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  اجلزء الثاني

  الواليات املتحدة

  سبتمرب ١١وادارة أزمة 

  مقدمة

  

ة في الحادي عشر من سبتمبر اصعب األزمات في التاریخ األمریكیواجهت الوالیات المتحدة 

والعالمي، ففي یوم الثالثاء األسود الموافق لذلك التاریخ هاجمت مجموعة من  األمریكي

ألول مرة في  - والعسكریة، فقد استخدم هؤالء الطائرات المدنیة االقتصادیةیین رموز القوة رهاباإل

في تفجیر مبني التجارة العالمي بمدینة نیویورك، وجزء من مبنى وزارة  - الدولي رهابتاریخ اإل

ة، مما األمریكیفي العاصمة واشنطن، وتفجیر سیارة أمام مبني وزارة الخارجیة  األمریكيالدفاع 

ي إرهابأمام أزمة هي األولي من نوعها من جانبین، األول وقوع هجوم ة األمریكیوضع اإلدارة 

ة ذاتها، والثاني طبیعة األزمة من حیث أنها تختلف في طبیعتها عن األمریكیداخل األراضي 

ي عبر عن حدث هو رهابأزمات الكوارث الطبیعیة، وٕان هذه األزمة مركبة، حیث إن الهجوم اإل

علي  األمنني أن مواجهة األزمة تتطلب إجراءات لحمایة هذا القومي، مما یع األمناختراق 

من حیث انه عدو غیر محدد جعل ادرارت مواجهة  رهابألمدي الطویل، كما أن طبیعة اإل

األزمة تتعدى اإلجراءات التقلیدیة في إدارة األزمة إلي الحرب بمعناها الشامل ال استخدام القوة 

القومي الداخلي من تهدیدات عدو مجهول، في  األمنیة العسكریة خارج الحدود القومیة لحما

فقد ). ١(الحرب غیر المتماثلة symmetric warfareون األمریكیحرب أطلق علیها الخبراء 

ة األزمة علي أكثر من مستوى ، األول مواجهة تداعیات األزمة في الداخل األمریكیأدارت اإلدارة 

العدید من اإلجراءات علي مسرح األزمة الحتواء ة األمریكیحیث اتخذت اإلدارة  األمریكي

تداعیات انهیار برجي مركز التجارة العالمي، والجزء المنهار من مبنى وزارة الدفاع، المستوى 

  .رهابالثاني مستوى إدارة الحرب العسكریة ضد اإل

  

  :وسوف تركز الدراسة عل الجوانب التالیة

  

  :طبیعة األزمة والحدث: أوال

  .یةرهاباإل التفجیرات -١

  .البیولوجي االنثراكس رهابهجمات اإل -٢

  .للحدث االقتصادیةالتداعیات  -٣
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  .األمریكيتحلیل دالالت التفجیرات بالنسبة لألمن القومي  -٤

  

  :یةرهابإدارة أزمة التفجیرات اإل: ثانیا

  .ةاألمریكیإجراءات إدارة األزمة علي مسرح العملیات داخل االراضى 

  .دارة العملیات العسكریةالحرب وإ : ثالثا

  .المواقف األولیة للتعامل مع الحدث -١

  .یة كعمل من أعمال الحربرهابالهجمات اإل -٢

  .بناء التحالف الدولي ومواقف األطراف الدولیة واإلقلیمیة -٣

  .احتماالت تطور الحرب نحو أهداف أخرى -٤

  ).تقبل إدارة األزمةمس(سبتمبر علي مفهوم وعلم إدارة األزمات ١١تأثیر هجمات  -٥

  

  الفصل اخلامس

  طبيعة األزمة

  

ة في الحادي عشر من سبتمبر أزمة قومیة ودولیة في نفس األمریكیواجهت الوالیات المتحدة 

 االقتصادیةى علي رموز الهیبة العسكریة و رهابهذه األزمة تمثلت في الهجوم اإل. الوقت

القومي الداخلي للقوة العظمي األولى في العالم، هذا الهجوم الذي  األمنة، واختراق األمریكی

استخدمت فیه الطائرات المدنیة لتفجیر أهداف محددة، في طریقة جدیدة ومبتكرة في تنفیذ 

یة تعد أعقد األزمات في التاریخ إدارة األزمات من ناحیة، وفي تاریخ الوالیات رهاباالعتداءات اإل

  :ناحیة أخرى، وسوف یتم تفصیل جوانب األزمة في النقاط التالیة ة مناألمریكیالمتحدة 

  .یةرهابالتفجیرات اإل -١

  ).االنثراكس(الهجمات البیولوجیة  -٢

  .لألزمة االقتصادیةاآلثار  -٣

  .األمریكيیة بالنسبة لألمن القومي رهابتحلیل دالالت التفجیرات اإل -٤

  

  یةرهابالتفجیرات اإل-١

یین، عملوا رهاباء الموافق الحادي عشر من سبتمبر قامت مجموعة من اإلفي صباح یوم الثالث

في زمر من أربعة إلي خمسة أشخاص، باختطاف أربع طائرات مدنیة غادرت مطارات في 
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الساحل الشرقي للوالیات المتحدة، وهذه الطائرات استخدمها الخاطفون في الهجوم عل أهداف 

  :لنحو التالية علي ااألمریكیحیویة داخل األراضي 

  

الهدف البرج الشمالي لمركز التجارة : بوسطن: اإلقالع AAة األمریكیالخطوط  ١١الرحلة رقم -١

راكبا، نوع الطائرة بوینج  ٩٢عدد الركاب في الطائرة  ٨.٤٥العالمي، وقت االصطدام بالهدف 

  .راكبا ٢٥٠- ٢٠٠حمولتها  ٧٦٧

  

اإلقالع بوسطن، الهدف البرج الجنوبي لمركز  UAالخطوط الجویة المتحدة  ١٧٥الرجلة رقم -٢

ركبا نوع الطائرة  ٦٥عدد الركاب بالطائرة  ٠٩.٥٩التجارة العالمي، وقت االصطدام بالهدف 

  .ركبا ٢٥٠- ٢٠٠حمولتها من  ٧٦٧بوینج 

  

الهدف . واشنطن العاصمة –داالس : اإلقالعAAة األمریكیالخطوط الجویة  ٧الرحلة رقم -٣

راكبا، نوع  ٦٤،عدد الركاب بالطائرة ٩.٣٩، وقت االرتطام )البنتاجون(ة مریكیاألوزارة الدفاع 

  .راكبا ١٥٠- ١٢٠، حمولتها ٧٥٧الطائرة بوینج 

  

الهدف غیر معروف، سقطت في  - اإلقالع نیویورك UAالخطوط المتحدة  ٩٣الرحلة رقم -٤

، نوع الطائرة بوینج ٤٦غیر معروف، عدد الركاب ) السقوط( والیة بنسلفانیا، وقت االصطدام 

  .راكبا ١٥٠- ١٢٠، حمولتها ٧٥٧

  

  ).األمریكيالمقر الرئاسي ( أشارت تقاریر صحفیة إن هدف الطائرة الرابعة كان البیت األبیض*

  

خالل التفجیرات بالطائرات أشارت تقاریر صحفیة إلي انفجار سیارة بالقرب من مبني وزارة *

  .ةاألمریكیالخارجیة 

الثالث األولى أهدافها بدقة بالغة حیث استطاعت الطائرة األولي والثانیة  لقد نفذت الطائرات

  تفجیر مركز التجارة العالمي الذي انهار بعد ساعتین من توقیت

  

اصطدام األولي بفعل اشتعال المبني بسبب النیران التي نتجت عن انفجار الطائرات التي كانت 

المبنى مصممة من المعدن الذي لم یتحمل تحمل كامل طاقتها من الوقود، كما إن أساسات 

مما یعني إن الطائرتین اللتین استهدفتا مبني مركز التجارة حققتا نجاحا  ٠٠درجات الحرارة العالیة

، واستطاعت الطائرة الثالثة تحقیق هدفها بنجاح حیث دمرت الوجهة الجنوبیة % ١٠٠بنسبة 
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عة في تحقیق هدفها حیث سقطت في غابات وفشلت الطائرة الراب. الغربیة من مبنى البنتاجون

  .والیة بنسلفانیا قبل الوصول إلي هدفها

  

  )االنثراكس(الهجمات البیولوجیة  -٢

  

یة إرهابسبتمبر بدأت الوالیات المتحدة في مواجهة خطر هجمات  ١١بعد أیام على هدمتا 

باستخدام السالح البیولوجي، وتمثلت هذه الهجمات في إرسال رسائل بریدیة إلي أشخاص 

ین عادیین أو مسئولین في المؤسسات الرسمیة،هذه الرسائل محملة بمادة بیضاء، عبارة أمریكی

 ١٥، ففي یوم )٢)(جرثومة االنثراكس(عن مسحوق یحتوى على میكروب لمرض الجمرة الخبیثة 

ة أمریكیإصابة باالنثراكس أو الجمرة الخبیثة في والیات  ١٢تأكد وقوع ) ین األولتشر (أكتوبر 

وبعد هذه الحاالت . لة وفاة بالجرثومة، وفي نیویورك، ونفادااثالث هي فلوریدا حیث جدت أول ح

، واتسعت دائرة الخطر ))الجرثومي رهابانه اإل((تومي تومسون  األمریكيعلق وزیر الصحة 

ین وانتشرت األمریكیمما زرع موجة من الرعب في نفوس . ة أخرىأمریكیالیات والهلع إلى و 

سبتمبر  ١١یین أسلحة بیولوجیة وكیماویة استكماال لهجمات رهابتحلیالت كثیرة ترجح استعمال اإل

وكان ابرز األشخاص الذین وصلتهم . ة عدیدةأمریكیبعد انتشار الرسائل البریدیة في والیات 

  .األمریكيبریدیة زعیم األغلبیة في مجلس الشیوخ توم داشل، ومكتب النائب  الجمرة في رسائل

  

  لألزمة االقتصادیةاآلثار  -٣

  یة، فباإلضافة إليرهاباحد جوانب أزمة الهجمات اإل االقتصادیة الخسائرتمثل 

  

التي یمكن تقدیرها كمیا والتي تصل إلي ملیارات الدوالرات، تمثل الخسارة السیاسیة  الخسائرهذه 

أحد الجوانب غیر المنظورة الالزمة، فباإلضافة إلي اهتزاز صورة الدولة العظمي في العالم 

ین المصداقیة في قدرة مؤسساتهم علي حمایتهم األمریكیوهیبتها لدى الدول األخرى، فأن فقد 

وتعتبر هذه الجوانب في حد ذاتها أعظم . ة غیر منظورة من الصعب تقدیرها كمیاتمثل خسار 

وجاء رد الفعل الرسمي بشن الحرب واالنتقام لیقلل من هذا . یون لتحقیقهرهابنجاح یهدف اإل

ین كان من األمریكیین ومؤسساتهم خاصة إن مریكیالنجاح ویحد منه، ویرفع الروح المعنویة لأل

یة، إلي الحد الذي حدا بأحد الخبراء رهابع حدوث هذه التفجیرات اإلالصعب علیهم توق

وفیما یتعلق بحجم ). ٣)(بأنه خیال علمي حدث في الواقع( االستراتیجیین بأن یصف ما حدث 

، لسببین األول یرجع إلي إن الخسائرفأنه من الصعوبة بمكان تقدیر هذه  االقتصادیة الخسائر

مستمرة والحرب ذاتها مستمرة، والثاني إن األزمة ونظرا ألنها ذات  االقتصادیةتداعیات األزمة 
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كان یمر  األمریكيناهیك عن إن االقتصاد . طابع دول فإن لها اثأرا علي االقتصاد الدولي

التي  االقتصادیة الخسائرففیما یتعلق بحساب .  ٢٠٠٠بمرحلة تباطؤ واضحة منذ نهایة عام 

