوضع الواليات المتحدة في اإلقتصاد العالمي. فقد تم التأكيد في مراجعة 
على 1999أصدرها معهد دراسات األمن القومي التابع لوزارة الدفاع األمريكية في العام 

ريكي يعتمد على  المشاركة الناجحة في االقتصاد العالمي". لقد كان أن"األمن القومي األم
ردع األعداء في الدفاع عن المصالح االقتصادية الحيوية جزءا ال يتجزأ من إستراتيجية 

إذ تميزت والية الرئيس كلينتون عن سابقاتها، . (37)األمن القومي خالل مدة رئاسة كلينتون
يجي مال من النواحي العسكرية نحو القضايا اإلقتصادية، بأن إتجاه صنع القرار اإلسترات

                                                 
 . 205عواد، المصدر السابق، ص  (35)

(36) " A National Security Strategy for A New Century, May 1997", Op. Cit. 
(37) John Morrissey, ((The geoeconomic pivot of the global war on terror:US 
Central Command and the war in Iraq)), David Ryan and Patrick Kiely 
(ed.),)America and Iraq Policy-making, intervention and regional politics), 
Routledge, (USA, 2009), p 113.   
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بل إنه اختار كادرًا للبيت األبيض أكثر بعدًا عن القضايا اإلستراتيجية العسكرية، ويرجع 
ذلك إلى السجل المعادي للحرب لدى الرئيس كلينتون )قبل إنتخابه(. فقد أسهمت إدارة 

(% من إجمالي الناتج القومي 4،8من ) الرئيس كلينتون في خفض نسبة اإلنفاق الدفاعي
(% من إجمالي اإلنفاق الحكومي 22، ومن)2000(% عام 3إلى) 1992لعام 
 -1993مليار دوالر( طوال المدة  320 – 270(% للمدة نفسها، وتحديدًا بين )16إلى)

إلى  1992( مليون عام 1،880. كما انخفض أفراد القوات المسلحة من )2000
. وانخفض معدل األعمال العسكرية الكبرى في السياسة 2000ام ( مليون ع1،448)

األمريكية، إذ لم يخض الجيش األمريكي سوى عمليات محدودة في البوسنة في العام 
وضد السودان وأفغانستان  1998وضد العراق في العام  1994وهاييتي في العام  1995

 .(38)1999وفي كوسوفا  1998في العام 
عالقة الرئيس كلينتون بالقيادات العسكرية خالل أعوام مدتي رئاسته، ولم وقد تباينت      

تكن ذات وتيرة واحدة، فقد بدأ الرئيس كلينتون حملته اإلنتخابية باإلعالن عن عزمه نقل 
جزء مهم من اإلعتمادات المالية من النفقات الدفاعية إلى الخدمات اإلجتماعية. كما 

لدعوة إلى فتح أبواب التطوع للخدمة العسكرية أمام )المثليين افتتح الرئيس كلينتون عهده با
رئيس هيئة األركان  Colin Powellجنسيًا(، األمر الذي رآه الجنرال كولن باول 

المشتركة آنذاك بأنه يشكل إهانة لجنود القوات المسلحة األمريكية، إذ رد باول على سؤال 
:"تلك سلطة الرئيس، ولكنني لن حول احتمال صدور قرار من الرئيس بهذا الخصوص

أكون هنا لتنفيذ هذه السياسة، ألني سوف أقدم له استقالتي من منصبي". ولكن ظالل 
فضيحة إتهام الرئيس كلينتون بالتحرش بالموظفة المتدربة في البيت األبيض مونيكا 

، والتي تسببت في إدانته أمام الكونغرس مع عدم عزله، Monica Lewinskyلوينسكي 
صابت مؤسسة الرئاسة ببعض الوهن، األمر الذي مهد إلعطاء البنتاغون قدرًا أكبر من أ

حرية العمل وزيادة حجم إمكانياته. ولكن في الوقت نفسه كان الرئيس كلينتون ذكيًا في 

                                                 
 . 202عواد، المصدر السابق، ص  (38)
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التعامل مع المؤسسة العسكرية، إذ أبدى تفهمه لفلسفة وقواعد التدخل العسكري األمريكي 
 .(39)رورات األمن القوميعلى وفق مقتضيات وض

 . تطبيقات اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في عهد الرئيس كلينتون:4
ســلكت سياســة التــدخالت العســكرية األمريكيــة فــي عهــد الــرئيس كلينتــون إتجــاهين؛ تمثــل    

األول في دعم قيام األمم المتحدة بحفظ السـالم "بقـوة السـالح"، أي أن مـن حـق قـوات حفـظ 
لدولية أن تستخدم السالح في تدخالتها العسـكرية الراميـة إلـى صـد العنـف والقضـاء السالم ا

. بشـرط أن (40)عليه. أما اإلتجاه الثاني فكـان القيـام بالتـدخالت العسـكرية ألسـباب "إنسـانية"
يكــون التــدخل ضــروريًا لمتطلبــات المصــالح الحيويــة األمريكيــة، إذ عزفــت اإلدارة األمريكيــة 

ثيــر مــن الماســي اإلنســانية فــي عهــد الــرئيس كلينتــون النعــدام أو ضــعف عــن التــدخل فــي ك
المصالح المرجوة مـن هـذا التـدخل. وخيـر مثـال علـى ذلـك، العـزوف األمريكـي عـن التـدخل 

قبيلتــي  لوقــف المجــازر الفظيعــة التــي حــدثت فــي )روانــدا( بأفريقيــا أبــان الحــرب األهليــة بــين
( 800، والتــي راح ضــحيتها أكثــر مــن )1994 -1993)الهوتــو( و)التوتســي( بــين عــامي 

 ( يوم.100ألف قتيل مدني خالل )
وتميزت إدارة الرئيس كلينتـون عـن سـابقاتها بأسـلوب جديـد السـتخدام القـوة العسـكرية        

، مثـــل Missiles Intercontinentalاألمريكيـــة، وهـــو اســـتخدام الصـــواريخ بعيـــدة المـــدى 
والطـــائرات المـــزودة بأســـلحة دقيقـــة التوجيـــه، ( Tomahawkو تومـــاهوك  Cruise)كـــروز 

