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 :مقدمة
علوى العديود مون المصوالح تقوم السياسة الخارجية األمريكية على الحفواظ 

أهمها تعزيز مكانتها العالمية، بما يحفظ لها الريادة في قيادة العالم والحفواظ علوى 
  .بقاء أميركا القطب المهيمن على السياسة واالقتصاد العالميين

، 1996قود وضوعوا تقريوراا اسوتراتيجياا منوذ العوام " المحافظون الجودد"وكان 
سووووتراتيجية للواليووووات المتحوووودة فووووي القوووورن الحووووادي يحوووودد  التوجهووووات السياسووووية واال

زاحة  .والعشرين والمتمثلة في الدعم المطلق إلسرائيل ومن  قيام دولة فلسطينية، وا 
وصوووالا إلووى ضوورب  .النظووام العراقووي موون السوولطة كهوودف أسوواس لهووذأ االسووتراتيجية

عادة هيكلة المنطقة بم يران واحتواء سائر األنظمة العربية، وا  ا يتوافق م  سورية وا 
  .االستراتيجية األمريكية واإلسرائيلية

االبوون إلووى السوولطة وتلبووة اتجوواأ اليمووين المتشوودد علووى  بددوشوموو  مجوويء 
السياسووة األمريكيووة وزيووادة ثقووة الواليووات المتحوودة األمريكيووة فووي إمكاناتهووا الذاتيووة، 
وتصوووواعد اقتناعهووووا بقوووودراتها العسووووكرية علووووى التحوووورك المنفوووورد لفوووورض سياسوووواتها 
وتحقيوووق مصوووالحها الخاصوووة علوووى السووواحة الدوليوووة وخضووووع سياسوووتها الخارجيوووة 
لمتطلبوووووات سياسوووووتها الداخليوووووة واالسوووووتجابة المطلقوووووة لووووودواعي االنتخابوووووات سوووووواء 
الكونجرس أو الرئاسة األمر الذي استوجب االنصياع لشروط الشراكة بين اليموين 

مووا أهووم تكتوول بووين المحووافظ األمريكووي وجماعووات الضووتط الصووهيونية علووى اعتباره
القوى االنتخابية الداخلية وتراج  الواليات المتحدة عن التزاماتها الدولية، كول ذلوك 

التوووي حووودثت فوووي الواليوووات المتحووودة والتوووي توووم  2001أيلوووول  11أدى إلوووى أحوووداث 
اسووتتاللها موون قبوول اإلدارة األمريكيووة بووذكاء كبيوور، فعملووت علووى كسووب العووالم إلووى 

  .الوحشية تحت تطاء محاربة اإلرهابجانبها لتتطية حروبها 
إلى سدة الحكم كان مشكوكاا فيوه وتيور شورعي،  بوشإن وصول الرئيس 

أيلوووول  11ولوووذا ف نوووه سوووعى للحصوووول علوووى هوووذأ الشووورعية إلوووى أن جاءتوووه أحوووداث 
  .لتمدأ بما يحتاجه
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نقطووووة تحووووول فووووي  2001لقوووود مثلووووت أحووووداث الحووووادي عشوووور موووون أيلووووول 
وفووي هووذا اليوووم عرفووت الواليووات المتحوودة تضووامناا  .عووالمالسياسووة األمريكيووة تجوواأ ال

عالميووواا لوووم يسوووبق لهوووا أن شوووهدت مثووويالا لوووه، لجهوووة االسوووتعداد لتقبووول قيادتهوووا فوووي 
وكان يمكن لإلدارة األمريكيوة أن تفيود مون هوذا التأييود  .مواجهة اإلرهاب في العالم

ها فوراا المسؤولة في توليد أوس  جبهة عالمية لمكافحة اإلرهاب، لكنها أعلنت نفس
الوحيدة عن مكافحة اإلرهاب، وحددت جملة مبادىء وقواعد جديودة فوي العالقوات 
الدوليووة كووان أبرزهووا إمكووان إعووالن حوورب وقائيووة تشوونها الواليووات المتحوودة فووي أي 
مكووان فووي العووالم توورى فيووه تهديووداا ألمنهووا، واسووتخدام كوول الوسووائل بمووا فيهووا التوودخل 

تصووونف " قووويم أخالقيوووة"السياسوووية القائموووة، واسوووتحداث  العسوووكري وتتييووور األنظموووة
  ."من ليس معنا فهو ضدنا: "الدول على أساس الخير والشر، وتكريس قاعدة

وقد تكاملت الجهود الدولية م  الواليات المتحدة لمحاربوة اإلرهواب، حيوث 
دولووة حووق التحليووق  39دولووة مسوواعدات عسووكرية عليهووا، ومنحووت  136عرضووت 

دولووة حووق الهبوووط لهووذأ  76رية األمريكيووة فووي أجوائهووا، ومنحووت للطووائرات العسووك
دولوووووة علوووووى استضوووووافة القووووووات األمريكيوووووة فوووووي المجهوووووود  23الطوووووائرات، ووافقوووووت 

الحربوي، وانضومت كول مون الويمن والفلبوين وجورجيوا لتقوديم تودريب عسوكري لقووات 
ط مكافحة اإلرهاب، باإلضافة إلى الوجود العسكري األمريكي في خمس دول بوس

  .آسيا، وهو ما يؤكد عولمة الحرب عسكرياا وانتقالها من مكان إلى آخر
وانتهزت الواليوات المتحودة وقووع أحوداث أيلوول لتواصول مسويرتها األحاديوة 

 : وقامت بدعاية تروج لحربها وهيمنتها على العالم ارتكزت على المبادئ التالية
الووذين يضوووطرونها إلوووى  إظهووار أن أمريكوووا ال تريوود الحووورب، ولكووون ا خوورين هوووم -

  .ذلك، ولذلك فهي في حالة دفاع شرعي عن النفس
شخصوونة العوودو، فووا خر أو العوودو شووخي كوواذب ومووريض وكووارأ لشووعبه، وموون  -

نقووواذ العوووالم مووون شووورورأ  حالوووة الووورئيس العراقوووي السوووابق )ثوووم يجوووب الوووتخلي منوووه وا 
  .(صدام حسين
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هوول األسووباب الحقيقيووة للتوودخل، إبووراز الوودواف  اإلنسووانية للتوودخل األمريكووي، وتجا -
   .والتي تالباا ما تكون اقتصادية باألساس

بالعنصوورية علووى  2001أيلووول  11واتسووم الخطوواب التربووي وخاصووة بعوود 
كافووووة المسووووتويات سووووواء المسووووتوى االجتموووواعي حيووووث هيمنووووة التوووورب علووووى حيوووواة 

سالمية أو على المستوى الثقافي حيوث  المهاجرين والمواطنين من أصول عربية وا 
علووووى المسووووتوى السياسووووي  محاولووووة التوووورب تشووووويه صووووورة اإلسووووالم والمسوووولمين أو

عووادة تشووكيلها بمووا يتووواءم موو  مصووالح الواليووات  بمحاولووة تتييوور الوونظم الحاكمووة وا 
  .المتحدة األمريكية

لقد أصبحت الواليات المتحدة والودول التربيوة مقتنعوة بوأن البيئوة السياسوية 
حاضوونة وراعيووة لإلرهوواب وتخلووق التطوورف والمتطوورفين والفكريووة العربيووة هووي بيئووة 

والكوارهين والمعوادين للتورب، وتصودرهم إلوى المودن والعواصوم التربيوة لالنتقوام موون 
لووذلك فوو ن المصوولحة  .سووبتمبر 11السياسووات والمواقووف األمريكيووة كمووا حوودث فووي 

موون األمريكيوة تتطلووب ترتيووب البيوت العربووي، لووذلك مووا إن انتهوت الواليووات المتحوودة 
حتووى أصووبح ترتيووب البيووت ( أفتانسووتان) المرحلووة األولووى موون حربهووا ضوود اإلرهوواب

  .العربي على رأس أولوياتها

، بعووووث 2001وبعوووود تسووووعة أيووووام موووون أحووووداث الحووووادي عشوووور موووون أيلووووول 
، ترشودأ جدور  بدوشبرسوالة إلوى الورئيس " المحوافظين الجودد"أربعون شخصواا مون 

انووت الرسووالة عبووارة عوون إنووذار للوورئيس إلووى كيفيووة إدارة الحوورب ضوود اإلرهوواب، وك
موون أن عوودم  بددوشبووأن عليووه إعووالن الحوورب علووى العووراق، وحووذروا الوورئيس  بددوش

 .قيامه بشن الحرب ضد العراق  سيمثل استسالماا مبكراا في الحرب على اإلرهاب
سوبتمبر، إال أن المحوافظين الجودد  11وم  أن حوزب ا  لويس لوه عالقوة بأحوداث 

يووران إن لووم توقفووا  علووى القضوواءحثوووأ علووى  حووزب ا  ومهاجمووة كوول موون سووورية وا 
  .مساعداتهما لهذا الحزب

مبدأ مهم  اعتماداا علىلقد بدأت تتحدد مالمح السياسة األمريكية الجديدة 
، 2001االبن في العشرين من أيلوول  بوشيمكن استخالصه من خطاب الرئيس 
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إما أن تكوون : ى موقفاا محدداا حين أعلن أن على كل دولة من دول العالم أن تتبن
ما أن تكون م  اإلرهابيين   .معنا وا 

لقود رتبوت الواليووات المتحودة فووي تقسويم العووالم، وفقواا لرؤيتهووا وبموا يتناسووب 
موو  تحقيووق مصووالحها، واسووتخدمت مصووطلحات مثوول محووور الشوور، كورقووة ضووتط 

  .إلقناع العالم بسياستها
ينووواير  29األمريكوووي فوووي  وفوووي خطووواب حالوووة االتحووواد الوووذي ألقووواأ الووورئيس

يووران وكوريوووا  2002 تحوودث عمووا أسووماأ بوودول محووور الشووور التووي تشوومل العووراق وا 
  .تهديداا ألمن الواليات المتحدة -على ما رآأ– الشمالية التي تمثل

وزادت حوووودة هووووذا التصووووعيد موووو  إصوووودار الوووورئيس األمريكووووي وثيقووووة األموووون 
سووتراتيجية األموون القووومي ا: )تحووت عنوووان  2002القووومي األمريكووي فووي سووبتمبر 

 فوويالتووي أدخلووت مبوودأ الضووربة العسووكرية االسووتباقية ( للواليووات المتحوودة األمريكيووة
ووفقوووواا لهووووا، فرضووووت الواليووووات المتحوووودة علووووى العووووالم . العقيوووودة الدفاعيووووة األمريكيووووة

خيووووارين جديوووودين، فموووون ناحيووووة، تحووووتفظ الواليووووات المتحوووودة بحووووق الوووودفاع الشوووورعي 
اأ تجتهود الواليووات المتحوودة علووى الودوام فووي التصوورف بشووكل الوقوائي، الووذي بمقتضوو

 .فردي ووقوائي للحيلولوة دون وقووع أيوة أعموال إرهابيوة تسوتهدف الشوعب األمريكوي
ومن ناحية أخرى، تدعم الواليات المتحدة المجتم  الدولي في حوال التعورض ألي 

ا فووي وتحتوووي هووذأ الوثيقووة علووى سووبعة بنووود تصووب جميعهوو .نوووع موون هووذا التهديوود
خانووة التفوورد األمريكووي واألحاديووة القطبيووة وتطرسووة القوووة واعتبووار القوويم األمريكيووة 

  .قيماا كونية ينبتي فرضها على العالم
 : لقد ظهر تحول في االستراتيجية األمريكية، تركز على

  .الوقائية حربالحرب االستباقية وال يالتوس  في مفهوم -1
إموا أن : مقولوة جوراءوسوطية، مون تقسيم العالم إلوى أصودقاء وأعوداء دون  -2

ما أن تكون م  اإلرهاب   .تكون معنا وا 
ظهوووارأ بلووورة موووا سووومي بمحوووور الشووور -3 ، والعمووول علوووى عزلوووه حتوووى يسوووهل وا 

  .القضاء عليه
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التركيوووز علوووى منطقوووة الشووورق األوسوووط والعوووالم اإلسوووالمي كمسووورح رئووويس  -4
 .لمصالح الواليات المتحدة عبر البحار وساحة لصراعاتها الخارجية

هووذأ األهووداف، يتوجووب قيووام سياسووة داخليووة أساسووها سوويطرة  قوموون أجوول تحقيوو
عووادة تنظيمووه وفووق  األجهووزة األمنيووة، وسياسووة خارجيووة تسووعى إلووى قولبووة العووالم وا 

  .المصالح واألهداف األمريكية

ضووود " وقائيوووة"، شووونت الواليوووات المتحووودة حربووواا 2003وفوووي العشووورين مووون آذار 
على موافقة األمم المتحدة، أو تفويض من مجلس  الحصول بعد فشلها فيالعراق 

األموون، منتهكووة بووذلك الشوورعية الدوليووة والمبووادئ التووي يووتم التصوورف علووى أساسووها 
   .في العالقات الدولية

بمبادرة جديدة أعلن فيهوا  2003على العالم في أيار  بوشخرج الرئيس و 
الشورق األوسوط وذلوك رتبة الواليات المتحدة في إقامة منطقوة تجوارة حورة مو  دول 
  .من أجل تحقيق السالم واالستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة

لقوود أدت أحووداث الحووادي عشوور موون سووبتمبر إلووى ظهووور مشووروع أمريكووي 
جديوود يهوودف إلووى إعووادة صووياتة خريطووة جيوسياسووية جديوودة تعيوود ترسوويم الحوودود 

وموون  .اإلسووالميوالتوازنووات العالميووة، السوويما فووي منطقووة الشوورق األوسووط والعووالم 
" المحوافظون الجودد"الوذي تبنواأ " مشروع الشرق األوسوط الجديود"هذا المنطلق جاء 

  .من قبل مجموعة الدول الثماني الكبرى 2004وتم اإلعالن عنه في يونيو عام 
قوام الورئيس األمريكوي بفورض عقوبوات علوى سوورية  2004أيار  13وفي 

تحووت عنوووان   2003فووي كووانون أول تنفيووذاا لقووانون أصوودرأ الكووونجرس األمريكووي 
   ."محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية"

 علووىونتيجووة لهووذأ السياسووات التووي انتهجتهووا اإلدارة األمريكيووة فقوود باتووت 
 : خالف ومواجهة م  األطراف التالية

  .العالم العربي واإلسالمي، م  احتمال توس  المواجهة لتشمل أطرافاا أخرى -
الدوليووة والسياسووات الراميووة إلووى تحديوود سياسووة الواليووات المتحوودة فووي  المنظمووات -

  .إطار الدبلوماسية واالتفاقات الدولية
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  .حلفاء الواليات المتحدة الذين يفضلون العمل في إطار المنظمات الدولية -
موون األمووريكيين، سووواء موون الووديمقراطيين أم  بددوشالمعارضووون لسياسووة الوورئيس  -

 .وض  ضوابط على إنفاق الواليات المتحدة من الذين يريدون
علووى " صددرار الحضددارات"سووبتمبر إلووى بعووث نظريووة  11لقوود أدت أحووداث 

اعتبوووار أن هوووذأ األحوووداث تمثووول تجسووويداا ماديووواا حيووواا لصوووراع موووروع بوووين جماعوووات 
  .بشرية مختلفة في العقيدة والحضارة والدين

يلوول فوي صووورة فقود أصوبح النظووام الودولي بعود الحوادي عشوور مون أ عليوهو 
حيووث بوودت  .القطووب الوحيوود فووي العووالم صووبحهوورم تتربوو  عليووه الواليووات المتحوودة لت

السياسة األمريكية وكأنها تستهدف إعادة تشكيل العالم، وبدا ا خرون وكأنهم في 
كانت هناك بوادر مقاومة تنبئ  -في الوقت نفسه -حالة استكانة واستسالم، ولكن
  .أيلول لم يتحدد بعد 11عد أن الشكل النهائي لعالم ماب

فيمووا وراء "ويمكوون أن نطلووق علووى الحوورب األمريكيووة علووى اإلرهوواب حوورب 
فعنووود ألنهوووا ليسوووت مقصوووورة علوووى مكوووان محووودد علوووى األرض، ولوووذلك  ."الجترافيوووة

حكومة طالبان في أفتانستان، تحول االهتموام األمريكوي إلوى العوراق، وهوي  سقوط
يسوووواعدها فووووي ذلووووك  .إلووووى سووووورية ولبنوووواناليوووووم تبحووووث عوووون وسوووويلة لنقوووول الحوووورب 

التحريض الصهيوني ضد هذين البلودين المقواومين للهيمنوة األمريكيوة والصوهيونية 
  .على المنطقة

 : وهنا نذكر بمقولتين ألشهر رؤساء الواليات المتحدة
إننووي ارتجووف خوفوواا موون ا  علووى : )1809-1801 لتومدداس جيفرسددون: األولووى

 .(ا  عادلبالدي عندما أفكر في أن 
، وهووووو أول رئوووويس للواليووووات المتحوووودة 1797-1789 لجددددور  واشددددنطن: والثانيووووة

   .(محذراا شعبه من الكراهية الدائمة ألمة، أو الحب الدائم ألمة: )وأعظم رؤسائها
 :  همية البحث

تنبوو  أهميووة هووذا البحووث موون الجوودل الواسوو  الووذي أثووارأ الحووادي عشوور موون 
األمريكية وهيمنتها على العالقوات الدوليوة فوي األلفيوة السياسة الخارجية  فيأيلول 
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هوووذا اليووووم تكريسووواا نهائيووواا للمسوووار البوووارز منوووذ الحووورب  همبعضووو عووودفقووود  .الجديووودة
البوواردة، أي تكووريس الهيمنووة األمريكيووة علووى العووالم التووي كانووت تحتوواج إلووى خطوور 

ادي عشوور وألن الحوو .لهووا التطوواء االسووتراتيجي والفاعليووة الهجوميووة سووو خووارجي ي
سووويظل يومووواا فاصوووالا فوووي التووواريي األمريكوووي، ألنوووه يووووم سوووقوط  2001مووون أيلوووول 

  ."نظرية األمن األمريكي"
انقالبواا علوى المفواهيم  2001لقد شوكلت أحوداث الحوادي عشور مون أيلوول 

التي قامت عليها العالقوات الدوليوة منوذ نهايوة الحورب العالميوة الثانيوة، وخصوصواا 
، واالتفاقوات الدوليوة (األمم المتحودة ومجلوس أمنهوا)الدولية  لجهة إنشاء المنظمات

مجموول العالقووات التووي يجووب أن تسووود بووين الوودول، وحوول النزاعووات بووالطرق  علووى
 .السلمية والوسائل الدبلوماسية واحترام سيادة الدول والشعوب

ن  إن جوهر السياسوة الخارجيوة األمريكيوة هوو المصولحة القوميوة العليوا، وا 
نموووا هووووو  2001أيلووووول  11مريكوووي اإلمبراطوووووري لووويس وليوووود أحوووداث التوسووو  األ وا 

  .مرافق لمسيرة أمريكا تاريخياا فالقوة مكون أساسي من مكونات النموذج األمريكي
لكل هذأ األسباب كان اختيارنا لهذا الموضوع الذي يكتسب أهمية كبيرة  

طقة بتداعيات هذأ بسبب تأثر جمي  دول المن .واستثنائية في هذأ المرحلة بالذات
  .األحداث
 

 :الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع هوذا البحوث وأهوم 

 :هذأ الدراسات
وهوو مون  عاصفة سدبتمبر والسدالم العدالمي:الحرب الكونية الثالثة: كتاب بعنوان

ا دور كووان لهوو 2001سووبتمبر  11، ويوورى الكاتووب أن أحووداث السدديد يسددينتووأليف 
هدل تحتدا   ميركدا : كتواب بعنووانو  .كبير في قوننة الهيمنة األمريكية علوى العوالم

، ويوضوح هوذا الكتواب موا هندرا كيسدنجر: وهوو مون توأليفإلى سياسة خارجيدة  
 .يجوووب أن تكوووون عليوووه أهوووداف السياسوووة الخارجيوووة األمريكيوووة فوووي األلفيوووة الجديووودة
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كتواب و  .خارجية جديودة ومتماسوكة ولماذا تحتاج أمريكا بصورة عاجلة إلى سياسة
سددعد  .دوهووو موون تووأليف   مريكددا فددي مواجهددة العددالم حددرب بدداردة جديدددة: بعنوووان

ويوووورى الكاتووووب أن أهووووم سوووومات القوووورن الواحوووود والعشوووورين هووووو السوووويطرة  الالوندددددا
ية إمبراطوريوة أخورى عبور األمريكية على العالم بشكل كامل، وهو ما لم يتحقق أل

، وهووو موون الحددرب البدداردة ومددا بعدددها:  مريكددا والعددالم: انكتوواب بعنووو و  .التوواريي
وفيوووه يتعووورض الكاتوووب للوضووو  الوووداخلي األمريكوووي عبدددد المدددنعم سدددعيد .دتوووأليف 

سوبتمبر التوي مورت  11وعالقة أمريكا بالعوالم عبور مراحول مختلفوة موروراا بأحوداث 
ب رؤيووة أمريكووا والعووالم والشوورق األوسووط بتتييوورات مختلفووة ويقوودم الكاتوو فووي أثنائهووا

ويرى أن العوالم مفتووح علوى كافوة االحتمواالت خاصوة  2015للشرق األوسط عام 
صدددناعة الكراهيدددة فدددي العالقدددات : كتووواب بعنووووانو  .وأن المسوووتقبل صوووناعة بشووورية

، توأليف مجموعوة مون البواحثين، ويتنواول هوذا الكتواب السياسوة األمريكية -العربية
اليات المتحدة في نظر العرب من األمريكية تجاأ العرب، ويظهر كيف تحولت الو 

توووأثير أحوووداث أيلوووول علوووى هوووذأ  أيضووواا  يتنووواولو  .إلوووى دولوووة شوووريرة" الدولوووة الحلوووم"
العدرب والعدالم بعدد : كتاب بعنوانو  .العالقات وازدياد االنحياز األمريكي إلسرائيل

توووأليف مجموعوووة مووون البوووواحثين، ويتنووواول قضوووايا اإلرهووواب واإلسووووالم   يلدددول  11
مدا : كتاب بعنوانو  .رات والنفوذ الصهيوني داخل اإلدارة األمريكيةوصراع الحضا

نبووووأ بسووووقوط وشوووويك ت، وهووووو كتوووواب يإيمانويددددل تددددود: ، تووووأليفبعددددد اإلمبراطوريددددة
فمن جهة : وهو في ذلك يدق ناقوس الخطر في اتجاهين .لإلمبراطورية األمريكية

مبراطوريتهووا، و  ينبووه موون جهووة يحووذر الواليووات المتحوودة موون قوورب تحلوول هيمنتهووا وا 
هذا باإلضافة إلى  .لى العمل على تسري  هذا السقوطع" من يعنيهم األمر"أخرى 

العديد من األبحاث والدراسوات المنشوورة فوي العديود مون المجوالت العربيوة والدوليوة 
 .التي تناولت مواضي  هذأ الدراسة

أيلوول  11هوو أنوه منوذ أحوداث  إن أهم ما توصلت إليوه الدراسوات السوابقة
إنها تعيود قوراءة كول  .، بدأت أمريكا تخض  كل شيء للحرب ضد اإلرهاب2001

. من منطلق الشك، واالرتياب فوي ا خور .شيء من منطلق متطلبات هذأ الحرب
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لووى صوون    ." محوواور شوور"موون منطلووق إرجوواع كوول تحركاتووه إلووى أتووراض شووريرة، وا 
ازدهوار العالقوات من منطلق انعودام الثقوة، بينموا التعامول بوين البشور، و : باختصار

 .البشرية، البد أن يفترض الثقة المتبادلة
انطالقاا من ذلك، سوف تحواول هوذأ الدراسوة التركيوز علوى حتميوة الحووار 
م  الواليات المتحدة، وحتمية أن يكون للحوار األولوية على إعمال أدوات الموت 

 .طورافوالدمار، ليس إنقاذاا لطرف على حساب آخور، ولكون كشورط إلنقواذ كول األ
وهوووذا  .خاصوووة بعووود أن أصوووبح الهوووالك المتبوووادل هوووو البوووديل عووون الثقوووة المتبادلوووة
كموا  .يستدعي تخلي الواليات المتحدة عن تطرستها التي باتت ترفاا لم تعد تملكوه

بتنووا فووي حووال يتطلووب موون العوورب أن يتتيووروا هووم أيضوواا، وأن يقوواوموا حالووة اليووأس 
االبن يورى  بوشلفريق الذي يعمل في إدارة ألن ا .واالنهيار التي باتت تستبد بهم

أن العووورب يحترموووون القووووة وال يتبعوووون المنطوووق ألنوووه يعنوووي الضوووعف، لوووذلك علوووى 
 .ط على العرب إلجبارهم على الخضوعاإلدارة األمريكية أن تمارس الضت

 
 : فرضيات البحث

تتير جوذري فوي السياسوة  تمثل بداية، 2001أحداث الحادي عشر من أيلول  -1
  .ارجية األمريكية وخصوصاا تجاأ القضايا العربيةالخ
إن العالم العربي واإلسالمي قد تحمل القسم األكبر مون الخسوائر التوي ترتبوت  -2

أيلووول، حيووث حوودث تحووول ملموووس فووي السياسووة األمريكيووة تجوواأ  11علووى أحووداث 
العووورب، فحوووودث خلووووط بووووين اإلسووووالم الحقيقووووي وخطوووواب بعووووض المتطوووورفين، وبووووين 

فالمنطقووة العربيووة كانووت ومازالووت منطقووة أساسووية موون منوواطق  .واإلرهووابالمقاومووة 
   .اختبار حالة توازنات القوى الدولية

اندالع المقاومة المسلحة في العوراق، جمود المشوروع اإلمبراطووري وأترقوه فوي  -3
مسوووتنق  إقليموووي، وفوووتح آفاقووواا جديووودة أموووام هزيموووة الواليوووات المتحووودة وطردهوووا مووون 

  .المنطقة
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 :  ف البحث هدا
 : إن هدف البحث يتركز على اإلجابة على عدد من األسئلة

هوول حوودث تتيوور فووي ترتيووب أولويووات السياسووة الخارجيووة األمريكيووة بعوود أحووداث  -
هووووول كانوووووت الواليوووووات المتحووووودة تحتووووواج إلوووووى وقووووووع هوووووذأ ؟ و  2001أيلوووووول     11

 األحداث الكارثية لتأكيد هيمنتها على العالم؟  
ين الفوضووى التووي تووؤدي إلووى العولمووة والفوضووى الناتجووة عوون هوول هنوواك فوورق بوو -

 اإلرهاب؟ 
 ؟" الكل ضد الكل"هل أصبح العالم يعيش حرب  -
كيوووف يمكووون التعامووول مووو  السياسوووة األمريكيوووة التوووي تسوووتهدف وجوووود هوووذأ األموووة  -

 وقيمها؟ 
 :منهج البحث

سوف نعتمد في هذأ الدراسة عدة أساليب من أساليب البحث العلمي 
تقتضيها طبيعة البحث بجانبيها الوصفي والتحليلي باإلضافة إلى االعتماد التي 

 :على نظريات السياسة الخارجية، وأهم هذأ المناهج
استعراض السياسة الخارجية األمريكية  جرائهنحاول من الذي : المنهج التاريخي

   .الدراسة هذأ في
سياسة الخارجية وتحليلها دراسة قرارات ال في أثنائهالذي يتم : المنهج التحليلي

  .على أساس الظروف والدواف  التي أدت إلى اتخاذها
يعتمد محاولة وض  تصور لمستقبل الهيمنة األمريكية على : المنهج االستشرافي

   .السياسة الدولية
لتفسير مختلف المراحل التي مرت بها السياسة الخارجية : المنهج المقارن

  .الحرب الباردةاألمريكية وخاصة بعد انتهاء 
الذي يسمح لنا بفهم الحاالت األكثر تأثيراا في عملية صن  : منهج دراسة الحالة

  .القرار السياسي األمريكي



 

18 

 

 : هيكلية البحث
 :  ربعة فصولاستنادَا إلى هذأ الرؤية تم تقسيم البحث إلى 

 وتووووم .تنوووواول المحووووددات الداخليووووة والخارجيووووة للسياسووووة األمريكيووووة: الفصددددل األول
المبحوث األول تنواول المحوددات الداخليوة للسياسوة الخارجيوة  :تقسيمه إلى مبحثوين

المحووودد األول هوووو الرؤيوووة الفكريوووة : وتوووم تقسووويمها إلوووى أربعوووة محوووددات  األمريكيوووة
، وتنوواول نشووأة المحووافظين الجوودد، (المحووافظون الجوودد) لووإلدارة األمريكيووة الحاكمووة

وكووذلك تنوواول  .فكوور المحووافظين الجوودد وأثرهووا علووى ليوشددتراوسوأفكووار الفيلسوووف 
أهووم أفكووار المحووافظين الجوودد وأثوور أحووداث أيلووول عليهووا، وتووم التركيووز علووى تووأثير 

الودين : أما المحدد الثاني فهوو .االبن بوش المحافظين الجدد على سياسة الرئيس
وتنووواول العالقوووة بوووين الووودين والدولوووة فوووي  .ودورأ فوووي السياسوووة الخارجيوووة األمريكيوووة

يوووات المتحووودة، وكوووذلك الصوووهيونية المسووويحية ونشوووأتها وأسسوووها الفكريوووة وأثرهوووا الوال
بينما تناول المحدد الثالث دور اللوبي الصوهيوني  .على القرار السياسي األمريكي

وتحوودث عون الوجووود اليهوودي فووي الواليوات المتحوودة وأسووباب  .فوي القوورار األمريكوي
وجوواء  .وني فووي الواليووات المتحوودةقوووتهم وتووأثير أحووداث أيلووول علووى اللوووبي الصووهي

المحوووودد الرابوووو  للحووووديث عوووون دور مؤسسووووات الفكوووور والوووورأي فووووي صوووون  السياسووووة 
  .الخارجية األمريكية
فتحوودث  .فقوود تنوواول المحووددات الخارجيووة للسياسووة األمريكيووة: أمووا المبحووث الثوواني

ة قطبووواا مهيمنووواا علوووى السياسووو المتحووودة عووون نهايوووة الحووورب البووواردة وبوووروز الواليوووات
الدوليوووة، وتنووواول المحووودد الثووواني دور الووونفط فوووي السياسوووة األمريكيوووة، أموووا المحووودد 
الثالووث فقوود خصووي للحووديث عوون اإلرهوواب الوودولي وأثوورأ علووى السياسووة األمريكيووة 

  .وتأثير أحداث أيلول على ذلك
على السياسة الخارجيوة  وتأثيرها فتناول تداعيات أحداث أيلول:  ما الفصل الثاني

وتم تقسيمه إلى أربعة مباحوث، المبحوث األول تنواول الرؤيوة األمريكيوة  .األمريكية
للعالقووات الدوليووة بعوود أحووداث الحووادي عشوور موون أيلووول، أمووا المبحووث الثوواني فقوود 

أيلوول، وجواء المبحوث  11تحدث عن اتجاهات الفكور االسوتراتيجي األمريكوي بعود 
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 .اطوووووري األمريكوووويالثالووووث ليتنوووواول دور هجمووووات أيلووووول فووووي دعووووم التوجووووه اإلمبر 
وخصي المبحث الراب  لدراسة وثيقة استراتيجية األمن القومي األمريكوي وترتيوب 

  .األولويات في السياسة الخارجية األمريكية حسب هذأ الوثيقة
الووذرائ  األمريكيووة للتوودخل فووي شووؤون العووالم، وتووم تقسوويمه : وتندداول الفصددل الثالددث

ة علووى كوول موون أفتانسووتان ثووم العووراق، إلووى أربعووة مباحووث تناولووت الحوورب األمريكيوو
" اإلسالم السياسي"وخصي المبحث الثالث للحديث عن السياسة األمريكية تجاأ 

وتحودث عون تووأثير أحوداث أيلووول علوى اإلسووالم ودور إسورائيل فووي التحوريض ضوود 
ا تأما المبحوث الرابو  فقود تنواول السياسوة األمريكيوة تجواأ قضوي .اإلسالم والمسلمين

 .ة وحقوق اإلنسان وكذلك مشروع الشرق األوسط الكبيرالديموقراطي
فقد تحدث عن الواليوات المتحودة واحتمواالت المسوتقبل، وتنواول  : ما الفصل الراب 

إمكانيووة اسووتمرار النظووام الوودولي أحووادي القطبيووة، والخيووارات البديلووة المتوقعووة فووي 
ت الداخليووة وكووذلك تووم الحووديث عوون التحووديا .حووال تيوواب نظووام القطبيووة األحاديووة

التي تواجه الواليات المتحدة، وتناول المبحث الثالث الموقوف األمريكوي مون األموم 
المتحدة والعقبات التي تضعها الواليات المتحودة فوي وجوه محواوالت إصوالح األموم 
المتحوودة، وتنوواول المبحووث الرابوو  الموقووف العربووي تجوواأ السياسووة األمريكيووة وكيفيووة 

فووة إلووى القضوواء علووى مسووتقبل الوووطن العربووي ووجووودأ، مقاومووة هووذأ السياسووة الهاد
   .والطامعة في نهب خيراته
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 :المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية األمريكية: الفصل األّول
فووي السياسووة الخارجيووة األمريكيوووة،  هنوواك مووا يمكوون تسووميته بالثوابووت

هووووذأ . الووووديمقراطيين بتووووض النظوووور عموووون يتسوووولم سوووودة الحكووووم موووون الجمهوووووريين أم
الثوابوووووت قائمووووووة علووووووى اتفووووواق الحووووووزبين، وهووووووي موووووا يتعلووووووق ب سووووووتراتيجيتي الوووووودفاع 

لكوووووون فووووووي الوقووووووت عينووووووه هنوووووواك اختالفووووووات فكريووووووة بووووووين الحووووووزبين، . واالقتصوووووواد
فالوووديمقراطيون تبووودو علووويهم سوووويماء التقدميوووة وتتلوووب علوووويهم نزعوووة التعووواطف موووو  

أقول تعاطفواا مو  إسورائيل، وهوذا موا إسرائيل بصورة أكبر، في حوين أن الجمهووريين 
 . يحدو بالعرب األمريكيين للتصويت في االنتخابات لصالح الجمهوريين

لكووون المووودقق سووويجد أن هوووامش االخوووتالف فوووي هوووذأ النقطوووة بوووين الحوووزبين 
، 2001أيلووول  11وقوود تجلووى ذلووك بالنسووبة للجمهوووريين بعوود أحووداث . لوويس كبيووراا 

وتوتر بين وزارة الخارجية األمريكيوة مون حيث أسهمت تلك األحداث في خلق شد 
 .  جهة، ووزارة الدفاع والبيت األبيض من جهة أخرى

فالخارجيوووة، بحكوووم دورهوووا، تعووود صووواحبة التخصوووي ولوووديها تووواريي حافووول 
وخبووورة ودرايوووة أعموووق فوووي التعامووول مووو  العوووالم، قائموووة علوووى سياسوووة التوازنوووات فوووي 

ل ملوووف بالنسوووبة للمصوووالح العالقوووات الخارجيوووة بحسوووب موووا تمثلوووه كووول منطقوووة وكووو
ومووو  أن العووواملين فوووي وزارة الخارجيوووة األمريكيوووة هوووم المهنيوووون . األمريكيوووة العليوووا

التكنووووقراط فوووي الشوووأن الخوووارجي، فقووود كانوووت لهوووم تحفظووواتهم تجووواأ انووودفاع سياسوووة 
ويتلوب علوى طواقم البيوت األبويض . اإلدارة األمريكية إزاء العراق وقبلهوا أفتانسوتان

لنزعة اإليديولوجية القائمة على تكريس أمريكا كقطوب أوحود مهويمن ووزارة الدفاع ا
علوووى مقاليووود األموووور فوووي العوووالم بفوووارق كبيووور فوووي القووووة والمنعوووة بينهوووا وبوووين أقووورب 

وهوذا اتجواأ . منافسيها بحيث يتعذر على أية قوة دولية مجرد التفكير في منازعتهوا
    *.للوقوف ضدأخطير حدا بالحرس القديم من الجمهوريين في الكونجرس 

                                                 
 . وزير الخارجية األمريكي األسبق جيمس بيكرمثل  - *
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لقوود أخووذت سياسووات الواليووات المتحوودة تعكووس النووزوع الجووامح إلووى احووتالل 
. موق  مركوز القورار العوالمي، ومون ثوم حكوم العوالم والوتحكم بمصويرأ إلوى حود كبيور

فما يميز سياسة اإلمبراطوريوة هوو االعتمواد علوى القووة لتحقيوق المصوالح، ورفوض 
 . الحوار والمفاوضات الجدية والتسويات

وال يمكوون فهووم السياسووة الخارجيووة األمريكيووة بشووكل دقيووق إال موون التيووارات 
الموجودة في السياسة الخارجية حيث يوجد تيواران لكول منهموا رؤيتوه المختلفوة فوي 

 : طبيعة السياسة الخارجية األمريكية وأهدافها، هذان التياران هما
ا، وهي تجسويد لمسواوىء يرون أن أمريكا سيئة بطبيعته: المناوئون البنيويون - 

الوووذي يووورى أن الواليوووات  نعدددوم تشومسدددكي: ويمثووول هوووذا التيوووار. النظووام الرأسووومالي
عسوكرية وظالموة )المتحدة مازالت هي نفسها قبل سقوط االتحاد السووفييتي وبعودأ 

فالواليات  1(.وذات سياسة ليبرالية زائفة في فيتنام سابقاا وفي الشرق األوسط حالياا 
 . ليست سيئة فقط، بل إنها بالتة القوة أيضاا  تشومسكيالمتحدة بنظر 

ويمثله بعض ممثلي النظوام القوائم، الوذين يعودون أنفسوهم أكثور : التيار الثاني -ب
بددر و هددا نتنغتددون صددموئيلو بددول كنيددداقربوواا موون الحقيقووة، ويمثوول هووذا التيووار 

ليسوت  ويرى هؤالء أن الواليات المتحدة. روبرت جلبانو جنسكي وهنرا كيسنجر
تير قابلة للهزيمة، وعليها أن تتولى إدارة قوتها النسبية المتناقصة في عالم يتزايد 

ن عوامل القوة األمريكيوة متنوعوة. عدد سكانه كما يتصاعد مستوى التنمية فيه : وا 
، هدددا نتنغتدددون، وثقافيوووة ودينيوووة لووودى بدددول كنيددددا وجلبدددانفهوووي اقتصوووادية لووودى 

 . وبر جنسكيكيسنجر ودبلوماسية وعسكرية لدى 
ولدراسوووة السياسوووة الخارجيوووة األمريكيوووة وتحليلهوووا البووود مووون اإلشوووارة إلوووى وجوووود 

 : مدرستين
وهي مدرسة يدعمها كتواب وسياسويون أمريكيوون ينتموون  :مدرسة المحافظين -1

إلى فئة الصقور، ويجاهرون بتحوول الواليوات المتحودة إلوى إمبرياليوة ويودعون إلوى 

                                                 
1

 , Noam Chomsky , The Rule of Force in World Affairs, Pluto Press: انظرر   – 

Londres2000 .      
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مما يتب  ذلك من تحول الدول األخرى الحليفة وتير تكريسها ودعمها على الرتم 
ويأتي في طليعة أتبواع هوذأ المدرسوة ". أتباع عليهم أن يدفعوا الجزية"الحليفة إلى 

، اللوووذان اعترفوووا بتحوووول الواليوووات المتحووودة إلوووى ووليدددام كرسدددتول روبدددرت كا دددان
إن : )ىالذي يقوول فوي كتابوه رقعوة الشوطرنج الكبور  بر جنسكيإمبراطورية، ومنهم 

الوذي  ديفيد روكدوفوكوذلك (. حلفاء أمريكا أتباع وخدم، وعليهم أن يدفعوا الجزية
 (. إن على األمريكيين أال ينسوا أن أمتهم هي األفضل، من بين األمم كلها: )قال
تعموول هووذأ المدرسووة علووى تبريوور المشووهد الووذي آلووت إليووه : مدرسددة الليبددراليين -1

الوورتم موون االندفاعووة القويووة للسوولطة األمريكيووة  العالقووات الدوليووة، وتوورى أنووه علووى
نحو تكريس امتيازاتها االمبريالية، ف ن هذأ االمبرياليوة قود ضولت الطريوق، وبلتوت 

 . مداها، وأخذت تظهر عليها عالمات التحلل والسقوط
مؤسوووس مجلوووة التوووايم  هندددرا لدددويسيتقووودم صوووفوف المنوووادين بالمدرسوووة الليبراليوووة 

تنبووأ فيووه ( القوورن األمريكووي: )الا قبوول سووتين عاموواا بعنوووانوقوود كتووب مقووا. األمريكيووة
بهيمنووة أمريكووا علووى العووالم، ودعووا إلووى أال تكووون الواليووات المتحوودة الدولووة األقوووى 

كما ينتمي إلوى هوذأ  2.فقط، بل األفضل أيضاا، وأن تشاطر ا خرين مركز القيادة
، تحلويالا (الكبورىصوعود وهبووط الودول : )الذي قدم فوي كتابوه بول كنيداالمدرسة 

ن اإلمبراطوريووووة، وتنبووووأ بهبوووووط االمبرياليووووة األمريكيووووة بفعوووول  علميوووواا تاريخيوووواا لتكوووووي
االمتداد الجترافي المفرط لمناطق سيطرتها، وعجوز المووارد االقتصوادية األمريكيوة 

 . عن سد متطلبات حماية هذأ االمبراطورية
ي جامعة ييل، ومؤلف ، الباحث فمانويل فارلشتاينوينتمي إلى هذأ المدرسة 

وكووان قوود نشوور مقوواالا  3".السووالم األمريكووي انتهووى: نهايووة العووالم كمووا نعرفووه: "كتوواب
إن توجهووووات : "قووووال فيووووه 2002فووووي شووووهر آب  Foreign Policyفووووي مجلووووة 

الصووقور المحووافظين األمووريكيين الراهنووة لفوورض الهيمنووة األمريكيووة بووالقوة، ستفشوول 
                                                 

: ، بيوروتما بعد اإلمبراطورية دراسة في تفكد  النظدام األميركدي، (2004)، إيمانويل تود - 2
 . 13، ي2دار الساقي، ط

 . المرج  السابق عينه - 3
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يديول وجيوووة، فأمريكوووا لووون تسوووتطي  تحمووول الخسوووائر ألسوووباب عسوووكرية واقتصوووادية وا 
 ". البشرية والمادية الباهظة ألدوارها العسكرية

المبوادىء األساسوية للوردع بعود : )بعنووان 1995وفي دراسوة سورية كتبوت عوام 
نشرتها األسوشيتد برس، أنه ال ينبتوي للواليوات المتحودة أن تظهور ( الحرب الباردة

نمووا عليهووا أن تسووتفيد موون قوتهووا النوويووة حتووى تعطووي عوون  كقوووة عاقلووة وحكيمووة وا 
 .نفسها صورة العقالنية وهجومية اتهامية عندما تتعرض مصالحها للتهديد

إن مون الخطور الشوديد أن نظهور أنفسونا علوى أننوا أنواس : "وتقول هذأ الدراسوة
وأسوأ مون ذلوك أن نظهور أموام العوالم أننوا نحتورم أمووراا . عقالء ذوو أعصاب باردة

والبوود أن تكووون فووي حكوماتنووا . فة، مثوول القووانون والمعاهوودات الدوليووةصووبيانية سووخي
فوذلك . عناصر تظهر مستعدة للتصرف بجنون وتير قوادرة علوى ضوبط أعصوابها

  4".هو الذي يساعد على بث الخوف وتعميقه في قلب خصومنا
لقد ظهور شوتف أمريكوي بممارسوة سياسوة أحاديوة، كانوت بووادرأ قود بورزت فوي 

مووون التسوووعينيات عنووودما رفضوووت واشووونطن فوووي كوووانون األول عوووام النصوووف الثووواني 
 1998معاهوووودة أوتوووواوا المتعلقووووة باأللتووووام ضوووود األفووووراد، وفووووي تموووووز عووووام  1997

رفضووت االتفاقيووة الدوليووة المتعلقووة ب نشوواء محكمووة الجنايووات الدوليووة، كمووا رفضووت 
بالسياسوة وقد بلتت االستبدادية  5.بروتوكول كيوتو المتعلق بانبعاث تاز الكربون

بعوود أحووداث ( اإلرهوواب)األمريكيووة أن فرضووت علووى العووالم الحوورب ضوود مووا أسوومته 
محووور )كمووا أجبوورت العووالم علووى أن يقبوول معهووا مقولووة وجووود . 2001سووبتمبر  11
يران وكوريا الشمالية(الشر وكذلك تهديود . ، تاركة لنفسها حق تحديدأ في العراق وا 

ائي الصوواروخي، الووذي موون شووأنه كسوور الواليووات المتحوودة بنشوور درع الوودفاع الفضوو
التوووازن النووووي، وتمكووين الواليووات المتحوودة فووي حووال اكتمالووه موون إكمووال سوويطرتها 

 . على العالم
                                                 

4
 . ، لوموند ديبلوماتيك، آبالدولة العاصية، (2000)، نعوم تشومسكي – 
5

: ، بيوروتدراسة في تفك  النظام األمريكي: ما بعد اإلمبراطورية، (2004)مانويول ، إيتود – 
 .12دار الساقي، ي
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وقامت الواليات المتحدة باستفزاز الصين حين قامت بقصف سفارتها فوي 
بلتراد في أثناء حرب كوسوفو، واستفزت روسيا مون جوراء قيامهوا ببوث إذاعوي 

وتسووريب وثوووائق تحتووووي . أوروبووة الحووورة( راديوووو)يشوووانية عوون طريوووق باللتووة الش
رسال مستشوارين عسوكريين  على خطط لضربات ذرية ضد دول تير ذرية، وا 

قامة قواعد عسكرية في آسيا الوسطى  .إلى جورجيا، وا 
وعملووت الواليوووات المتحووودة علوووى تحويوول حلوووف األطلسوووي إلوووى ذراع لتنفيوووذ 

. خل فووي نزاعووات دون مشووورة األمووم المتحوودةسياسووتها القوميووة واسووتخدامه للتوود
مثول نووزاع الصووومال وعمليوة ثعلووب الصووحراء التووي اسوتهدفت العووراق فووي العووام 

انسحبت الواليات المتحدة من مؤتمر األمم المتحدة  2001وفي عام . 1998
لمناهضووة العنصوورية الووذي عقوود فووي دربوون فووي جنوووب إفريقيووة، احتجاجوواا علووى 

سوورائيلي والعنصوورية اإلسوورائيلية، ومسووألة االعتووذار وضوو  مسووألة االحووتالل اإل
 . في موضوع العبودية السوداء والتعويض عنها

وفرضووت الواليووات المتحوودة علووى الفلسووطينيين التنووازل عوون جميوو  القوورارات 
الخواي / 194/التي اتخذتها الجمعية العمومية لمصلحتهم، ومن ذلوك القورار 

الخووواي بتقسووويم فلسوووطين إلوووى  1947عوووام / 181/بعوووودة الالجئوووين، والقووورار 
 .دولتين عربية ويهودية

ورفضووت واشوونطن مشووروع إنشوواء محكمووة جنائيووة دوليووة، ورفضووت اتفاقيووة 
التوووي دعوووت إليهوووا ( أوف شوووور)مراقبوووة العمليوووات الماليوووة فوووي المنووواطق الحووورة 

الوووودول األوروبيووووة واقترحتهووووا منظمووووة التعوووواون والتنميووووة االقتصووووادية لمحاربووووة 
الوووذي تقووووم بوووه منظموووات المافيوووا والمخووودرات واإلرهووواب عوووام تبيووويض األمووووال 

ورفضت التوقي  على اتفاقية حقوق الطفل، وحظر استخدام األطفوال . 2001
وقامووت بتقلوويي حجووم المعونووة للبلوودان الناميووة بعوود . 1994فووي الحوورب عووام 
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الحوورب البوواردة إلووى النصووف تقريبوواا، حيووث لووم تعوود تصوول إلووى سووبعة مليووارات 
  6.عامدوالر في ال

لقووود طووورأ تحوووول علوووى  السياسوووة األمريكيوووة، وخصوصووواا الخارجيوووة، وذلوووك 
 . باالنتقال من البراتماتية إلى إيديولوجية التتيير
جمعت بين  2001أيلول  11إن السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث 

وشووعارها ( 1837-1829 جاكسددوننسووبة إلووى الوورئيس )المدرسووة الجاكسووونية 
والمدرسووووة ". البووووديل الوحيوووود للنصوووور هووووو النصوووور: "لشووووهيرا مددددا   رثددددرقووووول 

وتمثوول هووذأ المدرسووة ( 1921-1913 ولسددوننسووبة إلووى الوورئيس )الولسووونية 
تقليووداا أمريكيوواا وهووو نشوور القوويم األمريكيووة فووي العووالم، وخصوصوواا الديمقراطيووة 

وهووي فووي الوقووت عينووه الضوومانة األساسووية . باعتبارهووا رسووالة الواليووات المتحوودة
مبادىء المدرسة الولسونية، فاقترب  بوشوقد تبنى الرئيس . ا وسالمتهاألمنه

من فكر المحافظين الجدد الذين هم من المدرسة الولسوونية الداعيوة إلوى نشور 
 . ولكن الديمقراطية حسب مفهومه هو 7.الديمقراطية

سوووبتمبر إلوووى ازديووواد عووودد التووودخالت األمريكيوووة فوووي  11لقووود أديت أحوووداث 
خوورى، وكووذلك إلووى تصوواعد العالقووة بووين الووداخلي والخووارجي، شووؤون الوودول األ

 .. . فالخارجي صار داخلياا، واإلقليمي صار دولياا 
اسووووتراتيجية : "أصوووودر البيووووت األبوووويض وثيقووووة بعنوووووان 20/9/2002وفووووي 

كلموة  3000، تتوألف هوذأ الوثيقوة مون حووالي "األمن القومي للواليوات المتحودة
علوى التفكيور االسوتراتيجي األمريكوي الوذي  نستطي  من جراء قراءتهوا أن نقوف

يعكوووووس رؤيوووووة عووووودد مووووون الشخصووووويات فوووووي اإلدارة األمريكيوووووة الوووووذين يووووودعون 

                                                 
6

 . 26دار الفكر، ي: ، دمشقسبتمبر 11العرب وعالم ما بعد ، (2005)، برهان  ليون – 

7
، تواريي 1256، الحوار المتمدن، العودد محددات السياسة األمريكية، (2005)، منذر خدام- 

15/7/2005. 
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لتكوووريس الهيمنوووة  2001لالسووتفادة مووون الظووروف الناجموووة عوون أحوووداث أيلووول 
 .األمريكية على العالم

لقووود أصوووبحت فكووورة اسوووتباق العووودو والحووورب الوقائيوووة مكرسوووة فوووي السياسوووة 
ل أصبحت جزءاا من استراتيجيتها الجديدة، فالواليات المتحودة فوي األمريكية، ب

مووا باإلنابووة، ولكوون  اسووتراتيجيتها السووابقة كانووت تقوووم بحووروب إمووا باألصووالة وا 
بتطاء من الشرعية الدولية، إال في بعوض الحواالت فوي أمريكوا الالتينيوة التوي 

موووا يووووازي كانوووت تعووود فوووي أثنووواء الحووورب البووواردة مجوووال أمريكوووا الحيووووي، وهوووو 
أمووا ا ن فقوود كرسووت الواليووات . التوودخل السوووفييتي فووي المجوور وتشكوسوولوفاكيا

فالواليوات المتحودة تورى . المتحدة فكرة التودخل المباشور وبقورار أمريكوي صورف
أن الحروب االستباقية مون ا ن فصواعداا، قورار أمريكوي تمليوه مصوالح األمون 

تشكيل المؤسسات الدولية،  القومي وضرورته، وهذا األمر سيفضي إلى إعادة
 . وعلى األخي األمم المتحدة

إن الواليوووات المتحووودة لوووم تعووود بحاجوووة إلوووى الحلفووواء واألصووودقاء، أو حتوووى 
، وكوذلك لوم تعود العناصور 2003العمالء وخاصة بعد حورب العوراق فوي آذار 

الثقافيووووة واالجتماعيووووة للتوووودخل األمريكووووي منفصوووولة عوووون العناصوووور العسووووكرية 
 .واالقتصادية

ولفهووم طبيعووة السياسووة الخارجيووة األمريكيووة، والعواموول المووؤثرة فيهووا، قسووم 
الباحث محددات السياسة األمريكية إلى محوددات داخليوة ومحوددات خارجيوة، 

 .   وهو ما سيتم دراسته في الفصل األول من هذا البحث بشيء من التفصيل
 :يةالمحددات الداخلية للسياسة الخارجية األمريك: المبحث األول

توجووووود مجموعوووووة مووووون العوامووووول الهاموووووة فوووووي تشوووووكيل السياسوووووة الخارجيوووووة 
ولعوول أهووم المحووددات الداخليووة للسياسووة . بعضووها داخلووي وا خوور دولووي. األمريكيووة

 : الخارجية األمريكية التي سنتناولها في هذا المبحث بشي من التفصيل، هي
 (:المحافظون الجدد)الرؤية الفكرية لإلدارة األمريكية الحاكمة : المحدد األول
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موون القوورن العشوورين، مجموعووة  عرفووت الواليووات المتحوودة فووي الربوو  األخيوور
متنوعووة موون التيووارات والقوووى، بشووكل لووم تشووهدأ دولووة موون قبوول بهووذأ القوووة والنفوووذ، 
وكووان تيووار المحووافظين الجوودد موون أبوورز هووذأ المجموعووات التووي تحكمووت بسياسووة 

وال سوووويما علووووى صووووعيد المنطقووووة والشوووورق الواليووووات المتحوووودة خارجيوووواا، ومووووا تووووزال، 
 . األوسط بشكل عام

 من هم المحافظون الجدد   -1
 تأسوووووس تيوووووار المحوووووافظين الجووووودد علوووووى يووووود المفكووووور اليهوووووودي األلمووووواني

وعموول أسوتاذاا جامعيوواا  1938الووذي هواجر إلووى الواليوات المتحوودة عوام  ليوشدتراوس
ة التووي مثلووت الجووذور فووي جامعووة شوويكاتو، وأسووس مووا عوورف بالشتراوسووية الليبراليوو

 . األولى لفكر المحافظين الجدد
والمحووووافظون الجوووودد هووووو االسووووم األمريكووووي لمجموعووووة موووون النوووواس، كووووانوا 
معووروفين فووي مطلوو  السووبعينيات، ودخلوووا اإلدارات األمريكيووة المتعاقبووة، أو عملوووا 

جددور  فيهووا، لكوون قوووتهم العدديووة ونفوووذهم الواسوو  لووم يظهوور إال فووي إدارة الوورئيس 
 . االبن شبو 

وبوووووورز تيووووووار المحووووووافظين الجوووووودد كمجموعووووووة يهوديووووووة فاعلووووووة فووووووي اإلدارة 
األمريكيووة، لهووا أفكووار ومفوواهيم عنصوورية واضووحة ضوود العوورب والمسوولمين، مقابوول 

 . تمجيد إسرائيل وضمان ديمومة أمنها ووجودها وتفوقها
وينطلوووق هوووؤالء فوووي تفكيووورهم مووون فرضوووية مقلقوووة وهوووي أن الفرصوووة باتوووت 

الهيمنووة األمريكيووة علووى العووالم وخلووق أوضوواع إقليميووة جديوودة تخوودم  مواتيووة لبسووط
ن توومي ذلووك باسووتخدام العصووا األمريكيووة لكوول موون يخووالف أو  المصووالح األمريكيووة، وا 

  8.يعترض
 : نشأة المحافظين الجدد -1
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 4، العربيوة لإلعوالم، المحافظون الجدد يخططون البتالر العالم، (2003)، خليول العناني – 
 .حزيران
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ال بوودي موون النظوور إلووى المحووافظين الجوودد علووى أنهووم جوويالن موون المفكوورين 
 .  احداا والسياسيين، وليسوا جيالا و 

تبلوووور فوووي السوووتينيات مووون القووورن العشووورين وجووواءت أفكوووارأ رد فعووول : الجيووول األول
للظووروف الدوليووة والتحووديات الداخليووة التووي تعرضووت لهووا أمريكووا فووي الفتوورة الممتوودة 

في منتصف السوبعينيات مون القورن ) من الحرب العالمية األولى إلى حرب فيتنام 
 (. الماضي

المحوووافظين الجووودد فوووي فتووورة خووويم فيهوووا علوووى لقووود صوووعد الجيووول األول مووون 
الوورأي العووام األمريكووي شووعور بعوودم الثقووة فووي القوووة والسياسووة الخارجيووة األمريكيووة 
نتيجوووة لموووا حووودث فوووي فيتنوووام، لوووذا سوووعى الجيووول األول باألسووواس إلوووى إعوووادة الثقوووة 

 . المفقودة
فقد ظهر في تسعينيات القرن الماضي، وجواءت أفكوارأ : أما الجيل الثاني

معبووورة عووون الظوووروف األمريكيوووة والدوليوووة فوووي هوووذأ الفتووورة، فقووود ظهووور بعووود انتصوووار 
األب ثقوة األموريكيين فوي  بدوش أمريكا فوي الحورب البواردة، وبعود أن أعواد الورئيس

لوذا تبنوى الجيول (. 1991بفعل االنتصار في حرب عاصفة    الصحراء )جيشهم 
تهووووا وموقعهووووا الوووودولي تيوووور الثوووواني هوووودفاا مختلفوووواا وهووووو كيفيووووة اسووووتخدام أمريكووووا قو 

. المسووبوق كقطووب العووالم األوحوود فووي تحقيووق أهوودافها وتشووكيل العووالم وفقوواا لرؤيتهووا
ومن المحتمل أن يكون هنواك تنواقض بوين أفكوار كول جيول مون المحوافظين الجودد 

ولعول موا قوام بوه . وذلك ألن كل جيل نشأ في ظروف مختلفوة وآمون بأفكوار معينوة
االتحووواد السووووفييتي قووود دفعهوووم إلوووى االعتقووواد بوووأن  المحوووافظون الجووودد فوووي إسوووقاط

 . ارتكاب األخطاء مسو  طالما أن لديك مسوتاا أخالقياا ورتبة في استخدام القوة
لقد شكلت نهايوة الحورب البواردة وسوقوط االتحواد السووفييتي السوابق تحودياا 

أدى  كبيراا للجيل الثاني من المحافظين الجدد علوى مسوتوى السياسوة الخارجيوة، إذ
فشووووول المحوووووافظين الجووووودد فوووووي العثوووووور علوووووى عووووودو جديووووود إلوووووى صوووووعود أصوووووحاب 
التوجهوووات الواقعيوووة وسوووويطرتهم علوووى تيوووار المحووووافظين الجووودد، ونوووادى الواقعيووووون 



 

29 

 

بالتروي في إطالق مشاري  أمريكية كبرى، وفي استخدام القوة العسكرية األمريكية 
 . وفي زيادة نفقات الجيش األمريكي

ينيات، نسووج المحووافظون الجوودد شووبكة واسووعة لتعموويم ومنووذ منتصووف التسووع
: أفكارهم ونشرها، من بين مكوناتها األساسية مراكز تفكير ومؤسسوات بحثيوة مثول

معهوووود أمريكووووان إنتربرايووووز، ومشووووروع القوووورن األمريكووووي الجديوووود ومعهوووود هيدسووووتون، 
وصحف شوعبية . ناشيونال رفيو، وكومنتري: ومجالت فكرية واسعة االنتشار مثل

إيرفيند  ومن أهم الرمووز الفكريوة لهوذأ المدرسوة . وول ستريت جورنال: ئجة مثلرا
 .ونورمان بودروريتز وليام كريستولوابنه  كريستول

والمحوووافظون الجووودد كوووانوا فوووي السوووابق ديمقوووراطيين ليبوووراليين، عملووووا فوووي 
هنددددرا مجلووووة كووووومنتري، التووووي تمولهووووا اللجنووووة اليهوديووووة األمريكيووووة، وفووووي مكاتووووب 

 .  السيناتور الديمقراطي المشهور ب دارته المتشددة في السياسة الخارجية جاكسون
 
 :  فكار الفيلسوف ليوشتراوس و ثرها على فكر المحافظين الجدد -3

الجانب العملوي مون  ليوشتراوستشكل أفكار الفيلسوف اليهودي األلماني 
 : ممارسات المحافظين الجدد التي تتضمن

بوأن الحقيقوة األساسوية للمجتمو   شتراوسحيث يؤمن : ةالتأكيد على دور النخب -
والتووواريي يجوووب أن تتبناهوووا نخبوووة أو صوووفوة، ألن ا خووورين ال يملكوووون القووودرة علوووى 

 .التعامل م  الحقيقة
ولعوول المحووافظين . إني رجوول الدولووة الجيوود يجووب أن يعتموود علووى بطانووة خاصووة -

 . الجدد ينظرون إلى أنفسهم من هذأ الزاوية
الووودين للسووويطرة علوووى الجمووووع، وكوووذلك فووورض الووودين علوووى الجمووواهير  اسوووتخدام -

بعادأ عن الحكام  . وا 
طالق األكاذيب  - فالخداع هوو أسواس . من أجل حماية الحقيقة" النبيلة"الخداع وا 

. وبلتووت سياسووة الخوداع ذروتهووا فووي فضويحة إيووران كووونترا. الحيواة السياسووية بورأيهم
، إذ قوووام المحوووافظون الجووودد 2003عوووام ولعووولي الكذبوووة الكبووورى هوووي حووورب العوووراق 
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بتصوير تلك الحرب على أنهوا البدايوة لثوورة مسوتمرة لنشور الديمقراطيوة فوي الشورق 
 . األوسط

". المحووافظين الجوودد"وموون مظوواهر الخووداع أنهووم أطلقوووا علووى أنفسووهم اسووم 
وهوووم ليسووووا محوووافظين ألن المحوووافظين يعملوووون علوووى الحفووواظ علوووى الوضووو  القوووائم 

وقضوووايا هوووؤالء . ألخالقيوووة التقليديوووة، وعلوووى العوووادات المتعوووارف عليهووواوالمبوووادىء ا
ليسوت قضووايا المحووافظين التقليديووة كمنوو  اإلجهواض وفوورض الصووالة فووي الموودارس 

وهووذأ السووويطرة ال . مووثالا، إنمووا السووويطرة الكاملووة داخووول الواليووات المتحوودة وخارجهوووا
ا أن نخترعوه كموا ولدى تياب هوذا الخطور، علينو. تتحقق إال بوجود خطر خارجي

 9.شتراوسيقول 
يدعو إلوى  شتراوسوفي فترة السبعينيات، وفي أثناء الحرب الباردة، كان 

إن الديمقراطيووة التكووون قووادرة إال إذا كانووت قوووة : وكووان يقووول. عسووكرة الديمقراطيووة
وكووووان يوووودعو إلووووى زيووووادة تسوووولح الواليووووات المتحوووودة ورصوووود كوووول . عسووووكرية باطشووووة

الح، فالحرب فوي رأيوه، توربح بوالردع قبول أن تبودأ العمليوات االمكانات المتاحة للس
 . العسكرية والمعارك

أن الحكووووم يجووووب أن يكووووون بووووين أيوووودي النخبووووة  ليوشددددتراوسوموووون أفكووووار 
المثقفوووة، وأن علوووى الحكوووم االعتمووواد علوووى هوووذأ النخبوووة وجعلهوووا مووون خاصوووته لكوووي 

يمقراطيوة أن إن علوى الد: يقوول شدتراوسوكوان . تساعدأ في شؤون الحكوم والقورار
تسوووتتل كووول طاقاتهوووا لتحقيوووق أهووودافها، وسوووو  وجوووود سووولطوية مطلقوووة وديكتاتوريوووة 

 . فاشية
 : هم  فكار المحافظين الجدد -4

ينطلوق المحووافظون الجوودد فووي فكوورهم مون االعتقوواد بضوورورة الهيمنووة األمريكيووة 
علووى العووالم علووى الصووعيدين السياسووي والعسووكري فووي فتوورة مووا بعوود الحوورب البوواردة 
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،  ولئ  المحافظون الجدد األمريكيون ليسوا محافظين وال جدددا  ، (2003)، قيصر عفيف – 
 . 17، ي2003تموز  25صحيفة النهار، الجمعة 
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وهووذا مووا دفعهووم إلووى المطالبووة بتخلووي الواليووات المتحوودة عوون العديوود موون االتفاقيووات 
ويووورون أن القووووة العسوووكرية يجوووب أن تبقوووى أساسووواا للسياسوووة . والمعاهووودات الدوليوووة
ورفض المحافظون الجدد الثورة الثقافية التي اجتاحوت أمريكوا . الخارجية األمريكية

 . لثقافية وحقوق األقليات والنساء والشواذفي الستينيات والتي نادت بالتعددية ا
 10:األسس الفكرية للمحافظين الجدد بما يلي إيفرين  كريستولويلخي 

 .تشجي  الوالء القومي باعتبارأ شعوراا طبيعياا ومقدساا  -1
رفووووض مفهوووووم الحكومووووة العالميووووة التووووي تووووؤدي إلووووى نمووووط موووون االسووووتبداد  -2

 . العالمي
 . التمييز بين األصدقاء واألعداءيجب أن يتمت  رجال الدولة بأهلية  -3

 . ال تتخذ المصلحة القومية لدولة عظمى بالمعايير الجترافية -4

ومووون األفكوووار التوووي روجهوووا المحوووافظون الجووودد أني الخوووداع والكوووذب والتالعوووب 
أن " النخبوة"ويورون أن علوى . بالحقائق، لتنفيوذ تايوات سياسوية، أموور مسوموح بهوا

ن الشووعب وعوون خصووومها السياسوويين ألن ذلووك تحفووظ الحقووائق لنفسووها وتمنعهووا عوو
 . يمنحها قوة إضافية

وفوووي الشوووأن الخوووارجي يووودعو المحوووافظون الجووودد إلوووى تكوووريس سياسوووة القبضوووة 
الحديديوووة واسوووتخدام التفووووق العسوووكري األمريكوووي الكاسوووح لحمايوووة المصوووالح العليوووا 

 . تحققهاللواليات المتحدة التي تتماشى م  انتشار قيمها الحضارية االجتماعية و 
ويووورى المحوووافظون الجووودد أن إسووورائيل هوووي الصوووديق الوحيووود للواليوووات المتحووودة 
األمريكيووة فووي الشوورق األوسووط، موو  أن الحقيقووة هووي أنووه قبوول االلتووزام ب سوورائيل لووم 

 . يكن  للواليات المتحدة أعداء في الشرق األوسط
لنووزوع ويختلووف المحووافظون الجوودد نوعيوواا عوون االتجوواأ المحووافظ التقليوودي ذو ا

الووواقعي أو المووذهب االنعزالووي، فهووم ينحوودرون فووي التالووب موون اليسووار الراديكووالي، 
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 - Ivring Kristol : The neoconservative Persuasion, The Weekly Standard, August 

25,2003 
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الواليوات )وينطلقون من الرؤية الريتانية القائمة على اإليمان باالستثناء األمريكي 
   11(.المتحدة بصفتها إمبراطورية الخير المسؤولة عن اجتثاث الشر في العالم

سووة الخارجيووة فووي العووالم والشوورق األوسووط وقوود تمحووورت رؤيووة هووؤالء للسيا
  12:فيما يلي

 . المناداة بأن يكون ألمريكا القيادة في الساحة الدولية كقوة عظمى وحيدة -
التركيووووز علووووى السياسووووات العسووووكرية واألمنيووووة كأسوووواليب أساسووووية لتنفيووووذ الوووورؤى  -

 . واألهداف األمريكية
 . حتمالا ألمريكاتوجيه ضربات وقائية للدول التي تمثل تهديداا م -
العموووول علووووى نشوووور قوووويم الديمقراطيووووة وحريووووة اإلنسووووان وبنوووواء المجتموووو  الموووودني  -

وهوذأ هوي كذبوة المحوافظين )والمؤسسات السياسية وذلوك بفعول سياسوتها الخارجيوة 
 (. الجدد الكبرى

التمركز عند المصلحة األمريكية اإلسرائيلية بشكل مفرط، وحماية أمن إسورائيل  -
طريق تدخل أمريكي كبير إلعادة رسم خريطوة القووى فوي المنطقوة، وسالمتها عن 

 . والتحكم بخيراتها وثرواتها وناسها
الوووزعيم السياسوووي للمحوووافظين الجووودد فوووي كتابوووه  ريتشدددارد بيدددرلويتحووودث 

إن قيوام عوالم آمون : الذي كتبه بعود احوتالل العوراق، عون نتيجوة وهوي" نهاية الشر"
ذا تحقوق سويكون ذلوك . حرة، لم يتحقوق بعود يحكمه القانون، وتكون فيه الشعوب وا 

 13.بفضل الجيش األمريكي الذي سيحمي هذا الحلم
 : الجديد في فكر المحافظين في المرحلة الحالية -5
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الدار العربية للعلوم، : ، بيروت1001سبتمبر 11عالم ما بعد ، (2004)، السيد ولد  باه - 
 .41ي

12
، المحدددافظون الجددددد فدددي الواليدددات المتحددددة األمريكيدددة، (2004) ، صوووالح زهدددر الددددين – 

 . 11-10المركز الثقافي اللبناني، ي: موسوعة اإلمبراطورية األمريكية، بيروت
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 Richard Perl , David Frum : An end to evil , How to Win the war or terror, 

Random House ,2003 . P279 . 
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األب  بدددوش وهووذا لووم يكوون موجوووداا عنوود)إدخووال الوودين فووي السياسووة الخارجيووة  -
ود حتى إنه أصبح هناك شك فوي وجو(. 2001-1994 وكلينتون 1990-1994

 .العلمانية التي ني عليها الدستور األمريكي
اعتماد اإلدارة األمريكية الحالية في رسم سياستها الخارجية على مراكز أبحواث  -

ووصول عودد مون الشخصويات الداعموة إلسورائيل إلوى مراكوز . قريبة جداا مون إيبواك
ن اللووذا دو ددالس فيددث  وبددول وولفيتددز: صوون  القوورار فووي اإلدارة األمريكيووة مثوول

 .  وصال إلى البنتاجون
 . الجرأة في اللجوء إلى القوة في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية األمريكية -

وموون هنووا انبثقووت األطروحووات الكبوورى التووي توودت مألوفووة فووي الخطوواب السياسووي 
رفووووض تراجوووو  القوووووة األمريكيووووة، تثمووووين األدوات الحربيووووة، :    )األمريكووووي الحووووالي

مسوووووتبدة، والوضووووووح األخالقوووووي والرهوووووان علوووووى الهيمنوووووة القطيعوووووة مووووو  األنظموووووة ال
  14(.األمريكية بوصفه مسلكاا لضمان أمن العالم ورفاهيته

 : على الرؤية الفكرية للمحافظين الجدد 1001 يلول  11 ثر  حداث  -6
، كفرصوووة ذهبيوووة لتيوووار 2001جووواءت أحوووداث الحوووادي عشووور مووون أيلوووول 

ورؤيتووه عمليوواا إزاء العوورب والمسوولمين  المحووافظين الجوودد، لتجسوويد مفاهيمووه وأفكووارأ
األموووريكيين داخووول الواليوووات المتحووودة أوالا، ومووون ثوووم فوووي الخوووارج، مووون جوووراء حملوووة 

الحورب "بقولوه " زليوة لسوان"االبن وقد عود فيموا بعود  بوش شرسة عبر عنها الرئيس
 ". الصليبية

إلووى تبنووي المحووافظين الجوودد لووثالث  2001لقوود أديى وقوووع أحووداث أيلووول 
 : ار جديدة هيأفك

                                                 
14

-  William Kristol, Robert Kagan: Toward a neo-Reganite Foreign Policy, Foreign 

Affairs, Juil, Augst,1996 . 
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تقسوووووويم العووووووالم إلووووووى محووووووور للخيوووووور ومحووووووور للشوووووور دون  –الحوووووورب االسووووووتباقية )
اسوووتعمال القووووة ضووود محوووور الشووور علوووى قاعووودة مووون لووويس معنوووا فهوووو  –15وسوووطية
 (. ضدنا

" يوووم العووار"  هنددرا كيسددنجرسووبتمبر كمووا وصووفها  11لقوود كانووت أحووداث 
ديدة ب دخال مفهومين جديدين فقامت اإلدارة األمريكية الج. الذي البد من الثأر له

 : في التفكير االستراتيجي األمريكي
هووووو أن التهديوووود األهووووم ألموووون الواليووووات المتحوووودة يقوووو  علووووى نقطووووة : المفهوووووم األول

التقاط  بين الراديكالية والتقدم التكنولوجي، سوواء أكانوت الراديكاليوة سومة لدولوة أم 
ة تحووووت تصوووورف أي منهمووووا لجماعووووة سياسووووية، وسووووواء أكانووووت التكنولوجيووووا الحديثوووو

 . أم ال( يتركز هذا في منطقة العالم اإلسالمي)
يتعلق بأن الواليات المتحدة لن تنتظر حتوى تتعورض للهجووم لكوي : المفهوم الثاني

نما سيكون عليها أن تبادر بالهجوم بمجرد إدراكها للتهديد  16.تقوم بالرد عليه وا 
 : رئيس بوش االبنتأثير المحافظين الجدد على سياسة إدارة ال -7

إن التحوووووديات التوووووي تواجههوووووا السياسوووووة األمريكيوووووة الحاليوووووة ليسوووووت نتاجووووواا 
للمحوووافظين الجووودد أو اليموووين األمريكوووي وحووودأ، بووول هوووي نتيجوووة ألزموووة عاموووة فوووي 
النظوام السياسوي األمريكوي شوارك فوي صونعها اليسوار واليموين األموريكيين معواا فووي 

 . العقود األخيرة
                                                 

واالسوووتخدام السياسوووي للشووور لوووه . شووور هنوووا هوووو فكووورة الهوتيوووة، لووويس لوووه تووواريي وال دوافووو ال - 15
الوجوووه األول هوووو أن اإلنسوووان ال يسوووتطي  التعوووايش مووو  الشووور، وال يسوووتطي  أن يتيووورأ، : وجهوووان

إن : والوجووه الثوواني. فالشور يجووب إزالتووه، والحوورب ضوود الشوور هووي حوورب دائمووة، حوورب بووال هدنووة
 . لشر تسو  أي تحالفالمعركة المانوية ضد ا

، ترجموة 2005ينواير  29،  مريكدا واإلسدالم السياسدي، (2005)، محموود معمداني: للمزيد انظر
 http://www.mafhoum.com/press7/226c20.htm : على ال ابط .أحمد زكي

16
، مجلوووة  مريكيدددة يمدددين محدددافظ  م نازيدددة جديددددة  اإلدارة األ، (2003)، مووودحت  يدددوب – 

 .33-30، حزيران، ي214، العدد الشاهد
 

http://www.mafhoum.com/press7/226c20.htm
http://www.mafhoum.com/press7/226c20.htm
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وا قووووة سياسوووية بوووذاتهم بقووودر مووواهم قووووة سياسوووية فالمحوووافظون الجووودد ليسووو
بالظروف السياسوية التوي تتواح لهوم، وبوالرئيس الوذي يسوتم  إلويهم، ويتعواون معهوم 

فتوأثير المحوافظين الجودد علوى السياسوة األمريكيوة يقووى ويضوعف . وينفذ خططهوم
 . حسب الظروف الدولية واإلقليمية

" توحيوود التخطوويط الوودفاعي"وكووان المحووافظون الجوودد قوود تحوودثوا فووي وثيقووة 
ضد الدول التي    Preemptiveعن ضرورة اعتماد الضربة الوقائية 1992عام 

االبون، وهوو  بدوش تمتلك أسلحة دمار شامل، وهو الكالم نفسه الذي رددأ الرئيس
 The Bush Doctrine .17"بوشمبدأ "ما أسماأ بعض الصحفيين 

بووووادر علوووى أن اإلدارة االبووون ظهووورت  بدددوشومووو  الواليوووة الثانيوووة للووورئيس 
خارطوووة الطريوووق التوووي  بدددوشاألمريكيوووة تتخوووذ مسووواراا جديوووداا، حيوووث تبنوووى الووورئيس 

عارضووها المحووافظون الجوودد، وكووذلك تووم االنسووحاب موون تووزة واإلعووداد لمفاوضووات 
ووجووه بعووض المسووؤولين فووي البيووت األبوويض اللوووم للمحووافظين . الدولووة الفلسووطينية

تون لخططهووم السياسوية لموا بعود الحورب علووى الجودد وبعوض المسوؤولين فوي البنتوا
 . العراق

ويعوود تتلتوول العناصوور اليهوديووة ذات التوجووه اإلسوورائيلي فووي إدارة الوورئيس 
بيددددل االبوووون امتووووداداا للوضوووو  الووووذي كووووان قائموووواا فووووي إدارة الوووورئيس األسووووبق  بددددوش

، حيث إنه ألول مرة في تاريي الواليات المتحدة تولت مناصب تتحكم في كلينتون
فقوود شووتلت مناصووب وزارة الخارجيووة . سووتراتيجية األمريكيووة وسياسووتها الخارجيووةاال

والدفاع ورئاسة األمن القومي واالستخبارات األمريكية، كما كان اليهود قد حصلوا 
وكووان فووي الكووونجرس . موون المناصووب االتحاديووة%  50علووى  كلينتددونفووي إدارة 

                                                 
17

 ولئددد  المحدددافظون الجددددد األمريكيدددون ليسدددوا محدددافظين وال ، (2003)، قيصووور عفيدددف - 
 . 17، مرج  سابق، يجددا  
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نائبوووواا فووووي مجلووووس     27األمريكووووي حينئووووذ عشوووورة موووون اليهووووود فووووي مجلووووس الشوووويو  و
 18.النواب

يهوديوووواا أمريكيوووواا بيوووونهم إسوووورائيليون،  24االبوووون  بددددوشوفووووي إدارة الوووورئيس 
والمناصووووب التووووي  بددددوش والجوووودول التووووالي يوضووووح عوووودد اليهووووود فووووي إدارة الوووورئيس

  19:يشتلونها
 

 اليهود في إدارة الرئيس بوش االبن                
 

 نائب وزير الدفاع بول وولفيتز

 وكيل وزارة الدفاع الس فيثدوت

 أحد مستشاري الرئيس لألمن القومي إليوت  إبرامز

 وكيل وزارة الدفاع ويحمل الجنسية اإلسرائيلية دوف زخيم

 رئيس مجلس سياسات الدفاع التاب  للبنتاجون ريتشارد بيرل

مووووووووودير إدارة التخطووووووووويط السياسوووووووووي فوووووووووي وزارة  ريتشارد هاس
 الخارجية

 مثل التجاري للواليات المتحدة  بدرجة وزيرالم روبرت زوليك

 وكيل وزارة الخارجية مارك تروسمان

 رئيس بنك التصدير واالستيراد ميل سيبمبلر

 مدير السياسات في مكتب الرئيس جونسوا بولتون

 أحد مستشاري الرئيس ستيف تولد سميث

 رئيس وكالة ناسا للفضاء والطيران دانييل سول تولدن

                                                 
18

، ، مرجو  سوابقاإلدارة األمريكية يمين محافظ  م نازية جديدة  ، (2003)، مدحت  يوب - 
 .  36ي

19
 .24/10/2002جريدة األهرام ،  – 
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 مستشار في ديوان الرئاسة نآدم تولدما

جوزيوووووووووووووف جيلووووووووووووودن 
 هورن

 مستشار في ديوان الرئاسة

 المدير السابق لالئتالف الجمهوري اليهودي كريستوفر جيرستاين

 مساعد وزير الخزانة مارك رويمبرتر

 نائب وزير التجارة صمويل بودمان

 نائب وزير الخارجية بوني كوهين

 خارجيةمساعد وزير ال لينكولين بلومفيلد

 مدير معهد الخدمة الخارجية لتدريب السفراء روث ديفز

 مستشار للبنتاجون هنري كيسنجر

 مستشار للبنتاجون جيمس شليسنجر

 مستشار لألمن القومي روبرت ساتلوف

إن تيار المحافظين الجدد في الواليات المتحودة األمريكيوة : خالصة القول
 20:هو تيار

ن الووذين يسوويطرون علووى العسووكريين فووي أوقووات عنصووري متطوورف، موون الموودنيي -
الحوووورب، حيووووث لووووم يخوووودم معظمهووووم فووووي الجوووويش األمريكووووي، ولووووم يعرفوووووا الحيوووواة 

 . العسكرية
أمركة "ال يجيد سوى لتة القوة والحرب، ويعمل على عسكرة السياسة األمريكية  -

 ". العالم
ويعود الكيوان يعمل على إحالل المصلحة اإلسورائيلية قبول المصولحة األمريكيوة،  -

 . الصهيوني في المنطقة ضرورة وحاجة أمريكية ال تنى عنها

                                                 
20

، مرجو  المحدافظون الجددد فدي الواليدات المتحددة األمريكيدة، (2004)، صالح زهر الدين - 
 .29-28سابق، ي
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اليهوووودي األمريكووي موون أصوول ألموواني، وهوووو  ليوشددتراوسيلتووزم بقوووة بكتابووات   -
 .بمنزلة األب الروحي له

 . يؤمن بالحرب االستباقية، وبالنزعة العسكرية المجردة لتحقيق أهدافه  -

وينوادي باإلمبرياليووة، وبعظمووة أمريكووا إلووى " أمريكيووةإمبراطوريووة "يؤيود علنوواا فكوورة  -
 . األبد

يسووووخر موووون رأي ا بووووواء المؤسسووووين الووووداعي إلوووووى أن تبقووووى الواليووووات المتحووووودة  -
 . محايدة

 . مستعد إلعادة رسم خريطة الشرق األوسط بالقوة -

يؤيوود إسوورائيل وحوووزب الليكووود تأييوووداا علنيوواا تيووور مشووروط، ويعمووول علووى إبقائهوووا  -
فوووي جميووو  المجووواالت علوووى الووودول العربيوووة، وصووووالا لتربعهوووا علوووى عووورش  متفوقوووة

 . اإلمبراطورية االقليمية

. يخترع األخطار في الخارج مثلما يخترعها في الداخل لتسويغ منطقه التدميري -
الووذي قووال قبوول " مايكددل ليدددين"كمووا يعبوور عوون ذلووك صووراحة أحوود رموووز هووذا التيووار 

إن هنووواك حاجوووة إلوووى حوووادث بيووورل هووواربور : )2001أيلوووول  11عوووام مووون أحوووداث 
جديوود لحشوود تأييوود الشووعب األمريكووي لطموحووات المحووافظين الجوودد، وهووي ضوومان 

 (.  هيمنة سياسية واقتصادية على العالم

يرى هذا التيار أن على النخبة أن تحفظ الحقائق لنفسها وتمنعها عون الشوعب،  -
  .وعن خصومها السياسيين ألن ذلك يمنحها قوة إضافية

وأخيووووراا البوووودي موووون اإلشووووارة إلووووى أن نفوووووذ المحووووافظين الجوووودد أكبوووور كثيووووراا موووون 
من جميو  % 17فهؤالء ال يزيدون على . حجمهم، وتحالفهم م  المسيحيين الجدد

مسووويحيي أمريكوووا، وأهوووم مووون ذلوووك أنهوووم أقليوووة بوووين اليهوووود األموووريكيين، فهوووؤالء فوووي 
لووم يحصوول علووى  جددور  بددوشو تووالبيتهم العظمووى موون الووديمقراطيين الليبووراليين، 

وهوذا موا سونتناوله فيموا . أكثر مون عشورة فوي المئوة مون أصووات اليهوود األموريكيين
 . بعد بشيء من التفصيل
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لووويس كووول موووا تخطوووط لوووه الواليوووات المتحووودة : وهنوووا البووود مووون التأكيووود علوووى أنوووه
والتجووارب كثيووورة فووي هووذا المجوووال، ألن . ومحافظوهووا الجوودد يجووب أن يكوووون نافووذاا 

 . القوة تستطي  أن تدمر وتقتل ولكنها ال تستطي  أن تحل السالمسياسة 
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 : دور الدين في السياسة الخارجية األمريكية: المحدد الثاني
تمثل قضوية الودين واحودة مون أهوم القضوايا فوي المجتمو  األمريكوي، فعلوى  

لمانيووة والفصوول بووين الوورتم موون أن الدسووتور األمريكووي وتعديالتووه يؤكوودان علووى الع
الوووودين والدولووووة، فوووو ن الوووودين كووووان ومووووا زال يمثوووول عنصووووراا أساسووووياا موووون عناصوووور 

فالحيواة األمريكيوة تخضو  لنظوام مون القويم تتفاعول . خصوصية المجتم  األمريكي
داخله العديد من األديوان، ولكون بودرجات مختلفوة تفصول بينهوا مسوافات اجتماعيوة 

 21.هذأ التعددية واتجاهات مذهبية وفكرية تؤكد على
العقيوووووووودة ( التطهيريووووووووون)لقوووووووود حموووووووول المهوووووووواجرون الجوووووووودد البيوريتووووووووانيون 

ولكونهم طوردوا واضوطهدوا، . البروتستانتية، التي كانوا يحاولون تطبيقها في إنكلتورا
وألن المهوواجرين الجوودد (. إنكلتوورا الجديوودة)التووي أسووموها     . فهوواجروا إلووى أمريكووا

22.وا قوة تالبة، فسادت كنيستهم وساد مذهبهمكانوا من البروتستانت فقد كان
 

إن االهتمووام بالشوورق األوسووط موون قبوول السياسووة الخارجيووة األمريكيووة لوويس 
جديوداا، فمنوذ القوورن التاسو  عشور كانووت المنطقوة أرض تبشوير للعديوود مون الكنووائس 

أموا ". دولوة إسورائيل"البروتستانتية وبعضها لوم تكون تنظور بعوين الرضوا إلوى إنشواء 
وعات األصولية التي تقرأ النصوي المقدسة قراءة حرفية، فقد رأت في قيام المجم

 .الدولة العبرية تحقيقاا للنبوءات التوراتية
 : العالقة بين الدين والدولة في الواليات المتحدة األمريكية -1

إن تووووأثير الوووودين موجووووود منووووذ البوووودايات األول لتكوووووين المجتموووو ، فأصوووول 
الفوارون ( البيوريتانيون)لى تلك المستعمرات التي أسسها المجتم  األمريكي يعود إ

موون االضووطهاد الووديني فووي أوروبووة التربيووة كووي يعبوودوا ا  علووى طووريقتهم الخاصووة 

                                                 
21

 - Catherine L.Albanese , America : Religions and Religions , (California : Wads 

Worth   Publishing Company , Second Edition , 1992 ) PP.11-14 .                                

                              
22

قانون )   األصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية األمريكية(2002)، سومير مر قس - 
مكتبوووة الشوووروق الدوليووووة، : ، القووواهرة 3، اإلمبراطوريووووة األمريكيوووة، ج(الحريدددة الدينيدددة نموذجدددا  

 .270-269ي
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فووووالمجتم  األمريكووووي مجتموووو  موووون 23.فووووي الوووودنيا الجديوووودة التووووي طالمووووا حلموووووا بهووووا
 . المهاجرين كان الدين جزءاا من تكوينه اإليديولوجي

م،  1492الكتشواف أمريكوا عوام  كريستوف كولومبوس لقد كانت متامرة
فمبووودأ . كموووا أن الدسوووتور األمريكوووي توووأثر بوووالفكر الوووديني. متوووامرة دينيوووة باألسووواس

الفصل بين السولطات، وفكورة الضوبط والتووازن بوين الكوونجرس والرئاسوة تعوود إلوى 
لكمووووال فووووي ازدواجيووووة الطبيعووووة اإلنسووووانية أي ا( التطهيووووريين)اعتقوووواد البيوريتووووانيين 

 24.من جهة، والنقي منذ الخطيئة األولى من جهة أخرى( السيمو)
، والمووذهب الوورئيس *فالمسوويحية هووي الديانووة األولووى فووي الواليووات المتحوودة

هووو البروتسووتانتية والووذي ينقسووم إلووى عوودة طوائووف، أكبرهووا هووي الطائفووة المعمدانيووة 
منصوووب سووووى رئووويس ولوووم يتقلووود هوووذا ال. والتوووي يوووأتي منهوووا دائمووواا رئووويس الجمهوريوووة

 25(.1963-1961) جون كنداكاثوليكي واحد هو 
لقد شعر البروتستانت بالمزاحمة مون قبول الكاثوليكيوة، األمور الوذي دفعهوم 

وقوود تووم لهووم ذلووك حووين تقوورر إدخووال مبوودأ . إلووى المطالبووة بفصوول الوودين عوون الدولووة
ام والووذي عوودي التعووديل الدسووتوري األول عوو. الفصوول فووي صوولب الدسووتور األمريكووي

 26.م1789

                                                 
23

-  Catherine L.Albanese , America : Religions and Religions , PP462 .                       

                                  
24

، اإلمبراطوريووة علمانيددة  م متدينددة الدددين والسياسددة فددي  مريكددا، (2001)ل، رضووا هددال - 
 .245مكتبة الشروق، ي: ،القاهرة1األمريكية،ج

 . ثم اليهودية يليها اإلسالم *
25

 . 206، ي1، اإلمبراطورية األمريكية، جالتنور الديني في  مريكا، (2001)، إكرام لمعي - 

26
)   األصدددولية البروتسدددتانتية والسياسدددة الخارجيدددة األمريكيدددة (2002)، سووومير مدددر قدددس  -

 . 273-272، مرج  سابق، ي(قانون الحرية الدينية نموذجا  
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تومدددداس وضوووو  هووووذا الووووني )وال يوجوووود ديوووون رسوووومي وال كنيسووووة رسوووومية 
ألنوه خشوي أن ( الذي أصبح الورئيس الرابو  للواليوات المتحودة األمريكيوة جيفرسون

 27.تفرض إنكلترا مذهبها المسيحي وكنيستها
وتمتن  الدولة عن تمويل أي مؤسسة دينية مون الخزانوة العاموة، وال تموول 

 28.الدينية من المال العام، حتى ال ترسي ديناا أو مذهباا معيناا  الدولة المدارس
إن االنفصوووال بوووين الووودين والحيووواة السياسوووية فوووي التقاليووود التربيوووة هوووو انفصوووال     

نظووري صوواته الفقووه التربووي فووي محاوالتووه إليجوواد حوول للمشووكالت السياسووية التووي 
لمبالتووات الكنيسووة كانووت تعوواني منهووا الوودول التربيووة فووي العصووور الوسووطى نتيجووة 

ن هووووذا االنفصووووال لووووم تتقبلووووه المرجعيووووة . الكاثوليكيووووة فووووي ممارسوووواتها السياسووووية وا 
األصوولية لثقافووة هووذأ المجتمعووات لتعارضووه موو  التصووور القووائم للعالقووات السياسووية 
والذي تشوكل القويم المسويحية أحود أهوم عناصورأ، ولتجاهلوه لواقو  الحركوة السياسوية 

 . ي يعد الدين عامالا مؤثراا في تشكيلها وتوجيههاواالجتماعية التربية الت
 : إن الدين في الواليات المتحدة يتزاوج بين قراءتين

وهووو مجموعووة موون الطقوووس والرموووز الدينيووة وشووبه الدينيووة : الوودين الموودني -
 . التي تطب  الحياة األمريكية

الووذي يتكووون موون جماعووات وكنووائس مختلفووة، إذ يبوودو أن : والوودين المتوودين -
صوراع يتركوز بووين الجماعوات المختلفوة فووي إطوار دائورة التووأثير فوي حقوول ال

الوودين العووام، وهووو حقوول معقوود تأخووذ فيووه العناصوور الدنيويووة عووامالا موازيوواا 
 29.للعناصر الدينية

                                                 
27

، مرجو  سوابق،  علمانيدة  م متديندة   الدين والسياسة في  مريكدا، (2001)ضوا ، ر هالل - 
 .247ي 

28
 . 249المرج  السابق، ي - 

29
. م 27/6/2004، األحووووووووود شدددددددددبكة النبدددددددددأحقوووووووووائق الووووووووودين والسياسوووووووووة فوووووووووي أمريكوووووووووا،   - 
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وعلى الرتم من أن دستور الواليات المتحدة يوني علوى فصول الودين 
ألمريكوووي، عووون الدولوووة، فووو ن دور الووودين لوووم يتوووب عووون القووورار السياسوووي ا

 .وخاصة عندما يتعلق األمر بالشرق األوسط
ومووووون الطووووورق التوووووي أصوووووبح فيهوووووا الووووودين منخرطووووواا فوووووي الحيووووواة السياسوووووية 
األمريكية، عمل الجماعات الدينية كجماعات مصالح ومحاولتها التأثير على 
المسووار السياسووي بأسوواليب متنوعووة وتظهوور الكتووب ذات الموضوووعات الدينيووة 

كثوور مبيعوواا، كمووا أن هنوواك مئووات المواقوو  األمريكيووة علووى فووي قائمووة الكتووب األ
 –شووبكة االنترنووت مخصصووة للوودين، وأصووبحت المنظمووات الدينيووة المحافظووة 

 .  أكثر فعالية في السياسة في العقود الماضية –األصولية بوجه خاي
الدولووة العلمانيووة التووي يووني دسووتورها علووى فصوول )ففووي الواليووات المتحوودة 

ألوف قسويس إنجيلوي،  80، يعمول فيهوا محطة دينية 1400 (الدين عن الدولة
أكثووووريتهم السوووواحقة موووون أتبوووواع هووووذأ المدرسووووة التووووي تعوووود إسوووورائيل تجليوووواا إلهيوووواا 

 30.وتجسيداا لنعمه من أجل خالي بني البشر
المجتم  األمريكي مجتم  علماني، والمجتم  العلماني بوجه عوام يورفض 

دولووة، ولكنووه ال يوورفض القوويم الدينيووة المؤسسووة الدينيووة أو يفصوول بينهووا وبووين ال
 31.الضابطة للمجتم 

ن اهتمام المجتمو  األمريكوي بالودين هوو اهتموام علوى المسوتوى الفوردي،  وا 
فالووودين قضووووية فرديووووة تمامووواا، وهووووذا ضوووود التووودين فووووي المجتمعووووات الشوووورقية أو 

   32.اإلسالمية والتي يتلب فيها التدين الجماعي
 
 

                                                 
30

 .77دار النفائس، ي: ، بيروتفي القرار األمريكي الدين، (2003)، محمد السما  - 

31
 .205، مرج  سابق، يالتنور الديني في  مريكا، (2001)، إكرام لمعي - 
32

 .204المرج  السابق، ي - 
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 :الصهيونية المسيحية -1
ضافة إلى وجود حركة صوهيونية يهوديوة، ف نوه توجود حركوة صوهيونية باإل 

حركوووة دعووووة دينيوووة مسووويحية، تووودعو إلوووى : والصوووهيونية المسووويحية هوووي. مسووويحية
العصوومة الحرفيووة للكتوواب المقوودس والعووودة الحقيقيووة للمسوويح، وقيووام حكمووه األلفووي 

ودة وصووهيونيتها تووأتي موون دعوتهووا إلووى وجوووب عوو33.الووذي تكووون القوودس عاصوومته
، تحقيقووواا للنبووووءات التوراتيوووة التوووي يوووؤمن بهوووا (فلسوووطين)اليهوووود إلوووى أرض الميعووواد 

 . المسيحيون
ف نه يطلق عليها أحياناا ( الصهيونية المسيحية)وباإلضافة إلى هذا االسم  

الصهيونية )أو ( األصولية اإلنجيلية)أو ( األصولية المسيحية: )أسماء أخرى مثل
 (. تير اليهودية

ي الحركتان الصوهيونية اليهوديوة والصوهيونية المسويحية عنود مشوروع وتلتق 
ألنهوم يورون أن 34.إعادة بناء الهيكل في الموق  الذي يقوم عليه المسوجد األقصوى

من يهيمن على جبل الهيكل يهيمن على القدس، ومن يهيمن على القودس يهويمن 
 35.على أرض إسرائيل

 : نشأة الصهيونية المسيحية -3
هيونية المسوووويحية األمريكيوووة منووووذ العقووود الخووووامس فوووي القوووورن انبثقوووت الصووو

 36.بعقود هرتزلالتاس  عشر، أي قبل صهيونية 
ناثدددان فوووي العصووور الحوووديث كوووان ( الصوووهيونية)وأول مووون اسوووتخدم عبوووارة 

االنبعاث القوومي للشوعب اليهوودي فوي : "ونشر كتاباا بعنوان. 1892عام  بيرنباوم

                                                 
33

                    ،سدر تبندي  مريكدا لمشداري  اليهدود: الصهيونية المسيحية، صالح بن عبودا ، الهذلول - 
  magazine.com-WWW.albayan 

34
 . 71دار الشروق، ي: ، ترجمة محمد السماك، القاهرةيد اهلل، (2000)، تريس ها لسل - 
35

 .68المرج  السابق، ي - 
36

، المسددديأل األمريكدددي وصدددهيون الددددين والسياسدددة فدددي  مريكدددا، (2001)، رضوووا هدددالل - 
 .   195مكتبة الشروق، ي: ، القاهرة 2ج اإلمبراطورية األمريكية،

http://www.albayan-magazine.com/
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أموووا تعبيووور الصوووهيونية  1893.37فوووي عوووام  وذلوووك" وطنوووه كحووول للمشوووكلة اليهوديوووة
فووي وصووفه لمؤسووس الصووليب تيددودور هرتددزل المسوويحية فكووان أول موون اسووتخدمه 

وكووان دونانووت موون األثريوواء الووذين موودوا يوود العووون . هنددرا دونانددتاألحموور الوودولي 
إلوى الحركووة الصووهيونية اليهوديوة، وكووان واحووداا موون شخصويات مسوويحية قليلووة جووداا 

الصووهيوني األول الووذي عقوود فووي مدينووة بووال فووي سويسوورا عووام  دعيووت إلووى المووؤتمر
1897.38 

األب الشرعي للحركة الصهيونية المسيحية في  جون نلسون داربيويعد 
 39.الواليات المتحدة

ولموا يئسووت حركووة اإلصووالح الووديني البروتسوتانتي موون تحويوول اليهووود إلووى 
وكووان فووي . خلي موونهمالبروتسووتانتية تبنووت الوودعوة لعووودة اليهووود إلووى فلسووطين للووت

وكوان تعريوف الصوهيوني المسويحي بأنوه 40.ذلك إعالن نشأة المسويحية الصوهيونية
 1841) ويليدام بالكسدتونويعود 41.المسيحي الذي يقدم الودعم للحركوة الصوهيونية

الممووول والرحالووة والمبشوور اإلنجيلووي موون أبوورز المسوويحيين الصووهيونيين ( 1935 –
قدددال فدددي  ثنددداء زيارتدددر إلدددى  وهدددو الدددذا. ركوووةاألموووريكيين الوووذين أطلقووووا تلوووك الح

إّن فلسددطين  رب بددال شددعب : "الشددعار المشددهور 1111فلسددطين للحددج عددام 
 42".ويجب  ن تعطى لشعب بال  رب

                                                 
37

 - - Walter Laqueur , A History of Zionism (London , Weidenfed Nicolson, 1972 ) p 

. 589 . 
  . 16، مرج  سابق، يالدين في القرار األمريكي، (2003)، محمد السما  -38
39

 - Donald E. Wagner, Anxious for Armageddon, (Waterlow, Ontario, Herald Press, 

1995 ) P.P 81- 88.        
40

، مرجو  المسديأل األمريكدي وصدهيون الددين والسياسدة فدي  مريكدا، (2001)، رضا هالل- 
 .193سابق، ي

41
 - - Colin Chapman , Whose promised land , Israel or Palestine ? revised edition ( 

Oxford , Lion, 2002 )  p . 274 .                                                                                        
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، مرجو  المسديأل األمريكدي وصدهيون الددين والسياسدة فدي  مريكدا، (2001)، رضاهالل - 
 . 197 -196سابق، ي
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لقوووود أخووووذت األصووووولية المسوووويحية بووووالتكون موووو  بوووودايات القوووورن العشوووورين، 
وتبلوووورت فكريووواا فوووي أعقووواب نشووور سلسووولة مووون اثنوووي عشووور مجلوووداا  تحوووت عنووووان 

تضم تسعين مقاالا حررها مختلف الالهوتيين البروتستانت المعارضين ( صولاأل)
 43.لكل تسوية أو حل وسط

نقطة تحول مهمة في تاريي األصولية البروتسوتانتية،  1942ويعتبر عام 
وتعود هووذأ الرابطووة الكيووان التنظيمووي ( الرابطووة الوطنيووة لإلنجيليووين)حيوث تأسسووت  

  44.س األصولية في أمريكاالذي يضم تحت مظلته آالف الكنائ
وموووووو  نهايوووووووة السوووووووبعينيات سوووووواعدت التقلبوووووووات االجتماعيوووووووة و السياسوووووووية 
واالقتصوووادية فوووي المجتمووو  األمريكوووي علوووى تهيئوووة األرض الخصوووبة للمجموعوووات 

وحصووولت متتيووورات داخووول الطائفوووة . األكثريوووة األخالقيوووة: الدينيوووة المتعصوووبة مثووول
النقوواط المشووتركة التووي تجمعهووا موو   اليهوديووة األمريكيووة، وأصووبح هنوواك العديوود موون

 . اليمين المسيحي
فحركة المسيحية األصولية لم تتحوول إلوى حركوة سياسوية بوالمعنى الودقيق 

قبول ( سواء أكانت تنفيذية أم تشوريعية)إال في السبعينيات، إذ لم تس  إلى السلطة 
موون  ثوم تووالى صوعود اليمووين المسويحي فوي الثمانينيوات والتسوعينيات45.السوبعينيات

القووورن العشووورين، حتوووى أصوووبح قووووة موووؤثرة فوووي انتخابوووات الرئاسوووة والكوووونجرس، إذ 
أي . )مووون القاعووودة التصوووويتية فوووي الواليوووات المتحووودة% 25أصوووبح يسوووتحوذ علوووى 

  46(.أضعاف األصوات اليهودية 10حوالي 
 : األسس الفكرية للصهيونية المسيحية -4
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قدانون ) نتية والسياسة الخارجيدة األمريكيدة  األصولية البروتستا(2002)، سميرمر قس - 
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 . 276المرج  السابق نفسه، ي  - 
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وعلوووى النقوويض تمامووواا، كانووت العالقووة بوووين البروتسووتانت واليهوووود حميمووة، 
 . كانت العالقة بين البروتستانت والكاثوليك

. مكانووة خاصووة لوودى البروتسووتانت -كوووطن لليهووود -لقوود احتلووت فلسووطين 
عدددودة المسددديأل المنتظدددر ال تدددتم إال وأصووبح هنووواك اعتقووواد بروتسوووتانتي قووووي بوووأن 

 . بإقامة الدولة اليهودية
وتووأثر 47.هيونية فووي مبادئهوواالتقووى البروتسووتانتيون عمليوواا موو  الحركووة الصوو

المهاجرون الجدد البروتستانتيون باليهودية، ويعوود ذلوك إلوى أن المهواجرين الجودد 
حيوووث يووورون أن تجوووربتهم مشوووابهة . اعتبووروا أن العوووالم الجديووود هوووو القووودس الجديوودة
كنعوووووان )فأصوووووبحت أمريكوووووا لوووووديهم . لتجربووووة العبووووورانيين الوووووذين ذكوووووروا فوووووي التووووووراة

وا مون مصور هربواا مون عبوديوة فالعبرا(. الجديدة وا  فرعدوننيون القدامى فري وهوم فوري
وأطلوووق . بحثووواا عووون موووالذ مووون االضوووطهاد الوووديني جددديمس األولمووون ملوووك إنكلتووورا 

وكووذلك أطلقوووا . المهوواجرون الجوودد أسووماء عبرانيووة علووى األموواكن التووي يفوودون إليهووا
 . أسماء عبرانية على المواليد الجدد

ني  كانووت  1642نحتهووا جامعووة هارفووارد فووي عووام م  ول شددهادة دكتددوراهوا 
يصودر فوي أمريكوا هوو   ول كتدابوكوان (. العبرية هي اللتوة األم)تتناول موضوع 

باإلضووافة إلووى (. اليهووودي)صوودرت حملووت عنوووان  و ول مجلددة(. سووفر المزاميوور)
 48.تعليم اللتة العبرية في المدارس والجامعات

لثوابووووووت العقائديووووووة وتنطلوووووق الصووووووهيونية المسووووويحية موووووون مجموعووووووة مووووون ا
 49:أهمها
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)   األصددولية البروتسددتانتية والسياسددة الخارجيددة األمريكيددة (2002)، سوومير مددر قددس - 
 . 271، مرج  سابق، ي(قانون الحرية الدينية نموذجا  
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 . 54، مرج  سابق، يالدين في القرار األمريكي، (2003)، محمد السما  - 
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إن اإليموووان بوووأن اليهوووود هوووم شوووعب ا  المختوووار، يعنوووي وجووووب االلتوووزام بووودعم  -أ
إسرائيل ومساعدتها ليس كعمل سياسي فقوط بول كواجوب دينوي، ألن ا  هوو الوذي 
اختوووار، وعلوووى النووواس أن يحترمووووا ويقووودروا هوووذا االختيوووار، وذلوووك بووواحترام إسووورائيل 

 . وتقديسها
، يعنوي (فلسوطين)يمان بأن ا  منح الشعب اليهوودي األرض المقدسوة إن اإل -ب

ليس فقط تأييد قيام إسرائيل، بل مساعدتها على إقامة المستوطنات، وعلوى تهويود 
 . الضفة التربية والسامرا

إن اإليموووان بوووأن القووودس هوووي جوووزء مووون األرض الموعوووودة للشوووعب اليهوووودي،  -ج
ى اعترافووووات عالميووووة بضووووم القوووودس يعنووووي مسوووواعدة إسوووورائيل علووووى الحصووووول علوووو

 .وتهويدها وجعلها عاصمة أبدية لها

إن اإليمووان بووأن موون شووروط العووودة الثانيووة للمسوويح بنوواء الهيكوول، يعنووي تمويوول  -د
مشوروع بنواء الهيكوول، ويعنوي قبوول ذلوك، إزالوة العقبووات التوي تحووول دون بنائوه وفووي 

 . وم عليه الهيكلمقدمتها وجود المسجد األقصى في الموق  الذي يجب أن يق

إن اإليمووان بحتميووة معركووة هرمجوودون، التووي تسووبق بالضوورورة العووودة الثانيووة  -هووو
للمسيح، يعني تعطيول مسواعي التسووية والسوالم ودفو  األموور فوي الشورق األوسوط 

فالسوالم . بصورة دائمة نحو االضطراب ونحو العداء المتبادل بوين العورب واليهوود
ر العوووودة المنتظووورة، أموووا الصوووراعات ف نهوووا تمهووود يعطووول هرمجووودون، وبالتوووالي يوووؤخ

 . لهرمجدون وتعجل بالعودة

بعوووودة اليهوووود " دولوووة إسووورائيل"لقووود آمنوووت الصوووهيونية المسووويحية قبووول تأسووويس  
قاموووة كيانوووه الووووطني فيهوووا، تمهيوووداا  كشوووعب إلوووى أرضوووه الموعوووودة فوووي فلسوووطين، وا 

الصووهيونية المسوويحية وأخوذت . للعوودة الثانيووة للمسويح وتأسيسووه مملكووة األلوف عووام
شارة تؤكد معتقداتها 50.تنظر إلى إسرائيل بعد قيامها كحدث وا 
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فواحتالل القودس لوم يوزل الخطووة قبوول األخيورة لنهايوة التواريي، فوالخطوة األخيوورة 
وهوو المكوان ... فوق موقعه التاريخي القديم( الهيكل)هي إعادة بناء المعبد القديم 

51.صخرةعينه الذي تقام عليه ا ن قبة ال
 

إن اليمووين المسوويحي يووؤمن بضوورورة تحووول اليهووود إلووى المسوويحية قبوول مجوويء 
أحياناا  –وذلك ما يفجر التناقض . المسيح كي يشملهم الخالي، بعد بناء الهيكل

 52.بين اللوبي اليهودي واليمين المسيحي –
وتوورى هووذأ الحركووة أن القوووانين الدوليووة ال تطبووق علووى إسوورائيل، ألن إسوورائيل 

ف عوون كوول الكيانووات السياسووية األخوورى فووي العووالم موون حيووث أن وجودهووا هووو تختلوو
تجسوويد إلرادة إلهيووة ولوويس اسووتجابة لحاجووة إنسووانية، لووذا فوو ن مووا يجووب أن يطبووق 
علوووى إسووورائيل هوووو اإلرادة اإللهيوووة التوووي وردت فوووي الكتوووب المقدسوووة وأبرزهوووا الوعووود 

 53.اإللهي لشعب ا  المختار
مووريكيين يوودعمون إسوورائيل عوون إيمووان كاموول بووأن إن ماليووين البروتسووتانت األ

فوالتزام . دعم أمريكا إلسرائيل هو السبيل األساسي لبقاء أمريكا السياسوي والروحوي
هوووؤالء بالدولوووة اليهوديوووة ينبنوووي علوووى النبووووءات التوراتيوووة واإليموووان بوووأن اليهوووود هوووم 

 54.شعب ا  المختار
وية للتاريي سوف تتم في العام وتعتقد الصهيونية المسيحية بأن النهاية المأسا
صوووودى هووووز  2001أيلووووول  11األول موووون األلفيووووة الثالثووووة، ولووووذلك كووووان ألحووووداث 
 55.المشاعر الدينية للمؤمنين بالنهاية الكارثية للتاريي
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بوول  –أن اليمووين المسوويحي مسووتعد : جددريس هالسددلوتوورى الباحثووة األمريكيووة 
تحقيقووووواا للنبووووووءات  فوووووي إشوووووعال حووووورب نوويوووووة بشوووووأن إسووووورائيل –راتوووووب بكووووول قوووووواأ

 56.المقدسة
لوويس مسويحياا فقووط، إنوه يعووود إلووى موا قبوول المسوويح  هدداجس األلفيددةوالواقو  أني 

وكان هذا االعتقواد متوداوالا . م.ق 1300في العام  زرادشتبعدة قرون، وربما إلى 
في الثقافة الفرعونية، وفي ثقافة ما بين النهرين، وكوذلك فوي الثقافوة الهنديوة، وفوي 

  57.لقرن السادس عشر لم يعد تريباا حتى عند الثقافة اإلسالميةنهاية ا
فمووون هوووذأ األدبيوووات أصوووبح اإليموووان بمسووواعدة اليهوووود فوووي إقاموووة دولوووتهم فوووي 
فلسووطين نوعوواا موون العبووادة التووي تعبوور عوون المشوواركة اإلنسووانية فووي تحقيووق اإلرادة 

 . اإللهية
 : مريكيتأثير الصهيونية المسيحية على القرار السياسي األ -5
اسوووووتخدمت اإلدارات األمريكيوووووة المتالحقوووووة الحوووووس الوووووديني ومصوووووطلحاته  

مما يؤكد على العالقة بين الدين والسياسة الخارجية في الواليات . لتحقيق أهدافها
 . المتحدة األمريكية

إني تزايووود دور الووودين فوووي الحيووواة السياسوووية األمريكيوووة ترتوووب عليوووه تحوووول الكنوووائس 
عووات ضووتط قووادرة علووى التووأثير بفاعليووة ومقوودرة فووي عمليووة ورجووال الوودين إلووى جما

صوون  القوورار السياسووي، وخاصووة مووا يتعلووق بمصووالح رعاياهووا أو بتصوووراتها للمثوول 
 58.والمبادىء واألخالقيات المسيحية

ومشروع اليمين المسيحي يحمل مبدأ الهيمنة األمريكيوة، وفيوه أيضواا مبودأ 
بوول علووى مسويحيي الشوورق، الووذين  –لوويس علوى تيوور المسوويحيين فقوط –االسوتعالء 

                                                 
 .88-76، ي5، ترجمة محمد السماك، طالنبوءة والسياسة، (2003)، جريس هالسل - 56
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 . 106مرج  سابق، ي، الدين في القرار األمريكي، (2003)، محمد السما  - 
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، رسوالة دور الدين في الحياة السياسية في الدولة القومية، (1989)، عبد العزيوز صقر – 
 . 279-278جامعة اإلسكندرية، ي –دكتوراأ في العلوم السياسية، كلية التجارة 
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مموووا يعنوووي أن النظووورة االسوووتعالئية ال تفووورق كثيوووراا بوووين . يعووودون مووون البربووور أيضووواا 
ومن ثم فال يوجد اختالف بوين اليموين المسويحي واليموين . المسلمين و المسيحيين

فاليمين . العلماني فيما يخي الهيمنة، وفيما يخي استخدام القوة العسكرية أيضاا 
يتصووور أن يكووون العووالم كلووه تحووت قيووادة المسوويحية األمريكيووة، وكووذلك  المسوويحي

 . يتصور اليمين العلماني العالم تحت قيادة القوى األمريكية
إال أن اليمووين المسوويحي لووه . إذاا هنوواك نزعووة للهيمنووة يتفووق عليهووا التيوواران
فهوووووو يقوووووف ضووووود الشوووووذوذ . بعوووووض المشووووواكل الحاسووووومة مووووو  العلمانيوووووة األمريكيوووووة

وهووو (. وقوود ارتكبوووا جوورائم قتوول ضوود أطبوواء يجوورون عمليووات إجهوواض)اض واإلجهوو
مما يعني . ضد العلمنة في المدارس، وضد العلمانية السائدة في الحضارة التربية

 . أن هناك نوعاا من عدم التوازن واالضطراب داخل بنية المجتم  األمريكي
على مدى أكثر  وتعد الكنائس البروتستانتية كنائس الطبقة العليا الحاكمة

ويعوووود تأثيرهووووا كبيووووراا فووووي صووووياتة السياسووووة . موووون مووووائتي عووووام موووون عموووور أمريكووووا
 59.األمريكية

لقد نجحت المنظمات المسيحية الصهيونية فوي تورويج االعتقواد بوأن دعوم 
أمريكا إلسرائيل ليس فقط إلتزاماا سياسوياا، و إنموا رسوالة إلهيوة بسوببها يبوارك الورب 

 60.أمريكا
اليهوووود وتأييوووودهم ومسوووواعدتهم ال يوووتم موووون أجوووول اليهووووود وهكوووذا فوووو ن دعووووم 

 . كيهود، إنما من أجل توفير الشروط الالزمة للعودة الثانية للمسيح
 وارد كريسددونوموون أجوول ذلووك فقوود تحووول أول قنصوول أمريكووي فووي القوودس 

 61.من المسيحية إلى اليهودية
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ن مصادقة الرئيس األمريكي  ن على وعد بلفور كانت نابعوة موويلسون وا 
 62.اعتقادأ المسيحي الصهيوني

تقريبوواا، اسووتطاعت الحركووة األصووولية البروتسووتانتية أن  1970ومنووذ عووام 
تكووون حركووة مووؤثرة فووي الحيوواة السياسووية األمريكيووة، واسووتعادة المفوواهيم والتصووورات 
النظرية النقية التي قدمتها األصوولية فوي بودايات القورن، وصوبتها بأبعواد سياسوية، 

الواق  السياسي األمريكي، بل وامتدادها لتشمل السياسة الخارجيوة واستخدامها في 
 . األمريكية

قوام بتعيوين عودد مون األصووليين  1980عوام  رونالدد ريغدانوم  انتخواب 
 . في حين كان المحافظون الجدد يقومون بدور مثقفي البالط. في حكومته

وانخوورط اليمووين المسوويحي فووي عمليووات خارجيووة علووى نحووو مووا ظهوور فووي 
سووقاط حكومووة ( إيووران  كووونترا)فضوويحة  فووي نيكوواراجوا، وتأييوود الحكووم  ساندينسددتاوا 

فووي الفلبووين، وتأييوود النظووام  كددورازون  كينددوالعسووكري فووي السوولفادور، ودعووم حكووم 
 63.العنصري في جنوب إفريقيا

ولعوووول أخطوووور مووووا شووووهدته سوووونوات الثمانينيووووات موووون القوووورن الماضووووي فووووي 
ن اليمووين المسوويحي موون ناحيووة، واليمووين الجديوود الواليووات المتحوودة، هووو التحووالف بووي

إذ وجووود اليموووين المسووويحي طريقوووه إلوووى . فوووي الحوووزب الجمهووووري مووون ناحيوووة أخووورى
 . داخل الحزب الجمهوري متحالفاا م  اليمين السياسي

تراجعت هوذأ الجماعوات ظاهريواا فقوط، ومو   بوش األبوفي عهد الرئيس 
وا أقوول ظهوووراا إال أنهووم كووانوا مسووتمرين أني المحووافظين الجوودد واليمووين المسوويحي بووات

 .  في التأثير على الوضعين السياسي واإليديولوجي
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، وبسوووبب فضوووائح الووورئيس وخصوصووواا فوووي المعركوووة كلينتدددونوفوووي عهووود 
القانونيوووة إلقصوووائه، اجتمووو  مووون جديووود المحوووافظون واليموووين األصوووولي فوووي رابطوووة 

 . للدفاع عن الفضيلة في أحسن تمويل وأفضل تنظيم
 : األسماء البارزة في هذا التيار ومن

ذاعيوة،  روبرتسونالقس   الذي يملك عودة مؤسسوات إعالميوة، تلفزيونيوة وا 
وهووو موون أبورز جماعووات الضووتط لصووالح . ويسوخرها موون أجوول الدعايوة الصووهيونية

وكوان . بيلي  راهامووالدأ  جيرا فوريل  وفرانكلين  راهاموكذلك القس . إسرائيل
فوي السوتينيات مون القورن الماضوي  نيكسدوناألمريكيين، منذ بيلي قسيساا للرؤساء 

 . بوش االبناالبن فهو قسيس الرئيس الحالي  فرانكلين، أما كلينتونوحتى 
: إلى موقوف هوذأ الحركوة مون عمليوة السوالم بقولوه ريغانزوقد أشار القس 

فالسووالم كوواذب ..إن اتفاقووات السووالم هووي خيانووة   ولنوايوواأ نحووو الشووعب اليهووودي
 64.ألن جذورأ تنطلق من الشيطان

، اتخووذ الكووونجرس األمريكووي قووراراا باعتبووار 1995تشوورين األول  24وفووي 
. القدس عاصمة إلسرائيل، وبنقل مقر السفارة األمريكيوة مون تول أبيوب إلوى القودس

هووذا المشووروع بهوودف كسووب تأييوود هووذأ الحركووة فووي  بددوب دولوقوود أعوود السوويناتور 
 . بيل كلينتونمريكية التي كان يخوضها ضد معركة انتخابات الرئاسة األ

إن قوورار الكووونجرس بنقوول السووفارة األمريكيووة موون توول أبيووب إلووى القوودس تووم 
بضووتط موون حركووة الصووهيونية المسوويحية، وكووذلك قوورار الكووونجرس بالموافقووة علووى 

وهوووذا يووودل علوووى مووودى قووودرة الحركوووة الصوووهيونية . جعووول القووودس عاصووومة إلسووورائيل
 . على صناعة القرار السياسي األمريكي المسيحية في التأثير

وقبل الحرب األمريكية على العراق، صب قساوسوة الصوهيونية المسويحية 
جام تضبهم على االنتفاضة الفلسوطينية، ووقفووا ضود أي تسووية سياسوية انطالقواا 
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مووون إيمووووانهم بوووأن السووووالم واألموووون واالسوووتقرار فووووي الشوووورق األوسوووط يتعووووارض موووو  
 65.نية للمسيح وفي مقدمتها حتمية معركة هرمجدونمستلزمات العودة الثا

لقووووود تمكووووون اليموووووين اإلنجيلوووووي، المتمثووووول بالحركوووووة الصوووووهيونية المسووووويحية 
االبووون بوووأن  بدددوش والمهووويمن علوووى القووورار السياسوووي األمريكوووي مووون إقنووواع الووورئيس

ن أول (جنووود ا  علوووى أرضوووه)للواليوووات المتحووودة مهموووة تجعووول مووون قواتهوووا     ، وا 
سووووبيل، هووووي إزالووووة الوووودول المارقووووة المتهمووووة بوووو يواء اإلرهووووابيين خطوووووة فووووي هووووذا ال

 بول وولفيتزاإلسالميين أو مساعدتهم، وعلى رأس هذأ الدول العراق، كما يدعي 
 . مستشارأ السياسي وريتشارد بيرلنائب وزير الدفاع األمريكي السابق 

وم  ذلك فقد وصف مرجعان دينيان الحرب األمريكيوة علوى العوراق بأنهوا 
المرجوو  األول كووان الفاتيكووان، أمووا المرجوو  الثوواني فكووان األزهوور (. حملووة صووليبية)

 66.الشريف
، أموووا موقوووف يوحندددا بدددولس الثدددانيوال شوووك أن هوووذا موقوووف شوووجاع للبابوووا 

األزهر فلعله كان من األفضل استخدام العبارة التي استخدمها العرب في وصوفهم 
ألن ( حوووروب الفرنجوووة)ا وهوووي للحموووالت االسوووتعمارية األوروبيوووة التوووي تعرضووووا لهووو

 .ضحايا تلك الحروب لم يكونوا مسلمين فقط، بل كانوا مسيحيين ويهودَا أيضاا 
 : اإلدارة األمريكية الحالية والصهيونية المسيحية -6
لقوود تزايوودت قوووة المؤسسووات الدينيووة فووي المجتموو  األمريكووي، حيووث تتمتوو   

مة، وب مكانها توفير التسوهيالت بدرجة عالية من التنظيم ولديها اإلمكانيات الضخ
 67.المادية وتسخير الوسائل المناسبة والمتقدمة لتحقيق أهدافها
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 . 75، مرج  سابق، يالدين في القرار األمريكي، (2003)، محمد سما ال - 
66

 .71المرج  السابق، ي - 
67

مكتبوووة المعوووال، : ، الكويوووت1، ط مريكدددا كمدددا ر يتهدددا، (1986)، مختوووار خليووول لمسدددالتيا - 
 . 367ي
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، تيووب دور هووذأ وبيددل كلينتددوناألب  جددور  بددوشوفووي عهوود الرئيسووين  
 . بوش االبنالحركة، إال أنه عاد بشكل قوي في عهد الرئيس 

لرئاسية عام وم  اتساع ما عرف بو حمى نهاية القرن، مثلت االنتخابات ا
االبووون أن  بدددوشفوووأعلن الووورئيس . العوووودة الكبيووورة   إلوووى النقووواش السياسوووي 2000

أنووه   ل جددورفيلسوووفه السياسووي المفضوول هووو يسوووع المسوويح، بينمووا أعلوون منافسووه 
 ماذا كان ليفعل   يسوع ؟ : قبل أن يتخذ قراراا يتساءل

لقووواء  االبووون فوووي بدددوشوفوووي حملتوووه االنتخابيوووة ألموووح المرشوووح الجمهووووري 
 68.تلفزيوني إلى أنه يعتقد أنه لكي يدخل الجنة، يجب أن يكون مسيحياا 

االبوون، وخاصووة بعوود أحووداث الحووادي عشوور موون  بددوشوفووي عهوود الوورئيس 
، قويت الحركة الصهيونية المسيحية وأصبح لها دور فعال في بلوورة 2001أيلول 

 . القرار السياسي األمريكي
اا أساسووووياا فووووي صووووياتة القوووورارات ويحتوووول اليمووووين الووووديني المتطوووورف مكانوووو

  :ومن  برز شخصيات هذا اليمينالسياسية في الواليات المتحدة، 
دونالددد المستشووار السياسووي لوووزارة الوودفاع، ونائووب وزيوور الوودفاع  :دو ددالس فيددث -

 . ، وهو عضو بارز في المنظمة الصهيونية األمريكيةرامسفيلد
شووؤون الشوورق األوسووط، ورئوويس االبون ل بددوشمستشووار الورئيس  :ريتشددارد بيددرل -

، وممثووول شوووركة سوووولتام اإلسووورائيلية (البنتووواتون)المجلوووس السياسوووي بووووزارة الووودفاع 
 .لألسلحة، وكان قد اتهم وأدين بتسريب معلومات سرية أمريكية إلى إسرائيل

االبووون، وأحووود أقووورب المقوووربين  بدددوشالمستشوووار السياسوووي للووورئيس : كدددارل روف -
 . إليه

ظور الحورب علووى العوراق، وأحود واضووعي خطوط هوذأ الحوورب، من: بدول وولفيتددز -
 . وهو يشتل منصب نائب وزير الدفاع
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، مرجوو  سووابق، علمانيددة  م متدينددة الدددين والسياسددة فددي  مريكددا، (2001)، رضووا هددالل - 
 . 241ي
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مستشوووار مجلوووس األمووون القوووومي، الوووذي يعووود مطوووبي القووورارات : إليدددون إبراهدددامز -
السياسية األمريكية، وكان قد حكم عليه بالسجن بسبب اإلدالء بشهادة كاذبة أمام 

تتعلق بصفقات أسولحة لجماعوة  لد ريغانروناالكونجرس في عهد الرئيس األسبق 
االبون أصودر  بوشالكونترا في نيكاراتوا المؤيدة للواليات المتحدة، إال أن الورئيس 

 . عفواا خاصاا عنه

عضووووو مجلووووس األموووون القووووومي، ومستشووووار رئوووويس الوووووزراء : ريتشددددارد هدددداس -
 ، وهوووو مووون أكثووور المتشوووددين فوووي الووودفاع عووون نظريوووةنتنيددداهواإلسووورائيلي األسوووبق 

عادة رسم خريطة الشرق األوسط من جديد  . الحرب على العراق وا 

إن الجموووووووو  فووووووووي إدارة أمريكيووووووووة واحووووووووودة بووووووووين األصوووووووووليين اإلنجيليوووووووووين 
المتصووووووهينين، وتووووووالة المحوووووووافظين السياسوووووويين المووووووورتبطين ب سوووووورائيل وبالحركوووووووة 

 . االبن دون سواأ بوشالصهيونية العالمية، يشكل ظاهرة فريدة تميز بها الرئيس 

االبوون فووي ضوووء مواقووف رئوويس الحكومووة  بددوش يمكوون قووراءة موقووف الوورئيسو 
 : ، وذلك فيشاروناإلسرائيلية السابق 

 .الموقف من األمم المتحدة، ومن مجلس األمن القومي وقراراته -
اللجوووووء إلووووى الحوووورب، وتوظيووووف التفوووووق العسووووكري لفوووورض األموووور الواقوووو  علووووى  -

 .الطرف ا خر
، ومحاولووووووة إمووووووالء التسوووووووية بووووووالقوة العسووووووكرية رفووووووض المسوووووواعي الدبلوماسووووووية -

 . وبالشروط التي تحددها
 . االستخفاف والتجاهل للرأي العام العالمي -

واليوووم فوو ن اليمووين المسوويحي يشووكل صوولب اإلدارة األمريكيووة الحاليووة والحووزب 
الجمهوووري الحوواكم، باإلضووافة إلووى تطلعوواتهم للهيمنووة والتوسوو  واالنفووراد فووي القوورار 

موووووؤمنين بوووووأن إسووووورائيل أرض الميعووووواد التوووووي وعووووودها الووووورب لليهوووووود، وهوووووم الووووودولي 
. مهووسوووووون بعقيووووودة عوووووودة المسووووويح المشوووووروطة باجتمووووواع اليهوووووود فوووووي فلسوووووطين

التوووي سووويبيد فيهوووا المسووويح المنتظووور قووووى ( هرمجووودون)ومهووسوووون بحووورب األلفيوووة 
 . الشر
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ينيوووة، وموووا لقووود اسوووتخدمت اإلدارة األمريكيوووة الكلموووات والشوووعارات والعبوووارات الد
محوووور : زالووت مسوووتمرة فوووي ذلووك فوووي ذروة حوووديثها عوون حربهوووا ضووود اإلرهوواب مثووول

الشووور، الحوووروب الصوووليبية، الحووورب المقدسوووة، والعدالوووة المطلقوووة، وذلوووك مووون أجووول 
 .استثارة الحس الديني للتأثير على المواطنين هناك لتحقيق أهدافها

يقوووم بهووا موون  "مهمووة إلهيووة"يوورى أن الحوورب علووى العووراق هووي  بددوشفووالرئيس 
 . أجل عالم أفضل

االبون، وردت علوى  بدوشولعل أشد عبارات التنديد المسيحية بسياسة الرئيس 
، ثم إن البيان الذي صدر فوي الخوامس مون شوباط يوحنا بولس الثانيلسان البابا 

عوون المووؤتمر المشووترك لمجلووس الكنووائس العووالمي، ومووؤتمر الكنووائس  2003عووام 
لكنائس المسيح في الواليات المتحدة، ومجلس كنائس  األوروبي والمجلس الوطني

الشرق األوسط، يعد بحق البيان المسيحي المبودئي الجوام  والورافض للحورب علوى 
العراق، باعتبارها حربواا تيور مبوررة أخالقيواا أو دينيواا، وقود نودد البيوان بمبودأ اللجووء 

 . تإلى القوة العسكرية بدالا من المساعي السياسية لحل الخالفا
إن السياسووة األمريكيووة فووي الشوورق األوسووط، لووم : وممووا تقوودم يمكننووا القووول 

 . تكن في أي وقت الوجه ا خر للسياسة اإلسرائيلية كما هي اليوم
ن المواقف الكنسية أكودت زيوف أي ادعواء بوأن الحورب األمريكيوة كانوت  وا 

وبالتوالي . .لقد كانت حرباا علوى العورب، مسولمين ومسويحيين. حرباا صليبية جديدة
ن اعتبوووار هوووذأ . كانوووت حربووواا ضووود القووويم اإلسوووالمية والمسووويحية علوووى حووود سوووواء وا 

خواننا المسيحيين العرب، هم في  الحرب الظالمة حرباا صليبية، يوحي بأن أهلنا وا 
موض  المتهم أو الشريك، بينما الحقيقة أن المسيحي العربي ال يحتاج إلى شهادة 

 .من أي أحد في االلتزام بوطنيته وبقوميته
االبوون فووي مرحلووة مووا  بددوشوموون المالحووظ أن الخطوواب السياسووي للوورئيس 

، يستحضووووور الخطووووواب السياسوووووي لإلمبراطوووووور المتوووووولي 2001سوووووبتمبر  11بعووووود 
 . هوالكو
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يستطي  بما يملكوه مون قووة عسوكرية جبوارة، ومون امكانوات  بوشفالرئيس 
فوالظلم . ن نحوو األسووأمادية تير محدودة أن يتير العالم، لكن هذا التتييور سويكو 