أو االقتصاد العالمي ككل، هناك  األمریكياء بالنسبة لالقتصاد سو حدثت بالفعل أو تلك المحتملة 

خسائر هائلة تكبدتها الوالیات المتحدة بالفعل تتمثل في قیمة المباني التي انهارت أو تلك التي 

یقدر أن تكلفة رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي وٕاعادة بنائهما ( حدثت بها إضرار كبیرة 

، كما ستزید تكلفة إعادة بناء الجزء المنهار من مبنى وزارة الدفاع بما یزید )ملیار دوالر ٤٠بنحو 

ملیون دوالر، عالوة بالطبع علي قیمة الطائرات التي سقطت والبنیة التحتیة التي  ١٠٠عل 

اضافة إلي التكلفة التي ستتكبدها نتیجة لفرض إجراءات أمنیة مشددة، إضافة إلي ). ٤(تضررت

ملیار دوالر ) ٤٠(في العملیات العسكریة، فقد اعتمد الكونجرس مبلغ  قتصادیةاال الخسائرقیمة 

ملیار دوالر للعمل العسكري، وباإلضافة إلي ما سبق فأنه حتى نهایة  ٢٠منها  رهابلمكافحة اإل

 االقتصادیة الخسائروتتمثل فداحة . شخص مابین قتیل ومفقود ٤٩٦٤شهر سیتمر هناك حوالي 

  شركة من ٤٣٠فقد كان هناك نحو . لمفقودفي كفاءة البشرى ا

كما إن إعادة تأهیل كوادر وقیادات علي نفس خبرة . دولة تعمل داخل مركز التجارة العالمي٢٨

. ومستوى تلك القیادات التي كانت تعمل في المبنى یحتاج إلى إنفاق الكثیر من مالیین الدوالرات

جارة العالمي بنسخ إضافیة من قواعد البیانات ولوال احتفاظ الشركات العاملة في مبنى مركز الت

وفیما یتعلق بخسائر القطاعات . مضاعفة الخسائرللعمالء وحساب الشركات وبرامجها، لكانت 

ملیون ٣٠٠المختلفة، قدرت خسائر قطاع الطیران في األیام األولى لالزمة بمقدار  االقتصادیة

في قطاع التأمین  الخسائرة، وقدرت حجم یوما متصل ١٢دوالر بسبب توقف حركة الطیران لمدة 

باإلضافة إلي إغالق ) ستاندرد اندبورز(ملیار دوالر حسب تقدیر وكالة التصنیف ١٧.٥بنحو 

لمدة ستة أیام متصلة وهي أطول مدة تغلق فیها اكبر بورصات العالم )) وول سترین((بورصة 

لألزمة علي المستوى العالمي نشیر  دیةاالقتصاوفیما یتعلق باآلثار . منذ الحرب العالمیة الثانیة

لها في هذا الجزء رغم عدم تعرضنا إلدارة األزمة علي المستوى العالمي وذلك بسبب االرتباط 

 ٢٦واالقتصاد العالمي، ففي تقریر صندوق النقد الدولي الذي صدر في  األمریكيبین االقتصاد 

إلى االقتصاد  األمریكيى تتجاوز االقتصاد رهابأن تأثیرات الهجوم اإل). ٥(سیتمر أكد التقریر

العالمي الذي كان قبل الهجوم یعانى من انخفاض النمو االقتصاد في جمیع مناطق العالم تقریبا 

وٕافراز االعتداء أثرا سلبیا على النشاط في الكثیر من مناطق العالم خاصة اقتصادیات األسواق 

  فإن األرجح إن یكون معدل ٢٠٠٢ي لعام الناشئة وبالنسبة لمعدل نمو االقتصاد العالم

، ومن التأثیرات السلبیة أیضا انخفاض المؤشرات الرئیسیة في %٣.٥النمو العالمي أقل من نسبة 

 ٧أسواق المال العالمیة، فبعد األزمة بأسبوعین انخفضت الفائدة علي األسهم والسندات بنسبة 

بان، واكان الوضع أسوأ حتى من ذلك في في الیا% ٥في الوالیات المتحدة، وأوربا و% ١٥إلي 
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الكثیر من بوصات األسواق الناشئة خاصة في أمریكا الالتینیة وشرق أسیا، كما حدث هروب 

واسع النطاق إلي االستثمار في االسهم النوعیة بدال من الكمیة وهو هروب انعكس في زیادة 

أما اسعار النفط فبعد ان ارتفعت . ةحادة في اقتناء سندات مرتفعة العائد وسندات االسواق الناشئ

 ١٠عقب الهجمات مباشرة، عادت وانخفضت بشدة الي مستویات أقل بكثیر من مستویاتها في 

  .سبتمبر

  األمریكي القوميیة بالنسبة لالمن رهابتحلیل دالالت التفجیرات اإل ٤

 أجهزةظم یة في واشنطن ونیویورك عن خلل واضح في اداء معرهابلقد كشفت التفجیرات اإل

، وعن اختراق واضح األمریكيالقومي  األمنة، وعن تصدع في منظومة األمریكیالمخابرات 

ویمكن االشارة الي مجموعة من . ةاألمریكیعلي االراضى  األمنالرسمیة وٕاجراءات  جهزةلأل

  :النقاط التالیة

  

ین في اختطاف یرهابة، فنجاح مجموعات اإلاألمریكیفي المطارات  األمنفشل اجراءات : أوال

في المطارات، فقد  األمن أجهزةیین مقارنة برهابمجموعة من الطائرات یدل علي مدى كفاءة اإل

استادا الي روایات شهود نقلت عبر مكالمات بواسطة  األمریكيأكد مكتب التحقیقات الفیدرالي 

یة األمنیین تفادوا االجراءات رهابهواتف خلویة مع ركاب علي الطائرات المخطوفة أن اإل

 الخاطفونكما قام . واستخدموا مشارط لقطع العلب الكرتونیة وأمواسا للسیطرة عل الطائرات االربع

االتصال بین الطائرات  أجهزةأمن المطارات وبإطفاء  أجهزةعبر  ألمواسمنا  أخرى أنواعبتهریب 

وابراج المراقبة تفادیًا الكتشافهم من قبل االخیرة، ویقول خبراء أمن أنه من شبه المؤكد ان 

الخاطفین استطلعوا مواقعهم بعنایة فاختاروا رحالت جویة ومطارات جویة تمنحهم اكبر فرصة 

  .للنجاح

حا، فالطائرة من طراز بوینغ وضو  األكثر هي ٩٣علي متن رجلة یونایتید رقم  حداثاألولعل  

التي كانت متجهة من مدینة نیویورك بوالیة نیوجرسى الى سان فرانسیسكو بوالیة  ٧٥٧

ة، األمریكیمما یكفى من الوقود للطیران عبر الوالیات المتحدة  بأكثركالیفورنیا، كانت محملة 

حلة جویة بدون توقف واختار الخاطفون مطارا مزدحما في مدینة كبیرة وطائرة كانت ستقوم بر 

وهى عوامل . وتقلع في وقت مبكر من صباح یوم الثالثاء بعد اسبوع من عطلة عید العمل

ضمنت لهم تقریبا وجود عدد أقل من المسافرین وبالتالى وهو االهم مقاومة أقل، ویبدو ان 

 األمریكي یین تقلوا مساعدة ارضیة، فقد اشارت تقاریر رسمیة ان ادارة الطیران المدنيرهاباإل

تلقت تهدیدات بوجود قنابل في ثالث او اربع طائرات وه في الجو في ذلك الیوم مما حول 

  .االنظار ومنح الطائرات المخطوفة وقتا اضافیا لتحویل وجهاتها دون ان ینتبه أحد لذلك

  :ثانیا
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ة االولي بعد االصطدام الطائر  حداثاالنذار في التعامل مع األ أجهزةالرسمیة و  جهزةفشلت األ

، فمن خالل النظر الى توقیتات الطائرات االربع، خاصة فرق التوقیت بین العالميبمركز التجارة 

ارتطمت بالبرج  التيوالثانیة  العالمياصطدمت بالبرج الشمالى لمركز التجارة  التيالطائرة االولى 

وقت االرتطام  ٧٧رقم ) AA(ة األمریكیالخطوط ( هاجمت وزارة الدفاع  التيالجنوبى، والثالثة 

دقیقة وهذا ضعف الوقت  ٣٦هو  ١٧٥صباحا أى ان الفرق بینها وبین الطائرة الثانیة رقم ٩.٣٩

الفاصل بین الطائرتین االولى والثانیة، أى ان هناك طائرة رابعة كانت مجدولة ما بین الطائرة 

نى فقط على التوقیت وربما الثانیة والثالثة لم تتمكن من الوصول الى هدفها، وهذا استنتاج مب

،ففروق التوقیت السابق االشارة الیها تدل على )٦(سقطت في بنسلفانیا التيكانت الطائرة الرابعة 

دقیقة من ضرب البرج االول لمركز التجارة، وبعد حوالى  ٥٤ان ضرب البنتاجون تم بعد حوالى 

ون وهو احد اقوى المؤسسات دقیقة من مهاجمة البرج الثانى من البرج، فكیف ان البنتاج ٣٦

هاجمته طارت عكس مسارها  التية لم یعلم بما حدث في نیویورك، خاصة ان الطائرة األمریكی

ة ان وزیر األمریكیوما یؤكد فشل أحد أقوى المؤسسات . دقیقة دون ان یعترضها أحد ٤٦نحو 

المعتاد مجتمعا مع عدد دونالد رامسفیلد كان في مكتبه بالبنتاجون یمارس عمله  األمریكيالدفاع 

وما سبق یدل على وجود قصور فادح في سرعة ). ٧(من الخبراء ولم یعلم بما حدث في نیویورك

من انحراف أول  حداثاستغرقته األ الذياالستجابة للحدث وفي العامل معه برغم ان الوقت 

من دقیقة، وهو وقت طویل كان  ٥٤طائرة عن مسارها حتى َاخر ضربة یصل الى حوالى 

  . الممكن فیه تجنب الضربة االخیرة ضد البنتاجون على االقل

ة في تعاملها االولى مع الحدث األمریكیالرسمیة  جهزةومن جوانب القصور الرهیبة في أداء األ

اى من هذه  اعتراضان الطائرة الثالثة نفذت هدفها ضد البنتاجون، وسقطت الرابعة ولم یتم 

 التي ١١، فالرحلة رقم العالمين االولى والثانیة بمركز التجارة الطائرات بعد اصطدام الطائرتی

كان هدفها البرج الشمالى لمركز التجارة العالمیة یالحظ من مسارها ان االتجاه بدأ شماال عكس 

اتجاه الهدف وبوقت قصیر، واالرجح ان ارتفاعها كان منخفضا لالختفاء من التغطیة الراداریة 

. ثانى الرحالت، فقد كان هدفها البرح الجنوبى لمركز التجارة ١٤٥الرحلة  أما. المدنیة والعسكریة

ویالحظ من مسارها انها كانت متجهة للهدف وفوق الیابسة حیث تجنبت الطیران فوق الماء 

وهى ثالث الرحالت  ١١اما الرحلة رقم . لالمعان في االختفاء من الرادارات المدنیة والعسكریة

داالس غرب العاصمة واشنطن وهى ثالث الرحالت من حیث الوصول انطلقت من مطار  التي

كان مدروسا  الذيللهدف، فأن اتجاهها كان مدروسا حیث بدأت باالتجاه شرقا بعد تضییع الوقت 

وما یدعو للتساؤل هو ان هذه الطائرات برغم تغییر مسارها لم یتم اعتراضها، فمن . دراسة دقیقة

 الوالیاتة وال تمتلك األمریكییعتبر فرعا من أفرع القوات المسلحة المعروف ان الدفاع الجوى ال 
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على التدخل  األساسالمتحدة شبكة معقدة من الصواریخ المضادة للطائرات، ولكن تعتمد في 

