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شكر وعرفان 

إف الباحث ليسجد هلل حمدا كشكرا عمى ما منحو كما منعو عرفانا بفضمو سبحانو كتعالى عميو بتكفيقو 

إلى إنجاز ىذا البحث كال يسع الباحث إال أف يقدـ كافر شكره كعظيـ امتنانو لكؿ مف تمقى العمـ عمى 

يديو طكؿ المراحؿ التعميمية الماتمفة كينتيز الباحث الفرصة ليسجؿ شكره كتقديره إلى األساتذة الذيف 

. ىذه الرسالةقامكا باإلشراؼ عمى 

 

 في تقديـ كؿ الدعـ مالذم لـ يباؿ عؿمحمد النيرب . كااص بالذكر كبل مف دكتكرم العزيز د

 جياد حمد كالمساندة إلاراج بحثي ىذا إلى النكر ككؿ الشكر كالتقدير مني إلى كبل مف الدكتكر

الكثير مف كعمى المجيكد الذم بذلكه معي ك النصائح المفيدة ك النقد البناء كالدكتكر محمكد األستاذ 

كلقد , كصكبت مساره مف ابلؿ النقد البناء، المبلحظات كاإلرشادات التي دعمت إتماـ ىذا البحث

 .لذا ليـ منى كؿ شكر ك تقدير، شرفني قبكليـ المشاركة في الحكـ عمى ىذه الرسالة

 

كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى جامعة القدس كرئيسيا كعمادة الدراسات العميا كفرع الجامعة في غزة 

كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف . كجميع العامميف فيو الذيف قدمكا لي اإلرشاد كالمساعدة إلنجاز ىذا البحث

دارة صحة المنطقة الكسطى الذيف ساىمكا في تسييؿ ميمتي في إنجاز ىذا البحث .  لزمبلئي بالعمؿ كا 

 
الباحث 

ماجد عمى إبراىيم المصدر 
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            :ممخص

 التجمعات الصناعية األمريكية وأثرىا عمى القرار السياسي األمريكي

من بوش األب إلى بوش االبن 
 

التجمعات الصناعية األمريكية وأثرىا عمى القرار السياسي األمريكي ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

، كلتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث بدراسة كؿ ما يتعمؽ بيذه التأثيرات مف منذ بوش األب إلى بوش االبن

مراجع كمكاضيع كدراسات سابقة ككتب كلقاءات صحفية ذات صمة بالدراسة مف اجؿ الكصكؿ إلى 

التحميمي في التارياي كالنقدم  استادـ الباحث المنيج كقد. أفضؿ النتائج العممية في ىذا المكضكع

 حيث تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الميمة ،تحميؿ ك دراسة المكاضيع كالقضايا المتعمقة بالبحث

لدراسة كاقع تأثيرات التجمعات الصناعية األمريكية عمى القرار السياسي لمكاليات المتحدة األمريكية 

.   في فمسطيف كعمى كجو الاصكص قطاع غزةكاصكصان في ظؿ ىذه األكضاع القائمة حاليا

: كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية 

د ىيمنت صناعة العسكرة كالسبلح منذ الحرب العالمية الثانية عمى السياسة الاارجية لؽ -1

سياسة محككمة بيذه الفمسفة مف لعبة المصالح  اؿمازالت ىذهاألمريكية، كبالتالي كالداامية 

.  بصنع القرار األمريكيةالمرتبط

بيع السبلح كتجارتو يمثؿ اليكـ أىـ سمعة دكلية كيحتؿ مركزا متقدما األمريكية ؿ السياسية إف -2

 .لمغاية في قائمة أكثر السمع تأثيرا في حركة االقتصاد العالمي

 كبيذه الصفة تستطيع التحكـ بدقة فيما يتسمح بو "دكلة اإلنتاج كالتصدير األكلى" أميركا ىي  -3

اآلاركف مف حيث النكعية كمف  حيث الكـ، غالبا ما تتـ عممية بيع السبلح تحت إشراؼ 

 .كتدريب ابراء أميركييف



 ث  

االقتصاد العالمي مرتبط بالسياسة األمريكية العميا كىي المحرؾ في التأثير عمى صنع  -4

 . التجارية كاالقتصادية كالرأسماليةاالقرارات الدكلية كاألمريكية المرتبطة باألساس بمصالحو

الرأسمالية األمريكية كمؤسساتيا الصناعية أصبحت اليـك تحتكر القرار الدكلي كتؤثر بقكة فيو  -5

 (الخ...– الطائرات – التبغ –السبلح - السيارات- النفط )كىذا مف ابلؿ مجاالت صناعات 

 .كمدل سيطرتيا عميو 

 



 د  



 ح  

Abstract: 

 
This study aimed at showing the affects of American industrial companies on 

United States government's political decisions from the administration of 

George Bush Sr. to George W. Bush Jr. To do that the researcher studied all 

available different materials related to this subject: academic journals, books, 

unpublished research study papers, press media interviews, newspapers etc. it 

is worth noting that the study is considered an important new research 

because it updated the significance of this topic especially in the light of the 

present turmoil in our area – the Arab world. 

 

The finding results of the study show the following: 

 

1- The US has the highest military weapons' production in the world since 

the World War Two. This means the United States ' interests dominates 

the decision making process. 

2- The USA sales of military and weapons' production rate are the most 

important product among the international economic market. 

3- USA is the leading producing and exporting country – this means that 

USA still controls weapons productions sale in the world. Most likely 

others get trained by the USA in this factor. 

4- The international economic market is totally connected with USA top 

interests. The USA foreign policy is the machine which effects the 

international as well as the USA decision making which is related to 

the USA capital, trade and economy. 

5- The USA capital and its institutions are controlling the international 

decisions which affects it through different industries: oil - cars - 

weapons- tobacco - airplanes …etc) and the USA total control on it
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 الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة 

 المقدمة 1.1

كثير مف دكؿ العالـ، ككنيا دكلة  عفقد تاتمؼ الكاليات المتحدة األمريكية، مما ال شؾ فيو أف 

يعيش بيا تجاه مفيـك الدكلة يرتبط بتاريخ تكاجده ف حديثة في تككينيا نسبيا، كىذا سيجعؿ ذاكرة ـ

التضحيات أك المغامرة التي قدميا فرد أك مجمكعة، ىك كراء شكؿ  في تمؾ الببلد ، كما يككف لحجـ

 آالؼ السنيف عمرىاالسياسات الحككمية، كىذا ياتمؼ بشكؿ مؤكد عف الدكؿ التي  نظرتو لتقييـ

ىذه أك تمؾ مف لسياسات ـ تعددت ركافد ذاكرة الفرد بيا كما سيترتب عمى تمؾ الذاكرة مف تقييحيث 

تشيد تنامي كبير في  الكاليات المتحدة األمريكية كلكف اليـك . عمى مر الزمفحككمتوإدارات 

تنامي مف  العالـ قيشيدسياساتيا االقتصادية كالعسكرية كاستراتجيات السياسة الاارجية كىذا كفؽ ما 

ظاىرة التجمعات العالمية االقتصادية مع حالة االنفتاح كالعكلمة التي تتكاكب مع تزاكج لمعديد مف ؿ

التجمعات االقتصادية العالمية كما يصاحبيا مف تنافس ليذه التجمعات عمى قيادة كحرية التجارة 

كاالقتصاد العالمي كىذا بالطبع مع احتداـ التنافس الدكلي لمداكؿ إلى األسكاؽ العالمية كاجتذاب 

االستثمارات الاارجية كظيكر االقتصاد المعرفي المبني عمى المعمكمات الدقيقة مف ابلؿ انتشار 

التكنكلكجيا المعقدة كالتقنيات الحديثة في جمع كتبكيب البيانات اإلحصائية كاالقتصادية كعميو فقد 

ااتطت الحككمات طرؽ عدة تقكـ عمى رفع مستكل التفاعؿ بيف ماتمؼ القطاعات االقتصادية 

كتعزيز الكفاءة في األداء لتمكيف المكاطنيف كااصة رجاؿ األعماؿ كالميتميف بالشؤكف االقتصادية 

المتاحة كتعزيز أسكاؽ المنتجات ر مف مكاكبة ىذه التطكرات مف أجؿ استغبلؿ فرص االستثما

كمف ابلؿ ما تقدـ فاف ىناؾ عبلقة متبادلة بيف السياسة . الحالية كفتح أسكاؽ جديدة لمصادرات

فالسياسة ىي تعبير مكثؼ عف االقتصاد كالعكس  جية أارل، فمف جية كاالقتصاد ـكالحكـ 
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كىنالؾ العديد مف دكؿ العالـ التي تجمع بيف ىذه العبلقة كعمى رأسيا الدكؿ الرأسمالية . صحيح

.  (Adam Segal, 2004). الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية تحديدان 

اف لبلقتصاد األمريكي دكر كبير في ىذا المضمار حيث أف الكاليات المتحدة ؼ ـككما ىك معمك

بأنيا ليست فقط )مقارنة بغيرىا األمريكية تأتي عمى رأس ىذه المعادلة عالميا، حيث أنيا تمتاز 

عمى  بؿ أنيا تمثؿ حقيقةن تجمع لشركات متعددة الجنسيات يرأس مجالسيا رجاؿ يتربعكف (دكلة

 .لكاليات المتحدة األمريكيةامكاقع مميزة كمؤثرة بؿ كصانعة كصاحبة قرار في 

ف المكبي الصناعي األمريكي يعد مف أقكل جماعات الضغط التي تمارس دكرنا مؤثرنا في إكمف ىنا ؼ

ذلؾ أف ىذا المكبي يقـك عمى نسج شبكة . صياغة السياسة الاارجية لمكاليات المتحدة األمريكية

البيت األبيض بالمصالح  التي ال ترتبط في متداامة مف العبلقات البينية التي تربط صناع القرار 

 المجمع : مثؿ مع أعضاء مف الككنغرس، بؿ كليا عبلقات مع تجمعات أارل،فقط بعبلقات قكية

 .ىذه كميا بالمحصمة ذات مصالح مشتركةك النفطي األمريكي

كمف ىنا فاف ىذا البحث يكضح الترابط بيف عبلقة ىذه التجمعات الصناعية كتأثيرىا عمى القرار 

بكش إلى  كالية بكش األب منذالسياسي كتفاعبلتو السياسية األمريكية بالمنطقة في مراحميا الماتمفة 

أنو ىناؾ تشير إلى ف فرضية الباحث إ كالتي ىدفت إلى التأثير عمى القرار السياسي حيث االبف

(. 2001مجدكب، )تأثير لمتجمعات الصناعية األمريكية عمى القرار السياسي األمريكي 

 .إف اإلجابة عمى ىذه السؤاؿ ستتـ في سياؽ التطرؽ لفصكؿ البحث بالرصد كالتحميؿ

 : وأسئمتومشكمة البحث  1,2

المكبي )التجمعات الصناعية تأثير معرفة تكمف في حث مشكمة ىذا البفي ضكء ما تقدـ فاف 

عمى القرار السياسي األمريكي كارتباط ذلؾ المباشر باألكضاع السياسية  (الصناعي األمريكي

تتحدد مشكمة الدراسة في و . اصكصان  كالعربية عمكماكاالقتصادية كاالجتماعية لممجتمعات العالمية
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 "ما عالقة التجمعات الصناعية األمريكية بالقرار السياسي األمريكي؟ ":السؤال الرئيسي التالي

 :التاليةتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية مك

 ما تاريخ عبلقة التجمعات الصناعية كدكرىا في صنع القرار السياسي األمريكي؟ .1

كيؼ يمكف لمشركات الصناعية األمريكية أف تؤثر في القرار السياسي األمريكي؟ كما  .2

 األدكار كالتأثيرات األارل التي ليا عبلقة بالقرار السياسي األمريكي؟

 الحقيقية مف كراء الضغكطات التي تمارسيا اإلدارة األمريكية عمى دكؿ معينة ، األسبابما  .3

 كىؿ ذلؾ لو عبلقة بدكر كتأثير التجمعات الصناعية األمريكية؟

 :ومبررات البحثأىمية   1,3

 : األمريكي الداامي كاإلقميمي كالدكلي كالفمسطينيمنياعمى عدة مستكيات  مبررات  البحثاذلو

 قرارات السياسيةاؿ تأثير كدكر التجمعات األمريكية عمى بيف حيث أف ىذا البحث م:المستوى األمريكي

كما ينتج عنو مف مشكبلت كتأثيرات في منطقتنا اصكصا شركات االقتصاد العربي كالفمسطيني كمالو 

 .مف تأثيرات أارل

ا ككنو يتعامؿ :العالميو اإلقميمي ىالمستو  ىذا البحث مف األبحاث اليامة لمقضية العربية كاصكصن

مع قضية شائكة كغير كاضحة كىي تتمثؿ في عبلقات تأثير كدكر شركات الكاليات المتحدة األمريكية 

 العبلقات كأدكارىا تجاه ككماىية ىذه التأثيرات في منطقتنا العربية قرارات السياسية اؿالصناعية عمى 

 كمف المؤمؿ أف يساىـ ىذا البحث في ادمة البحث العممي بشكؿ عاـ في ىذا .قضايا العالـ كالمنطقة

 .المجاؿ

 المجاؿ السياسي كمجاؿ العبلقات الدكلية كالعبلقات البحث في يفيد ىذا :المستوى الفمسطيني

كالبد بأف يككف لذلؾ أثر االقتصادية كالمساعدات كغيرىا كمبررات ذلؾ باف العالـ كمشكبلتو مترابطة 

.  عمى كضعنا الفمسطيني
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تساىـ في مكضكع السياسة األمريكية كالقرار السياسي  مف األبحاث التي البحث اف ىذأيرل الباحث ب

 البحث  أىمية ىذاكعميو فترجع المكضكع،تتناكؿ ىذا األمريكي بعبلقتو مع التجمعات الصناعية التي 

: في النقاط اآلتية

ف كجدت قمة -1  ال تغطي المكضكع فإنيا األبحاث كالدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع كا 

 .بشمكلية

 ىذا البحث بداية لسمسمة مف األبحاث كالدراسات ق مف الممكف أف يككفالباحث يرل بأف -2

  .مستقبؿفي اؿ أشمؿ احكؿ المكضكع كالتي ستأاذ دكر

أىداف البحث  1,4

ىذا البحث ييدؼ إلى استاداـ المنيج العممي الذم يستند إلى كضع فركض معينة كااتبار ىذه 

:  الفركض بشكؿ دقيؽ كمنظـ كعميو فالتفكير العممي يحقؽ التالي

 يدرس الظاىرة في عبلقتيا بالظكاىر األارل  .

 كيكشؼ العبلقة بيف األسباب كالنتائج. 

  بالصدفةيميز بيف التجاكر الزمني كالمكاني لظاىرات معينة تحدث معان. 