لمعاقبة الخصوم، أو إكراههم على اتخاذ موقف معين، أو للرد علـى أي انطبـاع يتولـد لـدى 
البعض بأن الواليات المتحدة األمريكية قد افتقرت إلى العزم والتصـميم، مـع إمكانيـة إطـالق 

(، B-52ئرات القاصـفة مثـل )هذه األسلحة والذخائر من أي سفينة أو غواصة أو مـن الطـا
أو من الطائرات المقاتلة األخرى . وفضاًل عن الخطر الكبيـر الـذي كانـت تشـكله الطـائرات 
األمريكيــة العاملــة علــى حــامالت الطــائرات أو فــي القواعــد الجويــة األرضــية علــى خصــوم 

قــدرات الواليــات المتحــدة، فقــد كانــت أيضــًا تمــنح مرونــة أكبــر، عــن طريــق االنتبــاه الجيــد ل
الــدفاعات الجويــة المعاديــة، وعبــر االســتخدام المــتقن إلمكانــات التخفــي والقصــف عــن بعــد 

                                                 
 . 257 -255المصدر نفسه، ص ص  (39)
 . 27، المصدر السابق، ص مولر و زونيوس (40)
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للمهمات األكثر صعوبة، فقد استطاع القادة الجويون األمريكان إدخـال الطـائرات الهجوميـة 
خراجها من معظم األجواء بأمـان. إن تفضـيل إدارة كلينتـون لهـذا األسـلوب فعـل أكثـر مـن  وا 

سوابق بخصوص حريـة العمـل التـي نسـبها الـرئيس كلينتـون لنفسـه، إنـه شـكل  مجرد تسجيل
والدة إنمـــوذج اســـتخدمت فيـــه الواليـــات المتحـــدة سياســـة اإلكـــراه بأســـاليب خاصـــة وألهـــداف 
خاصــة. لقــد جعــل الــرئيس بيــل كلينتــون مــن الضــربات الجويــة والصــاروخية البعيــدة المــدى 

 .(41)من القرن العشرين رمزًا للسياسة األمريكية خالل التسعينات
ـــة ألســـباب )إنســـانية( فـــي عهـــد  ـــات )حفـــظ الســـالم( والتـــدخالت العســـكرية األمريكي أ. عملي

 الرئيس كلينتون:
 أواًل. تطورات التدخل العسكري األمريكي في الصومال:     

بعــد اإلطاحــة بنظــام الــرئيس  1991انــدلعت الحــرب األهليــة فــي الصــومال فــي مطلــع     
قبلـي، قامـت بـه مجموعـة مـن  -(، أثـر انقـالب عسـكري1991 -1969ي )محمد سـياد بـر 

قــادة الجــيش علــى رأســهم )اللــواء محمــد فــارح عيديــد(، األمــر الــذي أدى إلــى انهيــار الدولــة 
ومؤسســاتها، وبالتـــالي تـــردي األوضـــاع اإلنســانية فـــي ذلـــك البلـــد، ممــا دفـــع بمجلـــس األمـــن 

( الصـــادر فـــي تمـــوز/ يوليـــو 733بـــالقرار )الـــدولي إلـــى تبنـــي مجموعـــة مـــن القـــرارات بـــدءًا 
، يـــدعو فيهـــا إلـــى التنبـــه إلـــى عواقـــب الوضـــع فـــي الصـــومال علـــى األمـــن والســـالم 1992

الـــدوليين، وفـــوض المجلـــس الـــدول األعضـــاء باســـتخدام جميـــع الوســـائل الضـــرورية )ومنهـــا 
نطالقــًا . (42)اســتخدام القــوة( إلقامــة بيئــة مأمونــة لعمليــات اإلغاثــة اإلنســانية فــي الصــومال وا 

مـــن ذلـــك التفـــويض الـــدولي، ومـــن حســـابات المصـــالح اإلســـتراتيجية األمريكيـــة، ومـــن نشـــوة 
اإلنتصــار العســكري األمريكــي فــي حــرب الخلــيج الثانيــة، أمــر الــرئيس جــورج هربــرت ووكــر 

القــوات األمريكيــة بالتــدخل فــي الصــومال لألســباب  1992بــوش فــي األشــهر األخيــرة مــن 
وكانـــت فتـــرة حكمـــه اقتربـــت مـــن نهايتهـــا، ووعـــد أن القـــوات األمريكيـــة  اإلنســـانية المـــذكورة،

                                                 
(، ص 2004، الدار العربية للعلوم، )بيروت، 1أندرو باسيفيتش، اإلمبراطورية األمريكية، ط (41)

 . 203، 196ص
جيان لو كابوركي،))عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم في أوضاع الصراع الداخلي((، في )مورتمر  (42)

، دار الفارس للنشر والتوزيع، 1لعالمي الجديد، ترجمة: صادق إبراهيم عودة، طسيلرز وآخرون(، النظام ا
   .240(، ص2001)عمان، 
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. 1993ستنهي مهمتها وتنسحب قبل احتفال التولية في العشـرين مـن كـانون الثـاني/ ينـاير 
ــاقون فــي 25000ولكــن، عنــدما جــاء هــذا الموعــد كــان هنــاك ) ( جنــدي أمريكــي مــا زالــوا ب

أن الهـدف مـن الـذهاب إلـى الصـومال هـو الصومال. أعلنت إدارة الرئيس بـوش فـي وقتهـا بـ
يمكــــن منظمـــات المســــاعدة اإلنســـانية مــــن إيصـــال الغــــذاء والمســــاعدات  أحـــداث جــــو آمـــن

األخرى إلى الشعب الصومالي المبتلي. لدى شعور القيـادة العسـكرية األمريكيـة  بالطمأنينـة 
 .(43)من السهولة التي ابتدأت بها هذه العملية أطلقت عليها تسمية "عملية استعادة األمل"

المهمـــة فـــي الصــومال، فبـــدل مـــن العمــل علـــى إيصـــال وســع الـــرئيس كلينتـــون إطــار       
المعونــات اإلنســانية للمحتــاجين ببســاطة، ســعت الواليــات المتحــدة للبحــث عــن حــل للحــرب 
عــادة  األهليــة الصــومالية المســتديمة)وهي الســبب المباشــر للمجاعــة التــي تصــيب الــبالد(، وا 

إلـى األمـم المتحـدة بوصـفها  بناء المؤسسات المدنية الصومالية، ثـم لجـأت الواليـات المتحـدة
وســيلة يمكــن مــن خاللهــا إصــالح الوضــع المتــردي، فانتهــت المهمــة الرســمية األمريكيــة فــي 