من الخارج، ومن المفترض أن أیة  األمریكيبالطائرات العتراض أیة طائرة تخترق المجال الجوى 

خلیة وتنحرف عن مسارها البد من مخاطبتها والتعامل معها طائرة تعمل على الخطوط الدا

  ).٨(المواجهة الیها لألوامراذا لم تستجب  وٕاسقاطها

كشف الحدث عن قصور معلوماتى وفضل مخابراتى فادح في اكتشاف عملیة طویلة : ثالثا

فقد  .ومعقدة كان من الممكن احباطها اثناء مراحل التخطیط والتدریب واالتصال بین افرادها

المعنیة  جهزةاأل إلىنقلت  األرجنتینة في األمریكیالسفارة  أنذكرت العدید من التقاریر الصحفیة 

ة، كم ان األمریكیخطیرا سوف یستهدف المصالح  عمالً قبل الهجوم بفترة بأن  إنذاراً في واشنطن 

المخابرات علي درجة عالیة من السریه تحدثت عن عمل من هذا  أجهزةالعدید من تقاریر 

، باالضافة الى ان بعض االشخاص الذین أعلن عن انهم متورطون في الهجوم )٩(القبیل

 جهزةویتبعون تنظیم القاعدة بقیادة اسامة بن الدن كانت قد صدرت توصیات رسمیة الى األ

ة لم تأخذ األمریكی جهزةة، إال أن هذه األمریكیاألة بمنعهم من دخول االراضى األمریكیالرسمیة 

بهذه التوصیات، وبعد الحادث بدا كل منها في اعالن عدم مسئولیتها والقاء المسئولیة على 

ة األمریكیاالخرى، ولقد أثار الحدث العدید من األسئلة عن أداء وكاالت المخابرات  جهزةاأل

)CIA ( وم هذه االسئلة عن مدى جدوى االعتماد .ج تینتبرغم الكفاءة المشهود بها لمدیرها جور ،

ففى حدیثة أمام الكونجرس انتقد العضو ). ١٠(على التكنولوجیا واهمال العنصر البشرى؟

المخابرات  RICHARD SHELBYالجمهورى في لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب 

ومات موثقة فهناك شئ خطأ، إذا لم یكن لدینا معل: (ومدیرها جورج تینت وقال) CIA(المركزیة

وقد قارن المحللون والخبراء ) واذا كانت لدینا معلومات موثقة ولم نتصرف فأن هناك شیئا خطأ

ة في توقع ما حدث في األمریكیسبتمبر بفشل المخابرات  ١١ أحداثالفشل المخابراتى في توقع 

قبل الحادثین حول ، فقد كانت هناك مناقشات موسعه )١١(١٩٤١دیسمبر  ٤بیرل هاربر في 

استخلصها  التيهجوم غیر متوقع، ولكن كیفیة هذا الهجوم كانت غیر مقدرة، وابرز النتائج 

سبتمبر هي ضرورة النهوض بالعنصر البشري وعدم االعتماد بشكل  ١١ أحداثون من األمریكی

خابرات كامل على التكنولوجیا الحدیثة ویقول الخبراء إنه قبل أن ینشأ جورج تینت مدیر الم

ة لم یكن هناك أي تدریب أو برنامج رسمي األمریكیالحالي مدرسة للتحلیل داخل المخابرات 

عدید من اإلشارات حول  ویرجع تركیز المحللین على هذا الجانب إلى وجود) . ١٢(للمحللین 

وتم تجاهلها وفي تحلیل ألحد الخبراء حول هذا القصور أشار إلى مجموعة  حداثوقوع هذه األ

  -:على النحو التالي ) ١٣(یین رهابمن تصریحات مدیر المخابرات حول نشاط اإل



9 
 

فبرایر  ٢س النواب في تصریحات مدیر المخابرات المركزیة أمام اللجنة العسكریة في مجل -١

، إن أسامة بن الدن جهوده وخططه لهجمات ضدنادن یركز إن أسامة بن ال: (كقوله ١٩٩٩

  ).ة الموجودة في الخلیج وسوف یهاجمنا في أي موقع في العالماألمریكییهدف إلى إخراج القوات 

فبرایر  ٧تصریحات مدیر المخابرات أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب في  -٢

وتعقیدًا فیما یتعلق بالناحیة أصبح اآلن أكثر تطورًا  رهابإن اإل: (التي قال فیها.١٩٩٩

  ).خسائر جسیمة أحداثإلى مهاجمة أهداف حیویة تمكنه من  رهابالتكنولوجیة، ویهدف اإل

حول تقیم االتجاهات العالمیة حتى  ٢٠٠٠تقریر مجلس المخابرات القومي في دیسمبر  -٣

  .والذي أكد على) ١٤( ٢٠١٥

یین اآلن رهابهو أحد خطط اإل Transnational Terrorismعبر القومي  رهابإن اإل -١

خسائر فادحة ،  حداثسوف یزداد تعقیداص وسوف یخطط أل رهابفإن اإل ٢٠١٥وٕالى عام 

  .دمار كبیر سوف تستمر أحداثالتي تهدف إلى  رهابوٕان اتجاهات اإل

القومي  األمنیون إلى سبل وطرق جدیدة لتهدید رهابسوف یسعى اإل"استهداف البنیة التحتیة  -٢

اخلي للوالیات المتحدة ، فقد یستهدفون البنیة التحتیة القومیة في الوالیات المتحدة سواء شبكات الد

االتصاالت، النظام المالي واالقتصادي ، شبكات الطاقة ، وسوف یتم الهجوم بشكل مادي أو 

سبتمبر ترجع جزئیًا إلى فشل مؤسسة  ١١ومما سبق یمكن االستنتاج بأن كارثة " . الكتروني

ة في توقع الحدث برم كل المؤشرات واالحتماالت حول حدوثه ، كما أن األمریكیالستخبارات ا

طبیعة الحدث أدت إلى إرباك وشل كل المؤسسات ویسطر الرعب والخوف على أدائها مما جعل 

االستجابات األولیة للتعامل مع الحدث لیست بالمستوى الكافي ومن خالل الحدیث عن تقییم 

المخابرات  أجهزة، وقد تم ا براز مشاكل المخابرات جهزة، وجهت انتقادات عدیدة ألةالكارث أسباب

  :في الوالیات المتحدة مثل 

  .المخابرات تعاني من ع دم وضوح أولویاتها أجهزةأن  -١

المخابرات تعاني من انعدام المركزیة اإلداریة مع وجود والعدید من المؤسسات  أجهزةأن  -٢

  .والبرامج المتنافسة

االعتماد المبالغ فیه على التكالیف العالیة واألنظمة التكنولوجیة الحدیثة والتي غالبًا ما تتغیر  -٣

  .بسرعة

  .األجنبیةانعدام القدرات التحلیلیة فیما یتعلق بالثقافات واللغات  -٤

  .عدم التوازن بین البیانات التي یتم جمعها والقدرات التحلیلیة -٥

  .المخابرات تعاني من ضعف في أداء العنصر البشري أجهزةأن  -٦

  - :المخابرات منها  أجهزةوالمخابرات مجموعة من التوصیات إلصالح  األمنوقد قدم خبراء  -*

  .تحدید أولویات وسیاسات واضحة -١
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  .قیادات إداریة قویةایجاد  -٢

  .تقویة وسائل التحلیل االستراتیجي وأسالیب التوقع -٣

  .تقویة القدرات التحلیلیة -٤

  .النهوض بقدرات العنصر البشري واالعتماد المكثف على ذلك العنصر -٥

حققه  الذي، ودلل النجاح األمریكي القومي األمنسبتمبر عن انكشاف ١١ أحداث تعبر : رابعا

فهذا . مخترق الى ابعد الدرجات األمریكي القومي األمنفي تنقیذ مهامهم على أن یون رهاباإل

یین في اختطاف هذا العدد الهائل من رهابالنجاح یثیر مجموعة من االسئلة حول كیفیة نجاح اإل

یون اختراق رهابیون اهدافهم بهده الدقة البالغة؟ وكیف استطاع اإلرهابالطائرات؟، وكیف حدد اإل

تلقى بظاللها عند الحدیث  التيیة في الطائرات؟، وخالف ذلك من االسئلة األمنراءات كل االج

سبتمبر، وقد خصصت مؤسسة كارنیجى للسالم الدولى الجلسة النهائیة ١١ أحداثعن 

لموضوع ) أثر ثورة المعلومات على السیاسة العالمیة(ضمن جلسات المشروع البحثي) السادسة(

ثم  ٢٠٠٠یونیو  ١٣سبتمبر یوم  أحداثالقومي وحرب العلومات وعقدت الجلسة قبل  األمن

 ٢٦في  رهابفي عصر اإل القومي األمنعن حفظ  حداثعقدت محاضرة كامتداد لها بعد األ

  :وقد كان من ابرز ما نوقش في الجلستین مایلى) ١٦.(٢٠٠١سبتمبر 

م خالل الجلسة االساسیة في یونیو على دریك رئیس مؤسسة كارنیجى للسال.ویلیام ج. أكدد-١

  :مایلى

، فى ظل هشاشة القوميأن ثورة المعلومات قد رفعت التهدیدات الجدیدة بالنسبة لالمن )  أ(

  .شبكات المعلومات والبنى التحتیة الهامة االخرى

لمواجهة تهدیدات من هذا القبیل خاصة حرب المعلومات  –أن على الوالیات المتحدة ) ب(

ة ان تحتفظ بمكانتها كقائد تكنولوجى لثورة المعلومات، وان تحتفظ األمریكیرها على القوات وتأثی

  .باضخم سعة لحرب المعلومات

ة التي تتعامل مع األمریكیأن هناك توزیعا غامضا للمسئولیة بین كیانات الحكومة ) ج(

، وان الحكومة تتعامل مع التهدیدات، وان الطریقة الحالیة فیما یتعلق بامن المعلومات غیر فعالة

المشاكل بمجرد ان تحدث لكن من الضروري توجیه اكبر قدر من الطاقة واالمكانیات لالجراءات 

الوقائیة، وان المشكلة في عصر المعلومات ان تلك التهدیدات ال تنساب بسهولة الى مستویات 

  .قع على عاتقهاالتقلیدیة، وان الوكاالت المختلفة تشعر ان مسئولیة الرد ال ت األمن

إن اتساع الوالیات المتحدة یسبب لها ضعفا، وان اعداءها قد یدفعون الوالیات المتحدة الى ) د(

تعدیل مسار انفاقها من اإلنفاق على التطور التكنولوجى الجدید الى الدخول في حرب روتینیه 

ولوجیة، فقد تطور نسبیة مما یجعل اعداءها في ظل الحرب التقلیدیة یطورون امكانیاتهم التكن

یین قدرتها على مهاجمة الوالیات المتحدة بتكالیف منخفضة رهابالدول االخرى أو مجموعات اإل
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یون قدرة االسلحة البیولوجیة لتوقف عجلة االقتصاد في رهابفعلى سبیل المثال قد یطور اإل

  .الوالیات المتحدة

یین في رهاببین نجاح اإل )١٥(٢٦/٩/٢٠٠١عقدت في  التيربط المشاركون في الجلسة  -٢

  :وبین ثورة المعلومات على النحو التالى األمریكي القوميتحقیق اهدافهم واختراقهم لالمن 

  :ویلیام دریك من مؤسسة كارنیجى المنظمة للمشروع على النقاط التالیة. أكد د -١

 رهابت العالمیة واإلالحلیة ترتبط بالعالقة بین ثورة الملعوما األمریكي القومي األمنان ازمة ) أ(

یة تنجح في تحقیق اهدافها بفاعلیة اكثر مما مضى رهابوالعولمة، وأن المنظمات اإل العالمي