 كىك بذلؾ منظـ يقيـ عبلقات منظمة بيف الظكاىر 

الصناعية األمريكية عمى  (الشركات)كمف أجؿ التعرؼ عمى أىـ القضايا المتعمقة بتأثير التجمعات 

القرار السياسي األمريكي منيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاألمنية، كالتي تعتبر مف القضايا 

األمريكي كالدكلي - اليامة ذات األبعاد االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية عمى أربع مستكيات 

فتأثير العبلقات االقتصادية ال تقؿ أىمية عف غيرىا مف القضايا السياسية . كالعربي كالفمسطيني

كاالقتصادية في الكضع األمريكي كعبلقاتو الدكلية الاارجية، كلكف بشكؿ ااص فاف اإلدارة األمريكية 

تستفيد مف ىذه التأثيرات كالعبلقات المرادة بيف عناصر مككنات النظاـ السياسي االقتصادم األمريكي 



 6 

كدكمان تستثمر اإلدارات األمريكية المتعاقبة ذلؾ استثماران سياسيان كاجتماعيان ااصان بيا كلصالح 

 تمؾ مف اإلدارات أكجؿ تمرير مشاريع اقتصادية إنتاجية مربحة كىادفة ااصة بيذه أمصالحيا مف 

 تحقيق األغراض واألىداف لىوبالتالي فان ىذا البحث ىدف إ .األمريكية عمى العالـ كفي منطقتنا

 :التالية 

 ك كيؼ ,محاكلة التعرؼ عمى عبلقة التجمعات الصناعية األمريكية بالقرار السياسي األمريكي .1

يمكف لمشركات الصناعية األمريكية أف تؤثر في القرار السياسي؟ كأيضان محاكلة الكشؼ عف 

 .األدكار كالتأثيرات األارل التي ليا عبلقة بالقرار السياسي األمريكي

 .التعرؼ عمى تاريخ عبلقة التجمعات الصناعية كدكرىا في صنع القرار السياسي األمريكي .2

 الحقيقية مف كراء الضغكطات التي تمارسيا اإلدارة األسبابمحاكلة البحث في ماىية  .3

 .األمريكية عمى دكؿ معينة ، كىؿ ذلؾ لو عبلقة بدكر كتأثير التجمعات الصناعية األمريكية

فرضيات البحث 

مف المعركؼ باف الفرض ىك استنتاج ذكي يبنى عمى معمكمات نظرية أك ابرة شاصية، بحيث يؤدم 

يوجد :  كىكأال افتراضكفي ضكء ذلؾ فقد كضع الباحث . في نياية األمر إلى إجابة محتممة النتيجة

 .تأثير لمتجمعات الصناعية األمريكية عمى القرار السياسي األمريكي

لمشركات تأثير نو يكجد أأارل تنبثؽ عف الفرضية الرئيسة كىي فرعية كأيضا ىناؾ فرضيات 

تكجد قكة لكبي صييكني مؤثر : " كمنيا فرضية. الصناعية األمريكية عمى القرار السياسي األمريكي

، كبالتالي ليا دكر في تركيض عكامؿ القكة الفمسطينية كالعربية "في التجمعات الصناعية األمريكية

عبر أم تسكية مكانيا " إسرائيؿ"كاستثمارىا في رىانات التسكية السياسية األمريكية الصييكنية لتحتؿ 

حد أف ىناؾ أال يتكىـ  حيثبفي العمؽ العربي كاإلسبلمي كتييمف عمى مقدرات كمستقبؿ المنطقة، 
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عمى دكر أمريكي ضاغط أك رعاية أمريكية نزيية " األمركة " مجاؿ لممراىنة في عصر العكلمة أك 

. يمكف أف تعترؼ بالحقكؽ العربية أك بأبسط حقكؽ الشعب الفمسطيني

:  ذات العبلقة فيي كما يميأما بالنسبة لمفرضيات النظرية الفرعية 

– تصدير )أارل نو كمما كانت التجمعات ذات عبلقة تجارية دكلية عالمية مع دكؿ عالمية أ .1

، كمما كاف القرار السياسي األمريكي إلى حد ما متجانس  كايجابي مع (مصالح– استيراد بيع 

 .ىذه الدكؿ

كمما كانت التجمعات الصناعية األمريكية ليا دكر فاعؿ في المناطؽ العربية المنتجة لمبتركؿ  .2

 .يجابيان تجاه ىذه الدكؿإكمما تأثرت قرارات الكاليات المتحدة األمريكية السياسية 

بيع لؤلسمحة )كمما كانت ىناؾ صراعات دكلية في العالـ كيكجد عبلقات تجارية عسكرية مف  .3

 .لتمؾ الدكؿ كمما تأثر القرار السياسي األمريكي إيجابان نحك تمؾ الدكؿ (كغيره

 :منيج البحث المتبع

جراءات  إلجراءات كيشمؿ ذلؾ ؿ، فيشتمؿ عمى كصٍؼ البحثيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان إلطار طريقة كا 

الطرؽ الباحث ثبات، كأايران يتناكؿ  كاؿصدؽاؿ، البحثالمنيج البحثي المتبع، كما يشمؿ إجراءات 

 . توا كااتبار صحة فرضيالبحثالتحميمية البلزمة لئلجابة عمى أسئمة 

 :ية البحثمنيج

 كذلؾ لتعدد المكاضيع التي تتناكليا الدراسة حيث عدة مناىجفي ضكء أىداؼ الدراسة، فقد تـ استاداـ 

كتـ استاداـ المنيج التارياي . يتطمب كؿ مكضكع أسمكب ااص يتـ بو جمع كتحميؿ المعمكمات

تطكر السياسة األمريكية التجمعات الصناعية األمريكية كإلثراء المكضكع المتعمؽ بدراسة مسار 

ىذا المنيج الذم يقـك عمى تحميؿ الظاىرة المراد بحثيا مف الزاكية التارياية . كأبعادىا التارياية

كالعممية كالبحث مف جميع جكانبيا، كتحميؿ بنيتيا، كمعرفة مجمؿ العبلقات كالركابط بيف مككنات 
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الظاىرة دكف تداؿ مف الباحث في نتائجيا، كما كاستادـ الباحث أيضا المنيج النقدم التحميمي لدراسة 

م السياسبيا التجمعات الصناعية عمى صنع القرار بعض األحداث أك القضايا التي يمكف أف تؤثر 

 .األمريكي

 اإلجراءات واالعتبارات األخالقية لمدراسة

 كىذا مف ابلؿ اعتماد إجراءات كمنيجية البحثلقد تـ األاذ بكؿ االعتبارات األابلقية لضماف سبلمة 

منيجية عممية كاضحة ككفؽ المعايير المعمكؿ بيا في البحث العممي كمف ابلؿ المتابعة العممية 

قاـ الباحث بتطبيؽ أساليب كعميو فقد . البحثكتقصي لمحقائؽ كالمعمكمات العممية كمصادرىا في ىذا 

 كتـ ااتبار مدل كضكحو بحث اؿاتبحثو بالمنيج كالطريقة التحميمية مف أجؿ الرد عمى فرضي

 كعرضيا كنقاشيا بحثفي اؿكمف ثـ كصفيا كتحميميا كصبلحيات كصدؽ المعمكمات التي تـ جمعيا 

عادة صياغة الباحث عمى االقتراحات التي عمؿ تمت مجمكعة مف مع المعنييف، كقد  تعديؿ بعضيا كا 

ف الباحث إلى كفاءة أ، كبالتالي اطـ كىذا في طبيعة التساؤالت الااصة بالبحثالبعض األار منيا

 .ا البحثجمع البيانات كبدأ في تحميؿ البيانات ككصفيا كعرضيا عمميا في سياؽ ىذ
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استعراض عام لفصول الدراسة 

الفصل األول 

خمفية الدراسة وأىميتيا 
 المقدمة  1.1

 مشكمة البحث  1.2

 مبررات البحث 1.3

 البحثأىمية  1.4

 أىداؼ البحث 1.5

 أسئمة البحث  1.6

  فرضيات البحث 1.7

 ية البحثمنيج 1.8

 اإلطار النظرم لمدراسة 1.9

الدراسات السابقة  : الفصل الثاني

 . العسكريةاألمريكيةالدراسات السابقة التي تناكلت التجمعات الصناعية    2.1

  . المدنيةاألمريكيةالدراسات السابقة التي تناكلت التجمعات الصناعية  2.2

التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة    2.3

   اإلطار النظري: الفصل الثالث

 األمريكي بالقرار السياسي األمريكيةعالقة أثر التجمعات الصناعية 

 .األمريكيالقرار السياسي عمى  األمريكيةلمحة تارياية عف عبلقة أثر التجمعات الصناعية  3.1

 .األمريكي بالقرار السياسي األمريكيةعبلقة التجمعات الصناعية  3.2

 .األمريكي بالقرار السياسي األمريكيةالمشكبلت المترتبة عمى عبلقة التجمعات الصناعية  3.3

 

التجمعات الصناعية األمريكية  : الفصل الرابع
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التجمعات الصناعية العسكرية  : المبحث األول

التجمعات الصناعية غير العسكرية  : المبحث الثاني

 

االستنتاجات  : الفصل الخامس

الخاتمة  

 المراجع العربية واألجنبية 

المراجع العربية  -

 األجنبيةالمراجع  -

 المكاقع اإللكتركنية  -
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الفصل الثاني 

الدراسات السابقة 

 

الدراسات كاألبحاث ذات العبلقة بالتجمعات الصناعية كالقرار األمريكي استعراض  يتناكؿ ىذا الفصؿ

 .أجنبية دراسات عربية كأارل :إلىكقد قسمت  البحث العممي يبنى بناءان تراكميان إنسانيان كذلؾ ألف

 : الدارسات العربية:أوال

المؤتمر في " الكجكد العسكرم األمريكي في الاميج "في دراستو بعنكاف( 2005)أحمد إبراىيـ  .1

جداؿ الدااؿ كالاارج .. مشركع الشرؽ األكسط الكبير"السنكم التاسع عشر لمبحكث السياسية 

أشار فييا إلى اآلثار السمبية   (2005 ديسمبر 29 – 26): القاىرة "  كمستقبؿ المنطقة العربية

كلعؿ مف أبرزىا تعطيؿ ترتيبات األمف ,  الاميجفي األمريكي العسكرمالمترتبة عمى الكجكد 

, الاميجي فيما بيف دكؿ مجمس التعاكف العسكرم عبلقات التعاكف فيكالتأثير سمبا , الاميجي

, الاميجيفالكثير مف دكؿ مجمس التعاكف .  ربما يعتبر التأثير األكثر اطكرة عمى اإلطبلؽكالذم

كجدت أف الحماية العسكرية األمريكية كالدكلية تمثؿ الضماف األكثر فاعمية ألمنيا , السيما الككيت

. الاميجي مف دكؿ مجمس التعاكف كاألمني الدفاعيكأدل ذلؾ إلى تعقيد عممية التعاكف , الكطني

 المنطقة عمى تعميؽ في العسكرمتحرص الكاليات المتحدة مف ابلؿ كجكدىا , كمف ناحية أارل

أك ، سكاء عمى صعيد الدفاع كالحماية،  المنطقةفيالدكؿ تمؾ  بينيا كبيف االستراتيجياالرتباط 

أك عمى صعيد عمميات الدعـ كالصيانة الفنية لؤلسمحة كالمعدات , عمى صعيد مبيعات السبلح

 حاجة دائمة لبلعتماد عمى فيبما يبقييا ,  تشترييا ىذه الدكؿ مف الكاليات المتحدة األمريكيةالتي

 منطقة الاميج في كالدكلي األمريكي العسكرمفإف الكجكد , كمف ثـ. الكاليات المتحدة األمريكية

كتعميؽ الشككؾ المتبادلة فيما ,  المزيد مف اليشاشة األمنية لمعديد مف دكؿ المنطقةفييتسبب 
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 كفي نفس السياؽ يقكؿ الرئيس األمريكي جكرج .االقتصادمفضبل عف مكاصمة االستنزاؼ , بينيا

لجعؿ أمريكا قادرة عمى ك: "20/2/2006األبيض البيت دبميك بكش قي معرض حديث لو في 

المنافسة يتطمب ذلؾ كجكد إمدادات طاقة نظيفة كرايصة كمعقكلة ابلؿ السنكات الامس 

يتضمف ذلؾ المصادر البديمة ,  اإلجراءات لزيادة اإلمداد المحمي مف الطاقة إدارتيالماضية اتاذت

كجعؿ بنيتنا التحتية لمطاقة أكثر أمنا , كعممنا أيضا عمى تحسيف كفاءة الطاقة, كالقابمة لمتجديد

, 2005ككقعت قانكف سياسة الطاقة طبؽ عاـ , كطبقنا سياسة الطاقة الكطنية الجديدة, كمكثكقية

, تحديات الطاقة األمريكية تتطمب عمبل مستمرا .  أكؿ فاتكرة طاقة شاممة منذ أكثر مف عقد

يتضمف , لمصمحة اقتصادنا كأمننا القكمي يجب أف نافض االعتماد عمى مصادر الطاقة األجنبية

كالنفط الااـ الذم يزكد , ذلؾ الغاز الطبيعي الذم ىك مصدر الكيرباء لمعديد مف المنازؿ األمريكية

مبادرتي لمطاقة المتقدمة تجيز . لمكصكؿ ليذا اليدؼ سنستغؿ التكنكلكجيا, الغازكليف لسياراتنا

كيفية تشغيؿ بيكتنا كمكاتبنا بالطاقة نحف سنستثمر أكثر كؿ, زيادة في تمكيؿ الطاقة النظيفة% 22

 سياراتنا إدارة كالنظيفة لتغيير كيفية اآلمنةفي الطاقة الشمسية كتكنكلكجيا الريح كالطاقة النككية 

 لمسيارات اليجينة كالكيربائية كفي السيارات الاالية مف األفضؿسنزيد أبحاثنا حكؿ البطاريات 

لنحمي بيئتنا كاقتصادنا كيصبح االعتماد عمى المصادر , التمكث التي تسير عمى الييدركجيف

 .(2005.، أإبراىيـ) ."الاارجية لمطاقة شيء مف الماضي

المممكة : القكة العسكرية لمدكؿ العربية مف منظكر كاشنطف: "كفي دراسة ليشاـ سبلـ بعنكاف .2

يشير عدد مف الابراء إلى أف حركب أمريكا تأتى عادة بعد حالة : "يقكؿ الباحث". السعكدية كقطر

رككد اقتصادم اانؽ تضرب االقتصاد األكبر في العالـ، فقد جاءت حرب الاميج الثانية بعد العاـ 

 حيث سبقتيا حالة أزمة كاضطراب كرككد عاشتيا الكاليات المتحدة، كبالمثؿ الحرب عمى 1991

أفغانستاف كاحتبلؿ العراؽ حيث كصمت المؤشرات االقتصادية األمريكية إلى أدنى نسبة ليا في 
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كتناؿ شركات تصنيع األسمحة األمريكية كصيانتيا الحصة . 2002الشيكر األايرة مف العاـ 

األكبر في عمميات بيع كتصدير األسمحة األمريكية إلى العالـ، فقد بمغت تكمفة الحرب عمى العراؽ 

، نالت ىذه الشركات ما 2008 كأكائؿ عاـ 2007تربميكف دكالر تقريبا بحمكؿ نياية عاـ  2.6

يقارب الثمثيف مف المبمغ، باإلضافة إلى عممية إعادة بناء الجيش العراقي بعد الحرب، كتسميح 

 مميار 2,91 كحده ما يقارب 2005جيكش دكؿ المنطقة، فعمى سبيؿ المثاؿ أنفقت قطر في العاـ 

دكالر عمى قطاع الدفاع مقارنة مع مميار دكالر سنكيا أكائؿ تسعينات القرف الماضي، معظـ ىذا 

 (.2006. ىػ, سبلـ).المبمغ ذىب لازينة شركات السبلح األمريكية

 "األمريكيةاالتفاقيات السعكدية " : بعنكاف(2004)اإلسبلمي  لئلعبلـدراسة مركز الحرميف أما  .3

 حركة انتقاؿ األسمحة كالصفقات فيشيد العالـ نمطا أساسيا , ابلؿ عقكد الحرب الباردة ":تقكؿ

 تمؾ في انقسـ إلييا العالـ التي تتبع أنماط التحالفات كاإلصطفافات أساسيالمعقكدة ككانت بشكؿ 

 أك الغربي محكر العالـ فيالعقكد ، كقد كانت الكاليات المتحدة تبيع األسمحة لمدكؿ المنارطة 

 فقط كفى كثير مف األحياف كانت الصفقات المعقكدة ال تتـ كفؽ المعايير االقتصادية الرأسمالي

 االستراتيجي إطار الدعـ كالتعاكف فيكالتجارية كالربحية المعيكدة بؿ إف العديد منيا كاف يتـ 

كأدركت الكاليات المتحدة أىمية الشرؽ . "السكفيتي محاكلة لصد االاتراؽ فيكبتسييبلت دفع كبيرة 

األكسط اإلستراتيجية كالصراع المرتقب ضد السكفيت ااصة بعد اكتشاؼ مازكف النفط الضاـ 

 تمؾ المنطقة، كلكف لـ تمجا الكاليات المتحدة في السيطرة عمى المنطقة العربية إلى أسمكب في

 اثبت سمبياتو، بؿ لجأت إلى أسمكب الزحؼ كالذم (بريطانيا كفرنسا) السابؽ التقميدماالستعمار 

بمعنى اجتذاب األنظمة السياسية العربية نحك آفاؽ جديدة مف التعاكف مع أمريكا عف طريؽ , الكئيد

 . بعيدا عف المنطقةالسكفيتي محاكلة إلبقاء االتحاد فيعقد معاىدات كاتفاقات اقتصادية كعسكرية 

 :إلى المنطقة في دفعت الصادرات األمريكية مف األسمحة التيكيمكف إيجاز العكامؿ السياسية 
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 كتقميص النفكذ األمريكياستقطاب دكؿ المنطقة تجاه الكاليات المتحدة بيدؼ دعـ النفكذ  .1

.  أثناء الحرب الباردة السكفيتي

تاميف الحماية كالدعـ لمنظـ اإلقميمية المحافظة ذات العبلقة الكثيقة مع كاشنطف كمحاكلة  .2

 .الراديكاليةاستاداميا كأداة لمضغط عمى النظـ ذات النزعات 

 مف حيث طبيعة األسمحة النكعية المقدمة العسكرمضماف امف إسرائيؿ عبر ضماف تفكقيا  .3

 .ليا قياسا لؤلسمحة المقدمة لمدكؿ العربية 

 المنطقة عف طريؽ عقد سمسمة مف االتفاقيات فيالمحافظة عمى قدرة دفاعية أمريكية  .4

 مع دكؿ المنطقة تسمح لمكاليات الدفاعيالااصة مع الدكؿ العربية مثؿ اتفاقيات التعاكف 

المتحدة باالحتفاظ بقكاعد عسكرية دااؿ المنطقة كفى المقابؿ تقدـ كاشنطف لحمفائيا 

 شكؿ تدريبات كاستشارات عسكرية كمبيعات كبيرة مف فيمساعدات عسكرية 

 .(http://www.memri.orgاإلسبلمي،  لئلعبلـمركز الحرميف ).األسمحة

( 1990 )دراسة محمد عبد العزيز الربيعأما بالنسبة لمدراسات ذات العبلقة بالقرار األمريكي ؼ .5

التي ذكر فييا أف صناعة  طبيعة صناعة القرار السياسي في الواليات المتحدة األمريكيةبعنكاف 

القرار السياسي األمريكي قد تاتمؼ عف غيرىا في الدكؿ األارل لحداثة الدكلة األمريكية نسبيا مع 

 .غيرىا مف الدكؿ

  مجرياتالواليات المتحدة األمريكية وتأثيرىا عمى في بحثو بعنكاف ( 2004)محمد عبد السبلـ  .6

