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 :الممخص

بعيشيا، بل يستج ليذسل عجة نطًخا لخصػرة اإلرىاب الحي ال يقترخ عمى دولة 
اإلدارة األمخيكية العجيج  اتخحت ،م 2001سبتسبخ 11دول، وخاصة مع وقػع أحجاث 

وصجر في ىحا الدياق العجيج ، ا الستخاتيجياتيا األمشيةمغ التجابيخ واإلجخاءات تجعيسً 
مغ الشرػص التذخيعية لتعديد قجرة الدمصات األمشية في مجال مكافحة اإلرىاب، مغ 

، فزاًل والستعمق بسكافحة اإلرىاب م2001كتػبخ أالرادر في  "باتريوت"سشيا قانػن ض
 عغ التحالفات والسعاىجات الجولية الستعمقة بسكافحة ضاىخة اإلرىاب ووسائل تسػيمو.

خاصة في ضل ما يتدع بو التشطيع مغ قػة  "داعش" ومع صعػد نجع تشطيع الجولة
، لحا كانت سيصختو عمى مداحات عدكخية واقترادية قػيةإمكانيات بذخية ىائمة، وامتالكو 

غ مغ شاسعة في كل مغ دولتي العخاق وسػريا أمًخا واقعًيا في ضل ما تتدع بو كمتا الجولتي
مػاجية ىحا التشطيع مغ ِقبل  تأصبحف السدتػيات، لحا انييار داخمي لمجولة عمى شتى

 رىاب.تيجيتيا الخاصة لسػاجية اإللتبشييا استخا خئيذاليجف ال يالػاليات الستحجة ى

يدعى شػل فتخة رئاستو إلى  "أوباما" األسبق الخئيذمغ كػن  وعمى الخغع
مغ السسكغ استخجام حمػل أخخى غيخ الحل بأنو  ويخى حخوب،  يتجشب الجخػل في أ

يػجب في مأزق  "أوباما"فقج بات  "تنظيم داعش"، ولكغ مع ضيػر خصخ ي العدكخ 
الجخػل في تحالف ى، مغ خالل العدكخية في العخاق مخة أخخ  استخجام القػةعميو 

وتقجيع مداعجات  ا،السػجػدة في سػري "داعش"وشغ ضخبات جػية عمى قػاعج  يدول
 والكخدية السحاربة لمتشطيع. لمقػات العخاقية

 انتذار احتػاء سمصة اإلدارة األمخيكية أكج عمى أن "تخامب"ولكغ مع تػلي 
 انصمق ولحلظ، الستحجة، لمػاليات الخارجية الدياسة أىجاف أىع أحج ىػ اإلسالمي التصخف

 إال أن وعمى الخغع مغ ذلظ، "داعش"و لإلرىاب مشاىس مبجئي مػقف مغ "تخامب"
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 مػاجية بآليات يتعمق فيسا بججيج تأتِ  اإلرىاب لع لسكافحة "تخامب" إدارة استخاتيجية
 والستصخفة. اإلرىابية التشطيسات

في إدارة الػاليات الستحجة لسمف اإلرىاب  انػعي اأن ىشاك تغيخ  وبخغع ذلظ إال
، "بغ"بػش االعغ إدارة  -بجرجة ما– "تخامب"و "أوباما"وخاصة في ضل إدارتي  "داعش"

جائع مغ العدكخي ال تػاججال حيث ُيالحظ بأن التجخالت األمخيكية مدبًقا اعتسجت عمى
 كسا في "االستعسار" االحتالل عغ شخيق قػاعج عدكخية وأساشيل بحخية أو خالل إقامة
، ولكغ في الػقت الخاىغ ألنطسة الحاكسةلالسداعجات السالية  عغ شخيق تقجيع العخاق، أو

الدخيعة والسؤقتة  العسميات العدكخيةاألمخيكية في تجخميا عمى  ةاعتسجت الػاليات الستحج
ا "العسميات الجخاحية"  أو والتي تعتسج في األغمب عمى الصائخات بجون شيار ويصمق عميي

 "."داعشمغ خالل "الحخوب بالػكالة" كسا في حالة تشطيع الجولة 
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Abstract:  

Due to the serious threats posed by terrorism, which is not 
confined to a certain country but extends to several countries, and in 
the aftermath of the September 11 attacks, the U.S. administration has 
taken a number of measures and procedures to bolster its security 
strategies. In this context, many legislative texts have been issued to 
strengthen the capability of the security authorities to combat 
terrorism, including the PATRIOT Act that was issued in October 
2001, in addition to the formation of alliances and international 
treaties pertinent to combating terrorism and the means of financing it. 

With the rise of the “Islamic State”, also known as Daesh, and 
in light of the immense human capabilities and strong military and 
economic potential that it possessed, Daesh was able to dominate vast 
areas in both Iraq and Syria, which both suffered from the collapse of 
the state at various levels. Therefore, confronting this organization by 
the U.S. became the main goal for adopting its own strategy to combat 
terrorism.  

Although Former U.S. President Obama sought during the 
entire term of his presidency to avoid entering into wars and believed 
that it was possible to resort to alternative solutions other than the 
military solution, he faced a difficult conundrum with the emergence 
of the IS threat, which compelled the use of military force in Iraq 
another time by entering an international coalition and launching 
airstrikes on Daesh bases in Syria and providing assistance to the Iraqi 
and Kurdish forces fighting the organization. 

When President Donald Trump assumed office, he confirmed that 
curbing the proliferation of Islamic extremism was one of the most 
important goals of the U.S. foreign policy. Therefore, Trump affirmed 
his anti-terrorism and anti-Daesh position. In spite of that, the Trump 
administration’s strategy to combat terrorism did not introduce new 
mechanisms to confront terrorist and extremist organizations. 

Despite this, there is a change in the way the U.S. has addressed 
the issue of terrorism (Daesh), especially under the Obama and Trump 
administrations - to some extent - compared to the Bush Jr. 
administration. For instance, previously American intervention relied 
on permanent military presence by establishing military bases and naval 
fleets, occupation "colonialism" as in the case of Iraq or providing 
financial assistance to the ruling regimes. However, in the meantime, 
the U.S. has relied on swift and temporary military operations that 
mostly depend on drones and are called "surgical operations" or "proxy 
wars" as in the case of Daesh.  
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 :المقدمة

 موضوع الدراسة:  -أوالً 

نطًخا لخصػرة اإلرىاب الحى ال يقترخ عمى دولة بعيشيا، بل يستج ليذسل عجة 
أن ىشاك العجيج مغ الجول التى أبخمت اتفاقيات فيسا بيشيا لمقزاء عمى  دول، فشجج
سػاء في نصاق اتفاقيات ثشائية أو جساعية، أو عمى مدتػى  -اإلرىاب-ىحه اآلفة 

قخارات ترجر عغ الجسعية العامة لألمع الستحجة أو مجمذ األمغ ذاتو؛ بحيث 
 م.أصبحت مكافحة اإلرىاب ىى الذغل الذاغل لعالع اليػ 

ججيخ بالحكخ بأنو مع تدايج ىحه الطاىخة التى أصبحت تيجد البذخية بكيسيا و 
، اتخحت اإلدارة م2001 سبتسبخ 11السادية وغيخ السادية، وخاصة مع وقػع أحجاث 

األمخيكية العجيج مغ التجابيخ واإلجخاءات تجعيًسا الستخاتيجياتيا األمشية، وصجر في 
لتذخيعية لتعديد قجرة الدمصات األمشية في مجال ىحا الدياق العجيج مغ الشرػص ا