النها تستخدم االدوات التكنولوجیة الحدیثة، فمن خالل الشبكة العالمیة وتكنولوجیا المعلومات 

المعلومات وتحویل یون القیام بعملیاتهم على نطاق عالمى من خالل تنسیق رهابیستطیع اإل

 األمنتتم عبر الدول من خالل شبكة المعلومات، وان حمایة  التياالموال وغیرها من األعمال 

ین ادراك انهم فى حلة حرب لیس مع أمة، ولكن مع األمریكیتعنى ان على  األمریكي القومي

یختلف شبكة تتضمن خالیا مستقلة على مستوى العالم وان تعقب والقضاء على هذا النوع 

  .جوهریا عن مواجهة اشكال الحرب التقلیدیة

یجب تجمیع قاعدة بیانات عن كیفیة استخدام  القوميیین وتهدیداتهم لالمن رهابلمواجهة اإل) ب(

 التيلتنظیم أنشطتهم، كما یحب تحدید التهدیدات ) ایتكس(یین للمعومات ولتكنولوجیا رهاباإل

  خدام هذه التكنولوجیا؟نتیجة الست األمریكي القومي األمنتواجه 

سبتمبر؟ ١١إن السؤال المهم هو ماذا یمكن للوالیات المتحدة ان تفعل ردَا على هجمات ) ج(

وكیف ستتعامل مع فرض حالة الطوارئ في البالد؟ وما هى جهود مراقبة برامج المعلومات؟ وما 

وازنة بین الحاجة الى ستتبعها الوالیات المتحدة في التشفیر، وكیف یمكن الم التيهى السیاسات 

  .وزیادة امكانیات المخابرات القومیة القومي األمنتقویة 

دورش دینینج استاذ علم الكمبیوتر في جامعة جورج تاون ومدیر معهد جورج تاون .أكد د -٢

یین كانوا وال زالوا یستخدمون في انشطتهم طرقًا متعددة مثل رهابلتكنولوجیا المعلومات على ان اإل

نظام ایتكس، وأنهم ویحددون اهدافهم من خالل شبكة المعلومات لتحدید طبیعة المواقع استعمال 

والمثال االبرز علي نجاح . اذا كان موقعا عسكریا، او شبه عسكرى أو موقع مخابرات

شارك في  الذيى رمزى یوسف رهاباالرهبابیین في استخدام التكنولوجیا الحدیثة هو استخدام اإل

لتكنولوجیا التشفیر الخفاء المعلومات عن شاشة الكمبیوتر، حیث  ١٩٩٣في  WTCتفجیرات 

حاسبا َالیا محموال في مخبأه في مانیلال یحتوى على شفرة ملفات ومعلومات عن  األمنوجد رجال 

  .طائرة تجاریة واغتیال البابا ١١خططه الختطاف 

مة لها بعد قومى یرتبط فهذه االز . خالصة ما سبق ان هذه االزمة المعقدة تعد أزمة وفریدة

خارج الواالیات  رهابة، وبعد دولى یرتبط بالحرب على اإلاألمریكیبحدوثها على االراضى 
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المتحدة وما تتطلبه اجراءات تلك الحرب، كما ان لهذه االزمة تداعیات سیاسیة فیما تتعلق بقضیة 

اجراءات قمعیة تحد من  تتطلب القومي األمن، وما اذا كانت حمایة القومي األمنالدیمقراطیة و 

الحریات المدنیة على غرار ما یحدث في العالم الثالث، أم ان الدیمقراطیة تتطلب عدم المساس 

وقدا . االقتصادیةبحریات االفراد، كما ان لألزمة جانبا اقتصادیا یتعلق بضرورة مواجهة تداعیاتها 

لرئیسى في هذه الدراسة وهو َاثرنا التعریف بطبیعة الزمة، حتى یكون هناك تمهید للجزء ا

  .اجراءات ادارة ازمة على المستوى االدارى والمستوى السیاسى والعسكرى

  

  هوامش الفصل الخامس

  

كانت ) CSIS(أغلب الدراسات الصادرة عن مركز الدراسات اإلستراتیجیة والدولیة بواشنطن )١(

  .تستخدم هذا المفهوم

الطبیعة وقلیة التكلفة وفعالة وسهولةاالنتشار  جرثومة االنتراكس هى جرثومة موجودة في)٢(

والحفظ والتوزیع، وهى بكتریا عضویة الشكل تصیب عادة الماشیة من َاكالت العشب وذات 

اذا  نسانالحوافر كالخیول والماعز واالغنام الى جانب الجمال، وتنتقل من الماشیه الى اإل

الى َاخر وهى تنتقل من الماشیه الى  نإنساخالطها على نحو مستمر، وال تنتقل الجرثومة من 

وتظهر اعراض . بثالثة طرق، عن طریق الجهاز الهضمى او اللمس او االستنشاق نساناإل

% ٢٠المرض بعد فترة خضانة نحو اسبوعین، وفي حالة االصابة للمستنشق تكون نسبة الموت 

حیث یكون الموت  قبل تناول الضادات الحیویة، واالصابة عن طریق االستنشاق هى االخطر

أما االصابة عن طریق الحهاز الهضمى فنسبة % ٩٠ساعة وبنسبة  ٣٦إلى  ٢٤في غضون 

  .مالم یتم تناول مضادات حیویة في مراحل متكررة% ٦٠الوفاه 

أندرو كتشینز مدیر البرنامج االوربى االسیوى والروسى في مؤسسة كارتیجى للسالم . د)٣(

سبتمبر تفوق ما  ١١ أحداثواعتبر ان  رهابالمؤسسة عن اإلكان یتحدث في جلسة . الدولى

  ).االغراب في أرض غریبة(جاء في رائعة الخیال العلمى لروبرت هیلین 

السنة - للهجوم على امریكا، ملف االهرام االستراتیجى االقتصادیة الخسائرمجدى صبحى، )٤(

  .٢٠٠١أكتوبر -٨٢العدد  –الرابعة 

  .WWW:IMF.ORGالدولى على الشبكة العالمة للمعلومات انظر موقع صندوق النقد )٥(

سبتمبر، صحیفة  ١١طیار متقاعد، بندر بن عبد اهللا، مناقشة علمیة في تفاصیل كارثة )٦(

  .١/١١/٢٠٠١الشرق االوسط، 

NEWS WEEK MAG 17 SEP.2001.P17(7( 
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الستراتیجى بالسنة محمد قدرى سعید، الدالالت العسكریة للهجوم على امریكا، ملف االهرام ا)٨(

  .٢٠٠١أكتوبر  -٨٢الرابعة، العدد 

  .١٩/٢٠,٩/٢١.٩/٩/٢٠٠١انظر صحیفة الحیاة، أعداد )٩(

George Friedman,the intelligence war york, 19/9/2001(10( 

  .المرجع السابق)١١(

تحلیل  WWW.CEIP.ORG.انظر موقع مؤسسة كارنیجى للسالم الدولى على االنترنت )١٢(

  .٢٠٠١نوفمبر  Pearl Harpedux16عن 

  :انظر موقع مؤسسة كارنیجى على االنترنت)١٣(

INFORMATION REVOLAUTION AND WORLD 

POLمشروعWWW.CELP.ORG.  

  WW:CI.Publuiction.comة على االنترنت األمریكیانظر موقع االنترنت المخابرات )١٤(

)١٥(WWW:Ceip.Org 

  National Security and 11 sep.attaksمحاضرة 

  .المرجع السابق) ١٦(

  

  الفصل السادس

  إدارة األزمة

  

یعتبر هذا الجز هو الجزء المحوري في الدراسة علي اعتبار انه یدرس عملیة إدارة األزمة التي 

سبتمبر أو هجمات االنثراكس ، أو  ١١سبق التعریف بها ، سواء ما یتعلق منها بإدارة أزمة 

وجمیع الجوانب المتعلقة باألزمة ، وسوف بتم التركیز في هذا العملیات العسكریة في الحرب 

  -: الجزء على 

  مالحظات عامة علي إدارة األزمة: أوال 

  األمریكيالقومي  األمنإدارة األزمة وٕاجراءات الدفاع عن : ثانیا 

  :إجراءات مواجهة األزمة  -١

  

  خطة إدارة األزمة) أ ( 

  .ألزمة تطبیق الخطة وٕاجراءات مواجهة ا) ب ( 

  .في المستقبل  األمریكيالقومي  األمنالدفاع عن :  ٢
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  مالحظات عامة على إدارة األزمة: أوال 

  

لم تكن االستجابة األولیة للحدث وادارة األزمة اللحظات األولى لها بالمستوى الكافي او  -١

فقد كان من ة صاحبه الخبرة في إدارة األزمات ، األمریكیبالمستوي المنتظر من المؤسسات 

الممكن تجنب ضرب البنتاجون وسقوط الطائرة االخیرة في والیة بنسلفانیا لو تم التعامل مع 

  .االزمة باعتبارها هجوما منذ البدایة ولیس مجرد خطاا في مسار الطائرات 

ة حالة من الهلع والخوف ادى الى األمریكییین فرض على المؤسسات رهابان نجاح اإل -٢

كما ان اداء المؤسسات في التفاعل مع االزمة في بدایتها دلل علي . داء والعمل االرتباك في اال

انعدام الرؤیة والقدرة علي التحكم في مسار التفاعالت ، وما یعبر عن الخلل في االداء 

الذي اخذ یتنقل بین اكثر من  األمریكيواالستجابة لالزمة كیفیة ادارة عملیة تامین حیاة الرئیس 

لك نائبه ، فقد بدا من التقاریر الصحفیة واالخباریة عن تامین حیاة الرئیس ونائبة مكان ، وكذ

یین ، واصبحت عملیة تامین تامین حیاة رهابوكبار المسئولین انهم اصبحوا رهینة تصرفات اإل

هؤالء مرتبطة بتطورات االحدث ولیس وفق خطة مدروسة او معدة مسبقا في حالة وقوع مثل هذه 

  .ارئه الط حداثاأل

إن أحد اسباب انعدام الكفاءة فى االستجابة لالزمة عند بدایتها هو طبیعة تنظیم المؤسسات -  ٣

االتحادى ، ومؤسسات على  القومية بین مؤسسات فیدرالیة على المستوى األمریكیالرسمیة 

سسات ة حدت من استجابة المؤ األمریكیهذا التنظیم والالمركزیة . المستوى الوطني في الوالیات 

 –خاصة ، على المستوى االتحادى  –لالزمة بالقدر الكافي ، فقد ادت االزمة بهذه المؤسسات 

)  CIA( الى تبادل االتهامات عن المسئولیة فى التقصیرخاصة بین جهازى المخابرات المركزیة 

  ومكتب التحقیقات الفیدرالي حول اسباب الفشل في االستجابة االولیة لالزمة

ة غیر متوقعة من جانب ، كما انها تعتبر من اعمال الحرب كما صنفتها هذه االزم-  ٤

من جانب اخر ، وقد ارتبكت المؤسسات ) حرب داخل اراضي الوطن ( ة األمریكیالمؤسسات 

 األمنموجهه نحو حفظ  األمریكيالقومي  األمنة ، االن اغلب الخطط الموجهة لحفظ األمریكی

من تهدیدات خارجیة ، ورغم ان هناك جهودا بذلت خالل الخمس سنوات االخیرة تتعلق بحمایة 

من تهدیدات داخلیة یقوم بها اعداء خارجیون ، رغم كل ذلك اال ان نجاح  القومي األمن

  .یین فى تنفیذ المهمة قوض عمل هذه المؤسسات رهاباإل

الى المستوى الدولي  األمریكيلمستوى القومي سبتمبر وعملیة ادارتها تمتد من ا ١١ان ازمة -٥

  .، فهي ازمة داخلیة ذات تاثیرات دولیة 

  

