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سنحـاول  يف هذا املقال ان نجيب عن التساؤل الرئيس :ما هو مستقبل دول الربيع العريب
يف ظل نجـاح الدول الغربيـة التحكم باجتاهـات رياح تغيري األنظمـة فيها .وذلك يف ضوء
االسرتاتيجـيات األمنيـة االمريكـية، خاصـة تلك املتعلق منـها بإعـادة صياغـة العالقة
والتحالفات مع دول الربيع العريب عىل قاعدة  املصالح العليا للواليات املتحدة االمريكية؟.
كام علينا اإلجابة عن بعض األسئلـة املتفرعة عن هذا التساؤل اال وهي: هل فشلت ثورات
الربيع العريب يف حتقيق أهدافها؟  أم ان األوضاع احلالية يف العامل العريب تشكل األرضية
لثورات جـديدة من أجل االستمـرار يف حتقيق تلك األهداف؟ ، وهـل املجتمعات العـربية
قادرة االن . ويف ظل تلك األوضاع عىل قيادة ثورات جـديدة .أم أهنا باتت منهكة القوى ال
أمل منها؟ ، وما هي ريـاح التغيري االستعامرية التـي هتب ما بني الفرتة واألخرى، وكيف
بدأت ،وما هي الظروف التي تنتهي فيها؟ ، وما هي األسباب التي محلت اإلدارة األمريكية
بتغيري قواعد لعبـة الرياح . وذلك بان جعلت من اجلامهري العـربية نفسها هي من تتحرك
إلسـقاط األنظمـة بعد أن كـانت ولوقت طـويل قد جعـلت من تلك اجلامهري يف حـالة من
العبودية لتلك األنظمة؟ ، وهل يمكن أن تأيت هذه الرياح بنتائج عكس ما تم التخطيط إليها
واخلروج عن نظام التحكم باجتاهاهتا؟، وما هو دور اإلعالم والدين يف التحكم باجتاه تلك
الرياح؟ ، وملادا تدخل الغـرب لصالح بعض األنظمة من أجل إعـادة االستقرار فيها بعيدا
مـن رياح التغيري كام حدث يف البحرين .يف حني ان الغـرب قد ساند بعض تلك الثورات من
دون حسم األمـور فيها؟ وهل يمكن لالمـة العربية أن تعـيد عافيتهـا من خالل التصدي

ملشاريع التفتيت والتشظي والتكفري التي جاءت هبا رياح التغيري؟
كثرية هي تلك األسئلة التي جيب أن نحاول اإلجابة عنها من أجل استرشاف مستقبل دول
الـربيع العريب واملنطقة الـرشق أوسطية بشكل عام، وذلك بعـد استقراء التاريخ من أجل
اعطـاء ملحة عن ريـاح التغيري التي جـاء هبا التـحالف االستعامري عىل مـر العقود حتت
مسميـات خمتلفة، ولنبدأ من حيث بـدأت تلك الرياح يف إلقاء أعاصريهـا التدمريية للهوية
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العربية واإلسالمية مع تذويب انتامء مجاهريها لعقود خلت.
 الرياح االستعامرية األوىل للتغيري يف املنطقة العربية

ذكرنا ويف مقاالت عدة، وقبـيل ثورات الربيع العريب ، بأن هنـاك رياح استعامرية قادمة
من اجل التغيري يف بعـض الدول العربية قصد تغيري معـامل املنطقة ،وذلك وفقا ملا تفتضيه
مصـالح االستعامر فيها، وهي متاما كرياح التغيري التي مر هبا العامل العريب عندما صدر
القرار االستعامري بـإهناء الدولة العثامنية )1( ، واذا ما كـانت رياح التغيري احلالية التي
انطلقت اعاصريها وما زالت مشبعة بالوان الديمقراطية وحقوق االنسان والتي اصطلحوا
عىل تعـريفها بالـربيع العريب ،فان ريـاح التغيري التي كانـوا قد مهدوا هلـا إلهناء الدولة
العثامنية كانت مشبعة أيضا بغيوم رسموها بألوان العروبة والدين، وما كان لتلك الرياح
باختالف أسبـاهبا وعوامل حتريكها والـتحكم باجتاهاهتا ان تتـم ما مل تكن مدعومة من
دول االستعامر نفسها، فاذا ما كانت رياح التغيري قد انطلق قرار حتريكها يف مؤمتر كامبل
االستعامري عـام 1897 )2( ، فان رياح الـتغيري احلاليـة مدعومـة أيضا مـن الواليات
املتحدة األمـريكية كقـوة استعامرية يف ظـل عامل أحادي تـتحكم يف كل ما تـشاء، وذلك
كوريثة للتحـالف االستعامري القديم من أجل إعـادة صياغة األنظمـة العربية بام حيقق
نظام رشق أوسـطي تستـطيع إرسائيل من خاللـه بناء دولتهـا الكربى وحتقيق اتفـاقية
جديدة عىل غـرار اتفاقيـة سايكس بـيكو. فام هي تـلك الرياح الـتي استخدمـتها الدول
االستعامرية لتغيري املنطقـة بإهناء الدولة العـثامنية وإعادة تقسيـم ممتلكاهتا؟، وما هي
الريـاح األخرى التي اعقبـتها من أجل التـغيري أيضا وإعـادة التقسيـم من اجل استقرار