 . سيتحول إلى كراهية، والكراهية إلى إرهاب يدف  العالم كله ثمنه تالياا 
لقووود تحولوووت الواليوووات المتحووودة مووون قلعوووة للحريوووة والديمقراطيوووة إلوووى دولوووة 
استعمارية على ترار دول القرن التاس  عشر، وأصبح اسمها مرادفاا ألسوأ ما في 

 . ر وعن التطرسة السياسية وعن أهوال الحروبذاكرة شعوب العالم عن االستعما
وعلوووووى الووووورتم مووووون ذلوووووك ف ننوووووا نووووورى أنوووووه ال مصووووولحة للعوووووالمين العربوووووي 
واإلسالمي باستعداء أمريكا، أو ب فساح المجال أمام إسرائيل لالستفراد بصوداقتها، 

مووو  االحتفووواظ بحقنوووا فوووي كووورأ اإلدارة . ومووون ثوووم لتأليبهوووا ضووود قضوووايانا ومصوووالحنا
الحالية وأعوانها ومؤيديها من المسيحيين الصوهيونيين، وتجوار الحوروب األمريكية 
، الووذي بنيددامين فددرانكلينوالبوود لنووا موون تووذكيرهم بكووالم الوورئيس األمريكووي . وأمثووالهم

يعووود أحووود زعمووواء االسوووتقالل حيوووث قوووال فوووي أثنووواء وضووو  الدسوووتور األمريكوووي سووونة 
لخلقددي  و فسدددوا فددي كددل  رب حددّل بهددا اليهددود  طدداحوا بالمسددتو  ا: ) 1789

 .. (. الذمة التجارية فيها
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 : دور اللوبي الصهيوني في التأثير على القرار األمريكي: المحدد الثالث
مجموعووة موون العموالء والنشووطاء، الووذين : اللووبي كمصووطلح سياسووي يعنوي

لهوووم مصوووالح خاصوووة، ويمارسوووون الضوووتوط علوووى المووووظفين الرسوووميين خصوصووواا 
 . للتأثير عليهم في أثناء ممارسة عملهمالمشرعين، وذلك 

إن صن  القورار فوي السياسوة الخارجيوة األمريكيوة يخضو  بالدرجوة األولوى 
ولووووذلك نوووورى . للمصوووولحة األمريكيووووة، األكثوووور انسووووجاماا موووو  المصوووولحة الصووووهيونية

التطووابق علووى أنووه صووناعة يهوديووة كاملووة ناجمووة عوون سوويطرة يهوديووة فووي الواليووات 
علماا أن أمريكا أكبر من اللوبي الصهيوني وم  ذلك علينا أن  .المتحدة األمريكية

نعوودأ أحوود أجنحووة صوون  القوورار، تحتوواج إليووه اإلدارة األمريكيووة فووي لحظووات معينووة 
لتبوورزأ كصوواحب قوووة طاتيووة، وفووي لحظووة معينووة، عنوودما ال تحتوواج إليووه يمكوون أن 

 . تسكته
 : الوجود اليهودا في الواليات المتحدة -1

، وهوووو 1887بتنظووويم أنفسوووهم فوووي الواليوووات المتحووودة منوووذ عوووام بووودأ اليهوووود 
" البعثووة العبريووة"التوواريي الووذي تشووكلت فيووه أول جماعووة ضووتط يهوديووة حملووت اسووم 

وكوان هودفها إقاموة دولوة  ولديم بالكسدتونبالنيابوة عون إسورائيل التوي كوان يتزعمهوا 
نضوووج  يهوديووة فووي فلسووطين، وهووذا الهوودف حسووب التوواريي المووذكور آنفوواا هووو قبوول

 .1897الحركة الصهيونية في مؤتمر بال عام 
اللجنوووووة اليهوديوووووة "أنشوووووأ زعمووووواء اليهووووود فوووووي نيويوووووورك  1906وفووووي عوووووام 

والتوووي نجموووت عووون . لمعالجوووة المشوووكالت السياسوووية واالجتماعيوووة كافوووة" األمريكيوووة
تدفق اليهود المهاجرين من أوروبة الشرقية والعناية بهم، ونتيجة لنشاط كل منهما 

تطاعتا إقنوواع اإلدارة األمريكيووة بتوجيووه سياسووتها الخارجيووة لتحقيووق أهوودافها فقوود اسوو
قورار مبودأ الحمايوة لهوم، ثوم لتجبور ( حوق اليهوود فوي فلسوطين)والعمل على إقورار  وا 

 .1917تشرين الثاني  2بريطانيا الحقاا على إعطاء وعد بلفور في 
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، أي حووالي مليوون نسومة 6يقودر عودد اليهوود فوي الواليوات المتحودة بنحوو 
أتلبيووووتهم السوووواحقة موووون يهووووود األشووووكناز 69.موووون مجموووووع الشووووعب األمريكووووي% 3

 . القادمين من شرق أوروبة
صوالحية ومحافظوة ومتدينووة،  واليهوود أنفسوهم منقسوومون إلوى فئوات أثنيووة وا 
وهووم يختلفووون موو  بعضووهم فووي العديوود موون المسووائل والقضووايا األمريكيووة الداخليووة، 

ذوبانهم وانودماجهم فوي الواليوات المتحودة، ومون انتشوار  ويعانون من تزايد معدالت
، كما يعانون %50الزواج المختلط م  تير اليهود بدرجة تصل إلى ما يزيد عن 

، ومو  ذلوك ..من تفشوي قويم المنفعوة واللوذة واألنانيوة، وتزايود أعوداد الشواذين جنسوياا 
رئيس فقووووود ظلووووووا أهوووووم لووووووبي موووووؤثر فوووووي السياسوووووة األمريكيوووووة، وفوووووي انتخووووواب الووووو

 70.األمريكي
 : األسباب التي تجعل من اليهود قوة مؤثرة على القرار األمريكي -1

لقوود تمكوون يهووود الواليووات المتحوودة موون تحقيووق درجووات عاليووة موون التووأثير 
 : تساوي أضعاف حجمهم السكاني، والسبب في ذلك يعود إلى

ذلووك فهووم ال ، وموو  فدداليهود  كثددر األقليددات ثددراء  فددي العددالم: الثددراء اليهددودا -أ
ويتركز نفوذهم فوي . من االقتصاد األمريكي%  12-10يسيطرون إال على نحو 

لوووووذلك فووووو ن قوووووووتهم ال تكمووووون فوووووي السوووووويطرة . الصوووووناعات الخفيفوووووة واالسووووووتهالكية
عالمياا  نما في استثمار ثرواتهم بطريقة مؤثرة سياسياا وا   . االقتصادية العامة، وا 

هووود الممووولين الكبووار لحمووالت الرئاسووة يعوود الي: تمويددل الحمددالت االنتخابيددة -ب
مووون تكاليفهوووا، وخصوصووواا فوووي الحوووزب %  60األمريكيوووة، حيوووث يقوموووون بتمويووول 

%  3ضووعفاا لحجمهووم السووكاني حيووث يشووكل اليهووود  30الووديمقراطي، وهووذا يوووازي 
وألن حمالت الرئاسة األمريكية باهظوة التكواليف فو ن . من سكان الواليات المتحدة

                                                 
69

، موسووووووعة اليهدددددود األمريكيدددددون واللدددددوبي الصدددددهيوني، (2004)، صووووالح زهدددددر الددددددين – 
 .  7اإلمبراطورية األمريكية، ي

70
قددراءة فددي تددأثير اللددوبي الصددهيوني علددى االنتخابددات ، (2004)، محسوون محموود صددالأل – 

    . WWW. Aljazeera.net. 19/12/2004الجزيرة  -، المعرفةاألمريكية



 

61 

 

وهووذا ينطبووق أيضوواا . سترضووي اليهووود للحصووول علووى دعمهوومعلووى أي مرشووح أن ي
  .على مرشحي مجلسي الشيو  والنواب

حيث يشاركون في االنتخابات األمريكيوة : يشكل اليهود قوة انتخابية منظمة -ج
ويعود السوبب فوي مشواركتهم 71.بين عامة األمريكيين%  50مقابل %  90بنسبة 

وألنهوم يسوعون مون مشواركتهم إلوى زيوادة العاليوة لكوونهم جماعوات منظموة متعلموة، 
 . قوتهم وتأثيرهم االنتخابي

يهوود الواليوات المتحودة : قدرة اليهدود علدى التنظديم وتكدوين مجموعدات ضدغط -د
بشوووكل عوووام منظموووون فوووي مؤسسوووات وهيئوووات نشوووطة وفعالوووة وتتعووواون فوووي خدموووة 
قضوووواياها الكبوووورى، خصوصوووواا فيمووووا يتعلووووق بوووودعم إسوووورائيل، وفووووق أفضوووول وسووووائل 

التصوووال والضوووتط واإلقنووواع، وضووومن اسوووتيعاب كامووول للعقليوووة األمريكيوووة وطووورق ا
أن تكووووون يهوديوووواا، يعنووووي أن توووونظم إلووووى جمعيووووة : "ولووووديهم مقولووووة. التعاموووول معهووووا

منظموة مرتبطوة بالحركوة / 350/حيث يوجد في الواليات المتحدة حوالي ". يهودية
منظموة صوهيونية / 67/الصهيونية أو موالية لهوا، ومون بوين هوذأ المنظموات نحوو 

سياسوووية تعمووول مباشووورة لصوووالح إسووورائيل، فضوووالا عووون المنظموووات الدينيوووة والثقافيوووة 
 .واالجتماعية، ومنظمات العالقات العامة

تعد وسائل اإلعالم عوامالا : السيطرة اليهودية على وسائل اإلعالم األمريكية -هو
ف الحريووووات وتسووووتفيد موووون ظوووورو . هاموووواا، وخاصووووة فووووي أنظمووووة الحكووووم الديمقراطيووووة

الواسعة لتوجيه الرأي العام، وهي ذات تأثير مرعب على رجال الدولة والسياسويين 
 .الذين يسعون دائماا السترضائها

 CBNو NBCشووووبكات التلفووووزة الرئيسووووة المهمووووة فووووي الواليووووات المتحوووودة : فمووووثالا 
ن الصوووووحيفة الرائووووودة فوووووي الواليوووووات المتحووووودة  ABCو مملوكوووووة ويوووووديرها يهوووووود، وا 

                                                 


حفلووة جمعووت  1996فووي أيلووول " باربووارا سووترا يسووند"الممثلووة اليهوديووة المشووهورة فمووثالا أقامووت   
 . كلينتونمليون دوالر لتمويل انتخاب  3,5فيها 

71
-  Tivnan , op.cit , P54: Novik , The United States and Israel , op. cit , p. 59 .           
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يملكهوووا ويحررهوووا يهوووود، وكوووذلك بالنسوووبة للصوووحيفة ذات النفووووذ ( تدددايمزنيويدددور  )
يملكهوا يهوود، كموا يملكوون ويوديرون ( الواشدنطن بوسدت)على اإلدارات األمريكيوة 

، وهووي عنوود وول سددتريت جورنددالأكثوور الصووحف األمريكيووة توزيعوواا وانتشوواراا، مثوول 
 72.األمريكيين أهم المصادر الرئيسة لألنباء

إن أتلبيووة اليهووود فووي الواليووات المتحوودة : لمددي والثقددافي لليهددودالحضددور الع -و
/ 500/أنووه موون بووين كوول  روبنشددتاينوتووذكر دراسووة أعوودها البروفيسووور . جووامعيون

وتبلووغ أعلوى نسووبة لهووم . يهوديوواا / 57/قيوادي علووى مسوتوى الواليووات المتحوودة هنواك 
أبورز  مون بوين%  45إن : ويضويف%.  25,8في وسط قادة اإلعالم حيث تبلوغ 

شخصاا من كبار المثقفين والمفكرين على مسوتوى الواليوات المتحودة هوم مون  172
ن هووذأ النسووبة تصوول إلووى (. شخصوواا  77أي )اليهووود  وسووط أبوورز علموواء %  56وا 

لى  ويسهم هؤالء بشكل قوي . من العلماء في العلوم اإلنسانية%  61االجتماع، وا 
 .ية والتدريسفي توجيه الثقافة والرأي العام ومناهج الترب

وقوود تزايوودت قوووة اليمووين المسوويحي، والصووهيونية تيوور : الصددهيونية اليهوديددة -ن
اليهوديوة فووي الحيواة السياسووية األمريكيووة فوي السوونوات األخيوورة، ويورى أتباعهووا دعووم 

ويستفيد اليهود من . إسرائيل واجباا دينياا وأخالقياا يجب أن يؤدى مهما كلف الثمن
واليووات المتحوودة هووم موون البروتسووتانت الووذين يؤمنووون موون مسوويحيي ال%  70كووون 

، والووذين يوودعم الكثيوور موونهم إنشوواء الكيووان الصووهيوني وفووق (التوووراة)بالعهوود القووديم 
وهوووم .. . إلوووي.. خلفيوووات دينيوووة مرتبطوووة بقووودوم المسووويح، ووقووووع معركوووة هرمجووودون

 . يقدرون بعشرات الماليين
 
 
 

                                                 
النفددوذ الصددهيوني فددي العددالم بددين الحقيقددة والددوهم الواليدددات ، (2003)، طووالل ندداجي - 72

 .266مركز دراسات التد العربي، ي: ، دمشقالمتحدة نموذجا  
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القددرار األمريكددي تجدداه الشددرق  اللددوبي الصددهيوني ودوره فددي التددأثير علددى -3
 :   األوسط

موووؤتمر الرؤسووواء : منوووذ الخمسوووينيات، تتوووولى عمووول اللووووبي مؤسسوووتان هموووا
يباك  . وا 

وهووو تجموو  ضووعيف الهيكليووة، لووه هوودف : مووؤتمر الرؤسوواء أو نووادي الرؤسوواء -1
أساسوووي هوووو التوووأثير علوووى السياسوووة األمريكيوووة فوووي الشووورق األوسوووط، ويعمووول علوووى 

 . بين الحكومتين األمريكية واإلسرائيلية تقريب وجهات النظر
أي أنهوا مسوجلة رسومياا . وهي اللوبي الموالي إلسرائيل بوالمعنى الودقيق: إيباك -2

م  الحقوق والواجبات التي توني عليهوا األحكوام األمريكيوة المتعلقوة . بهذأ الصفة
 *.أي الجماعات الضاتطة" اللوبيز"بو 

  73:لى أربعة مبادىءويعتمد اللوبي الصهيوني في عمله ع
وتعني الحد األقصى لما تطالب به الحركوة الصوهيونية فوي كول : الواقعية -1

مكاناته  .ظرف، طبقاا ألوضاعه وا 
 .التي تقوم بتكييف األشكال والوسائل: المرونة -2
الوووذي يعوووين الحووود األدنوووى للمطالوووب الصوووهيونية فوووي كووول : مبووودأ الالتراجووو  -3

 .ظرف

مكاسووووب ذلووووك الظوووورف إلووووى مرحلووووة  بعوووود اسووووتنفاد: التصوووواعد أو االنتقووووال -4
جديدة، والمطالبة بأشياء جديدة يكوون حودها األدنوى موا كوان فوي المرحلوة 

 .السابقة حداا أقصى

                                                 
مثوول واجووب تقووديم تقريوور مووالي فووي كوول فصوول موون فصووول السوونة، وعوودم إعفوواء الهبووات التووي  *

 . نتخابيةتتلقاها من ضريبة الدخل، وحظر مساهمتها المالية في حمالت المرشحين اال

73
آب  26، اللدددوبي اليهدددودا وسدددباق الرئاسدددة األميركدددي، (2004)، نبيووول محمووود السددهلي – 

2004.  www.amin.org                 

 
 

http://www.amin.org/
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ويملك اللوبي الصهيوني أكثور مون ثالثوة آالف لجنوة مسوجلة بموجوب القوانون 
منهوا أربو  وخمسوون لجنوة . االتحادي، وهي جميعها مرتبطة بمجموعات ضاتطة

د إسوورائيل ولكوون ال تعلوون أي منهووا أنهووا مرتبطووة بووو إيبوواك أو بأيووة تركووز علووى تأييوو
 .منظمة يهودية أمريكية

 : وقد تمكن اللوبي الصهيوني من تحقيق نجاحين رئيسين
 .إذ أصبحت السياسة الخارجية األمريكية مؤيدة تماماا إلسرائيل: األول سياسي

سوووونوية تقوووودر  إذ تحصوووول إسوووورائيل علووووى مسوووواعدات أمريكيووووة: والثوووواني اقتصووووادي
ونجوووح اللووووبي فوووي عووورض وجهوووة نظووور إسووورائيل دون . بحووووالي ثالثوووة مليوووار دوالر

 . سواها، كما استطاع إبعاد المشرعين األمريكيين عن زيارة البلدان العربية
العوامدددل التدددي سددداعدت اللدددوبي الصدددهيوني علدددى التغلغدددل فدددي المجتمددد   -4

 :األمريكي
للووبي الصوهيوني علوى التتلتول هنالك العديود مون العوامول التوي سواعدت ا

 : داخل المجتم  األمريكي ومنها
إن الحركة الصهيونية تعد حركة عنصرية تنوادي بوحودة الشوعب : البعد الديني -أ

اليهووودي ونقائووه، وتعتقوود بوجووود قوميووة يهوديووة، وتوودعو الحركووة الصووهيونية اليهووود 
فوووي الواليوووات  وقووود كانوووت الظوووروف. فووي جميووو  أنحووواء العوووالم للعوووودة إلوووى فلسوووطين
 . المتحدة مواتية لعرض هذأ المقوالت والشعارات

يمتاز النظام في الواليات المتحودة : طبيعة النظام الحر في الواليات المتحدة -ب
وهووذا مووا . ب طالقووه للحريووات الفكريووة والدينيووة والسياسووية واالجتماعيووة واالقتصووادية

 .الحر اصطلح على تسميته بو النظام الديمقراطي الليبرالي
فقد تقاطعت المصالح : تقاط  المصالأل األمريكية والصهيونية إزاء فلسطين -ج

االسووتعمارية األمريكيووة موو  المصووالح اليهوديووة فيمووا يخووي منطقووة الشوورق األوسووط 
ن التقاء المصالح كان العامل األكبر واألهم في تبني . عموماا وفلسطين خاصة وا 

وديووة فووي فلسووطين، تقوووم بحمايووة المصووالح الواليووات المتحوودة لمشووروع قيووام دولووة يه
األمريكيووة فووي منطقووة الشوورق األوسووط، التووي بوودأت تحتوول مكانوواا متميووزاا فووي العووالم 
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وبوذلك يمكون . نظراا لوجود ثروة نفطية هائلة فيها، فضالا عن موقعها االستراتيجي
 تفسير الودعم األمريكوي إلسورائيل الوذي يفووق نفووذ اللووبي الصوهيوني فوي الواليوات
المتحوودة، إذ يسووتخدم اللوووبي الصووهيوني المووال السووتمالة أعضوواء الكووونجرس إلووى 

وعنووودما يتعلووق األمووور ب سوورائيل وبالسياسووة األمريكيوووة فووي الشووورق . جانووب إسوورائيل
األوسوووط، فووو ن معظوووم المجموعوووات اليهوديوووة تتناسوووى خالفاتهوووا وتحقوووق حالوووة شوووبه 

 . إجماع
 : حدةنفوذ اللوبي الصهيوني في الواليات المت -5

يعتمد اللوبي الصهيوني على شبكة استخباراتية تضم عدة متطوعين يزودونه 
بالمعلومووات، ممووا يسوواعد السووفارة اإلسوورائيلية فووي الواليووات المتحوودة علووى الحصووول 

وال يكتفي اللوبي بوسيلة واحدة لتحقيق . على معلومات سريعة تصلها من اإليباك
يستخدم جمي  الوسائل للضتط من أجل بل . مطالب إسرائيل العسكرية والسياسية

 . الحفاظ على أمن إسرائيل
لقوود اسووتطاع اللوووبي الصووهيوني محاربووة أعضوواء الكووونجرس األمريكووي الووذين 
حاولوا الوقوف إلى جانب الحوق العربوي فوي فلسوطين، واتهوم مون يقوف إلوى جانوب 

 . الحق الفلسطيني بمعاداة السامية ومناهضة إسرائيل
ضوووور إعالموووي قووووي وموووؤثر علوووى الكثيووور مووون وسوووائل وللووووبي الصوووهيوني ح

اإلعوووالم األمريكيوووة، سوووواء فوووي ملكيتهوووا أو إدارتهوووا أو تحقيوووق درجوووات عاليوووة مووون 
 ABC:النفوووذ فيهوووا، وينطبوووق ذلووك علوووى أهوووم ثووالث شوووبكات تلفوووزة رئيسووة وهوووي

فوووووووكس : وعلووووووى أبوووووورز الشووووووركات السووووووينمائية األمريكيووووووة مثوووووول CBCو NBCو
صووووحيفة يوميووووة،    1750يوجوووود فووووي الواليووووات المتحوووودة و . وبارامونووووت ويونيفرسووووال

ويركز اللوبي الصهيوني على أهم الصوحف األمريكيوة، . صحيفة إسبوعية 670و
 -نيويورك تايمز: )فله ملكية، أو نفوذ قوي في أكثر الصحف اليومية وأهمها مثل

فضالا عن أقوى مجلتين إسوبوعيتين فوي الواليوات (. وول ستريت -واشنطن بوست
 (. التايم –نيوزويك: )تحدة وهماالم
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وانطالقوواا موون قناعووة اللوووبي الصووهيوني بووأن االقتصوواد هووو الموودخل األساسووي 
للسيطرة على القرار األمريكوي فقود امتلكوت البرجوازيوة اليهوديوة، ومنوذ نهايوة القورن 
التاسوو  عشوور وبدايووة القوورن   العشوورين، المواقوو  األساسووية فووي الحيوواة االقتصووادية 

، وتشووكل جووزءاا ال يتجووزأ موون البرجوازيووة االحتكاريووة األمريكيووة، فمصووالح األمريكيووة
إذا أخوذنا شوركات : فعلى سبيل المثال. كل منهما تتداخل تداخالا وثيقاا فيما بينهما

  74:البترول األرب  األساسية الموجودة في الواليات المتحدة
من موديريها %  37من أرباحها لليهود، %  60: شركة ستاندر أويل كاليفورنيا -

 . يهود
مون موديريها %  3مون أرباحهوا لليهوود، %  55: شركة ستاندر أويول نيوجرسوي -

 . يهود
 . من مديريها يهود%  40من أرباحها لليهود، %  63: شركة تكساس للبترول -
 . من مديريها يهود%  55من أرباحها لليهود، %  70: شركة موبيل -

الموووال اليهوووودي فوووي الواليوووات المتحووودة، وال بووود مووون اإلشوووارة إلوووى أن قووووة  
تكووون عاموول ضووتط أساسووي علووى صووان  القوورار األمريكووي، فالمووال اليهووودي تركووز 
فووي القطاعووات تيوور المنتجووة، فلووم يوظووف فووي قطوواع الصووناعات الثقيلووة كصووناعة 
السوووووويارات أو البنوووووواء أو الفوووووووالذ، بوووووول تركووووووز فووووووي المصووووووارف والتمويوووووول واألسووووووهم 

ارتباط الدوالر  ريتشارد نيكسونلرئيس األمريكي األسبق وبعد أن فك ا. والسندات
ازدهوور رأس المووال المضووارب، ممووا دفوو  بالمصووالح اليهوديووة  1973بالووذهب عووام 

 .إلى األمام بتسارع كبير في الثمانينيات والتسعينيات
 (: إيبا )اللجنة األمريكية اإلسرائيلية للشؤون العامة  -6

عم موون الحركووة الصووهيونية تشووكيلها اسووتطاعت الجماعووات اليهوديووة، وبوود
سي )ويعود . وسجلت لدى الدوائر األمريكية بوصفها لوبياا صهيونياا *، 1959عام 
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، مجلوووة النفدددوذ الصدددهيوني فدددي الواليدددات المتحددددة األمريكيدددة ،(2004)، أشوووواق عبددداس – 
 .109نيسان، ي -آذار، 325، العدد المناضل

 .  1959يعود إلى سنة ( اإليباك)، لكن االسم الحالي 1951هذا اللوبي يعمل منذ العام  *
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الذي سجل اسومه فوي سوجالت وزارة العودل األمريكيوة مؤسسوها، وفوي الوقوت ( كنن
 . عينه يعتبر وكيالا لدولة أجنبية

د كبيووور مووون تعمووول هوووذأ اللجنوووة مووون جوووراء مؤتمرهوووا السووونوي الوووذي يحضووورأ عووود
الشخصيات األمريكية اإلسرائيلية من مجلس الشيو  ومجلس النواب، على تدريب 

عدادها لتحقيق أهدافها التي تؤكدها كل مؤتمراتها وهي  : األطر الالزمة وا 
 . التأييد األمريكي الكامل إلسرائيل -
الحصووول علووى المزيوود موون الوودعم المووالي إلسوورائيل، والعموول علووى تحويوول  -

 . القروض المقدمة إليها إلى هباتالمساعدات و 
الحيلولووة دون تطووور العالقووات بووين الواليووات المتحوودة األمريكيووة والعوورب،  -

 . والعمل على خلق العداء بينهما بأي شكل ممكن

دعووم السياسووة الخارجيووة األمريكيووة لووو إسوورائيل ومباركووة أعمالهووا العدوانيووة  -
صوصواا فوي مجلوس ضد العرب، وتسويغ أعمالها فوي المحافول الدوليوة وخ

 .األمن واألمم المتحدة

وقد أصبح اشتراك الرؤساء األمريكيين، وكبار رجال الدولة واألحزاب في  -
االجتماع السونوي إليبواك أموراا معتواداا، إذ يقوموون بالتسوابق إللقواء كلموات 

 . التأييد والدعم للوبي اليهودي والكيان الصهيوني

ى نشوور سلسوولة دراسووات تمجوود وفووي مطلوو  الثمانينيووات سووارعت إيبوواك، إلوو
منزلوووة إسووورائيل فوووي االسوووتراتيجية األمريكيوووة والخووودمات التوووي تسوووتطي  تأديتهوووا 
لواشووووونطن، وتشووووودد علوووووى عووووودم اسوووووتقرار األنظموووووة العربيوووووة المواليوووووة للواليوووووات 

ويكموول اللوووبي مجهووودأ الهووادف . المتحوودة، وعبووث التعوواون االسووتراتيجي معهووا
يوارات ألعضواء الكوونجرس ومعواونيهم إلوى إلى تلمي  صوورة إسورائيل بتنظويم ز 

75.إسرائيل
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-  Lee O Brien , American Jewish Organizations and Israel , Washington, DC.: 

Institute For Palestine Studies, 1986, p.191. 
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وموووو  موووورور األيووووام تمكنووووت إيبوووواك، نتيجووووة عملهووووا اليووووومي الموووونظم لوووودى 
مجلسووووي الشوووويو  والنووووواب، موووون أن تحوووول محوووول مووووؤتمر الرؤسوووواء وأن تصووووبح 

 . الزعيم الفعلي للجالية اليهودية األمريكية
 : مجال عمل إيبا  -  

والصووعوبة الرئيسووة التووي واجهووت . إن حقوول عموول اإليبوواك هووو الكووونجرس
إيباك منذ البداية هي البرهنة على أنها ليست وكيلة لدولة أجنبية، وهو وض  
قوانوني كووان يتطلوب منهووا تسوجيل نفسووها علووى أساسوه، لكنووه أيضوَا وضوو  أقوول 

تيور . مواتاة ألنشطتها، وال سيما للصوورة التوي تريود أن تعبور فيهوا عون نفسوها
 76.الحكومة اإلسرائيلية بصورة وثيقة   جداا أن إيباك تنسق عملها م  

يبووواك هوووي المنظموووة الوحيووودة المسوووجلة رسووومياا فوووي الكوووونجرس األمريكوووي   وا 
على شكل لوبي فيما يختي بالتشريعات التي تمس الكيان الصهيوني، وهوي 
تيوور معفوواة موون الضوورائب، وال تقبوول أي تمويوول موون إسوورائيل، حتووى ال تسووجل 

علووى أنهووا وكالووة أجنبيووة، ويشووتل منصووب رئيسووها  فووي وزارة العوودل األمريكيووة
عووووادة رجوووول ثووووري وذو نفوووووذ، ويتمتوووو  بوووواحترام المؤسسووووة اليهوديووووة األمريكيووووة 

 77.وينتمي إليها
وتحوووري اإليبووواك علوووى أن يحضووور ممثووول عنهوووا كووول اجتمووواع مفتووووح فوووي 
الكووووونجرس األمريكووووي، إال أنووووه موووون الواضووووح تماموووواا، أن المسوووواندة األمريكيووووة 

 . اوز حدود مجموعات اللوبيإلسرائيل تتج
 : وفي سبيل تحقيق أهدافها تصدر اإليباك عدة منشورات أهمها

وهو تقرير إسبوعي يطب   The Near East Report: تقرير الشرق األدنى -1
ألف نسخة توزع على أعضاء الكوونجرس وكبوار مووظفي اإلدارة ووسوائل  60منه 

                                                 
76

سدرائيل الواليا، (1996)، كميل منصور –  ترجموة   (العدروة األوثدق)ت المتحدة األميركية وا 
 . 293مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ي: ، بيروت1نصير مروة، ط

77
مجلووس الشوويو  يعتموود نهائيوواا خطووة اإليبوواك لنقوول سووفارة أمريكووا إلووى القوودس : مقالووة بعنوووان - 

  dsway.comWWW.gu  12/6/2004. المحتلة

http://www.gudsway.com/
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لشوورق األوسووط ونشوواط الكووونجرس اإلعووالم والسووفارات، وهووو يعنووى باألحووداث فووي ا
وهووذأ التقووارير تظهوور إسوورائيل علووى أنهووا الدولووة الديمقراطيووة . بشووأن هووذأ األحووداث

الوحيوووودة فووووي الشوووورق األوسووووط، والبلوووود الووووذي يشوووواطر األمووووريكيين قوووويمهم وتظهوووور 
 .يجب القضاء عليه" إرهاب"المقاومة الفلسطينية على أنها 

ر نصووف سوونوي مفصوول حووول نشوواطات وهووو تقريوو: مالحوق األخبووار التشووريعية -2
 ... الكونجرس والهيئة التنفيذية لو إيباك واألمم المتحدة

وهووي نشوورات تيوور دوريووة تصوودرها اإليبوواك كلمووا رأت حاجووة إلووى : أوراق إيبوواك -3
، وبووه متابعووات مختصووورة (الحقووائق واألكاذيوووب: )كمووا تصوودر ملحقووواا بعنوووان. ذلووك

كوووووون هوووووذا هوووووو المصووووودر األساسوووووي للصوووووراع العربوووووي الصوووووهيوني، وتالبووووواا موووووا ي
 . للمعلومات بالنسبة ألعضاء الكونجرس األمريكي

نسوووخة مجانيوووة إسوووبوعياا ألعضووواء / 400/وتووودف  اإليبووواك تكووواليف إرسوووال 
 78.الكونجرس وكبار المسؤولين، والوفود التي تزور الواليات المتحدة األمريكية

 : دور اإليبا  في تمويل االنتخابات -ب
كجماعووة ضوواتطة أن تجموو  هبووات أو تبرعووات موون أجوول ال يحووق إليبوواك 

تيوور أن التمويوول يمكوون أن يووتم ضوومن . المسوواهمة فووي تمويوول الحمووالت االنتخابيووة
الحوودود التووي يقوودمها أشووخاي موواديون أو مؤسسووات تنشووأ خصيصوواا لهووذا التوورض 

 ". باك"وتعرف باسم لجنة العمل السياسي 
 Political Action Committee": با "لجنة العمل السياسي  - 

وهي لجنة ترعاها شركة أو منظمة نقابية أو جمعيوة أو أيوة مجموعوة مون 
 . األشخاي، تتلقى مساهمات وتقوم باإلنفاق في ميدان االنتخابات االتحادية

ومووووون الناحيوووووة العمليوووووة فووووو ن تالبيوووووة اليهوووووود يعطوووووون أصوووووواتهم للحوووووزب 
تيووور أن . األقليووواتالوووديمقراطي، ألنهوووم يووورون فيوووه المعبووور األفضووول عووون مصوووالح 

بفعووول عضوووويتهم ( الجمهووووري والوووديمقراطي)لليهوووود توووأثيراا فعووواالا فوووي كوووال الحوووزبين 
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 . المصدر السابق – 
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النشوووطة فيهموووا، وتبرعووواتهم الماليوووة وشوووبكة عالقووواتهم الواسوووعة مووو  دوائووور الضوووتط 
 . والنفوذ فيهما

ويعمل اليهود داخل كال الحزبين، فال يتقدم أي مرشح داخل حزبه إال إذا 
فضوول وأكثور ليهووود أمريكوا ولمصوالح إسوورائيل والصوهيونية، وعنوود أعطوى تعهودات أ

ذلووك ال يهووتم اليهووود كثيووراا بووأي مرشووح فوواز بالرئاسووة، ألن كووال المرشووحين قوود تمووت 
 .السيطرة عليه منذ البداية

وتحوووري اإليبوووواك علوووى اسووووتمرار اتصوووالها المباشوووور مووو  المسووووؤولين فووووي 
" بنواي بريوث: "ت صهيونية مثلاإلدارة األمريكية وتضم في عضويتها عدة منظما

 . وتيرها" الكونجرس اليهودي األمريكي"و "    اللجنة اليهودية األمريكية"و 
ألفوووواا، ويتووووألف جهازهووووا / 50/ويقوووودر عوووودد أعضوووواء إيبوووواك بمووووا يزيوووود عوووون 

رئوويس وموودير تنفيووذي، ويقوووم : وتتووألف لجنووة إيبوواك موون. شخصوواا  80اإلداري موون 
ومنظمووة بنوواي بريووث بوودعم لجنووة إيبوواك لخدمووة  مجلووس االتحوواد الفوودرالي اليهووودي

إسرائيل والحركة الصهيونية، وذلك مون جوراء دعوم اللووبي اليهوودي، وزحوف نفووذأ 
فووي الكووونجرس األمريكووي ومواقوو  القوورار األخوورى فووي الواليووات المتحوودة كالبنتوواتون 

 79.مثالا 
 ولعوول أبوورز مثووال علووى نفوووذ إيبوواك داخوول البنتوواتون هووو إجبارهووا األميوورال

علوى سوحب ترشويحه لمنصوب وزيور الودفاع  1993فوي العوام " يوبي راا  إينمدان"
وكان أبرز هذأ الضتوط الحملة . تحت وطأة الضتوط من قبل اللوبي الصهيوني

عنوودما كوان نائبواا لموودير  إينمدانالصوحفية فوي نيويوورك تووايمز ضود قورارات اتخووذها 
رارات تتعلوق بمنو  إسورائيل ، وكانت هوذأ القوCIAاالستخبارات المركزية األميركية 

 80.من الحصول على معلومات محظورة
                                                 

دار فووريي للطباعووة :  سددرار اللددوبي اليهددودا فددي العددالم  بيددروت، (1996)، نووديم عبددده - 79
 . 54والنشر، ي

 ، مجلوةاستراتيجير إيبا  للسيطرة على العالم في البيت األبديب، (2006)، محمد كروان- 80
 . 29، ي1389العددالشركة السعودية لألبحاث والنشر، : ، الرياضالمجلة
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وتتمتوو  إيبوواك بنفوووذ كبيوور داخوول الواليووات المتحوودة، وفووي جميوو  الواليووات، 
والية وافقت على شوراء سوندات الودف  اإلسورائيلية  15ومما يؤكد ذلك أن أكثر من 

 81.التي تتبناها إيباك لدعم  إسرائيل
أمريكوا : "ة عملهوا الجديودة تحوت عنووانأقرت إيبواك خطو 2004وفي عام 

، وتسوولمها مجلووس الشوويو  األمريكووي ليعموول علووى تحويلهووا " إسوورائيل قويووة –قويووة 
وتتحووودث الخطوووة عووون ضووورورة ضووومان اسوووتمرار المسووواعدات . إلوووى واقووو  تشوووريعي

االقتصادية والعسكرية األمريكية إلى إسرائيل، وتأييد الكونجرس لجمي  اإلجراءات 
التفوووق العسووكري الصووهيوني، بمووا فووي ذلووك اإلجووراءات المتعلقووة  الداعمووة لضوومان

بالتشووووريعات األمريكيوووووة ذات الصوووولة، وفوووووي هووووذا اإلطوووووار توووودعم الخطوووووة التعووووواون 
االسووووتراتيجي بووووين الواليووووات المتحوووودة والكيووووان الصووووهيوني، والتعوووواون فووووي تطوووووير 

نطقة التي القدرات الدفاعية للبلدين، خاصة التصدي لنظم التسلح اإلقليمي في الم
تعتموووود علووووى الصووووواريي البالسووووتية، ومواجهووووة احتموووواالت انتشووووار أسوووولحة الوووودمار 

 82.الشامل
 : على اللوبي اليهودا 1001 يلول  11تأثير  حداث  -7

ازداد النفوووووذ اليهووووودي الصووووهيوني داخوووول البيووووت األبوووويض ووزارة الوووودفاع، 
ي عهود الورئيس وقد تفاقمت هذأ الظاهرة ف. بيل كلينتونوخاصة في عهد الرئيس 

وبول  ريتشارد بيرل: فالمسؤولون في اإلدارة األمريكية الحالية مثل83االبن، بوش
وتيوورهم، ليسوووا أعضوواء فووي اللوووبي الصووهيوني، بوول هووم  ودو ددالس فيددث وولفيتددز

أعضوواء فووي الحلقووة الداخليووة التووي تصوون  السياسووة األمريكيووة، وهووم صووهاينة إلووى 

                                                 
: ، دمشوقاللوبي الصهيوني العالمي والحلف االستعمارا، (2004)، محمد علي سرحان - 81

 . 97اتحاد الكتاب العرب، ي

اللوبي الصهيوني واالسدتراتيجية األمريكيدة فدي الشدرق ، (2002)، أحمد سوليم البرصان - 82
 . 60، تشرين األول، ي150، العدد السياسة الدولية، األوسط

  .االنتماءات في وزارة الدفار األمريكية: ، بعنوان( 1)أنظر الملحق رقم - 83
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فوي  بنيدامين نتنيداهواء اإلسرائيلي األسوبق درجة أنهم كانوا مستشاري رئيس الوزر 
 . الوقت عينه الذي عملوا فيه داخل الحكومة األمريكية

ازداد نفوذ اللوبي الصهيوني وازداد تأثيرأ،  2001أيلول  11وبعد أحداث 
وقد تجلى ذلك بوضوح من التأييد األمريكي شبه المطلق لكل ما تقوم بوه إسورائيل 

تضوووييق األمريكيوووة ضووود المسووولمين داخووول الواليوووات ضووود الفلسوووطينيين، وحموووالت ال
المتحدة وخارجها، وكذلك حمالت التضوليل واألكاذيوب التوي تقووم بهوا وزارة الودفاع 
األمريكية، والتي ساهمت م  وسائل اإلعالم األمريكيوة األخورى فوي تشوويه صوورة 

 84.كل ما هو مسلم
المكتسوبات  ونتيجة ألحداث أيلوول فقود حقوق اللووبي الصوهيوني مزيوداا مون

حوووين تحوووالف المحوووافظون الجووودد والجنووواح اليمينوووي المسووويحي ومجموعوووات تقليديوووة 
يمينية أخرى، مما عظم النفوذ اإلسرائيلي في الواليات المتحدة ومكون اإليبواك مون 
تحقيووق المزيوود موون المكتسووبات، وفووي مقوودمتها الضووتط علووى الكووونجرس األمريكووي 

مليووون دوالر لوودعم القوووات اإلسوورائيلية  200للموافقووة علووى تقووديم  2005فووي أيووار 
حيووث وافووق الكووونجرس بأتلبيووة سوواحقة علووى تقووديم . بعوود اقتحامهووا الضووفة التربيووة

 85.هذا الدعم االضافي
وقووود تمكووون رمووووز المحوووافظين الجووودد مووون أخوووذ مواقووو  هاموووة فوووي صوووناعة 

. ريتشددارد بيددرل وجددون بولتددونو بددول وولفيتددز: السياسووة األمريكيووة، موون أمثووال
. اإلدارة الحاليوووة الكثيووور مووون آراء تيووواري المحوووافظين الجووودد واليموووين الوووديني وتبنوووت

بددوش وهووذا يفسوور كيوف أن إدارة الوورئيس . وهوذا مووا سووهل مهمووة اللووبي الصووهيوني
نفسه لوم  بوشعلى الرتم من أن )أوتلت في دعمها إلسرائيل ( الجمهورية)االبن 

فوي انتخابوات عوام  مون أصووات اليهوود فوي أمريكوا%  20يحصول علوى أكثور مون 
                                                 

84
لقاء أجرته معه محطة . حجم تأثير اللوبي الصهيوني في القرار األمريكي، (2002)، بول فندلي – 

 WWW.Algazeera.net.  6/3/2002الجزيرة الفضائية  بتاريي 

، علوى  28/9/2006، تواريي دولة إسرائيل سقوط دعائم، (2006)، عبد الكوريم الزبيدا - 85
     www. qmalaormah.net: الرابط



 

73 

 

(. موون أصووواتهم%  80علووى نحووو   ل  ددور، فووي الوقووت الووذي حصوول فيووه 2000
االبوون قوود أحوواط نفسووه بالمحووافظين الجوودد وبوواليمين  بددوشوالسووبب هووو أن الوورئيس 

  86.الديني المتطرف والمنحاز إلسرائيل
قوووووام رجوووووال مووووون إدارة مكافحوووووة التجسوووووس فوووووي مكتوووووب  2002وفوووووي عوووووام 
باقتحووووام مكاتووووب اإليبوووواك ومصووووادرة ملفووووات وأوراق   FBIالتحقيقووووات الفيوووودرالي 

ومعلومووات مخزنووة إلكترونيوواا علووى خلفيووة تسووريب معلومووات سوورية موون وزارة الوودفاع 
مما اضوطر اإليبواك إلوى اللجووء إلوى الكثيور مون المتعواطفين . األمريكية عن إيران

هووذأ الحتووواء  بددوشمعهووا فووي الكووونجرس فووي محاولووة للتووأثير علووى إدارة الوورئيس 
القضوووية التوووي لوووو ثبوووت فيهوووا توووورط اإليبووواك فوووي نقووول معلوموووات إلوووى إسووورائيل فووو ن 

ألنهوووا بوووذلك سوووتكون قووود . سووومعتها وتاريخهوووا سووويواجهان كارثوووة لوووم تحووودث مووون قبووول
خرقووووووت القووووووانون األمريكووووووي بوصووووووفها مسووووووجلة رسوووووومياا كمؤسسووووووة تعنووووووى بوووووواليهود 

العمالووة وتسووريب األمووريكيين، وموون ثووم سووتكون قوود أذنبووت بجوورم التخووابر وممارسووة 
 87.معلومات أمنية لدولة أجنبية

 : و خيرا  يمكننا القول
لقد استطاع اليهود تشكيل لوبي ضاتط فوي الواليوات المتحودة، باالعتمواد 

، الووووذي أعطووووى الحووووق للجماعووووات 1946علووووى القووووانون األمريكووووي الصووووادر عووووام 
المختلفووووة فووووي تشووووكيل مجموعووووة ضووووتط، بهوووودف ضوووومان مصووووالحها وذلووووك بفعوووول 

 : اتيجيات متعددة منهااستر 
 . مثل االتصال بكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية: التأثير المباشر -أ

مثوول تعبئووة الوورأي العووام، وخلووق اتجوواأ عووام يووؤثر علووى : التووأثير تيوور المباشوور -ب
 . صانعي السياسة إلقناعهم بقرار يحقق مصلحة مثل هذأ الجماعات

                                                 
 . ، مرج  سابق(2002)، بولفندلي - 86
87

إيبدددا  تلجدددأ إلدددى معددداداة السدددامية للتغطيدددة علدددى التحقيدددق فدددي قضدددية : مقالوووة بعنووووان – 
   WWW.Waarabah.net. التجسس
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بيوة عون نفسوها وترويجهوا، تصوور لقد نجحت اإليباك في رسم صوورة إيجا
اإليبوواك علووى أنهووا مصوودر مسووتمر للمعلومووات، وكقوووة سياسووية مووؤثرة علووى نتووائج 

 .صناديق االقتراع
والبوود موون اإلشوووارة إلووى أن إيبووواك ليسووت مجموعووة ضوووتط فووي الكوووونجرس 
األمريكووي فحسووب، بوول إن نفوذهووا يتعوودى ذلووك كثيووراا ويتسوو  ليشوومل التووأثير علووى 

إذ تقوورر إيبوواك أحيانوواا موون يفوووز وموون ال يفوووز موون المرشووحين  الناخووب األمريكووي،
 . للكونجرس األمريكي أو الرئاسة األمريكية

 
دور مؤسسدددات الفكدددر والدددر ا فدددي صدددن  السياسدددة الخارجيدددة : المحددددد الرابددد 

 : األمريكية
إن النظوووام األمريكوووي يسووومح لمختلوووف القووووى والتيوووارات المجتمعيوووة اإلدالء 

السياسة الخارجية دون أن يعني ذلوك بالضورورة حودوث انقوالب برأيها والتأثير في 
 . حاد في التوجهات العامة للحكومة األمريكية

وتحظى دراسة مؤسسات الفكر والرأي باهتمام خاي ألنها منب  لمختلف 
األفكوووار والنظريوووات التوووي توووؤثر بشوووكل أو بووواخر فوووي السياسوووة الخارجيوووة للواليوووات 

علووى تزايود أهميوة الوودور الوذي تقووم بووه  2001لوول المتحودة، وقود برهنووت أحوداث أي
 . المؤسسات األكاديمية في هذا المجال

لقد ظهرت هذأ المؤسسات نتيجة دعوات لجعل عمل الحكوموة األمريكيوة 
عموووالا مؤسسووواتياا، قائمووواا علوووى الحرفيوووة ومتوائمووواا مووو  أحووودث النظريوووات السياسوووية 

 .واالقتصادية
: رار السياسوووي خموووس فوائووود رئيسوووةإن هوووذأ المؤسسوووات توووؤمن لصوووان  القووو

فهي تولد تفكيوراا جديوداا لودى صوانعي السياسوة األمريكيوة، وتووفر خبوراء للعمول فوي 
الحكومووة والكووونجرس، وتووؤمن لصووان  السياسووة حيووزاا إليجوواد تفوواهم مشووترك علووى 
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الخيارات السياسية المختلفة، وتثقف المواطن األمريكي عن العالم، وتوفر إمكانيوة 
 88.ثالث بالوساطة بين طرفين متنازعين قيام فريق

فمووووا هووووي هووووذأ المؤسسووووات؟ ومتووووى نشووووأت؟ ومووووا آليووووة عملهووووا ومصووووادر 
على دور هذأ المؤسسات في التأثير  2001أيلول  11تمويلها؟ وما تأثير أحداث 
 . على السياسة األمريكية؟

 : تعريف مؤسسات الفكر والر ا -1
هوو تعريوف  Think Tanksاث لعل التعريف األكثر تداوالا لمراكز األبحو

أسووتاذ العلوووم السياسووية فووي جامعووة ويسووت أونتوواريو حيووث عرفهووا  دونالددد إبلسددون
هيئووات ذات توجووه بحثووي ال تهوودف إلووى الووربح، وال تعبوور عوون توجووه حزبووي : بأنهووا

وتتمثول أهوودافها الرئيسووة  –دون أن ينفووي ذلووك عنهوا الصووفة اإليديولوجيووة  –معوين 
 89.عام والسياسات العامةفي التأثير على الرأي ال

 : نشأة مؤسسات الفكر والر ا وتطورها -1
إن مؤسسوووات الفكووور والووورأي هوووي مؤسسوووات مسوووتقلة، توووم إنشووواؤها بهووودف  

وهوي تسود فراتواا فوي تايوة األهميوة بوين العوالم . إجراء األبحاث المتصولة بالسياسوة
 .األكاديمي من جهة، وعالم الحكم من جهة أخرى

متحوووودة كدولووووة عظمووووى فووووي العووووالم، ظهوووورت هووووذأ وموووو  بووووروز الواليووووات ال
وكانوووت . المؤسسوووات كجوووزء مووون حركوووة تسوووتهدف االحتوووراف فوووي العمووول الحكوووومي

رسووووالتها المعلنووووة تيوووور سياسووووية، فهووووي تهوووودف إلووووى تزويوووود المسووووؤولين بالنصووووائح 
 . السياسية تير المنحازة

مؤسسوووة كوووارنيتي للسوووالم العوووالمي التوووي : ومووون األمثلوووة لهوووذأ المؤسسوووات
. ، وتعود أول مركوز أبحواث مخصوي للسياسوة الخارجيوة فقووط1910عوام تأسسوت 

وقوووود أنشووووئت للتحقيووووق فووووي أسووووباب الحووووروب والعموووول علووووى إيجوووواد الحوووول السوووولمي 

                                                 
88

 - http: //usinfo . state . gov/ journals / itps/ 1102/ ijpalhaass. Htm .                             

        
89

 - Abelson , Donald E . (2002) , Think Tanks and U.S . Foreign Policy : November. 
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وتضووم مجموعووة كبيوورة موون الخبووراء واألكوواديميين البووارزين، وقوود شووكلت . للنزاعووات
 . ما يعرف بو مجلس العالقات الخارجية 1921عام 

شووووأتها، نووووأت هووووذأ المراكووووز بنفسووووها عوووون التحووووزب وفووووي المراحوووول األول لن
السياسي، باعتبار أن مهمتها األساسية هي خدموة الصوالح العوام مون جوراء تزويود 
 . الحكومة بوجهات نظر حيادية ونصائح متعلقة بالسياسات التي تخدم األمة ككل

، 1945أما الموجة الثانية من مؤسسات الفكر والرأي فقد برزت بعد عام 
بحت الواليووات المتحوودة تووداف  عوون العووالم الحوور ضوود التهديوود السوووفييتي عنوودما أصوو

 . وقد قدمت الحكومة األمريكية دعماا كبيراا لهذأ المؤسسات. السابق
أموووا الموجوووة الثالثوووة مووون مؤسسوووات الفكووور والووورأي فقووود ظهووورت فوووي العقوووود 

سوووب، الثالثوووة األخيووورة، بهووودف تقوووديم المشوووورة السياسوووية المطلوبوووة فوووي الوقوووت المنا
وقود شوهدت هوذأ المراكوز األكاديميوة عصورها . بهدف التأثير في القرارات السياسية

، إذ اسووووتعانت إدارتووووه بمجموعووووة مووووون بيدددددل كلينتددددونالووووذهبي فووووي عهوووود الوووورئيس 
 . األكاديميين الذين اختارهم الرئيس وما يتناسب م  توجهاته السياسية

اث فوي الواليوات وفي مطل  القرن الحادي والعشرين بلغ عدد مراكز األبح
مركوووز، تتطوووي بنشووواطاتها جميووو  ألووووان الطيوووف السياسوووي / 2000/المتحووودة زهووواء 

وتعوود هووذأ المراكووز شووديدة التنوووع لجهووة األفكووار التووي تقوودمها، والتمويوول . األمريكووي
 . الذي تحصل عليه والنفوذ الذي تتمت  به

 :  لية عمل مؤسسات الفكر والر ا -3
لتوووأثير علوووى صوووان  القووورار بخموووس طووورق تقووووم مؤسسوووات الفكووور والووورأي با

 : مختلفة وهي
إذ تقووم هوذأ المراكوز بتقوديم األفكوار الجديودة إلوى : توليد  فكار وخيارات جديدة -أ

مؤسسووة السياسووة الخارجيووة وهووو مووا يووؤثر فووي طريقووة تفكيوور صووان  القوورار، وتحوودد 
تيوووب وتسووواعد هوووذأ األفكوووار علوووى تر . ردود أفعالوووه تجووواأ مختلوووف القضوووايا الدوليوووة

وموون األمثلووة علووى مووا قدمتووه هووذأ المراكووز . أولويووات السياسووة الخارجيووة األمريكيووة
المتحدة بعود  اقتراح إنشاء هيئة األمم: من مقترحات في مجال السياسة الخارجية
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التوووي  مبددداد ء سياسدددة االحتدددواءوكوووذلك 1945.90الحووورب العالميوووة الثانيوووة عوووام 
لسوووووووووفييتي السووووووووابق وأدت إلووووووووى انتهجتهووووووووا الواليووووووووات المتحوووووووودة تجوووووووواأ االتحوووووووواد ا

األسووتاذ فووي  صددموئيل هينتغتددونوكووذلك أطروحووة صووراع الحضووارات لووو *.سووقوطه
 . 1993جامعة هارفارد التي نشرها في مجلة فورين أفيرز عام 

إذ تقووم هوذأ  :إيجاد مجموعة جاهزة من االختصاصيين للعمل في الحكومدة -ب
األمريكيووة القادمووة إلووى السوولطة المراكووز ب يجوواد خبوورات مهمووة للعموول فووي اإلدارات 

االبوون إلووى الحكووم اعتموود علووى بددوش فموو  وصووول الوورئيس . والكووونجرس المنتخووب
عودد كبيوور موون الخبووراء القووادمين موون المؤسسوات األكاديميووة لموولء الفوورا  فووي عوودد 

مسووواعدَا لووووزير الخارجيوووة  جدددون بولتدددونفموووثالا توووم تعيوووين 91.كبيووور مووون المناصوووب
لي، بعووووود أن كوووووان نائوووووب رئووووويس مؤسسوووووة أمريكوووووان لشوووووؤون التسووووولح واألمووووون الووووودو 

 . ثم أصبح سفير الواليات المتحدة في مجلس األمن. إنتربرايز
بتنظويم لقواءات دوريوة مو  صوناع القورار لإلطوالع علوى  :تتخذ مكاندا  للنقداش -ج

ماهيووة السياسووات المتبعووة ضوومن الحكومووة، وتكووون منبووراا ألصووحاب القوورار لشوورح 
والثقافية وقادة الرأي داخل المجتم  وبهودف تكووين حالوة  سياساتهم للنخب الفكرية

 . من اإلجماع والتأييد لهذأ السياسات
ويدرك صان  القرار األمريكوي أن أي توجوه فوي مجوال السياسوة الخارجيوة 
لوون يكتووب لووه النجوواح دون مباركووة أكبوور عوودد ممكوون موون قووادة الوورأي العووام وخبووراء 

 . الشؤون الخارجية ودعمهم
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، ونشوورها فووي جددور  كينددانوضوو  مبووادىء سياسووة االحتووواء السووفير األمريكووي فووي موسووكو  - *

عووام  xوقوود حملووت هووذأ المقالووة توقيوو  ( أسووس السياسووة السوووفييتية: )مجلووة فووورين أفيوورز بعنوووان
1947. 
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العالقوووات الخارجيوووة المنبووور األهوووم لصوووناع القووورار األمريكوووي  ويعووود مجلوووس
لشرح سياساتهم وأهدافهم، حيث يستضيف المجلس مئات اللقاءات م  المسؤولين 

 . على مدار العام، في واشنطن ونيويورك ومدن أمريكية أخرى
ألن تثقيوف الجمهوور بالقضوايا  :تثقيف مواطني الواليدات المتحددة عدن العدالم -د

ة وحشووود تأييووودأ لسياسوووة معينوووة مووون أبووورز المهوووام التوووي تقووووم بهوووا مراكوووز الخارجيووو
وقود ازدادت أهميوة هوذا الودور بعود انتهواء . األبحاث في إطار عملها بالشوأن العوام

أيلول  11الحرب الباردة وانتهاج اإلدارة األمريكية سياسة أكثر تدخلية بعد أحداث 
2001. 

لحاجوووة إلوووى األسوووواق الخارجيوووة وقووود أدت العولموووة االقتصوووادية، وازديووواد ا
لتصووووريف المنتجووووات الزراعيووووة األمريكيووووة خاصووووة، وتنووووامي الخوووووف موووون انتقووووال 
األمراض المعدية، وهاجس وقوع هجمات على المصالح األمريكية داخل الواليات 

 . المتحدة وخارجها إلى زيادة اهتمام الجمهور األمريكي بالشؤون الخارجية
للشوؤون العالميوة، منتشورة فوي أنحواء الواليوات  ويوجد حالياا ثموانون مجلسواا 

تتخووووذ منتووووديات قيمووووة يمكوووون فيهووووا لماليووووين المووووواطنين أن يتناقشوووووا فووووي . المتحوووودة
وعليه فقد أصبح للمواطن األمريكي حصة متنامية فوي السياسوة . األحداث الدولية

 . الخارجية
الوسوويط فووي وتقوووم هووذأ المراكووز بوودور  :المسدداعدة فددي حددل النزاعددات الدوليددة -هوو

ويسوووووعى معهوووود السووووالم األمريكوووووي إلووووى ترتيووووب حووووووارات . حوووول النزاعووووات الدوليووووة
ومفاوضووووووات تيوووووور رسوووووومية بووووووين أطووووووراف متنازعووووووة، ويقوووووووم بتوووووودريب المسووووووؤولين 

وهنالووك مراكووز أخوورى توونهض . األمووريكيين للتوسووط فووي حوول النزاعووات المستعصووية
دا  . رة النزاعات وحلهابأدوار أكثر فعالية في مجال الدبلوماسية الوقائية، وا 

وتوونهض هووذأ المؤسسووات بوودور إضووافي كمنظمووات تيوور حكوميووة ناشووطة 
مجموعة األزمات الدولية تقوم بنشر شبكة مون المحللوين : فمثالا . في قضية معينة

فوووي بوووؤر التووووتر فوووي العوووالم لرصووود األوضووواع السياسوووية المتفجووورة، وتقووووم بوضووو  
 . لمي إليجاد حل سلمي لهاتوصيات مبتكرة ومستقلة من أجل إيجاد ضتط عا
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 :  مصادر تمويل هذه المؤسسات -4
إن مراكز األبحاث هوذأ ال تقويس نجاحهوا بهوامش الوربح الوذي تحققوه، بول 

وقوود أصووبحت فووي . بقوودرتها علووى تشووكيل الوورأي العووام والتووأثير فووي رسووم السياسووات
أو مجموعوووووات  Lobbiesالفتووووورة األخيووووورة أشوووووبه موووووا تكوووووون بجماعوووووات الضوووووتط 

 . التي تتنافس لزيادة نفوذها السياسي Group interests المصالح
 : أما مصادر تمويل هذأ المؤسسات فهي

بعض هذأ المؤسسات لديها منح ضخمة فال تقبل بالتمويل الحكومي، أو تقبول  -
 . بروكينز: مثل. بالقليل منه

تحصووول بعوووض هوووذأ المؤسسوووات علوووى إيراداتهوووا مووون عقوووود تقووودم فيهوووا خووودماتها  -
 . مثل مؤسسة راند. الخاي أو للحكومةللقطاع 

مثوول معهوود . وبعووض هووذأ المؤسسووات يعتموود بشووكل كاموول علووى الوودعم الحكووومي -
وهوو الوذي يقورر موا يقودم لوه  1987الذي أنشأأ الكونجرس عوام . السالم األمريكي

 . من دعم مالي بموجب موازنة خاصة يقرها الكونجرس
حووواث النوووأي بنفسوووها عووون ويعوووود السوووبب الووورئيس فوووي محاولوووة مراكوووز األب

 . ميدان العمل السياسي إلى رتبتها في الحفاظ على استقالليتها كمؤسسة علمية
 :  شهر هذه المؤسسات -5

للفكور والوورأي موزعووة   كثددر مددن  لددف مؤسسددةيوجود فووي الواليوات المتحوودة 
منهووا فوووي العاصووومة / 102/فووي جميووو  أنحوواء الواليوووات المتحووودة، ويقوو  موووا يقوووارب 

ويتطووووي مركووووز الدراسووووات االسووووتراتيجية والدوليووووة السياسووووة 92.شوووونطنالسياسووووية وا
 . الخارجية األمريكية بشكل كامل
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بمبوادرة  1910وقد تأسست هذأ الهيئوة عوام : مؤسسة كارينغي ألبحاث السالم -
للبحث في أسباب الحروب وتشوجي  الحلوول   Andrew Carnegieمن البارون 

 . مركز أبحاث يختي بالشؤون الخارجية السلمية للمنازعات الدولية، فكانت أول
أسسوووها الووورئيس األمريكوووي األسوووبق : مؤسسدددة هدددوفر للحدددرب  الثدددورة والسدددالم -

وهنالوووك العديووود مووون المراكوووز التوووي ارتبطوووت بأسوووماء  1919عوووام  هيربدددرت هدددوفر
في أتالنتا  كارتررؤساء سابقين لتكريس إرثهم السياسي وأشهر هذأ المراكز مركز 

وقووود أصوودرت هوووذأ . للسووالم فوووي العاصوومة واشوونطن نيكسدددونومركووز . جورجيووا –
المراكووز عوودداا كبيووراا موون الدراسووات ونظمووت حلقووات نقوواش ومووؤتمرات فووي عوودد موون 

 .القضايا الداخلية والخارجية
للمسوواعدة فووي حمايووة المصووالح  1948أنشووئت عووام : RANDمؤسسددة رانددد  -

علوى دعوم موالي مون األمنية األمريكية في العصر النوووي، وحصولت فوور نشووئها 
هيئووووة أركووووان سووووالح الجووووو ونشوووورت لصووووالحه دراسووووات مهمووووة فووووي تحليوووول الوووونظم 

وقوود شووكلت هووذأ المفوواهيم األسوواس الووذي . والتفوواوض االسووتراتيجي ونظريووة اللعبووة
بنووت عليووه الواليووات المتحوودة سياسوواتها الدفاعيووة ومفهووومي الووردع واالحتووواء طوووال 

األكثوور عراقووة موون بووين مراكووز البحووث  وتعوود مؤسسووة رانوود93.سوونوات الحوورب البوواردة
/ 1000/التوووي تهوووتم بشوووؤون السياسوووة الخارجيوووة والووودفاع، ويعمووول فيهوووا أكثووور مووون 

 . مليون دوالر 100باحث بموازنة تزيد على 
 .1962تأسس عام : مركز الدراسات االستراتيجية والدولية -
 : تأثير مؤسسات الفكر والر ا في السياسة الخارجية األمريكية -6

علووى الوورتم موون أن مؤسسووات الفكوور والوورأي منتشوورة فووي العديوود موون دول 
العالم، إال أن ما يميز المراكز األمريكية عن تيرهوا هوو تأثيرهوا الهائول فوي مجوال 

 . صن  السياسة الخارجية األمريكية
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فووي أكثوور األوقووات صووعوبة بالنسووبة للسياسووات األمريكيووة : )ريتشددارد هدداسويقووول 
 94(.أ المراكز عيوناا وآذاناا للحكومة األمريكيةفي العالم، تشكل هذ

ويعد دور مؤسسات الفكر والرأي من أكثر المؤثرات في صياتة السياسة 
فقد قامت هذأ المؤسسات التي تعد . الخارجية للواليات المتحدة وأقلها فهماا وتقديراا 

مراكوووز أبحوووواث سياسووووية مسووووتقلة، والتووووي تشوووكل ظوووواهرة أمريكيووووة مميووووزة، بصووووياتة 
وتجلى نشاط هذأ المؤسسات . لتعاطي األمريكي م  العالم لفترة تقارب المئة عاما

ب صوودار الكتووب والمجووالت العلميووة المحكمووة وتيرهووا موون المنشووورات التووي هوودفت 
 . منها إلى التأثير في الشأن العام

لقود سوواعدت هووذأ المؤسسوات اإلدارات األمريكيووة فووي نشور الوووعي بقضووايا 
أوساط الجمهور األمريكي والدفاع عن أفكار التودخليين فوي  السياسة الخارجية في

الفتوورة التووي سوواد فيهووا الفكوور االنعزالووي فووي أمريكووا فووي الفتوورة الفاصوولة بووين رفووض 
 . الكونجرس االنضمام إلى عصبة األمم واندالع الحرب العالمية الثانية

وتسعى معظم مراكز األبحاث إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من السياسويين 
. لمتقاعوودين بتوورض االسووتفادة موون خبووراتهم وربووط الحقوول النظووري بحقوول السياسووةا

بعد انتهواء واليتوه عروضواا للتودريس فوي كلينتون تلقى الرئيس : فعلى سبيل المثال
. أسوتاذاا للصوحافة فوي جامعوة كولومبيوا  ل  دورجامعات عديدة فيما أصبح نائبه 

 . في تكساس رايس معةمعهداا للسياسة العامة في جا جيمس بيكروأنشأ 
مستشووار األموون القووومي األمريكووي األسووبق ثووم وزيوور  هنددرا كيسددنجرويعوود 

، أشهر من ترك بصوماته علوى السياسوة الخارجيوة مون نيكسونالخارجية في إدارة 
زيغيندددو بدددر جنسدددكي ومدددادلين وتضوووم هوووذأ الفئوووة أيضووواا . المؤسسوووات األكاديميوووة

 . ايسكوندوليزا ر وفي اإلدارة الحالية   ولبرايت
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تعوود علووى الوورتم ( السياسووي –ظوواهرة التنوواوب األكوواديمي)إن هووذأ الظوواهرة 
من نخبويتها من أبورز عالئوم التوداخل المجتمعوي مو  الدولوة فوي الواليوات المتحودة 

 ". سياسة الباب الدوار"ويطلق عليها اسم 
ومما يزيد من توأثير األكواديميين ونفووذهم، أن الورأي العوام األمريكوي يثوق 

ديميين أكثوووور موووون ثقتووووه بالسياسوووويين العتقووووادأ بووووأن األكوووواديميين يعرضووووون باألكووووا
وجهوووووات نظووووور موضووووووعية مجوووووردة عووووون األهوووووواء والمصوووووالح التوووووي تحكوووووم عمووووول 

 بددوش االبددنوقبول أن يفوووض الكوونجرس الورئيس : فعلوى سووبيل المثوال. السياسويين
 جرى استدعاء عودد 2002حق استخدام القوة ضد العراق في شهر تشرين الثاني 

مووون الخبوووراء لتحديووود المخووواطر وفوووري النجووواح أموووام أي عمووول عسوووكري لإلطاحوووة 
 كيندث بدوال ومن بوين مون توم اسوتدعاؤهم لالسوتماع لرأيوه . حسين صدامبالرئيس 

 فؤاد عجميوكوذلك . الذي قلل من مخاطر تعرض األمريكيين لمقاومة في العراق
ريكيووة التازيووة اسووتقبال الووذي أبلووغ الكووونجرس أن العووراقيين سيسووتقبلون القوووات األم

 . المحررين
إن هذأ المؤسسات لوم تسو  أول األمور إلوى التوأثير فوي القورارات السياسوية 
بشكل مباشر بل سعت إلى زيادة الوعي بين الجمهور وصوناع القورار بمزايوا تنفيوذ 

وتسواعد هوذأ المؤسسوات فوي إثوراء الثقافوة . مجموعة معينة من الخيارات السياسية
يكية عن طريق تعريف مواطني الواليات المتحدة بطبيعة العالم الذي المدنية األمر 
وقوووود زاد تسووووارع وتيوووورة العولمووووة موووون أهميووووة وظيفووووة التواصوووول موووو  . يعيشووووون فيووووه

فموو  ازديوواد انوودماج العووالم أكثووور فووأكثر باتووت األحووداث العالميووة تطوووال . الجمهووور
 . حياة المواطن األمريكي العادي وتؤثر فيها

بشووكل مباشوور أو  -ز البحووث األمريكيووة فووي صوون  القوورارإن مشوواركة مراكوو
وموودى اسووتعداد صووان  القوورار إلوى االسووتئناس بارائهووا هووو مووا يعطووي  -تيور مباشوور

 . هذأ المراكز القوة لممارسة أشد أنواع التأثير في مجال صن  القرار
ويعوود الووديمقراطيون أكثوور موويالا إلووى اسووتقطاب األكوواديميين موون خصووومهم 

ففوووي حوووين يوووأتي معظوووم صوووناع القووورار فوووي اإلدارات الجمهوريوووة مووون . الجمهووووريين
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 بددوش كمووا هووو الحووال فووي إدارة الوورئيس)المجموو  الصووناعي الحربووي وقطوواع الوونفط 
يووووووتم شووووووتل المناصووووووب الكبيوووووورة والمتوسووووووطة فووووووي اإلدارات الديمقراطيووووووة ( الحاليووووووة

 . بالدبلوماسيين المحترفين والمحامين واألكاديميين
إلووى أن طبيعووة النظووام األمريكووي المنفووتح وتيوواب نظووام والبوود موون اإلشووارة 

حزبي صارم، إضافة إلى التبرعات والهبوات الكبيورة التوي يقودمها كبوار المسواهمين 
 . هو ما أدى إلى ازدهار هذأ الظاهرة

تددأثير  حددداث  يلددول علددى دور المؤسسددات الفكريددة والسياسددية فددي صددن   -7
 : القرار األمريكي

، وم  أنه لم 2000االبن إلى الرئاسة في العام  بوش م  وصول الرئيس
يكوون متحمسوواا بشووكل خوواي لألكوواديميين تيوور أنووه لووم يتجوواهلهم كليوواا لكنووه اسووتبعد 

 كونددددوليزا رايدددسفأصوووبحت . الليبوووراليين مووونهم واسوووتعاض عووونهم بووواليمين المحوووافظ
أسوووتاذة العالقوووات الدوليوووة فوووي جامعوووة سوووتانفورد مستشوووارة الووورئيس لشوووؤون األمووون 

األسوووتاذ فوووي  بدددول وولفيتدددزوأصوووبح . ومي ومووون ثوووم وزيووورة للخارجيوووة األمريكيوووةالقووو
 . جامعة هارفارد نائباا لوزير الدفاع ثم رئيساا للبنك الدولي

علووى األكوواديميين نشووير إلووى أسووماء  بددوشوللداللووة علووى اعتموواد الوورئيس 
فوووي مسوووتهل واليتوووه األولوووى وتناولوووت  بدددوش معووودي الدراسوووة التوووي قووودمت للووورئيس

الواليوووات : اإلبحوووار وسوووط العواصوووف: "  فوووي الشووورق األوسوووط تحوووت عنووووانالوضووو
فقوود ضوومت المجموعووة التووي أعوودت ". المتحوودة والشوورق األوسووط فووي القوورن الجديوود

اسووماا المعوواا بعضووها عموول فووي الحقوول السياسووي وانتقوول إلووى السوولك / 56/التقريوور 
كووووومي، األكوووواديمي وبعضووووها ا خوووور خوووودم فووووي الجامعووووات وانتقوووول إلووووى السوووولك الح

 .واألكثرية خدمت في المجالين
وبعد وقوع أحداث أيلول استتلت مراكز األبحاث األمريكية هوذأ األحوداث 

فوجووود 95.للتأكيووود علوووى دورهوووا األساسوووي فوووي صوووناعة السياسوووة الخارجيوووة األمريكيوووة
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نفسه مضطراا لالعتماد بشكل متزايد على األكاديميين، فجرى تعيين  بوشالرئيس 
عضووواا فووي مجلووس األموون القووومي ومستشوواراا للوورئيس  خليددل زادزلمدداا البروفيسووور 

أسوتاذ ) برندارد لدويسوأصوبح يسوتعين بوو . لشوؤون أفتانسوتان، ثوم سوفيراا فوي العوراق
لحضووور ( أسووتاذ الشوورق األوسووط فووي جامعووة هوووبكنز) وفددؤاد عجمددي( برينسووتون

، وقد وأخذت هذأ المراكز تتجه بقوة نحو اليمين. اجتماعات مجلس األمن القومي
شووهد مجلووس العالقووات الخارجيووة الووذي يعوود أبوورز مراكووز البحووث الليبراليووة انعطافووة 

رئويس قسوم التخطويط  – بدوششديدة بهذا االتجواأ، بلوغ حود توولي أحود رمووز إدارة 
والمعوروف أن هواس أسوهم فوي وضو  . رئاسته ريتشارد هاس –في وزارة الخارجية

وهوووو أيضووواا مووون أنصوووار مبووودأ الضوووربة العقيووودة األمنيوووة الجديووودة للواليوووات المتحووودة 
ونتيجة النتقاله إلى هذا الموق  أخذت المؤسسة المعروفة بلبراليتها تنحوو . الوقائية

إلوووى تبنوووي بعوووض أفكوووارأ التوووي هوووي جوووزء مووون سياسوووات اإلدارة الحاليوووة ونظرياتهوووا 
 96.األمنية

ومن المفارقات التي فرضتها أحداث الحادي عشر من أيلوول أنهوا حولوت 
فكووار المهملووة إلووى سياسووات وجعلووت موون أصووحابها نجوموواا فووي المجتموو  بعووض األ

والملفوووت أن أكثووور المسوووتفيدين مووون هوووذا الحووودث لوووم . األكووواديمي ووسوووائل االعوووالم
عمانويدددل أو يسوواريين موون أمثوووال  نعدددوم تشومسدددكييكونوووا فوضووويين مووون أمثووال 

عبووووة مموووون دأبوووووا علووووى انتقوووواد النظووووام السياسووووي األمريكووووي وفضووووح ل – والشددددتاين
بووول أشوووخاي مووون المحسووووبين علوووى التيوووار  –االحتكوووارات الكبووورى المهيمنوووة عليوووه

وكوووان مووون بيووونهم أسوووتاذ . المسووويطر علوووى المؤسسوووة السياسوووية والفكريوووة األمريكيوووة
برندارد والموؤر  اليهوودي  صدموئيل هينتغتدونالسياسة الدوليوة فوي جامعوة هارفوارد 

صوووووراع "نظريتوووووه  ونشووووووة األول أتوووووت مووووون أن هجموووووات سوووووبتمبر حولوووووت. لدددددويس
أموا ا خور . إلى واق  بعد أن ظلت سنوات عديدة مجرد فانتازيا فكريوة" الحضارات
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، فددي صددناعة القددرار السياسددي األمريكدديدور مراكددز األبحدداث ، (2005)، مووروان قددبالن – 
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التووي ظوول ينووادي بهووا علووى موودى نصووف -فقوود جعلووت الهجمووات أفكووارأ وتوصووياته 
 . مرشداا للسياسة الخارجية األمريكية  -قرن

 ممووا تقوودم البوود موون اإلشووارة إلووى أن هووذأ المؤسسووات تقوووم بمهامهووا بمعووزل
عوون وسووائل اإلعووالم، لووذلك فقوود حظيووت باهتمووام أقوول ممووا تحظووى بووه بقيووة دوائوور 

 . صن  القرار األمريكي
ويوجد في اإلدارة األمريكية الحالية العديود مون كبوار المووظفين الوذين لهوم خلفيوات 

لذلك ف ن انتصار الديمقراطيين في أي معركة رئاسية . في مؤسسات الفكر والرأي
ألن أي إدارة قادمووة سووتجد . الضوورورة تتيور السياسووة األمريكيوةقادموة قوود ال يعنوي ب

نفسووها أسوويرة التتيوورات التووي أفرزتهووا أحووداث أيلووول والتحوووالت الفكريووة التووي طالووت 
 . اليمين واليسار وراحت تفرض نفسها بصورة متزايدة على الحياة األمريكية

إن هوووذا الوضووو  سوووينعكس حتمووواا علوووى صوووان  القووورار الوووذي سووويجد نفسوووه 
توودعم التوودخل األمريكووي فووي شووؤون  -محافظووة وليبراليووة –محاصووراا بنخبووة فكريووة 

عووووالم أخووووذ علووووى عاتقووووه تسووووهيل . ورأي عووووام مهووووووس بموضوووووع األموووون. العووووالم وا 
 . المهمة

ن أي إدارة قادمة تحاول الخوروج عون هوذأ األطور سوتجد نفسوها عرضوة  وا 
ون السياسوووووة وعليوووووه يجوووووب أن ال نتوقووووو  أن تكووووو. التهاموووووات بالضوووووعف والتفوووووريط

األمريكيوة فوي المرحلوة القادموة، أقول عدوانيوة أو أكثور عقالنيوة، بتوض النظور عوون 
 (. جمهورياا أم ديمقراطياا )ساكن البيت األبيض 
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 : المحددات الخارجية للسياسة الخارجية األمريكية: المبحث الثاني
ه علوى يركز التحليل للسياسة الخارجية من منظوور النظوام الودولي اهتمامو

وينصووب االهتمووام   Macro Level of Analysisالمسووتوى الكلووي للتحليوول 
. الرئيس على التتييرات في البيئة الدولية التي تنفذ فيهوا الودول سياسوتها الخارجيوة

وهنووا يشووار إلووى أن أي تتيوورات فووي مزايووا النظووام الوودولي سووتؤدي إلووى تتيوورات فووي 
  97.مالسلوك الخارجي للدول التي تكون هذا النظا

لقووود بووودأ التركيوووز فعليووواا علوووى طبيعوووة النظوووام الووودولي كعامووول مسوووتقل يفسووور 
السلوك الدولي، م  بداية المدرسة السلوكية في تطور دراسوة العلووم السياسوية فوي 

وقوود ركووز هووذا التطووور . نهايووة الخمسووينيات وبدايووة السووتينيات موون القوورن الماضووي
ة على كيفية تقسيم القوة في النظام الذي استمد جذورأ من المدرسة الواقعية الجديد

  98.الدولي، وكيفية تأثير هذا التقسيم في سلوك الدولة في الساحة الدولية
ن كانووت السياسووة الخارجيووة للنظووام الوودولي الجديوود هووي سياسووة خارجيووة  وا 

فووال بوود موون التعوورف إلووى محووددات هووذأ السياسووة المتعلقووة بطبيعووة النظووام " أمريكيوة"
 . الدولي وتركيبته
 : بنية النظام الدولي: المحدد األول

بعوود الحوورب العالميووة الثانيووة سوواد نظووام دولووي جديوود اعتموود علووى الثنائيووة 
القطبية، إذ تزعمت العوالم دولتوان رئيسوتان هموا الواليوات المتحودة األمريكيوة ممثلوة 

وكانووت نتووائج . للمعسووكر الرأسوومالي، واالتحوواد السوووفييتي ممووثالا للكتلووة االشووتراكية
حوورب قوود رسوومت الخارطووة السياسووية للعووالم بأسوورأ، حيووث توووزع القطبووان الرئيسووان ال

إضوافة إلوى ذلوك كوان . الهيمنة السياسية والعسكرية وحتى االقتصادية علوى العوالم
اكتشاف السالح النووي بموا يحملوه مون قووة تدميريوة هائلوة، واالسوتخدام المبكور لوه 
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دبلوماسية الدول العظمى في ظل النظدام الددولي تجداه ، (1999)، عدنان محمد هياجنة – 
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تحوودة فووي األيووام األخيوورة للحوورب قوود فووي هيروشوويما ونجووازاكي علووى يوود الواليووات الم
صوووا  بشوووكل تفصووويلي وحاسوووم مفوووردات النظوووام العوووالمي الوووذي سووواد بعووود الحووورب 

 . واستمر حتى بداية التسعينيات من القرن العشرين
كانوووووت مفوووووردات النظوووووام الجديووووود هوووووي االعتوووووراف بمبووووودأ الثنائيوووووة القطبيوووووة 

. قيام هيئة األمم المتحودة للعمالقين اللذين قادا الحلفاء إلى النصر، واالتفاق على
وكووووان هنوووواك اتفوووواق بووووين القطبووووين الرئيسووووين يقضووووي باسووووتحالة قيووووام أيووووة مواجهووووة 
عسووووكرية مباشوووورة موووو  بعضووووهما بعضوووواا، لمووووا يحملووووه ذلووووك موووون إمكانيووووة اسووووتخدام 

لكوون ذلووك ال يعنووي أن تتعطوول األوجووه األخوورى للصووراع، فهنوواك . لألسوولحة النوويووة
سووية، وخالفووات عميقووة تتحلووق عنوود المصووالح صووراعات عقائديووة واقتصووادية وسيا

 . والرؤى
 : هداف السياسة الخارجية األمريكية في الحرب الباردة:  وال  

لقد تركزت أهداف السياسة الخارجية األمريكية عند الصوراع اإليوديولوجي 
 99:م  االتحاد السوفييتي السابق على

 . احتواء االتحاد السوفييتي وتطويقه -1
ن انتشوووار الخطووور الشووويوعي فوووي العوووالم، وعلوووى األخوووي منووواطق الحيلولوووة دو  -2

 .النفوذ األمريكي في أوروبة وأمريكا الالتينية
 . دف  النمو االقتصادي في العالم وتوطيد المنظومة الرأسمالية والتحكم فيها -3

وم  نهاية الحرب الباردة تتيورت خارطوة العالقوات الدوليوة جوذرياا، وشوكل 
تحووودة بوووالقوة والهيمنوووة فوووي عوووالم خاضووو  لمسوووار تشوووكل بصوووورة انفوووراد الواليوووات الم

سووووريعة وخطوووورة، التحوووودي األبوووورز للواليووووات المتحوووودة التووووي وجوووودت ألول موووورة فووووي 
تاريخها مصواعب جموة فوي تحديود رؤيتهوا االسوتراتيجية علوى الورتم مون انتصوارها 

 . الباهر في حربها الطويلة م  المعسكر الشيوعي المهزوم
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النظوام "األب شوعار بدوشالبواردة مباشورة، رفو  الورئيس وبعد نهاية الحرب 
 : الذي يعني بالنسبة إليه ثالث دالالت" العالمي الجديد

انتصووار القوويم الليبراليووة والديمقراطيووة علووى األيديولوجيووة التوليتاريووة الشوويوعية،  -1
مموا يسوومح بتعمويم هووذا النموووذج وانتشوارأ آليوواا بفعول هووذا االنتصووار وبوأثرأ علووى مووا 

 . ينت تجربة أوروبة الشرقيةب
تحقووووق الشووووروط الموضوووووعية لتفعيوووول الشوووورعية الدوليووووة ممووووا يمكوووون موووون حوووول  -2

النزاعووات الموروثووة موون الحوورب البوواردة وفووق مبووادىء القووانون الوودولي ضوومن آليووة 
الهيئووة األمميووة المرشووحة للتوطوود بعوود أن انتفووت قيووود التوووازن التووي كانووت تحوود موون 

 . فاعليتها
واليووات المتحوودة بوودور الراعووي األمنووي للنظووام الوودولي فووي صوويتته اضووطالع ال -3

الجديوووودة، موووون حيووووث مقتضوووويات السوووولم العووووالمي ومتطلبووووات التنميووووة االقتصووووادية 
 . الشاملة

فقد اتسومت بوااللتزام إزاء القضوايا الخارجيوة بالعمول  كلينتونأما حقبة الرئيس 
الهيئات والمؤسسات  على بناء منظومة دولية منسجمة ومتعاضدة م  توطيد دور

 : الدولية في الرهانات العالمية الكبرى، وفق ثالثة مبادىء محورية هي
 . البحث عن التوافق بين القوى الفاعلة على المسرح الدولي -1
 . االستناد لقواعد ومعايير القانون الدولي -2
. التووودخل اإلنسوووواني لحمايوووة حقوووووق األقليووووات المهوووددة باإلبووووادة الجماعيووووة -3

نقووواذ المجموعوووات المهوووددة بالمجاعوووة فوووي وإلطفووواء الصووو راعات األهليوووة وا 
 . الدول الفقيرة

كانووووووت تفتقوووووود الرؤيووووووة  كلينتددددددونأن إدارة الوووووورئيس  كوندددددددوليزا رايددددددسوتوووووورى 
االستراتيجية الواضحة والمنسجمة، فكانوت تودير األزموات بمنطوق مفكوك، ولوم يعود 
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المقاربوة البديلوة أن  رايدسولوذا تورى . لديها تصوور جلوي لمفهووم المصولحة القوميوة
100:يجب أن تراعي األهداف التالية

 

ضووومان قووودرة الجووويش األمريكوووي علوووى ردع التهديووودات الخارجيوووة والووودفاع عووون  -1
 . مصالح الواليات المتحدة عند فشل نهج الردع واالحتواء

دعوووم النموووو االقتصوووادي واالنفتووواح السياسوووي فوووي العوووالم عووون طريوووق تشووووجي   -2
 . تقرار مناعة النظام النقدي الدوليالتجارة الحرة والسعي الس

توطيود العالقوات وتقويتهووا مو  الحلفوواء التقليوديين الوذين يشووتركون مو  الواليووات  -3
المتحدة في قيمها ويستعدون لإلسهام معها في تحمول أعبواء نشور السولم والرفاهيوة 

 .والحرية
ى الدولية تركيز الطاقات األمريكية على بناء عالقات معقولة وناجعة م  القو  -4

لمووا لووه موون تووأثير إيجووابي علووى طبيعووة . الكبوورى، وعلووى األخووي روسوويا والصووين
 ..النظام الدولي وتوازناته

حسوووم المخووواطر المتأتيوووة مووون األنظموووة المارقوووة، والووودول المناوئوووة، التوووي تتخوووذ  -5
 . بصفة متزايدة شكل اإلرهاب المستند ألسلحة الدمار الشامل

لخارجية لإلدارة الجمهورية الجديدة يجب إلى أن السياسة ا رايسوتخلي 
أن تكووووون أمميووووة مفتوحووووة علووووى الخووووارج، بيوووود أن خلفيتهووووا المرجعيووووة هووووي الوووووعي 

وقووووود شوووووكلت هوووووذأ الرؤيوووووة إطوووووار . بالمصووووولحة القوميوووووة األمريكيوووووة والووووودفاع عنهوووووا
التووي تميووزت  بددوشالدبلوماسووية األمريكيووة فووي المرحلووة األولووى موون عهوود الوورئيس 

ن األزمووات الدوليووة السوواخنة التووي شووتلت الجانووب األوفوور موون باالنكفوواء الحووذر عوو
اهتمامات اإلدارة الديمقراطية السابقة، واعتماد خط واقعي مرن في العالقة بالقوى 
الدوليووووة النافووووذة، موووو  ميوووول لتعزيووووز الشووووراكة موووو  روسوووويا والحفوووواظ علووووى العالقووووات 

اث الحادي عشر من ثم جاءت أحد. التقليدية بدوائر التحالف األوروبية وا سيوية

                                                 
100

 :صيل انظرللمزيد من التفا  – 
  Codoleeza Rice: Compain 2000 : promoting the national Institute Foreign Affairs , 

Jan /feb,2000.                                                                                                                               
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لتصوووويب النظووووام الوووودولي بتشوووووهات سياسووووية وثقافيووووة واقتصووووادية  2001سووووبتمبر 
وعسوكرية وتقانيوة خاصووة فوي ظول عوودم وجوود أخالقيوات دوليووة وتشوريعات قانونيووة 

فعووالم مووا بعوود الحوورب البوواردة هووو عووالم تهوويمن الواليووات المتحوودة . تلتووزم بهووا الوودول
المتحودة والقوانون الودولي بموا يخودم مصوالحها، على مقدراته وتحاول تطوي  األموم 

وتستخدم وسائل الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون وحماية البيئوة والحوق 
 . في التدخل اإلنساني لحماية مصالحها

 : على السياسة الخارجية األمريكية 1001 يلول  11تأثير  حداث : ثانيا  
تحصووول فوووي تفلوووة مووون  لوووم 2001إن أحوووداث الحوووادي عشووور مووون أيلوووول 

الزمن، بل جاءت في سياق متوق  لتداعيات عولمة أمريكية متوحشة لكن ذلوك ال 
وكموا يموارس  ابدن الدنيعني أنها قد قسومت العوالم فعوالا إلوى فسوطاطين كموا زعوم 

 . يومياا  جور  بوش
 : لقد كشفت أحداث سبتمبر عن ثالثة وجوأ للضعف في السياسة األمريكية وهي

 . عن األمن، إذ أتاها الخطر من داخلها نقي نظريتها - أ
 . اضطراب وصولها إلى القرار وما كشف عنه من اندهاش وحيرة - ب
 . أنها تحارب معتمدة على قوة تيرها وليس على قوتها وحدها - ت

فوي أكاديميووة  2002خطابواا فوي حفوول تخوريج دفعوة العووام  بددوشوألقوى الورئيس 
فوي األول مون شوهر  West Pointالواليوات المتحودة العسوكرية فوي وسوت بوينوت 

أشار فيه إلى أن الحورب علوى اإلرهواب لون تكتسوب بمجورد الودفاع  2002حزيران 
عووون الووونفس فقوووط، وأن الطريوووق الوحيووودة للحفووواظ علوووى األمووون هوووي طريوووق العمووول، 

وأن التهديوودات الجديوودة فووي العووالم تقتضووي تفكيووراا . وسووتقوم األمووة األميركيووة بووذلك
حوووورب البوووواردة فوووو ن عمليووووة الووووردع واالحتووووواء باتووووت جديووووداا، وأنووووه بخووووالف زموووون ال

استراتيجية تير ذات نفو  بوجوود حكوام اسوتبداديين يملكوون أسولحة الودمار الشوامل 
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يمكووون لهووووم اسووووتعمالها بوسوووواطة الصوووواريي، أو يموتووووون بهووووا حلفوووواءهم اإلرهووووابيين 
101.بصورة سرية

 

يهوووا لقووود بعثوووت أحوووداث أيلوووول الحيووواة فوووي حووورب صوووليبية جديووودة، قووود تموووارس ف
أسووواليب وحشوووية ويتخلوووى فيهوووا عووون األسووواليب الدبلوماسوووية والتامريوووة التوووي كانوووت 
تتبعهووا الوودول التربيووة موو  بووالد الشوورق وهووو مووا يفوورض علينووا أن نضوو  اسووتراتيجية 

سووبتمبر،  11محووددة لمووا يكووون عليووه العموول العربووي واإلسووالمي فووي عووالم مووا بعوود 
  102:يوالعناصر الرئيسة في بناء هذأ االستراتيجية ه

إن اإلرهاب ظاهرة اجتماعية، اقتصوادية وسياسوية، تظهور لودى كول الشوعوب : أوالا 
 . وكل األديان عندما تتهيأ عوامله، ومن الخطأ الجسيم ربطها باإلسالم

إن من أكبر أسوباب كراهيوة الشوعوب العربيوة للواليوات المتحودة هوو سياسوتها : ثانياا 
 . المنحازة انحيازاا أعمى إلسرائيل

ال بد من عرض اإلسالم عرضاا سليماا وأن يقدم باللتة والروح التي يتفهمهوا : ثالثاا 
 .ويستوعبها الجمهور األوروبي واألمريكي

يجووووب أن يقوووووم بهووووذا الوووودور بالدرجووووة األولووووى الهيئووووات الفكريووووة المتطوعووووة : رابعوووواا 
 .ومنظمات المجتم  المدني
د لهوا مون اسوتباق رأت الواليات المتحدة أنه البو 2001وبعد أحداث أيلول 

العدو ونقل المعركة إلى أرضوه، فأيواا كانوت الخسوائر ف نهوا سوتكون أقول خطوراا مون 
الخسوووووائر داخووووول الواليوووووات المتحووووودة وعلوووووى أراضووووويها، وال سووووويما أن الووووورأي العوووووام 
األمريكوي تخلوي مون عقودة فيتنوام وتوودا راضوياا بمحاربوة اإلرهواب فوي دولوة أخوورى 

 . ت المتحدةبدالا من محاربته داخل الواليا

                                                 
101

دار : ، بيوووروت مركدددة النظدددام العدددالمي األخطدددار والتدددداعيات، (2002)، فووووزي صدددلو  – 
 . 18-17المنهل اللبناني، ي

102
، مركووز الخلوويج سددبتمبر يددوم  ّيددر وجددر العددالم 11، (2003)مجموعددة مددن المددؤلفين  – 

 . 37للدراسات االستراتيجية، ي
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 : المواجهة الرابعة بين الشرق والترب 2001وتعد أحداث سبتمبر 
 . تتمثل في انتشار اإلسالم في أوروبة عن طريق األندلس: فاألولى
 . في الحروب الصليبية: والثانية
فووي االسووتعمار األجنبووي فووي القوورنين األخيوورين، وقوود أسووفرت المواجهووات : والثالثووة

أن : فمون اإليجابيوات موثالا . يات باإلضافة إلى سلبياتهاجميعها عن بعض اإليجاب
 . المواطن األمريكي أقبل على قراءة القرآن، ليتعرف إلى اإلسالم والمسلمين أكثر
 : وقد سلطت أحداث سبتمبر الضوء على عدد من األمور الهامة منها

 خطووورة تجاهوول الطبيعووة العالميووة لإلرهوواب وأسووبابه وضوورورة تطوووير ا ليووات -1
 . الفعالة لمقاومته في إطار تحالف دولي قوي ومتماسك

وسلطت الضوء على قضية األمن في عصر العولموة وأهميوة معالجوة ثتورات  -2
كثيوورة فووي عمليووة التحووول الكبوورى التووي يموور بهووا العووالم فووي ظوول تزايوود حريووة انتقووال 

 . األفراد واألموال واألفكار وربط كل ذلك بسالمة الفرد والدولة
في الواليات المتحدة وجعله جزءاا مون مهوام القووات " أمن الداخل"ز مفهوم برو  -3

المسوولحة بجانوووب المؤسسووات المدنيوووة األخوورى، والهووودف حمايووة األرض األمريكيوووة 
والمواطنين ضد التهديدات الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية وحماية البنية التحتية 

 . ي البالستيةالمعلوماتية واألراضي األمريكية ضد الصواري
أثبتت األحداث ضعف النظام اإلقليمي والدولي في معالجة القضايا اإلقليمية  -4

ذات ا ثوووار العالميوووة وعووودم قدرتوووه علوووى التحووورك الفعوووال بووودون الواليوووات المتحووودة 
 . األمريكية

أثبتت األحداث خلوو السواحة الدوليوة مون منوافس اسوتراتيجي للواليوات المتحودة  -5
 . حتى ا ن
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إلوى إنشواء هيئوات جديودة تتماشوى  بوشقب أحداث أيلول دعا الورئيس وع
 103:م  طبيعة العمليات اإلرهابية، وكان من ضمنها

ويخووووتي بمكافحووووة اإلرهوووواب، : مكتددددب األمددددن الددددداخلي للواليددددات المتحدددددة -أ
واستحدث وظيفوة جديودة هوي مسواعد الورئيس لشوؤون األمون الوداخلي ليكوون رئيسواا 

 . لهذا المكتب
 29/10/2001فوي  بدوش وقود أصودر الورئيس: س  مدن الدبالد الدداخليمجل -ب

قووووراراا ب نشووووائه ليكووووون مسووووؤوالا عوووون أموووون الووووبالد الووووداخلي، وتووووأمين الشووووعب ضوووود 
اإلرهاب، حيث أصدر الرئيس األمريكي توجيهاا بوض  مرشد لنظام تأمين داخلوي 

رهوابي، ويعكوس للبالد يكون قادراا على توفير اإلنوذار الموقووت بأشوكال التهديود اإل
حالة التهديد ودرجتها، ويتم كل ذلك بشكل تلقائي فور صدور اإلنذار، وقد كانوت 

 : األلوان رمزاا لكل درجة من درجات الخطر، كا تي
 . يعني أن هناك احتماالا لوقوع عمل إرهابي: لون أخضر
 . يعني أن االحتمال السابق قد ازداد: لون أزرق
 . وماا إرهابياا محدداا يعني أن هناك هج: لون أصفر
 . يعني أن االحتمال في ازدياد: لون برتقالي
 .يعني أن األعمال اإلرهابية وشيكة الحدوث: لون أحمر

 : مسؤوليات اللجنة األساسية لمجلس أمن البالد الداخلي -
وض  السياسة العامة ألمن البالد الوداخلي، والقيوام باتخواذ جميو  اإلجوراءات   -1

 . ذ تلك السياسةالكفيلة بتنفي
تأسيس عدد من اللجان الفرعية من وجهة نظر التخصصات المطلوبة إلقرار  -2

 . السياسة الداخلية لألمن

                                                 
103

، سدددبتمبر 11 جهدددزة المخدددابرات األمريكيدددة و حدددداث ، (2002)، محموووود محمووود خلدددف – 
 .122-121دار المعارف، ي: القاهرة
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كووان هنوواك اقتووراح فووي السوواب  موون يونيووو إلنشوواء وزارة : وزارة األمددن الددداخلي -ج
على جديدة لألمن الداخلي للواليات المتحدة، وكان التنظيم المقترح للوزارة الجديدة 

 : الشكل التالي
 . قسم لتحليل المعلومات وتأمين البنية األساسية -1
 . قسم لتحديد اإلجراءات المضادة للهجوم الكيميائي أو اإلشعاعي أو النووي -2
 . قسم لتجهيز استعدادات الطوارىء ورد الفعل -3
 . قسم لتأمين الحدود ووسائل النقل -4

 .على هذا االقتراحوقد وافق الكونجرس األمريكي بالفعل 
 : ومما تقدم يمكننا القول

تشوتل اهتموام كول مون يعمول فوي حقول  2001سبتمبر 11ما تزال أحداث 
العالقات الدولية، بحكم ما انطوت عليه مون توداعيات، سووف تسوتمر لفتورة ليسوت 

حيوث  2001سوبتمبر 11فقد دخل التاريي األمريكي منعطفواا جديوداا فوي . بالقصيرة
داث بذلك اليقوين الراسوي فوي وجودان الشوعب األمريكوي وحكومتوه أطاحت هذأ األح

ومؤسسووواته السياسوووية والشوووعبية بوووأن أمريكوووا آمنوووة، بعيووودة عووون مشووواكل العوووالم كلوووه 
 . ومخاطرأ
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 : النفط ودوره في السياسة الخارجية األمريكية: المحدد الثاني
نقطووة الضووعف  الوونفط عموواد الحيوواة فووي الواليووات المتحوودة األمريكيووة، وهووو

ففي الواليات المتحدة ينوام النواس ويصوحون علوى . التي تخشى أن تؤتى من قبلها
استهالك البترول، حيث يبلغ نصيب المواطن األمريكي من النفط عشورة أضوعاف 
نظيووورأ فوووي أي بقعوووة مووون العوووالم، وحيوووث أن سوووعر جوووالون البنوووزين يمثووول لهوووم كووول 

  104.العالم صباح اهتماماا يفوق أي اهتمام آخر بأحوال
إن الوونفط ضووروري (: "مهنوودس اتفوواق سووايكس بيكووو) جددور  كليمنصددووقووديماا قووال 

 ". كالدم
إن تفوووق األمووم يمكوون : "كولدددر قووال الوورئيس األمريكووي  1924وفووي عووام 

وتووأتي أتلووب الووواردات األمريكيووة موون ". أن يقوورر بوسوواطة امووتالك الوونفط ومنتجاتووه
وض  المنطقة في بوؤرة اهتموام السياسوة النفط من منطقة الشرق األوسط، وهو ما 

وليس أدل علوى ذلوك مون تعبيور . الخارجية األمريكية منذ منتصف القرن الماضي
حين  1999عندما كان قائداا للقيادة المركزية األمريكية عام   نتوني زينيالجنرال 
منطقوووة الخلووويج وموووا تحويوووه مووون كميوووات هائلوووة مووون احتياطيوووات الووونفط، : "ذكووور أن

 Free Accessالضوروري أن تحوتفظ الواليوات المتحودة بحريوة التودخل تجعل مون 
 105".في اإلقليم واالستفادة من هذأ الثروة الهائلة

والشوووووووكل التوووووووالي يوضوووووووح حجوووووووم االحتياطيوووووووات البتروليوووووووة فوووووووي الشووووووورق 
 106:األوسط

 

                                                 
وجهوات ، الدنفط مقابدل الددماء.. من تكساس إلدى بغدداد، (2003)، إبراهيم عبد الجليل - 104
 .40، أيار مايو، ي52، العدد نظر

105
 - James A.Paul , Irag: The Struggle for Oil, ( Global Policy Forum, August , 

2002), p.2 .        
106

 - www.sabic.com/.../speeches/20040329.aspx 

http://www.sabic.com/corporate/ar/newsandmediarelations/speeches/20040329.aspx
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 :المخزون واالحتياجات النفطية األمريكية:  وال  

 5,7ام وسووووائل التووواز نحوووو يبلوووغ حجوووم اإلنتووواج األمريكوووي مووون الووونفط الخووو
من اإلنتاج العوالمي، %  9,8وهو ما يشكل نحو (. م ب ي)ماليين برميل يومياا 

مليار برميل بنسبة  30,4كما تبلغ االحتياطيات األمريكية المؤكدة من النفط نحو 
وتسوووتهلك الواليوووات المتحووودة ربووو  اإلنتووواج . مووون االحتيووواطي العوووالمي%  2,9تبلوووغ 

تورد نصفه، ومن المتوق  أن يزداد الطلوب األمريكوي علوى الونفط العالمي للنفط تس
بزيووادة سوونوية  2025عووام ( م ب ي) 29،17ونحووو ( م ب ي) 27،31إلووى نحووو 

ولوذا فو ن الواليوات المتحودة ستضوطر إلوى توأمين أكثور . في المتوسط%  1,7تبلغ 
بووو وذلووك مقارنووة  2025منهووا، بحلووول عووام % 68موون ثلثووي احتياجاتهووا، وتحديووداا 

، وذلووووووووك وفووووووووق بيانووووووووات إدارة الطاقووووووووة 1990عووووووووام % 42و 2001عووووووووام % 55
 107.األمريكية

فالمسووتهلك . والمووواطن األمريكووي يختلووف فووي اسووتهالكه للطاقووة عوون تيوورأ
فووي اليابووان يصوورف نصووف مووا يصوورفه األمريكووي فووي ذات القطوواع وذات الحاجووة 

األمريكوي لوم يهوتم كموا أن المسوتهلك . وهذا يشرح الحاجة األمريكية الملحة للطاقة
 108.مليون برميل يومياا وقود، وهذا رقم كبير جداا  14للبدائل، فالسيارات تستهلك 

                                                 
107

 - International Energy Outlook, Energy Administration Information (EAI) at: 

WWW.eia. doe.gov. 
، قنووواة العوووالم اإلخباريوووة االسدددتراتيجية النفطيدددة األمريكيدددة، (2005)، محمووود السدددطوحي - 108
 www.alaalam.com  :، برنامج اإلمبراطورية السادسة، على الرابط29/11/2005

http://www.alaalam.com/
http://www.alaalam.com/
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ويوورى العديوود موون الخبووراء أن نسووبة االعتموواد األمريكووي علووى الخووارج فووي 
تلبية احتياجاته النفطية ال تمثل مشكلة وليس لها تأثير في أمون الطاقوة األمريكوي 

ومستقرة، ولكن يحدث العكس عندما تزداد المخواطر ما دامت هذأ المصادر آمنة 
موووون عوووودم اسووووتقرار مصووووادر الوووونفط الخارجيووووة، وهووووو مووووا قوووود يووووؤثر فووووي األوضوووواع 

ويمكوون قيوواس موودى أموون المصووادر الخارجيووة . االقتصووادية األمريكيووة بشووكل عووام
بالنسوبة للواليووات المتحوودة موون جووراء معرفوة أوضوواع أكبوور خمسووة مصوودرين لمعرفووة 

وبوووالنظر . ت المتحووودة علوووى تحصوووين نفسوووها وقوووت انقطووواع االموووداداتقووودرة الواليوووا
للوضووو  ا ن نالحوووظ أن الواليوووات المتحووودة تمتلوووك حصوووانة جيووودة فوووي مواجهوووة أي 
أزمة طاقة، وتثبت الخبرة التاريخية أن مرونة الواليات المتحدة في تأمين مصوادر 

% 76و ، كوي تصول إلوى نحو2001عوام %  62وارداتها النفطيوة قود ارتفعوت مون 
 2002.109عام 

أن هنووووواك  هندددددرا كيسدددددنجرويووووورى وزيووووور الخارجيوووووة األمريكوووووي األسوووووبق 
وفقاا لذلك، . احتماالت ومخاطر لصدامات عسكرية ومنافسات عنيفة على الموارد

فوو ن الواليووات المتحوودة األمريكيووة تعيوود ترتيووب منوواطق مختلفووة موون العووالم وهيكلتهووا 
ذلوك باسوتخدام آلتهوا العسوكرية، خاصوة و " تدفق إمدادات النفط والتواز"على قاعدة 

أن اإلنفواق العسووكري األمريكوي هووو األول فوي العووالم، باإلضوافة للنصوويب األعظووم 
للواليوووات المتحووودة مووون التجوووارة الدوليوووة، مموووا أعطاهوووا الثقوووة والقووودرة علوووى ممارسوووة 

هووذا الوودور األمريكووي 110.الخيووارات العسووكرية بيسوور فووي إدارتهووا لسياسووتها الكونيووة
أدخلهووا فووي طووور اسووتعماري جديوود تيوورت بسووببه اسووم العوودو الووذي تحاربووه الحووالي 
ومووون المثيووور أن خريطوووة اإلرهووواب والووودول المارقوووة هوووي ذات ". اإلرهووواب"ليصوووبح 

                                                 
109

 - James L. Williams, A.F.Alhajji, The Coming Energy Crises ? Oil a Gas Journal , 

February  3 , 2003 .                                                                                                                           
110

 - Simon Tisdall- Reaching the parts other Empires , Could Not Reach – The 

Guardian , 18 Jan 2002 .    
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الخريطوووة الرئيسوووة للمنووواطق الحيويوووة للووونفط والتووواز، سوووواء فوووي الشووورق األوسوووط أو 
 111.أوراسيا أو القرن اإلفريقي

قائمووووة التهديووودات للمصووووالح ( البنتووواجون)ة وقووود حووووددت وزارة الووودفاع األمريكيوووو
 : األمريكية في مجال الطاقة منذ خمسة عشر عاماا وهي

 . الدول أو الجماعات التي تمتلك أسلحة كيميائية -1
 . الدول أو الجماعات التي تمتلك أسلحة بيولوجية -2
 . الدول المارقة التي تمتلك أسلحة ذرية أو في سبيلها لذلك -3

د علووووى وسووووائل اإلرهوووواب والتخريووووب واختطوووواف محوووواور الشوووور التووووي تعتموووو -4
 .الطائرات

 . اإلرهاب السيبيري -5

112".تنظيم القاعدة" سبتمبر  11وقد أضيف لهذأ القائمة بعد أحداث 
 

أشوووار الووورئيس  2006فوووي مطلووو  عوووام  وفوووي خطابوووه عووون حالوووة االتحووواد
إلوووى أن الواليوووات المتحووودة أصوووبحت مدمنوووة للووونفط، الوووذي  جدددور  بدددوشاألمريكوووي 
وهوذا يعنوي أن الواليوات المتحودة تعتمود . من أنحاء تيور مسوتقرة فوي العوالميستورد 

 20على النفط الخارجي بشكل هائل وذلك لسد استهالكها اليومي الذي يزيود عون 
 . مليون برميل

 :التحكم في  سعار النفط
تنبوو  أهميووة الووتحكم فووي أسووعار الوونفط لوودى اإلدارة األمريكيووة موون عوواملين  

 : أساسيين هما

                                                 
111

 .يناير 17، األهرام تغييرات في مفاهيم األمن القومي، (2006)، أمين هو يدا- 
112

 - Dr,Michael A. Weinstein : Washing tons Long War and its strategy in the Horn 

of Africa, http: WWW.PINR.Com,9Nov 2005 .                  
                                     

 
  الذي اعتاد رؤساء أمريكوا علوى إلقائوه فوي بدايوة كول عوام، ليشورحوا فيوه وهو الخطاب السنوي

 . لألمة أهم الخطط والسياسات التي سوف تنفذها الحكومة، وما نفذته في العام الماضي
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الحووووود مووووون سووووويطرة دول أوبوووووك، وخاصوووووة دول الشووووورق األوسوووووط، فوووووي تحديووووود  -أ
خصوصوواا بعوود توووتر العالقووات األمريكيووة موو  أتلووب بلوودان المنطقووة فووي . األسووعار

 .2001أيلول  11مرحلة ما بعد 
تخفيوووف العوووبء عووون االقتصووواد األمريكوووي الوووذي يمووور بأوقوووات صوووعبة نتيجوووة  -ب

حتوووى  2001يعيشوووها منوووذ بووودء عوووام لحالوووة الركوووود واالنكمووواش االقتصوووادي التوووي 
وتشووير التقووارير إلووى أن انخفوواض سووعر برميوول الوونفط بمقوودار دوالر واحوود 113.ا ن

 114.مليارات دوالر في العام 4يعني انخفاض مدفوعات الواليات المتحدة بمقدار 
 : لوبي الشركات النفطية: ثانيا  

، هنوواك خمووس شووركات عالميووة كبوورى تسوويطر علووى السوووق العالميووة للوونفط
وشووووركتان ( إكسووووون موبيوووول، وشوووويفرون تكساسووووو)منهووووا شووووركتان أمريكيتووووان، همووووا 

توتووال )باإلضووافة إلووى شووركة ( البريطانيووة للبتوورول، وشوول الملكيووة)بريطانيتووان همووا 
الكبرى بين الشوركات البتروليوة ( إكسون موبيل)وتعد الشركة األمريكية (. الفرنسية

دوالر، وبلتت عائداتها أواخور عوام  مليار 143العمالقة، حيث تبلغ أصولها نحو 
 115.مليار دوالر 88نحو  2005

وتحتل الواليات المتحدة المرتبة األولى في الصناعات النفطية، تليهوا فوي 
وكانووت الشووركات األمريكيووة تمتلووك حوووالي ثالثووة . ذلووك المملكووة المتحوودة ثووم فرنسووا

توأميم شوركة البتورول أرباع اإلنتاج النفطي العراقي، ولكنها فقودت هوذأ النسوبة بعود 
 . 1972العراقي عام 

وقوود رتبووت الشووركات األمريكيووة والبريطانيووة فووي اسووتعادة وضووعها السووابق 
 . في قطاع النفط العراقي، وحاولت القيام بدور قيادي في صناعة النفط العالمية

                                                 
113

، السياسوة الدوليوة، األمريكيدة -دور الدنفط فدي األزمدة العراقيدة، (2003)، خليول العناني - 
 .39، ي151العدد

114
المكاسب االقتصادية األمريكية المحتملة من وراء ضرب ، (2002)مد السيد ، أحالنجار - 

 .4، ي2002أكتوبر  18، األهرام، العراق

115
 .2005نوفمبر  12جريدة الشرق األوسط،  – 
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المدير التنفيذي " كينيث دير"ومما يدل على أهمية النفط العراقي تصريح 
إن العووراق يمتلووك احتياطيووات : "، حووين قووال1998ألمريكيووة عووام بشووركة شوويفرون ا

هائلووووة موووون الوووونفط، وأتمنووووى أن يكووووون لشووووركة شوووويفرون حريووووة الولوووووج لهووووذا البلوووود 
  116".واالستفادة من ثرواته النفطية

وعليووووه فقوووود كووووان للشووووركات األمريكيووووة دائموووواا دورهووووا فووووي إيجوووواد الحووووروب 
ب العالميوووووة األولووووى إلوووووى الحوووووربين الخارجيووووة للواليوووووات المتحوووودة، بووووودءاا مووووون الحوووور 

الفيتناميووووة والكوريووووة، مووووروراا بووووالحرب العالميووووة الثانيووووة، ذلووووك أن طبقووووة ثريووووة موووون 
منووووووووذ  –األمووووووووريكيين اسووووووووتثمروا فووووووووي الصووووووووناعات الحربيووووووووة والعسووووووووكرية وكونوووووووووا 

وهووم الووذين يوودعمون " لوووبي الصووناعات العسووكرية"مووا يمكوون تسووميته  -السووبعينيات
 . لواليات المتحدة في االنتخابات ويتبرعون لهما بكل شيءالحزبين الكبيرين في ا
نمووا كونسووورتيوم : حووين قووال" برناردشددو"لقوود صوودق  أمريكووا ليسووت دولووة، وا 

شوووركات متعوووددة الجنسووويات، يووورأس مجلوووس إدارتهوووا رجووول يتربووو  سوووعيداا فوووي البيوووت 
 117.األبيض، يحمل لقب الرئيس

 : دور اللوبي النفطي في القرار األمريكي: ثالثا  
يعوود اللوووبي النفطووي موون أقوووى الجماعووات التووي تمووارس ضووتطاا مووؤثراا فووي 
صياتة السياسة الخارجية األمريكية، ذلك أنه يقوم علوى نسوج شوبكة متداخلوة مون 
العالقات البينية التي تربط صان  القرار في البيت األبيض بالمصوالح التوي يمكون 

ى اإلدارة األمريكيووووة أن يحققهوووا لهووووذا اللووووبي، وهووووو موووا ينطبووووق بشوووكل واضووووح علووو
 . الحالية

يقوووم أعضوواء هووذا اللوووبي بتمويوول العديوود موون الحمووالت االنتخابيووة لصووالح 
الحوووزب الجمهووووري فوووي مختلوووف المسوووتويات، وهوووو موووا بووودا جليووواا إبوووان االنتخابوووات 

وليس أدل على ذلك مما ذكرأ تقرير لمجلة نيوزويوك إذ ذكور  2000الرئاسية عام 
                                                 

116
 - WWW.chevrontexaco.com /news/archive/chevron-speech/98/1998-11-5 . 

117
 ستراتيجية األمريكية النفط العربي في اال، ( 2005)، سميرصارم – 

http:www.awa-dam.org/book/05/study322/05/book05-sd.007htm . 
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 2001التوي أعلنوت إفالسوها عوام  –" إنرون للطاقة"  أن رئيس مجلس إدارة شركة
يمتلووك شووبكة واسووعة موون العالقووات داخوول الكووونجرس، وكووان موون أكبوور  كددين الا

، حيووث 1994االنتخابيووة فووي واليووة تكسوواس عووام  بددوشالمتبوورعين لحملووة الوورئيس 
مليوووون دوالر، وكوووان مووون أكبووور الوووداعمين للحملوووة  146قووودم تبرعوووات تقووودر بنحوووو 

وقوود أشووار التقريوور إلووى أن عالقووة شووركة إنوورون قوود تخطووت . 2000ام الرئاسووية عوو
المستشووار السياسووي للوورئيس،  ديدد  تشدديني وكددارل روفلتصوول إلووى نائبووه  بددوش

الوووذي سوووعى إلوووى تعيوووين كبيووور مخططوووي الحوووزب الجمهووووري فوووي منصوووب رئيسوووي 
 1997.118بالشركة عام 

ر بعالقوووووة وثيقوووووة بووووودوائر صوووووناع القووووورا" إكسوووووون موبيووووول"وتووووورتبط شوووووركة 
األمريكووي، وتسووهم فووي تمويوول العديوود موون مراكووز الفكوور والمؤسسووات البحثيووة، ولهووا 
. تووووأثير كبيوووور فووووي قوووورارات رجووووال اإلدارة األمريكيووووة فيمووووا يتعلووووق بوووواألمور النفطيووووة

وللتوووودليل علووووى ذلووووك، نووووذكر بعووووض اإلسووووهامات التووووي قوووودمتها الشووووركة لعوووودد موووون 
  119:محافظ وذلك كما يليالمؤسسات ودوائر البحث التابعة للتيار اليميني ال

عضووواا فووي مجلووس إدارة معهوود " إكسووون موبيوول"رئوويس شووركة " لددي رايمددون"يعوود  -
 American Enterprise Instituteإنتربرايز إنستيتيوت األمريكي المعروف بو 

، وموووون 2001ألووووف دوالر عووووام  230وقوووود تبرعووووت شووووركته لهووووذا المعهوووود بنحووووو . 
رسووه هووذا المعهوود علووى صووانعي القوورار فووي المعووروف موودى التووأثير القوووي الووذي يما

 . الواليات المتحدة
وقووووووود قوووووووودمت شووووووووركة إكسوووووووون موبيوووووووول منحوووووووواا وهبوووووووات لمعهوووووووود هيرتوووووووواج 

، وهو 2001ألف دوالر عام  65تقدر بنحو  Heritage Foundationفاونديشن
 نتدوني كوذلك تلقوى . أيضاا من المراكز البحثية المؤثرة في صوان  القورار األمريكوي

                                                 
118

 .فبراير 15، جريدة البيان اإلماراتية ، (2002)، إبراهيم الصياد – 
119

 - The Tiger in the Tanks : Exxon Mobil , Oil dependency and war in Irag , report 

by GreenpeaceUK,February,2003                               
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ألووف دوالر موون  135مركووز الدراسووات االسووتراتيجية الدوليووة نحووو  موون كوردسددمان
 .2001إكسون موبيل عام 

 : اإلدارة األمريكية الحالية وعالقتها بالشركات النفطية: رابعا  
لوووم يشوووهد التووواريي األمريكوووي توووداخالا فوووي المصوووالح بوووين اإلدارة والمجمووو  

، خصوصواا فوي   بدوشجدور النفطي األمريكوي مثلموا شوهدته إدارة الورئيس الحوالي 
" رجول نفطوي"نفسوه  بدوشفترة حكمه األولى، وهو ما ال يعد تريباا، مون حيوث إن 

عمل قبل وصوله إلى البيوت األبويض فوي مجوال التنقيوب عون الونفط فوي تكسواس، 
وهو الذي جاء إلى الرئاسة بفضل دعم شركات النفط والسالح التي تهويمن عليهوا 

لوذا لوم يكون تريبواا أن تضوم إدارة . الجمهووري القوى اليمينيوة المحافظوة فوي الحوزب
بوش األولى ما يقرب من ستة أعضاء كانوا يعملون قبل توليهم مناصوبهم العاموة 

موووون أبوووورز  ديدددد  تشددددينييعوووود : فعلووووى سووووبيل المثووووال. فووووي شووووركات كبيوووورة للوووونفط
الشخصيات التي جاءت من القطاع النفطي، حيث ترأس شركة هواليبرتون للطاقوة 

وهوووي ليسوووت شوووركة واحووودة بووول مجموعوووة شوووركات تعمووول فوووي  ،2000حتوووى عوووام 
وقوود بلووغ . مجوواالت مختلفووة كخطوووط األنابيووب وتشووييد السووجون العسووكرية وتيرهووا

وحقق بفضل عالقاته السياسية 120.مليون دوالر 36فقط  2000نصيبه منها عام 
قود حصول مون  تشدينيوكوان 121.مليوون دوالر 45أرباحاا خيالية وصلت إلوى نحوو 

بتروليوة قوام بهوا والعوراق لصوالح شوركة هواليبرتون فوي إطوار برنوامج جراء صفقات 
 بدوشتودخلت إدارة  2006وفي شوهر ينواير . النفط مقابل التذاء على أرباح كبيرة

الرسمية في نزاع موا بوين وزارة الودفاع وشوركة هواليبرتون، وتموت الموافقوة علوى أن 
وفي . مشكوك في أمرها مليون دوالر مقابل قوائم حسابية 199يدف  للشركة مبلغ 

كانوووت  2005أعلنوووت شوووركة هووواليبرتون أن أرباحهوووا عووون سووونة  2006ينووواير  26
. بووي. أمووا شووركة كووي!... سوونة 86أفضوول أربوواح حققتهووا فووي تاريخهووا الممتوود عبوور 

                                                 
 6/6/2007عالقة إدارة جورج بوش بالجماعات النفطية،  - 120

 http://news.maktoob.com/?q=node/625603 
121

 . مرج  سابق النفط العربي في االستراتيجية األمريكية ، (2005)، سمير صارم - 

http://news.maktoob.com/?q=node/625603
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مليوار دوالر فوي نفوس السونة فوي  16فلقود تحصولت علوى عقوود بقيموة ( الفرع. )آر
  122.العراق

 National" السوووتراتيجية الوطنيوووة للطاقوووةا"ولوووم يكووون تريبووواا أن تكوووون 

Energy Policy  فوي  بدوش، التوي قودمها للورئيس دي  تشينيهي أحد إبداعات
، وذلووك بهوودف رسووم السياسووة "تقريوور تشوويني"، وعرفووت الحقوواا باسووم    2001مووايو 

وقووود قاموووت هوووذأ االسوووتراتيجية علوووى . النفطيوووة األمريكيوووة طووووال العقووودين المقبلوووين
قة، وهو الذي لم يكن يلقى اهتمامواا كافيواا لودى اإلدارات األمريكيوة مفهوم أمن الطا

، وحووواول لفوووت األنظوووار لمخووواطر اعتمووواد الواليوووات تشدددينيالسوووابقة، إلوووى أن جووواء 
 123.المتحدة على النفط الخارجي

عضو مجلوس إدارة فوي  كوندوليزا رايسوعملت وزيرة الخارجية األمريكية 
وتوووولى وزيووور . 2000إلوووى العوووام  1991مووون عوووام " شووويفرون تكسووواس"شوووركة      

منصب نائب رئيس شركة ويسترن النفطية، وكوان شوريكاا للورئيس  رامسفيلدالدفاع 
، التوووي كانوووت األولوووى فوووي مسلسووول انهيوووارات الشوووركات (إنووورون)فوووي شوووركة  بدددوش

، إضوافة إلوى 2001األمريكية، بعود الفضوائح الماليوة التوي ترقوت بهوا أواخور عوام 
وزيور التجوارة كوان علوى رأس إحودى  دونالدد إيفدانزوكوذلك  ..شركات نفطية أخورى

، ونائبوووة وزيووور سبنسدددر  براهدددامالشوووركات النفطيوووة الكبووورى، وأيضووواا وزيووور الطاقوووة 
 .  التي كانت رئيسة القسم االقتصادي في شركة إكسون كاتلين كوبرالتجارة 

إضووافة إلووى هووذا فوو ن مووا يقوورب موون مئووة شووخي موون المسووؤولين فووي إدارة 
مليوووون دوالر فوووي قطووواع  144,6ولوووى وضوووعوا اسوووتثماراتهم التوووي بلتوووت األ بدددوش
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 ، الجارديوان مريكدا تكلفدت مليدون دوالر عدن كدل عراقدي قتلتدر، (2007)، تيوري جونسن  - 
 /jones.net-http://www.terry    6/1/2007 اللندنية

123
كلمدددة السدددر المصدددانة فددي الحدددرب األميركيدددة علدددى .. الددنفط، (2003)، منوووذر سددليمان - 

 .54، عدد شباط، يلشراعا، العراق
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وهووو مووا دفعهووم للضووتط موون أجوول أن تفوووز شووركات الطاقووة األمريكيوووة 124.الطاقووة
وهنووواك . بنصووويب األسووود مووون البتووورول العراقوووي لضووومان الحفووواظ علوووى اسوووتثماراتهم

 : أيضاا 
 .ون للطاقوةوزير شؤون الجويش، وكوان نائبواا لورئيس خودمات إنور : توماس دايت -

لشوركة كروبوورت  نائب وزير الطاقة، كوان نائبواا للورئيس األول: فرانسيس بالي  -
 .بزنس النفطية

 مجموعوة شوركات البواين مسواعد وزيور الطاقوة، لوه حصوي فوي: دان بروليدت -

 .النفطيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

 مركوز أبحواث محوافظ تمولوه فوي وزيورة الداخليوة، كانوت تعمول:  ايدل نورتدون -

 .شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووركات نفطيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

 نائووب وزيوور الداخليووة، أحوود شخصوويات مؤسسووة بيئيووة تمولهووا :ن  ريلددزسددتيف -

 .الصناعات النفطية والكيماوية
كووأول سووفير للواليووات المتحوودة  زلمدداا خليددل زادوكووان الفتوواا للنظوور تعيووين   

فووي بتووداد، بعوود أن كووان أول سووفير للواليووات المتحوودة فووي أفتانسووتان عقووب التووزو 
وكوذلك ". أنوكوال للونفط"بل ذلوك مستشواراا بشوركة األمريكي لها، والذي كان يعمل ق

الووذي أتووى موون الواليووات المتحوودة إلووى مقعوود الرئاسووة األفتانيووة بعوودما  حميددد كددرزاا
 ". أنوكال"كان نائباا لرئيس شركة 
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 - Seam Gonsalves, War on Terrorism Has Oily Under Current, Seattle post – 
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 :دور النفط في الحرب األمريكية على  فغانستان: خامسا  
سوبتمبر  11ت لم يكون توزو أفتانسوتان مجورد رد فعول تلقوائي علوى هجموا

، ألن التحضووووويرات وخطوووووط العمليوووووات العسوووووكرية كانوووووت مجهوووووزة مووووون قبووووول 2001
فالتزو كان سيحصل تحت أي مسو  ألهميوة . وتنتظر إشارة االنطالق ليس تير

وضوو  أفتانسووتان فووي الجترافيووا السياسووية للوونفط والتوواز الطبيعووي لمجموول المنطقووة 
 .المسمى أوراسيا الممتدة من الصين إلى ألمانيا، وهو الحوض الضخم

ومنطقة أوراسيا عبارة عن محيط من الثروة النفطية وحقل كبير لأللتام السياسية، 
ومدار لصراع شديد الشراسة والعنف بين القوى اإلقليمية والقوى الدولية، ألن هوذأ 

% 75موون النوواتج العووالمي، و%  60المنطقووة تعوود أتنووى منطقووة فووي العووالم، ففيهووا 
مووون تعوووداد سوووكان العوووالم، ويقووو  % 75عالميوووة، ويسوووكن فيهوووا مووون مووووارد الطاقوووة ال

%  16مليوار برميول، أي موا يوووازي  206داخلهوا بحور قوزوين المقودر نفطووه بنحوو 
مليووار ومخوووزون  261موون مخووزون الوونفط العوووالمي، مقابوول مخووزون سوووعودي قوودرأ 

 125.مليار برميل 22أميركي ال يتعدى 

                                                 
 -  أسووتاذ العالقووات الدوليووة بجامعووة ييوول األمريكيووة، هووو أول موون أرسووى أسووس الفكووور نيكددوالس سددبيكمانكووان ،

وقود قسوم جترافيوة األوراسويا إلوى قلوب هوو روسويا . ا فوي الحورب العالميوة الثانيوةاالستراتيجي األمريكي تجواأ األوراسوي
أو الحافوة، ( Rimland)، وهوالل كبيور مون دول سواحلية وأطلوق عليوه 2مليون كوم 17التي لها امتداد بري يتجاوز 

يووران وأ فتانسووتان والهنوود أي النطوواق السوواحلي، ويشوومل كوول أوروبووة وشووبه الجزيوورة العربيووة والعووراق وآسوويا الوسووطى وا 
وتحتووووي األوراسووويا علوووى ثلثوووي سوووكان العوووالم، وتنوووتج ثلثوووي النووواتج اإلجموووالي . وجنووووب شووورق آسووويا والصوووين وكوريوووا

 17,1روسوويا )، وأكبوور دولووة موون حيووث المسوواحة(الهنوود والصووين)العوالمي، وبهووا أكبوور دولتووين موون حيووث عوودد السووكان
ويووورى . رأسووواا إلوووى الواليوووات المتحووودة وأوروبوووا التربيوووة ومووون حيوووث عووودد الصوووواريي النوويوووة الموجهوووة(. 2مليوووون كوووم
 . أن هذأ المنطقة سوف تشهد صراعاا من أجل السيطرة على مواردها وممراتها المائية سبيكمان

 : للمزيد من التفاصيل انظر
، العوودد السياسووة الدوليووة، الصددرار علددى النفددوذ فددي األوراسدديا، (2005)، خالوود عبددد العظدديم -

 .269-260، يوليو، ي161
125

، موسوووعة (البعدد النفطدي)الحدرب األمريكيدة علدى العدراق ، (2004)، صوالح زهدر الددين - 
 .108-107اإلمبراطورية األمريكية، المركز الثقافي اللبناني، ي
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سوها أهوم الالعبوين واختوارت لقد جعلوت الواليوات المتحودة األمريكيوة مون نف
 . أفتانستان لتكون نقطة االرتكاز وقاعدة أمريكية لعملياتها العسكرية في أوراسيا

 126:وتتمثل الدواف  األمريكية في الحرب على أفتانستان بما يلي
ضوووورورة االسووووتيعاب العسووووكري والسياسووووي للفوووورا  النوووواتج عوووون انهيووووار االتحوووواد  -

 . السوفييتي والكتلة الشرقية
مواجهووة تحووديات نمووو النفوووذ الصوويني فووي أوراسوويا وتموودد عالقتهووا النفطيووة موو   -

 .دول الجمهوريات اإلسالمية التي كانت خاضعة لالتحاد السوفييتي السابق
بعوواد السوويطرة الروسووية علووى  - محاصوورة النفوووذ الروسووي وتقزيمووه فووي المنطقووة، وا 

 . الموارد الطبيعية هناك
األمريكيوة اليود العليوا فوي صوادرات الونفط والتواز فوي  أن يكون للواليوات المتحودة -

 . أوراسيا وأيضاا على طرق ومعابر هذأ الصادرات إلى الخارج
إحكووام السوويطرة علووى قواعوود اللعبووة الوودائرة بووين شووركات متعووددة الجنسوويات فووي  -

مجال النفط والتاز والخدمات البتروليوة التوي تنتموي إلوى عودة دول تربيوة وروسوية 
 . األساس، وقد وصل التصارع بينها إلى حد الحياة أو الموتوصينية ب

الهيمنة على المقدرات األفتانية من النفط والتاز، فقود بلوغ احتيواطي أفتانسوتان  -
مون %  40من االحتيواطي العوالمي، إضوافة إلوى احتكامهوا علوى %  6من النفط 

 .االحتياطي العالمي للتاز
نفط للمصالح األمريكية، لكن األهوم وهنا نرى أنه على الرتم من أهمية ال

منووه فووي حوورب أفتانسووتان عاموول إسووتراتيجي يتعلووق بالحفوواظ علووى النظووام أحووادي 
 11القطبية، وآخر معنوي هو استعادة الهيبوة والمكانوة اللتوين تعرضوتا لوألذى يووم 

ونعتقووود أن المصوووالح األمريكيوووة فوووي نفوووط بحووور قوووزوين ال تتحقوووق . 2001سووبتمبر 
نمووا موون جووراء عموول دبلوماسووي إبووداعي يسووتهدف تسوووية عبوور الوجووود العسوو كري، وا 
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السياسوووة ، الدددنفط فدددي السياسدددة الخارجيدددة األمريكيدددة، (2006)، عمووورو كموووال حمدددودة - 
 .50، أبريل، ي164، العدد الدولية
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النزاعووات تيوور القابلووة للحوول بووين الوودول المطلووة علووى البحوور، فهووذأ هووي المشووكلة 
 . الكبرى التي تواجه الواليات المتحدة وتيرها

 :دور النفط في الغزو األمريكي للعراق: سادسا  
لووورئيس األمريكوووي ا( رئووويس وزراء بريطانيوووا األسوووبق) تشرشدددلعنوودما سوووأل 

، قبوول أن تضوو  الحوورب العالميووة الثانيووة أوزارهووا، عوون الحصووة (ترومددان)األسووبق 
التووي تطمووح الواليووات المتحوودة فووي الحصووول عليهووا موون نفووط العووراق ؟ أجوواب وبووال 

 127%.100تردد 
دونالدددد ، هوووذا موووا قالوووه وزيووور الووودفاع األمريكوووي السوووابق "العوووراق لديوووه نفوووط"
التووي كانووت تناقشووه فووي التقووديرات المتوقعووة  2002 لمجلووة فورتشوون عووام رامسددفيلد

 ". لديهم موارد مالية: "لكلفة تزو العراق وكيف ستتم تتطيتها، قال الوزير أيضاا 
السووابق، فقود كووان أكثور جوورأة عنوودما  رامسددفيلد، مسواعد بددول وولفيتددزأموا 

 -اقالعور  –العوائود النفطيوة لوذلك البلود : "قال للكونجرس األمريكي فور بدء الحرب
مليووووار دوالر فووووي مجوووورى السوووونتين أو  100و 50يمكوووون أن تصوووول إلووووى مووووا بووووين 

نحووون نتعامووول مووو  بلووود  يمكنوووه حقووواا تمويووول : "وقوووال أيضووواا . السووونوات الوووثالث المقبلوووة
 ".إعادة بناء نفسه

العديووود مووون الوووذرائ  والحجوووج التوووي قادتهوووا إلوووى توووزو  بدددوشوقووودمت إدارة 
ر الشوووامل، ولكووون لمووواذا لوووم تقوووم اإلدارة العوووراق واحتاللوووه، مثووول إزالوووة أسووولحة الووودما

األمريكية بمهاجمة كوريا الشمالية؟ ومحاربوة اإلرهواب، لكون العوراق لوم يودرج حتوى 
وتهديووود العوووراق للووودول . علوووى الئحوووة وزارة الخارجيوووة األمريكيوووة فوووي هوووذا الموضووووع
 128.المجاورة، لكن واشنطن أيدت العراق في حربه ضد إيران
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 .العراق بعد  رب  سنوات مدن االحدتالل الواقد  والتوقعدات، (2007) ، سعيد مجيددحدوح - 
http://scrs.friensofdemocracy.net/default.asp?        