  األمریكيالقومي  األمنادارة االزمة واجراءات الدفاع عن : ثانیا 
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  أجراءات مواجهة االزمة -١

  خطة ادارة االزمة-أ

 , tergency domestic terrorismسبتمبر وفقا لخطة تحمل عنوان  ١١تمت ادارة ازمة 

concept of opearations plan.. State governmemt in - ( 1 ( هذه الخطة والتي

وتركز هذه الخطة علي تضافر جهود )  CONPLAN( یتم االشاره الیها اختصارا باسم 

وهذه . مجموعة من الوزارات الفیدرالیة والوكاالت الرسمیة في العمل لتحقیق االهداف العامة 

ا بالتعاون والتنسیق بین ست وزارات ووكاالت رسمیة بناء علي قرار التوجیه الخطة تم تطویره

، والقانون االتحادى ، وتوجیهات المدعى العام المتعلقة بخطط مواجهة )  PD ٣٩الرئاسي رقم 

، وخطة المواجهة القومیة وملحقاتها لمواجهة  ٣٩الحوادث ، والخطوط العامة للقرار الرئاسي رقم 

بالتعاون مع مجموعة من )  FBI( ة األمریكی، وقد عملت المباحث الفیدرالیة  برهاحوادث اإل

السیاسة العامة للخطة  ٣٩وقد حدد قرار التوجیه الرئاسي رقم . الوكاالت والوزارات لتطویرها 

حیث تهدف الى رسم اطار عام لعمل المؤسسات الفیدرالیه والمحلیة عند مواجهة تهدید او حادث 

خاصة عندما یتعلق االمر باستخدامم اسلحة الدمار الشامل  U.S.Aداخل یة تقع إرهاب

Destrucction ( WMD ) Weapons Of Mass  كما تضع الخطة اطارا عاما حول تنسیق

كذلك تحدد الخطة ایضا . ى إرهابالمسئولیات بین المؤسسات الفیدرالیة في حالة وقوع عمل 

یدرالیة والوكاالت المحلیة حسب طبیعة التهدید ، وتحدد اطارا عاما الولویات ومهام المؤسسات الف

 LFA ) Lead( كیفیة طلب االستشارة والدعم الفني من خالل الوكالة االتحادیة العلیا 

Federal Agency  وابرز ما جاء فى هذه . لتسهیل التنسیق المتبادل في ادارة االزمة وتوابعها

  الخطة

  :بها ادارة االزمة على النحو التالي حددت الخطة المؤسسات المناط ) أ ( 

الداخلي  رهاب، قسم التخطیط لمواجهة اإل رهابمكتب التحقیق الفیدرالى ، ادارة مكافحة اإل -١

  .وذلك الدارة االزمة 

الوكالة االتحادیة الدارة الطوارئ ، ادارة االستجابة ، وقسم العملیات والتخطیط وذلك الدارة  -٢

  .توابع االزمة 

  :حددت الخطة مهام المؤسسات المختلفة علي النحو التالي ) ب ( 

واتخاذ التدابیر الجنائیة . المدعى العام یكون مسئوال عن تطبیق ورسم السیاسات التوجیهیة  -١

وتكون وزارة العدل مسئولة عنن ادارة االزمة .  األمریكيیة طبقا للقانون رهابضد االفعال اإل

  .ى خاصة مكتب التحقیقات الفیدرال
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هى الهیئة العلیا المسئولة عنن ادارة توابع االزمة  FEMAالوكالة االتحادیة الدارة الطوارئ 

ومسئولة عن وضع الخطة الفیدرالیة لمواجهة وادارة وتنسیق ادارة توابع االزمة یدعمها في ذلك 

  سلطات الدولة المحلیة

والوكالة الرسمیة فى كل ما یتعلق  تقدم وزارة الدفاع الدعم العسكري للهیئة العلیا المسئولة -٢

  .بناء على طلب السلطات المعنیة وتوجیه وزیر الدفاع . یة رهاببالحوادث والهجمات اإل

تقدم الوكالة الرسمیة لحمایة البیئة الدعم الفني سواء من األشخاص أو المعدات فى كل ما  -٣

  .باستخدام أسلحة الدمار الشامل رهابیتعلق بمواجهة حوادث اإل

  یة جمیع الخدمات المتعلقة باالحتیاجات الطبیةنسانتقدم وزارة الصحة والخدمات اإل -٤

تتمثل اغراض الخطة فى تسهیل االستجابة الفعالة على المستوى الفیدرالى لمواجة ) ج ( 

  :ویتم ذلك بناء على . یة داخل الوالیات المتحدة رهابالتهدیدات واالخطار اإل

یة داخل رهابتنسیق واالستجابة الفعالة القومیة للتحدیات واالخطار اإلتأسیس هیكل لتنظم ال -١

  .ة األمریكیالوالیات المتحدة 

تحدید االجراءات المتعلقة باستخدام المؤسسات الفیدرالیة لدعم المسئولین عن ادارة االزمة  -٢

  .على مستوى الدولة والمستوى المحلى 

مة وادارة توابعها ، وتحدید اوجه االرتباط بین المهمتین عدم التداخل بین مسئولیات ادارة االز  -٣

.  

  اهداف الخطة) د ( 

  .ة األمریكییة داخل الوالیات المتحدة رهابمواجهة التهدیدات واالعمال اإل -١

تحدید اطار عام ودلیل السس ادارة العملیات فیما یتعلق بمسئولیات ادارة االزمة وتوابعها  -٢

  .والمحلي على المستوي القومي 

العمل كمؤسسة للتطویر المستقبلى المتعلق بتفاصیل تخطیط العملیات واالجراءات على  -٣

  .المستوى القومي ، المحلي 

  حددت الخطة المؤسسات االتحادیة االولیة المنوط بها تنفیذ الخطة وهي) هـ ( 

 Deprtment Of Justic ( DOJ ) Federal_ وزارة العدل ، مكتب التحقیقات الفیدرالى  -١

Bureauo Of Investigation ( FBI (  

 agement ( FEMA ) Federal Emergency Manالوكالة االتحادیة الدارة الطوارئ  -٢

– AG  

  ) Department Of Defense ( DOEوزارة الدفاع  -٣

  ) Department Of Energy ( DOEوزارة الطاقة  -٤

  ) Enviromental Protecrion Agency ( EPAوكالة حمایة البیئة  -٥
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 ) Department Of Health And Human Servicیة نسانوزارة الصحة والخدمات اإل -٦

DHHS (  

  وكالة علیا الدارة توابع االزمة FEMAوكالة علیا الدارة االزمة و  FBIاعتبار الـ  -٧

  :حددت الخطة مسئولیات المؤسسات االتحادیة النحو على التالي ) و ( 

 Department Of Justice ( DOJ ) Federalوزارة العدل ، مكتب التحقیقات الفیدرالي  -١

Bureau Of Ivestigation ( FBI (  

  .المدعى العام مسئول عن تطویر وتطبیق السیاسات المرسومة لمنع الهجمات االرهبیة  –أ

 Lead Agencyاالزمة  وزارة العدل تشارك مكتب التحقیقات المسئولیة كوكالة علیا الدارة - أ

For Crisis Mangment  

  یعمل مكتب التحیقات الفیدرالي بالتنسیق مع فریق دعم الطوارئ المحلى - ج

Domestic Emergency Support Team ( DEST ( 

الوطالة الفیدرالیة الدارة الطوارئ مسئولة عن ادارة توابع االزمة بالتنسیق والتعاون مع  -٢

  -: ت المحلیة ، ومن هذه المؤسسات سلطات الدولة والسلطا

  مركز العملیات والمعلومات االستراتیجیة التابع لمكتب التحقیقات الفیدرالیة - أ

Strategic Informatim And Operatins Center ( SIOC ( 

 jojntتشكل الوكالة لجنة مكونة من فریق دعم الطوارئ المحلى ، ومركز العملیات  - ب

operations ( JOC (  ومركز المعلوماتJoint in formation center ( JIC (  

  ) Department Of Defense ( DODوزارة الدفاع  -٣

ویشمل ذلك ایضا العملیات الفنیة ، . فى وظیفة ادارة االزمة  FBIتعمل الوزارة كوكالة لدعم  - أ

 ٣٠٢٥.  ١٢قم فى ادارة طوارئ االزمة ، وفقا للقرار الرئاسي ر  FEMAودعم وكالة الطوارئ 

  وبتوجیه من وزارة الدفاع ٢٠٠٠.  ١٢والقرار 

النصائح الفنیة ، دعم  DESTالمساعدات التي تقدمها الوزارة هي التقاریر ، مشاركة ونقل  - ب

  .العملیات ، الدعم التكتیكي 

وزارة الدفاع تضم العدید من الوحدات ذات القدرات غیر المحدودة فى التعامل مع مكافحة  - ج

یة باستخدام أسلحة الدمار الشامل مثل معهد األبحاث الطبیة التابع للجیش رهابجمات اإلاله

  .ة ، وحدات مواجهة الحوادث الكیماویة والبیولوجیة األمریكی، وحدات البحریة  األمریكي

  DOE) Department Energy(وزارة الطاقة  - 

یات الفنیة، ووكالة دعم لوكالة فیما یتعلق بالعمل FBIتعمل الوزارة كوكالة دعم لمكتب  -أ

FEMA في إدارة توابع األزمة.  
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النووي  رهابتقدیم الدعم الفني والبشري والمعدات في النواحي المتعلقة بحوادث اإل –ب 

  .WMDوالبیولوجي باستخدام أسلحة الدمار الشامل 

تعیین فریق الدعم  تقدم الوزارة مساعداتها في إدارة األزمة وتوابعها مثل تقیم التهدیدات ، –ج 

  .المحلي ، تقدیم الخدمات االستشاریة

  .FBE) Environment Protection Agency(وكالة حمایة البیئة  -٥

في إدارة توابع  FEMEفي إدارة العملیات الفنیة، ووكالة دعم  F B Iتعمل كوكالة دعم لـ  -أ

  .WDM رهاباألزمة فیما یتعلق بحوادث اإل

  .WMD رهابوالبشري والمعدات فیما یتعلق بحوادث اإلتقدم الدعم الفني  –ب 

) United States Coast Grad (USCGة األمریكیتختص الوكالة وحرس السواحل  - ج

بالحفاظ على سالمة المیاه اإلقلیمیة من مخاطر التلوث خاصة الزیوت البترولیة واحتواء التلوث 

 National Oil and Haze – arduous Substancesفي حالة حدوثه بالتعاون مع 

pollution Contingency plan (NCP( 

 Department of Health and Human serviceیة نسانوزارة الصحة والخدمات اإل -٦

(DHHS(  

  FBI/FWMAدعم  -أ

  .ب تقدیم المساعدات الطبیة

  :تستمد الخطة إطارها العام من القرارات والتوجیهات التالیة ) ز(

  

  .ویحدد اإلطار العام) PPD39( ٣٩قم القرار الرئاسي ر -أ

  ).PPD62( ٦٢القرار الرئاسي رقم -ب

  Robert t. Stafford Disaster Emergency Assistance ACT-ج

  :الخطط والتوجیهات األخرى- ح

  

  .خطة الطوارئ الفیدرالیة لمواجهة األخطار اإلشعاعیة - أ

  National Oil and Substances Pollution Contingency - ب

  البیولوجي والكیماوي رهابخطة الخدمات الصحیة والدعم الطبي لمواجهة األخطار اإل - ت

  .حول تقدیم المساعدات العسكریة للسلطات المدنیة ٣٠٢٥، ١٥قرار رقم  - ث

  .القرارات األخرى المتعلقة بوزارة الدفاع -  ج

  :حددت الخطة خمسة عناصر أخرى بالتفصیل هي ) ل ( 

)١ (Lead federal Agency 
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)٢ (Requests for Federal Assistance 