كيانات واسقاط عروش ؟.
 رياح العروبة والدين إلهناء الدولة العثامنية وتقسيم ممتلكاهتا

كانت دولة اخلالفة الـعثامنية بنظر اإلنجليز عـقبة تقف يف طريق توسعهم واستعامرهم،
ولـذلك تم االتفاق يف مؤمتر كـامبل الذي حرضته الدول االستعـامرية يف حينه عىل جتزئة
الـواليات اإلسالميـة واإلبقاء عىل تفكـكها، والعمل أيـضا عىل فصل اجلـزئني األفريقي
واألسيوي عـن اآلخر مع إقامة حاجـز برشي قوي وغريب يف نقطـة التقاء اجلزئني يمكن

لالستعامر أن يستخدمه أداة طيعة يف حتقيق أغراضه.
وما ان انتهى املؤمتر من تدارس أفكار األعضاء فـيه حتى بدأت الدول املشاركة بتنفيذ ما
تم االتفاق عليه من اهناء للدولة العثامنية واالستيالء عىل ممتلكاهتا، ولذلك استطاعت تلك
الدول االستعامرية  جذب اهلاشميني والصهيونيني للعمل معهم خدمة ملخططاهتا التي تم
االتفاق عليها يف مؤمتر كامبل، وهي االهناء والتقسيم، وذلك يف الوقت الذي كان فيه العداء
املشرتك للدولة العثامنية مثابـة بداية حتالف مشرتك بني هؤالء مجيعا هبدف القضاء عىل
تلك الدولة وصوال ألهداف تطلعـوا إىل حتقيقها، فاهلاشميون كـانوا يتطلعون لبناء دولة
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عربية يف ظل زعامة هاشمية ، يف حني تـطلع الصهيونيون إىل حتقيق حلمهم يف بناء الدولة
اليهودية )3(، وال يمكن حتقيق كل من تلك الدولتني اهلاشمية واليهودية لتحقيق املصالح
االستعامريـة من دون اهنيار الدولـة العثامنية وجتـزئتها كام سعـى إىل ذلك الغرب منذ

مئات السنني ،ولذلك تم اإلعداد لرياح التغيري.
كانت العروبة والدين هي عنوان تلك الـرياح، وذلك إلنجاح ما تطلع حمركوها إىل حتقيقه
من تفتيـت وتشظي ورصاع ، عـىل غرار ما كـان حيدث يف تلـك الدول نفسهـا من اهنيار
وختلف نـتيجة ما كان  حيدث من صدام ورصاع يف ذلك الوقت بذريعة اإلصالح الديني يف
الكنيسة بفعل ما كانت متارسه من استغالل مادي مع شتى القوميات يف أوروبا، من أجل
ذلك اجته الغـرب لرسم هـذا السينـاريو وإطالق ريـاح التغيري  قـصد احداث الـتناقض
والصدام ما بني اخلالفة العثامنية والقـومية العربية، متاما كام كان الصدام ما بني سلطة
الكنيسة والقوميات األوروبية التي كانت قد اضعفتهم لعقود نتيجة الدعوة للقومية كردة
فعل ضد إشكاليات سيطرة الدولة الدينيـة مع جتريد البابوية من كل سلطاهتا وأمالكها،