128
  ( وبددد )لمددداذا  يدددرت واشدددنطن خطدددة تددددمير منظمدددة ، (2003)، يحيوووى صادوفسدددكي - 

  .10، ي9/4/2003فكتور سحاب، جريدة المستقبل، تاريي : ترجمة
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باألسواس، ألن العوراق يمتلوك ثواني " نفطيوة"ق لقد كانت الحرب ضود العورا
أكبووور احتيووواطي نفطوووي فوووي العوووالم، ثوووم إن الواليوووات المتحووودة األمريكيوووة بوجودهوووا 
العسوووكري فوووي العوووراق تهووودد إيوووران وتضوووبط األوضووواع فوووي منطقوووة الخلووويج العربوووي 
وتحرس منطقة أوراسيا من باطنها حتى ال يفكور الودب الروسوي فوي الوصوول إلوى 

ويورى مخططوو االسوتراتيجية األمنيوة . فئة في الخليج أو المحويط الهنوديالمياأ الدا
للواليوووات المتحووودة أن القووورن اإلفريقوووي مووو  أوراسووويا يصووونعان معووواا دائووورة واحووودة مووون 

ومنطقووة القوورن اإلفريقووي تحموول ثووروة نفطيووة . المصووالح األمريكيووة النفطيووة واألمنيووة
ل نفوط يوميواا، بينموا تشوير ألوف برميو 350ففوي الصوومال، يمكون اسوتخراج . واعدة

الدالئل إلى وجود كميات مماثلوة فوي إثيوبيوة واريتريوا، ويعووم السوودان علوى بحيورة 
نفطيووة، ويصوول اإلنتوواج اليووومي حاليوواا إلووى نصووف مليووون برميوول، ناهيووك عوون أن 

 .من االحتياطي العالمي% 1السودان لديه 
ق ف نوووه لووويس فووو ذا كوووان الووونفط هوووو المحووودد المهوووم وراء الحووورب علوووى العووورا

بهووودف إشوووباع الحاجوووة األمريكيوووة ا نيوووة لوووه، بقووودر موووا هوووو أداة للسووويطرة العالميوووة 
وبسط الهيمنة على واحد من أهم مصادر الطاقة فوي العوالم، كوي تكتمول مقوموات 
االمبراطوريووة األمريكيووة المزموو  بناؤهووا وفقوواا لمشووروع القوورن األمريكووي الجديوود الووذي 

، أنووه لوون يتحقووق دون شدديني ودونالددد رامسددفيلدديدد  تيوورى دعاتووه، وعلووى رأسووهم 
 . السيطرة على النفط

وأمثالوه، أن البيوت األبويض أزال مون قوانون  ديد  تشدينيومن حسون حوظ 
المخصصووات الماليووة للعووراق البنوود الووذي يووني علووى معاقبووة الووذين يتكسووبون موون 

ووون "الحووروب والووذين يخوودعون دافعووي الضوورائب األمووريكيين، أو بتعبيوور آخوور  يمصي
 129!".دماءهم

ويورى كثيوورون أن الواليوات المتحوودة قود خاضووت حربوي أفتانسووتان والعووراق 
موون أجوول إيجوواد موووطىء قوودم لهووا فووي منوواطق تنيووة بووالنفط كووالعراق الووذي يمتلووك 

                                                 
 . ، مرج  سابق(2007)، تيري جونسن - 129
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أو متحكمووة فووي 130وحودأ أربعووة أضووعاف االحتياطيووات األمريكيووة بموا فيهووا أالسووكا،
 . مسارات خطوط األنابيب كأفتانستان

أن الوونفط الخووام لوويس مجوورد سوولعة، ولكنووه أداة موون أدوات : حووظوممووا تقوودم نال
ممارسة النفوذ السياسي، وترى فيه الدول المنتجة للنفط مظهوراا مون مظواهر قوتهوا 
التي تستمد منها التأثير في مجريات األمور العالمية، بينما ترى الدول المسوتهلكة 

ساسوية مون قنووات الحووار فوي أن االعتماد المتبادل بينها وبين المنتجين هو قنواة أ
 . إطار العالقات الدولية للمحافظة على المصالح المشتركة وتطويرها

لقد وصلت الدول المنتجة والمستهلكة إلى قناعة مشتركة بخصووي السياسوة 
النفطية علوى الجوانبين، انطالقواا مون إدراك حقيقوة االعتمواد المتبوادل، هوذأ القناعوة 

سوق الطاقة بشكل عام تفرض ضورورة الحووار بوين هي أن المعطيات الراهنة في 
 131:الطرفين من أجل تحقيق األهداف     التالية

 . اليقين من االستمرارية في االمدادات -
 . ضمان أمن االمدادات -
 . ضمان كفاية اإلمدادات على المدى الطويل -

 . ضمان عدم حصول اختناقات في األجل القصير والعمل على تجنبها -

 . لة األسعارتحقيق مبدأ عدا -

وهنووووا البوووود موووون اإلشووووارة إلووووى أن منوووواب  الوووونفط العراقيووووة التووووي سووووعت واشوووونطن 
الحتاللهوا وتحويلهووا إلووى مخووزون أمريكووي قوود تحولووت إلووى لعنووة علوويهم، فلووم تووتمكن 
أمريكووا وحلفاؤهووا موون تووأمين خطوووط اإلمووداد والنقوول وبالتووالي توقووف جووزء مهووم موون 

الوذي أدى إلوى رفو  سوعر الونفط إلوى رقوم  الصادرات العراقية للسوق النفطيوة األمور

                                                 
130

 - Paul Rogers, Iraq: Consequences, (Oxford Research Group, October. 2002,pp 4-

5). 
131

، العوودد السياسووة الدوليووة، تسددعير الددنفط و ليددات ضددبط األسددواق، (2006)، إبووراهيم نددوار - 
 . 40، أبريل، ي164
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قياسووووي، ممووووا اضووووطر واشوووونطن السووووتعمال احتياطيهووووا االسووووتراتيجي لسوووود الطلووووب 
 . المحلي األمريكي

إن االنتصار في العراق سويمكن اإلدارة األمريكيوة مون تحقيوق مكتسوبات و
وهوذأ األهوداف . على المستوى العالمي، إضافة إلى الهيمنوة المباشورة علوى العوراق

132:تضمنت
 

فووووي أوائوووول  صدددددام حسددددينإلتوووواء تووووأميم الوووونفط العراقووووي الووووذي أنجووووزأ الوووورئيس  -1
شووووهراا موووو  موووونح األفضوووولية  24السووووبعينيات، عبوووور السووووعي إلووووى خصخصووووته فووووي 

 . المطلقة للشركات األمريكية
( أوبوووك)السوووعي إلوووى نوووزع صوووفة الكارتووول عووون منظموووة الووودول المصووودرة للووونفط  -2

 . ك باستعمال العراق كأداة في هذأ السياسةوتتيير سوق النفط العالمية وذل
لى مستويات تدف  سعر البرميول  -3 إتراق السوق بكميات تفوق حدود األوبك، وا 

إلووى مووا دون العشوورين دوالراا فووي الفتوورة األولووى، ودفوو  العووراق إلووى ضووي المزيوود موون 
أن اإلنتوواج العراقووي  ديدد  تشددينيالكميووات وبوودون قيووود، وقوود صوورح نائووب الوورئيس 

 .  رتف  إلى ثالثة ماليين برميل يومياا في ستة أشهرسي
إعادة إنشواء بوؤرة مهموة للودوالر األمريكوي عبور السويطرة علوى السولطة النقديوة  -4

وهوذا مون شوأنه أن . العراقية والجمارك وتمويل المشاري  المتعاقد معها فوي الخوارج
أخورى  مموا يجبور دوالا  Band Wagon Effect: يخلق ما يسمى فوي سووق النقود

 . على تهريب رساميلها إلى مظلة الدوالر
 . ربط المنشات الصناعية الشرق أوسطية بشبكات إنتاج وتوزي  أمريكية -5
إعووادة هيكلووة المنظمووات االقتصووادية العالميووة لتكووون أكثوور مالءمووة للمصووالح  -6

 . األمريكية
 وتسوووعى اإلدارة األمريكيووووة لالسوووتفادة موووون عمليووووات إعوووادة إعمووووار العووووراق

" تنيمووة حوورب"وتعاملووت موو  هووذأ المسووألة بوصووفها . لتنشوويط االقتصوواد األمريكووي
                                                 

132
 . 7، ي20/4/2003جريدة النهار تاريي  ،النهب النفطي، (2003)، كمال ديب - 
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فالتقووديرات المبدئيووة تشووير . ورأت أنوه يحووق للواليووات المتحودة وحوودها االسووتئثار بهوا
مليووار  100إلووى أن القيمووة اإلجماليووة لعمليووات إعووادة إعمووار العووراق ال تقوول عوون 

الوذي  مارشدالالعوالم بعود مشوروع  دوالر، وتوصف بأنها أكبر مشوروع للتعميور فوي
 . قامت به الواليات المتحدة إلعادة إعمار أوروبة بعد الحرب العالمية الثانية

لم تفكر في خطة معينوة للخوروج مون العوراق  بوشومن الواضح أن إدارة 
سووووووقاط النظووووووام فيووووووه إسووووووتراتيجية األموووووون القووووووومي "فقوووووود تحوووووودثت . بعوووووود احتاللووووووه وا 

عسكري أمريكي دائم والسيطرة على العالم خصوصاا  عن الحاجة لوجود"األمريكي
وهووذا الهوودف يبوودو مفهوموواا فووي ظوول هجمووات الحووادي . فووي منطقووة الخلوويج العربووي

، ويمكن فهمه أيضاا في ضوء التقرير الصادر في أيلول 2001عشر من سبتمبر 
مشوروع "والوذي أعدتوه مؤسسوة " إعوادة بنواء الودفاع األمريكوي"تحت عنووان  2000
فقووود أكووود التقريووور علوووى حاجوووة الواليوووات المتحووودة للوجوووود ". األمريكوووي الجديووودالقووورن 

 صدددام حسددينالعسووكري الوودائم فووي الخلوويج العربووي لوودواع عوودة منهووا مواجهووة نظووام 
 133.وأيضاا ما يأتي بعد إسقاطه
 :البحث عن بدائل للطاقة

إن االرتفووواع الحوووالي فوووي أسوووعار الووونفط يوووؤدي دور المحفوووز للتحوووول أكثووور 
لووى اسووتخدام مصووادر بديلووة للطاقووة علووى حسوواب الوونفط، وهووذا هووو جوووهر فووأكثر إ

فووي فبرايوور  جددور  بددوشمبووادرة الطاقووة المتقدمووة التووي اقترحهووا الوورئيس األمريكووي 
ضمن خطابه عن حالوة االتحواد، والتوي تهودف إلوى تطووير مصوادر طاقوة  2006

مليووار  10وقوود رصوود لهووذأ المبووادرة مبلووغ . أرخووي ويمكوون االعتموواد عليهووا" نظيفووة"
دوالر لتطوووير هووذأ المصووادر وزيووادة االسووتثمارات فووي مجوواالت تطوووير تكنولوجيووا 

 .  عما كانت عليه قبل المبادرة% 22الطاقة البديلة بنسبة 
إن التحووول عوون الوونفط موون شووأنه أن يووؤدي فووي العقووود القليلووة المقبلووة إلووى  

اسوووتخدام الووونفط  تراجوو  أهميوووة الووونفط فوووي السياسوووة الدوليوووة، ومووون ثوووم تراجووو  أهميوووة

                                                 
133

 - Richard Perle., A clean Break: A New strategy for securing the Realm: The 

Institute for strategic studies, Washington. 8 July.1996 .                   



 

112 

 

ومن المرجح أن تبدأ مالمح هذا التراجو  فوي نهايوة العقود الحوالي . كسالح سياسي
 . وبداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

إن اللعبة االستراتيجية األمريكية يتداخل فيها اإلرهاب م  النفط، ومعادلة 
يق التفووق األمريكوي علوى األمن والطاقة في االستراتيجية األمريكية ضرورية لتحق

الوودول األخوورى كافووة فووي الهيمنووة علووى الحصووول علووى الوونفط والتوواز، وعلووى تدفقووه 
 . ومعابرأ وطرق مواصالته من المنب  إلى وصوله للمستهلك النهائي

في ظل هذا الوضو  النفطوي المقلوق للواليوات المتحودة، يصوبح منطقيواا أن 
ما داخلوووي وا خووور خوووارجي، الوووداخلي تقووو  اإلدارة األمريكيوووة رهينوووة طووورفين، أحوووده

يتمثل في اللوبي النفطي األمريكي الذي بيدأ مفاتيح إحداث التوازن فوي المخوزون 
االسووتراتيجي موون جووراء هيمنتووه علووى شووركات الوونفط الكبوورى، والثوواني خووارجي موون 

لوووذا فقووود وقعوووت اإلدارة . جوووراء االرتهوووان لالسوووتيراد النفطوووي المتواصووول مووون الخوووارج
فمووون جهوووة، يعمووول اللووووبي النفطوووي علوووى دفووو  اإلدارة . هينوووة المحبسووويناألمريكيوووة ر 

األمريكية باتجاأ خوض متامرات خارجية لضمان أكبر قدر من التوأمين النفطوي، 
وهووو مووا يصوووب فووي النهايوووة فووي توودعيم مصوووالح شووركات الووونفط األمريكيووة، وعلوووى 

كلفووة وموون جهووة أخوورى، ترتفوو  ت. رأسووها شووركتا إكسووون موبيوول وتشوويفرون تكساسووو
التووودخل الخوووارجي، بموووا يوووؤثر فوووي الوضووو  السياسوووي لوووإلدارة األمريكيوووة، كموووا هوووي 

 . الحال ا ن في العراق
ومما توم عرضوه يتبوين لنوا أن اسوتراتيجية الواليوات المتحودة النفطيوة، تقووم 

 : على ثالثة مرتكزات هي
جوه استمرار تدفق النفط رخيصاا إلى األسوواق العالميوة، ويوأتي ضومن هوذا التو  -1

 . رفض أي تخفيض لإلنتاج بهدف رف  األسعار
 . إضعاف منظمة أوابك ومن  قيام أي دور فعال للدول المنتجة -2
واسووتخدامه كووأداة لفوورض سوويطرتها علووى . تووولي زمووام القوورار النفطووي العووالمي -3

ولتحقيق هذا الهدف، ف ن ذلك يقتضوي وضو  الونفط ضومن أولويوات أمنهوا . العالم
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مووون احتياجاتهوووا النفطيوووة، ف نهوووا %  60تمادهوووا علوووى اسوووتيراد وبسوووبب اع. القوووومي
 .يجب أن تض  يدها مباشرة على مناب  النفط األساسية

وللتأكيوووود علووووى أهميووووة الوووونفط فووووي السياسووووة األمريكيووووة نووووورد المالحظووووات 
 : التالية

كووان  2000إلووى الحكووم فووي العووام ( بددوش)إن وصووول رئوويس ذي خلفيووة نفطيووة  -
المواطن األمريكي بموضوع الطاقوة نتيجوة لالنقطواع المتكورر بسبب ازدياد اهتمام 

 .في التيار الكهربائي، وارتفاع أسعار البنزين
اإلدارة األمريكية الحالية لها صلة وثيقوة بشوركات الونفط ومعظوم رموزهوا جواؤوا   -

 . من القطاع النفطي
يووث زاد االهتمووام األمريكووي بموضوووع الوونفط بعوود الحووادي عشوور موون سووبتمبر، ح -

منفوووذو الهجموووات توووالبيتهم )موثووووق للبتووورول  أصوووبحت السوووعودية مصووودراا تيووور
 (. يحملون الجنسية السعودية

قبل تزو العراق حاولت الشركات النفطية رفو  العقوبوات عون إيوران وليبيوا لكوي  -
يستثمروا هناك، ثم توجهت هوذأ الشوركات إلوى العوراق لوذلك خفوت األصووات التوي 

يران بعد احتالل العراقتنادي بعالقات م  ليبي  .ا وا 
ولووم يكوون موون قبيوول الصوودفة أن . الهوودف الوورئيس للحوورب علووى العووراق هووو الوونفط -

 . ، للنهب عدا وزارة النفط2003يتعرض كل شيء في العراق، في آذار 
 . أول شيء فكرت به قوات االحتالل في العراق هو تأمين حقول النفط -

قودرة الواليوات المتحوودة علوى تحقيووق وفوي الختوام البوود مون التأكيود علووى أن 
اسووتتباب األمووون فوووي العوووراق أمووور مشوووكوك فيووه، خاصوووة وأنهوووا تتخوووبط سياسوووياا فوووي 
مواجهة األوضاع العراقية الداخلية، بعد فشل خطتها األمنية فوي العوراق واسوتمرار 

ن هووذا الوضوو  قوود يسوواعد علووى شوود عزيمووة . المقاومووة وتصوواعدها يوموواا بعوود يوووم وا 
 . ربية، ب بداء نوع من الممانعة للمشروع األمريكي في المنطقةبعض الدول الع

وهنووا نوودعو األنظمووة العربيووة إلووى القيووام ب صووالحات داخليووة حقيقيووة وفووتح 
صفحة جديدة م  شعوبها، وتوأمين مشواركة الشوعب فوي الحكوم بفعول ترسويي بوذور 



 

114 

 

ة منطقوة الديمقراطية الحقيقية، وتحسين األداء االقتصوادي والسوير فوي طريوق إقامو
التجارة العربية الحرة الكبرى، وتنسيق المواقف لمواجهة الخطر الذي يتربي بهذأ 

 .  األمة جمعاء
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 :تأثير اإلرهاب الدولي على السياسة الخارجية األمريكية: المحدد الثالث
البد من اإلشارة إلى أن بداية اإلرهاب الدولي ارتبطت باختطاف إسرائيل 

إلى مطار اللد إلجبار السولطات  1954ائرة مدنية سورية في كانون األول عام ط
أي أن جووووذور . السوووورية علووووى إطووووالق بعووووض جنودهوووا الموووودانين بتهمووووة التجسووووس

علوووى يووود  إسدددحق رابددديناإلرهووواب ليسوووت عربيوووة وليسوووت إسوووالمية، وفوووي اتتيوووال 
متطوووورف صووووهيوني إشووووارة واضووووحة إلووووى مصوووودر آخوووور، ربمووووا كووووان هووووو المصوووودر 

 . حقيقي واألقدم لإلرهاب في العالم، أال وهو الصهيونيةال
ومووو  تيووواب العدالوووة الدوليوووة وازدواجيوووة المعوووايير األمريكيوووة، خاصوووة مووو  
انفوووراد الواليووووات المتحووودة بقيووووادة العووووالم، اتسووو  نطوووواق العنوووف وتطووووورت األسوووواليب 

 . الجديدة لممارسة اإلرهاب
والرعايووا األمريكيووون ولووم يكوون موون قبيوول المصووادفة أن تسووتهدف المصووالح 

 73)بربو  العمليووات اإلرهابيووة علوى مسووتوى العووالم  1996فوي عووام واحود هووو عووام 
 134.بحسب مصادر وزارة الخارجية األمريكية( عملية 296عملية من مجموع 

 : القانون األمريكي لمكافحة اإلرهاب:  وال  
، عنوودما دعووت إلووى قمووة "عولمووة اإلرهوواب"عملووت الواليووات المتحوودة علووى 

، (قموووة صوووانعي السوووالم) 1996لمكافحوووة اإلرهووواب فوووي مدينوووة شووورم الشووويي عوووام 
سووووورائيل، / 14/شووووواركت فيهوووووا دول االتحووووواد األوروبوووووي و دولوووووة عربيوووووة واليابوووووان وا 

 . والواليات المتحدة األمريكية
وفوووي العوووام نفسوووه صووودر القوووانون األمريكوووي لمكافحوووة اإلرهووواب الوووذي توووم 

عوالن بموجبه السوماح لورئيس الدولوة بوقوف ال معونوة عون الودول راعيوة اإلرهواب، وا 
أن منظمووات بووذاتها إرهابيووة، وبالتووالي تجووريم دعمهووا، وتمكووين السوولطات األمريكيووة 
موون تحويوول أي أجنبووي يشووتبه بووه إلووى المحاكمووة وتخويلهووا فووي الوقووت عينووه حووق 

                                                 
134

، ي المعاصددددرإرهدددداب الدولددددة فددددي النظددددام العددددالم، (1997)، عبوووودا  خليفوووة الشدددايجي – 
 . 13، كانون األول، ي226،  العدد المستقبل العربي
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ترحيل أي أجنبي دونما إبداء لألسوباب، فضوالا عون اعتمواد مليوار دوالر مون أجول 
 135.د هذا القانونإعمال بنو 

، اسوتلهم المشوورع األمريكوي بعووض 2001سووبتمبر  11وبعود وقوووع أحوداث 
لكن م  توسي  صالحيات الورئيس وتقلويي ضومانات  1996عناصر قانون عام 

 . العدالة
، تخضوووووو  أمريكووووووا كوووووول شوووووويء للحوووووورب ضوووووود 2001سووووووبتمبر  11ومنووووووذ 

مون منطلوق  .إنها تعيد قراءة كل شيء من منطلق متطلبات هذأ الحرب. اإلرهاب
من منطلق إرجاع كول تحركاتوه إلوى أتوراض شوريرة، . الشك، واالرتياب في ا خر

لوووى صووون   باختصوووار مووون منطلوووق انعووودام الثقوووة، فوووي حوووين أن ". محووواور للشووور"وا 
 .التعامل بين البشر، وازدهار العالقات البشرية، البد أن يفترض الثقة المتبادلة

بتمبر إلوووى إطوووالق لفوووظ سووو 11إثووور اعتوووداءات  بدددوشوقووود بوووادر الووورئيس 
، معتبووراا إياهووا أفظوو  وأطووول وأقسووى موون أي حوورب "الحوورب العالميووة ضوود اإلرهوواب"

 20فقووال فووي خطابووه أمووام الكووونجرس بتوواريي . دخلتهووا الواليووات المتحوودة موون قبوول
. إن حربنووا ضوود اإلرهوواب تبوودأ بالقاعوودة ولكنهووا ال تنتهووي عنوودها: "2001سووبتمبر 

نوودما يووتم القووبض علووى كوول مجموعووة إرهابيووة دوليووة ولوون تنتهووي هووذأ الحوورب إال ع
ومنووووذ اليووووم، فوووو ن كووول أمووووة تسوووتمر فووووي احتضوووان أو دعووووم .. ب يقافهوووا وتحطيمهوووا

 136".اإلرهاب ستعتبرها الواليات المتحدة نظاماا معادياا لها
  Bush Doctrine: مبد  بوش: ثانيا  

ر فووي ترجمووة أمينووة لفكوور اليمووين المحووافظ الجديوود، ويعبوو بددوش يقوودم مبوودأ
الوقوت عينوه عوون محاولوة لبلووورة أهوداف السياسووية الخارجيوة األمريكيووة بعود الحوورب 

 : ويتضمن هذا المبدأ. الباردة

                                                 
135

 .151، ياألمريكية في التسعينيات –العالقات العربية ، (2002)، محسن عوب – 

136
 .79، السيد، مرج  سابق، يولد  باه - 
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وقووود أعلووون . وضووود الووودول التوووي تووودعم النشووواط اإلرهوووابي: الحووورب ضووود اإلرهووواب -
وخييور فيوه  20/9/2001ذلوك بكول وضووح فوي خطابوه أموام الكوونجرس فوي  بوش

ن موو  الواليووات المتحوودة أو أن تكووون موو  اإلرهووابيين وكووان دول العووالم بووين أن تكووو 
عندما استنفر المسلمين فوي بن الدن هذا هو المنطق نفسه الذي استخدمه أسامة 

خطابووووه بعوووود قصووووف أفتانسووووتان، وأكوووود فيووووه علووووى أن العووووالم أصووووبح ينقسووووم إلووووى 
 *.فريق الحق، وفريق الباطل: فسطاطين، أي فريقين

 : ة اإلرهاب عند ثالثة مرتكزات أساسيةوتتمحور استراتيجية محارب
  مالحقوووة التنظيموووات اإلرهابيوووة بالوسوووائل العسوووكرية والمخابراتيوووة والقانونيوووة

فيموووووا وراء كووووول التقييووووودات والضووووووابط الدبلوماسوووووية والقانونيوووووة )المالئموووووة 
 (.االعتيادية

  السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل ومالحقة األنظمة التي تنتجها
سقاطه  (. محور الشر بوشالدول المارقة التي دعاها )ا عند الضرورة وا 

  نشوور القوويم الديمقراطيووة فووي المنوواطق المحرومووة منهووا، باعتبووار هووذأ القوويم
دعامووووووة لألموووووون القووووووومي األمريكووووووي وتيابهووووووا مصوووووودر رئوووووويس لإلرهوووووواب 

137.والتطرف
 

االبون علوى أموور  بدوش وفي تسويغ إعالن الحرب علوى اإلرهواب، اعتمود الورئيس
 : اسية وهيأس
" شعور المواطن األمريكي العادي بالخطر بعد الهجموات التوي وصوفت بأنهوا  -1

، وهووووي الواقعووووة التووووي زجووووت بالواليووووات المتحوووودة فووووي الحوووورب "بيوووورل هوووواربور ثانيووووة
وألن الوضوو  كووذلك، فوورض الصوومت علووى دعوواة التريووث، وموونهم . العالميووة الثانيووة

تكسووواس وفلوريوووودا، مموووون بعوووض أعضوووواء هيئوووات التوووودريس فووووي جامعوووات سوووويتي و 
تعرضووووووا للتشوووووهير بهوووووم وأحيانووووواا لفصووووولهم، وقووووود هوووووددت جامعووووواتهم أيضوووووَا بوقوووووف 

                                                 
 . كان يتوجه إلى العالم أجم  بوشلعل الفرق بين الخطابين هو أن خطاب الرئيس  - *

137
 - Condoleeza Rice: Promoting the national inserest Foreign Affairs Jan-Feb2000 

.          
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، وتمكوون موون % 70إلووى  بددوشوفووي المقابوول ارتفعووت شووعبية الوورئيس 138.تمويلهووا
رئاسوة قويوة ضود "إطالق حملة تبرعات واسعة لصالح حزبه تحت شعار برياق هو 

 ".اإلرهاب
مووو  اإلرهووواب، واالعتقووواد بوووأن التراخوووي فوووي رد  خبووورة التسوووعينيات فوووي التعامووول -2

فسر من قبول بعضوهم علوى  1996و 1993الفعل األمريكي على هجمات عامي 
 .سبتمبر 11أنه دليل ضعف، وساعد على المضي خطوة أبعد بفعل هجمات 

وجود مشكالت م  اإلرهاب لدول كوان مطلوبواا منهوا المشواركة فوي الحورب أو  -3
روسويا وحاجتهوا للتأييود األمريكوي فوي حربهوا : مثول. )نائهواعلى األقل الحياد في أث

 (. ضد الشيشان، والصين التي خشيت وصول تنظيم القاعدة إليها
 : تحركت اإلدارة األمريكية في اتجاهين 2001سبتمبر  11وبعد هجمات 

مون "تشكيل تحالف دولي ضد اإلرهاب وقيادته، استناداا إلى قاعدة مفادهوا : األول
 ". فهو ضدناليس معنا 

وقد تمثل . توفير تطاء من الشرعية الدولية لحملتها ضد اإلرهاب: االتجاأ الثاني
حيووث . 2001أيلووول  28الصووادر فووي / 1373/ذلووك فووي قوورار مجلووس األموون رقووم 

تقوودمت الواليووات المتحوودة بمشووروع هووذا القوورار، وأقوورأ المجلووس باإلجموواع فووي أربوو  
وصدر هذا القرار على . ي مجلس األمنوعشرين ساعة وهذا أمر نادر الحدوث ف

أساس الفصل الساب  من الميثواق، بموا يعنوي أنوه ملوزم للودول األعضواء فوي األموم 
المتحدة، وأن لمجلس األمن اتخاذ جمي  التدابير التي يراها ضرورية لتطبيقه، م  

 139.اإلجراءات القسرية ضد الدول التي ال تنفذأ

                                                 
138

الحريدددات المدنيدددة فدددي الواليدددات المتحددددة األمريكيدددة بعدددد ، (2002)، منوووار الشدددوربجي – 
سووبتمبر وتأثيرهووا علووى المجتموو   11،ورقووة قوودمت إلووى نوودوة أحووداث الحددادا عشددر مددن سددبتمبر

 .2مركز البحوث والدراسات السياسية، ي:المتحدة األمريكية، القاهرةوالسياسة في الواليات 
139

 .WWW: ، انظوووووووووووووووووووور1373لالطووووووووووووووووووووالع علووووووووووووووووووووى نووووووووووووووووووووي القوووووووووووووووووووورار  – 

UN.org/Arabic/terrorism/index.html 
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أكبوووور ميزانيووووة دفاعيووووة  2002ر وأقووووري مجلووووس النووووواب األمريكووووي فووووي أيووووا
مليوار دوالر  383، بلتوت قيمتهوا رونالدد ريغدانللواليات المتحدة منذ إدارة الرئيس 

ووافووق المجلووس علووى . ، أي بزيووادة خمسووين مليووار دوالر عوون سووابقتها2003لعووام 
مليوار دوالر  450زيادات متتالية في ميزانيوة الودفاع للسونوات األربو  المقبلوة لتبلوغ 

ودعمووت الدولووة جهازهووا البيروقراطووي فووي سووياق تنفيووذ إجووراءات . 2007فووي عووام 
مكافحوة اإلرهوواب، وأصوودرت قانونواا وسيوو  صووالحية السولطات الفيدراليووة فووي أعمووال 
التنصووت والتفتوويش واالحتجوواز موون دون اتهووام، وفحووي سووجالت األفووراد موون دون 

لمووذكور باسووم وقوود عوورف القووانون ا. إذنهووم، وتجميوود أموووالهم، وترحيوول المشووتبه بووه
واستكمل بسلسلة مون القورارات  USA Patriot Act"         قانون حب الوطن"

التنفيذيووة الخاصووة بتأجيوول تنفيووذ أحكووام القضوواء، واالمتنوواع عوون نشوور بيانووات عوون 
نشاء المحاكم العسكرية  .المعتقلين، وا 

صوووووتت الواليووووات المتحوووودة ضوووود مشووووروع القوووورار الووووذي  2001وفووووي عووووام 
حقووق اإلنسوان التابعوة لألموم المتحودة وكوان ينفوي عون اإلسوالم عرض على لجنوة 

وهذا يعني أن الواليات المتحدة واالتحواد األوروبوي . أنه دين معاد لحقوق اإلنسان
كوودين ( اإلسووالم)أعطيووا لنفسوويهما الحووق فووي التصووويت علووى أحوود األديووان المنزلووة 

ء الحوووووروب وتلوووووك سوووووابقة خطيووووورة تعيووووود العوووووالم إلوووووى أجووووووا. ضووووود حقووووووق اإلنسوووووان
الصليبية، وتعزز من حيث ال تدري أطروحة صراع الحضارات أو بتعبير أوضح 

 .  صراع األديان
االبووون حافظوووت علوووى المنطلقوووات األساسوووية  لبدددوشإن اإلدارة الجمهوريوووة 

لسياسووتها الخارجيووة، والتووي تتفووق بشووكل عووام موو  توجهووات التيووار المحووافظ الجديوود 
ول أتاحوووت الفرصوووة لهوووذا التيوووار لكوووي يمضوووي أيلووو 11النافوووذ فيهوووا، إال أن أحوووداث 

خطوووات أبعوود فووي تحقيووق أهدافووه المتمثلووة فووي بنوواء االمبراطوريووة األمريكيووة تحووت 
 ". قيادة الحملة الدولية لمكافحة اإلرهاب"شعار 

فووي وصووف حربووه  بددوشتسوورع  2001أيلووول  11وعنوودما وقعووت أحووداث 
الووديني لهوودف الحوورب  لكوون هووذا التوصوويف". الحوورب الصووليبية"ضوود اإلرهوواب   بووو 
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 بوشكان يضر بعملية بناء التحالف الدولي، لذلك سرعان ما تراج  عنه الرئيس 
واختوار مسومى . وردي استخدامه إلى تحريف وسوء فهم وفصل المعنى عون السوياق

وموون بعوود توالووت . Enduring Freedom" إدامووة الحريووة"يجموو  وال يفوورق هووو 
يووووودة اإلسوووووالمية، واإلعوووووراب عووووون أن علوووووى احتووووورام العق بدددددوشتأكيووووودات الووووورئيس 

اإلرهووابيين عنووودما يروعوووون ا منووين وينشووورون الرعوووب والفووزع فوووي أوسووواطهم باسوووم 
 They try to hijack Islam)الدين، ف نهم إنما يحاولون خطف اإلسالم نفسه 

itself.)140 
االبن االستراتيجية التي يداف  عنها التيار المحافظ  بوشوتقوم عقيدة الرئيس 

بووادىء ثالثووة أساسووية هووي التووي تحوودد مهمووة أمريكووا المسووتقبلية ومسووؤوليتها علووى م
 : في العالم

االنتقال من الردع إلى االستباق لمواجهة المخاطر المتولدة عون اإلرهواب  -
 .وانتشار أسلحة الدمار الشامل

االنتقال من االحتواء إلى تتيير األنظمة باعتبار أن األحكوام االسوتبدادية  -
 . خطر على المصالح القومية األمريكيةهي في ذاتها 

االنتقووال موون التموووض إلووى القيوووادة أي وعووي أمريكووا بوودورها الريووادي فوووي  -
141.العالم وتبوء مسؤوليتها بصفتها األمينة على استقرارأ وأمنه

 

 
  :الدول الشريرة: ثالثا  

موووا  هوووي دول تتهمهوووا الواليوووات المتحووودة بممارسوووة اإلرهووواب إموووا بنفسوووها، وا 
يوواا ولوجسووتياا وعسووكرياا، موو  تفرقووة واضووحة بووين وضوو  العووراق موون جهووة بدعمووه ماد

ومثوول هووذأ الوودول عووادة مووا . ووضوو  جميوو  الوودول الشووريرة األخوورى موون جهووة ثانيووة
ن كوووان هوووذا ال يعنوووي تطابقووواا  تكوووون مدرجوووة علوووى قائموووة الووودول راعيوووة اإلرهووواب، وا 

                                                 
140

                                     .20/9/2001أمام الكونجرس في  بوشانظر خطاب الرئيس  – 

    http:www.state.gov/t/pa/prs/ps/2002/102767 
141

-  Lawrance f.kaplan / William Kristol: The War over Iraq : Saddam s Tyranny and 

America Mission Encounter Books, 2003 . p. 79 .                                                  
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رهوواب، وتسووجيلها بالضوورورة بووين اتهووام الواليووات المتحوودة إحوودى الوودول بتسووهيل اإل
ومووون ذلوووك أن الواليوووات المتحووودة دأبوووت علوووى نقووود كووول مووون . فوووي القائموووة الموووذكورة

بادعوواء أنهووا توجوود مووالذاا آمنوواا  2001سووبتمبر  11الصووومال وسووورية ولبنووان بعوود 
 . لكن سورية وحدها هي التي أدرجت على الئحة اإلرهاب. لجماعات إرهابية

لسوووودان هموووا مووون دول القائموووة وعلوووى صوووعيد آخووور، فووو ن كوووالا مووون ليبيوووا وا
يران وكوريا الشمالية وكوبا)السوداء  لكون الواليوات (. م  كل من العراق وسورية وا 

المتحووودة طوووورت سياسوووتها حيالهموووا بشوووكل واضوووح وقاموووت بووودور ملمووووس فوووي حووول 
وهوووووذا . مشووووكالتهما الداخليوووووة وفووووي تعليوووووق العقوبووووات الدوليوووووة المفروضووووة عليهموووووا

يثير  Exclusionواالستبعاد  Inclusionر التضمين االرتباك الواضح في معايي
فقود أدى تيواب العدالوة . مزيداا من الشكوك حول قوائم اإلرهاب األمريكيوة السونوية

الدوليوة وازدواجيوة المعوايير األمريكيوة إلووى اتسواع نطواق العنوف وتطووير األسوواليب 
 .الجديدة لممارسة اإلرهاب

 : بالرؤية العربية لمفهوم اإلرها: رابعا  
إن الرؤيووة العربيووة لمفهوووم اإلرهوواب وسووبل مكافحتووه، تختلووف عوون الرؤيووة 

فاألولى تنظر إلى اإلرهاب من منظور شامل كظاهرة . األمريكية بهذا الخصوي
عالميوووة، لووويس لوووه وطووون أو ديووون أو جووونس، وتقووويم تمييوووزاا بوووين اإلرهووواب والمقاوموووة 

العادلووووووة للقضووووووية  المشووووووروعة لالحووووووتالل األجنبووووووي، كمووووووا أنهووووووا توووووورى أن التسوووووووية
الفلسوووطينية تشووووكل عنصوووراا جوهريوووواا بشوووأن مكافحووووة اإلرهووواب الوووودولي باعتبووووار أن 

أمووا الرؤيووة األمريكيووة للمفهوووم، . إسوورائيل تمووارس إرهوواب الدولووة ضوود الفلسووطينيين
فتقوم على الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة لالحتالل، كما تض  في قلب 

الودول العربيووة واإلسوالمية، واألحووزاب والتنظيمووات تحديودها لإلرهوواب مجموعوة موون 
سووالمية، وتوورى أن المواجهووة العسووكرية  األمنيووة هووي /الموجووودة فووي دول عربيووة وا 

 .السبيل الوحيد لمكافحة اإلرهاب
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 : الموقف األمريكي من الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتعريف اإلرهاب: خامسا  
اسووتجابة فوريووة،  2001أيلووول  11لقوود توقوو  الجميوو  فووي أعقوواب أحووداث 

ثوم أدرك العوالم أن أمريكوا ال تريود لمثول . أمريكية تربيوة للودعوة لعقود موؤتمر دولوي
 . هذا المؤتمر أن ينعقد

فموووا هوووي األسوووباب التوووي تحوووول دون موافقوووة الواليوووات المتحووودة علوووى عقووود 
 مؤتمر دولي لمكافحة اإلرهاب؟ 

حيوووووث تبنوووووت ". صوووووطلحالم"إن الواليوووووات المتحووووودة تووووورفض تحديووووود أو تعريوووووف  -1
وهووووو تعريووووف توووودرك الواليووووات . الواليووووات المتحوووودة التعريووووف اإلسوووورائيلي لإلرهوووواب

المتحدة جيداا أنه ال يمكن أن تقبل به أصوات أوروبية كثيرة، مموا يعنوي اضوطرار 
 . الواليات المتحدة للوقوف شبه منفردة في مواجهة رأي عام عالمي

، أن 2001أيلوووول  11ومنوووذ أحوووداث  إن الواليوووات المتحووودة كانوووت قووود قوووررت، -2
تنفرد بضرب اإلرهاب في العالم، خاصة إذا كوان ذلوك اإلرهواب بتعريوف إسورائيلي 

 . أمريكي –
إن عقد مثل هذا المؤتمر سيحرم الواليات المتحدة من استخدام قوتها والعوودة  -3

 . إلى دور شرطي العالم مرة أخرى
اب قوود سووخرت لهووا أكثوور وعلووى الوورتم موون أن الحوورب المعلنووة ضوود اإلرهوو

االمكانووات الماليووة فووي التوواريي، فووي مرحلووة وصوولت نسووبة اإلنفوواق األمريكووي علووى 
موون نسووبة اإلنفوواق العووالمي اإلجمووالي علووى التسوولح، كمووا %  40الوودفاع أكثوور موون 

أنها تحولت إلى حجر الزاوية في الفكر االسوتراتيجي األمريكوي الوذي ال يتوردد فوي 
إال أن مفهووم اإلرهواب نفسوه يظول عليهوا،" لميوة الرابعوةالحرب العا"إطالق تسمية 

تامضووواا فوووي الخطووواب السياسوووي االسوووتراتيجي األمريكوووي، ال يخضووو  ألي تحديووود 
 142.إشكالي وال نظري دقيق

                                                 
 - حيث يعدون الحرب الباردة بمنزلة حرب عالمية ثالثة . 

142
 - Iganio Ramonet : De la Guerre perpetuelle le Monde Diplomatigue , Mars 2003, 

p.18-19 . 
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إن ديناميووووة اإلرهوووواب إذاا ال تفسوووور بالعواموووول الجيوسياسووووية التقليديووووة، وال 
عنووى لمقولووة الحوورب علووى يتسوونى التعاموول معهووا باليووات الحوورب المألوفووة، بوول ال م

فالواليوووات المتحووودة وأوربوووا هموووا . اإلرهووواب العووواجزة عووون تحديووود الخصوووم المسوووتهدف
يوووواء اإلرهووواب ومواقووو  تكووووين اإلرهوووابيين، كموووا ظهووور فوووي  أيضووواا مراكوووز تصووودير وا 

 143.سبتمبر 11أحداث 
 : وأخيراا البد من اإلشارة إلى مجموعة من المالحظات

مل إرهابي بكل المقاييس والمعايير، ع 2001أيلول  11إن ما حدث في  -1
 . وال يمكن تسويته أو قبوله

إن الشووارع العربووي أدان هووذأ األحووداث بصووورة قاطعووة، خاصووة وأن أبنوواء  -2
 . هذأ األمة عانوا الكثير من التطرف واإلرهاب

إن من الخطأ أن نحكم على قومية بأكملها وهي القومية العربية، أو دين  -3
رهووواب وهووو ديووون يووودعو إلوووى  ،(اإلسوووالم)سووماوي         بأنوووه ديوون قتووول وا 

 . التسامح والتعايش م  ا خر

إن الواليات المتحدة شهدت في السوابق أعمواالا إرهابيوة نفوذها أنواس تيور  -4
 . مسلمين، وال عرب
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 - Jacgues Derrida: guest ce gue le terrorism ? Monde Diplomatigue , Fev. 2004, p 

.16.        
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 تداعيات  حداث  يلول على السياسة الخارجية األمريكية: الفصل الثاني 
 : اتها وتأثير 

قوود تيوورت وجووه العووالم حتووى  2001سووبتمبر  11ث مووا موون شووك بووأن أحوودا
أصووبحت محووور االرتكوواز الووذي يبوودأ منووه التوواريي ألي كاتووب أو مراقووب أو محلوول 

 .سياسي
وانتصوووار الحلفووواء وهزيموووة دول  1648فووو ذا كانوووت معاهووودة وسوووتفاليا عوووام 
 1989وانهيووار جودار بورلين عووام  1945المحوور فوي الحورب العالميووة الثانيوة عوام 

تمثووول أحوووداثاا فاصووولة فوووي مسوووار  1991وموووة الووودول االشوووتراكية عوووام وسوووقوط منظ
تطوووور العالقوووات الدوليوووة ألنهوووا تيووورت خريطوووة العوووالم بكووول موووا حملتوووه مووون نتوووائج 
ايجابية لطرف الحدث وتداعياته، تجاوز كل األحداث السابقة لدرجة أن المحللوين 

سووبتمبر ومووا  11 لوالمووراقبين السياسوويين واالسووتراتيجيين يميووزون بووين عووالم مووا قبوو
 .بعدأ

بعد  حداث الحادا عشر مدن  كية للعالقات الدوليةيالرؤية األمر : المبحث األول
 :  يلول

. إن رؤيووة الواليوووات المتحوودة للعالقوووات الدوليووة، هوووي موون نووووع الرؤيووة الواقعيوووة
والرؤيووووة الواقعيووووة ال توووورى فووووي طبيعووووة العالقووووات بووووين الوووودول إال عالقووووات صووووراع 

أمووا الرؤيووة . ل هووو أن الوودول فووي حالووة تهديوود متبووادل مسووتمرومنافسووة، وأن األصوو
الليبراليووة ف نهووا توورى أنووه موون الممكوون أن تكووون العالقووات الدوليووة عالقووات تعاونيووة 
ضوومن شووروط أهمهوووا وجووود حكوموووات ديمقراطيووة، وتعووواون اقتصووادي، ومنظموووات 

 . تعاون دولية
ي، يشوووويد خطوووواب ليبرالوووو يوعلووووى الوووورتم موووون أن الخطوووواب السياسووووي األمريكوووو

بالديمقراطية ويبشر بها، ويؤكد على دور المؤسسات الدولية، والمصالح المشتركة 
. بوووين الووودول، ويووودعو إلوووى إشووواعة األمووون والسووولم الووودوليين، وأحيانووواا بصوووورة مثاليوووة

ولكن مجمل السياسوة األمريكيوة الخارجيوة ال تلتوزم بوذلك الخطواب، بول تلتوزم أكثور 
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ق منه في تحديد توجهاتوه علوى صوعيد العالقوات بالمنظور الواقعي الصرف وتنطل
  144.الدولية

 Post-Classicalوالرؤية الواقعية منقسمة بين رؤية يمكن اعتبارها معتدلوة 

Realism ورؤيوووووة أخووووورى متشوووووددة ،Neorealism  فالرؤيوووووة المعتدلوووووة ال توووووؤمن
ددة بوجود تهديد فعلوي لألمون القوومي موا لوم يكون محوتمالا فعوالا، وأموا الرؤيوة المتشو

فتفتووورض دوام التهديووود لألمووون القوووومي فوووي السووواحة الدوليوووة سوووواء أكوووان محوووتمالا أم 
تيور محتمول، فبالنسوبة إلوى هووذأ الرؤيوة فو ن مجورد وجووود قووة أخورى يشوكل تهديووداا 

  145.بحد ذاته
ظوواهرة يجوووز أن نعوودها جديوودة  2001أيلووول  11لقوود شووهد العووالم بعوود أحووداث 

اعد، ولكوون لوويس فووي صووورة دولووة، وهووو عووالمي صوو" قطووب"نوعوواا مووا، وهووي بووروز 
اإلرهوواب، بمووا يعنيووه ذلووك موون تتييوور فووي هيكوول النظووام الوودولي الووذي يصووير ثنائيوواا 

نموا فوي " القطوب"فللمرة األولى لون يكوون . وليس أحادياا  الودولي فوي صوورة دولوة، وا 
 . شكل منظمات وحركات وأفراد ال يجم  بينهم أكثر من العداء للقطب ا خر

 :وم النظام الدوليمفه - وال  
موون المفوواهيم األساسووية التووي يقوووم عليهووا علووم ( النظووام)لقوود أصووبحت فكوورة 

العالقوووات الدوليوووة، التوووي تهووودف إلوووى اكتشووواف أنمووواط مووون التفاعووول فوووي السياسوووة 
الدولية، وقد اهتمت فئوة مون علمواء السياسوة بهوذأ المسوألة فوضوعت للونظم نظريوة 

الحياة السياسية في مجتم  ما ليسوت سووى وظفتها في دراسة السياسة، معتبرة أن 
 . كتلة من التفاعالت تحيط بها نظم اجتماعية تؤثر فيها بشكل مستمر

 ولي دكيف يتغير النظام ال -ثانيا  
، وهبوطهوووا هنووواك العديووود مووون النظريوووات التوووي تناولوووت صوووعود الووودول العظموووى

 :وأهم هذأ النظريات

                                                 
144

 - John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: Norton, 

2001), p.25.  
145

 -  Stephen G. Brooks, Dueling Realisms, International Organization , vol . 51,no. 3 

(Summer 1981).                                                                                                                                                       
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صبية في قيام الدولة، سوواء التي ركزت على دور الع :نظرية ابن خلدون - 
، وتناولوووت تطوووور الدولوووة (دينيوووة)أكانوووت عصوووبية وطنيوووة أو قوميوووة أو إيديولوجيوووة 

وحوووددت خمسوووة أطووووار تمووور بهوووا الدولوووة منوووذ النشووووء وحتوووى الوووزوال، ومووون أسوووباب 
هوووووو زوال العصوووووبية وكوووووذلك األسوووووباب  ابدددددن خلددددددوناالضووووومحالل التوووووي قووووودمها 

 146.االقتصادية واالجتماعية
، أن روبرت جيلبنيرى الكاتب والمفكر األمريكي  :روبرت جيلبن نظرية -ب

 : التتيير على صعيد النظام العالمي يتم عبر أرب  مراحل هي
 . أن النظام العالمي يعد مستقراا، عندما ال تشعر دولة ما أن التتيير مفيد لها -
مون هوذا  تعمد دولة ما إلوى تتييور النظوام العوالمي، عنودما تعتقود أن موا سوتحققه -

 . التتيير يفوق ما سوف تخسرأ

تسوووعى دولوووة موووا إلوووى تتييووور النظوووام العوووالمي عبووور التوسووو  البوووري، االقتصوووادي  -
لى درجة ال تتعدى فيها األثمان المكاسب المحققة  . والسياسي، وا 

عنوودما يتحقووق التوووازن بووين األربوواح واألثمووان، تسووعى الدولووة إلووى الحفوواظ علووى  -
ذا لوووم (السوووتاتيكو) تسوووتط  وكوووان هنووواك مووون يتحووودى الهيمنوووة، فووو ن النظوووام لووون ، وا 

    147.يستقر إال على ميزان يعكس حقيقة توزي  القوى على المسرح الدولي
أي إن عمليوة التتييوور هووي عمليوة تاريخيووة مسووتمرة تووتم علوى مراحوول وفووي فتوورة 
طويلة، ووجد في تباين معدالت نمو قوة الدول الفاعلة في النظام الدولي المحورك 

ألساس في عملية التتيير حيث يؤدي ذلك إلى تباين في مستويات القوة ومن ثوم ا
. تبوودأ المطالبووة باعووادة توزيوو  األدوار، وتبوورز منووه الحاجووة إلووى توووازن دولووي جديوود

تبوواين فووي النمووو االقتصووادي أو ثووورة : عديوودة منهووا جيلددبنومصووادر التبوواين عنوود 
 .تكنولوجية أو تراج  في قوة الدولة القائد

                                                 
، 2، منشووورات جامعووة دمشووق، طعلددم االجتمددار السياسددي ،(1998) ، حسوون بددو حمددود - 146
 .30-29ي

147
 - Robert Gilpin, War and Change in World Politics , Cambridge University Press 

, 1981. pp.10-11.  
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بدراسووة العالقووات الدوليووة لفتوورة امتوودت   ور انسددكيقووام : نظريددة  ور انسددكي - 
إلى أكثر من مئتي عام، محواوالا تفسوير التتييور فوي النظوام الودولي مون جوراء ربوط 
معووايير القوووة بسوولوك الوودول، وقسووم الوودول إلووى فئووات أربوو  موون حيووث موقعهووا فووي 

 : النظام الدولي، وهي
 (. تحاول الحفاظ على النظام الدولي)قانعة مجموعة الدول القوية ال -1
 (. تسعى إلى تتيير النظام الدولي)مجموعة الدول القوية تير القانعة  -2
 .مجموعة دول متوسطة وضعيفة راضية -3
يمكووون أن تكوووون موووؤثرة إذا اجتمعوووت ورموووت . الووودول الضوووعيفة تيووور الراضوووية -4

 . بثقلها خلف إحدى الدول الفاعلة
لفتورة امتودت " لصعود الدول العظمى وهبوطها" في بحثه  :ندانظرية بول كي -د

أن هنووواك شوووبه قووووانين تحكوووم  كينددددا، اسوووتنتج 2000إلوووى عوووام  1500مووون عوووام 
مسوويرة الوودول العظمووى وتسووير معظووم هووذأ الوودول فووي خطوووات متشووابهة فووي أثنوواء 
صعودها وهبوطها، وخلي إلى أن هناك صلة بين الصعود والهبووط االقتصوادي 

القوووى الكبوورى وبووين صووعودها وانهيارهووا كقوووة عسووكرية مهمووة، ويستشووهد  ألي موون
وكوذلك صوعود بريطانيوا فوي أواخور  1630بأمثلوة عديودة منهوا صوعود السوويد عوام 

 . القرن الثامن عشر

إن االنتقال من نظام دولي إلوى آخور يورتبط بتطوورات كميوة باألسواس منوذ أن 
فعنوووودما انهووووار . ي هووووذا النظوووواماألمووووة هووووي الوحوووودة األساسووووية فوووو –صووووارت الدولووووة 

االتحاد السوفيتي السابق، انتهى النظام العالمي الذي كان هذا االتحاد أحد قطبيه 
. وبانهيووار أحوود القطبووين واسووتمرار ا خوور صووار النظووام العووالمي أحاديوواا . الكبيوورين

وكوان هوذا تتيووراا كميواا أكثور منووه نوعيواا، علوى الوورتم مون أنوه انطوووى علوى عناصوور 
 . جديدةكيفية 

األمريكيووة علووى ثووالث دعووائم أساسووية، إلووى " األحاديووة القطبيووة"ويرتكووز نظووام 
جانوووب عووودد مووون الروافووود، التوووي توجووود لوووه التطووواء اإليوووديولوجي والعلموووي لمسووواندته 

 . وترسيي قواعدأ
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القوووة العسووكرية األمريكيووة، والشوورعية الدوليووة، ومووا يتصوول بهووا : وهووذأ الوودعائم هووي
مالية بعضووها موو  بعووض، إلووى جانووب تعبئووة رأس المووال موون تضووامن الوودول الرأسوو

والعولموووة . لتحقيوووق األهوووداف االقتصوووادية واالجتماعيوووة والسياسوووية للنظوووام المعوووولم
كظاهرة وليدة التتير الدولي الحاصل بعد انهيار االتحاد السوفيتي، هي وجه آخر 

األمووور وكوووذلك كوووان  148.للهيمنوووة اإلمبرياليوووة علوووى العوووالم تحوووت الزعاموووة المنفوووردة
عندما انتهى النظام العالمي متعدد األقطاب الذي استمر أكثر من قرن من الزمن 
إلى أن وهن أقطابه األساسيون األوروبيون وأنهكتهم حربان عالميتان هائلتان فوي 
تضوووون ثالثوووة عقوووود مووون الوووزمن، فوووي الوقوووت الوووذي كانوووت فيوووه الواليوووات المتحووودة 

ويبرزان علوى المسورح الودولي ليرثوا قيوادة  واالتحاد السوفيتي يراكمان عناصر القوة
النظووووام العووووالمي الووووذي أصووووبح حينئووووذ ثنووووائي القطبيووووة بعوووود أن كووووان متعوووودد القوووووى 

 .الكبرى
  :الجديد سمات النظام الدولي: ثالثا  

لقد اتسم النظام الدولي الجديد بمجموعة من السومات الرئيسوة التوي يمكون 
 149:تلخيصها بما يلي

نظووام القطبيووة الثنائيووة إلووى نظووام القطبيووة األحاديووة بزعامووة  االنتقووال نهائيوواا موون -
 . الواليات المتحدة األمريكية

انتقووووال الصووووراع العووووالمي، بعوووود انهيووووار التوووووازن الوووودولي، موووون صووووراع سياسووووي  -
وعسكري إلى صراع اقتصادي، ومون صوراع بوين الشورق والتورب إلوى صوراع بوين 

 . الشمال التني والجنوب الفقير

ظووم األنظمووة التربيووة التووي تتشوودق بالحريووة والديمقراطيووة علووى تخويوول موافقووة مع -
الواليووات المتحوودة، متووى شوواءت وكيفمووا شوواءت، اسووتخدام القوووة العسووكرية ضوود كوول 

                                                 
 .9، ي1998: ، بيروتالعرب والعولمة، (محرر)  سامة  مين الخولينظر ا - 148

، ورقووة المتغيدرات السياسدية الدوليددة والنظدام الددولي الجديدد، (2003)محمود المجدذوب  - 149
مقدمووة إلووى نوودوة النظووام اإلقليمووي العربووي وسووط المتتيوورات الدوليووة، مركووز زايوود العووالمي للتنسوويق 

 . مايو 5-4والمتابعة، 
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دولوووة فوووي العوووالم الثالوووث تنشووود الحريوووة، أو تنوووادي بحوووق تقريووور المصوووير أو تسوووعى 
 . لتخلفالمتالك القدرات الذاتية التي تسمح لها بالتتلب على عوامل ا

اسووتعداد العووالم التربووي، ومعووه بعووض الوودول التووي تلتقووي مصووالحها موو  مصووالح  -
الواليوووووات المتحووووودة لمسووووواعدة واشووووونطن بشوووووتى أنوووووواع المسووووواعدات، فوووووي عملياتهوووووا 

 . العسكرية التي استهدفت دوالا ذات سيادة وشعوباا أبرياء

وتهموووويش  اسووووتخدام األمووووم المتحوووودة والمنظمووووات اإلقليميووووة لتحقيووووق مصووووالحها، -
 .الشرعية الدولية

قووود أخوووذت بفووورض العولموووة  بيدددل كلينتدددونوكانوووت اإلدارة األمريكيوووة أيوووام 
ففي مؤتمر . سبيالا للحفاظ على هيبة أمريكا وعظمتها كقطب متفرد بزعامة العالم

، تبووواهى الووورئيس األمريكوووي 1997قموووة السوووبعة الكبوووار الوووذي عقووود فوووي دنفووور عوووام 
كمووووا  150.قتصوووواد األمريكووووي كنموووووذج ل خوووورينبنجوووواح اال بيددددل كلينتددددوناألسووووبق 

: ، لنفسووها بووالقول عوون أمريكووامددادلين  ولبرايددتسوومحت وزيوورة الخارجيووة األمريكيووة، 
ننووا نقووف علووى طولنووا ونوورى أبعوود ممووا توورى .. بأنهووا الدولووة التووي ال تنووى عنهووا" وا 

 151".الدول األخرى
ة التووي ترنووو إن الهيمنوو: "لددورانس سددوبرزويؤكوود نائووب وزيوور الخارجيووة األمريكيووة، 

إن أمريكوا القووة العظموى هوي قووة تيور " و" ..إليها أمريكا هي هيمنة تير خطيرة 
  152".استعمارية

                                                 
دار الخيووال، : وتسوولمان حرفوووش، بيوور : ، ترجمووةحددرب  ل بددوش، (2003)، إريووكلددوران - 150
 .121ي
، إسددرائيل والعددرب حددرب الخمسددين عامددا  ، (2004)، جيهووانالطهددرا، آهوورون وبريغمددان - 151

  .229دار الفارابي، ي: علي هورو، بيروت: ترجمة
: القاهرة،محمد عبد الحليم أبو تزالة، ترجمة نصر بال حرب، (1999)، ريتشاردنيكسون - 152

  .54-51، يمركز األهرام للترجمة والنشر



 

130 

 

وكووان التحووول فووي السياسووة الخارجيووة األمريكيووة قوود ابتوودأ منووذ األيووام األولووى لتسوولم 
وتجلوووى ذلوووك فوووي . االبووون مقاليووود الحكوووم فوووي الواليوووات المتحووودة بدددوش إدارة الووورئيس

   153:أهمهاسلسلة مواقف 
االنحيوواز الكاموول إلسوورائيل وسياسووتها العدوانيووة تجوواأ الشووعب الفلسووطيني بوجووه  -

 . خاي والحقوق العربية بوجه عام

 Global)االنسوووووحاب مووووون اتفاقيوووووة كيوتوووووو المتعلقوووووة باالنحبووووواس الحوووووراري  -

Warming )المعنية بمكافحة األخطار التي تهدد المنا  والبيئة العالميين . 

وهووي  -ن معاهوودة الحوود موون الصووواريي بعيوودة الموودى والسوويطرة عليهوواالتخلووي عوو -
واستئناف االنودفاع  -المعاهدة التي كانت قد أبرمت م  االتحاد السوفييتي السابق

وزيوادة موازنوة ". درع الصواريي العراقية"في دوامة التسلح المهلك، وبناء ما يسمى 
 . اإلنفاق العسكري بمقاييس ملفتة

الحريووات الفرديوة، واسووتعمال المحواكم االسووتثنائية داخليواا لقموو   فورض قيووود علوى -
 .أية معارضة للنهج الجديد وذلك باسم التحصن ضد اإلرهاب

عدم الموافقة على محكمة الجنايات الدولية، التي ولدت أخيراا بموافقة أكثر من  -
يب وانتهاكوات ستين دولة والمعنية بمالحقة الجرائم المتعلقة باإلبادة العرقية والتعوذ

خضاع مرتكبيها لمساءلة قضائية دولية والتهديد باستخدام القوة . حقوق اإلنسان وا 
ضووود إجوووراءات المحكموووة ومعاقبوووة الووودول التوووي التزموووت بقيامهوووا ودخلوووت طرفووواا فوووي 

 . معاهدة تأسيسها

إنشووواء وزارة لألمووون الووووطني مووون أولوووى مهامهوووا مراقبوووة األجانوووب فوووي الواليووووات  -
صمات جمي  العورب والمسولمين المقيموين فوي الواليوات المتحودة، المتحدة وضبط ب

 11بعوود أحووداث )والتشوودد بتجديوود اإلقامووة وتيوور ذلووك موون مهووام التعسووف والمراقبووة 
 (.أيلول

                                                 
، دار المنهوول 1، ط مركددة النظددام العددالمي األخطددار والتحددديات، (2002)، فوووزيصددلو  - 153

 .22-21-20اللبناني، ي
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الووووتحكم بقوووورارات األمووووم المتحوووودة، والتحوووورر موووون التزامووووات بعووووض المعاهوووودات  - 
154.الحرب وحصانتهمواالتفاقيات الدولية، وال سيما تلك المتعلقة بحقوق أسرى 

 

تقسيم العالم إلى قسمين، قسوم محوب للسوالم وقسوم مون أنصوار الشور واإلرهواب  -
واتهوووام عووودد مووون الووودول بأنهوووا مووون حلوووف الشووور كونهوووا تووودعم اإلرهووواب فوووي دعمهوووا 
لحركووووات التحريوووور والمناضوووولين المجاهوووودين موووون أجوووول الووووتخلي موووون نيوووور الظلووووم 

 . واالحتالل والتهجير والقتل والتدمير

اتخوووذت الواليوووات المتحووودة مجموعووووة مووون المواقوووف التوووي عكسوووت رؤيتهووووا لقووود 
 : للسياسة الدولية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول

بوورز إلووى الوجووود بعوود الحووادي عشوور موون أيلووول اإلرهوواب كعوودو عووالمي جديوود،  -
وطلووب إلووى كوول دول العووالم محاربووة هووذا العوودو بقيووادة الواليووات المتحوودة األمريكيووة 

مالءاتهاوطبقاا لتو   . جهاتها وا 
، وتووم تحديوود الجهووات "اإلرهوواب اإلسووالمي"تووم تجسوويد هووذا العوودو تحووت عنوووان  -

 سددامة بددن وبوودأت المواجهووة موو  اتهووام . التووي تعتبوور إرهابيووة، والقائمووة مازالووت بعوود
وم  تنظيم القاعدة اعتبرت حركوة . أيلول 11وتنظيم القاعدة بتنفيذ عمليات  الدن

تانستان شركاء في اإلرهاب وجرت معاقبتهم بعنف ب سقاط ونظامها في أف طالبان
 . نظامهم وتدمير قواعدهم وتنظيمهم في أفتانستان

أعادت الواليات المتحدة لهجتها القوية التي استخدمتها في أوائل الحرب الباردة  -
 (. من ليس معنا فهو ضدنا)

الخاليووووا  بعوووود أفتانسووووتان أخووووذت الواليووووات المتحوووودة تعموووول علووووى القضوووواء علووووى -
اإلرهابيووة خووارج أفتانسووتان، ولكوون ضوومن سياسووة ال تحتوواج فيهووا إلووى توودخل فعلووي 

جورجيوا، وباكسوتان، : وقد توم البودء بهوذا فوي كول مون. ألفراد من الجيش األمريكي
لتصوووووفية المقاوموووووة  شدددددارونوالفلبوووووين، وأوزبكسوووووتان، والووووويمن وأخيوووووراا أطلقوووووت يووووود 

د كانوووت حملوووة إسووورائيل شرسوووة للتايوووة وقووو. الفلسوووطينية باعتبارهوووا حركوووات إرهابيوووة

                                                 
 . التي ترعى تلك الحقوق 1949أي خرق اتفاقات جنيف األرب  لعام  - 154
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ارتكبت فيها جرائم حرب تفوق التصور رافقه صمت أمريكي تام، ومواقف كالميوة 
 . من االتحاد األوروبي، وعجز عربي تام

وفوي أثنوواء ذلووك كلووه بوودأت معركووة سياسوية ثقافيووة اقتصووادية ضوود كوول مووا اعتبوور  -
طلووب فووي خطابووه بتوواريي  شبددو  حتووى إن الوورئيس. إرهابوواا وفقوواا للتعريووف األمريكووي

مووون القوووادة العووورب العمووول علوووى إزالوووة القواعووود الخاصوووة بالتنظيموووات  24/6/2002
وجهووة نظوورأ قواعوود إرهابيووة، وطلووب موونهم كووذلك توجيووه  نالفلسووطينية التووي تعوود موو

ومكافحتووه، فضووالا عوون اشووتراطه  اإلعووالم بمووا يخوودم سياسووته فووي تعريووف اإلرهوواب
( اإلرهابيوووة)دتوووه السياسوووية ومقاوموووة الحركوووات علوووى الشوووعب الفلسوووطيني تتييووور قيا

 . اإلسالمية
 

 : 1001 يلول  11اتجاهات الفكر االستراتيجي األمريكي بعد : المبحث الثاني
توووؤر  أحوووداث الحوووادي عشووور مووون أيلوووول لبدايوووة مرحلوووة جديووودة فوووي العالقوووات 
الدوليوووة، فقووود جووواءت تلوووك األحوووداث لوووتمكن الووورئيس األمريكوووي مووون تجووواوز مسوووألة 

شوووكيك فوووي مووودى شووورعية أحقيتوووه فوووي الرئاسوووة علوووى الووورتم مووون حصووووله علوووى الت
 11، حيووث منحتوه أحووداث  ل جدورأصووات مقاربوة جووداا لموا حصول عليووه منافسوه 

 .  سبتمبر الفرصة لتأكيد مصداقيته على الصعيدين الداخلي والخارجي
متواضوعة للسياسوة " أجنودة"االبون حاملوة بورامج  بدوش لقد جاءت إدارة الورئيس

 155:لخارجية األمريكية، وبدا واضحاا منذ البداية وجود تيارين رئيسين بداخلهاا
ينوووادي بوووانخراط الواليوووات المتحووودة فوووي قيوووادة دوليوووة جماعيوووة تأخوووذ فوووي : أحووودهما

كددولن وموون أنصوار هووذا التيووار وزيور الخارجيووة األمريكووي السوابق . اعتبارهوا ا خوور
 . لواضحةويتصف أنصار هذا التيار بالبراجماتية ا .باول

                                                 
، تواريي البيان اإللكترونيوة، مجلة في  صول العالقات الدولية، (2006)، محمدوقي  اهلل - 155
  http//:www.Albayan.co.ae :، على الرابط13/3/2006
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فينادون بالهيمنة األمريكية على مقدرات العالم من جراء : أما أنصار التيار الثاني
استخدام  القدرات العسكرية األمريكية وتوظيفهوا لتعظويم المكاسوب األمريكيوة علوى 

وبودا . دونالدد رامسدفيلدالصعد كافة، ومن أنصار هذا التيوار وزيور الودفاع السوابق 
تووأرجح اإلدارة األمريكيووة بووين  بددوشولووى موون حكووم الوورئيس واضووحاا منووذ الوهلووة األ

وهووو مووا أثووار كثيووراا موون الجوودل علووى طبيعووة التصووور األمريكووي . هوواتين الوورؤيتين
 . بوشالرسمي لسلوك السياسة  الخارجية األمريكية الخاي ب دارة الرئيس 

لقود مهود الحووادي عشور موون أيلوول الطريووق النتصوار وجهووة النظور الثانيووة، أي 
 .ة حضور المحافظين الجدد على الحمائمتلب

بلور المحافظون الجدد الهوية الجديدة للنظام األمريكي فوي اسوتراتيجية األمون 
، التووي تتضوومن فووي أكثوور موون بنوود موون بنودهووا علووى أن العووالم 2002القووومي لعووام 

بأكملوه صووار مسوورحاا لعمليووات الجوويش األمريكووي، وخصوصوواا بعوود أحووداث الحووادي 
، والتووي اسووتخدمتها ذريعووة لتفعيوول نزعتهووا العدوانيووة، وهووي نزعووة  عشوور موون أيلووول

وموون هووذا المنطلووق شووكل . تسووتند إلووى منطووق القوووة، وتتخووذ الحوورب وسوويلة للتتييوور
المحافظون الجدد فوي اإلدارة األمريكيوة فريقواا خطيوراا يهودد السولم واألمون الودوليين، 

جوووري علوووى السووواحة االبووون منظوووار الرؤيوووة لكووول موووا ي بدددوشوهوووم يقووودمون للووورئيس 
الدوليووووة، وهووووم يسووووعون إلووووى عسووووكرة المجتموووو  األمريكووووي وعسووووكرة السياسووووة، بوووول 
وينظوورون إلووى السياسووة بصووفة كونهووا اسووتمراراا للحوورب، ولوويس العكووس، كمووا نظوور 

  .زكالوزفيتإليها يوماا المفكر االستراتيجي 
ز ويعتمود هوؤالء علووى الجويش األمريكوي بوصووفه أقووى جويش فووي العوالم، ويمتووا
 . بقدرة واسعة على الحضور واالنتشار، وخوض الحرب في أي مكان من العالم

 :الجدد للسياسة الخارجية األمريكية نيرؤية المحافظ:  وال  

                                                 


سووتراتيجيته اموو  اإلشووارة إلووى أن هووذا التيووار كووان موجوووداا فووي البيووت األبوويض ولووه فلسووفته و  - 
 .هذأ االستراتيجية أكيدساعد على ت أيلول 11الخاصة إال أن 

 -- يرى أن الحرب أداة سياسية، وهي استمرار للنشاط السياسي بوسائل أخرى.  
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تمحورت رؤية المحافظين الجدد للسياسوة الخارجيوة األمريكيوة فوي العوالم، 
 : وفي الشرق األوسط، على الشكل التالي

راا قياديوووواا علووووى السوووواحة الدوليووووة كقوووووة المنوووواداة بووووأن تووووؤدي أمريكووووا دو  -1
 . عظمى وحيدة

التركيووز علووى السياسووات العسووكرية واألمنيووة كأسوواليب أساسووية لتنفيووذ  -2
 . الرؤى واألهداف األمريكية

توجيوووه ضوووربات وقائيوووة للووودول التوووي تمثووول تهديوووداا محوووتمالا للواليوووات  -3
 . المتحدة

المجتمووو   العمووول علوووى نشووور قووويم الديمقراطيوووة وحريوووة اإلنسوووان وبنووواء -4
مووون وجهوووة )المووودني والمؤسسوووات السياسوووية بفعووول سياسوووتها الخارجيوووة 

 (. نظرهم طبعاا 

اإلسرائيلية، وحماية أمون إسورائيل  –التمركز عند المصالح األمريكية  -5
وسالمتها عن طريق تدخل أمريكي كبيور إلعوادة رسوم خريطوة القووى 

 . في المنطقة، والتحكم في خيراتها وثرواتها

للبحوث فوي سوبل دعوم " مشروع القورن األمريكوي الجديود"أ الرؤية لقد أفرزت هذ
: وموقعي إعالن مبادئه األساسوية وليام كريستولالقيادة األمريكية للعالم، برئاسة 

، فرنسديس فوكويامدا، إليدوت  برامدز، جيدب بدوش، رامسدفيلد دونالد ،دي  تشيني
األبويض عوام  وصودر علوى أثورأ الكتواب. وبدول وولفيتدز، دان كويدل، لويس ليبي

وتوسويعه، بمعنوى سويطرة " السالم األمريكي"، حيث طالب بالمحافظة على 2002
واعتبوووار توووزو العوووراق خطووووة أولوووى علوووى طريوووق .. الواليوووات المتحووودة علوووى العوووالم

  156.طويلة تنتهي ب عادة تشكيل الشرق األوسط بأكمله

                                                 
156

، مرجوو  سووابق، المحددافظون الجدددد فددي الواليددات المتحدددة، (2004)، صووالح زهددر الدددين - 
 .11-6ي
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التي يمكون منصباا على األخطار الخارجية  نكان هم االستراتيجيين األمريكيي
تصنيفها، حسب استراتيجية األمن القومي األمريكي، بأنها تأتي في القائمة الثانية 

، وزيوووور الوووودفاع كاسددددبر واينبير ددددريضوووو  : فعلووووى سووووبيل المثووووال. موووون األولويووووات
خمسووووة  1996فووووي كتابهمووووا الووووذي صوووودر عووووام  شددددوارتزاألمريكووووي األسووووبق، موووو  

المتحودة تيور مسوتعدة لهوا، وهوي  سيناريوهات لحروب مستقبلية يريوان أن الواليوات
  157:كا تي
  نوووزاع تبووودأ بوووه كوريوووا الشووومالية مموووا يجعووول الصوووين تنتهوووز فرصوووة انشوووتال

 . الواليات المتحدة بهذا النزاع وتتزو تايوان

 صراع م  إيران حول تطويرها صواريي بالستية . 

 أزمة داخلية في المكسيك تتطلب تدخل الواليات المتحدة . 

  اسووتولوا علووى السوولطة فووي روسوويا ولجووؤوا إلووى ابتووزاز حوورب يبوودؤها صووقور
 . الواليات المتحدة بالسالح النووي

  صوووراع مووو  اليابوووان بعووود نوووزاع تجووواري بدأتوووه واشووونطن، ويلجوووأ صوووقور فوووي
 . طوكيو إلى بناء قدراتهم النووية

أربعوووة اتجاهوووات فوووي   تشددديز ويسووومي البروفيسوووور األمريكوووي المشوووهور 
للوودفاع عوون المصووالح الحيويووة للواليووات المتحوودة  السياسووة الخارجيووة األمريكيووة

 :األمريكية هي
منووو  العووودو مووون إقاموووة قواعووود عسوووكرية يسوووتطي  منهوووا الهجووووم علوووى  - أ

 . الواليات المتحدة األمريكية
 .الدفاع عن حقوق اإلنسان والديمقراطية في العالم  - ب

 . تطوير التجارة العالمية  - ت

                                                 
157

 -                   Mark T.Clark , "Emerging Security 

Threats",Orbis,vol.42,no.1(Winter1998),:p127. 
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ي توووازن القوووى فوووي العموول علووى إيجوواد الظوووروف المالئمووة للتوورب فووو  - ث
  158.العالم

التوي أدت إلوى تسوليط الضووء وزيوادة  2001أيلوول  11ثم جواءت أحوداث 
 . االهتمام بموضوع ضبط األمن وتحقيقه داخل األراضي األمريكية

أن الصووودمة التوووي تلقتهوووا  ولقووود اسوووتنتج الووورئيس ومستشووواروأ علوووى موووا يبووود
، لوويس إلووى ذلووك الجووزء أيلووول البوود موون ردهووا بالمثوول 11الواليووات المتحوودة فووي 

. موون العووالم الووذي أتووى منووه الهجوووم فحسووب، بوول للنظووام العووالمي بشووكل عوووام
يتطلووب تتييووراا ( السووتاتيكيو. )فووالطرق القديمووة فووي إدارة المسووائل لووم تعوود فاعلووة

وعنوود حصووول ذلووك سووتنتظم المسووائل بشووكل مناسووب لصووالح . فووي كوول مكووان
 .الواليات المتحدة

المطبقة على الجترافيا السياسية، بمعنى أن إزالة إنها عقلية السوق الحرة 
القيوووود أموووام االقتصووواد تسووومح مباشووورة، وبشوووكل آلوووي للمصووولحة الخاصوووة بوووأن 
تتخطووى المصوولحة الجماعيووة، مووا يعنووي أن كسوور حلقووة النظووام العووالمي القووديم 
ستشووووج  علووووى قيووووام آخوووور جديوووود علووووى قاعوووودة الرتبووووة العالميووووة فووووي األموووون، 

 . واالزدهار والحرية
. إن عوووالج الصووودمة، سووووف يوووؤدي إلوووى عوووالم أكثووور نضوووجاا وأكثووور أمانووواا 

بعض هذا العوالج ربموا كوان ضورورياا إثور أحوداث أيلوول، لكون االفتوراض بوأن 
األشياء سوف تأخذ مكانهوا الصوحيح بعود الصودمة، كوان الخطوأ األكبور إلدارة 

عوددة إنه يودل علوى الفشول فوي توقو  المقاوموة المت. االبن األولى بوشالرئيس 
كما يؤشر لتيواب التخطويط فيموا يخوي احوتالل . األطراف للضربة االستباقية

وقوود سوومحت . لقوود تركووت التعهوودات الرسوومية بووال تمويوول بشووكل خطيوور. العووراق
أيضووواا بتهووواون ال يتتفووور بووواإلجراءات القانونيوووة فوووي توانتانوووامو، وأبوووي تريوووب 

                                                 
158

 - Chase. j.Defining National Interest of the United States Journal of Politics, 

November 1956,p.720 .                                                                                                                                             
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ت المتحووووودة التوووووي ، مموووووا أدى إلوووووى تبديووووود المزايوووووا األخالقيوووووة للواليوووووا..وتيرهوووووا
 . أيلول والتي كان يجب الحفاظ عليها 11استحوذت عليها بعد أحداث 

بدددول وولفيتدددز قوودم اثنوووان مووون المحووافظين الجووودد وهمووا   1991فووي عوووام 
دليووول السياسوووات الدفاعيوووة عووون االسوووتراتيجية "إلوووى البنتووواجون  ولدددويس ليبدددي

 : الذي قام على ثالث ركائز" األمريكية في عقد التسعينيات
 . ضمان التفوق العسكري األمريكي -1
العمووول علوووى منووو  قيوووام قووووة أخووورى تنوووافس الواليوووات المتحووودة فوووي وضوووعها  -2

 . الدولي العالمي كما خرجت به بعد الحرب الباردة

 Preventive Strikesإمكانيووة قيووام الواليووات المتحوودة بعمليووات وقائيووة  -3
 . ضد أخطار محتملة

ية واالقتصوووادية تصوووب فوووي إن مجمووول هوووذأ األهوووداف السياسوووية والعسوووكر 
النهايووة فووي إطووار خدمووة هوودف أكبوور وأكثوور أهميووة موون المنظووار االسووتراتيجي 
ضوعاف دور  األمريكي، وهو تعزيز الهيمنة األمريكية على السواحة الدوليوة، وا 
الدول األوروبية وروسيا واليابان والصين في الساحة الشرق أوسطية، وهو ما 

ويسووواعد ذلوووك بالضووورورة علوووى تمكوووين . ةبالتوووالي مووون مكانتهوووا الدوليووو فيضوووع
الواليات المتحودة مون إداموة مكانتهوا كقووة عظموى وحيودة علوى السواحة الدوليوة 
ألطوووول فتووورة ممكنوووة مووو  محاولوووة إعاقوووة نموووو أي قووووى دوليوووة أخووورى منافسوووة 

  . وتطورها بكل الطرق الممكنة
 نرونالدد ريغدالقد ضمت إدارة الرئيس بوش عدداا من رموز إدارة الورئيس 

ووزير الدفاع السوابق  دي  تشينيفي الثمانينيات، ومن ضمنهم نائب الرئيس 
ومجموعووة موون المحووافظين الجوودد بزعامووة نائووب وزيوور الوودفاع  دونالددد رامسددفيلد

 : ومن بين آراء هذأ المجموعة. بول وولفيتز
في العالقات الخارجية التي كوان  Real politicرفض السياسة الواقعية  -1

، والقائموة علووى برانددت وديغددول وميتدران: ة أوروبيووون مثولقود ابتكرهوا قواد
 . قبول األمر الواق  الذي أسفرت عنه الحرب العالمية الثانية
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تووووؤمن هوووووذأ المجموعوووووة بضووووورورة بنوووواء درع الووووودفاع الصووووواروخي لحمايوووووة  -2
الواليووووووات المتحوووووودة األمريكيووووووة وزيووووووادة اإلنفوووووواق العسووووووكري فووووووي الموازنووووووة 

 . العسكرية

افظين الجووودد باألفكوووار والمفووواهيم المتوووامرة والمثيووورة ويتميوووز خطووواب المحووو -3
للقلووق فووي العووالم فضووالاجت عوون لهجتووه العدوانيووة وتعاليووه علووى الوورأي العووام 

وباإلضووووافة إلووووى هووووذا وذاك، فوووو ن الخووووط النوووواظم لالسووووتراتيجية . العووووالمي
(.المانوية)األمريكية يقوم على فلسفة خطيرة هي الفلسفة 

 

ي فووووي السياسووووة األمريكيووووة الووووذي وقووووف وراءأ ويتميووووز التوجووووه اإلمبراطووووور 
المحووووافظون الجوووودد ويؤيوووودأ أيضوووواا الجنوووواح المحووووافظ فووووي الحووووزب الووووديمقراطي 

ال االحتوووووووووووووووواء  Preemptionباعتموووووووووووووواد فكوووووووووووووورة الضوووووووووووووووربات االسووووووووووووووتباقية 
Containment  وال الوووووردعDeterrence  فوووووي مجوووووال مواجهوووووة موووووا يسوووووميه

لعوووالم مثووول اإلرهووواب وانتشوووار هوووؤالء األعوووداء الجووودد للمصوووالح األمريكيوووة فوووي ا
والووونظم اإلقليميوووة التوووي يعتقووود هوووؤالء " المارقوووة"أسووولحة الووودمار الشوووامل والووودول 

 . المحافظون أنها تهدد تحالفهم م  إسرائيل مثل النظام اإلقليمي العربي
وبعووود أحوووداث الحوووادي عشووور مووون أيلوووول، قاموووت اإلدارة األمريكيوووة، وعلوووى 

االبووووون، بصوووووياتة  جدددددور  بدددددوشالخصووووووي مسووووواعدو الووووورئيس األمريكوووووي 
اسووووتراتيجية أمنيووووة جديوووودة، تقوووووم مقووووام تلووووك السياسووووات واالسووووتراتيجيات التووووي 
حكمووت السياسووة الخارجيووة األمريكيووة فووي أثنوواء الحوورب البوواردة، والمبوودأ الجديوود 

فمووا هوي حقيقوة الضووربات . لهوذأ االسوتراتيجية يتمحوور عنوود الضوربات الوقائيوة
راتيجية الضووربة الوقائيووة ؟ ومووا هووي مشوواكل الوقائيووة ؟ ومووا هووي مخوواطر اسووت

 . االستراتيجية الجديدة ؟

                                                 
 -  تقسوووم العووالم إلووى خيووور مطلووق وشووور  ،(م277-216" )موواني"عقيوودة فارسووية قديموووة أسسووها

ما..إما)وأسود، وتض  العالم بين خيارين ، إلى أبيضمطلق ما أن (وا  ، أي إما أن تكونوا معنا وا 
 .تكونوا م  اإلرهاب
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إن الضربة الوقائية تعني التحول مون الورد إلوى هجووم فعلوي، لمنو  هجووم 
محتموووول، وخاصووووة إذا تمكنووووت أجهووووزة المخووووابرات موووون اكتشوووواف نوايووووا مبكوووورة 
للخصم لشن عمليات عدائية، ويجب اإلشارة إلى أن الضوربة الوقائيوة تختلوف 
عن الضربة االستباقية، حيث تعني األخيورة توجيوه ضوربة ضود قووات الخصوم 

 . التي تم نشرها فعالا في أوضاع هجومية استعداداا لهجوم فعلي
لقد عرفت االستباقية على أنها الهجوم على دولة على وشك القيوام بعمول 

فمنذ وقت طويل سمح القوانون الودولي والممارسوة العمليوة بمثول هوذا . عسكري
 . لتحرك إلحباط خطر فوري جاثم وواضحا

أمووا الوقائيووة فقوود عرفووت علووى أنهووا إعووالن الحوورب ضوود دولووة يمكنهووا أن تمثوول 
وبتصوووعيدها لحملتهوووا بعووود الحوووادي عشووور مووون . خطوووراا فوووي لحظوووة مسوووتقبلية معينوووة

االبون بوين هوذين المفهوومين، وذلوك باسوتعمالها  بدوشأيلول، خلطوت إدارة الورئيس 
 . سويغ ما تبين أنه حروب وقائية ضد العراقكلمة االستباقية لت

أيلوول،  11لقد فعلت ذلك على أساس أن الواليات المتحودة، فوي عوالم موا بعود 
 . أصبحت مهددة من كل اإلرهابيين والمستبدين

إن االسووتباقية المعرفووة بالوقائيووة، تجعوول الواليووات المتحوودة ذاتهووا تظهوور للكثيوور 
علووون، حيوووث شوووكلت السووويادة لوقوووت طويووول مووون دول العوووالم بمنزلوووة خطووور راهووون وم

وأن تعلن الدولة األكثر قوة في العوالم فجوأة أن . المبدأ المصون في النظام الدولي
أمنهوا يتطلوب انتهوواك سويادة بعووض الودول األخورى فووي اللحظوة التووي تختارهوا هووي، 

وكعووالم . لوويس بعووديم الفائوودة فقووط، بوول يوودف  الوودول األخوورى إلووى حووال موون الهيوواج
إلووى أن سياسووة واشوونطن االسووتباقية خلقووت صووورة  جددون اكينبددراشووار سياسووي، أ

  159.الشرطي العالمي الذي ليس له مرج  أعلى والذي يقتحم البيوت ساعة يشاء

                                                 
 حددداث الحددادا عشددر مددن سددبتمبر وتددداعياتها علددى الددوطن ، (2002)، محسوونعدوب - 159

  .157معهد البحوث والدراسات العربية، ي:  ، القاهرة(قضايا وسجاالت)العربي
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، لوووم تصوووبح كاملوووة بدددوشإن اسوووتراتيجية الحووورب االسوووتباقية التوووي تبنتهوووا إدارة 
البنوووووووواء النظووووووووري ومحووووووووددة األهووووووووداف إال بعوووووووود هجمووووووووات الحووووووووادي عشوووووووور موووووووون 

، وهووي الهجمووات التووي فرضووت علوى الواليووات المتحوودة إعووادة النظوور 2001رسوبتمب
في عقيدتها األمنية التقليدية السوابقة التوي لوم تعود قوادرة علوى االسوتجابة للتحوديات 

 160.األمنية التي يفرضها هذا النوع من التهديدات لألمن القومي األمريكي
ي، ألنوه لويس هنواك إن االدعاء األمريكي بالحق فوي اسوتباق الخطور لون يختفو

أي أمة أخرى أو منظمة دولية على استعداد لتحمل مسؤولية مواجهة هذا الخطور 
لكوون الحاجووة لتشووري  هووذأ االسووتراتيجية لوون تمضووي قوودماا، . فووي المسووتقبل المنظووور

. وذلك ألن االحتكاك الذي ستولدأ سوف يهزمهوا، حتوى لوو لوم يفعول ذلوك األعوداء
ن يحوواول كسووب الوودعم المتعوودد األطووراف ألي أ بددوشهووذا يعنووي أن علووى الوورئيس 
وهوذا لون يتضومن إعطواء أحود حوق الفيتوو علوى موا . عمل اسوتباقي للقووة األمريكيوة

إنموا علوى أيوة حووال، . تقووم بوه الواليوات المتحوودة لضومان أمنهوا وتطووير مصووالحها
يتطلوووب األمووور إقنووواع أكبووور مجموعوووة مووون الووودول بوووأن هوووذا التصووورف سووويكون فوووي 

 161.ل ال ضد مصالحهامصلحة هذأ الدو 
لقووود قاموووت الواليوووات المتحووودة بهوووذأ المهموووة بشوووكل منوووتظم وبنجووواح كبيووور إبوووان 

ولقود حصولت علوى قبوول دولوي السوتعمال . الحرب العالمية الثانية والحورب البواردة
، وفوي البوسونة عوام 1991قوتها العسكرية المهيمنة في حورب الخلويج الثانيوة عوام 

أموا العوراق فقوود . 2001فوي أفتانسوتان سوونة ، و 1999، وفوي كوسووفو سوونة 1995

                                                 
، تغيدرات مفهوميدة محتملدة -والنظام الددولي 1001 يلول  11، (2002)ن، تساالعزا - 160

  .33-32، شتاء، ي105، العدد شؤون األوسط
دار : ، القوواهرةإرهاصددات  ددزو العددراق ونهايددة إسددرائيل، (2003)، أحموود إبووراهيمعطيددة - 161

 .56، ي الفجر للنشر والتوزي
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مثل االستثناء لهوذا الونمط مون السولوك ال القاعودة، وهنواك دروس البود مون تعلمهوا 
 162:من تلك الحالة الشاذة

إنهووووا لفكوووورة سوووويئة دائموووواا الخلووووط بووووين القوووووة . هووووو الحاجووووة ألسوووواليب أفضوووول: أولهووووا
كموا أنوه . سولوكهم شونيعاا والحكمة، ليس من الحكمة أبوداا إهانوة الحلفواء مهموا كوان 

 . ليس من الحكمة اعتبار التشاور تصديقاا على سياسة سبق تبنيها
فهووو يتعلووق باللتووة، فووالرئيس ومستشوواروأ فضوولوا التبوواهي بووالقوة : أمووا الوودرس الثوواني

فقد كشفت أحداث . والدرس األخير يتعلق بالرؤية. األمريكية على شرح مقاصدها
ومووا لوم توورمم هوذأ الوودفاعات، فوو ن . اليوات المتحوودةأيلوول هشاشووة دفاعوات كاموول الو 

 . بقاء نظام الدولة بحد ذاته على المحك
. ومن النظر في تعريف الضربة الوقائيوة نورى أنهوا تقووم علوى دالئول تيور مؤكودة 

ولووويس رداا علوووى هجووووم فعلوووي، ولوووذلك فووو ن هوووذا المبووودأ فوووي األسووواس هوووو سووولوك 
 .هجومي

أن  (مراجعوة الحالوة النوويوة)عنووان وجاء في التقريور السوري الوذي حمول 
أصوووودرت توجيهاتهووووا إلووووى البنتوووواجون بووووأن يعوووود خطووووط طوووووارئ تحوووودد  بددددوشإدارة 

: الخطووووط العاموووة السوووتخدام القنابووول النوويوووة ضووود سوووبعة بلووودان علوووى األقووول هوووي
يووران وليبيووا وسووورية) ، خمسووة منهووا ال (روسوويا والصووين وكوريووا الشوومالية والعووراق وا 

وكووووذلك يطلووووب التقريووور إجووووراء اسووووتعداد السووووتخدام األسوووولحة . تملوووك سووووالحاا نوويوووواا 
اإلسوووورائيلي، وفووووي مواجهووووة محتملووووة بووووين تووووايوان  -النوويووووة فووووي الصووووراع العربووووي

                                                 
: ، القووواهرةور  إلدددى كدددابولالدددزمن األمريكدددي مدددن نيويددد، (2002)، محمووود حسووونينهيكدددل - 162
  .139صرية للنشر العربي والدولي، يالم
 -  ،وهووو تقريوور سوونوي يصوودر عوون رئاسووة هيئووة األركووان المشووتركة للقوووات المسوولحة األمريكيووة

ويسوووتعرض أوضووواع القووووات االسوووتراتيجية النوويوووة األمريكيوووة فوووي داخووول الواليوووات المتحووودة وفوووي 
  .أنحاء العالم
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والصين، وفي هجوم قد تشنه كوريا الشمالية على كوريا الجنوبيوة، وهجووم عراقوي 
 163.محتمل ضد إسرائيل أو بلد آخر مجاور له، وفي أوضاع أخرى تير محددة

 164:إن المخاطر التي تترتب على االستراتيجية الوقائية هي
تجاهل أسلوب حل األزمات بالوسوائل الدبلوماسوية والسياسوية، واالعتمواد فقوط  -1

على الوسائل العسكرية، مما يخلق أزمات جديودة مون النتوائج تيور المعروفوة التوي 
عمليووووة سوووتنتج عووون الضوووربات الوقائيووووة، وبالتوووالي تصوووبح الحوووورب علوووى اإلرهووواب 

 . مستمرة بال نهاية وكذلك تكون الحرب بديالا عن السياسة

تحووول مبوودأ الضووربة الوقائيووة إلووى نمووط فووي السياسووة الخارجيووة تأخووذ بووه دول  -2
لهووذا . أخوورى، مادامووت الواليووات المتحوودة سووبقتها فووي إضووافة صووفة الشوورعية عليووه

لقتوه الحورب مصطلح االستباقية ليضمنوأ المعنى الذي أط بوش وض  استراتيجيو
أمووا انتظووار التهديوودات اإلرهابيووة لتصووبح واضووحة . البوواردة علووى مصووطلح الوقائيووة

وبودالا مون ذلوك، سوتالحق . وبينة، فيعني ترك األمة واهنوة أموام اعتوداءات مفاجئوة
الواليوووات المتحووودة الووودول التوووي توووؤوي أو التوووي مووون الممكووون أن توووؤوي العصوووابات 

احتوووواء أو ردع مثووول هوووذأ األنظموووة، الوسووويلة اإلرهابيوووة، سوووتحاول بالدرجوووة األولوووى 
المألوفة التي تم بوساطتها ربح الحرب البواردة، ولكون إذا فشولت هوذأ الطورق ف نهوا 

 . تحتفظ لنفسها بحق استباق األخطار المدركة وذلك بشن حرب وقائية

تقنووين الفكوور االسووتراتيجي اإلسوورائيلي الووذي يعتموود علووى أسوواليب العوودوان ضوود  -3
ين والوودول العربيووة وهووو وجووود نوايووا هجوميووة موون جانووب أي موون الوودول الفلسووطيني

العربية واإلسالمية ضدها، حيث يفعل الردع النووي فعلوه فوي الحود مون أي تهديود 
 . حقيقي إلسرائيل

 165:السياسة العسكرية األمريكية بثالثة عناصر إيمانويل تودويلخي 
                                                 

: ، مووذكور فووويجدددذور الحملددة األمريكيدددة لمناهضدددة اإلرهددداب، (2002)، سوووميحفرسددون - 163
 .202ي ،1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: سبتمبر، بيروت 11العرب والعالم بعد 

164
، مجلووة الضددربات الوقائيددة فددي االسددتراتيجية األمريكيددة الجديدددة، (2002)، حسووامسددويلم - 

 .293، ي150، العدد السياسة الدولية
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لسووواحة الدوليووة مووون أجووول أال يووتم التوصووول إلوووى حوول نهوووائي أليوووة مشووكلة علوووى ا -
 . تسويغ عملها العسكري

 (. إلي..العراق، إيران، كوريا الشمالية)التركيز على الدول الصتيرة  -

تطووير أسولحة جديودة تضو  الواليوات المتحودة علوى مسوافة متقدموة جوداا بالنسووبة  -
 . إلى ا خرين

حجوم لعل تركيز الواليات المتحودة علوى الودول الصوتيرة يمكنهوا مون إبوراز 
 . قوتها بشكل أكبر، أي يتيح لها إمكانية القيام بسياسة عسكرية استعراضية

لقوووود رتبووووت اإلدارة األمريكيووووة فووووي إظهووووار االنتقووووام األمريكووووي اسووووتباقياا أو 
وقائيووواا فوووي أفتانسوووتان والعوووراق وسووووف يقنووو  القاعووودة بأنوووه اليمكووون طووورد الواليوووات 

وف تجففووان مصووادر التجنيوود سوو"  الصوودمة والرعووب. "المتحوودة موون الشوورق األوسووط
لهذأ المنظمة، وسوف تردعان الدول األخورى فوي المنطقوة وفوي أمكنوة أخورى عون 

ال  ابدن الدنفحتوى . إن سوجل اإلنجوازات هنوا موزدوج. دعم اإلرهاب فوي المسوتقبل
فالواليات المتحدة . ا ن توق  إضعاف الوجود األمريكي في الشرق األوسط هيمكن

ط سياسوياا واقتصوادياا وعسوكرياا، بشوكل أقووى مموا كانوت متحصنة في الشرق األوس
لكووون حتوووى ا ن يبووودو أن دور اسوووتراتيجية . 2001أيلوووول  11عليوووه قبووول أحوووداث 

 . في تجفيف التجنيد في تنظيم القاعدة ما زال قليل الوضوح بوش
إن تبنووي الواليوووات المتحوودة األمريكيوووة اسووتراتيجية الحووورب الوقائيووة يقودهوووا 

المشواكل والصوعوبات، فالبود مون إجوراء تتييورات عميقوة وواسوعة  إلى مجموعة من
فووووي خطووووط تطوووووير القوووووات المسوووولحة فووووي المجوووواالت البنيويووووة وال سوووويما التنظوووويم 
عووووادة نشوووور القوووووات موووون أجوووول تحقيووووق  والتسووووليح وتطوووووير جهوووواز االسووووتخبارات وا 

 . األهداف والمهام االستراتيجية التي تعتمد المبادرة

                                                                                                                     
165

ترجموة  ،كديياإلمبراطوريدة دراسدة فدي تفكد  النظدام األمر  دما بع، (2004)ويول، إيمانتود - 
 .  22-21، ي2دار الساقي،ط: محمد زكريا إسماعيل، بيروت
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ديم للتمايز بين االستباقية والوقائية كان إحدى ضحايا ولهذا ف ن الفهم الق
هذا الحدث كشف عن صنف من التهديودات التوي مون الصوعب تبينهوا . أيلول 11

وهوووي مووودمرة جوووداا فوووي حوووال تنفيوووذها، موووا يعنوووي أن الواليوووات المتحووودة تملوووك خيووواراا 
 . ضئيالا التقائها إال باللجوء إلى التحرك االستباقي

خارجي، ف ن هوذأ االسوتراتيجية سوتؤثر علوى العالقوات أما على الصعيد ال
فالواليووات المتحوودة سووتواجه . األمريكيووة والوودول األخوورى، وخاصووة الوودول األوروبيووة

مشوواكل وصووعوبات بشووأن التخطوويط وتنفيووذ العمليووات المشووتركة ألن موون الصووعب 
علووى أرض الواقوو  عنوودما  لإقنوواع الوودول بوجووود تهديوودات خطيوورة، وهووذا مووا حصوو

 . بتزو العراققامت 
إن التحول األمريكي الالديمقراطي فوي السياسوة الخارجيوة واكبوه تحوول ال 

فووي سياسووة الواليووات المتحوودة الداخليووة طووال بقسوووة حقوووق اإلنسووان فيمووا  يديمقراطوو
خي األجانب، وتحديداا العرب والمسلمين، كما طال المواطنين األمريكيين كافة، 

ي ضووووووود السوووووووود والهنوووووووود المكسووووووويكيين مووووووو  اسوووووووتمرار سياسوووووووة التفريوووووووق العنصووووووور 
 (. الهسبانيك)

لقوووود أصووووبحت الواليووووات المتحوووودة بعوووود أحووووداث الحووووادي عشوووور موووون أيلووووول 
. معضوولة للعووالم، العووالم الووذي اعتوواد فووي الماضووي أن يوورى فيهووا حووالا للمعضووالت

فبعد أن كانت الواليات المتحدة الضامن للحرية السياسية وللنظام االقتصوادي فوي 
ماضووي، أخووذت تتحووول شوويئاا فشوويئاا إلووى عاموول فوضووى فووي النظووام نصووف القوورن ال

 . الدولي عن طريق إثارة الشكوك والنزاعات حيثما تستطي 
" أمريكيوة"إن السياسة الخارجية للنظام الدولي الجديد هي سياسة خارجيوة 

ن ما تسلكه الدول العظمى األخرى ما هو إال صور وتمحوورات أو ردود فعول  ، وا 
 : مي األمريكي، وبالتالي تمكن صياتة الفرضيتين ا تيتينللسلوك العال

كلمووا كووان النظووام أحووادي القطبيووة كانووت أشووكال االتصووال الوودولي تميوول إلووى : أوالا  
 . السلوك العسكري
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كلموووا كوووان النظوووام أحوووادي القطبيوووة سووويطرت الدولوووة المهيمنوووة علوووى السووولوك : ثانيووواا 
كووووان النظووووام الوووودولي أحووووادي الخووووارجي للوووودول العظمووووى، وبكلمووووات أخوووورى، كلمووووا 

القطبية كانت السياسة الخارجية للدول العظمى مرتبطة بالسياسة الخارجية للدولوة 
 . المهيمنة

 : وأخيراا ثمة عامالن رئيسان يدفعان العالم باتجاأ تعدد األقطاب
هوووو نهووووض أوروبوووة اقتصوووادياا وسياسوووياا، مموووا يووودفعها إلوووى تحووودي زعاموووة : األول

 . دولة عظمىأمريكا ومركزها ك
فوويكمن فووي تراجووو  تأييوود الوورأي العووام األمريكووي لالنخووراط فوووي : أمووا العاموول الثوواني

المشوواكل الدوليووة، األموور الووذي يجعوول موون العسووير علووى الواليووات المتحوودة أن تفووي 
 . بالتزاماتها وتحمل أعباء الدفاع عن النظام الدولي الراهن

ت وليودة هوذأ االسوتراتيجية أو ومما تقدم نرى أن سياسة التودخل االنتقوائي ليسو
أيلووووول، فموووون المعووووروف أن  11وليوووودة الظوووورف الووووذي ألووووم بالواليووووات المتحوووودة بعوووود 

الواليات المتحدة قد طورت أنواعواا مون التودخل االنتقوائي منوذ نهايوة الحورب البواردة 
وقود . رونالد ريغان وبيل كلينتونوانهيار االتحاد السوفييتي، في عهدي الرئيسين 

هاصاتها األولى سياسة خارجية لكال الحزبين تحسن وضعهما الخارجي شكلت ب ر 
وتستثمر في االنتخابات الداخلية عند اللزوم، ولم يكن يخطر حتى لالستراتيجيين 
األمريكيين أن هذأ الشذرات التي طبقت بودرجات متباينوة مون الشودة اعتمواداا علوى 

صووياا، والتووي رأيناهووا فووي آنيووة األحووداث، وطبيعووة اللحظووة، ومووا يفضووله الوورئيس شخ
ضوورب ليبيووا     أو الهجوووم علووى بنمووا أو التوودخل فووي الصووومال، سووتفرض نفسووها 
كاسووووتراتيجية شوووواملة فووووي مطلوووو  القوووورن الحووووادي والعشوووورين لتصووووبح تحووووت مسوووومى 

  166".سياسة التدخل االنتقائي"
 

                                                 
، حددرب  مريكددا علددى العددالم ..العولمددة واإلرهددابوآخوورون، ( 2003) ، نعووومتشومسددكي - 166

  .135مكتبة مدبولي، ي: حمزة المزيني، القاهرة: ترجمة
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 : بعد  حداث  يلول للسياسة الخارجية األمريكية رؤية صان  القرار: ثانيا  
ق السياسة الخارجية ألي دولة من مجموعة مون العوامول أبرزهوا، وأهمهوا تنطل

وكووول . وأعمقهووا أثوووراا، رؤيووة صوووانعي القوورار لطبيعوووة العالقووات الممكنوووة بووين الووودول
والرؤيوة للعالقوات الممكنوة . العوامل األخرى إنما تؤدي دورها ضمن دائورة الممكون
وليووة، كمووا يمكوون أن تنطلووق بووين الوودول قوود تنطلووق موون منظووور واقعووي للعالقووات الد

وتوجووود هنووواك رؤى أخووور إال أن . مووون منظوووور ليبرالوووي أو مثوووالي للعالقوووات الدوليوووة
 167.هاتين الرؤيتين هما السائدتان عبر ما يزيد على نصف قرن من الزمان

والذي يظهر من سولوك الواليوات المتحودة تاريخيواا وخصوصواا فوي فتورة الحورب 
شددة، ويمكن أن يظهر هذا من تقارير مجلس األمن الباردة أنها تتبنى الرؤية المت

ومنهوا تقريور توم تسوريبه بعود . القومي األمريكي في فتورة الحورب البواردة وموا بعودها
الرئاسووة، وفيووه رسووم صوووورة للعووالم تحووت قيووادة الواليووات المتحووودة  كلينتددوناسووتالم 

نافسوين علوى الواليوات المتحودة الحفواظ علوى وسوائل ردع ومنو  الم"حيوث يفيود بوأن 
ونتيجووة 168".المحتملووين موون مجوورد األموول نحووو القيووام بوودور إقليمووي أو عووالمي أكبوور

لهووووذا التصووووور فوووو ن األموووون القووووومي األمريكووووي مرهووووون بووووالتفوق العسووووكري الوووودائم 
وال يمكون فوي حقيقوة األمور توقو  . والمطلق إزاء األتيار أينما كوانوا وحيثموا وجودوا

لواليووات المتحوودة وقوتهووا، ورتبتهووا فووي أقوول موون هووذا السوولوك موون دولووة فووي مكانووة ا
 . البقاء طويالا على قمة الهرم السياسي الدولي

بعوود مووأزق انتخووابي  جددور  بددوشوموون األهميووة بمكووان النظوور إلووى أن صووعود 
جعلوووه رئيسووواا ببضوووعة أصووووات زائووودة، وبعووود معركوووة ضوووارية مووون التشوووكيك، ووجوووود 

خارجيوة محكوموة بوأن  مجلس شيو  متساو بين الحزبين، جعل أي عملية سياسوية

                                                 
األجنبدي وحقدوق اإلنسدان فدي القدانون الددولي والقدانون ، (2005) ، عوادليرمحمد خ - 167

  .143دار ناف  للطباعة، ي: ، القاهرةاإلنساني الدولي
168

 - Deepa Ollapally, "Third World Nationalism and the United States after the Cold 

War". Political science quarterly (fall 1995), pp.8-9, and David N. Gibbs, 

"Washington's New Interventionism: U.S. Hegemony and Inter-Imperialism 

Rivalries", Monthly Review , vol. 53,no. 4(September 2001), p.9.                                                                                                                                           
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تتووورجم إلوووى زخوووم يحوووددأ الشوووأن الوووداخلي، فضوووالا عووون قسووومة شوووبه متسووواوية بوووين 
الوووديمقراطيين والجمهووووريين فوووي مجلوووس النوووواب بأتلبيوووة بسووويطة للجمهووووريين فوووي 

أن تمشووي قوودماا فووي أولوياتهووا  بددوشمجلووس الشوويو  األموور الووذي أملووى علووى إدارة 
 . 2002تاكل في انتخابات الكونجرس عام المحلية أمالا في من  أتلبيتها من ال

. نفسوه ميول لينوأى ب دارتوه عون الشوؤون الخارجيووة بدوشلقود كوان لودى الورئيس 
فحكوام . وهذا نواتج عون خبرتوه السياسوية الشخصوية وخلفيتوه تيور الملموة بالسياسوة

الواليووات المتحوودة السووابقون، وبعوود أن يصووبحوا رؤسوواء يأخووذون وقتوواا أطووول للولوووج 
بحوور السياسووة الخارجيووة، بالقيوواس إلووى الرؤسوواء الووذين لووديهم الخبوورة  شخصووياا فووي

واإلرث السياسوويين نتيجووة عملهووم فووي مؤسسووات عسووكرية، أو برلمانيووة، أو إداريووة 
الذين كانوا  روزفلت وكارتر وريغان وكلينتون: فقد كان الرؤساء مثل. في السابق

: ة مون بقيوة الرؤسواء مثولحكام واليات سابقين أقل خبرة في شؤون السياسة الدولي
، الوذين كانوت إيزنهاور وكنددا وجونسدون ونيكسدون وفدورد وجدور  بدوش األب

 169.لهم خبرة في السياسة الخارجية
عضوو  جديمس فدوردوم  تحول ميوزان الكوونجرس مقعوداا واحوداا بعود انسوحاب 

من هيكل لجنة مجلوس  2001مجلس الشيو  من الحزب الجمهوري في أيار عام 
ن الشأن الداخلي أصبح أكثر تعزيزاا، وكان هنالوك خطور حقيقوي يتمثول الشيو ، ف 

إن الحزب الذي يفووز بالبيوت األبويض عوادة : في قاعدة كانت أشبه بالقانون تقول
ما يفقد أكثرية المقاعد في انتخابات الكونجرس الالحقة بعد سنتين، خصوصاا م  

، وعدم 2000يبية عام استمرار انحدار الوض  االقتصادي بعد التخفيضات الضر 
وبووودا أن الوووديمقراطيين أرادوا جعووول الوضووو  االقتصوووادي . هبوووط مسوووتويات البطالوووة

، إلى أن جاءت أحداث الحادي عشر من 2002المسألة األساسية في حملة عام 
أيلول لتقلب المعادلة وتجعل الشأن الداخلي يمر بالشأن الخارجي، وتحقوق لحوزب 

                                                 
 . ، الرؤساء في الواليات المتحدة األمريكية وفترة حكم كل منهم(2)انظر الملحق رقم  - 169
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ن مقاعود الكوونجرس بعود الوصوول إلوى السولطة، أن يخرق قاعدة فقدا جور  بوش
 . 1903وألول مرة منذ عام 

 : 1001كية و حداث الحادا عشر من  يلول يالسياسة الخارجية األمر  :ثالثا  
وقد وعدت بنوع جديد من  2001السلطة في ينايربوش تسلمت إدارة الرئيس 

نطن الجديدة حيث ستبنى سياسة واش. السياسة الخارجية تختلف عن سياسة سلفه
وسوويتم تعزيووز مكانووة . علووى أسوواس خدمووة المصووالح األمريكيووة القوميووة بشووكل كبيوور

الواليووات المتحوودة بوصووفها الدولووة العظمووى الوحيوودة فووي العووالم والتأكيوود علووى عوودم 
 . وجود منافسة تزاحم الواليات المتحدة في تفوقها

ة الخارجيوة التووي وتبنوت اإلدارة الجديودة مواقوف أكثور تحودياا فوي قضوايا السياسو
بموا فيهوا المفاوضووات مو  كوريوا الشومالية والعالقوات موو   كلينتدونورثتهوا مون إدارة 

فقود أظهورت رتبتهوا فوي عودم التودخل وبشوكل كبيور . الصين، وفي الشورق األوسوط
فوووي الصوووراع اإلسووورائيلي الفلسوووطيني علوووى الووورتم مووون اسوووتمرار االنتفاضوووة متبنيوووة 

رائيل وبوودالا موون ذلووك فقوود ركووزت نظرهووا علووى سياسووة رفوو  اليوودين وسياسووة دعووم إسوو
فووي أثنوواء حملووة  بددوشإسووقاط النظووام العراقووي، الهوودف الووذي تعهوود بتحقيقووه فريووق 

 . االنتخابات الرئاسية
، وجوودت الواليووات المتحوودة نفسووها أمووام 2001وموو  الحووادي عشوور موون أيلووول 

علوى أسواس  تحد حقيقي دف  اسوتراتيجييها إلوى إعوادة رسوم االسوتراتيجية األمريكيوة
دولوووووة قووووود أيووووودت هجومهوووووا علوووووى  40تطووووووير التووووودخل االنتقوووووائي، خصوصووووواا أن 

، 1991دولة فوي حالوة العمول العسوكري ضود العوراق عوام  28أفتانستان مقارنة بو 
ن هذا التأييد جاء بعد  يومواا  165أيلوول بالقيواس إلوى  11يوماا من هجمات  26وا 

سووهل استصوودار االسووتراتيجية كمووا حصوول بعوود تووزو العووراق للكويووت، األموور الووذي 
االبووون فوووي  جدددور  بدددوشاألمريكيوووة الجديووودة التوووي أعلووون عنهوووا الووورئيس األمريكوووي 

وتووووم وضووووعها فووووي تقريوووور للبيووووت األبوووويض، وقوووود عوووود  2002العشوووورين موووون أيلووووول 
 . االستراتيجية األمريكية الجديدة
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فووي أثنواء إلقائووه خطوواب حووال  بددوش االبددنوقود شووكلت الرؤيووة الجديودة للوورئيس 
بدايووة مرحلووة جديوودة للعموول  2002كووانون الثوواني  29تحوواد أمووام الكووونجرس فووي اال

األمريكوووي ضووود اإلرهووواب، ب سوووبا  طووواب  إيوووديولوجي علوووى الحووورب ضووود اإلرهووواب 
سووالمية إحوودى المهووام  وجعوول العموول موون أجوول إصووالح سياسووي فووي بووالد عربيووة وا 

  170.التي تضطل  بها الواليات المتحدة في إطار الحرب ضد اإلرهاب
فهنوووواك إذا رؤيووووة إيديولوجيووووة تقوووووم علووووى إصوووودار أحكووووام قيميووووة علووووى الوووودول 
والمجتمعات واألفراد والسلوك واألفكوار، وهوي رؤيوة تتسوم بالحديوة وتميول إلصودار 

وتبعوووات هوووذأ الرؤيوووة التووودخل فوووي الشوووؤون الداخليوووة لووودول العوووالم . أحكوووام متطرفوووة
فووي عالقاتهووا ليصوول  اإلسووالمي إلووى موودى يتجوواوز بكثيوور مووا اعتووادت عليووه الوودول

، والحوديث عون (حالتي العراق والسلطة الفلسوطينية)إلى مستوى تتيير نظم الحكم 
التحووول الووديمقراطي واإلصووالح السياسووي فووي الوودول اإلسووالمية ولووو كووان هووذا عوون 

 .طريق التدخل المسلح
لقد كان هناك اختالف واضح بين كبار المسؤولين والمؤسسات التي يمثلونها 

فقود كانوت هنواك مجموعتوان، واحودة . تحقيق هوذأ األهوداف االسوتراتيجيةفي كيفية 
مكونووة موون الصووقور المحووافظين الجوودد الووذين يسوويطرون علووى القيووادة المدنيووة فووي 

وقود كوان . وزارة الدفاع ألنهم كانوا المسيطرين على مكتبي الرئيس واألمن القوومي
في السياسة الخارجية بما هؤالء المحافظون الجدد يفضلون نهج التحيز واألحادية 

 . في ذلك استخدام القوة العسكرية
جوواءت  2001وقود زعووم هووؤالء الصووقور أن هجمووات الحوادي عشوور موون أيلووول 

بعصوووور جديوووود يقتضووووي تشووووكيل خريطووووة جديوووودة للعووووالم، وأن هووووذا العصوووور يتميووووز 
بالمخووواطر واألموووور العارضوووة تيووور الممكووون التنبووووء بهوووا، مموووا يسوووتدعي أن يووودرك 

أنهم إذا لم يشكلوا بأنفسهم هذأ الحقبة الجديدة ال يمكون التأكود مون أن  األمريكيون

                                                 
تشدددد يمينددي وهددوس : السياسددة األمريكيددة فددي العددراق، (2002)، جمووالعبددد الجددواد - 170

 .86، تشرين أول، يالسياسة الدولية، مجلة  مني
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ا خوورين سوووف يشووكلونها لصووالح أمريكووا، حيووث ال يوجوود موون يرعووى مصووالحها وال 
من يعبر عن أفكارها، أي أن واشنطن البدي أن تقود بنفسها عملية تشكيل العصر 

الوودول أم كووان موون  الجديوود وصووياتته بمفردهووا وموون دون شووريك، سووواء أكووان موون
   171.المنظمات الدولية

وفووي مقابوول هووذأ الجماعووة تكونووت جماعووة أكثوور واقعيووة تقليديووة، ويشووار إلوويهم 
بلقووووب الحمووووائم الووووذين يفضوووولون سياسووووة أكثوووور اعتووووداالا تركووووز علووووى بنوووواء تحووووالف 

وقود سويطر أعضواء هوذأ الجماعوة علوى أقسوام . ومشواركة واسوعة للواليوات المتحودة
  172.كولن باولزعامة وزير الخارجية السابق وزارة الخارجية ب

تتييوووراا واضوووحاا فوووي سياسوووة الواليوووات  2001أيلوووول  11لقووود أحووودثت تفجيووورات 
المتحدة تجاأ الجمهوريات اإلسالمية في منطقة آسيا الوسوطى منوذ اسوتقاللها عوام 

 . عن االتحاد السوفياتي 1991
سوووتراتيجية عبووور ا-وعلوووى الووورتم مووون أهميوووة هوووذأ المنطقوووة مووون الناحيوووة الجيوووو

تاريخها الطويل، إال أنها بدأت فوي لفوت االنتبواأ عقوب اسوتقاللها عون موسوكو، ثوم 
تزايوود هووذا االهتمووام االقتصووادي بهووا، فووي ظوول االكتشووافات المختلفووة للوونفط والتوواز 

إال أنووووه بعوووود أحووووداث الحووووادي عشوووور موووون أيلووووول بوووودأ . والموووووارد الطبيعيووووة األخوووورى
فالمنطقوووة جوووذبت أنظوووار العوووالم بوصوووفها . تلفوووةاالهتموووام بالمنطقوووة فوووي صوووورة مخ

الجووووار األفتووواني القريوووب والسووواحة التوووي قوووررت الواليوووات المتحووودة اسوووتخدامها فوووي 
وقد أثارت العديد مون . طالبانحربها ضد اإلرهاب المتمثل بتنظيم القاعدة وحركة 

التساؤالت في أعقاب تصويت البرلمان التركي ضد استخدام األراضي التركية في 
الحرب األمريكية ضد العراق، وعند احتمال استخدام القواعد األمريكية القريبة في 
دول آسوويا الوسووطى فووي هووذأ الحوورب، وخصوصوواا فووي ظوول الحووديث األمريكووي عوون 
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اسوووتخدام القوووووات المحمولووووة جووووواا، إلووووى جانووووب إعووووالن أوزبكسووووتان ك حوووودى الوووودول 
 . المساعدات المؤيدة للواليات المتحدة في الحرب والمستعدة لتقديم

وعلوووى الصوووعيد االقتصوووادي الووودولي، قاموووت الواليوووات المتحووودة بعووودة خروقوووات 
 : الهدف منها الهيمنة الكلية على االقتصاد الدولي، ومن هذأ اإلجراءات

تحريوور التجووارة نظريوواا وتعزيووز الحمائيووة عمليوواا، وتحريوور التجووارة مبوودأ جوووهري  -1
لتي يستند إليها النظام الودولي، وهوو الوداف  من مبادىء النظرية الليبرالية الجديدة ا

، التوووي تحولوووت إلوووى منظموووة التجوووارة العالميوووة عوووام 1947عوووام " التوووات"لتأسووويس 
وكانت الواليات المتحدة مثول الودول الصوناعية الكبورى الدعاموة األساسوية . 1995

للمنظموووة، وكانوووت تضوووتط علوووى البلووودان األخووورى لالنضووومام إليهوووا حتوووى بلوووغ عووودد 
وكووووان العموووول قائموووواا لتحريوووور التجووووارة فووووي ميووووادين السوووول  . بلووووداا / 144/أعضووووائها 

الزراعيوووة والخووودمات وتيرهوووا، وتوووأتي اإلجوووراءات األمريكيوووة مووون قبووول إدارة الووورئيس 
 .لتعزيز الحمائية التجارية بصفتها نقيضاا لتحرير التجارة بوجه عام بوش االبن

ممووا أثووار حفيظووة الوودول زيووادة الرسوووم علووى الووواردات األمريكيووة موون الصوولب،  -2
 . األوروبية واليابان، ووجهت ضربة إلى بلدان العالم الثالث المنتجة للصلب الخام

على قورار الكوونجرس األمريكوي القاضوي بزيوادة الودعم  بوش مصادقة الرئيس -3
 . للمزارعين األمريكيين

لدوحوة تخلي الواليات المتحودة األمريكيوة عون الحملوة التوي قادتهوا فوي موؤتمر ا -4
 . من أجل تحرير التجارة في السل  الزراعية 2001في شهر تشرين الثاني 

صوالحية أو سولطة "تلكؤ الكونجرس األمريكي في الموافقوة علوى موا يسومى بوو  -5
وهووووي التفووووويض الخوووواي ب عطوووواء صووووالحيات لووووإلدارة األمريكيووووة " تعزيووووز التجووووارة

 . ىالحكومية المختصة ب برام صفقات تجارية م  أطراف أخر 

إن هذأ اإلجراءات وجهت صفعة قاسية للجهود الدوليوة المشوتركة الهادفوة 
 . إلى إقامة نظام تجاري دولي جديد
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كوان حودثاا عالميواا وشوامالا وتاريخيواا  2001أيلوول  11إن ما وق  فوي يووم 
عالميوواا ألنووه أثوور فووي العووالم أجموو ، وعلووى رأسووه الواليووات المتحوودة . بكوول المعووايير
فووي العووالم اإلسووالمي بصووورة أكثوور قسوووة، وفووي العووالم ا خوور بدرجووة األمريكيووة، و 

وشامالا ألن تأثيرأ كان نفسياا واقتصادياا وسياسياا وعسكرياا، ناهيك عن كونوه . أقل
وتاريخيوواا ألنووه كووان . اكتسووب صووبتة حضووارية وثقافيووة بمسووتوى معووين موون التحليوول

لسياسوات األمريكيوة، وخلوف حدثاا فاصالا في طريقوة التعبيور عون االسوتراتيجيات وا
حجمووواا مووون مشووواعر الخووووف، والتضوووب، والرتبوووة فوووي االنتقوووام بشوووكل يفووووق كووول 

 . التصورات
نموا رأينوا نماذجهوا، وقود وضو   وقد أدى هذا إلوى ردود أفعوال، لوم نور موداها بعود، وا 
العالم أمام حالوة مون الفوضوى وانعودام اليقوين، فضوالا عون اسوتفحال التووتر والتوأزم 

 . اء الكثير من الحروبوربما إذك
لقووود ضوووربت الواليوووات المتحووودة األمريكيوووة فوووي عقووور دارهوووا، وجرحوووت كرامتهوووا 
وهيبتها في قمة عنفوانها وانتشائها بالنصر والهيمنوة العسوكرية الفريودة علوى العوالم 

 . التي كانت هدفاا الستراتيجيتها الحقيقية منذ أواخر القرن التاس  عشر
تسعى لتحقيق هيمنتها على  بوش االبنالرئيس  ومن ذلك نرى كيف أن إدارة

أو . العووالم، والقضوواء علووى جميوو  الجهووود الراميووة إلقامووة نظووام تجوواري دولووي جديوود
خلوووق جبهوووة عالميوووة واسوووعة عادلوووة ومؤيووودة للعمووول الموحووود والفاعووول عبووور قنوووووات 
التعوواون الوودولي المتعوودد األطووراف، وموون أجوول تحقيووق ذلووك تسووعى تلووك اإلدارة إلووى 

المكاسووووب التووووي حققتهووووا حركووووات التحوووورر الوووووطني فووووي البلوووودان الناميووووة،  تصووووفية
حووداث تتييوور شووامل فووي النظووام الوودولي، وتقلوويي دور األمووم المتحوودة ووكاالتهووا  وا 
عوووادة النظووور فوووي مهماتهوووا وبرامجهوووا مووون أجووول السووويطرة األمريكيوووة الكاملوووة علوووى  وا 

 . مقاليدها
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ي دعددم التوجددر اإلمبراطددورا فدد 1001 يلددول  11دور هجمددات : المبحددث الثالددث
 : األمريكي

فووووي خطابووووه أمووووام  هددددارا ترومددددانالفوووورق كبيوووور بووووين الوووودعم الووووذي طلبووووه 
مليوون  400عنودما طلوب  1947آذار عام  12الكونجرس في جلسة مشتركة في 

دوالر أمريكي لتقوديم مسواعدة عسوكرية واقتصوادية لليونوان وتركيوا، كودعم لسياسوته 
يووات المتحوودة األمريكيووة التووي اسووتمرت حتووى واليووة التووي أصووبحت اسووتراتيجية الوال

فووي الووردع واالحتووواء، وذلووك بهوودف مقاومووة النفوووذ الشوويوعي،  بددوش االبددنالوورئيس 
بددوش ممووا أنهووى سياسووة العزلووة السووابقة، وبووين الوودعم الووذي حصوول عليووه الوورئيس 

فوووي سياسووووته المعلنوووة لمحاربوووة اإلرهوووواب ومووون ثوووم لمحاربووووة العوووراق، حيووووث  االبدددن
مليووار دوالر أمريكووي لتعووويض متضوورري الحووادي عشوور  40ونجرس خصووي الكوو

وفووووي حووووين عووووارض الشووووعب األمريكووووي . موووون أيلووووول وبوووودء الحوووورب ضوووود اإلرهوووواب
، لم تسم  أصوات كهذأ في أروقة 1947مواجهة الشيوعية األوروبية وحدهم عام 

وللمورة الثانيوة فوي عقود واحود، أصوبحت الواليوات . 2002و 2001الكونجرس عام 
فمثلمووووا حصوووول طوووووال هووووذا العقوووود، اسووووتمرت . دة قائوووودة تحووووالف دولووووي معقوووودالمتحوووو

الواليات المتحدة بالتدخل في الشرق األوسط، لكن ما يقرر درجة التدخل واتجاهه 
  173.واستراتيجية التدخل االنتقائي بوشهو التقاط  بين استراتيجية 

 : القوة األمريكية والحاجة إلى الشركاء:  وال  
كافيوووة لسوووحق أيوووة معارضوووة أو  -بوووال شوووك –هوووي األمريكيوووة القووووة العسوووكرية 

بمعنوى آخور شون هجووم عسوكري أمريكوي . تهديد عسوكري ضودها أو ضود حلفائهوا
 . مباشر ضد أي محاولة تهدد أمنها أو أمن أحد حلفائها

وتورتبط القووة األمريكيووة، وخصوصواا العسووكرية منهوا، بأنظموة دوليووة أخورى فووي 
علوى عكوس الودول " ديمقراطيوة"لواليوات المتحودة دولوة وتعود ا. نطاق النظام الودولي
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المسيطرة سابقاا، هوذا يعنوي أن صون  القورارات التنفيذيوة فوي الواليوات المتحودة نواب  
ألن جوزءاا مون هوذأ الشورعية يوأتي مون الودعم . من الرأي العوام والشورعية األمريكيوة

. لقيوام بعمول مواالمقدم من الودول األخورى أو علوى األقول موافقوة تلوك الودول علوى ا
وهوووذا موووا توووم تنفيوووذأ فعوووالا فوووي العوووراق مووون قبووول قووووات التحوووالف، علوووى الووورتم مووون 

أمووا بقيووة األنظمووة الدوليووة . اسووتقاللية الشووركاء المتحووالفين فووي عمليوواتهم العسووكرية
معها، فال يمكنها الضتط على الواليات المتحودة مون أجول تفوادي  فالتي ال تتحال

ن يمكنها أن تدخل معها في مباحثات ومفاوضات تير استخدام القوة العسكرية لك
 .مباشرة

وتدل المؤشرات الحالية على أن الهوة بين قوة أمريكا العسكرية وقوة بقية دول 
االسدددتثمارات العوووالم العسوووكرية ستتوسووو  أكثووور فوووأكثر علوووى المووودى المنظوووور، ألن 

رات مددن األمريكيددة فددي مجدداالت البحددوث العسددكرية والتنميددة هددي  كبددر بددأرب  مدد
، وخصوصوواا االسوووتثمارات العسوووكرية اسددتثمارات مجمدددور دول االتحددداد األوروبدددي

األمريكيوووة فوووي مجوووال التكنولوجيوووا الجزيئيوووة وسوووبر المعلوموووات، مموووا يضووومن تفوقووواا 
لكوووون هووووذأ المقوووواييس ال تعنووووي . اا أمريكيوووواا علووووى موووودى السوووونوات القادمووووةيووووتكنولوج

بعدم وجود قوة عظمى اسوتمرت إلوى  استمرار التفوق األمريكي، ألن التاريي يشهد
موواال نهايووة، وال بوود لقوووة مووا فووي العووالم موون أن تتحوودى يوموواا مووا هووذا التفوووق، وعلووى 

لكوون هووذا ال يعنووي . األرجووح أن القوووة المنافسووة سووتأتي موون آسوويا ولوويس موون أوروبووة
، كموا وصوفها وزيور الخارجيوة "كقووة خارقوة"بالضرورة أن تبقى أمريكا مؤهلة دائمواا 

كما ال يعني أن يكون النظام الدولي الراهن على . هوبير فيدريننسي السابق الفر 
 . أساس القطب الواحد

ولعل جبروت القوة يوحي للقادة األمريكيين الحاليين ب مكانيوة السويطرة الفعليوة 
ذا كان هذا األمر سيصطدم ب يرادات أخرى في العوالم، إال أن ذلوك . على العالم وا 

 !!محاولةمن مجرد ال يال يعف
إن أحوووووداث الحوووووادي عشووووور مووووون أيلوووووول لوووووم تحووووودث تتيوووووراا جوووووذرياا فوووووي الووووونمط 
االسووووتراتيجي األمريكووووي، ولووووم تجعوووول الواليووووات المتحوووودة تتخلووووى عوووون اسووووتراتيجيتها 
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العالميووة فووي العموول المنفوورد حووين توورى مصوولحة فووي ذلووك، فهنوواك أمووور ظلووت فووي 
 :السياسة األمريكية كما هي

المسوووبوقة لوووم تتيووور اإلدارة األمريكيوووة سياسوووة تأكيووود  فبفعووول قوتهوووا الشووواملة تيووور -
 . الهيمنة األمريكية