)٣ (Funding 

)٤ (De plowmen / Employment Priories 

)٥ (Training and Exercises 

  :ألي أربعة مستویات  األمریكيالقومي  األمنقسمت الخطة مستویات تهدید ) م ( 

  .تهدید عادى level#  ٤مستوى رقم  - 

  .تهدید محتمل level#  ٣مستوى رقم  - 

  .تهدید أكید level#  ٢مستوى رقم  - 

  .استخدام أسلحة دمار شامل level#  ١مستوى رقم  - 

  

  تطبیق الخطة وٕاجراءات مواجهة األزمة) ب(

  .اإلجراءات العامة وٕاجراءات مواجهة هجمات االنتراكس -أ

ائرات بمركز التجارة ة بعد الهجوم على البنتاجون أن اصطدام الطاألمریكیعندما تأكدت اإلدارة 

ى ولیس خطأ في مسار الطائرات، اتخذت العدید من االجرءات األولیة إرهابالعالمي هجوم 

ة وبدأت إدارة األمریكیالهامة لمواجهة األزمة، فقد أعلنت حالة الطوارئ في الوالیات المتحدة 

یة المحصنة، ونقل الجو )) بارك سیل((ونقله إلى قاعدة  األمریكياألزمة بتأمین حیاة الرئیس 

وزعماء الكونجرس إلى أماكن غیر معلومة، وبدأت الوالیات المتحدة في  األمریكينائب الرئیس 

ة األمریكیإخالء المباني الفیدرالیة، البیت األبیض، الكونجرس البنتاجون وغیرها، ووضعت القوات 

ت المتحدة حدودها مع أغلقت الوالیا األمریكيفي حلة تأهب قصوى، وبعد إغالق المجال الجوى 

وأغلقت )) مانهاتن((المكسیك وكندا، وأغلقت كذلك كل الجسور واإلنفاق التي تربط جزیرة 

بورصة نیویورك، وطالبت الوالیات المتحدة بعثاتها الدبلوماسیة في الخارج باتخاذ إجراءات قصوى 

بنى األمم المتحدة في لألمن، وطالبت مواطنیها في الخارج بالتزام الحیطة والحذر، كما أخلى م

) االنثراكس(وبعد إن بدأت رسائل البرید التي تحتوى على میكروب الجمرة الخبیثة . نیویورك

ة اتخذت مجموعة من اإلجراءات منها إغالق جزء من الكونجرس األمریكیباالنتشار في الوالیات 

یوخ، وهذا اإلغالق بعد أن وصلت رسالة تحتوى على المیكروب إلى زعیم األغلبیة في مجلس الش

تم حتى تجرى اختبارات التهویة، كما تم إلغاء الجوالت السیاحیة في مبنى الكونجرس، واتخذت 

إجراءات وقائیة صارمة في غرف توزیع البرید في المؤسسات الحكومیة، وتم استنفار المستشفیات 

لنقص إمدادات اللقاح ة لمواجهة حاالت اإلصابة بالمرض، ونظرا األمریكیالكبرى داخل الوالیات 

المضاد للمرض لمواجهة حاالت اإلصابة المحتملة على مستوى الوالیات المتحدة اضطر الجیش 
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إلى تقلیص نطاق خططه لتطعیم جمیع قواته العاملة واالحتیاطیة ضد الجمرة الخبیثة،  األمریكي

  .صةة أنها ستقوم فقط بتطعیم قوات المهام الخااألمریكیوأعلنت وزارة الدفاع 

  اإلجراءات التي اتخذتها الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ودورها في األزمة -ب

  - الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ - )أ(

agement Agency Federal Emeregency Man ترفع تقاریرها إلى ) ٢(وكالة مستقلة

الرئیس وتكلف بمهام التخطیط، وتغطیة األزمات ویرجع تاریخ الوكالة إلى التشریعات التي 

 new Hampshireتم تحدیها لمواجهة األزمات، وذلك لتقدیم الدعم لمدینة  ١٨٠٣صدرت عام 

خاذ العدید من اإلجراءات لمواجهة الحریق الهائل الذي حدث فیها، وفر القرن الالحق تم ات

عندما أصبح االتجاه إلى الفدرالیة راسخا أعطیت  ١٩٠لمواجهة الكوارث الطبیعیة، وفي عام 

 ١٩٦٠اللجنة سلطات أكثر لمنح القروض لمواجهة األزمات والطوارئ، وخالل الفترة من عام 

رة التي تطلب واجهت الوالیات المتحدة العدید من الكوارث الطبیعیة المدم ١٩٧٠حتى عام 

استجابة على المستوى القومي ومتابعة من قبل اإلدارة االتحادیة للمساعدة خالل األزمات 

Adiministatim federal disaster assistance  التي كانت تابعة لوزارة اإلسكان والتخطیط

ومن أشهر هذه .  Depertment of hosuing and urban devehopmemntالخضري 

، وزلزال فرناندو الذي ضرب جنوب كالیفورنیا عام ١٩٦٤یعیة زلزال أالسكا عام الكوارث الطب

وحتى ذلك الوقت كانت جهود مواجهة الكوارث واألزمات الطبیعیة جهودا متفرقة لدرجة . ١٩٧١

وجرى توحید هذه . مكتب رسمي لمواجهة الكوارث والمخاطر ١٠٠أنه كان هناك أكثر من 

عندما طلب مجلس المحافظین القومي من الرئیس جیمي كارتر  المكاتب واألنشطة المتفرقة

توحیدها في وكالة قومیة تقوم بوظائفها على المستوى القومي ، وأعلن توحید أنشطة هذه 

وهذه المؤسسات هي اإلدارة ) FEMA(المؤسسات في الوكاالت االتحادیة إلدارة الطوارئ 

والسیطرة على الحرائق ، البرنامج الرئاسي القومي االتحادیة للتأمین ، اإلدارة القومیة لمكافحة 

لخدمات الطقس ، الوكالة االتحادیة للخدمات العامة ، اإلدارة االتحادیة للمساعدة في مواجهة 

الكوارث التابعة لوزارة اإلسكان ، وتم أیضًا نقل المهام المدنیة المتعلقة باالهتمامات المحلیة من 

كأول مدیر للوكالة االتحادیة إلدارة  John Macyدیدة ، وتم تسمیة وزارة الدفاع إلى الوكالة الج

د في أول خطاب له على التشابه بین إدارة الكوارث والمخاطر الطبیعیة وبین \الطوارئ ، وقد أك

وبدأت الوكالة في تطویر نظام متكامل إلدارة الطوارئ یشمل معظم . أنشطة الدفاع المدني 

المخاطر ویشتمل هذا النظام على التوجیه ، مركز اإلنذار والتحكم  األسالیب المختلفة لمواجهة

لمواجهة أكبر عدد من المخاطر التي تبدأ من المخاطر الصغیرة حتى إدارة عملیات الحرب غیر 

المحدودة ، وقد واجهت الوكالة في بدایة عملها مجموعة من التحدیات حتى استطاعت تـأكید 

لمعقدة ، ومن أبرز األزمات التي واجهتها الوكالة ، أزمة الرهائن كیفیة إدارة عملیات الطوارئ ا
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وفي  ١٩٨٩في عام  Joma prietالكوبیین ، وحادثة التسرب النووي في إحدى الجزر وزلزال 

كمدیر جدید للوكالة ، وكان لدیه خبرة  James Lwittعین الرئیس كلینتون السید  ١٩٩٣عام 

شخص دائمین في  ٢٥٠٠ة وفي الوقت الحاضر هناك في إدارة األزمات على مستوى الدول

وفي . للخدمة في الوكالة عند الطلب ) Stand - by(آخرین احتیاطیین  ٥٠٠٠الوكالة ونحو 

تم إعداد برنامج إلعداد القیادات فیما یتعلق بمنع وتقلیل مخاطر الكوارث واألزمات  ١٩٩٧عام 

  .USAوالیة على امتداد  ٥٠وقد غطى البرنامج 

ي ، أعد مكتب الوكالة الفیدرالیة رهابسبتمبر واستجابة لتحدیات الحدث اإل ١١ أحداثد وقوع وبع

 Emengency Response Team) فریق استجابة الطوارئ(إلدارة الطوارئ في واشنطن 

(EST ( كما أن رؤساء المكاتب اإلقلیمیة العشرة التابعة للوكالة في . ساعة  ٢٤للعمل طوال

، وفیالدلفیا أتالنتا ، شیكاغو ، دنتون ، تكساس ، دنفر ، سان فرانسیسكو ،  بوسطن ، نیویورك

ووضعت الوكالة خطة االستجابة القومیة . بوتل ، واشنطن ، أصبحت تعمل على مدار الیوم 

مؤسسة اتحادیة ، والصلیب األحمر الدولي ،  ٢٨للحدث والتي تعتمد على التعاون بین 

وقد اتخذت الوكالة العدید من اإلجراءات على النحو . والوطنیة  والمؤسسات الرسمیة االتحادیة

  :التالي 

فرق للبحث واإلنقاذ المدني في مدینة نیویورك للبحث عن ضحایا بین  ٨تم تخصیص  -١

أنقاض مركز التجارة العالمي ، وهذه الفرق تعتبر فرقًا مدربة تدریبًا خاصا ، وتضم مهندسین 

إلضافة إلى الكالب المدربة تدریب خاصًا على البحث ، باإلضافة إلى وعدد من الخبرات الفنیة با

  .فرق أخرى لوزارة الدفاع البنتاجون ألعمال اإلنقاذ والبحث ٤أنه تم ت عیین 

تم تخصیص فرقة طبیة وتجهیزها بحیث تكون في وضع االستعداد في نیوجرسي وواشنطن  -٢

  .لالستجابة حینما یتم طلبهم

مساعدتها في رفع األنقاض عن  األمریكين وحدات المهندسین في الجیش طلبت الوكالة م -٣

  .المناطق المضرة

مدیر الوكالة أن الرئیس بوش أمر بمساعدات للطوارئ لدعم  Joe M.Allbaugأعلن  -٤

ي على البنتاجون وأن إعالن الرئیس تكلیف الرئیس للوكالة حدد مسئولیات رهابمواجهة العمل اإل

دیة التي تدعم الوكالة في احتیاجاتها من المساعدات من العنصر البشري المؤسسات االتحا

، وان هذه المساعدات تشمل االستعانة بأفراد الوالیات المختلفة في أمریكا ،  األمنلحمایة 

  .واستخدام المعدات للحمایة الطبیة ومساعدات التأمین

ستدعاؤها من والیة میرالند تم تخصیص أربع فرق للبحث المدني وجهود اإلنقاذ من تم ا -٥

وتكساس وفریقین من فرجینیا وثالث فرق للمساعدة الطبیة من والیة جورجیا ، میرالند ، نورث 

  .كارولینا للعمل اإلضافي في إدارة عملیات الطوارئ
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كمنسق بین رؤساء المكاتب اإلقلیمیة التابعة للوكالة على أن  Susana Duarteتم تعیین  -٦

لى مدیر عام الوكالة وأن یضع السیاسات التنسیقیة والبرامج للمكاتب العشرة یقدم تقاریره إ

  .اإلقلیمیة التابعة للوكالة

تم تحدید االختصاصات فیما یتعلق بإدارة األزمة على أن تقوم الوكالة االتحادیة إلدارة  -٧

دارة توابع الطوارئ بتقدیم المساعدات والتسهیالت للمكاتب الرسمیة في نیویورك وواشنطن وإ 

األزمة ،وعلى أن تتولى وزارة العدل اإلدارة المباشرة لألزمة وتم المتطلبات الرئیسیة من الوكاالت 

  -:لتلبیة الفیدرالیة على النحو التالي 

قام الرئیس بوش بتوجیه إعالن رئاسي یتعلق باألزمة والمساعدات العامة ، مثل المساعدات )  أ(