والدعوة أيضا لرفض اخلضوع لسلطان البابا.
مـن هنا بـدأت معامل املنـخفض الذي بـدأت أثاره يف احلـرب العامليـة األوىل لتنفيـذ هذا
املخطط،ولذلك كان ال بد من هتيئة العـوامل املساندة إلنجاح ذلك املخطط بإجياد ما سمي
يف حينه الثورة العربية الكربى التي البسوا رياحها رداء العروبة واإلسالم، وقد نجحت يف
حينه الدول االستعامريـة بام سعت إىل حتقيقه، فجاء االهنـيار الرسيع للدولـة العثامنية
وتقـسيم ممتـلكاهتـا، مع اهناء اخلالفـة اإلسالميـة واإلعالن عن تـأسيـس الركـائز
االستعامرية اجلديدة حلامية املصالح االستعامرية ومحاية دولة إرسائيل املوعودة، ومنع
أي اعتداء عليهـا، كام كان إنشـاء بعض الكيانـات اخلليجية بعـد أن كانت قبـائل بدوية
متناحرة يف الصحراء، وذلك ثمن مالحقتهـم جلنود الدولة العثامنية واإلغارة عىل قوافلها

العسكرية وطعن جنودها من اخللف .
ومع تفـاهم حركات االستعامر املـتنافسة وتـوزيع ما تم االستيالء عليـه وفقا ملا تقتيض
مصـالح كل منهام وخمططاهتام املستقبلية،  فكان ال بـد من إعادة صياغة أنظمة سياسية
بإنشاء دول جديدة مع اسقـاط عروش قائمة، وذلك وفقا ملا تفتضيه ظروف االجتاه نحو
عقد حتالـفات ومعاهـدات ترتبـط مع دول االستعامر حتت عنـوان استقالل تلك الدول
ومحـايتهـا، فام هي تلك الـرياح  اجلـديدة الـتي أعقبت ريـاح الديـن والعروبـة والتي
استخدمتهـا قوى االستعامر يف املنطقة من أجل إعادة البناء والتغيري بعد تنامي ظاهرة املد
الثوري واملطالبة بوحدة األنظمة والشعوب لتحقيق االستقالل ،وذلك بعد ان ادرك العرب

خديعة االستعامر هلم اثناء احلرب العاملية األوىل ويف اعقاهبا؟
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 رياح اإلنقالبات العسكرية إلهناء املد القومي والتحرري
مع انتهـاء احلرب العـاملية األوىل والثـانية وتيقـظ الشعور الـثوري يف الشـارع العريب
واإلسالمي نتـيجة املخطـطات االستعامريـة التي اكتشفـتها اجلامهري العـربية يف وقت
متأخر، فـانه كان ال بد لـدول اإلستعامر من إيقاف هـذا املد وانحساره ، فـجاءت موجة
االنقالبات العـسكرية بحجة القضاء عىل الدكتاتـوريات تارة، وتارة أخرى بحجة القضاء
عىل الدعم النـازي لبعض الكيانات، ومل تتوقف تلك االنقالبات، بل أهنا كانت تأيت بالتتايل
كلام دعت احلـاجة االستعامرية إليـها ،وذلك حتى بدايـة العقد السبعينـي ، فإذا ما كانت
االنقالبات التي متت بعد احلرب الثـانية قد متت إلهناء املد الثوري كام حدث لثورة رشيد
عايل الكيالين يف الـعراق ضد الركيزة االستعامريـة فيه وذلك يف سنوات العقد األربعيني،
فان االنقالبـات وعمليات الضم واإلحلـاق التي متت بعد نكـبة فلسطني كـانت هي أيضا
للحفاظ عىل الدولة اليهودية التي تم إعالهنا بعد سيناريو حرب العام 1948 . واذا ما كان
نجاح امللك عـبداهلل األول باحلـاق الضفة الغـربية اىل امـارته لتوسيـعها وإعالن مملكته
املوسعة قد تـم بتخطيط مع احلركة الصهيـونية وبمساندة ومـوافقة من االنجليز أيضا.
فان ثورة يوليو املرصية هي االخرى ما كان هلا أن تنجح من دون التهيئة الغري مبارشة هلا
من االنجليـز والدولة اليهودية، وذلك بعد ان البـسوها هي األخرى رداء العروبة من أجل
اإلنقالب عىل النظام امللكي بحجة اخلالص من فساده، يف الوقت الذي كان فيه امللك فاروق
قد تعهـد صادقا بتحـرير فلسطني مع الـتزامه بمنع امللك عبـداهلل األول من االستمرار يف
إجراءات الـضم واحلاق املنـاطق الفلسطـينية اىل مملـكته ملا يف ذلك الـضم واالحلاق من
تذويب للهوية الفلسطينية وفقا ملا جاء يف اقوال امللك فاروق نفسه ردا عىل مؤمترات بعض