وســط االحتفــاالت المبهرجــة، ولكــن دون تحقيــق أيــة نتــائج  1993الصــومال فــي أيار/مــايو 
تــذكر لتحســين الوضــع فــي ذلــك البلــد، وبقــي الوجــود العســكري الالحــق، قــوات حفــظ الســالم  

(، علـى الـرغم مـن انـه كـان مشـروعًا تابعـًا لألمـم المتحـدة مـن UNOSOM2في الصـومال)
الناحية الظاهرية، لكنـه فـي جـوهره التزامـًا أمريكيـًا، تحـت إمـرة األدميـرال األمريكـي المتقاعـد 

(، أختيــر هــاو مــن قبــل الواليــات المتحــدة وكــان يتلقــى Jonathan Howe)جوناثــان هــاو 
كنه مع ذلك، كان يقدم تقاريره إلى األمين العام لألمـم المتحـدة آنـذاك أوامره من واشنطن، ول

ولكــــن األحــــداث تصــــاعدت فيمــــا بعــــد بســــبب قيــــام الميليشــــيات )بطــــرس بطــــرس غــــالي(. 
الصومالية بقيادة )عيديد( بمهاجمة القـوات األمميـة واألمريكيـة، األمـر الـذي أدى إلـى مقتـل 

في حادث، وفـي إشـتباك آخـر  (UNOSOM2)ـ( من الجنود الباكستانيين ضمن قوة ال24)
( مروحيـــات وتضـــرر ثـــالث أخـــرى فـــي 3( فـــردًا مـــن القـــوات األمريكيـــة وســـقوط )18قتـــل )

أوقــف كلينتــون خســاراته، وأنهــى كــل محــاوالت القــبض علــى  .1993تشــرين األول/ أكتــوبر 
تــه عيديــد، وجعــل مهمــة القــوات األميركيــة المتبقيــة مقتصــرة علــى أرض المطــار، وصــرح بني

ممـــا دفـــع الواليـــات المتحـــدة لســـحب  إلنهـــاء الوجـــود العســـكري األميركـــي برمتـــه بالصـــومال.
                                                 

    .190، 189باسيفيتش، المصدر السابق، ص ص  (43)
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بينــت حـرب الصــومال بأنــه . لقـد (44)، وتـرك هــذا البلـد لمصــيره1994قواتهـا فــي أوائـل عــام 
فــي عهــد الــرئيس كلينتــون، وفــي المواقــف التــي يكــون فيهــا هنالــك شــأن دولــي قليــل األهميــة 

متحدة، والمصالح القومية غير معرضة لمخاطر آنيـة، تصـبح اإلصـابات بالنسبة للواليات ال
 األميركية أمر غير مقبول بالمرة.

 التدخل العسكري األمريكي في البلقان: -ثانياً 
علـى أراضـى يوغوسـالفيا السـابقة  1990منذ اندالع المعارك اإلثنية في خريـف العـام      

ـــة )صـــر 6والتـــي كانـــت تضـــم ) بيا، الجبـــل األســـود، كرواتيـــا، ســـلوفينيا، ( جمهوريـــات اتحادي
قليمـــين همـــا )كوســـوفا/ كوســـوفو( ذو األغلبيـــة أأللبانيـــة  (45)مقـــدونيا، البوســـنة والهرســـك( وا 

المسلمة، و)فيوفدينا( والذي تقطنه أغلبية مجريـة األصـل، والتـي كـان الصـراع بـين الصـرب 
لواليـات المتحـدة األمريكيـة، ، حرصت ا(46)والبوسنيين في جمهورية البوسنة والهرسك أبرزها

ــــة مطلــــع العــــام  ــــة لتحمــــل مســــؤولياتها السياســــية 1999ولغاي ــــى دفــــع الــــدول األوروبي ، عل
والعسكرية، في القيام بدور فاعل لوقف الصراع بشكل مستقل حتى ال يؤدى ذلـك إلـى إثـارة 

مـــن جهـــة أخـــرى، هنـــاك رأي يقـــول أن الواليـــات المتحـــدة  مباشـــر. توقعـــات بتـــدخل أمريكـــي
ـــزاع بطـــرق ســـلمية أو عســـكرية ا ألمريكيـــة عمـــدت علـــى إفشـــال محـــاوالت أوروبـــا لفـــض الن

                                                 
في الموقع العربي  2007/ 1/10تأريخ التدخل العسكري األمريكي في الخارج، مقالة منشورة بتاريخ  (44)

 على الشبكات المتصلة )االنترنيت(.المعلومات متاحة على الرابط:BBC) نية)لهيئة اإلذاعة البريطا

news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/.../1585789.stm - 
  
العربي الصيغة األلبانية للتسمية "كوسوفا"، التي شاع إستخدامها في المشرق  -إعتمد المعجم الصربي (45)

رن الماضي، إال أن الصيغة الصربية للتسمية "كوسوفو" هي العربي خالل السبعينات والثمانينات من الق
"الوضع في كوسوفو/ كوسوفا بعد اتفاقية تطبيع محمد األرناؤوط ، التي شاعت في األعوام األخيرة. ينظر:

(، إتحاد الكتاب العرب، )دمشق، 3، مجلة الفكر السياسي، ع )الصربية"–التعليم "اتفاقية أوسلو" األلبانية 
 . 239(، ص 1998

، إيتراك 1مستقبل الحروب: الشركات العسكرية واألمنية الدولية الخاصة، ط، مصطفى أحمد ابوالخير (46)
 .137(، ص2008للنشر والتوزيع، )القاهرة، 
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إلثبـــات أن أوروبـــا ال تملـــك األهليـــة الكاملـــة والصـــالحية ألن تحـــل أزماتهـــا بـــدون الواليـــات 
المتحــدة األمريكيــة، ممــا يــؤدي بالــدول األوروبيــة إلــى تجنــب الوقــوف فــي وجــه المخططــات 

علــــي العــــالم، أو عرقلــــة تنفيــــذ اإلســــتراتيجية األمريكيــــة للقــــرن األمريكيــــة للهيمنــــة والســــيطرة 
 بالمقابــل هنــاك الجديــد، وبالتــالي تثبــت أمريكــا للعــالم بأنهــا القــوة القطبيــة الوحيــدة فــي العــالم.