إف الكاليات المتحدة األمريكية ىي دكلة كبرل  ":قاؿ األحداث السياسية واالقتصادية في العالم

األحداث السياسية كاالقتصادية في العالـ كىي سيدة العالـ  كليا تأثيرىا المباشر عمى مجريات

كمف قبؿ عندما اشتدت معارضة فرنسا كألمانيا لمغزك األمريكي . مقدراتو ف عمىـالرأسمالي كتيي

عمى العراؽ لكحت الكاليات المتحدة األمريكية بسبلح المقاطعة، األمر الذم دعا  البريطاني

http://www.memri.org/
http://www.memri.org/
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البمداف إلى حث حككماتيـ بشدة باف ال يقفكا في كجو السياسات  الشركات الكبرل في تمؾ

المتعمقة بالعراؽ ألنو ما مف شركة كبرل في العالـ إال كليا ارتباط مباشر أك  األمريكية كقراءاتيا

غير مباشر بالكاليات المتحدة األمريكية سكاء كاف ذلؾ بشركاتيا أك مصارفيا أك تقنيتيا المتقدمة 

كما اف كثير مف دكؿ العالـ قد دامت في تجارب مماثمة مف قبؿ عندما اشتدت الضغكط األمريكية 

عمى شركات النفط البريطانية كالكندية كغيرىا في العالـ العربي، فعؿ سبيؿ المثاؿ ما حدث في 

السكداف مع الشركة الكندية لمنفط حيث آلت األمكر إلى أنيا انسحبت بعد تمنع لـ يستمر طكيبلن 

إف أم تعامؿ بالدكالر سيدامو في مأزؽ في حالة تطبيؽ  كباعت حصتيا لمشركة اليندية ثـ

فإذا كنا في الماضي قد . عمى أفراد أك شركات أك حككمات  عقكبات اقتصادية أمريكية سكاء

 أف تعدل األمر دفإننا في ىذه المرة نجد أنفسنا في مأزؽ حقيقي بع استينا بمثؿ ىذه العقكبات

االتياـ بمساندة اإلرىاب كما كاف ذلؾ في الماضي فمنأاذ عمى سبيؿ المثاؿ الكضع في إقميـ 

دارفكر السكداني الذم تحكؿ إلى أزمة دارفكر كنحف نعي جيدان ما ىي تأثيرات أزمة دارفكر عمى 

. الفكرم مف قبؿ بريطانيا كاالتحاد األكركبي كفرنسا بيا العالـ اجمع كالدليؿ عمي ذلؾ الترحيب

كمف ىنا تبدك الصكرة .. الكاليات المتحدة األمريكية في ىذا الصدد كربما حذكا حذك.. كمساندتيـ 

أكثر حزما كتشددا كىذا ما ظير مف  أكثر قتامو كما أف الكاليات المتحدة األمريكية ىذه المرة

دفع بتمؾ العقكبات إلى مجمس األمف ليقـك  كربما. اطاب بكش كالجدية التي ألقى بيا الاطاب

عمينا أف نحسف التصرؼ ىذه المرة كالمكضكع ال يحتاج فقط  لذا. بتبنييا كىنا تكمف اطكرة األمر

نما إلى حمكؿ جذرية لممسألة برمتيا، كىذا أمر مستطاع  إلى معالجات اقتصادية أك تحكطات كا 

 (.2004. عبد السبلـ، ـ). كليس مستحيبلن 

 دول الخميج العربي ضحية استنزاف تصنعيا  بعنكاف(2006 )حسف المصدؽإلى دراسة كفي  .7

كيمكف حصر اإلستراتيجية األمريكية في ميداف بيع األسمحة بالنقاط " :يقكؿ فييا .شركات األسمحة
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 إطار عبلقة الدكؿ فيغالبا ما يتـ دراسة مبيعات األسمحة عمى مستكيات حككمية عميا  :التالية

 دكرا ىاما في دراسة مبيعات sales  Military Foreign البعض، كتمعب مؤسسةبعضيا

 االستراتيجي إطار مف التعاكف فياألسمحة ، بحيث أف ىذه المبيعات يتـ ىيكمتيا كتصكرىا 

كضمف الرؤية األمريكية لسياستيا الاارجية، فكاشنطف ال تكتفي بتسميـ المعدات العسكرية، بؿ 

 يستكردىا، كما يقـك الفنيكف الذم العسكرم بتأىيؿ كتدريب الكادر األمريكيغالبا ما يقـك الجيش 

األمريكيكف بالصيانة المطمكبة كاستبداؿ قطع الغيار المعطكبة، ك تحديث المعدات كتحديد 

تعمد الكاليات المتحدة األمريكية إلى االقتراح عمى  حيث .اإلستراتيجية العسكرية المطابقة ليا

 شكؿ مساعدات فيالدكلة المشترية معدات عسكرية إضافية يتـ بيعيا بثمف باس أك يتـ تقديميا 

عسكرية بالمجاف، كقد استفادت مف ذلؾ مصر، األردف، إسرائيؿ كالبحريف، مما يقمص حظكظ 

إذ ال يمكف ألم بمد منافس مصدر لمسبلح أف يقدـ ما تقدمو الكاليات المتحدة . الدكؿ المنافسة ليا

كما تقدـ الكاليات المتحدة األمريكية لزبائنيا . األمريكية مف معدات إضافية تحت ستار المساعدة 

التقميدييف كحمفائيا االستراتيجييف معدات عسكرية بمكاصفات بعينيا، يجعؿ أمف الدكؿ المشترية 

مرتبط بيا مف األلؼ إلى الياء، كغالبا ما تككف مستعممة أك تـ تجديدىا، إذ حصمت البحريف مثبل 

 كانت سكقا التي تـ تحديثيا، كما أف سمطنة عماف (Perry) عمى فرقاطات بحرية (1997)سنة 

 سنة M60A3بريطانيا بامتياز، حصمت بالمقابؿ عمى ىبة عسكرية مف ثبلثيف دبابة مف طراز 

 كذلؾ بغرض تعكيد الزبكف عمى (1997)، باإلضافة إلى عشريف دبابة أارل سنة (1996)

 شكبل كمضمكنا، حتى يصبح أكثر قابمية لشراء نساة معدلة كمطكرة األمريكياستعماؿ السبلح 

 (.2006، العرب اكف اليف ). بحكزتو، كىكذا دكاليؾالذممف نفس طينة السبلح 

ىل يتم توظيفيا .."طفرة نفطية عربية جديدة" بعنكاف ،(2006 )دراسة أحمد السيد النجارأما  .8

 مقاييس صعبة في حطمتقد أسعار النفط حيث تجد الدراسة عمى أف " بكفاءة أم يجرى إىدارىا؟
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إال أف مصالح الكاليات المتحدة ، قضايا السياسة األمريكية كمصالحيا في المنطقة العربية

فعمى سبيؿ المثاؿ الدراسة . األمريكية ظمت متأثرة بالعكامؿ الاارجية كالعبلقات الدكلية االقتصادية

تتحدث بأف القرار األمريكي قد تأثر بجممة مف العبلقات السياسية كاالقتصادية الدكلية، فعمى سبيؿ 

 كحمفائيا إلسقاط الرئيس الفنزويمية ومحاوالت واشنطن-التوترات األمريكيةأف المثاؿ نرل ب

 قطاع النفط قد أثر سمبيا عمى فيالفنزكيمى المنتاب ىكجك شافيز مف ابلؿ تعطيؿ العمؿ 

 رفع األسعار، كذلؾ في كساىـ (2003)، ك ( 2002) عامي في لمنفط بالذات العالميالعرض 

 نيجيريا، كىى دكلة مصدرة كبيرة لمنفط، فيالطائفية -االجتماعية-فإف االضطرابات السياسية

 التي ألسعار النفط، باإلضافة إلى األعاصير الصعكدمأثارت بدكرىا المااكؼ كغَذت االتجاه 

اجتاحت اميج المكسيؾ كعطمت قسما كبيرا مف إنتاج النفط فيو لفترات طكيمة بالذات بعد إعصار 

 البمداف في ىذا المجاؿ أيضا إلى االضطرابات العمالية في، كتجدر اإلشارة (2005)كاترينا عاـ 

ككذلؾ التكترات بشأف .  ركسيافيالمصدرة لمنفط، كالتكترات بشأف شركة يكككس العمبلقة لمنفط 

 في النفط العالمية بصكرة مكاكبة لمزيادة مصافيكما أف عدـ تطكير طاقة . اإليراني النككمالممؼ 

 كفرة الااـ كزيادة في سكؽ النفط يتمثؿ في فنيالطمب عمى المنتجات النفطية أدل إلى كجكد امؿ 

، كفى نفس الكقت يقؿ (2005)، (2004)، (2003) أعكاـ فيالمعركض منو عف الطمب عميو 

 مف المنتجات عف الطمب عمييا، كىك امؿ تعتبر الدكؿ المستكردة لمنفط المسئكلة العالميالعرض 

عنو بصفة أساسية بسبب عدـ ضايا لبلستثمارات الضركرية إلى صناعة تكرير النفط، لكف األمر 

 فالنفط الذم.  الكقت الراىففيتغير حاليا كأصبح المعركض مف الااـ متكازنا مع الطمب عميو 

كؿ أرقاميا القياسية السابقة، ككصمت إلى حيث فاقت يشكؿ الجانب األعظـ مف الصادرات العربية 

 البمداف في البمداف المصدرة لمنفط، كأكثر المتشائميف فيمستكيات لـ يكف يتكقعيا أكثر المتفائميف 

 دكالرا لمبرميؿ مف سمة 50.6 المتكسط إلى فيالمستكردة لو ابلؿ العاميف األايريف ككصؿ السعر 
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ارتفاعا . 2006لمبرميؿ فىا دكالر 60، كمف المتكقع أف يصؿ إلى (2005) فياػػامات أكبؾ 

 دكالرا لمبرميؿ مف سمة 17.5 مسجمة (1999) عاـ فيلمطمب ككانت أسعار النفط قد ارتفعت 

 27.6، ككاصمت االرتفاع لتبمغ نحك (1998) لمبرميؿ عاـ دكالر 12.3اامات أكبؾ، مقارنة بنحك 

، ككاف ذلؾ نتيجة لجيد ماطط مف الدكؿ (2000)دكالرا لمبرميؿ مف سمة اامات أكبؾ عاـ 

 كحتى اآلف (2002) مف عاـ الثاني األسعار منذ النصؼ فيأما االرتفاعات . المصدرة لمنفط

 العالمي االقتصادم النمك فيفتعكد إلى عكامؿ ال عبلقة لمنظمة األكبؾ بيا مثؿ التحسف الكبير 

 اتجاه ارتفاع في شكؿ بدكره عامبل ضاغطا الذمكما ترتب عميو مف ارتفاع الطمب عمى النفط 

 أبريؿ في الصادر العالمي تقريره عف االقتصاد في الدكليكتشير بيانات صندكؽ النقد . األسعار

% 3.1، إلى (2001)عاـ % 2.6 ارتفع مف العالمي االقتصادم، إلى أف معدؿ النمك (2006)

 في كىك أعمى مستكل لو (2004)عاـ % 5.3، إلى (2003)عاـ % 4.1، إلى (2002)عاـ 

، كمف المتكقع لو أف (2005)عاـ % 4.8الثبلثيف عاما األايرة، كاستمر عند مستكل مرتفع بمغ 

 عمى النفط العالمي ارتفع الطمب االقتصادمكنتيجة ليذا النمك . (2006) عاـ في% 4.9يبمغ 

 مميكف برميؿ يكميا عاـ 76.8، إلى (2001) مميكف برميؿ يكميا عاـ 76.6بصكرة كبيرة مف 

  مميكف برميؿ يكميا عػػاـ82، إلى (2003) مميكف برميؿ يكميا عاـ 78.5، إلى (2002)

 مميكف برميؿ يكميا 84.1، إلى نحك (2005) مميكف برميؿ يكميا عاـ 83.2، إلى نحك (2004)

 جاء معظميا مف كالتي الطمب فيكقد أدت ىذه الزيادة الحقيقية . (2006) النصؼ األكؿ مف في

أسباب ارتفاع األسعار كذلؾ فإف .  رفع أسعار النفطفيالصيف كدكؿ شرؽ آسيا، إلى المساىمة 

أسعار النفط ارتفعت بسبب تعطيؿ المقاكمة الكطنية العراقية لتدفؽ جانب ميـ مف الصادرات 

 أثارت كالتي طالت المممكة العربية السعكدية، التيالنفطية العراقية لؤلسكاؽ، كالعمميات اإلرىابية 
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. أ, النجار).المااكؼ بشأف احتماالت تعطيؿ جزء مف الصادرات النفطية السعكدية الضامة

2006 http://www.ahram.org.eg) 

السياسة الخارجية األمريكية ": ، بعنكاف  (2005)كفي كتاب كدراسة عدناف بف أحمد األنصارم  .9

 التعريؼ بالسياسة الاارجية األمريكية منذ "م2005م إلى 1991في الشرق األوسط في الفترة من 

الحرب العالمية الثانية كحتى نياية الحرب الباردة كبداية ظيكر النظاـ الدكلي الجديد كعرض 

 كمارجات السياسة الاارجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط كتناكؿ تالباحث أيضا مدابل

ىذا البحث السياسة الاارجية األمريكية في عيد الرئيس جكرج ككلكر بكش تجاه الصراع 

الفمسطيني اإلسرائيمي كتجاه العراؽ كسكريا كليبيا كالسكداف كمنطقة الاميج العربي كتركيا كباكستاف 

كاستقرا الباحث أنو في فترة الدراسة كشيدنا تغيرا ممحكظا تجاه منطقة الشرؽ . ك إيراف كأفغانستاف

األكسط، كاف السياسة الاارجية األمريكية قد تغيرت مف سياسة المحافظة عمى الكضع القائـ إلى 

حيث أف المنطقة دامت في , تغيير بالحرب الكقائية التي تضمنيا مبدأ الرئيس جكرج ككلكر بكش 

بؤرة االىتماـ، كتعيف عمى الكاليات المتحدة أف تعيد صياغة تصكرىا  كتشكيؿ اريطتيا مع 

كأصبح كاضحا بأف منطقة الشرؽ األكسط ليا دكر أساسي في التاطيط . سياستيا الككنية الجديدة

اإلستراتيجي لمكاليات المتحدة في ضماف تدفؽ النفط منيا إلى الكاليات المتحدة كحمفائيا، كأيضا 

ضماف تدكير أمكاؿ الدكؿ النفطية في اقتصاد أمريكيا، كالحفاظ عمى بقاء إسرائيؿ كمحمية 

كيرل الباحث بأنو يجب عمى دكؿ منطقة الشرؽ األكسط ك دكؿ المنطقة العربية بشكؿ . أمريكية

ااص أف تتعامؿ بمركنة مع السياسة الاارجية األمريكية كبما يحقؽ المصالح الكطنية حتى تكاجو 

تحديات القرف الحادم ك العشريف كشدة الضغكط التي تتعرض ليا مف جانب القطبية األحادية ، 

 مع السياسة الاارجية األمريكية تجاه المنطقة، كىذا يتطمب معرفة ما ؿكعمييا أف تعرؼ فف التعاـ

كيجب أيضا معرفة التعامؿ مع السياسة الاارجية األمريكية , يدكر بعقؿ الكاليات المتحدة اآلف 

http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
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الذيف يعتمدا عمى . كاتجاه تيار العكلمة–اتجاه الصداـ الحضارم : تجاه المنطقة مف اتجاىيف ىما 

مفاىيـ منيا الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالمساعدات كالتمكيؿ كالتجمعات الصناعية كالشركات 

التعاكنية كالدعـ المالي كالمكجستي إليجاد قكل سياسية معتدلة ذات مؤسسات كدكلة كمجتمع 

 .مدني

، التي نشرت في "السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية"بعنكاف  (2005) دراسة طالب عمي  .10

 – ةالتطكرات التارياية لمعبلقات األمريكي "(2006 ) شتاء67 العدد –مجمة معمكمات دكلية 

حاكلت الدراسة الكشؼ عف العكامؿ كالتطكرات اإليجابية في الرؤية األمريكية لمييكد " اإلسرائيمية

التعاطؼ األمريكي لما يعرؼ باالضطياد النازم لمييكد، : كالتي ترجع إلى ثبلثة أمكر ىي

كالنجاحات المتعددة التي أحرزىا الييكد في الكاليات المتحدة، كالتشابو الكبير بيف نشأة إسرائيؿ 

كما عرض . كنشأه الكاليات المتحدة مف ناحية االعتماد عمى االستعمار البريطاني لتككيف الدكلة

كذلؾ تناكلت ,  اإلسرائيمي مف النظرية إلى التطبيؽ –الكاتب تاريخ التحالؼ االستراتيجي األمريكي 

الدراسة المبادئ العامة في سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه المنطقة كذلؾ بعرضو 

كما أشار . لممساعدات العسكرية ك االقتصادية تمقتيا إسرائيؿ مف أمريكا في حقب تارياية ماتمفة

إلى الاطة األمريكية اإلسرائيمية في المنطقة العربية كتكضيح المصالح اإلستراتيجية لمكاليات 

 .المتحدة األمريكية كأىدافيا كطرؽ تفسير صنع القرار في السياسة الاارجية األمريكية

 :الدارسات األجنبية: ثانيًا 

 أنيا ركزت عمى دكر كتأثير األمريكية إلىتشير الدراسات التي تناكلت تغطية التجمعات الصناعية 