مون  Absolute Securityلوم يتتيور سولوكها فوي البحوث عون األمون المطلوق  -
جوووراء نظوووام الصوووواريي الدفاعيوووة علوووى المسوووتوى العسوووكري، بووول طوووورت عقيوووودتها 

حورب البواردة والتوي االستراتيجية التي ظلت الواليات المتحودة تتبعهوا منوذ بودايات ال
 Deterrenceوالوووووووووووردع   Containmentاالحتوووووووووووواء : قامووووووووووت علوووووووووووى مبووووووووووودأي

ضوود  Preemptive Attacksواسوتبدلتهما بمفهوووم جديوود هووو الضوربات الوقائيووة 
 . هجمات محتملة أو متصورة

لووم تتيوور الواليووات المتحوودة اتجاههووا فووي اإلبقوواء علووى حلفائهووا األوروبيووين تحووت  -
تتشواور معهوم إال أنهوا تؤكوود فوي الوقوت عينوه أنهوا سوتفعل فووي سويطرتها والوذين قود 

 . النهاية ما تراأ صحيحاا حتى لو عارضوأ

 ثإن االسووووتراتيجية األمريكيووووة الناشووووئة، لووووم تفكوووور أن تووووربط بووووين مووووا حوووود
نموووا ذهبوووت  ولوووو بصوووورة  –للواليوووات المتحووودة وموووا يحووودث فوووي الشووورق األوسوووط، وا 

الربط بووين أعمالووه والقضووية الفلسووطينية، إلووى أنهووا لوون تكووافىء اإلرهوواب بوو -ضومنية
ولووووو أرادت أو امتلكووووت اإلرادة لووووم تكوووون لتسووووتطي  أن تفعوووول ذلووووك، ألمووووور تتصوووول 
بصووووورة مباشوووورة باالعتبووووارات االنتخابيووووة وتوزيوووو  قوووووى الضووووتط وتووووأثيرات اللوووووبي 

" لتوورف"ولووم تجوود أن لووديها الفرصووة الكافيووة . اإلسوورائيلي واللوووبي المسوويحي اليمينووي
أسووووباب التشوووودد فووووي الوووودول اإلسووووالمية وعلووووى رأسووووها سووووقوط الطبقووووة  البحووووث فووووي

الوسطى وتفشي الفقر، األمر الذي يسوتتب  البودء ببرنوامج تنميوة اقتصوادية، أو موا 
 (.مارشالمشروع )يشبه 

، لووم تكوون إال "سياسووة التوودخل االنتقووائي واالسووتباقي"وعلينووا أن نتووذكر أن 
أعلون عون برنامجوه  بدوشن الورئيس موسمية قبل الحادي عشر من أيلول، فقود كوا

االنتخووووابي الووووذي تضوووومن فووووي أثنوووواء حملووووة االنتخابووووات الرئاسووووية األمريكيووووة عووووام 
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يصووووواالت المووووودارس : ، األولويوووووات المحليوووووة2000 ك صوووووالح التعلووووويم، والبيئوووووة، وا 
نتاجهوووووا،   الخاصووووة، والمبووووادرات المبنيووووة علووووى أسوووواس الثقووووة، ومصووووادر الطاقووووة وا 

لحوووووافز االقتصوووووادي، والرعايوووووة الصوووووحية، والقووووويم، واإلعفووووواء الضوووووريبي، وعووووورض ا
وقوووود احتوووووت السياسووووة ". التعوووواطف فووووي الحكومووووة"واألخالقيووووات، وعوووورض فلسووووفة 

الخارجيووووة علووووى عناصوووور القضووووايا المحليووووة كالمخوووودرات تيوووور القانونيووووة، ومسووووائل 
 . التجارة، ودرء اإلرهاب، وقضايا الهجرة، ومسائل الطاقة واستقرار العملة

دولووووة )أو ( قوووووة عظمووووى)يووووات المتحوووودة اليوووووم علووووى أنهووووا مجوووورد وال تقوووووم الوال
بووول هوووي تؤسوووس إمبراطوريوووة علوووى قووودر مقووواييس العصووور، ولكنهوووا فوووي (. مسووويطرة

وسوووولوكياتها،  الوقووووت عينووووه تعيوووود إلووووى األذهووووان سياسووووات اإلمبراطوريووووات السووووابقة
 فلوووم تحوووظ دولوووة قوووط، منوووذ العهووود. وبخاصوووة اإلمبراطووووريتين الرومانيوووة والبريطانيوووة

والعسووكرية التووي  ةالروموواني، بمثوول هووذأ السوويطرة الثقافيووة واالقتصووادية والتكنولوجيوو
تحظووى بهووا الواليووات المتحوودة اليوووم، وال سوويما أن الواليووات المتحوودة ال تعوواني منووذ 

 .انهيار االتحاد السوفييتي حتى اليوم، منافسة أي قوة أخرى في العالم
تحقيق النظام الدولي الجديد تحت وقد أخذت الواليات المتحدة تعمل من أجل 

سيطرتها وكأنهوا فوي النظوام تفورض قراراتهوا وآراءهوا علوى دول العوالم بأسورأ القويوة 
وكان إعالن الحرب على الطالبوان وتنظويم القاعودة فوي . والضعيفة، التنية والفقيرة

وقوود تضوومن هووذا اإلعووالن أهوودافاا باطنيووة . أفتانسووتان موون أولووى قراراتهووا العسووكرية
يسووتدل علووى ذلووك موون الزيووارات التووي قووام بهووا كوول موون . ثوور ممووا هووو ظوواهر منهوواأك

وتيرهما مون عتواة اإلدارة  دونالد رامسفيلدووزير الدفاع  دي  تشينينائب الرئيس 
إلووووى الشوووورق األوسووووط وجمهوريووووات آسوووويا الوسووووطى وصوووووالا إلووووى الهنوووود وباكسووووتان 

هم الحربيوووة وقووورار اإلدارة والفلبوووين واندونيسووويا يسووووقون آراءهوووم العسوووكرية وتطلعوووات
إعووالن الحوورب علووى اإلرهوواب أينمووا وجوود فووي العووالم حيووث لووم يعوود ثمووة تمييووز بووين 
مقاتلين من أجل الحرية واالستقالل،   أو مقاتلين مون أجول االنفصوال عون الودول 

 . األم أو العابثين باألمن العام والسالم العالمي
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ظووواهر الفكووور اإلمبراطووووري وأحووود م. وثموووة مظووواهر عديووودة لهوووذأ االمبراطوريوووة
الوذي  28/9/2001فوي  1373األمريكي، القرار الذي أصدرأ مجلوس األمون بورقم 

ففوووي هوووذا القووورار موووا يمكووون وصوووفه ب نشووواء حوووق جديووود . قدموووه المنووودوب األمريكوووي
فوووي أن تعلووون الحووورب علوووى ا خووور سووواعة تشووواء إذا موووا  -أي دولوووة طبعووواا  -للدولوووة

م بعموول تقوورر الدولووة المعلنووة للحوورب أنووه تأكوودت أو اشووتبهت بووأن هووذا ا خوور يقووو 
وعلى هذا فقد أعلنت إسرائيل الحرب على الشعب الفلسطيني ألنها . عمل إرهابي

تأكوووودت أن هووووذا الشووووعب يقوووواوم االحووووتالل واالسووووتعمار، فوصووووفت هووووذأ المقاومووووة 
وعلوى هوذا، واسوتناداا إلوى . باإلرهاب، وأقنعوت اإلدارة األمريكيوة بوجهوة نظرهوا هوذأ

إلدارة األمريكية وسياساتها تجاأ حركة التحرر الوطني الفلسوطيني وحورب مواقف ا
إسوورائيل ضوود الشووعب الفلسووطيني، يمكوون القووول إن اإلدارة األمريكيووة تسووتخدم هووذأ 

 .الحرب عامالا من عوامل رسم الخريطة الجديدة للمنطقة
 11أنووه كووان هنوواك أثووران متناقضووان ألحووداث  برهددان  ليددونويوورى الوودكتور 

 : 2001 أيلول
إضووفاء نوووع موون المشووروعية علووى عمليووة االسووتفراد بالسياسووة العالميووة موون : األول

قبل الواليات المتحودة، وتكوريس نظوام القطبيوة األحاديوة الوذي ولود فعليواا بعود حورب 
، لكنووه بقووي، بسووبب افتقووارأ للشوورعية، تيوور قووادر علووى 1991الخلوويج الثانيووة عووام 

، وبقيت عوامل مناهضته وكبحه 2001ل أيلو  11اإلفصاح الحر عن نفسه حتى 
 . السياسية واإليديولوجية قوية جداا في أوروبة والعالم

لقووود أظهووورت أحوووداث أيلوووول هشاشوووة اسوووتراتيجية الواليوووات المتحووودة األمنيوووة : الثووواني
وضعفها، وأظهر حودود التفووق الوذي تتمتو  بوه وقدرتوه علوى تأسويس قاعودة صولبة 

  174.ادية القطبية صدقية القوة األمريكيةلنظام دولي جديد قائم على األح
لقوود سووواعدت أحووداث أيلوووول علوووى إنضوواج سياسوووة الواليووات المتحووودة التوسوووعية 

يديولوجية أكثر تجاوبواا  وفوي بضوعة أشوهر لويس . واستكمالها في ظروف سياسية وا 
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تير، تتيرت صوورة الواليوات المتحودة مون أموة مجروحوة تثيور التعواطف معهوا إلوى 
 . ألنانية والعدوانية، ينظر إليها العالم بكثير من الريبة والخوفدولة مفرطة في ا

لمواذا لوم تعود الواليوات المتحودة متسوامحة وعقالنيوة كموا : وبورز سوؤال ملوح هوو
كانت بعود الحورب العالميوة الثانيوة ؟ لمواذا أصوبحت علوى هوذا القودر مون اإلصورار 

؟ أو ألنهوا بودأت تشوعر  على اإلضرار باالستقرار العالمي ؟ هل ألنهوا بالتوة القووة
 بأن العالم بدأ بالخروج عن سيطرتها ؟ 

وهووو موظووف سووابق فووي  Bill Christion لبيددل كريسددتيونوجواء فووي مقالووة 
سياسووات الواليووات المتحوودة الخارجيووة : بعنوووان CIAوكالووة االسووتخبارات المركزيووة 

 The Disastrous Foreign Policies of The United States.الكارثيوة
بعسوكرة الوبالد إلوى درجوة أن  بدوشبدأت إدارة الورئيس  2001أيلول  11ومنذ  أنه

الواليووات المتحوودة األمريكيووة سووتنفق علووى السووالح بصووورة جنونيووة أكثوور ممووا تنفقووه 
دول العوووالم مجتمعوووة وهوووذا موووا سووويؤثر علوووى اإلنفووواق علوووى قطاعوووات محليوووة كثيووورة 

، منووذ كووانون الثوواني بددوشوقوود باشوور الوورئيس . كالرعايووة الصووحية والتعلوويم والفقوور
، أي بعد أربعة أشهر مون إعالنوه الحورب علوى اإلرهواب، بالتهديود بحوروب 2002

لهووا باإلرهوواب، إنهووا حووروب وهميووة ضوود بلوودان يعتقوود أنهووا تطووور  ةكثيوورة ال عالقوو
   175.أسلحة نووية أو تيرها من األسلحة المتقدمة

 A Doctrineة مهنودس موا يعورف بوو موذهب الهيمنوة األمريكيو وولفيتزويعد 

of American Hogemony   الذي ذهب إلى أن العدوان على العراق لوم يكون
فقوط، بول نشور الديمقراطيوة فوي  صدام حسينينبتي أن يقتصر على إطاحة نظام 

ومون أبورز أعضواء . العراق وبقية البلدان العربيوة حسوب المعوايير والقويم األمريكيوة
رئيس تحرير الجريدة  Kristol يستولوليم كر تحالف الصقور المحافظين المؤثر 

الوذي قوال عقوب خطواب  The Weekly Standardويكلوي سوتاندارد "المحافظوة 

                                                 
175

 .17م جع سابق، ص ،(2002)، فوزي صلو  - 



 

159 

 

إننوووا : " 2001سوووبتمبر  11الووورئيس األمريكوووي عووون حالوووة االتحووواد عقوووب هجموووات 
 176".نعيش لحظة تير عادية وهي تشكيل سياسة أمريكية جديدة

اقعوووة وبنوووداا أول فوووي أولويوووات لقووود أصوووبحت فكووورة قيوووادة أمريكوووا للعوووالم حقيقوووة و 
بعد أن بقيت فترة طويلة شعاراا يلجأ إليه الرؤسواء المتعواقبون أو . العمل األمريكية

 . المرشحون للرئاسة لتعبئة الجماهير في االنتخابات
وفوووي إطوووار هوووذأ اإلمبراطوريوووة، توووأتي منطقوووة الشووورق األوسوووط لتشوووكل مكانوووة 

إن معظووم مبووادىء الرؤسوواء األمووريكيين خاصووة بالنسووبة إلووى الواليووات المتحوودة، إذ 
سووورائيل . قووود بنيوووت علوووى هوووذأ المنطقوووة ومووون أجووول السووويطرة عليهوووا ويعووود الووونفط وا 

فوووأمن الووونفط مووون منابعوووه إلوووى مسوووتهلكيه موووروراا بوووأمن . المهموووين فوووي هوووذأ المكانوووة
ممراتوووووه، وأمووووون إسووووورائيل وحمايتهوووووا وتبنوووووي احتالالتهوووووا واسوووووتعمارها يولووووود التوجوووووه 

مريكووووي باالحتفوووواظ بقوووووات عسووووكرية فووووي منطقووووة الخلوووويج العربووووي، االسوووتراتيجي األ
وتتولوود اإلرادة األمريكيوووة بضووومان التفووووق اإلسوورائيلي وبخاصوووة العسوووكري والعلموووي 

وقوود أدت هووذأ التوجهووات األمريكيووة إلووى ضوورورة تحجوويم أو . والتقوواني واالقتصووادي
ا م  اإلرادة ضرب النظم الوطنية والقومية إذا ما تعارضت في سياساتها ومناهجه

هووول تسوووتطي  الواليوووات المتحووودة األمريكيوووة : لكووون السوووؤال. أو المصوووالح األمريكيوووة
االستمرار في السيطرة على العالم ؟ وفي محاولة اإلجابوة عون هوذا السوؤال تظهور 
مشوووكلة مصوووادر السووويطرة ومووودى توافرهوووا، وخاصوووة الفجووووة بوووين مصوووادر الواليوووات 

ا علووووووى التوسوووووو  الجترافووووووي السياسووووووي وقوووووودرته Resourcesالمتحوووووودة األمريكيووووووة 
Geopolitical Reach . علوى حوق  بدول كنيدداوقود يكوون األكواديميون ومونهم

هووول مووون الممكووون مواصوولة لحظوووة أحاديوووة القطبيوووة وعووودم حووودوث : حووين يتسووواءلون
 Imperial over Stretch.177التوس  اإلمبريالي الممتد 
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: نظر ا -  Paul Kennedy, The Rise and fall of Great powers: Economic Change and 

Military Conflict from 1500 to 2000 (New York: Random House, 1987).                                                                           
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 : كيةيمشرور اإلمبراطورية األمر : ثانيا  
ة الواليات المتحدة نحوو توزعم العوالم وأمركتوه محوور نشواط مختلوف شكلت نزع

فقووول الوورئيس . اإلدارات األمريكيووة، منووذ نهايووة الحوورب العالميووة الثانيووة حتووى اليوووم
هوو امتوداد لقوول " إن القورن القوادم ينبتوي أن يكوون أمريكيواا : "جدور  بدوشاألسبق 

 ". ة العالمإن قدرنا هو أمرك: "فرانكلين روزفلتالرئيس الراحل 
بجنووون العظمووة  االبوونبددوش لقوود أصوويبت اإلدارة األمريكيووة فووي عهوود الوورئيس 

وراحت تبحث لنفسها عن دور جديد وتير مسبوق في العالم، فهوي لوم تعود تكتفوي 
نموا باتوت تطموح إلوى سويادة  بقيادة العالم استناداا إلى قوتها الفائقة في كل مجوال وا 

ضو  توافوق عليوه، ويفسور خلفيوة انتقواد الورئيس وهذا موا لوم يكون مو . العالم بأجمعه
في اسوتراتيجيته الجديودة عنودما  بوش االبنللرئيس  بيل كلينتوناألمريكي السابق 

وهنوووا نالحووووظ أن ". ثمدددة فدددرق بدددين  ن تددددير العدددالم و ن تسددديطر عليدددر: "قوووال
والفوووووورق شاسوووووو  بووووووين 178.االسووووووتراتيجية الجديوووووودة تفضوووووول السوووووويطرة علووووووى  اإلدارة

لقيادة تقوم على مبدأ التسليم بها طوعاا من قبل ا خرين وخصوصواا المفهومين، فا
ن يكووون ذا إمكانيوووات  مووون قبووول الحلفووواء، والحليوووف فوووي القيوووادة يعووود نفسوووه شوووريكاا، وا 
متواضعة، أما السيادة على العوالم فتقووم علوى قاعودة االنفوراد أو التفورد أي التحلول 

تجاهووول مووو  تيووورهم، بووودالا مووون مووون أي التوووزام دولوووي واعتمووواد أسووولوب اإلموووالء أو ال
 .أسلوب التشاور واإلقناع والتعاون

 : لقد جاءت اإلدارة األمريكية الجديدة وأمامها خيارات استراتيجية ثالثة هي
 . التعاون م  القوى الدولية ضمن مفهوم التعددية القطبية -
 . اعتماد سياسة كالسيكية قائمة على توازن القوى -

 . قطب الواحد على قاعدة التفوق والهيمنةاعتماد استراتيجية ال -
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قد اختوار االختيوار الثالوث كعقيودة ومبودأ  بوشومن هذأ الخيارات نرى أن الرئيس 
سياسووياا )إلدارتووه سياسووياا واسووتراتيجياا، وهووو مووا يتسووق موو  رؤيتووه اليمينيووة المتشووددة 

 (. ودينياا 
لواليووووات تحوووودياا كبيووووراا ل 2001لقوووود شووووكلت أحووووداث الحووووادي عشوووور موووون أيلووووول 

المتحوودة األمريكيووة وألمنهووا القووومي، ولووذلك البوود موون مراجعووة سياسووتها فيمووا يتعلووق 
باألمن القومي، والتي أثبتت فشولها بعود التفجيورات التوي حودثت فوي الحوادي عشور 
موون أيلووول، وقوود عبوورت الواليووات المتحوودة عوون نيتهووا إلجتثوواث اإلرهوواب موون العووالم، 

إن الحورب ضود اإلرهواب هووي : "ك بقولوهعوون ذلو مصدطفى كمدالوقود عبور الباحوث 
حوورب موون نوووع جديوود تتطلووب تتييووراا فووي طبيعووة القوووات العسووكرية والتكتيكيووة التووي 

نها تتطلوب زيوادة فوي ميزانيوة الودفاع . تستخدمها والفلسفة العسكرية بصورة عامة وا 
وتووووودريباا متخصصووووواا فوووووي مواجهوووووة اإلرهووووواب وكوووووذلك إعطووووواء حريوووووة أكبووووور للقوووووادة 

الميووووووودان وضووووووورورة إنشووووووواء قووووووووة خاصوووووووة لمواجهوووووووة العمليوووووووات العسوووووووكريين فوووووووي 
مليوار دوالر  100وقد طالب بعضهم بزيوادة ميزانيوة الودفاع بحووالي  179".اإلرهابية

مليوووار دوالر  347وهوووو  2003سووونوياا، إضوووافة إلوووى موووا طلبتوووه وزارة الووودفاع لعوووام 
 . لمواصلة المتطلبات الجديدة للقوات األمريكية

 بددوش االبددنول، سوولم الكووونجرس األمريكووي الوورئيس وفووي الرابوو  عشوور موون أيلوو
تفويضواا واسوعاا باسوتخدام كوول القووة الالزموة والمناسوبة ضوود مرتكبوي هجووم الحووادي 
عشر من أيلول وكل من كان قد أقدم على مساعدتهم وبعد ذلوك بسوتة أيوام، ألقوى 
 الوورئيس األمريكووي أهووم خطاباتووه فووي فترتووه الرئاسووية كلهووا أمووام لجنووة مشووتركة موون

حيووث أعلوون بوضوووح أن . الكووونجرس ليشوورح مووا ينوووي القيووام بووه موو  ذلووك التفووويض
 . الخطر الذي تواجهه الواليات المتحدة اليوم هو اإلرهاب
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، ينوووواير، 147، العوووودد سياسووووة الدوليووووةال،  مريكددددا واإلرهدددداب، (2002)، مصووووطفى كمددددال - 
 . 59ي
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يكمووون الخطووور األعظوووم الوووذي : "بدددوش االبدددنوفوووي هوووذا السوووياق يقوووول الووورئيس    
بصوورة  تواجهه أمتنا عند مفترقي طرق الراديكالية والتكنولوجيا، لقد صورح أعوداؤنا

علنيوووة أنهوووم يسوووعون الموووتالك أسووولحة الووودمار الشوووامل، وتشوووير الووودالئل إلوووى أنهوووم 
 ..".  يسعون لذلك بتصميم

وبعد تحضير دقيق وتحليل مركز، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية بعد 
سوووتة وعشووورين يومووواا مووون الهجموووات االنتحاريوووة علوووى واشووونطن ونيويوووورك عووون بووودء 

االبووون أنهوووا تسوووتهدف  جدددور  بدددوشالتوووي أعلووون الووورئيس ( العدالوووة الدائموووة)عمليوووة 
وبوووودأت معهووووا أول حووووروب القوووورن الحووووادي .. القضوووواء علووووى اإلرهوووواب فووووي العووووالم

والعشورين، ويبودأ معهوا أيضواا العصوور األمريكوي لالسوتعمار المباشور، بعودما كانووت 
فمووون هوووو العووودو مووون . الواليوووات المتحووودة تخووووض الحوووروب ضووود أعووودائها بالوكالوووة

 األمريكية ؟  وجهة النظر
، قوووود 2001أيلووووول  11كانووووت اإلدارة األمريكيووووة، وبخاصووووة بعوووود أحووووداث 

" األعووداء"وطلبووت موون دول العووالم أن تتبنووى عووداء هووؤالء " أعوودائها"حووددت بعووض 
سووووهامها، بشووووكل موووون األشووووكال، فووووي  بوقوووووف تلووووك الوووودول موووو  اإلدارة األمريكيووووة وا 

 : ال وليس الحصرالذين منهم على سبيل المث" األعداء"محاربة هؤالء 
حيثما كان وفي أي زمان، ومكافحة تنظيماتوه وجماعاتوه والودول أو : اإلرهاب -1

األنظمووووة التووووي تووووؤوي تلووووك التنظيمووووات والجماعووووات أو تسوووواعدها بووووأي شووووكل موووون 
 . األشكال

الوووودول أو األنظمووووة التووووي تمتلووووك أو تصوووون  أسوووولحة توووودمير شووووامل، باسووووتثناء  -2
يووووران  وليبيووووا : قووووة الشوووورق األوسووووطوموووون هووووذأ الوووودول فووووي منط. إسوووورائيل العووووراق وا 
 . وسورية

وهوذأ األصوولية، . بمختلف مدارسها وفئاتهوا وتنظيماتهوا: األصولية اإلسالمية -3
 . حسب التفسير األمريكي لها وفهمه إياها، مبثوثة في بعض أنحاء المنطقة

 . أعداء إسرائيل، وهم معششون في المنطقة كلها -4
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لووووم تووووذكر فووووي عووووداد األعووووداء، بوووول إن بعووووض مظوووواهر : الحضووووارة اإلسووووالمية -5
المسؤولين األمريكيين تتجه نحو تصوير الحضارة اإلسالمية بأنها تضم مجموعوة 

ولكننووا ننظوور إلووى . موون القوويم الخيوورة، إضووافة إلووى أن تاريخهووا خوودم اإلنسووانية كلهووا
 وحينموا وقعوت. وبعودها 2001بعض األدبيات األمريكية وذلك قبل أحوداث أيلوول 

تلوووك األحوووداث أعلنوووت جميووو  الووودول العربيوووة واإلسوووالمية إدانتهوووا ورفضوووها وحزنهوووا 
لوقوعهووا، ومشوواركتها األمووة والدولووة األمريكيووة فووي مصووابهما، ولكوون جوورى تصوووير 
العووورب والمسووولمين علوووى أن مووونهم تلوووك الفئوووة التوووي قاموووت بتلوووك األحوووداث، وجووورى 

ر إحيواء مقولوة المفكور الحديث عن صفات الحضوارة اإلسوالمية وتاريخهوا فوي إطوا
 . بشأن صراع الحضارات صموئيل هينتنجتوناألمريكي 

أنهوووا جعلوووت القائموووة  2001أيلوووول  11ولعووول مووون أكبووور توووأثيرات أحوووداث 
األمريكيووووة للوووودول التووووي ترعووووى اإلرهوووواب عديمووووة الجوووودوى، بوووول أصووووبح اسووووتخدامها 

الد صوديقة فمعظم المتهمين بالتورط فوي هوذأ األحوداث أتووا مون بو. محرجاا سياسياا 
فوووال معنوووى بعووود ا ن السوووتهداف الووودول الموجوووودة علوووى قائموووة . للواليوووات المتحووودة

لوذا فو ن الواليوات المتحودة بودأت تحوول . اإلرهاب إال ألسباب سياسية سوتكون فجوة
اهتمامهووا ضوومنياا موون الوودول المتهمووة برعايتهووا لإلرهوواب إلووى الشووعوب المشووتبه فووي 

الست والعشرين التي يطلب من مواطنيهوا إتبواع لإلرهاب، وقائمة الدول " تفريخها"
 180.إجراءات خاصة وطويلة لدخول الواليات المتحدة يشير إلى ذلك
االبون  جدور  بدوشوبعد األحداث مباشرة أعلنوت اإلدارة األمريكيوة بقيوادة 

، وأن هووذأ الحوورب ليسووت حربوواا أمريكيووة علووى اإلرهوواب بوول "اإلرهوواب"الحوورب علووى 
، أو معركة الحضارة على حود تعبيور الورئيس األمريكوي هي حرب العالم كله ضدأ

وعلى هذا األساس والمبدأ فعلى كل دولة وأمة وكل حركوة أو . االبن جور  بوش
ما أن تكونوا م  اإلرهابيين: مجموعة سياسية أن تختار  181.إما أن تكونوا معنا وا 
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 .257ص ، مرج  سابق،(2005)، برهان  ليون - 

181
لدبلوماسددددية اإلمبراطوريددددة األمريكيددددة حقددددائق وعواقددددب ا، (2004)أنوووودرو باسدددديفيتش  - 

 .219الدار العربية للعلوم، ي: ، بيروتاألمريكية
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ومووون الواضوووح أن الواليوووات المتحووودة، وتحوووت توووأثير إدارة اليموووين المحوووافظ 
الجديوود، أصووبحت تنووزع إلووى اختصووار أولوياتهووا العالميووة فووي ثالثووة أهووداف رئيسووة 

 : هي
 . تأكيد القيادة األمريكية للعالم -
 . االحتفاظ بالتفوق الدولي االستراتيجي واالقتصادي -

 . بسط النفوذ والتوس  الخارجي -

ومن وجهة نظرنوا فو ن أحوداث الحوادي عشور مون أيلوول أوجودت المسوو  لتلوك 
المتشوددة فوي اإلدارة األمريكيوة مون أن تسوتخدم هوذا الحوادث لمصولحتها  األصوات

إن : "حيوووث قوووال دونالدددد رامسدددفيلدوعلوووى رأسوووهم وزيووور الووودفاع األمريكوووي السوووابق 
الحادي عشر من أيلول أحدث ذلك النوع من الفري التي وفرتها الحرب العالمية 

 ". الثانية من أجل إعادة صياتة العالم
لحوورب علووى اإلرهوواب أن األوضوواع األمنيووة ازدادت سوووءاا ويوورى المناهضووون ل

حسوووب تعبيووورهم، وأن هنووواك تضوووخيماا لخطوووورة التهديووودات التوووي تشوووكلها موووا تسووومى 
بالمجموعوووات اإلرهابيوووة، وأن هوووذأ الحووورب أدت إلوووى خروقوووات فوووي مجوووال حقووووق 

ويوورى بعضووهم أن الخطوور الحقيقووي . اإلنسووان، حتووى فووي الواليووات المتحوودة نفسووها
ي اإلرهووابيين، ولكوون فووي األسوواليب المسووتخدمة ضوودهم، إذ يوورى بعضووهم اليكموون فوو

ن موا تسوهم بوه من المسدتحيل القضداء علدى فكدرة معيندة بحملدة عسدكريةأنه  ، وا 
 .. الحمالت العسكرية هو زيادة حدة اإلرهاب وخطورته وانتشارأ

 182:ويمكن تلخيي االنتقادات للحرب على اإلرهاب في النقاط التالية
مووا ضوود الحوورب علووى اإلرهوواب"الفووج فووي مقولووة  التقسوويم -1 بحيووث ال " إمووا موو  وا 
 . هذا التصنيف أي مجال النتقادات يراها بعضهم ضرورية ليقب
 . الخسائر البشرية الكبيرة بين صفوف المدنيين في أفتانستان والعراق -2
تشووير تقووارير منظمووة العفووو الدوليووة إلووى كثيوور موون االعتقوواالت التووي تمووت فووي  -3

سرية دون توجيه تهم ودون اللجوء إلى التسلسل القضائي والمحاكم، وعدم  سجون
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 - Bush at le droit, Lemonde, 7/9/2006 .  
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تمتوو  هووؤالء السووجناء بحووق التمثيوول القووانوني موون قبوول محووامين، واسووتعمال أسوواليب 
 . في االستجواب ال تتماشى م  القوانين الدولية

االستنزاف الكبير لالقتصاد األمريكي في أثنواء الحورب علوى اإلرهواب، والوذي  -4
ول  كبر فائب في تداريب الواليدات المتحددة فدي عهدد بيدل كلينتدون إلدى  كبدر ح

نقص في الميزانية في تاريب الواليدات المتحددة فدي عهدد الدرئيس الحدالي بدوش 
 . االبن

اسووتمرار الحوورب لفتوورة زمنيووة قوود تكووون طويلووة جووداا موو  عوودم تحقيووق انتصووار  -5
ال تعووود قتووول زعمووواء  -يوووةبخوووالف الحوووروب  التقليد -ملمووووس، إذ إن هوووذأ الحووورب

أو اعتقالهم أو تحقيق النصور العسوكري نصوراا، ألن الحورب هوي  الجهات المعادية
 . حرب أفكار وعقائد

انشووتال الحكومووة بووالحرب علووى اإلرهوواب أدى إلووى تجاهوول األزمووات الداخليووة  -6
فووووووي الواليووووووات المتحوووووودة موووووون بطالووووووة وسوووووووء حالووووووة التووووووأمين الصووووووحي والضوووووومان 

هنواك  دقلويي بعوض هوذأ الميزانيوات لودعم الحورب التوي ال توجواالجتماعي، وتم ت
 . بوادر على نهايتها

الووذي رسووم المالمووح الرئيسووة لحربووه  بددوشويمكوون وصووف خطوواب الوورئيس 
علووى اإلرهوواب بووأول بيووان عوون السياسووة الخارجيووة منووذ انتهوواء الحوورب البوواردة، ممووا 

ومبودأ  واشدنطن لجدور سيمنحه فرصة بأخذأ مكاناا لوه إلوى جانوب خطواب الووداع 
األرب  عشرة كوني مقودس فوي فون الحكوم  ويلسونونقاط  روزفلتوملحق  مونرو

 183.األمريكي
إن حربنوووا ضووود : "وفوووي هوووذا الخطووواب حووودد الحووورب علوووى اإلرهووواب بقولوووه

اإلرهاب تبدأ بالقاعدة ولكن ال تنتهي عندها، وال تنتهي هذأ الحرب إال عندما يوتم 
ومنوذ اليووم فو ن كول . ة ب يقافهوا وتحطيمهواالقوبض علوى كول مجموعوة إرهابيوة دوليو
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 .294م جع سابق، ص ،(2004)أندرو باسيفيتش  - 
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أمووة تسووتمر فووي احتضووان اإلرهوواب أو دعمووه سووتعدها الواليووات المتحوودة األمريكيووة 
 184.نظاماا معادياا لها

ولم يكن وصف الحرب العالمية ضود اإلرهواب بوو الصوليبية زلوة لسوان مون 
ذأ لقوود كانووت عبووارة مقصووودة لشووحن حربووه هوو. االبوون بددوشقبوول الوورئيس األمريكووي 

بمضامين رمزية عميقة متروسة في عمق الذاكرة التربية، ومن ثم إلى إدراج هذأ 
لقود . الحرب في السلسوة التاريخيوة للحوروب التوي انفجورت بوين اإلسوالم والمسويحية

يهووودف مووون وراء ذلوووك إلوووى تفعيووول الوووذاكرة المشوووتركة لتسوووويغ سياسووواته  بدددوش كوووان
راء رايووة الواليووات المتحوودة أكثوور ممووا الهجوميووة أمووام الوورأي العووام التربووي وتوحيوودأ و 

 . كان يهدف إلى تجييش الناس لمحاربة اإلسالم أو العالم اإلسالمي
فووال تخلووو . إن اإلرهوواب أوسوو  نطاقوواا موون أن يمكوون حصوورأ فووي منطقووة مووا

منطقووة فووي العووالم موون جماعووة أو منظمووة تمووارس اإلرهوواب، دون اسووتثناء الواليووات 
 منظمدة 12بيور مون هوذأ المنظموات ال يقول عون المتحدة التي تشتمل على عودد ك

 185:تعدها وزارة العدل الفيدرالية إرهابية تتوزع على ثالثة اتجاهات رئيسة
اتجاأ يمينوي متطورف معواد للحكوموة الفيدراليوة تتركوز منظماتوه المحليوة فوي : أولها

 . عدد من الواليات أهمها كلورادو وميتشجان وأوكالهوما وتكساس
ديني يؤمن بالخالي عن طريق العنف ضد ا خورين أو االنتحوار اتجاأ : وثانيها

 ". منظمة جيش الرب"الذاتي، ومن أبرزها 
هووو أكثوور ترابووة إذ يسووو  اسووتخدام العنووف للوودفاع عوون الحيوانووات : واالتجوواأ الثالووث
 ". جبهة تحرير الحيوان"والطبيعة، مثل 

الفئووووات وهنووووا البوووود موووون اإلشووووارة إلووووى أن المجتموووو  األمريكووووي، وبخاصووووة 
. الواعيووة فيووه، لووم ينسووق وراء الوودعوات التووي تتجووه نحووو إثووارة فكوورة حووروب صووليبية
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  .79، مرج  سابق، ي(2004) ، السيدولد  باه - 
دار :؟ ، القاهرةرمن يطفئ النا: اإلرهاب و مريكا واإلسالم، (2002) ، وحيدعبد المجيد - 185

 .87، يمصر المحروسة
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وهوووذا موووا نلحظوووه واضوووحاا فوووي بيوووان المثقفوووين األموووريكيين السوووتين، الوووذي دعوووا إلوووى 
 . مواصلة الحرب ضد اإلرهاب في إطار سالم تفاوضي م  الحضارة اإلسالمية

زعموواء القوووى المتطرفووة  ، قووام2002وفووي الوقووت ذاتووه، وفووي مطلوو  إبريوول 
قتددال : "أعلنوووا فيهووا أن بددوشفووي المجتموو  األمريكووي، ب رسووال رسووالة إلووى الوورئيس 

لهووذا فوو ن زعمواء هووذأ القوووى المتطرفووة يطلبووون ". ندداإسددرائيل ضددد اإلرهدداب هددو قتال
من اإلدارة األمريكية ألسباب أخالقية واستراتيجية الوقوف إلى جانب إسورائيل فوي 

أحوود بووأن الواليووات المتحوودة  كويوورون أنووه يجووب أن ال يشووك. بقتالهووا ضوود اإلرهووا
سرائيل تتشاطران عدواا واحداا مشتركاا هو محور الشر واإلرهاب  . وا 

، " اإلرهوواب"إن أمريكوا الحاليووة اسوتنفدت مووا بقوي لهووا مون قوووة فوي محاربووة 
. تلوك الحورب التوي تسوعى موون ورائهوا إلوى االحتفواظ بهيمنتهووا التوي لوم تعود موجووودة

ذا مووا أصوورت الواليووات المتحوودة علووى أن تثبووت قوتهووا الهائلووة ف نهووا لوون تفلووح فووي وا  
 . أكثر من أن تكشف للعالم عن ضعفها وعجزها

مما تقدم نسوتنتج أنوه بعود انتهواء الحورب البواردة مباشورة لوم يكون لودى الواليوات 
 المتحدة األمريكية أي مشروع أو تصور لكيفية قيوادة عوالم أحوادي القطبيوة، وعلوى
الخصووووووي بعووووود انهيوووووار االتحووووواد السووووووفييتي العووووودو التقليووووودي للواليوووووات المتحووووودة 

ووجدت في اإلرهاب الدولي المتمثل باألصولية مبتتاها فأرادت إسوقاط . األمريكية
وجوواءت أحووداث  . سددامة بددن الدنفووي أفتانسووتان الووذي كووان يووأوي  طالبدداننظووام 

ريكيوة فرصوة ذهبيوة للتودخل الحادي عشر من أيلوول لتعطوي الواليوات المتحودة األم
وبالفعل استطاعت بالقصف والتدخل المباشور . والهيمنة وبالقوة العسكرية المباشرة

وعلوووى القواعوود األساسوووية لتنظوويم القاعووودة فووي هوووذا  طالبددانأن تقضووي علووى نظوووام 
وموووون ثووووم أخووووذت تفكوووور بتووووزو العووووراق علووووى أسوووواس أن النظووووام فيووووه نظووووام . البلوووود

 .تاج أسلحة الدمار الشاملديكتاتوري مستبد ويحاول إن
تحوووووواول بفعوووووول القوووووووة العسووووووكرية  -علووووووى مووووووا نوووووورى –إن الواليووووووات المتحوووووودة 

واستعراضووها وتووزو الوودول األخوورى أن تووؤثر تووأثيراا نفسووياا وسياسووياا علووى سياسووات 
 . الدول األخرى
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وثيقة استراتيجية األمن القومي األمريكي وترتيب األولويات فدي : المبحث الراب 
 :خارجية األمريكيةالسياسة ال

وثيقوووة بعنووووان  20/9/2002االبووون فوووي  بدددوشأصووودر الووورئيس األمريكوووي 
 The National Security" اسووتراتيجية األموون القووومي للواليوووات المتحوودة"

Strategy of the United States  وقوود جوواءت هووذأ الوثيقووة بعوود أحووداث
رب ضووووود حوووووين أعلنوووووت الواليوووووات المتحووووودة الحووووو 2001أيلوووووول  11تسوووووارعت منوووووذ 

، فوي ظول تأكيودات طالباناإلرهاب، بدأتها بضرب أفتانستان والقضاء على نظوام 
 . رسمية أن هذأ الحرب ال يحدها زمان أو مكان

، لووذا 2001إن الجديوود فووي هووذأ االسووتراتيجية أنهووا صوودرت بعوود أحووداث أيلووول 
فقد اتسمت التصرفات األمريكية بردود فعل عنيفة تير محدودة أو بتطرسوة تيور 

 . عهودة في عصر ما بعد االستعمارم
مون رؤيوة  بدوش لقد انطلقت سياسات األمن القوومي فوي الفتورة األولوى للورئيس

نمووا الواقوو   إيديولوجيووة للواقوو  الوودولي ال تأخووذ فووي االعتبووار هووذا الواقوو  كمووا هووو، وا 
وأكوووود المحووووافظون الجوووودد أن الواليووووات المتحوووودة عليهووووا أن . المتصووووور أو المتخيوووول

. moral clarity" وضووحها األخالقوي"ها العسكرية القصوى لصوالح تستخدم قوت
، "التعووواون الوووودولي"انصوووورف الحوووديث فووووي واشووونطن عوووون  بددددوشومنوووذ قووودوم إدارة 

الحرب "، و"تتيير النظام"ليتناول الحديث عن " المجتم  الدولي"و" االلتزام البناء"و
رفوووووض االتفاقيوووووات  ، وتوووووم"التفووووووق األمريكوووووي"، و"تحالفوووووات الوووووراتبين"، و"الوقائيوووووة

واألعووراف والمعاهوودات الدوليووة وانتهاكهووا واسووتبعادها علووى أسوواس أنهووا تقوووض قوووة 
 . الواليات المتحدة وتعرقل رسالتها

أو موووا أطلوووق " الوقائيوووة"أو " اإلجهاضوووية"أو " الحووورب االسوووتباقية"ويمثووول مبووودأ 
رة األولوى، في الفتو بوش عماد استراتيجية األمن القومي إلدارة" بوشعقيدة "عليه 

وهو من أكثر المبادئ التي ثار بشأنها الجدل، وذلك ألن هذا المبدأ قدم في أثناء 
وقد تم شن الحربين كعمل أمريكي انفرادي، مموا أصوبغ . حربي أفتانستان والعراق

ن تجربوة االحوتالل . بطاب  هجومي وبتفسير أحادي لمصادر التهديد بوشمبدأ  وا 
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وربما هذا هو ما يدف  بعضهم العتبار . على المبدأالعسكري للدولتين مثلت عبئا 
قوود تاكوول أو تصوودع أو مووات، وربمووا يكووون المقصووود هنووا هووو صووعوبة  بددوشمبوودأ 

وفوي هوذا السوياق، يؤكود . تكرار تجربة االحتالل العسكري االنفورادي بشوكل خواي
ر تبدو متثاقلة في فترة واليته الثانية، ومن تي بوشعقيدة "أن  فرانسيس فوكوياما

المحتموول أن يبقووى لهووا تووأثير دائووم علووى السياسووة الخارجيووة األمريكيووة فووي اإلدارات 
وأفضوول طريقوة لتقوودير مووا إن كانووت . المقبلوة، سووواء أكانووت جمهوريوة أم ديمقراطيووة

سوووتطبق مووون جديووود فوووي المسوووتقبل هوووو معرفوووة إلوووى أي حووود سوووتكون  بدددوشعقيووودة 
فوورادي إلسوووقاط النظووام فوووي الواليووات المتحوودة مسوووتعدة للتوودخل مووورة أخوورى بشوووكل ان

نفسووها، التووي  بددوش دولووة مارقووة تنشوور السووالح النووووي ؟ واإلجابووة تووأتي موون إدارة
يران لمصلحة  تخلفت بعيدا عن المواجهات العسكرية م  كل من كوريا الشمالية وا 

 بددوش لون تحيوا فوي فتورة بددوشمنواهج متعوددة األطوراف، مموا يودل علوى أن عقيودة 
  186.الثانية
 :ف التي ساعدت على وض  هذه االستراتيجيةالظرو  - وال  
انهيوووار المعسوووكر االشوووتراكي وبوووروز الواليوووات المتحووودة كقطوووب مهووويمن علوووى : أوالا 

وهو ما تعزز بعد االنتصار الذي حققته في حرب الخليج الثانية . السياسة الدولية
حيووث اسووتطاعت الواليووات المتحوودة، ألول موورة فووي التوواريي الحووديث، . 1991عووام 
فرض سيطرتها على دول الخليج العربية، وأن تقيم قواعود عسوكرية دائموة فوي أن ت

تلووك الوودول، وتحقووق هوودفها القووديم بالسوويطرة علووى منوواب  الوونفط وممراتووه، والووتحكم 
 1991.187بأسعارأ، مستتلة ما سمي بحرب تحرير الكويت عام 

بسوووووبب انهيوووووار االتحووووواد  -حووووودوث فووووورا  جيوسياسوووووي فوووووي قلوووووب أوراسووووويا : ثانيووووواا 
يشوومل منطقووة واسووعة تمتوود موون حوودود الصووين فووي الشوورق، لتصوول إلووى  -لسوووفيتيا

البلقان ودول أوروبة الشرقية في التورب، ومون حودود الهنود فوي الجنووب ا سويوي، 
                                                 

186
 - Francis Fukuyama, “The Bush Doctrine, Before and After”, Financial Time, 

October 11, 2005. 

 .141عمان، منشورات األهلية، ي: ، األردنالفوضى، (1998)، زيتنيوبريجنسكي - 187
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إلووى الخلوويج العربووي وشوومال إفريقيووا، هووذا الفوورا  الووذي أتوورى أمريكووا باإلسووراع إلووى 
لوودول األخوورى التووي انفصوولت ملئووه باالنوودفاع التوودريجي نحووو دول آسوويا الوسووطى وا

 188.عن االتحاد السوفييتي السابق
فشوووول عمليووووة السووووالم العربيووووة اإلسوووورائيلية، وتنووووامي دور المقاومووووة الوطنيووووة : ثالثوووواا 

 2000أيووووار عووووام  25اللبنانيووووة، التووووي اسووووتطاعت تحريوووور الجنوووووب اللبنوووواني فووووي 
مقاوموة وأرتمت إسرائيل على االنسحاب منه دون قيد أو شرط، وتصاعد حركوة ال

الفلسوووطينية ضووود االحوووتالل الصوووهيوني، وقيوووام انتفاضوووة األقصوووى فوووي أيلوووول عوووام 
 . التي زعزعت الكيان الصهيوني وهددت وجودأ 2000
ظهووووور الحركووووات اإلسووووالمية المتطرفووووة والمعاديووووة للوجووووود األمريكووووي فووووي : رابعوووواا 

وخاصوووة تنظووويم القاعووودة الوووذي اسوووتهدف فوووي البدايوووة الوجوووود العسوووكري . المنطقوووة
األمريكووي فووي منطقووة الخلوويج العربووي، ثووم اسووتطاع تنفيووذ تلووك العمليووات اإلرهابيووة 

وهوووو موووا دفووو  .  2001أيلوووول  11التوووي ضوووربت أهوووم المؤسسوووات األمريكيوووة فوووي 
الواليات المتحدة إلى إعالن حربها ضود اإلرهواب التوي بودأت بأفتانسوتان ثوم أعلون 

يووووران وكوريووووا العووووراق )أنهووووا سوووووف تسووووتهدف دول محووووور الشوووور بددددوشالوووورئيس  وا 
 (. الشمالية

لكووول هووووذأ األسوووباب كووووان علوووى الواليووووات المتحووودة أن تتيوووور اسووووتراتيجيتها 
السووابقة باسووتراتيجية كفيلووة بتحقيووق أهوودافها الجديوودة، هووذأ األهووداف التووي حووددتها 
وثيقة استراتيجية األمون القوومي التوي سونذكرها فيموا بعود وسونتناولها بالتفصويل فوي 

 . الفصل الثالث
صووادر تشووكيل االسووتراتيجية األمريكيووة، هووي بووال شووك مجموعووة موون إن م

األهووداف السياسووية واالقتصووادية والثقافيووة، التووي تكووون حزمووة موون المصووالح التووي 
وتمثووول . اإلعالموووي -الموووالي -يعبووور عنهوووا المجمووو  الصوووناعي النفطوووي العسوووكري

خوواي االقتصووادية الليبراليووة الجديوودة جوووهر إيديولوجيتووه فووي نشوور جوودول أعمووال 

                                                 
 .143-142المرج  السابق، ي - 188
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وفرضه عبر تجليات العولمة السياسية واالقتصادية والثقافية من جوراء إيديولوجيوة 
 . يمينية محافظة ومتطرفة

قبووول التعووورض إلوووى الفرضووويات التوووي بنيوووت عليهوووا االسوووتراتيجية األمريكيوووة 
سنلقي الضوء على عناصرها التي أشار إليها ( استراتيجية األمن القومي)المسماة 
موا بعود )فوي مقالتوه الموسوومة .ارهوا مون قبول الكوونترس األمريكويقبول إقر رامسفيلد 

 : التي لخصها با تي( هذأ الحرب ضد اإلرهاب
تأكيد الواليات المتحدة األمريكية للحلفاء واألصدقاء على الوفاء بالتزاماتها  -1

 .األمنية
حمل الخصوم المحتملين على التخلي عن تبني برامج أو عمليات قد تهدد  -2

 .الح األمريكية ومصالح حلفائها وأصدقائهاالمص
ردع العدوان والقهر بوساطة المضي قدماا في تطوير قدراتنا المتعلقة   -3

 .بالتصدي الحازم للهجمات وبفرض عقوبات شديدة على المعتدين
 .إلحاق الهزيمة الحاسمة بأي خصم إذا لم تنف  الخطوات السابقة  -4

تحقيق هذأ األهداف يتطلب المحافظة على التفوق إلى أن  رامسفيلدوأخيراا يشير 
 189.العسكري

 : الفرضيات التي بنيت عليها استراتيجية الواليات المتحدة الجديدة -ثانيا  
إن الصووووراعات الكبوووورى فووووي القوووورن العشوووورين بووووين الحريووووة والسوووولطوية انتهووووت  -1

تختوار أو بنصر حاسم لقوى الحرية، وفي القرن الواحد والعشرين ف ن الدولوة التوي 
تلتزم بقويم الحريوة السياسوية واالقتصوادية وحمايوة حقووق اإلنسوان هوي القوادرة علوى 
ن حمايووة هووذأ القوويم ضوود األعووداء يقوو  علووى عوواتق كوول  إطووالق قوودرات شووعوبها، وا 

 190.محبي الحرية وجمي  أنحاء العالم عبر كل العصور

                                                 
تشرين  3، الشرق األوسط ما بعد هذه الحرب ضد اإلرهاب، (2002)، دونالد رامسفيلد  - 189

 .2001الثاني 

.  2002أيلووووووووول  17خطوووووووواب الوووووووورئيس جووووووووورج بوووووووووش فووووووووي البيووووووووت األبوووووووويض بتوووووووواريي  - 190
 WWW.Algazera.net 

http://www.algazera.net/
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لتووي ال نظيوور لهووا، تتمتوو  الواليووات المتحوودة هووذأ األيووام بموقوو  القوووة العسووكرية ا -2
والنفووووذ السياسوووي واالقتصوووادي العظووويم، ومووون أجووول الحفووواظ علوووى قيمهوووا ومبادئهوووا 

بوول للضوتط مون أجوول . سووف تسوتخدم قوتهووا هوذأ، ال مون أجوول المصولحة المنفوردة
خلق توازن قوة لصالح حرية اإلنسان، وخلق الظروف في كل الودول والمجتمعوات 

 . حاربة اإلرهابيين الطتاةمن أجل اختيار السالم وتطبيقه بفعل م
إن االلتزام األول والجوهري للحكومة الفيدرالية، هوو الودفاع عون أمون الواليوات  -3

ن العووودو الوووذي كوووان فوووي الماضوووي بحاجوووة إلوووى جيووووش . المتحووودة ضووود أعووودائها وا 
كبيوورة، وقوودرات عسووكرية هائلووة، كووي يشووكل خطووراا علووى الواليووات المتحوودة ، تتيوور 

جديوووود شووووبكات تامضووووة موووون اإلرهووووابيين الوووودوليين الووووذين ا ن، وأصووووبح العوووودو ال
 (. 2001أيلول  11كما حدث في )باستطاعتهم تهديد أمن الواليات المتحدة 

إن الخطوووور الكبيوووور الووووذي يواجووووه الواليووووات المتحوووودة يكموووون فووووي التقوووواط  بووووين  -4
التطوورف وتكنولوجيووا أسوولحة التوودمير الشووامل، والتتلووب علووى هووذا الخطوور يتطلووب 

قامة تحالف دولي واس  بناء دفا عات ضد الصواريي البالستية ووسائل إطالقها، وا 
. للتعاون من أجل احتواء جهود أعداء الواليات المتحودة الموتالك األسولحة النوويوة

وهوووذا يسوووو  )   191.واالسوووتعداد لمواجهوووة التهديووودات قبووول أن تصوووبح حقيقوووة قاتلوووة
 (. الضربة االستباقية
-pre" االسوووووتباق" فرقووووواا بوووووين أن هنووووواك جدددددون لدددددويس جددددداديسويووووورى 

emption الوقائية"و "prevention على أساس أن االستباق يعني القيام بعمل ،
، أمووووا (وهووووو أموووور مشووووروع قانونيووووا)عسووووكري ضوووود دولووووة علووووى وشووووك شوووون هجوووووم 

فيعني بدء الحرب ضد دولة قد تفرض مثل هذأ األخطار عند مرحلة " اإلجهاض"
بوين المفهوومين،  بدوشديود هوو دموج إدارة أن الج جداديسويورى . مسوتقبلية محوددة

 11إحوووودى الضووووحايا الكثوووور لووووو " الوقائيووووة"و" االسووووتباق"فكووووان التمييووووز القووووديم بووووين 
ويؤكووود أن هوووذا المبووودأ وجووود ليبقوووى وأن االسوووتباق واإلجهووواض سووويظالن . سوووبتمبر
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الثانية، ولكنه دعا إلوى مزيود مون اإلقنواع، ألن تودعيم النفووذ  بوشقائمين في فترة 
طبقا  –وما يعنيه ذلك . تلزم القوة فحسب ولكن يستلزم أيضا تياب المقاومةال يس

الثانيووة سوووف تحوواول موورة ثانيووة وثالثووة الحصووول علووى  بددوش أن إدارة -لجدداديس
 192.دعم متعدد األطراف لالستخدام االستباقي للقوة المسلحة األمريكية

 :اليات المتحدة هم ما جاء في وثيقة استراتيجية األمن القومي للو  -ثالثا  

لقد تضمنت هذأ الوثيقة ما عبر عن طبيعة الدور االستراتيجي األمريكي 
 : المستقبلي، م  تخصيي منطقة الشرق األوسط، وأهم ما تضمنته

يجب أن تستخدم الواليات المتحدة كل ما لديها من وسائل القوة، سواء أكانت  -1
وأن الحوووورب ضوووود . اإلرهووووابعسووووكرية مباشوووورة أم مخابراتيووووة أم تمويليووووة، لهزيمووووة 

اإلرهوووابيين يجوووب أن توووتم علوووى مسوووتوى عوووالمي، وأن ال يكوووون لهوووذأ الحووورب أمووود 
 . محدد

إن الواليات المتحودة سووف تتعامول مو  أي نووع مون التهديودات حتوى مون قبول  -2
 (. الحرب الوقائية)أن تتشكل 

لمصوالح إن الدول الضعيفة مثل أفتانستان يمكن أن تشكل خطراا كبيراا على ا -3
ذا كووان الفقوور ال يجعوول بالضوورورة الفقووراء  القوميووة األمريكيووة مثوول الوودول القويووة، وا 
إرهوووابيين أو قتلوووة، فووو ن الفقووور مووو  المؤسسوووات الضوووعيفة والفسووواد يمكووون أن يجعووول 

 . الدول الضعيفة مخترقة أو قابلة لالختراق من شبكات اإلرهاب والمخدرات
قوووة ونفوووذ تيوور مسووبوقين علووى المسووتوى  إن الواليووات المتحوودة تنفوورد بووامتالك -4

العالمي، ويأتي هذا متزامناا م  مسؤولية الحفاظ على قيم المجتم  الحر ومبادئوه، 
وهي مسؤولية شواقة سووف تمكون قووة الواليوات المتحودة مون تحملهوا، ومون ثوم ف نوه 
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- John Lewis Gaddis, “Grand Strategy in the Second Term”, Foreign Affairs, 

January/ February 2005. 

http://www.foreignaffairs.org/20050101faessay84101/john-lewis-gaddis/grand-

strategy-in-the-second-term.html 

 

http://www.foreignaffairs.org/author/john-lewis-gaddis/index.html
http://www.foreignaffairs.org/author/john-lewis-gaddis/index.html


 

174 

 

يتعووين عليهووا أن تطووور مؤسسووات أمنهووا القووومي لمواجهووة تحووديات القوورن الحووادي 
 . ن وفرصهوالعشري

إن الحرب ضد اإلرهاب تختلف عن أي حرب أخرى في التاريي، فسووف يوتم  -5
تفعيلهووا فووي جبهووات عوودة أمووام عوودو مووراو  لفتوورة تيوور محوودودة موون الووزمن، ولكوون 
األسووبقية األولووى سوووف تكووون تفتيووت المنظمووات اإلرهابيووة ذات االنتشووار العووولمي 

صوووواالتها والوووودعم المووووادي لهووووا وتحطيمهووووا ومهاجمووووة مراكووووز قيادتهووووا وتحكمهووووا وات
 . وتمويلها، مما يؤدي إلى إفقادها القدرة على التخطيط والتنفيذ

على الواليات المتحودة أن تسوتمر فوي تشوجي  شوركائها اإلقليميوين لبوذل جهوود  -6
منسووقة تووؤدي إلوووى عووزل اإلرهووابيين، وبمجووورد نجوواح الحملووة اإلقليميوووة فووي تحجووويم 

الواليووات المتحوودة سووتكفل لهووذأ الدولووة اإلمكانووات التهديوود داخوول دولووة معينووة، فوو ن 
 . العسكرية والقانونية والسياسية والتمويلية الضرورية إلنجاز مهمتها

سوووتداف  الواليووووات المتحوووودة عوووون الشوووعب األمريكووووي والمصووووالح األمريكيووووة فووووي  -7
. الووداخل والخووارج بتحديوود مصووادر التهديوود وتوودميرها قبوول بلوتهووا الحوودود األمريكيووة

نهووو ا لووون تتوووردد فوووي العمووول منفوووردة لتوووأمين حقهوووا فوووي الووودفاع عووون الووونفس باتخووواذ وا 
إجوووراءات وقائيوووة اسوووتباقية ضووود الجماعوووات اإلرهابيوووة لمنعهوووا مووون إلحووواق الضووورر 

 . بالواليات المتحدة
سووتقوم الواليووات المتحوودة بوودعم الحكومووات المعتدلووة والحديثووة، وخصوصوواا فووي  -8

اإليديولوجيات التوي توروج لإلرهواب ال تجود العالم اإلسالمي لضمان أن الظروف و 
تربة خصبة في أي منها، وحينما تجد حكوموة موا أن الحورب فووق إمكاناتهوا، فو ن 
الواليووات المتحوودة سوووف تووودعم هووذأ الحكومووة ممووا يكفووول لهووا خوووض هووذأ الحووورب 

 . واالنتصار فيها
لتعامول التي ال تحترم حقوق اإلنسوان فوي ا" الدول المارقة"هناك مجموعة من  -9

مووو  شوووعوبها، وتكووورأ الواليوووات المتحووودة وتووودعم اإلرهووواب وتسوووعى الموووتالك أسووولحة 
التدمير الشامل والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وال تعطي اهتماماا للقانون الدولي 

وعلووووى الواليووووات المتحوووودة أن تكووووون . وتهوووودد جيرانهووووا وتخوووورق المعاهوووودات الدوليووووة
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إلرهابيوة ومنعهوا مون أن تهودد أمون الواليوات مستعدة إليقاف تصرفات هوذأ الودول ا
 : المتحدة وحلفائها، وذلك من جراء

 . الجهود المضادة االستباقية -أ
 193.اإلدارة الفاعلة للنتائج المترتبة على استخدام أسلحة الدمار الشامل -ب

أن هوووذأ الوثيقوووة تعكوووس رؤيوووة اإلدارة األمريكيوووة، التوووي : ومموووا تقووودم نووورى
، وتووورفض أي تقييووود لحريوووة الواليوووات المتحووودة فوووي اسوووتخدام تفضووول العمووول المنفووورد

قوتها، وتظهر استهانة بقواعد القانون الدولي عندما تؤدي هذأ القواعد إلى فورض 
قيووود علووى حريووة الواليووات المتحوودة، وهووي تعكووس تالقووي مصووالح اليمووين المتطوورف 

اهووول والشوووركات النفطيوووة والمجمووو  الصوووناعي العسوووكري وتتج( المحوووافظون الجووودد)
االعتبووارات البيئيوووة كسووبيل لفووورض قيوووود علووى األنشوووطة االقتصووادية، وهوووذا العمووول 
االنفوووورادي هووووو الووووذي يضوووومن لهووووا العموووول بحريووووة وانتقائيووووة موووون دون التووووزام بقيووووود 
يفرضها المجتم  الدولي، وليس لهوذأ اإلدارة اسوتجابة كافيوة للتتيورات التوي حودثت 

علووووى المصووووالح األمريكيووووة، وتوووورى أن فووووي البيئووووة العالميووووة وتووووأثير هووووذأ التتيوووورات 
الواليوات المتحودة تسووتطي  أن تتمتو  بالرفاهيووة واألمون المطلووق فوي عووالم يحورم فيووه 

وأن الواليوات المتحودة كانوت قود ضويعت االسوتفادة مون . ا خرون من هذأ الميوزات
انتهاء الحرب البواردة، وحورب الخلويج الثانيوة، إلعوادة صوياتة المبوادىء : فرصتين
 2001أيلوووول  11لسياسوووتها الخارجيوووة، وقوود وجووودت ضوووالتها فووي أحوووداث  الناظمووة

 -بفعوول رؤيووة المحووافظين الجوودد -لتعووويض تلووك الفرصووة الضووائعة، حيووث وجوودت 
أن في العالم مصدراا للتهديد تتعرض له الواليوات المتحودة، ويتمركوز هوذا المصودر 

واليوات المتحودة في منطقة العالم اإلسالمي، ومن ثوم فو ن تحقيوق األمون المطلوق لل
ارتكاناا لفورض هيمنتهوا يسوتهدف فوي المحول األول هوذا العوالم اإلسوالمي، ومون ثوم 

 . كانت البداية في أفتانستان ثم العراق
إن اسوووووتراتيجية األمووووون القوووووومي الجديووووودة تقووووووم علوووووى أن تكوووووون للواليوووووات 
المتحوودة قوووة عسووكرية قووادرة علووى صووعق أي دولووة أو مجموعووة محتملووة موون الوودول 
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جبارهوووا علوووى االستسوووالمالم وتقووووم هوووذأ االسوووتراتيجية كوووذلك، علوووى أن . عاديوووة، وا 
 .تسعى الواليات المتحدة لتوسي  الرقعة الجترافية لتفوقها العسكري

 
 :  األخطار واألعداء المحتملون للواليات المتحدة األمريكية -رابعا  

كيين موون لقوود أشووار العديوود موون المفكوورين السياسوويين واالسووتراتيجيين األمووري
إلوووى التهديووودات المحتملوووة للواليوووات  هندددرا كيسدددنجر  وزيغنيدددو بريجنسدددكيأمثوووال 

المتحدة على المدى البعيد، وفي طليعتها الصين، التي تطوور قودراتها االقتصوادية 
والعسووكرية، وكووذلك الهنوود وروسوويا، وربمووا البرازيوول فووي أمريكووا الالتينيووة، لووذا يمكوون 

 : ت المتحدة بمجموعتينتصنيف األخطار واألعداء للواليا
الووذين تسووتهدفهم الحوورب الوودائرة ضوود مووا : األعووداء المباشوورون: المجموعووة األولووى

سمي باإلرهاب الدولي وهم المنظمات اإلسوالمية األصوولية، وفوي طليعوتهم تنظويم 
، وحركوة طالبوان، ومنظموات المقاوموة الفلسوطينية،  سدامة بدن الدنالقاعدة بقيوادة 

. ألولوووى، والووودول التوووي تووودعم أو توووأوي مثووول هوووذأ المنظمووواتوحوووزب ا  بالدرجوووة ا
وكوووذلك التنظيموووات السياسوووية اإلسوووالمية األصوووولية فوووي الووودول اإلسوووالمية األخووورى 
ندونيسوويا، والمملكووة العربيووة السووعودية، ودول آسوويا الوسووطى . وخاصووة باكسووتان، وا 

علوى نخوض معركوة : "االبن حين قال بوش وقد أشار إلى ذلك الرئيس األمريكي
 194".مستقبل العالم اإلسالمي ويجب على أمريكا أن تتفوق فيها

 : األعداء المحتملون وهم: المجموعة الثانية
جميووو  التنظيموووات السياسوووية والووودول التوووي تووورفض الرضوووو  إلرادة القووووى  -1

االمبرياليووة الجديوودة المتوحشووة، وتعوود الحركووة العالميووة المضووادة للعولمووة، 
والسالم العالمي من األعداء المحتملوين الوذين  والقوى المدافعة عن البيئة

يشووووكلون خطووووراا فعليوووواا مسووووتقبلياا يهوووودد أموووون الواليووووات المتحوووودة وحلفائهووووا 
 . الصهاينة وخططهم للسيطرة على العالم
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الوودول الكبووورى التوووي تسوووعى لبنووواء نظووام عوووالمي متعووودد وتووورفض الرضوووو   -2
األمريكيوووة  لمنطوووق نظوووام عوووالمي وحيووود القطوووب بقيوووادة الواليوووات المتحووودة

 . وزعامتها
حكوم اإلمبراطوريوة األمريكيوة "لقد جاءت هذأ الوثيقة لتعلن صراحة عون بدايوة 

، إذ يؤكوووود الوووورئيس األمريكووووي فووووي مقوووودمتها، الووووزعم بووووأن الواليووووات المتحوووودة "للعووووالم
األمريكيووة وحوودها هووي المسووؤولة عوون أموون العووالم وحريتووه، بوول إنهووا مصوودر القوويم 

قيمها في جمي  أنحاء العالم من جراء عملية ( تسييد) ولذلك ستعمل على. الوحيد
وتؤكد هذأ . تتيير واسعة المدى في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

التوووووي سوووووبق للمفكووووور األمريكوووووي اليابووووواني األصووووول، " نهايوووووة التووووواريي"الوثيقوووووة فكووووورة 
ن لوم تشور الوثيقوة إلوى ذلوك صوراح فرانسيس فوكويامدا لكنهوا . ةأن ركوز عليهوا، وا 

المعوارك الكبورى التوي دارت فوي القورن العشورين : "تقر ما يدل على ذلك فتذكر أن
بووين الحريووة والشوومولية، انتهووت بنصوور حاسووم لقوووى الحريووة، وبووروز نموووذج واحوود 

 *".الحريووة والديمقراطيووة والمشووروع الحوور: ومسووتدام للنجوواح القووومي، وعناصوورأ هووي
عشورين لون يتواح إال لألموم التوي تشوارك فوي ويمكن القول إنه في القورن الحوادي وال

االلتزام بحماية حقوق اإلنسان األساسية، وضومان الحريوة السياسوية واالقتصوادية، 
 ". أن تطلق إمكانات شعوبها، وتضمن رخاءها في المستقبل

 :  هداف استراتيجية األمن القومي األمريكية -خامسا  
مسواعدة فوي جعول العوالم تهدف هذأ االسوتراتيجية علوى موا يزعموون إلوى ال

وأن أهداف الواليوات المتحودة علوى طريوق التقودم واضوحة وهوي . أفضل وأكثر أمناا 
. الحرية السياسية واالقتصادية وعالقات م  الدول األخرى واحترام كراموة اإلنسوان

                                                 
، ليفوورض وجوووداا عسووكرياا ونهبوواا اقتصووادياا إن االسووتعمار التربووي، عنوودما انطلووق موون أوروبووة إلووى بلوودان العووالم - *

هوووذأ الشوووعوب، ونقووول حضوووارة التووورب إلوووى الشوووعوب ( تحضوووير)علوووى شوووعوب العوووالم، كوووان أيضووواا يعووورض مسوووألة 
المتخلفة، وكان ذلك العرض تير بعيود عون العورض األمريكوي الحوالي، ويحمول فوي طياتوه نزعوة عنصورية وعرقيوة، 

 .اا كما تفعل المؤسسات اإلعالمية األمريكية اليومتمام( البيض)كان يبشر بها األوربيون 
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ومووون أجوووول تحقيوووق هوووذأ األهوووداف سووووف تعموووول . وهوووذأ الطريوووق مفتوحوووة للجميووو 
 : الواليات المتحدة على

 . يادة تطلعات العالم نحو الكرامة اإلنسانيةق -1
إقامووة التحالفووات موون أجوول االنتصووار علووى اإلرهوواب الوودولي والعموول موون أجوول  -2

 . من  وقوع هجمات ضد الواليات المتحدة أو ضد أصدقائها
 . العمل م  ا خرين لنزع فتيل الصراعات االقليمية -3
و تهديووووود حلفائهوووووا وأصووووودقائها منووووو  أعوووووداء الواليوووووات المتحووووودة مووووون تهديووووودها أ -4

 . باستخدام أسلحة التدمير الشامل
العمل من أجل حقبة جديدة من النمو االقتصادي على المستوى العالمي مون  -5

 . جراء إقامة األسواق الحرة والتجارة الحرة
 . توسي  دائرة التنمية والتطوير -6
 . تطوير العمل التعاوني م  مراكز القوى الدولية األخرى -7
تتييرات في مؤسسات األمن القومي األمريكي لتمكينها من اإليفاء بمتطلبوات  -8

التحووووديات التووووي تواجووووه الواليووووات المتحوووودة والفووووري المتاحووووة فووووي القوووورن الحووووادي 
 195.والعشرين

 
العالقة بين توجهات االستراتيجية األمريكية الجديدة و هداف المشرور  -سادسا  

 :الصهيوني
توجهووووووات اسووووووتراتيجية األموووووون القووووووومي األمريكيووووووة تتجلووووووى العالقووووووة بووووووين 

واالسوووتراتيجية الصوووهيونية علوووى أرض الواقووو  فوووي مجموعوووات الضوووتط الصوووهيونية 
 ". أصدقاء إسرائيل في أمريكا"المتمثلة فيما يدعى 

أصوووودقاء إسوووورائيل فووووي  ديفيددددد هيرسددددتويعوووود الكاتووووب والصووووحفي البريطوووواني 
اللوووووبي، : فيقووووول إنهووووم" الزيتووووونالبندقيووووة وتصوووون "الواليووووات المتحوووودة فووووي كتابووووه 

                                                 
195

 .1/6/2002جورج بوش، ويست بوينت  - 
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وكنووا قوود تحوودثنا فووي الفصوول األول موون هووذا . الكووونجرس، اإلدارة ووسووائل اإلعووالم
البحووث عوون دور اللوووبي، فووي حووين سوونتناول فووي هووذا الفصوول دور أعضوواء اإلدارة 

 . األمريكية في خدمة االستراتيجية واألهداف الصهيونية
ة بأسووماء أهووم األشووخاي فوووي قوود أعوود قائموو *نصددير عددازوراوكووان الوودكتور 

اإلدارة األمريكيوووة الحاليوووة، وهوووم مووون توووالة الصوووهاينة، وبعضوووهم يحمووول الجنسوووية 
اإلسوورائيلية وعموول فتوورة موون الفتوورات موو  منظمووات صووهيونية أو شووركات إسوورائيلية، 

 196:وهم
 أحود مستشوواري الورئيس للشوؤون الخارجيووة ورئويس مجلووس : ريتشدارد بيددرل

عموول فووي إحوودى شووركات (. البنتوواجون)فاع سياسووات الوودفاع فووي وزارة الوود
هنددرا بعوود أن فصوول موون مكتووب السوويناتور ( سوولطام)األسوولحة اإلسوورائيلية 

في السبعينيات، لقيامه بتسريب وثائق بالتوة السورية عون األمون  جاكسون
 . القومي للسفارة اإلسرائيلية في واشنطن

 دفاع نائب وزير الودفاع السوابق وعضوو مجلوس سياسوات الو: بول وولفيتز
ولوه عالقوات قويوة مو  الودوائر . الذي تربطه به عالقة وثيقوة بيرلبرئاسة 

العسكرية فوي إسورائيل، ولوه أيضواا شوقيقة تقويم فوي إسورائيل، وهوو مون أشود 
 .الصقور شراسة في الدعوة للهجوم على العراق

 وكيووول وزارة الووودفاع ومستشوووار سياسوووي للبنتووواجون، وهوووو : دوجدددالس فيدددث
وكووان مستشووارأ القووانوني، ويعوود الممثوول  د بيددرلريتشددار كووذلك مقوورب موون 

، وقبوول تعيينووه فووي منصووبه الحووالي كووان ةالرسوومي  لووة الحوورب اإلسوورائيلي
المكتووووب القووووانوني الووووذي يمتلكووووه، وشووووريك آخوووور، يمثوووول مصووووالح منتجووووي 

المنظمووووووة الصووووووهيونية "السوووووالح فووووووي إسووووورائيل، وهووووووو عضوووووو بووووووارز فوووووي 
 . المعروفة بتطرفها" األمريكية

                                                 
 .األستاذ بجامعة ما ساتشوستس األمريكية - *

196
 .19/3/2003جريدة األهالي المصرية، تاريي  - 
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  عضووو مجموعووة دراسووات األموون القووومي فووي وزارة الوودفاع، : ا ادوارد لتددو
ويحموول الجنسووية اإلسوورائيلية، وقوود قووام بالتوودريس فووي إسوورائيل، ويكتووب فووي 

 . صحف ومجالت إسرائيلية بانتظام، داعياا إلى ضرورة مهاجمة العراق

 أحووود مستشووواري البنتووواجون، وعضوووو مجلوووس سياسووووات : هندددرا كيسدددنجر
، والجورائم (ووترجيوت)تورطه في فضيحة : روفالدفاع، ومن تاريخه المع

الجماعيووة فووي جنوووب شوورق آسوويا، وانقووالب تشوويلي، وكووان أحوود مستشوواري 
 (. أمريكا شارون)في الصرب، ويوصف بأنه  ميلوسوفتش

 وكيوووول وزارة الوووودفاع للشووووؤون الماليووووة، وهووووو حاخووووام يحموووول : دوف زاكدددديم
يوة فوي لنودن، وفوي عوام الجنسية اإلسرائيلية، تلقى تعليمه في الكلية اليهود

، كوان يعمول بالتودريس فوي جامعوة (حاخاماا أرثوذكسوياا )تم ترسيمه  1973
 .اليهودية في نيويورك، وله صالت وثيقة باللوبي اإلسرائيلي" يافيشا"

 وهو أيضاا مستشوار لووزارة الودفاع وعضوو مجلوس سياسوات : كينث  دلمان
مثلووووون المصووووالح ، وأحوووود المتطوووورفين الووووذين يبيددددرل الوووودفاع الووووذي يرأسووووه

اإلسورائيلية، وكثيور الظهوور فوي بورامج فووكس نيووز التلفزيونيوة، ومعووروف 
عنوووه هجوموووه المتكوووورر علوووى العوووورب والمسووولمين، وبلوووغ موووون حماقتوووه أنووووه 

 ! وصف العرب بمعاداة السامية، على الرتم من أنهم ساميون

 وهوو أبورز تشينيرئيس هيئة موظفي مكتب نائب الورئيس : لويس ليبي ،
اللوبي اإلسرائيلي في مكتوب نائوب الورئيس، وتربطوه عالقوة طويلوة  ممثلي
، وكووان المحووامي الووذي تووولى الوودفاع عوون جاسوووس إسوورائيل وولفيتددز موو 
عفووواا عنووه  كلينتددونالووذي أدانتووه المحكمووة وأصوودر الوورئيس " مددار  ريددتش"

 .في آخر أيامه الرئاسية

 الفنوووي مستشووار مجلوووس األموون القووومي، وكوووان الموودير : روبددرت سددداتلوف
لمعهد واشونطن لسياسوات الشورق األوسوط، وهوو أحود مراكوز الفكور التابعوة 

 . للوبي اإلسرائيلي
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 مستشووار مجلووس األموون القووومي، شووتل منصووب مسوواعد : إليددوت إبراهددامز
، ممثالت لمصالح اللوبي اإلسرائيلي، وكوان ريجان وزير الخارجية في إدارة

تهموووة الشوووهادة الوووزور، وأديووون ب" إيوووران كوووونترا"لووه دور رئووويس فوووي فضووويحة 
إلدالئووه بووأقوال كاذبووة أمووام ثووالث لجووان بووالكونجرس، وبعوود أن حكووم عليووه 

ساعة / 100/لمدة عام، تأدية ( المراقبة)بالوض  تحت االختبار القضائي
 . األب عفواا شامالا عنه جور  بوشفي الخدمة العامة، أصدر 

 كووان يشوووتل وكيوول وزارة الخارجيوووة للشووؤون السياسوووية، : مددار  جروسدددمان
منصووب موودير عووام الخدمووة الخارجيووة وشووؤون العوواملين بووالوزارة، وبعوود أن 

جددور  ، أبقوواأ بيددل كلينتددونعموول عوودة سوونوات فووي إدارة الوورئيس األسووبق 
 .االبن ومنحه ترقية بوش

 بوووزارة الخارجيووة، " سووفير عووام"موودير تخطوويط السياسووة و: ريتشددارد هدداس
معهوود العالقووات الخارجيووة، وهووو موودير بوورامج األموون القووومي وزميوول أول ب

األب والوووداعين باسوووتمرار إلوووى  بدددوشكوووان مووون اليهوووود الصوووقور فوووي إدارة 
 . ضرورة ضرب العراق

  ( وهووو منصووب وزاري)الممثوول التجوواري للواليووات المتحوودة : روبددرت زوليدد
 . األببوش ومن اليهود الصقور، منذ عمله في إدارة 

 يض، ومون أبورز قيوادات المتحدث الرسومي باسوم البيوت األبو:  را فاليشر
المجتموو  اليهووودي، يحموول الجنسووية اإلسوورائيلية ولووه صووالت وثيقووة ب حوودى 

، وقد منح جائزة القيوادة مون "شاباد لوبافتش"الجماعات اليهودية المتطرفة 
 .2001في شهر أكتوبر " أصدقاء لوبافتش"

 أحوود مستشوواري البنتوواجون، ورئوويس مجموعووة دراسووات : جدديمس شلسددنجر
ي بووووزارة الووودفاع، ومعوووروف عنوووه التطووورف فوووي الووودفاع عووون األمووون القووووم

 . المصالح اإلسرائيلية

 رئووويس بنوووك التصووودير واالسوووتيراد للواليوووات المتحووودة، وهوووو : ميدددل سدددمبلر
 .يهودي بارز في الحزب الجمهوري والرئيس للجنة المالية بالحزب
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 القسم الجنائي -(وزير العدل)مساعد المدعي العام : مايكل شيرتوف . 

 موودير السياسوووات بالبيوووت األبوويض، وعضوووو مرمووووق فوووي : وا بدددولتينجاشددد
 .المجتم  اليهودي

 ومستشووارأ للشوووؤون بدددوشمستشوووار أول للوورئيس : سددتيف جولدددد سددميث ،
اليهودية في الداخل، وهو ضابط اتصال البيوت األبويض لشوؤون مبوادرات 

هدود يإالمجتم  والعقائد، وهو صديق شخصوي لورئيس الووزراء اإلسورائيلي 
 . وزائر متكرر إلسرائيل ت ولمر 

 مبعوث البيت األبيض الخاي للمنظمات اليهودية:  دم جولد مان. 

 االنتخابية بوشضابط اتصال حملة : جوزيف جولد نهورن . 

 مساعد السكرتير العام إلدارة األسورة والطفولوة بووزارة : كريستوفر جيرستن
لتحوالف  الصحة والخدمات اإلنسانية، وكان يشوتل منصوب المودير المنفوذ

، ومووون أشووود "لينددددا شدددافيز"اليهوووود الجمهووووريين، وهوووو زوج وزيووورة العمووول 
 . أنصار إسرائيل، ويربي أطفاله على العقيدة اليهودية

 مساعد وزير الخزانة لشؤون الضرائب: ماركر واينبرجر . 

 نائب وزير التجارة: سامويل بودمان . 

 وكيلة وزارة الخارجية للشؤون اإلدارية: بوني كوهين.  

 موووديرة معهووود الخدموووة الخارجيوووة الوووذي يشووورف علوووى تووودريب : روث دافيدددز
 . موظفي وزارة الخارجية بمن فيهم السفراء

 مساعد وزير الخارجية لشؤون السياسات العسكرية: لنكولن بلومفيلد . 

 المستشار العام لمكتب الميزانية واإلدارة: جاا لفكوفتش . 

 كاتب خطب البيت األبيض :دافيد فرام . 

 المدير السياسي للبيت األبيض: ن ميلمانكي . 

 مدير تنظيم المواعيد للبيت األبيض: براد بالكمان . 

 وزير الخارجية السابق، وهو أصالا من جامايكا، وفي أسورته : كولن باول
فوي بيئوة يهوديوة فوي نيويوورك،  كولنأصول يهودية من ناحية الوالد، نشأ 
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قوووووة، وفوووووي اليووووووم األول بطال Yiddishوهوووووو يتحووووودث اليهوديوووووة العاموووووة 
أعلن ضرورة تشديد الحصار  16/12/2000الختيارأ وزيراا للخارجية في 

علووى العوووراق، علوووى الووورتم مووون علموووه بوووأن هوووذا الحصوووار تسوووبب فوووي قتووول 
 .   مليوني مدني عراقي

 : الوسائل المعتمدة في تحقيق استراتيجية األمن القومي األمريكية -سابعا  

لقوووومي للواليوووات المتحووودة عووون موووذهب السووويطرة تعبووور اسوووتراتيجية األمووون ا
األمريكية األحادية علوى العوالم، وتتخوذ نهجواا هجوميواا عودوانياا تحوت مسومى الفعول 
االسووتباقي ضوود دول معاديووة ومجموعووات إرهابيووة، وتؤكوود أن أمريكووا لوون تتووردد فووي 
العموول بشووكل منفوورد، إذا كووان ذلووك ضوورورياا لممارسووة حقهووا فووي الوودفاع عوون نفسووها 

ر الهجوووم االسووتباقي، وتركووز علووى أهميووة اسووتعمال الدبلوماسووية والمعونووة فووي عبوو
. نشر القيم األمريكية، ومنوه خووض معركوة بشوأن تقريور مسوتقبل العوالم االسوالمي

ومن هنا صوير الصقور أن إطاحة صدام تشكل اختباراا إلنشاء شرق أوسط جديود 
ة للديمقراطيوووة، ويوووزعم حسوووب المواصوووفات والشوووروط األمريكيووو" يتحوووول ديمقراطيوووا"

فوي منواطق " مجتمعوات حورة ومفتوحوة"هؤالء أيضاا أن ذلك قد يكون مسوهالا لخلوق 
   197.أخرى من العالم

 : والوسائل المعتمدة في تحقيق هذأ االستراتيجية هي
في كلمته أمام الكونجرس بتاريي  بوشوهي ما أكد عليها الرئيس : القوة العسكرية

أيلووووول، وفووووي سووووياق حديثووووه عوووون تحويوووول  11ث فووووي أعقوووواب أحوووودا 20/9/2001
مؤسسات األمن القومي األمريكية كي تواجه التحديات والفري في القرن الحادي 

 : والعشرين أكد على
أن الوقووووت قوووود حووووان إلعووووادة  التأكيوووود علووووى الوووودور األساسووووي للقوووووة العسووووكرية  -

، وعلوووى فاألولويوووة القصووووى للواليوووات المتحووودة هوووي الووودفاع عووون نفسوووها. األمريكيوووة
 : القوات المسلحة أن

 . تطمئن الحلفاء واألصدقاء -
                                                 

197
 -  .WWW.pbs.org/wgbhl/pages/frontline/shows/irag/themes.html   

http://www.pbs.org/wgbhl/pages/frontline/shows/irag/themes.html
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 . ردع التهديدات الموجهة لمصالح الواليات المتحدة وحلفائها وأصدقائها -
 . إلحاق  الهزيمة الساحقة بأعدائنا إذا فشلت سياسة الردع -

ولذلك يجب أن تتتير القوات التي بنيت من أجل ردع األعداء في الحورب البواردة 
أن تتيرت التهديدات واألعداء، وتتحول إلى التركيز بصورة أكبر على كيفية   بعد

 .مواجهة األعداء وليس على مكان خوض الحرب وزمانه
وهذا يعني أن استراتيجية الردع التوي اعتمودت فوي فتورة الحورب البواردة لوم 
تعووود صوووالحة ا ن فوووي مواجهوووة األعوووداء الجووودد، والبوووديل عنهوووا، هوووو التأكيووود علوووى 

التوي أصوبح مجوال عملهوا يشومل كامول . دور األساسي للقووة العسوكرية األمريكيوةال
االتحواد السووفييتي )الكرة األرضية، بعد أن كان مركزاا على إمبراطورية الشر فقوط 

موو  التأكيوود علووى أن الحوورب االسووتباقية        أو الوقائيووة سووتكون هووي (. السووابق
 . على أي عدو محتمل االستراتيجية الجديدة المعتمدة في القضاء

 : ومما تقدم يمكننا أن نورد بعض المالحظات وهي
إن استراتيجية الواليات المتحدة الجديدة ترتكز على أن تكوون القووة الوحيودة فوي  -

العووالم، لتحقيووق حلووم اإلمبراطوريووة األمريكيووة التووي تسووود العووالم دون منووازع، ودون 
 . أي اعتبار للشرعية الدولية

ذأ االسووووتراتيجية مووووا يشووووير إلووووى أن القووووانون والشوووورعية الوووودوليين لووووم تتضوووومن هوووو -
 . سيشكالن الهدف األعلى للسياسة األمريكية

لقووود أعطوووت الواليوووات المتحووودة لنفسوووها، مووون جوووراء اسوووتراتيجيتها الجديووودة، مهوووام  -
مدعوموووة بقووووة عسوووكرية جبوووارة، وموووزودة بطووواب  " حضوووارية وتاريخيوووة وديمقراطيوووة"

 . العالم وشعوبه بين مؤيد لإلرهاب، ومعارض له هجومي، حيث قسمت دول
إن أهوداف االسووتراتيجية العاموة للواليووات المتحودة تظوول واحودة، ومووا يختلوف موون  -

وهنووا . إدارة إلووى أخوورى هووو التكتيووك أو األسوولوب الووذي تنفووذ فيووه هووذأ االسووتراتيجية
يديولوجيته فوي( شخصية الرئيس)تدخل  تنواول  ومزاياأ الخاصة وأسلوبه ومزاجه وا 

 . األمور ومعالجتها سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي



 

185 

 

يتمتو  بوضوعية خاصوة، فهوو أول  بدوشوهنا البد من اإلشارة إلى أن الرئيس 
البيووت  -يحقووق سوويطرة جمهوريووة علووى الحكومووة الفيدراليووة 1928رئوويس منووذ عووام 

ئويس يفووز وهو أول ر . في الفترة الثانية -األبيض ومجلس الشيو  ومجلس النواب
، وحصد عدداا من األصووات أكبور مون 1988بأتلبية التصويت الشعبي منذ عام 

أي رئيس في التاريي األمريكوي، علوى الورتم مون أن هوامش فووزأ علوى كيوري كوان 
فوي  ويلسدونوم  أنه أتعيد انتخابه بأقل أتلبية لهيئة انتخابية منذ الورئيس . طفيفاا 
، بددوشدو أنهووا تمثوول مصوودر قلووق للوورئيس ، إال أن هووذأ الجوانووب ال يبوو1916عووام 

 198.فكل الدالئل تشير إلى أنه يعتقد أنه يمتلك تفويضاا قوياا 
ويمكن تقديم ثالثة احتماالت للتتيير في سياسات األمون القوومي موا بعود إدارة 

 : بوشالرئيس 

في حالة سيطرة المحافظين من الحوزب الجمهووري، سويكون هنواك احتموال  -أ
فوووي سياسوووات األمووون القوووومي، وسيسوووتمر التأكيووود علوووى القواعووود كبيووور لالسوووتمرارية 

 11، وهوووي التفكيووور فوووي إطوووار سياسوووات موووا بعووود بدددوشنفسوووها التوووي اسوووتنتها إدارة 
سبتمبر، والتتيير ضمن الثورة التي أحدثتها فيموا يتعلوق بمفواهيم العالقوات الدوليوة 

 . واألمن القومي

مووووال كبيوووور للتتييوووور، فووووي حالووووة عووووودة الووووديمقراطيين، سوووويكون هنوووواك احت -ب
سبتمبر في العالقات  11وستكون هناك فرصة أوس  لالستفادة من أفكار ما قبل 

لوون تتيووب، وهووي  بددوش لكوون القواعوود التووي اسووتنتها إدارة. الدوليووة واألموون القووومي
القواعد التي فرضت نفسها على العقل األمريكي وفكور األجهوزة ومؤسسوات األمون 

 . القومي
إلوووى تووووريط القوووادمين الجووودد فوووي  بدددوشأن تسوووعى إدارة  االحتموووال الثالوووث -ج

حورب جديودة فوي فترتهوا األخيورة والتعمووق أكثور فوي مسلسول حورب اإلرهواب، وذلووك 

                                                 
198

 - The Bush Doctrine, CBS News, Jan. 20, 2005. 
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من أجل تكريس حالة أمنية ومزاجية يتمكن منها الحزب الجمهوري من البقاء فوي 
الحكووووم، أو أن تحموووول المصووووادفات عمووووال إرهابيووووا جديوووودا يعيوووود إحيوووواء أطروحووووات 

ولون تكوون نتوائج . سبتمبر مباشرة 11افظين الجدد بشكلها الذي فترض عقب المح
 . الوض  في العراق بعيدة عن الحسابات في هذأ االحتماالت الثالثة

إن هووذأ االسووتراتيجية تؤسووس لجملووة موون المبووادىء والمرتكووزات الرئيسووة، التووي 
 : يمكن تلخيصها فيما يلي

دة التوووي ال تنوووازع، هوووذأ القووووة التوووي القناعوووة اليقينيوووة بقووووة الواليوووات المتحووو -
القووووووة العسووووكرية الطاتيوووووة، القووووووة : توووونهض علوووووى ثالثوووووة مقومووووات رئيسوووووة

االقتصوووادية الليبراليوووة الجامحوووة، المشوووروع السياسوووي والثقوووافي الوووذي يتخوووذ 
 . الديمقراطية والحرية: عنواناا رئيساا له

 . ضرورة العمل على من  قيام أي دولة منافسة -
 . ة وقائية ألي قوة مهددة مهما كانت طبيعتهاضرورة توجيه ضرب -

 The American Way ofالعمول علوى نشور قيمهوا ونمووذج عيشوها  -

Life تحت مسميات الحرية والديمقراطية . 

 The National Security Strategyوحوددت وثيقوة إسوتراتيجية األمون القوومي 

of the United States    20/9/2002فوووي  بدددوشالتوووي أعلووون عنهوووا الووورئيس 
 : أولويات السياسة الخارجية األمريكية  فيما يلي

 .تأكيد االلتزام األمريكي بالدفاع عن الحرية والعدالة -1

 . قيادة تحالف دولي لهزيمة اإلرهاب الدولي -2
 . التدخل لحل النزاعات اإلقليمية السائدة في العالم -3
 . احتواء أسلحة التدمير الشامل، ومن  األعداء من استحواذها -4

 . جي  النمو االقتصادي العالمي، بفعل األسواق الحرة والتجارة الحرةتش -5

 . تشجي  الديمقراطية والعمل على نشرها بالقوة -6

 . القضاء على اإلسالم المتطرف -7

 . تطوير مؤسسات األمن القومي األمريكية -8
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وسنتناول فوي الفصول القوادم بشويء مون التفصويل هوذأ األولويوات ووسوائل تحقيقهوا 
 . لتي استخدمتها اإلدارة األمريكية من أجل تحقيق أهدافهاوالذرائ  ا
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 الفصل الثالث 
 الذرائ  األمريكية للتدخل في شؤون العالم

إن فكووورة السووويطرة علوووى العوووالم عنووود صوووان  القووورار األمريكوووي فكووورة قديموووة 
ذريعوة نشور متجددة، فتارة تدخل تحوت ذريعوة التودخل اإلنسواني وتوارة تودخل تحوت 

 .الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وتارة أخرى تدخل تحت تطاء مكافحة اإلرهاب
وقوود باشوورت الواليووات المتحوودة سلسوولة موون التوودخالت العسووكرية، تضوواعفت بشووكل  

مو  اإلشوارة إلوى أن التودخالت . كبير في القرن العشرين والقورن الحوادي والعشورين
( األموريكيتين)صورة في مجالها اإلقليموي العسكرية األمريكية كانت في البداية مح

، لكنووه سوورعان مووا امتوود التوودخل فووي مرحلووة الحوورب البوواردة ومووا مددونرووفقوواا لمبوودأ 
 . تالها ليشمل العالم أجم 

زولتدان ويحصي الكاتب األمريكي، والمناضول مون أجول السوالم والتعواون 
حتوى  1890م التدخالت العسكرية األمريكية فوي شوؤون العوالم منوذ عوا  روسمان

  199.تدخالا  132فيجدها  2003احتالل العراق عام 
وما يهمنا هنا هو الذرائ  والحجوج التوي اتخوذتها اإلدارة األمريكيوة للتودخل 

 :، وأهمها2001أيلول  11في شؤون الدول وخاصة بعد وقوع أحداث 
 (:  فغانستان نموذجا  )محاربة اإلرهاب : المبحث األول

وزارة الخارجية األمريكية تصدر التقارير المختلفة و ات يمنذ أواخر السبعين
مكانيووة مكافحتووه فووي كثيوور موون  عوون الشوورق األوسووط بخصوووي أنموواط اإلرهوواب وا 

 200.الدول العربية وبخاصة في كل من سورية والعراق والسودان وفلسطين وليبيا

                                                 
 -  أن الواليووات : األولووى: ويتضوومن نقطتووين أساسوويتين 1823عووام  مددونروأعلوون عنووه الوورئيس

والنقطوة  ."ريكييناتركوا أمريكا لألم"المتحدة ال تسمح بأي تدخل أوروبي في أمريكا تحت شعار 
  .األوروبيةن الواليات المتحدة لن تتدخل في الشؤون أ: الثانية

  . "قرن من التدخالت العسكرية األمريكية: "بعنوان (4)رقم  نظر الملحقا - 199
 . التقرير السنوا لوزارة الخارجية األمريكية حول اإلرهاب: بعنوان( 5)انظر الملحق رقم - 200
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وأصبحت مكافحة اإلرهاب، هدفاا من أهداف السياسة الخارجية األمريكية 
فأدرج على أعمال . ء الحرب الباردة وكأنه احتل مكانة محاربة الشيوعيةمنذ انتها

الخارجية األمريكية موضوع مكافحة اإلرهاب الذي تنتهجه بعض التنظيمات تير 
الحكوميوووووة، أو الووووودول الداعموووووة لإلرهووووواب، أو الووووودول المصووووودرة أو المسوووووتوردة أو 

، أو المجموعووووات (ريرةالشوووو)المنتجووووة ألسوووولحة الوووودمار الشووووامل، أو الوووودول المارقووووة 
علماا أن استخدام القوة العسوكرية ضود هوذأ التهديودات قود يكوون . اإلرهابية األخرى

 . تير مؤكد، وذلك وفقاا للظروف الدولية
ولعل موا أثوار اهتموام الشوعب األمريكوي بموضووع اإلرهواب ومكافحتوه هوو 

. 1995ن فوي مدينوة أوكالهوموا فوي نيسوا( FBI)تفجير مكتب التحقيوق الفيودرالي 
وهوو . إن رجاالا من أصول شورق أوسوطي هوم المتهموون: " CNNوقد قالت شبكة 

. ما أدى إلى تعودد وجهوات الورأي العوام األمريكوي بالنسوبة إلوى اإلسوالم والمسولمين
وأدى حادث أوكالهوما إلى إصدار مرسوم شامل لمكافحة اإلرهاب، وكأنوه موجوه 

 201".اإلرهاب اإلسالمي"ونه بو جزئياا ضد اإلرهاب الشرق أوسطي، أو ما يسم
تعورض الوداخل ( 1992-1982)وم  العلم أنه على مدار عشور سونوات 

عمووالا إرهابيوواا لووم يقووم بووأي منهووا إسووالميون، بوول أمريكيوووون / 129/األمريكووي إلووى 
  202.التينيون ويسار ويمين ويهود
علوى وثيقوة مكافحوة  بيل كلينتدونوق  الرئيس  1996وفي شهر آب عام 

الووذي يحوورم علووى الشووركات األجنبيووة " قووانون أموواتو" لوودولي المعروفووة بووو اإلرهوواب ا
وقود اقتضوى األموور أن . اسوتثمار أكثور مون أربعوين مليوون دوالر أمريكووي فوي إيوران

تخضوو  الشووركات تيوور األمريكيووة التووي تعموول خووارج األراضووي األمريكيووة للقوووانون 
                                                 

201
تددأثير العوامددل الداخليددة فددي : األمريكيددون واإلسددالم السياسددي ،(1997)، فوووازجددرجس - 

: ، آذار، بيوروت217، العودد 19، السونة المسوتقبل العربوي، صن  السياسة الخارجية األمريكية
 .16مركز دراسات الوحدة العربية، ي

، العووودد المسوووتقبل العربووويإدارة كلينتدددون والقضدددية الفلسدددطينية  ، (1996)، جوووو سدددتور  -3
 .99مركز دراسات الوحدة العربية، ي: انون الثاني، بيروت، ك203
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احتجاجوات كثيورة  األمريكي، وكان ذلوك ضومن سياسوة احتوواء إيوران مموا أدى إلوى
من قبل بعض حكوموات الشورق األوسوط نتيجوة لبوروز الحركوات اإلسوالمية بشوكل 

 . واضح ومعارضتها لسياسة األوضاع القائمة آنذاك
 29ونتيجوووة لعمليوووات حركوووة حمووواس االستشوووهادية فوووي إسووورائيل اسوووتجابت 

" هوابلقموة مكافحوة اإلر " دولة مثلها رؤساء الدول والحكومات والمنظموات الدوليوة 
وكووذلك الحووال . 1996آذار  13التووي عقوودت فووي منتجوو  شوورم الشوويي  بمصوور فووي 

،  1996حزيران  25بعد تفجير القاعدة األمريكية في مدينة الخبر  السعودية في 
بعوود ختووام قمووة الوودول الصووناعية السووب  فووي الوودورة الثانيووة والعشوورين بمدينووة ليووون 

لدول اإلرهاب بكل أشكاله بعد ، حيث أدانت هذأ ا1996حزيران  29-27بفرنسا 
اتفاقها على برنامج يتكون من أربعين نقطة لمكافحوة اإلرهواب والجريموة بوين دول 

 203.العالم
، توم تفجيور سوفارتي كلينتون وفي زمن إدارة الرئيس 1998وفي آب عام 

وظهوور الوورأي العووام األمريكووي وبوودعم . الواليووات المتحوودة فووي كوول موون كينيووا وتنزانيووا
فوووي دعوتوووه إلوووى محاربوووة الحركوووات اإلسوووالمية فوووي أنحووواء الواليوووات  مووون الصوووحافة

المتحووودة ألنهوووا تووودعو إلوووى القضووواء علوووى المصوووالح التربيوووة، وقووود جعووول المسووولمين 
عرضووة للتمييووز العنصوووري والسياسووي علووى اعتبوووار أن المسوولمين معووادون للتووورب 

ضووفة وموون ثووم ربووط هووذا االنفجووار بتنووامي حركووة حموواس فووي ال. وللواليووات المتحوودة
التربية وتزة وحزب ا  في لبنان، ومنظمات إسالمية مسولحة أخورى فوي السوودان 

 . والجزائر
 : حداث  يلول واالهتمام األمريكي بموضور مكافحة اإلرهاب:  وال  

أصوووبحت الواليوووات المتحووودة أكثووور إصوووراراا  2001أيلوووول  11بعووود أحوووداث 
بوصووووفه األولويووووة  علووووى تحقيووووق هووووذا الهوووودف وأكثوووور تركيووووزاا علووووى تحقيووووق األموووون

                                                 
مكانية الحوار، (2000)، كايحافظ - 203 ، ترجمة صالح محجوب إدريس، اإلسالم والغرب وا 

 .78المشروع القومي للترجمة، المجلس األعلى للثقافة ، ي
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ومن ثم أصبح اإلرهاب ومصودرأ، عناصور تنتموي إلوى . االستراتيجية التي تشتلها
ن الووووردود التووووي تفاعلووووت بهووووا الواليووووات . الشوووورق األوسووووط، همهووووا األمنووووي األول وا 

مثوول تفجيوور السووفارات فووي شوورق )المتحوودة موو  األحووداث اإلرهابيووة قبوول هووذا التوواريي 
ينز فوووي الخبووور والهجووووم علوووى المووودمرة كوووول فوووي إفريقيوووا والهجووووم علوووى مقووور الموووار 

كانت تير كافية وتير منسجمة م  هذا الهودف (  في اليمن 2000تشرين األول 
االستراتيجي ومن شوأنها تعوريض األمون القوومي األمريكوي للخطور وأنهوا لوم تشوكل 

 . رادعاا كافياا 
االبن قائمة باألهوداف التوي سووف  بوشحدد الرئيس  25/9/2001وفي 

 12ظمة ومن 11وتتضمن هذأ الالئحة  ،اإلرهاب األمريكية ضدحرب هدفها التست
 204:شخصا وأرب  منظمات خيرية، وهي

 : المنظمات
 (. أفتانستان)القاعدة  -1
 (. الفلبين)جماعة أبو سياف  -2
 (. الجزائر)الجماعة اإلسالمية المسلحة  -3
 (. كشمير)حركة المجاهدين  -4
 (. مصر)الجهاد  -5
 (. أوزبكستان)ركة اإلسالمية األوزبكستانية الح -6
 (. لبنان)عصبة األنصار  -7
 (. الجزائر)المجموعة السلفية للدعوة والقتال  -8
 (. ليبيا)الجماعة اإلسالمية المقاتلة  -9

 (. الصومال)االتحاد اإلسالمي  -10
 (.اليمن)جيش عدن أبين اإلسالمي  -11
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 - http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AD6E3D4B-3D99-41F0-BC10-

2F1C14361E0B.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AD6E3D4B-3D99-41F0-BC10-2F1C14361E0B.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AD6E3D4B-3D99-41F0-BC10-2F1C14361E0B.htm
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 : الشخصيات
 أسامة بن الدن  -1
 (. أبو حفي المصري، صبحي أبو ستة)محمد عاطف  -2
 . سيف العدل -3
 (. مصطفى محمد أحمد)الشيي سعيد  -4
 (. خالد الشنقيطي، محفوظ ولد الوليد)أبو حفي الموريتاني  -5
 . ابن الشيي الليبي -6
 (. طارق، زين العابدين محمد حسين)أبو زبيدة  -7
 (. أبو عبد ا )عبد الهادي العراقي  -8
 . أيمن الظواهري -9

 . ثروت صالح شحاتة -10
 (. عمر الفاتح، فتحي)طارق أنور السيد أحمد  -11
 (.نصر فهمي نصر حسنين)محمد صالح  -12

 :المنظمات الخيرية
 (. مرتبط بالقاعدة)الكفاح /مكتب الخدمات -1
 . منظمة وفا اإلنسانية -2
 (. مؤسسة متركزة في أفتانستان)الرشيد ترست  -3
 شركة تصدير واستيراد)مأمون دركزنلي  -4

أيلوووول نقطوووة تحوووول فوووي االسوووتراتيجية األمريكيوووة،  11لقووود شوووكلت أحوووداث 
وفووي النظووام الوودولي، وذلوووك بووأن أصووبح اإلرهوواب عنصوووراا رئيسوواا للصووراع المسووولح 

رهوووواب الدولووووة الووووذي تقوووووم بووووه )علووووى السوووواحة الدوليووووة  وخاصووووة فووووي أفتانسووووتان، وا 
حتوى إنوه يمكون أن يقوال إن اإلرهواب قود أضوحى بوديالا  (إسرائيل ضد الفلسطينيين
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للحووروب التقليديووة فووي الكثيوور موون الحوواالت علووى السوواحة الدوليووة،  وبخاصووة فووي 
  205.منطقة الشرق األوسط

وتسعى الواليات المتحدة إلى تحويل تنظويم القاعودة إلوى قووة ثابتوة وشوريرة 
لبوسووونة إلوووى الفلبوووين المنتشووور فوووي كووول مكوووان مووون العوووالم، مووون ا( اإلرهووواب)تمثووول 

سواعية إلوى إضوفاء الشورعية علوى أي عمول ... والشيشان وباكستان واليمن ولبنان
 . عقابي تقوم به في أي مكان وزمان

وهنوواك أربعووة أسووباب رئيسووة وراء المرونووة العاليووة التووي يتمتوو  بهووا تنظوويم 
 206:القاعدة وهي

  سددامة بددن الدنأن تعوود القاعوودة رمووزاا للمقاومووة ضوود السوويطرة التربيووة، وموو   -1
يعتبوور مصوودراا حقيقيوواا لإلرهوواب فووي التوورب، فهووو ينظوور إليووه فووي أجووزاء موون العووالم 
سرائيل، وقود  اإلسالمي على أنه الزعيم األوحد الذي يمكن أن يقف بوجه أمريكا وا 
أنشووأت القاعوودة الجبهووة اإلسووالمية العالميووة ضوود اليهووود والصووليبيين فووي سووبيل أن 

عم، وبهووووذأ الطريقوووووة ضووووومنت قاعووووودة جووووواهزة مووووون تحظووووى بأقصوووووى قووووودر مووووون الووووود
المتطوووووعين والمؤيوووودين، ونتيجووووة لووووذلك حظووووي بوووون الدن بوووودعم قوووووي ومتزايوووود موووون 

 . المسلمين العرب وتير العرب
بنووووت القاعوووودة عمقوووواا اسووووتراتيجياا بتوثيووووق الووووروابط موووو  عوووودد موووون المجموعووووات  -2

 ابدن الدنوجوود  اإلرهابية الخطيرة في الشرق األوسط وآسيا، وقد ساعد على ذلك
 . بخبرته العملية وعالقاته الشخصية بزعماء هذأ المجموعات

طبيعووووة أفتانسووووتان، إن تطويووووق اليابسووووة أفتانسووووتان موووون كوووول النووووواحي، وفوووور  -3
للقاعدة حماية سياسية وأمنية وجترافية ال تجدي معها العقوبات الدولية، في حوين 

                                                 
الشدكل الرئيسدي للصدرار المسدلأل فدي : اإلرهداب الجديدد، (2001)، أحمد إبراهيممحمود - 205

  . 45، يناير، ي147، العددالسياسة الدولية، الساحة الدولية
، األفكدددار واألسدددرار..سدددبتمبر 11، (2002)، عبووود المووونعمعيدسددد، محمووود قووودري وسدددعيد - 206

سووبتمبر يوووم تيوور  11: مووذكور فووي .مركووز الدراسووات السياسووية واإلسووتراتيجية بوواألهرام: القوواهرة
 .62وجه العالم، مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية، ي
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وموووووات االسوووووتخباراتية، وضووووعت عزلوووووة أفتانسوووووتان قيووووووداا مهموووووة علوووووى جمووووو  المعل
وخاصوووة بالنسوووبة لألجيوووال الجديووودة مووون رجوووال المخوووابرات الوووذين اعتوووادوا االعتمووواد 

 . على المصادر البشرية
يديولوجياا المنظمات اإلسوالمية العالميوة والمحليوة تيور  -4 تخترق القاعدة مادياا وا 

يوو  الحكوميووة وهووي بووذلك تتوحوود فووي نسوويج التجمعووات اإلسووالمية المنتشوورة فووي جم
أنحاء العالم، في حين تتردد البالد المضويفة مثول بريطانيوا وكنودا وأسوتراليا، وحتوى 

 . الواليات المتحدة في مالحقة الهيئات الخيرية اإلسالمية واألجنبية
وكان من تداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول أن تصاعدت موجات 

ات المتحووودة مووون العنوووف والكراهيوووة ضووود العووورب والمسووولمين، وضووود موووواطني الواليووو
ماليووين  7فيوجوود فووي الواليووات المتحوودة مووا يقوورب موون . أصووول عربيووة أو إسووالمية

مسلم وحوالي مليوناا من العرب المسيحيين، كلهم تعرضوا لالتهام وحملوا مسؤولية 
ماجرى، بحيث أصبح الشارع األمريكي والتربي في حالة  تحفز ضدهم مموا أدى 

ي وا خوور موونظم مثوول إطووالق النووار، كووان إلووى سلسوولة موون الهجمووات بعضووها عفووو 
وحووووادث . ضووحيتها بعووض الموووواطنين األمووريكيين مووون أصووول عربيوووة أو إسووالمية

أخرى اسوتهدفت المسواجد والمحوالت اإلسوالمية والعربيوة، هوذا إضوافة إلوى تعورض 
وقوود انتقلووت هووذأ الموجووات . المراكووز اإلسووالمية للتهديوود موون قبوول بعووض األمووريكيين

 207.ألوروبية وعلى وجه الخصوي إلى بريطانيا وكنداالعارمة للدول ا
العسوووووكرة "هوووووو بوووووروز ظووووواهرة  2001أيلوووووول  11ولعووووول أخطووووور توووووداعيات 

إذ إن الوودول التوي تضووررت مون هووذأ . وشوويوع ثقافوة صووراع الحضوارات" الحضوارية
التووووداعيات أو أنهووووا دخلووووت فووووي خانووووة الثقافووووات الثانويووووة التووووي تهووووددها المركزيووووة 

و الووزوال، وجوودت نفسووها إزاء حالووة نكوصووية مسوولحة، شوورعت الشوومولية بالتفكووك أ
منهووا باتجوواأ تبنووي مشوواري  التسوولح النووووي واسووتخدام الطاقووة النوويووة خاصووة عنوود 

                                                 
، ة الدوليوووةالسياسووو، الحددددث والتدددداعيات:  مريكدددا واإلرهددداب، (2001)، أبووووبكرالدسدددوقي - 207

  .102-101، أكتوبر، ي146العدد 
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يوووران، اللتووووين تحووواول الواليوووات المتحوووودة إيجووواد السووووانح الدوليووووة  كوريوووا الشووومالية وا 
نتواج األزموات لتحجيم أثرهما في تهديد المركز الشمولي المفترض وتقليل مناطق إ

 . في العالم
لقوووود اختلووووف بعووووض المحللووووين األمووووريكيين موووو  المسووووؤولين الرسووووميين فووووي 
اإلدارة فوووي توصووويف مضووومون اإلرهووواب وخاصوووة فيموووا يتعلوووق باالرتبووواط موووا بوووين 
اإلرهوواب واإلسووالم، فعلووى الوورتم موون وجووودأ فووي العديوود موون الوودول ويصوويب العديوود 

رين األمووووريكيين، وعلووووى رأسوووووهم موووون الحضووووارات والثقافوووووات، ولكوووون بعووووض المفكووووو
، يؤكوودون أن اإلرهووواب ال يمثوول شووكالا موون أشووكال الصوووراع صددموئيل هددانتنجتون

الوودولي، بقوودر مووا يمكوون اعتبووارأ جووزءاا موون حووروب المسوولمين سووواء أكووان ذلووك فيمووا 
بيونهم أم بيونهم وبوين تيور المسولمين، وهوي حوروب قود تتحوول وتتطوور إلوى صودام 

وهنواك اتجواأ . م والتورب أو بوين اإلسوالم وبقيوة العوالمكبير للحضارات بوين اإلسوال
آخر يرى أنه ال توجود حورب حضوارية عموديوة بوين اإلسوالم والتورب، ولكون توجود 
حوووورب أفقيووووة بووووين متطوووورفين ومعتوووودلين داخوووول الحضووووارات الكبوووورى مثوووول الحضووووارة 

فووووالمتطرفون يشوووونون . إلووووي..اإلسووووالمية والتربيووووة المسوووويحية واليهوديووووة والهندوسووووية
208.حرب على المعتدلين سواء من أبناء حضارتهم أم من تيرهمال

 

إن هووذأ المقوووالت تهموول الجانووب االقتصووادي، حيووث إن الفشوول فووي تنميووة 
البلدان الفقيورة يضوعف شورعية األنظموة ويقووي النزاعوات السياسوية علوى حود سوواء 

ن . مووا بووين بلوودان الجنوووب ضوود بعضووها بعضوواا أو مووا بينهووا وبووين بلوودان الشوومال وا 
الفشوول االقتصووادي يضوواف إليووه النووزاع الووديني أو العرقووي، اللووذان يشووكالن إذا مووا 

وينووتج عوون ذلووك، ال محووال، . اجتمعووا الوقووود إلشووعال منوواطق التوووتر واالضووطراب
وأكثور . متطرفون بائسون يائسون ومقاتلون شباب وحروب مدنيوة وفوضوى عارموة

 : األسباب التالية ما تنتشر مناطق التوتر هذأ في الجنوب إذ إنها وليدة
 . انخفاض العمليات التجارية وأزمات الديون -

                                                 
208

 . 51-50، يذكرأ ، أحمد إبراهيم، مرج  سبقمحمود - 
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تسووووليح أنظمووووة الجنوووووب ضوووود األعووووداء المحليووووين واالنفصوووواليين فووووي  -
 . الداخل

 . أخذ موقف من النزاعات العرقية أو الدينية وتتليب فريق على آخر -
ن ظاهرة اإلرهاب ما كانت لتنشأ لو أن الواليات المتحدة أعادت النظور  وا 

اسوووووتها حيوووووال العووووورب والمسووووولمين وال سووووويما فيموووووا يتعلوووووق بقضووووواياهم الرئيسوووووة بسي
  209:التالية

اسوووتخدام الووودين وبعوووض التنظيموووات وحتوووى الووودول اإلسوووالمية أدوات مبرمجوووة  -1
وكووذلك دعووم األنظمووة اإلسووالمية . لتحقيووق أتووراض سياسووية واقتصووادية واجتماعيووة

 . المعادية للديمقراطية وحقوق اإلنسان
سرائيل، سياسياا واقتصادياا وعسكرياا، ودعوم سياسواتها االسوتيطانية ضود تبني إ -2

الشعب الفلسطيني، وتأييد عملياتها الوحشوية فوي مواجهوة االنتفاضوة المدنيوة ومون 
 . ثم المقاومة المسلحة

محاصوورة العووراق وفوورض عقوبووات جووائرة عليووه بوودعوى امتالكووه أسوولحة الوودمار  -3
 . له، وهو ما تحقق فعلياا الشامل، والتهديد بتزوأ واحتال

التهديووود بتأديوووب إيوووران بووودعوى دعمهوووا لإلرهووواب ومباشووورتها برنامجووواا لتصوووني   -4
( سوورية، لبنوان، الويمن، السوودان، الصوومال)األسلحة النووية، وتهديد دول أخورى 

أو لووووودعمها منظموووووات " اإلرهابيوووووة"بتووووودابير رادعوووووة لتهاونهوووووا فوووووي قمووووو  المنظموووووات 
 . المقاومة ضد إسرائيل

إن هووذأ السياسووة المعاديووة للعوورب والمسوولمين سووتؤدي إلووى تضووييق فووري 
 . الحوار والوئام، وربما تؤدي إلى مزيد من التوتر والجفاء والصدام

ومن الوقائ  الثابتة أن الفكر اليميني السائد في اإلدارة األمريكية تتجاذبوه 
هووووذا الخلوووويط  أي أن. أفكووووار ليبراليووووة، وتصووووورات دينيووووة وموضوووووعات راديكاليووووة

                                                 
العورب )، مقالوة فوي كتواب مشدكلة عالقدة:  مريكدا والمسدلمون، (2002)، عصوامنعمان - 209

  .314مركز دراسات الوحدة العربية، ي: ، بيروت(أيلول 11والعالم بعد 
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المشوووأ لفكوور القيووادة األمريكيووة انطالقوواا موون تووزاوج اإلرث النظووري السياسووي الووذي 
حملووووه الفريووووق الحوووواكم داخوووول اإلدارة األمريكيووووة موووو  النزعووووة العسووووكرية المناهضووووة 

 . لإلرهاب في الظروف التاريخية المعاصرة
لقووود أظهووورت الحووورب األمريكيوووة ضووود تنظووويم القاعووودة وحركوووة طالبوووان فوووي 

تانستان، وما تالها من إقامة قواعد أمريكية فيها وفي عدة دول أخرى فوي آسويا أف
الوسووطى والقوقوواز، أن الواليووات المتحوودة قوود اسووتتلت ضووربات الحووادي عشوور موون 

لتعزيز نفوذها العالمي، وعلى وجه الخصوي هيمنتها على مناطق  2001أيلول 
يوووووة جيواسوووووتراتيجية آسووووويا الوسوووووطى والخلووووويج وبحووووور قوووووزوين، وذلوووووك لتمتعهوووووا بأهم

ففوووووي منطقوووووة الخلووووويج العربوووووي، وبالتحديووووود مووووو  السوووووعودية، فووووو ن . وجيواقتصوووووادية
. حووول الحوورب ضوود اإلرهوواب قوود وتوورت العالقووات معهووا بددوشأطروحووات الوورئيس 

حتى وصل األمر إلى أن انتقدت صحيفة نيويورك تايمز األمريكيوة بقووة موا قالوت 
إن األموووال والرجووال : ي افتتاحيتهوواوقوود جوواء فوو. عنووه تسووامح المملكووة موو  اإلرهوواب

 سددامة بددن السووعوديين الووذين قوودموا بموافقووة الريوواض سوواعدوا علووى إنشوواء منظمووة 
 210.اإلرهابية وعلى استمرارها الدن
 :التوجر األمريكي نحو مجلس األمن: ثانيا  

استصوودرت الواليووات المتحوودة موون مجلووس األموون سلسوولة موون القوورارات الداعمووة 
الوذي  2001أيلول  28الذي صدر في  1373فجاء القرار . لحربها ضد اإلرهاب

يلووزم الوودول بتجميووود األموووال والمووووارد المملوكووة لكووول موون يرتكوووب عمووالا إرهابيووواا أو 
ويحظور . يحاول ذلك أو يشارك فيه أو يسهله، ولمن يتبعه من أشخاي وكيانوات

                                                                                                                     
 - األب وقود  جدور  بدوشولة عن دائورة االتحواد السووفييتي فوي عهود ؤ مس كونداليزا رايس دتع

أحوود  بددول وولفيتددزاطلعووت علووى الفكوور الماركسووي بسووبب إتقانهووا اللتووة الروسووية، وكووذلك يعتبوور 
فيمثول النزعوة الصوهيونية المتطرفوة فوي اإلدارة  ريتشدارد بيدرلات، أما ياليساريين في عقد الستين

  .األمريكية

، العودد شوؤون األوسوط، السياسة الخارجيدة األمريكيدة بعدد  يلدول، (2002)، هيثممزاحم - 210
 .188-187ي    ، صيف،107
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هم فوي عليها تقديم أي دعم صريح أو ضمني لهؤالء، ويوجوب عليهوا تجوريم أعموال
قوانينهووووا الوطنيووووة ومحوووواكمتهم بمقتضوووواها، ويطالبهووووا باإلسووووراع بتوقيوووو  االتفاقيووووات 

ويطالبهوا بتبوادل المعلوموات األمنيوة فيموا بينهوا، وتزويود . الدولية لمكافحة اإلرهاب
لجنة مكافحة اإلرهاب بالتقارير الدورية عن اإلجراءات التنفيذية ذات الصلة وفيما 

 211.ن تاريي صدور القرارال يتجاوز ثالثة أشهر م
وهنوووا نووورى أن القووورار الموووذكور يضووو  تحوووت طائلوووة الفصووول السووواب  مووون ميثووواق 

الوووودعم "و " المحاولووووة"األمووووم المتحوووودة أعموووواالا لووووم تحوووودد علووووى وجووووه الدقووووة، تشوووومل 
. ، وتنتقل من المعاقبة على الفعل المباشر إلى محاكموة النيوات والسورائر"الضمني

ثوواق موون اجتموواع مجلووس األموون فووي حالووة العوودوان، ويسووتبق أيضوواا مووا يقتضوويه المي
 . وفي هذا مسي بالسلم واألمن الدوليين

الوووذي نوووي علوووى تقوووديم المسووواعدات التقانيوووة والماليوووة  1377ثوووم جووواء القووورار 
والتنظيمية والتشريعية الالزمة لمختلف دول العالم في حربها علوى اإلرهواب، ومون 

وفوووي هوووذا تووودخل فوووي الشوووؤون ". يوووةقووووانين نموذج"ضووومنها مسووواعدتها علوووى إعوووداد 
الووذي نووي علووى أن تواصوول لجنووة مكافحوووة  1390وجوواء القوورار . الداخليووة للوودول

اإلرهووواب تحوووديث الئحتوووي األشوووخاي والتنظيموووات ذوي الصووولة باإلرهووواب، وفكووورة 
إعوووداد القووووائم هوووي فكووورة منحوووازة ألن مووون يصووونف لووويس معصووووماا هوووو نفسوووه مووون 

  212.التصنيف
أكبر ميزانيوة دفاعيوة للواليوات المتحودة  2002في أيار وقد أقري مجلس النواب 

، 2003مليووار دوالر لعووام / 383/، بلتووت قيمتهووا رونالددد ريغددانمنووذ إدارة الوورئيس 
ووافووق المجلووس أيضوواا علووى زيووادات . أي بزيووادة خمسووين مليووار دوالر عوون سووابقتها

                                                 
211

 http://www.un.org/arabic/terrorism/index.html:  على 1373نظر ني القرار ا - 

212
   http://uninfo.state.gov/arabic/tr/112.unrsl.htm: على 1377نظر ني القرار ا - 

 http://uninfo.state.gov/arabic/tr/0117.unrsh.htn  :  على 1390ر وني القرا        
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ار دوالر فووي مليوو/ 450/متتاليووة فووي ميزانيووة الوودفاع للسوونوات األربوو  المقبلووة لتبلووغ 
 2007.213عام 
 :اإلرهاب التصور األمريكي لمكافحة: ثالثا  

إن الموقوف المعلوون للواليوات المتحوودة هوو تفضوويل التحورك متعوودد األطووراف إذا 
ال فوو ن الواليووات المتحوودة ستتصوورف منفووردة إلزالووة التهديوود وأكوودت . كووان ممكنوواا، وا 

ا موون الوسووائل لمكافحووة أحووداث أيلووول أولويووة اسووتخدام القوووة العسووكرية علووى تيرهوو
 . اإلرهاب

وتحولت االستراتيجية األمريكية من سياسوة الوردع المتبوادل التوي كانوت سوائدة 
زموون الحوورب البوواردة إلووى سياسووة جديوودة تقوووم علووى الوودفاع الصوواروخي والضووربات 
الوقائية، وتم إسقاط مبدأ عدم توجيوه الضوربة النوويوة وأدخلوت سياسوة السوعي إلوى 

محوور )بوالقوة فوي الوبالد التوي صونفتها الواليوات المتحودة علوى أنهوا تتيير األنظمة 
يران وكوريا الشمالية(الشر  . ، وهي العراق وا 

لقود لجوأت الواليووات المتحودة إلووى صويتة خطيورة فووي تقسويم العووالم إلوى فووريقين، 
، وموون لوويس موو  واشوونطن فهووو موو  دول محووور الشوور "فموون لوويس معنووا فهووو ضوودنا"

هووذا المنطووق المخوول . لجميوو  صوونوف العقوبووات األمريكيووةويعوورض نفسووه بالتووالي 
والمفرط في التبسيط جعل االختيار بين الواليات المتحدة واإلرهاب، وبدا االختيار 
ثنائيووواا علوووى الووورتم مووون عووودم كونوووه كوووذلك، فمووون لووويس مووو  الواليوووات المتحووودة لووويس 

ديود مون بالضرورة م  اإلرهاب، وهذا المنطق ذاتوه هوو الوذي يوؤدي إلوى شوعور الع
  214.أصدقاء واشنطن باإلحباط السياسي

وحوودثت تتييوورات عميقووة فووي مفوواهيم األموون القووومي األمريكووي وسياسوواته عبوور 
إن مهمووة الوودفاع عوون أمتنووا قوود تتيوورت : "بقولووه جددور  دبليددو بددوشعنهووا الوورئيس 

فأعووداء الماضووي احتوواجوا إلووى جيوووش عظيمووة وقوودرات صووناعية كبيوورة . دراماتيكيوواا 
                                                 

 .2002أيار  26،  الوسطمجلة  - 213

، األهورام  ماذا حدث للعدالم  : سبتمبر 11عام على اعتداءات ، (2002)، إبراهيمناف  - 214
11/9/2002. 
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أموووا ا ن فووو ن شوووبكات خفيوووة مووون األفوووراد ب مكانهوووا جلوووب الفوضوووى . التهديووود أمريكووو
  215".والمعاناة الكبرى لشواطئنا وذلك بتكلفة تقل عن ثمن شراء دبابة واحدة

طرق القضاء على اإلرهاب " استراتيجية األمن القومي األمريكي"وتحدد وثيقة 
 216:والقضاء على المنظمات اإلرهابية بما يلي

والمسوووتمرة، باسوووتخدام جميووو  عناصووور القووووة القوميوووة الخطووووات المباشووورة  -1
والدوليوووة وسووويكون التركيوووز األول علوووى المنظموووات اإلرهابيوووة ذات األفووورع 

واإلرهواب الوذي ترعواأ الودول التوي تحواول الحصوول علوى أسولحة . الدولية
 . الدمار الشامل أو استخدامها

م علوووى الووورتم مووون أن الواليوووات المتحووودة تسوووعى إلوووى الحصوووول علوووى دعووو -2
المجتم  الودولي، إال أنهوا لون تتوردد فوي اتخواذ خطووات مون جانوب واحود، 

حقنوووا فوووي الووودفاع عووون الووونفس وتسوووديد الضوووربة "إذا لوووزم األمووور، لممارسوووة 
األولى ضد اإلرهوابيين لمونعهم مون إلحواق األذى بمواطنينوا وبلودنا، ومنو  

ول، أية رعاية أو دعم، أو توفير المالذ لإلرهابيين، عون طريوق إقنواع الود
 . أو إرتامها على قبول تولي مسؤولياتها السيادية

 . شن حرب أفكار لالنتصار في المعركة ضد اإلرهاب الدولي -3

وأفضوول دفوواع هووو الهجوووم الجيوود، موو  تعزيووز أموون الواليووات المتحوودة الووداخلي 
 . لحمايتها من االعتداءات والعمل على ردعها

كبووور منوووذ إقاموووة إدارة إعوووادة تنظووويم للمؤسسوووات األمنيوووة الحكوميوووة هوووو األ -4
لمجلوس األمون الووطني ووزارة الودفاع، ( 1953-1945) ترومدانالرئيس 

 : ويتركز هذا التوجه نحو
 . إدارة أمن داخلي جديدة -

                                                 
سوبتمبر  17في  كيكلمة الرئيس بوش في تقديمه لوثيقة استراتيجية األمن القومي األمري - 215

2002. 

216
، سلسولة قضوايا اسوتراتيجية استراتيجية األمدن القدومي األمريكدي، (2003)، منيورالحمش - 

   .8المركز العربي للدراسات االستراتيجية، ي: ، دمشق(26)
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 .قيادة عسكرية موحدة -

 . إعادة ترتيب أساسية لمكتب التحقيقات الفيدرالي -

 . التعاون م  المواطنين والقطاع الخاي -

للطوووووارئ علووووى نحووووو أفضوووول، وتعزيووووز النظووووام  هووووذا إلووووى جانووووب تنظوووويم إدارة
 . الصحي

 . دعم الحكومات األخرى ومدها بأية مساعدة يمكن توفيرها -5
استمرار العمل م  المنظموات الدوليوة والمنظموات تيور الحكوميوة والودول  -6

األخووورى لتووووفير المسووواعدات اإلنسوووانية والسياسوووية واالقتصوووادية واألمنيوووة 
كووووي ال يتعوووورض مواطنوهووووا موووورة أخوووورى  الالزمووووة إلعووووادة بنوووواء أفتانسووووتان

 . إلساءة المعاملة، وعدم تهديدها لجيرانها وتوفير المالذ لإلرهابيين

إنوه لهزيموة التهديود الوذي : يقول في هوذأ الوثيقوة بوشوعلى الرتم من أن الرئيس 
يمثلووووه اإلرهوووواب يجووووب االسووووتفادة موووون كوووول أدوات الترسووووانة األمريكيووووة، ف نووووه ركووووز 

إللحوواق الهزيمووة بووذلك التهديوود علينووا أن : "ات العسووكرية بقولووهباألسوواس علووى األدو 
القوووة العسووكرية، دفاعووات داخليووة أفضوول، إنقوواذ )نسووتفيد موون كوول أداة فووي حوزتنووا 

 217(".القانون، المخابرات، وجهود حثيثة لقط  التمويل عن اإلرهاب
 218:وتعتمد اإلجراءات تير العسكرية لمكافحة اإلرهاب على

 . لواس التعاون الدولي ا -1
تقووووويم المعلوموووووات الخاصووووة وتحليلهوووووا ب مكانووووات المجموعوووووات اإلرهابيوووووة  -2

 . والدول الراعية لإلرهاب وأهدافها

 . مراقبة تحركات األفراد المشتبه بهم ومتابعتها واألموال والمواد المشبوهة -3

 . عمليات رجال الشرطة -4

                                                 
سبتمبر  17قومي األمريكي في ستراتيجية األمن الافي تقديمه لوثيقة  بوشكلمة الرئيس  - 217

2002. 