الرادر في أكتػبخ " Patriot Act"مكافحة اإلرىاب، مغ ضسشيا قانػن باتخيػت 
 م والستعمق بسكافحة اإلرىاب.2001

خاصة في ضل ما يتدع بو التشطيع مغ قػة  "" داعشتشطيع الجولةومع صعػد نجع 
، لحا كانت سيصختو عمى مداحات واقترادية قػيةإمكانيات عدكخية بذخية ىائمة، وامتالكو 

شاسعة في كل مغ دولتي العخاق وسػريا أمًخا واقعًيا في ضل ما تتدع بو كمتا الجولتيغ مغ 
مػاجية ىحا التشطيع مغ ِقبل  تأصبحف السدتػيات، لحا داخمي لمجولة عمى شتى انييار

 رىاب.لتبشييا استخاتيجيتيا الخاصة لسػاجية اإل خئيذاليجف ال يالػاليات الستحجة ى

استخاتيجية الػاليات الستحجة األمخيكية في  ىحه الجراسةالباحث في  يتشاول
 ."تنظيم داعش"الحخب عمى اإلرىاب، وذلظ بالتصبيق عمى 
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 مذكمة الدراسة: -ثانًيا

تعج االستخاتيجية األمخيكية لسكافحة اإلرىاب إحجى القزايا الخئيدة التى احتمت 
في مصمع  لمدمصة "بارك أوباما"مع وصػل الخئيذ أىسية لجى الخئيذ األمخيكي؛ والسيسا 

مع قزية بجأت الػاليات الستحجة األمخيكية في صياغة تعامميا ولقج ، م2009عام 
وما  الهيكمة" إعادةعسمية "الباحثػن بذكل مختمف، فيسا يسكغ أن يصمق عميو اإلرىاب 

 مشصقة الذخق األوسط. األمخيكية تجاه ستخاتيجية استتبعيا مغ تغييخ في اال

االستخاتيجية األمخيكية تجاه مكافحة  عمى وتدعى الجراسة إلى التعخف
وانصالًقا مسا سبق، ، اعش""داإلرىاب، وذلظ بالتصبيق عمى تشطيع الجولة اإلسالمية 

االستخاتيجية األمخيكية تجاه مكافحة  ما ىي فى: ليحه الجراسة التداؤل الخئيذيتسثل 
  ؟"تنظيم داعشاإلرىاب ال سيسا تشطيع الجولة اإلسالمية "

 منهج الدراسة: -ثالًثا

 ىحه عميو ُتبشى الحي األساس السشيج ىػ االستقخائي يدمظ الباحث السشيج
 استخاتيجية الػاليات الستحجة األمخيكية في تحميمًيا نتشاول أن يسكغ خاللو فسغ الجراسة،

 ".داعش تنظيم" اإلرىاب، ولتػضيح الرػرة سيتع التصبيق عمى عمى الحخب

 تقديمات الدراسة:
تأسيًدا عمى ما سبق سيتع تقديع ىحه الجراسة إلى مبحثيغ، وخاتسة تذتسل 

 عمى الشحػ التالي:عمى أىع الشتائج والتػصيات، وذلظ 
 اإلرىاب مكافحة في األمخيكية الستحجة الػاليات استخاتيجية: األول السبحث. 
 داعر تشطيع مكافحة في األمخيكية الستحجة الػاليات استخاتيجية: الثاني السبحث. 
 :الخاتسة 
 أواًل: الشتائج 
 ثانًيا: التػصيات 
 قائسة السخاجع: 
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 المبحث األول

 حدة األمريكية في مكافحة اإلرهابالمتاستراتيجية الواليات 

لقج أدركت الػاليات الستحجة األمخيكية مجى خصػرة اإلرىاب، ال سيسا في أعقاب 
الحادي عذخ مغ سبتسبخ، ولحا نجج أنيا قامت بػضع عجة إجخاءات لتعديد األمغ ىجسات 

 : (1)اإلجخاءات يسكغ إجساليا عمى الشحػ التالى وىحهالجاخمى ومكافحة اإلرىاب والتصخف، 
دعع أمغ الحجود؛ عبخ إنذاء ججار عازل مع دول الجػار، واستخجام التكشػلػجيا  (1

الستقجمة والجفاعات متعجدة االستخجامات، واتداع تعاون الػاليات الستحجة مع 
 حمفائيا لتعقب السذتبييغ قبل دخػليع.

 تفعيل قػانيغ اليجخة؛ سػاء عمى الحجود أو في الجاخل وذلظ لخدع فعال  (2
ضج اليجخة غيخ الذخعية وتعطيع الجيػد لتحجيج واحتػاء االحتيال في عسمية 

 اليجخة، في إشار تكامل األشخ السشطسة لميجخة.
 والسياجخيغ، والدائخيغ األجانب،  ة عمى تجقيق والتحقق مغ الالجئيغتعديد القجر  (3

أو  األمخيكى وذلظ مغ أجل التسكغ مغ عجم تذكيميع خصًخا عمى األمغ القػمى
 الدالمة العامة.

دعع أمغ وسائل الشقل واالترال؛ مغ خالل العسل عمى تحديغ القجرة عمى جسع  (4
السعمػمات وتذاركيا بيغ أجيدة الحكػمة األمخيكية، ومع الذخكاء األجانب لتعديد 

 تسثل القشاة األساسية لعبػر األفخاد والبزائع. األمغ في الصخق العامة والتي
 تقػية األمغ الديبخاني؛ مغ خالل االستفادة مغ السجتسع السفتػح والتقجم  (5

في تذفيخ االتراالت واإلنتخنت بيجف مػاجية استخجام الجساعات اإلرىابية لإلنتخنت 
 الػاليات الستحجة.في التجشيج والتعبئة والتسػيل لمكيام بعسمياتيا اإلرىابية داخل 

تعصيل مؤامخات اإلرىاب؛ عبخ دعع الجيػد االستخباراتية وتذاركيا محمًيا  (6
وبالتعاون مع الحمفاء األجانب لمعسل عمى تجعيع الجبية الجاخمية بسا فييا األمغ 



 أحمد دمحم دمحم عميالباحث/ «           أنموذًجا تنظيم داعش»األمريكية في الحرب عمى اإلرهاب استراتيجية الواليات المتحدة 

- 115 - 

الجاخمى وتقػية القانػن لسكافحة وإبصال األنذصة اإلرىابية قبل حجوثيا، وكحا 
 الى ليا، والعسل عمى وقف تسػيميع.تعصيل مػارد الجعع الس

أخح رد فعل مباشخ؛ مغ خالل قيام الجير األمخيكي بالتعاون مع الػكاالت  (7
األمشية الخديفة بالكيام بعسل مباشخ ضج الذبكات اإلرىابية وتعقب اإلرىابييغ الحيغ 

 يذكمػن خصًخا عمى األمغ الجاخمى وأمغ الذعب األمخيكي.
رىابييغ؛ وذلظ مغ قبيل أن الػقت واألرض يدسحان استئرال السشاشق اآلمشة لإل (8

لمحخكات الجيادية بالتآمخ، واتخاذ إجخاءات مباشخة ضج خصابيع الجيشي، والعسل 
عمى مشع ضيػرىع مخة أخخى، والعسل عمى تعقبيع في شبكاتيع الخقسية والعسل مع 

 الذخكات الخاصة لسػاجية تحجيات اإلرىابييغ والسجخميغ.
ية مع الحمفاء والذخكاء الحيغ ىع عخضة أيًزا الستيجاف الجساعات ػلئتذارك السد (9

اإلرىابية، واالستسخار في السذاركة في مقاومة ىحه الجساعات، ومداعجة الحمفاء عمى 
 تصػيخ وتػسيع السدؤولية لتعديد قجرتيع في مػاجية تمظ الجساعات. 