 بقضايا التجمعات الصناعية اىتماماتياىذه التجمعات في القرار السياسي األمريكي حيث أظيرت 

كمف الدراسات في ىذا المجاؿ التي . الحربية كالمؤسسة العسكرية كدكرىا في صنع السياسة األمريكية

  : ما يميتظير دكر ىذه التجمعات كتأثيرىا في مجمؿ السياسة األمريكية الداامية كالاارجية
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 –العبلقات المدنية : البنتاغكف كالرئاسة"بعنكاف (  2005) دراسة لمكاتب كالمفكر ديؿ ىيرسبرينغ .1

المزيد مف األضكاء عمى المؤسسة   يمقي الدكتكر ىيرسبرينغحيث" العسكرية مف ركزفمت إلى بكش

ىذه  العسكرية األمريكية كيكشؼ لنا عف ىيكميا التنظيمي كاآلراء المتصارعة بدااميا، كمدل تأثير

 ،األمريكية المتحدة الصراعات الداامية عمى ماتمؼ المؤسسات السياسية كاالقتصادية في الكاليات

أىداؼ  كفي ىذه الدراسة يبدأ الكاتب في الحديث عف. كبالتالي عمى صانعي القرار السياسي

صعكبة االتفاؽ حكؿ ىذه األىداؼ كأيضان عف المؤسسة العسكرية األمريكية في الدااؿ ك الاارج، 

لؤلجيزة الماتمفة التي يتككف منيا  في الكقت الحاضر، نظران الاتبلؼ المفاىيـ اإلستراتيجية

سبلح البحرية كبيف قادة القكات البرية حكؿ  البنتاغػكف، فيناؾ، دائمان، ابلؼ بيف كبار ضباط

العسكرية التي تتػعػدد حكؿ - ابتػداء مف النظريات السياسية  إعطاء األكلكية إلى ماتمؼ األساليب،

لمػدكلة، إلى عمميات المناكرة السياسية دااؿ أركقػة الككنغرس كفي  (البحرية أك)أىمية القكة البرية 

كما يثكر الابلؼ . أكسػاط رجاؿ الماؿ كاألعمػاؿ كالصناعػة، بؿ كفي دااؿ البيت األبيض نفسػو

 Limited"ةالمحدكد الحرب"حكؿ تحديد أىداؼ المؤسسة العسكرية األمريكية بيف دعاة نظرية 

War"  كعمى ذلؾ "كديؿ ىيرسبرنغ يقكؿ . كبيف مؤيدم استاداـ األسمحة النككية في ىذه الحركب

كميا عند  فاف السياسة الاارجية األمريكية ىي ، في الكاقع ، انعكاس لنشاط ثبلث قكل تمتقي

المتعددة الجنسيات،  الشركات االحتكارية: كىذه القكل ىي. المكتب البيضاكم في البيت األبيض

، غير أف األضكاء لـ   CIAالمركزية كككالة الماابرات (البنتاغكف )كالمؤسسة العسكرية األمريكية 

الشركات االحتكارية كككالة الماابرات المركزية  تتركز في السنكات القميمة الماضية إال عمى

عميو األضكاء الكاشفة التي تبيف ماتمؼ جكانب المؤسسة  أما البنتاغكف فمـ تسمط. األمريكية

، ىيرسبرنغ). بعدا لحرب التي شػنتيػا الكاليات المتحػدة األمريكية ضػد العراؽ العسكرية األمريكية إال

 (.45: 2005 .د
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بيع عممية لتي ترل عمى أف ا" األمن والعممية، قسم مبيعات األسمحة: "بعنوان دراسةكفي   .2

 األمريكية لمدكؿ ليست متكقفة فقط عمى البيع كالشراء فحسب فيي تمر بمراحؿ عدة األسمحة

ىناؾ أربعة العبيف رئيسييف مشتبكيف في عممية . لتصؿ لمقرار النيائي سكاء بالسمب أك اإليجاب

اإلدارة األمريكية، يتضمف ذلؾ البيت األبيض بمجالسو الماتمفة : بيع األسمحة األمريكية كىـ

ذات العبلقة كالاارجية كالدفاع  (اإلدارات)ككبار المسئكليف كالمتاصصيف كالابراء في الكزارات 

 (الشيكخ كالنكاب)كالطاقة كاألمف الداامي، كأجيزة االستابارات ، ثـ الككنجرس األمريكي بمجمسيو 

كلجانو الداامية المتعددة كالعبلقات الاارجية كاالستابارات، ثـ البلعب الرابع ك ىك مراكز 

 المستقمة كغير الحككمية التي تمتمؾ برامج قكية لمتابعة Think Tanks (التفكير)الدراسات 

ينص قانكف بيع األسمحة األمريكية أف . كتقييـ حالة التسمح كتصدر تكصيات بشأف التعامؿ معيا

عمى الرئيس األمريكي إببلغ الككنجرس بكثيقة مكتكبة عف صفقة األسمحة المنكم عقدىا مع 

 بدأت (1976) يكما لممكافقة أك الرفض، كفي العاـ 30إحدل الدكؿ، كمف ثـ إمياؿ الككنجرس 

 إعطاء Defense Security Cooperation Agency (DSCA)ككالة التعاكف األمني

 . يكما إضافيا لدراسة الببلغات المكتكبة المقدمة حكؿ صفقات األسمحة20الككنجرس 

(http://www.fas.org.) 

  .Carl Jبناء أنظمة اقتصاد المشركعات ؿ " :بعنكاف معتز محمد أحمد حسيف دراسة .3

Schramm"  شاص 100 مف كؿ 11 أف نحك (2003)قد أكضحت دراسة مسحية حديثة عاـ 

 في ال تزاؿ التي نشاط مشركعات األعماؿ سكاء تمؾ في الكاليات المتحدة األمريكية يعمؿ في

كىذا المعدؿ يعتبر عاليان مقارنة .  لـ يتجاكز عمرىا ثبلث سنكات ك نصفاالتيمرحمة البداية أك 

كعمى .  ألمانيا كالمممكة المتحدةفي أكركبا، فيك ضعؼ المعدؿ المكجكد فيبالمعدالت المناظرة 

http://www.fas.org/
http://www.fas.org/
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 الشركات الكبرل كالمتكسطة، فقد امص أحد األبحاث فيالرغـ مف أف أغمب األمريكييف يعممكف 

 أعدىا مكتب اإلحصاء بالكاليات المتحدة األمريكية إلى أف غالبية الكظائؼ الجديدة قد كجدت التي

ك ىك ما أعفى الشركات .  مرحمة التكسع السريعفي تمؾ في أك حديثا الشركات البادئة فيإما 

فبدالن مف االحتفاظ بالعمالة بشكؿ متعمد يمكنيا . الكبرل ذات الابرة مف قيكد العمالة المؤمف عمييا

الكاليات كىنا كما ىك معركؼ عمى أف . التنافسي العمالة لمحفاظ عمى كضعيا فيإحداث تعديؿ 

المتحدة األمريكية تتميز كذلؾ بأف العديد مف الشركات الكبرل ك ذات األىمية اإلستراتيجية فييا قد 

 عامي لؤلنظمة عمى سبيؿ المثاؿ بدأتا عمميما Dell - Cisco :مثؿفشركتاف . أسست حديثان 

 زيادة الثركة فيكقد ساىمت الشركات الجديدة مف ىذا النكع . بالترتيب( 1984) ك (1985)

 .المعيشةكاالرتقاء بمستكل 

 : اقتصاد الكاليات المتحدة األمريكية ىمافيكيرل الكاتب أف الشركات الجديدة تمعب دكريف رئيسييف 

لكف عمى الرغـ مف أف الشركات الكبيرة المنشأة تقـك باالبتكار إال أنيا تقـك . أنيا آليات لبلبتكار - 1

فبمقارنة مكلد صناعتيف ىامتيف كىما الطاقة النككية . بذلؾ بشكؿ ال يتعدل الاطكط القائمة لعمميا

 Westinghouse األكلى كاف مدفكعان بنشاط الشركات الكبرل مثؿ فيكالبرمجيات، نجد أف االبتكار 

Electricكعمى الجانب اآلار نجد أنو لـ تكف تكجد .  مجاؿ تكليد الطاقة بالفعؿفي كانت تعمؿ  كالتي

حيث كانت البرامج تكتب أك تباع .  الفترة األكلى لظيكر الحاسبات اآلليةفيصناعة مستقمة لمبرمجيات 

غير أنو ظير بعض رجاؿ األعماؿ الذيف قامكا بتطكير برامج لممحاكاة متعددة األغراض . مع األجيزة

كبذلؾ استطاعت صناعة .  تصميـ العديد مف األشياء مف السيارات كحتى األحذيةفياستادمت 

ك ىك تحقيؽ الفائدة لكافة القطاعات : البرمجيات أف تحقؽ ما كاف يكما ما منتظران مف الطاقة النككية

 تفرضيا دكرة التي تيسير الصعكبات فيأنيا تساىـ - 2 .دااؿ االقتصاد كاالرتقاء بمعدؿ النمك

 انتزاع االقتصاد مف فيك كظائؼ جديدة، كصناعات جديدة  فقد ساعد إنشاء شركات جديدة،. األعماؿ
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 المقابؿ نجد أف الياباف لدييا فيك. حمقة الرككد ك النيكض مرة أارل كما حدث أكائؿ التسعينيات 

 تقـك باالبتكار، لكف لدييا أقؿ معدؿ لنصيب الفرد مف أنشطة المشركعات التيالعديد مف الشركات 

  . المزمنة بيااالقتصادم دكلة، كىك ما يقدـ تفسيران لحالة الرككد 37الجديدة بيف 

الحوافز والعقوبات و , العسل والخل"كتاب لكؿ مف ريتشارد ىاس كميجاف أكسكليفاف بعنكاف   .4

 الماتمفة بيف الدكؿ كأف ىذه االرتباطات تعتبر ايارا ط، تناكال أشكاؿ االرتبا"السياسة الخارجية

 كال تفي صعاب اقتصاديةجادا لمسياسة الاارجية كأكضحا أف استاداـ العقكبات تسفر عف 

بالتغيير السياسي المطمكب في البمد المستيدؼ، كال يمثؿ استاداـ العقكبات استراتيجيات فعالة 

لمسياسة الاارجية، كتؤدم ىذه السياسة إلى تكتر العبلقات الدبمكماسية، ىذا ناىيؾ عف التكاليؼ 

كمع انييار اإلتحاد السكفيتي في أعقاب الحرب الباردة، . الباىظة عند استاداـ القكة العسكرية

بدأت ىناؾ الحاجة إلى استراتجيات أارل في السياسة الاارجية مما أتاح الستراتجيات ارتباط 

جديدة تتضمف استاداـ الحكافز بدال مف العقكبات كقد كضع الكاتباف لتحميؿ سياسة االرتباط سبع 

حاالت لتأكيد مدل مبلءمة سياسة االرتباط، مع الصيف، إيراف، العراؽ، ككريا الشمالية، جنكب 

كىنا يتساءؿ المؤلفاف في الاتاـ عما إذا كاف مف األفضؿ . أفريقيا، اإلتحاد السكفيتي، فيتناـ

استاداـ الحكافز في سياسة الكاليات المتحدة األمريكية قي العبلقات الراىنة بيف الكاليات المتحدة 

األمريكية كبعض الدكؿ مثؿ سكريا حيث كضح الكاتب أف تحقيؽ سبلـ دائـ بيف إسرائيؿ كسكريا 

ال يزاؿ في حدكد الممكف كلكف يتعيف عمى الكاليات المتحدة األمريكية أف تككف مستعدة لبلرتباط 

مع سكريا التي اضعت لمعقكبات األمريكية لفترة طكيمة كذلؾ بسبب مساندتيا لمجماعات 

كيضيؼ المؤلفاف بأف إقامة عبلقات بيف سكريا كالكاليات المتحدة األمريكية ممكف أف . اإلرىابية

يككف حافزا ميما إلبراـ سبلـ مع إسرائيؿ، كىذا يؤدم إلى إنياء الدعـ السكرم لما يسمى 

 .(حزب اهلل، حماس، الجياد اإلسبلمي)بالمنظمات الراديكالية مثؿ 
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 إعدادالتي ىي من   ىل ستفقد الواليات المتحدة قوتيا؟: بعنكاف( 2004)آدـ سيجاؿ دراسة  .5

 ظمت كلمدة تتجاكز نصؼ قرف،  األمريكيةالكاليات المتحدة، حيث رأل عمى أف سامح ىماـ احمد

 االبتكار مجالي فيتدعـ مفردات قكتيا االقتصادية بأف تككف األسرع مف بيف الدكؿ األارل 

 في مكاجية الدكؿ األسيكية فيكاستغبلؿ التقنيات التكنكلكجية، كاليـك بدأت سيطرتيا تابك 

 حيث ترل .العالمي االقتصاد في التقميدم األمريكي تتحدل الدكر كالتيمجاالت البحث كالتنمية 

اعتمدت عمى قدرتيا الكبيرة عمى تطكير قد الييمنة الككنية لمكاليات المتحدة الدراسة عمى أف 

 دكلة أارل، كفى ابلؿ الامس عقكد المنقضية فإف أمتقنيات جديدة كاإلنتاج أسرع مف 

 مف فيياالبتكارات العممية كالتكنكلكجية كفمت الرفاىية االقتصادية كالقكة العسكرية لؤلمة األمريكية 

اليكـ ىذه  . القيادة األمريكيةبإتباع كاإلنترنت كاكتفت الدكؿ األارل الشاصيابتدعت الكمبيكتر 

 مف يأتي األساسي التحدم االنحسار، كأصبح في استمرت طكيبلن بدأت التيالييمنة التكنكلكجية 

 مجاالت األبحاث فيفمف ابلؿ السياسات الجديدة ليذه الدكؿ نمت االستثمارات . القارة اآلسيكية

 العمـك كالتكنكلكجيا كطكرت ىذه الدكؿ مف جكدة عمكميا بما فيكالتنمية كفى السياسات المحفزة 

 ذلؾ استغبلؿ االبتكارات المستقبمية بطريقة جديدة لذلؾ نجد أف القضايا المتعمقة ببراءات في

 تزايد في المقاالت الصحفية لمصيف كسنغافكرة كككريا الجنكبية كتايكاف فياالاتراع كالمنشكرة 

 العالـ كفى في أكبر منتج لادمات المعمكمات ثانيالشركات اليندية أصبحت سريعان  .مستمر

دارة قكاعد المعمكمات كاألنكاع األارل مف برامج الكمبيكتر حكؿ العالـ، كاقتربت ككريا  تطكير كا 

كالصيف تتجو .  صناعة الكمبيكتر ككسائؿ االتصاؿفي األمريكيةالجنكبية مف الكاليات المتحدة 

 أشباه المكصبلت كمركبات في تستادـ التي كصناعة المكاد المتقدمة التكنكلكجيكبقكة نحك التقدـ 

 األمريكيةكبالرغـ مف استمرار سيطرة الكاليات المتحدة  .الفضاء كاألنكاع األارل مف الصناعات

عمى الكسائؿ التكنكلكجية، فإف ىناؾ عمى الجانب اآلار جيكدان مبذكلة نضع ضغطان عمى 
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 كترل الدراسة عمى . كنشأت أساسان مف عممية عكلمة األبحاث كالتنميةاألمريكيةالكاليات المتحدة 

 قادرة عمى منع المنافسيف الجدد مف تطكير تقنيات جديدة األمريكيةلف تككف الكاليات المتحدة انو 

 منافس آار أمكلكنيا تستطيع فقط إبقاء سيطرتيا مف ابلؿ تطكير االبتكارات الجديدة أسرع مف 

 الكقت الحاضر إعبلف أف ىناؾ فيأنو مف السابؽ ألكانو  .كلكف يبقى ىذا مف الصعكبة بمكاف

 كالتكنكلكجي العممي فما يتعمؽ بالكضع األمريكيةكضعان كارثيا بالنسبة لمنافسة الكاليات المتحدة 

 مكضع حسد جميع الدكؿ األارل بقدرتيا عمى تمكيؿ األبحاث األمريكيةفمازالت الكاليات المتحدة 

  األمريكيةكمف المتكقع أف يصؿ إنفاؽ الكاليات المتحدة . تادـ المجاالت العممية كالتكنكلكجيةالتي

 في مميار دكالر، كىك ما يكازل ضعؼ ما تـ إنفاقو 290ىذا العاـ عمى األبحاث كالتنمية ما يفكؽ 

 .(Adam, 2004, Segal ) .( أكبر منفؽ عمى ىذه النكعية مف األبحاثثاني)دكلة كالياباف 

لبوش  فترة الوالية الثانية في الكبرى اإلستراتيجية بعنوان (2005) الفيكمي ياسميف عمى  دراسة .6

إف الفترة الرئاسية الثانية تفسح المجاؿ دااؿ البيت األبيض لممراجعة كاستعراض : "تقول االبن 

عادة النظر فييا، حيث يقكـ الرؤساء المعاد انتاابيـ مرة أارل  بعض األمكر كالقرارات السابقة كا 

 الااص بالمستشاريف األساسييف، كذلؾ بالتافيؼ مف حدة تأثير الحككميباإلحبلؿ كالتعديؿ 

 انتاابات مقبمة لمقمؽ أماالىتمامات السياسية الداامية ال القضاء عمييا، حيث لف تككف ىناؾ 