، شووؤون األوسووط، العوودد النظددام الدددولي بعددد الحددرب علددى العددراق، (2005)رك، موواهيلددر - 218
 .170ستراتيجية، يمركز الدراسات اال: ، بيروت118
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 . اإلجراءات القضائية -5

ن القومي األميركية ونظيراتها عمليات التنسيق والتعاون بين وكاالت األم -6
 . في الدول األخرى

وعلى مستوى المواجهة الفكرية تقوم استراتيجية الواليوات المتحودة فوي مكافحوة 
اإلرهوواب علووى نشوور مفهومهووا لإلرهوواب الووذي يقوووم علووى جعوول كوول صووور اإلرهوواب 
وأعمالوووووه تيووووور مشوووووروعة وذلوووووك حتوووووى يووووورى الجميووووو  اإلرهووووواب مسووووواوياا للعبوديوووووة 

واإلبادة العنصرية وتيرها من أنواع السلوك المستهجن الذي يجب على والقرصنة 
وتتجووه تلووك االسووتراتيجية فووي . الجميوو  أن يعارضووه ويقاومووه ويمتنوو  موون مسوواعدته

شووقها الفكووري إلووى التركيووز علووى العووالم اإلسووالمي وحكوماتووه باعتبووار أن الظووروف 
و دعمووه وترويجووه واألوضوواع واإليووديولوجيات التووي تفضووي إلووى ظهووور اإلرهوواب أ

توجوووووووود فووووووووي العووووووووالم اإلسووووووووالمي، وذلووووووووك لضوووووووومان أن ال تجوووووووود تلووووووووك األوضوووووووواع 
 219.واإليديولوجيات أرضاا خصبة في أي بلدان ذلك العالم اإلسالمي

وتعمل الواليات المتحدة على تعزيوز التحوالف الودولي لهزيموة اإلرهواب والعمول 
وفوي هوذا يقوول . ئهاعلى من  االعتداءات الموجهوة ضود الواليوات المتحودة وأصودقا

وهوذأ . لقد شنت الحرب علينا، خلسة وبالخوداع، والقتول:  "بوش الرئيس األمريكي
أمووة مسووالمة، ولكنهووا عنيفووة عنوودما يثووار تضووبها، والنووزاع بوودأ فووي توقيووت ا خوورين 

وهوووو بوووذلك يعلووون " . وشوووروطهم، وهوووو سوووينتهي بطريقوووة وتوقيوووت نختارهموووا   نحووون
ن، والعودو لويس نظامواا سياسوياا واحوداا، أو شخصواا أو القتال ضد اإلرهوابيين الودوليي

العوودو اإلرهوواب المقصووود والعنووف المحوورك سياسووياا، وموجووه . دينوواا، أو إيديولوجيووة
 . ضد األبرياء

                                                 
رؤيددة : مكافحددة اإلرهدداب ومسددتقبل الحددوار بددين الحضددارات، (2003)، مصووطفىعلددوا - 219

 .60، أبريل، ي15، العدد النهضة، عربية
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وأن " ال توجووود قضوووية تسوووو  اإلرهووواب"واسوووتراتيجية األمووون القوووومي تؤكووود علوووى أنوووه 
ئووك الووذين يووأوونهم علووى الوورتم ال تفوورق فيمووا بووين اإلرهووابيين وأول"الواليووات المتحوودة 

 ". من معرفتهم بهم أو تقديم المساعدة لهم
 : الوسائل التي تتبعها الواليات المتحدة لتحقيق  هدافها: رابعا  

السياسوووة األمريكيوووة المعلنوووة فوووي مجوووال مكافحوووة اإلرهووواب تقووووم علوووى مبوووادىء 
اإلرهابيوة أو  عدم تقديم أي تنازالت أو عقد أية اتفاقيات مو  الجهوات: رئيسة منها

موووون يوووودعمها، ومحاكمووووة اإلرهووووابيين محاكمووووة عادلووووة، وعووووزل الوووودول التووووي توووودعم 
اإلرهاب والضتط عليها إلجبارها على التخلي عن سلوكها أو حتى استخدام القوة 
ضووودها بتووورض تتييووور نظامهوووا وسياسوووتها، ودعوووم جهوووود الووودول األخووورى الحليفوووة 

 220.والصديقة في مجال مكافحة اإلرهاب
تحقيووق األهووداف المشووار إليهووا آنفوواا سوووف تعموول الواليووات المتحوودة  وموون أجوول

 221:على
 . قيادة التطلعات نحو الكرامة اإلنسانية -1
تعزيووز التحالفووات موون أجوول االنتصووار علووى اإلرهوواب الوودولي، والعموول موون  -2

 . أجل من  وقوع هجمات ضدنا أو ضد أصدقائنا

 . العمل م  ا خرين لنزع فتيل النزاعات اإلقليمية -3

منوو  أعوودائنا موون تهديوودنا أو تهديوود حلفائنووا أو أصوودقائنا باسووتخدام أسوولحة  -4
 . الدمار الشامل

العمل من أجل حقبة جديدة من النمو االقتصادي على المستوى العالمي  -5
 . من جراء إقامة التجارة الحرة

                                                 
220

 -   US Counterterrorism Policy, Counterterrorism Office, State Department,    

www.state.gov/s/ct.  
                                                                                                         

: الوووووورابط ، علووووووى 2002وثيقووووووة اسووووووتراتيجية األموووووون القووووووومي األمريكووووووي للعووووووام : انظوووووور - 221
 www.google.com . 

http://www.google.com/
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توسي  دائرة التنمية والتطوير وذلك بفتح المجتمعات وبناء البنيوة التحتيوة  -6
 . ةللديمقراطي

 . تطوير آليات العمل التعاوني من مراكز القوة الدولية األخرى -7

إحوووداث تتييووورات فوووي مؤسسوووات األموووون القوووومي األمريكوووي لتمكينهوووا موووون  -8
اإليفاء بمتطلبات التحوديات التوي تواجهنوا والفوري المتاحوة لنوا فوي القورن 

 .الحادي والعشرين

تووروي فووي اتخوواذ أي وممووا تقوودم نوورى أن الواليووات المتحوودة كانووت تفتقوود إلووى ال
والووذي يحتوواج إلووى التخطووويط . قوورار لشوون هجوووم عسووكري علووى تنظوويم إرهووابي مووا

السوووليم ودراسوووة اإلمكانوووات المتاحوووة مووون حيوووث العتووواد والموووال، وخصوصووواا عنووودما 
يتعلووق األمووور بوجوووود تنظيمووات إرهابيوووة علوووى الحوودود بوووين الووودول، ألن اإلرهوووابيين 

ل على دعم أو رعاية من بعوض الودول يتمكنون من عبور الحدود بحرية والحصو 
أوعودم تمكون تلوك الودول المجواورة مون فورض سويطرتها ورقابتهووا . المجواورة األخورى

الضووووعيفة أو "الوووودول : علووووى أراضوووويها وحوووودودها وتسوووومى عووووادة مثوووول هووووذأ الوووودول
وفوووي بعوووض الحووواالت تموووارس القووووة العسوووكرية علوووى الووودول الداعموووة أو ". الفاشووولة

ى ما يسومى الودول الضوعيفة أو الفاشولة، وهوو موا قاموت بوه الراعية لإلرهاب أو عل
 . الواليات المتحدة في أفتانستان والعراق

وموون هنووا نوودرك أن مووا تقدمووه الواليووات المتحوودة األمريكيووة موون صووياتات 
سياسووية إلعووادة تشووكيل خارطووة الصووراع فووي المنطقووة وفووي الشوورق األوسووط عموموواا 

االنتصوووار علوووى "و" خارطوووة الطريوووق"و " الشووورق األوسوووط الجديووود"تحوووت مسوووميات 
وكووذلك تووداول مفوواهيم الحريووة والديمقراطيووة والتعدديووة وتيرهووا يوودخل فووي " اإلرهوواب

أو نظوام العورابين وتيرهوا، " المراكوز"هذا اإلطار الذي يحاول أن يعيودنا إلوى نظوام 
ولعل ما حدث في أفتانستان والعراق وما حودث موؤخراا فوي لبنوان وطبيعوة التهيويج 

ي للسوويطرة علووى أموواكن األزمووات ومحاولووة السوويطرة علووى ا ثووار التووي تركهووا التربوو
فشووول العووودوان اإلسووورائيلي علوووى لبنوووان وبوووروز حوووزب ا  كقووووة مقاوموووة تهووودد نظوووام 
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شوووكالية التعووواطي معهوووا مووون  المركزيوووة األمريكيوووة اإلسووورائيلية، يؤكووود هوووذأ الحقيقوووة وا 
 .  منطلق األزمة والحل

 : ومكافحته، نورد المالحظات ا تيةوفيما يخي موضوع اإلرهاب 
إن الهجمات التوي أصوابت الواليوات المتحودة، لوم تحصول مون قبول دولوة معينوة،  -

ولم تتبن أي دولوة مسوؤولية تلوك الهجموات، لتصوبح بورأي القوانون الودولي معتديوة، 
مون هنوا فوو ن مبودأ الودفاع عوون الونفس، وهوو مبوودأ صوريح وواضوح فووي ميثواق األمووم 

الذي يني على مبدأ الودفاع عون الونفس فقوط فوي حوال تعرضوت ( 51م )المتحدة 
أيلوول،  11وهوذا موا لوم يحصول فوي حالوة . دولة لهجوم أو عودوان مون دولوة أخورى

وبالتالي ف ن أي مسو  قانوني باستخدام هوذا المبودأ، يكوون سواقطاا قانونيواا وفقهيواا، 
اا المتعلقوة بمكافحوة وال يمكن للواليات المتحدة التوذرع بوأي اتفاقيوة دوليوة وخصوصو

اإلرهاب واستعمالها كحجة قانونية، السوتخدامها القووة ضود أفتانسوتان أو أي دولوة 
 222.أخرى

إن اللجوء إلى القوة ألخذ المطلوبين عنوة، أو لتتيير أنظمة الحكم، هو انتهاك  -
فاضووح لميثوواق األمووم المتحوودة والقووانون الوودولي العووام المعاصوور الووذي حوورم العوودوان 

لووووذلك تعوووود الحوووورب األمريكيووووة ضوووود . سووووتخدام القوووووة فووووي العالقووووات الدوليووووةومنوووو  ا
أفتانسووتان والعووراق عووودة إلووى منطووق القوورون الوسووطى، حيووث سوواد منطووق قووانون 
القوة على ما عداأ، وتعتبر هذأ الحرب أيضاا عودة إلى سياسوة شوريعة التواب، إذ 

 . إن القوي يأكل الضعيف

ضووح لإلرهوواب يعطووي الحكومووة األميركيووة موون تعريووف وا 1373إن خلووو القوورار  -
، وحسوووب الفهوووم األميركوووي لوووه، وذلوووك عبووور 1368صوووالحيات واسوووعة عبووور القووورار 

تطبيوووووق تعريوووووف اإلرهووووواب وفقووووواا للمفهووووووم األميركوووووي، بحيوووووث يطوووووال فقوووووط األفوووووراد 

                                                 
، جريووودة المسدددؤولية الدوليدددة بدددين قدددوة القدددانون وقدددانون القدددوة، (2001)، كموووالحمددداد - 222

 .5-4، ي22/11/2001، تاريي /1864/داألنباء، العد
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والمقاومين والمناضلين الذين يودافعون عون أرضوهم فوي مواجهوة االحوتالل، وتبقوى 
 . ب الدولة بعيدة عن أي عقوبة أو مالمةالدول التي تمارس إرها

 : الحملة األمريكية على  فغانستان: خامسا  
وزيووور الخارجيوووة الباكسوووتاني قووود أعلووون أن مسوووؤولين أموووريكيين كبووواراا كوووان 

مون أن إجوراءاا عسوكرياا كوان  2001يوليوو /حذروا الباكستانيين فوي منتصوف تمووز
أن التخطوووويط لتووووزو  يخطووووط ضوووود أفتانسووووتان فووووي منتصووووف أكتوووووبر، ممووووا يعنووووي

  2001.223أيلول  11أفتانستان قد تم قبل أحداث 
وفوووي ظووول التحقيقوووات التوووي تجريهوووا اللجنوووة المكلفوووة بوووالتحقيق فوووي أحوووداث 
الحادي عشر من أيلول التي أظهرت مجموعة من الحقائق المثيرة كوان مون بينهوا 

الوورئيس موون أن فريووق  كوندددوليزا رايددسمووا أعلنتووه مستشووارة األموون القووومي السووابق 
كوان قود وافوق قبول أسوبوع مون أحوداث أيلوول علوى مخطوط عسوكري لمكافحوة  بوش

اإلرهوواب، ممووثالا فووي أفتانسووتان وتووم تحديوود حركووة طالبووان سوولفاا كهوودف عسووكري، 
وتزامنوووت هوووذأ التحقيقوووات مووو  وقووووع تفجيووورات مدريووود، ومووو  انعقووواد موووؤتمر بووورلين 

 2004.224إلعادة إعمار أفتانستان في آذار 
سووووووبتمبر بصووووووماتها علووووووى كوووووول المسووووووتويات،  11عتووووووداءات لقووووود تركووووووت ا

. السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية، وفي الساحتين األمريكيوة والدوليوة
ن تووداعيات تلووك الهجمووات تركووت وسووتترك آثوواراا واضووحة علووى المسووتقبل الجيووو  وا 

فووي آسوويا الوسووطى ومنطقووة جنوووب توورب آسوويا، وخصوصوواا فووي المنوواطق  يسياسوو
ن . خموووووة ألفتانسوووووتان مووووون إيوووووران إلوووووى روسووووويا وباكسوووووتان وحتوووووى الصوووووينالمتا وا 

التووداعيات التووي أعقبووت الهجمووات، صووورت العووالم وكأنووه علووى وشووك الوودخول فووي 
العوالم )والعالم األقل حضوارة مون التورب ( الترب)حرب دينية، بين العالم المتمدن 

 (.  اإلسالمي
                                                 

 .53للنشر، ي ، دار األحمديسبتمبر األكذوبة الكبر  11، (2003)، محمد صفي - 223
224

،  فغانسدددتان بعدددد عدددامين مدددن االحدددتالل األمريكدددي، (2004)محمووود ميووورة، أعبدددد الحلددديم - 
 .182ي ،157العدد  القاهرة، ،السياسة الدولية
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دارة األمريكيووة لتووزو وكانووت هجمووات سووبتمبر قوود أعطووت مسوووتاا قويوواا لووإل
وعد ذلوك عودواناا علوى روح  2001أفتانستان، بسبب تدمير تماثيل بوذا في شتاء 

التسووامح الووديني والتعدديووة العقائديووة التووي تتخووذها الواليووات المتحوودة سووتاراا لضوورب 
 . األديان كلها من أجل العولمة

 :  سباب االهتمام األمريكي بأفغانستان -
أن يكووووون مسوووورح العمليووووات المعلوووون والمتوقوووو  لوووويس موووون بوووواب المصووووادفة 

 ". أفتانستان"للحملة األمريكية ضد اإلرهاب، 
السياسوي يجعول هوذا البلود علوى  -وليس من باب المصادفة، أن التمواس الجترافوي

 : تخوم اهتمامين أمريكيين استراتيجيين
. ةفتح طريوق إلوى آسويا الوسوطى يكوون بعيوداا عون السويطرة الروسوية، واإليرانيو -1

 :ويهدف هذا الطريق إلى
 . مد السيطرة األمريكية إلى منطقة تنية بالمواد الخام -
رفوووو  يوووود روسوووويا عوووون احتكووووارات الوووونفط والتوووواز، ممووووا يوجووووه ضووووربة إلمكانووووات  -

 . االقتصاد الروسي ونهوضه من أزماته
 . إضعاف الموق  اإلقليمي إليران وتشديد الطوق عليها -
يوووة لجهوووة مراقبوووة نموووو القووووة فوووي دول ثوووالث صووونفتها الوووتحكم بالتوازنوووات الدول -2

 225.الهند، الصين، وروسيا: الدراسات المستقبلية األمريكية، دوالا خصماا، هي
 1999وكانووت وزارة الوودفاع األمريكيووة قوود نشوورت فووي شووهر تشوورين األول 

إن واشووونطن كانوووت تنظووور إلوووى آسووويا الوسوووطى، كمصووودر قلوووق : "تقريوووراا جووواء فيوووه
تحاد السوفييتي، لكون األمور تبودل ا ن بعود اسوتقالل جمهورياتهوا ومخاوف أيام اال

وأصبحت هذأ المنطقوة تحظوى باهتموام وثيوق فوي التفكيور االسوتراتيجي األمريكوي، 
الذي يتمركز حول تدفق النفط إلى الواليات المتحودة، دون مواجهوات عسوكرية مو  

                                                 
التطدورات األخيدرة فدي الواليدات " ، ورقة عمل قدمت إلوى نودوة (2002)، نوافالموسوا - 225

مركوز : يوروتأيلوول، ب 11العرب والعالم بعود : ، منشورة في كتاب"المتحدة وانعكاساتها العربية
 .75دراسات الوحدة العربية، ي
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ر في البنتاجون اهتماماا كما أبدى مسؤولو األمن الكبا... الكتلة السوفياتية السابقة
اكبوور بالقضووايا الناجمووة عوون المناقشووات الحووادة التووي تتعلووق بالوصووول إلووى مواقوو  

 226".الموارد الحيوية مثل النفط ومنابعه التنية
فالهدف األمريكي على صعيد التوازنات الدوليوة، هوو الحوؤول دون تحوول 

لووذلك، فوو ن النظوور . وذأي قوووة إلووى نوود للواليووات المتحوودة يصووارعها أو يقاسوومها النفوو
 . إلى األهداف األمريكية للحملة ال بد أن يذهب إلى أبعد مما هو معلن

 : إن جملة األهداف المعلنة تراوح بين أن تكون
أهدافاا تضوليلية لتشوتيت االنتبواأ، أو لتحشويد الورأي العوام الوداخلي بمقووالت ذات  -

 . وق  تاريخي
ومنهوا . لة للوصوول إلوى األهوداف األخورىأهودافاا آليوة، أي أن تحقيقهوا هوو وسوي -

علووووى سووووبيل المثووووال، ممارسووووة إرهوووواب فكووووري ونفسووووي وسياسووووي علووووى دول معينووووة 
 . لتحييدها أو لحملها على تقديم خدمات للحملة األمريكية

ومووون أسوووباب االهتمووووام األمريكوووي بمنطقوووة آسوووويا الوسوووطى ومنطقوووة بحوووور 
: يا الوسوطى اإلسوالمية وهويقزوين المجاورة، التوي تشومل عودا أفتانسوتان دول آسو

، أن تلك المنطقة تق  بالقرب (كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان  وقرتيزستان)
موون إيووران حيووث الوونفط، ومشووروع أنابيووب الوونفط والتوواز القووادم موون تركمانسووتان إلووى 

ووفووق المشووروع يمتوود األنبوووب . باكسووتان وموون ثووم الهنوود عبوور األراضووي األفتانيووة
م موووون حقووووول دوليتبوووواد فووووي تركمانسووووتان إلووووى مولتووووان فووووي كوووو 1271علووووى مسووووافة 

باكسوووتان بتكلفوووة تقووودر بنحوووو مليووواري دوالر، ويمكووون تكملوووة الخوووط إلوووى الهنووود ذات 
 .  مليون دوالر 800الحاجة إلى الطاقة ب ضافة 

                                                 
المركوز : ، بيوروتالمحافظون الجددد فدي الواليدات المتحددة، (2004)، صوالحزهر الدين - 226

 .23-22ي الثقافي اللبناني،
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وجميوووو  دول منطقووووة وسووووط آسوووويا التووووي تفككووووت عوووون االتحوووواد السوووووفييتي 
اإلسوووالم السياسوووي أن تجووود لنفسوووها  السوووابق، مازالوووت دوالا هشوووة، ويمكووون لحركوووات

 227.موطئ قدم فيها ما لم تتخذ مواقف قاسية ضد ذلك
والحووظ مجلووس األموون القووومي األمريكووي فووي تقريوورأ إلووى البيووت األبوويض، 

أن الواليوووووات "، المتعلقوووووة بسياسوووووة أمووووون الواليوووووات المتحووووودة، 1999الصوووووادر عوووووام 
تمكنهوووا مووون كسوووب المتحووودة األمريكيوووة سووووف تسوووتمر فوووي اموووتالك مصوووالح حيويوووة 

، ويخلووووي "مواقووو  جديوووودة لموووووارد الوووونفط األجنبووووي وخصوصوووواا فووووي آسوووويا الوسووووطى
يجووب أن نسووتمر فووي تشووكيل قوووة تحصوون وارداتنووا موون الوونفط : "التقريوور إلووى القووول

والتاز الطبيعي، حيوث تعود منطقوة آسويا الوسوطى، وفوي القلوب منهوا بحور قوزوين، 
 228.من أهم مصادر هذأ الثروة عالمياا 

أيلووووول، إال أن  11علووووى أفتانسووووتان كانووووت سووووتق  موووو  أو بوووودون  فووووالحرب
. أيلول أعطت للحرب األمريكية التتطية السياسية والقانونيوة والدوليوة 11هجمات 

اإلطوووارات الكافيوووة للحووورب  1373و  1368فالواليوووات المتحووودة وضوووعت بوووالقرارين 
أو أي  العسوووكرية ضووود أفتانسوووتان، لوووذلك لوووم تووور مناسوووبة واحووودة رفعتهوووا أي دولوووة

حكومة ومن ذلك الحكومة األفتانية لتثبيت عدم شرعية تحورك األموم المتحودة بعود 
ن القورارات فوي مجلوس األمون كانوت باإلجمواع، 2001أيلوول  11ما حدث في  ، وا 

فهووي كافيووة للسووماح للواليووات المتحوودة . وهووي قوورارات جوواءت تحووت الفصوول السوواب 
 229.بخوض الحرب ضد أفتانستان

مريكووووي ألفتانسووووتان بمنزلووووة امتووووداد طبيعووووي لالسووووتراتيجية لقوووود جوووواء التووووزو األ
 :األمريكية المتحركة منذ عقدين نحو األهداف التالية

 . السيطرة على بترول جنوب آسيا والشرق األوسط -
                                                 

227
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 .  احتواء االتحاد السوفييتي السابق واستعمارأ -

 . ضمان أمن إسرائيل -

عبووور القووورارين الووودوليين وقووود شووورعت الواليوووات المتحووودة الحووورب علوووى أفتانسوووتان  
أيلووووول  12الصوووادر بتوووواريي  1368الصوووادرين عوووون مجلووووس األمووون، وهمووووا القوووورار 

، الووذي يوودعو جميوو  الوودول إلووى العموول معوواا بصووفة عاجلووة موون أجوول تقووديم 2001
مرتكبي هذأ الهجمات اإلرهابية ومنظميها ورعاتها إلى العدالة، ويشدد القرار على 

أو دعوووووم أو إيوووووواء مرتكبوووووي هوووووذأ األعموووووال  أن أولئوووووك المسوووووؤولين عووووون مسووووواعدة
 . ومنظميها ورعاتها سيتحملون مسؤوليتها
، 2001أيلووول  28الصووادر بتوواريي  1373والقوورار الثوواني هووو القوورار رقووم 

المتعلق بتجميد األموال وأي أصول ماليوة أو مووارد اقتصوادية ألشوخاي يرتكبوون 
الحووووق الراسووووي للفوووورد أو  أعموووواالا إرهابيووووة، والووووذي يعيوووود فيووووه مجلووووس األموووون تأكيوووود

. الجماعة في الدفاع عن النفس، على ما هو معترف به في ميثاق األمم المتحودة
. وهووو مووا عدتووه الواليووات المتحوودة ضوووءاا أخضوور كافيوواا لتشووري  عملياتهووا العسووكرية

وتحدثت وزارة الخارجية األمريكية آنذاك بأن هذا القورار كواف وال يحتواج إلوى قورار 
 . من للبدء بالعمليات العسكريةثان من مجلس األ

وهنوووا نووورى أن الواليوووات المتحووودة فوووي حربهوووا ضووود أفتانسوووتان تحوووت شوووعار 
، قوود تخطووت ميثوواق األمووم المتحوودة ومفهوووم تعريووف "الحوورب ضوود اإلرهوواب الوودولي"
، وذلووك عنوودما صووورت الهجمووات عليهووا وكأنهووا اعتووداء موون 1974لعووام " العوودوان"

عتووداءات انطلقوووا موون داخوول األراضووي األمريكيووة، دولووة، وكلنووا يعلووم أن منفووذي اال
ليشوووونوا هجموووواتهم علووووى مراكووووز أمريكيووووة، أي أن األحووووداث كلهووووا حصوووولت ضوووومن 
األراضي األمريكية، وبالتالي كان من المفروض على الواليات المتحدة، أن تجم  
اإلثباتات والدالئل والمستندات، التي ادعت أنها بحوزتها، وتقودمها إلوى أفتانسوتان 

ن الواليوووات المتحووودة األمريكيوووة، تووورى أن المحرضوووين أو المخططوووين موجوووودون أل
 . على أراضيها، وذلك عبر الطرق الدبلوماسية المعروفة
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وعنوودما قووررت اإلدارة األمريكيووة الحوورب علووى أفتانسووتان، رفضووت الوودول 
العربيووووة المشوووواركة فووووي التحووووالف العسووووكري، ألن هوووودف مثوووول هووووذا التحووووالف تيوووور 

اعتبوورت نفسووها شووريكة  -باسووتثناء العووراق –لووك فوو ن الوودول العربيووة واضووح، وموو  ذ
سياسووية للواليووات المتحوودة فووي الحوورب ضوود اإلرهوواب، وهووو موقووف لووم يحووظ بتقوودير 

وتفواقم الخووالف عنودما بودا أن دوالا عربيووة أخورى قود يطولهووا . مون اإلدارة األمريكيوة
الودول العربيوة  العمل العسكري األمريكي في الحرب ضود اإلرهواب، حيوث أجمعوت

 . على أن مثل هذأ الخطوة سوف تكون تير مسوتة
وتصووور الواليوووات المتحووودة علوووى صوووبغ حملتهوووا العسوووكرية علوووى أفتانسوووتان 
بطووواب  إنسووواني وتوووزعم أنهوووا ذهبوووت إلوووى هوووذأ الدولوووة، لتخلووويي شوووعبها مووون نظوووام 

ولكووون الواقووو  . ديكتووواتوري، إرهوووابي، ولتحقيوووق األمووون واالسوووتقرار فوووي هوووذأ الدولوووة
ختلف عن هذأ الرؤيوة األميركيوة التوي تخفوي المصوالح الحيويوة للواليوات المتحودة ي

 230.التي تعلو فوق كل المبادىء اإلنسانية وتير اإلنسانية
وعلى الرتم من وجود قوات حفظ السوالم فوي العاصومة كوابول وفقواا لقورار 

، تيور أن الموواطنين يشوعرون بعودم األموان، 20/12/2001مجلس األمن بتواريي 
المبعووث الخواي لألموم المتحودة فوي أفتانسوتان، فوي  األخضر اإلبراهيميوقد أكود 

أن المشوووواكل "، إلووووى مجلووووس األموووون الوووودولي، 2003تقريوووورأ الووووذي قدمووووه فووووي أيووووار 
األمنيووة تلقووي ظووالالا قاتمووة علووى عمليووة السووالم فووي أفتانسووتان وتهوودد إعووادة بنوواء 

ألجوووواء األمنيوووة النووواجم عووون أفتانسوووتان تواجوووه تحووودي توودهور ا: "وذكووور أن. الدولووة
التحرشوووووات والتخووووووف اليوووووومي والنوووووزاع بوووووين اإلثنيوووووات والفصوووووائل وازديووووواد نشووووواط 

وتهريوب  قلدب الددين حكمتيدارالعناصر المرتبطة بطالبان وزعيم الحورب األفتواني 
ن عمليووووة السووووالم تواجووووه تحوووودياا ألن الكثيوووور موووون األفتووووانيين وربمووووا  المخوووودرات، وا 

                                                 
، الواليددات المتحدددة وحفددظ السددالم فددي  فغانسددتان، (2003)محموود ، أميوورةعبددد الحلدديم - 230
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مؤسسووووات األموووون القوميووووة علووووى أنهووووا تخوووودم المصووووالح  تووووالبيتهم ال ينظوووورون إلووووى
 231.القومية لجمي  أفراد الشعب األفتاني

وتصووووواعدت االنتقوووووادات الدوليوووووة الموجهوووووة لوووووإلدارة األمريكيوووووة والحكوموووووة 
األفتانية نتيجة لالنتعاش الهائل الذي شهدته زراعوة المخودرات وتجارتهوا بأنواعهوا 

فقووود ذكووورت دراسوووة صوووادرة عووون األموووم . ةالمختلفوووة انطالقووواا مووون األراضوووي األفتانيووو
، أن أفتانسوووتان تعووود أكبووور مصووودر فوووي العووووالم 2003المتحووودة فوووي تشووورين األول 

ضوعفاا عون العوام الوذي سوبق  36أكثر مون  2002للمخدرات، فقد أنتجت في عام 
  232.سقوط نظام طالبان

ويظهوووور الوضوووو  فووووي أفتانسووووتان تناقضوووواا كبيووووراا فووووي السياسووووة األمريكيووووة 
ذ كيف تتعهد واشنطن ببناء جيش وطني أفتاني في حين تجزل العطاء تجاهها، إ

ألمراء الحرب الذين يشاركون في تعقب القاعدة مموا يعوزز مون سوطوة الميليشويات 
المحليووة وتحووديها بوودالا موون التركيووز علووى زيووادة دعووم الحكومووة المركزيووة واالقتصوواد 

التوووي تعهووود بهوووا  الوووذي لوووم يصووول إليوووه سووووى الفتوووات مووون مسووواعدات إعوووادة البنووواء
 . مليارات دوالر 4,5المجتم  الدولي وتقدر بو 

ولووويس فوووي وسووو  واشووونطن توووض الطووورف عووون مسوووؤولياتها تجووواأ هشاشوووة 
ذا كانوت حكوموة  الحالة األمنية فوي أفتانسوتان وخصوصواا فوي العاصومة كوابول، وا 

نفسوه ألكثور  قرضدااتير قوادرة علوى حمايوة أركانهوا بودليل تعورض  حامد قرضاا
لوووة اتتيوووال ونجووواح اتتيوووال نائبوووه وأحووود وزرائوووه، فمووون السوووهل تقبووول فشووول مووون محاو 

حكومته في فرض سلطتها خارج العاصمة كابول، وهو ما يسمح باسوتمرار خطور 
الصووراع القبلووي والتنوواحر الطووائفي ليوجوود أرضوواا خصووبة لنمووو التطوورف الووذي يمثوول 

  السياسوووي فالوضووو. الهووودف الووورئيس للحملوووة العسوووكرية األمريكيوووة علوووى أفتانسوووتان
واألمني في أفتانستان أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد حكومة طالبان، بل إن 
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الوجوود األمريكوي ووجووود قووات حفوظ السووالم الدوليوة، لووم يعود أموراا مرتوبوواا فيوه موون 
قبل الشعب األفتاني، وهذا ال ينطبق فقط على بقايا تنظيم القاعدة أو بقايا حركوة 

يرى أن الوضو  الوذي كانوت عليوه الوبالد قبول الحملوة طالبان، ولكن أتلب الشعب 
. العسوووكرية األمريكيووووة عليهوووا أفضوووول بكثيووور موووون الحالوووة التووووي وصووولت إليهووووا ا ن

وينظرون إلى القووات األمريكيوة وقووات حفوظ السوالم بوصوفها قووات احوتالل يجوب 
ة مقاومتها، هذا على الورتم مون الودعاوى األمريكيوة التوي تؤكود أن الواليوات المتحود

تتحووورك وفقووواا للحلوووول الجماعيوووة للمشوووكالت الدوليوووة، فهوووي لوووم تنفووورد بعمليوووة حفوووظ 
السووالم فووي أفتانسووتان، بوول تركووت هووذأ العمليووة لألمووم المتحوودة لتشووكل هووي قوووات 

وقوود اتخووذت هووذا المنحووى حتووى ال . حفووظ السووالم التووي شوواركت فيهووا دول إسووالمية
ا واالتحواد السووفيتي عنودما تواجه كقوى احتاللية كموا ووجهوت فوي السوابق بريطانيو

  233.كانا يحتالن أفتانستان
لكوون الوودعاوى األميركيووة لووم تقنوو  أتلبيووة الشووعب األفتوواني الووذي فقوود كثيووراا 
موون أبنائووه نتيجووة للقصووف األمريكووي للموودن األفتانيووة، ومواصوولة القوووات األمريكيووة 

ألمريكية قتول لتتب  بقايا حركة طالبان وتنظيم القاعدة، إضافة إلى تسويغ القوات ا
مثووول قصوووف قريوووة كووواكراكي بواليوووة )األبريووواء بذريعوووة أنوووه جووواء عووون طريوووق الخطوووأ 

الووذي راح ضووحيته آالف القتلوى، وعوورض فوويلم ( 2002حزيوران  30أوزاوتوان ليلووة 
، أكوود فيوه شوهود عيووان أن 2002حزيوران  12وثوائقي أموام البرلموان األوروبووي فوي 

أو التسوتر أو بالممارسوة الفعليوة فوي  القوات األمريكية الخاصة شاركت بالتحريض
آالف أفتاني مون تيور المقواتلين فضوالا عون مئوات األسورى مون قووات  3قتل نحو 

 234.طالبان والقاعدة، وقد جرى ذلك في شرق أفتانستان
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، فووي كلمتووه بددول وولفيتددزوقوود عبوور نائووب وزيوور الوودفاع األمريكووي السووابق 
آسيا والمحويط الهوادىء المنعقود فوي  التي ألقاها في اجتماع لوزراء الدفاع في دول

عوون اقتناعووه بووأن أفتانسووتان ال تووزال تشووكل خطووراا فووي  2003سوونتافورة فووي أيووار 
متهموواا معظووم موون وصوولوا إلووى السوولطة فووي . إطووار الحوورب العالميووة علووى اإلرهوواب

أعقاب الحملة العسكرية التي قادتها الواليات المتحدة على أفتانستان بالعمل على 
 235.هم الخاصة بدالا من خدمة الشعب األفتانيخدمة مصالح

وقوود عووزز االنتصووار األمريكووي السووري  فووي أفتانسووتان موون تصوواعد توورور 
الواليووات المتحوودة األمريكيووة، ودخولهووا مووا أسووموأ المرحلووة الثانيووة موون الحوورب ضوود 

، وذلك عندما أعلنت واشنطن عن إدخال حركات وتنظيموات أخورى فوي "اإلرهاب"
وبخاصووووووةا حووووووزب ا  وحركتووووووي حموووووواس والجهوووووواد " اإلرهابيووووووة"الئحووووووة المنظمووووووات 

اإلسووووالمي، وذلووووك إكراموووواا إلسوووورائيل ورضوووووخاا لضووووتوط اللوووووبي المؤيوووود لهووووا فووووي 
 . الكونجرس واإلدارة

وبعووووود نجووووواح الحملوووووة األمريكيوووووة فوووووي أفتانسوووووتان، جووووواءت مواقوووووف اإلدارة 
دولي كوان شويئاا األمريكية لتثبت أن ما أبدته من رتبة في التعواون مو  المجتمو  الو

 : وكان من نماذج هذأ المواقف. تكتيكياا وليس استراتيجية دائمة للعمل الدولي
انسوووحاب الواليوووات المتحووودة المنفووورد مووون اتفاقيوووة الصوووواريي المضوووادة للصوووواريي  -

التووي  1972الموقعووة عووام ( ABM( )Anti Ballistic Missiles)البالسووتية 
 . الدوليظلت تعد أساس التوازن االستراتيجي 

عووودم تصوووديق اإلدارة األمريكيوووة علوووى بروتوكوووول كيوتوووو فيموووا يخوووي التتيووورات  -
المناخية، على الرتم مما أبدته اإلدارة من أنها سوف تقدم مقترحات جديدة وحلوالا 

جواء ليؤكود  2001وسطاا، إال أن المؤتمر الذي انعقد في جوراك فوي تشورين األول 
 . برأ ضاراا بمصالحهارفض الواليات المتحدة ألي شيء تعت
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قاطعوووووت الواليوووووات المتحووووودة موووووؤتمر التصوووووديق علوووووى معاهووووودة حظووووور التجوووووارب  -
النوويووة، علوووى الووورتم مووون أنهوووا كانوووت مووون أوائووول الووودول التوووي وقعوووت عليهوووا، علوووى 

 .أساس أن المعاهدة سوف تض  قيوداا على تطوير قدراتها النووية
قود بشوأن األسولحة البيولوجيوة قاطعت الواليات المتحدة مؤتمر المراجعة الوذي ع -

 . وأعلنت واشنطن معارضتها ألي عمل جماعي لدعم االتفاقية
رفضت اإلدارة تقديم معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائيوة الدوليوة لتصوديق  -

 . الكونجرس عليها
زالة األلتام الفردية -  . عدم التوقي  على اتفاقية من  وا 
وعووووودت ( شدددددارون)راء اإلسووووورائيلي السوووووابق تبنوووووت اإلدارة مواقوووووف رئووووويس الووووووز  -

 . المقاومة الفلسطينية من أعمال اإلرهاب
إن مستقبلنا في ظل الهيمنة األمريكية على العالم سيكون، إن لوم : والخالصة

. ننووتفض، أسوووأ موون ماضووي الهنووود الحموور فووي أمريكووا، والسووود فووي جنوووب إفريقيووا
 . ما يبيت لناتنبئ ب بوشوتصريحات المسؤولين التربيين، وخطط 

واليوم نعيش عصور التكوتالت والكيانوات العمالقوة، وال مكوان بعود اليووم للودول 
واالسوتمرار فوي الوجوود يحوتم علينوا . والسالم أصبح يخض  لمعيار القوة. الصتيرة

القيووام بثووورة عارمووة فووي تفكيرنووا وسوولوكنا وكياناتنووا السياسووية، وتجنيوود كوول الطاقووات 
لمسوووتقبل صوووناعة بشووورية، ومسوووتقبل األموووة يتوقوووف علوووى فا. الموووتالك وسوووائل القووووة

 .إرادة أبنائها
القطووووب )إن اإلدارة األميركيووووة ب سووووتراتيجيتها القائمووووة علووووى السوووويطرة العالميووووة 

، الذي يسعى لترسيي هذأ االستراتيجية، باتت تشوكل بوش بزعامة الرئيس( الواحد
ومووون واجوووب . سوووتطيرعبئووواا ثقووويالا علوووى عوووالم اليووووم، وخطوووراا داهمووواا ينوووذر بشووور م

الشووووعوب الراتبووووة فووووي العوووويش فووووي ظوووول األموووون والسووووالم والتسووووامح، اإلسووووراع فووووي 
 . استخدام كل الوسائل الممكنة الحتواء هذا الخطر قبل استفحاله
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 ( العراق نموذجا  )القضاء على  سلحة الدمار الشامل : المبحث الثاني

تحدة األمريكية، شكلت أحداث أيلول محطة فاصلة في تاريي الواليات الم
ومنووذ اللحظووة التووي اسووتحدث فيهووا الوورئيس األمريكووي . كمووا فووي توواريي العووالم أجموو 

، محوودداا العووراق أحوود أضووالعه الثالثووة "محووور الشوور"االبوون مصووطلح  جددور  بددوش
إلوووى جانووووب إيووووران وكوريوووا الشوووومالية، بوووودأت مرحلووووة العووود العكسووووي لنظووووام الوووورئيس 

ال يعنووووي إطالقوووواا أن خطووووة الحوووورب لكوووون ذلووووك . صدددددام حسددددينالعراقووووي األسووووبق 
أيلول، حيث هناك وثائق كثيرة كانوت  11األميركية على العراق بدأت م  أحداث 

 . قد أعدت قبل سنوات لهذا الترض، سوف نتحدث عن بعضها الحقاا 
 : السياسة األمريكية تجاه العراق قبل  حداث الحادا عشر من  يلول:  وال  

علوى إعوداد  بدول وولفيتدزمباشورة، أشورف بعد نهاية حرب الخلويج الثانيوة 
 Defense" دليوول تخطوويط الوودفاع"مجموعووة موون الخطوووط اإلرشووادية سووميت بووو 

Planning Guidance  تضوومنت أسوولوب التعاموول موو  النظووام العراقووي السووابق
وبقيوووة العوووالم فوووي عصووور موووا بعووود الحووورب البووواردة، وقووود تسوووربت هوووذأ األفكوووار إلوووى 

أن االحتواء يعد من مخلفات الحرب  وولفيتزتقد ، ويع1992وسائل اإلعالم عام 
الباردة وأن أمريكا ينبتي أن تستخدم قوتها العسكرية الضاربة بصورة اسوتباقية أي 
ال تنتظووور حووودوث فعووول موووادي معووووين ضووودها وأن تلجوووأ إليهوووا بمفردهوووا إذا احتوووواج 

يوة وعلى واشنطن أن تمن  ا خرين من اسوتعمال األسولحة النوويوة والكيماو . األمر
لتعطوووي هوووذأ األفكوووار قووووة دفووو   2001أيلوووول  11وجووواءت أحوووداث . أو البيولوجيوووة

 .  هائلة
 The New" القورن األمريكوي الجديود"تأسوس مشوروع  1997وفوي عوام 

American Century  علووووى يوووود مجموعووووة موووون أبوووورز قووووادة التيووووار اليمينووووي
الرئيس ) ريتشارد بيرل، وضم كذلك ويليام كريستولالجمهوري األمريكي ويرأسه 

السابق لمجلس سياسات الودفاع أحود أقووى أجهوزة التخطويط والتوجيوه السياسوي فوي 
، والوذي اسووتقال بعود الكشووف عون ممارسووات للتالعوب موو  شوركات نفووط (البنتواجون

. وينووادي المشووروع بتحقيووق السوويطرة األمريكيووة علووى العووالم. بيددرلأمريكيووة قووام بهووا 
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وأعضوواء الكووونجرس  فووي العووام  ينتددونبيددل كلوقوود طالبووت هووذأ المجموعووة الوورئيس 
تتييوور النظووام فووي العووراق والسوويطرة "فووي رسووالة مفتوحووة ببوودء العموول علووى  1998

واتبوواع سياسووة تسووتند إلووى اسووتخدام القوووة العسووكرية لتتييوور الخارطووة ". علووى الووبالد
والمبووادرة بشوون الحوورب حتووى لووو فشوولت الواليووات  236.السياسووية فووي الشوورق األوسووط

 237.د حلفاء لها عبر األمم المتحدةالمتحدة في حش
وحتوووى يتحقوووق الهووودف يضووو  أنصوووار هوووذا المشوووروع عووودة خطووووات علوووى 

 238:أمريكا أن تقوم بها، وهي
اسووووتعمال القوووووة العسووووكرية األمريكيووووة للسوووويطرة علووووى منطقووووة الخلوووويج العربووووي : أوالا 

 . أو في حال تيابه صدام حسينبفرض بقاء نظام 
ت المتحوودة علووى شووتى التهديوودات بصووورة حاسوومة ضوورورة أن تتتلووب الواليووا: ثانيوواا 

 . وبترض تحقيق االنتصار ضد القوى المعادية
 . أهمية أن تتفوق القوة العسكرية األمريكية على شتى القوى العالمية: ثالثاا 
أهميوووووة أن تبقووووي واشووووونطن علووووى القواعووووود والتسووووهيالت العسوووووكرية بتووووورض : رابعوووواا 

 . اوئةالمساهمة في تقويض أية قوة إقليمية من
 . العمل على إضعاف الصين وتتيير نظام الحكم فيها: خامساا 
المضوووووي قووووودماا فوووووي مشوووووروع الووووودرع الصووووواروخي حتوووووى تكتمووووول السووووويطرة : سادسووووواا 

 . األمريكية على الفضاء الخارجي
ردع "بنووواء نظوووام عوووالمي جديووود يقووووم علوووى القيوووادة األمريكيوووة ويهووودف إلوووى : سوووابعاا 

يران وليبيا وكوريا الشماليةمثل سور " النظم المارقة الخطيرة  . ية وا 
الحوواكم ومعظوووم قوووادة  بدددوشوهنووا البووود موون اإلشوووارة إلوووى أن تالبيووة فريوووق 

مشوووروع القووورن األمريكوووي الجديووود هوووم حلفووواء إلسووورائيل وخصوصووواا حوووزب الليكوووود، 
                                                 

 .11، ي2003آذار  20-14، 387، العدد المحرر العربي: انظر - 236
237

 - Jason Leopold, The Origins of the Bush War Plan: The 1998 Rumsfeld and 

Wolfowitz Memo to Clinton. www.counterpunch.org                                                      
نظددرة إلددى مشددرور : حددين تتحددول األفكددار إلددى حقددائق مفزعددة، (2003)، خليوولالعندداني - 238

 .10، ي 11/5/2003، القرن األمريكي الجديد
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القفوزة "سومي  1996قود  أعودوا تقريوراا عوام  بيدرل وولفيتدزوكان هوؤالء وخصوصواا 
عبووور مركوووز الدراسوووات االسوووتراتيجية  A Clean Break Report" الكبووورى

 The Institute for Advanced Strategic andوالسياسوات المتقدمووة 

Political Studies  ويعد أحد بنوك التفكير التابعة إلسرائيل واللوبي الصهيوني
رئووويس الووووزراء الصوووهيوني  نتنيددداهوفوووي الواليوووات المتحووودة ولوووه عالقوووة وثيقوووة مووو  

إسوووورائيل تسوووتطي  تشووووكيل وضووووعها االسووووتراتيجي : "ي التقريوووور أنوورد فوووو. األسوووبق
بالتعاون م  تركيا واألردن عبر إضوعاف سوورية واحتوائهوا وحتوى ضوربها، ويجوب 

كهوودف اسووتراتيجي هووام بالنسووبة  صدددام حسددينتركيووز الجهوود علووى اإلطاحووة بنظووام 
 239".إلسرائيل

صدددام  والمحووافظون الجوودد كووانوا مصووممين علووى اإلطاحووة بنظووام الوورئيس
فقد أثاروا الموضوع وحرضوا عليوه فوي مطلو  . رئيساا  بوشقبل أن يصبح  حسين
يدعونه فيه إلوى إزاحوة  كلينتونبنشر رسالتين مفتوحتين إلى الرئيس  1998العام 
وكثيوور موون الموووقعين علووى هوواتين الرسووالتين كووان مموون لهووم . عوون السوولطة صدددام

  (.جينسا)روابط م  المجموعة المؤيدة إلسرائيل 
االبوون أصووبح أعضوواء المجموعووة ا نفووة الووذكر  بددوش وفووي عهوود الوورئيس
رئووويس لجنوووة تحريووور  بيدددرل وولفيتدددز ورانددددا شدددومانالتوووي تضوووم باإلضوووافة إلوووى 

العراق، وبعض رؤساء تحرير الصحف الذين يتمتعون بنفوذ كبير بفضول العالقوة 
ديد  الورئيس  ونائوب رامسدفيلد دونالددالوثيقة التي تربطهم بوزير الودفاع األمريكوي 

 . تشيني
جددور  وسوبق ألفووراد هوذأ المجموعووة أن سوواندوا الحملوة االنتخابيووة للورئيس 

، وأسهموا في إيصاله إلى سدة الرئاسة عن طريق انتخابات تشوبها الشكوك بوش

                                                 
239

 - www.bbcarabic.com  
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بتية جعله وسيلتهم لتنفيذ خطة إسقاط النظام العراقي، وكانت تلوك الخطوة تنطلوق 
 240:من عدة خيارات رئيسة

المتمثووووول فوووووي العمووووول بوسووووواطة األموووووم المتحووووودة لفووووورض : يوووووار الدبلوماسووووويالخ -1
للسوماح لمفتشوي  صددام حسدينعقوبات ذكية على العراق، والضتط على الرئيس 

 1998األسوولحة الوودوليين بووالعودة إلووى العووراق بعوود أن منعوووا موون دخولهووا منووذ عووام 
تووزعم الواليووات  ومواصوولة البحووث عوون األسوولحة الكيماويووة والبيولوجيووة والذريووة التووي

 . المتحدة بأنها موجودة بحوزة العراق والعمل على تدميرها
وممارسووة المزيود موون الضووتوط  صدددام حسدينعلوى نظووام : التضوييق السياسووي -2

عليوووه مووون قبووول الووودول المجووواورة بهووودف عزلوووه، ودعووووة هوووذأ الووودول لمناقشوووة تكووووين 
 . صدام حسينحكومة عراقية تخلف حكومة 

( الموووؤتمر الووووطني العراقوووي)بقيوووادة : ى المعارضوووة العراقيوووةاالعتمووواد علوووى قوووو  -3
، إذ كانوت قواتوه وعناصورأ ووكالوة المخوابرات المركزيوة الجلبدي  حمددالذي يتزعمه 

 1996األمريكية التي تدعمه قد اضوطرت لالنسوحاب مون شومال العوراق منوذ عوام 
لوه فوي لنودن  أمام هجوم قام به الجيش العراقي واتخذ الموؤتمر الووطني آنوذاك مقوراا 

، تفكوور باعووادة وولفيتددزبوودأت، وتحووت تووأثير مجموعووة  بددوشإال أن إدارة الوورئيس 
 . االعتبار له بوصفه قوة معارضة رئيسة

الذي يقوم على شن حملة عسكرية على العراق تعتمد على : الخيار العسكري -4
القصوووف الجووووي الموووؤثر، الوووذي يمكووون أن يوووؤدي إلوووى االنشوووقاق داخووول المؤسسوووة 

رية العراقيووة، ويوودف  بالضووباط والجنووود العووراقيين إلووى التموورد، علووى توورار مووا العسووك
والعموول علووى تنظوويم هووؤالء كقوووة معارضووة ( عاصووفة الصووحراء)حوودث إبووان حملووة 

 . صدام حسينإضافية وفاعلة ضد 

                                                 
مكتبوة : ، دمشوقالمشكالت الدولية الكبدر  فدي العدالم المعاصدر، (2005)ادي، بوشلغين - 240

 .166المناهل، ي
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وكوووان وقووووع هجموووات الحوووادي عشووور مووون أيلوووول فرصوووة ذهبيوووة ألنصوووار 
قناعه به خاصة في ظل ما أصواب و  بوشالمشروع من أجل تقديمه إلى الرئيس  ا 

الكبريوواء األمريكووي موون جووراء هووذأ الهجمووات، حيووث قوودم المحووافظون رسووالة موقعووة 
وتيوورهم، وذلووك فووي  كريسددتول وفوكويامددا وروبددرت كيجددان وبيددرل: موون كوول موون

20/9/2001.241 
ويبدو أن هذا الخيار هو الذي تم تبنيوه مون قبول صوقور اإلدارة األمريكيوة 

بوضووو  الترتيبووات الالزمووة لشووون  2002ن بوودؤوا منوووذ أواخوور عووام والبنتوواجون والووذي
كووان قوود مووارس ضووتطاا شووديداا،  شددارون الحوورب علووى العووراق، موو  اإلشووارة إلووى أن

لإلسوراع بتنفيوذ خطوة الهجووم  بدوش، علوى الورئيس وولفيتز ورامسدفيلدإلى جانب 
 . على العراق

دارتووه، قوود دأبوووا علووى شوورح أسووب االبوونبددوش وكووان الوورئيس   اب الحوورب وا 
 242:األمريكية على العراق بوصفها تهدف إلى تحقيق ثالث نقاط أساسية

 . نزع أسلحة الدمار الشامل -1
إيجاد دولة فلسطينية تتعايش مو  دولوة إسورائيلية خاليوة مون اإلرهواب إلوى  -2

 . األبد
 . إيجاد نظام جديد ديمقراطي في العراق تحتذي به بقية دول المنطقة -3

وكبوووار مستشووواريه أدلووووا  بدددوشجديووودة أن الووورئيس  كشوووفت دراسوووة أمريكيوووة وقووود
بمئات اإلفادات المضللة عن العراق وذلوك خوالل العوامين اللوذين أعقبوا اعتوداءات 

إفددادة رسددمية كاذبددة قدددمتها إدارة  235وبلووغ عوودد اإلفووادات . 2001أيلووول  11
 بدوشووفقواا للدراسوة فو ن الورئيس . 2003فوي العوام  بوش و دت إلى  دزو العدراق

، ووزيووور الخارجيوووة ديددد  تشدددينية مسوووؤولين رفيعوووين فوووي إدارتوووه مووونهم نائبوووه وسوووبع
                                                 

عددادة هيكلددة الددوطن العربددي، (2005)، أحموودثابددت - 241 ، النزعددة اإلمبراطوريددة األمريكيددة وا 
 .62، خريف، ي123، العدد شؤون عربية

، موسوووعة (لنفطدديالبعددد ا)الحددرب األميركيددة علددى العددراق ، (2004)، صووالحزهددر الدددين - 242
 .10المركز الثقافي اللبناني، ي: اإلمبراطورية األمريكية، بيروت
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، ومستشوووارة األمووون القوووومي حينهوووا، ووزيووورة الخارجيوووة الحاليوووة كدددولن بددداولالسوووابق 
بدوش وأدلوى . أقودموا علوى اإلدالء بهوذأ اإلفوادات تيور الصوحيحة كوندوليزا رايس

 28ار شامل، إضافة إلى إفادة كاذبة بشأن العراق وحيازته على أسلحة دم 232بو
 . إفادة أخرى ربطت بين العراق وتنظيم القاعدة

فووي ترتيووب المسووؤولين الووذين أكثووروا موون اإلفووادات  بددوش بعوود كددولن بدداولويووأتي 
عووون  10إفووادة تعلقووت بأسوولحة الوودمار الشووامل، و 244الكاذبووة حيووث بلووغ عووددها 

 را و دونالدد رامسدفيلدالعالقات بين العوراق والقاعودة، يتبعوه وزيور الودفاع السوابق 
 . إفادات كاذبة 109المتحدث باسم البيت األبيض حينها برصيد فاليشر 

 رايدسإفوادة، تبعتوه  85نائب وزيور الودفاع حينهوا فقود بلوغ  بول وولفيتزأما رصيد 
 243. 48بو  وتشينيإفادة،  56برصيد 

ونووورى أن الواليوووات المتحووودة ومموووا عرضوووته مووون مسووووتات مووون أجووول تزوهوووا 
هي مسوتات واهية ال تسمح لها بالتدخل في بلد ذي سيادة، وهذا مخالف العراق 

 . للقانون الدولي والشرعية الدولية

إن الحجووج األمريكيووة المعلنووة إلضووفاء الشوورعية علووى تزوهووا العووراق واحتاللووه 
هووي حجووج تيوور صووحيحة، فكووون العووراق حسووب مووا توودعي الواليووات المتحوودة يملووك 

ر مؤكد ألن جمي  بعثوات التفتويش الدوليوة التابعوة أسلحة دمار شامل هو دليل تي
لألمووم المتحوودة وفووي أثنوواء عملهووا الطويوول علووى األراضووي العراقيووة لووم تؤكوود وجووود 
أسووولحة دموووار شوووامل فوووي العوووراق، وهوووذا موووا ثبوووت فعوووالا عنووودما لوووم توووتمكن القووووات 

 . األمريكية من جراء وجودها هناك بعد التزو أن تجد أي دليل يثبت ذلك
قاموووووة نظوووووام أموووووا بخ صووووووي تتييووووور نظوووووام الحكوووووم الووووودكتاتوري فوووووي العوووووراق وا 

ديمقراطي حر، ف نه يعد خروجاا عن القانون الدولي الذي يني على عدم التدخل 
لماذا لم تبدأ . وهنا تظهر لدينا تساؤالت كثيرة. في الشؤون الداخلية للدول األخرى

عد عنهوا أكثور مون تسوعين الواليات المتحدة بتتيير نظام الحكم في كوبا التي ال تب

                                                 
 . 12، ي2008كانون الثاني  24، /10084/جريدة تشرين، العدد  - 243
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موويالا ؟ ألووم تكوون الواليووات المتحوودة هووي المسوواندة ألكثوور الحكومووات والووديكتاتوريات 
فووي العووالم مثوول تشوويلي ودكتاتوريووات أمريكووا الالتينيووة ؟ ألووم تكوون الواليووات المتحوودة 
هي التي دعموت النظوام العراقوي فوي حربوه ضود إيوران ؟ ولمواذا منعوت إسوقاط هوذا 

 ؟  1991تحرير الكويت في العام  النظام بعد حرب
ولوووم يعووود هنووواك شوووك بوووأن االحوووتالل األمريكوووي للعوووراق كوووان جوووزءاا مووون رؤيوووة  

اسوووتراتيجية أمريكيوووة متكاملوووة إلعوووادة ترتيوووب األوضووواع فوووي الشووورق األوسوووط مووون 
والتووووي تقوووووم علووووى محاولووووة إبقوووواء الهيمنووووة . منظووووور المصوووولحة القوميووووة األمريكيووووة

دا متهووا أطووول فتوورة ممكنووة، والحفوواظ علووى مكانووة الواليووات األمريكيووة علووى العووالم وا 
وفوي الوقوت نفسوه، فو ن احوتالل . المتحدة كقوة عظمى وحيدة على الساحة الدوليوة

الواليات المتحدة للعراق واحتفاظها بوجود عسكري كبير فيه يحقوق أهودافاا سياسوية 
لصوووعيد فعلوووى ا. وعسوووكرية واقتصوووادية متكاملوووة يقووووم العوووراق بووودور محووووري فيهوووا

السياسووي يقوووم جوووهر الرؤيووة االسووتراتيجية األمريكيووة علووى أن تتييوور نظووام الحكووم 
في العوراق يمثول مجورد خطووة أولوى إلعوادة ترتيوب األوضواع فوي الشورق األوسوط، 
قامووة نظووام حكووم ديمقراطووي علموواني  اسووتناداا إلووى فكوورة مؤداهووا أن احووتالل العووراق وا 

 .  العالم العربي، وخاصة سورية فيه سوف يكون مقدمة للتتيير الشامل في
 

 : األهداف األمريكية من احتالل العراق: ثانيا  
يووووووواء التنظيمووووووات اإلرهابيووووووة ورفووووووض االلتووووووزام  أسوووووولحة الوووووودمار الشووووووامل وا 
بووالقرارات الدوليووة وواجووب التصوودي المبكوور للخطوور الكبيوور الووذي يمكوون أن يشووكله 

دواف  المعلنووة للحوورب علووى هووذأ أهووم الوو. العووراق فووي مصووادرأ العسووكرية المسووتقبلية
إال أن ثموووووووووة دوافووووووووو  أخووووووووورى تيووووووووور معلنوووووووووة وقووووووووود تكوووووووووون أكثووووووووور دقوووووووووة . العوووووووووراق
لحاحاا   245:ويمكن إجمالها بما يلي244.وا 

                                                 
االقتصوووواد ، مجلووووة الدددددواف   يددددر المعلنددددة: حددددرب العددددراق، (2002)، شووووفيقالمصددددرا - 244

 .46، تشرين الثاني، يواألعمال
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ظهووووار التفوووووق العسووووكري  -1 تأكيووود الهيمنووووة األمريكيووووة علووووى السياسوووة الدوليووووة، وا 
مي، السوواحق والقوووة الطاتيووة التووي تتمتوو  بهووا الواليووات المتحوودة علووى المسوورح العووال

وتسجيل حقها في التحرك المنفرد لتوجيه ضوربات ضود أيوة دولوة أو مجموعوة مون 
أنهووا يمكوون أن تهوودد أمنهووا القووومي، أو  –بمعاييرهووا الذاتيووة -الوودول توورى واشوونطن

 . مصالحها االقتصادية، أو مكانتها العسكرية المتفردة على الساحة الدولية
توي تعود ثواني أكبور احتيواطي نفطوي السيطرة على احتياطيات النفط العراقية ال -2

، موو  مووا يقووود إلووى الووتحكم فووي نفووط المنطقووة العربيووة وتتييوور موووازين 246فووي العووالم
القووى االقتصووادية فيهوا، ويووؤدي إلوى فووتح مجواالت الهيمنووة األمريكيوة علووى أسووواق 

 بوشحتى إن مستشار الرئيس . البترول العالمية، إنتاجاا وتسويقاا وتسعيراا وتوزيعاا 
كووان قوود صوورح قبيوول الحوورب علووى العووراق،  لددورانس ليندسدداااالقتصووادية  نو للشووؤ 
الوونفط هووو الهوودف الوورئيس لمسوواعي الواليووات المتحوودة لشوون هجوووم عسووكري : "بووأن

ن ا ثوووار السياسوووية السووولبية لهوووذأ الحووورب سوووتكون  واسووو  النطووواق ضووود العوووراق، وا 
جية فوي حالوة نجواح بسيطة للتايوة مقارنوة بالمزايوا االقتصوادية والمكاسوب االسوتراتي

  247".الحرب
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
شووؤون ، التصددور األمريكددي الجديددد للمنطقددة وموقدد  العددرب فيددر، (2002)، سووعيدرفعددت - 245

 .9-7، شتاء، ي112، العدد عربية
ماذا تريد  ميركا  وماذا بعد العراق  حرب الدنفط  م حدرب ، (2003)، عرفاننظام الدين - 246

 .24/2/2003؟، جريدة الحياة تاريي الهيمنة

سدددتراتيجية األمريكيدددة للشدددرق الاق الجديدددد فدددي االعدددر ، (2003)، أحمووود إبوووراهيممحمدددود - 247
 .64-63، تشرين، ي154، العدد السياسة الدولية، األوسط
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والمصووور التووالي يظهوور حقووول الوونفط فووي العووراق وأهووم المصووافي وخطوووط 
 :األنابيب

 

 
 

فوورض التوجهووات األمريكيووة الجديوودة علووى دول االتحوواد األوروبووي، والحصووول  -3
ذ يوتفهم األمريكيوون . على اعترافهم بالدور اإلمبراطوري الجديد للواليات المتحودة وا 

ق األوروبي من هيمنة الدور األمريكي وتأثيراته على موازين القوى في العالم، القل
وعلى قدرة الدور األوروبي على التحورك الجمواعي المسوتقل عون الخوط األمريكوي، 
تيووووور أنهوووووم يعتقووووودون أن المواقوووووف األوروبيوووووة المعارضوووووة  للتحركوووووات األمريكيوووووة 

مواقف على السياسة األمريكية، ستتضاءل تدريجياا إزاء شعورهم بعدم تأثير هذأ ال
خاصة بعد انتهاء المرحلة السياسية، وبدء المعركة العسكرية ضد العراق التي لن 
يجوود فيهووا األوروبيووون مناصوواا موون الوقوووف إلووى جانووب الواليووات المتحوودة لوويس فقووط 

نما للمشاركة أيضاا في تنائم الحرب  .  للحاق بركب المنتصر، وا 
ل مون روسويا والصوين بجديوة الواليوات المتحودة فوي أن توجيه رسالة حازمة لكو -4

تكووون القوووة اإلمبراطوريووة الوحيوودة فووي العووالم بووال منووافس، وفووي تنفيووذ أهوودافها فووي 



 

225 

 

المنطقوووة العربيوووة ومنطقوووة آسووويا الوسوووطى حيوووث تكمووون مصوووادر الطاقوووة الرئيسوووة، 
. سوةوبالمدى الذي يمكون أن تصول إليوه القووة األمريكيوة فوي سوبيل تنفيوذ هوذأ السيا

شعارهما بأن تحقيق مصالحهما  يجب أن  -حتى في مناطق نفوذهما المباشرة –وا 
يوووتم مووون جوووراء مباركوووة الواليوووات المتحووودة وتعاونهوووا، وعبووور إبووورام صوووفقات سياسوووية 

 . تحقق مصالح متبادلة للطرفين ومنافعهما معاا 
رض فرض العزلة على إيران وتطويقها، والتالعب بميزان القوى داخلها بما يف -5

موا تعرضوها . عليها إما اإلذعان أو التعاون م  السيناريو األمريكي فوي المنطقوة وا 
لضتط عنيف يوؤدي إلوى خلول فوي األوضواع الداخليوة وتشوجي  قووى سياسوة بديلوة 

 . للحكم اإلسالمي فيها
موووونح إسوووورائيل صووووكاا أمريكيوووواا بجعلهووووا القوووووة اإلقليميووووة الكبوووورى فووووي المنطقووووة،  -6

الوحيووووود للواليوووووات المتحووووودة فيهوووووا، والتعامووووول مووووو  القضوووووية  والحليوووووف االسوووووتراتيجي
 . الفلسطينية من منطلق التوازن الجديد الذي ستفرضه نتائج الحرب في المنطقة

فوورض نظووام حليووف لألمووريكيين فووي العوووراق ليكووون مركووز الثقوول فووي المنطقوووة  -7
إلمكانيووة  ونموذجوواا . العربيووة، ومثوواالا لوونمط العالقووات بووين الواليووات المتحوودة ودولهووا

التتييوورات المطلوبووة فووي الوودول العربيووة، موو  مووا يسووتلزمه ذلووك موون إقامووة عالقووات 
لبعض الودول " التقليدية"رسمية ومتعاونة م  إسرائيل، ومن إعادة صياتة األدوار 

العربية سواء بالنسبة للعالقة م  الواليات المتحدة، أم لتسوية القضية الفلسوطينية، 
 . أم في مجال الطاقة

إعوووادة صوووياتة األوضووواع فوووي المنطقوووة وموووا يالئوووم المصوووالح األمريكيوووة علوووى  -8
أسوواس التطووورات الجديوودة، ومووا يتناسووب موو  التصووور األمريكووي للوودور اإلسوورائيلي 
فيهوووا، وتحديووود ترتيوووب الووودول العربيوووة فوووي سووولم اهتماموووات الواليوووات المتحووودة علوووى 

ا علوووى االسوووتجابة أسووواس فاعليتهوووا فوووي خدموووة مصوووالح الواليوووات المتحووودة، وقووودرته
يجابيووووة دورهووووا فووووي التووووأثير علووووى  لمتطلبووووات السياسووووة األمريكيووووة فووووي المنطقووووة، وا 

 . محيطها العربي لتسويق هذأ السياسة
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إطفاء نزعات الثأر األمريكية الداخلية ب ظهار استمرار الحملة ضد اإلرهواب،  -9
وجهوات ومحاولة تجسيدها في توجيه ضوربة عسوكرية لدولوة عربيوة إسوالمية ذات ت

مثيووورة للخوووالف علوووى الصوووعيد الووودولي، وذلوووك فوووي ضووووء صوووعوبة مواجهوووة العووودو 
وهو األمر الوذي يقودر معوه . الحقيقي الذي ال يعرف له مالمح أو كيان أو عنوان

األمريكيون أنه طالما استمرت األعمال اإلرهابية داخل أو خارج الواليات المتحودة 
للحورب حتوى لوو أدى األمور إلوى  دون ردع حاسم، ف نه سيكون هناك مراحول أخور

خلط متعمود لوألوراق بوين الودول التوي تعتقود الواليوات المتحودة أن مناخهوا السياسوي 
وثقافتها الدينية يسمحان بتفريي اإلرهاب وتصديرأ، وبين دول أخرى تعدها متمردة 

 . عليها أو تير منحازة بالكامل لسيادتها
شوووعبية الووورئيس األمريكوووي فوووي محاولوووة اسوووتثمار الحووورب ضووود العوووراق لووودعم  -10

االنتخابووووات الرئاسووووية القادمووووة موووون جووووراء االسووووتمرار فووووي إذكوووواء الشووووعور الوووووطني 
عطاء األولوية في  األمريكي الذي تصاعد بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، وا 
سياسوووة اإلدارة األمريكيوووة لمكافحوووة اإلرهووواب والحفووواظ علوووى األمووون القوووومي، وذلوووك 

األوضوواع الداخليوة األمريكيووة موون ركوود اقتصووادي، وكسوواد علوى الوورتم مموا تعانيووه 
 . مالي، وتقييد في بعض الحريات المدنية

االبووون لواليوووة  بدددوشولعووول هوووذا الهووودف قووود تحقوووق فأعيووود انتخووواب الووورئيس 
ثانيوووة، بسوووبب النجووواح السوووري  فوووي احوووتالل العوووراق، تيووور أن هوووذأ الشوووعبية بووودأت 

لتوووي كبووودت وال توووزال تكبووود الواليوووات بوووالتراج  السوووري  بعووود بووودء أعموووال المقاوموووة ا
 .  المتحدة خسائر فادحة

وعلوووى الصوووعيد العسوووكري فووو ن موقووو  العوووراق فوووي االسوووتراتيجية األمريكيوووة 
فأفكووار إعووادة ترتيووب . يمثوول تطبيقوواا عمليوواا للشووق السياسووي موون هووذأ االسووتراتيجية

لووويج األوضووواع االسوووتراتيجية فوووي المنطقوووة واسوووتكمال الهيمنوووة األمريكيوووة علوووى الخ
والشرق األوسط تظل أفكاراا نظرية بحتة ما لم تجد تطبيقواا عسوكرياا عمليواا ومحودداا 

ويتمثل المكون العسكري لالستراتيجية األمريكية تجاأ العراق، فوي أن الوجوود . لها
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العسووكري األمريكووي فووي العووراق يحقووق أهوودافاا مهمووة موون المنظووار األمريكووي تتمثوول 
 : في
فوووالعراق يحتووول ثووواني أهوووم . االسوووتراتيجي الفريووود للعوووراق االسوووتفادة مووون الموقووو  -1

موق  من الناحية االسوتراتيجية فوي الشورق األوسوط بعود مصور مباشورة، فهوو نقطوة 
التقاء استراتيجية بين مناطق الخليج، وشمال ترب آسيا، وآسويا الوسوطى والشورق 

ن الجووووار الجترافوووي للعوووراق المتمثووول بكووول مووون إيوووران وسوووورية ي. األوسوووط كتسوووب وا 
أهميووة خاصوووة فوووي االسووتراتيجية األمريكيوووة فوووي ضوووء موووا يحققوووه ذلووك مووون تمكوووين 
الوجووود العسووكري األمريكووي فوووي العووراق موون ممارسووة تهديووود مباشوور علووى نظوووامي 

 . الحكم في الدولتين
تثبيوت القواعوود العسووكرية األمريكيووة فووي الخلوويج بصووورة دائمووة، وركيووزة أساسووية  -2

نما في مجمل منطقة الشورق لوجودها العسكري ليس في منط قة الخليج فحسب، وا 
األوسووط وفووي منطقووة المربوو  االسووتراتيجي التووي يقوو  العووراق فووي القلووب منهووا والتووي 

 . الخليج وشمال ترب آسيا، وآسيا الوسطى والشرق األوسط: تضم
والشوووكل التوووالي يوضوووح القواعووود العسوووكرية األمريكيوووة فوووي منطقوووة الخلووويج 

 : وتركية
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العسكري في العراق يتيح للواليات المتحدة امتالك قدرة أكبور علوى  إن الوجود -3
احتواء الدول المعاديوة أو تيور الصوديقة للواليوات المتحودة ومواجهتهوا انطالقواا مون 

فالواليات المتحودة ال . وهي بالتحديد إيران وسورية. أن الموق  االستراتيجي للعراق
ن، ف يران واحدة من الدول التي تصونفها تنفي اطالقاا نيتها استهداف هاتين الدولتي

، وكذلك ف ن  هناك خالفات سياسوية واسوعة "محور الشر"الواليات المتحدة ضمن 
 . بين الواليات المتحدة وسورية وهو ما سنتطرق إليه فيما بعد

تعزيووز أموون إسوورائيل وضوومانه، إذ حقووق االحووتالل األمريكووي للعووراق مصووولحة  -4
فووواالحتالل لوووم يوووؤد إلوووى اإلطاحوووة بنظوووام حكوووم منووواوئ . ةاسوووتراتيجية للدولوووة العبريووو

إلسرائيل فحسب، بل إن الواليات المتحدة تسعى إليصال نظام حكم موال لها في 
بتداد، وتخطط إلبقاء قوات أمريكية دائمة في العراق، وتسعى إلى إقاموة عالقوات 

سووورائيل، وهوووو موووا يتضووومن تعوووديالا هيك ليووواا فوووي بوووين نظوووام الحكوووم العراقوووي الجديووود وا 
الصووهيوني بفعوول إخووراج العووراق موون هووذأ  -ميووزان القوووى فووي دائوورة الصووراع العربووي

 . المعادلة
الحصووول علووى قوورار  -تحووت ضووتوط دوليووة -فوواإلدارة األمريكيووة حاولووت 

مون مجلوس األمون يسومح بشون الحورب علووى العوراق، وهوو موا يسوبغ الشورعية علووى 
  248.رار ودون شرعية دوليةالحرب ولما فشلت في ذلك ذهبت إلى الحرب دون ق

إن االنتصوووار فوووي العوووراق سووويمكن اإلدارة األمريكيوووة مووون تحقيوووق مكاسوووب 
وهوذأ األهوداف . على المستوى العالمي، إضافة إلى الهيمنوة المباشورة علوى العوراق

 249:تتضمن
فووووي أوائوووول  صدددددام حسددددينإلتوووواء تووووأميم الوووونفط العراقووووي الووووذي أنجووووزأ الوووورئيس  -1

شووووهراا موووو  موووونح األفضوووولية  24ى خصخصووووته فووووي السووووبعينيات، عبوووور السووووعي إلوووو
 . المطلقة للشركات األمريكية

                                                 
شوؤون ، الغزو األمريكي للعراق بين القوة الساحقة والفاسددة، (2003)، مصطفىعلوا - 248

 .20، صيف، ي114، العدد عربية
 .7، ي 20/4/2003، جريدة النهار تاريي النهب النفطي، (2003)، كمالديب - 249
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( أوبوووك)السوووعي إلوووى نوووزع صوووفة الكارتووول عووون منظموووة الووودول المصووودرة للووونفط  -2
 . وتتيير سوق النفط العالمية وذلك باستعمال العراق كأداة في هذأ السياسة

لى مستويات تدف -3   سعر البرميول إتراق السوق بكميات تفوق حدود األوبك، وا 
إلووى مووا دون العشوورين دوالراا فووي الفتوورة األولووى، ودفوو  العووراق إلووى ضووي المزيوود موون 

أن اإلنتوواج العراقووي  ديدد  تشددينيالكميووات وبوودون قيووود، وقوود صوورح نائووب الوورئيس 
 .  سيرتف  إلى ثالثة ماليين برميل يومياا في ستة أشهر

لسويطرة علوى السولطة النقديوة إعادة إنشواء بوؤرة مهموة للودوالر األمريكوي عبور ا -4
وهوذا مون شوأنه أن . العراقية والجمارك وتمويل المشاري  المتعاقد معها فوي الخوارج

مموا يجبور دوالا أخورى  Band Wagon Effect: يخلق ما يسمى فوي سووق النقود
 . إلى تهريب رساميلها إلى مظلة الدوالر

 . وزي  أمريكيةربط المنشات الصناعية الشرق أوسطية بشبكات إنتاج وت -5
إعووادة هيكلووة المنظمووات االقتصووادية العالميووة لتكووون أكثوور مالءمووة للمصووالح  -6

 . األمريكية
يجوب أن ال نتفول عون "وباإلضافة إلى األسوباب الرئيسوة للحورب علوى العوراق 

السبب الرئيس ا خر لهذأ الحورب وهوو القضواء علوى الخبورة العلميوة والتكنولوجيوة 
ي العووراق والمتجسوودة فووي آالف العلموواء والفنيووين العووراقيين المتقدمووة التووي وجوودت فوو

 250".الوطنيين والمبدعين
أرسلها إلوى األميور " عراق مابعد االحتالل" لو ريتشارد بيرلوفي إحدى وثائق 
 251:أوضح أن هدف الواليات المتحدة هو نواف بن عبد العزيز

 . للتجديداإلشراف على إدارة شؤون البلد لمدة ال تقل عن سنتين قابلة  - أ
 . فتح البلد أمام المصارف والشركات األجنبية - ب
 . إلتاء العقود النفطية السابقة -ج

                                                 
دار ترقوى : ، دمشوق مركة  م صهينة : حدث ويحدث في العراق، (2003)، فتحيرشيد - 250

 .229للطباعة والنشر، ي
 .13/2/2003تاريي : انظر جريدة السفير - 251
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 . تفكيك األجهزة األمنية والعسكرية -د
 . إقامة نظام فيدرالي -هو

إن احووووتالل العووووراق موووون قبوووول الواليووووات المتحوووودة األمريكيووووة واالحتفوووواظ بوجووووود 
ية واقتصوادية متكاملوة يقووم العوراق عسكري كبير فيه يحقق أهدافاا سياسية وعسوكر 

فعلووووى الصووووعيد السياسووووي يقوووووم جوووووهر الرؤيووووة االسووووتراتيجية . فيهوووا بوووودور محوووووري
األمريكية على تتيير نظام الحكوم فوي العوراق إلعوادة ترتيوب األوضواع فوي الشورق 
األوسط ، استناداا إلوى أن إقاموة نظوام حكوم ديمقراطوي علمواني فيوه سويكون مقدموة 

ل في الوطن العربي ككل، فالتتيير في العراق سيكون دافعواا للتتييور للتتيير الشام
قد أشار صراحة إلوى هوذا المعنوى فوي  بوشوكان الرئيس . في باقي دول المنطقة

إن إقامووة : "حيووث قووال 2003خطابووه الشووهير قبوول الحوورب علووى العووراق فووي شووباط 
خوورى فووي عووراق حوور وديمقراطووي سوووف يكووون نموذجوواا للحريووة تسووتلهمه الوودول األ

 252".المنطقة
 

 : ثار االحتالل األمريكي للعراق وتداعياتر: ثالثا  
كووان لالحووتالل األمريكووي البريطوواني للعووراق تووداعيات كبيوورة فووي المجوواالت 

 . السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية واألمنية
ي جواءت تلوك ا ثوار لتزيود مون حودة الخالفوات وبالتوال: على الصعيد السياسدي - 

 253:التناقضات في المواقف، وكان من أهم تلك ا ثار
البريطووواني للعوووراق، المجتمووو  العراقوووي برمتوووه فوووي  -أدخووول االحوووتالل األمريكوووي -1

نمووووط جديوووود ومتشووووابك موووون العالقووووات الداخليووووة، قوووود ال يكووووون مألوفوووواا فووووي التوووواريي 
االجتموووواعي والسياسووووي الحووووديث للووووبالد، موووون حيووووث شوووودة تناقضوووواته وموضوووووعاته 

                                                 
العدددراق الجديدددد فدددي االسدددتراتيجية األمريكيدددة للشدددرق ، (2003)، أحمووود إبوووراهيممحمدددود - 252

 .63ألول، ي، تشرين ا154، العدد السياسة الدولية، األوسط
مركوز دراسوات الوحودة : ، بيوروتاحتالل العدراق وتداعياتدر، (2004)، عبد ا  السناوا - 253

 .367العربية، ي
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إن االحووووتالل أسووووفر عوووون محووووو الدولووووة : "اعية، بعبووووارة أخوووورى يمكوووون القووووولالصوووور 
 ". الوطنية، وتدعيم األقليات

والشووكل التووالي يوضووح كيووف عملووت الواليووات المتحوودة علووى تقسوويم العووراق 
 . المثلث السني والمثلث الشيعي والمثلث الكردي: إلى ثالث مثلثات هي

 

 
 

 . زادت الحرب من حدة التناقضات بين الدول العربية -2
 . التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للعديد من البلدان العربية -3
تراج  االهتمام بالقضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية للعرب، فلم تعد  -4

 . تلك القضية موجودة في اهتمامات الكثير من الدول العربية
 .العرب باإلرهاب، وبالتالي إظهارهم بمظهر المخالفين للشرعية الدوليةاتهام  -5
اسووتمرار الواليووات المتحوودة فووي سووعيها إلعووادة هيكلووة المنطقووة وفوورض ترتيبووات  -6

 .سياسية جديدة، وخاصة من جراء تقديم مشروع الشرق األوسط الكبير
ضووعف الموقووف العربيووة وهووذا مووا أ -تعزيووز بووذور الخالفووات السياسووية العربيووة -7

 .السياسي العربي
 . انهيار النظام العربي اإلقليمي وتصدع مفهوم األمن القومي العربي -8
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الوقوووف فووي وجووه التنسوويق السياسووي العربووي موو  دول الجوووار للوووطن العربووي  -9
يران  . وخاصة تركيا وا 

 مصادرة القرار السيادي العراقي، وربما يفكر األمريكيوون بتقسويم العوراق إلوى -10
 . دويالت على أساس ديني، وبالتالي إضعافه، وشل اإلرادة السياسية العراقية

. استتلت إسرائيل الحرب وظروف االحتالل لصالحها من الناحيوة السياسوية -11
وكووذلك الحوواكم  جدداا جددارنرويعوود الحوواكم العسووكري األمريكووي للعووراق بعوود احتاللووه 

" بيووزنس"ائيل ولهمووا عالقووات موون أشوود الصووقور الموووالين إلسوور  بددول بريمددرالموودني 
وثيقووة موو  كوول موون توول أبيووب واللوووبي الصووهيوني فووي الواليووات المتحوودة، وقوود أشوواد 

تحلى بضبط النفس "بزعم أنه  2000بجيش االحتالل الصهيوني في العام  جارنر
  254".في مواجهة االنتفاضة الفلسطينية

آثووووار  كووووان الحووووتالل العووووراق: علددددى الصددددعيدين االقتصددددادا واالجتمدددداعي -ب
وتداعيات اقتصادية واجتماعية كثيرة انعكست بمجملها على العراق بشوكل خواي 

 255:والمنطقة بشكل عام، وأهم تلك ا ثار
السوويطرة علووى الوونفط العراقووي الووذي يصوونف ثوواني احتيوواطي نفطووي فووي العووالم،  -1

 . عن طريق التحكم ب نتاجه ونقله وتسويقه
فووواض النووواتج المحلوووي العراقوووي إلوووى أدنوووى تحطووويم البنيوووة التحتيوووة العراقيوووة وانخ -2

 . مستوياته، باإلضافة إلى انهيار سعر الصرف تير الرسمي للدينار العراقي
تدهور مستوى المعيشة للشعب العراقي إلوى أدنوى مسوتوياته، بحيوث أصوبحت  -3

 . نسبة كبيرة من الشعب تحت خط الفقر

                                                 
254

 - The White House, The National Strategy of the United States of America, 

Washington Dc, September2002.pp.30-33 .                                                                       
مركووز دراسووات الوحوودة : ، بيووروتاحددتالل العددراق وتداعياتددر، (2004)، فاضوول لربيعدديا - 255

 .285العربية، ي
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مووون % 50زيووود علوووى تفووواقم مشوووكلة البطالوووة العراقيوووة التوووي وصووولت إلوووى موووا ي -4
مجموووع القوووى العاملووة فووي العووراق، وهووذا بوودورأ انعكووس سوولباا علووى الشووعب العراقووي 

 ..وأدى إلى بروز ظواهر اجتماعية سيئة مثل ارتفاع معدل الجريمة وتيرها
توووودني مسووووتوى التعلوووويم بشووووكل عووووام، هووووذا إلووووى جانووووب معوووودل الهجوووورة الكبيوووورة  -5

 . ة األدمتة والعلماء العراقيين إلى الخارجللعراقيين إلى الخارج وال ننسى هنا هجر 
 . ضعف مستوى الرعاية الصحية بشكل عام -6
 . سرقة ا ثار والمتاحف العراقية -7
الخسووائر البشوورية الكبيوورة التووي منووي بهووا العووراق ومووا زال يوودفعها ثمنوواا للحوورب  -8

 .واالحتالل
ثماراتها الواسعة في سيطرة الشركات األجنبية على الرأسمال العراقي بفعل است -9

كافوة، وهوذا موا فوتح البواب  العراق في المجواالت االقتصوادية واالجتماعيوة واألمنيوة
أموووام الشوووركات اإلسووورائيلية لالسوووتثمار فوووي العوووراق أيضووواا مثووول قطووواع االتصووواالت 

 . وتيرأ
مليوار دوالر  400أما في مجوال المديونيوة الخارجيوة فقود أصوبح يقودر بنحوو  -10

وال ننسوووى هنوووا اإلشوووارة إلوووى أن االحوووتالل لوووم يتووورك آثوووارأ . مسوووتمر وهوووذا فوووي تزايووود
االجتماعية واالقتصادية على العراق وحدأ، بل امتد ليطال دول الجووار الجترافوي 

يران وتركيا وسائر المنطقة عموماا   . للعراق مثل سورية واألردن وا 
اقيوووة وشووول تعميوووق بوووذور الطائفيوووة وزرع الفوووتن والنزاعوووات بوووين الطوائوووف العر  -11

 . وحدة الشعب العراقي
إن تزو العوراق واحتاللوه عسوكرياا أوجود آثواراا : على الصعيد األمني العسكرا - 

العسووكري وال يووزال ذلووك مسووتمراا بسووبب اسووتمرار  –وتووداعيات فووي المجووال األمنووي 
 256:االحتالل، ويمكن اإلشارة هنا إلى أهم تلك التداعيات وا ثار وهي

                                                 
 .287المرج  السابق نفسه، ي - 256
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سووكرية العراقيووة، وبووذلك فقوود العوورب قوووة عسووكرية كبيوورة وهامووة توودمير البنيووة الع -1
كووان يمكوون لهووا أن تسوواهم فووي تحريوور األراضووي العربيووة المحتلووة، هووذا فضووالا عوون 

 . تعزيزها للقدرات الدفاعية العربية
االتجاأ نحو إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة على األراضوي العراقيوة وهوذا  -2

األمون اإلقليمووي العربوي عامووة، ودول الجووار الجترافووي  يشوكل خطووراا وتهديوداا علووى
 . للعراق خاصة

 . اإلسرائيلي -خروج العراق من دائرة الصراع العربي -3
شووووكل االحووووتالل تتطيووووة لألعمووووال العسووووكرية اإلجراميووووة التووووي تشوووونها القوووووات  -4

 . اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
 . عسكري األمريكي في العراقتعزيز األمن اإلسرائيلي بفعل الوجود ال -5
قامووة قواعوود ثابتووة لووه وخاصووة فووي  -6 وصووول الموسوواد اإلسوورائيلي إلووى العووراق وا 

 . الشمال العراقي
 . تقليي الدعم اإليراني للعرب بشكل عام -7
تياب العمق االستراتيجي لسورية من جهة الشرق، هذا باإلضافة إلى الوجود  -8

رقية لسوورية مون الجانوب العراقوي وهوذا يشوكل العسكري األمريكي على الحودود الشو
 . تهديداا لألمن السوري وكذلك لألمن القومي العربي

 .تراج  الدعم الخليجي للقضية الفلسطينية -9
إن عمليووة إعووادة بنوواء جووويش عراقووي تعوود عمليوووة باهظووة التكوواليف سووويتحمل  -10

  نتيجووووة الشووووعب العراقووووي نفقاتهووووا، هووووذا فضووووالا عوووون الخسووووائر البشوووورية التووووي تقوووو
 . لالحتالل العسكري المباشر للعراق

أن االحتالل األمريكوي البريطواني للعوراق قود رتوب مجموعوة : مما تقدم نستنتج
موون المنعكسووات وا ثووار السوولبية، بوول الموودمرة علووى النظووام اإلقليمووي العربووي، وأنووه 

 : يمكننا تصنيف هذأ المنعكسات في ثالث مجموعات رئيسة هي
 . السياسية ا ثار والمنعكسات - أ

 . ا ثار والمنعكسات االقتصادية واالجتماعية - ب
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 . ا ثار والمنعكسات العسكرية واألمنية -ج

وقوووود الحظنووووا عنوووود دراسووووة هووووذأ المنعكسووووات وا ثووووار أن االحووووتالل قوووود فوووورض 
أوضاعاا جديدة في المنطقة سوف يصعب التخلي منها في المدى المنظور، بول 

اتبوواع سياسووات واسووتراتيجيات جديوودة مضووادة سوويترتب علووى دول المنطقووة العربيووة 
 . لألوضاع والتطورات األخيرة

لم تفكر في خطة معينوة للخوروج مون العوراق  بوشومن الواضح أن إدارة 
سووووووقاط النظووووووام فيووووووه اسووووووتراتيجية األموووووون القووووووومي "فقوووووود تحوووووودثت . بعوووووود احتاللووووووه وا 

خصوصاا  عن الحاجة لوجود عسكري أمريكي دائم والسيطرة على العالم"األمريكي
وهووذا الهوودف يبوودو مفهوموواا فووي ظوول هجمووات الحووادي . فووي منطقووة الخلوويج العربووي

، ويمكن فهمه أيضاا في ضوء التقرير الصادر في أيلول 2001عشر من سبتمبر 
مشوروع "والوذي أعدتوه مؤسسوة " إعوادة بنواء الودفاع األمريكوي"تحت عنووان  2000

حاجوووة الواليوووات المتحووودة للوجوووود فقووود أكووود التقريووور علوووى ". القووورن األمريكوووي الجديووود
 صدددام حسددينالعسووكري الوودائم فووي الخلوويج العربووي لوودواع عوودة منهووا مواجهووة نظووام 

 257.والتالي له بعد إسقاطه
وتسوووعى اإلدارة األمريكيووووة لالسوووتفادة موووون عمليووووات إعوووادة إعمووووار العووووراق 

" تنيمووة حوورب"وتعاملووت موو  هووذأ المسووألة بوصووفها . لتنشوويط االقتصوواد األمريكووي
فالتقووديرات المبدئيووة تشووير إلووى أن . للواليووات المتحوودة وحوودها االسووتئثار بهووا يحووق

مليوووار دوالر،  100القيموووة اإلجماليوووة لعمليوووات إعوووادة إعموووار العوووراق ال تقووول عووون 
الذي قامت به مارشال وتوصف بأنها أكبر مشروع للتعمير في العالم بعد مشروع 

 . حرب العالمية الثانيةالواليات المتحدة إلعادة إعمار أوروبة بعد ال
 
 
 

                                                 
257

 - Richard Perle., A clean Break: A New strategy for securing the Realm: The 

Institute for Strategic Studies, Washington. 8 July.1996 .                                                                  
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 (:هاملتون-لجنة بيكر)مجموعة دراسة العراق : رابعا  
آذار  15فووي  Iraq Study Groupتشووكلت مجموعووة دراسووة العووراق 

والتورض مون إنشواء هوذأ اللجنوة هوو تقيويم . ، من قبل الكوونجرس األمريكوي2006
درت وبعوود تسووعة أشووهر موون تشووكيلها أصوو. 2005الوضوو  فووي العووراق منووذ صوويف 

، عوووون كيفيووووة معالجووووة المووووأزق 2006اللجنووووة تقريرهووووا فووووي السووووادس موووون ديسوووومبر 
للنظور  بوشتوصية تم تقديمها إلى الرئيس  79األمريكي هناك، وتضمن التقرير 

 258. في إمكانية تنفيذها
 : هاملتون-بيكروهنا نورد بعض المالحظات على تقرير 

موووام األمريكوووي ب يجووواد مووودى االهت( صوووفحة 160)يعكوووس الحجوووم الكبيووور للتقريووور -
 . مخرج من العراق

تتسوووم أفكوووار التقريووور بوووالكثير مووون الجووورأة التوووي تابوووت عووون السياسوووة الخارجيوووة  -
 .2001أيلول  11األمريكية طوال فترة ما بعد 

يران -  . طالب التقرير اإلدارة األمريكية بفتح حوار م  سورية وا 
راق، فوي حوين أشوار باقتضواب لم يحودد التقريور جودوالا زمنيواا لالنسوحاب مون العو -

 .2008إلى ضرورة أن يتم سحب معظم القوات من العراق بحلول عام 
 برئاسوةفي التعاطي مو  الحكوموة العراقيوة " العصا والجزرة"يتبنى التقرير منهج  -

فموون جهووة، يوصووي بحشوود الوودعم اإلقليمووي والوودولي الممكوون لهووذأ . نددورا المددالكي
يوووه بقطووو  المعونوووات الماديوووة والمعنويوووة إذا موووا الحكوموووة، فوووي الوقوووت الوووذي يهووودد ف

 .  فشلت الحكومة في وقف العنف
 : فصائل المقاومة العراقية: خامسا  

 60يمكن إجمال فصائل المقاومة العاملة ا ن فوي العوراق إلوى أكثور مون 
مجموعة مقاومة، وتتعدد هويات المقاومة، فمنها السنية، والمختلطة، والعسوكريون 

                                                 
 - وزير الخارجية األمريكي األسبق: بيكر جيمس.  
  .الرئيس السابق للجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب األمريكي: هاملتونلي      

 . تقرير بيكر هاملتونحول  (6)انظر الملحق رقم  - 258
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شوويوعيون، والشوويعية، وجماعووات مسوولحة موون خووارج العووراق، إضووافة السووابقون، وال
إلووى األفووراد العوواملين فووي شووركات األموون الخاصووة والمرتزقووة والمخووابرات األجنبيووة، 

 259:كما يلي -حسب أعدادها -وجاء ترتيبها
مجموعوة  30وتصول أعودادها إلوى أكثور مون : مجموعات المقاومة السونية - أ

معلوموات، أهمهوا مجموعوة جويش محمود مقاومة، عدا من ال تتوافر عنهوا 
 .  المتمركزة في الفلوجة، وكتائب القدس، وجبهة التحرير العراقية

وتصوول أعووودادها إلووى نحوووو تسووو  : الجماعووات المسووولحة موون خوووارج العوووراق - ب
 بدددي جماعوووات، أهمهوووا قاعووودة تنظووويم الجهووواد فوووي بوووالد الرافووودين، وكتائوووب 

 . حفص المصرا

دادهم إلوووووى نحوووووو ثمووووواني مجموعوووووات وتصووووول أعووووو: العسوووووكريون السوووووابقون -ج
 . ، والعودةصداممقاومة، أهمها فدائيو 

وتصل أعدادها إلى نحو سب  مجموعات مقاومة، : المجموعات المختلطة -د
أهمهووا موون السوونة والعوورب، الجبهووة الوطنيووة لتحريوور العووراق التووي تضووم تحالفوواا 

يوووور لعشوووور مجموعووووات مقاومووووة، أو موووون السوووونة والشوووويعة، وأهمهووووا جوووويش التحر 
 . الوطني العراقي

وهووم مجموعتووان، أهمهمووا السووكرتارية العامووة لتحريوور العووراق : الشوويوعيون -هووو
 . الديمقراطي

 (. الحوزة الدينية)جماعة الصدر: الشيعة -و
وفي تقرير أعدأ مركز الدراسات االستراتيجية والدوليوة فوي واشونطن أشوار 

والرسووم . ي فووي العووراقإلووى ازديوواد عوودد العمليووات ضوود قوووات االحووتالل األمريكوو

                                                 
، ينواير، 167، العوددالسياسة الدوليوة، الفشل األمني في العراق، (2007)، عادلمسعود - 259
 .209ي
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البيووووواني التوووووالي يوضوووووح ازديووووواد عووووودد عمليوووووات المقاوموووووة وفقووووواا لإلحصوووووائيات 
  260:األمريكية

 

 
 

نالحووظ ازديوواد عوودد عمليووات المقاومووة ضوود االحووتالل فووي العووراق بمعوودل 
وهوو موا يعكوس حجوم الموأزق الوذي  2006بين شوهري موايو وسوبتمبر %  15

 .  تعيشه اإلدارة األمريكية في العراق
العوراق فوي إلى أن المعونوات األمريكيوة للقطواع األمنوي  السابق يشير التقريرو 
مليووووار فووووي يونيووووو  7421إلووووى  003,دوالر فووووي ينوووواير  مليووووار 42,3موووون زادت 

القوات األمنية العراقية تقدر بالوقت الحوالي بوو  كما تذكر الدراسة أن عدد. 002,
 4,02000المتوقو  أن تنموو إلوى  شخي فوي الوقوت الحاضور ومون 002000,

 .فبل نهاية شهر ديسمبر

                                                 
القدوات العراقيدة  يدر مؤهلدة للعمدل بددون قدوات التحدالف ، (2006)، أنتونيكوردسمان - 260

 www.csis.org: مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، على الرابط: ، واشنطن1001حتى 

http://www.csis.org/
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راقووووي أكملوووووا التوووودريبات ع 112200,أن  بووووالرتم موووون هويوضووووح التقريوووور أنوووو
العديوود موون الجنووود الموودربين تركوووا  األوليووة لاللتحوواق بوواألجهزة األمنيووة، نجوود أن

 .الشرطة في قوات عملهم بدون تسليم سالحهم ومعداتهم، خصوصاا 
وتعمل في العراق شركات األمن الخاصة والمرتزقة التي يتجواوز عودد أفرادهوا 

وتعمل معظم هذأ الشركات . دول األجنبيةألف من العسكريين السابقين من ال 30
 Corp Dynدايوون كووورب : لصووالح المحتوول األمريكووي والبريطوواني، وموون أهمهووا

وجلوبوووال ريسوووك سوووتراتيجيس البريطانيوووة . األمريكيوووة Saicوسوووايك  Betacوبيتووواك
Global Risk Strategies ،وبالك ووتر سيئة السمعة. 

لى ا ن نرى أن الواليات المتحدة لم تس تط  تحقيوق أهودافها المعلنوة للحورب وا 
ضد العراق في التخلي من أسولحة الودمار الشوامل، وتمكوين الشوعب العراقوي مون 
حيووواة ديمقراطيوووة سوووليمة ومووون ثرواتوووه، والقضووواء علوووى اإلرهووواب، وخاصوووة المووورتبط 

وبقيووت األسووباب والوودواف  األمريكيووة تيوور المعلنووة للحوورب، وهووي . بتنظوويم القاعوودة
احووتالل : د والتحوودي لألمتووين العربيووة واإلسووالمية والمتمثلووة فوويالتووي تشووكل التهديوو

عووادة رسووم خريطووة المنطقووة وصووياتة  العووراق كمقدمووة لوجووود دائووم علووى أراضوويه، وا 
عووووادة صووووياتة الوووونظم العربيووووة  اسووووتراتيجية جديوووودة فووووي منطقووووة الشوووورق األوسووووط، وا 

 .في المنطقةمن االستقرار " القدر المناسب"لتحقيق ما تراأ اإلدارة األمريكية 
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 :(اإلسالم السياسي)القضاء على اإلسالم المتطرف : لثالمبحث الثا
في السبعينيات من القرن الماضي، حل اإلسالم محل القومية العربية في 
العووداء للواليووات المتحوودة األمريكيووة، وأصووبح اإلسووالم السياسووي أبوورز المعضووالت 

 .نطقة الشرق األوسطالتي تواجه السياسة األمريكية خاصة في م
ن موضوووع اإلسووالم السياسووي مووون الموضوووعات التووي ال يوجوود حولهوووا   وا 

إجماع أو اتفاق استراتيجي في السياسة األمريكية، وقد شوكل هوذا الموضووع أبورز 
، كلينتدوناألب و بدوشالقضايا الجدلية حول الشرق األوسوط فوي إدارتوي كول مون 

ي تسوووووووتهوي عووووووودداا كبيوووووووراا مووووووون وموووووووا زال مووووووون الموضووووووووعات الحيوووووووة القليلوووووووة التووووووو
 .المتخصصين

 مددين ، حووين التقووى الشوويي هتلددرإن أول موون اسووتخدم هووذا المصووطلح هووو 
إننووووي ال أخشووووى موووون اليهووووود وال موووون : مفتووووي فلسووووطين آنووووذاك، إذ قووووالالحسدددديني 

   261.الشيوعية، بل إنني أخشى اإلسالم السياسي
سووووالمين ومووون وجهووووة النظوووور األمريكيووووة، هنووواك فوووورق بووووين اإلسووووالميين الم

والمتطوورفين، فاإلسووالميون المسووالمون هووم موون يحوواولون تطبيووق قوويمهم الدينيووة فووي 
المشوواكل الداخليووة والسياسووة الخارجيووة، فووي حووين أن الواليووات المتحوودة ال تعووارض 
نموووا اإلسوووالميين الوووذين يسوووتخدمون العنوووف فوووي المنووواطق  اإلسوووالميين المعتووودلين وا 

 .الداخلية والخارجية
يوووات المتحووودة مووون التهديووود الحضووواري الشووويوعي، أبووورزت فبعووود انتهووواء الوال

بقووواء دورأ الروحوووي  اإلسوووالم ليوووتم القضووواء عليوووه مووون حيوووث إنوووه نظوووام شووومولي، وا 
فكان على الواليات المتحدة العمل على القضاء على الحركات األصولية . الفردي

مهما كانت، ومن هذا المنظوور يمكون أن نورى التحوالف فوي ضورب تلوك الحركوات 
فووي القضوواء علووى حركتووي  شددارونسووط آسوويا، ومنووه يمكوون أن نفهووم وحشووية فووي و 

ومهموا قيول عون تخلوف أو سووء تصورف القيوادة الطالبانيوة، ف نهوا . حمواس والجهواد
                                                 

 :مووووووذكور فووووووي مقالووووووة علووووووى الوووووورابط ، 210عطيووووووة الويشووووووي، حوووووووار الحضووووووارات، ي - 261
www.google.com/search 
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في نهاية األمر كانت تشكل نواة لدولة سنية قد تتطوور كثيوراا داخليواا بحيوث تشوكل 
ج اإليرانووووي ضوووومن النموووووذج السووووني للدولووووة اإلسووووالمية، بعوووودما تووووم حصووووار النموووووذ

وبالتالي ف ن القضاء على تلك الحركة أمر حيوي للقضواء علوى . اإلطار المذهبي
 262.األمل في تقدم اإلسالم إلى السيطرة على دفة  األمور

 :اإلسالم السياسي مفهوم:  وال  
عالمي استخدم لتوصيف اإلسالم السياسي  عبارة عن مصطلح سياسي وا 

الم بوصووفه موونهج حيوواة، واسووتخدم بكثافووة بعوود حركووات تتييوور سياسووية تووؤمن باإلسوو
. في الحملة الدعائيوة لموا سومي بوو الحورب علوى اإلرهواب 2001أيلول  11أحداث 

ومن وجهة نظر المسلمين يعد استخدام هذا المصطلح نابعاا من عدم فهم وتعموق 
كاف في فلسفة اإلسالم، إذ يعد اإلسالم من الناحية التاريخيوة الودين الوحيود الوذي 

سووووتطاع فووووي عهوووود انتشووووارأ األولووووي تكوووووين نووووواة لمؤسسووووات اجتماعيووووة وسياسووووية ا
وخدمية على الصعيدين الداخلي والخارجي، على عكس الديانات األخرى التي لم 

 263.يتمكن مؤسسوها من تشكيل بدايات دولة
واإلسووالم السياسووي بووالمفهوم التربووي يمكوون تعريفووه كمجموعووة موون األفكووار 

ابعة من الشريعة اإلسالمية التي تستخدمها مجموعة يطلوق واألهداف السياسية الن
الووذين يؤمنووون بووأن اإلسووالم لوويس " اإلسووالميون المتطرفووون"عليهووا اإلعووالم التربووي 

نموووا هوووو نظوووام سياسوووي واجتمووواعي وقوووانوني واقتصوووادي  عبوووارة عووون ديانوووة فقوووط، وا 
 .يصلح لبناء مؤسسات دولة

ديني، يوووورى فيووووه التوووورب واإلسووووالم السياسووووي تمييووووزاا لووووه عوووون اإلسووووالم الوووو
فبوورأيهم الوودين يجووب أن يكووون شووأناا فرديوواا بووين . اسووتتالل الوودين للمووارب السياسووية

العبوود وربووه، ال دخوول لووه فووي الحيوواة العامووة وال سوويما السياسووية منهووا، إذ يوورون أن 

                                                 
السلو  األمريكي بعد الحدادا عشدر مدن ، (2002)، عبودا حميد الدين،،عبدا  نقرش - 262

 .19، ي286لعدد ، االمستقبل العربي،  يلول

263
  www.google.com/searchويكيبيديا، الموسوعة الحرة ، - 
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تكووووون متروكووووة لمووووا يووووراأ النوووواس، وأن تكووووون مبنيووووة علووووى المسوووواواة الكاملووووة بووووين 
 . عن معتقداتهمالمواطنين بتض النظر 

 : األمريكيةللمصالأل  "اإلسالمي"التهديد : ثانيا  
برز التهديد اإلسالمي للمصوالح األمريكيوة بقووة مو  قيوام الثوورة اإلسوالمية 

عادتووووه لألذهووووان بأبعووووادأ 1979فووووي إيووووران عووووام  ، وذيوووووع مبوووودأ تصوووودير الثووووورة وا 
بووين اإلسووالميين وفووي تلووك الفتوورة تصوواعدت وتيوورة العووداء . اإليديولوجيووة والبشوورية

والواليووووات المتحوووودة األمريكيووووة، ولكوووون سوووورعان مووووا تووووم تطويووووق إيووووران إمووووا بخلووووق 
صووراعات مذهبيوووة حالووت دون أن يتضووواعف التووأثير اإليرانوووي فووي الووووطن العربوووي 
مووا ب دخووال المنطقووة بحوورب أدت إلووى تحقيووق هوودفين مووزدوجين همووا  خصوصوواا، وا 

وهمووووا فووووي الواقوووو  . يوووودأ القوووووميإضووووعاف إيووووران بتأثيرهووووا اإلسووووالمي، والعووووراق بتهد
سوورائيل فوي المنطقوة برمتهووا،  التهديودان الوحيودان المحووتمالن للمصوالح األمريكيوة وا 

 .وربما في العالم اإلسالمي أجم 
ومن جانب آخر، ف ن العداء لإلسالم في هذأ المرحلة قد اتصوف بحداثوة 

انيوووة، بحيوووث واضوووحة مسوووتمداا أسسوووه مووون الصوووراع العربوووي اإلسووورائيلي والثوووورة اإلير 
فوي النظووام العووالمي الجديوود والووذي سوورعان ( الواليووات المتحوودة)أصوبح مركووز العووالم 

وبووذلك تتشووكل الصووورة . مووا تحووول إلووى هوواجس وتعبئووة معاديووة لإلسووالم والمسوولمين
األمريكيووة لإلسووالم علووى إيقاعووات الوونفط والرهووائن واإلرهوواب، علووى مووا قالووه نائووب 

 264.جور  بوشالرئيس األمريكي السابق 
ويتهم خصوم الحركوات اإلسوالمية هوذأ الحركوات بأنهوا تحواول بطريقوة أو 

 . بأخرى إعادة هيكلة الدول وتطبيق الشريعة اإلسالمية بطريقة محافظة
لقووووود بووووورز اتجاهوووووان فوووووي الواليوووووات المتحووووودة يتصوووووارعان ويتحووووواوران لفهوووووم 

يعاب هوذا األصولية اإلسالمية وكيفية التعامول معهوا، فووزارة الخارجيوة حاولوت اسوت

                                                 
، تشرين 34، العدد شؤون األوسط، اإلسالم في النظام العالمي، (1994)، عليالشامي - 264

 .33األول، ي
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التيار والتحاور معه، وفي المقابل ف ن وزارة الدفاع تنظر إلى األصولية على أنها 
 265.خطر إيديولوجي وجيوسياسي يجب القضاء عليه

ويتجلووى التحوودي اإلسووالمي للسياسووة الخارجيووة األمريكيووة فووي ثالثووة وجوووأ 
 266:أساسية

 . مثل إيران والسودان: أنظمة - أ
 . حركات عنف - ب

لمعتدل أو الحركات السلمية، التي تستخدم الوسوائل حركات اإلسالم ا - ت
حوداث  السلمية والطرق الديمقراطية للسيطرة على مؤسسوات الدولوة، وا 

وهوووذا . تتييووورات جذريوووة بفعووول منهجيوووة تعتمووود علوووى التووودريج والتطووووير
النوووع موون اإلسووالم السياسووي هووو الووذي يشووكل تحوودياا حقيقيوواا للسياسووة 

فتووواح الوووديمقراطي وتوسوووي  المشووواركة األمريكيوووة التوووي تسوووعى إلوووى االن
 .السياسية واحترام حقوق اإلنسان

السووولطة، بووودأ نقووواش وجووودل فوووي وزارة  جدددور  بدددوشوبعووود تسووولم الووورئيس 
وقد ازداد الجدل بعد تحقيق اإلسوالميين نتوائج . الخارجية األمريكية تناول اإلسالم

ا أقلوووق هوووذأ وممووو. مثيووورة فوووي االنتخابوووات البرلمانيوووة فوووي مصووور واألردن والسوووودان
، وكانوووت أقووورب موووا تكوووون 1991الحكوموووة هوووو فووووز جبهوووة اإلنقووواذ الجزائريوووة عوووام 

إلووى إلتوواء االنتخابووات  1992لتسوولم السوولطة، ولكوون الجوويش عموود فووي أوائوول عووام 
ونتيجوة لوذلك فقود دخلوت الوبالد فوي . وحظر الجبهوة واعتقول المئوات مون عناصورها

 267.تيلألف ق 80حرب أهلية دموية سقط فيها أكثر من 

                                                 
، الوودار إيددران-الغددرب-الديمقراطيددة: اإلسددالم والفكددر السياسددي، (2000)، رضوووانزيددادة - 265

 .59لثقافي العربي، يالمركز ا: البيضاء

، تواريي اإلسالم المعتدل معضلة الخارجية األمريكيدة، (2003)، محمد سليمان بو رمان - 266
20/8/2003 www.Islamtoday.net  

، شووؤون األوسووط، األصددولية اإلسددالمية فددي المنظددار األمريكيددة، (2001)، فووازجددرجس - 267
 .151، ربي ، ي102العدد 
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وهنووا البوود موون اإلشووارة إلووى أن فكوورة تطبيووق الشووريعة اإلسووالمية بحووذافيرها 
في السياسة تلقى عدم قبوول مون التيوارات الليبراليوة أو موا يطلوق علويهم فوي بعوض 

 . األحيان الحركات العلمانية
ومنووذ حوورب الخلوويج الثانيووة والواليووات المتحوودة بوودأت باتخوواذ مواقووف جديوودة 

تبنوت ( 2001-1994) كلينتوندعاته، ولهذا ف ن إدارة الرئيس بالنسبة لإلسالم و 
 نيكسدون مبدأ احتواء األصوولية، المشوروع الوذي كوان قود شورع بوه الورئيس األسوبق

 .، وذلك لتحقيق السالم في الشرق األوسط(1969-1974)
، مسواعد وزيور الخارجيوة لشوؤون الشورق إدوارد جرجيدانوفي خطاب ألقاأ 

الواليووووات المتحوووودة واإلسووووالم والشوووورق : "تحووووت عنوووووان 1992األدنووووى فووووي حزيووووران 
، وقد عد هذا الخطاب أول إعالن واضح ومتكامل يودلي "األوسط في عالم متتير

هذا وقد رفض تعبير دعاة المواجهة . به مسؤول أمريكي تناول المسألة اإلسالمية
ال تنظور الواليوات المتحودة )الذين يقولون بأن اإلسوالم السياسوي هوو العودو الجديود 

إلووى اإلسووالم علووى أنووه يمثوول اإليديولوجيووة الجديوودة التووي تواجووه التوورب   أو تهوودد 
السلم العالمي، وال يتم استبدال الحرب الباردة بتنافس جديود بوين اإلسوالم والتورب، 

 268(.واألمريكيون يرون في اإلسالم أحد القوى التاريخية التي أثرت في ثقافتنا
ضووود إيوووران  كلينتدددونالتوووي اتبعهوووا الووورئيس إن سياسوووة االحتوووواء الموووزدوج 

، ماهي إال مواقف اتخوذها بتوأثير 1995والعراق والحظر التجاري على إيران عام 
 . جماعات الضتط الحليفة إلسرائيل

قوووراراا يقضوووي ب قاموووة حظووور  1995فوووي نيسوووان  كلينتدددونوأعلووون الووورئيس 
رفو  الكوونجرس تجاري على إيران إلجبارها على تتيير منحاها السياسوي، وبعودها 

تشريعاا يتعهد بفرض عقوبات ضد أية شركة أجنبية تستثمر في القطاع الصناعي 
لرتبووات الكووونجرس  كلينتددونفخضوو  الوورئيس . مليونوواا أو أكثوور 40اإليرانووي مبلووغ 

                                                 
268

، مرجووو  سوووابق، ولية اإلسدددالمية فدددي المنظدددار األمريكيدددةاألصددد، (2001)، فووووازجدددرجس - 
 .153-152ي
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على الرتم من التحذيرات والتحفظات األوروبية واليابانية، ووق  عليوه كقوانون فوي 
  1996.269صيف عام 

مووون قبووول مجلوووس شووويكاتو  1995للووورأي أجوووري فوووي عوووام وفوووي اسوووتطالع 
للسياسة الخارجية، لمعرفة وجهات نظر الجمهور بخصوي اإلسالم والعالقة م  

األسووولحة : الواليوووات المتحووودة، فقووود حووودد األمريكيوووون األخطوووار المحتملوووة فيموووا يلوووي
 وقود. اإلسوالم السياسوي–الصوين  -المنافسوة اليابانيوة -الهجرة -اإلرهاب -النووية
تيووور أن . مووون المسوووتطلعين إلوووى أن الخطووور هوووو اإلسوووالم السياسوووي%  23أشوووار 

مؤسسوووة السياسوووة الخارجيوووة وضوووعت اإلسوووالم السياسوووي فوووي المرتبوووة الثالثوووة بعووود 
 270.انتشار األسلحة النووية وظهور الصين كقوة عمالقة

 : إن سياسة الواليات المتحدة تجاأ الحركات اإلسالمية تؤكد على
 . داخل العالم اإلسالمي وخارجهمحاربة اإلرهاب  -1
إصووالحات سياسووية تدريجيووة فووي عوودد كبيوور موون الوودول تتمحووور فووي  -2

السووماح بالحريووات الفرديووة ثووم االنتخابووات، وتالبوواا مووا تتوورك الواليووات 
المتحوووودة القووووورارات العمليوووووة بهوووووذا الخصوووووي فوووووي يووووود شوووووركائها مووووون 

 . الحكومات الصديقة

ل الحليفوة للواليووات المتحوودة تقوديم مسوواعدات اقتصوادية لعوودد مون الوودو  -3
، لمواجهووووووة حركووووووات (مصوووووور، األردن، السوووووولطة الفلسووووووطينية: )مثوووووول

 .اإلسالم السياسي في هذأ الدول

اإلسوووورائيلية موووون أجوووول  -إفسوووواح المجووووال لعمليووووة السووووالم الفلسووووطينية -4
 .مواجهة الحركات اإلسالمية

                                                 
269

تددأثير العوامددل الداخليددة فددي : األمريكيددون واإلسددالم السياسددي، (1997)، فوووازجددرجس - 
  .27، مرج  سابق، يصن  السياسة الخارجية األمريكية

، فقدراءات فدي رؤ  مدا بعدد االستشدرا: الغدرب واإلسدالم، (2001)، محمد رسولرسول - 270
 .29المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ي: بيروت
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 االبوون منصووبه، مرحلووة خطيوورة بددوشوتعوود الفتوورة التووي تووولى فيهووا الوورئيس 
توووأزم العالقوووات العربيوووة اإلسووورائيلية، : عاشوووتها منطقوووة الشووورق األوسوووط وموووا زالوووت

. ونشاط مكثف للحركات اإلسالمية، ورفض شعبي عربي كبير للسياسة األمريكية
اإلسووورائيلية، وتعثووور عمليوووة السوووالم الفلسوووطينية –وكوووذلك سوووخونة الحووودود اللبنانيوووة 

يل عسووووكرياا ضوووود الفلسووووطينيين واألهووووم موووون ذلووووك كلووووه تمووووادي إسوووورائ. اإلسوووورائيلية
وكذلك وجود العديد من الدول التي تؤمن ملجأ . وممارسة اإلرهاب المنظم ضدهم

للجماعوووات والحركوووات المناهضوووة للمصوووالح التربيوووة، وخاصوووة األمريكيوووة، ومنهووووا 
 . إيران وباكستان واليمن وطالبان في أفتانستان

سياسوووية العربيوووة ومموووا زاد األمووور حساسوووية أكثووور، تتيووور بعوووض األنظموووة ال
باتجاهات إصالحية إسوالمية، وزيوادة فعاليوة الحركوات اإلسوالمية السياسوية بحيوث 
أصبحت القوى السياسية الفعلية الجماهيرية المناهضة لألنظمة الصوديقة للواليوات 
المتحووودة، بوووول إنهووووا فووووي بعووووض الحوووواالت تمثوووول البووووديل المحتموووول للوووونظم السياسووووية 

 . القائمة
تقووادات والحمووالت الدعائيووة واألمنيووة ضوود الحركووات وعلووى الوورتم موون االن

اإلسوووالمية، ف نهوووا تمكنوووت مووون التحوووول إلوووى القووووة السياسوووية األكبووور واألقووووى فوووي 
 . الشارع العربي

ضووافة إلووى التهديوود اإلسووالمي العووالمي للمصووالح األمريكيووة، فوو ن هنوواك  وا 
ن وروسووويا فلكووول موون الهنووود والصوووي. تهديووداا مووون النووووع نفسوووه لووبعض الووودول الموووؤثرة

مواقووووف تيوووور إيجابيووووة موووون اإلسووووالميين، هووووذا فووووي حووووين أن الحركووووات اإلسووووالمية 
 . أصبحت تشكل عامل قلق لبعض الدول العربية بشكل عام

 حددداث  يلددول علددى العالقددة بددين الواليددات المتحدددة والحركددات  داعياتتدد: ثالثددا  
 :اإلسالمية

د مون التووترات بعد الحادي عشور مون أيلوول حاولوت اإلدارة األمريكيوة الحو
ومحاصرة ردود الفعل التاضبة داخل الواليات المتحدة ضد المسلمين األمريكيين، 
ومراقبوووووة ردود الفعووووول مووووون قبووووول العوووووالم اإلسوووووالمي وعمليوووووة الوووووربط بوووووين اإلسوووووالم 
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وقوووود تفجوووورت الواليووووات المتحوووودة تضووووباا بعوووود اتهامهووووا لتنظوووويم القاعوووودة . واإلرهوووواب
فوي ردأ " صوليبية"كلمة  بوشواستخدم الرئيس  .بالمسؤولية عن األعمال اإلرهابية

أيلووول، ممووا أجووج مشوواعر التشوودد اإلسووالمي وذكوورهم بووالحمالت  11علوى هجمووات 
الصووليبية التووي قووام بهووا التوورب ضوود المسوولمين فووي القوورنين الحووادي عشوور والثوواني 

وبووذلك تحولووت صووورة العوورب واإلسووالم فووي التوورب والواليووات المتحوودة إلووى . عشوور
 . وذلك بصبغ اإلسالم والعرب بصبتة التخلف والتطرف والعنف صورة مشوهة،

إن الضووووعف والترهوووول فووووي العووووالم العربووووي واإلسووووالمي سووووهل علووووى اإلدارة 
األمريكيوووووة مهمتهوووووا، األمووووور الوووووذي أدى إلوووووى وضووووو  الشووووورق األوسوووووط فوووووي مقدموووووة 

 .2001أيلول  11اإلستراتيجية األمريكية العالمية بعد أحداث 
الوذي أعلوون فيووه بودء العمليووات العسووكرية ضوود  بددوشوفوي خطوواب الوورئيس 

نحووون أصووودقاء ألكثووور مووون مليوووار شوووخي : "تنظووويم القاعووودة وحركوووة طالبوووان، قوووال
إن الواليوووات المتحووودة األمريكيوووة عووودو ألولئوووك الوووذين يسووواعدون . يعتنقوووون اإلسوووالم

اإلرهووابيين، وللمجوورمين البربووريين الووذين يدنسووون دينوواا عظيموواا عوون طريووق ارتكوواب 
ونظوراا إلوى . إن العمل العسكري هوو جوزء مون حملتنوا علوى اإلرهواب. سمهجرائم با

 271".طبيعة أعدائنا، سنفوز في هذا الصراع
ورأت الواليووووات المتحوووودة أنووووه البوووود موووون قيووووام تحووووالف دولووووي ضوووود العووووالم 

 272:اإلسالمي والشرق األوسط بشكل خاي، وذلك لألسباب التالية
 . تصادي في العالمالشرق األوسط أكبر بؤرة فساد اجتماعي واق -1
 . يمثل الشرق األوسط أكبر مصدر للتهديد األمني الجديد في العالم -2

تخلف منطقة الشورق األوسوط عون معظوم منواطق العوالم، علوى الورتم  -3
من كل مؤشرات االنفتاح السياسي واالقتصادي فيها، حتوى إنهوا تعود 

                                                 
، شوووتاء 105، العووودد شوووؤون األوسوووط، (إعدددالن بدددوش الحدددرب علدددى  فغانسدددتان): وثيقوووة - 271

 .259-258، ي2002

، العوودد شووؤون األوسووط، النظددام الدددولي بعددد الحددرب علددى العددراق، (2005)، موواركهيلددر - 272
 .172، ربي ، ي118
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( مووو  بعوووض االسوووتثناءات)أكثووور تخلفووواا مووون شوووبه الصوووحراء اإلفريقيوووة 
مووووو  بعووووووض )كثووووور تخلفووووواا مووووون كوريوووووا الشوووووومالية وميانموووووار وكوبوووووا وأ

 (. االستثناءات

تعوود منطقووة الشوورق األوسووط موون أكبوور منوواطق امووتالك أسوولحة الوودمار  -4
 . الشامل

 . وجود أنظمة حكم طويلة األجل -5

 . مشاعر الكراهية للترب -6

حسووب )تعوود بعووض دول منطقووة الشوورق األوسووط دوالا راعيووة لإلرهوواب  -7
 (. يةاللوائح األمريك

تعوود منطقووة الشوورق األوسووط أرضوواا خصووبة ألكبوور عوودد موون مرتكبووي  -8
 .جرائم اإلرهاب وداعمي اإلرهاب ومموليه

إن الصعوبة ليست في التعامل م  قوة الحركات اإلسالمية ذاتها، بل في قووة 
وعلووى الوورتم موون أهميووة بحووث التعاموول موو  . الدولووة التووي توجوود فيهووا هووذأ الحركووات

 أن المسووووؤولين األمووووريكيين قلوووويالا مووووا يتطرقووووون إلووووى هووووذا اإلسووووالم السياسووووي، إال
 .الموضوع

إن خطابوووات المسوووؤولين األموووريكيين تؤكووود علوووى عووودم وجوووود سياسوووة أمريكيوووة 
نما هناك سياسوة أمريكيوة تجواأ مصوالح الواليوات  محددة تجاأ اإلسالم السياسي، وا 

من أيوة منظموة أو  المتحدة وأمنها القومي، وبالتالي يعتمد موقف الواليات المتحدة
حركووة إسووالمية بمقوودار مووا يوورتطم سوولوكها بهووذأ المصووالح واألهووداف وأبرزهووا فووي 

 : المنطقة العربية
 . الديمقراطية، حقوق اإلنسان، وحقوق األقليات: مثل: مبادىء سياسية - أ

 ... النفط، واألسواق المفتوحة: مصالح اقتصادية - ب

 ... إسرائيلاإلرهاب، عملية السالم، وأمن : موضوعات أمنية - ت

أيلوووول، وموووا بعووودها مووون تطوووورات، أججوووت مشووواعر المجتمووو   11إن أحوووداث 
األمريكووي ضوود اإلسووالم، أو مووا يسوومى باألصووولية اإلسووالمية، حتووى إن المسوولمين 
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األمووريكيين لووم يسوولموا موون العنووف والمالحقووة والمطوواردة موون قبوول الجهووات الرسوومية 
حووث، وخاصوة الصوهيونية منهوا، والشعبية، ولقود كوان لوسوائل اإلعوالم ومراكوز الب

دور كبير في تأجيج هذا الكرأ والعداء ونقله وتعميمه على منطقة الشورق األوسوط 
 . منذ فترة طويلة

وال تواجه الواليات المتحدة أي تحود جودي لقوتهوا إال فوي بعوض الودول العربيوة 
يووران تتحوودى وتواجووه القوووة. وبعووض دول العووالم اإلسووالمي  حيووث ال تووزال سووورية وا 

 :وهذا التحدي له خطرأ الخاي على الواليات المتحدة لسببين. األمريكية
ألنووه قووائم فووي منطقووة توجوود فيهووا أضووخم االحتياطووات النفطيووة الالزمووة للقوورن : أوالا  

موووووون مخزونووووووات الوووووونفط المعروفووووووة فووووووي %  65وتقوووووودر بووووووو . )الحووووووادي والعشوووووورين
طة كبيووورة علوووى وبالتوووالي فووو ن الوووذي يسووويطر علوووى الووونفط تكوووون لوووه سووول273(.العوووالم

 . االقتصاد والقوة في العالم طوال القرن الحادي والعشرين
إن هووذا التحوودي نوواب  موون ضوومن سووياق تحوود إيووديولوجي دينووي متماسووك ولووه : ثانيوواا 

أصووداؤأ فووي أرجوواء العووالم اإلسووالمي، وكووذلك فووي المجتمعووات اإلسووالمية المهوواجرة 
إلسوووالمي أكثووور التحوووديات وقووود مثووول هوووذا التحووودي ا. فوووي أوروبوووة وأمريكوووا الشووومالية

جديوووة للسووويطرة األمريكيوووة والتربيوووة منوووذ انهيوووار االتحووواد السووووفييتي وتراجووو  الفكووور 
فووي كتاباتووه علووى أن  صددموئيل هددانتنغتونوقوود شوودد الباحووث األمريكووي . الشوويوعي

هووووذا الخطووووور الووووديني هوووووو األشووووود الووووذي سووووويواجه الواليوووووات المتحوووودة والتووووورب فوووووي 
  274.المستقبل

 
 
 

                                                 
، الجغرافيددة الجديدددة للنزاعددات العالميددة: حددروب علددى المددواردال، (2002)، مايكوولكليددر - 273

 .58ترجمة عدنان حسن، بيروت، ي
شوؤون ، العولمة األميركية العسدكرية مدن  فغانسدتان إلدى العدراق، (2005)، كموالحماد - 274

 . 49، خريف، ي120، العدداألوسط
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 :إسرائيل في التحريب ضد العرب والمسلميندور : رابعا  
يوورى الفكوور السياسووي والثقووافي األمريكووي أن إسوورائيل ركيووزة للسياسووة الخارجيووة 
األمريكيوة فووي منطقوة الشوورق األوسوط، سووواء أكوان ذلووك علوى المسووتوى الرسوومي أم 

 . وبالتالي تحدد النظرة األمريكية للعرب والمسلمين ولو جزئياا . الشعبي
تجنيد الواليات المتحدة وأوروبوة فوي الحورب  -وما زالت -إسرائيل لقد حاولت 

علووى اعتبووار أنهووا العوودو األخضوور بعوود " األصووولية اإلسووالمية"ضوود مووا تسووميه بووو 
واألصووووولية فووووي (. العوووودو األحموووور)انهيووووار االتحوووواد السوووووفييتي وسووووقوط الشوووويوعية

از اإلسوووالم هوووذا باإلضوووافة إلوووى محاولوووة الصوووهيونية إبووور . قاموسوووهم تعنوووي اإلسوووالم
 .بمظهر اإليديولوجية التي تهدد الحضارة التربية

وتعد إسرائيل العامل األكثر أهمية في تعبئة الرأي العام التربي لويس ضود موا 
ف سوورائيل . يسوومونه  بوووو األصووولية اإلسووالمية فحسووب، بوول ضوود اإلسووالم بشووكل عووام
يحفوظ لهوا  تحاول منذ زوال الخطور الشويوعي، أن توجوه األنظوار إلوى خطور جديود

فقوود أعلووون الووورئيس اإلسووورائيلي . مكانتهووا االسوووتراتيجية المميوووزة فووي الشووورق األوسوووط
حركوووة حمووواس حركوووة أصوووولية تشوووكل قووووة التووودمير : "أن حددداييم هرتسدددو األسوووبق 

العربوي علوى –الرئيسة لعملية السالم في الشرق األوسط، وليس النوزاع اإلسورائيلي 
  275".الرتم من أهميته

، حاولووت 1994فجيوورات فووي بيووونس آيوورس ولنوودن فووي تموووز وعنوودما وقعووت الت
إسوووورائيل اتهووووام إيووووران، فووووي حووووين أكوووودت أجهووووزة االسووووتخبارات األمريكيووووة أن هووووذأ 

 . التفجيرات كانت نتيجة مباشرة لزيادة حدة المواجهة بين إسرائيل وحزب ا 
وبعوود أحووداث الحووادي عشوور موون أيلووول، سوواهمت إسوورائيل فووي التحووريض ضوود 

فوي صوحيفة هوارتس "  لوف بن"مسلمين، عبير عنه الصحفي اإلسرائيلي العرب وال
في األيام األولى التي تلوت العمليوات فوي الواليوات : "قائالا  2001أيلول  26تاريي 

                                                 
رضوووان زيووادة، ، مووذكور فووي األصددولية اإلسددالمية واإلرهدداب( 2000)، أحموودالموصددللي - 275

 .64ي مرج  سابق،
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المتحوودة أملووت إسوورائيل فووي أن يتعوواطف معهووا المجتموو  الوودولي فووي صووراعها ضوود 
دم زعمووواء إسووورائيل اإلرهووواب، فمنوووذ عشووور سووونوات وبعووود انتهووواء الحووورب البووواردة، يقووو

النصوووووح إلوووووى نظووووورائهم األموووووريكيين واألوروبيوووووين، بوووووأن اإلسوووووالم المتطووووورف ورث 
وهوم يودعون إلوى تركيوز الجهوود ( إمبراطورية الشور)الشيوعية السوفييتية في مهمة 

  276".في الحرب ضدأ
وكووان لتووأثير اليهووود دور كبيوور فووي الكووونجرس إلووى أن تبنووى وجهووات نظوورهم 

نجرس بأن اإلسالم السياسي يشكل تهديدات إرهابيوة لحيوازة عدة مرات، ويرى الكو 
األسوووولحة النوويووووة واسووووتهداف أموووون إسوووورائيل وأموووون دول الخلوووويج، حتووووى إن بعووووض 

ديكتاتوريووووة "أعضووووائه طالووووب بوضوووو  اسووووتراتيجية أمريكيووووة لمحاربووووة مووووا أسووووموأ بووووو
 277.، واستبدادية اإلسالم"اإلسالم

ينيه إسرائيل، أما العناصور التوي إن العقل األمريكي ينظر إلى العرب وأمام ع
تاريخيواا مون . تحكم هذأ النظورة، فهوي عناصور تاريخيوة وثقافيوة فوي الدرجوة األولوى

الواضوووح أن عالقتنوووا بوووالترب، نحووون العووورب والمسووولمين فوووي الشووورق األوسوووط، هوووي 
 278.عالقة حميمة وتعود إلى بداية قيام المسيحية واإلسالم في هذأ المنطقة

رائيل فوووي األصوووولية اإلسوووالمية يسوووهم لدرجوووة كبيووورة فوووي ولوووذا نووورى أن رأي إسووو
. تشووكيل الموودركات السياسووية للمسووؤولين والوورأي العووام األمريكووي فووي هووذأ الظوواهرة

وذلووك ألن عمليووة السووالم التووي تعارضووها هووذأ الحركووات تشووكل قضووية ذات أهميووة 
 .كبرى للسياسة األمريكية في الشرق األوسط

 : ومراكز األبحاث في التحريب ضد اإلسالم دور المفكرين الغربيين: خامسا  

                                                 
، مرج  سوابق، المسؤولية الدولية بين قوة القانون وقانون القوة، (2001)، كمالحماد - 276
 .4ي
 .24، مرج  سابق، ياألمريكيون واإلسالم السياسي، (1997)، فوازجرجس - 277

شوووؤون ، مكوندددات واتجاهدددات: النظدددرة األمريكيدددة إلدددى العدددرب، (2000)، هشوووامشدددرابي - 278
 .107، ربي ، ي102، العددوسطاأل
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لقووود أصوووبح اإلسوووالم بعووود قيوووام الثوووورة اإلسوووالمية فوووي إيوووران، بالنسوووبة للشوووعب 
األمريكووووووي أخبوووووواراا بتيضووووووة، إذ انضوووووووت وسووووووائل اإلعووووووالم والحكومووووووة والخبووووووراء 
االسوووتراتيجيون واألكووواديميون المتخصصوووون باإلسوووالم فوووي زمووورة واحووودة، تووورى أن 

 . داا للحضارة التربيةاإلسالم يعد تهدي
أول من تحودث عون الصوراع الحتموي بوين التورب واإلسوالم برنارد لويس كان 

صواحب كتواب   وليفيدر رواوكذلك الكاتب الفرنسوي 1990،279الراديكالي منذ عام 
تبدو نهاية : "، إذ يقول1992الذي ظهر في فرنسا عام " تجربة اإلسالم السياسي"