الفلسطينيني املشبوهة واملمولة ملبايعة امللك عام اقدم عليه من ضم لألرايض الفلسطينية. 
ومع إعادة الشـعور الوطني، ورفض تلك السياسات االسـتعامرية أيضا، وبداية انحسار
األنظمة والكيانات االستعامرية يف ظل النفوذ الفدائي الفلسطيني وتصاعد عمليات الثورة
الفلسطيـنية نتيجة التفاف اجلامهري العربية حوهلا، فان االنقالب يف سوريا قد جاء رسيعا
عىل احلكومة التي أعـطت األوامر بحامية املد الثـوري يف األرايض األردنية، حيث استطاع
الرئيس الراحل حـافظ األسد ،ووفقا لألوامـر األمريكية يف حينه بـاالستيالء عىل مقاليد
األمور يف سوريـا .وذلك للمساعدة يف احلفاظ عـىل الركيزة االستعامرية يف رشقي األردن
بأن أوقف اإلمدادات التي كانت يف طريقها إىل محـاية الثورة الفلسطينية هناك ، ومنذ ذلك
احلني واألنظمـة العربية هي أنظمـة وظيفية مل خترج عن فلك خـدمة االستعامر ومحاية
مصاحله يف الـوقت الذي تم فيه تقـسيم تلك الدول مـا بني حمورين وهـي دول املقاومة
ودول االعـتدال، مع انه ويف حقيقـة امر تلك املحـاور مل خترج عن اطـار دغدغة مـشاعر
املواطـن .ومحله أيضا عىل الـتزام الصمـت عىل األنظمة القـائمة بـذريعة رضورة الصرب
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والتضحية من اجل الـبناء اإلسرتاتيجي لـقتال إرسائيل، يف الوقـت الذي مل تأيت فيه تلك
األنظمة  اال من اجل محاية إرسائيل، ومنع أي اعتداء عليها.

معظم  األنظمة العـربية التي جاء هبا االستعامر كانت قد استمرت لعقود كأنظمة وظيفية،
إال ان طول بقائها جعل من وجود بعـضها كملكيات ومجهوريات مـطلقة نتيجة التعايش
بينها واجلامهـري، حيث أصبح البعض منهـا يبحث عن تثبيت وجـوده بعيدا من امالءات
دول االستعامر وابتزازاهتم اعتقادا منها بأحقية الوجود واالستمرار لعقود قادمة ،ولذلك
جاء التفكري االمريكي بتغيري تلك األنظمة مع تدمري ما يف حوزهتم من ترسانة عسكرية قد
تـرض بأمن إرسائيل مسـتقبال فيام لو تـم االحتفاظ  بوجـودها بعد اسقـاط تلك االنظمة
،ولـذلك فان رياح التغـيري كانت قد جـاءت من اجل اسقاط تلك األنظمـة او اضعافها ،مع
متـابعة دول االستعـامر لتلك الريـاح من أجل التحكم بـاجتاهـاهتا وعـدم اخلروج عن
سيـناريو بناء الرشق األوسط الكبري الـذي رسمت إلجياده ضامناً ألمن إرسائيل مع إبقاء
سيطرهتا املطـلقة عىل املنطقة، فام هي تلك الرياح التي أعـدهتا الواليات املتحدة االمريكية
إلسقـاط بعض العروش واضعـاف دول أخرى من دون تغيري االنـظمة فيهـا ؟، وما هي

أدوات التحكم يف اجتاهاهتا وبام يضمن هذا التحكم حتقيق أهدافها يف التغيري؟
 رياح الديمقراطية وحقوق اإلنسان من أجل بناء الرشق األوسط اجلديد

بعد انفراد الواليات املتحدة االمريكية يف العامل واالجتاه نحو إعادة صياغة التوازن الدويل
بطريقة شـاملة وفق رؤية ختدم مـصاحلها ،فإهنـا كانت قد اجتهت نحـو إعادة صياغة
األنظمـة العربية بام  خيدم اقامة نظام الرشق األوسط  البديل عن النظام العريب الرسمي،
وذلك بعد هتيئـة الظروف إلعـادة تلك الصيـاغة ، وبام ال خيـرج استمرارهـا عن نطاق
سيطرة من خطط  هلا، وذلك من اجل احلفاظ عىل إرسائيل بعد سقوط تلك األنظمة ،ولذلك
كان ال بـد من اإلعداد للـثورات عىل تلك األنـظمة التـي محتها لعقـود من أجل إعادة فك
وتركيب اخلـريطة الـسياسيـة واجلغرافيـة للمنطقـة من حيث زوال دول أو تقـليصها
جغرافيا، وإقامة دول أخرى جديدة عىل أقـاليم مستقطعة من هذا الكيان أو ذاك، ومل تكن
أحـداث احلادي عرش مـن سبتمرب  2001 باعـتقادي إال مقدمـة هلذا التغيـري وإعادة بناء
املنطقـة يقوم أساسه عىل االعرتاف بإرسائيل وإقامة عالقـة سياسية واسرتاتيجية معها .
والعمل أيضا عىل إهنـاء اجلامعة العربية كمنظمة إقليمية ذات طابع قومي وصوال لتسوية
القضية الفلسطينية سياسيا، وبام يتامشى مع الرؤى اإلرسائيلية واألمريكية، وبام حيقق