كما يعمـ الحمفاء - بشأنيا بالنسبة ليؤالء الرؤساء، الذيف قامكا أيضان بتدعيـ كتعزيز السمطة

 ىناؾ الكثير مف قفك اقببلن ست سيتـ التعامؿ معيا ـالتيعف طريؽ إيضاح العناصر - كاألعداء

فقد قاـ باإلشراؼ عمى : التالي الرئيس جكرج بكش عمى النحك يدماألمكر الااضعة لمتقييـ بيف 

ركزفمت .  دفرانمكيف األمريكية القائمة منذ عيد الرئيس لئلستراتيجيةعممية إعادة التاطيط الشامؿ 

 غالبان ما تنبعث مف ىكؿ اليجكـ التي كاف أساسيا أشبو بأساس تمؾ الااصة بالرئيس بكش، كالتي

سكاء مف -  امفكا ركزفمتالذملـ يستطع أحد مف الرؤساء .  تغييرألمالمفاجئ كلف تاضع 
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 ديسمبر 7 استامص مف أحداث الذمأف يفر بعيدان عف الدرس  -الجميكرم أك الديمقراطيالحزب 

 لحماية األمريكييف مف االعتداءات الكافيحيث أف البعد كطكؿ المسافة لـ يعد كحده : (1941)

ميما كاف الحزب - كذلؾ ال يستطيع بكش أك أحد مف بعده. الاارجية مف قبؿ الدكؿ األعداء

حيث سياسة الردع المتاذة ضد : (2001) عاـ 11/9أف ينكر ما أحدثتو أحداث - المنتمى إليو

 تشف مف قبؿ الجماعات اإلرىابية، كلكنيا التيالدكؿ المعادية ال تمنح حماية كافية ضد اليجمات 

كبيذا الصدد يظؿ .  اعتادت الدكؿ المحاربة أف تحققوالذماآلف تستطيع أف تكجو إلى نكع الدمار 

 صيانة كحفظ أمف:  فترة الكالية األكلى أال كىك فينظاـ الكالية الثانية لمرئيس بكش سائران كما كاف 

  .الفجائي ظؿ عالـ ممئ بالاطر في الكاليات المتحدة األمريكية

كبالتأكيد : اإلستراتيجيةكعمى أية حاؿ، فإف تحديد نظاـ أك برنامج ما ىك مجرد نقطة بداية لتشكيؿ 

 بعضان اإلستراتيجية إعادة تشكيؿ تمؾ فيكمما تعمقت الابرة كتطكرت، كمما ساىـ ذلؾ بشكؿ كبير 

 فترة الحكـ األكلى كذلؾ أثناء الحممة فيمف الكقت، بالرغـ مف مقاكمتو تجاه االعتراؼ بأاطائو 

 مدعـ كمجدد، سيجد أنو مف السيؿ عمؿ بعض اإلصبلحات انتاابيكفى ظؿ تفكيض . االنتاابية

 مقارنة ما تنكل ىي منتصؼ المدة، كالطريقة المثمى لمتنبؤ بمدل نجاح تمؾ اإلصبلحات في

 فإف الفركؽ كاالاتبلفات الناجمة عف تمؾ كبالتاليالحككمة القياـ بو مع ما قد حققتو بالفعؿ، 

 المسبؽ إف الفجكة الضيقة بيف كالتصدمالكقاية  . ستحدد مكاضع التغيير البلـزالتي ىيالمقارنة 

نجازاتو البد أف تضطمع بالميمة الكقائية لحماية الكاليات المتحدة  مف األمريكية تطمعات بكش كا 

 الفترة ما بيف إتماـ ىذا المقاؿ كنشره، في لحظة حتى أم فيفقد يشف ىجـك ما . ىجـك كبير آار

 ىجـك كيذا أمر جدير أم الحقيقة نجد أف مركر أكثر مف ثبلث سنكات دكف شف فيكلكف 

، 11/9 ظؿ اآلثار المباشرة ألحداث فيفقميؿ مف األميركييف قد يعتقدكف ذلؾ ااصة . باالىتماـ

 التضاؤؿ، كقد في أف االعتداءات اإلرىابية آاذة ىيحيث أصبحت النظرة الغالبة كالمسيطرة 
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 ىجكـ مماثؿ أك أكثر أمتتمتع األمة بقدر مف الحظ إذا اجتازت الثبلثة أشير القادمة دكف شف 

دائمان ما يككف ربط األسباب بالعكاقب أمران صعبان لمغاية ااصة حينما  . سبؽالذماطكرة مف ذاؾ 

 أك أتباعو، كىناؾ العديد مف االحتماالت المتعمقة بيذا القاعدةنعمـ القميؿ عف أىداؼ كمقاصد 

 ىجكـ آار عمى المدل البعيد، كما تكقعت أف تأاذ أمفربما ال تقـك القاعدة بتنظيـ : الشأف

يستاف، كأايران غيرؽبثأرىا عف طريؽ غزك أفغانستاف، أكزباكستاف، األمريكية الكاليات المتحدة 

كربما تنبأت القاعدة بقياـ حممة عالمية لمكافحة اإلرىاب كذلؾ لئليقاع بأحد العناصر . العراؽ

 دمقرطة الشرؽ األكسط، ككذلؾ ستقمع في أف إدارة بكش ستشرع حيث التنظيـ، فياليامة كالقكية 

ف لـ يكف كذلؾ، فإف السمة األكلى كاألساسية ، عف كراىيتيا كنفكرىا مف بناء كتشكيؿ القكميات كا 

 تجاه عدائي ظؿ اتااذ مكقؼ فيبكش قد قامت بإنجاز كتحقيؽ أىدافيا، جكرج  إلستراتيجية

 .اإلرىابييف كمف ثـ مفاجأتيـ

:  السابقةعمى الدراساتليق عام تع

مف المبلحظ عمى أف اغمب الدراسات السابقة كانت تركز عمى كصؼ طبيعة ىذه الشركات كعمميا 

كتأثيرىا في صنع القرارات التي تادـ المصالح األمريكية العميا، كىذا بالطبع مما يبيف لنا أنو تكجد 

عبلقة قكية بيف االقتصاد كالعمؿ في مجاالت الصناعة كالشركات التجارية كالصناعية الصغرل 

إف ذلؾ كمو مرتبط بطبيعة المصالح العميا لمسياسة الاارجية . كالكبرل كصنع القرار السياسي األمريكي

 المركزية في تكجياتيا تجاه العالـ الاارجي كالدكؿ، كقد تبيف ذلؾ فيما ذكرتو ااألمريكية كقراراتو

 اإلدارة ارتباط تصريحات أيضامف المبلحظ كفسرتو مف نتائج في الدراسات كالكتب السابقة كىنا 

عمى سبيؿ المثاؿ  القكمي ارتباطا كثيقا بالمصالح العميا مف الطاقة األمف بمكضكع األمريكية

ىـ صانعي السياسة الداامية أحد أف أ إلىكاصكصا مسالة استيراد الغاز الطبيعي كالنفط كيرجع ذلؾ 

 مف ابلؿ تأتيكالبنية االقتصادية العمبلقة لمكاليات المتحدة . كالاارجية لمدكؿ ىك االقتصاد 
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التجمعات الصناعية الكبيرة جدا التي تتحكـ في النظاـ العالمي االقتصادم كالسياسي مف ابلؿ 

 .  غيرهأك الرشاكل أكالضغط 

:  كىناؾ نظاـ اقتصادم أمريكي ااص بدعـ المشركعات يشمؿ أربع قطاعات مف االقتصاد كىي

 .أصحاب المشركعات ذكل التأثير الكبير- 1

 .الشركات الكبرل ذات الابرة- 2

. الحككمة- 3

. الجامعات- 4

 األشااص الذيف يؤسسكنيا أف في ال يشترط التيك يضـ القطاع األكؿ الشركات الجديدة، ك

 فكرد عمى سبيؿ المثاؿ لـ ياترع السيارة ، فينرم. يككنكا عمماء أك ماترعيف لمنتجات جديدة

، لكف كمييما أقاما شركتييما اعتمادان عمى اآلليككذلؾ مايكؿ ديؿ لـ يبتكر تكنكلكجيا الحاسب 

أف الشركات الجديدة ال تقـك عمى ىنا يظير لنا عمى ك .أفكار كمفاىيـ اإلنتاج ك التسكيؽ السائدة

األفكار كحدىا، كلكنيا تحتاج أيضان لكؿ مف رأس الماؿ ك العمالة الماىرة ك غيرىما مف العناصر 

 الكاليات المتحدة عمى تمؾ العناصر مف الشركات في ك عادة ما يحصؿ رجاؿ األعماؿ .األارل

تصكر بعض مناىج األعماؿ الشركات الجديدة عمى  بل و(.الثانيالقطاع )الكبرل ذات الابرة 

 كعمى الرغـ مف أف .اآلاركؿ منيـ يحاكؿ استغبلؿ كاداع . أنيا اصـك لمشركات القائمة بالفعؿ

  . عبلقة كثيقة ك تعاكنيةىي العادة بيف الطرفيف فيىذا قد يحدث إال أف العبلقة 

  :تشمل العديد من المجاالت ومنيا

فالشركات . أف الشركات القائمة كثيران ما تصبح بمثابة عمبلء لدل الشركات الجديدة -1

. األمريكية تستادـ الشركات الجديدة كمصادر لبلبتكارات ،كما تقـك بالشراء منيا 
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أف الشركات األمريكية اآلف تكجو جانبا كبيرا مف أنشطة البحث كالتطكير بيا لادمة  -2

فبدالن مف تحمؿ كامؿ العبء كالمااطرة المترتبة عمى تطكير األفكار . الشركات البادئة

 القياـ بذلؾ مف ابلؿ االستثمارات فيدااميان ، تساعد الشركات القائمة الشركات الجديدة 

كىناؾ العديد مف األمثمة عمى ذلؾ، منيا ما تقـك بو .  العمؿفياإلستراتيجية أك الشراكة 

 تصنع منيا معالجات الحاسب التي مف محاكلة إيجاد أسكاؽ لرقائؽ السميككف Intelشركة 

 تطكر أنظمة كمنتجات جديدة تستادـ تمؾ التي الشركات في مف ابلؿ االستثمار اآللي

 .الرقائؽ

عندما تقكـ شركة حديثة بتطكير منتج جديد تسارع الشركات الكبرل بشراء ىذا المنتج ، ك  -3

 فيكيمكف مبلحظة ذلؾ عمميان .  التكنكلكجيا الجديدة ك الابرةبميزتيذلؾ حتى تحظى 

 . األدكية كالرعاية الصحيةمجالي

. تساعد الشركات الكبرل ذات الابرة الشركات البادئة مف ابلؿ تزكيدىا بالعنصر البشرل -4

 معيف مف صناعي مجاؿ فيفالعناصر البشرية الشابة عادة ما تطكر مياراتيا كابراتيا 

ابلؿ االلتحاؽ بالشركات الكبرل، ثـ بعد ذلؾ تترؾ تمؾ األايرة لتبدأ مع شركة مف الشركات 

 التجمعات الصناعية األمريكية نظاـ دعـ مشركعات فيالقطاع الثالث  أما .حديثة النشاط

. الجديدة تستادـ جزءان مف اإليرادات الضريبية لدعـ المشركعات التي الحككمة، فييتمثؿ 

حدل كسائؿ ذلؾ   تتضمف قدران كبيران مف االبتكار التي مف ابلؿ تمكيؿ البرامج الكبرل ىيكا 

بسوق النظم فقطاع الدفاع بطبيعتو متصؿ . برامج الدفاع كاستكشاؼ الفضاء: مثؿ

 مجاالت االتصاالت، في مجال األسمحة ولكن أيضًا فيوالتكنولوجيات الجديدة، ليس فقط 

 فيكما تقكـ الككاالت الحككمية باالستثمار المباشر أيضان  .يالمعمومات، والدعم الموجست

 المشركعات في الااص باالبتكار البحثيالشركات الجديدة مف ابلؿ قنكات مثؿ البرنامج 
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أما . األمريكية باإلضافة لصندكؽ المشركعات التابع لككالة الماابرات المركزية الصغيرة،

بالنسبة لمدعـ غير المباشر، تقـك الحككمة األمريكية بدعـ المشركعات مف ابلؿ تمكيؿ 

 مجاالت المعرفة مف تكنكلكجيا المعمكمات ك حتى الطب ك العمـك الطبيعية ك فيالبحث 

  .اإلنسانية

 عمى الفيدرالي اإلنفاؽ إجمالييبمغ ىنا كما أظيرت العديد مف الدراسات كاألبحاث ذات الصمة بأنو ك

كعمى الرغـ مف أف بعض ىذا . األمريكي اإلجماليمف الناتج المحمى % 1 حكاليالبحث ك التنمية 

التمكيؿ يذىب لممعامؿ الااصة بالحككمة أك لمشركات الااصة ك المشركعات الصناعية، إال أف 

حيث .  كىك الجامعاتاألمريكي نظاـ المشركعات فيجانبا كبيرا مف تمؾ التدفقات يذىب لمقطاع الرابع 

 تستفيد منيا التي مصدران دائمان إلنتاج األفكار الجديدة  األمريكية الكاليات المتحدةفيت تعتبر الجامعا

 في األبحاث الجامعية فيكقد ازداد عدد أعضاء ك طمبة الجامعات العامميف  .المشركعات الناشئة

 بشكؿ كبير منذ عقد التسعينيات، كذلؾ نتيجة لبلستثمار المقدـ مف كؿ مف األمريكيةالكاليات المتحدة 

 كيارج االاتراع أك االبتكار مف حيز الجامعة ليداؿ قطاع .الكالياتالحككمة الفيدرالية كحككمات 

 .تجاريان  إنشاء شركة تقـك بتسكيؽ الفكرة فيالمشركعات عندما ينجح المستثمركف كرجاؿ األعماؿ 

 براءة ااتراع يتـ تطكيرىا دااميا، كبناء عميو أم فيكتبعان لذلؾ تحصؿ الجامعات عمى نصيب 

كىذا  .الجديدة أسيـ الشركة فيتراص لممشركع بحقكؽ االستغبلؿ مقابؿ حصكليا عمى نصيب 

بالطبع مما أثبتتو العديد مف الدراسات كاألبحاث عمى أنو تكجد عبلقة قكية بيف االقتصاد كالعمؿ في 

مجاالت الصناعة كالشركات التجارية كالصناعية الصغرل كالكبرل كصنع القرار السياسي األمريكي 

التي ىي باألساس مرتبطة بطبيعة المصالح العميا في العبلقات الدكلية األمريكية كلمسياسة الاارجية 

.  المركزية في تكجياتيا نحك العالـااألمريكية كقراراتو

 :الدراسات السابقةرؤية الباحث في 
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كقد . األمريكي عبلقة التجمعات الصناعية بالقرار  التي تناكلتالدراساتىناؾ العديد مف لقد كاف 

 مؤثريفاؿكتاب اؿ ك الفكرمراكزالتي أصدرتيا  اآلراء كالتحميبلت اعتمدت ىذه الدراسات عمى العديد مف

التجمعات أف عبلقة عمى  مف ابلؿ الدراسات السابقة ك قد ظير. اإلدارة كالقرار األمريكيعمى 

 : مؤثرات ىامة جدان كىيةفي حاالت شد كجذب تبعا لثبلثغالبان األمريكي كانت الصناعية بالقرار 

 

 :عالمل الدول في ابحكوماتواالقتصادية الظروف السياسية بعالقة اإلدارة األمريكية  .1

 :العالقة اإلستراتيجية لإلدارة األمريكية مع إسرائيل و مصالحيما المشتركة .2

 اتفاقيات عبركىي جعؿ إسرائيؿ آمنة كمستقرة مف ابلؿ البحث دائما عف قكل معتدلة تتحالؼ معيا 

سياسية مع الدكؿ المحيطة بإسرائيؿ كمف ابلؿ مشاريع متجددة كمتنكعة تادـ المصالح اإلسرائيمية، 

مف إسرائيؿ كىذا الف سياسات أكما مشركع الشرؽ األكسط الكبير إال مثاال عمى ذلؾ، كييدؼ ضماف 

إدارة الكاليات المتحدة األمريكية الاارجية تتأثر بعدة مؤثرات أىميا المكبي الصييكني، كالمصالح 

 .االقتصادية

 :المصالح األمريكية في المنطقة .3

ضماف ؿىـ مصالحيا تكمف في جعؿ إسرائيؿ مستقرة كىذا الذم يدعكىا لعمؿ اتفاقيات مع أم طرؼ أك

إسرائيؿ كىذا الف السياسات الاارجية لمكاليات المتحدة تتشكؿ في عدة أماكف كأىميا كسبلمة مف أ

كالمصالح االقتصادية مف أىـ النقاط التي تتبعيا  . بمصمحة إسرائيؿان المكبي الصييكني الميتـ أساس

. السياسة األمريكية مع أم دكلة أك حميؼ أك أم منظمة أك حزب تكجد بينيا كبينو عبلقة

البد مف اإلدارة األمريكية  التجمعات الصناعية بقرار أما فيما يتعمؽ بالدراسات ذات الصمة بعبلقة

 كؿ ذلؾ في سبيؿ ،ضاغطة عمى اإلدارة األمريكيةاالقتصادية كالسياسية اؿجماعات اؿ التأكيد عمى دكر