كى يالسجتسع األمخ مكافحة الخاديكالية والتجشيج، مغ خالل العسل عمى نذخ قيع  (10
الػاحج، ومكافحة أيجيػلػجيات العشف عبخ تحديغ الثقة في تشفيح القانػن والقصاع 

 الخاص والسػاششيغ األمخيكييغ.

 : ىسا وتقػم االستخاتيجية األمخيكية في مكافحة اإلرىاب عمى مختكديغ رئيديغ
 .والتى تشبع أساًسا مغ القجرات العدكخية –استخجام القػة الرمبة  .1
قشاعية اإل االقترادية وعمى فكخة القجرةاستخجام القػة الشاعسة والتى تعتسج عمى القػة  .2

" John Braianالدابق " األمخيكىوالجاذبية الثقافية، وىشا يقػل مدتذار الخئيذ 
حػل االستخاتيجية األمخيكية في محاربة اإلرىاب: "إن مغ أىع مبادئ استخاتيجيتشا ىى 

السشاسب، حيث إنشا نعتبخ التيجيجات السختمفة تتصمب وسائل استخجام السقتخب 
مختمفة، وعميو وحتى إن كشا نعتسج عمى كل مػاردنا في محاربة القاعجة، فإنشا ندتخجم 

 .(2)الػسائل السشاسبة بالصخيقة السشاسبة، وفى السكان السشاسب بجقة كبيخة"
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دت بأنيا مختبصة أساًسا وتججر اإلشارة إلى أن الدياسة الجفاعية األمخيكية تسي
بشػعية التيجيج الحي يسكغ أن يعرف بديادتيا وأمشيا القػمي، كسا إنيا تعكذ شبيعة 
الشطام الدياسي القائع، فيسا ارتبصت ىحه الدياسة بسقتزيات السرمحة الػششية، فقج 

ط أصبحت ىحه العقيجة األمشية والجفاعية تسارس تأثيًخا مباشًخا عمى قزايا الذخق األوس
 .(3)والتي خمقت حالة مغ الفػضى وعجم االستقخار

بغ" االدافًعا لمخئيذ األسبق "جػرج بػش م  2001سبتسبخ  11وشكمت أحجاث  
إلحجاث تغييخات كبيخة في الدياسة الجفاعية األمخيكية معتسًجا بذكل ( 2001-2009)

لغدو  أدىأساسي عمى القػة العدكخية كآلية في إشار مبجأ الحخب االستباقية الحي 
 "بػش"أفغاندتان والعخاق، تحت مطمة محاربة اإلرىاب، لكغ التجاعيات الدمبية لدياسة إدارة 

إلحجاث تغييخ في الدياسة األمخيكية  (2017-2009" )اأوبام"إلدارة الخئيذ  اكانت حافدً 
تجاه الذخق األوسط يعتسج عمى تقميل التػاجج العدكخي في السشصقة واالعتساد عمى القػة 

 :(4)ستشج ىحا التػجو عمى عجد مغ االفتخاضات، أىسياواالشاعسة في الدياسة الخارجية، 
انخفاض احتياج الػاليات الستحجة لشفط الذخق األوسط نتيجة االكتذافات    -1

خي"، وبالتالى عجم الحاجة لمػاردات الشفصية مغ الرخالزخسة لسا يدسى بـ "الشفط 
الخارج خاصة مغ الذخق األوسط، فزاًل عغ تشػع مرادر استيخادىا لمشفط وعجم 

 .االعتساد عمى دول الخميج العخبي
نتيجة الثسغ الحي دفعتو الػاليات  "أوباما"م بالذخق األوسط في عيج تخاجع االىتسا -2

الستحجة األمخيكية في غدوىا واحتالليا لمعخاق، والخغبة في عجم تحسل أعباء السشصقة 
 .واالنغساس في قزاياىا، الحي مثل أيًزا انعكاًسا لتػجيات الخأي العام األمخيكي

 ألحجاث في الذخق األوسط محجودية التأثيخ األمخيكي عمى مجخيات ا -3
 .الثػرات العخبيةما عخف بما تجمى في مخحمة 

سعي الػاليات الستحجة األمخيكية بتخفيف التػاجج في السشصقة في مقابل التػجو نحػ آسيا  -4
في إشار شخاكات استخاتيجية تدتصيع مغ خالليا السذاركة في ثسار الشسػ االقترادي 
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لتراعج الشفػذ الريشي ورغبتو السمحة في سيصختو  ليحه القارة، باإلضافة إلى الترجى
 .عمى آسيا الحي يعج بسثابة تيجيج لمتػاجج األمخيكي فييا

ولكغ ىحا التػجو ال يعشى اندحاب الػاليات الستحجة بالكامل مغ الذخق األوسط، 
" مغ األنساط السختمفة، فعمى الخغع مغ جيػد الخئيذ الدابق "باراك أوباما الكشو اتخح عجدً 

لخفس االلتدامات العدكخية األمخيكية في الذخق األوسط، فإن األحجاث سخعان ما أعادت 
إدارتو إلى السشصقة مخة ثانية، حيث تأثخت أنساط التجخل األمخيكي في مشصقة الذخق 

فزاًل عغ التغيخ في الشطام العالسي، وفي  ،األوسط بالتحػالت الحادة التي شيجىا اإلقميع
قة الذخق األوسط األكثخ قابمية لمتأثخ بحكع مػقعيا االستخاتيجي، واتداع السقابل تعج مشص

 .(5)نصاق صخاعاتيا، فالتػازنات العالسية تؤثخ في التػازنات اإلقميسية

 م صجر التقخيخ االستخاتيجى لألمغ القػمى األميخكى، 2015وفى عام 
تجاه مكافة اإلرىاب، ففيسا والحى أكج عمى تغييخ استخاتيجية الػاليات الستحجة األمخيكية 

يتعمق بأفغاندتان، كسا أكج التقخيخ عمى أن االستخاتيجية األمخيكية تحػلت مغ نسػذج 
الحخب األرضية واسعة الشصاق في العخاق وأفغاندتان المتيغ  –محاربة اإلرىاب السكمف 

ولػيتيا إلى مشيجية أكثخ استجامة تكػن أ -تحسمت فييسا الػاليات الستحجة أعباء كبيخة
ػليغ، وبحل جيػد مع شخكاء مدئ عسميات مكافحة اإلرىاب بذكل مػجو، والعسل الجساعى

متدايجة لسشع نسػ التصخف العشيف واألصػلية الستذجدة التى تديج مغ التيجيجات، وتخكيد 
واششصغ عمى بشاء قجرات الجول والسجتسعات األكثخ عخضة لإلرىاب لسداعجتيا عمى 

الجاخمى لجييا". كسا تعيجت واششصغ بسقتزى التقخيخ بتجريب  القزاء عمى اإلرىاب
شخكاء محمييغ، ومداعجتيع وتقجم الجعع العسمياتى ليع كى يحققػا مكاسب عمى اإلرىاب، 

شسػلية مغ أجل بسا يتزسشو ذلظ مغ تبادل السعمػمات والتكشػلػجيا، وتقجيع دعع أكثخ 
 .(6)ػل في ىحه الجولئتحقيق حكع رشيج مد