أن الواليات المتحدة األمريكية لـم تكـن راغبـة فـي القيـام بـدور فاعـل بشـأن الصـراع من يرى 
لهـا فـي التـدخل العسـكري لوقـف القتـال، ألنـه سـوف يـؤدى في البلقان، فـال مصـلحة حقيقيـة 

إلى توتر عالقاتها مع روسيا االتحادية، فضاًل عن الخسائر المادية والبشرية التـي سـتترتب 
عليــه، كمــا أنــه ســوف يقابــل باســتياء بــالو مــن اليونــان، وبعــض بلــدان منطقــة البلقــان مثــل 

تــي تـــربطهم بالصـــرب بوصـــفهم مـــن مجموعـــة بلغاريــا ورومانيـــا، للـــروابط العرقيـــة والدينيـــة ال
 .(47)الدول السالفية

اشـــتركت القـــوات الجويـــة األمريكيـــة )بشـــكل محـــدود( مـــع   1993فـــي نيســـان/ أبريـــل       
(، بوصـفها عضـوًا فـي هـذا الحلـف، بـدوريات NATOقوات حلـف شـمالي األطلسـي )النـاتو 

لــى منــاطق  جويــة لتنفيــذ الحظــر المفــروض مــن األمــم المتحــدة علــى الــرحالت الجويــة مــن وا 
الصـــراع فـــي البلقـــان، لمنـــع تـــدفق األســـلحة لتلـــك المنـــاطق. كمـــا وافقـــت واشـــنطن قبـــل هـــذا 
التــأريخ علــى اســتخدام قواتهــا البحريــة فــي البحــر األدريــاتيكي لمراقبــة تنفيــذ العقوبــات الدوليــة 

لواليــات ثــم تحركــت ا المفروضــة علــى جمهــوريتي الصــرب والجبــل األســود أثنــاء حــرب البوســنة.
المتحــــدة سياســــياً، وتمكنــــت مــــن الحصــــول علــــى موافقــــة رؤســــاء جمهوريــــات )البوســــنة والهرســــك( و)كرواتيــــا( 

، علـى وقـف إطاـلق النــار بـدءًا 1995( في الخـامس مـن تشـرين األول/ أكتـوبر -صربيا –و)يوغسالفيا الفيدرالية 
عـدة عســكرية بمدينــة " دايتـون "  فـي واليــة " مـن العاشـر مـن الشــهر نفسـه، تمهيـدًا إلجــراء مفاوضــات مكثفـة فــي قا

شـكل متواصـل ب، واسـتمرت 1995أوهايو" األمريكية وقد بـدأت المفاوضـات فـي األول مـن تشـرين الثـاني/ نـوفمبر 
ــــوفمبر  ــــاني/ ن ــــون فــــي الحــــادي والعشــــرين مــــن تشــــرين الث ــــرئيس كلينت ــــن ال ــــى أن أعل توصــــل زعمــــاء  1995إل

وقـــد  .(48)شـــامل ينهـــى الحــرب فـــي البوســـنة أطلـــق عليــه )إتفـــاق  دايتـــون( الجمهوريــات الـــثالث إلـــى اتفــاق ســاـلم

                                                 
، من التعاون االقتصادي إلي السياسة الخارجية واألمنية المشتركة عماد جاد وآخرون، االتحاد األوربي (47)

 . 157 -155(، ص 2001القاهرة، ، )سات السياسية واإلستراتيجيةمركز األهرام للدرا
 . 146، المصدر السابق، ص ابوالخير (48)
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ـــة المفـــاوض الخـــاص لسإتحـــاد األوروبـــي وممثلـــين عـــن فرنســـا  ـــى توقيـــع اإلتفاقي صـــادق عل
وألمانيــا وروســيا وبريطانيــا وأمريكــا. علــى الــرغم مــن أن بعــض المعلقــين قــد وافقــوا علــى أن 

قــد حفزتــه المخــاوف اإلنســانية،  1995ي العــام تــدخل الواليــات المتحــدة فــي أزمــة البوســنة فــ
لكـن األمــر لــيس كـذلك، ألن صــانعي السياســة األمريكيـة، بمــن فــيهم الـرئيس كلينتــون، بي نــوا 
أن اهتماماتهم اإلستراتيجية في هذه األزمة كانت ضمان االستقرار األوروبـي بمنـع الصـراع 

عادة بناء مصداقية منظمة حل  .(49)ف شمالي األطلسيفي البلقان من االنتشار، وا 
تعــــد المحافظــــة علــــى دور وتــــأثير منظمــــة حلــــف شــــمالي األطلســــي، مــــن األهــــداف      

اإلســتراتيجية لألمــن القــومي األمريكــي فــي أوروبــا، ألن هــذه المنظمــة تشــكل النطــاق الوحيــد 
فــي أوروبــا الــذي تمــارس فيــه الواليــات المتحــدة دور القيــادة المؤسســاتية، وبــدونها ستصــبح 

يــات المتحـــدة غائبـــة عـــن تفـــاعالت األمـــن األوروبـــي، فلطالمـــا ســـمحت ترتيبـــات ومهـــام الوال
ــــى األراضــــي  ــــف شــــمالي األطلســــي بإســــتمرار الوجــــود العســــكري األمريكــــي عل منظمــــة حل
األوربيــة. إن منظمــة حلــف شــمالي األطلســي هــي فــي الواقــع، المؤسســة الوحيــدة التــي ثبتــت 

هــا األوروبيــين. وقــد جــاء فــي تصــريح للــرئيس زعامــة الواليــات المتحــدة صــراحة علــى حلفائ
كلينتون نشر في صحيفة )اللوموند( الفرنسية بتاريخ الحادي عشر من كـانون الثـاني/ ينـاير 

:" يجب أن تبقى منظمة حلف شمالي األطلسي في قلـب إهتمامـات األمـن 1994من العام 
ل والخبــرة للتعامــل مــع الجديــد ألوروبــا، ويجــب أن تبقــى المنظمــة الوحيــدة التــي تملــك الوســائ

 .(50)التطورات األمنية في أوروبا"
 (:1994 أيلولالتدخل العسكري األمريكي في هاييتي ) -ثالثاً 