 . الدراسات السابقةل ذلؾ أيضا مفتدؿ عؿك يسحماية المصالح األمريكية كاإلسرائيمية 
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كعميو فاف السياسة األمريكية الاارجية عمكما تعتمد عمى لعبة المصالح كالتي تستند إلى المعايير 

: اآلتية

. الحميؼ االستراتيجي ليا" إسرائيؿ"الحفاظ عمى امف كسبلمة  -1

 .الحفاظ كالسيطرة عمى مصادر النفط كالسيطرة التامة عمييا -2

.  أف ال تككف قكة منافسة لمكاليات المتحدة األمريكية تنفسيا عمى المصالح في الشرؽ األكسط -3

 : وىم من المعرفةاتمستويثالثة  لمباحث تالدراسات السابقة وفرتأسيسًا عمى ما سبق فإن 

ت بعض الدراسات عمى أدكات حيث اعتمد مف ابلؿ مناىج الدراسات، :(نظري) المستوى األول- 

.  كالمقاببلت كأسمكب المبلحظة بالمشاركة،البحث العممي

 مف ابلؿ تعدد الدراسات كباحثييا كتكجياتيـ فقد تكفر لمباحث حجـ :(معموماتي) الثانيالمستوى - 

التجمعات الصناعية االقتصادية كالقرار األمريكي جيد مف المعمكمات كالتصكرات التي تناكلت 

 .ااصة

 بعبلقة ككف عدد مف الدراسات ارتكزت عمى التطكر التارياي :(تاريخي) ثالثالمستوى ال- 

. عمكما كبالمنطقة العربية اصكصان اإلدارة األمريكية التجمعات الصناعية بقرار 

ميـ جدا  ككف الدراسة ارتكزت عمى التطكر التارياي لعبلقة التجمعات  الجانب التارياي ك قد كاف 

لمتجمعات الصناعية مف تناكليا كلكف يؤاذ عمى بعض الدراسات اإلدارة األمريكية الصناعية بقرار 

، كمف ثـ تكقفيا عند فترة معينة أك اعتماد القرار األمريكيالجانب الشمكلي الفضفاض في تناكؿ ابلؿ 

  مثبل ن كشركات السبلحمتغير بذاتو، 

. 
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نج ل انخاــــــانفص

 

ار اننظري ـــــاإلط
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الثالث الفصل 

اإلطار النظري 
 

: المقـدمة

لمبحث، حيث يعرض لمحة تارياية عف مككنات في ىذا الفصؿ اإلطار النظرم الباحث ستعرض م

اإلدارة األمريكية ثـ يبيف طريقة صناعة القرار السياسي األمريكي كمف ثـ التجمعات كالشركات 

 :تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى النحك التاليالصناعية األمريكية كعبلقة ذلؾ بالقرار الرسمي األمريكي كقد 

 إلدارة األمريكية ا: المبحث األول

صناعة القرار السياسي اإلدارة األمريكية كعبلقتيا بلمحة تارياية عف المبحث يتناكؿ ىذا حيث 

 .عف ىذه العبلقةالمترتبة ىذه اإلدارة األمريكي كاصائص كأنكاع كمشاكؿ 

 صناعة القرار السياسي : الثانيالمبحث 

مشاكؿ اؿ كقلمحة تارياية عف صناعة القرار السياسي األمريكي كاصائصالمبحث يتناكؿ ىذا حيث 

 .عف عبلقتو بمؤسسات اإلدارة األمريكيةالمترتبة 
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 المبحث األول

 ةاألمريكيلمحة تاريخية عن اإلدارة 

 :مقدمة
 لمحة عف مككنات اإلدارة األمريكية كذلؾ العبلقة بيف المككنات العامة لئلدارة ىنايتناكؿ الباحث 

دكؿ األمريكية ككيفية صناعة القرار السياسي في العبلقات الاارجية األمريكية التي تقـك بيا تجاه 

 . المنطقة العربية تحديداالعالـ ك

 البيت  فيكمياتقاطع ف السياسة الاارجية األمريكية ىي، في الكاقع، انعكاس لنشاط قكل تإكعمى ذلؾ ؼ

 - (البنتاغكف) المؤسسة العسكرية األمريكية- الشركات االحتكارية المتعددة الجنسيات : األبيض كىي

 الشركات االحتكاريةتركزت أكثر عمى  ، غير أف األضكاء   CIAالمركزية ككالة الماابراتك

كدائما يطرح الابراء كالمحممكف . ككالة الماابرات المركزية األمريكيةك (التجمعات الصناعية األمريكية)

قد ظف البعض أف ، حيث انو ؟ ك دائما الرد ليس كاحدايةمريؾالكاليات المتحدة األىذا السؤاؿ مف يحكـ 

الرئيس األمريكي ىك صاحب القرار األكؿ كاألاير في كؿ شيء، كقد ظف اآلاركف أف الككنجرس ىك 

 أف جماعات الضغط ىي ما تكحي  اآلارظف البعضك ما يصنع كؿ اطكط السياسة األمريكية، 

الدراسات المتاصصة ىي ما تكحي برسـ  ، كقد يقكؿ قائؿ أف الصحافة كمعاىدةبشكؿ تمؾ السياس

تتبعو في ىذا المبحث مف أجؿ التعرؼ عمى منابع صناعة القرار عممنا عمى ىذا ما . سياسة الحككمة

ة أساس فرز السمطات الثبلثعمى قامت ( 1787)فمسفة الدستكر األمريكي، عاـ كىنا فاف . األمريكي

فأعطى . ، كبالذات فصؿ السمطة التشريعية عف السمطتيف التنفيذية كالقضائيةىا البعضعف بعض

في حيف أعطى لمرئيس صبلحيات . الدستكر لمككنجرس صبلحيات سف القكانيف، كفرض الضرائب

إف ىذا الشكؿ مف العبلقة بيف الرئيس . إدارة شؤكف الحكـ كرسـ كتنفيذ سياسة أمريكا الاارجية

أف ينفرد بالسياسة الاارجية، حيث أنيا ستحتاج إلى تمكيؿ  كالككنجرس، جعؿ مف الصعكبة لمرئيس
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تجعؿ  الككنجرس، مما جعؿ الجيتيف متشاركتيف مشاركة أعطيتكباب لمصرؼ، كىي الصبلحية التي 

لقد عززت اشية األمريكييف مف تفرد الرئيس، أك السمطة .  ظيكر دكر كؿ طرؼ بالقرارمف البلـز

. التنفيذية، كالتي ىي عمميا بيده، مف ابلؿ منحو صبلحيات لتشكيؿ الكزارة، كالتي ال رئيس كزراء فييا

 في ذلؾلقد تمثمت اشية األمريكييف، بتحريـ أف يككف ىناؾ كزير مف بيف أعضاء الككنجرس، كىي 

أما الرئيس الذم ينتاب منفردان، كىي شبيية بالحالة . (األكركبية)عف المجتمعات الغربية تاتؼ 

كىذه ضمانة افية، لعدـ تفرد . قد يككف حزبو صاحب األغمبية في الككنجرس، كقد ال يككفؼالفرنسية، 

مع السمطة التنفيذية،  إف ىذا الشكؿ المعقد يحتـ عمى أعضاء الككنجرس التعاكف. الرئيس في قراراتو

 (.2005 .، دىيرسبرنغ). أم الرئيس كالحككمة

  األمريكيةاإلدارة: 

أكليما الرئيس أك الزعيـ المنتاب : كىي السمطة التنفيذية الفيدرالية كيمكف تقسيميا إلى قسميف

كمرؤكسكه السياسيكف أك مكتبو التنفيذم كىـ حكالي ألفيف مف المعينيف كىـ تحت الييمنة المباشرة 

 كثانييما البيركقراطيات التي تاضع حاليا ،لمرئيس كيشكمكف معو القمة السياسية لمفرع التنفيذم

 ال عمى أساس الكالء كما يقاؿلبلستئجار بمكجب لكائح الادمة المدنية عمى أساس الجدارة 

  محددة في المادة الثانية مفإف سمطات كمسئكليات الرئيس. (1981،  كمارشاؿ،ماكس). (المحسكبية)

أعطى  ك.نص بصراحة عمى أف السمطة التنفيذية ماكلة لرئيس الكاليات المتحدةأنيا تحيث الدستكر، 

شغاؿ المنصب لدكرتيف متتاليتيف  الدستكر الرئيس الذم ينتاب كؿ أربع سنكات، كيجكز لو الترشح كا 

 كتعييف السفراء ، كقيادة القكات المسمحة كعقد االتفاقيات الاارجية،الحؽ في تمثيؿ الببلد اارجيا

كشف الحركب، شريطة مكافقة مع ضركرة مكافقة مجمس الشيكخ أعضاء محكمة العدؿ العميا كترشيح 

كيميو نائب الرئيس كىك أيضا رئيس مجمس الشيكخ كتتفاكت  . قرار عمى أم أك أحد مجالسوالككنجرس
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أىمية ىذا المنصب بحسب شاصية الرئيس كعبلقتو مع نائبو الذم قد يككف أك ال يككف لو تبعا لذلؾ 

  .دكر محكرم في قرارات  اإلدارة

 ويتفرع إلى - المكتب التنفيذي لمرئيس :

: مكتب البيت األبيض -1

كىك يحتؿ مركز الصدارة كيضـ مكتب البيت األبيض سكرتارية الرئيس كمساعديو اإلدارييف 

كمف أىـ العناصر . كيقكـ ىذا المكتب بعدد مف الكظائؼ. كالمساعديف كالمستشاريف الاصكصييف لو

في مكتب البيت األبيض منصب مساعد الرئيس الااص لشئكف األمف القكمي كمساعديو لشئكف 

. الشرؽ األدنى ك جنكب آسيا ك شماؿ أفريقيا

 :مجمس األمن القومي -2

كىك الييئة التي تتكلى تنسيؽ التعاكف بيف اإلدارات كالييئات الحككمية الماتمفة فيما يتعمؽ باألمف 

القكمي كمشاكمو كتقديـ النصح عمى شكؿ نصائح كاطط كسياسات ليتاذ قراراتو بشأنيا كيتككف 

المجمس مف رئيس الجميكرية كنائب الرئيس ككزيرم الاارجية كالدفاع كمدير مكتب التعبئة المدنية 

 إضافة إلى ، أما رئيس األركاف المشتركة كمديرا لماابرات المركزية فيما مستشاراف لممجمس،كالدفاعية

عدد كبير مف المستشاريف ياتارىـ الرئيس مثؿ مساعد الرئيس لشئكف األمف القكمي كمستشاره لمسياسة 

 كسكرتير ىيئة البيت ،الاارجية االقتصادية كنائب كزير الاارجية كرئيس ىيئة مكظفي البيت األبيض

 كقد . كقد تـ استاداـ المجمس كتنظيمو بطريقة ماتمفة تبعا لمرؤساء األمريكييف الماتمفيف،األبيض

يشرؾ الرئيس أم مف الشاصيات المعركفة في المؤسسات الااصة في الشأف العاـ الذم يرتأيو 

. الرئيس
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 :الخارجيةوزارة - 3

دارة عبلقات الكاليات المتحدة  كىي الجياز التنفيذم الذم يتكلى تنفيذ السياسة الاارجية األمريكية كا 

الاارجية عمى المستكل الدبمكماسي كيكجد عمى رأس الكزارة كزير الاارجية كككيؿ الكزارة كعدد كبير 

 فيما كمجمس األمف القكمي اصكصامف الابراء كبصفة عامة ىناؾ تنافس تقميدم بيف كزارة الاارجية 

(. 1983، سعكدم) .يتعمؽ بالشرؽ األكسط كتحديدا المشكمة العربية اإلسرائيمية

يعتبر كزير الاارجية الشاص األكثر أىمية بعد رئيس الكاليات المتحدة، كىك الذم يمثؿ الدكلة لدل 

الككنجرس كىك الذم يدير سياسات الدكلة الاارجية، كىك الذم يدافع عف برامج الدكلة في كؿ 

 كتزكد كزارة الاارجية الدكلة األمريكية ،المجاالت، كىك الذم يقترح كينظـ برامج المساعدات الاارجية

 كرغـ أىمية دكر كزير الاارجية، إال أف ىذا ،بأكثر مف نصؼ المعمكمات البلزمة إلدارة عبلقاتيا

 أك .ىنرم كيسنجر في عيد الرئيس نيكسكف الدكر كاف يتذبذب بيف الدكر القكم كالمحكرم كما كاف

في عيد ريغاف حيث عيف أكثر مف أربعيف  (شكلتزجكرج ) دكر ىامشي ال يكاد يذكر كما كاف في أياـ

شاصا مف أصدقائو في مناصب ميمة، كلـ يكف ليـ أدنى معرفة بالشؤكف الاارجية كدكف عمـ كزير 

كأحيانان، كاف الرئيس يتجاىؿ كزارة الاارجية . أك حتى ككلف باكؿ في عيد بكش الحالي. الاارجية

بشكؿ كامؿ، كيعتمد عمى مستشاريف مف اارجيا ضمف عقكد تربط معو مباشرة، كما حدث في عيد 

كلكف في ! الرئيس تركماف عندما كقفت أجيزة الاارجية كالدفاع ضده في دعمو إلقامة كطف لمييكد

عمى الى االعتماد ثـ رجعت . عيد نيكسكف عادت اإلدارة إلى االعتماد عمى مكظفي كزارة الاارجية

 . كما ذكرت قبؿ قميؿالمستشاريف الاارجييف في عيد ريغاف

 

وزارة الدفاع  - 4
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إذا كاف كزير الاارجية ىك المستشار األساسي لمرئيس األمريكي مف الناحية الرسمية في تحديد كتنفيذ 

السياسة الاارجية فإف كزير الدفاع ىك مساعد الرئيس األساسي في كؿ المسائؿ المتعمقة بالدفاع 

عداد القكات  :كىذا جانب مف نطاؽ مسئكلية كزارة الدفاع، (1983، سعكدم)كاألمف القكمي  بناء كا 

المسمحة، كاإلشراؼ عمى القكاعد العسكرية  كجمع كتحميؿ المعمكمات الااصة بجيكش الدكؿ المعادية، 

ميمتو التعرؼ ك .. .،كحتى الصديقة مف ابلؿ جياز استاباراتي مركزم ىك ككالة استابارات الدفاع

عمى احتمالية كقكع اضطرابات كتغييرات سياسية فيما ياص نظـ الحكـ بالعالـ، كاقتراح الحمكؿ 

. لتكظيفيا في ادمة أىداؼ أمريكا

 ، مميار دكالر، أم حكالي ثمث الميزانية األمريكية300بمغت ميزانية كزارة الدفاع، ـ 1987في عاـ 

يصؿ إلى درجة التداؿ العسكرم كما حصؿ في بنما كغرينادا كليبيا قد كيبلحظ أف دكر الكزارة، 

(. 2006/4/11 األمريكيصناعة القرار السياسي ) .كأفغانستاف كالعراؽ

(http://www.jordan1sat.com.) 