ولقج دعت االستخاتيجية الػاليات الستحجة لسػاصمة قيادة الحخب ضج اإلرىاب 
، (7)العالسى، ولكشيا في ذات الػقت أكجت أن واششصغ ال تخيج أن تدمظ ىحا السدمظ وحجىا
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ولحا فقج اختارت االستخاتيجية الكيادة مغ مػقع القػة والتى ال تتعارض مع الكيادة مغ 
غ تحالفات دولية لسػاجية التيجيجات العالسية الكبخى بجاًل مغ الخمف، وذلظ مغ خالل تكػي

الحىاب بعيًجا إلى صخاعات فخدية ومباشخة قج تدتشدف قجرات الػاليات الستحجة األمخيكية، 
في ثسانى سشػات، ومغ ثع يسكغ بغ" اال"جػرج بػش وذلظ عمى الشكيس مسا فعمتو إدارة 

، وبالتالى، تقع مدألة تذكيل أو تكػيغ ألمخيكيةػارد الػاليات الستحجة االسحافطة عمى م
تحالفات، بجاًل مغ الكيام بعسل مشفخد، في صمب سياسة الربخ االستخاتيجى، وىػ ما قامت 

والعخاق )الكيادة  ابو الػاليات الستحجة األمخيكية بالفعل في ليبيا )الكيادة مغ الخمف( وسػري
أو  "داعش"ة في حسمة لمقزاء عمى دولة شخيك "60"مغ األمام وقيادة تحالف يزع 

 .(8) (سػرياوالعخاق ودعع السعارضة السعتجلة في  سػرياافو في عإض

في مكافحة  2017مشح عام وفيسا يتعمق باالستخاتيجية الججيجة إلدارة "تخامب" 
" إلى أن John Boltonاإلرىاب، فقج ذىب مدتذار األمغ القػمي األمخيكي "

في مكافحة اإلرىاب ُتعج خخوًجا كبيًخا عغ نيج إدارة  "تخامب"ـ االستخاتيجية الججيجة ل
الخئيذ الدابق "أوباما" في مكافحة اإلرىاب، وفي ىحا اإلشار، يسكغ تحجيج أوجو 

 :(9)عغ سابقتيا في ثالث نقاط رئيدة، ىي "تخامب"اختالف استخاتيجية 
يكالية متصخفة"، اإلعالن عغ أن الػاليات الستحجة تحارب "أيجيػلػجية إسالمية راد (1

حيث تجشبت استخاتيجية إدارة "أوباما" في تػصيفيا لمتيجيجات اإلرىابية التي 
"، بيشسا عسجت "اإلسالم الراديكاليتػاجييا الػاليات الستحجة استخجام تعبيخ 

إلى استخجام ىحا التعبيخ في تػصيف لتيجيجات اإلرىابية.  "تخامب"استخاتيجية 
وشجد مدتذار األمغ القػمي األمخيكي عمى أن اإلدارة الحالية ال تخجل مغ إدراك 

". المتطرفون اإلسالميون و""المتطرفة األيديولوجية اإلسالميةالخصخ الحي تذكمو "
ي مع التشطيسات وأكج "بػلتػن" عمى أن اإلدارة الحالية في صخاع أيجيػلػج

اإلرىابية، وبجون إدراك ذلظ فإنو لغ يسكشيا مجابية التيجيج اإلرىابي بذكل مالئع. 
وأضاف أن االستخاتيجية الججيجة تعج أول تحجيث لإلشار السفاليسي لسكافحة 
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اإلسالمية ، مؤكًجا أن التشطيسات اإلرىابية "2011التشطيسات اإلرىابية مشح عام 
 radicalIslamist" اإلسالمية الراديكالية"، واأليديولوجيةكات "، والحخ الراديكالية

terrorism"، "radical Islamist movements"  ال تدال تسثل تيجيًجا رئيًدا
 .(10)لمػاليات الستحجة، وأن عمى األخيخة ضخورة مجابية تمظ األيجيػلػجية الستصخفة

 شاخ أحج األسباب التي تجفع إلى اإلرىاب، حيث رفس مقاربة أن تغيخ السُ  (2
  م 2016قال الخئيذ األمخيكي الدابق "باراك أوباما" في خصاب لو عام 

شاخ عغ استخاتيجية إدارتو لسكافحة التشطيسات الستصخفة العشيفة أن ضاىخة تغيخ السُ 
"ال  :قال ُتعج أحج األسباب التي تجفع األفخاد لتبشي العشف واإلرىاب. لكغ "بػلتػن"

 لإلرىاب العالسي". شاخ سبب  أعتقج أن تغيخ السُ 
استخاتيجية اإلدارة الدابقة  تبشي سياسة متذجدة تجاه إيخان لجعسيا لإلرىاب، لع تتبغ   (3

لسكافحة اإلرىاب سياسة متذجدة تجاه إيخان لجورىا السدعدع لالستقخار في مشصقة الذخق 
األوسط، ودعيسا لمسيمذيات السدمحة بالسشصقة، كػنيا كانت أكثخ تخكيدا عمى بخنامجيا 

 ني؛ فحكخته سياسات الشطام اإليخاتتبشى سياسة شاممة تجا "تخامب"الشػوي. لكغ إدارة 
ضخورة احتػاء الشفػذ  مخات، وشجدت عمى عذخاستخاتيجيتيا لسكافحة اإلرىاب شيخان 

 الدياسي اإليخاني، وأنذصتيا العدكخية واالقترادية لمسيمذيات السدمحة.

ووفًقا لجيباجة االستخاتيجية األمخيكية لسكافحة اإلرىاب، ُتعج ىحه االستخاتيجية 
باراك "ل لسكافحة اإلرىاب مشح تمظ التي أصجرتيا إدارة أول استخاتيجية مفرمة بالكام

، كسا أنيا تػفخ "التػجيو االستخاتيجي" الزخوري لحساية م 2011في عام  "أوباما
التيجيجات اإلرىابية، وستعدز في الػقت  جسيعالسرالح واألمغ القػمي األمخيكي مغ 

 .(11)ذاتو مغ مخونة تػقع التيجيجات الججيجة، ومشعيا، والخد عمييا

وفزاًل عسا سبق فقج تحجثت االستخاتيجية عغ الجيػد العدكخية األمخيكية عمى 
والستصخفة لسكافحة التشطيسات اإلرىابية  م( 2017 – م 2001)مجار سبعة عذخ عاًما 

، وعغ الجور السخكدي لمػاليات الستحجة في القزاء م 2001أحجاث سبتسبخ في أعقاب
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" اإلرىابي في سػريا والعخاق بالتعاون مغ شخكائيا في التحالف تنظيم داعش"عمى 
الجولي الحي تقػده. وأشارت بذكل واضح إلى أن االندحاب األمخيكي مغ االتفاق 

، أوقف تجفق 2015ترف عام (، السػقع في مش1+5الشػوي بيغ إيخان ومجسػعة )
أنحاء العالع. وثسشت االستخاتيجية الديادات  جسيعالتسػيل اإليخاني لألنذصة "الخبيثة" في 

 لمتسػيل الجفاعي إلعادة بشاء الجير األمخيكي. "تخامب"التاريخية لمخئيذ 

 ، أشارت االستخاتيجية إلى أن الػاليات الستحجة لع تقسِ نفدووفي الػقت 
نيائيًّا عمى التيجيجات اإلرىابية، مع أنيا نجحت في مشع تعخضيا ليجػم إرىابي عمى 

، حيث ال تدال التشطيسات اإلرىابية، مثل تشطيع م 2001غخار ما حجث في سبتسبخ 
"، تذكل التيجيج الخئيذ العابخ لمحجود لمػاليات الستحجة، رغع القاعدة" و"داعش"