، 2( كم27،750جزيرة هاييتي، إحدى بلدان البحر الكاريبي، تبلو مساحتها )       
تم انتخاب  1957نسمة. في عام ( 8،528،000) 2003إحصاء  وتعداد نفوسها حسب

وفي أواخر أيامه بعد أن تقدم به ، رئيسا لهايتي( François Duvalier رانسوا دوفاليه)ف

                                                 
مجلة أديب يوسف شيش،  ، ترجمة:" إعادة صياغة اإلستراتيجية األمريكية الكبرى"،كريستوفر لين (49)

 . 36(، ص 1999(، إتحاد الكتاب العرب، )دمشق، 5و  4الفكر السياسي، ع )
عادة فحص األمن"موسى الزعبي، (50) (، إتحاد  3، مجلة الفكر السياسي، ع )" نهاية الحرب الباردة وا 

    .250، 248(، ص ص 1998الكتاب العرب، )دمشق، 
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العمر شغل نفسه والبالد بقضية توريث الحكم ألبنه )جان كلود(، وتم له ذلك بمساندة 
تم تنصيب أبنه )جان كلود  1971القمع الذي كانت تمارسه القوات الموالية له. وفي عام 

وبعد  1990في  .رئيسا لهايتي مدى الحياة( Jean-Claude Duvalier دوفاليه
ضغوط سياسية داخلية وخارجية وافق جان كلود على إجراء أول انتخابات حرة نزيهة 

 Jean-Bertrand بإشراف أممي في هايتي، فتم انتخاب )جان برتراند أريستيد
Aristide في فرنسا. لكن ( رئيسا بأغلبية ساحقة وغادر جان كلود إلى منفاه االختياري
إثر إنقالب عسكري مؤيد  ( شهور من توليه الرئاسة أعلن عن خلع أريستيد8وعقب )

فنشبت ( Raoul Cedrasللرئيس السابق )جان كلود(، قاده الجنرال )راؤول سيدراس 
حرب أهلية أدت إلى نزوح عشرات اآلالف بقوارب صغيرة نحو والية فلوريدا األمريكية 

فبدأ التخطيط  في واحدة من كوارث العصر الحديث اإلنسانية. حيث غرق اآلالف منهم
في مقر القيادة األطلسية  ،1993األمريكي لغزو هاييتي منذ تشرين األول/ أكتوبر 

في نورفولك بوالية فيرجينيا، وأطلق على خطة الغزو تلك  USACOM للجيش األمريكي
 .(51)دم التنين""االسم الرمزي 

وحــــين اســــتفحلت الحــــرب األهليــــة  1994ن أيلــــول/ ســــبتمبر فــــي التاســــع عشــــر مــــ      
واالضطرابات السياسية في هايتي، أمر الرئيس األمريكي بيـل كلينتـون قـوات مشـاة البحريـة 

( جنــدي إلــى هنــاك، ضــمن 23،000األمريكيــة )المــارينز( بالتــدخل فــي هــايتي فــتم إرســال )
نهــا، عقــد فــي اللحظــات األخيــرة قــوات متعــددة الجنســيات، شــكل األمريكيــون الجــزء األكبــر م

 "James Earl "Jimmy قبـل اإلشـتباك إتفـاق توسـط فيـه الـرئيس األسـبق جيمـي كـارتر
Carter  (1977- 1981 يســـمح للقـــوات األمريكيـــة بـــالنزول إلـــى شـــواط  هــــايتي دون )

التعرض لها من القوات العسكرية والشرطة الموالية لسإنقالبيين. تنازل العسـكر عـن السـلطة 
هايتي أثـر تلـك الحملـة العسـكرية وأعيـد أريسـتيد للسـلطة، ثـم انسـحبت القـوات األمريكيـة  في

                                                 
(51) Philippe R. Girard, "Peacekeeping, Politics ،and the 1994 US Intervention in 
Haiti", Journal of Conflict Studies, Vol. XXIV, No. 1, Gregg Centre for the Study 
of War and Society, University of New Brunswick,( Canada , 2004). 
<http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/290/461> 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/290/461
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من هايتي بعد عامين من الغزو معلنة انها أنجزت أهداف الحملـة. هنالـك رأي بـأن السـبب 
الــرئيس النســحاب األمريكــان مــن هــايتي هــو اكتشــاف األطقــم الطبيــة األمريكيــة المصــاحبة 

تلـــك الحملــة انتشــار مــرض نقـــص المناعــة المكتســب )اإليــدز( بـــين لقــوات المــارينز خــالل 
سكان هايتي، األمـر الـذي دفـع باألمريكـان إلـى خفـض مسـتوى وجـود القـوات األمريكيـة فـي 
هــذه الجزيــرة إلــى أدنــى حــد، درءا لهــذه العــدوى مــن أن تتفشــى وســط جنــودهم. وتركــت هــذه 

   .(52)البالد للفوضى التي كانت تعاني منها
 مات الجوية والصاروخية األمريكية في عهد الرئيس كلينتون:الهج -ب
 (:1993الضربات الجوية والصاروخية ضد العراق ) -أوالً  

ضـربت طـائرات وصـواريخ )كـروز( أمريكيـة بطاريـات  1993في كانون الثاني/ يناير      
ًا علــى الصــواريخ العراقيــة المضــادة للطــائرات ومبنــى هيئــة التصــنيع العســكري فــي بغــداد رد

الكويتيــة المنزوعــة  -استحضــارات وتحركــات عســكرية عراقيــة مفاجئــة فــي المنطقــة العراقيــة
الســالح، وقيــام العــراق بنقــل بطاريــات صــواريخ مضــادة للطــائرات إلــى داخــل منــاطق حظــر 
الطيران شمال وجنوب البالد المفروضة علـى القـوة الجويـة والـدفاع الجـوي العراقـي مـن قبـل 

لي )بترتيــب وضــغط أمريكــي( مــن جهــة، ومــزاعم أمريكيــة بإعاقــة عمــل مجلــس األمــن الــدو 
اللجان الدولية الخاصة بالتفتيش عن أسـلحة الـدمار الشـامل داخـل العـراق مـن جهـة أخـرى، 

، إذ أمــر فــي ذلــك 1993حزيران/يونيــو  26بــدأ كلينتــون بتجربــة هــذه الطريقــة بوضــوح فــي 
العراقية، انتقامًا لمـؤامرة مزعومـة الغتيـال اليوم بتنفيذ هجوم صاروخي على مقر المخابرات 