  األمريكي الدستور نعلمحة تاريخية مختصرة: 

 كاألحقاد،استطاع الدستكر األمريكي أف ينظـ نمك كحركة مجتمع ممزؽ، طحنتو الحرب األىمية لقد 

 قد رتبالدستكر  حيث أف .كيجعؿ مف أمريكا ابلؿ مائتي عاـ دكلة قكية اقتصاديا كعسكريان كسياسيان 

 كنظـ دكر كؿ مف ، اإلبداعكانطبلؽاألدكار، كأعطى اصكصية الكالية حقيا كضمف حرية األدياف 

 كفيو ال يستأثر أم مف السمطات ، كأرسى نظاـ الرقابة كالتكازف،سمطات الرئيس كالككنجرس كالقضاء

صناعة القرار ) . بؿ ىناؾ عبلقة تبادلية متكازنة، التنفيذية كالتشريعية كالقضائية بالسمطةة،الثبلث

(. http://www.jordan1sat.com(. )2006/4/11 األمريكيالسياسي 

 ، السياسة األمريكيةلإال أف السمطة التنفيذية كحجة األمف القكمي التي ساندتيا ما زالتا مسيطرتيف عؿ

 منذ بداية القرف العشريف بكؿ عنؼ عمى جعؿ الرئاسة منصب جكىرم بعض الرؤساءكقد عمؿ 

http://www.jordan1sat.com/ipb/lofiversion/index.php?t28732.htm
http://www.jordan1sat.com/ipb/lofiversion/index.php?t28732.htm
http://www.jordan1sat.com/ipb/lofiversion/index.php?t28732.htm
http://www.jordan1sat.com/ipb/lofiversion/index.php?t28732.htm
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كقد أدل ذلؾ إلى نزع سمطات مف السمطة التشريعية التي تامت عف ىذه السمطات بمحض ، لسمطةؿ

 كلـ تفمح كثيرا حتى اآلف جيكد الككنغرس السترداد بعض ، السمطة التنفيذيةسيطرةإرادتيا مما يعنى 

 ال يجعؿ ميمة السمطة التنفيذية في (Checks and Balances) ىذه السمطات إال أف نظاـ الككابح

 .(1981، كمارشاؿ، ماكس).  سيبلن ان الييمنة أمر
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المبحث الثاني 

 القرار السياسي األمريكي

: مقدمة

 .الماضيال يمكف الحديث عف سياسات كعبلقات اإلدارة األمريكية الحالية بدكف الاكض قميبلن في 

فالكاليات المتحدة األمريكية دكلة عظمى كمنذ نشأتيا كىي تبدؿ كتغير مف سياساتيا كتكجياتيا تبعان 

 عبلمات فارقة في ىذه التكجيات كمف تلمصالحيا كأكلكياتيا السياسية كاالقتصادية كاألمينة، كقد ظير

أىميا الرغبة التكسعية في نشر األفكار أك األيديكلكجيا مف جية كاالستيبلء عمى األرض كالتكسع 

الثبلث عشرة حيث ظير ذلؾ في تاريايا منذ القدـ حيث نجد أف تمؾ االستعمارم مف جية أارل 

إلى ىذه اإلمبراطكرية قد تحكلت مستعمرة االنجميزية عمى الساحؿ الشمالي الشرقي لمقارة األمريكية 

كبغض النظر عف الضحايا التي قضت نحبيا عمى درب التكسع األمريكي . اليائمة المترامية األطراؼ

بدءان بالينكد مف السكاف األصمييف مركران بالقمع الذم كاجيو الزنكج األمريكييف مف أصؿ أفريقي كصكالن 

،  أفغانستاف كالعراؽاألمريكي حتى مف ضحايا التكسع ،الخ..إلى سكاف أمريكا البلتينية كالياباف كالفمبيف

كما كاف ىناؾ عبلمة فارقة ثانية . فمـ يردع الكاليات المتحدة األمريكية شيء عف المضي في تكسعيا

 الااصة جدا عبلقةميزت التكجيات األمريكية مع أنيا ظمت اافية عمى الكثيريف لفترة قريبة أال كىي اؿ

سرائيؿ كعمى ما يبدك ما زالت المصالح المشتركة ما بيف الطرفيف . ما بيف الكاليات المتحدة األمريكية كا 

المصالح الخصوص كال ننسى عمى كجو كالدينية مرتكزة عمى نفس الدعامات السياسية كاألمنية 

، كبالتالي استمرت العبلقة ما بيف الطرفيف قكية كمطردة حتى يكمنا ىذا كال يمكح في األفؽ االقتصادية

فأنو ما عدا ىاتيف  كعمى ىذا األساس .أم بادرة يعكؿ عمييا تشير إلى إمكانية التحكؿ في ىذه العبلقة

األمريكية العبلمتيف الفارقتيف أك السياستيف المتميزتيف فقد تبدلت كتحكلت سياسة الكاليات المتحدة 

العبلقة عامة عف لمحة  كبناءان عميو فاف ىذا البحث يتناكؿ . مع كؿ اآلاريف تبعان لمصالحياكعبلقاتيا
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 األمريكية ككيفية صناعة القرار السياسي في العبلقات الاارجية جدلية العبلقة بيف اإلدارةبيف 

 طبيعة كضحتحيث أنو  . اصكصان المنطقة العربيةعمكما كاألمريكية التي تقـك بيا تجاه العالـ 

صناعة القرار السياسي في الكاليات المتحدة ليا ك عبلقتيا بالتطرؽ التي تـ مككنات اإلدارة األمريكية 

تقرير صدر في حيث نجد أف األكضاع إلى حد ما قد تغيرت كىي تتماص كما ذكرىا األمريكية 

الركائز الثبلثة لئلستراتيجية األمريكية في الشرؽ في عنكانو األمف كاإلصبلح كالسبلـ 2005/2/17

:  كىيالعناصرىذه  عنصريف ىاميف مف افيوالتي األكسط ك

التعامؿ مع العراؽ في المرحمة المقبمة ثـ الحرب عمى اإلرىاب كاطر ما يسمى بالتطرؼ : األمن: أوال 

اإلسبلمي، الحد مف التسمح كتحدم الممؼ النككم اإليراني ككيفية التعامؿ معو ثـ تقميص االعتماد 

 . التعامؿ مع الشرؽ األكسطاألجنبية لمنفط فيعمى المصادر 

مازف م ك كيفية االستفادة مف الفرصة الجديدة بالقيادة الفمسطينية الجديدة ألب: ركن السالم": ثانيا

 كعدـ طرح مكضكع مفاكضات مبكرة لمكضع النيائي بيف منذ غياب ياسر عرفات (محمكد عباس)

 كاالنسحاب مف غزة كمستكطنات في الضفة الغربية كفي مكضكع مكافحة ،الفمسطينييف كاإلسرائيمييف

. اإلرىاب إدااؿ حماس كحزب اهلل بالتحديد  مع القاعدة

 .ك تحتو مكضكع ربط اإلصبلح السياسي بالعبلقات الثنائية األمريكية العربية: ركن اإلصالح: ثالثاً 

 :السياسة الخارجية األمريكية وعممية صنع القرار

منذ مطمع العقد الثالث مف القرف العشريف بدأ االىتماـ العالمي بالسياسة الاارجية األمريكية كقد بدأ 

 في مجالي التنمية االقتصادية كالصناعات مىذا االىتماـ يزداد يكما بعد يكـ بسبب التفكؽ األميرؾ

كضع بعض  (2005,كنعاف) ,1974كقد تركز االىتماـ العربي بيذه السياسة بعد عاـ . العسكرية 

المحمميف عدة طرؽ لتفسير صنع القرار في السياسة الاارجية األمريكية كمف ىؤالء المحمؿ كلياـ 

: ككاندت الذم أرجع ىذا التغير في أربع محددات كىي
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منظكر المصالح اإلستراتيجية أك القكمية كىك األكثر استاداما كتؤكد النظرية العالمية التي  .1

ينظر مف ابلليا إلى المنطقة في ىذا الصدد عمى أنيا دالة لمتكازف العالمي كيؤكد ىذا 

, التحميؿ اإلستراتيجي األمريكي عمى نمط األحبلؼ كالتكازف كالسيطرة عمى المكارد الحيكية 

كينظر إلى الكطف العربي كالشرؽ األكسط عمى أنيما جزء مف نظاـ الدفاع الشامؿ لمكاليات 

 .المتحدة األمريكية

منظكر السياسة المحمية كىذا بدكره يؤكد عمى دكر جماعات الضغط كالككنجرس كالرأم العاـ  .2

كىذا المنظكر ىك نتيجة إلى النظر إلى الكاقع المحمي لمكاليات المتحدة , في رسـ السياسات 

عمى انو يشمؿ نشاطات جماعات الضغط كسمكؾ الككنجرس كالقضايا االجتماعية كمزاج 

والموبي النفطي الرأم العاـ كيستدؿ عمى ذلؾ مف أف جماعات الضغط المؤيدة إلسرائيؿ 

كأف ىذه الجماعات ال تحتاج ,  كاف قد شكؿ السياسات في بعض األحياف والموبي الدفاعي

إلى حشد التأييد في مكاجية البيت األبيض بؿ أف مجرد كجكدىا يشكؿ في أغمب األحياف أداة 

 .فعالة في رسـ كتنفيذ السياسة

منظكر السياسة البيركقراطية الذم يقـك بدكر الفرع التنفيذم كالمتاصص بتشكيؿ السياسات  .3

فيذه البيركقراطية تسيطر عمى الميداف الكاسع لمشؤكف الاارجية كالصراعات بيف . كتنفيذىا 

كزارة الاارجية كالبنتاغكف كككالة الماابرات المركزية كمجمس األمف القكمي كغالبا ما تستغؿ 

 .ىذه الصراعات كاالاتبلفات استغبلال سياسيا

منظكر القيادة الرئاسية الذم يؤكد بأف الرئيس كمستشاريو المقربيف ىـ الذيف يرسمكف السياسة  .4

العالية المستكل كىذا المنظكر يؤكد عمى أف السياسة الاارجية ىي مف صنع أفراد كليس مف 

كثمة افتراض أساسي ىك أف الرئيس يقـك بدكر محكرم في شؤكف السياسة . صنع قكم مجردة 

ف كاف ىناؾ ابلؼ في الرأم حكؿ تحديد ىذا الدكر  إال أف مسألة سيككلكجية , الاارجية كا 
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صنع القرار كشاصية الرئيس ال تزاؿ جكىرية كتكرار كقكع األزمات في الشرؽ األكسط التي 

سرائيؿ فينا تككف السياسة األمريكية قائمة عمى  غالبا ما تنجـ عف تبلعب الدكؿ العظمى كا 

عمي، )التغيير كليس عمى االستمرارية كأف الكاليات المتحدة ىي التي تسيطر عمى ىذا التغيير 

2001.) 

 :دور مؤسسة الرئاسة في صنع السياسة الخارجية األمريكية

استادـ رؤساء الجميكرية األقكياء سمطاتيـ لتكسيع مدل الكممات البسيطة في المادة الثانية مف 

يشمؿ أمثاؿ ىؤالء الرؤساء جكرج كاشنطف، . الدستكر لتحكيميا إلى مصدر لسمطات رئاسية أعظـ

كىذا . (2005كزارة الاارجة األمريكية، )تكماس جفرسكف، اندرك جاكسكف، ككذلؾ كجكرج بكش االبف 

.  مثاؿ عمى اغتصاب السمطة

فيك , إف الرئيس في الكاليات المتحدة األمريكية يمتمؾ صبلحيات كاسعة في مجاؿ الشؤكف الاارجية 

كالجية المسئكلة عف تعييف السفراء لدل الدكؿ األجنبية، ففي بعض , القائد العاـ لمقكات المسمحة 

األحياف حتمت الظركؼ تقكية مركز الرئاسة كزيادة صبلحيتو أثناء إدارة الحركب كمكاجية األزمات 

كمف ثـ يمكف القكؿ أف الرئاسة استطاعت تأكيد دكرىا الميـ في رسـ كتنفيذ السياسة الاارجية ,الطارئة 

األمريكية، سكاء مف ابلؿ الصبلحيات الكاسعة التي منحيا الدستكر لمرئيس أك نتيجة لمممارسة 

أبك لبدة،  ). الطكيمة لمؤسسة الرئاسة كتبمكر األجيزة المساعدة ذات الابرة الكاسعة في ىذا المجاؿ

2004 .)

كتفيد الابرة التارياية لعدد مف الرؤساء األمريكييف دكر مؤسسة الرئاسة في صنع كتشكيؿ السياسة 

الاارجية األمريكية، مف جية أارل إف مؤسسة الرئاسة تتأثر بالعكامؿ كالتطكرات الدكلية كطبيعة 

إذ تفرض طبيعة النظاـ الدكلي سكاء كاف ثنائي القطبية أك أحادل القطبية مثبل , النظاـ الدكلي 
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الدكلة لدكرىا , ايارات محددة كتحديات كبيرة لمسياسة الاارجية، كما يطرح النظاـ الدكلي  السائد رؤية 

(. 2005ليفريت، )ك (1998جرجس، )في المجتمع الدكلي كالسياسات الدكلية الممكف إتباعيا 

السياسة "انتيج الرئيس بكش االبف في بداية تكليو الحكـ ذات السياسة التي انتيجتيا اإلدارات السابقة  

كىي قبكؿ بعض التنازالت مع أنظمة تدعـ الجماعات الراديكالية أك " األمريكية التقميدية في المنطقة

. تكجياتيا المعادية ألمريكا مف كجية النظر األمريكية كىذا في سبيؿ الحفاظ عمى االستقرار اإلقميمي

 سبتمبر التي كاف ليا تأثيرا ميما حيث أنيا أعطت مزيد مف القكة لعناصر دااؿ 11كعقب أحداث 

اإلدارة األمريكية التي كانت تعارض ىذه السياسة األمريكية التقميدية، كتدعك إلى التركيز عمى مكافحة 

اإلرىاب، ككانت ىذه األفكار تمثؿ أفكار المحافظيف الجدد التي سيطرت عمى السياسة الاارجية 

األمريكية في إدارة الرئيس بكش االبف الذم قاـ بدكره بتعيف قادتيـ في إدارتو ليصبحكا يمثمكف قكة 

عددية كبيرة، ككاف ىذا بمثابة تكجو لتمكيف أفكار المحافظيف الجدد لينتجكا أفكارىـ كينشركىا، كمف 

(. 2007سيؿ، ). كانت قد كقعت تحت نفكذ المحافظيف الجدد" إدارة بكش االبف"ىنا كاف كاضحا بأف 

كىنا فإننا نرل عمى أنو مف الممكف اعتبار الاطاب الذم ألقاه الرئيس بكش أماـ الككنجرس 

مف ىذا اليـك فصاعدا فإف أم امة مستمرة في إيكاء أك دعـ اإلرىاب ستعتبر مف  " 20/9/2001في

إيذانا ببدء مرحمة جديدة في سياسة الكاليات المتحدة الاارجية " قبؿ الكاليات المتحدة كنظاـ معاٍد 

ااصة اتجاه الشرؽ األكسط فقد تضمف ىذا الاطاب عدة عناصر جديدة كاف أىميا إضفاء طابعا 

 عمى الحرب ضد اإلرىاب، كاعتبار العمؿ مف أجؿ إصبلح سياسي في ببلد عربية ك اأيديكلكجي

كيقدـ "إسبلمية احد المياـ التي سكؼ تنظر إلييا الكاليات المتحدة في إطار الحرب ضد اإلرىاب 

بشكؿ ضمني لمدكؿ الراعية لئلرىاب عفكان كاقعيان عف التصرفات السابقة في حاؿ ما إذا تامت عف 

ىذه الرسالة تـ تعزيزىا في مكاجية الحالة , ايار اإلرىاب، كانضمت إلى حممة القضاء عمى اإلرىاب 
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" السكرية عندما لـ تعارض الكاليات المتحدة انضماـ سكريا إلى النادم األكثر نابة ألمف العالـ 

(. 2002ليفيت، )

كمف ثـ يمكف القكؿ أف شاصية الرئيس تنعكس انعكاسان كاضحان عمى سمكؾ الحككمة األمريكية كعمى 

كبينما يمكف أف يقـك الككنجرس كجماعات الضغط , قدرة تكجيو دفة القيادة قي السياسة الاارجية 

فالرئيس . إال أنيـ ال يستطيعكف تغيير معتقداتو كمفاىيمو, المتعددة األارل بتغيير تحركات الرئيس 

في نياية المطاؼ ىك الذم يمتمؾ السمطة لتقرير طبيعة المصالح األمريكية كمضمكنيا في المنطقة 

كقد تمحكرت ىذه السياسات في . العربية باعتباره العنصر األكثر فعالية في صنع السياسة األمريكية

مجمميا حكؿ احتكاء اإلتحاد السكفيتي أباف الحرب الباردة، كضماف أمف ككجكد إسرائيؿ كتفكقيا 

 ك وحماية المصالح النفطية األمريكية في المنطقة العربيةكتأميف , العسكرم عمى الدكؿ العربية 

مناىضة القكمية العربية كالمشركع الكحدكم العربي كتسكية الصراع العربي اإلسرائيمي كفؽ رؤية تقترب 

 William) ..مف التطابؽ مع الرؤية اإلسرائيمية لمتسكية كمتناقضة مع الحقكؽ كالمصالح العربية 

Quant 1996)  
كمف ىذا المنطمؽ ندرؾ أف فيـ الدكر الميـ الذم يضطمع بو الرئيس األمريكي كطبيعة شاصيتو 

كمدركاتو ككجيات نظره حكؿ مسائؿ السياسة الدكلية، يتيح فيـ طبيعة المتغيرات الميمة كالمتفاعمة في 

األمر الذم أدل إلى فيـ الطريقة التي يعتمدىا بعض الرؤساء . تشكيؿ السياسة الاارجية األمريكية

لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمشكرة، كالتي تؤثر بالتالي في فيميـ لبعض القضايا كفي كيفية اتااذىـ 

 .لمقرارات بشأنيا

 

 

 :سمطة الكونجرس في مجال السياسة الخارجية
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يمثؿ الككنجرس األمريكي المؤسسة الدستكرية األكلى في الكاليات المتحدة األمريكية مف حيث منزلتيا 

في ترتيب مكاد الدستكر، كما يعتبر الييئة التشريعية في النظاـ السياسي األمريكي كيتألؼ مف مجمسيف 

يمثؿ مجمس النكاب السكاف عمى أساس التمثيؿ العددم كتدـك كالية " مجمس النكاب، كمجمس الشيكخ "

 سنكات، أما مجمس الشيكخ فيتساكل فيو تمثيؿ الكاليات حيث ينتاب الناابكف في 4النائب فيو إلى 

كؿ كالية نائبيف بغض النظر عف عدد سكاف الكالية أك مساحتيا كتدـك مدة العضكية في مجمس 

يشارؾ الككنجرس الرئيس األمريكي في تعييف كبار المكظفيف , الشيكخ ستة أعكاـ يجدد ثمثيـ كؿ سنتيف

 مع العمـ أف المناصب العميا في الجياز التنفيذم ال ياضع تكالقضاة كيمكنو االعتراض عمى التعيينا

أما في المجاؿ , تعيينيا لمكافقة الككنجرس كما ىك الحاؿ بالنسبة لمستشار األمف القكمي مثبل 

 في فالدبمكماسي فإف الدستكر اكؿ مجمس الشيكخ مشاركة الرئيس في إقرار تعييف السفراء األمريكيي

كتعتبر سمطة الككنجرس . كاعتماد سفراء الدكؿ األجنبية بالكاليات المتحدة كاالعتراؼ بالدكؿ, الاارج 