تسخة التي تبحليا في ىحا السجال، وتححر االستخاتيجية جيػدىا السجنية والعدكخية السد
" رغع نجاح الزخبات العدكخية األمخيكية في استخجاع داعشتنظيم "مغ خصخ 

األراضي التي كان يديصخ عمييا التشطيع في كل مغ العخاق وسػريا، وتحخيخ أكثخ مغ 
ارج مشصقة مميػن شخز مغ الحكع القسعي لمتشطيع. وتزيف أن فخوع التشطيع خ 7.5

الذخق األوسط تذكل تيجيًجا كبيًخا لمػاليات الستحجة، حيث أشارت إلى انتذار التشطيع 
عالسيًّا مغ خالل ثسانية فخوع معمشة، وأكثخ مغ عذخيغ شبكة تعسل بانتطام عمى تشفيح 

 . (12)، وآسيا، وأوروبا، والذخق األوسطفخيكياإعسميات إرىابية في أنحاء 
دال يستمظ وسائل اترال وإعالم يال "تنظيم داعش"ووفًقا لالستخاتيجية، فإن 

 إلكتخونية متصػرة تدسح لو بتجشيج أتباع ججد، وتسكشو مغ شغ العذخات مغ 
اليجسات داخل البمجان السدتيجفة، بسا في ذلظ الػاليات الستحجة، رغع الشكدات التي 

ذشيا األشخاص الحيغ تع تعبئتيع لتبشي يتعخض ليا. وتزيف أن زيادة اليجسات التي ي
" عمى إليام أتباعو بتشفيح اليجسات اإلرىابية في داعشتنظيم "العشف تؤكج عمى قجرة 

واتفاًقا مع سياسة اإلدارة األمخيكية التي تشطخ إلى إيخان عمى أنيا أحج  .كافة أنحاء العالع
أسباب عجم االستقخار في مشصقة الذخق األوسط، واستفادتيا مغ األمػال التي تع اإلفخاج 
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عشيا بسػجب االتفاق الشػوي في دعع وكالئيا السدمحيغ في السشصقة، فقج أسست 
يدة التي تجعع اإلرىاب الحي يدتيجف السرالح االستخاتيجية شيخان كأحج الجول الخئ

 Johnاألمخيكية في السشصقة، وخارجيا. وقج وصف مدتذار األمغ القػمي األمخيكي "

Bolton ،إيخان، في السؤتسخ الرحفي بالبيت األبيس، الخاص بعخض االستخاتيجية "
سيا لمجساعات " مغ خالل دع1979بأنيا "البشظ السخكد العالسي لإلرىاب الجولي مشح عام 

 .(13)السدمحة واإلرىابية في جسيع أنحاء مشصقة الذخق األوسط

ازالت ىشاك محفدات لإلرىاب والتصخف، موأشارت االستخاتيجية إلى أنو 
حجدتيا مثل: التصخف العشرخي، والتصخف في حقػق الحيػان، والتصخف البيئي، 

وقج الحطت أن تمظ  وتصخف السػاششيغ في الجفاع عغ حقػقيع، وتصخف السيمذيات.
األشكال مغ التصخف داخل الػاليات الستحجة في ارتفاع. وليحا، دعت االستخاتيجية إلى 

غ السحمييغ الحي ال تحخكيع يإجخاء تحكيقات ودمج لمسعمػمات حػل اإلرىابي
 .األيجيػلػجيات الستصخفة ونطخائيع في الخارج

القػمية إلدارة "تخامب"  الخغع مغ تبشي االستخاتيجية ىونخمز مسا سبق أنو عم
" في بغاال لسكافحة اإلرىاب الميجة القتالية التي تبشتيا إدارة الخئيذ "جػرج بػش

، حيث تذيخ إلى أن الػاليات م 2001أعقاب ىجسات الحادي عذخ مغ سبتسبخ 
الستحجة في "حالة حخب"، إال أن الكثيخ مغ الدياسات التي تزسشتيا تتذابو مع تمظ 

ستخاتيجيات اإلدارات الدابقة كسجابية اإلرىاب مغ خالل عدل التي شخحتيا ا
غ عغ مرادر دعسيع، ومشع سيصخة اإلرىابييغ عمى األسمحة، وضخورة ياإلرىابي

مذاركة الحمفاء في تحسل عبء مكافحة اإلرىاب. ولع تتزسغ االستخاتيجية الججيجة 
ألول لو في البيت عجًدا مغ الدياسات التي روج ليا الخئيذ "تخامب" مشح اليػم ا

األبيس لسػاجية التصخف واإلرىاب داخل الػاليات الستحجة، مثل: حطخ دخػل 
السدمسيغ وبشاء ججار عمى الحجود مع السكديظ، لسا تثيخه مغ رفس بيغ عجيج مغ 

 .(14)مدئػلي اإلدارة األمخيكية
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 المبحث الثاني

 األمريكية في مكافحة تنظيم داعش استراتيجية الواليات المتحدة

استخاتيجية الػاليات الستحجة األمخيكية في يتشاول الباحث في ىحا السبحث 
الباحث أواًل أن ولكغ قبل تشاول ىحه االستخاتيجية فقج ارتأى ، مكافحة تشطيع داعر

 "."داعشيذيخ إلى مالية تشطيع الجولة اإلسالمية 

 اإلسالمية "داعش":ماهية تنظيم الدولة  -أوالً 

تحت مدسى  "أبػبكخ البغجادى"ىػ االسع السخترخ لمكيان الحى أعمشو  "داعش"
الجولة اإلسالمية في بالد العخاق والذام، وىػ تشطيع دولى إرىابى مدمح يتبشى الفكخ 
الدمفى الجيادى "التكفيخى"، وييجف السشزسػن إليو إلى إعادة ما يدسػه الخالفة 

 .(15)مدخًحا لعسمياتو وجخائسو سػريااإلسالمية وتصبيق الذخيعة، ويتخح مغ العخاق و 

وقج حخص التشطيع مشح بجايتو األولى عمى إشالق مدسى الجولة اإلسالمية عمى 
 نفدو، لحا كان دائع الحجيث عغ ضخورة إزالة الحجود الدياسية بيغ الجول العخبية 
واإلسالمية التى وضعيا االحتالل، حتى أن الستحجث الدابق لمتشطيع، )أبا دمحم العجنانى( 

 ػ يعتمي إحجى الجخافات التى يديل بيا الحجود بيغ ضيخ في أحج مقاشع الفيجيػ وى
 .(16)"بيكو -سايكس"، ويعمغ انتياء الحجود التى رسستيا اتفاقية سػرياالعخاق و 

، مغ "داعش"ويعتبخ تشطيع الجولة اإلسالمية في بالد العخاق والذام السعخوف بـ
ما أشمق عميو أخصخ التشطيسات اإلرىابية التى ضيخت في السشصقة العخبية خالل سشػات 

الخبيع العخبى، ورغع وجػد العجيج مغ التشطيسات اإلرىابية والتى وصمت إلى أكثخ مغ 
ثسانيغ تشطيًسا، فقج احتل تشطيع داعر مكانة خاصة؛ وذلظ ألن ىحا التشطيع يعتبخ األكثخ 

، ويتستع بامتالكو إمكانيات عدكخية سػرياانتذاًرا وخرػًصا في العخاق و  عجًدا واألوسع
لػاليات الستحجة ىى اليجف واقترادية قػية، وقج أصبحت مػاجية ىحا التشطيع مغ ِقبل ا