أمن إرسائيل املطلق وهيمنتها اإلقليمية.
إن النـجاح األمريكي يف إسقاط هذه األنظمة بالتـتابع ما كان له أن حيدث رسيعا إال بتوفري
عوامل مساعدة .ومن بينهـا تعزيز مؤسسات املجتـمع املدين يف الدول املرشحة إلسقاط
األنظمـة فيها . باإلضافـة إىل اجليوش العربيـة نفسها ، حيث بتنـا نالحظ  اليوم بان من
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حيرك اجلامهري العربيـة ليست األحزاب التـي اكتوت بنار تلك األنظـمة .ألهنا فقدت هي
األخـرى مصداقيتهـا الرمتائها يف أحضـان األنظمة ومغازلـتها بني احلني واألخر. بل إن
احلركات االجتامعـية التي قامت أمريكا بـتغذيتها ومدها بـأدوات الدعم باسم اجلمعيات
األهلية ومـؤسسات حـقوق اإلنسـان هي التي تقـوم بذلك فـأصبحت تلك اجلـمعيات
واملؤسسـات هي املحركـة لعواطف اجلـامهري. وذلك بعد نجـاحها يف دغدغـة عواطفهم
وتـأليبهم من اجل الـتحرك بذريعـة حق املطالبـة بتغيري واقعهم .مع حل مـا تعانيه تلك

اجلامهري من مشكالت  ونقص يف االحتياجات .
منذ جميء الـرئيس بوش  االبن كانت الـواليات املتحدة األمريـكية قد دأبت عىل االتصال
املبارش بقـادة اجليوش العربية يف بعـض الدول العربية لتتـويج تلك النجاحات واستثامر
رياح التغيري .فـكان رشاء الذمم والـوالءات لقيادات تلـك اجليوش بام حيقق متـطلباهتا.
وذلك عـندما يـأيت فيه ذلك اليوم الـذي تقرر فيه تلك اإلدارة عـزل أنظمتـها الشمـولية
الفاسدة وتـركهم من دون محاية من شعوهبم بعد إمتام لعبة إسقاطها .وهذا ما حدث من
اجليش التـونيس .وهذا مـا فعله اجليش املـرصي أيضا .وذلك بعـد أن طلبت منه اإلدارة
األمـريكية رسميـا بالتدخل حتت مـسمى ضبط األمن .يف الـوقت الذي عملت فيه اإلدارة
االمـريكية عىل تغـذية الرصاع  إلطـالته يف دول أخرى مـن اجل عدم حسـم الرصاع فيها
الستنزاف قدرات اجليش ودفعه اىل التفكك واالهنيار كام حتاول ان تفعل االن يف سوريا .
صحيح بان التونسيـون نجحوا بإقامة نظام ديمقـراطي، وذلك بعد ان استطاعوا  افشال
حماوالت الثورة املضـادة، كام ونجح اجلزائريون يف تـطويق حماوالت إعادة بالدهم اىل
الفوضى والفلتان األمني .اال ان الـرصاع يف ليبيا ال يزال حمتدما رغم سقوط النظام فيها،
وهـو نفسه ما حيـدث االن يف اليمن وسوريـا، حيث وصل الرصاع هنـاك اىل حد املذابح
اجلامعية وحدوث الكوارث اإلنسانية. وهذا مـا جيعلنا نتساءل ملاذا هذا التفاوت يف نجاح
بعض الثورات فيام فشلت ثورات أخـرى او تم افشاهلا؟، وما هو الدور األمريكي يف ذلك،