التربووي كأنهووا حقبووة التهديوود اإلسووالمي وتالبوواا مووا هووذا القوورن فووي نظوور الوورأي العووام 
يرى التربيون في بروز اإلسوالم علوى المسورح السياسوي نوعواا مون التقهقور والعوودة 
إلى أزمنة تابرة، إذ كيف يمكن لمن يحيا في القرن العشرين أن يعود إلى القرون 

 280".الوسطى
قبول 281.والجهواد مصدّدافي االتجاأ ذاته متحدثاا عون  بنجامين باربروقد ذهب 

النمووووذج باعتبوووار أن مشوووكلة التووورب ليسوووت مووو   نصدددموئيل هدددانتنغتوأن يكووورس 
األصوووولية اإلسوووالمية، بووول مووو  اإلسوووالم الوووذي هوووو حضوووارة مختلفوووة تعتقووود شوووعوبه 

    282.بتفوق ثقافتهم ويملكهم هاجس انحطاط قوتهم
جواأ إن أحداث الحادي عشر من أيلول وضعت معالم جديودة للسياسوة األمريكيوة ت

اإلسووووالم السياسووووي، ونقلتووووه ليصووووبح موضوووو  اهتمووووام وتركيووووز للعديوووود موووون مراكووووز 
وهي مؤسسات  Think Tanksالدراسات األمريكية، المعروفة بو خزانات األفكار 
وتالبوووواا مووووا كانووووت المنشووووورات . تتووووذي اإلدارة األمريكيووووة بالمعلومووووات والتحلوووويالت

العلميوة التوي تحولهوا إلوى الصادرة عنهوا موضو  بحوث فوي الكوونجرس والموؤتمرات 

                                                 
279

 - Bernard Lewis: The Roots of Muslim Rage, The Antlantic Monthly 1990, Nov.  
  .93، محمد رسول، مرج  سابق، يرسول - 280

281
 - Benjamin. Barber: Djihad Versus Mc World: Mondialisation et Integrisme 

contrela democratie, Desclee de Brouwer 1996, p.205.                                                                   
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واشونطن بوسوت، توايم، : مقاالت يتم نشرها في المجالت والصوحف المشوهورة مثول
 *.. إلي .. نيويورك تايمز

وكووذلك قامووت الوودوائر التربيووة الرسوومية المختلفووة ب عووداد العديوود موون الدراسووات 
م الحلول وعقد الندوات والمؤتمرات التي تناولت الظاهرة اإلسالمية، لدراستها وتقدي
 283.للجهات الرسمية صاحبة القرار بالتعاون م  أجهزة االستخبارات التربية

لقد قام اإلعالم األمريكي بدور كبير في تحسين الصورة األمريكية، وذلك بعد 
رسم صورة مبهرة وعمالقة للواليات المتحدة لتكون هي المثل الذي يحتذى بوه فوي 

". الخطر اإلسوالمي"عالم التربي مما يسمى العالم، وتحديد األخطار التي تواجه ال
ومن يقرأ صحيفة أمريكية أو يشاهد قنوات التلفزيون أصوبح يودرك أن كلموة عربوي 

اإلسوالم : "ويورى أحود المفكورين أن". أصوولي"وكلمة مسولم تورادف " إرهابي"تطابق 
هووو مصوودر تسووعة أعشووار اإلرهوواب العووالمي الرسوومي، واإلسووالم واإلرهوواب وجهووان 

 284".احدةلعملة و 
أيلووول حوورب عالميووة  11فوورأى أن اعتووداءات  تومدداس فريدددمانأمووا الصووحفي 

التواجوووه فيهوووا دولوووة عظموووى أخووورى، بووول هوووي حووورب تضووو  الدولوووة العظموووى "ثالثوووة 
الوحيوودة فوووي العوووالم، فووي مواجهوووة رجوووال تاضووبين ونسووواء تاضوووبات ال يشووواركوننا 

مجتمعاتهم في تبنوي  قيمنا، ويقاومون النفوذ األمريكي، ويلومون أمريكا على فشل
وهووؤالء يمتلكووون قوووة عظمووى أيضوواا تتمثوول . الحداثووة، ناهيووك عوون تأييوودنا إلسوورائيل

عبقريتهم فوي اسوتخدام االنترنوت، والتكنولوجيوا المتقدموة للتايوة، مو  أنهوم يكرهونهوا 
ولقووود حولووووا أكثووور طائراتنوووا المدنيوووة إلوووى صوووواريي ذات توجيوووه . فوووي الهجووووم علينوووا

                                                 
  .كنا قد تناولنا دور مراكز األبحاث بالتفصيل في الفصل األول من هذأ الرسالة - *

، السوونة، مجلووة محاربددة األصددولية  هددم مهمددات اإلعددالم العربددي، (1992)، وليوودالبددالود - 283
  .2، ربي  األول، ي16العدد 

  .31، مرج  سابق، ي(1994)، عليالشامي - 284
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موزج شويطاني بوين تعصوبهم وتقنيتنوا، جهواد أون . ي التصوويببشري ودقة بالتة فو
 285".الين

ننا نرى أن عالقة الواليوات المتحودة والتورب بالعوالم اإلسوالمي فوي المسوتقبل  وا 
 : سوف تحددها قضايا شائكة، في مقدمتها

 . وض  الجاليات المسلمة في أمريكا والترب وطريقة التعامل معها -
االحووتالل الصووهيوني المسووتمر لألراضووي الموقووف التربووي واألمريكووي موون  -

 . العربية

 . الدعم األمريكي للحكومات المستبدة في العالم اإلسالمي -

 .احترام حقوق الشعوب اإلسالمية في الحياة طبقاا إلرادتها -
وعلووى األمووة العربيووة أن تكووون قووادرة علووى اسووتيعاب ا خوور، والبوود موون إيجوواد 

ألمووة والحضووارة التربيووة، وذلووك لبنوواء أرضووية مشووتركة للتعوواون بووين حضووارة هووذأ ا
 . قواسم مشتركة تجمعهما ولمصلحة الطرفين

 : ومما تقدم نورد المالحظات التالية
كانووت الواليووات المتحوودة تتعاموول موو  األصووولية اإلسووالمية موون جووراء تأثيرهووا فووي  -

عمليووووة السووووالم، محاربووووة اإلرهوووواب، : قضووووايا ذات أهميووووة للواليووووات المتحوووودة، مثوووول
 . األسواق المفتوحة واحترام حقوق اإلنسانوتشجي  

ال توجد سياسة أمريكية رسمية تجاأ اإلسوالم السياسوي بشوكل محودد، بول هنواك  -
مصووووالح أمريكيووووة رئيسووووة ينظوووور فووووي ضوووووئها إلووووى العالقووووة موووو  حركووووات اإلسووووالم 

 . السياسي
توورى الواليووات المتحوودة أن شوورط الحوووار موو  هووذأ الحركووات هووو أن تكيووف هووذأ  -

ت نفسها م  األجنودة األمريكيوة، وبالتوالي فو ن نتيجوة الحووار مفروضوة قبول الحركا
 . بدئه

                                                 
 .أيلول 15، صحيفة الشرق األوسط، الحرب العالمية الثالثة، (2001)، توماسفريدمان - 285
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ربما تستطي  الحركات اإلسالمية أن تمأل الفرا  الذي ينشأ عون ضوعف الدولوة  -
 . أو تفككها، ولكن توجد صعوبة بالتة بأن تتتلب هي على الدول القائمة

دة، فاألصوولية اليهوديوة وأخيوراا فو ن األصوولية موجوودة فوي الواليوات المتحو
وموون الخطووأ عوود . تقوووم بوودور كبيوور داخوول إسوورائيل وخارجهووا فووي الواليووات المتحوودة

االتجاهووووات اإلسووووالمية األصووووولية جانحووووة إلووووى اإلرهوووواب وحوووودها، فالعووووالم ممتلووووئ 
بنوعيوووات أخووورى كثيووورة، منهوووا العنصوووريون الوووذين ال تخلوووو دولوووة صوووناعية متقدموووة 

ات االختالط العرقي الذي تسببه العولمة، وهناك منهم، وكلهم منزعجون من عملي
الفوضووووويون الووووذين يوووورون فووووي العولمووووة شووووراا مطلقوووواا يهووووز المجتمعووووات اإلنسووووانية 
المتقدمووة منهووا والمتخلفووة، بمووا تتيوورأ موون أسوواليب اإلنتوواج والتوزيوو ، وكووذلك توجوود 

فووي الجماعووات اإلرهابيووة القديمووة فووي اليسووار موون أمثووال جماعووات األلويووة الحمووراء 
إيطاليووا، والجوويش األحموور فووي اليابووان، وبووادر موواينهوف فووي ألمانيووا والفهووود السووود 
في الواليات المتحدة، وم  هؤالء جميعواا توجود جماعوات الجريموة المنظموة خاصوة 
تلك المرتبطة بالمخدرات وتسيل األموال والتي تريد وض  الدولة والنظام العوالمي 

 .   موض  الدفاع
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حمايدة الديمقراطيدة وحقدوق اإلنسدان ومشدرور الشدرق األوسدط : الرابد  المبحث
 : الكبير

أفضووووول اسوووووتراتيجية، بووووول االسوووووتراتيجية : "أن سدددددرجيو دا ميللدددددويووووورى 
الوحيدة، لعزل اإلرهاب وهزيمتوه هوي عون طريوق احتورام حقووق اإلنسوان، وتشوجي  

وهوووذا موووا 286".نالعدالوووة االجتماعيوووة، وتعزيوووز الديمقراطيوووة، مووو  تأييووود حكوووم القوووانو 
ينسووجم موو  التوجووه األمريكووي الووداعي إلووى نشوور الديمقراطيووة والقضوواء علووى الوونظم 

 . االستبدادية في العالم
 : اإلدارات األمريكية السابقة وقضيتي الديمقراطية وحقوق اإلنسان:  وال  

اكتسووووبت قضوووويتي الديمقراطيووووة وحقوووووق اإلنسووووان اهتماموووواا علووووى مسووووتوى 
مجهم االنتخابية، وعلى مستوى المسؤولين المباشرين عن الرؤساء األمريكيين وبرا

 .السياسة الخارجية األمريكية
بدأت الواليات المتحدة نشاطها في مجال نشر الديمقراطية، وفي  1974وفي عام 

تبلووووورت الوووودعوة الخاصووووة بووووربط قووووانون المؤسسووووات الماليووووة والدوليووووة  1977عووووام 
التفاعول اإليجوابي بوين هوذأ المؤسسوات بالديمقراطية وحقووق اإلنسوان، إذ يوتم ربوط 

الماليووة الدوليووة والوودول األجنبيووة بمقوودار مووا تتبنووى تلووك الوودول السوولوك الووديمقراطي 
تووووووم إنشوووووواء الصووووووندوق القووووووومي  1983وفووووووي عووووووام (. وفووووووق التصووووووور األمريكووووووي)

الووديمقراطي، الووذي يسووعى لوودعم التوجهووات الديمقراطيووة فووي الوودول الشوويوعية وتيوور 
 .الشيوعية

أول تقريوور سوونوي يصوودر عوون وزارة الخارجيووة األمريكيووة بخصوووي وكووان 
، وفووووي تلووووك الفتوووورة تزايوووودت 1977حقوووووق اإلنسووووان هووووو الووووذي صوووودر فووووي العووووام 

                                                 
 -  عووين كممثوول خوواي لألمووين العووام لألمووم 2001المفوووض السووامي لألمووم المتحوودة لحقوووق اإلنسووان منووذ العووام ،

موون زمالئووه فووي  22فووي العووراق، وبعوود ثالثووة أشووهر موون وصوووله إلووى العووراق قتوول موو   كددوفي عنددانالمتحوودة السووابق 
 .2003آب  19المتحدة في بتداد في  الهجوم الذي تعرض له مقر األمم

كمبددددرر النتهددددا  حقددددوق .. الحددددرب علددددى اإلرهدددداب، (2007)، سووووالي سوووواميالبيددددومي - 286
 .226، يناير، ي167، العددالسياسة الدولية، اإلنسان
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المناقشووات داخوول الكووونجرس األمريكووي فيمووا يخووي تطبيووق العقوبووات االقتصووادية 
 . على الدول المخالفة للديمقراطية وحقوق اإلنسان

 كلينتددددونمستشوووار الوووورئيس  تددددوني ليدددد  نأعلووون  1993أيلووووول  21وفوووي 
أن توسووي  : "لشووؤون األموون القووومي فووي خطوواب لووه فووي جامعووة هوووبكنز األمريكيووة

 287".الديمقراطية هدف أساسي من أهداف السياسة الخارجية األمريكية
التوسوووو  "عمووووا أسووووماأ  كلينتددددونتحوووودث الوووورئيس  1993أيلووووول  27وفووووي 

اسووتراتيجية )ث وثووائق تحووت اسووم وترتووب علووى هووذا المبوودأ ظهووور ثووال" الووديمقراطي
وترتكوز  1996-1995-1994وذلك في األعوام ( األمن القومي للتدخل والتوس 

هذأ اإلسوتراتيجية علوى التودخل بقووة فوي جميو  أنحواء العوالم لفوتح أسوواق خارجيوة، 
وذلوووك يعنوووي أن االسوووتراتيجية هوووي التوسووو  الوووديمقراطي كاليوووة لكسوووب المزيووود مووون 

". ديمقراطيوووات السووووق"أول مووون اسوووتخدم تعبيووور  كلينتدددون ويعووود الووورئيس. األسوووواق
أن وجود األنظمة : "ودلل استطالع للرأي قام به مجلس شيكاتو للعالقات الدولية

تيوووور الديمقراطيووووة ليسووووت قضووووية ضوووومن المصووووالح االسووووتراتيجية العليووووا للواليووووات 
 ". المتحدة

م كقووووة أن انتهووواج العمليوووة الديمقراطيوووة سيسوووه: "كلينتدددونوذكووور الووورئيس 
فاعلوووووة فوووووي اسوووووتتباب االسوووووتقرار واألمووووون الووووودولي، نظوووووراا ألن االنفتووووواح والتعدديوووووة 
ن الديمقراطيات  السياسية سيوجدان طرقاا بعيدة عن العنف في تسوية النزاعات، وا 
ن التعاون بوين األنظموة  تقوم بمهمة أفضل في حماية األقليات العرقية والدينية، وا 

سوويمكن موون تطوووير ظوواهرة الشووراكة بووين الووذين لهووم  المتماثلووة فووي القوويم اإلنسووانية
 288".مصالح مشتركة في حماية البيئة الدولية وااللتزام بالقانون الدولي

انتقاداتها إلوى بعوض الودول العربيوة مثول سوورية  كلينتونوقد وجهت إدارة 
وليبيوووا، وأعلنوووت أن عالقوووات الواليوووات المتحووودة بووودول المنطقوووة سووووف تقووووم علوووى 

                                                 
287

 -  Lake, Address to the Johns Hopkins University School of Advanced 

International Studies in Washington, 21 September 1993, p.6.                                                                      
288

 www.annabaa.org      24/9/2003شبكة النبأ المعلوماتية، األربعاء  - 
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أ الووووودول وممارسووووواتها المتعلقوووووة بقضوووووايا الديمقراطيوووووة وحقووووووق أسووووواس موقوووووف هوووووذ
 . اإلنسان
تدددأثير  حدددداث  يلدددول علدددى االهتمدددام األمريكدددي بالديمقراطيدددة وحقدددوق : ثانيدددا  

 : اإلنسان
أن العووالم لوون  بددوشبعوود وقوووع أحووداث الحووادي عشوور موون أيلووول، أكوود الوورئيس 
وقود . آمناا للديمقراطية يكون آمناا من اإلرهابيين حتى يصبح الشرق األوسط مكاناا 

بالعمووول علوووى تمهيووود الطريوووق إلوووى الديمقراطيوووة فوووي الشووورق  بدددوشقوووام اسوووتراتيجيو 
األوسوووووط، وأكووووودوا علوووووى أن األنظموووووة فوووووي هوووووذا القسوووووم مووووون العوووووالم تتميوووووز بوووووثالث 

 289:خصائي
فووالتحرر موون االسووتعمار توورك المنطقووة لنوووع جديوود موون : أنظمووة اسووتبدادية - أ

 . األقل إلدارة تفتقر للتمثيل االستبداد والعبودية، أو على
إذ وجود الونفط فوي : استفادت أكثرية هذأ األنظمة من المعطيات الجترافية - ب

باطن األرض، ولذا ف ن الحاجة للبقاء منافس في االقتصاد العالمي، ولوم 
 .تنتج ليبرالية سياسية كما فعلت تقريباا في كل أرجاء العالم األخرى

لهوا : مصالح م  مؤسسات دينيوة إسوالميةبعض هذأ األنظمة لها تقاط   -ج
الفهووووم )أسوووبابها الخاصوووة لمقاوموووة التتييووور، وبهوووذا توووم تعزيوووز النزعوووة القديموووة 

 . ، التي تركت مجاالا ضيقاا لتفسيرات بديلة(الحرفي للقرآن

هذا المزيج الضار من االستبداد والثروة والتطبيق الحرفوي للودين الوذي دعمتوه 
باط عند األكثرية وأثار هيجانات عند أقلية، كان كافيواا ، والذي تذى اإلحبوشإدارة 

ولهووذا يجووب تتييوور هووذا الوضوو  ممووا يجعوول . 2001أيلووول  11ألن يسووبب أحووداث 
 . العالم أكثر أمناا، ويسهل الدمقرطة في المنطقة

                                                 
، ة الكبدددر  فدددي الواليدددة الثانيدددةاالسدددتراتيجية األمريكيددد، (2005)، جوووون لوووويس ددداديس - 289

 .184، ربي ، ي118، العدد شؤون األوسط
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بووأن تحووول األنظمووة العربيووة  بددوشلقوود تكونووت قناعووة لوودى إدارة الوورئيس 
سووووف يقضوووي علوووى اإلرهووواب، وبالتوووالي يحسووون واإلسوووالمية إلوووى نظوووم ديمقراطيوووة 

لكوون هووذأ القناعووة ال تسووتند إلووى أي دليوول . وضوو  األموون القووومي للواليووات المتحوودة
مووووادي، بوووول إن الديمقراطيووووة فووووي الشوووورق األوسووووط سووووتأتي فووووي التالووووب بحكومووووات 

 .إسالمية تير راتبة في التعاون م  الواليات المتحدة
الصووادر عوون اإلدارة األمريكيووة،  "أنموواط اإلرهوواب العووالمي"وحسووب تقريوور 

- 1000حادثدة إرهابيدة حددثت علدى مسدتو  العدالم مدن عدام  162ف نه ضمن 
حادثووووووة فووووووي دول يتمتوووووو  مواطنوهووووووا بالحريووووووات األساسووووووية  119، وقعوووووت  1003

وفوووي دول ديمقراطيوووة مثووول الهنووود، فووو ن الحووووادث اإلرهابيوووة . والمشووواركة السياسوووية
فدي دولدة سدلطوية مثدل الصدين  ال ينموا من جمي  أعمال العنوف، ب% 75تشكل 

 290.تق  حوادث إرهابية
إن التحول الديمقراطي في إسوبانيا لوم يقوض علوى العمليوات اإلرهابيوة مون 

ن  لوم " النظوام الوديمقراطي فوي إسورائيل"المنظموات االنفصوالية مون إقلويم الباسوك، وا 
ألخيرة في ، وقد تمت حوادث التفجيرات ااسحق رابينيمن  المتطرفين من اتتيال 

لنووودن بوسووواطة عناصووور إرهابيوووة نشوووأت فوووي ظووول النظوووام الوووديمقراطي فوووي المملكوووة 
وعلوووى الووورتم مووون تحووورر العوووراق مووون النظوووام الوووديكتاتوري فووو ن الحووووادث . المتحووودة

 .  اإلرهابية تق  يومياا 
إن السبب الحقيقي النتشار األعمال اإلرهابية فوي العوراق وأفتانسوتان هوو 

ذا مووا دفعووت اإلدارة األمريكيووة عمليووة . ي فووي هووذأ الووبالدالوورفض للوجووود األمريكوو وا 
التحول الديمقراطي في الدول العربية، فهناك احتمال كبير ألن تصوبح الحكوموات 

ن التواريي يشوير . المنتخبة أقل تعاوناا مو  الواليوات المتحودة مون الونظم السولطوية وا 
في صالح اإلسالميين في إلى أن االنتخابات الديمقراطية الحقيقية كثيراا ما تصب 

حصووول حوووزب العدالوووة والتنميوووة فوووي : فعلوووى سوووبيل المثوووال. منطقوووة الشووورق األوسوووط
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مقعوووداا فوووي االنتخابوووات  325مقعوووداا مووون  42المتووورب وهوووو حوووزب إسوووالمي علوووى 
، وفووي الوويمن حصوول حووزب اإلصووالح اإلسووالمي علووى 2002البرلمانيووة فووي العووام 

، وحصووول اإلخووووان 2003عوووام  مقعووود نيوووابي فوووي انتخابوووات 301مقعوووداا مووون  46
مقاعوود لجماعووات  3إلووى جانووب  110مقعووداا موون  17المسوولمون فووي الكويووت علووى 

وفووووي أول انتخابووووات للبلووووديات فووووي السووووعودية فووووازت الجماعووووات . إسووووالمية أخوووورى
أمووا فووي العووراق، فقوود . اإلسووالمية بسووتة مقاعوود موون سووبعة فووي الريوواض ومكووة وجوودة

مقعداا، بينما  275مقعداا من  140على  تاني ية اهلل السيسحصل الشيعة بقيادة 
وقود أظهورت حركوة حمواس الفلسوطينية نجاحواا . مقعوداا  45حصول العلموانيون علوى 

واضووحاا فووي االنتخابووات البلديووة، ثووم اسووتطاعت الوصووول إلووى الحكووم فووي األراضووي 
 291.الفلسطينية

فعلوى الواليوات المتحودة أن تعلوم أن الوودول العربيوة تختلوف عون دول شوورق 
وروبوووة وأمريكوووا الالتينيوووة، التوووي رحبوووت بالليبراليوووة األمريكيوووة، ألنهوووا كانوووت البوووديل أ

 . ألنظمة الحكم الشمولي
وكوان مون أهووم مالموح سياسوات األموون القوومي فوي الواليووة األولوى للوورئيس 

الداعموة لإلصوالح السياسوي " الشورق األوسوط الكبيور"موا عرضوه فوي مبوادرة  بوش
التزاموووه بووودعم الحريوووة والديمقراطيوووة  بدددوشيوووث جووودد والديمقراطيوووة فوووي المنطقوووة، ح

 ". الطتيان"ومحاربة 
الخاصوة بالشورق  بدوش االبدنوقد رصدت المراكز البحثية خطب الرئيس 

األوسط وأحاديثه، وتسويق مفواهيم المجتمو  الحور والديمقراطيوة، مون جوراء متابعوة 
ن الوورئيس هوذأ الخطوب فوي الموقو  اإللكترونوي للبيووت األبويض، وقود وصولت إلوى أ

، 2005-2001مووووورة فوووووي الفتووووورة ( 1012)قووووود اسوووووتخدم كلموووووة ديمقراطيوووووة  بدددددوش
موورة، فووي حووين انخفضووت فووي العووام (823)واسووتخدم كلمووة الحريووة والمجتموو  الحوور

                                                 
، 162، العوووددالسياسوووة الدوليوووة، الغدددرب يواجدددر اإلرهددداب، (2005)، هووودى راتوووبعدددوب - 291
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والشوووك بوووأن هوووذأ النتوووائج تعكوووس هوسووواا فوووي إعوووادة . مووورة فقوووط( 11)إلوووى  2006
إذ وجوه الرؤسواء . تشكيل المنطقة، والذي كان الرؤساء السابقون يدركون خطورته

( 127)األمريكيون النقد لألوضاع السياسية في الودول العربيوة واإلسوالمية بحودود 
   1980.292ولتاية  1973مرة منذ عام 

، برعايوووة مووون مجلوووس مدددادلين  ولبرايدددتوقاموووت مجموعوووة مسوووتقلة برئاسوووة 
باعووووداد تقريووور للبحووووث فيموووا إذا كووووان دعووووم  2005العالقوووات الخارجيووووة فوووي العووووام 

ذا الديم قراطية يحقوق المصوالح المفضولة للواليوات المتحودة فوي الشورق األوسوط ؟ وا 
كوووان ذلوووك كوووذلك فكيوووف يمكووون للواليوووات المتحووودة تنفيوووذ مثووول هوووذأ السياسوووة ؟ وقووود 
وصووولت تلوووك المجموعوووة إلوووى أنوووه علوووى الووورتم مووون المخووواطر قصووويرة األجووول، فووو ن 

راطيووة تنطوووي الديمقراطيووة هوودف مرتوووب فيووه فووي الشوورق األوسووط، وموو  أن الديمق
   293.على مخاطر محددة، ف ن رفض الحرية يحمل مخاطر كبيرة

ولتطبيوووق الديمقراطيوووة فوووي أيوووة دولوووة، هنووواك معوووايير، لكووون هوووذأ المعوووايير 
اليمكووووون تطبيقهوووووا بشوووووكل فووووووري، بووووول يجوووووب تطبيقهوووووا وفوووووق خطوووووة زمنيوووووة حسوووووب 

 294:خصوصية كل نظام وظروفه، مثل
 (. الداخلية والخارجية)األوضاع السياسية  -1
 .  استقاللية القضاء -2
 .مدى تفاعل المجتم  المدني م  هذأ المتتيرات -3

 .حرية الصحافة وحرية الرأي والفكر -4

                                                 
صددناعة فددي الرعددب  سددئلة فددي :  يلددول11العددالم مابعددد ، (2006)ي حسوون، علووالفددواز - 292

. 12/9/2006توووووووووووووووووووووووووواريي  1671، الحوووووووووووووووووووووووووووار المتموووووووووووووووووووووووووودن، العووووووووووووووووووووووووووددالمجهددددددددددددددددددددددددددول
     www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=75361  

293
 - Madeleine K. Albright Vin Weber Stephen A. Cook, "In Support of Arab 

Democracy: Why and How", Report of an Independent Task Force, Sponsored by the 

Council on Foreign     Relation, 2005.                      

http://www.cfr.org/content/publications/attachments/Arab Democracy TF.pdf                 
، شووووؤون األوسووووط، العددددراق النظددددام الدددددولي بعددددد الحددددرب علددددى، (2005)، موووواركهيلددددر - 294
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 :األوضاع االقتصادية مثل -5

 شفافية التعامالت المالية . 

 احترام قدسية العقود المالية والتجارية واالقتصادية المبرمة . 

 جدوى حمالت مكافحة الفساد . 

 لقضاء عليهاانخفاض االحتكارات أو ا. 

 حسن سير التدابير واإلجراءات . 

 الضرائب تير المباشرة . 

اإلشووووراف علووووى حركووووة المجتموووو  ورأس المووووال والبضووووائ  والخوووودمات  -6
 .العامة

نالحظ أن هذأ المعايير تنسجم م  الديمقراطية التربية، وخاصة النمووذج 
هموووال ثقافوووة الم جتمعوووات األمريكوووي الهوووادف إلوووى تحريووور األسوووواق وفوووتح الحووودود وا 

وقيمهووا، وبالتووالي نشوور بوول فوورض النموووذج األمريكووي علووى العووالم باعتبووارأ  األخوورى
 . النموذج األمثل

الوسددائل المسددتخدمة مددن قبددل الواليدات المتحدددة لتطبيددق الديمقراطيددة فددي : ثالثدا  
 : العالم

تلجأ السياسة الخارجية األمريكية إلى مجموعة من األدوات لضمان تنفيذ 
 : اطي، مثلالنهج الديمقر 

 
 

وتشووومل تصوووريحات المسوووؤولين األموووريكيين : الوسدددائل السياسدددية واإلعالميدددة -1
لوووودعم التحوووووول الوووووديمقراطي، والكشووووووف التووووي تقووووودمها وزارة الخارجيوووووة عووووون حالوووووة 
الديمقراطيووة فووي الوودول األخوورى، وتزويوود البعثووات الدبلوماسووية األمريكيووة بعناصوور 

ا درايووووة فووووي ميوووودان الدعايووووة للتحووووول الووووديمقراطي واسووووتخدام المووووؤتمرات جديوووودة لهوووو

 وسائل الضغط لتطبيق الديمقراطية

 يةالوسائل السياسية واإلعالم الوسائل االقتصادية الوسائل العسكرية 
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الدولية لممارسة الضتوط على الدول تير الديمقراطية، أو من المنظموات الدوليوة 
وتعووود وكالوووة المعلوموووات األمريكيوووة، التوووي أدمجوووت موووؤخراا بووووزارة . كووواألمم المتحووودة

 .الخارجية، من أبرز هذأ الهيئات
وذلوك بفعول الوربط بوين التحوول الوديمقراطي والمعونوات،  :اديةالوسائل االقتص -2

أو الخطر علوى التجوارة واالسوتثمارات، أو التجميود اإلداري للمعونوة، أو التصوويت 
في البنوك الودولي أو صوندوق النقود الودولي ضود الودول تيور المنسوجمة مو  الودعوة 

ة المترافقوووة مووو  وهنووواك الشوووكل المباشووور للعالقوووات االقتصوووادي. للتحوووول الوووديمقراطي
طوواب  الموونح بوودل المنوو ، ويتمثوول فووي تقووديم المسوواعدات لهيئووات المجتموو  الموودني 

، 1999مليووووون دوالر عووووام  623، 1998مليووووون دوالر عووووام  580: التووووي بلتووووت
مليوون  18ويتمثل نصيب الدول العربية بحووالي . 2000ماليين دوالر عام  709
 . دوالر

توووووزو المباشووووور، أو تقوووووديم المسووووواعدات عووووون طريوووووق ال :الوسدددددائل العسدددددكرية -3
العسكرية لدول التحول الديمقراطي، أو الدعم الموالي للمعارضوين للحكوموات التوي 

 . تراها الواليات المتحدة تير ديمقراطية
أن الواليوووات ": اسوووتراتيجية األمووون القوووومي األمريكوووي"وقووود جووواء فوووي وثيقوووة 

لديمقراطي ف نها سوف تقوم المتحدة كي تشج  المجتمعات على التتيير والتحول ا
 295:بو
المجاهرة الصادقة بانتهاكات المطالب تير القابلة للتفواوض للكراموة اإلنسوانية،  -

 . وسوف نستخدم صوتنا من أجل دعم الحرية، في عمليات التصويت
استخدام مساعداتنا الخارجية لتعزيز الحرية ودعم المناضلين سلمياا من أجلهوا،  -

ي تتحووورك باتجووواأ الديمقراطيوووة، تكافوووأ علوووى الخطووووات التوووي وضووومان أن الووودول التووو
 . تتخذها

                                                 
، سلسولة قضوايا اسوتراتيجية استراتيجية األمن القومي األمريكي، (2003)، منيورالحمش - 295
 .7المركز العربي للدراسات االستراتيجية، ي: ، دمشق(26)
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جعووول الحريوووة وتطووووير المؤسسوووات الديمقراطيوووة مووون الموضووووعات الرئيسوووة فوووي  -
والسعي للتضامن والتعاون م  الديمقراطيات األخورى، . عالقاتنا الثنائية م  الدول

وهنووا . سووانفووي مسوواعينا للضووتط علووى الحكومووات التووي تمنوو  تحسووين حقوووق اإلن
الواليووات المتحوودة سوووف تتووزعم قضووية الكرامووة "تعلوون اسووتراتيجية األموون القووومي أن 

 ". اإلنسانية وسوف تعارض الدول التي تحاربها أو تنتهكها
، قوام مجلوس شويكاتو للعالقوات الخارجيوة وبرنوامج 2005أيلول  21وفي 

فجووواءت  أموووريكيين، 808اتجاهوووات السياسوووة الدوليوووة باسوووتطالع علوووى عينوووة مووون 
 296:النتائج  على ما يلي

العسوكرية، سوواء أكوان ذلوك موون  إن األ لبيدة تعدارب نشدر الديمقراطيدة بددالقوة -
اإلطاحة بالديكتاتوريين أم من تهديد الدول باستخدام القوة المسولحة فوي حوال عودم 

أن أضووووورار تلوووووك السياسوووووات تفووووووق % 66رأى )إنجازهوووووا إلصوووووالحات ديمقراطيوووووة
 (. ؤوا العكسر % 21منافعها، مقابل 

أكدت األتلبية من الحزبين أن بناء الديمقراطية لم يكن سبباا كافياا للحرب على  -
، وأن تجربووة العووراق جعلووت األمووريكيين أقوول تأييووداا السووتخدام القوووة %(74)العووراق

 .العسكرية لفرض الديمقراطية
ر، فو ن إن األمريكيين تير مقتنعين بأنه عندما يكون هناك دول ديمقراطية أكثو -

وقوود . فقووط عبووروا عوون اقتنوواعهم بتلووك الفرضووية%( 26)العووالم سوويكون أكثوور أمنوواا 
انقسم األمريكيون فيما إذا كانت الديمقراطية تسهم في تقليي الدعم لإلرهواب، أو 
فيما إذا كانت الديمقراطيات أقل احتماالا للدخول فوي حورب، أو أكثور احتمواالا ألن 

 .تكون صديقة للواليات المتحدة
إن األتلبيووووة تعتقوووود أن دعووووم الديمقراطيووووة يجووووب أن يكووووون هوووودفاا فووووي السياسووووة  -

وقوووود أيوووودت تطبيووووق موووونهج . الخارجيووووة األمريكيووووة ولكنهووووا ال تمثوووول أولويووووة قصوووووى
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(CCFR),The Program on International Policy Attitudes (PIPA), September 29, 2005 .                                                                 
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براجموواتي واالعتموواد علووى الوسووائل الدبلوماسووية والتعاونيووة فووي نشوور الديمقراطيووة، 
علووى الوودول لتصووبح أكثوور ومعارضووة اسووتخدام الوسووائل العقابيووة كوسوويلة للضووتط 

 . ديمقراطية
إن أتلبية كبيرة تفضل العمل عبر األمم المتحدة لدعم الديمقراطية، وتعتقد أنوه  -

 .  يجب أن يكون هدف األمم المتحدة دعم الديمقراطية في العالم
وبهووووذا نالحووووظ أن النتووووائج جوووواءت مناقضووووة تماموووواا لتوجهووووات السياسووووة الخارجيووووة  

 . بوشالرئيس  واألمن القومي إلدارة
وموون الواضووح إلووى ا ن أن الديمقراطيووة التووي يجلبهووا االحووتالل لووم تفلووح، 

وبعد مرور حوالي ست سنوات على تزو أفتانستان، ما يزال : فعلى سبيل المثال
فقوود بقيوت عناصور القاعوودة وطالبوان هنوواك، وال يوزال التعووافي . هوذا البلود تيوور آمون

لكوون . قائموواا، وزراعووة المخوودرات فووي ازديوواداالقتصووادي تائبوواا وحكووم أمووراء الحوورب 
فووي ظوواهرة  2004ماليووين األفتووان ذهبوووا إلووى التصووويت فووي التاسوو  موون أكتوووبر 

 . تير مسبوقة في التاريي األفتاني
وصددول حركددة وكووان موون نتووائج تطبيووق الديمقراطيووة فووي الشوورق األوسووط، 

رة مون وحصوول اإلخووان المسولمين فوي مصور علوى نسوبة كبيو حماس إلى السلطة
وقووود تعاملوووت اإلدارة األمريكيوووة مووو  فووووز حمووواس بواقعيوووة، ففوووي . المقاعووود النيابيوووة

البدايوووة أعلنوووت اعتراضوووها علوووى مشووواركة الحركوووة فوووي االنتخابوووات بوصوووفها حركوووة 
، ولكنها بعد ذلك بدأت بتقديم مطالب وشروط التعامل معها، وهو تعامل "إرهابية"

بخصوووووي إيووووران فقوووود كشووووف وزيوووور  أمووووا. سوووولمت فيووووه تماموووواا لالتحوووواد األوروبووووي
فوي  -فوضوته بوأن ينقول لإليورانيين رايسعن أن : جا  ستروالخارجية البريطاني 

األول يتعلوق بتوقوف الواليوات المتحودة : تنوازلين -2005اجتماع بجنيوف فوي أيوار 
عووون معارضوووة انضووومام إيوووران إلوووى منظموووة التجوووارة العالميوووة، والثووواني اسوووتعدادها 

 297.ر الطائرات إلى طهرانالستئناف بي  قط  تيا
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لوم تشوأ أن تمضوي فوي عمليوة حوث  بدوشومن المالحظ أن إدارة الورئيس 
األنظموووة العربيووووة المواليووووة لهوووا علووووى إدخووووال تحوووول ديمقراطووووي حقيقووووي، ألن ذلووووك 
سوويؤدي إلووى التضووحية بهووذأ الوونظم، ألن البووديل الووديمقراطي الحقيقووي سوووف يووأتي 

فددددالتغيير الددددذا تريددددده اإلدارة . يووووةبتيووووارات سياسووووية معارضووووة للسياسووووة األمريك
األمريكية ليس في الواق  لصدالأل الشدعوب العربيدة  بدل مدن  جدل إنهداء العدداوة 

 .والكراهية للسياسة األمريكية
 

 : تأثير الحملة األمريكية ضد اإلرهاب على الديمقراطية وحقوق اإلنسان: رابعا  
لقوانون الودولي لقد تحول شعار الحرب على اإلرهاب إلى مسو  النتهواك ا

ومبادئ حقوق اإلنسان من قبل العديد من الدول التربية التوي تفخور بودفاعها عون 
 .الحريات األساسية وحقوق اإلنسان

فمنوووذ إعوووالن الووورئيس األمريكوووي حربوووه علوووى اإلرهووواب، أكووود علوووى أن أحووود 
أسوووباب ظووواهرة اإلرهووواب هوووو تيووواب الديمقراطيوووة والعدالوووة فوووي العديووود مووون الووودول 

وأكد أيضاا على أن الحرب على اإلرهاب هي حرب من أجول . إلسالميةالعربية وا
 298.القيم، وأصر على أن الواليات المتحدة ستظل تدعم الكرامة  اإلنسانية

وفوووي السووونوات األخيووورة شوووهدنا خوووروج العديووود مووون المبوووادرات، مثووول مبوووادرة 
وق الشووورق األوسووووط الكبيوووور، التوووي تنووووادي بتوووورويج القووويم الديمقراطيووووة ومبووووادئ حقوووو

وهوو موا سونتطرق إليوه . اإلنسان، كسياسة ال تتجزأ عن سياسات مكافحوة اإلرهواب
 .فيما بعد بشيء من التفصيل

في مناسبات عديدة على أن السياسة األمريكية هودفها  بوشوأكد الرئيس 
 صدام حسيننظام  بوش انتقد الرئيس: فمثالا . تحرير الشعوب من قم  حكوماتها
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ؤكووووداا أن الحوووورب علووووى العووووراق كانووووت خطوووووة إلنقوووواذ بسووووبب ممارسووووته التعووووذيب، م
 299.الشعب العراقي من بطش الحكم الصديامي

وبالفعوول، بوودأت القوووى الكبوورى تضووتط علووى الوودول تيوور الديمقراطيووة موون 
أجووول اإلصوووالحات السياسوووية بهووودف التحوووول الوووديمقراطي وتعزيوووز مبوووادىء حقووووق 

. تتجنب التودخل فوي شوؤونهاوردت الدول المستهدفة بمبادراتها الخاصة ل. اإلنسان
تيوور أن الواقوو  أثبوووت عكووس ذلوووك، فقوود قاموووت الواليووات المتحووودة بتبنووي ممارسوووات 
الوودول التووي انتقوودتها، ونقلووت العديوود موون المعتقلووين موون سووجونها السوورية إلووى دول 

سدجون وقد كشفت صحيفة واشونطن بوسوت عون وجوود شوبكة 300.تمارس التعذيب
مئدة أوروبية، يحتجز فيها موا يقورب مون  في دول مختلفة، من ضمنها دول سرية

وأوضوووووحت أن المعتقلوووووين . بووووودعوى ارتبوووواطهم بجماعوووووات إرهابيووووة  لددددف شدددددخص
محتجووووووووزون فووووووووي ظووووووووروف بعيوووووووودة عوووووووون المعووووووووايير الدوليووووووووة لمعاملووووووووة السووووووووجناء 

 301.والمحتجزين
وكوووان البرلموووان األوروبوووي قووود بووودأ تحقيقووواا فوووي وجوووود سوووجون سووورية تابعوووة 

 7األمريكيووة فووي دول أوروبيووة، وأصوودر تقريووراا فووي  لوكالووة االسووتخبارات المركزيووة
بوالتواطؤ بشوكل مباشور أو تيور مباشور مو   دولة  وروبيدة 14يوتهم  2006يونيو 

وكالة االستخبارات المركزية األمريكية الحتجاز األفراد فوي سوجون سورية أو نقلهوم 
 302.بشكل تير شرعي لدول أخرى

ديوووووود موووووون الوووووودول ، وجوووووودت فيووووووه الع"الحوووووورب علووووووى اإلرهوووووواب"إن شووووووعار 
الديمقراطيوووووة مسووووووتاا لمخالفوووووة قوانينهوووووا، ووجووووودت فيوووووه العديووووود مووووون الووووودول تيووووور 
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: ، انظر 2004في خطابه عن حال االتحاد في يناير  - 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/20040120/01/2004-.7html                           

    
 22/2/2006، صوحيفة الثوورة، األربعواء سجون الطدائرةوثائق وشهادات حول ال: انظر - 300

 .سراب األسمر: ، نقالا عن اللوموند، ترجمة12941، العدد
301

 - Diana Priest, CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons, Washington Post, 2 

November 2005
 
.                                                                                                          

          

302
 -  Jeannie Shawl, Europe rights body endorses rendition report as officials call for 

legal safeguards, Jurist, 27 June 2006.                                                                                                                             
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ولووووذا أصووووبحت مبووووادىء حقوووووق . الديمقراطيووووة مووووالذاا السووووتمرار سياسوووواتها القمعيووووة
اإلنسوووان والحريوووات األساسوووية مهوووددة، علوووى الووورتم مووون كونهوووا جوووزءاا ال يتجوووزأ مووون 

 . اظ على األمن القومي إلى حمايتهاالكرامة اإلنسانية التي تسعى فكرة الحف
حقووق اإلنسوان فوي إطوار " انتقوائي"لقد استتلت الواليات المتحدة، وبشكل 

السياسووووة الخارجيووووة األمريكيووووة، لتووووأتي ازدواجيووووة المعووووايير فووووي التعاموووول موووو  هووووذأ 
القضوية، حيوث يوتم التنديوود بانتهاكوات حقووق اإلنسوان فووي الودول التوي يوتم التعاموول 

يوران، فوي حوين يوتم "المارقوة"وخاصة الدول معها كأعداء،  ، مثول كوريوا الشومالية وا 
وقوووود ازداد هووووذا التوجووووه . إسوووورائيل: التتاضووووي عنهووووا بالنسووووبة لوووودول صووووديقة مثوووول

األمريكي تفاقماا ليأخذ شكل الصلف والمطالبة باالستثناء من اختصاي المحكمة 
لتابعووووة لألمووووم الجنائيووووة الدوليووووة لألعضوووواء األمووووريكيين فووووي قوووووات حفووووظ السووووالم ا

 . المتحدة
إن الواليات المتحدة، وفي إطوار حملتهوا ضود اإلرهواب، مارسوت وتموارس 
ضتوطاا على العديد من الدول العربية التخاذ إجراءات تيور ديمقراطيوة، عسوكرية 

وطالبووت وتطالووب بعووض . وأمنيووة، ضوود قوووى وأحووزاب وعناصوور وجماعووات معينووة
وجيوووه انتقوووادات للواليوووات المتحووودة الحكوموووات بالتووودخل لمنووو  الصوووحف فيهوووا مووون ت

األمريكيوووة، والتوقوووف عووون نشووور موووا تعووودأ اإلدارة األمريكيوووة تحريضووواا علوووى العنوووف 
والكراهية، في إشارة إلى االنتقادات التوي توجههوا وسوائل اإلعوالم العربيوة للسياسوة 
العدوانيووة اإلسوورائيلية فووي المنطقووة، وعليووه، فوو ن الدولووة التووي ترفوو  شووعارات الحريووة 

لديمقراطيوووة تضوووتط مووون أجووول تقلووويي هوووامش حريوووة الووورأي والتعبيووور فوووي الووووطن وا
 303.العربي عندما يتعلق األمر بمصالحها، أو بمصالح إسرائيل

                                                 
سدبتمبر /تحليل ردود األفعال العربية تجاه  حداث  يلول، (2003)، حسين توفيوقإبراهيم - 303

مركوووز : األمريكيوووة، بيوووروت-صوووناعة الكراهيوووة فوووي العالقوووات العربيوووة: ، فوووي كتوووابوتدددداعياتها
 .334دراسات الوحدة العربية، ي
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إلوووى ا ثوووار التوووي لحقوووت بحقووووق اإلنسوووان  ريتشدددارد فدددو ويشوووير الباحوووث 
 304:نتيجة ألحداث الحادي عشر من سبتمبر بما يلي

د علوى تهديود اإلرهواب كحجوة ومنطوق التخواذ التهديد باسوتخدام القووة واالعتموا -1
إجووراءات شوورطية علووى المسووتوى المحلووي والقووومي تمثوول انتهاكوواا لحقوووق اإلنسووان، 

 . وتقييداا لحقوق المهاجرين
االنوووودفاع نحووووو ترحيوووول األفووووراد لمخالفووووات تتصوووول بالتأشوووويرات وال عالقووووة لهووووا  -2

 . بالتهديدات اإلرهابية
 . ي أولويات السياسة الخارجية األمريكيةتراج  ترتيب حقوق اإلنسان ف -3
هنوواك العديوود موون االنتهاكووات لحقوووق األفووراد والمعتقلووين فووي الواليووات المتحوودة  -4

 . وتيرها
قود تحولوت بعود ( أمريكوا)وأخيراا يمكننا القول إن الدولة العظمى في العالم 

دولووة أحووداث الحووادي عشوور موون أيلووول إلووى دولووة شوومولية موون دول العووالم الثالووث، 
أمنيوووة مووون الطوووراز األول، تفتقووود الديمقراطيوووة وتنعوووي حقووووق اإلنسوووان، وتعوووود إلوووى 

موو  اإلشووارة إلووى أنووه اليمكوون القضوواء . التمييووز العنصووري ضوود العوورب والمسوولمين
علووى اإلرهوواب الوودولي عوون طريووق االعتموواد علووى انتهوواك حقوووق اإلنسووان المكفولووة 

 .في القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة
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 : مشرور الشرق األوسط الكبير: خامسا  
بعود عووام تقريبوواا علووى تووزو العوراق واحتاللووه، قوودمت اإلدارة األمريكيووة إلووى 
قمووة الوودول الصووناعية الثموواني الكبوورى فووي جورجيووا بالواليووات المتحوودة التووي عقوودت 

ليصوووبح الشووورق األوسوووط ". مشوووروع الشووورق األوسوووط الكبيووور"، 2004فوووي حزيوووران 
..( باكسووتان-تركيووا-إيووران)إضووافة إلوى العووالم العربووي محيطووه القريوب الكبيور يشوومل

 305.م  تحيز واضح للكيان الصهيوني
والشوووكل التوووالي يوضوووح خارطوووة للشووورق األوسوووط الكبيووور، كموووا توووراأ اإلدارة 

 :األمريكية
 

 
 

األمريكيووة نووي المشووروع، واسووتناداا  واشددنطن بوسددتوقوود نشوورت صووحيفة 
االمتددداد الجغرافددي : بالشوورق األوسووط الكبيوور هوووإلووى مووا جوواء فيووه فوو ن المقصووود 

                                                 
 .15/6/2004اللندنية، تاريي  الحياةنظر صحيفة ا - 305
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الواس  مدن إندونيسديا شدرقا  إلدى موريتانيدا  ربدا  مدرورا  بجندوب  سديا ووسدطها 
 306.والقوقاز

وتوالت التصريحات األمريكية من أن الشرق األوسط الكبير هدفوه إدخوال 
هوووذأ  الشووورق األوسوووط فوووي دائووورة الدمقرطوووة العالميوووة بالمعوووايير األمريكيوووة، وأعلنوووت

اإلدارة عوون تصووميمها علووى ضووم الشوورق األوسووط إلووى دائوورة اإلصووالح الووديمقراطي 
ن أدى إلووى إتضوواب األصوودقاء والحلفوواء موون  والسياسووي، ولووو كووان ذلووك بووالقوة وا 
الووونظم العربيوووة الصوووديقة التوووي اعتوووادت علوووى تجاهووول الواليوووات المتحووودة لمثووول هوووذأ 

  307.القضايا
قدموة وثالثوة عنوانوات، أموا المقدموة فقود يتكوون المشوروع مون م :مكونات المشدرور

عوودت أن الشوورق األوسووط يمثوول تحوودياا وفرصووة فريوودة للمجتموو  الوودولي، وتوورى أن 
تزايوود عوودد المحوورومين موون حقوووقهم فووي المنطقووة سيسووفر عوون زيووادة فووي التطوورف 
واإلرهووووواب والجريموووووة الدوليوووووة والهجووووورة تيووووور المشوووووروعة، وبعووووود المقدموووووة تتووووووالى 

 : ة التي تصف الوض  الحالي في المنطقةاإلحصائيات المروع
مجموووع إجمووالي الوودخل المحلووي فووي دول جامعووة الوودول العربيووة أقوول موون نظيوورأ  -أ

 . في إسبانيا
 .من العرب البالتين أميون، وتشكل النساء ثلثي هذا العدد%  40 -ب
مليوون عاطول عون العمول بحلوول عوام  25من المتوق  أن يكوون فوي المنطقوة  -ج

2010. 
 . يعيش ثلث العرب بدخل يومي أقل من دوالر أمريكي واحد -د
فقط من السكان استخدام االنترنت، وهوي نسوبة تقول عموا هوي % 1,6ب مكان  -هو

 . عليه في أية بقعة من العالم، حتى في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

                                                 
الشددرق األوسددط ، (2005)، شوواهرالشدداهر: نظوور االمصووطلح وتطووورأ  ةللبحووث فووي نشووأ - 306

   .61-60ي ،332العدد  ،المناضل، مجلة الكبير والمستقبل العربي
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 - Joseph S.Nye, "US Power and Strategy after Iraq", Foreign Affairs, 

Vol.82,No.4,July/August 2003.  
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 .ةمن المقاعد البرلمانية في الدول العربي%  3,5ال تشتل المرأة سوى  -و
مووون الشوووبان العووورب عووون رتبوووتهم فوووي الهجووورة، وهووودفهم المفضووول %  51عبيووور  -ز

 308.البالد األوروبية
ويؤكد المشروع على أن هذأ اإلحصائيات تشير إلى أن المنطقة تقف عند مفترق 
طوورق، وأن ذلووك يشووكل تهديووداا السووتقرار المنطقووة، وللمصووالح المشووتركة ألعضوواء 

لهوووذا الواقووو  هوووو اإلصوووالح، وتقريووور التنميوووة  والبوووديل والعوووالج. مجموعوووة الثمووواني
البشرية يمثول نوداءات مقنعوة وملحوة للتحورك فوي المنطقوة وقود اسوتجاب لهوا بعوض 
الزعمووواء العووورب وأيووودتها مجموعوووة الووودول الثمووواني الصوووناعية وعووودد مووون التكوووتالت 

 .اإلقليمية
ولتوضووويح فكووورة مشوووروع الشووورق األوسوووط الكبيووور، البووود مووون التعووورف إلوووى 

يتكون لدينا تصوور واضوح لموا تصوبو إليوه الواليوات المتحودة األمريكيوة، مضمونه ل
ومن جراء المعرفة بمضمون المشروع تتمكن الودول والحكوموات العربيوة مون تبنوي 

 :                           والقوانين الثالثة لهذا المشروع هي. سياسات لمواجهته

 
 

 : وفيه تبرز النقاط التالية :مقراطية والحكم الصالألتشجي  الدي - 
 . البالد العربية تشكو من نقي في الحرية يضعف التنمية البشرية فيها -1
الديمقراطية والحرية ضوروريتان الزدهوار المبوادرة الفرديوة، وهموا مفقودتوان فوي  -2

 . المنطقة
 . إسرائيل هي البلد الوحيد الذي يصنف بأنه بلد حر -3

                                                 
  ".مشرور الشرق األوسط الكبير(: " 7)الملحق رقمنظر ا - 308

الشرق األوسط 

 الكبير

توسيع الفرص 

 االقتصادية 
بناء المجتمع 

 المعرفي

تشجيع الديمقراطية 

 والحكم الصالح 
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المنطقووة العربيووة تووأتي فووي المرتبووة األدنووى فووي العووالم موون حيووث التعبيوور عوون  -4
 .الرأي

الطلب إلى مجموعة الثماني تعزيز االنتخابات الحرة فوي المنطقوة عون طريوق  -5
تقووديم مسوواعدات تقانيووة لمراقبووة االنتخابووات، وتسووجيل النوواخبين، ورعايووة الزيووارات 

 . تمام بصو  التشريعات وتمثيل الناخبينالمتبادلة بين أعضاء البرلمانات، وااله
إنشووواء معاهووود لتووودريب النسووواء علوووى المشووواركة فوووي الحيووواة السياسوووية والمدنيوووة  -6
 (.تمكين المرأة)
إنشووواء مراكوووز تمكووون األفوووراد مووون الحصوووول علوووى مشوووورات قانونيوووة واالتصوووال  -7

 . قةبمحامي الدفاع، وب مكان هذأ المراكز االرتباط بكليات الحقوق في المنط
االهتمووام بوسووائل اإلعووالم المسووتقلة فووي المنطقووة، وتنظوويم زيووارات للصووحفيين،  -8

قامووووووة نوووووودوات تخووووووي تتطيووووووة  ورعايووووووة بوووووورامج توووووودريب، وتقووووووديم موووووونح دراسووووووية، وا 
 .االنتخابات

النظووور إلوووى الفسووواد علوووى أنوووه العقبوووة األكبووور فوووي وجوووه التنميوووة، وقووود أصووووبح  -9
الواجوب التشوجي  علوى تبنوي مبوادىء متأصالا فوي كثيور مون بلودان المنطقوة، ومون 

 . الشفافية ومكافحة الفساد الخاصة بمجموعة الثماني
القوووة الدافعووة لإلصووالح الحقيقووي فووي المنطقووة يجووب أن تووأتي موون الوووداخل،  -10

وأفضل الوسائل لتشجي  اإلصوالح يجوب أن توتم عبور منظموات المجتمو  المودني، 
 . قوق اإلنسان ووسائل اإلعالمومن ضمنها المنظمات تير الحكومية الخاصة بح

يجاد التمويل الالزم  -11 وجوب قيام حكومات المنطقة بتشجي  هذأ المنظمات وا 
 . لها
 : ويتضمن هذا البند األفكار السياسية التالية :بناء المجتم  المعرفي -ب
تمثووول المعرفوووة الطريوووق إلوووى التنميوووة واالنعتووواق، خصوصووواا فوووي عوووالم يتصوووف  -1

 . بعولمة مكثفة
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تشكل الفجوة المعرفيوة التوي تعانيهوا المنطقوة ونوزف األدمتوة المتواصول تحودياا  -2
%  1,1 فوواق التنميووة فيهووا، وال يمثوول مووا تنتجووه البلوودان العربيووة موون الكتووب سوووى 

 . من اإلجمالي العالمي
 . يهاجر حوالي رب  خريجي الجامعات، وتستورد التكنولوجيا إلى حد كبير -3
التعلوويم األساسووي، التعلوويم : موو  المعرفووي علووى مبووادرات ثووالثيقوووم بنوواء المجت -4

 . بوساطة اإلنترنت، وتدريس إدارة األعمال
تتناول مبادرة التعليم األساسي معضلة محو األمية والتركيز علوى إنتواج جيول  -5

متحووورر مووون األميوووة فوووي عقووود مووون الوووزمن، مووو  السوووعي لخفوووض نسوووبة األميوووة فوووي 
وبوووذل الجهوووود لتحسوووين مسوووتوى التعلووويم لووودى  2020المنطقوووة إلوووى النصوووف عوووام 

عداد فرق لمحوو األميوة  نشاء معاهد تدريب النساء على مهنة التعليم، وا  اإلناث، وا 
مئوووة ألوووف معلموووة، باإلضوووافة إلوووى ذلوووك يجوووب  2008يبلوووغ تعووودادها بحلوووول عوووام 

عوادة نشور  االهتمام بالمكتبوات فوي الجامعوات وترجموة روائو   المؤلفوات العالميوة وا 
مودارس "الكالسيكية العربية، وتدعو المبادرة إلى التمثل باألردن الوذي أنشوأ الكتب 

حيووث يووتم اسووتخدام التكنولوجيووا المتقدمووة ومنوواهج التعلوويم الحديثووة، وقوود " االكتشوواف
 . تعهدت بوض  األسس إلصالح التعليم في أثناء انعقاد القمة العربية المقبلة

ن المنطقووة تحتوول المسووتوى األدنووى مووون تشووير مبووادرة التعلوويم باالنترنووت إلووى أ -6
حيث التواصل مو  اإلنترنوت، وتورى أنوه مون الضورورة سود الهووة الرقميوة هوذأ نظوراا 
ألهمية اإلنترنت بالنسبة للتعليم والمتاجرة، وترى أنه من المناسوب تعمويم اسوتخدام 

 . الحاسوب وتوزي  أجهزته على مختلف المراكز، ومنها مراكز التدريب والمدارس
قاموة  -7 تطالب مبادرة تدريس إدارة األعمال بتحسين مستوى هوذا االختصواي وا 

الشووراكات بووين معاهوود األعمووال فووي دول مجموعووة الثموواني والمعاهوود التعليميووة فووي 
المنطقوووة، وقووود يكوووون النمووووذج لهوووذا النووووع مووون المعاهووود معهووود البحووورين للمصوووارف 

دد مووووون الجامعوووووات والموووووال الوووووذي يوووووديرأ أمريكوووووي ويووووورتبط بعالقوووووة شوووووراكة مووووو  عووووو
 .األمريكية



 

275 

 

ويمكوون تلخوويي األفكووار الووواردة فووي هووذا البنوود : توسددي  الفددرص االقتصددادية - 
 : با تي

إن ردم الهووووووة االقتصوووووادية للمنطقوووووة يتطلوووووب تحووووووالا اقتصوووووادياا يطلوووووق قووووودرات  -1
 .القطاع الخاي

إن نموووووو طبقوووووة متمرسوووووة فوووووي مجوووووال األعموووووال يشوووووكل عنصوووووراا مهمووووواا لنموووووو  -2
 . ية والحريةالديمقراط

إن تقويوووة القطووواع الموووالي يكوووون عنصوووراا ضووورورياا للتوصووول إلوووى نسوووب أعلوووى  -3
يجاد فري عمل  .للنمو وا 

إن مجموعووووة الثموووواني قووووادرة علووووى تمويوووول المشووووروعات الصووووتيرة عوووون طريووووق  -4
اإلقووراض وكووذلك تحويوول مؤسسووة علووى طووراز مؤسسووة التمويوول الدوليووة، للمسوواعدة 

بهدف التوصل إلى تكامل اقتصادي لمجال األعموال على تنمية مشاري  األعمال 
فووي المنطقووة، وباسووتطاعة المجموعووة أيضوواا إنشوواء مؤسسووة إقليميووة للتنميووة تسوومى 

على ترار البنك األوروبي لإلعمار والتنمية، لتوحيد ( بنك الشرق األوسط الكبير)
 القووودرات الماليوووة للووودول األتنوووى فوووي المنطقوووة والتركيوووز علوووى مشوووروعات لتوسوووي 

 .انتشار التعليم والعناية الصحية والبنى التحتية
إن مجموعة الثماني قوادرة علوى المشواركة فوي عمليوات إصوالح الونظم الماليوة  -5

فووووي دول المنطقووووة إلطووووالق حريووووة الخوووودمات الماليووووة وتوسوووويعها موووون جووووراء تقووووديم 
المسوواعدات الفنيووة والخبوورات فووي مجووال األنظمووة الماليووة، موو  التركيووز علووى تنفيووذ 
خطوووط اإلصوووالح التوووي تخفوووض مووون سووويطرة الدولوووة علوووى الخووودمات الماليوووة، ورفووو  

 . الحواجز عن التعامل المالي بين الدول
من %  6إن حجم التبادل التجاري في المنطقة متدن جداا، إذ ال يشكل سوى  -6

التجوووووارة العربيوووووة، وتقتووووورح المبوووووادرة انضووووومام دول المنطقوووووة إلوووووى منظموووووة التجوووووارة 
نش اء مناطق في الشورق األوسوط الكبيور للتركيوز علوى التبوادل التجواري العالمية، وا 

قامة مناطق محدودة تتولى  في المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وا 
نشواء منبور  تشجي  التعاون اإلقليمي في تصميم المنتجات وتصنيعها وتسوويقها، وا 



 

276 

 

ن مجموعووة الثموواني الفووري االقتصووادية للشوورق األوسووط يجموو  مسووؤولين كبووار موو
ودول المنطقووة ويسووتند بشووكل موورن إلووى نموووذج رابطووة التعوواون االقتصووادي  سوويا 

 .والمحيط الهادي
ومما تم ذكرأ نرى أن أصحاب المشوروع يورون أن اإلصوالحات المقترحوة 
في الشرق األوسط تحقق التنميوة والديمقراطيوة، وتعوزز الحريوة والعدالوة مموا يوؤدي 

. د بيئوة راقيوة ومزدهورة وخاليوة مون حركوات اإلرهواب والتطورففي النهاية إلى إيجوا
والبوود موون اإلشووارة إلووى أن مشووروع الشوورق األوسووط الكبيوور كتيوورأ موون المشووروعات 
التووووي عرضووووتها منووووذ انتهوووواء الحوووورب العالميووووة الثانيووووة حتووووى وقتنووووا الحاضوووور، هووووي 
مشووروعات تخوودم مصوولحتها فقوووط لتبقووى المسوويطرة والمهيمنوووة علووى مصووير الووودول 

 . الشعوبو 
ويمكوون تلخوويي العناصوور األساسووية للبعوود االسووتراتيجي للمشووروع الشوورق 

 309:أوسطي بالنقاط التالية
تجميووود معاهوووودة الوووودفاع المشوووترك والتعوووواون االقتصووووادي بوووين الوووودول العربيووووة،  -1

 . ووض  عوائق أمام الدفاع المشترك العربي
 . إقامة أمن إقليمي جديد بدالا من األمن القومي العربي -2
اتباع سياسوة الحودود المرنوة فوي فلسوطين مموا يمكون إسورائيل مون التتلتول فوي  -3

 . الدول العربية، وال تتيح للدول العربية التتلتل في الكيان الصهيوني
ضوومان التفوووق العسووكري اإلسوورائيلي علووى الوودول العربيووة المجوواورة لهووا نوعيوواا  -4

 . وعددياا لتحقيق الردع بالنسبة للدول العربية
الوجود العسكري األمريكي البحوري والجووي الكثيوف وفقواا لمعاهودات واتفاقيوات  -5

 . عربية أمريكية أو بقرارات من األمم المتحدة، م  وجود عسكري تربي محدود

                                                 
الشدرق : البعدد االسدتراتيجي للمشدرور الشدرق األوسدطي، (2003)، طلعت أحمودمسلم - 309

لمقاومووووة التطبيوووو  ومواجهووووة  اللجنووووة المصوووورية: ، القوووواهرة وسددددطية مخطددددط  مريكددددي صددددهيوني
 .64-63الصهيونية، ي
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التخووزين المسووبق لألسوولحة والمعوودات األمريكيووة لتسووهيل وصووول القوووات عنوود  -6
 . الضرورة

منيوووة مووو  دول الجووووار الجترافوووي للووووطن ربوووط إسووورائيل بمعاهووودات واتفاقوووات أ -7
ثيوبيا  . العربي، وخاصة تركيا واريتريا وا 

إجووووراء منوووواورات مشووووتركة بووووين قوووووات دول عربيووووة وقوووووات إسوووورائيلية لتحقيووووق  -8
سرائيل في المجال األمني  . التطبي  بين الدول العربية وا 

لنوويوة الحاليوة من  انتشار األسلحة النووية والصواريي البالستية خارج الودول ا -9
 . مما يساعد على انفراد إسرائيل بامتالكها

 . نزع سالح السلطة الفلسطينية إال من أسلحة الدفاع الشخصي -10
إنشووواء منوووواطق منزوعووووة السووووالح ومنووواطق حظوووور الطيووووران لتسووووهيل التوسوووو   -11

اإلسرائيلي وحرمان الدول العربيوة مون فرصوة الودفاع فوي الوقوت المناسوب، وعرقلوة 
يجاد الذرائ  للتدخل الدوليالتعا  . ون بين الدول العربية وا 

وعلى الرتم من تعورض مشوروع الشورق األوسوط الكبيور لقضوية اإلصوالح 
التعليمووي، لكنووه لووم يشوور إال لبوورامج تعلووم القووراءة والكتابووة وتحسووين سووبل اكتسوواب 
 المعرفووة، أمووا هوودف تتييوور نظووم التعلوويم ومناهجووه والسياسووات الثقافيووة واإلعالميووة
سووورائيل والتووورب عمومووواا،  فهوووو إنهووواء الكراهيوووة والتعصوووب ضووود الواليوووات المتحووودة وا 

هي المسوؤولة عون تفوريي  -بوشعلى ما تزعم إدارة –كون هذأ النظم والسياسات 
 .اإلرهابيين

ن هوووذا المشوووروع يواجوووه مصووواعب عديووودة فوووي مجوووال التطبيوووق العملوووي،  وا 
ألن موووا ، العربيوووة حيووث يحظوووى بووورفض شوووعبي واسووو  وتحفووظ مووون قبووول الحكوموووات

يحوودث فووي العووراق موون انتهاكووات واسووعة لحقوووق اإلنسووان واسووتخدام المرتزقووة فووي 
تعذيب العراقيين، يثبت كذب مزاعم واشونطن إزاء النمووذج الوديمقراطي فوي العوراق 

 .الذي تريد منه واشنطن أن يكون مثاالا يجب االقتداء به في باقي الدول العربية
ق أمووام العورب إال خيوار وحيوود يتمثول بالتصوودي وأموام هوذأ األخطووار لوم يبو

ويتحمووووول العووووورب وحووووودهم المسوووووؤولية . لهوووووذأ المخططوووووات والكشوووووف عووووون أبعادهوووووا
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التاريخيووة أمووام األجيووال القادمووة فووي عوودم التفووريط بووأي حووق موون الحقوووق العربيووة، 
ن األمة العربيوة ب مكاناتهوا الماديوة والبشورية . ورفض هذا المخطط بكل تفاصيله وا 

صادية، وما تتمت  به من ثروة حضارية وقويم روحيوة أصويلة وتواريي ومواض واالقت
يجاد البديل الصوحيح عنهوا  عريق، قادرة على الوقوف في وجه هذأ المخططات وا 
حيوواء المؤسسووات العربيووة  فووي البحووث عوون عواموول الوحوودة والقوووة ونبووذ الخالفووات وا 

ل جوانبوووه العسوووكرية المشوووتركة، والتأكيووود علوووى األمووون القوووومي العربوووي المشوووترك بكووو
واالقتصوووووووادية والتذائيوووووووة، إضوووووووافة إلوووووووى تطبيوووووووق التكامووووووول االقتصوووووووادي العربوووووووي 
والمشووروعات العربيووة المشووتركة والسوووق العربيووة المشووتركة، هووذأ الوسووائل مجتمعووة 
هووووي الضوووومانة األكيوووودة فووووي وجووووه المتتيوووورات الدوليووووة الراهنووووة ومنافسووووة التكووووتالت 

 . االقتصادية العالمية
الواليات المتحدة تلقى ممانعة حقيقية لمشروعها، على الورتم وال شك بأن 

موون التحسووينات التووي أدخلووت عليووه موون قبوول مجموعووة الوودول الثموواني، وأن اإلدارة 
األمريكيوووة تواجوووه صوووعوبات ناجموووة عووون توووداعيات حربهوووا علوووى العوووراق واحتاللوووه 

ي تقوووم وبوروز المقاوموة فووي العوراق، ومووا يثيورأ ذلووك مون شووكوك تتنواول األسووس التو
 . عليها االدعاءات األمريكية وسياساتها في داخل الواليات المتحدة وخارجها

وأخيراا ف ن مشروع الشرق األوسط الكبير، هوو فصول جديود تجواأ المنطقوة 
تايتووه إضووعاف المنطقووة وزيووادة النفوووذ والهيمنووة والسوويطرة األمريكيووة علووى مقوودرات 

كانت البدايوة فوي أفتانسوتان ثوم تلتهوا ف. هذأ المنطقة، وبالتالي التحكم في مصيرها
عشووووية الحوووورب  كوندددددوليزا رايددددسالعووووراق ولبنووووان، وهنووووا نشووووير إلووووى تصووووريحات 

". نورى اليووم والدة شورق أوسوط جديود: "إذ تقوول 2006اإلسرائيلية على لبنان عام 
واسوووتمرت اإلدارة األمريكيوووة بالضوووتط علوووى سوووورية بحجوووة موووا يسووومى تنفيوووذ القووورار 

حكمووة الدوليووة وتسييسووها موون أجوول إضووعاف الموقووف السوووري ، ومسووألة الم1559
 . الرافض للهيمنة األمريكية على المنطقة، وهو ما سنتعرض له في الفصل القادم
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 : الفصل الراب 
 الواليات المتحدة واحتماالت المستقبل

، تباينووت ا راء وبوورز العديوود 2001بعوود أحووداث الحووادي عشوور موون أيلووول 
هول سويكون : اية القرن الحادي والعشورين التوي تناولوت التواليمن التساؤالت في بد

هذا القرن أمريكياا ؟ أو أن القوة األمريكية ستزول فوي السونوات القادموة ؟ وهوذا موا 
 . سنتناوله في هذا الفصل من البحث

 : النظام الدولي الحالي واحتماالت المستقبل: المبحث األول
اعوووودة لسوووولوك الدولووووة، بوووول إن لووووم تكوووون المبووووادىء فووووي يوووووم موووون األيووووام ق

المصووالح هووي التووي تقووف وراء السياسووة الخارجيووة لهووذأ الدولووة أو تلووك، وتحوود موون 
 . طبيعة عالقات بعضها بعضاا 

وشهد النظام الدولي في ظل الحرب األمريكية على اإلرهواب خلوالا كبيوراا، 
عنف فلم يكن معقوالا تصوير العدو علوى أنوه اإلرهواب بشوكل عوام، وربطوه فقوط بوال

السياسي من جانب الجماعات اإلرهابية مو  اسوتبعاد العنوف الوذي تمارسوه الودول، 
وقد ظهرت مضاعفات هذا المفهوم األمريكي للحرب ضد اإلرهاب الودولي، حيوث 
انووودفعت الووودول فوووي أنحووواء العوووالم لالستشوووهاد بالتعريفوووات والسياسوووات والممارسوووات 

امووول مووو  صوووراعاتها السياسوووية األمريكيوووة لتسوووويغ االعتمووواد علوووى العنوووف فوووي التع
 . المعقدة

لقد ألحقت الحرب على اإلرهاب ضرراا بالتواا بالنظوام الودولي، فيموا يتعلوق 
بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسوان واألخوالق الدوليوة التوي تتصول بتخفيوف الفقور 
وتيوورأ موون صووور المعانوواة اإلنسووانية، فقوود أدت إلووى وضوو  االعتبووارات األمنيووة فووي 

ول على المستويين الداخلي والخارجي، وشوددت علوى أن التجواوزات فوي المقام األ
الووورد األمريكوووي علوووى أحوووداث سوووبتمبر ليسوووت نتيجوووة لجهووول أو حماقوووة، بووول نتيجوووة 
لتوس  متعمد في أهداف السياسة الخارجية األمريكيوة، والسوعي لوربط الحورب ضود 

هداف والمساعي اإلرهاب بمساعي فرض الهيمنة والنفوذ األمريكي دولياا، وهي األ
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التووي توووم إخفاؤهووا فوووي الحووديث عووون الحوورب الوووذي صوودر عووون الحكومووة األمريكيوووة 
بشأن العراق، وفيما يتصل بأمور مثل اإلنفاق الدفاعي وعسكرة الفضواء والسويطرة 

  310.على نفط وسط آسيا وتازها
ومن قراءة الدراسات واألبحاث المتخصصوة فوي مجوال العالقوات الدوليوة، 

 : بعة احتماالت لمستقبل النظام الدولي، وهييمكن تحديد أر 
 . احتمال استمرار نظام القطب الواحد -1
 . احتمال بروز نظام دولي متعدد األقطاب -2

 . بشكل قوي" صراع الحضارات"احتمال بروز  -3

 .  االحتمال الراب  وهو اتساع الحركات اإلسالمية بشكل كبير -4

التفصوووويل، مبووووورزين  وسوووونتناول فووووي هووووذا المبحوووووث هووووذأ االحتموووواالت بشووووويء موووون
 . مسوتات وض  هذأ االحتماالت

 :  احتمال استمرار نظام القطب الواحد:  وال  
: قوود نشوور فووي مطلوو  التسووعينيات مقالووة هامووة بعنوووان تشددارلز كروثددامركووان 

ذهووب فيهووا إلووى أن الهيمنووة األحاديووة األمريكيووة أضووحت " لحظووة األحاديووة القطبيووة"
  311.ارجيواقعاا قائماا ال يهددأ أي تحد خ

ويظهووور هوووذا االحتموووال مووون النظووور إلوووى الواقووو  الحوووالي للعالقوووات الدوليوووة، إذ 
تسوويطر الواليووات المتحوودة علووى السياسووة الدوليووة، دون وجووود أي قوووة دوليووة قووادرة 

 . على الوقوف في وجهها
 : ومما يعزز هذا االحتمال الوقائ  التالية

 . راهنالهيمنة األمريكية الكاملة على النظام الدولي ال -1

                                                 
  .72مطاب  أوليف برانش، ي: ، لندنحرب اإلرهاب الكبر ، (2003)، ريتشارد لفو  - 310


 .أصبح كروثامر فيما بعد أقرب الوجوأ الفكرية إلدارة الرئيس بوش االبن - 

311
 - Charles Krauthamer: The Unipolar moment, Foreign Affairs, July 1991, 

pp.23-33.  
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قووودرة الواليوووات المتحووودة علوووى إنشووواء تحالفوووات دوليوووة تحوووت قيادتهوووا، علوووى  -2
وحربهووووا ضوووود  1991توووورار مووووا حوووودث فووووي حوووورب الخلوووويج الثانيووووة عووووام 

 .2001أفتانستان في العام 

القوة العسكرية الفائقة للواليات المتحدة، واحتفاظها بفجوة تكنولوجية كبيرة  -3
 . بينها وبين باقي دول العالم

في مناب  النفط في العالم، من جراء إقامة قواعد عسكرية لها فوي  التحكم -4
الخلوويج، ووجودهووا العسووكري فووي العووراق وأفتانسووتان واقترابهووا موون منطقووة 

ن إحكام قبضة الواليات المتحدة على مصادر الطاقة فويو . بحر قزوين  ا 
إموودادات الطاقووة الالزمووة لجميوو    سوووف يمكنهووا موون الووتحكم فووي المنطقووة
 ةوأوروبووو وخصوصووواا الصوووين واليابوووان ،الووودول المنافسوووة لهوووا تيااقتصووواد

ذلووك مووا سوويمكن و كقوووى اقتصووادية منافسووة لهووا علووى المسووتوى العووالمي، 
أن تجنوووب نفسوووها مسوووتقبالا الووودخول فوووي مواجهوووات  مووون المتحووودة الواليوووات

مباشوورة موو  تلووك القوووى الدوليووة التووي  اقتصووادية وسياسووية وربمووا عسووكرية
تحت رحمة تحكمها في  هاءفذلك يؤيمن لها إبقا ،قطبيةتتحدى أحاديتها ال

بقاء ال تلك القوى في مستوى  خزان الطاقة العالمي في الشرق األوسط، وا 
 . المتهديد سيطرتها األحادية على الع يمكنها من

تنتشووور االنتشوووار الواسووو  للقواعووود العسوووكرية األمريكيوووة فوووي العوووالم، حيوووث  -5
عوددها  ويزيود العوالم، تقريباا فوي بلداا  130كية في يالقواعد العسكرية األمر 

312.األلف وفق بعض المصادر العسكرية لىع
 

الضوووووربة "و" الحووووورب االسوووووتباقية"قووووودرة الواليوووووات المتحووووودة علوووووى تطبيوووووق  -6
، وهو ما يمكنها من إمكانية استخدام القوة ضود أي تهديود تتوقو  "الوقائية
 .حدوثه

                                                 
قنووواة   القواعدددد العسدددكرية األميركيدددة فدددي العدددالم العربدددي، (2006)، محمووود السوويد ندددايم - 312

   .الجزيرة الفضائية
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إلى مجلس األمن واألموم  التفرد األمريكي في استخدام القوة، دون الرجوع -7
المتحدة، إذا تطلب األمر ذلك، ودون األخذ باالعتبار لمواقف باقي دول 
العووالم، وهووذا حوودث فووي حربهووا علووى العووراق، إذ لووم تكتوورث بمعارضووة كوول 

 .  من فرنسا وروسيا وألمانيا وباقي دول العالم لهذأ الحرب

التي تدار عون ( ةاإللكتروني)تركيز الواليات المتحدة على أسلوب الحرب  -8
بعد، والتركيز على استخدام القوة الجوية المتفوقة على باقي دول العوالم، 
ممووا يقلوول موون خسووائرها البشوورية، وبالتووالي يخفووف موون المعارضووة الشووعبية 

 .لحروبها الخارجية

اسووتخدام الواليووات المتحوودة لجوويش موون المرتزقووة، علووى توورار مووا يحصوول  -9
علوى إمكانيوة القيوام بحورب عصوابات  ا ن في العوراق، وهوو موا يسواعدها

 . داخل المدن

اسووووتخدام الواليووووات المتحوووودة  لووووة إعالميووووة هائلووووة، تسوووواعدها فووووي تنفيووووذ  -10
 .مخططاتها والترويج ألفكارها

ويووورى الباحوووث أن األحاديوووة القطبيوووة قصووويرة العمووور، وأن تكلفوووة االحتفووواظ بهوووا 
ن حققووت نصووراا فووي العوو راق وأفتانسووتان، ف نهووا لوون باهظووة، وأن الواليووات المتحوودة وا 

تسوووتطي  تحويلوووه إلوووى نصووور سياسوووي، وأن الشوووعوب سوووتحتفظ بحقهوووا فوووي مقاوموووة 
 .المحتل وطردأ

إن الواليوات المتحودة، وكووي تحوافظ علووى هيمنتهوا علوى العووالم أجمو  عليهووا أن 
 313:تتب  استراتيجية مؤسسة على أربعة مبادىء

ومنو  تشوكيل . ينيوة كحارسوين لهواالمحافظة على أمريكوا الشومالية وأمريكوا الالت  -
 . قوى مستقلة في العالم الثالث

                                                 
: ، القواهرة مريكا في مواجهة العدالم حدرب بداردة، (2003)، سعيدالالوندا :انظر كتاب - 313
  .ضة مصر للطباعة والنشر والتوزي نه
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منوووو  دول آسوووويا موووون أن تصووووبح قوووووى عظمووووى قووووادرة علووووى معارضووووة السوووويطرة  -
ا سووويوية وعووودم السوووماح بظهوووور بوووؤرة " المنطقوووة الصوووعبة"األمريكيوووة بحفوووظ تووووازن 

 .للقوة
أن تووزداد قوووة،  موون( فرنسووا وألمانيوا)منو  الوودول المحوريووة فوي االتحوواد األوروبووي  -

والحووووري علووووى أن يكووووون االتحوووواد األوروبووووي رأس حربووووة ألمريكووووا فووووي المنطقووووة 
 .األوروآسيوية

زيادة اعتماد الدول اإلسالمية على الواليات المتحدة والحيلولة دون دخوول دول  -
 .أخرى مثل روسيا أو أوروبة في هذأ المنطقة

ف نووه " العظمووى صووعود وسووقوط القوووة"فووي كتابووه  بددول كنيددداأمووا الباحووث 
يتبنووى وجهووة النظووور القائلووة بووأن قووووة الواليووات المتحوودة العظموووى المهيمنووة سووويكون 
مالهوووا إلوووى زوال مثلهوووا مثووول سوووابقاتها مووون اإلمبراطوريوووات السوووابقة التوووي صوووعدت 
صعوداا بارزاا ومارست هيمنتها على العالم، ثم مالبثوت أن لحقتهوا عوامول التفكوك، 

األمريكووووي إلوووى زيووووادة االلتزاموووات االسووووتراتيجية ويرجووو  كنيووودي ذلووووك االضووومحالل 
 . للدولة العظمى على إمكاناتها االقتصادية
هووو تركيووزأ علووى القوووة العسووكرية  كنيددداويوورى الباحووث أن مايعيووب رؤيووة 

تفاله الجانب األخالقي والثقافي  . واالقتصادية والسياسية، وا 
 : احتمال بروز نظام دولي متعدد األقطاب: ثانيا  

دوافوو  الواليووات المتحوودة للتمركووز فووي وسووط آسوويا، القضوواء علووى  موون أهووم
الخطر المستقبلي القادم من آسيا والمتمثل بكل من روسيا والهند والصين واليابان 
كقووووى منافسوووة للواليوووات المتحووودة فوووي الباسوووفيك عمومووواا، وشووورق آسووويا خصوصووواا، 

حة الووودمار إضوووافة إلوووى القضووواء علوووى طمووووح الووودول الكبووورى فوووي آسووويا لحيوووازة أسووول
الشامل، إلى جانب الرتبة األمريكية فوي توسوي  حلوف األطلسوي شورقاا ليصول إلوى 
حوودود روسوويا، والرتبووة األمريكيووة فووي االقتووراب موون الهنوود موون أجوول اإلشووراف علووى 

 . المحيط الهندي واحتواء الصين، المنافس االستراتيجي لها، في الوقت نفسه
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لى إعادة رسوم خريطوة جديودة لقد أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر إ
للعالم، إذ أدت إلى تعزيز المكانة الدولية للواليات المتحدة، وهرعت القووى الدوليوة 
المنافسووة لهووا إلووى التعوواون معهووا بصووورة وثيقووة وخاصووة أوروبووة الموحوودة واليابووان 

 . وروسيا والهند والصين
فة إلوى فكان الموقف الروسي مؤيداا للحرب األمريكية ضد اإلرهواب، إضوا

موافقتهوووا علوووى اسوووتخدام أجوووواء آسووويا الوسوووطى وأراضووويها فوووي العمليوووات العسوووكرية 
األمريكيووووة فووووي أفتانسووووتان، مقابوووول اعتووووراف الواليووووات المتحوووودة بووووأن منطقووووة آسوووويا 
الوسووووطى والقوقوووواز هووووي منطقووووة نفوووووذ روسووووي، وتعهوووود الواليووووات المتحوووودة بوقوووووف 

موووو  إدخووووال الحوووورب  مسوووواعيها الراميووووة إلووووى توسووووي  حلووووف األطلسووووي نحووووو الشوووورق
 . الروسية في الشيشان ضمن نطاق الحرب على اإلرهاب

وموا تووزال روسويا تعوواني مون مشووكالت اقتصوادية وسياسووية ورثوت معظمهووا 
موووون عمليووووة تفكووووك االتحوووواد السوووووفييتي السووووابق، وعلووووى الوووورتم موووون كوووول جهودهووووا 
المسوتمرة فوي تحسووين وضوعها االقتصووادي والسياسوي، ومون مصووالحها المهموة فووي 

عووووراق، ف نهووووا لووووم تسووووتط  أن تحووووول موقفهووووا الوووورافض للحوووورب علووووى العووووراق إلووووى ال
وقود . إجراءات تمن  ذلك التزو أو تحول دون تحقيقه لمكاسب استراتيجية أمريكية

تنجح روسيا في عقدين من الزمن في استعادة مركزهوا كقووة عظموى، ولكنهوا ا ن 
ت والمسووووواعدات تعووووواني مووووون مشوووووكالت اقتصوووووادية وهوووووي بحاجوووووة إلوووووى االسوووووتثمارا

األمريكيووة واألوروبيوووة لووويس فقوووط إلعوووادة بنوواء اقتصووواد رأسووومالي متقووودم، بووول أيضووواا 
 . لإلنفاق على عملية تفكيك األسلحة النووية االستراتيجية م  الواليات المتحدة

وبعد أن كانت روسيا تعارض توسي  الناتو شرقاا ف نها سوحبت اعتراضوها 
مووو  النووواتو، وربموووا طالبوووت بانضووومامها إليوووه ودخلوووت فوووي اتفووواق شوووراكة اسوووتراتيجية 

وبعوود أن اعترضووت روسوويا علووى انسووحاب الواليووات المتحوودة موون معاهوودة . مسووتقبالا 
ف نهووا سووحبت ذلووك  ABM Treaty 1972الصووواريي المضووادة للصووواريي لعووام 

االعتووراض وقبلووت البرنووامج األمريكووي إلنشوواء شووبكة دفوواع صوواروخية تتيوور تماموواا 
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وهووذأ عالمووات علووى عوودم قوودرة . ونظرياتهووا السووتراتيجية الدوليووةمفوواهيم العالقووات ا
 . روسيا على اعتراض مسيرة الواليات المتحدة في المرحلة الراهنة على األقل

روسوووووويا بحاجووووووة للواليووووووات المتحوووووودة لمسوووووواعدتها فووووووي تجوووووواوز أزمتهووووووا  نإ
ة االقتصووادية، فووي حووين تحتوواج الواليووات المتحوودة لروسوويا ألهووداف اسووتراتيجية بعيوود

المووودى كووواحتواء العموووالق الصووويني الصووواعد، ومحاربوووة اإلرهووواب الشووورق أوسوووطي، 
فروسيا الجديدة الساعية السوتعادة مواقعهوا . وتأمين انسياب النفط واستقرار أسعارأ

فووي أوكرانيووا وكازاخسووتان وبلتاريووا والقوقوواز وربمووا صووربيا، سووتقوم بالنسووبة للواليووات 
الروسووية فووي القوورن  –لشووراكة اإلنجليزيووة المتحوودة بوودور محوووري ال يقوول عوون دور ا

   314.الثامن عشر الحتواء مخاطر القوة الفرنسية

أما الصين فقد حدثت تحوالت جذرية في عالقة الواليات المتحدة بهوا، إذ 
حاولووت الواليووات المتحوودة تجوواوز آثووار اصووطدام طووائرة اسووتطالع أمريكيووة بطووائرة 

قاموووة عالقوووات مشوووتركة  2001صوووينية فووووق بحووور قوووزوين فوووي األول مووون إبريووول  وا 
بينهموووا لتحقيوووق السوووالم واالسوووتقرار فوووي شوووبه القوووارة الكوريوووة ومنووو  انتشوووار أسووولحة 

أموووا الصوووين فقووود كانوووت تيووور مطمئنوووة للووودور السياسوووي العسوووكري . الووودمار الشوووامل
ولووم . لليابووان فووي وسووط آسوويا، إال أنهووا انضوومت للتحووالف األمريكووي ضوود اإلرهوواب

قووات األمريكيوة الباكسوتانية، وكوذلك التعواون األمريكووي تخوف قلقهوا مون تطوور العال
 315.الروسي وانعكاس ذلك على الدور األمريكي في وسط آسيا

وتعد الصين قوة بشرية واقتصادية هائلة، ولديها قوة عسكرية متنامية هي 
األكبووور واألهوووم فوووي إقليمهوووا، وقووود تصوووبح الصوووين فوووي العقووودين أو العقوووود الثالثوووة 

ولكنهوووا فووووي األجوووول المنظووووور والمتوسوووط تبقووووى قوووووة إقليميووووة  القادموووة قوووووة عظمووووى،
وتهوووتم بالقضوووايا السياسوووية اإلقليميوووة األهوووم بالنسوووبة لهوووا، وهوووي . عظيموووة باألسووواس
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تايوان وكوريا الشمالية والعالقات م  القوى اإلقليمية األخرى، فضوالا عون معالجوة 
 316.وباء سارس

م خيارهووووووا أن علووووووى الواليووووووات المتحوووووودة حسوووووو: "هنددددددرا كيسددددددنجرويوووووورى 
االسوووتراتيجي مووو  الصوووين، الوووذي توووأرجح فوووي العقوووود الثالثوووة األخيووورة بوووين الشوووراكة 
االستراتيجية الحذرة واالشوتباك المحودود، فالصوين تملوك أطوول تواريي تيور منقطو  

إنهوووا الدولوووة ذات . فوووي العوووالم، وهوووي تحكوووم بووواخر حكوموووة تسووومي نفسوووها شووويوعية
منافساا للواليات المتحودة فوي مرحلوة موا اإلمكانات األكبر التي تحولها لكي تصبح 

 317".من القرن الجديد
وبعوود التووزو األمريكووي للعووراق، ومعارضووة كوول موون فرنسووا وروسوويا وألمانيووا 
لهووذا التووزو، بوودأ يتشووكل محووور يضووم هووذأ الوودول الووثالث، فقوود أخووذت تنسووق فيمووا 
بينهوووا فوووي مجوووال السياسوووة الخارجيوووة معتمووودة علوووى قاسوووم مشوووترك، هوووو معارضوووة 

وهوو موا يمكون أن يشوكل بدايوة لظهوور قطوب جديود . اسة األمريكية في العراقالسي
 318:ومما زاد في هذا االحتمال. منافس للواليات المتحدة

بعواد حلوف شومال األطلسوي عون هوذأ  -1 انضمام بلجيكا إلى هذا المحوور، وا 
الحرب التوي شوكلت انقسواماا فوي الموقوف األوروبوي تجواأ مشواركة الحلوف 

 .اقفي الحرب ضد العر 
استفادة كل من فرنسا وروسيا من النظام العراقوي السوابق، خصوصواا فوي  -2

مجوووال الووونفط، إذ كوووان العوووراق قووود وقووو  اتفاقوووات مووو  فرنسوووا وروسووويا وهموووا 
 .الدولتان اللتان زودتا العراق بمعظم احتياجاته التقانية والتجارية

                                                 
السياسة ، السياسة الخارجية األمريكية وهيكل النظام الدولي، (2003)، مصطفىعلوا - 316

 .72، ي153، العددالدولية

، مرجووو  سوووابق، هدددل تحتدددا   ميركدددا إلدددى سياسدددة خارجيدددة، (2002)، هنوووريكيسدددنجر - 317
 .144ي

 -سددبتمبر 11مسددتقبل العالقددات الدوليددة بعددد  حددداث ، (2005)، حسووين عبوودا العايددد - 318
 .41، ي160، العددالسياسة الدولية، وجهة نظر عربية
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إلووى تمثوول فرنسووا قلووب أوروبووة النووابض بالحضووارة والقوويم التربيووة المسووتندة  -3
نارة مشاعل الحرية والديمقراطية التي نادت بها  إرث عريق من التحرر وا 
الثورة الفرنسية من ناحية، وللتكفيور عون ماضويها االسوتعماري الوذي تريود 

 .أن تنساأ

جيرهدارد االنتخابات األلمانية التي التزم فيهوا المستشوار األلمواني السوابق  -4
ها ضد العراق، والتزامه بذلك بعدم تأييد الواليات المتحدة في حرب شرودر
 .بعد فوزأ

ضوافة دول أخورى إليوه، مثول الصوين وكوريوا  -5 احتمال تجدد هذا المحوور وا 
الشمالية ودول عربية، قد يبعث على مجابهة الواليات المتحدة، ومحاربة 

 . القطبية األحادية

إن الوض  الودولي العوام، سيشوهد انبثواق نموط جديود مون التعدديوة القطبيوة 
عالموووه تبووورز، ومنهوووا ظهوووور قووووة دوليوووة متناميوووة فوووي أمريكوووا الجنوبيوووة بووودأت م

تتمحووور عنوود البرازيوول واألرجنتووين، وتنووامي دور الصووين فووي السوواحة الدوليووة، 
وربمووووا قيووووام تكتوووول أوروبووووي فاعوووول إذا تمكنووووت فرنسووووا وألمانيووووا وبريطانيووووا موووون 

  319.الوصول لصياتة مشتركة للمشروع األوروبي
رؤية صعبة التحقق بسبب التباين بين موقف كل ويرى الباحث أن هذأ ال

موون فرنسووا وألمانيووا موون جهووة، وبريطانيوووا موون جهووة أخوورى، خاصووة أن رئووويس 
فضول السوير وراء السياسوة التوي يرسومها  توني بليرالوزراء البريطاني السوابق 

 .بوشالرئيس 
إن االتحوووواد : "هددددوبرت فدددددرينويقووووول وزيوووور الخارجيووووة الفرنسووووي األسووووبق 

حاجووووة ماسووووة إلووووى تحديوووود هويتووووه السياسووووية واإلقليميووووة، ذلووووك أن األوروبووووي ب
األوروبيووين ال يعرفووون بدقووة هوول يشووكلون رافووداا موون تجموو  أمريكووي تربووي، أم 
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لهم حضارة أوروبية خاصة، وهذا التذبذب هو العائق األساس أمام بوروز قووة 
 320".قلةأوروبية حقيقية لها وسائلها الدفاعية المميزة وسياستها الخارجية المست

 : لذا ف ن هذا المحور تنقصه مجموعة من األمور 
  إن توحيوووود القيووووادات السياسووووية والعسووووكرية لهووووذأ الوووودول بعيوووودة عوووون

الواقووو  وصوووعبة التنفيوووذ، علوووى الووورتم مووون التوافوووق فيموووا بينهوووا علوووى 
 . معاداة الواليات المتحدة

  تبقى احتماالت انقسام هوذا المحوور كبيورة، بسوبب خالفوات تاريخيوة
يد  .يولوجية بين دولهوا 

  إن المواقوووف السياسوووية لهوووذأ الووودول تتتيووور بتتيووور القوووادة السياسووويين
الحووووواكمين فيهوووووا، كموووووا حووووودث تتيووووور فوووووي موقوووووف إسوووووبانيا الووووورافض 

 . للمشاركة في قوات التحالف

  ،عموول الواليوووات المتحووودة علوووى اسوووتقطاب بعوووض دول هوووذا المحوووور
 بددوشق بووين وحوودث هووذا موو  فرنسووا فووي ا ونووة األخيوورة، بعوود االتفووا

في قمة النورماندي بخصوي قضية لبنان والضوتط علوى  شيرا و
 .  سورية

وأخيووراا البوود موون اإلشووارة إلووى أن النظووام الوودولي يتحوودد بوونمط توزيوو  القوووى 
فيموا بووين الوودول الكبوورى عنوود قمووة ذلووك النظووام، وهووو الوونمط الووذي يحوودد بوودورأ نمووط 

مون القووة يتحودد بوه نموط النظوام  القطبية في النظام الدولي، وليس هناك نوع واحد
الدولي، ولكون بوالقوة العسوكرية والقووة التكنولوجيوة والقووة االقتصوادية جميعواا يتحودد 

 .ذلك النمط
فالواليوووات المتحووودة تنفووورد دون سوووواها مووون القووووى الدوليوووة الكبووورى بوضووو  

 فاليابووان قوووة كبوورى. القطووب الووذي يجموو  بووين يديووه األنووواع الثالثووة موون القوووة معوواا 
تكنولوجيواا واقتصوادياا، ولكنهووا ليسوت كووذلك عسوكرياا، واالتحواد األوروبووي كوذلك قوووة 
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كبوووورى تكنولوجيوووواا واقتصووووادياا ولكنووووه لوووويس كووووذلك ال سياسووووياا وال عسووووكرياا، والهنوووود 
 .والصين ال تزاالن قوتين إقليميتين باألساس

ومن المعروف أن الصين تحقق فائضاا في تجارتها مو  الواليوات المتحودة 
يزيوود علووى سووبعين مليووار دوالر سوونوياا، وال يمكوون تصووور أن تضووحي الصووين بهووذا 

 . الفائض التجاري األكبر من أجل أية قضية دولية أو إقليمية
 :بشكل قوا" صرار الحضارات"احتمال بروز : ثالثا  

لقووود وجووودت اإلدارة األمريكيوووة فوووي مقولوووة صوووراع الحضوووارات، وفوووي كوووون 
مووون ديووون واحووود وتالبيوووة عرقيوووة،  2001أيلوووول  11 منفوووذو األعموووال اإلرهابيوووة فوووي

سبيالا من أجل التفكير فوي العوداء وفوي إعوادة تنظويم منطقوة الشورق األوسوط، ألن 
 . هذأ المنطقة موئل اإلسالم والعرب

أن صدام الحضارات نراأ في العوالم مون جوراء  غتوننصموئيل هينتيرى و 
واالسوووتيالء علوووى أراضوووي تتمثووول فوووي محاولوووة الووودول السووويطرة : األولوووى: صوووورتين

فتتمثووول فوووي تنوووافس الووودول التوووي تنتموووي إلوووى : أموووا الصوووورة الثانيوووة. الووودول األخووورى
حضوارات مختلفوة علووى القووة العسووكرية واالقتصوادية، وتتصوارع موون أجول السوويطرة 

 . على المؤسسات الدولية
على أن الصراع بوين الشورق والتورب، أو  هينتغتونإلى جانب ذلك يؤكد 

ومون هنوا يودعو إلوى توثيوق التعواون بووين . واإلسوالم ذو جوذور تاريخيوةبوين التورب 
الوووودول األوروبيووووة واألمريكيووووة وبنوووواء عالقووووات أوثووووق موووو  أوروبووووة الشوووورقية وأمريكووووا 
الالتينيووووووة، والتعوووووواون موووووو  روسوووووويا واليابووووووان والحوووووود موووووون النمووووووو العسووووووكري للوووووودول 

يوة ومسوتوياتها، مو  الكونفوشيوسية والمسلمة، ورف  معودالت القودرة العسوكرية الترب
المحافظوووة علوووى التفووووق فوووي شووورق آسووويا ومسووواندة الووودول األخووورى المتحالفوووة مووو  

 .  الترب
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سووووب  حضووووارات رئيسووووة باإلضووووافة إلووووى أخوووورى ثامنووووة  هينتغتددددونويعوووودد 
التربيووووة، األمريكيووووة الالتينيووووة، األرثوذكسووووية، : ، وهووووذأ الحضووووارات هووووي(محتملووووة)

 321.اليابانية، وربما اإلفريقية اإلسالمية، الكونفوشيوسية، الهندوسية،
 : يقوم على عدة مرتكزات، أهمها" صراع الحضارات"احتمال بروز إن 

البحووث عوون عوودو جديوود للواليووات المتحوودة، بعوود انهيووار االتحوواد السوووفييتي  -1
 . السابق

، ويعوود المؤشوور نهينتغتددو وقوووع أحووداث أيلووول أدى إلووى بلووورة طروحووات -2
الووذي ضووم إيووران " محووور الشوور" عوون بددوشاألسوواس لووذلك إعووالن الوورئيس 

والعوووراق وكوريوووا الشووومالية، ومووون الواضوووح أن إدراج كوريوووا الشووومالية كوووان 
 بددوش إبعوواداا للشووبهة عوون هووذأ التوجهووات، خصوصوواا بعوود وصووف الوورئيس

للحوورب علووى اإلرهوواب بأنهووا حوورب صووليبية جديوودة، ممووا يعنووي أنهووا حوورب 
 . لمتحدةتستهدف اإلسالم بوصفه الخطر الذي يهدد الواليات ا

محاولووة الواليووات المتحوودة التوودخل فووي الشووؤون الداخليووة للوودول اإلسووالمية  -3
لتتييوور منظوموووة القوويم اإلسوووالمية، مووون جووراء عووورض موووا يسوومى بوووو بووورامج 
اإلصوووالح السياسوووي، ونشووور الديمقراطيوووة وحقووووق اإلنسوووان وحريوووة المووورأة، 
 وتيوور ذلووك وهووذا مووا جوواء فووي مبووادرة الشوورق األوسووط الكبيوور الووذي يضووم
أتلب الدول اإلسالمية، وسبق أن ذكرنا ذلك في الفصول الثالوث مون هوذا 

 . البحث

مصر، والسعودية، : )إمكانيات ست دول إسالمية وهي هينتغتونويستعرض 
ندونيسيا يران، وتركيا، وباكستان وا  ويرى إمكانية أن تكون إحداها دولوة المركوز ( وا 

ك، ويخلي إلى أنه فوي الوقوت لكي تحول العالم اإلسالمي من الوعي إلى التماس
 .الحالي ال تتوافر ألي منها الشروط الالزمة لكي تجعل منها مركزاا ذا فعالية

                                                 
 .18، مرج  سابق، ياإلمبراطورية األمريكية، (2003)، سميرمرقس - 321

 - إعادة صدن  النظدام : صدام الحضارات، ها نتنغتونصامويل الترجمة العربية لكتاب  انظر
 .291-289ي، (1998)طلعت الشايب وصالح قانصوأ، : ترجمة، العالمي
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أن السنوات األول من القورن الواحود والعشورين، مون المورجح  غتوننهينتويرى 
أن تشهد صحوة في الثقافات تير التربية، وعلى الترب لكي يحافظ على هيمنتوه 

 : أن يعمل على
اظ علووووى تفوقووووه العسووووكري وذلووووك باحتكووووار األسوووولحة النوويووووة ومنوووو  الحفوووو -1

انتشوووووووارها، والحيلولوووووووة دون انتشوووووووار األسووووووولحة  الكيميائيوووووووة والبيولوجيوووووووة 
 .اوالتكنولوجيا الالزمة الستخدامه

وخاصوووة قووويم )العمووول علوووى انتشوووار القووويم والمؤسسوووات السياسوووية التربيوووة  -2
 (.بحقوق اإلنسان والديمقراطية على ما يفهمها التر 

حمايوووة التماسوووك الثقوووافي واالجتمووواعي واإلثنوووي فوووي المجتمعوووات التربيوووة،  -3
وذلك عن طريق فرض قيوود علوى الهجورة وعلوى طوالبي اللجووء السياسوي 

322.من تير التربيين
 

 Demonizationم  اإلسالم علوى أنوه ديون شويطاني  هينتغتونلقد تعامل 

of Islam  دون تماسوك وبوال يتصف بوعي مبوالغ فيوه إلوى حود الهووس، لكون مون
ضوووابط، وتسووويطر عليوووه األصوووول القبليوووة المرتبطوووة بثقافوووة العنوووف والتوووزو والتووودر 

يتواصول  هينتغتدونوبوذلك فو ن . الهمجي البربري، أي كل ما يتنافى مو  الحضوارة
مووو  القوالوووب الفكريوووة الشوووائعة عووون العربوووي والمسووولم فوووي وسوووائل اإلعوووالم التربيوووة، 

 : فهو( B 5)تزلها عبارة الو والشارع التربي عموماا، والتي تخ
(Bedouin, Bazar, Belly-Dancer, Billionaire, Bomber)  أي أن

اإلنسووان العربووي هووو واحوود موون خمسووة، فهووو بوودوي معتوود وبربووري، أو بووائ  يحوواول 
، أو مليواردير مسوتهتر (المورأة)المساومة والتش، أو راقصوة مبتذلوة تثيور الشوهوات 

رهابي   323.ومسرف، أو قاذف قنابل وا 

                                                 
 .297المصدر السابق عينه، ي - 322

م ، ملووف األهووراالصددور النمطيددة للعربددي والمسددلم فددي الغددرب، (2002)، بهجووتالقرنددي - 323
  . 11، ي85، العدد8االستراتيجي، السنة 
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بعوض العبوارات التوي نورى مون المفيود  هينتنغتدونلإلسوالم يوذكر وبالنسبة 
 : اإلشارة إليها

اإلسوالم هوو الحضوارة الوحيودة التوي جعلووت بقواء التورب موضو  شوك، وقود فعوول  -
 (. 339ي)ذلك مرتين على األقل 

إن ثلثووي إلووى ثالثووة أربوواع عوودد الصووراعات بووين الحضووارات كووان بووين مسوولمين  -
 (. 418ي)ين وتير مسلم

موون الواضووح جووداا أن هنوواك صووولة بووين اإلسووالم وسياسووة االسووتعداد العسوووكري،  -
فالعنف والصراع فوي الودين اإلسوالمي وفوي تاريخوه، وبالتوالي فو ن المسولمين دعواة 

 (.419ي)عنف حتى النخاع 
وقوود . الودول اإلسوالمية لوديها ميول شوديد للجوووء إلوى العنوف فوي األزموات الدوليوة -

أزموووة كانوووت طرفووواا فيهوووا بوووين عوووامي  142مووون مجمووول  76لوووك لحووول اسوووتخدمت ذ
حالوووة كوووان العنوووف هوووو الوسووويلة الرئيسوووة للتعامووول مووو   25، وفوووي 1928-1979

وعنوودما كانووت . حالووة اسووتخدم العنووف إلووى جانووب وسووائل أخوورى 51األزمووة، وفووي 
تستخدم العنف، كانت الودول اإلسوالمية تسوتخدمه بوأعلى درجاتوه، وقود لجوأت إلوى 

موووون الحوووواالت التووووي اسووووتخدمته فيهووووا، واشووووتركت فووووي %  41كاملووووة فووووي حووووروب 
 (.419ي)من الحاالت %  38صدامات في    

مووون أزماتهوووا، فوووي حوووين لوووم %  53,5لجووأت الووودول اإلسوووالمية إلوووى العنوووف فووي  -
 17,9، والواليات المتحدة فوي % 11,5تستخدم المملكة المتحدة العنف سوى في 

موووون األزمووووات التووووي كووووانوا أطرافوووواا فيهووووا %  25،5، واالتحوووواد السوووووفييتي فووووي % 
 (.420-419ي)

إلى التجييش ضد اإلسالم بوصوفه  هينتغتونومما تقدم يتبين لنا دعوات 
ن المبالتة الكبيرة في تصوير  الخطر القادم الذي يهدد الواليات المتحدة والعالم، وا 

تي بدأ دورهوا هذا الخطر هو ما زاد من نمو بعض التيارات اإلسالمية المتطرفة ال
وهووووو مووووا سوووونتناوله فووووي . يتنووووامى، مسووووتمدة قوتهووووا موووون ازديوووواد التطوووورف األمريكووووي

 . االحتمال الراب  لمستقبل النظام الدولي
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 :  احتمال اتسار الحركات اإلسالمية بشكل كبير: رابعا  
وينشووأ هووذا االحتمووال كوورد فعوول علووى صووراع الحضووارات، إذ إنووه فووي حووال 

رأ بالشووكل المعلوون، وتحووول العالقووات الدوليووة إلووى تأكيوود صووراع الحضووارات وظهووو 
حالووة صووراع وصوودام بووين الحضووارات، أو فووي حووال محاولووة تتييوور منظومووة القوويم 
العربيوووووة واإلسوووووالمية بصوووووورة تموووووس جووووووهر العقيووووودة اإلسوووووالمية، فووووو ن الحضوووووارة 
اإلسالمية ستض  نفسوها فوي خنودق الودفاع عون هويتهوا وثقافتهوا، مموا يودفعها إلوى 

ول نفسوووها، ومووون ثوووم دفعهوووا إلوووى مزيووود مووون العنوووف لكوووي تحموووي نفسوووها التقوقووو  حووو
 . وتحافظ على هويتها

 : إن هذا االحتمال يستند إلى األمور التالية
ن الضوتط  -1 لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس لوه فوي االتجواأ، وا 

ضووها التربووي علووى الحكومووات العربيووة واإلسووالمية لتعووديل المنوواهج فيمووا يخوودم أترا
 . سيشكل ردة فعل عكسية شعبية وحكومية في الوقت نفسه

إن اسووتمرار الوضوو  الووراهن، أو ازديووادأ سوووءاا سوويؤدي إلووى اسووتنهاض الووروح  -2
العربيووة واإلسووالمية الداعيوووة إلووى مقاتلوووة التوورب ومواجهووة تحدياتوووه التووي تسوووتهدف 

 . القضاء على الوجود العربي واإلسالمي
ططووات األمريكيووة والتربيووة موون قبوول الوودول العربيووة إن الوقوووف فووي وجووه المخ -3

. واإلسالمية، سيشج  بواقي دول العوالم الرافضوة للهيمنوة األمريكيوة علوى المواجهوة
فعلوووى الووورتم مووون أن الواليوووات المتحووودة دولوووة قويوووة قوووادرة علوووى مواجهوووة أي تهديووود 

قووة محتمل على أمنها بضربات وقائيوة اسوتباقية     أو مباشورة، ولويس هنواك مون 
التي ال توؤذ ( اإلرهاب)في العالم تستطي  أن تهدد هذا األمن إال تلك القوة الخفية 

 .  القوة العسكرية األمريكية مباشرة، إنما في معظم األحيان تؤذي المدنيين األبرياء
. أن نظام طالبان ال يمثل إشراقة اإلسالم: "محمد حسين فضل اهللويرى 

جموود الحورف ولوم تركوز علوى رحابوة المعنوى،  إنهم تعلموا في مدارس ركزت علوى
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لووووذلك كفوووووا عوووون التركيووووز علووووى القوووويم اإلنسووووانية فووووي قلووووب القوووويم الروحيووووة والقوووويم 
 324".األخالقية

فال يجوز أن تكوون ردة فعول الواليوات المتحودة علوى األصوولية اإلسوالمية 
وطالبووان بأصووولية أخوورى موون قبوول المحووافظين الجوودد والمسوويحية الصووهيونية، ذلووك 

ن أمريكوووا مطالبوووة اليووووم قبووول التووود مووون األسووورة الدوليوووة أن تكوووون مسوووؤولة عووون أل
ويجووب علووى الواليووات المتحوودة أال تقووف عنوود مقولووة . االسووتقرار واألموون العووالميين

المحافظين الجدد الذين يودعون بوأن اإلرهواب يكمون فوي اإلسوالم والمسولمين، وهنوا 
 .نؤكد على أن اإلسالم بريء كلياا من هذأ التهم

إن الواليوووووات المتحووووودة تفوووووتش عووووون عووووودو جديووووود، تقنووووو  بوووووه الووووورأي العوووووام 
 2001األمريكي، وذلوك مون أجول زيوادة اإلنفواق العسوكري والوذي وصول فوي العوام 

فكيووف تسووو  ذلووك أمووام . إلووى ضووعفي إنفوواق روسوويا والصووين وكوول أوروبووة مجتمعووة
انهيوار المكلف األمريكي وداف  الضرائب، إذا لم يكون هنواك عودو وخصوصواا بعود 

وقد جاء تسويغ ذلك بأن العودو هوو اإلسوالم، ولمواذا اإلسوالم؟ . االتحاد السوفييتي
 325.ألن هناك إدعاءا بأن ثمة صراعاا محتماا بين الحضارات

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .130دار الريس، ي: ، بيروتدنس والمقدسالم، (2003)، محمد حسينفضل اهلل - 324

: بيووروت ، اإلرهدداب والمقاومددة فددي ضددوء القددانون الدددولي العددام، (2003)، كمووالحمدداد - 325
 .6-5دار النشر تير مذكورة، ي
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 : التحديات الداخلية التي تواجر الواليات المتحدة: المبحث الثاني

دول الكبووورى كوووان أثبوووت التووواريي أن انهيوووار العديووود مووون اإلمبراطوريوووات والووو
فهووول . سوووببه التوووداعي االقتصوووادي لهوووا بالدرجوووة األولوووى ولووويس التوووداعي العسوووكري

 سيكون الوض  االقتصادي للواليات المتحدة السبب في سقوطها ؟ 
من المعلوم أني الواليات المتحدة األمريكية تستند في سيطرتها على العالم 

، الونفط والموواد (االقتصواد)لموال قووة السوالح، قووة ا: إلى ثالثة محاور أساسيية هي
 .األولية

واالقتصووواد األمريكوووي هوووو اقتصووواد خووودمي يقووووم علوووى الصوووفقات واألوراق 
المالييووة واالسووتثمارات فووي هووذا المجووال، وهووو ال يعتموود علووى قوودرة الووبالد اإلنتاجيووة 
بقوودر مووا يعتموود علووى سوومعتها وأدائهووا علووى الصووعيد االقتصووادي، وبنوواء علووى ذلووك 

ن فوو ني هووذا ال نوووع موون االقتصوواد ال يعكووس الصووورة الحقيقييووة للوضوو  االقتصووادي وا 
 326.كان يتأثير ببعض جوانبه

مون أيلوول ومون  11ومن المالحظ أن الفائض المالي تحول إثر هجموات 
ثووووم الحوووورب علووووى أفتانسووووتان واحووووتالل العووووراق إلووووى عجووووز قياسووووي توووواريخي تيوووور 

بيدددل ية، ففوووي حوووين كوووان مسوووبوق، وهوووو موووا يعنوووي مبووودئيا انهيوووار القووووة االقتصووواد
-1992)قد حقيق للواليوات المتيحودة فوي فتورة حكموه فوي دورتوين متتواليين  كلينتون
أطوووول فتووورة ازدهوووار ورخووواء اقتصوووادي منوووذ الحووورب العالميوووة الثانيوووة، وقووود ( 2000

نتيجوووة اسوووتراتيجية القاعووودة  بدددوشتووودهور الوضووو  االقتصوووادي فوووي عهووود الووورئيس 
علوى زيوادة  بدوشاء االقتصوادي السويئ إلدارة أيلول، وقد ساعد األد 11وهجمات 

 . هذا التدهور االقتصادي وتسارع وتيرته

                                                 
الفددردوس والقددوة  مريكددا و وروبددا فددي ظددل النظددام العددالمي ، (2003)، روبوورت كاجددان - 326

 .164، يأتالنتك بوكس: ، لندنالجديد
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يوضوووح مووودى تراجووو  المؤشووورات االقتصوووادية فوووي واليوووة ( 1رقوووم )والجووودول 
 327:الثانية كلينتوناألولى، مقارنة بوالية  بوشالرئيس 

 
 إدارة بوش األولى إدارة كلينتون الثانية المؤشرات االقتصادية

 سنوياا % 2،2 سنوياا %  4,2 معدل النمو اإلجماليمتوسط 

 %1,9 % 1,6 المتوسط السنوي للتضخم

 % 5,5 % 4,4 المتوسط السنوي لمعدل البطالة

 مليار دوالر 1200 - مليار دوالر  463,3 الفائض التراكمي في الموازنة

 1الجدول رقم 
 

لمتحوودة، وموون المؤشوورات علووى سوووء األوضوواع االقتصووادية فووي الواليووات ا
 : نذكر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 : انخفاب سعر الدوالر:  وال  
. عامواا  12فقد انخفض إلى أدنى مستوى له أمام الجنيه اإلسوترليني منوذ  

. وقووود انخفوووض إلوووى أدنوووى مسوووتوياته علوووى اإلطوووالق أموووام اليوووورو وبووواقي العموووالت
تيجي فوووي االقتصووواد وضوووعف الووودوالر قووود يوووؤدي إلوووى المزيووود مووون الضوووعف االسوووترا

 . األمريكي، إضافة إلى وقف تدفق رؤوس األموال
إن القرار العراقي بالتحول من الدوالر إلى اليورو أزعج اإلدارة األمريكية، 
لمووا يشووكله موون تهديوود لقوووة الوودوالر االقتصووادية كعملووة احتيوواط فووي احتسوواب سووعر 

لوى منواب  الونفط أنوه بوات مون الضوروري السويطرة ع كدالر ويضويف . برميل الونفط
 328.لمن  دول أوبك من تسعير برميل النفط باليورو كما فعل العراق

                                                 
هددددل يددددؤدا تخددددبط االقتصدددداد األمريكددددي إلددددى انهيددددار ، (2005)، علووووي حسووووينبدددداكير - 327

/ 10/2ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا     :، مجلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة العصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراإلمبراطوريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

2005          http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=6091
      

328
 - William Clark (The Real Reasons for the Upcoming War With Iraq: A 

Macroeconomic and Geo-strategic Analysis of the Unspoken Truth),  2003, pp54 .                                                                      

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=6091
http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=6091
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 لماذا انخفب الدوالر  
لكنوه موازال %.  8نموا بنسبة  2004سجل االقتصاد األمريكي في العام 

ويشتري المستهلكون األمريكيون . أقوى من االقتصاد األوروبي واالقتصاد الياباني
وتقوووووم الدولووووة بوووواالقتراض موووون أجوووول تمويوووول . متزايوووودةبضووووائ  مسووووتوردة بكميووووات 

 . الصفقات التجارية ومن ثم العجز الذي ينتج عن ذلك
وعلى المستوى العالمي، تدخل البضائ  الواليات المتحدة فيما تخرج منها 

 2وثبت بنك االحتيواط األمريكوي الفائودة عنود . األموال، مما يقلل من قيمة الدوالر
%. 1عاموواا وحتووى بدايووة العووام الجوواري عنوود  42بتووة منووذ ، وهووي التووي كانووت ثا%

ن انخفووواض . ولكنهوووا تعووود منخفضوووة للتايوووة حسوووب المعوووايير العالميوووة والتاريخيوووة وا 
ويبوودو أن . سووعر الفائوودة ال يجووذب توودفق رؤوس األموووال التووي تووتحكم فووي األسووعار

شوفوا أن قد ضعف، ربما بعود أن اكت" دوالر قوي"التزام الساسة األمريكيين بسياسة 
 . الواليات المتحدة تجني المكاسب من ضعف عملتها

 ما اآلثار التي ترتبت على ذل  
ولكون الواليوات المتحودة هوي . للدوالر أهمية كبورى فوي االقتصواد العوالمي 

وعلوى الورتم مون أن مسوتهلكيها يقبلوون علوى البضوائ  المسوتوردة، . أقل من يعاني
ها التنافسووية وتجنووي المكاسووب وتزيوود موون فوو ن الشووركات األمريكيووة تزيوود  موون قوودرت

وفي الوقت نفسه، يجود المصودرون فوي أوروبوة وآسويا صوعوبة . عدد العاملين فيها
وربمووا يتسووبب ذلووك فووي بقوواء السووائحين . فووي بيوو  بضووائعهم فووي األسووواق األمريكيووة

مما يضر بالعديود مون الودول السوياحية فوي أوروبوة وآسويا، . األمريكيين في بالدهم
وموو  أن التجووارة فووي . السووائح األمريكووي السووائح الوورئيس فووي تلووك الووبالد حيووث يعوود

وقوود ارتفوو  . بضووائ  مثوول المعووادن والمحاصوويل تووتم بالوودوالر فربمووا ترتفوو  أسووعارها
 .سعر الذهب وسعر النفط نتيجة النخفاض سعر الدوالر

 : مشكلة البطالة: ثانيا  
الثووواني عوووام أوضوووحت أرقوووام أداء االقتصووواد األمريكوووي فوووي شوووهر تشووورين 

من إجمالي قوة العمول %  5.9أن نسبة البطالة ما تزال مرتفعة، إذ بلتت  2002
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وسوواهمت أرقووام البطالووة المرتفعووة فووي . فووي الشووهر الووذي سووبقه%  6مقارنووة بنسووبة 
الواليوووات المتحووودة فوووي انخفووواض سوووعر صووورف الووودوالر تجووواأ اليوووورو فوووي األسوووواق 

، وهووو أعلووى سووعر للعملووة (1,47أصووبح ا ن ) دوالر 1.21الدوليووة ليبلووغ اليووورو 
وكانووت العمووالت الرئيسووة، مثوول الووين اليابوواني  329.األوروبيووة الموحوودة منووذ ظهورهووا

والجنيووه اإلسووترليني، قوود ارتفعووت أمووام الوودوالر بسووبب المخوواوف موون اتسوواع العجووز 
فووي الميووزان التجوواري األمريكووي، واحتمووال اتجوواأ اإلدارة األمريكيووة النتهوواج سياسووة 

ر الضوعيف لتخفوويض أسوعار صوادراتها، وموون ثوم زيوادة فرصووها فوي األسووواق الودوال
 . الدولية
 :ارتفار  سعار النفط: ثالثا  

إن االعتموواد علووى الوونفط المسووتورد وخاصووة موون منطقووة الشوورق األوسووط، 
فالواليووات المتحوودة تسووتورد . يشووكل عووامالا أساسووياا فووي ضووعف االقتصوواد األمريكووي

ويعووووود ذلووووك إلووووى اسووووتخدام التكنولوجيووووا الحديثووووة . موووون احتياجاتهووووا النفطيووووة% 52
والسيارات الضخمة المسوتهلكة للبنوزين التوي يعشوقها األمريكيوون، فهنواك أكثور مون 

موووون االسووووتهالك موووون % 67مليووووون سوووويارة وحافلووووة وناقلووووة تسووووتهلك حوووووالي  217
  330.النفط

ويشووير التقريوور الوووطني لسياسووة الطاقووة فووي الواليووات المتحوودة الووذي نشوور 
من النفط المنتج في العالم، % 25إلى أن الواليات المتحدة استهلكت  2001 عام

% 64فو ن الواليوات المتحودة سووف تسوتورد  2020وتشير التوقعات أنه فوي العوام 
  331.من احتياجاتها من النفط

                                                 
329

 - www.bbcarabic. Com  
330

 - Hearings before the Committee on International Relations in the House of 

Representatives , 117 Congress (Oil Diplomacy: Facts and Myths Behind Foreign Oil 

Dependency),                               

 http:/commodocs. House.gov./committee/intelrel/hfa80291,jun 20, 2002.                                        
331

                                Irene Grenzier (Oil, Politics and the military in the US war on 

Terror): part1, 

 www.Houston. Indymedia.org/news/2002/126098.php.                                                                           
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ومما زاد من التبعية للنفط المستورد السياسات تير الحكيمة التي اتخذها 
فط لالسووتمرار فووي االسووتهالك الضووخم والتووي تضوور السياسوويون لتخفوويض سووعر الوون

بمصالح المنتجين للونفط فوي الواليوات المتحودة حيوث كلفوة اإلنتواج أعلوى مون كلفوة 
ولووذا فوو ن التزايوود فووي التبعيووة للوونفط المسووتورد يسووهم 332.اإلنتوواج فووي الشوورق األوسووط

 . في تأجيج النزعات العدوانية العسكرية األمريكية لتأمين االحتياجات
 : العجز في الميزانية: عا  راب

تعاني الواليات المتحدة من عجوز فوي الميزانيوة والميوزان التجواري وهوو موا 
سوووواعد علووووى انخفوووواض سووووعر الوووودوالر إلووووى مسووووتويات قياسووووية أمووووام اليووووورو وأثووووار 

 .مخاوف بشأن االقتصاد
فوي  بوشوكان التعهد بخفض العجز في الميزانية من األمور التي اعتمد عليهوا  

إلوووى  2004ووصووول العجوووز فوووي الميزانيوووة االتحاديوووة عوووام . إلعوووادة انتخابوووهحملتوووه 
مليووووار  521فقوووود كانووووت تتجوووواوز  2005مليووووار دوالر، أمووووا التوقعووووات لعووووام  400
وقالوت الواليووات المتحودة أنهووا ملتزمووة بسياسوة الوودوالر القووي لكوون ضووعف 333.دوالر

إلوى دعووات لتودخل  الدوالر كان له أثر على الصادرات األوروبية وا سويوية وأدى
قوووال إن أفضووول وسووويلة لوقوووف انخفووواض سوووعر  بدددوشلكووون . أمريكوووي لووودعم العملوووة

ولعوول السووبب الوورئيس  334.الوودوالر هووي التعاموول موو  العجووز فووي الميزانيووة األمريكيووة
% 20,9لتفوواقم العجووز فووي الموازنووة هووو التوودهور فووي تحصوويل الووواردات موون نسووبة 

أي  2004النوواتج القووومي عووام  موون% 15,7إلووى  2000موون النوواتج القووومي عووام 
، ويعووود ذلووك إلووى تخفوويض الضوورائب الووذي فرضووه  1950أدنووى مسووتوى منووذ عووام 

إضووافة إلووى الهووروب % 45ويقوودر دور تخفوويض الضوورائب بنسووبة . بددوشالوورئيس 
 335.من دف  الضرائب وتدهور األسواق المالية

                                                 
332

 - Paul Rogers (Global Security: Oil and the war on terrorism: why is the United 

States in the Gulf ? ) .  

www.opendemocracy.net/themes/article. 9/1/2002                                                                         
333

 New York Times, 2/3/2004      -  
334

 - www.bbcarabic.com /html document    5/7/2007تاريي     
335

 - Paul Knugman (Another Budget Bogus), The New York Times. 2/3/2004.  
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لحة إن العجز في الموازنة الذي تسوببه سياسوة االنفواق علوى الودفاع واألسو
وتخفوويض الضوورائب علووى الفئووات الميسووورة تعكووس فلسووفة تكوورس تحووالف المجموو  
العسووكري الصووناعي والشووركات الكبوورى فووي الواليووات المتحوودة، دون االكتووراث بمووا 

ن توووراكم العجوووز فوووي الميوووزان التجووواري وفوووي ميوووزان . يحصووول للشوووعب األمريكوووي وا 
اد األمريكوي، وتراجو  المدفوعات وفي الموازنة العامة، قد يزيد من ضوعف االقتصو

 . الدوالر كعملة احتياط
، مو  2001العجز التجاري األمريكي في العام ( 2رقم )ويوضح الجدول 

 336:بعض الدول
 

 مقدار العجز :العجز التجارا األمريكي م 

 مليار دوالر 84 الصين

 مليار دوالر 68 اليابان

 مليار دوالر 60 االتحاد األوربي

 رمليار دوال 29 ألمانيا

 مليار دوالر 13 إيطاليا

 مليار دوالر 10 فرنسا

 مليار دوالر 30 المكسيك

 مليار دوالر 13 كوريا الجنوبية

 مليار دوالر 4,5 إسرائيل

 مليار دوالر 3,5 روسيا

 مليون دوالر 500 أوكرانيا

 1الجدول رقم 
يطاليا وفرنسا هو ضمن ال: مالحظة عجز م  االتحاد العجز التجاري م  كل من ألمانيا وا 
 . األوروبي

                                                 
336

 - http://www.census.gov/foreign-trade /balance.  
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، : نالحووظ مووون الجووودول أن العجوووز التجووواري األمريكوووي يشوووكل رقمووواا كبيووورااجا
 .وأنه يتعلق بجمي  الدول الكبرى في العالم

وأخيووراا نشووير إلووى أن اسووتيراد المووواد األوليووة ال يشووكل السووبب الوورئيس فووي 
فعلووى . متقدموةالعجوز التجواري األمريكوي، وهوو األموور الطبيعوي بالنسوبة ألي دولوة 

نالحووظ أن الوونفط الووذي يشووكل الشووتل الشوواتل لووإلدارة األمريكيووة ال : سووبيل المثووال
مليووار دوالر، فووي حووين أن  80، 2001تتجوواوز حصووته فووي العجووز التجوواري لعووام 

  337.ملياراا  366بقية السل  األخرى ومعظمها مصنعة تبلغ حصتها 
 :المديونية الخارجية: خامسا  

الواليووات المتحوودة دولووة مدينووة تجوواأ العووالم، أي أصووبحت  1985منووذ عووام 
األصووول التووي تملكهووا فووي الخووارج هووي والشووركات واألفووراد أقوول موون األصووول التووي 

 1,60فدين الواليات المتحدة للخارج تجاوز . يملكها األجانب في الواليات المتحدة
موووووون النوووووواتج % 16، أي مووووووا يوووووووازي 2001ألووووووف مليووووووار دوالر فووووووي نهايووووووة عووووووام 

 338.القومي
لقد أقبل المسوتثمرون األجانوب علوى شوراء األوراق الماليوة األمريكيوة لويس 
ألنهووا أكثوور ربحوواا موون تيرهووا، بوول ألن سووائر األسووواق بنظوورهم أكثوور مخوواطرة موون 

وبعوود أحووداث الحووادي عشوور موون سووبتمبر تووأثر سوووق األوراق . األسووواق األمريكيووة
مرين علووى سووحب أموووالهم الماليووة فووي الواليووات المتحوودة بسووبب إقوودام بعووض المسووتث

 . مما أدى إلى تدهور األسواق المالية األمريكية
ن تدهور األسواق المالية في الواليات المتحدة كان السبب األسواس فوي  وا 

فاالرتفاع في األسواق المالية أدى إلوى نموو يدفعوه االسوتهالك . الركود االقتصادي
ا االنهيوووار فوووي األسوووواق أمووو. وزيوووادة فوووي االسوووتثمار عبووور االسوووتدانة فوووي الشوووركات

                                                 
 .88-87، مرج  سابق، يةما بعد اإلمبراطوري، (2004)، إيمانويلتود - 337

338
 -  Robert Polim, Contours of Descent: US Economic Fractures and the Landscape 

of Global Austerity.(London, Verso,2003), pp,64.  
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المالية فقد أوجد فائضاا فوي الطاقوة اإلنتاجيوة مموا أدى إلوى تسوريح عودد كبيور مون 
 . العمال

وعليووووه فوووو ن الوووودين المتزايوووود للحكومووووة والشووووركات واألفووووراد يزيوووود موووون عوووودم 
ن رف  القيوود عون . االستقرار في األسواق المالية في الواليات المتحدة األمريكية وا 

مالية أضعف قدرة المراقبة والسويطرة علوى المعوامالت الماليوة وأضواعت األسواق ال
الخووط الفاصوول بووين قانونيووة المعووامالت وأخالقياتهووا ممووا أدى إلووى تفوواقم الفضووائح 

 . المالية التي تهدد مصداقية النظام المالي المعمول به
 :اإلنفاق العسكرا: سادسا  

% 20لعاموة، حيوث تبلوغ تشكل نفقوات الودفاع القسوم األكبور مون النفقوات ا
. مووون النووواتج القوووومي مموووا يؤكووود علوووى دور القطووواع العوووام فوووي االقتصووواد األمريكوووي

وتقوودر قيمووة النفقووات التووي تسووتفيد منهووا الشووركات الصووناعية العسووكرية بووأكثر موون 
مليووار دوالر سوونوياا، تووأتي بشووكل مباشوور موون الحكومووة، وبشووكل تيوور مباشوور  400

تلوك الشوركات إلوى حود مون النفووذ تونعم بحقووق وقود وصولت . من صناديق التقاعد
لقووود جمعوووت مووون الثوووروة . المواطنوووة كافوووة، دون تحمووول أي عوووبء مووون المسوووؤوليات

واإلمكانيات الماديوة موا يكفوي الختوراق كافوة شورائح الحكوموة واإلدارة ومسوتوياتهما 
 339.إلى درجة استعمارهما

أن : 2004آب  26وكانووت وكالووة األنبوواء رويتوورز قوود نشوورت فووي توواريي  
جماعووووة أمريكيووووة مناهضووووة للحوووورب علووووى العووووراق رفعووووت سوووواعة إلكترونيووووة وسووووط 