يدعى  "أوباما"لتبشييا استخاتيجيتيا الخاصة لسػاجية اإلرىاب، فمقج كان الخئيذ  األساس



 أحمد دمحم دمحم عميالباحث/ «           أنموذًجا تنظيم داعش»األمريكية في الحرب عمى اإلرهاب استراتيجية الواليات المتحدة 

- 103 - 

قام  التىشػل فتخة رئاستو إلى تجشب الجخػل في أى حخوب، وكان معارًضا لحخب العخاق 
في الدابق، وكان يخى أنو كان مغ السسكغ استخجام حمػل  بغ"اال جػرج بػش"بيا الخئيذ 

في  "أوباما"فقج بات  "داعش تنظيم"أخخى غيخ الحل العدكخى، ولكغ مع ضيػر خصخ 
 .(17)ػة العدكخية في العخاق مخة أخخى مأزق يػجب عميو استخجام الق

 التعامل األمريكي مع تمدد تنظيم الدولة: -ثانًيا

في مػاجية ىحا التشطيع اإلرىابى عمى الجخػل في  "أوباما"لحا اعتسجت استخاتيجية 
، وتقجيع سػرياالسػجػدة في  "داعش"تحالف دولى وشغ ضخبات جػية عمى قػاعج 

مميػن دوالر، وأيًزا تقجيع مداعجات لمسقاتميغ األكخاد  25مداعجات لمقػات العخاقية بشحػ 
أن ىحه الحخب مختمفة  "أوباما"، وأكج الخئيذ "داعش"الحيغ يحاربػن ضج الستصخفيغ في 

 . (18) "بغاال جػرج بػش"تساًما عغ تمظ التى تست في الدابق ضج العخاق في عيج 

م أصجرت اإلدارة األمخيكية ثانى تقخيخ يحجد استخاتيجية 2015فبخايخ  5وفى 
مشرب الخئيذ، حيث أشار التقخيخ  "أوباما"مشح تػلى الخئيذ  NSSاألمغ الػششى 

في القدع الخاص بسػاجية اإلرىاب إلى: "أن الػاليات الستحجة تخمت عغ الشسػذج 
مفة والػاسعة الشصاق في العخاق القائع عمى االنغساس في الحخوب البخية السك

"، بجاًل مغ ذلظ يقػل كبيخةوأفغاندتان والتى تحسمت فييا القػات األمخيكية أعباء 
إن الػاليات الستحجة أخحت تتبع "نيًجا قاباًل لالستسخار يعصى األولػية  :التقخيخ

ػليغ ئحجدة والجيج السذتخك مع شخكاء مدلعسميات مكافحة اإلرىاب ذات األىجاف الس
والعسل برػرة متدايجة عمى مشع نسػ التصخف العشيف وتراعج الشداعات الخاديكالية 

 .(19)التى ترشع تيجيجات ججيجة"

إلى الدمصة أكج عمى أن احتػاء انتذار التصخف  "تخامب"وعشجما جاء 
اإلسالمي ىػ أحج أىع أىجاف الدياسة الخارجية لمػاليات الستحجة، وكحلظ العالع، لكغ 

ويسثل تكخاًرا  وغياب الخؤية، مغ التصخف اإلسالمي يتدع بالعسػمية "تخامب"مػقف 



 0202مارس  -الرابع والخمدون  لعددا                                                مجمة بحوث الذرق األوسط

- 104 - 

أن االجتياح األمخيكي لمعخاق عام  "تخامب"، وقج رأي "جػرج بػش االبغ"لدياسة 
العخاق  "، الفًتا إلى أن االندحاب مغداعشتنظيم " م كان الدبب في ضيػر2003

كبيًخا مغ جانب أمخيكا، ألنيا لع تتخك أي جشجي في  أم أيًزا كان خصً 2011عام 
وىػ السرجر  العخاق، وأن مغ أحج أخصاء أمخيكا بالعخاق أيًزا ىػ تخكيا لمبتخول،

 .(20)الحي اعتسج عميو التشطيع اإلرىابي لكي يػفخ مرادر مالية لمتسػيل

"، واتيع داعشمغ مػقف مبجئي مشاىس لإلرىاب و" "تخامب"ولحلظ، انصمق 
"، وأبجى مػقًفا مغايًخا عغ داعشبأنيسا يجعسان " "ليالري كميشتػن " و "أوباما"كاًل مغ 

"، يقػم عمى قصع رءوس داعشالشيج األمخيكي، حيث اقتخح حاًل جحرًيا لمقزاء عمى "
بأنو سػف يقػم بقرف آبار البتخول في العخاق، لحخمان  "تخامب"أفخاد التشطيع، وىجد 

ع مرادر تسػيمو، ومياجسة كل السشرات اإللكتخونية التي يدتخجميا مغ أىداعش" "
التشطيع في الجعاية، وتجشيج السقاتميغ، وأعمغ أنو سػف يأمخ القػات السدمحة األمخيكية 
بقتل عائالت اإلرىابييغ الحيغ ييجدون الػاليات الستحجة، بسا ال يخالف القانػن الجولي 

غ عجم مسانعتو في إرسال عذخات اآلالف مغ ع "تخامب"أو األمخيكي، كسا أعمغ 
القػات األمخيكية لسحاربة التشطيع في العخاق وسػريا، مذيًخا إلى أنو "ليذ لجيشا خيار 

 20إن عمى الػاليات الستحجة إرسال ما يتخاوح بيغ  :"، وقالداعش"آخخ، عميشا ىديسة 
 .(21)"داعش لسحاربة جشجىألف  30و

عمى أن الػاليات الستحجة لع تتسكغ مغ  نفدووأكجت االستخاتيجية فى الػقت 
 القزاء عمى التيجيجات اإلرىابية بذكل نيائى، معتبخة أن نجاحيا فى مشع 
 ىجسات إرىابية عمى غخار أحجاث سبتسبخ ال يعشى بالزخورة انحرار اإلرىاب، 

" مازالت تذكل داعش" أو "القاعدةتنظيم ال سيسا وأن التشطيسات اإلرىابية مثل "
 تيجيًجا عابًخا لمحجود عبخ الػاليات الستحجة وغيخىا مغ الجول.

بعج،  يشتوِ القػمية عمى أن خصخ التشطيع لع  "تخامب"وشجدت استخاتيجية إدارة 
مؤكجة أن نجاح الزخبات العدكخية األمخيكية واستعادة األراضى التى كان التشطيع 
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يا فى العخاق وسػريا، ال يعشى بالزخورة انتياء خصخ التشطيع اإلرىابى يديصخ عمي
ن فخوعو خارج الذخق األوسط مازالت تسثل التيجيج األكبخ والسدتسخ إاإلرىابى، إذ 

مميػن شخز مغ  7.5لمػاليات الستحجة والعالع كمو، وتذيخ االستخاتيجية إلى إنقاذ 
 .(22)عمييا قبزة التشطيع اإلرىابى فى السشاشق التى كان يديصخ

    "تنظيم داعش"كػن  وفًقا لالستخاتيجية، فإن األمخ لع يتػقف عشج ىحا الحج،
 دال يستمظ وسائل اترال وإعالم إلكتخونية متصػرة تدسح لو بتجشيج أتباع ججد، يال

 ما يسكشو مغ شغ العذخات مغ اليجسات داخل البمجان السدتيجفة، ومشيا 
والجليل عمى ذلظ زيادة اليجسات اإلرىابية التى تذشيا الػاليات الستحجة بالصبع، 