الـــرئيس األمريكـــي الســـابق جـــورج هربـــرت واكـــر بـــوش إثنـــاء زيارتـــه للكويـــت، أتهـــم العـــراق 
( صـاروخ )كـروز(، ســقط قسـم منهــا علـى منشــات 23بتـدبيرها، واسـتخدم فــي هـذه الضــربة )

ده كلينتــون مدنيــة بحتــة، ووقعــت ضــحايا بــين صــفوف المــدنيين. شــكل هــذا الهجــوم الــذي عــ

                                                 
(52)  Vanessa Buschschluter, The long history of troubled ties between Haiti and 
the US, BBC News, Washington,16/ 1/ 
2010.<news.bbc.co.uk/2/hi/8460185.stm> 
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"ردًا قويــًا ومناســبًا" علــى اســتفزاز العــراق، معلمــًا فــي رئاســة كلينتــون، إذ كانــت المــرة األولــى 
 .(53)التي يأمر فيها قوات أمريكية بالتحرك

 (:1998الضربات الصاروخية ضد أفغانستان والسودان ) -ثانياً 
صـاروخية علـى هجمـات  1998شنت الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي آب/ أغسـطس      

أهداف فـي أفغانسـتان وعلـى مصـنع للـدواء فـي السـودان، مدعيـة بـأن لهـذه األهـداف عالقـة 
بهجمتين تفجيريتين استهدفتا سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا في الشهر نفسه، وأسـفرتا عـن 

العمليـة األسـم (. أطلـق البنتـاغون علـى هـذه 5000( شخص وجرح أكثـر مـن )224مقتل )
أشـــار هـــذا الهجـــوم إلـــى انـــه عبـــر عـــن اســـتخدام الواليـــات  .لوصـــول الـــال محـــدود"الرمـــزي "ا

المتحـــدة للقـــوة العســـكرية فـــي مواجهتهـــا لــــما تصـــفه بــــ)اإلرهاب(، فأنهـــا كانـــت تقصـــد إتبـــاع 
طريقة تأخذ المستقبل بعين الحسبان، إذ لم يكن الهدف هـو االنتقـام فقـط، بـل الحيلولـة دون 

هنـا نجـد أن الواليـات المتحـدة تحـارب )اإلرهـاب( لـيس بـدافع تكرار ذلـك فـي المسـتقبل. مـن 
 .(54)دفاعي فقط، بل بدافع هجومي أيضا

 (:1998الضربات الجوية والصاروخية ضد العراق ) -ثالثاً 
( كانون األول/ 19 -16قامت كل من الواليات المتحدة وبريطانيا في األيام من )     

الصواريخ والطائرات المقاتلة، وكان السبب بهجمات جوية على العراق ب 1998ديسمبر 
المعلن للهجمات هو عدم تعاون العراق مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي 
تبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وتركز القصف على أهداف في بغداد، وتم 

من الضحايا  إلحاق ضرر كبير بالبنى التحتية العراقية، فضاًل عن سقوط عدد كبير
العراقيين خالل هذه العملية، والتي أطلق عليها أسم )ثعلب الصحراء(. من الملفت ان هذه 

لبدء إجراءات توجيه االتهام  العملية بدأت قبل يوم واحد من جلسات الكونغرس المقررة

                                                 
، مركز دراسات الشرق األوسط،)عمان، 1جواد الحمد، توجهات أمريكية تجاه الشرق األوسط، ط (53)

 . 155ص  (،1995

  المصدر السابق. ،BBC) هيئة اإلذاعة البريطانية) (54)
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بالتقصير ضد الرئيس كلينتون بخصوص قضية "مونيكا بولينسكي" السابقة الذكر، لذلك 
 .(55)ض الكتاب على هذه العملية "حرب مونيكا"أطلق بع

من أن العراق قد تمكن من تقليل تأثير اثنان من  1998بات واضحًا في مطلع العام      
عناصر إستراتيجية "اإلحتواء" المعتمدة تجاهه من مجلس األمن الدولي منذ حرب الخليج 

سلحة الدمار الشامل، وكانت الثانية، وهما العقوبات اإلقتصادية والتفتيش الدولي عن أ
إدارة الرئيس كلينتون قد ساندت تلك اإلستراتيجية بقوة، داخل مجلس األمن وخارجه، ولكن 
منتقدي تلك اإلستراتيجية في ذلك الوقت الحظوا بأنه حتى مع نجاحها في وضع النظام 

قامت  الحاكم في العراق)آنذاك( في "صندوق"، إال إنه في طريقه إلى الخروج منه. إذ
مؤسسة بحثية تسمى "مشروع القرن األمريكي الجديد" في السادس والعشرون من كانون 

بنشر مذكرة موجهة إلى الرئيس كلينتون موقعة من ثمانية عشر  1998الثاني/ يناير 
شخص، أكثرهم موظفون سابقون في مجلس األمن القومي األمريكي، جاء في تلك المذكرة 

راهنة تجاه العراق لم تعد تحقق أي نجاح"، وأن " إحتواء النظام أن "السياسة األمريكية ال
العراقي يتاكل باستمرار منذ شهور عديدة"، وأن"اإلستراتيجية الوحيدة المقبولة هي إزالة 
إمكانية أن تكون للعراق فرصة إلستخدام أسلحة الدمار الشامل، أو التهديد بإستخدامها، 

بعمل عسكري ضد العراق، وفي المدى البعيد إسقاط  وذلك يعني في المدى القريب القيام
النظام الحاكم في العراق )آنذاك(". من ضمن الموقعين على تلك الوثيقة ريتشارد أرميتاج 

 .(56)و دونالد رامسفيلد وروبرت زوليك
وقد أدت تلك الدعوات والضغوطات على دوائر صنع القرار األمريكي، فضاًل عن      

بإنهاء تعاونه مع المفتشين الدوليين إحتجاجًا على 1998/ أغسطس قيام العراق في آب
تصرفاتهم، وعلى نهج عملهم، إلى قيام الكونغرس األمريكي في الحادي والثالثين من 

بإصدار قانون يلزم الحكومة األمريكية بالعمل  1998األول/ أكتوبر من العام  تشرين
ير العراق"، وقد شمل ذلك القانون تقديم على تغيير النظام في العراق سمي بـ"قانون تحر 

                                                 
(55) Seliktar, Op. Cit, p 83. 