ذا اإلعالن یشمل مجموعة من الوالیات منها بروكسن ، نیویورك ، التي طلبها محافظ نیویورك وه

  .كانساس

  FEMAEتم تأسیس مركز الطوارئ في واشنطن تابع ) ب(

 FBIطلب من العاملین في مركز إدارة المعلومات اإلستراتیجیة بمكتب المباحث الفیدرالیة ) ج(

  .في تنسیق المعلومات FEMAمساعدة 

في مدینة نیورجیرسي كما أنه  ١٥مسكنًا لإلیواء في نیویورك ، و ١٢افتتح الصلیب األحمر  -٨

طلب من العائالت التي تبحث عن ذویهم من المفقودین االتصال ، وطلب المساعدة من 

  .الصلیب األحمر في مكاتبه اإلقلیمیة

  .تم استدعاء عناصر من فریق االستجابة للطوارئ من مدینة أدیسون -٩

في مدینة نیویورك  ١-  ٨٠٠ – ٤٦٢ – ٠٠٢٠للطوارئ مثل رقم تم تخصیص هواتف  - ١٠

لالتصال في حالة الحاجة إلى المساعدات بالنسبة للمتضررین من انهیار مبنى التجارة العالمي ، 

وكان هذه الهاتف یعمل طوال الیوم وتم تغییره وتحدید مواعید جدیدة له مع بدایة أعیاد رأس 

  .السنة الجدیدة

لرفع أنقاض مركز التجارة  األمریكينة بوحدات من المهندسین في الجیش تمت االستعا - ١١

  .طن من األنقاض ١١١٥.٧٥٦والبنتاجون والتي تصل إلى 

والیة للعمل في مدینة  ٤٩یمثلون  FEMAشخص من  ٧٠٠تم تخصیص أكثر من  -  ١٢

  .نیویورك لتقدیم الدعم لعملیات المساعدة

دوالر كقروض  ٤.٥اعدة في الحصول على مسكن ملیون دوالر للمس ٤تم صرف مبلغ  - ١٣

ملیون دوالر كمعونات للعاطلین عن العمل ،  ١٠مخفضة الفائدة إلدارة األعمال الصغیرة ، 

  .ملیون دوالر لبرنامج الخدمات االستشاریة في نیویورك ١١.٣

  لالزمة االقتصادیةإجراءات مواجهة التداعیات  - ج
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الذي كان یعانى من ركود  األمریكيتسببت األزمة في حدوث انخفاض في النشاط االقتصادي 

في أواخر العام الماضي، كما تسببت األزمة في التأثیر على االقتصاد العالمي، وقد تطلبت 

ومن اإلجراءات التي . لالزمة تضافر الجهود على المستوى الدولي االقتصادیةمواجهة التداعیات 

  :اذها ما یليتم اتخ

في الوالیات المتحدة، ومنطقة الیورو األوربیة، والیابان،  االقتصادیةقامت السلطات  -١

  .وسویسرا، وكندا، وبریطانیا، بطرح كمیات كبیرة من السیولة مباشرة على األسواق

إلى ترتیبات مقایضة ) األمریكيالبنك المركزي ( األمریكيتوصل مجلس االحتیاط الفیدرالي  -٢

ؤقتة مع البنك المركزي االوروبى، والبنك االنجلیزي المركزي، والبنك المركزي الكندي لتسهیل م

  .األمریكيعمل األسواق المالیة وتأمین السیولة بالدوالر 

ة دعمًا لشركات الطیران في الوالیات المتحدة والتي تضررت بصورة األمریكیقدمت اإلدارة  -٣

ملیار دوالر، وحذت الدول األوربیة حذو أمریكا في  ١٥الدعم ، وقد بلغ ذلك حداثواضحة من األ

  .تقدم الدعم لشركات الطیران أیضا

  في المستقبل األمریكيالقـــــومـــــي  األمناتجــــــــــاهات الدفــــاع عن : ٢

من االختراق، كما إن  األمریكيالقومي  األمنسبتمبر عن مدى معاناة  ١١ أحداثأوضحت 

ین رهابالقومي ضد تهدیدات خارجیة أعطت الفرصة لإل األمنجراءات الدفاع عن القصور في إ

وقد . ة في أضعف حلقات أمنها القومي، وهى الجبهة الداخلیةاألمریكیلمهاجمة الوالیات المتحدة 

في تنفیذ خطة  ٢٠٠١كانت إدارة الرئیس بوش قد بدأت فور وصولها إلى السلطة في مطلع عام 

تطویر جذري في هیكل وحجم واستخدام القوات  أحداثوات المسلحة بهدف طموحه إلصالح الق

ة من أجل زیادة كفاءة هذه القوات وقدراتها القتالیة، بما یساعد على تعزیز األمریكیالمسلحة 

وتتضمن هذه الخطة أكبر .. مكانة الوالیات المتحدة كقوة عظمى وحیدة على الساحة الدولیة

عملیة تطویر تشهدها هذه القوات منذ عقد الستینیات من القرن الماضي، وتهدف الخطة كذلك 

والتحدیات المرتبطة بحالة انعدام الیقین التي یتسم . على مواجهة التهدیداتإلى امتالك قدرة أكبر 

بها المناخ الدولي لفترة ما بعد الحرب البادرة، مع التركیز على التهدیدات المتعلقة باالنتشار 

وفى هذا اإلطار ركزت إدارة بوش على تطویر ونشر ) ٣(المتزاید لتكنولوجیا الصواریخ البالستیة،

كامل للدفاع الصاروخي یتألف من صواریخ اعتراضیة من منطقة من البر ومن سفن نظام مت

بحریة أو قواعد بحریة، باإلضافة القدرة الصاروخیة الالزمة لتطویر وٕانتاج هذا النظام، ورغم هذه 

الخطة الطموحة التي ركزت على التهدیدات الخارجیة، إال أن تفجیرات واشنطن ونیویورك كشفت 

، فهذه هي المرة األولى التي یخترق فیها العمق األمریكيغ الخطورة لألمن القومي عن تحد بال

لهذه الدرجة، حیث دارت جمیع الحروب التي خاضتها الوالیات المتحدة خارج  األمریكيالداخلي 

كما إن خسائر التفجیرات تفوق بكثیر خسائر الوالیات المتحدة في الكثیر من الحروب . أراضیها
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ة األمریكیالتي خاضتها في الماضي، ومن ثم طرحت هذه التفجیرات على اإلدارة الرئیسیة 

القومي الداخلي، وبذلك كثرت  األمنومؤسساتها المختلفة ضرورة توفیر قدر من االهتمام 

یة تقع في إرهابفیما یتعلق بهجمات  Homl and defenseالتحلیالت والمناقشات حول 

یة فرضت رهابذه الخطة العسكریة، إال إن طبیعة التحدیات اإلالداخل، وعلى الرغم من مراجعة ه

 األمناالستخبارات و  أجهزةعلى الوالیات المتحدة إعادة النظر في هذه الخطة، ألنه رغم أن 

منذ بدایة التسعینات، واعتبرته بمثابة  رهابكانت قد أعطت أولویة قصوى لإل األمریكيالقومي 

ي فترة ما بعد الحرب، وأنها ظلت تطور استراتیجیات وَالیات التهدید األكبر واألكثر خطورة ف

یة قبل وقوعها، إال أنها عجزت عن توقع وٕاحباط تفجیرات واشنطن رهابالحتواء ومنع الهجمات اإل

االستخبارات من إمكانیات في ضوء میزانیة لمكافحة  أجهزةونیویورك بالرغم من كل ما تملكه 

سبتمبر سوف یعاد طرح  ١١ أحداثففي ظل . ن دوالربلیو  ٣٠تصل إلى حوالي  رهاباإل

القومي  األمنإذا أن خطط حمایة . األمریكيالقومي  األمناألسئلة حول استراتیجیات حمایة 

: ة والتي تنقسم إلى ثالثة مستویاتاألمریكیتهدف في األساس إلى حمایة المصالح القومیة 

بر تطویر القوة العسكریة واحدًا من أبرز یة، ویعتإنسانمصالح حیویة، ومصالح مهمة، ومصالح 

یة، ویعتبر تطویر القوة العسكریة واحدًا من أبرز المصالح القومیة إنسانالمصالح مهمة، ومصالح 

الحیویة للوالیات المتحدة ألن هذه المصالح تشمل كل ما یتعلق بسالمة الوالیات المتحدة وبقائها 

نیها وأراضیها وحلفائها واقتصادها وبنیتها األساسیة وأمنها المباشر، مثل حمایة حدودها ومواط

ومرافقها الحیویة، وهى مصالح یتعین حمایتها بكل الوسائل الممكنة والمناسبة، وفى مقدمتها القوة 

القومي  األمنیة ضرورة طرح خطط لحمایة رهابالعسكریة، وذلك بعد أن أثبتت الهجمات اإل

سبتمبر أنشأت وزارة للداخلیة تركز على  ١١ أحداثفبعد الداخلي من هذه التهدیدات،  األمریكي

ووكالة المخابرات ، القومي الداخلي، ویختلف نمط عملها عن المباحث الفیدرالیة األمنحفظ 

ومن ناحیة أخر فقد أجرت مراكز الدراسات القریبة من دوائر صنع القرار عدة دراسات . المركزیة

، وهو المشروع الذي أعده مركز Hameland defenceمنها دراسة ركزت على مشروع 

 Center Forالدراسات اإلستراتیجیة الدولیة بواشنطن في إعقاب الهجمات، ویعتبر هذا المركز

Strategic and International Studies (CSIS ( أحد أهم مراكز الدراسات في العاصمة

ا على الرأي العام التي فرضت نفسه حداثة واشنطن، واستجابة من المركز لألاألمریكی

القومي  األمنوالمؤسسات الحكومیة، كلفت مجموعة من التقاریر والدراسات حول حمایة 

 حداث، وبدأت المجموعة عملها مباشرة یوم الثاني عشر من سبتمبر بعد األ)٤(األمریكي

 یة، وتم تقسیم مشروع العمل الذي كلفت بت هذه المجموعة االستشاریة إلى جزأین علىرهاباإل

  :النحو التالي
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الجزء األول كلف بوضع اإلطار التحلیلي، ویترأسه انتونى كردسمان وهو أحد كبار الخبراء  -١

  .بالمركز

  :الجزء الثاني من المشروع ینقسم إلى أربعة مجموعات هي -٢

  Dr. Dan Goureمجموعة الدفاع الصاروخي برئاسة -أ

 Arnaud deویترأسها  Cyberمجموعة البحث في تهدیدات الفیروس االلكتروني  -ب

brochgraxe  

مجموعة البحث في التهدیدات باألسلحة الكیماویة، البیولوجیة االشاعیة والنوویة ویرأسها  - ج

Frank cilluffo  

المجموعة الرابعة البحث في تكامل السیاسات للدفاع عن الوطن ویرأسها رئیس المركز  -د

D.Jospn Collins.  

هذا المشروع ووضعت التقاریر النهائیة له على موقع المركز على  وقد أنجز فریق العمل - ه

الشبكة العالمیة للمعلومات، وتعد التقاریر األربعة التي أعدها المركز أحد أهم الدراسات التي 

من اإلخطار والتهدیدات المستقبلیة،  األمریكيالقومي  األمنأعدت فیها یتعلق بضرورة حمایة 

  :وهذه الدارسات هي

  

)١( Hameland Defense Astratgic Approch, D.joseph J.Collites, Mical 

Horwitz. 

)٢ (Defense of the u.s homeland against strate attack, d.daniel goure. 

)٣ (Cyber Threats and Information security: meeting the 21 st. century 

challenge., D.Arnaud de borchgoave, frank J. Cilluffo, sha- ronl. 

Cordash, Michele m. ledgerwood. 

)٤ (combating chemical, biological, and nucleat terrorism: acom- 

prehensive strateegg.d. frank j. cilluffo, sharonl cordash Gordon 

n.lederman. 