العشاصخ التى استيجفيا التشطيع وجشجىا لتبشى العشف، إذ مازال التشطيع قادًرا عمى إليام 
 .كافة أتباعو بتشفيح اليجسات الجامية فى أنحاء العالع

لسكافحة اإلرىاب لع تأِت  "تخامب"ومسا سبق يسكغ القػل بأن استخاتيجية إدارة 
بججيج فيسا يتعمق بآليات مػاجية التشطيسات اإلرىابية والستصخفة، حيث قامت خصة 

ىا، عمى الجروس ءلتي تيجد الػاليات الستحجة وحمفاعسميا، لسػاجية تمظ التشطيسات ا
السدتفادة مغ جيػد اإلدارات الدابقة لسكافحة اإلرىاب، فانصمقت مغ السبادئ التي 

ا"، وقج لخرت مأوبا " و"باراكبغاال سجتيا ونقحتيا كل مغ إدارتي "جػرج بػشاعت
 :(23)االستخاتيجية محاور مػاجية التشطيسات اإلرىابية في العشاصخ التالية

تتبع العشاصخ اإلرىابية بجوليع األصمية، عبخ االعتساد عمى القجرات العدكخية وغيخ  (1
 اإلرىابية التي تسثل تيجيًجا لسػاششي الػاليات الستحجة.العدكخية األمخيكية ضج التشطيسات 

عدل العشاصخ اإلرىابية عغ مرادر تسػيميع، مغ خالل تجاول السعمػمات عغ  (2
حخكة العشاصخ اإلرىابية وىػياتيع والبيانات السالية لإلرىابييغ، وتفكيظ شبكات 

عبخ التعاون مع تسػيميع، وتقاسسيا مع القصاعيغ العام والخاص األمخيكييغ، وكحا 
 الجول الحمفاء رغًبة في تحجيج وتعصيل حخكتيع ومكافحتيع.

تعديد وتحجيث أدوات القػة األمخيكية العدكخية وغيخ العدكخية لسكافحة اإلرىاب،  (3
تنظيم "لسجابية ليذ مدمحي  مع العسل عمى زيادة تفعيل األدوات غيخ العدكخية

 إيخان، والتشطيسات اإلرىابية األخخى." اإلرىابي، ولكغ ىؤالء الحيغ تجعسيع داعش
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حساية الجاخل األمخيكي، مغ خالل سياسة تتزسغ تعديد أمغ الحجود بذكل قػي،  (4
وحساية البشية التحية األمخيكية الحداسة، والتخويج لثقافة االستعجاد لسػاجية 

 التيجيجات والتحجيات الصارئة.
مكافحة تجشيج العشاصخ عبخ مكافحة التصخف اإلرىابي وتجشيج العشاصخ، مغ خالل  (5

وسائل التػاصل االجتساعي، والحج مغ نذخ أفكارىا الستصخفة، والتػاصل مع أتباعيع، 
 وكحا مػاجية األيجيػلػجيات الستصخفة والعشيفة التي تيجف إلى تبخيخ قتل األبخياء.

 تقػية العالقات بيغ الػاليات الستحجة وحمفائيا الجولييغ لسكافحة اإلرىاب،  (6
مغ خالل تقاسع الحمفاء والذخكاء عبء مػاجية اإلرىاب، فزاًل عغ تعديد 
قجراتيع عمى مكافحة اإلرىاب، والعسل بذكل تعاوني معيع إللحاق اليديسة 

غ تيالستخاتيجيتيغ الخئيدلبالتشطيسات اإلرىابية الحالية والسدتقبمية، في استسخارية 
 غ لسػاجية اإلرىاب.تيالدابق

تاج أىع سسات االستخاتيجية الجفاعية األمخيكية لسكافحة ومغ ثع يسكغ استش
 أو الخئيذ الحالي  "باراك أوباما"، سػاء في عيج الخئيذ الدابق "تنظيم داعش"
جسال مالمح االستخاتيجية الجفاعية يسكغ إ "باراك أوباما"ففي عيج ؛ "دونالج تخامب"

 :(24)عمى الشحػ التالي "تنظيم داعش"لسكافحة 
والقجرة عمى التغيخ والتكيف وفًقا لسقتزيات األمغ القػمي األمخيكي السخونة  -1

 .وعالوة عمى مرالحيا في السشصقة
 .إمكانية استخجام القػى العدكخية بذكل غيخ مباشخ  -2
 التخاجع عغ فكخة الحخوب العدكخية االستباقية، واالعتساد عمى أدوات   -3

 القػة الشاعسة كآلية لمتحخك الخارجي.
 كخي يكػن البجيل األخيخ لمتحخك وفي إشار مذاركة العد الخيار -4

 .وتشديق دولي وإقميسي
التحػل مغ فاعل رئيذ في قزايا السشصقة إلى فاعل مذارك حتى ال تتحسل  -5

 .مدئػلية مػاجية أزمات السشصقة بسفخدىا، والتػرط مججًدا
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 .االعتساد عمى تػجيو ضخبات جػية بجاًل مغ االنخخاط البخي  -6
تحييج األعجاد مغ خالل دمجسيع في الشطام الجولي وفي إشار السػاثيق والعيػد  -7

الجولية بجاًل مغ السػاجية العدكخية، ما تسثل في التعامل مع شيخان بذأن بخنامجيا 
 .التقميجيغ وحمفائوالشػوي الحي مثل تيجيًجا مباشًخا لألمغ القػمي األمخيكي 

إقامة قػاعج عدكخية في مشاشق الشداعات بيجف تقجيع الجعع السعشػي والسادي دون  -8
االشتخاك في عسميات عدكخية مباشخة وتجمت في القػاعج العدكخية األمخيكية في الذسال 

 م. 2016في مصمع عام  "داعش تنظيم"الدػري التي تدامشت مع العسميات العدكخية عمى 
تخامب" فقج جاءت اإلدارة األمخيكية الججيجة بشيج  وأما في عيج الخئيذ "دونالج -9

 :(25)ى ما يميمعاكذ عغ إدارة "أوباما" حيث اعتسجت عم
التخمي عغ الححر األمخيكي في استخجام القػة العدكخية بذكل مباشخ مغ  -1

يشايخ  29في  "تخامب"خالل تػجيو ضخبات انفخادية، وتجدج ذلظ في مػافقة 
عمى غارة جػية ضج تشطيع القاعجة في اليسغ، باإلضافة إلى اليجػم  م2017

  تنظيم"األمخيكي عمى مصار الذعيخات بدػريا، كسا تجمى في قرف 
شخقي أفغاندتان بأقػى قشبمة أمخيكية غيخ نػوية،  "ننغرهار"في والية  "داعش

تعخف بـأم  GBU-43 التي لع تدتخجم مغ قبل في السعارك، مغ شخاز
شغ(، عمًسا أن القشبمة أسقصتيا  10ألف باونج )حػالي  21القشابل ويبمغ وزنيا 

 MC-130.شائخة نقل أمخيكية مغ شخاز
 .تػضيف اآللية العدكخية بسثابة عقاب وردع لبعس الجول عالوة عمى الفاعميغ مغ غيخ الجول -2
 .الحمفاءاتباع سياسات تقػم عمى حساية السرالح األمخيكية دون التذاور مع  -3
تدايج التعاون العدكخي مع القػى اإلقميسية في السشصقة مغ خالل شخاكات   -4

 .ح بالسمياراتفزاًل عغ عقج صفقات تدمُ  ،استخاتيجية
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 االعتخاف بالتيجيج مع السػازنة بيغ السكدب والخدارة وبشاء عمى ذلظ،  -5
مع إمكانية  "تنظيم داعش"شالب البشتاجػن بػضع خصة أكثخ فعالية لسحاربة 