دوغالس ج. فايث، الحرب والقرار: من داخل البنتاغون.. تحت عنوان الحرب ضد االرهاب، تعريب:  (56)
   .235 -234(،  ص ص2010، مؤسسة االنتشار العربي، )بيروت، 1سامي بعقليني، ط
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عالمي ومخابراتي لمعارضي النظام في ذلك الوقت. وقد  دعم مالي ولوجستي وسياسي وا 
قال الرئيس كلينتون عند توقيعه على هذا القانون:"لقد تابعت إدارتي وستظل تتابع هذه 

موضوع". وقد األهداف عن طريق تطبيق فاعل لقرارات مجلس األمن ذات الصلة بهذا ال
رأت إدارة الرئيس كلينتون في األزمة التي نتجت عن توقف عمل المفتشين الدوليين في 
العراق في آب/ أغسطس، فرصة إلثبات جديتها في هذه القضية، فأمر الرئيس كلينتون 

( ساعة من القصف الجوي 70بشن عملية "ثعلب الصحراء" التي إستغرقت )
 . (57)والصاروخي

 (:1999بات الجوية والصاروخية ضد صربيا )الضر  -رابعاً 
 1999قادت الطائرات والسفن الحربية األمريكية في الرابع والعشرين من آذار/ مارس     

قوات حلف شمال األطلسي )الناتو( في شن هجمات جوية على جمهورية )صربيا( 
رغامها على المتهمة بارتكاب إنتهاكات واسعة ضد السكان األلبان في إقليم)كوسوفا(، إل

الموافقة على خطة السالم الدولية إلنهاء الحرب في ذلك اإلقليم. وانتهت الحملة في 
العاشر من حزيران/ يونيو من العام نفسه، بعد بدء انسحاب القوات الصربية من كوسوفا، 

 .(58)بدخول اإلقليم UNIMACوالسماح لقوات حفظ السالم التابعة لحلف شمال األطلسي 
من عملية القوى المتحالفة هو تأمين درس موضوعي ألي دولة أوروبية  كان الهدف

تتخيل إنها معفاة من قوانين ما بعد الحرب الباردة. لم تكن كوسوفا ما يهم، بل المهم هو 
تأكيد الوضع المسيطر للواليات المتحدة في أوروبا، وكما شرح كلينتون بنفسه في الثالث 

، قبل بداية حملة القصف بيوم واحد، "إذا كنا 1999ام والعشرين من آذار/ مارس من الع
سنمتلك عالقات اقتصادية قوية من ضمنها قدرتنا على البيع في كل أنحاء العالم، يجب 

. ومن الناحية (59)على أوروبا أن تكون المفتاح، هذا كل ما عليه موضوع كوسوفا"
                                                 

 . 237 -236ص ص سه،المصدر نف (57)
(58) Michael Merlingen, (( The EU Police Mission in Bosnia and Herzegovina -
EUPM-)), Giovanni Grevi ،Damien Helly and Daniel Keohane (ed.), )European 
Security and Defence Policy  : the first ten years 1999- 2009), )EUISS) The 
European Union Institute for Security Studies, (Paris, 2009), pp 162, 163. 

 . 141باسيفيتش، المصدر السابق، ص  (59)
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قيمة ما  1999عام العسكرية عززت عمليات حلف شمالي األطلسي في كوسوفا في ال
 .(60)يطلق عليه )حرب المعلومات( في العمليات العسكرية المستقبلية

أحدث الدور الذي أدته القوات األمريكية في حرب كوسوفو تغييرًا كبيرًا في طبيعة        
عالقة الواليات المتحدة بروسيا اإلتحادية. ففي الوقت الذي رأى فيه الرئيس األمريكي 

غراض إنسانية، وهي حماية "ألبان أل اريه بأنهم أستخدموا القوة العسكريةكلينتون ومستش
كوسوفو"، فضاًل عن أملهم أن تؤدي هذه العمليات في نهاية المطاف إلى تعزيز الحرية 

 Eltsine)بوريس يلتسينوالديمقراطية في صربيا. في المقابل، كان الرئيس الروسي آنذاك 
Boris1991- 1999ظم مجتمع السياسة الخارجية في روسيا ( ومستشاريه ومع

اإلتحادية، يرون إن منظمة حلف شمالي األطلسي بعامة، والواليات المتحدة بخاصة، 
تهدفان وراء إستخدامها القوة العسكرية في هذه األزمة إلى توسيع نطاق تأثيرهما في 

نقطة إرتكازها منطقة البلقان، التي تعدها روسيا اإلتحادية من مناطق مصالحها الحيوية و 
في وسط أوروبا. ومن جهة أخرى كشفت تلك الحرب تراجع المكانة والتأثير الدولي لروسيا 
اإلتحادية في ذلك الوقت، إذ أن منظمة حلف شمال األطلسي اتخذت إجراءاتها العسكرية 

يمكن كان ضد صربيا دون الرجوع إلى األمم المتحدة، المؤسسة الدولية الوحيدة التي 
اإلتحادية أن تمارس فيها نفوذ دولي حقيقي، من خالل حق النقض "الفيتو" في لروسيا 

مجلس األمن الذي كان الروس يستخدمونه لمنع أي إجراء عسكري ضد حليفهم نظام 
(. إذ 1989- 2000) Slobodan Milosevicالرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش 

أسفه لهجمات الناتو التي شنت أعرب الرئيس يلتسين في وقت الحق لتلك الحرب عن 
ضد صربيا بقوله: "بعد قصف بلغراد، جميع القواعد التي أنشئت عليها األمم المتحدة قد 

 .(61)انهارت "
كان لتوقيت العملية التي جرت في كوسوفا وطريقة أدائها والمساحات التي شملتها      

، والذهاب أبعد من ذلك، دور في تحديد التوازن اإلستراتيجي في كوسوفا والمنطقة ككل
باإلعتماد على حسابات إستراتيجية بعيدة المدى. ففي إطار الخطط التوسعية لحلف 

                                                 
(60) Adamsky, Op. Cit, p 3. 
(61) Adamsky, Op. Cit, p 3. 
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شمالي األطلسي، إنضمت كل من بولونيا والمجر وجمهورية التشيك إلى الحلف في الثاني 
، قبل بداية العمليات العسكرية بأيام، ولم يكن من قبيل 1999عشر من آذار/ مارس 