إن المؤسسات الرسمیة سوف ودون الدخول في تفاصیل هذا المشروع البحثي الذي من المؤكد 

الداخلي  األمنتستعین بت حین الشروع في إعادة تقییم األمور إال أننا سنوجز ما یتعلق بحفظ 

. من خالل الرصد الموجز للمناقشات التي دارت في الجلسة االفتتاحیة لمناقشة محاور المشروع

ن أهمیة المشروع في هذه الجلسة تحدث عضو مجلس النواب والسیناتور بیتر روبرتسون ع

 األمنباعتباره أعقد اإلخطار التي تواجه  رهابوالخطط التي سیعدها الباحثون لمواجهة اإل

، وترجع أهمیة مشاركة هذا السیناتور ألنه یرأس فریق اللجنة الفرعیة لمواجهة األمریكيالقومي 
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ى لمواجهة أخطار التهدیدات الطارئة داخل الكونجرس، هذه اللجنة تنقسم إلى مجموعتین، األول

. والثانیة لمواجهة احتماالت حرب بیولوجیة. على االقتصاد Cyberتهدیدات هجوم فیروسي 

ویمكن اإلشارة إلى أبرز ما جاء خالل . وهذه اللجنة تهدف إلى التوعیة بالمخاطر المحتمل

  - :الجلسة االفتتاحیة على النحو التالي

المشروع في مجموعة من النقاط على النحو  رئیس المركز أهمیة Collin Josephحدد : أوال

  :التالي

الداخلي،  األمنإن القلیل من المجهودات بذلت خالل السنوات الخمس الماضیة فیما یتعلق ب -١

بلیون دوالر  ١٠إال أنه في الوقت الراهن فإن هناك مجهودات كثیرة في هذا المجال، ویتم رصد 

  .كل عام للخطط والبرامج الجدیدة

جهة اإلخطار والتحدیات التي تهدد أمن أمریكا فإنه من المهم أنشاء مؤسسات جدیدة، لموا -٢

  :وقد درس المركز في هذا الصدر مجموعة من االقتراحات هي

  .القومي الداخلي األمنتأسیس مجلس قومي ومنسق أعلى للدفاع عن  -أ

  .إیجاد مفوض عام أو وكیل رسمي یكون مسئوًال عن هذه المهام -ب

تأسیس وزارة جدیدة أو حتى مجلس وزاري یعطى بعض الصالحیات التي تقوم بها وزارات  - ج

  .الداخلي األمنأخرى في الوقت الراهن فیما یتعلق بالحفاظ على 

وللقیام بهذه . فیما یتعلق بالدفاع عن الوطن Vice-presidentتحدید مهام نائب الرئیس  -٣

 EPS) Emergency.(فریق التخطیط للطوارئ المهام یحب أن یتم تقدیم الدعم له من

Planning  وهذا الفریق یتم اختیاره من المكتب القومي لتنسیق الدفاع عن الوطنThe office 

of National Coordinator for Hameland defense . ویرأسه نائب رئیس المجلس

 National Hameland Defence Emergecy - القومي لخطط الطوارئ للدفاع عن الوطن

planning coun,cil . وهذا المجلس سوف یضم عناصر یتم اختیارها من الوزارات، والمؤسسات

الحكومیة، والهیئات األخرى، وسوف یكون لمؤسسات القطاع الخاص تمثیل في هذا المجلس، 

نائب الرئیس، (على أن یلتقي المجلس مرتین في العام، األولى على المستوى الرئاسي 

وسوف یكون . الفرعیة التي سیتم تحدیدها الحقا جهزة، والثانیة على مستوى األ..).المحافظین،

ویكون . أو المنسق القومي نائبا لرئیس المجلس) FWMA(رئیس الوكالة االتحادیة للطوارئ 

للطوارئ ) الفیدرالیة(لنائب الرئیس أو المنسق األعلى سلطة استشاریة على الوكالة االتحادیة 

)FEMA.(  

  :ون من مهام نائب الرئیس وفریق تخطیط الطوارئ التابع له مایلىیك -٤

  .إعداد التقاریر وتطویر القدرات القومیة لمواجهة ومتع األخطار التي تهدد أمن الوطن - )أ(

  .في الداخل رهابالتنسیق بین الخطط القومیة لحمایة البنیة التحتیة ومكافحة اإل- )ب(



27 
 

. الدعم للحكومة في جمیع المجاالت المرتبطة بالتخطیط للطوارئلكي یقوم المجلس بتقدیم  - )ج(

فمن الضروري أن ال یكون هذا المجلس في حاجة لمراجعة دوریة من وزارة الخارجیة أو وزارة 

حیث أنه من . العدل وفقًا للقواعد المتبعة في تحدید المسئولیة عن االستجابة لالزمات وتوابعها

  .لیة للمجلس حتى یتمكن من القیام بوظائفهالضروري أن یكون هناك استقال

المسئول عن مجموعة الدفاع الصاروخي، ویشغل منصب نائب  DR.DAN.Goureأكد : ثانیا

مدیر البرنامج العالمي في المركز على مواصلة جهود فیما یتعلق بحائط الدفاع الصاروخي، 

  .وذلك الحمایة من أخطار الصواریخ البالیستیة

 Cyberالمسئول عن مجموعة مواجهة تهدیدات فیروس  DR.ARNAND BORCHذكر  -٣

ویشغل منصب مستشار ومنسق مشروع الجریمة النظم عالمیا، أن ثورة المعلومات تمثل أكبر 

، وأكد على حاجة الحكومة المتزایدة لمعهد یكون األمریكيالقومي  األمناإلخطار التي تواجه 

  .مین المعلوماتمسئوًال عن برامج تدریب المتخصصین في تأ

المسئول عن مجموعة العمل المختصة بالدراسات المتعلقة بمواجهة  D.Frunk cillufoكان  -٤

إخطار األسلحة غیر التقلیدیة وهو نائب المدیر والمسئول عن تحلیل السیاسیات في مشروع 

طط الجریمة المنظمة عالمیا التابع للمركز، وقد انتقد الحدیث المستمر عن الحاجة إلى خ

إستراتیجیة قومیة متكاملة لمواجهة التهدیدات، واعتبر أن جوهر المشكلة ال یرتبط بانعدام 

وأن المهمة المحددة . الخطط، ولكن بعدم التنسیق بین هذه الخطط بناء على أسس إستراتیجیة

التي یجب أن یتم التركیز علیها هي منع واحتواء أي تهدید باستخدام األسلحة الكیماویة، 

وفي عرضه لإلجراءات التي یمكن اتخاذها لمواجهة تهدیدات . یولوجیة، واالشعاعیة والنوویةوالب

أن جهود احتواء ومنع هذه التهدیدات Drank.هجمات محتملة باألسلحة غیر التقلیدیة أوضح

یین رهابغیر كافیة، خاصة ما یتعلق منها بمفهوم تطویر استراتیجیات المواجهة ضد الدول واإل

وانه یجب أن یكون هناك إعالن واضح بان الوالیات . الذین ال ینتمون إلى دول معینة الدولیین

ة تحتفظ لنفسها بحق الرد باستخدام األسلحة النوویة في حالة تهدید أمنها الوطني األمریكیالمتحدة 

وفیها یتعلق . یشنها والتي قد تحالف أو قوى عسكریة أخرى. بهجمات أسلحة الدمار الشامل

یة بأنهم رهابیین من غیر محدودي الهویة فانه یجب أن یكون واضحا لقادة الجماعات اإلهابر باإل

  .یتحملون مسئولیة أي تصرف أو عمل ضد الوالیات المتحدة

 Homeland defenseبعنوان  D.Joseph J.collinsتعد الدراسة التي أعدها  -٤

Strategic Approach  القومي  األمنوالتي ركزت على المخاطر والتهدیدات المحتملة ضد

ویمكن ) ٥(للوالیات المتحدة وكیفیة حمایتها واحدة من أهم الدراسات الصادرة عن المشروع

  .اإلشارة إلى مجموعة من النقاط المهمة التي وردت في هذه الدراسة
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ة األمریكیى، وٕان القوات المسلحة أصبح مستهدفا أكثر مما مض األمریكيالقومي  األمنأن  -١

یین، وٕان رهابین من الهجمات المحتملة سواء من الدول أو من اإلاألمریكیغیر قادرة على حمایة 

یة سوف تطور أسلحة الدمار الشامل من المحتمل أن یتم استخدامها في رهابالجماعات اإل

  .ة بأعداد كبیرةاألمریكیین سوف یموتون على االراضى األمریكیالمستقبل، وٕان الكثیر من 

یین غیر محددي الهویة، فان مهاجمة رهاببالنسبة إلى مجموعة الدول المعادیة ألمریكا ولإل -٢

ة في األمریكیة في الداخل بالنسبة لهم أسهل من مهاجمة القوات األمریكیالوالیات المتحدة 

  .الخارج

  :على النحو التالي یمكن تصنیف بعض التهدیدات لألمن القومي وسبل مواجهتها -٣

  جهة التهدید احتمال استخدام أسلحة الدمار الشامل درجة التهدید خط الدفاع والمواجهة األول

هجوم صاروخي الدول المعادیة محتمل في المدى المتوسط والطویل ضعیف جدا القوات 

  المسلحة

  كنولوجیا المعلوماتتهدید فیرس سایرا األلكترونى قوى أجنبیة أو محلیة جدیر باالهتمام خطیر ت

ي باستخدام أسلحة غیر تقلیدیة قوى أجنبیة ومحلیة محتمل في المدى المتوسط إرهابهجوم 

  والطویل منخفض المكاتب والوكاالت الرسمیة

ة یجب أن تنظر إلى حمایة أمنها القومي الداخلي باعتباره األمریكیإن الوالیات المتحدة  -٤

على المستوى الفیدرالي، والمحلى، ومؤسسات القطاع مسئولیة مشتركة بین مؤسسا الدولة 

  .الخاص

تتمثل في تهدیدات استخدام أسلحة  األمریكيالقوم  األمنأن اإلخطار الجدیدة التي تهدد  -٥

یین، انتشار الصواریخ البالستیة، والتهدیدات الموجهة ضد البنیة رهابالدمار الشامل من قبل اإل

  .للوطن االقتصادیةالمعلوماتیة و 

  .أكدت الدراسة بشكل قاطع على ضرورة تقییم أهداف وبرامج برنامج الدفاع الصاروخي -٦

القومي إلى خطة قومیة، وبرنامج شامل لسنوات  األمنأن هناك حاجة ماسة المتعلقة بحمایة  -٧

متعددة، لتأكید هذه الخطة كما أن هناك أیضا حاجة ماسة لتغییر الهیكل االدارى داخل الحكومة 

  .تحادیةاال

 U.S.Aیجب أن تتوافق مع النظام القانوني والفیدرالي داخل  رهابإن جهود مكافحة اإل -٨

  .األمریكيوضرورة الحفاظ على األسس الدیمقراطیة داخل المجتمع 

  هوامش الفصل السادس

  

  .انظر موقع الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ على شبكة اإلنترنت. ١

www.fema.gov/conplan.htm 
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)٢ (www.fema.gov.history.htm 

  .المراجع السابقة. ٣

یة ، مركز رهابة ودالالت التفجیرات اإلاألمریكیأحمد إبراهیم ، خطة تطویر القدرات العسكریة . ٤

السنة التاسعة  ١٠٨الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة اإلهرام ، سلسلة كرسات استراتیجیة ، العدد 

  ٢٠٠١دیسمبر  ،

لمزید من التفاصیل حول المشروع والتقاریر التي صدرت عنه ، انظر موقع مركز الدراسات . ٥

  الدولیة واإلستراتیجیة على اإلنترنت

  

www.csis.org.homelanddefense.prog.com 

  