 .تػسيع نصاق الغارات الجػية، وميام القػات العسميات الخاصة
اميا، وذلظ ة عجد قػات العسميات الخاصة في مشاشق الرخاع فزاًل عغ تػسيع ميدزيا -6

مع روسيا فى سػريا، عمًسا بأن  بالتعاون  "تنظيم داعش"عمى  في ضػء تعيجه بالقزاء
الجيسقخاشية، التى  ةدػريتجريب ونرح القػات ال القػات الخاصة األمخيكية تباشخ ميسة
 .تتذكل قػاتيا مغ مقاتميغ عخب وأكخاد

إرسال قػات بخية إلى مشاشق الرخاعات لكشيا تتسثل أىجافيا في التسكيغ وليذ  -7
ميام و اإلرىابية، االستبجال بالقػات السحمية السشػشة بالتجخل والترجي لمتشطيسات 

السػاجية العدكخية السباشخة، كسا إنيا تعسل عمى ىحه القػات يشجرج خارج إشار 
 .تجييد وتحجيج الجساعات التي تخغب في االشتخاك لقتال التشطيسات اإلرىابية

إلى إصالح السؤسدة العدكخية السترجعة مغ خالل سج  "تخامب"سعي  -8
 .الثغخات مغ خالل رفع حجع اإلنفاق العدكخي 

 سفيشة  350إلى تػسيع األسصػل البحخي األمخيكي ليزع  "تخامب" ادع -9
 .275بجاًل مغ 

مميار دوالر  54رفع السيدانية العدكخية بـ "تخامب"يعتدم  وفي ىحا الدياق؛
% عسا كان يدعى إليو 3%، لكشيا تديج بشدبة 10تعادل زيادة في اإلنفاق بسا ندبتو 

 . (26)الصػيمة األجلفي خصة ميدانيتو  "باراك أوباما"الخئيذ الدابق 

الخغع مغ حالة التخبط التي بجت عمييا الدياسة األمخيكية تجاه مشصقة  وعمى
إال أنو مغ الستػقع أن تذيج ىحه  ،م2019و م 2018 ىالذخق األوسط خالل عام

سيسا أن "تخامب" تسكغ مغ الييسشة عمى  ، ال2020عام الدياسة استقخاًرا كبيًخا خالل 
ػليغ ئالعجيج مغ السدعسمية صشع القخار وتشفيحه في البيت األبيس بعج استقالة 

 . (27)"وزيخ الجفاع "ماتيذالعدكخييغ أبخزىع 
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 :الخاتمة

 المتحدة الواليات استراتيجيةلقج تشاول الباحث مغ خالل ىحه الجراسة مػضػع "
"، وذلظ مغ خالل تقديسيا نموذًجا" داعش تنظيم" اإلرهاب عمى الحرب في األمريكية

 في األمريكية المتحدة الواليات استراتيجية: إلى مبحثيغ؛ حيث تشاول السبحث األول
 األمريكية المتحدة الواليات استراتيجية: الثاني السبحثفي حيغ تشاول ، اإلرهاب مكافحة

، "داعر" اإلسالمية الجولة تشطيع مالية ، حيث تشاول السبحثداعش تنظيم مكافحة في
 .الجولة تشطيع تسجد مع األمخيكي ثع تصخق الباحث إلى التعامل

 وقج اختتست الجراسة بعجد مغ الشتائج والتػصيات:
 النتائج: -أوالً 

 أعقاب في سيسا ال اإلرىاب، خصػرة مجى األمخيكية الستحجة الػاليات أدركت (1
 إجخاءات عجة بػضع قامت أنيا نجج ولحا سبتسبخ، مغ عذخ الحادي ىجسات

 .والتصخف اإلرىاب ومكافحة الجاخمى األمغ لتعديد
 استخجام: ىسا رئيديغ مختكديغ عمى اإلرىاب مكافحة في األمخيكية االستخاتيجية تقػم (2

 والتى الشاعسة القػة واستخجام العدكخية، القجرات مغ أساًسا تشبع والتى – الرمبة القػة
 .الثقافية والجاذبية اإلقشاعية القجرة فكخة وعمى االقترادية القػة عمى تعتسج

" االبغ بػش جػرج" األسبق لمخئيذ دافًعا م 2001 سبتسبخ 11 أحجاث شكمت (3
 معتسًجا األمخيكية الجفاعية الدياسة في كبيخة تغييخات إلحجاث( 2001-2009)

 الحي االستباقية الحخب مبجأ إشار في كآلية العدكخية القػة عمى أساسي بذكل
 .اإلرىاب محاربة مطمة تحت والعخاق، أفغاندتان لغدو أدى

 التيجيج تذكل ،"داعش"و" القاعدة" تنظيم مثل اإلرىابية، التشطيسات تدال ال (4
 السدتسخة والعدكخية السجنية جيػدىا رغع الستحجة، لمػاليات لمحجود العابخ الخئيذ

 .السجال ىحا في تبحليا التي
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 الميجة اإلرىاب لسكافحة" تخامب" إلدارة القػمية االستخاتيجية تبشي مغ الخغع عمى (5
 الحادي ىجسات أعقاب في" االبغ بػش جػرج" الخئيذ إدارة تبشتيا التي القتالية

 ،"حخب حالة" في الستحجة الػاليات أن إلى تذيخ حيث ،2001 سبتسبخ مغ عذخ
 شخحتيا التي تمظ مع تتذابو تزسشتيا التي الدياسات مغ الكثيخ أن إال

 عغ اإلرىابييغ عدل خالل مغ اإلرىاب كسجابية الدابقة اإلدارات استخاتيجيات
 الحمفاء مذاركة وضخورة األسمحة، عمى اإلرىابييغ سيصخة ومشع دعسيع، مرادر

 . اإلرىاب مكافحة عبء تحسل في
" تخامب" الخئيذ ليا روج التي الدياسات مغ عجًدا الججيجة االستخاتيجية تتزسغ لع (6

 الػاليات داخل واإلرىاب التصخف لسػاجية األبيس البيت في لو األول اليػم مشح
 لسا السكديظ، مع الحجود عمى ججار وبشاء السدمسيغ دخػل حطخ: مثل الستحجة،

 األمخيكية. اإلدارة مدئػلي مغ عجيج بيغ رفس مغ تثيخه
 التوصيات: -ثانًيا

تعخيف واضح ومحجد لإلرىاب، لسا ضخورة اتفاق السجتسع الجولي عمى وضع  (1
 في ذلظ مغ أىسية في مجال السكافحة.

 اقترادية يجب أن تذتسل االستخاتيجية األمخيكية لسكافحة اإلرىاب عمى سياسات (2
 في والسداعجة السجتسع في لالنجماج لمسيسذيغ الفخصة وإتاحة التشسية لتذجيع
 .الستصخف والفكخ اإلرىابية لمعشاصخ السرجرة السشاشق في التشسية

عغ دور االستخاتيجية ضخورة تذجيع الباحثيغ عمى عسل مديج مغ الجراسات  (3
األمخيكية في مػاجية ومكافحة اإلرىاب، لمػقػف عمى جػانب الشقز والزعف 

 في ىحه االستخاتيجية لالستفادة مشيا كشسػذج في مجال مكافحة اإلرىاب.
اإلرىاب، والفكخ الستصخف، ضخورة تزافخ السجتسع الجولي مغ أجل مكافحة  (4

 وتعديد نذخ التدامح والتعاير بيغ جسيع األجشاس.
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