وملاذا؟
وهذا مـا سنحاول اإلجابة عنه، ولكن بعد ان نـتحدث عن دور الثورات والثورات املضادة
هلا يف حتريك ريـاح التغيري والتحكم باجتـاهاهتا من اجل تغيري األنظمـة وفقا ملا تقتضيه

مصاحلها.
 ثورات الربيع العريب ما بني الثورات املضادة هلا والتحكم الغريب هبا 

ان أي ثـورة، وسواء كانت مسـلحة او شعبية ، هلا اهـداف تسعى اىل حتقيقها ،ولعل أول
األهداف التي سعت اليهـا ثورات ما يسمى الربيع العـريب. وسواء تلك التي كان وقودها
حناجـر املسحوقني .او حتـى تلك التي تصاعـدت بأسلحة املدسـوسني هي الوصول إىل
السلطة، وقـد استطاعت تونس حتقيق ذلك فعـال رغم ما يعرتهيا االن من خماطر . فلامذا
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فـشلت الثورات األخرى بتحقـيق أهدافها ؟، وهل معظم الـثورات هي فعال كانت من اجل
الوصول اىل السلطـة من اجل حتقيق اهداف اجلامهري بالتحرر والبناء وإرساء مؤسسات
العدل والقانون ؟ أم ان البعض قد مهد العوامل لتلك الثورات من اجل اسقاط األنظمة فقط
.ومن ثم كان التخطـيط والتنفيذ من اجل االنقـضاض عىل ما تم حتقيقه لـصياغة برامج
وحتالفـات ختدم اهداف الغـرب االستعامري .ولذلك كـانت الثورات املـضادة يف بعض

الدول.
من املعلوم ان الثـورة املضادة هي رد فـعل عىل ثورة قائمـة، سواء كانت تـلك الثورة قد
حققت أهدافها واستطاعت الوصـول اىل السلطة، او حتى عىل الثورة التي ما زالت يف حالة
ديمـومة لعـدم حتقيق مـا تصبـو اليه من أهـداف، وذلك من اجل التـصادم معهـا اما
إلضعافها، او دفعها للسري باجتـاه معاكس لألهداف التي انطلقت من أجلها، او إلسقاطها
والقضاء عليها، وذلك من خالل إجراءات متبعة، فام هي تلك اإلجراءات، وما هي املصلحة

يف ذلك ؟.
لعبت الواليـات املتحدة االمريكيـة عىل حماور كثرية من اجل إطـالة امد الرصاع يف بعض
دول ثورات الربيع العـريب وحسم بعض الثورات يف دول أخرى، فـاذا ما كانت قد وقفت
بشكل حـاسم مع إجراءات دول اخلليج بمـنع امتداد املظاهـرات يف البحرين من اجل منع
تدحرجهـا ووصوهلا ملستوى ثـورة شعب يطالب بحقوقـه املدنية والسياسـية، فإننا قد
شهدناها يف دول أخرى قد سانـدت تلك الثورات ولعبت عىل تناقضات املشاركني فيها من

أجل ادامة االنقسام واالقتتال. 
كانت الواليات املتحدة االمريكـية وما زالت تستخدم العامل الديني لضبط اجتاهات رياح
التغيري لـبعض االنظمة ، ولـكن ونتيجة لعـدم فاعلية هـذا العامل يف بعض الـدول نتيجة
اعتامدها عىل االخوان املسلمني ، وعدم نجاح هؤالء يف التأثري بأحداث الثورة كام حصل يف
بدايـة الثورة السـورية وفقا ملـا خططت له اإلدارة األمريكيـة  من حيث القيـام بعمليات
الصدام املبارش لرضب النظـام يف بعض املناطق ، فإهنا عملـت عىل احداث عمليات تناقض
داخل التيارات الديـنية نفسها .وذلـك من خالل دفع هؤالء نحو التصـادم فيام بينها عىل
قاعدة خالفية وهي حتديد األولويات ما بني األصولية والوسطية واملعارصة ، حيث ازداد
هذ التناقض اىل حد القتـال فيام بينهام من خالل احياء أفكار القـاعدة بثوب تنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش " ، مع إجياد التناحر مـا بني هؤالء أيضا وبعض التيارات التي تستند
بانـطالقة ميليشياهتا حتت راية العروبة، ملا يف  مسالة العروبة من نجاح يف اثارة الطوائف
واملذاهب والعرقيـات ، وذلك قصد احداث الرصاع والتشظي والـتفتيت  نتيجة اخلصومة

مع العروبة يف الداخل مما يمنع ذلك االجتاه نحو حتقيق التكامل لتنفيذ االهداف.
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