لالنتخابوات  بدوشالوذي سيرشوح )نيويورك قبل أيام مون موؤتمر الحوزب الجمهووري 
. ، وهووذأ السوواعة تسووجل الكلفووة الماليووة المتصوواعدة للحوورب علووى العووراق(الرئاسووية

 134,5لت فووي بوودايتها وثبتووت السوواعة اإللكترونيووة فووي سوواحة تووايمز سووكوير وسووج
 7,40مليووون دوالر يوميوواا، أي بمعوودل  117مليووار دوالر، فووي حووين سوويزداد الوورقم 

وقوود أعلوون . دوالراا كوول دقيقووة 122,820ماليووين دوالر كوول سوواعة، وهووو مووا يعووادل 
الووذين قوواموا بهووذا العموول بووأن الشووعب األمريكووي أولووى بهووذأ األموووال وصوورفها علووى 
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 - john Omaha, corporatocracy, www.disinfopedia.org .2/5/2004تا        
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خدموووووووووة السوووووووووالم العوووووووووالمي ومحاربوووووووووة األموووووووووراض الخووووووووودمات العاموووووووووة أو بووووووووورامج 
 340.المستعصية

فوي ظول هووذا الوضو  المتوودهور ومعالجوة لألزموة، قامووت الواليوات المتيحوودة 
موون قيمتووه تجوواأ بعووض %  40األمريكيووة بتخفوويض قيمووة الوودوالر الووذي فقوود حوووالي 

 341العموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالت حتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى ا ن،
لركوووود علوووى أمووول أن يسووواعد ذلوووك علوووى تحريوووك عمليوووة التصووودير للتخفيوووف مووون ا

االقتصوووووادي الوووووداخلي وتحقيوووووق االنتعووووواش االقتصوووووادي ولووووودف  المسوووووتثمرين إلوووووى 
االستثمار بالدوالر وللحد من ا ثار السلبية الرتفاع أسعار النفط بشكل هائل، إال 
أن هذأ السياسوة فوي تخفويض العملوة خطيورة جوداا وحساسوة وال تنفو  إال فوي فتورات 

لووى انهيووار قيمووة العملووة قصوويرة، وقوود تووؤدي إلووى انفووالت زمووام الووتح كيم باالقتصوواد وا 
ووة فووي ظوول وجووود عملووة بديلووة تكموون فووي اليووورو، وهووو األموور الووذي لووم  نهائيووا خاصي
يكوون موجووودا إثووور األزمووة االقتصوووادية العالميووة فووي السوووتينيات وأوائوول السوووبعينيات 
عنووودما هوووورع الجميوووو  ومووونهم األوروبيووووون إلووووى دعووووم الووودوالر األمريكووووي خوفوووواا موووون 

ن حصول  انهيارأ، وذلك الرتباط عمالتهم واحتياطيياتهم بوه، ولكون فوي هوذأ المورية وا 
االنهيار االقتصادي، فلن تساعد المصادفة الواليات المتحدة األمريكيوة كموا كانوت 
ووة فووي ظوول التقووارير الدولييووة التووي تفيوود أن أكثوور موون نصووف  تفعوول موون قبوول، خاصي

لت بالفعل احت  . ياطيياتها من الدوالر إلى اليوروالبنوك المركزيية العالميية قد حوي
بووأن القووة األمريكيوة مووا  جددور  سدورسفهول تصودق نبووءة رجوول األعموال 

 342.من المصداقية سهي إال مجرد فقاعات ليس لها أسا
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 : الموقف األمريكي من العالم ومن المنظمة الدولية: المبحث الثالث

لموقوووف ، حووودث تتيووور فوووي ا2001بعوود أحوووداث الحوووادي عشووور مووون أيلوووول 
العوالمي موون السياسوة األمريكيووة، حيوث توقفووت االنتقوادات الدوليووة للونهج األمريكووي 
لفتوورة قصوويرة، عووادت بعوودها األصوووات الداعيووة إلووى ضوورورة إشووراك القوووى الدوليووة 
المختلفووة فووي قيووادة العووالم بوصووف ذلووك ضوومانة لعوودم انفووراد القوووة العظمووى الوحيوودة 

تيوور أن هوذأ االنتقووادات واجهوت أذنوواا صووماء  .الموجوودة فووي العوالم بالشووأن الودولي
من قبل اإلدارة األمريكية، التي استخدمت هجمات سبتمبر ذريعة لتحقيوق الهيمنوة 

 .األمريكية على العالم
لقوود الحووظ أحوود المفكوورين التووربيين أن العووالم شووهد انقسووامات متعووددة بووين 

تراكي والمعسوكر الشمال والجنوب، أو بين الشورق والتورب، أو بوين المعسوكر االشو
الرأسمالي، ولكنه اليوم يشهد انقساماا تريبواا ال نظيور لوه فوي التواريي، إنوه االنقسوام 
القوائم بوين الواليوات المتحوودة وبقيوة العوالم، فهووذأ الدولوة لوم تعوود تنخورط فوي معسووكر 
معوووين، بووول أضوووحت بمفردهوووا معسوووكراا قائمووواا بذاتوووه يقووووم بمفوووردأ بتصووونيف الووودول، 

بهووا، وتعريوف المخوواطر والقيووام بمواجهتهوا، وتجووريم الشخصوويات وتحديود العالقووات 
 .والمنظمات ومالحقتها ومعاقبتها

لقد رأت الواليوات المتحودة أن قوتهوا تحوتم عليهوا اسوتتالل الفرصوة الراهنوة 
إلرسوواء دعووائم النظووام العووالمي الجديوود، وتجنيووب الواليووات المتحوودة عووبء االنخووراط 

رة منووو  بوووزو  أيوووة قووووى عظموووى أخووورى فوووي فوووي تحالفوووات دوليوووة، فهوووي تووورى ضووورو 
 .المستقبل

وعوووديت اإلدارة األمريكيوووة حووورب أفتانسوووتان بدايوووة لتدشوووين النظوووام العوووالمي 
فووي مناسووبات  بددوشالجديوود الووذي تنشوودأ الواليووات المتحوودة وهووو مووا أعلنووه الوورئيس 

 . عديدة
وأعلنوووت اإلدارة األمريكيوووة عووون ضووورورة إفصووواح ا خووورين، ومووونهم األموووم 

عمووا إذا كووانوا موو  أو ضوود الواليووات المتحوودة فووي حربهووا ضوود اإلرهوواب،  المتحوودة،
وهو ما يشكل خطراا كبيراا على مصداقية المنظمة الدولية التي أنشئت لمنو  انفوراد 
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الصادر عن " 3131"قرار مكافحة اإلرهاب رقم : مثالا ف. قوة بعينها بالشأن الدولي
الواليووات المتحوودة تهوودد بهووا  مجلووس األموون بعوود أحووداث سووبتمبر، أصووبح هووراوة بيوود

 .الدول كافة كبيرها وصتيرها
ويوورى الباحووث أن هنوواك مجموعووة موون المالحظووات علووى القوورار المووذكور، 

 : وهي
فهوو فورض عقوبوات . أنه لم يحدد مفهوم اإلرهواب، حتوى يحودد سوبل مكافحتوه -3

 . على جريمة اإلرهاب دون تحديد أركان هذأ الجريمة
ريم قيام رعايوا الودول عموداا بتووفير األمووال وجمعهوا، بوأي تح: )جاء في القرار -2

وسيلة، وبصورة مباشرة أو تير مباشرة، لكي تستخدم في أعمال إرهابية فوي حوال 
وهنا نتسواءل كيوف سوتعرف الدولوة (. معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية

 .  أن األموال التي تجم  من قبل جماعة ما ستستخدم في أعمال إرهابية
االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم )يطلب القرار من جمي  الدول  -1

الصووريح والضوومني، إلووى الكيانووات واألشووخاي الضووالعين فووي األعمووال اإلرهابيووة، 
ويشمل ذلك وض  حد لعملية تجنيود أعضواء الجماعوات اإلرهابيوة، ومنو  تزويودها 

من يزودها بالسالح ؟ فقد تتعودد لكن من يجند الجمعيات اإلرهابية ؟ و (. بالسالح
الجهات التي تجند اإلرهابيين، وتزودهم بالسالح، وخاصة م  وجود سوق سووداء 

 . للسالح في العديد من دول العالم
إن الواليوات المتحوودة تسوعى إلووى تكووريس نموط موون الهيمنوة األمريكيووة وهووو 

موون وجووود  مووا بوودا واضووحاا فووي اإلصوورار األمريكووي علووى تووزو العووراق، علووى الوورتم
معارضة دولية متنامية ضد هذا األمور، لدرجوة أن اإلدارة األمريكيوة أصورت علوى 
مهاجمة العراق ونزع أسلحته بالقوة، دون الرجووع إلوى مجلوس األمون الودولي، وهوو 

 .  ما يشكل سابقة خطيرة في تاريي العالقات الدولية واألمم المتحدة
إقووودام  2001داث سوووبتمبر ومووون األموووور المثيووورة للجووودل التوووي أثارتهوووا أحووو

الواليات المتحدة على االنسحاب من كثير من المعاهدات الدولية، وهو ما يعكس 
رتبووة قويووة فووي تكووريس الهيمنووة األمريكيووة موون جووراء تخلووي الواليووات المتحوودة عوون 
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كافة التوي تحود مون حركتهوا فوي هوذا الصودد، وهوو اتجواأ ولود  المعاهدات والمواثيق
ولكنوووه يتنوووامى فوووي ظووول إدارة  بيدددل كلينتدددونريكوووي السوووابق إبوووان حكوووم الووورئيس األم

االبووون، وهوووو موووا يؤكووود خطوووورة التوجهوووات الحاليوووة التوووي تتحلووول مووون   بدددوشالووورئيس 
االرتباطوات الدوليوة كافوة وتسوعى إلرسواء دعووائم سولوك أمريكوي جديود فوي مواجهووة 

 .2001العالم في عصر ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 
 : مريكي من األمم المتحدةالموقف األ:  وال  

تشهد منظمة األمم المتحدة فوي هوذأ ا ونوة حالوة مون القلوق المخيوف قلموا 
حتوووى اليووووم وال سووويما بعووود تهديووود  3491شوووهدتها فوووي تاريخهوووا منوووذ نشووووئها عوووام 

بوقف دف  المستحقات  جون بولتونالمندوب األمريكي لدى هذأ المنظمة الدولية 
 . على ما يطمح إليهلم تأت اإلصالحات  األمريكية لألمم المتحدة إذا

إن الواليات المتحدة هي التي دمرت األموم المتحودة وأسواءت إلوى سومعتها 
ومكانتهوووا عنووودما تنكووورت لكووول المبوووادىء التوووي قاموووت عليهوووا هوووذأ المنظموووة، ومووون 

 343:مظاهر هذا التنكر
سووتان اإلقوودام علووى اسووتخدام القوووة العسووكرية فووي البلقووان، والعوودوان علووى أفتان -1

 . دون الحصول على قرار أو تفويض من مجلس األمن الدولي
شوون عوودوان علووى العووراق واتهامووه بحيووازة أسوولحة الوودمار الشووامل، علووى الوورتم  -2

من إرسوال مفتشوين دوليوين إليوه، واعتورافهم بعود أشوهر مون البحوث والتودقيق، بعودم 
 . العثور على آثار لهذأ األسلحة

والتلويح بالتهديد والعقوبوات لكول دولوة ال ترضوي التدخل في شؤون كل دولة،  -3
 . لتوجيهات اإلدارة األمريكية، ولو كانت منافية للقواعد الدولية

                                                 
، مركوز المتغيرات السياسدية الدوليدة والنظدام الددولي الجديدد، (2003)، محمدالمجذوب - 343

 .41-40زايد العالمي للتنسيق والمتابعة، ي
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زرع الفووووتن وبووووث األحقوووواد بووووين الجيووووران واألشووووقاء، والتحووووريض الخفووووي علووووى  -4
التنووووواحر واالقتتوووووال وتووووودمير األنفوووووس، بتووووورض بيووووو  األسووووولحة األمريكيوووووة الكاسووووودة 

 . النزاع والمكدسة ألطراف
عمليوووووات االقتحوووووام والتفتووووويش والتحقيوووووق والمالحقوووووة واالسوووووتفزاز ضووووود العووووورب  -5

والمسوولمين واألجانووب المجنسووين أو المقيمووين أو الزائوورين أو الطووالب فووي الواليووات 
 .المتحدة، أو في الدول التي ما زالت تتلقى التوجيهات منها

ائم اإلبوووادة الجماعيوووة االنتهاكوووات الصوووارخة لحقووووق اإلنسوووان والجماعوووات وجووور  -6
والتطهيووور العرقوووي وتعوووذيب المعتقلوووين فوووي سوووجن توانتانوووامو والسوووجون األمريكيوووة 

 . والتنصل دون مسو  من قواعد الحق واإلنصاف وشروط المحاكمة العادلة
الكيل بمكيالين إزاء العوراق الخوالي مون أسولحة الودمار الشوامل، مقارنوة بكوريوا  -7

زاء إسوورائيل التووي ترتكووب كوول يوووم الشوومالية التووي تفوواخر بامتال كهووا هووذا السووالح، وا 
جوورائم إبووادة وحوورب وعوودوان ضوود اإلنسووانية، مقارنووة بالفلسووطينيين الووذين يطووالبون 
بحقهوووم فوووي اسوووتعادة أرضوووهم وتقريووور مصووويرهم، بووول يبووودو أن اإلدارة األمريكيوووة قووود 

تيووان تجوواوزت سياسووة الكيوول بمكيووالين وانتقلووت إلووى طووور جديوود موون االسووتبداد والط
يتمثووووول فوووووي الموافقوووووة علوووووى إنشووووواء محووووواكم خاصوووووة لجووووورائم الحووووورب فوووووي روانووووودا 
ويوتوسووالفيا السووابقة، ثووم رفووض إنشوواء محكمووة دوليووة دائمووة لهووذأ الجوورائم، ويتمثوول 
كووووذلك فووووي دعوووووة العووووالم إلووووى التعوووواون معهووووا لمالحقووووة اإلرهووووابيين والقضوووواء علووووى 

قوووة أشوووخاي ال يقلوووون اإلرهووواب الووودولي، ثوووم معارضوووة قيوووام هيئوووة قضوووائية لمالح
إجرامووواا عووون اإلرهوووابيين، ويتمثووول أيضووواا فوووي إشوووادتها بوووالقوانين الدوليوووة ومطالبتهوووا 
بتطبيوووق اتفاقيوووة جنيوووف عنووود معاملوووة أسووورى الحووورب، ثوووم فوووي تنكرهوووا لكووول القووووانين 

 .والمواثيق وتعريض المعتقلين لديها ألشد ضروب القسوة والتعذيب
ة التوووي تعووودها األموووم المتحووودة حقووواا مقدسووواا تعمووود الخلوووط والتمويوووه بوووين المقاومووو -8

ومشروعاا لكل شعب محتل أو مضطهد، وبين اإلرهاب المدان عالمياا، في الوقوت 
الذي تمارسه اإلدارة األمريكية وأنصارها ضد حريوات الشوعوب ومصوائرها بتورض 

 . ابتزازها واالستيالء على ثرواتها
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القوووى الدوليووة، وهووي  األمووم المتحوودة هووي انعكوواس لموووازينولهووذا نوورى أن 
فووي الحوورب : فمووثالا . تيوور قووادرة علووى أن تلتووي حقيقووة القوووة فووي العالقووات الدوليووة

البواردة كانوت قوورارات مجلوس األمون تعكووس التووازن بوين الواليووات المتحودة واالتحوواد 
السووووفييتي السوووابق، بعووود ذلوووك أصوووبحنا ا ن نشوووهد هيمنوووة أمريكيوووة علوووى قووورارات 

الممكون التمييوز بوين األموم المتحودة والواليوات المتحودة،  فلم يعد من. مجلس األمن
فمووا تقووررأ الواليووات المتحوودة تنفووذأ األمووم المتحوودة، ولوويس فووي مقوودور األمووم المتحوودة 
أن تقورر أموراا بخووالف موا تريودأ الواليووات المتحودة، أو أن تنفوذ أمووراا طلبتوه الواليووات 

لك إكراأ مجلس األمن علوى المتحدة ثم تخلت عنه أو انقلبت عليه، والمثل على ذ
التنكووور لقووورارأ ب رسوووال فريوووق لتقصوووي الحقوووائق فوووي مجوووزرة جنوووين، بعووود أن أعووودت 
اإلدارة األمريكية مشروع القرار وبذلت الجهود إلقناع أعضاء المجلوس بالتصوويت 

 . لصالحه
 : الموقف األمريكي من إصالح األمم المتحدة: ثانيا  

معهووود الواليوووات " بتكليوووف 2004قوووام الكوووونجرس األمريكوووي فوووي ديسووومبر 
دراسووة والخووروج بنتووائج حيووال سووؤال بسوويط   ب عووداد فووي واشوونطن" المتحوودة للسووالم

ومهم في الوقوت نفسوه، وهوو كيوف تحقوق الواليوات المتحودة أقصوى اسوتفادة ممكنوة 
مووون إصوووالح األموووم المتحووودة ؟ وضوووم فريوووق العمووول خبوووراء وبووواحثين مووون الحوووزبين 

وجوود خووالف بووين الحووزبين فووي كيفيووة إصووالح األمووم إذ ي( الجمهوووري والووديمقراطي)
 344:وتم إنجاز هذا التقرير في ستة أشهر، وأهم ما تضمنه. المتحدة

 :الخالف بين الحزبين في الواليات المتحدة في كيفية إصالح األمم المتحدة -1
أشوووار التقريووور إلوووى أن هنووواك خالفووواا بوووين الحوووزبين علوووى تعيوووين المنووودوب 

جددون علووى تعيووين  بددوشفقوود أدى إصوورار الوورئيس . متحوودةاألمريكووي فووي األمووم ال

                                                 
344

 - American Interests and UN Reform, United States Institute of Peace .  

http://www.daralhayat.com/special/issues/08-2005/Item-2005081                                           
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إلى معارضة شديدة من جانب الوديمقراطيين فوي الكوونجرس، فشول معهوا  بولتون
، أكثوور موون موورة، فووي الحصووول علووى تصووويت لصووالح تثبيووت تعيووين بددوش الوورئيس
، (عضوواا  55)وعلى الرتم من األتلبية الجمهورية داخل مجلوس الشويو  . بولتون

، وهوووو العووودد المطلووووب لتثبيوووت تعيوووين (صووووتاا  60)عجوووزت عووون حشووود تيووور أنهوووا 
، ذلووك الخووالف الحزبووي أدى بوودورأ إلووى بقوواء الواليووات المتحوودة دون ممثوول بولتددون

علوووى  بدددوشوموو  إصووورار الوورئيس . دائووم لهوووا فووي األموووم المتحوودة لمووودة سووتة أشوووهر
ي إلوى اسوتخدام حقوه الدسوتور  بدوش ورفوض الوديمقراطيين لوه، لجوأ بولتونشخي 

وعلوووى الووورتم مووون االنقسوووام . فوووي التعيوووين دون الحصوووول علوووى موافقوووة الكوووونجرس
وكفاءتوه لتوولي المنصوب، فقود  بولتدونالحاد في الكونجرس األمريكي فيما يخوي 

بأنه سوف يمثل بوضوح اإلدارة األمريكية إلصوالح  بولتونمرشحه بوش وصف 
وأكود . القويم األمريكيوة األمم المتحدة، وأنه محارب ال يكل وال يمل من الودفاع عون

للواليوووات المتحووودة لووودى األموووم المتحووودة يجوووب أن ال ( المنووودوب الووودائم)أن منصوووب 
وبعوود اسووتالمه منصووبه، (. 2005موون آذار إلووى آب )يظوول شوواتراا أكثوور موون ذلووك 

عزموووه علوووى مواصووولة المسووواعي الراميوووة إلوووى إعوووادة هيكلوووة  جدددون بولتدددونأعلووون 
سوووتمرة لهوووا منوووذ فتووورة طويلوووة، وأكووود علوووى سوووعيه المنظموووة الدوليوووة بعووود انتقاداتوووه الم

للحصول على ضمانات كي يشتل األعضاء الخمسة الدائمون في مجلوس األمون 
مناصووب فووي مجلووس جديوود لحقوووق اإلنسووان يحوول محوول مفوضووية حقوووق اإلنسووان 

تريود  بدوشانتقادات شوديدة ألن إدارة  بولتونولقيت مبادرة . التابعة لألمم المتحدة
الواليوووات المتحووودة مووورة أخووورى مووون عضووووية مفوضوووية حقووووق  ضووومان عووودم حرموووان

 .      2003اإلنسان في األمم المتحدة مثل ما حدث عام 

                                                 


وهوووو مووون ( نائوووب وزيووور الخارجيوووة األمريكيوووة السوووابق لضوووبط التسووولح وشوووؤون األمووون الووودولي) 
 .ت اليمينية في الحزب الجمهوريالشخصيا
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رئيسوواا للبنووك الوودولي، جوودالا واسووعاا بددول وولفيتددزوكووذلك أثووار قوورار تعيووين 
منظموووووة مووووون / 300/داخوووول الواليوووووات المتحووووودة وخارجهووووا، حيوووووث أرسووووولت حوووووالي 

 وولفيتددز تين دولووة موون دول العووالم بتحووذير إلووىمنظمووات المجتموو  الموودني فووي سوو
". يبوودأ واليتووه تحووت مراقبووة العووالم بأسوورأ"مفووادأ أنووه ( الوورئيس العاشوور للبنووك الوودولي)

  .بقي خلف مرشحه إلى أن استطاع تعيينه بوش تير أن
 :إصالح األمم المتحدة وتحقيق المصالأل األمريكية -1

إصووالح األمووم المتحوودة وتحقيووق : "جوواء القسووم الثوواني موون التقريوور بعنوووان
، إذ ال يوورى التقريوور أي تعووارض بووين إصووالح األمووم المتحوودة "المصووالح األمريكيووة

وتحقيق المصالح األمريكية، بل يرى أن األمم المتحدة لديها القدرات للقيام بأدوار 
مهمة تساعد على تحقيق مصالح السياسة الخارجية األمريكية والقيم التي تحري 

ذا كووان التقريوور يشووير إلووى أهميووة توحيوود العموول وحيويتووه بوسوواطة . علووى نشوورها وا 
ديمقراطيووات العووالم كافووة لتحقيووق إصووالح األمووم المتحوودة، فوو ن ذلووك التوحيوود ينبتووي 

 .أن يكون بقيادة أمريكية
كنمدوذ   UNDP ))ميزانية األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحددة للتنميدة  -3

 : لإلصالح
زانيووة الحاليووة لألمووم المتحوودة، ومنطووق ذلووك النقوود هووو أن ينتقوود التقريوور المي

موون ميزانيووة األمووم % 22دافعووي الضوورائب موون األمووريكيين يسووهمون حاليوواا بنسووبة 
المتحوووودة بشووووكل ثابووووت، إضووووافة إلووووى مليووووارات أخوووورى فووووي أنشووووطة متنوعووووة لألمووووم 

 وبالتووالي فموون الضووروري أن تتمتوو  المنظمووة الدوليووة والمنظمووات التابعووة. المتحوودة
                                                 

 -  النائب السابق لوزير الدفاع األمريكي، وهو يميني متطرف ويعد أحد أبرز مهندسوي التوزو
وكانت االعتراضات عليه بسوبب دورأ فوي الحورب علوى العوراق، وافتقوارأ . األمريكي على العراق

 .  إلى الخبرة في مجال التنمية الدولية
 - ة هووي التووي ترشووح رئوويس البنووك الوودولي، فووي حووين تتووولى الوودول األوروبيووة الواليووات المتحوود

 . ترشيح رئيس صندوق النقد الدولي
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لها بالشفافية والفعالية في إنفاق ميزانيتها، وهو ما يتوافر في بعض المنظمات وال 
 .يتوافر في بعضها ا خر، إذ إن السمة التالبة هي البيروقراطية وانعدام الفعالية

يوضووح ترتيووب الوودول العشوور الكبووار موون حيووث ( 3رقووم )والجوودول التووالي 
 : اإلسهام في ميزانية األمم المتحدة

 
 نسبة اإلسهام في ميزانية األمم المتحدة لدةالدو 

 % 22 الواليات المتحدة

 % 19,5 اليابان

 % 8,7 ألمانيا

 % 6,1 بريطانيا

 % 6 فرنسا

 % 4,9 إيطاليا

 % 2,8 كندا

 % 2,5 إسبانيا

 % 2,1 الصين

 % 1,9 المكسيك

 
 3الجدول رقم 

 
فووي ألمووم المتحودة، موون موازنوة ا%  22نالحوظ أن الواليوات المتحوودة تودف  

من ميزانيوة األموم المتحودة التوي تبلوغ %  1دولة أقل من  128حين تبلغ مساهمة 
جددون وكووان السووفير األمريكووي السووابق لوودى األمووم المتحوودة . مليووارات دوالر 3,89

علووى رفووض بووالدأ تبنووي ميزانيووة لألمووم المتحوودة  2005قوود أكوود فووي نوووفمبر بولتددون
إلى إجراء إصالحات، واقترح ميزانية مؤقتة لمدة لمدة عامين، وربط ذلك بالحاجة 

إلووى  كددوفي عنددانممووا دفوو  بواألمين العووام السووابق للمنظمووة . ثالثوة أو أربعووة أشووهر
تحذير الدول األعضاء من مخاطر هذا الوض  الذي سيؤثر تأثيراا كبيراا في عمول 

 .المنظمة الدولية
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ون هنوووواك بنوووود وموووون التعووووديالت المقترحووووة لميثوووواق األمووووم المتحوووودة، أن يكوووو
عقابي للدولة التوي ال تودف  التزاماتهوا الماديوة للمنظموة، وهوذا التعوديل يريودأ معظوم 
أعضووواء المنظموووة وخاصوووة الووودول الناميوووة، فوووي حوووين تعارضوووه الواليوووات المتحووودة 

 .بشدة
 

 :الرؤية األمريكية لمالمأل إصالح األمم المتحدة -4
مووم المتحوودة تتمحووور إن الخطوووط العريضووة للرؤيووة األمريكيووة إلصووالح األ

 345:في
ينبتوي أن يكوون اإلصووالح برعايوة الواليووات المتحودة وتحووت قيادتهوا وبالتعوواون  -1

م  دول العوالم الديمقراطيوة، علوى أن يكوون تحقيوق المصوالح األمريكيوة هوو هودف 
 . اإلصالح وجوهرأ

لم يوي التقريور بوأي إصوالحات تتطلوب تعوديل ميثواق األموم المتحودة الموقو   -2
 .1945ن فرانسيسكو عام في سا

لم يصل التقرير إلى اتفاق إزاء أي توسي  لمجلس األمن، لكنوه أكود علوى أنوه  -3
ينبتي على أي توس  أن يزيد من فعالية مجلوس األمون وأال يعووق بوأي شوكل مون 

وينبتووي علووى أي إصووالحات أن تطووول . األشووكال كفاءتووه فووي التوافووق موو  الميثوواق
قرير بأنها تعامل بوصفها مواطناا من الدرجة الثانية وض  إسرائيل التي وصفها الت

فووي مقوور األمووم المتحوودة فووي نيويووورك، وتووم اسووتبعادها موون مجموعووات إقليميووة فووي 
 . جنيف

هناك حاجة إلى تشوكيل مجلوس مسوتقل لإلشوراف علوى ميزانيوة األموم المتحودة  -4
 . ومراقبتها

                                                 
صدالح األمدم المتحددة، (2006)، أسوامة فواروقمخيمر - 345 السياسوة ، المصدالأل األمريكيدة وا 

 .231، يناير، ي163، العددالدولية
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عامووة واألعمووال التووي هنوواك ضوورورة ملحووة إلعووادة النظوور فووي بنيووة الجمعيووة ال -5
تمارسووها، موو  تأكيوود أهميووة مراجعووة عموول اللجووان التووي تتبعهووا، ألن بعضووها يشووكل 

 .عائقاا أمام فعالية األمم المتحدة وكفاءتها

كووي يتحووول إصوووالح األمووم المتحوودة إلوووى واقوو  ملموووس، ينبتوووي علووى الووورئيس  -6
، وبالتنسويق األمريكي أن يعمل بوساطة وزيور الخارجيوة، ومستشوار األمون القوومي

موو  الكووونجرس علووى اقتووراح أجنوودة شوواملة إلصووالح األمووم المتحوودة، تشووتمل علووى 
 :  العناصر التالية

إصووالح مؤسسووي واسوو  النطوواق، والووذي بدونووه سوويكون أي إصووالح بعيوود  - أ
 .المنال

اتخاذ  الخطوات الالزموة لجعول المنظموة الدوليوة أكثور فعاليوة فوي محاربوة  - ب
 .دمار الشامل إلى من يسيء استخدامهااإلرهاب، ومن  وصول أسلحة ال

رسوووم اسوووتراتيجية واضوووحة واتخووواذ الخطووووات الالزموووة لتفعيووول القووودرة علوووى  -ج
وقف ممارسات اإلبادة الجماعية وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتأكيد واجب كل 

 .دولة في حماية مواطنيها، ومن يخض  لسلطتها ضد هذأ الممارسات
ة إلخووراج الوودول موون الفقوور ومنهووا جهووود زيووادة الوودعم والجهووود المخصصوو -د

المسوواعدات الحكوميووة، وجهووود المؤسسووات الخاصووة، والعموول علووى أن تحقووق 
 . تلك المساعدات أقصى فائدة ممكنة لمستحقيها

يوجه التقرير مجموعة من االنتقادات لألمم المتحدة بشكل صوريح تمثلوت فوي  -7
 : التالي

 .2003تجاأ العراق في آذار  فشل مجلس األمن في التوصل إلى اتفاق -أ
 . سوء اإلدارة وما ظهر من فضائح في األمم المتحدة في السنوات األخيرة -ب
االنتقاي من مصداقية بعض أجهزة األمم المتحدة ولجانها مثل لجنة حقووق  -ج

اإلنسان، وأشوار التقريور إلوى الموؤتمر الودولي عون العنصورية الوذي عقود فوي مدينوة 
ووفقاا للتقرير ف ن المؤتمر سوادته . تحت رعاية األمم المتحدة 2001عام " ديربان"

 .روح التعصب ومعاداة الديمقراطية
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إن اإلصووووالح الفعلووووي يكووووون بتخلوووويي األمووووم المتحوووودة موووون نظووووام الفيتووووو 
والعودة بالمساواة بالسيادة، وأن يكون للدول النامية التي تشكل ثلثوي سوكان العوالم  

منه إلى هذا الثلث مون %  00مي، الذي يذهب نصيب من الدخل اإلجمالي العال
موون الوودخل %  20الودول الصووناعية فووي حووين ثلثووا البشوورية ال يسوويطرون إال علووى 

 346.العالمي
لقوود اسووتتلت الواليووات المتحوودة الضووعف الحووالي للمنظمووة الدوليووة وأمينهووا 
العام، وحاولت فرض أجندتها التي تتوافق وسياساتها ومصالحها العالمية، وتحول 
الصراع في التفاوض بين أجندة واشنطن للهيمنة من ناحية وأجنودة األموم المتحودة 

وكانووت الواليوات المتحوودة قود وضووعت األموين العووام . ودول العوالم مون ناحيووة أخورى
موضووو  المسوووواءلة مووورات عديووودة منوووذ توليووووه  كددددوفي  ندددانلألموووم المتحووودة السوووابق 

دورأ فووي أحووداث روانووودا  وطووووال واليتووه األولووى بسوووبب 1997المسووؤولية فووي عووام 
الحفواظ علوى دور   ندان وفي واليته الثانية، حواول. ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة

المنظمة الدولية وعارض الواليات المتحدة في تزوهوا للعوراق، وأصوبحت المنظموة 
الدولية، وليس أمينهوا العوام فقوط، هودفاا للمحوافظين الجودد، الوذين يؤمنوون بالهيمنوة 

 . يات المتحدة على العالمالمطلقة للوال
 : والخالصة

 . إن استمرار تفرد الواليات المتحدة سوف يقضي على فكرة التنظيم الدولي -
الواليوات المتحودة عنودما تطالوب باإلصوالح ف نهووا تطالوب بوذلك مون وجهوة نظوور  -

أمريكيوووة، بحيوووث تتحوووول األموووم المتحووودة عبووور مجلوووس األمووون إلوووى جهووواز يحوووارب 
ن تهديوود الواليوووات المتحووودة بوقوووف دفووو  و . ق السياسوووة األمريكيوووةاإلرهوواب موووثالا وفووو ا 

المسووووتحقات الماليووووة لألمووووم المتحوووودة، موقووووف تيوووور أخالقووووي، يهوووودف إلووووى ابتووووزاز 
 . المنظمة الدولية، ألن الواليات المتحدة هي الممول األول لهذأ المنظمة

                                                 
، قنوواة اإلصددالح األمريكدي لهدا األمددم المتحددة ومشدرور، (2006)، عودنانالسديد حسدين - 346

 l             www.alalam news.ur. 10/1/2006العالم اإلخبارية، تاريي 



 

315 

 

فووي هووو تهديوود لألمووم المتحوودة والضووتط عليهووا لتمشووي  جددون بولتددونإن تعيووين  -
حدود الخط السياسي األمريكي، ولذلك كان تعيينوه مثوار انتقواد كبيور فوي الواليوات 

إن الرجوول ذاهووب لألمووم : "وقوود علووق علووى ذلووك أحوود المعلقووين بقولووه. المتحوودة ذاتهووا
( 310)وجووودأ، وقوودم  بولتددونالمتحوودة لتوودمير مووا تبقووى منهووا، وسوورعان مووا أثبووت 

 347.صفحة( 14)تعديالا على وثيقة اإلصالح المكونة من 
الدول النامية تطالب بتوسوي  عضووية مجلوس األمون وتقلويي نظوام الفيتوو إلوى  -

أقصى حد ممكون أو إلتواء هوذا النظوام، لكون الواليوات المتحودة تعوارض ذلوك حتوى 
لو قبلت بتوسوي  المجلوس فلون تعطوي الودول الجديودة حوق الفيتوو كموا تملكوه الودول 

 .الخمس الكبرى
لم يقودم خطوة واضوحة إلصوالح  أن هذا التقرير ومما تم عرضه يتبين لنا

االمووم المتحوودة، ولكوون قووال بووأن اإلصووالح ينبتووي أن يكووون برعايووة أمريكووا وتحووت 
قيادتها وبالتعاون م  الدول الديمقراطية على أن يكوون محققواا للمصوالح األمريكيوة 

 . وتعظيم هذأ المصالح التي تعد جوهر اإلصالح
إعوادة هيكلوة لتفعيول آلياتهوا ومؤسسواتها فوي التعامول إن األمم المتحدة تحتواج إلوى 

م  التحديات على الساحة الدولية وتعزيز احترام القانون الدولي، ومواجهة التوجه 
 2001أيلوول  11األمريكي الذي سوعى إلوى تعزيوز الهيمنوة األمريكيوة بعود أحوداث 

واسووووووتتالل هووووووذأ األحووووووداث كتطوووووواء لسياسووووووتها فووووووي مجووووووال الطاقووووووة ومشووووووروعها 
  .مبراطوري وتوجهاتها العسكريةاإل

 : الموقف األمريكي من التسلأل النووا: ثالثا  
سنتناول بصوورة مووجزة الموقوف األمريكوي تجواأ كول مون كوريوا الشومالية 

يران واشنطن تدرك أن الملف النووي الكوري له تشعبات إقليمية أهمهوا  إن . وا 
 ن هوووذا الملوووف مووورتبط ارتباطوووه بالصوووين الوووداعم لكوريوووا الشووومالية، وبالتوووالي فووو

علوى لوذا فبمصالح قوى إقليمية تنوافس الواليوات المتحودة علوى السواحة الدوليوة و 

                                                 
347
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واشوونطن التفوواوض ثووم التفوواوض فووي ظووالل الشووك المتبووادل بووين األطووراف فووي 
ظووووووول مسووووووواومات ومقايضوووووووات ال تخلوووووووو مووووووون خسوووووووارة لواشووووووونطن إذا نجحوووووووت 

 .المفاوضات أصالا 
دولوووة نوويوووة أمووور تيووور مقبوووول وفيموووا يخوووي إيوووران، فووو ن تحولهوووا إلوووى 

، أصورت الواليوات 2003أمريكياا، فمنذ تفجر األزمة النووية اإليرانية في العام 
المتحوودة علووى أن الهوودف الوورئيس للنشوواط النووووي اإليرانووي يتمثوول باألسوواس فووي 
السوووعي الموووتالك السوووالح النوووووي تحوووت مظلوووة االسوووتخدامات السووولمية للطاقوووة 

 .الذرية
تسوووقها إيووران فووي هووذا الصوودد تيوور مقنعووة، فلموواذا إن المسوووتات التووي 

تبوودو مشووتولة إلووى هووذا الحوود ب نتوواج كهربوواء بوسوواطة الطاقووة النوويووة وهووي موون 
الوووودول األكثوووور تنووووى بطاقووووات الوووونفط والتوووواز؟ ولموووواذا تصوووور إيووووران علووووى دفوووو  

ما دام إنتاج الكهربواء بوسواطة الطاقوة ( الطاقة النووية)مليارات الدوالرات ثمن 
من تكلفته النووية؟ ثم إن مواق  مفاعالتها بعيدة عن % 20ة أرخي بو النفطي

  348.المدن الرئيسة التي تستهلك الكهرباء

وترتكز اإلدارة األمريكية ألزمة الملف النووي اإليراني على ثالثة عناصور 
 : رئيسة، وهي

اإلصرار الدائم علوى نقول الملوف النوووي اإليرانوي إلوى مجلوس األمون الودولي  -1
رض عقوبات على إيران النتهاكها اتفاقية الحود مون التسولح النوووي، ولكون مو  لف

إبوووداء قووودر مووون المرونوووة فوووي عووورض هوووذا الطلوووب فوووي اجتماعوووات مجلوووس أمنووواء 
الوكالة الدولية للطاقوة الذريوة، نظوراا لعجوز الواليوات المتحودة عون توأمين األتلبيوة 

 .اءالالزمة لتمريرها هذا الطلب في اجتماعات مجلس األمن

                                                 
ريي ، صحيفة الحياة، تا، ملحق الوسط حول الملف النووي اإليراني(2004)، نبيلخليفة - 348
Item-http://www.daralhayat.com/special/issues/08/2005-: علووى الوورابط .21/6/2004
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تكثيف الضتوط على الدول التي تقدم التكنولوجيا والمعرفة والمساندة الفنيوة  -2
 . للبرنامج النووي اإليراني، وبالذات روسيا وباكستان

تأكيد الواليات المتحدة الدائم على أن الخيار العسكري يظل وارداا بقووة، فوي  -3
 . حال عدم الوصول إلى حل سلمي لهذأ المشكلة

الواليووات إيووران تملووك عوودداا موون عواموول القوووة فووي وجووه  ل، فوو نوفووي المقابوو
 :أهمهاالمتحدة، و 

، وتهديوودها بقطعووه عوون السوووق العالميووة ممووا يعنووي أزمووة حووادة الوونفطسووالح  -1
  .للصناعات األمريكية واألوروبية

ستراتيجية قوادرة علوى الوصوول إلوى تول أبيوب وقلوب اامتالك إيران لصواريي  -2
إلى قواتها المسلحة التي يمكن أن توق  خسائر كبيرة بالجيش  ، باإلضافةةأوروب

  . األمريكي المنهك في العراق والمنتشر على رقعة كبيرة في الخليج
ارتبووواط العديووود مووون الووودول بمصوووالح اقتصوووادية كبيووورة مووو  طهوووران كالصوووين  -3

 .وروسيا ودول الترويكا األوروبية
جعل إمكان نجاح أي ضوربة عسوكرية تشتت المواق  النووية اإليرانية، مما ي -4

 .متدنياا جداا 
وبالتووالي فوو ن قوودرة واشوونطن علووى فووتح سوواحة حوورب شوواملة موو  إيووران فووي الوقووت 

موا م ،الذي تعاني فيه من أزمة حادة في العراق أمر في تاية التعقيود والصوعوبة
ومووون مخووواطر كبيووورة قووود تهووودد  ،قووود يسوووفر عنوووه مووون نتوووائج وخيموووة علوووى الجميووو 

 .مريكية في المنطقةالمصالح األ
إن براعة السياسة النوويوة اإليرانيوة، تتجلوى مون جوراء فون توزيو  األدوار 
داخليوواا، إذ إن الخطوواب النووووي اإليرانووي، الووذي يبوودو متناقضوواا، حووين يؤكوود تووارة 
علوووى التوووزام المعاهووودات الدوليوووة وينفوووي وجوووود نيوووة لتطووووير أسووولحة نوويوووة، وتوووارة 

السووالح النووووي وموون الوكالووة  دة حظوور انتشووارأخوورى يلوووح باالنسووحاب موون معاهوو
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الدوليووة للطاقووة الذريووة، هووو متكاموول فووي آن، ألنووه فووي كلتووا الحووالتين يصووب فووي 
مصووولحة السياسوووة النوويوووة، فالخطووواب األول يسوووهم فوووي تخفيوووف الضوووتوط، أموووا 
الثاني فيجعول مون تسوول لوه نفسوه التفكيور فوي إجهواض التطوور النوووي اإليرانوي 

وكالهموووا . ، يحسوووب ألوووف حسووواب لفعلتوووه(صوووادية أو تيرهوووافووورض عقوبوووات اقت)
 349.يعطيان إيران الوقت الذي تحتاج إليه حالياا، من أجل بلو  العتبة النووية

وعلوى الوورتم موون أن الخيوار العسووكري يعوود خيوواراا أخيوراا، موون وجهووة النظوور 
ة التوي األمريكية، إال أنه خيار مستبعد حالياا، وقبل استنفاد كل الجهود الدبلوماسوي

يمكوون أن تووؤدي إلووى تفكيووك األنشووطة النوويووة اإليرانيووة، خصوصوواا فووي ظوول فشوول 
الرهووان األمريكوووي علووى حووودوث تحوووول سياسووي داخووول إيووران لصوووالح اإلصوووالحيين 

محمددود  حمدددا الووداعين إلووى عالقووات وثيقووة بووالترب، بعوود فوووز الوورئيس المحووافظ 
، ومون ثوم سويطرة 2005ان فوي انتخابوات الرئاسوة اإليرانيوة األخيورة فوي حزيور  نجاد

المحافظين على الحياة السياسية في إيران، واستمرار الكثير من الملفات الخالفيوة 
وهووذا التوجووه أكوودت عليووه . بووين إيووران والواليووات المتحوودة، خصوصوواا الملووف النووووي

لكنه مون . من جراء العودة إلى استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم نجاد حكومة
ضووواا أن يوووؤدي الفشووول الوووذري  للواليوووات المتحووودة فوووي العوووراق إلوووى تيووور المسوووتبعد أي

سياسوة الهوروب إلوى األموام، والقيوام بمتوامرة  بدوشاحتماالت انتهواج إدارة الورئيس 
 (.  الملف النووي، ودعم المقاومة في العراق)فالذرائ  متوافرة . عسكرية تجاأ إيران
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 : نة األمريكية على العالمالمستقبل العربي في ظل الهيم: المبحث الراب 

طرأت تحوالت كبيورة علوى السياسوة الخارجيوة األمريكيوة ونظرتهوا للمنطقوة 
لكن هذا التحول م  األسوف ال  2001من سبتمبر عام  11العربية والسيما بعد الو

يحمووول مؤشووورات إيجابيوووة بخصووووي العوووالم العربوووي وقضووواياأ المركزيوووة، فسوووكوت 
رائيلية ال يعنوووي سووووى موافقتهوووا علوووى تنفيوووذ واشووونطن عووون تصووورفات الحكوموووة اإلسووو

المشروع الصهيوني الهادف إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة كافة، 
ومنهووا حقهووم فووي إقامووة دولووتهم المسووتقلة وعووودة الالجئووين والسوويادة علووى القوودس، 
وعوضوواا عوون ذلووك يووتم وضووعهم أمووام األموور الواقوو  الووذي يجبوورهم علووى القبووول بمووا 

به إسرائيل عليهم من دون أي ضمان للحقوق التاريخية وقورارات الشورعية تتفضل 
 .الدولية والتضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب الفلسطيني

 :الموقف العربي من السياسات األمريكية:  وال  
من الواضح أن الواق  العربي يعواني حالوة مون العجوز واالستسوالم لحركوة 

ون المشاركة فيهوا أو محاولوة التوأثير فوي مسوارها، وكأنهوا األحداث في المنطقة، د
ولعل في وقوف الدول العربية موقوف المتفورج فوي . قدر ال يمكن دفعه أو مقاومته

المعركوووة السياسوووية التوووي دارت فوووي األموووم المتحووودة بوووين الواليوووات المتحووودة وبعوووض 
اق وتجنوب الدول األوروبية وروسيا والصين التوي تريود منو  شون الحورب علوى العور 

إيقاع المنطقة في حالة من الفوضى الشاملة ما يدل على المدى الذي بلتته حالة 
هذا فضالا عون سولبية الشوارع . التي يعاني منها الموقف العربي( السكون والحذر)

العربي سواء أكان ذلك من التطورات الجارية في األراضي المحتلة، أم من التوزو 
ألمريكيووووة ضوووود سووووورية وتيرهووووا، والتووووي تعووووود فووووي األمريكووووي للعووووراق والتهديوووودات ا

معظمها إلى ضيق المساحة المسموح لوه بوالتحرك فوي إطارهوا، فضوالا عون شوعورأ 
باليووأس موون ضووعف تووأثير تحركووه علووى مواقووف بووالدأ، وعزوفهووا عوون اسووتثمار هووذا 
. التحوورك سياسوووياا تجوواأ الواليوووات المتحووودة، والوورأي العوووام األمريكووي بصوووورة خاصوووة

 .  ن موقف التجاهل األمريكي للدول العربية والرأي العام لشعوبهاومن هنا كا
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ويتحووووودد الموقوووووف العربوووووي مووووون الواليوووووات المتحووووودة، بعووووودد مووووون العوامووووول، 
 350:أهمها

وآثارهوووا علوووى التضوووامن العربوووي، وموووا  1991توووداعيات حووورب الخلووويج الثانيوووة  -1
ضه ذلك يترتب على ذلك من وجود عسكري أمريكي مستمر في المنطقة، وما يفر 

 .من تبعات سياسية واقتصادية وعسكرية
أولويوووة المصوووالح الثنائيوووة مووو  الواليوووات المتحووودة، فمعظوووم الووودول العربيوووة تقووودم  -2

عالقاتهووا ومصووالحها الخاصووة علووى الواجووب القووومي الملقووى علووى عاتقهووا، خاصووة 
تلك التي تتلقى مساعدات اقتصادية وتسهيالت جمركيوة، أو التوي تتمتو  بالحمايوة 

 .عسكرية األمريكية المباشرةال
التوووزام عووودد مووون الووودول العربيوووة بوووأدوار وظيفيوووة مكلفوووة بهوووا فوووي نطووواق خدموووة  -3

مصوووالح أمريكوووا فوووي المنطقوووة، وخاصوووة تلوووك الووودول التوووي توصوووف أمريكيووواا بالووودول 
 .المعتدلة

خشووية دول عربيووة موون قيووام الواليووات المتحوودة ب ثووارة المتاعووب موون جووراء فووتح  -4
نووت متعلقووة بأوضوواع داخليووة فووي تلووك الوودول، أم اتهامووات متعلقووة ملفووات سووواء أكا

باإلرهووواب وتيووواب الديمقراطيوووة وتيووور ذلوووك مووون القضوووايا التوووي يمكووون لألموووريكيين 
اسوووتخدامها كوووذرائ  للتووودخل فوووي الشوووؤون الداخليوووة للووودول والضوووتط عليهوووا حسوووب 

 .األجندة األمريكية، فأصبحت تلك الدول رهينة لهذأ القضايا والملفات
حالووة العجووز فووي المؤسسووات العربيووة إزاء الكيووان الصووهيوني وأمريكووا، خاصووة  -5

بعد أن كبل العرب أنفسوهم بقورارهم جعول السوالم الخيوار االسوتراتيجي الوحيود لحول 
 .النزاع، إضافة إلى التشرذم العربي وضعف االلتزام القومي

هوووذأ العوامووول انعكسوووت بصوووورة مباشووورة علوووى األداء العربوووي فوووي مواجهوووة 
السياسووة األمريكيووة المتحالفووة موو  الكيووان الصووهيوني، فشووكلت حالووة العجووز والشوولل 

 :العربي في التعامل م  اإلدارة األمريكية، ومن مظاهر ذلك

                                                 
350

 - http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2001/26_9_01.htm  

http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2001/26_9_01.htm
http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2001/26_9_01.htm
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االمتناع عن التنديد بالمواقف األمريكية واالكتفاء بدعوتها إلى عودم االنحيواز  -1
 .للموقف الصهيوني

ف العووووودوان الصووووهيوني علوووووى الشوووووعب دعوووووة الواليوووووات المتحوووودة للتووووودخل لوقوووو- 2
 .الفلسطيني

اسووتجداء الواليووات المتحوودة للقيووام بمسووؤولياتها الدوليووة، السياسووية واألخالقيووة،  -3
 .إزاء ما يجري من قم  للشعب الفلسطيني

إرسووال الوفووود العربيووة لتوضوويح الموقووف العربووي ممووا يجووري واسووتجداء التوودخل - 4
 .األمريكي لحل النزاع

أي محاولووة أو تلووويح بتهديوود مصووالح الواليووات المتحوودة فووي المنطقووة، اسووتبعاد  -5
وخاصووووة العووووودة إلووووى اسووووتخدام سووووالح الوووونفط، باعتبووووار أن ذلووووك سيضوووور بووووالعرب 
أنفسهم، وأنهم تيور قوادرين علوى مثول هوذأ الخطووة الكبيورة التوي سوتهدد مصوالحهم 

 .المرتبطة بالواليات المتحدة
عوووورب فووووي القيووووام بوووودور المسوووواعد للوووودور اسووووتمرار بعووووض الوووودول والرؤسوووواء ال -6

األمريكي في المنطقوة، بفعول األدوار التوي تقووم بهوا الودول التوي تقويم عالقوات مو  
الكيان الصهيوني وتيرها، بحيث ال يترك مجال لفورا  سياسوي يسواعد علوى زيوادة 
تصووووعيد المواجهووووة القائمووووة، وفووووي إطووووار هووووذا الوووودور الوووووظيفي تووووأتي العديوووود موووون 

 .ربية للعودة إلى طاولة المفاوضاتالمبادرات الع
 

 : مظاهر التحول في السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية: ثانيا  
أيلوووول بمسوووتجدين توقووو  الكثيووور مووون المحللوووين أن  11لقووود جووواءت أحوووداث 

 . يسهما بالدف  باتجاأ التضامن السياسي والتكامل االقتصادي العربي
، وسووووقطت فووووي لحظووووة واحوووودة كوووول أصووووبح العوووورب كلهووووم مسووووتهدفين: فموووون جهووووة

 . التمايزات فيما بين المواطنين العرب على أساس الجنسيات التي يحملونها
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لوووم يعووود الوجوووود فوووي التووورب مأمونووواا سوووواء بالنسوووبة لالسوووتثمارات : ومووون جهوووة ثانيوووة
والودائ  أم للعقول والسواعد، مما أعطى أموالا فوي أن تعوود األمووال المهواجرة إلوى 

 . أوطانها األصلية
يوورى الباحووث أن السياسووة األمريكيووة تجوواأ المنطقووة هووي سياسووة ثابتووة، وال 

إجراءات تكتيكية  يعدو التتير الذي يعتريها أو ما يبدو لبعضهم أنه اضطراب، إال
ال تمووووس جوووووهر السياسووووة الخارجيووووة األمريكيووووة، سووووواء فووووي فلسووووطين أو لبنووووان أو 

وهنوووا سووووف نسوووتعرض . العوووراق أو تجووواأ إيوووران وعمووووم منطقوووة الشووورق األوسوووط
 : السياسة األمريكية تجاأ عدد من القضايا العربية، وأهمها

 الصرار العربي د الصهيوني -1
صوووووحيح أن الواليوووووات المتحووووودة ظلوووووت علوووووى الووووودوام فوووووي الصوووووف المؤيووووود 
إلسووورائيل والضوووامن ألمنهوووا وبقائهوووا، ومووون أوائووول الووودول التوووي اعترفوووت بهوووا حوووال 

أن أحوداا ال يسوتطي  أن ينكور أن اإلدارات  ، تيور1948اإلعالن عن قيامهوا عوام 
ظلووت تحووري بقوودر  -سووواءا أكانووت ديمقراطيووة أم جمهوريووة -األمريكيووة المتعاقبووة 

اإلمكوووان علوووى الظهوووور بمظهووور الوسووويط الوووذي يهموووه حووول الصوووراع بوووين الطووورفين 
العربوووي واإلسووورائيلي بالوسوووائل السووولمية وعبووور المفاوضوووات السياسوووية، إموووا بتووورض 

واالستقرار في المنطقة أو بترض تحاشي إتضاب الشعوب العربية إحالل األمن 
ثارة مشاعر الكراهية ضدها  .واإلسالمية وا 

االبوون موويالا لتخفيووف توودخلها  بددوش وفووي بدايووة عهوودها أبوودت إدارة الوورئيس
اإلسووورائيلي، بسوووبب نزعتهوووا لالهتموووام فوووي الشوووؤون  -فوووي شوووؤون الصوووراع العربوووي

وبي الصوووهيوني، واعتقادهوووا أنوووه يجوووب تجنووووب الداخليوووة، واسوووتجابتها لضوووتوط اللووو
 351.في هذا المجال بيل كلينتونالتجربة الفاشلة التي خاضها الرئيس السابق 

                                                 
، تددداعيات الغددزو األمريكددي للعددراق علددى القضددية الفلسددطينية، (2003)، ماجوودكيددالي - 351

 .22، ي113، العدد شؤون عربية
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لكن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قلبت الطاولة كما يقال، وأصبحت 
الواليووات المتحوودة ومنووذ ذلووك التوواريي ال تبووالي بووذلك كلووه معلنووة انحيازهووا الواضووح 

ب الحكوموووة اإلسووورائيلية وخيارهوووا العسوووكري الراموووي إلوووى فووورض والصوووريح إلوووى جانووو
تسووووية األمووور الواقووو ، وقاموووت بتووووفير الحمايوووة القانونيوووة والسياسوووية للمجوووازر التوووي 
ارتكبهوا الجوويش اإلسوورائيلي فووي األراضووي الفلسووطينية المحتلووة موون جووراء اعتراضووها 

رائيليين داخووول مجلوووس األمووون الووودولي علوووى إرسوووال قووووات دوليوووة تفصووول بوووين اإلسووو
 شدددددارونوالفلسووووطينيين، وفوووووق هوووووذا وذاك اسووووتجابت اإلدارة األمريكيووووة لمطالوووووب 

، ياسدر عرفداتمو  رئويس السولطة الفلسوطينية  كافوةوقطعت اتصاالتها وتعامالتها 
بضورورة أن  2002حزيران  24في الخطاب الذي ألقاأ يوم  بوش وطالب الرئيس

الزموووواا للحصووووول علووووى الووووودعم يتيوووور الفلسووووطينيون قيوووواداتهم جوووواعالا ذلووووك شوووورطاا 
فوي حوين تنظوور واشونطن إلووى . األمريكوي السياسوي واالقتصووادي للدولوة الفلسووطينية

جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة التربية 
وقطوواع تووزة علوووى أنهووا دفووواع عوون الوونفس تطلوووق علووى عمليوووات المقاومووة والكفووواح 

األعمووال اإلرهابيووة دون أن تكلووف نفسووها عنوواء التفريووق المسوولح الفلسووطيني صووفة 
يوووبن المحتووول وبوووين الموووداف  عووون أرضوووه، أو بوووين المقاوموووة المشوووروعة التوووي كفلهوووا 

 .القانون الدولي واألعراف اإلنسانية وبين العمل اإلرهابي تير المشروع

 11منوذ موا قبول بدوش لقد سيطر هاجس وقف العنف علوى إدارة الورئيس 
وظل هاجس .جور  تينيتهذا هو األساس الذي بنيت عليه خطة أيلول، وكان 
ن تضوووخم كثيوووراا  -العنوووف نفسوووه أيلوووول، بحيوووث  11يطوووارد اإلدارة الحاليوووة بعووود  -وا 

يمكووون القووووول إن هووووذأ اإلدارة فووووي حقيقووووة األموووور لووووم تملووووك رؤيووووة لتسوووووية الصووووراع 
ا وهوووذ. 2002حزيوووران  24خطابوووه فوووي  بدددوشاإلسووورائيلي إلوووى أن ألقوووى  -العربوووي

الموقوووف هوووو موووا كوووان قووود عبووور عنوووه النووواطق باسوووم الخارجيوووة األمريكيوووة وأيووودأ فيوووه 
                                                 

 - إسورائيلية فوي بدايوة  -مدير وكالوة المخوابرات المركزيوة األمريكيوة، قودم خطوة عمول أمنيوة فلسوطينية
نية التوي وضوعت فوي ، أكد فيها وجوب إلتزام األجهزة األمنية من الطرفين باالتفاقات األم2001حزيران 

 . 2001، وفي القاهرة في كانون الثاني 2000شرم الشيي في تشرين األول 
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ال خطوووط لووودينا : "بقولوووه 2001المتحووودث باسوووم البيوووت األبووويض فوووي تشووورين األول 
ن الخطووة الوحيوودة ألمريكووا تقوووم علووى توصوويات تقريوور   ميتشدديللمبووادرة جديوودة، وا 

 352".تينيت الذي استلهمته خطة
أثوووورا فووووي السياسووووة الخارجيووووة األمريكيووووة تجوووواأ  وهنوووواك عووووامالن أساسوووويان

، وقاداها إلى التأرجح بين خوط 2001أيلول  11اإلسرائيلي بعد  -الصراع العربي
عام وحاكم يتمثل في الدعم المطلق للسياسة اإلسورائيلية، وبوين محاولوة متواضوعة 

المشووووابهة : العاموووول األول. للخووووروج علووووى هووووذا الخووووط والتصوووورف بمنطووووق الوسوووويط
فووة وتيوور المتكافئووة بووأي مقيوواس، بووين أعمووال المقاومووة الوطنيووة الفلسووطينية المجح

وبدن  ياسدر عرفداتضد االحتالل اإلسرائيلي وتفجيرات واشونطن ونيويوورك، وبوين 
 رامسدددفيلدفوووي فلسوووطين ومهوووام " اإلرهووواب"فوووي مكافحوووة  شدددارون ، وبوووين دورالدن

سورائيل، سوواء قبول وبالتوالي جعول ماكانوت تقووم بوه إ. للترض نفسه فوي أفتانسوتان
أو بشووكل أوضووح بعوودأ،  29/3/2002اجتياحهووا الكبيوور لألراضووي الفلسووطينية فووي 

وذلك بحرب تخوضها  War by Proxyبمنزلة عودة لمفهوم الحرب باإلنابة     
إسورائيل نيابوة عون الواليوات المتحودة، أو موا عبور عنوه فوي حينوه بأنوه مرحلوة ثانيووة 

 353".اإلرهاب"من الحرب ضد 
وع الدولوووة الفلسوووطينية المؤقتوووة الوووذي رويجوووت لوووه وزيووورة الخارجيوووة إن مشووور 

األمريكيوووة لووودى الفلسوووطينيين والعووورب، موووا هوووو إال وصوووفة أمريكيوووة قديموووة جديووودة 
والعنووف المضوواد بووين الفلسووطينيين واإلسوورائيليين، نتيجووة  السووتمرار دوامووة العنووف

                                                 
  أيووار  21، توورأس لجنوة تحقيوق زارت األراضوي المحتلوة فوي جدور  ميتشدلالسويناتور األمريكوي السوابق

يقاف العنف المتبادل وعودة األوضاع إلى ما كانت عل2001 يوه ، ودعت إلى وقف بتاء المستوطنات وا 
 . 2000تشرين األول 17عمالا بقرار قمة شرم الشيي في  2000أيلول 28قبل 
 .14/10/2001جريدة الحياة، تاريي  - 352
السياسددة الخارجيددة األمريكيددة تجدداه الدددول العربيددة ، (2003)، نيفووين عبوود الموونعممسددعد - 353

جوو  ، مووذكور فووي صووناعة الكراهيووة، مر 1001سددبتمبر /بعددد  حددداث الحددادا عشددر مددن  يلددول
 .252سابق، ي
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للسياسوووة  تجاهووول الحقووووق المشوووروعة للشوووعب الفلسوووطيني ومووونح التطووواء السياسوووي
العدوانيوووة والتسووولطية والتوسوووعية التوووي تمارسوووها إسووورائيل ضووود الفلسوووطينيين وضووود 

 354.حقوقهم المشروعة في الحرية والعودة واالستقالل
االبون بتصوريح  بدوش ، أدلى الرئيس2001وفي الثاني من تشرين األول 

رط إن الدولووة الفلسووطينية كانووت دائموواا جووزءاا موون التصووور األمريكووي شوو: "قووال فيووه
أي أنه أعطوى موافقتوه لتعوايش دولتوين جنبواا إلوى ". احترام حق إسرائيل في الوجود

فوووألول مووورة تطالوووب الواليوووات . جنوووب، تكوووون إحوووداهما إسووورائيلية والثانيوووة فلسوووطينية
وربووط . ويعلوون ذلووك رئيسووها الحقوواا أمووام الجمعيووة العامووة. المتحوودة بدولووة فلسووطينية

ة الواليات المتحدة في تأمين دعم عربي بعضهم توقيت صدور هذا التصريح برتب
سالمي لحربها في أفتانسوتان األب فوي مرحلوة بنواء بدوش وقوارنوا ذلوك بموقوف . وا 

الووذي  672تحوالف دولوي ضوود العوراق عنوودما أيود كووالا مون قوورار مجلوس األموون رقوم 
 681أدان إطووالق النوووار علوووى المصووولين فوووي الحووورم اإلبراهيموووي الشوووريف، والقووورار 

سياسوووة اإلبعووواد اإلسووورائيلية، واسوووتمر فوووي تعليوووق ضووومانات قووورض الوووذي اسوووتنكر 
 355.إسرائيل، بسبب خالفه معها على قضية االستيطان

لقود طورأت تحووالت جذريووة علوى السياسوة الخارجيووة األمريكيوة بعود أحووداث 
، يظهوور ذلووك موون تتيوور أولويووات السياسووة 2001الحووادي عشوور موون سووبتمبر عووام 
ات اإلرهوواب يشووكل المحووور األساسووي لتحركووات الخارجيووة فووي الوقووت الووراهن إذ بوو

الدبلوماسووووووية األمريكيووووووة والمحوووووودد الوووووورئيس لنوعيووووووة تحالفاتهووووووا وعالقاتهووووووا الدوليووووووة 
وطبيعتهموووا، وكوووذلك مووون تتيووور بعوووض المفووواهيم التوووي حكموووت اإلدارات األمريكيوووة 

لترسوويخها فووي بدايووة عهوودأ مثوول  بددوش السووابقة أو تلووك التووي سووعى الوورئيس الحووالي

                                                 
السياسدة الخارجيدة األمريكيدة والشدرق األوسدط ، (2007)، عبد الرحيم محموودجاموس - 354

 :    على الرابط.  20/1/2007؟، تاريي إلى  ين
     9667http://abdulrahimjamous.maktoobblog.com/?post=18 

مددن ويلسددون إلددى : فلسددطين والسياسددة األمريكيددة، محوورر، (1996)، سووليمانميخائيددل - 355
 .293-291مركز دراسات الوحدة العربية، ي: ، بيروتكلينتون

http://abdulrahimjamous.maktoobblog.com/?post=189667
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رات التنووافس موو  روسوويا والبعوود عوون االنتموواس بقوووة فووي المشوووكالت تجوواوز ضوورو 
  356.الدولية الكبرى من نوعية الصراع العربي و اإلسرائيلي

ويرى الباحث أن اإلدارة األمريكية الحالية، أظهرت نزوعاا صهيونياا أقووى 
من النزوع الذي أظهرته حكومات إسرائيل نفسها، وهي التي دفعت وتدف  إسرائيل 

 . رف بشكل أكبر في سياساتها الفلسطينية واإلقليمية معاا للتط
 : الضغوط األمريكية على سورية -1

إن الضوووتوط والتهديووودات األمريكيوووة علوووى سوووورية ليسوووت جديووودة، ولكنهوووا 
اتخذت أنماطاا جديدة منذ االحتالل األمريكوي للعوراق، فو لى جانوب قوانون محاسوبة 

التوافوووق بوووين الواليوووات المتحووودة وفرنسوووا ثوووم سوووورية واسوووتعادة السووويادة اللبنانيوووة، توووم 
وال يكاد يمر 1559،357األعضاء ا خرين في مجلس األمن على استصدار القرار

. يوم دون أن نسوم  تهديوداا جديوداا ضود سوورية مون الورئيس األمريكوي وأفوراد إدارتوه
وانعكاسوواته،  1559لووذا سوووف نتطوورق إلووى قووانون محاسووبة سووورية وصوودور القوورار 

رئويس الووزراء اللبنواني األسوبق وتشوكيل لجنوة  رفيدق الحريدراة اتتيال تناول قضي
 . التحقيق الدولية وتسييسها ومن ثم تشكيل المحكمة الدولية

 :قانون محاسبة سورية
 13االبوون بفوورض عقوبووات علووى سووورية فووي  بددوشقووام الوورئيس األمريكووي 

  2003ول تنفيوووذاا لقوووانون أصووودرأ الكوووونجرس األمريكوووي فوووي كوووانون أ 2004أيوووار 
 ". محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية"تحت عنوان 

والراعيووان األصووليان لهووذا القووانون فووي مجلووس النووواب همووا زعوويم األتلبيووة 
فسوووه، وهوووي أكثووور موون تكسووواس واليوووة الووورئيس األمريكووي ن)  رمدددي ديددد الجمهوريووة 

موووون ) غددددلإن إليددددوتراك موووو  ، باالشووووت(الواليووووات األمريكيووووة تووووأثراا بشووووركات الوووونفط

                                                 
، تحوالت السياسدة األمريكيدة تجداه القدو  اآلسديوية، (2002)، أيمن السيدعبد الوهاب - 356

 .80، يناير، ي147، العددالسياسة الدولية
 . 1552نص القرار ، (8)انظر الملحق رقم - 357
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( مون كاليفورنيوا) بوكسدر باربدارة السويناتور، أما في مجلس الشويو  فهموا (نيويورك
 (.من بنسلفانيا) سانتوروموري  

 : ويأتي هذا القانون في سياق مجموعة من األحداث والمتتيرات الدولية أهمها

نهايووووة الحوووورب البوووواردة وسووووعي الواليووووات المتحوووودة لتكووووون القطووووب األوحوووود  -1
 . لعالمالمسيطر على ا

أيلوووول وتوووداعياتها، وموووا نجوووم عنهوووا مووون اسوووتراتيجيات جديووودة  11أحوووداث  -2
انتقلت بموجبها الواليات المتحدة من سياسة االحتواء إلى سياسوة الحورب 

 . االستباقية
الحوووورب علووووى العووووراق واحتاللووووه، وتووووداعيات هووووذأ الحوووورب عربيوووواا ودوليوووواا،  -3

 . وانعكاساتها على دول الجوار وخاصة سورية
والتحسووين الووذي " الشوورق األوسووط الكبيوور"الواليووات المتحوودة لمشووروع  تقووديم -4

قووورار صووويتته النهائيوووة بتبنوووي  أدخووول عليوووه مووون قبووول االتحووواد األوروبوووي، وا 
 .   الدول الصناعية الثماني له

  :التي ستفرب على سورية بيان البيت األبيب في العقوبات

م بفورض عقوبوات جاء في بيان البيت األبيض أن الواليوات المتحودة سوتقو 
بسبب دعم الحكومة السوورية للجماعوات اإلرهابيوة الفلسوطينية، "على سورية وذلك 

ووجودهووا العسووكري المسووتمر فووي لبنووان، وسووعيها المووتالك أسوولحة الوودمار الشووامل، 
وأعمالهوووا الهادفوووة إلوووى تقوووويض الجهوووود الدوليوووة بالنسوووبة إلوووى بسوووط االسوووتقرار فوووي 

عادة إعمارأ  ". العراق وا 
فووي البيووان أن فوورض العقوبووات يووأتي بعوود أشووهر عديوودة موون الجهووود وجوواء 

إلقنوواع الحكومووة السووورية بتتييوور مسوولكها تيوور المقبووول، وقوود نقوول وزيوور الخارجيووة 
قلوووق الواليوووات المتحووودة إلوووى الووورئيس السووووري تكوووراراا، ومنوووه  بددداولاألمريكوووي آنوووذاك 

وات ملموسوووة ، ولوووم تتخوووذ الحكوموووة السوووورية أيوووة خطووو2003اجتماعهموووا فوووي أيوووار 
 . لمعالجة هذأ المخاوف
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 :ما تضمنتر العقوبات
 358:يمكن تلخيي العقوبات التي يني عليها هذا القانون فيما يلي

 . من  تصدير أي أسلحة أو مواد مزدوجة االستخدام إلى سورية -
 . من  أي مساعدة للشركات األمريكية للعمل في سورية- 
 . معونة في سوريةمن  عمل وكاالت التعاون الدولي وال -
 . (باستثناء الدواء والطعام)من  الصادرات األمريكية إلى سورية - 
 . من  رجال األعمال األمريكيين من العمل أو االستثمار في سورية- 
كيلووومتر  40منوو  الدبلوماسوويين السوووريين موون التنقوول خووارج إطووار دائوورة قطرهووا - 

 . في واشنطن أو نيويورك
 . قات الدبلوماسية م  سوريةتخفيض مستوى العال- 
 . من  حكومة سورية من شراء أي عقار تهتم به في الواليات المتحدة- 

وهناك إجراءات مالية ومصورفية تطوال المصورف التجواري السووري بودعوى تسويل 
وتخويوول وزيوور الماليووة األمريكووي تجميوود ممتلكووات تخووي أفووراداا وكيانووات . األموووال

سووينظر فووي فوورض عقوبووات  بددوشإلووى أن الوورئيس وألمووح البيووان . حكوميووة سووورية
إضووووافية ضوووود الحكومووووة السووووورية، إذا لووووم تتخووووذ خطوووووات جديووووة وملموسووووة لقطوووو  
نهوواء برامجهوا المتعلقوة بأسوولحة الودمار الشووامل،  ارتباطاتهوا مو  جماعووات إرهابيوة وا 
وسووحب قواتهووا موون لبنووان، والتعوواون كليوواا موو  المجتموو  الوودولي فووي بسووط االسووتقرار 

عادة إعمارأفي العرا  . ق وا 

 : المطالب األمريكية من سورية
  359:يمكن تحديد المطالب األمريكية من دمشق فيما يلي

                                                 
، والفشل الذري  لدوزارة الخارجيدة األمريكيدة: محاسبة سورية، (2007)، عمادمصطفى - 358

http://www.imadmoustapha.net/Syria%20Accountability.htm                    : علوى الورابط

          

http://www.imadmoustapha.net/Syria%20Accountability.htm
http://www.imadmoustapha.net/Syria%20Accountability.htm
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 . حسر النفوذ اإلقليمي السوري بانكفائه إلى الداخل -1
لحاقووووه بووووالنموذج العراقووووي " عروبيووووة"إبطووووال  -2 بلووووداا متعوووودد اإلثنيووووات )سووووورية وا 

 (.العروبة واإلسالم واألديان بال هوية واضحة بل ومستحية من
 . تجريد سورية من أسلحة الدمار الشامل طوعاا أو قسراا  -3
 .قبول الجيرة األمريكية في العراق وحمايتها من تسلل المقاومين -4

قاموة  -5 إلزام سورية بقبول ما رفضته من تسوية قاصورة مو  الكيوان الصوهيوني وا 
 .عالقات معه

 . لبنان انسحاب الجيش السوري ومخابراته من -6

تووالق  -7 المسوواعدة فووي نووزع سووالح حووزب ا  وأسوولحة المنظمووات الفلسووطينية، وا 
 . مكاتب منظمة التحرير في دمشق، وعدم استقبال زعمائها

إدخووووال تعووووديالت جوهريووووة علووووى منوووواهج التعلوووويم، تنووووزع بموجبهووووا أيووووة إشووووارة  -8
 .ضد إسرائيل واليهود( عدائية)

 : بين طرفين إن قانون محاسبة سورية يجسد صراعاا 

اإلدارة التوووووي ال ترتوووووب فوووووي صووووودورأ، وبووووواقي القووووووى فوووووي الكوووووونجرس واللووووووبي  -
 . الصهيوني الذي يدعم هذا القرار

  .وصراع داخل اإلدارة نفسها بين قوى تريد هذا القانون وقوى ال تريدأ -

وأخيراا نشير إلى أن هذا القرار استقبل شعبياا ك عالن حرب كراهيوة وحقود 
السووووري وقيموووه وعراقتوووه لصوووالح المشوووروع الصوووهيوني بكووول وقاحتوووه  علوووى الشوووعب

 .وحقدأ
 : 1552الضغوط األمريكية على سورية والقرار  -

علووى " قووانون محاسووبة سووورية"إدراكوواا موون الواليووات المتحوودة لضووالة تووأثير 
السياسووة السووورية نظووراا لمحدوديووة العالقووة بووين واشوونطن ودمشووق، بوودأت الواليوووات 
                                                                                                                     

بددددين الضددددغوط الخارجيددددة :خيددددارات اإلصددددالح فددددي سددددورية، (2005)، منيوووورالحمددددش - 359
المركووز العربووي للدراسووات االسووتراتيجية، : ، سلسوولة أوراق شووهرية، دمشووقوالضددرورات الداخليددة

 .23-22ي
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رك باتجوواأ االتحوواد األوروبووي، وطالبتووه بتأجيوول توقيوو  اتفوواق الشووراكة المتحوودة بووالتح
م  سورية، وأن يشترط على سورية من أجل توقي  االتفاق إجراء تتييرات معينوة، 
وهووو األموور الووذي قوواد إلووى تضوومين قضووية أسوولحة الوودمار الشووامل السووورية ضوومن 

ضافة ني جديد بهذا المعنى التفاقية الشر   .اكةنطاق المباحثات وا 
. األمريكيووووة –ويعوووود هووووذا الموقووووف أول مؤشوووورات توووودويل األزمووووة السووووورية   

واسوووتطاعت اإلدارة األمريكيوووة تحريوووك الموقوووف الفرنسوووي ضووود سوووورية الوووذي تجلوووى 
بالموافقووة الفرنسووية علووى توودويل مسووألة الوجووود السوووري فووي لبنووان كقضووية مهوووددة 

جلووووس األموووون الوووودولي ألمنووووه واسووووتقرارأ وتطووووورأ الووووديمقراطي، وتووووم التوجووووه إلووووى م
الووووذي طالووووب كوووول القووووووات  1559الستصوووودار قوووورار بهووووذا الشووووأن، فصووووودر القوووورار

بووووالخروج موووون لبنووووان وتفكيووووك الميليشوووويات المسوووولحة، وسوووويطرة الجوووويش " األجنبيووووة"
اللبنوواني علووى الجنوووب، ووقووف الهجمووات علووى إسوورائيل، كونهووا ال تحتوول أراضووي 

  360.لبنانية
ر، سوووورعة التحوووورك الوووودولي بقيووووادة وأول مووووا يلفووووت النظوووور فووووي هووووذا اإلطووووا

الواليات المتحدة ضد سورية وتوقيته، فالتوقيت يعد مثالياا بوالمنظور األمريكوي، إذ 
الوووطن العربووي فووي أضووعف حاالتووه ويلووزم صوومتاا مطبقوواا إزاء مووا جوورى ويجووري فووي 
فلسطين والعراق والسودان، وقود اسوتتلت الواليوات المتحودة ومعهوا فرنسوا، االنقسوام 

، ومجمول (لحودالتمديد للرئيس )ي في لبنان حيال مسألة التعديل الدستوري الداخل
  361. الدور السوري في لبنان

ليزيود الوضو   رفيدق الحريدراوجاء اتتيال رئيس الوزراء اللبناني األسوبق 
تعقيوووداا، فقووود توووم تسوووييس الموضووووع منوووذ البدايوووة، بتوجيوووه االتهوووام إلوووى سوووورية دون 

للتحقيوق فوي االتتيوال وذلوك " ميلديسلجنة "قيق دولية تيرها، وتم تشكيل لجنة تح
                                                 

ضددددغوط جديدددددة علددددى سددددورية عبددددر قددددرار مجلددددس ، (2004)، محمووووودعبددددد الوهدددداب - 360
 .27/10/2004، األهرام تاريي  1552األمن

السياسووة ، حسددابات تقليديددة وتحددديات جديدددة.. سددورية ولبنددان، (2005)، سووامحراشددد - 361
 .162-161، يناير، ي159، العددالدولية
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باإلجمووووواع فوووووي  1636ثوووووم صووووودر قووووورار مجلوووووس األمووووون . 1595بموجوووووب القووووورار
، وهو القرار الذي طالب سورية بالتعاون الكامل م  لجنة التحقيق 13/10/2005

الدوليوووووة وينصوووووب اللجنوووووة حكمووووواا علوووووى مووووودى التعووووواون، ويخوووووول للمجلوووووس فووووورض 
 .على سورية في حال عدم تعاونها-ل الساب  وفقاا للفص -عقوبات

، أنوووه وعلوووى الووورتم مووون تخفيوووف حدتوووه بعووود 1636ولعووول أبووورز موووا فوووي القووورار
التعديالت التي أدخلت على مشروعه، ف نه يشكل عامل ضتط كبير على سورية 
حصراا، وهو يختلف عون القورارات السوابقة التوي تتعلوق بلبنوان، إذ إن تلوك القورارات 

هل تسمية سورية مباشرة، أو تعتمد لتوة أكثور توافقيوة، وصوحيح أن إما كانت تتجا
القرار الجديد كان يمكن أن يكون أكثر تشدداا، لكنه فوي الواقو  يصوب فوي السوياق 

 . التصاعدي للموقف الدولي حيال سورية
 

، يعووود مووودخالا مثاليووواا بالنسوووبة رفيدددق الحريدددراإن التحقيوووق الووودولي فوووي اتتيوووال 
وبدا أن دخول سورية في دائرة االسوتهداف . لضتط على سوريةللواليات المتحدة ل

 362:األمريكي أخذ يتس  نتيجة لعدة عوامل، أبرزها
  االحووووتالل األمريكووووي للعووووراق وانعكاسوووواته علووووى المنطقووووة، وأسوووولوب التعوووواطي

 . السوري تير المرضي ألمريكا معه
 لجووويش التطوووورات األخيووورة علوووى السووواحة اللبنانيوووة، وموووا تبووو  ذلوووك مووون إخوووراج ل

السوري من لبنان، وخسارة سورية الورقوة اللبنانيوة، واحتمواالت اسوتخدام نتوائج 
 . وسيلة للضتط على سوريةالحريرا التحقيق في اتتيال 

  رتبة اليمين الديني والمحافظين الجدد في الواليات المتحدة في استخدام ثقلهم
خوووودم الكبيوووور فووووي البيووووت األبوووويض، إلحووووداث تتييوووورات فووووي الشوووورق األوسووووط ت

المصالح األمريكية واإلسرائيلية، حتى لو اقتضى ذلك أحيانواا اسوتخدام وسوائل 
 .وأساليب أكثر قوة وعنفاا 

                                                 
 : ، على الرابطسورية والسيناريوهات األمريكية المحتملة، (2006)، محسن محمد - 362

 a875d4db3b.13htm-9558-46ec-f668-http://www.algazeera.net/nr/exeres/48f918a8 

http://www.algazeera.net/nr/exeres/48f918a8-f668-46ec-9558-a875d4db3b.13htm
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  ،انحسووووار انتفاضوووووة األقصووووى، ودخوووووول القوووووى الفلسوووووطينية فووووي حالوووووة تهدئوووووة
واالنسوووحاب اإلسووورائيلي مووون قطووواع توووزة، ومحووواوالت إحيووواء مسوووار مفاوضوووات 

ب   أو تهمووويش أو سوووحق حمووواس وقووووى التسووووية النهائيوووة، ومحووواوالت اسوووتيعا
 . المقاومة

 ديتليدف ميلديس، قدم المحقق األلمواني 2005وفي الثالث عشر من ديسمبر 
ولعل أبورز موا جواء فوي هوذا التقريور . تقريرأ الثاني إلى األمين العام لألمم المتحدة

هوذا وبناء على . اتهام سورية بالبطء والتلكؤ في التعاون م  لجنة التحقيق الدولية
الووذي نووي علووى ضوورورة التعوواون  1644التقريوور، صوودر قوورار مجلووس األموون رقووم 

الفوري من جانوب سوورية مو  لجنوة التحقيوق، فضوالا عون تمديود مهموة اللجنوة لمودة 
، ولعول أهوم النقواط التوي تضومنها 2006يونيوو  15ستة أشهر إضافية تنتهوي فوي 

 : هذا القرار هي

دة ستة أشهر مو  رفو  تقريور بعود ثالثوة أشوهر التمديد للجنة التحقيق الدولية م -1
 . إلى مجلس األمن عن أعمالها

توسووي  نطوواق لجنووة التحقيووق الدوليووة ليشوومل االتتيوواالت التووي بوودأت بمحاولووة  -2
، وال زالووت 2004فووي األول موون تشوورين األول عووام  مددروان حمددادةاتتيووال الوووزير 

 .مستمرة
 . للجنة لتمكينها من استكمال تحقيقاتها كافةتقديم المساعدات التقانية والفنية  -3
 . التزام سورية بالتعاون الفوري وتير المشروط م  لجنة التحقيق الدولية -4

، ثم قرار االنسحاب السوري مون لبنوان، الحريرالقد كشف حادث اتتيال 
عوون عوودة حقووائق مهمووة، أبرزهووا أن العالقووات السووورية اللبنانيووة، وعلووى الوورتم موون 

عوال مون الخصوصوية التاريخيوة واالجتماعيوة واالسوتراتيجية، ف نهوا تمتعهوا بجانوب 
في ظل الوجود العسكري السوري على األراضي اللبنانية لمدة ثالثة عقود متصلة 
ن توراكم األخطواء فيهوا  لم تكن صحيحة في كثير من جوانبها السلوكية اليوميوة، وا 

بعدد من اللبنوانيين إلوى  عبر هذأ المدة الطويلة أسهم في بلورة أزمة حقيقية دفعت
تناسي ما قدمته سورية بالفعل من تضحيات للسلم األهلوي اللبنواني ووقوف الحورب 
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، والنظر إلى (1989-1974)عاماا متصلة  15األهلية التي عصفت بالبالد مدة 
 . هذا الوجود بوصفه احتالالا صارخاا على حساب سيادة لبنان واستقالله

هة نظرنا، بأن سورية ليست ليبيا، وال النظوام وأخيراا نود أن نؤكد على وج
. العراقووي السووابق، وهمووا النموذجووان اللووذان دأبووت اإلدارة األمريكيووة علووى تعميمهمووا

ن القيادة السياسية في سورية قد اختارت الطريق الثالث  ن (. طريوق المقاوموة)وا  وا 
حدة، التي لن الضرورة ال تقتضي من سورية تقديم التنازل تلو ا خر للواليات المت

تنتهووي إمالءاتهووا، كمووا ال تقتضووي التشوودد تجوواأ المووواطنين والتضووييق علووى حريووة 
الوووورأي فووووي الووووداخل، بوووول إن الضوووورورة تقتضووووي االتجوووواأ نحووووو النمووووو فووووي الحريووووة، 
وتوضووويح التهديووودات والمخووواطر القائموووة والمحتملوووة، وعلوووى ضووووئها يجوووب وضووو  

واسوووتخدامها،  تعبئوووة الطاقووواتاسوووتراتيجية عليوووا تحووودد مسوووارات اإلصوووالح وكيفيوووة 
وتحوودد األهووداف الوطنيووة والقوميووة بمظاهرهووا السياسووية واالقتصووادية واالجتماعيووة 

 .  والثقافية والعسكرية، وحينها تكون سورية فاعلة
 : حركات المقاومة اإلسالمية والوطنية-3

في الوقت الذي تضمنت فيه إحدى اللوائح األمريكية للمنظمات اإلرهابية 
وثالثين منظمة، اختي العرب وحدهم بخمس عشرة منظمة إرهابية حسب  خمساا 

: التصنيف األمريكي، واختي  الفلسطينيون وحدهم بسوب  منظموات إرهابيوة هوي 
أبووووو نضووووال، وشووووهداء األقصووووى، وحموووواس، والجهوووواد اإلسووووالمي، وجبهووووة تحريوووور 

 -طينفلسووطين، والجبهووة الشووعبية لتحريوور فلسووطين، والجبهووة الشووعبية لتحريوور فلسوو
ومعنوووى هوووذا أن أكثووور مووون 363.باإلضوووافة إلوووى حوووزب ا  اللبنووواني. القيوووادة العاموووة

كان موجهواا ضود االحوتالل الصوهيوني، وتلوك " اإلسالمي-اإلرهاب العربي"نصف 
 .ظاهرة تستوجب من الواليات المتحدة التأمل والدراسة

ئل وفي السياق نفسه نلمس تحوالا جوهرياا في النظورة األمريكيوة تجواأ فصوا
المقاومة اإلسالمية مثل حماس والجهاد وحزب ا ، والوطنية مثل الجبهة الشعبية 

                                                 
 Annual Terrorism ،20/9/2001خطوووواب الوووورئيس بوووووش أمووووام الكووووونجرس فووووي  - 363

.http://www.state.gov/t/pa/prs/ps/2002/10276 Report(May 2002), p.68.  

http://www.state.gov/t/pa/prs/ps/2002/10276
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لتحريوور فلسووطين وكتائووب شووهداء األقصووى التابعووة لحركووة فووتح فقوود راحووت الواليووات 
تتعامل م  فكرة المقاومة بوالنظر إليهوا دربواا مون  2001المتحدة بعد أحداث أيلول 

 .  دروب اإلرهاب
ريتشددددارد يقووووول مسوووواعد وزيوووور الخارجيووووة األمريكووووي وفووووي السووووياق أيضوووواا 

إن حوووزب ا  يمكووون أن يكوووون الفريوووق البطووول لإلرهوووابيين وأنوووه سووويكون : " رميتدددا 
عنوووووودما يحووووووين الوقووووووت هوووووودفاا لحملووووووة مكافحووووووة اإلرهوووووواب التووووووي تشوووووونها الواليووووووات 

 364".المتحدة
يوووران  وتموووارس الواليوووات المتحووودة ضوووتوطاا مكثفوووة علوووى كووول مووون سوووورية وا 

قوووف جميووو  أنوووواع الووودعم الموووادي والمعنووووي لتلوووك الحركوووات ونوووزع سوووالح ولبنوووان لو 
والضتط نفسوه يموارس علوى السولطة الفلسوطينية كتجميود عمول . حزب ا  اللبناني

المقاومووة واعتقووال العناصوور الناشووطة التووي تتبنووى المقاومووة وسوويلة إلجبووار إسوورائيل 
لموقووف األمريكووي ووفووق ا. علووى االعتووراف بووالحقوق المشووروعة للشووعب الفلسووطيني

ف ن جماعات المقاومة الفلسطينية تعد جماعات إرهابية ويجب التعامل معها وفق 
هوذا األسواس وهووو موا يعنوي أن أي موقووف مسواند لهوذأ الفصووائل سيفسور علوى أنووه 

 . دعم لإلرهاب ومعاد ألمريكا
   :1006الموقف األمريكي من العدوان على لبنان عام : ثالثا  

بعمليووة عسووكرية ضوود القوووات  2006تموووز  12فووي  عقووب قيووام حووزب ا 
اإلسوورائيلية المرابطووة علووى الحوودود موو  لبنووان وراء الخووط األزرق، قتوول فيهووا ثمانيووة 
جنود وجرح ثمانية عشر وأسر جنديان، لم تكن إسرائيل مضطرة، وال كان متوقعواا 

امهوا أن ترد على هذأ العملية المحودودة بمثول هوذأ الحورب الشواملة، فقود أتيحوت أم
بوودائل أخوورى عديوودة الحتووواء األزمووة، ربمووا كانووت أقوول تكلفووة  وأكثوور فعاليووة، كمووا 

هذأ البدائل تتراوح ما بين القبول بمبودأ تبوادل األسورى، أو . حدث في مرات سابقة

                                                 
لقددداء مددد  مسددداعد وزيدددر الخارجيدددة األمريكدددي ريتشدددارد ، (2002)، ريتشوووارد رميتدددا  - 364

 .15/9/2002، تاريي 340السياسي، العدد  مجلة الشاهد،  رميتا 
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التصووعيد بالضووتوط السياسووية، وانتهوواء بالقيووام بعمليووة عسووكرية محوودودة، إذا كووان 
 . سيرينالهدف هو اإلفراج عن الجنديين األ

أثوار العوودوان اإلسورائيلي علووى لبنووان، ردود فعول متباينووة مون جانووب القوووى 
ففي الوقت الذي أدانوت فيوه معظوم دول العوالم هوذا العودوان، أيدتوه بعوض . الكبرى

لكوون . الوودول وعدتووه دفاعوواا عوون الوونفس، وقوود يكووون ذلووك تووأثراا بووالموقف األمريكووي
حوواداا بووين القوووى الدوليووة الكبوورى، علووى المالحووظ أن هووذا العوودوان لووم يثوور انقسوواماا 

، وهووذا ربمووا بسووبب 2003نحووو مووا حوودث حووين التووزو األمريكووي للعووراق فووي العووام 
صتر لبنان وضعف توأثيرأ سياسوياا واسوتراتيجياا علوى التوازنوات الدوليوة، أو بسوبب 

فوووي حوووين دارت معركوووة دبلوماسوووية بشوووأن . تووووافر الذريعوووة، ممثلوووة فوووي حوووزب ا 
ل من روسويا وألمانيوا وفرنسوا والصوين مون جانوب، والواليوات المتحودة العراق بين ك

ن التحركوووووات الدبلوماسوووووية تجووووواأ لبنوووووان انطلقوووووت  وبريطانيوووووا مووووون جانوووووب آخووووور، وا 
باألسووواس مووون الواليوووات المتحووودة وفرنسوووا، وظلوووت مواقوووف القووووى الدوليوووة األخووورى 

 . هامشية
ضد لبنوان وكانت صحيفة معاريف اإلسرائيلية قد ذكرت أن خطة الحرب 

كانوووت موضووووعة منوووذ نحوووو خمسوووة أشوووهر، علوووى موووا أبلوووغ السوووفير األمريكوووي فوووي 
بووأن الواليووات  2006، الحكومووة اللبنانيووة منووذ شووهر آذار جيفددرا فيلتمددانبيووروت، 

ن فشلوا،  المتحدة تمنح المسؤولين اللبنانيين خمسة أشهر لنزع سالح حزب ا ، وا 
، مساعد وزيرة الخارجية ديفيد وولشبل إن . ف ن واشنطن ستتولى المهمة بنفسها

، أي نوووزع 1559إذا لوووم يووونجح لبنوووان فوووي تنفيوووذ القووورار : "األمريكيوووة، قوووال صوووراحة
  365".سالح حزب ا ، ف ن إسرائيل ستفعل ذلك

، قوود نشوور تقريووراا فووي سدديمور هيددرشوكووان الصووحفي األمريكووي المشووهور 
-17عقوود يووومي  إن اجتماعوواا : ، قووال فيووه2006آب  14فووي " ذا نيويوووركر"مجلووة 

                                                 
، السياسوووة الدوليوووة، انالمواقدددف الدوليدددة مدددن الحدددرب علدددى لبنددد، (2006)، أحمووودديددداب - 365

 .138، أكتوبر، ي166العدد



 

336 

 

شوارك فيهوا ( أمريكوان إنتربرايوز)تحوت تطواء نودوة نظمهوا معهود  2006يونيو  18
، إيهددود  ولمددرتنائووب الوورئيس األمريكووي، ورئوويس الوووزراء اإلسوورائيلي  ديدد  تشدديني

نتنيددداهو وبدددارا  : إضوووافة إلوووى ثالثوووة رؤسووواء سوووابقين للحكوموووة اإلسووورائيلية، وهوووم
، وقوود تووم فووي هووذا االجتموواع وضووو  نسدددكيناتددان شارا، وبحضووور النائووب وبيريددز

  366.اللمسات األخيرة على خطط تدمير حزب ا  عسكرياا 
وفووي أول مووؤتمر صووحفي لهووا بعوود بدايووة العوودوان اإلسوورائيلي علووى لبنووان، 

أن شوورق : "2006آب  7فووي  كوندددوليزا رايددسأعلنووت وزيوورة الخارجيووة األمريكيووة 
أن الوقوت لوم يحون : وأضوافت". يوةأوسط جديود يتخلوق ا ن مون رحوم األزموة اللبنان

 . بعد للحديث عن وقف إلطالق النار
، ومنذ اللحظة األولى قام بتبني الحرب اإلسورائيلية ضود بوشأما الرئيس 

الصوحفي  تيرا ميسانويذكر  .ها على أنها دفاع مشروع عن النفسسوتلبنان، و 
 جدا  شديرا الفرنسي فوي صوحيفة نيويوورك توايمز األمريكيوة، أن الورئيس الفرنسوي 

بسوووان بطرسوووبر ، ( 2006تمووووز  17-15)فووووجئ فوووي اجتمووواع مجموعوووة الثمووواني
هووذأ ليسووت عمليووة إسوورائيلية وافقووت عليهووا الواليووات : بووالرئيس األمريكووي يقووول لووه

بعبوارة : ميسدانويضويف  .المتحودة، لكنهوا عمليوة للواليوات المتحودة تنفوذها إسورائيل
إلوووى اإلدارة األمريكيوووة قبووول العوووام  أدق فووو ن مشوووروع تووودمير لبنوووان قدمتوووه إسووورائيل

 .الماضي بقليل، طبقاا لما أفادت به صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل
وتخلوووي  ،بعووود مضوووي شوووهر كامووول علوووى العووودوان 1701ثوووم جووواء القووورار  

مجلس األمن عن صالحياته المنصوي عليها في ميثواق األموم المتحودة ونظاموه 
وهنوا نوورد بعوض  .والسولم الودوليينلجهة وجوب عملوه علوى حفوظ األمون  ،الداخلي

 : المالحظات على القرار المذكور

                                                 
  .المرج  السابق نفسه - 366
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لتسوووية ممكنووة بووين أطووراف بعضووهم يملكووون الحوول والووربط  اا مشووروع القووراركووان  -
يجنون مكاسب سياسية أكثر  قدفي الموضوع، وبعضهم ا خر فاوضوا بالوكالة و 

 . طراف األساسيين أنفسهمألمن ا
لجهوووة إبوووراز  القووورارصوووياتة العديووود مووون فقووورات ثموووة تخوووبط وتأويووول واضوووح فوووي  -

نفسوووه مناسوووبة للخوووالف  القووورارمطالوووب األطوووراف المعنيوووة بالموضووووع، موووا سووويجعل 
 .على تفسير العديد من الفقرات الواردة فيه

علووى العديوود موون القوورارات السووابقة المتعلقووة بالوضوو  اللبنوواني  القوورارتوومع عطووف  -
 اا مووووا يوووودخل أطرافوووومواتفاقيووووة الهدنووووة  1680و 1559و 520و 425 القوووورارومنهووووا 

ربموا تعقود أسواس الموضووع وتعلوق تطبيقوه إلوى آجوال مرتبطوة و  ،إقليميوين ودوليوين
 -مووووون مواضوووووي  الصوووووراع العربوووووي اا بحووووول بعوووووض القضوووووايا اإلقليميوووووة العالقوووووة بووووودء

 .إلى الملف النووي اإليراني وصوالا و اإلسرائيلي 
، فيسووتعمل تعووابير وال مضووموناا  ال شووكالا  ،بتالبيووة فقراتووه متوازنوواا  القوورارلووم يووأت  -

فوي معورض تحميول حوزب ( 2)الفقرة " إذ يعرب عن قلقه الشديد"مختلفة في الشدة 
فوي معورض معالجوة ( 3)فوي الفقورة " إذ يشوديد علوى الحاجوة"ا  مسؤولية العدوان، 

فوووي المقابووول و ، "اإلفوووراج تيووور المشوووروط عووون الجنوووديعين اإلسووورائيليين المخطووووَفين"
" يأخووووذ فووووي االعتبووووار"لمعالجووووة المطالووووب اللبنانيووووة  عمال تعووووابير مخففووووة جووووداا اسووووت
عنووود اإلشوووارة إلوووى موضووووع السوووجناء اللبنوووانيين المعتقلوووين فوووي " ويشوووج  الجهوووود"و

يرحوب "و" إذ يرحوب بجهوود رئويس الووزراء اللبنواني( "5)إسرائيل؛ وكذلك في الفقرة 
 ".د قوة دوليةو بالتزام الحكومة اللبنانية بوج

مووا ورد فووي لذلوك و  ،بشووكله ومضومونه لوون يكووون نهائيوا لجهووة مسوواراته القورارإن  -
التووي عهوودت لالمووين العووام تقووديم تقريوور لمجلووس األموون عوون ( 17)الفقوورة التنفيذيووة 

دون ذكووور المووودة الالحقوووة، موووا  أسوووبوع ومووون ثوووم دوريووواا  فوووي تضوووون القووورارتطبيوووق 
 . للتقارير الالحقة قاا سيجعل بنودأ وتفسيراته بشكل عام عرضة للتتيير وف

ومما تقدم نرى أن هناك تحووالا كبيوراا حقيقيواا فوي السياسوية األمريكيوة تجواأ 
 : المنطقة العربية، ويرى الباحث أن أسباب هذا التحول هي
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تتيور النظوورة األمريكيووة للمنطقووة العربيووة والتعاموول معهووا كعوودو، خصوصوواا بعوود  -1
 . 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

وصول اليمين المسويحي المتطورف إلوى سودة الحكوم فوي البيوت األبويض، وهوو  -2
تيوووار معوووروف بتأييووودأ ومناصووورته إلسووورائيل، وقووود سوووبق وتحووودثنا عنوووه فوووي الفصووول 

 . األول من هذا البحث
رتبووووة اإلدارة األمريكيووووة الحاليووووة فووووي إعووووادة انتخابهووووا لفتوووورة ثانيووووة، موووون جووووراء  -3

وعلوى . مظواهر فشولها فوي السياسوة الداخليوة اختالقها ألزموات خارجيوة تتطوي بهوا
مووا هووو معووروف فووان برنووامج أي إدارة أمريكيووة فووي أثنوواء فتوورة الرئاسووة األولووى هووو 

وبعوووود أن تحقووووق لهووووا ذلووووك نالحووووظ 367.العموووول علووووى إعووووادة انتخابهووووا لفتوووورة ثانيووووة
استمرارها في سياستها، التي أدت إلى ازدياد المعارضة الداخلية لها، وخاصة مو  

 . الديمقراطيين على الكونجرسسيطرة 
ونرى أن األمن والسالم واالستقرار الدائم لدول الشرق األوسط وشعوبه ال 

 : يتحقق إال فيما يلي
اإلسورائيلي، علوى أسواس الشورعية  -وض  نهايوة عادلوة ودائموة للصوراع العربوي -

 . الدولية وقرارات األمم المتحدة
كري للعوووووراق، وسوووووحب قواعووووودها مووووون إنهووووواء الواليوووووات المتحووووودة احتاللهوووووا العسووووو -

 . المنطقة
وقف التدخل األمريكي في الشؤون الداخلية لدول الشورق األوسوط، هوذا التودخل  -

الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة عدم االستقرار السياسي واالجتماعي، عبر إثوارة الفوتن 
 . إلي..العرقية والطائفية والدينية

                                                 
،  يلدول 11السياسة األمريكية تجاه المنطقدة العربيدة بعدد  حدداث ، (2002)، سيدعلي - 367

 .15سبتمبر، ي 28، تاريي 287، العدداألهرام العربيمجلة 
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سوالمي لمواجهوة الضوتوط الجديودة وهنا تبرز ضرورة تفعيل الدور العربي واإل
ضووود الووودول العربيوووة واإلسوووالمية، وذلوووك عووون طريوووق اسوووتتالل مثلوووث القووووة العربوووي 

 368:المتمثل في
 واالسووتثمارات العربيووة فوي الوودول التربيوة، وخاصووة الواليووات  الدنفط العربددي

وذلووك باسووتخدام سووالح الوونفط العربووي كوسوويلة ضووتط : المتحوودة األمريكيووة
بوقف ضخه، أو على األقل التقليل من كميات الضي عن طريق التلويح 

ن كووان  لفتوورة معينووة وذلووك كنوووع موون رد الفعوول علووى السياسووة األمريكيووة، وا 
هووذا السووالح كووي يووتم تفعيلووه البوود موون القضوواء علووى تبعيووة الوودول النفطيووة 
المفرطووة للواليووات المتحوودة ، أي أن هووذا الخيووار مؤجوول ومرهووون باسووتعادة 

 . دتها وخروج القوات األجنبية من أراضيهاالدول النفطية سيا
 فالمقاومة هي قودر وليسوت خيواراا، هكوذا علمتنوا دروس التواريي  :المقاومة

بفعل تأمل جذور العالقوة بوين التورب واألموة العربيوة واإلسوالمية منوذ بودء 
، ومووا زال الصووراع مسووتمراا (1291-1096)الحووروب الصووليبية فووي الفتوورة 
ع دام بوووين حضوووارتين وثقوووافتين مختلفتوووين قلبووواا بوووين الجبهتوووين، وهوووو صووورا

وقالبووووواا، ألن هووووودف الحضوووووارة العربيوووووة واإلسوووووالمية يتمثووووول فوووووي النهضوووووة 
والتحووورر والسووومو األخالقوووي، فوووي حوووين نجووود أن هووودف الحضوووارة التربيوووة 
ينصوووووب علوووووى الهيمنوووووة علوووووى المنطقوووووة العربيوووووة واإلسوووووالمية وامتصووووواي 

 .خيراتها

 لمقاطعووة للبضووائ  األمريكيووة وشووركاتها البوود موون تقويووة سووالح ا :المقاطعددة
فوووي الوووبالد العربيوووة، علوووى أن يتوووزامن ذلوووك مووو  تفعيووول دور لجوووان مقاوموووة 
التطبيوو ، ويكووون التووزامن عوون طريووق التأكيوود علووى التوورابط بووين التصوووعيد 
ضد الوجود األمريكي فوي الوبالد العربيوة واإلسوالمية وبوين مقاطعوة السول  

                                                 
مكتبوة : ، القواهرةبدن الدنمدن األفغداني إلدى .. قر ن وسديف، (2002)، رفعت سيد حمد - 368

 .33مدبولي، ي
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أما علوى . ، هذا على الصعيد الشعبيوالبضائ  األمريكية من جهة أخرى
الصعيد الرسمي ف نه ال سبيل إلى توليد أي فعل محورك أو انتظوار نتوائج 
إيجابيووة موون أي قمووة عربيووة أو إسووالمية مووا لووم تترسووي قبلهووا أربوو  قناعووات 

 : أساسية في أذهان القيادات وهي

صوووياتة إن الواليووات المتحووودة جووادة فوووي تنفيووذ سياسوووتها الراميووة إلوووى إعووادة  -
موووازين القوووى والمصووالح فووي منطقووة الوسووط اإلسووالمي الممتوودة موون دول آسوويا 
الوسطى شماالا إلوى الصوومال جنوبواا، ومون ماليزيوا شورقاا إلوى موريتانيوا تربواا، 
ن ذلووووك كلوووووه يجوووووري تحووووت ذريعوووووة مكافحوووووة اإلرهوووواب، ويوووووتم علوووووى حسووووواب  وا 

 . مصالحنا الوطنية بالدرجة األولى
يووووة واإلسووووالمية سووووتطولها سياسووووة الواليووووات المتحوووودة إن معظووووم الوووودول العرب -

ن  يووران وباكسووتان، وا  الهجوميووة، وال سوويما سووورية ولبنووان ومصوور والسووعودية وا 
الواليات المتحدة لن تتورع عن تقويض بعض النظم السياسية في دول عربية 
سوووالمية حليفووووة وصوووديقة لهووووا واالستعاضوووة عوووون حكامهوووا الحوووواليين بوووواخرين  وا 

 . ألمركة ومتطلباته السياسية واالقتصادية واألمنيةيالئمون عصر ا
إن الودول العربيووة واإلسوالمية تملووك إمكانوات وأوراقوواا بالتوة األهميووة والتووأثير  -

إذا موووا اسوووتخدمت فوووي الصوووراع شوووريطة توليووود إرادة سياسوووية للتخطووويط الحكووويم 
ن فووي مقوودورها تاليواا تعطيوول المخططووات األمريكيووة ومكائوو د والفعول الشووجاع، وا 

وموووون هووووذأ األوراق اسووووتخدام سووووالح الوووونفط، والسووووعي إلقامووووة تفوووواهم . إسوووورائيل
يووران، بالتعوواون موو  منظمووات المقاومووة فووي  اسووتراتيجي بووين سووورية والعووراق وا 

 . فلسطين والعراق ولبنان
إن هزيموة المقاوموة فوي لبنووان والعوراق وفلسوطين، سووتحول إسورائيل إلوى قوووة  -

يهوودد مصووالح كوول موون مصوور والسووعودية  مركزيووة كبوورى فووي المنطقووة، وهووو مووا
يران، ويضعف سورية ولبنان بالدرجة األولى  .وا 

الواليات المتحدة تسعى إلى خلق حالة دائمة من التوتر العالمي، أي حالوة  -
 .  من الحرب المحدودة الدائمة
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وأخيووووراا فوووو ن مواجهووووة السياسووووة األمريكيووووة ال يمكوووون أن تووووتم، إال بتحقيووووق 
العربووي واإلسووالمي، وبالرهووان علووى ميووزان اإلرادات  أقصووى درجووات التضووامن

الثوريوووة، بوووودالا موووون ميوووزان القوووووى العسووووكرية، لكسووور إرادة العوووودو وحملووووه علووووى 
ن أية جهود عربية للتتييور فوي الموقوف األمريكوي، دون تتييور فوي . التراج  وا 

الوض  العربي هي إضواعة للوقوت، فالسياسوة األمريكيوة تتتيور بتتيور الوضو  
ن علووى  العربوي، وعنوودما تتووأثر المصوالح األمريكيووة فووي الودول العربيووة سوولباا، وا 

الشووووووعوب العربيووووووة تفعيوووووول المقاطعووووووة العربيووووووة الشووووووعبية والرسوووووومية إلسوووووورائيل 
لتووووواء كووووول مظووووواهر التطبيووووو  مووووو  العووووودو  وللشوووووركات والبضوووووائ  األمريكيوووووة، وا 

 . الصهيوني
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  :الخاتمة
نوود الواليووات المتحوودة فكوورة قديمووة متجووددة، إن فكوورة السوويطرة علووى العووالم ع

فتووووارة توووودخلت تحووووت ذريعووووة التوووودخل اإلنسوووواني وتووووارة أخوووورى تحووووت ذريعووووة حقوووووق 
اإلنسان، وتارة ثالثوة تحوت تطواء مكافحوة اإلرهواب الوذي تحصودأ كنتيجوة لودعمها 

 . له
وأركان إدارته يجمعهوم قاسوم مشوترك هوو جهلهوم للتواريي  بوشإن الرئيس 

دروسه واالفتراض الواهم بالسيطرة األبدية للواليات المتحدة على  وعدم اإلفادة من
 . العالم

انقالبواا علوى المفواهيم  2001لقد شوكلت أحوداث الحوادي عشور مون أيلوول 
، 1945التي قامت عليها العالقات الدولية منذ نهاية الحرب العالميوة الثانيوة عوام 

، (حوووودة ومجلوووووس أمنهوووووااألموووووم المت)وخصوصوووواا لجهوووووة إنشووووواء المنظمووووات الدوليوووووة 
واالتفاقووات الدوليووة علووى مجموول العالقووات التووي يجووب أن تسووود بووين الوودول، وحوول 

 . النزاعات بالطرق السلمية والوسائل الدبلوماسية واحترام سيادة الدول والشعوب
بمسووتجدين توقوو  الكثيوور موون المحللووين  2001أيلووول  11وجوواءت أحووداث 

 . اسي والتكامل االقتصادي العربيأن يسهما بالدف  باتجاأ التضامن السي

أصووووبح العوووورب كلهووووم مسووووتهدفين، وسووووقطت فووووي لحظووووة واحوووودة كوووول : فموووون جهووووة
 . التمايزات فيما بين المواطنين العرب على أساس الجنسيات التي يحملونها

لوووم يعووود الوجوووود فوووي التووورب مأمونووواا سوووواء بالنسوووبة لالسوووتثمارات : ومووون جهوووة ثانيوووة
د، مما أعطى أموالا فوي أن تعوود األمووال المهواجرة إلوى والودائ  أم للعقول والسواع

 . أوطانها األصلية
وألن العووورب لوووم يسوووتوعبوا الصووودمة التوووي حووودثت فوووي العوووالم بعووود الحوووادي 
عشوور موون أيلووول فقوود قوودر لهووم أن يوودفعوا فاتورتهووا فووي إطووار التضووليل المتعموود فووي 

اسوتثمرت إسورائيل طمس الحدود الفاصلة بين الحوق العربوي والباطول اإلسورائيلي، و 
هووذأ األحووداث علووى نحووو جعوول موون إسوورائيل أحوود العناصوور الرئيسووة فووي موودخالت 

 . القرار األمريكي
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 -واليوم يعيش الوطن العربي حالة من الوهن والعجز، فالخالفات العربيوة
العربيووة الزالووت مسووتمرة بوول وفووي ازديوواد، وهنوواك أزمووة فووي عالقووة النخووب العربيووة 

أزمووة ثقووة فوووي العالقووة بووين النخبوووة الحاكمووة والجمووواهير ببعضووها الووبعض، وهنووواك 
العربية، ثم هناك أزمة علوى مسوتوى المؤسسوات مون حيوث عودم كفايوة المؤسسوات 

باإلضافة إلى ما سبق، ف ن . القائمة، وعدم فعاليتها في أداء وظائفها المنوطة بها
عبارة أخرى، ب. عدداا من أنظمة الحكم العربية تعاني إلى حد ما من أزمة الشرعية

يمكوون القووول بووأن الواقوو  العربووي يعوواني موون نوووع موون االسووترخاء والضووعف، وفتووور 
 . وهنا البد من أن نعترف بهذأ الحقيقة لمعالجتها. الحماس

وال بدي من االعتراف بأن الصورة السلبية عن العرب ليسوت نتيجوة قصوور 
نمووا هووي نتيجووة ألن الحالووة العربيووة ذاتهوو ا ليسووت صووحيحة، فووي المعلومووات فقووط، وا 

فمن المدهش أن الصوورة السولبية عون العورب ال توزال مسوتمرة، وربموا توزداد عمقواا، 
فوي الوقوت الوذي يتزايود فيوه الوجووود العربوي واإلسوالمي فوي العوالم التربوي، وتتوورابط 
فيووه المصووالح التربيووة والعربيووة أكثوور موون أي وقووت مضووى، وخاصووة عنوود المقارنووة 

 . ب سرائيل
أيلووول مهيووأة لتبنووي الرؤيووة  11ة األمريكيووة بعوود أحووداث لقوود كانووت األرضووي

عموا  لاإلسرائيلية وتقبلها واحتسبت أن ماجرى علوى األراضوي األمريكيوة ال ينفصو
تتعرض له إسرائيل فوي األراضوي الفلسوطينية التوي أصوبحت تعودها ليسوت أراضوي 

 . محتلة ولكنها أراض متنازع عليها
وتطبيووق شوورعة األمووم المتحوودة وتمثوول قضووية الوودفاع عوون حقوووق اإلنسووان 

أحد االدعواءات األساسوية فوي السياسوة الخارجيوة األمريكيوة، ويكواد ال يخلوو تقريور 
سوونوي أمريكووي موون التركيووز علووى خوورق حقوووق اإلنسووان وانتهوواك حريتووه وكرامتووه، 

وهنوا نشوير إلوى أن شوروط تكيوون . فضالا عن تياب الحقووق الديمقراطيوة للموواطن
ها في العالم العربي عمليوة سياسوية اجتماعيوة فكريوة اقتصوادية الديمقراطية وانتشار 

داخلية أوالا وأساساا، بل إن الواليات المتحدة أعاقت عملياا المحاوالت الديموقراطية 
عبووور دعمهوووا وتأييووودها لألنظموووة الديكتاتوريوووة فوووي المنطقوووة منوووذ خمسوووينيات القووورن 
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ن خطووورة سياسووة المحووافظين الجوود. الماضووي حتووى اليوووم د فووي المنطقووة، تتجلووى وا 
في انحيازها الكامل للكيان الصهيوني، وسوعيها المسوتمر إلوى تفتيوت المنطقوة إلوى 
مكوناتهووا اإلثنيوووة والقبليوووة والطائفيوووة مموووا يوووؤدي إلوووى انووودالع نزاعوووات أهليوووة تجعووول 

 . إعادة توحيد الدولة أو بنائها مناالا بعيداا 
إقامووووة إمبراطوريتهووووا  إن هوووذأ السياسووووة ال تسوووواعد الواليووووات المتحوووودة علووووى

فكلموووا زاد . بمقووودار موووا سوووتؤدي إلوووى مقاوموووات متتاليوووة مووون الشوووعوب العربيوووة لهوووا
االعتمواد علووى الحوول العسوكري لمشوواكل الشوورق األوسوط، تصوواعدت المقاومووة ضوود 

 . الوجود األمريكي في المنطقة
لقد فوتت اإلدارة األمريكية فرصوة ثمينوة بتوجههوا المنفورد، وخسورت دعمواا 

. اا يصووعب كثيووراا اسووتعادته بعوودما وضووعت عقيوودتها الجديوودة موضوو  التطبيووقعالميوو
فوووالحرب األمريكيوووة علوووى اإلرهووواب لوووم تحقوووق نجاحووواا، وقووود ال تحققوووه دون مراجعوووة 
السياسة األمريكية الراهنة التي تعتمد علوى القووة وحودها، بينموا ينتظور العوالم منهوا 

 . ن مخزوناا لإلرهابإصالح االختالالت التي تنتج ظلماا وفقراا يمثال
واليوم ف ن الواليات المتحدة ينظر إليها، في معظم أنحاء العالم، بوصوفها 

ن ازديووووواد . دولوووووة إرهابيوووووة مووووون الطوووووراز األول، ولهوووووذا االتهوووووام أسوووووبابه الوجيهوووووة وا 
الهجمووات اإلرهابيووة ضوود المصووالح األمريكيووة فووي الخووارج تعوود مؤشووراا مهموواا لتنووامي 

ت المتحوودة، لعوودم مراعاتهووا لقواعوود العدالووة والشوورعية الدوليووة العووداء العووالمي للواليووا
في تعاملهوا مو  القضوايا الدوليوة المهموة، فهوي تسوعى إلوى ممارسوة هيمنوة صوارمة 

 . على مقدرات العالم، وهو ما تؤكد عليه استراتيجية األمن القومي األمريكي
ليوة للودول، إن الواليات المتحدة تريد إرساء مبدأ التدخل فوي الشوؤون الداخ

واالعتوداء علووى سوويادتها الوطنيوة، وشوون حووروب ضودها بوودعوى مكافحووة اإلرهوواب، 
وتوورى ضوورورة اسووتبدال السوويادة . أو تعوورض أموون هووذأ الدولووة     أو تلووك للخطوور

الوطنيوة بالسويادة المشوروطة التوي تمونح الواليوات المتحودة بمقتضواها لنفسوها الحووق 
إدراكهووا وجووود تخوواذل موون جانووب الوونظم فووي التوودخل فووي أيووة بقعووة موون العووالم حووال 
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القائمووة عوون معوواداة اإلرهوواب، وهووو مووا يمثوول خطووورة شووديدة نظووراا إلمكانيووة شوويوع 
 .الفوضى، بذريعة محاربة اإلرهاب

سوووتكون أفضووول حووواالا لوووو اتبعوووت اسوووتراتيجية  ونووورى أن الواليوووات المتحووودة 
ة التووي تزيوود موون الدبلوماسووية الوقائيووة فووي الشوورق األوسووط ولوويس الضووربة االسووتباقي

 .االحتقان في المنطقة
إن اإلرهووواب هوووو حووورب الضوووعفاء الوووذين لوووم تعووود أموووامهم فرصوووة لمواجهوووة 

 ". سالح اإلرهاب"القوى الكبرى التي ترعب الجمي ، سوى بسالح وحيد هو 
سوووويظل يومووواا فاصووووالا فووووي  2001وأخيوووراا فوووو ن الحوووادي عشوووور موووون أيلوووول  

 ". ية األمن األمريكينظر "التاريي األمريكي، ألنه يوم سقوط 
 

 : النتائج التي توصل إليها الباحث
من خالل ما تم عرضه يمكن اإلشارة إلوى أهوم النتوائج التوي توصول إليهوا 

 : الباحث، وهي
يصعب الحديث عن تتير من حيث الجوهر في موقوف اإلدارة األمريكيوة مون  -1

لكوون . ل عنووه قبلووهأيلووو  11جملووة القضووايا اإلقليميووة والدوليووة موضوو  اهتمامهووا بعوود 
. يمكوون الحووديث عوون تتيوور موون جهووة الدرجووة فووي موقفهووا موون هووذأ القضووايا ذاتهووا

" اإلرهووواب"فأحوووداث أيلوووول أعوووادت ترتيوووب أولويوووات السياسوووة األمريكيوووة، إذ أصوووبح 
وكيفية محاربته والتصدي له، أبرز القضايا والموضوعات التي باتوت تشوتل ذهون 

االهتمووووام األمريكووووي بعمليووووة السووووالم  فووووي حووووين تراجوووو . صووووان  القوووورار األمريكووووي
. األمريكية ةوزاد االهتمام بتأمين مصادر النفط على السياس. اإلسرائيلية -العربية

إن الحووروب التووي خاضووتها الواليووات المتحوودة فووي كوول موون : حتووى إنووه يمكوون القووول
، Unocalأفتانسووتان والعووراق هووي حووروب بالنيابووة عوون شووركة البتوورول األمريكيووة 

 . متيازات االحتكارية في بحر قزوينصاحبة اال
 11إن العالقووات العربيووة األمريكيووة لووم تموور بمرحلووة أسوووأ موون مرحلووة مووا بعوود  -2

، فالتوودهور الووذي حوودث فووي هووذأ العالقووات امتوود إلووى الوودول العربيووة 2001أيلووول 
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ن كوان بودرجات مختلفوة بطبيعوة  جميعها، ومنها تلك الصديقة للواليات المتحدة، وا 
 . الحال

بعوود االحووتالل األمريكووي للعووراق، صوورح مسووؤولوا اإلدارة أن الهوودف القووادم هووو  -3
سورية، والالفت أن الفرقة الرابعة المدرعة التي تأخر وصولها إلوى العوراق إلوى موا 
بعوود انتهوواء الحوورب، بسووبب التمنوو  التركووي، أموورت باالسووتعداد للزحووف إلووى سووورية 

ضوووة رجحوووت العوووزوف عووون ذلوووك لكووون حسوووابات داخليوووة مح. 2003نهايوووة نيسوووان 
ولكووون بعووود تشوووكل المقاوموووة العراقيوووة المسووولحة نجووود أن الواليوووات المتحووودة . الخيوووار

يران وتطلب مساعدتهما في العوراق، وقود أكود  أصبحت تسعى للحوار م  سورية وا 
يوران إليجواد حول للمووأزق  هداملتون -بيكدرتقريور  علوى أهميوة الحووار مو  سوورية وا 

 . األمريكي في العراق
الواق  الراهن ال يشير إلى إمكانية حدوث تتيير في بنية النظام الدولي القوائم  -4

 . حالياا 
 . التفوق العسكري األمريكي هو الدعامة التي يرتكز عليها القطب الوحيد -5
وأخيوووراا البووود مووون التأكيووود علوووى التبووواين الواضوووح فوووي السياسوووة األمريكيوووة بوووين  -6

عوة األمريكيوة لحمايوة حقووق اإلنسوان، وممارسوة األقوال واألفعوال، ومثوال ذلوك الود
 (. في سجن أبو تريب)أقصى درجات انتهاك هذأ الحقوق 

 
 : التوصياتالمقترحات و 

أيلوووول  11مووون خوووالل دراسوووتنا للسياسوووة الخارجيوووة األمريكيوووة بعووود أحوووداث 
وحتووى وقتنوووا الحاضوور، يتبوووين لنوووا أن هووذأ السياسوووة هووي سياسوووة عنصووورية  2001

وللقانون الدولي، ولمواجهة هذأ الهجموة االسوتعمارية األمريكيوة ال مخالفة للمنطق 
 : بد من

تعزيووز الوحوودة الوطنيووة، وبووث ثقافووة الحوووار، والعموول علووى اسووتقطاب المعارضووة  -
الوطنيووووة لتكووووون شووووريكاا فووووي الوووودفاع عوووون الوووووطن، ال أداة بيوووود المحتوووول، وفضوووووح 

 . جارتباطات المعارضة تير الوطنية التي تتعاون م  الخار 
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 . تنمية سياسات اإلصالح اإلداري والسياسي دون أن يكون هناك تدخل أجنبي -
 . تقوية وتنمية قدراتنا العسكرية الدفاعية، لتحرير أراضينا المحتلة -
إنشاء وحدة دراسات أمريكية متخصصة، من أجل تقديم الخبرة الالزموة لصوان   -

ت خريجوي الجامعوات األمريكيوة وهنا نؤكد على ضرورة االستفادة من خبرا. القرار
 .المتخصصين في مجال العلوم السياسية والعالقات الدولية على وجه التحديد

دعم مراكز البحوث العلمية بما يكفل االعتماد على الذات اقتصوادياا وعسوكرياا،  -
والعموول علووى الحوود موون هجوورة العقووول إلووى الخووارج موون خووالل توووفير فووري عموول 

 . ياا حقيقية لهم ودعمهم ماد
تفادي االتجاأ نحو مواجهة عسكرية م  الواليات المتحدة، م  األخوذ باالعتبوار  -

احتمال قيام هذأ الحرب، وهو ما يتطلب بناء قوة عسكرية فعالة ولها مصداقيتها، 
 . ومنها نظم التسلح تير التقليدي

تعزيووووز العالقووووات موووو  دول الجوووووار، ولبنووووان علووووى وجووووه الخصوووووي، لتفويووووت  -
 .لى الترب من خلق جبهة معادية لسورية من جهة لبنانالفرصة ع

االستمرار في دعم المقاومة اللبنانيوة والعراقيوة، ألن هزيموة هوذأ المقاوموة يعنوي  -
 .محاصرة النظام الوطني في سورية

 . علينا أن نتوق  قدوم أيام صعبة، وأن نتهيأ لمرحلة طويلة من الصمود -
 . والكشف عن الرفض اإلسرائيلي للسالمضرورة مواصلة الجهود السلمية،  -
، واسووووتخدامه كورقووووة رابحووووة /1559/اسووووتتالل التنفيووووذ السوووووري للقوووورار الوووودولي  -

 . للضتط باتجاأ إجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية
العربيووة فووي إطووار الجامعووة  -تعزيووز التضووامن العربووي، وحوول الخالفووات العربيووة -

ن دائورة العالقوات الثنائيوة وتوسويعها الحقواا، والتركيوز العربية، ويفضل االنطوالق مو
  . على ا ليات االقتصادية واالجتماعية أوالا 

تحوووديث الخطووواب اإلعالموووي العربوووي سياسوووياا وثقافيووواا ودينيووواا، بوصوووفه ضووورورة  -
 . عربية وليس مطلباا خارجياا 
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رد الحري على أن يكون العورب فوي موقوف المبوادرة والفعول ولويس فوي موقوف  -
الفعل، ومعالجوة ثتورات العمول العربوي المشوترك، والتحودث مو  القووى الدوليوة بلتوة 
واحدة، ومساندة الجامعة العربية على أنها اإلطار وا لية الجماعية لحماية األمون 
القوووومي العربوووي، ودعوووم مصوووادرها المخصصوووة لتمويووول مشوووروعات العمووول العربوووي 

 .المشترك
دولي لفكووورة ضوورورة قيوووام دولووة فلسوووطينية مسوووتقلة اسووتثمار التأييووود األمريكووي والووو -

 . وللمبادرة العربية األخيرة والبناء على ذلك التأييد
العمل على الساحة األمريكية والخطاب الفعال والمقنو  مو  مؤسسواتها المختلفوة  -

 . هو ضرورة حيوية
تعزيوووز دور المجتمووو  المووودني فوووي الووووطن العربوووي، وتعزيوووز ثقافوووة الديموقراطيوووة  -
 . حقوق اإلنسان وقبول الرأي ا خرو 
تفعيوول الدبلوماسووية الشوووعبية العربيووة والتواصوول مووو  مؤسسووات المجتموو  المووودني  -

 . العالمي
تفعيوول دور البعثووات الدبلوماسووية العربيووة، والمراكووز الثقافيووة العربيووة فووي التوورب،  -

 . لنقل صورة حقيقية عن العرب واإلسالم
يوران، العمل على االستفادة من القو  - ة اإليرانية وتعزيز الثقة بين الدول العربية وا 

 . واالستفادة من العالقات السورية اإليرانية في هذا المجال
تفعيوووول العالقووووات العربيووووة موووو  الوووودول العظمووووى، كروسوووويا والصووووين لمنوووو  إنفووووراد  -

 . الواليات المتحدة وسيطرتها على السياسة الدولية
ى الووودول الدائموووة العضووووية فوووي مجلوووس السوووعي لووودى دول العوووالم، وخاصوووة لووود -

 . األمن لتطبيق القرارات الدولية التي لم تلتزم إسرائيل بتطبيقها
تشجي  االتحاد األوروبوي علوى لعوب دور أكبور فوي العمليوة السولمية فوي الشورق  -

 . األوسط
العموول علووى تحسووين العالقووات موو  تركيووا، بمووا يخوودم مصووالح الشووعبين العربووي  -

 . والتركي
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عي لوودى المحافوول الدوليووة لجعوول منطقووة الشوورق األوسووط منطقووة خاليووة موون السوو -
 . أسلحة الدمار الشامل

االستمرار بالسعي لعقد مؤتمر دولي يعرف اإلرهاب، ويوضح الفرق بينه وبوين  -
 . المقاومة المشروعة لتحرير األرض المحتلة

اسوووتثمارها العمووول علوووى االسوووتمرار فوووي نقووول وتووووطين التكنولوجيوووا فوووي بالدنوووا، و  -
بالشوووكل األمثووول وبموووا يحقوووق دعوووم التنميوووة الشووواملة بموووا يواكوووب العصووور الحوووديث 

 . ومتتيراته
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 (:         النتما    في        ل فا   ألم يكية:1 لملح   ق )
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   ،305م س عة  إلمب     ية  ألم يكية،  ليه    ألم يكي     لل بي  لصهي ني . 
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 (1)الملحق رقم
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( 1 لملح   ق  )
   سا   ل اليا   لمتح    ألم يكية

 
.  1797-1789ج      شن  ،  تحا  ،  -1
 . 1801-1797ج      م ،  تحا  ،  -2

 . 1809-1801ت ما  جف س  ،  يمق   ي- جمه   ،  -3

 . 1817-1809جيم  ما يس  ،  يمق   ي- جمه   ،  -4

 . 1825-1817جيم  م ن  ،  يمق   ي- جمه   ،  -5

 . 1829-1825ج   كين     م ،  يمق   ي،  -6

 . 1837-1829 ن    جاكس  ،  يمق   ي،  -7

 . 1841-1837ما ت  فا  م  ي ،  يمق   ي،  -8

 . 1841 ليا  ها يس    ل يج،  -9

.  1845-1841- ج   تيل  ،  يمق   ي، 10
.  1849-1845- جيم  ن ك  ب ل ،  يمق   ي، 11
.  1850-1849-  كا   تيل    ل يج، 12
.  1853-1850- ميال   فيلم    ل يج، 13
.  1857-1853- ف  نكلي  بي  ،  يمق   ي، 14
.  1861-1857- جيم  ب كانا ،  يمق   ي، 15
.  1865-1861-  ب  ها  لنك ل ، جمه   ، 16
.  1869-1865-  ن    ج نس  ، جمه   ، 17
.  1877-1869-   ليسي  سمبس   ت  ن ، جمه   ، 18
.  1880-1877-      ف     يتشا   ها ، جمه   ، 19
.  1880- جيم   ب    تا فيل ، جمه   ، 20
.  1885-1881- شيست   ال    ث ، جمه   ، 21
.  1889-1885- ت  ف  كليفالن ،  يمق   ي، 22
.  1889-1889- بنيامي  ها يس  ، جمه   ، 23
.  1901-1889-  يليا  ما  كينلي، جمه   ، 24

                                                 
  مش :      أل  ئل،  ل اليا   لمتح    ألم يكية م   لخيمة  لى  المب     ية(، 2002،  ي  علي)حس  ،
 196-197  .
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 . 1909-1901ثيودور روزفلت، جمهوري،  -25
 . 1913-1909وليم هارد تافت، جمهوري،  -26
 . 1921-1913ولسون، ديمقراطي، وودرو  -27
 . 1923-1921وارن تاماليل هاردنغ، جمهوري،  -28
 . 1929-1923كالفن كوليدج، جمهوري،  -29
 . 1933-1929هربرت كالرك هوفر، جمهوري،  -30
 . 1945-1933فرانكلين ديالنو روزفلت، ديمقراطي،  -31
 . 1953-1945ترومان، ديمقراطي، .س.هاري -32
 . 1961-1953ايفيد آيزنهاور، جمهوري، دوايت د -33
 . 1963-1961جون نينز جيرالد كينيدي، ديمقراطي،  -34
 . 1969-1963ليندون جونسون، ديمقراطي،  -35
 . 1974-1969ريتشارد نيكسون، جمهوري،  -36
 . 1976-1974جيرالد فورد، جمهوري،  -37
 . 1981-1977جيمي كارتر، ديمقراطي،  -38
 . 1989-1981ان، جمهوري، رونالد ريت -39
 . 1994-1990جورج بوش األب، جمهوري،  -40
 . 2001-1994وليم بيل كلينتون، ديمقراطي،  -41
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    (:3)الملحق رقم
 :االنتماءات في وزارة الخارجية األمريكية خالل والية الرئيس بوش األولى
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 النتما    في        لخا جية  ألم يكية

 

خالل  الية  ل ئي  ب    أل لى 
 

 

 

 

 

94%

4%2%

يهودي

يميني متشدد

يهودي/يميني متشدد

 

                                                
   ،306م س عة  المب     ية  ألم يكية،  ليه    ألم يكي     لل بي   لصهي ني  . 
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قرن من التدخالت العسكرية األمريكية (              4)الملحق رقم 

369
 

 
رقم 
 التدخل

 كيفية التدخل عام التدخل الدولة

هندي األكوتاس  300قتل . قوات أرضية 1890 داكوتا الجنوبية 1
 .في واندود كني

حماية المصالح في بوانيس . قوات أرضية 1890 األرجنتين 2
 .أيرس

اجهة بين البحرية مو . قوات أرضية 1891 تشيلي 3
 .والمتمردين المحليين

قم  ثورة العمال السود في . قوات أرضية 1891 هاييتي 4
 .جزيرة ناقاسا من قبل الواليات المتحدة

الجيش يقم  المضربين في . قوات أرضية 1892 أيداهو 5
 .مناجم الفضة

 

ضم المملكة . قوات بحرية، قوات أرضية 1893 هاوي 6
 .المستقلة

قوات أرضية، قم  المضربين في سكك  1894 اتوشيك 7
 .قتيالا  340الحديد و

 .لمدة شهر( بلوفيلد)قوات أرضية، احتالل  1895-1894 نيكاراتوا 8

قوات بحرية، قوات أرضية، دخول قوات  1895-1894 الصين 9
 .المارينز

                                                 
369

، شوؤون األوسوط، قدرن مدن التددخالت العسدكرية األميركيدة، (2003)، زولتوان روسدمان - 
 .82-72، ربي ،ي110العدد 
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قوات أرضية، توقيف لقوات مارينز في سيؤول  1896-1894 كوريا 10
 .لنزاعفي أثناء ا

قوات بحرية، قوات أرضية، دخول المارينز  1895 باناما 11
 .إلى الريف الكولومبي

قوات أرضية، دخول قوات المارينز إلى  1896 نيكاراتوا 12
 .مرفأ كورينتو

قوات أرضية، القوات األجنبية تحار  1900-1898 الصين 13
 ".بوكسيرز"الو

أرضية، االستيالء على قوات بحرية، قوات  1910-1898 الفلبين 14
ألف  600الفلبين، الممتلكات اإلسبانية، 

 .قتيل فلبيني

قوات بحرية، قوات أرضية، االستيالء على  1902-1898 كوبا 15
قاعدة بحرية ال تزال . كوبا، استحواذ إسباني

 . موجودة

قوات بحرية، قوات أرضية، االستيالء على  1898 بورتوريكو 16
إسباني، استمرار بورتوريكو، استحواذ 

 . االحتالل

قوات بحرية، قوات أرضية، االستيالء على  1898 توام 17
توام، استحواذ إسباني، ال تزال مستعملة 

 . كقاعدة

قوات أرضية، الجيش يواجه هنود  1898 مينيزوتا 18
 . في لييش اليك( شيبيواس)الو

سان "قوات أرضية، دخول المارينز إلى مرفأ  1898 نيكاراتوا 19
 ". سور خوان ديل

قوات أرضية، الجيش يحتل منجم  1901-1899 أيداهو 20
 ". كوردالين"

قوات أرضية، الجيش يقم  ثورة هنود  1901 أوكالهوما 21
 ".الكريكس"

قوات بحرية، قوات أرضية، فصل باناما  1904-1901 باناما 22
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، وضم منطقة 1903عن كولومبيا في عام 
 .          1991ة ولتاي1914القناة عام 

 . قوات أرضية، تدخل المارينز في الثورة 1903 هوندوراس 23

قوات أرضية، حماية المصالح األمريكية  1904-1903 الدومينيك 24
 . المهددة من الثورة

قوات أرضية، دخول قوات المارينز في  1905-1904 كوريا 25
 . أثناء الحرب بين اليابان وروسيا

إنزال قوات المارينز في الوقت الذي كانت  1909-1906 كوبا 26
 .البالد تجري فيه انتخاباتها الديمقراطية

دبلوماسية "قوات أرضية، نشوء برتوكول  1907 نيكاراتوا 27
 ". الدوالر

قوات أرضية،إنزال قوات المارينز في أثناء  1907 هوندوراس  28
 . الحرب م  نيكاراتوا

تدخل قوات المارينز أثناء  قوات أرضية، 1908 باناما 29
 . مواجهات انتخابية

قوات أرضية، إنزال قوات المارينز في بلو   1910 نيكاراتوا 30
 . فيلدز  وكورينتو

قوات أرضية، حماية المصالح األميركية  1911 هوندوراس 31
 . المهددة من قبل الحرب األهلية

ل دائم م  قوات بحرية، قوات أرضية، احتال 1941-1911 الصين  32
 وقوع انفجارات قوية

قوات أرضية، حماية المصالح األميركية  1912 كوبا 33
 . في هافانا

قوات أرضية، إنزال قوات المارينز في أثناء  1912 باناما 34
 . االنتخابات

قوات أرضية، قوات المارينز تحمي  1912 هوندوراس 35
 . المصالح االقتصادية األميركية

قوات أرضية، قصف دائم، عشرون سنة  1933-1912 نيكاراتوا 36
 . من االحتالل، معارك م  الثوار
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قوات بحرية، إخالء القوات األميركية في  1913 المكسيك 37
 . أثناء الثورة

قوات بحرية، معارك إلى جانب الثوار  1914 الدومينيك  38
 . لالستيالء على السان دومينيك

الجيش أوقف إضراب عمال  قوات أرضية، 1914 كولورادو 39
 . المناجم

قوات بحرية، قوات أرضية، سلسلة تدخالت  1918-1914 المكسيك 40
 . ضد الوطنيين

قوات أرضية، قصف متواصل، تسعة عشر  1934-1914 هاييتي  41
 . عاماا من االحتالل تلت محاوالت التمرد

من  سنوات من االحتالل 8قوات أرضية،  1924-1916 الدومينيك  42
 .قبل المارينز

قوات أرضية، احتالل عسكري، خضوع لنظام  1933-1917 كوبا 43
  .االقتصادية الحماية

الحرب العالمية  44
 األولى

قوات بحرية، قوات أرضية، معارك ضد  1917-1918
 . ألمانيا

قوات بحرية، قوات أرضية، خمسة إنزاالت  1922-1918 روسيا 45
 ".نالبولوشفيي"بحرية لمحاربة 

قوات أرضية، عمليات بوليسية في المشاكل  1920-1918 باناما 46
 التي أعقبت االنتخابات 

" رالماسي"قوات أرضية، إنزال المارينز في  1919 يوتوسالفيا 47
 . لمساعدة إيطاليا في مواجهتها م  صربيا

قوات أرضية، إنزال قوات المارينز في أثناء  1919 هوندوراس 48
 . خابيةالحملة االنت

يوماا من التدخالت  ضد  15قوات أرضية،  1920 تواتيماال 49
 . االتحاديين

قوات أرضية، قصف متواصل، الجيش  1921-1920 فيرجينيا التربية 50
 . يتدخل ضد عمال المناجم

قوات أرضية، معارك ضد الوطنيين في  1922 تركيا 51
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 (. أزمير" )سميرن"

ضية، نشر القوات أثناء الثورة قوات أر   1927-1922 الصين 52
 . الوطنية

قوات أرضية، إنزال قوات المارينز مرتين  1925-1924 هوندوراس 53
 . في أثناء المعركة االنتخابية

قوات أرضية، قم  اإلضراب العام من قبل  1925 باناما 54
 . المارينز

قوات أرضية، انتشار المارينز في جمي   1934-1927 الصين 55
 . البالدأنحاء 

قوات بحرية، بعث معدات حربية في أثناء  1932 سلفادور 56
 .ثورة فابريانو مارتي

قوات أرضية، الجيش يض  حداا لمظاهرة  1932 واشنطن 57
قدامى المحاربين في الحرب العالمية األولى 

 .المطالبين بتعويضات مالية

الحرب العالمية  58
 الثانية

بحرية، قصف دائم، قوات أرضية، قوات  1941-1945
أعوام من الحرب ضد  3قنبلة نووية، 

 . المحور، أولى الحروب النووية

انتفاضة "قوات أرضية، الجيش يقم   1943 ديترويت 59
 ". السود

تحذير نووي، وجوب انسحاب القوات  1946 إيران 60
 . السوفياتية من الشمال

د إنزال قوات بحرية، استنكار أميركي بع 1946 يوتوسالفيا 61
 .  طائرة أميركية

تهديد نووي، نشر القوات المسلحة  1947 أوروتواي  62
 . للتخويف

الواليات المتحدة توجه اليمين المتشدد في  1949-1947 اليونان 63
 . أثناء الحرب األهلية

قوات أرضية، قوات المارينز تخلي المنطقة  1949-1948 الصين 64
 .يوعيينمن األمريكيين قبل انتصار الش
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تهديد نووي، مسلحون أميركيون ذوو  1948 ألمانيا 65
تجهيزات نووية يحمون الجسر الجوي في 

 . برلين

 ". الهوكس"توجه المتمردين " سي آي أي"الو 1954-1948 الفيلبين  66

 ".بوتس"قم  المتمردين االستقالليين في  1950 بورتوريكو  67

ات بحرية، قصف، تهديد قوات أرضية، قو  1953-1950 كوريا 68
: وض  مسدود بين المتنازعين. نووي

الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية من جهة 
. والصين وكوريا الشمالية من جهة أخرى

، وجود 1950عام (A)تهديد باللجوء للقنبلة
 . قواعد أميركية إلى اليوم

تسقط الديمقراطية وتض  " سي آي أي"الو 1953 إيران 69
 أس السلطةالشاأ على ر 

تهديد نووي، اقتراح بتقديم قنابل للفرنسيين  1954 فيتنام 70
 .المحاصرين

ترأس " سي آي أي"قصف، تهديد نووي، الو 1954 تواتيماال 71
عملية إنزال المنفيين بعد تأميم أراض تابعة 
لشركات أميركية من قبل الحكومة الجديدة، 

 .نشر مسلحين في نيكاراتوا

قوات أرضية، قوات بحرية، قصف، تهديد  1975-1960 فيتنام 72
في ( فيت كونغ)معارك ضد الو. نووي

: الفيتنام الجنوبية وضد الفيتنام الشمالية
مليون إلى مليوني قتيل في أطول الحروب 
األميركية، التهديد باللجوء إلى القنبلة 

 . 1969-1968النووية بين 

عادين فشل محاولة إنزال المنفيين الم 1961 كوبا 73
 ". سي آي أي"لكاسترو، والتي قادتها الو

تهديد نووي، حذر عالمي في أثناء أزمة  1961 ألمانيا 74
 .جدار برلين
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تهديد نووي، حصار بحري في أثناء أزمة  1962 كوبا 75
تجنب الحرب م  روسيا في . الصواريي

 . اللحظة األخيرة

ب تنامي النفوذ العسكري في أثناء حر  1962 الووس 76
 .العصابات

تهديد نووي، قوات أرضية، الطلب من  1956 مصر 77
السوفيت عدم التدخل في أزمة السويس، 
 . قيام المارينز ب خالء المنطقة من األجانب

قوات أرضية، قوات بحرية، قم  المارينز  1958 لبنان 78
 . للثائرين

تهديد نووي، إنذار العراق بعدم اجتياح  1958 العراق 79
 . تالكوي

تهديد نووي، مطالبة الصين بعدم التحرك  1958 الصين 80
 . ضد تايوان

قوات أرضية، مظاهرات ضد رف  العلم  1958 باناما 81
 . تؤدي إلى مواجهات عنيفة

قوات أرضية، باناميون يفتحون النار  1964 باناما  82
 . السترجاع القناة

ذي دعمته مليون قتيل في االنقالب ال 1965 إندونيسيا  83
 ".سي آي أي"الو

قوات أرضية، قصف، إنزال لقوات المارينز  1966-1965 الدومينيك 84
 .في أثناء الحملة االنتخابية

 . يتدخلون ضد المتمردين" القبعات الخضر" 1967-1966 تواتيماال 85

قوات أرضية، مواجهة بين الجيش والمواطنين  1967 ديترويت 86
 .  قتيالا  43السود، 

ألف جندي في  61قوات أرضية، انتشار  1968 الواليات المتحدة 87
 .البالد بعد اتتيال مارتن لوثر كينغ

قوات أرضية، قوات بحرية، قصف، مليونا  1975-1969 كمبوديا 88
سنوات من القصف، المجاعة  6قتيل في 
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 . والفوضى السياسية

ات الواليات المتحدة تقود عملية إنزال القو  1970 عمان 89
 . البرية اإليرانية

الواليات المتحدة تقود عملية اجتياح الفيتنام  1973-1971 الووس 90
في المناطق " سجادة قنابل. "الجنوبي

 . الريفية

الجيش يقود حصار الكوتاس في واندود  1973 داكوتا الجنوبية 91
 . كني

تهديد نووي، حذر عالمي في أثناء حرب  1973 الشرق األوسط 92
1973  . 