أن تنفذ هذه الحملة العسكرية قبل قمة الناتو التي انعقدت في واشنطن في األيام  الصدفة
، من أجل مناقشة موضوع تجديد المهمة 1999( نيسان/ أبريل من العام 23-25)

اإلستراتيجية للحلف. وقد إتجه حلف شمال األطلسي مع الواليات المتحدة األمريكية إلى 
اإلستراتيجي بعد إنتهاء الحرب الباردة في وسط وشرق ملء الفراغ الذي حصل في التوازن 

أوروبا، سواء في الشريط الذي يمتد من دولة بولونيا حتى البحر األدرياتيكي، أو في 
إضعاف الدولة الصربية التي تمتلك قوة عسكرية تهديدية خارجة عن السيطرة تقع على 

ة كوسوفا هو التصفية العرقية هذا الحزام اإلستراتيجي. لذا لم يكن السبب الرئيس لعملي
التي قام بها الصرب، بل إن الهدف األساس للعملية تمثل في إضعاف نظام الدفاع 
الجوي المتطور الذي زودته روسيا اإلتحادية لهذه الدولة، والذي يهدد قوة الردع لحلف 

وبا شمال األطلسي. لقد إستطاعت الواليات المتحدة األمريكية التدخل في وسط وشرق أور 
عن طريق حلف شمال األطلسي، وأصبحت األزمات اإلقليمية في هذه المنطقة جزءًا من 

 .(62)اإلستراتيجية األمريكية
ستنتاجات  خاتمة وا 

على الرغم من أن مدة حكم الرئيس األمريكي جورج هربرت واكر بوش قد شهدت      
السادس  ي السابق فيالنهاية الرسمية للحرب الباردة المتمثلة بحل اإلتحاد السوفييت

التي جسدها  ، فضاًل عن النهاية الرمزية1991والعشرين من كانون األول/ ديسمبر 
سقوط جدار برلين، أبرز رموز الحرب الباردة، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 

إال أن الكثير من المفكرين والكتاب يرون بأن إدارات الرئيس بيل كلينتون خالل  .1989
مه، واجهت الجزء األكبر من تداعيات انتهاء الحرب الباردة وانعكاساتها، مدتي حك

السياسية واإلقتصادية واألمنية. وقد كان من أصعب تحديات عالم )ما بعد الحرب الباردة( 

                                                 
أحمد دواد أوغلو، العمق اإلستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة: محمد جابر  (62)

(، ص 2010ناشرون، )بيروت،  -طارق عبد الجليل، مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلومثلجي و 
    .331، 260 -259ص 
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 -التي كان على إدارات كلينتون التعامل معها، هي صياغة اإلستراتيجيات األمنية
لية جديدة، لها ظروفها، وعالقاتها، وتوجهاتها، العسكرية األمريكية في ظل بيئة دو 

وقضاياها، وتهديداتها، وفرصها، وتفاعالتها، المختلفة عن عالم الحرب الباردة. وقد 
 خلص البحث إلى مجموعة من اإلستنتاجات، أهمها:

أ. يعد العنصر العسكري لقوة الدولة من العوامل الثابتة في كل مستويات التخطيط 
الواليات المتحدة األمريكية، المتمثلة بإعداد )اإلستراتيجية العليا للدولة(،  اإلستراتيجي في

و )إستراتيجية األمن القومي(، و )اإلستراتيجية العسكرية الوطنية(، و )إستراتيجية مسرح 
 العمليات(.

ب. تركزت توجهات اإلستراتيجية العسكرية األمريكية خالل مدة حكم الرئيس جورج 
التأكد من عدم ظهور أي منافس جديد للواليات المتحدة في عالم  على هربرت واكر بوش

 ما بعد الحرب الباردة، وضمان الهيمنة العالمية للقوة العسكرية األمريكية.
ج. أصبحت العوامل اإلقتصادية في عهد الرئيس كلينتون من أكثر المحددات التي تتحكم 

 ة وأهدافها.بتحديد توجهات اإلستراتيجية العسكرية األمريكي
إستمر الرئيس كلينتون على نهج سلفه بوش، بالدعوة إلى إدامة الزعامة األميركية في  د.

العالم، والوقوف ضد دعوات انعزال أمريكا عن الشؤون العالمية. ولكن كلينتون اشترط أن 
تكون مشاركة الواليات المتحدة في الشؤون العالمية بهدف ضمان تحقيق المصالح 

 العليا، األمنية واإلقتصادية.األمريكية 
فضلت إدارة الرئيس كلينتون إستخدام الهجمات الجوية والصاروخية في العمليات  هـ.

العسكرية التي تشنها ضد خصومها، واإلبتعاد قدر اإلمكان عن العمليات البرية والحروب 
 الكبرى.

الثانية من  و.إنعكست الضغوط التي واجهتها إدارة الرئيس كلينتون في مدة رئاسته
الكونغرس األمريكي، ومن جماعات الضغط األخرى، على عالقة تلك اإلدارة بالبنتاغون، 
فضاًل عن إنعكاسها على طبيعة العمليات العسكرية التي أمر كلينتون بشنها في تلك 

 المدة.
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ز. اهتمت إدارة الرئيس كلينتون بترسيخ الزعامة األمريكية لحلف شمالي األطلسي، فضاًل 
دعم دور الحلف ومسؤولياته في منظومة األمن األوروبي بخاصة، واألمن العالمي  عن

 بعامة. 
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The American Military Strategy in the Era of 

President Bill Clinton (1993 - 2001) 
Asst. Prof. Wathiq Mohammad Barrak Al-Sadoon 

 

 Abstract 
         The end of the Cold War resulted in new challenges to the 

U.S. national security that influenced the formulation of the military 

strategies of the U.S. governments which were contemporary with 

this event or after. The American military strategy during the era of 

President Bill Clinton witnessed noteworthy changes in the 

planning, implementation and evaluation of the vital interests. The 

administration of President Bill Clinton went seriously on binding 

the U.S. national security considerations with the position of the 

United States in the global economy as well as concentrating on a 

new approach in the use of American military power by using 

attacks of long-range missiles and aircrafts equipped with precision-

guided weapons against opponents to affirm the determination of 

the United States. 

 

 

 