تدعم إنقالباا أسقط الرئيس " سي آي أي"الو 1973 تشيلي 93
 (. سلفادور ألليندي)الماركسي المنتخب 

تفتيش مركب . قوات أرضية، قصف، تاز 1975 كمبوديا 94
 . قتيل في حادثة هيليكوبتر 28بحري، وقوع 

تساعد المتمردين " سي آي أي"الو 1992-1976 أنتوال 95
 . ريقيا الجنوبيةالمدعومين من قبل إف

قوات أرضية، تهديد نووي، فشل محاوالت  1980 إيران  96
القصف، محاولة تحرير الرهائن في 

جنود في حادثة  8السفارة، سقوط 
هيلكوبتر، إنذار السوفييت بعدم التدخل في 

 . الثورة

تدمير مركبين بحريين ليبيين في أثناء  1981 ليبيا 97
 . المناورات

قوات أرضية، بعث مستشارين، تحليق جوي  1992-1981 سلفادور  98
لدعم الحرب على المتمردين، اشتباكات 

 .قصيرة بسبب الرهائن
 

تدير عملية " سي آي أي"قوات بحرية، الو 1990-1981 نيكاراتوا 99
إنزال المبعدين المعادين للثورة وتزرع ألتاماا 
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 .ضد القوات الثورية
 

100 
 

ضية، قوات بحرية، قصف، قوات قوات أر  1984-1982 لبنان
المارينز تطارد منظمة التحرير الفلسطينية 

المواق  السورية . وتساعد ميليشيا الكتائب
والوطنية اللبنانية تتعرض لقصف القوات  

 .البحرية المسلحة

قوات أرضية، المساعدة على بناء قواعد  1989-1983 هوندوراس 101
 . بالقرب من الحدود

 4قوات أرضية، قصف، دخول الجزيرة بعد  1984-1983 ترانادا 102
 . سنوات من الثورة

تحليق طيران، إسقاط طائرتين إيرانيتين في  1984 إيران 103
 . الخليج العربي

قصف، قوات بحرية، ضربات جوية  1986 ليبيا 104
 . إلسقاط الحكومة الوطنية

 قوات أرضية، الجيش يسهم في الحملة ضد 1986 بوليفيا 105
 .الكوكائين

قوات بحرية، قصف، الواليات المتحدة  1988-1978 إيران 106
 . تتدخل لصالح العراق في الحرب

 . تدمير مركبين بحريين ليبيين 1989 ليبيا 107

قوات أرضية، مشاكل م  السكان السود في  1989 الجزر العذارى 108
 . سانت كروا بعد االعصار

ان، تطاء جوي لحماية الحكومة تحليق طير  1989 الفيلبين  109
 . من خطر االنقالبات

ألف جندي  72قوات أرضية، قصف،  1990-1989 باناما 110
يطردون الحكومة الوطنية، توقيف القادة، 

 . قتيل 2000أكثر من 

قوات أرضية، إخالء المنطقة من السكان  1990 ليبيريا 111
 .األجانب
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طيران، احتجاج على العراق بعد قوات أرضية،  1991-1990 السعودية 112
ألف جندي أرسلوا إلى  450تزو الكويت، 

 .اإلمارات،إسرائيل عمان، قطر، البحرين،

قوات أرضية، قوات بحرية، قصف، حصار  1991-1990 العراق 113
أكثر . المرافئ العراقية واألردنية، ضربات جوية

ألف قتيل، إنشاء منطقة حظر جوي  200من 
ي والجنوب الشيعي، تدمير في الشمال الكرد

 .شامل للقوة العراقية

قوات أرضية، قوات بحرية، قصف، عودة  1991 الكويت 114
 .العائلة المالكة الكويتية

قوات أرضية، االستعانة بالجيش والمارينز لقم   1992 لوس أنجلوس 115
 . المظاهرات ضد الشرطة

قصف، احتالل من قوات أرضية، قوات بحرية،  1994-1992 الصومال 116
قبل األمم المتحدة تحت إمرة الواليات المتحدة 

حملة على زمرة مسلحة في . في الحرب األهلية
 . مقاديشو

قوات بحرية، حصار حلف األطلسي لصربيا  1994-1992 يوتوسالفيا 117
 . ومونتينيترو

طيران، قصف، منطقة حظر جوي في الحرب  1995-1993 البوسنة 118
 . اط طائرات، قصف على الصربإسق. األهلية

قوات أرضية، قوات بحرية، حصار على  1996-1994 هاييتي 119
بعث قوات إلعادة الرئيس . الحكومة العسكرية

 .أريستيد إلى الحكم بعد االنقالب

قصف، االعتداء على المناطق الجوية الصربية  1995 كرواتيا 120
 .في كرايينا قبل الهجوم الصربي

قوات أرضية، بعث قوات المارينز إلى مخيمات  1997-1996 (ونتوك)زائير 121
الالجئين الهوتو في رواندا، في المنطقة التي 

 .بدأت فيها الثورة الكونتولية

قوات أرضية، الجنود يطلقون النار في أثناء  1997 ليبيريا  122
 . إخالء األجانب للمنطقة

ن النار في أثناء قوات أرضية، الجنود يطلقو  1997 ألبانيا  123
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 .إخالء األجانب للمنطقة

صواريي، الهجوم على مصن  أدوية، أعتقد أنه  1998 السودان 124
 . لتصني  مادة النورو توكسيك" إرهابي"مصن  

صواريي، الهجوم على مخيمات تدريب سابقة  1998 أفتانستان 125
استولت عليها جماعات  "سي آي أي"للو

فجيرات ضد السفارات إسالمية أصولية متهمة بت
 .األمريكية

قصف، صواريي، أربعة أيام من القصف الجوي  1998 العراق 126
المكثف بعدما أبلغ مفتشو األسلحة األمم 
المتحدة امتناع العراق بالسماح لهم بدخول 

 .بعض المواق 

قصف جوي كثيف لحلف . قصف، صواريي 1999 يوتوسالفيا 127
حاب من األطلسي بعد رفض صربيا االنس

 .كوسوفو

قوات بحرية، هجوم انتحاري ضد الباخرة  2000 اليمن 128
 ". كول"األميركية 

قوات أرضية، قوات حلف األطلسي تعيد  2001 مقدونيا 129
 .المتمردين األلبان وتنزع سالحهم جزئياا 

قط  بحرية، قوات بحرية، رد على خطف  2001 الواليات المتحدة 130
 .للطائرات

( طالبان)استنفار شامل للواليات المتحدة ضد  2001 نستانأفتا 131
 (.بن الدن)و

إسقاط النظام العراقي، واحتالل العراق بأكمله  2003 العراق 132
 . 2003في نيسان 
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 (5)الملحق رقم 
حالة )م عما ُيعرف باسم 1006التقرير السنوا لوزارة الخارجية األمريكية للعام 

370: م1005في العام المنصرم ( اإلرهاب العالمي
 

م عموووا 2006صووودر موووؤخراا التقريووور السووونوي الجديووود لووووزارة الخارجيوووة األمريكيوووة للعوووام 
م، وبطبيعووة الحووال كووان للعووالم 2005فووي العووام المنصوورم ( حالووة اإلرهوواب العووالمي)يتعوورف باسووم 

لتقريور لفظوة العربي واإلسالمي نصيٌب كبيٌر مما جاء فيوه، سوواٌء علوى مسوتوى موا يطلوق عليوه ا
أم على مستوى قضية التحوالف الودولي الوذي حاولوت الواليوات المتحودة " الدول الراعية لإلرهاب"

" اإلرهواب العوالمي"م لمواجهِة موا أسومته بوو2001سبتمبر  11أن تبنَيه في مرحلة ما بعد أحداث 
بجانوب كوريوا  والذي ضمع دولةا عربيةا هي العراق وأخرى إسالمية هي إيران" محور الشر"ودول 

 .الشمالية
وكوووان مووون نصووويب الشوووعوب العربيوووة واإلسوووالمية وأفكارهوووا ومعتقوووداتها قسوووٌم كبيوووٌر مووون 

األمريكيووووة فووووي العووووالم هووووي فووووي " اإلرهوووواب"أحاديووووث التقريوووور األمريكووووي الجديوووود؛ إذ إن معركووووة 
كوار  معركوةت أف -وعلى ما أكد العديد من مسئولي الخارجيوة األمريكيوة والبيوت األبويض -األساس

 .ومعتقدات  قبل أي شيء آخر
وا يعورض نفسوه فوي  وقبل التطرق لما جواء فوي التقريور األمريكوي فو ن هنواك سوؤاالا مهم 

" اإلرهابيوة"يرصود الظوواهر " أمريكوي  "هذا المقوام؛ وهوو هول مون المفتورض أن يكوون هنواك تقريوٌر 
كوان مون اأَلَولَوى أن يصودر  في العالم ويتحدث بلسان اإلدارة األمريكية عن هذأ المشكلِة أو أنه

تقريووٌر دولووي  يتحوودث عوون ممارسوواِت اإلرهوواِب الحقيقووي األمريكيووِة فووي العووالِم؟ سووواٌء فيمووا يتعلووق 
بانتهاكووات حقوووق اإلنسووان فووي جوانتنووامو أم فووي السووجون السووريِة األمريكيووِة فووي العووالم، أو فيمووا 

ب السياسووي األمريكووي الووراهن يخووي جوورائم الحوورب المرتكبووة فووي العووراق بشووكل يووومي أو اإلرهووا
ل إلى إرهاب  عسكري في أية لحظة؟  ضد إيران، والذي من المتوقع  له أن يتحوع

وقووود تسووواءل الكثيووورون بعووود صووودور التقريووور األمريكوووي الجديووود عووون مووودى أهميوووة إدراج 
سوالمية كوو ومصوداقيته فوي هوذا " دول راعيوة لإلرهواب"األمريكيين ألسماء عواصوم ودول عربيوة وا 

يوووران وليبيوووا والسوووودان، بجانوووب كووول مووون كوريوووا الشووومالية وكوبوووا، ضووومنها الم قوووام، وهوووي سوووورية وا 
التقرير كدول راعية لإلرهاب، فيما تدعم واشنطن بال تحفُّظ نظاماا هوو األكثور عنصوريةا وقمعيوةا 

 !في العالم وهو النظام الصهيوني؟
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األمريكووي المثيوور  منووذ أن صوودَر التقريوورت  -وال تووزال تتعوورض -وهووذأ تسوواؤالٌت عرضووت
للجوودل فووي الثووامن والعشوورين موون شووهر أبريوول المنصوورم، ولعوولع فووي هووذأ التسوواؤالت مووا يجووب أن 
يحِمَل األطراَف السياسية واألكاديميوة المعنيوة فوي العوالم العربوي واإلسوالمي علوى أن تونهض بوه 

علوى التقريور  حتى لو على مستوى إجراء كالذي تقوم به الصين منذ سبعة أعووام فوي شوأن الورد  
السوونوي األمريكووي لحقووووق اإلنسووان، إذ تقوووم بكوووين سوونوي ا ب صوودار تقريووور سوونوي مماثوول يفضوووح 

 .االنتهاكات األمريكية لحقوق اإلنسان في العالم
 مؤشرات عامة

يجووري إعووداد التقريوور السوونوي األمريكووي عوون اإلرهوواب وفووق ترتيبووات  قانونيووة  وضووعها 
قريور اسوتجابةا لطلوب  مون الكوونجرس األمريكوي الوذي يطلوب الدستور األمريكوي بحيوث يوضو  الت

في العالم يتضومن " اإلرهاب"من وزارة الخارجية األمريكي إعداَد تقرير  سنوي كامل  وشامل  عن 
معلوموات  عون االتجاهوات العاموة لهوذا الملوف فوي العوالم والودول والجماعوات التوي تنطبوق عليهووا 

 .بالمواصفات األمريكية لتعريف اإلرها
ل تقريووور  مثووول  -األمريكوووي وتيووورأ مووون التقوووارير األمريكيوووة السووونوية" اإلرهووواب"وقووود تحووووع

فووي يوود واشونطن لضوورب أعوودائها أو " إرهواب"إلووى أداة  -تقوارير حقوووق اإلنسووان ومعواداة السووامية
حصووارهم علووى أي صووورة موون الصووور، إذ يكفووي أن توضووَ  دولووٌة فووي إطووار الوودول التووي تنتهووك 

ترعوى اإلرهوواب أو تعوادي السووامية، موون وجهوة النظوور األمريكيوة بووالطب  لكووي حقووق اإلنسووان أو 
 .تتعرعض لمجموعة من اإلجراءات العقابية األمريكية

األمريكوي فو ن وضو  دولوة موا " اإلرهواب"وفيما يتعلق بالحالِة الخاصِة بتقريور مكافحوة 
ن تواجووه هووذأ الوودول أربوو  يعنووي أ" اإلرهوواب"علووى القائمووة األمريكيووة للوودول الراعيووة لمووا يعوورف بووو

 :فئات مختلفة من العقوبات وهي
 .حظر تصدير أو بي  األسلحة وما يتصل بها إلى هذأ الدول -1
الرقابووة علووى صووادرات البضووائ  والخوودمات المدنيووة التووي يمكوون أن تكووون لهووا اسوووتخدامات  -2

 .صادراتكما يقتضي ذلك البي  إخطار الكونجرس بمثل تلك ال -مدنية وعسكرية -مزدوجة
 .من  المعونات االقتصادية األمريكية عنها -3
فرض قيود مالية وقيود أخرى معينة ومنها االعتراض علوى مونح قوروض مون البنوك الودولي  -4

لإلنشووواء والتعميووور إلوووى هوووذأ الووودول، ورفووو  الحصوووانِة الدبلوماسوووية بموووا يتووويح لضوووحايا العمليوووات 
ا -و البلدان قد تورعطت فيهاالتي يمكن أن تكون هذأ العواصم أ" اإلرهابية"  -بأدلة  أمريكية  أيضا

رف  قضايا ضدها أمام المحاكم األمريكيوة، ومنو  المزايوا الضورائبية عون الودخل الوذي يتجنوى فوي 
 .هذأ" اإلرهاب"الدول المدرجة على قائمة 
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ووووز علووووى تنظوووويم  -والتقريوووور األمريكووووي الجديوووود بجانووووب اهتماماتووووه التقليديووووة السوووونوية ركع
ة بتفرعاته الرئيسوة، خاصوةا فورع قاعودة الجهواد فوي بوالد الرافودين بزعاموة المنشوق  األردنوي القاعد

وا كبيوراا للحالوة العراقيوة سوواء مون جهوة طبيعوة  أبو مصعب الزرقاوي، كوذلك أولوى التقريور اهتماما
وليوووة الحالوووة األمنيوووة الراهنوووة فوووي العوووراق أم مووون اإلجوووراءات التوووي تتبنعاهوووا القووووات األمريكيوووة والد

الموجودة هناك وكذلك قوات الجيش واألمن النظامية العراقية التابعة للحكوموة الجديودة لمواجهوة 
بل إن الفقرة الخاصة باالتجاهات العامة لإلرهاب الدولي في الفصول . العنف المتزايد في البالد

ل وفوووق التقريووور إلوووى ا لجبهوووة الثووواني مووون التقريووور تركعوووزت بوجوووه خووواي علوووى العوووراق الوووذي تحووووع
 ".الحرب العالمية ضد اإلرهاب"األساسية لما دعته واشنطن بو

 !!ولكن.. إرهابيون
الصووادرِة عوون مكتووب اإلعووالم الخووارجي بوووزارة ( 507)وبوجووه عووام وطبقاووا لوثيقووة رقووم 

( 602)الخارجيوووة األمريكيوووة فوووي تووواريي الثوووامن والعشووورين مووون أبريووول الماضوووي، وكوووذلك الوثيقوووة 
سوو  والعشوورين موون ذات الشووهر فوو ن هنوواك سووت دول ال تووزال تحووت الخووط الصووادرة فووي اليوووم التا

هووذا، بحيثيووات ال يمكوون لهووا أن تقنوو  " اإلرهوواب الوودولي"األحموور األمريكووي فيمووا يتعلووق بموضوووع 
 :الكثيرين من المتابعين، على النحو التالي

 كوبا:  وال  
لقائموووة وهوووي دولوووة موضووووعة علوووى ا -ذكووور التقريووور أن المسوووو  الووورئيس لوضووو  كوبوووا

على قائمة الدول الراعية لإلرهاب فوي العوام الماضوي  -م1982منذ العام " اإلرهاب"األمريكية لو
هو أن هافانا قود جودعدت معارضوَتها القويوَة للتحوالف األمريكوي الودولي فوي العوراق؛ علوى اعتبواِر 

 .بالعراق" مكافحة اإلرهاب"أن معارضة هذا التحالف يعني معارضة 
مة أمريكية لكوبا على سياستها الخارجية؛ ألن ذلك معناأ أن كوبا لوم وهذا يعني محاك

تتووورعط فووي أي عموول إرهووابي دولووي أو إقليمووي، ولكنهووا عتوِقبووت أمريكي ووا علووى رفضووها لسياسووات 
واشنطن، وقد أدانت علناا سياساِت مكافحة اإلرهاب األمريكيوة وتودابيَرها، كموا جواء فوي التقريور، 

 .ين أمريكيين من وجه العدالة ولم تستجب لطلبات أمريكية بتسليمهموظلت كوبا تؤوي هارب
ن إقامة كوبا عالقات  وثيقةا م  كل من إيران وكوريا الشمالية المعارضتين للواليوات  وا 

وووا علوووى قائموووِة  وووا ذريعوووة كافيوووة " الووودول اإلرهابيوووة"المتحووودة وسياسووواتها والمووودرجتين أيضا كوووان أيضا
 .ب األمريكيةإلدراج كوبا على قائمِة التض

أي الواليوووووات  -واألكثووووور مووووون ذلوووووك أن واشووووونطن أدرجوووووت كوبوووووا علوووووى قائمتهوووووا؛ ألنهوووووا
ال تعلووووم شوووويئاا عوووون مسوووواع  كوبيووووة للمسوووواعدة فووووي مكافحووووة اإلرهوووواب الوووودولي، ومنهووووا " -المتحوووودة

 ".االستيالء على أرصدة وأصول إرهابية
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 إيران: ثاني ا
ووا شووديدة الذاتيوووة، أي كانووت حجووج إدراج طهووران علووى قائمووِة اإلرهوواب األمر  يكيووة أيضا

هيئوووات  وكيانوووات  "تقووديرات خاصوووة فقوووط مووون وجهوووة النظووور األمريكيوووة، فقووود ذكووور التقريووور أوالا أن 
 -ومنها الحرس الثوري اإلسالمي وفرق من وزارة األمن واالسوتخبارات -تابعةا للحكومة اإليرانية

 .هكذا بشكل مرَسل دون أدلة" اكانت ضالعةا بصورة  مباشرة  في تدبير أعمال إرهابية ودعمه
بصوووورة "األمريكوووي الووورئيس إليوووران فوووي هوووذا المقوووام أن إيوووران شوووجععت " االتهوووام"وكوووان 

ووا سياسووي ا 2005أنشووطَة المقاومووة الفلسووطينية فووي العووام " علنيووة م، كووذلك القووى تقووديم إيووران دعما
المي الفلسووووطيني، ، والجهوووواد اإلسوووو"حموووواس"لحووووزب ا  اللبنوووواني، وحركووووة المقاومووووة اإلسووووالمية 

وكتائوووب شوووهداء األقصوووى الجنووواح العسوووكري لحركوووة فوووتح، والجبهوووة الشوووعبية لتحريووور فلسوووطين، 
والقيادة العامة بقيادة أحمد جبريل المقيم في لبنان، وكوذلك أمووال وتودريبات وأسولحة اعتراضوات  

ا بطبيعووة الحووال وفووي هووذ. أمريكيووةا كبيوورةا أدعت إلووى إدراج إيووران علووى قائمووِة اإلرهوواب األمريكيووة
افتئووواٌت علوووى القوووانون الووودولي والمنطوووق السياسوووي، فوووالتقرير سووواوى أوالا بوووين المقاوموووِة الشووورعيِة 
للمحتلووين الصووهاينة واإلرهوواب، وثانياووا حاسووب طهووران علووى انتمائهووا اإلسووالمي، وبالتووالي دعمهووا 

 .لقوى المقاومة العربية واإلسالمية في لبنان وفلسطين
يذكر التقرير قضيَة البرنامج النووي اإليراني على الرتم مون أنوه وكان من الالفت أن 
تحتجووز أعضوواءا رفيعووي المسووتوى فووي "علووى إيووران أنهووا " عوواب"يخوورج موون نطاقووه، وأن التقريوور 

م، إال أنهوا تحجوم عون محواكمتهم أو نقلهوم إلوى عهودة 2003القاعدة لم يتكشف عن هوويتهم منوذ 
 ".تهمبلدان أخرى إما الستجوابهم أو مقاضا

 ليبيا: ثالث ا
فوووي الحالوووة الليبيوووة اعتووورف التقريووور أن طووورابلس اسوووتمرعت فوووي التعووواوِن مووو  الواليوووات 

فووي العووام " محاربووة اإلرهوواب"م فيمووا يتعلعووق بمسووألة 2005المتحوودة والمجتموو  الوودولي فووي العووام 
وا التحووالت الكبيورة 2005 التوي أدخلتهوا م، ولم تشف  هذأ المسألة لليبيا، ولم يشف  لطرابلس أيضا

ومنها مليوارات التسووية  -على سياساتها في السنوات األخيرة نحو المزيد من التقارب م  الترب
 .األمريكي" اإلرهاب"أن تخرج من دائرة  -لقضايا لوكيربي والطائرة الفرنسية والملهى األلماني

يووا علووى وقوود ذكوور التقريوور األمريكووي الجديوود أن السووبَب الوورئيس فووي اسووتمرار إدراج ليب
كان ما َتواَتر عن توورط الحكوموة الليبيوة فوي موؤامرة  التتيوال خوادم " اإلرهاب"القائمة األمريكية لو

الحورمين الشوريفين الملوك عبود ا  بون عبود العزيوز آل سوعود إبوان توليوه منصوَب ولوي العهود فوي 
 .م2003العام 
 كوريا الشمالية: رابع ا
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لووى تووورط بيووونج يووانج فووي عمليووات إرهابيووة بعينهووا وهنووا لووم يقوود م التقريوور أدلووةا مهمووةا ع
موون تيوور المعووروف مووا إذا قووام : "، وقووال التقريوور فووي هووذا المقووام إنووه"اإلرهوواب"التهامهووا برعايووة 

ورت طوائرة 1987نظام الحكم بكوريا الشمالية برعاية عمل إرهوابي مباشور منوذ العوام  م حينموا فجع
ير زاد علوى ذلوك بوالقول إن كوريوا الشومالية أعوادت بل إن التقر ".. لشركة خطوط كوريا الجنوبية

شخي ادععت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية اختطفتهم في الحرب الكورية قبل  500حوالي 
 .نحو خمسة وخمسين عاماا

هووو أن كوريووا " القائمووة السوووداء"وكووان كوول مووا جعوول واشوونطن تتوودرج بيووونج يووانج ضوومن 
لجيش األحمر الياباني، الذي كان جماعةا إرهابيةا ناشطةا في الشمالية تؤوي أربعة أعضاء من ا

 .السابق ولكنها ا ن لم تعد تمارس أي نشاط
 السودان: خامس ا

في الحالة السودانية قال التقريور إن الخرطووم واصولت تعاونهوا ضودع موا أسوماأ التقريور 
عمووول مووون األراضوووي ويشوووتبه بهوووا، كوووان يظووون أنهوووا كانوووت ت" عناصووور إرهابيوووة أجنبيوووة معروفوووة"بوووو

اتخوذت تودابيَر "السودانية فيما سبق، طبقاا لما جاء في التقرير، بل إن التقرير قال إن الخرطووم 
ضودع التهديووداِت لألمون، وجوواءت بنتوائَج مسووتحبة  ضودع عناصووَر إرهابيوة دوليووة، والجهوات الميسوورة 

 ".لها في العام المنصرم
هوو استضوافتها " دولوة راعيوة لإلرهواب"إن السوودان  وكان كل ما حدا باألمريكيين إلوى أن يقولووا

 .زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في منتصف التسعينيات الماضية
 سورية: سادس ا

ا فوي : فيما يخي سورية قال التقرير األمريكي إن الحكومة السورية قدعمت تعاوناا مهم 
م للحوود  موون عمليووات 2005ي العووام الفتوورة الماضووية ضوود تنظوويم القاعوودة وبووذلت بالفعوول جهوووداا فوو

ولكوونع ذات القصووة التووي . دخووول المقوواتلين العوورب واألجانووب الووذين يعبوورون حوودودها إلووى العووراق
قيلووت تجوواأ إيووران تكووررت حيووال دمشووق، إذ يقووول تقريوور الخارجيووة األمريكيووة إن سووورية اسووتمرت 

نية، وهو قانوٌن ال يسو  أن في تقديم دعم مادي وسياسي لحزب ا  ولحركات المقاومة الفلسطي
؛ ألن هووذأ المنظمووات جميعهووا تقوواوم احووتالالا اعتوورف المجتموو  "اإلرهوواب"تتوودَرَج الدولووةت فووي قائمووة 

الدولي في كثير  من قراراته بأنوه احوتالٌل تيور شورعي، سوواٌء فوي الجنووب اللبنواني وموزارع شوبعا 
 .أم في األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة التربية

الدوليوة بوأن هنواك " اإلرهواب"ان من المستترب أن يسو  التقرير ضمع سورية لقائمة وك
احتماالا في تورط سورية في اتتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري في فبراير من 

 .م، على الرتم من أنه لم يتمع إثبات ذلك2005العام 
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 !! مريكية" صكو   فران"
ة العربيوووة واألوسوووطية فقووود ذكووور التقريووور أن تالبيوووة بلووودان هوووذأ وفيموووا يتعلوووق بالمنطقووو

، وكوذلك لتحقيوق المشوروع "اإلرهواب"المنطقة تعاونت مو  الواليوات المتحودة فيموا يخوي مكافحوة 
 .في كال البلدين" تحقيق االستقرار والسالم"األمني األمريكي في العراق وأفتانستان تحت شعار 

فقد أشار التقرير إلى أن هناك جهداا شامالا للرياض في أما المملكة العربية السعودية 
التعلوويم والوووعي لنفووي "هووذا المقووام ال يشووتمل علووى الجهووود األمنيووة فحسووب بوول تعووداها إلووى نشوور 

، وهوذأ الحملوة تضومعنت بيانوات  متعلقوةا "شرعية الموقف اإلسوالمي ومسووتات النشواطات القتاليوة
نووات والبوورامج التلفزيونيووة وكووذا دور العلووم والعبووادة، وتوومع بالخوودماِت العامووِة وكووذلك لوحووات اإلعال

الطووواب  اإلنسووواني لضوووحايا "تخصووويي جوووزء مووون جهوووود هوووذأ الحملوووة إلبوووراز موووا دعووواأ التقريووور بوووو
 ".اإلرهاب

أثنى التقرير علوى جهووِد العربيوة السوعودية فوي صودد مراقبوة التمويول الخواي  سياسيًّا
وووا علوووى استضوووافة المملكوووة العربيوووة بالجماعوووات الجهاديوووة المسووولعحة وتتبع هوووا، وأثنوووى التقريووورت أيضا

م، وكوان أحودهما موؤتمر القموة 2005السعودية لمؤتمرين رئيَسين يخصان هذا الملف فوي العوام 
 .االستثنائي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

ضوي وفيما يتعلق باإلمارات قال التقرير إن دولة اإلمارات العربيوة المتحودة دخلوت فوي العوام الما
م في َشَراكة م  الوالياِت المتحدة من أجل جهة أمن الحاوياِت في مووانِئ النقول البحوري، 2005

وتشووتمل هووذأ الشووراكة علووى عمليوواِت تفتوويش وتوودقيق أمنووي فووي حاويوواِت الشووحن التووي تموور عبوور 
 مينوواء دبووي فووي طريقهووا إلووى الواليووات المتحوودة، وفووي هووذا المقووام توومع توحيوود كوول األجهووزِة األمنيووة

 .اإلماراتية ضمن جهاز أمني واحد جديد، وهو جهاز األمن الوطني
وقووام البنووك المركووزي اإلمووواراتي بعقوود عوودة دورات تدريبيوووة للبنوووك والمؤسسووات الماليوووة 
لتمكينهوووا مووون اكتشووواف عمليوووات تسووويل األمووووال وتمويووول المنظموووات واألشوووخاي المشوووتَبه بهوووم 

اإلمووواراتي بوووالتحقيق فوووي عووودد  مووون الصوووفقاِت " ركوووزيالم"، وبالفعووول قوووام "إرهوووابيين"والمصووونعفين كوووو
ووووا بتجميوووود بعووووض الحسووووابات المصوووورفية؛ اسووووتجابةا أوالا لقوووورارات موووون األمووووم  الماليووووِة، وقووووام أيضا

مؤسسووة تيووور  160المتحوودة، وثانياووا لتحقيقوووات داخليووة، وبوودأ كوووذلك فووي تنظووويم عموول أكثوور مووون 
 .رسمية متخصصة في عمليات تحويل األموال

" العودل"ز عليوه التقريور األمريكوي بالنسوبة لإلموارات هوو موا تقووم بوه وزارتوا وأهم ما ركعو
في هذا المقوام، وكوان مون التريوب بالفعول أن يشويَر التقريور إلوى أن " األوقاف والشؤون الدينية"و

هووووو قيووووام وزارة األوقوووواف بتقووووديم " اإلرهوووواب"موووون أوجووووه التعوووواون اإلموووواراتي فووووي مجووووال مكافحووووة 
لمضوووومون خطووووب الجمعووووة فووووي المسوووواجد التووووي تؤكوووود علووووى مزايووووا وفضووووائل إرشووووادات بالنسووووبة "
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وووا بطاعوووة "االعتووودال فوووي اإلسوووالم ، وهوووو أموووٌر مووون المسوووتتَرب أن تقووووم الحكوموووات العربيوووة أيضا
 .األوامر األمريكية فيه

وعوون الكويووت فقوود ذكوور التقريوور أن الكويووت قامووت بتوودعيم جهودهووا الداخليووة لمكافحووة 
أمريكوي  -حاِت االهتموام الموضووعِة لحمايوِة قووات االحوتالل األنجلوو، وزادت من مسا"اإلرهاب"

تيور أن التقريور . والقوات الدوليوة التوي تتمركوز فوي الكويوت أو تمور بهوا فوي طريقهوا إلوى العوراق
العناصووور المتطرفوووة مووون "عووواب علوووى الكويوووت موووا دعووواأ بتردُّدهوووا فوووي التصووودي لمووون وصوووفهم بوووو

ا من "الشعب العائلة الحاكموة فوي الكويوت علوى عودم إثوارة أيوة مشوكالت ، وذلك فيما يبدو حرصا
داخل المجتمو ، مو  ارتبواط هوذأ العناصور التوي تحودث عنهوا التقريور بعودد  مون األسور والعشوائر 
وا مون الحكوم فوي الكويوت  الكبيرة فوي الكويوت، وكوذلك المصوالح االقتصوادية المهموة، ورتبوةا أيضا

دائوورةا فووي أوسوواط األسوورة الحاكمووة والتووي أدعت  فووي توودارك مجموعووة  موون المشووكالت التووي كانووت
لفصِل منصب رئاسة الوزراء عن منصب والية العهد في حكم أمير البالد الراحول الشويي جوابر 
األحموود، إلووى أن عووادت األمووور إلووى مووا هووو عليووه بعوود تووولي األميوور صووباح األحموود الحكووم فووي 

 .الدولة قبل بضعة أشهر
األفريقي فقود ركعوز التقريور علوى التطوورات فوي كول مون أمعا على مستوى بلدان الشمال 

الجزائر والمترب؛ إذ أثنى على عدد  من اإلصالحاِت التي تبنعتهوا حكوموة الربواط، ومون ضومنها 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التوي أعلون عنهوا العاهول المتربوي الملوك محمود السوادس ورصود 

سواس بالمنواطق الريفيوة الفقيورة واألحيواء العشووائية والفقيورة مليار دوالر، وتهوتم باأل 1.2لها مبلغ 
في المدن المتربية؛ بهدف القضاء على بعض األسباب التي تؤد ي إلوى سولوك مسولك اإلرهواب 
أو الجنووووح إلوووى التطووورف، مثووول األوضووواع االقتصوووادية السووويئة التوووي تول ووود العزلوووة واليوووأس طبقاوووا 

ووا إن ال. للتقريور ووا فووي إجووراء إصووالحات فووي وزارة األوقوواف وقووال التقريوور أيضا متوورب اسووتمر أيضا
 .والشؤون اإلسالمية كان الهدف منها الترويج لالعتدال الديني ونشر ثقافة التسامح

وا فوي مكافحوة  ؛ إذ باتوت القضوية هنواك "اإلرهواب"وعن الجزائر فقد ذكر أن الجزائر حقعقت نجاحا
اموة وليسوت خطوراا إسوتراتيجي ا يهودد األمون القوومي تهديود للسوالمة الع"ا ن مجرد مشكلة تتعلوق بوو

 ".للبالد
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 (6)الملحق رقم 
بيددان الحقددائق فددي مجموعددة دراسددة العددراق  .. هدداملتون -تقريددر بيكددر

 72والتوصيات الد 

 371كيف تشكلت مجموعة دراسة العراق  
في اجتماع عقود بمبنوى  2006مارس /آذار 15بدأ تشكيل مجموعة دراسة العراق في 

وقووود تشوووكلت بتوجيوووه مووون مجموعوووة مكونوووة مووون أعضووواء الكوووونترس المنتموووين إلوووى . الكوووونترس
جمهوووري موون واليوووة )وكووان النائووب فرانووك وولوووف (. الجمهوووري والوووديمقراطي)الحووزبين الرئيسووين 

وكووان وولووف قوود دأب علووى الوودعوة إلووى تقيوويم . فووي مقدمووة المؤيوودين لتشووكيل المجموعووة( فرجينيووا
ومنذ بدايتها تشكلت مجموعوة دراسوة . 2005منذ صيف العام " ين جديدةبأع"الوض  في العراق

أي تيور تابعوة ألي مون الحوزبين الجمهووري أو الوديمقراطي )العراق بحيوث تكوون تمثول الحوزبين 
النووواب -، وقوود حظيووت المجموعووة بتأييوود واسوو  النطوواق موون أعضوواء الكووونترس بمجلسوويه (بعينووه

 .المنتمين إلى الحزبين -والشيو 

 شاركت حكومة بوش في تشكيل مجموعة دراسة العراق  هل
لوم تشووارك حكومووة بوووش فووي تشووكيل مجموعووة دراسووة العووراق، تيوور أن البيووت األبوويض 
رحوووب بتشوووكيلها، وأتووواح لهوووا فوووري االلتقووواء بأشوووخاي واالطوووالع علوووى مسوووتندات والسوووفر إلوووى 

يونيوووو /حزيوووران 14واجتمووو  الووورئيس بووووش بأعضووواء مجموعوووة دراسوووة العوووراق مووورة يووووم . العوووراق
عالوة على عقد اجتمواع مو  رئيسوي . 2006نوفمبر /تشرين الثاني 13، ومرة أخرى يوم 2006

 .وحري البيت األبيض على احترام استقاللية المجموعة. المجموعة
 ما هو الدور الذا قام بر معهد السالم األميركي بالنسبة لمجموعة دراسة العراق 

ة االعتمووادات التابعووة لمجلووس النووواب األميركووي طلووب النائووب فرانووك وولووف رئوويس لجنوو
التي تمول معهد السالم األميركي، من المعهد أن يكون بمنزلة الوكالوة أو الهيئوة المسوؤولة عون 
تسووووهيل عموووول مجموعووووة دراسووووة العووووراق بوووودعم موووون مركووووز دراسووووات الرئاسووووة ومركووووز الدراسووووات 

وفوي ممارسوته للودور . بجامعوة رايوساإلستراتيجية والدوليوة ومعهود جويمس بيكور للسياسوة العاموة 
المنوط به لتسهيل مهمة المجموعة، كون المعهد لجنة من الخبوراء لديوه فوي شوؤون العوراق لكوي 

وشووكل المعهوود مجموعووات عموول مووون . تقوودم الوودعم ألعضوواء اللجنووة الرئيسووين فووي أداء مهمووتهم
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تقووارير موووجزة لمووا الخبووراء لمسوواعدة مجموعووة دراسووة العووراق وأعضووائها، وقووام ب عووداد نشوورات و 
مدادهم بالتحليالت، وتولى تنسيق اجتماعات مجموعة دراسة العراق  .يجري من دراسات، وا 

  هل كانت هنا  مهمة محددة ُفوضت بها مجموعة دراسة العراق 
لكوون بتعليمووات مووون . لووم تتموونح مجموعووة دراسوووة العووراق تفويضووا قانونيووا وقوووت تشووكيلها

قيوويم بنظوورة تقدميووة للموقووف الووراهن والمحتموول أن تووؤول إليووه رئيسووَيها كانووت موجهووة إلووى تقووديم ت
وبشوكل محوودد . األوضواع فوي العووراق، ومون ذلووك تقوديم النصووح والمشوورة بشووأن السياسوة المتبعووة

 :ركز أعضاء مجموعة دراسة العراق على أربعة موضوعات رئيسة
 .األحوال اإلستراتيجية في العراق والمنطقة -
 .ديات األساسية لتعزيز األمن في البالداألمن في العراق والتح -
 .التطورات السياسية في العراق في أعقاب االنتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة -
عادة اإلعمار -  .االقتصاد وا 

 ممن تتشكل مجموعة دراسة العراق  

الشخصووويات الرئيسوووة فوووي مجموعوووة دراسوووة العوووراق هوووي مجموعوووة مووون كبوووار الشخصووويات 
والشخصوويتان . ين مموون يتميووزون بسووجل مشووريف فووي مجووال الخدمووة العامووةالمنتمووين إلووى الحووزب

المشووووواركتان فوووووي رئاسوووووة المجموعوووووة هموووووا وزيووووور الخارجيوووووة األميركيوووووة األسوووووبق جووووويمس بيكووووور 
، والوووورئيس السووووابق للجنووووة العالقووووات الدوليووووة التابعووووة لمجلووووس النووووواب لووووي هوووواملتون (جمهوووووري)
 : أما األعضاء ا خرون فهم(. ديمقراطي)

 . س إيتلبرتر، وزير الخارجية األميركية األسبقلورن -

 .فيرنون جوردان جونيور كبير مديري شركة الزارد وفريرز -
 . إدوين ميس وزير العدل األميركي األسبق -
 ساندرا داي أوكونور القاضية السابقة بالمحكمة العليا  -
 ليون بانيتا، الرئيس السابق لهيئة موظفي البيت األبيض  -

 الدفاع األميركي األسبق  وليام بيري وزير -

 تشارلز روب، العضو السابق بمجلس الشيو  األميركي  -

 . آالن سيمسون العضو السابق بمجلس الشيو  األميركي -

 كيف تم اختيار  عضاء المجموعة  

بعووود تعيوووين بيكووور وهووواملتون رئيسوووَين مشووواركين للمجموعوووة بالموافقوووة التاموووة مووون قبووول 
د السووالم بالواليووات المتحوودة والمنظمووات األخوورى الداعمووة منظمووي المجموعووة بووالكونترس، ومعهوو
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لهوووا، اختوووار بيكووور وهووواملتون بقيوووة أعضووواء المجموعوووة بالتشووواور مووو  معهووود السوووالم والمنظموووات 
 . الداعمة األخرى

 هل هنا  خبراء  خرون مشاركون في الدراسة 

شوووكل معهووود السوووالم األميركوووي مجموعوووات عمووول مووون الخبوووراء فوووي مجووواالت االقتصووواد 
عادة اإلعموار والجويش واألمون والتطوورات السياسوية والمجوال االسوتراتيجيو  ويورأس مجموعوات . ا 

العموول كبووار البوواحثين العوواملين بمعهوود السووالم، وتضووم مجموعووات العموول خبووراء أكوواديميين موون 
تقريوورا ودراسووة سياسووية وتحليليووة  31وقوودم الخبووراء . الجامعووات وموون الحكومووة والقطوواع الخوواي

خبيوورا  44وفوي كول تلووك الدراسوات والتقوارير شوارك . تطلو  عليهوا مجموعووة الدراسوةمختلفوة لكوي 
 .لتقديم مشورتهم الطوعية والمجانية لمجموعة دراسة العراق

َمددنم َمددَن األفددراد  و المجموعددات األخددر  استشددارتهم مجموعددة دراسددة العددراق فددي  ثندداء  داء 
 مهمتهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  

عوووووة دراسوووووة العوووووراق مووووو  العديووووود مووووون كبوووووار التقوووووت الشخصووووويات الرئيسوووووة فوووووي مجمو          
الشخصوويات والمسووؤولين بووالحكومتين العراقيووة واألميركيووة فووي واشوونطن والعووراق ومنوواطق أخوورى، 
كووان موون بيوونهم الوورئيس بوووش ورئوويس الوووزراء العراقووي نوووري المووالكي فضووالا عوون ضووباط جوويش 

شووووركات التجاريووووة ومسووووؤولين فووووي الحكومووووة موووون دول أخوووورى وأكوووواديميين ومووووديرين تنفيووووذيين بال
التقووى أعضوواء لجنووة دراسووة . ورؤسوواء منظمووات بووالمجتم  الموودني فووي الواليووات المتحوودة والعووراق

عوالوة علوى ذلوك التقوت المجموعوة أو استشوارت . شخصا في فترة تسعة أشوهر 171العراق م  
 .وتعتزم المجموعة إصدار تقرير نهائي واحد. مئات من الخبراء ا خرين

 :هاملتون –للجنة بيكر  72التوصيات الد 
 :توصية 79جاء في تقرير لجنة بيكر و هاملتون 

ديبلوماسوي شوامل « هجووم»ينبتي على الواليات المتحدة العمل م  الحكومة العراقية لبدء  - 1
 . 2006( ديسمبر)كانون األول  31جديد، للتعامل م  مشاكل العراق والمنطقة، قبل 

دعوووم وحووودة العوووراق وسوووالمة : لوووة الدبلوماسوووية اإلقليميوووةينبتوووي أن تكوووون أهوووداف هوووذأ الحم - 2
أراضيه، ووقف التدخالت وأعمال زعزعة االسوتقرار مون جانوب جيوران العوراق، وتوأمين الحودود، 
ومنهوووا تسووويير دوريوووات مشوووتركة مووو  دول الجووووار، ومنووو  امتوووداد النزاعوووات وتعزيوووز المسووواعدات 

العسوكرية، إن أمكون، للحكوموة العراقيوة مون  االقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمسواعدات
الووودول اإلسوووالمية تيووور المجووواورة، وتحفيوووز الووودول علوووى دعوووم المصوووالحة الوطنيوووة فوووي العوووراق، 
عووادة  وتفعيوول الشوورعية العراقيووة عبوور اسووتئناف العالقووات الدبلوماسووية، متووى كووان ذلووك مناسووباا، وا 

ات نشوطة فوي العواصوم الرئيسوة فوي فتح السفارات في بتداد، ومساعدة العراق فوي تأسويس سوفار 
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، ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة (الرياض مثالا )المنطقة 
الحكومة العراقية في وض  بنية صولبة فوي الجوانوب األمنيوة والسياسوية واالقتصوادية، ومون ذلوك 

عائووودات الووونفط وتفكيوووك تحسوووين أدائهوووا فوووي قضوووايا مثووول المصوووالحة الوطنيوووة والتوزيووو  العوووادل ل
 .الميليشيات

اسووتكماالا لهووذأ الحملووة الديبلوماسووية، ينبتووي أن توودعم الواليووات المتحوودة والحكومووة العراقيووة  - 3
عقد مؤتمر أو اجتماع في بتداد لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أو الجامعوة العربيوة، للمسواعدة فوي 

وال يمكون أن تونجح هووذأ . فوي العوراقتحقيوق المصوالحة الوطنيوة واسوتعادة حضوورها الدبلوماسوي 
الحملة، إذا لم تتضمن مشاركة فاعلة للبلدان التي لها دور ضروري في من  سوقوط العوراق فوي 

 .الفوضى
وتشوووجيعاا لمشووواركة هوووذأ الووودول، علوووى الواليوووات المتحووودة أن تسوووعى فووووراا إلوووى إنشووواء 

ر العووراق، فضووالا عوون التووي يجووب أن تشوومل جميوو  دول جوووا« المجموعووة الدوليووة لوودعم العووراق»
أشوار التقريور إلوى أدوار محوددة لودول مثول السوعودية ومصور . )تيرها من بلدان المنطقة والعالم

لى ما تقوم به في دعم الميليشيات والتمرد يران، وا   (.وتركيا واألردن والكويت وسورية وا 
وماسووووية فووووور بوووودء هووووذأ الهجمووووة الديبل« المجموعووووة الدوليووووة لوووودعم العووووراق»يجووووب تشووووكيل  - 4

 .الجديدة، بوصفها إحدى أدواتها
ينبتي أن تتكون هذأ المجموعة من العراق وكل دول جوارأ، ومنها إيران وسوورية، إضوافة  - 5

إلى الدول الرئيسوية فوي المنطقوة، ومنهوا مصور ودول الخلويج، واألعضواء الخمسوة الودائمون فوي 
ثووول ألمانيوووا واليابوووان وكوريوووا ويمكووون أن تنضوووم دول أخووورى م. مجلوووس األمووون واالتحووواد األوروبوووي

 .الجنوبية، التي قد تكون مستعدة للمساهمة في حل سياسي وديبلوماسي
ينبتووي أن يووتم بسوورعة، وأن يكووون علووى « المجموعووة الدوليووة»الديبلوماسووية الجديوودة وعموول  - 6

ويجووووب أن تتوووولى وزيووورة الخارجيووووة األميركيوووة، إن لوووم يكوووون . مسوووتوى وزراء الخارجيوووة أو أعلوووى
يس، جهووووود الواليووووات المتحوووودة التووووي يمكووون أن تكووووون ثنائيووووة أو متعووووددة األطووووراف، حسووووبما الووورئ

 .تقتضي الظروف
مشووواركة مكتوووب األموووين العوووام لألموووم المتحووودة فوووي « المجموعوووة الدوليوووة»يجوووب أن تطلوووب  - 7 

 .وينبتي أن يسمي األمين العام مبعوثاا خاصاا له في المجموعة. عملها
وعوووة نهجووواا محووودداا للتعووواطي مووو  دول الجووووار، يأخوووذ فوووي الحسوووبان ينبتوووي أن تطوووور المجم - 8

 .مصالح هذأ الدول واتجاهاتها ومساهماتها المحتملة
وموو  ذلووك، نوورى أن أي أمووة، موون وجهووة . إن التعاموول موو  إيووران وسووورية مثووار خووالف

نظووور ديبلوماسوووية، يمكنهوووا وينبتوووي عليهوووا أن تشووورك خصوووومها وأعوووداءها فوووي محاولوووة لتسووووية 
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إشوراك إيوران « المجموعوة الدوليوة»وعليه، فو ن علوى . عات والخالفات تماشياا م  مصالحهاالنزا
مجموعوووة الدراسوووات حوووول »وتووورى . وسوووورية فوووي حوارهوووا الديبلوماسوووي مووون دون شوووروط مسوووبقة

يووران تشوومل قضووايا صووعبة يجووب أن تحوول« العووراق لكوون . أن العالقووات األميركيووة موو  سووورية وا 
ويجوب . وماسية مكثفة وموضوعية، تتضمن قدراا من توازن المصوالحينبتي إجراء محادثات ديبل

يوران، وهوذا موا حودث بنجواح موو   أن تضو  واشونطن فوي حسوابها نظوام الحووافز إلشوراك سوورية وا 
 .ليبيا

يجووب علووى الواليووات المتحوودة أن تنخوورط مباشوورة موو  إيووران وسووورية فووي محاولووة للحصووول  - 9
وعلوووى واشووونطن . أ العوووراق والقضوووايا اإلقليميوووة األخووورىعلوووى التوووزام منهموووا بسياسوووات بنووواءة تجوووا

وينبتوي البحوث فوي إمكوان . التفكير في الحووافز وكوذلك العقبوات، فوي سوعيها إلوى نتيجوة ايجابيوة
األميركي في أفتانستان، لتطبيقه على الحال العراقية، على الرتم من  -تكرار التعاون اإليراني 

 .الواليات المتحدة في مستنق  العراقأن إيران ترى أن من مصلحتها أن تتوي 
يجووووب أن يسووووتمر التعاموووول موووو  مسووووألة البرنووووامج النووووووي اإليرانووووي عبوووور مجلووووس األموووون  - 10

 .وأعضائه الخمسة الدائمين، فضالا عن ألمانيا
إلووى إقنوواع إيووران، عبوور الجهووود الديبلوماسووية، بووأن « المجموعووة الدوليووة»يجووب أن تسووعى  - 11

كووذلك، وعلووى الوورتم موون أن العالقووة . دة لتحسووين الوضوو  فووي العووراقعليهووا اتخوواذ خطوووات محوود
 -بين الواليات المتحدة وسورية فوي أدنوى مسوتوياتها، فو ن المصوالح السوورية فوي النوزاع العربوي 

 :ونوصي بما يأتي. اإلسرائيلي مهمة ويمكن تحريكها
مراقبووووة يجووووب إقنوووواع سووووورية بمصوووولحتها وتشووووجيعها علووووى المسوووواهمة فووووي خطوووووات مثوووول  - 12

حدودها م  العراق إلى أقصى حد ممكن، وتسيير دوريات مشتركة مو  العوراقيين علوى الحودود، 
نشاء خطوط لتبادل المعلومات، وزيادة التعاون السياسي واالقتصادي مو  العوراق وفوي سوياق . وا 

إقليمي أوسو ، لون تكوون الواليوات المتحودة قوادرة علوى تحقيوق أهودافها فوي الشورق األوسوط موا لوم 
ويجوب أن يكوون هنواك التوزام متجودد ومسوتمر . اإلسرائيلي -تتعامل مباشرة م  الصراع العربي 

وهووذا . لبنووان وسووورية وفلسووطين: بتسوووية شوواملة بووين العوورب واإلسوورائيليين علووى جميوو  الجبهووات
االلتزام يجب أن يشمل المحادثات المباشرة م  وبين إسرائيل ولبنوان والفلسوطينيين الوذين يقبلوون 

ق إسوورائيل فووي الوجووود، وال سوويما سووورية التووي تعوود نقطووة العبووور الرئيسووة لنقوول األسوولحة إلووى بحوو
 .وال حل عسكرياا لهذا الصراع. وتدعم مجموعات فلسطينية متطرفة« حزب ا »

يجوب أن يكووون هنوواك التوزام متجوودد ومسووتمر مون الواليووات المتحوودة بتسووية سوولمية شوواملة  - 13
 .على الجبهات كافة بين العرب واإلسرائيليين
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هذا الجهد يجب أن يشمل الدعوة تير المشروطة في اقرب وقت ممكون إلوى اجتماعوات  - 14
تحت رعاية الواليات المتحدة أو اللجنة الرباعية الدولية، بين إسرائيل ولبنان وسوورية مون جهوة، 

سرائيل والفلسطينيين من جهة أخرى، بترض التفاوض على السالم وهذا ما حدث  فوي موؤتمر وا 
 .، على مسارين منفصلين أحدهما سوري ولبناني، وا خر فلسطيني1991مدريد العام 

يجب أن تشمل المفاوضات م  سورية في شوأن السوالم بعوض العناصور، وهوي االمتثوال  - 15
الووذي يوووفر إطووارا السووتعادة لبنووان سوويادته، والتعوواون الكاموول  1701الكاموول لقوورار مجلووس األموون 

كوول االتتيوواالت السياسووية فووي لبنووان، وال سوويما رفيووق الحريووري وبيووار الجميوول،  موو  التحقيووق فووي
واسوتخدام األراضوي السوورية لنقول األسولحة مون « حوزب ا »والتحقق من وقف المساعدات إلى 

إلطوووووالق الجنوووووود « حمووووواس»و « حوووووزب ا »إيوووووران إليوووووه، وان تسوووووتخدم سوووووورية نفوذهوووووا لووووودى 
وقف سورية محواوالت تقوويض الحكوموة المنتخبوة ديموقراطيواا  اإلسرائيليين األسرى، والتحقق من

أو تيرهووووا موووون « حموووواس»فوووي لبنووووان، والتحقووووق موووون وقوووف شووووحنات األسوووولحة موووون سوووورية إلووووى 
« حموواس»الجماعووات الفلسووطينية المتشووددة، وأن تسوواعد سووورية فووي الحصووول علووى التووزام موون 

 .باالعتراف بحق إسرائيل في الوجود
جوووراءات وفوووي سوووياق اتفووواق سوووالم شوووامل آمووون، يعيووود اإلسووورائيليون وفوووي مقابووول هوووذأ اإل - 16

الجوووالن، موو  ضوومانات أميركيووة ألموون إسوورائيل، يمكوون أن تضووم قوووة دوليووة علووى الحوودود، ومنهووا 
 .قوات أميركية، إذا طلب الطرفان

ومبودأ  338و 242فيما يخي القضية الفلسطينية، يجوب التمسوك بقوراري مجلوس األمون  - 17
السووووالم، كونهووووا األسوووواس الوحيوووود لتحقيووووق السووووالم، وتقووووديم دعووووم قوووووي للوووورئيس  األرض مقابوووول

الفلسووطيني محمووود عبوواس والسوولطة الفلسووطينية ألخووذ زمووام المبووادرة فووي تمهيوود الطريووق إلجووراء 
مفاوضووات موو  إسوورائيل، وبووذل جهوود كبيوور فووي دعووم وقووف إطووالق النووار، وتقووديم الوودعم لحكومووة 

د مفاوضووات تعووالج قضووايا الوضوو  النهووائي الخاصووة بالحوودود الوحوودة الوطنيووة الفلسووطينية، وعقوو
 .والمستوطنات والقدس وحق العودة ونهاية الصراع

موون الضووروري للتايووة بالنسووبة إلووى الواليووات المتحوودة أن تقوودم مزيووداا موون الوودعم السياسووي  - 18
ت واالقتصوووادي والعسوووكري ألفتانسوووتان، ومووون ذلوووك المووووارد التوووي قووود تصوووبح متاحوووة إذا انسوووحب

 .القوات من العراق
علووى الوورئيس وفريووق األموون القووومي التوواب  لووه أن يظووال علووى اتصووال قريووب ومسووتمر موو   - 19

يجووب أن تتحوورك الحكومووة : وهووذأ االتصوواالت يجووب أن تبعووث برسووالة واضووحة. القيووادة العراقيووة
 .العراقية لتحقيق تقدم ملموس
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ة توووودريب قوووووات األموووون العراقيووووة علووووى الواليووووات المتحوووودة أن توضووووح اسووووتعدادها لمواصوووول - 20
ومسووواعدتها ودعمهوووا، واالسوووتمرار فوووي تقوووديم الووودعم السياسوووي والعسوووكري واالقتصوووادي للحكوموووة 

فكلموووا أصوووبح العوووراق أكثووور قووودرة علوووى ممارسوووة مهموووات الووودفاع والحكوووم، كوووان خفوووض . العراقيوووة
 .الوجود العسكري والمدني األميركي في العراق ممكناا 

الحكوموووة العراقيوووة تقووودماا ملموسووواا علوووى طريوووق المصوووالحة الوطنيوووة  وفوووي حوووال لوووم تحقوووق - 21
وتحقيوووق األمووون وتثبيوووت الحكوووم، ينبتوووي علوووى الواليوووات المتحووودة أن تخفوووض الووودعم السياسوووي أو 

 .العسكري أو االقتصادي لها
ينبتي أن يعلن الرئيس األميركي أن بالدأ ال تسعى إلى إقامة قواعد عسوكرية دائموة فوي  - 22

ذا طلبووت الحكومووة العراقيووة إقامووة قاعوودة موقتووة أو قواعوود، فعلووى الواليووات المتحوودة أن . العووراق وا 
 .تنظر في هذا الطلب نظرتها إلى أي طلب من حكومة دولة أخرى

يجب أن يؤكد الرئيس األميركي مجدداا أن الواليات المتحدة ال تسعى إلى السويطرة علوى  - 23
 .نفط العراق

 2006وضوعته حكومووة نووري المووالكي لوبعض المهمووات فوي نهايووة الجودول الزمنوي الووذي  - 24
 . 2007وينبتي أن يكتمل بحلول الرب  األول من العام. ، قد ال يكون واقعياا 2007أو مطل  

يجب أن تتشاور الواليات المتحدة عن كثب م  الحكومة العراقية لوض  أهداف إضافية  - 25
ن، وتحسووين الخوودمات التووي تمووس الحيوواة اليوميووة المصووالحة الوطنيووة، واألموو: فووي ثالثووة مجوواالت

 .وينبتي أن توض  جداول زمنية لتنفيذ هذأ األهداف. للعراقيين
مراجعة الدستور العراقي أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية ويجوب أن يوتم ذلوك فوي  - 26

 .العملية واألمم المتحدة لديها خبرة في هذا المجال، ويجب أن تقوم بدور في هذأ. شكل عاجل
تتطلوووب المصوووالحة الوطنيوووة إعوووادة البعثيوووين والقووووميين العووورب إلوووى الحيووواة الوطنيوووة، مووو   - 27

وعلى الواليات المتحدة أن تشج  عودة العراقيين المؤهلين من السونة . رموز نظام صدام حسين
 .أو الشيعة أو القوميين أو البعثيين السابقين أو األكراد إلى الحكومة

يجوووب أن تعوووود عائووودات الووونفط إلوووى الحكوموووة المركزيوووة ويوووتم . عائووودات النفطيوووةتقاسوووم ال - 28
 .اقتسامها على أساس عدد السكان

وبموجوب الدسوتور الجديود، . يجب أن تجري انتخابات المحافظات في أقورب وقوت ممكون - 29
 .وهي ضرورية الستعادة حكومة تمثيلية. يجب أن تكون هذأ االنتخابات أجريت بالفعل

ي ضوووء الوضوو  الخطيوور فووي كركوووك، هنوواك ضوورورة للتحكوويم الوودولي لتجنووب العنووف فوو - 30
جراء استفتاء علوى مصوير كركووك قبول نهايوة . فكركوك يمكن أن تكون برميل بارود. الطائفي وا 
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وهوذأ مسوألة يجوب . ، كما يقضي الدستور العراقي، سيكون انفجاراا، لذا يجب تأخيرأ2007عام 
 .في إطار عملها الديبلوماسي« المجموعة الدولية لدعم العراق»أن تدرج على جدول أعمال 

ونجواح أي جهود فوي المصوالحة الوطنيوة يجوب أن . يجب أن تكون مبادرات العفو متاحة - 31
 .يشمل إيجاد سبل للتوفيق بين ألد األعداء السابقين

 شوووريون يجوب حمايووة حقوووق الموورأة وجميوو  األقليووات فوي العووراق، وموون ذلووك التركمووان وا - 32
 .والكلدانيون واأليزيديون والصابئة واألرمن

. علووى الحكومووة العراقيووة الكووف عوون تسووييس المنظمووات تيوور الحكوميووة أو وقووف نشوواطها - 33
 .فيجب أن يكون التسجيل إجراء إدارياا فقط وليس مناسبة للرقابة وتدخل الحكومة

البحوث فوي جهوود المصوالحة  يجب أن يكون مستقبل وجود القوات األميركية علوى بسواط - 34
وزيووادة إمكووان مشوواركة قووادة التموورد والميليشوويات، وبالتووالي زيووادة احتموواالت نجوواح هووذأ . الوطنيووة
ن العنف لن ينتهي ما لوم يبودأ الحووار، والحووار يجوب أن يشومل مون يسويطرون علوى . الجهود وا 
العظموووووى علوووووي  وعلوووووى الواليوووووات المتحووووودة أن تحووووواول التحووووودث مباشووووورة مووووو  آيوووووة ا . السووووولطة

ن األموم . السيستاني، والتحدث مباشرة م  مقتدى الصدر وقادة الميليشيات وزعماء المتموردين وا 
 .المتحدة يمكن أن تساعد في تسهيل االتصاالت

الواليوووات المتحووودة يجوووب أن تبوووذل جهووووداا نشوووطة إلشوووراك جميووو  األطوووراف فوووي العوووراق،  - 35
لشووووديد علووووى الهويووووة الطائفيووووة يهوووودد فرصوووواا أوسوووو  لكوووون التركيووووز ا. «القاعوووودة»باسووووتثناء تنظوووويم 

 .للحصول على دعم وطني للمصالحة
ويجوووب أن تكوووون . علوووى الواليوووات المتحووودة أن تشوووج  الحووووار بوووين الجماعوووات الطائفيوووة - 36

 .الحكومة العراقية أكثر سخاء فيما يتعلق بموضوع العفو عن المسلحين
العفوو العراقيوة، سوواء عبور السولطة التنفيذيوة  يجب أن ال تعوق الواليوات المتحودة مشواري  - 37

 .أم التشريعية
علوى الواليوات المتحوودة تأييود وجووود خبوراء دوليووين محايوديين مستشووارين للحكوموة العراقيووة  - 38

نهاء التعبئة عادة االندماج وا   .في عمليات نزع السالح وا 
نشوواء مكتووب وا - 39 حوود فووي العووراق لتنسوويق علووى الواليووات المتحوودة تقووديم دعووم مووالي وتقنووي وا 

المسووووواعدة للحكوموووووة العراقيوووووة ومستشووووواريها الخبوووووراء لمسووووواعدة برنوووووامج لنوووووزع سوووووالح أعضووووواء 
نهاء تعبئتهم عادة دمجهم وا   .الميليشيات وا 

وليس هناك عمل للجيش األميركي يمكن أن يحقق وحودأ النجواح فوي العوراق، إنموا هنواك أفعوال 
لعراقيووة لزيووادة احتمووال تجنووب الكارثووة هنوواك وزيوووادة يمكوون أن تقوووم بهووا الحكومتووان األميركيووة وا

وعلوووى الحكوموووة العراقيووة تسوووري  برنوووامج المصوووالحة الوطنيووة الوووذي توجووود هنووواك . فووري النجووواح
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ويمكون للواليوات المتحودة أن . حاجة ماسة إليه، وفوي تسوليم القووات العراقيوة المسوؤوليات األمنيوة
ومثول هوذأ الخطووة . الوحودات العسوكرية العراقيوةتزيد عدد العسكريين األميركيين المنضووين فوي 

قد تزيد أعوداد الجنوود األميوركيين المنضووين فوي الوحودات العراقيوة المنتشورة مون ثالثوة أو أربعوة 
وسوتكون مهمووة أخورى للقوووات األميركيووة . آالف منتشورين ا ن، إلووى موا بووين عشورة وعشوورين ألفوواا 

ت والمواصووووالت والوووودعمين الجوووووي واللوجسووووتي مسوووواعدة الفوووورق العسووووكرية العراقيووووة باالسووووتخبارا
وسيكون على الجيش األميركي الحفواظ علوى فورق تودخل سوري  وأخورى . وتوفير بعض المعدات

. فووووي العووووراق عنوووودما تسوووونح الفرصووووة« القاعوووودة»خاصووووة لتنفيووووذ عمليووووات عسووووكرية ضوووود تنظوووويم 
وقوود يكووون . لوسيتحسوون أداء القوووات العراقيووة فووي شووكل كبيوور لووو كووان فووي حوزتهووا معوودات أفضوو

أحد مصادر هذأ المعدات هو تلك التي تتركها الفورق العسوكرية األميركيوة المتوادرة خلفهوا، فيموا 
 .تكمن الطريقة األسرع للحصول عليها عبر برنامجنا لمبيعات األسلحة إلى الخارج

. وفيما نمضي قدماا بهذأ الخطوات، يمكننا البدء بسوحب القووات األميركيوة مون العوراق
د أن تسوووحب الواليوووات المتحووودة كووول فرقهوووا القتاليوووة خوووارج العوووراق، سووونبقي علوووى وجوووود حتوووى بعووو

عسووكري مهووم فووي المنطقووة، موو  قوتنووا المهمووة فووي العووراق وانتشووارنا الجوووي والبووري والبحووري فووي 
وستسوومح هووذأ القوووات للواليووات المتحوودة، . الكويووت والبحوورين وقطوور ووجووود أكبوور فووي أفتانسووتان

يرانية مدمرة أكثروبمساعدة الحكومة ال  .عراقية، بتنفيذ مهمات بينها ردع تدخالت سورية وا 
على الواليات المتحدة أن ال تقدم التزاماا مفتوحاا إلبقاء عدد كبيور مون الجنوود األميوركيين  - 40

 .منتشرين في العراق
 علووى الواليوووات المتحووودة أن توضوووح للحكوموووة العراقيوووة أنهوووا يمكنهوووا تنفيوووذ خططهوووا وبينهوووا - 41

ال يمكن . عمليات إعادة انتشار مخطط لها، حتى لو لم ينفذ العراق تتييراته المخطط لها أيضاا 
أن تبقووى الحاجووات األمنيووة األخوورى للواليووات المتحوودة ومسووتقبل جيشووها رهينووة ألفعووال الحكومووة 

 .العراقية أو عجزها
األول مووون عوووام علينوووا السوووعي إلوووى اسوووتكمال عمليوووة التووودريب والتسوووليح فوووي حلوووول الربووو   - 42

 . 2006عام ( أكتوبر)تشرين األول  24، كما أفاد الجنرال جورج كايسي في 2008
األولويات العسكرية فوي العوراق يجوب أن تتتيور، مو  مونح األولويوة األعلوى إلوى التودريب  - 43

 .والتسليح واالستشارة وعمليات الدعم ومكافحة اإلرهاب
والضوووباط كفووواءة فوووي القووووات األميركيوووة، بوووالفرق يجوووب إلحووواق أكثووور العناصووور العسوووكرية  - 44

 .المنضوية في الوحدات العراقية
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علوووى الواليوووات المتحووودة دعوووم تقوووديم مزيووود مووون العتووواد إلوووى الجووويش العراقوووي عبووور تشوووجي   - 45
الحكوموووة العراقيوووة علوووى تسوووري  عمليوووات الشوووراء األجنبيوووة، وتووورك بعوووض أسووولحة الفووورق القتاليوووة 

 .نسحابها من العراقاألميركية ومعداتها لدى ا
سيبذل وزير الدفاع األميركي الجديد كل جهد لبناء عالقوات عسوكرية مدنيوة سوليمة عبور  - 46

تووووفير أجوووواء يمكووون منهوووا الضوووابط العسوووكري الرفيووو  تقوووديم المشوووورة المسوووتقلة لووويس إلوووى القيوووادة 
 .المدنية في البنتاتون فحسب، بل إلى الرئيس ومجلس األمن القومي

تواصل عمليوة إعوادة االنتشوار، علوى قيوادة البنتواتون التشوديد علوى بورامج التودريب فيما ت - 47
والتثقيووووف للقوووووات العائوووودة إلووووى الواليووووات المتحوووودة إلعووووادة تنضوووويدها لتسووووتعيد درجووووة عاليووووة موووون 

 .الجهوزية لعمليات انتشار عالمية
تخصويي أموووال وفيموا تعوود المعوودات العسوكرية إلوى الواليووات المتحودة، علوى الكووونترس  - 48

 .كافية الستعادة عمل هذأ المعدات في السنوات الخمس المقبلة
علوووووى اإلدارة وباستشوووووارة كاملوووووة مووووو  اللجوووووان المختصوووووة فوووووي الكوووووونترس تقوووووويم التوووووأثير  - 49

المستقبلي الكامل للحرب في العراق وانعكاساتها المحتملة على الجاهزية المسوتقبلية لهوذأ القووة، 
 .والحفاظ على موظفين كفوئينوقدرتها على التجنيد 

يجووب نقوول الشوورطة الوطنيووة العراقيووة إلووى وزارة الوودفاع حيووث ستصووبح الوحوودات الخاصووة  - 50
 .جزءاا من الجيش العراقي الجديد

يجوووب نقووول شووورطة الحووودود العراقيوووة بأكملهوووا إلوووى وزارة الووودفاع التوووي سوووتتولى المسوووؤولية  - 51
 .لخارجيالكاملة عن السيطرة على الحدود واألمن ا

يجب مونح جهواز الشورطة العراقيوة مسوؤوليات أكبور إلجوراء تحقيقوات جنائيوة، فيموا عليهوا  - 52
تعزيز تعاونها م  عناصر أخرى في الجهاز القضائي العراقي، لتحسين السويطرة علوى الجريموة 

 .وحماية المدنيين العراقيين
ظيميوة تتضومن جهووداا لتوسوي  يجب إخضاع وزارة الداخلية العراقية إلى عملية تحويول تن - 53

. قدرات الوحدة الرئيسة لمكافحة الجريمة وفرض مزيد مون السويطرة علوى قووات الشورطة المحليوة
 .ويجب نقل السلطة الوحيدة لدف  مرتبات الشرطة المحلية إلى وزارة الداخلية

مايوووة علوووى وزارة الداخليوووة العراقيوووة المضوووي قووودماا فوووي الجهوووود الحاليوووة لتحديووود جهووواز ح - 54
 .وتسجيله والسيطرة عليه المنشات

علووى وزارة الوودفاع األميركيووة مواصوولة مهمتهووا توودريب الشوورطة الوطنيووة العراقيووة وشوورطة  - 55
 .الحدود العراقية التي يجب نقلها إلى وزارة الدفاع
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على وزارة العدل األميركية توجيه مهمة تدريب قووات الشورطة الباقيوة ضومن سولطة وزارة  - 56
 .يةالداخل

وفيما تنضوي فرق التدريب العسكرية األميركية فوي الوحودات العسوكرية األميركيوة، يجوب  - 57
 .توسي  عملية انضواء المدربين األميركيين في الشرطة

علووى مكتووب التحقيقوووات الفيوودرالي توسووي  تدريبوووه التحقيقووي ومنشوواته فوووي العووراق، ليشووومل  - 58
 .اإلرهاب أيضاا 

ية توفير األموال لزيادة عودد السويارات وأجهوزة االتصواالت وتطويرهوا على الحكومة العراق - 59
 .لدى جهاز الشرطة

 .يجب تولي وزارة العدل األميركية قيادة عمل التحول التنظيمي في وزارة الداخلية - 60
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 ( 7)الملحق رقم 

 األمريكي" ق األوسط الكبيرمشرور الشر"نص 

والمقدددم إلددى قمددة  13/01/1004الددذا نشددرتر جريدددة الحيدداة اللندنيددة بتدداريب  
 :1004الدول الثماني المنعقد في الواليات المتحدة في يونيو 

الثالثوة " النواقي"وأسهمت . تحديا وفرصة فريدة للمجتم  الدولي  "الشرق األوسط الكبير"يمثل 
 2002العربي لتقريري األمم المتحدة حوول التنميوة البشورية العربيوة للعوامين التي حددها الكتاب 

في خلق الظروف التوي تهودد المصوالح الوطنيوة  -الحرية، المعرفة، وتمكين النساء  - 2003و
وطالمووووا تزايوووود عووودد األفووووراد المحوووورومين موووون حقوووووقهم السياسووووية  . 8لكووول أعضوووواء مجموعووووة الووووو

هد زيووادة فووي التطوورف واإلرهوواب والجريمووة الدوليووة والهجوورة تيوور واالقتصووادية فووي المنطقووة، سنشوو
 :مروعة" الشرق األوسط الكبير"إن اإلحصائيات التي تصف الوض  الحالي في . المشروعة

 هو  قدل مدن نظيدره فدي  11مجمور إجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الد
 .  سبانيا

  ميدون  وتشدكل  -مليدون شدخص  65 -في المئة مدن العدرب البدالغين  40حوالي 
 . النساء ثلثي هذا العدد

  وسدديدخلها 1010مليونددا مددن الشددباب سددوق العمددل بحلددول  50سدديدخل  كثددر مددن  
ماليددين وظيفددة  6وهنددا  حاجددة لخلددق مددا ال يقددل عددن . 1010مليددون بحلددول  100

 . جديدة المتصاص هؤالء الوافدين الجدد إلى سوق العمل
 مليوندا  15لحالية للبطالة  سيبل  معدل البطالة في المنطقة إذا استمرت المعدالت ا

 . 1010بحلول 
 ولتحسين مسدتويات المعيشدة  . يعيش ثلث المنطقة على  قل من دوالرين في اليوم

يجب  ن يزداد النمو االقتصادا في المنطقة  كثر من الضدعف مدن مسدتواه الحدالي 
 . ألقلفي المائة على ا 6في المائة إلى  3الذا هو دون 

  في المئة فقط من السكان استخدام اإلنترنت  وهو رقم  قل مما هدو  1.6في إمكان
 . علير في  ا منطقة  خر  في العالم  ومنها بلدان  فريقيا جنوب الصحراء الكبر 
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   فددي المئددة فقددط مددن المقاعددد البرلمانيددة فددي البلدددان  3.5ال تشددغل النسدداء سددو
فدي المئدة فدي  فريقيدا جندوب الصدحراء  1.4  بدد العربية  مقارنة  على سبيل المثال

 . الكبر 
  في المئة من الشبان العرب األكبر سنا عن ر بتهم في الهجرة إلدى بلددان  51عبر

  والهددف المفضدل لدديهم 1001 خر   وفقا لتقريدر التنميدة البشدرية العربيدة للعدام 
  .هو البلدان األوروبية

ويمكووون للشووورق األوسوووط . عنووود مفتووورق طووورق وتعكوووس هوووذأ اإلحصوووائيات أن المنطقوووة تقوووف
الكبيووور أن يسوووتمر علوووى المسوووار ذاتوووه، ليضووويف كووول عوووام المزيووود مووون الشوووباب المفتقووورين إلوووى 

وسوويمثل ذلوووك تهديووودا . مسووتويات الئقوووة موون العمووول والتعلوويم والمحووورومين مووون حقوووقهم السياسوووية
والبديل هوو الطريوق إلوى . 8مباشرا الستقرار المنطقة، وللمصالح المشتركة ألعضاء مجموعة الو

ويمثووول تقريووورا التنميوووة البشووورية العربيوووة نوووداءات مقنعوووة وملحوووة للتحووورك فوووي الشووورق . اإلصوووالح
. وهوي نوداءات يرددهوا نشوطاء وأكواديميون والقطواع الخواي فوي أرجواء المنطقوة. األوسط الكبير

ذوا خطووات وقد اسوتجاب بعوض الزعمواء فوي الشورق األوسوط الكبيور بالفعول لهوذأ النوداءات واتخو
، بوودورها، 8وأيوودت بلوودان مجموعووة الووو. فووي اتجوواأ اإلصووالح السياسووي واالجتموواعي واالقتصووادي

الشوراكة األوروبيوة "وتبوين . هذأ الجهود بمبادراتها الخاصة لإلصالح في منطقة الشورق األوسوط
عمووار ، وجهووود إعووادة اإل"مبووادرة الشووراكة بووين الواليووات المتحوودة والشوورق األوسووط"، و"المتوسووطية

 . باإلصالح في المنطقة 8المتعددة األطراف في أفتانستان والعراق التزام مجموعة الو

إن التتيووورات الديموترافيوووة المشوووار إليهوووا أعوووالأ، وتحريووور أفتانسوووتان والعوووراق مووون نظوووامين 
فرصوة  8قمعيين، ونشوء نبضوات ديمقراطيوة فوي أرجواء المنطقوة، بمجموعهوا، تتويح لمجموعوة الوو

ينبتي للمجموعة، في قمتها في سوي آيالنود، أن تصوو  شوراكة بعيودة المودى مو  قوادة و . تاريخية
اإلصووووووالح فووووووي الشوووووورق األوسووووووط الكبيوووووور، وتطلووووووق ردا منسووووووقا لتشووووووجي  اإلصووووووالح السياسووووووي 

أن تتفووق علووى أولويووات مشووتركة  8ويمكوون لمجموعووة الووو. واالقتصووادي واالجتموواعي فووي المنطقووة
 : تقريرا األمم المتحدة في التنمية البشرية العربية عبر لإلصالح تعالج النواقي التي حددها

 تشجي  الديمقراطية والحكم الصالأل . 
 بناء مجتم  معرفي . 
 توسي  الفرص االقتصادية.  
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فالديمقراطيوة والحكوم الصوالح يشوكالن : وتمثل أولويات اإلصالح هذأ السبيل إلى تنمية المنطقة
فوووراد الوووذين يتمتعوووون بتعلووويم جيووود هوووم أدوات التنميوووة، اإلطوووار الوووذي تتحقوووق داخلوووه التنميوووة، واأل

 . والمبادرة في مجال األعمال هي ماكينة التنمية

 : تشجي  الديمقراطية والحكم الصالأل - وال 

توجوووود فجوووووة كبيوووورة بووووين البلوووودان العربيووووة والمنوووواطق األخوووورى علووووى صووووعيد الحكووووم القووووائم علووووى "
مية البشرية، وهو احد التجليوات األكثور إيالموا ويضعف هذا النقي في الحرية التن... المشاركة

 ( 2002تقرير التنمية البشرية، ". )للتخلف في التنمية السياسية

إن الديمقراطية والحرية ضروريتان الزدهار المبادرة الفردية، لكنهما مفقودتان إلى حود 
كانوت إسورائيل ، 2003للعوام " فريدوم هواوس"وفي تقرير . بعيد في أرجاء الشرق األوسط الكبير

، ووصفت أربعة بلدان أخرى فقوط "حر"البلد الوحيد في الشرق األوسط الكبير الذي صتنف بأنه 
ولفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى انه من بوين سوب  منواطق فوي العوالم، ". حرة جزئيا"بأنها 

رجووت قواعوود وأد. حصوولت البلوودان العربيووة علووى أدنووى درجووة فووي الحريووة فووي أواخوور التسووعينيات
المنطقوووة العربيوووة فوووي المرتبوووة األدنوووى فوووي " التعبيووور عووون الووورأي والمسووواءلة"البيانوووات التوووي تقووويس 

باإلضافة إلى ذلك، ال يتقدم العالم العربي إال على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على . العالم
يعبور عنهوا  وال تنسجم هوذأ المؤشورات المحبطوة إطالقوا مو  الرتبوات التوي. صعيد تمكين النساء

، علووى سووبيل المثووال، تصوودر 2003وفووي تقريوور التنميووة البشوورية العربيووة للعووام . سووكان المنطقووة
الديمقراطيووة أفضوول موون أي شووكل "العوورب الئحووة موون يؤيوود، فووي أرجوواء العووالم، الوورأي القائوول بووان 

أن  8ويمكوون لمجموعووة الووو. ، وعبووروا عوون أعلووى مسووتوى لوورفض الحكووم االسووتبدادي"آخوور للحكووم
 : هر تأييدها لإلصالح الديمقراطي في المنطقة عبر التزام ما يليتظ

  مبادرة االنتخابات الحرة 

، أعلنوووت بلووودان عووودة فوووي الشووورق األوسوووط الكبيووور نيتهوووا إجوووراء 2006و  2004فوووي الفتووورة بوووين 
 . انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية

اء انتخابووات حوورة ومنصووفة، يمكوون وبالتعوواون موو  تلووك البلوودان التووي تظهوور اسووتعدادا جووديا إلجوور 
 : أن تقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل االنتخابات بو 8لمجموعة الو
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تقوووديم مسووواعدات تقنيوووة، عبوووور تبوووادل الزيوووارات أو النوووودوات، إلنشووواء أو تعزيوووز لجووووان  .1
 . انتخابية مستقلة لمراقبة االنتخابات واالستجابة للشكاوى وتسلم التقارير

نيووة لتسووجيل النوواخبين والتربيووة المدنيووة إلووى الحكومووات التووي تطلووب تقووديم مسوواعدات تق .2
 . ذلك، م  تركيز خاي على الناخبات

  الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني .3

أن ترعوى تبوادل  8من أجل تعزيز دور البرلمانات فوي دمقرطوة البلودان، يمكون لمجموعوة الوو
االهتموووام علوووى صوووو  التشوووريعات وتطبيوووق اإلصوووالح  زيوووارات ألعضووواء البرلمانوووات، مووو  تركيوووز

 . التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين

 معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء  

وموون أجوول . فووي المئووة فقووط موون المقاعوود البرلمانيووة فووي البلوودان العربيووة 3.5تشووتل النسوواء 
أن ترعى معاهود تودريب  8موعة الوزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية، يمكن لمج

خاصة بالنساء تقدم تدريبا على القيادة للنساء المهتمات بالمشاركة في التنوافس االنتخوابي علوى 
ويمكوون لهووذأ المعاهوود أن تجموو  بووين . تشووتيل منظمووة تيوور حكوميووة/مواقوو  فووي الحكووم أو إنشوواء

 . والمنطقة 8قياديات من بلدان مجموعة الو

  للناس العاديينالمساعدة القانونية  

في الوقت الذي نفذت فيه الواليات المتحدة واالتحاد األوربي واألمم المتحودة والبنوك الودولي 
بالفعل مبادرات كثيرة لتشجي  اإلصالح القانوني والقضائي، ف ن معظمهوا يجورى علوى المسوتوى 

صالح النظوام ال ويمكون . قوانونيالوطني في مجاالت مثل التدريب القضائي واإلدارة القضائية وا 
أن تكمل هذأ الجهود بتركيز االنتباأ علوى مسوتوى النواس العواديين فوي  8لمبادرة من مجموعة الو

أن تنشووئ وتمووول مراكووز  8ويمكوون لمجموعووة الووو. المجتموو ، حيووث يبوودأ التحسووس الحقيقووي للعدالووة
ي أو الشريعة، يمكن لألفراد أن يحصلوا فيها على مشورة قانونية بشأن القانون المدني أو الجنائ

ويمكن لهذأ المراكز أن (. وهي تير مألوفة إلى حد كبير في المنطقة)ويتصلوا بمحامي الدفاع 
 . ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة

 مبادرة وسائل اإلعالم المستقلة  
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موواطن  1000صوحيفة لكول  53يلفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى أن هناك أقل مون 
صووحيفة لكوول ألووف شووخي فووي البلوودان المتطووورة، وأن الصووحف العربيووة  285 عربووي، مقارنووة بووو

ومعظووم بوورامج التلفزيووون فووي المنطقووة . التووي يووتم تووداولها تميوول إلووى أن تكووون ذات نوعيووة رديئووة
تعود ملكيته إلوى الدولوة أو يخضو  لسويطرتها، وتالبوا موا تكوون النوعيوة رديئوة، إذ تفتقور البورامج 

ويقووود هووذا الوونقي إلووى تيوواب اهتمووام الجمهووور .   التحليلووي والتحقيقوويإلووى التقووارير ذات الطوواب
ولمعالجة ذلوك، . وتفاعله م  وسائل اإلعالم المطبوعة، ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور

 : أن 8يمكن لمجموعة الو

 . ترعى زيارات متبادلة للصحفيين في وسائل اإلعالم المطبوعة واإلذاعية .1
 . صحفيين مستقلينترعى برامج تدريب ل .2
تقدم زماالت دراسية لطالب كوي يوداوموا فوي مودارس للصوحافة فوي المنطقوة أو خوارج  .3

الووبالد، وتمووول بوورامج إليفوواد صووحفيين أو أسوواتذة صووحافة لتنظوويم نوودوات توودريب بشووأن 
قضوووايا مثووول تتطيوووة االنتخابوووات أو قضووواء فصووول دراسوووي فوووي التووودريس فوووي مووودارس 

 . بالمنطقة

 مكافحة الفساد/ الشفافية الجهود المتعلقة ب  

حوودد البنووك الوودولي الفسوواد باعتبووارأ العقبووة المنفووردة الكبوورى فووي وجووه التنميووة، وقوود أصوووبح 
 : 8ويمكن لمجموعة الو. متأصال في الكثير من بلدان الشرق األوسط الكبير

 . 8الخاصة بمجموعة الو" مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد"أن تشج  على تبني  .1
برنوووامج األموووم المتحووودة / نوووا مبوووادرة منظموووة التعووواون والتنميوووة االقتصووواديةأن تووودعم عل .2

شوووومال أفريقيووووا، التووووي ينوووواقش فيهووووا رؤسوووواء حكومووووات  -للتنميووووة فووووي الشوووورق األوسووووط 
ومنظمات تير حكومية إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفسواد وتعزيوز  IFIsومانحون و

 . خضوع الحكومة للمساءلة
التووي تتنوواول الشووفافية فووي  8بوورامج التجريبيووة لمجموعووة الوووإطووالق واحوود أو أكثوور موون ال .3

 . المنطقة

 المجتم  المدني  
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ومون األهميووة بمكوان أن القوووة الدافعوة لإلصووالح الحقيقووي فوي الشوورق األوسوط الكبيوور يجووب 
أن تووأتي موون الووداخل، وموو  أن أفضوول الوسووائل لتشووجي  اإلصووالح هووي عبوور منظمووات تمثيليووة، 

. تشوووج  علوووى تطووووير منظموووات فاعلوووة للمجتمووو  المووودني فوووي المنطقوووةأن  8ينبتوووي لمجموعوووة الوووو
 : أن 8ويمكن لمجموعة الو

أن تشووج  حكومووات المنطقووة علووى السووماح لمنظمووات المجتموو  الموودني، وموون ضوومنها  .1
المنظمات تيور الحكوميوة الخاصوة بحقووق اإلنسوان ووسوائل اإلعوالم، علوى أن تعمول 

 . بحرية من دون مضايقة أو تقييدات
يوود التمويووول المباشووور للمنظموووات المهتمووة بالديمقراطيوووة وحقووووق اإلنسوووان ووسوووائل أن تز  .2

 . اإلعالم والنساء وتيرها من المنظمات تير الحكومية في المنطقة
أن تزيد القدرة التقنية للمنظمات تير الحكومية في المنطقة بزيوادة التمويول للمنظموات  .3

مؤسسووة الوودعم الوووطني "حوودة أو فووي المملكووة المت" مؤسسووة وستمنسووتر"مثوول )المحليووة 
لتقوووديم التووودريب للمنظموووات تيووور الحكوميوووة فوووي شوووأن كيفيوووة ( األمريكيوووة" للديمقراطيوووة

وضوو  برنووامج والتووأثير علووى الحكومووة وتطوووير إسووتراتيجيات خاصووة بوسووائل اإلعووالم 
نشاء . والناس العاديين لكسب التأييد ويمكن لهذأ البرامج أن تتضمن تبادل الزيارات وا 

 . ت إقليميةشبكا
أن تموووووول منظموووووة تيووووور حكوميوووووة يمكووووون أن تجمووووو  بوووووين خبوووووراء قوووووانونيين أو خبوووووراء  .4

إعالميووين موون المنطقووة لصووو  تقويمووات سوونوية للجهووود المبذولووة موون أجوول اإلصووالح 
يمكوووون فووووي هووووذا الشووووأن اإلقتووووداء . )القضوووائي أو حريووووة وسووووائل اإلعووووالم فووووي المنطقوووة

 . (تقرير التنمية البشرية العربية"بنموذج 

 : بناء مجتم  معرفي  -ثانيا 

تمثوووول المعرفووووة الطريووووق إلووووى التنميووووة واالنعتوووواق، خصوصووووا فووووي عووووالم يتسووووم بعولمووووة "
 ( 2002تقرير التنمية البشرية العربية، ". )مكثفة

لقد أخفقت منطقة الشرق األوسط الكبير، التي كانت في وقت مضوى مهود االكتشواف 
وتشوكل الفجووة . بوة العوالم الحوالي ذي التوجوه المعرفويالعلمي والمعرفة، إلوى حود بعيود، فوي مواك

وال يمثول موا . المعرفية التي تعانيها المنطقة ونزف األدمتوة المتواصول تحوديا  فواق التنميوة فيهوا
إذ تشوكل الكتوب )فوي المئوة مون اإلجموالي العوالمي  1،1تنتجوه البلودان العربيوة مون الكتوب سووى 



 

394 

 

ويهوواجر حوووالي ربوو  كوول خريجووي الجامعووات، وتسووتورد  (.فووي المئووة منهووا 15الدينيووة أكثوور موون 
التووي ال ينطووق بهووا )ويبلووغ عوودد الكتووب المترجمووة إلووى اللتووة اليونانيووة . التكنولوجيووا إلووى حوود كبيوور

 . خمسة أضعاف ما يترجم إلى اللتة العربية( مليون شخي 11سوى 

أن تقوودم  8لووووباالسوتناد إلووى الجهووود التووي تبووذل بالفعوول فوي المنطقووة، يمكوون لمجموعووة ا
مسووواعدات لمعالجوووة تحوووديات التعلووويم فوووي المنطقوووة ومسووواعدة الطوووالب علوووى اكتسووواب المهوووارات 

 . الضرورية للنجاح في السوق المعولمة لعصرنا الحاضر

  مبادرة التعليم األساسي

فووي التمويوول الحكووومي، بسووبب ( وتراجوو )يعوواني التعلوويم األساسووي فووي المنطقووة موون نقووي 
لتعليم متماشيا م  الضتوط السكانية، ويعاني من اعتبارات ثقافية تقيد تعليم تزايد اإلقبال على ا

السوعي إلوى مبوادرة للتعلويم األولوي فوي منطقوة الشورق األوسوط  8وفي مقدور مجموعة الوو. البنات
 : الكبرى تشمل هذأ العناصر

تحووت " برنووامج عقوود مكافحووة األميووة" 2003أطلقووت األمووم المتحوودة فووي : محددو األميددة .1
لمكافحووة األميووة أن تتكاموول موو   8ولمبووادرة مجموعووة الووو". محووو األميووة كحريووة"ر شووعا

برنووامج األموووم المتحووودة، مووون جوووراء التركيوووز علووى إنتووواج جيووول متحووورر مووون األميوووة فوووي 
الشرق األوسط في العقد المقبل، م  السعي إلى خفض نسبة األمية فوي المنطقوة إلوى 

، مثوول برنووامج األمووم المتحوودة، 8لووووسووتركز مبووادرة مجموعووة ا  2010النصووف بحلووول 
ذا أخوووذنا فوووي الحسوووبان معانووواة . علوووى النسووواء والبنوووات مليونوووا مووون الراشووودين فوووي  65وا 

أن تركز أيضا على محوو األميوة بوين  8المنطقة من األمية، يمكن لمبادرة مجموعة الو
الراشدين وتدريبهم بفعل برامج متنوعة، مون منواهج تودريس علوى اإلنترنوت إلوى تودريب 

 . المعلمين
، من أجل تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى 8يمكن لمجموعة الو: فرق محو األمية .2

ولمعلموات . الفتيات، إنشاء أو توسي  معاهد تدريب المعلمين م  التركيز علوى النسواء
المووودارس والمختصوووات بوووالتعليم القيوووام فوووي هوووذأ المعاهووود بتووودريب النسووواء علوووى مهنوووة 

، لكوووي يركوووزن بووودورهن علوووى تعلووويم (م تعلووويم الوووذكور لإلنووواثهنووواك دول تحووور )التعلووويم 
وللبرنووووامج أيضووووا اسووووتخدام اإلرشووووادات . البنووووات القووووراءة وتوووووفير التعلوووويم األولووووي لهوووون
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فوورق محووو "، بهوودف إعووداد "يونيسووكو"التوواب  لووو" التعلوويم للجميوو "المتضوومنة فووي برنووامج 
 . مئة ألف معلمة 2008التي يبلغ تعدادها بحلول " األمية

يالحظ تقرير التنميوة البشورية العربيوة نقصوا مهموا فوي ترجموة الكتوب : لكتب التعليميةا .3
الحالووة "األساسووية فووي الفلسووفة واألدب وعلووم االجتموواع وعلوووم الطبيعووة، وتلمووس أيضوواا 

تمويول برنوامج  8ويمكون لكول مون دول مجموعوة الوو. فوي الجامعوات" المؤسفة للمكتبوات
ي هووذأ الحقووول، وأيضووا، لكووون ذلووك مناسووبا، تسووتطي  فوو" الكالسوويكية"لترجمووة مؤلفاتهووا 

إعووادة نشوور الكتووب ( فووي شووراكة بووين القطوواعين العووام والخوواي)الوودول أو دور النشوور 
الكالسوويكية العربيووة الخارجووة عوون التووداول حاليووا والتبوورع بهووا إلووى الموودارس والجامعووات 

 . والمكتبات العامة المحلية
إذ يتم " مدارس االكتشاف"بتنفيذ مبادرته إلنشاء بدأ األردن : مبادرة مدارس االكتشاف .4

السووعي إلووى  8ولمجموعووة الووو. اسووتعمال التكنولوجيووا المتقدمووة ومنوواهج التعلوويم الحديثووة
توسووي  هووذأ الفكوورة ونقلهووا إلووى دول أخوورى فووي المنطقووة بطريووق التمويوول، وموون ضوومنه 

 . القطاع الخاي
قبووول قموووة " كة فوووي الشووورق األوسوووطالمبوووادرة األمريكيوووة للشووورا"سوووتقوم : إصدددالح التعلددديم .5

قموة الشورق األوسوط "برعاية ( أبريل/ مارس أو نيسان/ في آذار)المقبلة  8مجموعة الو
، التووي سووتكون ملتقووى لتيووارات الوورأي العووام المتطلعووة إلووى اإلصووالح "إلصووالح التعلوويم

والقطوووواع الخوووواي وقووووادة الهيئووووات المدنيووووة واالجتماعيووووة فووووي المنطقووووة ونظوووورائهم موووون 
يوووات المتحووودة واالتحووواد األوربوووي، وذلوووك لتحديووود المواقووو  والمواضوووي  التوووي تتطلوووب الوال

ويمكوون عقوود . المعالجووة، والتباحووث فووي سووبل التتلووب علووى النووواقي فووي حقوول التعلوويم
توخيووا لتوسووي  الوودعم لمبووادرة منطقووة الشوورق األوسووط  8القمووة فووي ضوويافة مجموعووة الووو

 . الكبرى عشية عقد القمة

  اإلنترنت مبادرة التعليم في

ومووون الضوووروري . تحتووول المنطقوووة المسوووتوى األدنوووى مووون حيوووث التواصووول مووو  اإلنترنوووت
هوذأ بوين المنطقوة وبقيوة العوالم نظورا إلوى تزايود المعلوموات المودعوة " الهوة الرقميوة"تماما تجسير 

القووودرة علوووى  8ولووودى مجموعوووة الوووو. علوووى اإلنترنوووت وأهميوووة اإلنترنوووت بالنسوووبة للتعلووويم والمتووواجرة
ق شراكة بين القطاعين العام والخاي لتوفير االتصال الكومبيووتري أو توسويعه فوي أنحواء إطال

وقوود يكووون موون المناسووب أكثوور لووبعض . المنطقووة، وأيضووا بووين الموودن والريووف داخوول البلوود الواحوود
وقوود . المنوواطق توووفير الكومبيوووترات فووي مكاتووب البريوود، مثلمووا يحصوول فووي بلوودات روسوويا وقراهووا
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العوراق، أفتانسوتان، )أوال على بلدان الشرق األوسوط األقول اسوتخداما للكومبيووتر  يركز المشروع
، والسوعي، ضومن اإلمكانوات الماليوة، (باكستان، اليمن، سورية، ليبيوا، الجزائور، مصور، المتورب

   .إلى توفير االتصال بالكومبيوتر إلى أكثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البريد

بمبوووادرة فووورق محوووو "ادرة تجهيوووز المووودارس بوووالكومبيوتر بووووومووون الممكووون أيضوووا ربوووط مبووو
المذكورة أعالأ، أي قيام مدرسي المعاهد بتدريب المعلمين المحليين على تطوير مناهج " األمية

دراسية ووضعها على اإلنترنت، في مشروع يتولى القطاع الخواي تووفير معداتوه ويكوون متاحوا 
 . للمعلمين والطلبة

  األعمالمبادرة تدريس إدارة 

في سياق السعي إلى تحسين مستوى إدارة األعموال فوي عمووم المنطقوة  8لمجموعة الو
الجامعوووات )والمعاهووود التعليميوووة  8إقاموووة الشوووراكات بوووين مووودارس األعموووال فوووي دول مجموعوووة الوووو

تمويل هيئة التعليم والمواد التعليميوة  8وبمقدور مجموعة الو. في المنطقة( والمعاهد المتخصصة
أ المعاهد المشتركة، التي تمتد برامجها من دورة تدريبية لمودة سونة للخوريجين إلوى دورات في هذ

. قصيرة تقوم على مواضي  محددة، مثل إعداد خطط العمل للشركات أو اسوتراتيجيات التسوويق
ن النموووذج لهووذا النوووع موون المعاهوود قوود يكووون معهوود البحوورين للمصووارف والمووال، وهووو مؤسسووة  وا 

 . ولها عالقة شراكة م  عدد من الجامعات األمريكية بمدير أمريكي

 توسي  الفرص االقتصادية -ثالثا

إن تجسير الهوة االقتصادية للشرق األوسط الكبيور يتطلوب تحووال اقتصواديا يشوابه فوي 
وسوويكون مفتوواح التحووول . مووداأ ذلووك الووذي عملووت بووه الوودول الشوويوعية سووابقا فووي أوربووا الشوورقية

لخوواي فووي المنطقووة، وخاصووة مشوواري  األعمووال الصووتيرة والمتوسووطة، إطووالق قوودرات القطوواع ا
وسووويكون نموووو طبقوووة . التوووي تشوووكل المحركوووات الرئيسوووية للنموووو االقتصوووادي وخلوووق فوووري العمووول

فوي  8ويمكون لمجموعوة الوو. متمرسة في مجوال األعموال عنصورا مهموا لنموو الديمقراطيوة والحريوة
 : هذا السياق اتخاذ الخطوات التالية

  تمويل النمو مبادرة
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تقويووة فاعليووة القطوواع المووالي عنصوور ضووروري للتوصوول إلووى نسووب أعلووى للنمووو وخلووق إن 
أن تسووعى إلووى إطووالق مبووادرة ماليووة متكاملووة تتضوومن العناصوور  8ولمجموعووة الووو. فووري العموول

 : التالية

هنووواك بعوووض المؤسسوووات المختصوووة بتمويووول المشووواري  : إقدددراب المشددداري  الصدددغيرة .1
قوة لكون العواملين فوي هوذا المجوال ال يزالوون يواجهوون ثتورات ماليوة الصتيرة فوي المنط

 ... إذ ال يحصل على التمويل سوى خمسة في المئة . كبيرة
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 ( 1)الملحق رقم 
 1552قرار مجلس األمن رقم 

بشوووأن لبنوووان  1559فيموووا يوووأتي الوووني الحرفوووي لقووورار مجلوووس األمووون رقوووم 
 : يةبصيتته النهائية والرسم

إن مجلوووووس األمووووون، إذ يسوووووتذكر كافوووووة قراراتوووووه السوووووابقة المتعلقوووووة بلبنوووووان، 
 520، والقووووورار 1978آذار  19تووووواريي  426و( 1978) 425وخاصوووووة القووووورارات 

، إضووووافة إلووووى 2004تموووووز  29توووواريي  1553، والقوووورار 1982أيلووووول  17تووواريي 
 18المؤر   21 بياناته الرئاسية عن الحالة في لبنان، وخاصة البيان الرئاسي رقم

ذ يعيوووود التأكيوووود علووووى دعمووووه القوووووي لوحوووودة أرض لبنووووان 2000حزيووووران العووووام  ، وا 
ذ يالحوووظ   وسوويادته واسووتقالله السياسوووي ضوومن حوودودأ اإلقليميوووة المعتوورف بهووا، وا 

ذ يعبر  تصميم لبنان على ضمان انسحاب كافة القوات تير اللبنانية من لبنان، وا 
يشيات المسلحة في لبنان، والتي تمن  الحكومة عن بالغ قلقه الستمرار وجود الميل

ذ يعيود التأكيود  اللبنانية من ممارسة سيادتها الكاملة على التراب اللبناني بأكمله، وا 
ذ يض  في  على أهمية بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كافة التراب اللبناني، وا 

انتخابات حرة وعادلوة اعتبارأ االنتخابات الرئاسية القادمة ويؤكد على أهمية إقامة 
 :وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثير خارجي

يعيوووود التأكيوووود علووووى دعوتووووه لالحتوووورام الوووودقيق لسوووويادة لبنووووان وسووووالمة أراضوووويه  -1
ووحدتووه واسووتقالله السياسووي تحووت السوولطة الوحيوودة والحصوورية لحكومووة لبنووان فووي 

 . كافة أنحاء لبنان
 .ات األجنبية الباقية باالنسحاب من لبنانيطالب جمي  القو  -2
 . ونزع أسلحتها يدعو إلى حل كافة الميليشيات اللبنانية وتير اللبنانية -3
 . يدعم بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كافة التراب اللبناني -4
يعلووون دعموووه إلجوووراء عمليوووة انتخابيوووة حووورة وعادلوووة فوووي االنتخابوووات الرئاسوووية  -5

 . دمة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثير خارجياللبنانية القا
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يدعو كافوة األطوراف المعنيوة للتعواون بشوكل كامول وعاجول مو  مجلوس األمون  -6
مون أجول التنفيووذ الكامول لهوذا القوورار وكافوة القورارات ذات الصوولة المتعلقوة باسووتعادة 

 . ياسيوحدة أراضي لبنان وسيادته الكاملة واستقالله الس
يطلووب إلووى األمووين العووام تقووديم تقريوور إلووى مجلووس األموون فووي تضووون ثالثووين  -7

 . يوماا عن تنفيذ األطراف لهذا القرار، ويقرر إبقاء هذأ المسألة قيد نظرأ الفعلي
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 حددداث الحددادا عشددر مددن سددبتمبر وتددداعياتها ، (2002)، محسوونعددوب -46
 . معهد البحوث والدراسات العربية: ، القاهرة(قضايا وسجاالت)على الوطن العربي

دار : ، دمشووقسددبتمبر 11العددرب وعددالم مددا بعددد ، (2005)، برهووان ليددون -47
 . الفكر
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، جدددذور الحملدددة األمريكيدددة لمناهضدددة اإلرهددداب، (2002)، سوووميحفرسدددون -41
مركووووز دراسووووات الوحوووودة : سووووبتمبر، بيووووروت 11العوووورب والعووووالم بعوووود : مووووذكور فووووي
 . 1العربية، ط

 . دار الريس: ، بيروتالمدنس والمقدس، (2003)، محمد حسينفضل اهلل -42

شوووركة المطبوعوووات : ، بيوووروتال سدددكوت بعدددد اليدددوم، (2001)، بوووولفنددددلي -50
 . للتوزي  والنشر

 . مطاب  أوليف برانش: ، لندنحرب اإلرهاب الكبر ، (2003)، ريتشاردفو  -51
دار : ، بيروتق  وسط صغيرحروب كبيرة في شر، (2006)، ناصرقنديل -51

 . ومكتبة الهالل

الفدردوس والقدوة  مريكدا و وروبدا فدي ظدل النظدام ، (2003)، روبرتكاجان -53
 .أتالنتك بوكس: ، لندنالعالمي الجديد

: ، دمشوقدول محور الشر اإلرهابيدة، (2003)، محمود عبد الحميودالكفرا -54
 .  دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزي 

الجغرافيدة الجديددة للنزاعدات : الحروب على المدوارد، (2002)مايكول ،كلير -55
 . ، ترجمة عدنان حسن، بيروتالعالمية

دار :، بيروتاألمريكية -مستقبل العالقات العربية، (2005)، حسينكنعان -56
 .الخيال

: ، القواهرة  مريكا في مواجهة العالم حرب بداردة، (2003)، سوعيدالالوندا -57
 .باعة والنشر والتوزي نهضة مصر للط

، اإلمبراطوريوة األمريكيوة، التنور الدديني فدي  مريكدا، (2001)، إكرام لمعي -51
 .1ج
: سوولمان حرفوووش، بيووروت: ، ترجمووةحددرب  ل بددوش، (2003)، إريووكلددوران  -52

 . دار الخيال
دار  : ، دمشوووووقاإلدارة األمريكيدددددة المحافظدددددة، (2005)، موووووروانالماضدددددي -60

 . الفكر
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المتغيددرات السياسددية الدوليددة والنظددام الدددولي ، (2003)محموود  وب المجددذ -61
، ورقووة مقدمووة إلووى نوودوة النظووام اإلقليمووي العربووي وسووط المتتيوورات الدوليووة، الجديددد

 . مايو 5-4مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة، 
األجنبي وحقوق اإلنسان في القدانون الددولي ، (2005)، عادلمحمد خير -61

 . دار ناف  للطباعة: ، القاهرةاإلنساني الدوليوالقانون 
تداعيات عاصفة األبرا  اإلستراتيجية الدولية ، (2002)، ثامر كاملمحمد -63

 . اليازوري للنشر والتوزي : ، عمانفي عصر العولمة

  األصددولية البروتسددتانتية والسياسددة الخارجيددة (2002)، سوومير مددر قددس -64
، 3، اإلمبراطوريوووة األمريكيوووة، ج (نيدددة  نموذجدددا  قدددانون الحريدددة الدي) األمريكيدددة

 . مكتبة الشروق الدولية: القاهرة
السياسدددة الخارجيدددة األمريكيدددة تجددداه ، (2003)، نيفوووين عبووود المووونعممسدددعد -65

، موذكور فوي 1001سدبتمبر /الدول العربية بعد  حداث الحدادا عشدر مدن  يلدول
 . صناعة الكراهية، مرج  سابق

مكتبوة : ، الكويوت1، ط مريكا كما ر يتهدا، (1986)خليول ، مختارلمسالتيا -66
 .المعال

البعددددد االسددددتراتيجي للمشددددرور الشددددرق ، (2003)، طلعووووت أحموووودمسددددلم -67
اللجنوة المصورية : ، القواهرة مريكدي صدهيوني الشرق  وسطية مخطدط: األوسطي

 . لمقاومة التطبي  ومواجهة الصهيونية

سددرائيل الواليددات المت، (1996)، كميوول منصددور -61 العددروة )حدددة األميركيددة وا 
 . مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ، بيروت1ترجمة نصير مروة، ط  (األوثق

التطدورات األخيدرة " ، ورقوة عمول قودمت إلوى نودوة (2002)، نووافالموسوا -62
العورب والعوالم بعود : ، منشورة في كتاب"في الواليات المتحدة وانعكاساتها العربية

 . مركز دراسات الوحدة العربية: أيلول، بيروت 11

مدددن : فلسدددطين والسياسددة األمريكيدددة، محوورر، (1996)، سوووليمانميخائيددل -70
 .293-291مركز دراسات الوحدة العربية، ي: ، بيروتويلسون إلى كلينتون
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، مركوز دراسووات التوود النفددوذ الصددهيوني فددي العددالم، (2004)، طوواللنداجي -71
 . العربي

، مقالووة فووي مشددكلة عالقددة: مريكددا والمسددلمون ، (2002)، عصووامنعمددان -71
 . مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت(أيلول 11العرب والعالم بعد )كتاب 

، ترجموة أحمود صودقي موراد ، الفرصة السانحة، (1992)، ريتشاردنيكسون -73
 . عمان

، ترجموة محمود عبود الحلويم أبوو نصر بدال حدرب، (1999)، ريتشاردنيكسون -74
 . 54-51مركز األهرام للترجمة والنشر، ي: لقاهرةتزالة،ا

دار : ، ترجموووة محمووود السوووماك، القووواهرةيدددد اهلل، (2000)، توووريسهدددا لسدددل -75
 . الشروق

 .  5، ترجمة محمد السماك، طالنبوءة والسياسة، (2003)، تريسهالسل -76

المسددديأل األمريكدددي  الددددين والسياسدددة فدددي  مريكدددا، (2001)، رضووواهدددالل -77
 .   مكتبة الشروق: ، القاهرة2اإلمبراطورية األمريكية، ج، وصهيون

، علمانيددة  م متدينددة الدددين والسياسددة فددي  مريكددا، (2001)ل، رضوواهددال -78 
 .مكتبة الشروق: ،القاهرة1اإلمبراطورية األمريكية،ج

من نحن  التحديات التي تواجدر الهويدة ، (2005)، صوموئيل بهنتنغتون -72
 . دار الحصاد: الدين خضور، دمشق حسام: ، ترجمةاألمريكية

دبلوماسية الدول العظمى فدي ظدل النظدام ، (1999)، عدنان محمدهياجنة -10
، مركووووووز اإلمووووووارات للدراسووووووات والبحوووووووث  1، طالدددددددولي تجدددددداه العددددددالم العربددددددي

 . االستراتيجية
، الدزمن األمريكدي مدن نيويدور  إلدى كدابول، (2002)، محمد حسنينهيكل -11

 . ة للنشر العربي والدوليالمصري: القاهرة

إعدددادة صدددن  النظدددام : صددددام الحضدددارات ،(1998)، صوووامويلهينتغتدددون -11
 . طلعت الشايب وصالح قانصوأ: ، ترجمةالعالمي
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الودار : ، بيوروت1001سدبتمبر 11عالم ما بعدد ، (2004) ، السويدولد  باه -13
 .العربية للعلوم

 
 : الدوريات

مدد  مسدداعد وزيددر الخارجيددة األمريكددي  لقدداء، (2002)، ريتشووارد رميتددا  -14
 . 15/9/2002، تاريي 340السياسي، العدد  مجلة الشاهد، ريتشارد  رميتا 

،  اإلدارة األمريكية يمين محافظ  م نازية جديدة  ، (2003)، مودحت يوب -15
 . ، حزيران 214، العدد الشاهدمجلة 

، إلعددالم العربدديمحاربددة األصددولية  هددم مهمددات ا، (1992)، وليوودالبددالود -16
 . ، ربي  األول16، العدد السنةمجلة 

اللوبي الصهيوني واالسدتراتيجية األمريكيدة ، (2002)، أحمد سليمالبرصان -17
 . ، تشرين األول150، العدد السياسة الدولية، في الشرق األوسط

كمبددرر النتهددا  .. الحددرب علددى اإلرهدداب، (2007)، سووالي سوواميالبيددومي -11
 . ، يناير167، العدد السياسة الدولية ،حقوق اإلنسان

عادة هيكلدة الدوطن ، (2005)، أحمدثابت -12 النزعة اإلمبراطورية األمريكية وا 
 . ، خريف123، العدد شؤون عربية، العربي

تددأثير العوامددل : األمريكيددون واإلسددالم السياسددي، (1997)، فوووازجددرجس -20
، 19، السونة لمسوتقبل العربويا، الداخلية فدي صدن  السياسدة الخارجيدة األمريكيدة

 . مركز دراسات الوحدة العربية: ، آذار، بيروت217العدد 
شؤون ، األصولية اإلسالمية في المنظار األمريكية، (2001)، فوازجرجس -21

 . ، ربي 102، العدد األوسط

العولمددة األميركيددة العسددكرية مددن  فغانسددتان إلددى ، (2005)، كمووالحمدداد -21
 . ، خريف120، العدد سطشؤون األو ، العراق

، الددنفط فددي السياسددة الخارجيددة األمريكيددة، (2006)، عموورو كمووالحمددودة -23
 . ، أبريل164، العدد السياسة الدولية
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السياسوة ، الحددث والتدداعيات:  مريكا واإلرهاب، (2001)، أبوبكرالدسوقي -24
 . ، أكتوبر146، العدد الدولية

السياسووة ، ليددة مددن الحددرب علددى لبنددانالمواقددف الدو ، (2006)، أحموودديدداب -25
  .، أكتوبر166، العدد الدولية

، حسابات تقليدية وتحديات جديدة.. سورية ولبنان، (2005)، سامحراشد -26
 . ، يناير159، العدد السياسة الدولية

التصددور األمريكددي الجديددد للمنطقددة وموقدد  العددرب ، (2002)، سووعيدرفعددت -27
 . شتاء ،112، العدد شؤون عربية، فير
المسووووتقبل إدارة كلينتددددون والقضددددية الفلسددددطينية  ، (1996)، جوووووسددددتور  -21

 . مركز دراسات الوحدة العربية: ، كانون الثاني، بيروت203، العدد العربي
كلمة السر المصانة في الحرب األميركية .. النفط، (2003)، منذرسليمان -22

 . ، عدد شباطالشراع، على العراق
الضددربات الوقائيددة فددي االسددتراتيجية األمريكيددة ، (2002)م، حسوواسددويلم -100

 . 150، العدد السياسة الدولية، مجلة الجديدة
، شؤون األوسط، اإلسالم في النظام العالمي، (1994)، عليالشامي -101
 . ، تشرين األول34العدد 

، الشدددرق األوسدددط الكبيدددر والمسدددتقبل العربدددي، (2005)، شووواهرالشددداهر -101
 . 332، العدد ضلالمنامجلة 

إرهدداب الدولدددة فددي النظدددام العدددالمي ، ( 1997)، عبوودا  خليفوووةالشددايجي -103
 . ، كانون األول226، العدد المستقبل العربي، المعاصر

، مكونات واتجاهدات: النظرة األمريكية إلى العرب، (2000)، هشامشرابي -104
 . ، ربي 102، العدد شؤون األوسط

جددددذورها فددددي :   الصدددهيونية  يددددر اليهوديددددة(1985)، ريجينوووواالشدددريف -105
 . عالم المعرفةسلسلة : الكويت –التاريب الغربي
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 11مستقبل العالقات الدولية بعد  حداث ، (2005)، حسين عبودا العايد -106
 . 160، العدد السياسة الدولية، وجهة نظر عربية -سبتمبر

يددددات المتحدددددة النفددددوذ الصددددهيوني فددددي الوال ،(2004)، أشووووواق عبدددداس -107
 . نيسان -، آذار 325، العدد المناضل، مجلة األمريكية

الددنفط مقابددل .. مددن تكسدداس إلددى بغددداد، (2003)، إبووراهيمعبددد الجليددل -101
 .، أيار مايو52، العدد وجهات نظر، الدماء

تشدد يميني : السياسة األمريكية في العراق، (2002)، جمالعبد الجواد -102
 . ، تشرين أولسياسة الدوليةال، مجلة  وهوس  مني

الواليددات المتحدددة وحفددظ السددالم فددي ، (2003)، أميوورة محموودعبددد الحلدديم -110
 .  153، العدد السياسة الدولية،  فغانستان

 فغانسدتان بعدد عدامين مدن االحددتالل ، (2004)، أميورة محمودعبدد الحلديم -111
 . 157، العدد السياسة الدولية، األمريكي

السياسوة ، الصرار علدى النفدوذ فدي األوراسديا، (2005)، خالدعبد العظيم -111
  .، يوليو161، العدد الدولية
تحدددوالت السياسددة األمريكيددة تجددداه ، (2002)، أيموون السوويدعبددد الوهدداب -113

 . ، يناير147، العدد السياسة الدولية، القو  اآلسيوية

رات تغيدددد -والنظددددام الدددددولي 1001 يلددددول  11، (2002)، تسووووانالعددددزا -114
 . ، شتاء105، العدد شؤون األوسط، مفهومية محتملة

السياسددة الخارجيددة األمريكيددة وهيكددل النظددام ، (2003)، مصووطفىعلددوا -115
 . 153، العدد السياسة الدولية، الدولي

الغددزو األمريكددي للعددراق بددين القددوة السدداحقة ، (2003)، مصووطفىعلددوا -116
 . ، صيف114، العدد شؤون عربية، والفاسدة

مكافحددددة اإلرهدددداب ومسددددتقبل الحددددوار بددددين ، (2003)، مصووووطفىعلددددوا -117
 . ، أبريل15، العدد النهضة، رؤية عربية: الحضارات
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السياسدددة األمريكيدددة تجددداه المنطقدددة العربيدددة بعدددد ، (2002)، سووويدعلدددي -111
 . سبتمبر 28، تاريي 287، العدد األهرام العربي، مجلة  يلول 11 حداث 

، األمريكيدددة -دور الدددنفط فدددي األزمدددة العراقيدددة، (2003)، خليووولالعنددداني -112
 .151، العددالسياسة الدولية

، السياسووة الدوليووة، الغددرب يواجددر اإلرهدداب، (2005)، هوودى راتووبعددوب -110
 .  ، أكتوبر162العدد 
االستراتيجية األمريكية الكبر  في الوالية ، (2005)، جون لوويس اديس -111
 . ، ربي 118، العدد شؤون األوسط، الثانية

دور مراكددددز األبحدددداث فددددي صددددناعة القددددرار ، (2005)، مووووروان قددددبالن -111
 . 16، العدد دراسات استراتيجية، جامعة دمشق، مجلة السياسي األمريكي

استراتيجير إيبا  للسيطرة على العالم فدي البيدت ، (2006)، محمدكروان -113
ث والنشوووور، العوووودد الشووووركة السووووعودية لألبحووووا: ، الريوووواضالمجلووووة ، مجلووووةاألبدددديب

1389. 

، 147، العدد السياسة الدولية،  مريكا واإلرهاب، (2002)، مصطفىكمال -114
 . يناير

تددداعيات الغددزو األمريكددي للعددراق علددى القضددية ، (2003)، ماجوودكيددالي -115
 . 113، العدد شؤون عربية، الفلسطينية

رئيسي للصدرار الشكل ال: اإلرهاب الجديد، (2000)، أحمد إبوراهيممحمود -116
 .  ، يناير147، العددالسياسة الدولية، المسلأل في الساحة الدولية

العراق الجديد في االستراتيجية األمريكية ، (2003)، أحمد إبراهيممحمود -117
 . ، تشرين األول154، العدد السياسة الدولية، للشرق األوسط

صدددال، (2006)، أسوووامة فووواروقمخيمدددر -111 ح األمدددم المصدددالأل األمريكيدددة وا 
 . ، يناير163، العدد السياسة الدولية، المتحدة

شووؤون ، السياسددة الخارجيددة األمريكيددة بعددد  يلددول، (2002)، هيووثممددزاحم -112
 . ، صيف107، العدد األوسط
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، السياسوووة الدوليوووة، الفشدددل األمندددي فدددي العدددراق، (2007)، عوووادلمسدددعود -130
 . ، يناير167العدد 
، مجلوووة الددددواف   يدددر المعلندددة: رب العدددراقحددد، (2002)، شوووفيقالمصدددرا -131
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