في مجاؿ السياسة الاارجية محدكدة نسبيا إذا ما قكرنت بسمطة الرئيس، حيث أف الككنجرس ال يقـك 

دراؾ حقيقة ضركرة  بإعداد كصنع قرارات السياسة الاارجية إال مف ابلؿ عممية تحميؿ كنقد مستمر كا 

الحركة كاالستجابة لكؿ مكقؼ بذاتو األمر الذم يجعؿ دكر الككنجرس يقتصر عمى كضع القيكد 

كالحدكد عمى تصرفات السمطة التنفيذية ككذلؾ ترجع محدكدية سمطة الككنجرس إلى ضعؼ النظاـ 

الحزبي كااصة في السياسة الاارجية كمظاىر ذلؾ الضعؼ أف عممية التصكيت دااؿ الككنجرس ال 

تحكميا االنتماءات الحزبية كألنو ال يكجد لؤلحزاب برامج كاضحة المبلمح في نطاؽ  السياسة 

كأيضا يككف اىتماـ الككنجرس منصب بالتداؿ في اإلدارة اليكمية لمشؤكف الاارجية كليس , الاارجية 

(. 2003يكنس، ). بتشكيؿ السياسة الاارجية

نقص المعمكمات المتاحة لمككنجرس بالمقارنة لتمؾ " إف سبب افتقار الككنجرس إلى سمطة المبادرة ىك 

المتاحة لمرئيس، ااصة بالنظر إلى سرعة الحركة التي يتسـ بيا تطكر المكقؼ الدكلي، كبرجع ذلؾ 
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كعمى الرغـ مف عدـ امتبلؾ  (1982. سعكدم، ىػ)إلى عدـ كجكد جياز إدارم مستقؿ لمككنجرس 

الككنجرس حؽ المبادرة في صنع السياسة الاارجية فإف لو سمطات دستكرية كلو أيضا دكر عبر سمطة 

دارة القكات  مكانية رفض مشركعات الرئيس كمبادرتو ك أيضا في مجاؿ تنظيـ كا  التشريع كالمنافسة كا 

التي تقـك , المسمحة ك إعبلف الحرب كيقـك بالمراجعة كالرقابة عمى برامج السياسة الاارجية األمريكية 

بتنفيذىا الككاالت الفيدرالية في الاارج مف ابلؿ عقد جمسات اجتماع دااؿ الككنجرس، كتعطي لو 

ىذه السمطة الرئيسية في منح األمكاؿ لتنفيذ برامج السياسة الاارجية األمريكية في الاارج، مف ابلؿ 

. (Brawer, Baum, 1997).المجاف الفرعية بالككنجرس

كلمجمس الشيكخ سمطة في المصادقة عمى المعاىدات كتعديؿ المعاىدات الدكلية، كالمصادقة عمى 

(. 1998. جرجس، ؼ), تعييف الممثميف الدبمكماسييف كالذيف يعينيـ الرئيس أك رفضيـ

كىي تعتبر في معظـ األكقات الكرقة الرابحة بيد , كيمتمؾ الككنجرس أيضا إقرار الميزانية العامة الدكلة 

دارتيا  كسمطة إدارة التجارة الداامية , مجمس النكاب مما يؤثر بشكؿ فعاؿ عمى السياسة الاارجية كا 

كمف الكظائؼ , كىذا ينعكس عمى االقتصاد بشكؿ ااص كالسياسة الاارجية بشكؿ عاـ , كالاارجية 

كأيضا ىناؾ سمطات , الرئيسية التي يمتمكيا الككنجرس ىي سمطة الرقابة عمى المؤسسات التنفيذية

إضافية بعيدة عف النطاؽ الدستكرم فيستطيع الككنجرس أف يتاذ قرارات ليعرب بيا عف رأيو فيما 

يتعمؽ بالشؤكف الدبمكماسية كيقـك بعض النكاب برحبلت تطكعية، أكردا عمى دعكات الدكؿ الماتمفة 

كيمكف أف يككف لمككنجرس تأثيرا عمى . (1997اميؿ، )لمراقبة الشئكف الاارجية كتجميع المعمكمات 

ضفاء المشركعية عمى سياسات  عممية صنع السياسة الاارجية مف ابلؿ قيامو بدكر المساند لمرئيس كا 

الجياز التنفيذم كأيضا عف طريؽ إعاقة تنفيذ المبادرات التي يتقدـ بيا الرئيس كأايرا عف طريؽ التقدـ 

.  (Olson,1991)بمبادرات إلى الجياز التنفيذم
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كمف جية أارل يمكف أف يؤثر الككنجرس عمى السياسة الاارجية مستادما سمطة التشريع كذلؾ 

إلصدار تشريع عندما يحتاج تنفيذ سياسة ما، فإنو يمكف أف يداؿ بعض مف التعديبلت كالتغييرات 

عمى ىذه السياسة، كما يمكف لمككنجرس أف يأاذ المبادرة كيقيد مف تصرفات كحركات الرئيس مف 

ابلؿ التشريع، كبإمكانو منع الماصصات الضركرية لتنفيذ سياسة اارجية لجعؿ تنفيذىا أمر مستحيؿ 

(. 1995الشكربجي، ),كما يمكف أف يداؿ تعديبلت عمى مشركعات الماصصات المالية , 

كمف الجدير بالذكر أف العبلقة بيف الرئيس كالككنجرس تتأثر بما إذا كاف حزب الرئيس يحظى 

فإذا كاف حزب الرئيس ىك حزب األغمبية في الككنجرس فإنو مع ثبات , باألغمبية في الككنجرس أـ ال

العكامؿ األارل تزداد احتماالت مساندة الككنجرس لسياسات الرئيس كىذا كاف كاضحا في فترة الرئيس 

الذم كاف الككنجرس يدعـ قرارات ىذه اإلدارة الجميكرية لبكش  (2004-2001)بكش االبف األكلى 

فكاف مف المبلحظ ارتفاع درجة مساندة الككنجرس  (2004)االبف كلنجاح حممتو الرئيسية الثانية في 

حيث كانت ىذه اإلدارة تقـك باالتصاؿ , لسياسة بكش االبف الاارجية كذلؾ بالنسبة لعدد مف القضايا 

المستمر مع زعماء الككنجرس كرؤساء المجاف الماتصة بالسياسات الاارجية لتجنب أم تحٍد مف 

, جانب الككنجرس لسياسة الرئيس الاارجية كلضماف مكافقة الككنجرس عمى السياسة الاارجية لئلدارة 

كبقي ىذا الكضع إلى أف استكلى الديمقراطيكف برئاسة نانسي بمكسي رئيس األغمبية الديمقراطية عمى 

 ليعكد ىناؾ نكع مف التكازف مرة أارل لمحياة السياسة 2006 راألغمبية في مقاعد الككنجرس في نكفمب

 .األمريكية كبدأ الرئيس بكش االبف يكاجو تحديا مف جانب الككنجرس لسياساتو الاارجية

 

 

 :جماعات المصالح في النظام السياسي األمريكي
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يشير اصطبلح جماعات المصالح إلى تمؾ المنظمات غير الحككمية سكاء كانت في شكؿ نقابات أك 

اتحادات أك جماعات ذات عضكية ااتيارية كالتي تحاكؿ التأثير عمى مارجات العممية السياسة عف 

طريؽ فرض مطالب عمى النظاـ السياسي كتعكس ىذه المطالب األىداؼ العامة ألفراد ىذه الجماعات 

(Milbrath,L,1967) كجماعات المصالح تمثؿ اميطا مف جماعات اثنيو كسياسية تشكؿ كتككف 

بكجو عاـ منظمات طكعية مف دكف مقابؿ كبمكجب قكانيف الكاليات المتحدة األمريكية يحدد ناشط 

كتككف ميمتو التأثير في تمرير ىزيمة التشريع، كيتبلعب ناشطك جماعات ,  بالفرد أك المنظمة مالمكب

الضغط المحمية في عمميـ ضمف قيكد النظاـ، كذلؾ لكسب الكصكؿ إلى أكلئؾ المسئكليف عف 

كلمتأثير فييـ لتبني سياسات مبلئمة لجداكؿ أعماليـ المعينة، , السياسة الاارجية األمريكية بكجو عاـ

 المحترفيف المتمركزيف  في كاشنطف كجماعات المصالح عبر الببلد يسعى إلى مككؿ مف ناشطي المكب

(. 2002تيرم، ).التأثير في السياسة الاارجية

ف كانت تقكـ بالتأثير عمى مارجات السياسة، كتضع الحدكد التي يعمؿ في إطارىا  كىناؾ جماعات كا 

صانعكا السياسة لكف يككف تأثيرىا متعاظما عمى قرارات السياسة الداامية كىذا لعدـ اىتماـ ىذه 

الجماعات بقضايا السياسة الاارجية كعدـ االكتراث بالتأثير عمى قرارات السياسة الاارجية كأيضا 

النحسار الدكر الذم يمكف أف تمارسو تمؾ الجماعات كقت حدكث أزمات نظرا الف األزمة تتطمب مف 

صانع القرار اتااذ مكاقؼ سريعة كمف ثـ يتعذر عمى تمؾ الجماعات تشكيؿ رأم مكحد تجاه األزمة 

(. 1996الغندكر، )

أما بالنسبة لجماعات المصالح الميتمة بالسياسة الاارجية فيمكف التمييز بيف جماعات يككف ليا 

أما النكع األكؿ مف . اىتمامات أارل عديدة كأارل يقتصر اىتماميا عمى السياسة الاارجية كحدىا

ىذه الجماعات فتضـ جماعات رجاؿ األعماؿ، أك اتحادات العماؿ كىذه لدييا بعض االىتماـ بقضايا 

السياسة الاارجية، كأيضا الجماعات اإلثنية التي تسعى إلى الدفاع عف مصالح أعضائيا دااؿ 
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لى جانب محاكلتيا التأثير عمى السياسة الاارجية األمريكية، مثؿ  الكاليات المتحدة األمريكية، كا 

أما الجماعات . المنظمات الييكدية األمريكية  كاليكنانية األمريكية، كمنظمات الككبييف األمريكييف

الميتمة  أساسا بالسياسة الاارجية فقد تزايد عددىا منذ أكائؿ التسعينات مف بينيا جماعات تتميز 

بتككينيا الكاسع الذم ال يرتبط بانتماء جنسي أك ديني أك اتفاؽ معيف كتيتـ باتجاىات عامة أك قضايا 

معنية في السياسة الاارجية األمريكية، مثؿ منظمات السبلـ كمعارضك حرب فيتناـ، كتمؾ المؤيدة 

سعكدم، ). لسياسة االنفراج كالمنظمات التي تعمؿ مف أجؿ الحد مف األسمحة كانتشار األسمحة النككية

1992 .)

 لجذب االىتماـ كالدعـ لقضاياىـ تكبالطبع، تتبع جماعات المصالح عددا مف األدكات كاإلستراتيجيا

: في سبيؿ الضغط كالتأثير عمى صانعي القرار مف ابلؿ

التأثير المباشر كيككف عبر اتصاالت مباشرة كشاصيو مع الرئيس ككبار كالمسئكليف كأيضا - 

قامة عبلقات تتـ تنميتيا عمى مدل سنكات  اتصاالت شاصية مع أعضاء الككنجرس كمعاكنييـ كا 

. عديدة، كأيضا إرساؿ رسائؿ مكجية إلى البيت األبيض أك فركع أارل لمحككمة

التأثير غير المباشر كيككف عبر الكصكؿ إلى كسائط اإلعبلـ ككسب نفكذ دااميا لكسب شعبية - 

قامة حمبلت شعبيو لكسب دعـ شعبي  كالضغط إلقرار تشريع حكؿ , كدعاية لجداكؿ أعماؿ محددة كا 

كممارسة منظمات كطنية , قضايا معينة في الككنجرس أك عمى مستكيات الكالية كالمستكيات المحمية 

كيمكف . كغيرىا الضغط عمى البيت األبيض كالككنجرس في اتجاه إقرار سياسات تصب في مصمحتيا

لجماعات الضغط تثقيؼ صانعي السياسة كتزكيدىـ بمعمكمات حكؿ قضية معينة كقد يككف ناشط 

المكبي أك فريؽ الضغط تبعا لذلؾ كاحدا مف بضعة مصادر أك المصدر الكحيد لممعمكمات حكؿ قضية 

كىذا كثيؽ الصمة بالقضايا المتعمقة بالشرؽ األكسط كىي منطقة ال تعرفيا الغالبية العظمى مف , 

(. 2002تيرم، )األمريكييف كسياسيكف كثيركف 
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المجنة اإلسرائيمية األمريكية "كالمعركؼ رسميا باسـ  (AIPAC)كقد برع المكبي الييكدم األمريكي 

كمنظماتو كأفرعو الماتمفة في استاداـ ىذه األدكات بشكؿ منظـ كفعاؿ كاستطاع أف " لمشئكف العامة

 كغير ذلؾ ةيككف ذك تأثير كقدره فائقة عمى البيت األبيض كالككنجرس كاإلعبلـ كالمؤسسات األكاديمي

كىذا المكبي يستمد قكتو مف انو يادـ استمرار سطكة كنفكذ ذكم , مف مكاقع القرار في الكاليات المتحدة

المصالح كمصالح الطبقة الحاكمة بما تمثمو مف نظاـ سياسي كاقتصادم، كأيضا فيما تحتمو إسرائيؿ 

مف مكقع مركزم كىاـ في اإلستراتيجية األمريكية، كما يستمد قكتو مف حيث التقاء مصالحو مع 

 مالمصالح الرأسمالية لئلمبراطكرية األمريكية كأيديكلكجية رأس الماؿ، كباإلضافة إلى ذلؾ فأف المكب

كمف طبيعة الكياف الصييكني الذم يطرح نفسو كدكلة الييكد التي " معاداة السامية"الييكدم يستفيد مف 

كىكذا يككف مف المستحيؿ أف يقـك أم سياسي غربي , تكفر ليـ مف كجية نظرىـ األمف كاالستقرار

عمى تكجيو النقد إلسرائيؿ أك المكبي الييكدم أك السياسة األمريكية الداعمة إلسرائيؿ اشية اتيامو 

بالعداء لمسامية كيظؿ ىذا المكبي الييكدم قكيا بسبب ىذا الدعـ لصالح القكل الحاكمة في الكاليات 

. المتحدة حيث يكيؼ أجندتو لمتكافؽ مع ىذه المصالح

يعمؿ المكبي الييكدم عمى استغبلؿ المشاعر االثنية الييكدية بشكؿ عاـ ك الييكدية األمريكية بشكؿ 

ااص كيعمؿ عمى تأجيج الشارع ألغراض سياسية كاقتصادية كذلؾ لتحقيؽ مآربو في كسب الدعـ 

المادم كالمعنكم كالسياسي، كيبرز المكبي الييكدم كإحدل أقكل الجماعات الضاغطة كالمؤثرة عمى 

السياسة األمريكية مف حيث القكة كالتأثير عمى صنع القرار السياسي األمريكي كاصكصا بشأف منطقة 

فيك قادر عمى التأثير عمى أغمبية أعضاء الككنجرس األمريكي لتأميف الدعـ . الشرؽ األكسط

(. 2007عربيد، ). إلسرائيؿ

 صناعة القرار السياسي األمريكيجدلية 
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متناثر كغبر متجانس استطاع الدستكر األمريكي أف ينظـ نمك كحركة مجتمع في بداية األمر 

حالة الحقد التي أفرزتيا تمؾ كالتي ااضيا األمريكيكف الحرب األىمية ، ممزؽ مف (مكزائيكي)

تبحث عف تطكير ذاتيا  الكاليات المتحدة األمريكية دكلة  مما جعؿ مف،(1865-1860)الحرب

أكثر  (اراب- صميخ) كةذات تربة مالحفالعمار في أرض  كمف يدرم. اقتصاديا كعسكريا ك سياسيا

 كأعطى األدكار،رتب الدستكر األمريكي  كفي ىذا السياؽ فقد .ترميـ عمار قائـ تكفيقا مف إعادة

طبلؽ اإلبداع كنظـ دكر سمطات الرئيس كالككنجرس  اصكصية الكالية حقيا كضمف حرية األدياف كا 

إيجاد   ليككنكا حذريف فيالصيغ،كقد تككف الحرب األىمية ىي التي أليمت كاضعي . كغيره..كالقضاء

كىذه األريحية كىذا النجاح استيكل صفكة عمماء . منابت الابلؼ المجدد بيف سكاف تمؾ الببلد

  .كمبدعيف العالـ ليياجركا إلى الكاليات المتحدة األمريكية ليزيدكا مف عكامؿ قكتيا

  :لكونجرسمع اصالحيات الرئيس جدلية 

 اإلمبريالية (الكارتيبلت كالترستات)الشركات االحتكارية معمـك أف الككنجرس ينتاب بعد أف تقدـ 

مرشحييا كفؽ أجندة مصالحيا المادية ، كحتى إف اتفؽ أف يككف ىؤالء المرشحكف ، ينتمكف لمحزب 

ىذا أك ذاؾ ، فاف غمبة تقديـ مصمحة الكارتيؿ أك الشركة التي تقؼ كراء ىذا المرشح ، كالذم قد يفكز 

كقد بيف باحثكف . مجمؿ الكياف اإلمبريالي كمجمكع باالنتاابات ، عمى رؤية الرئيس ككنو يمثؿ

 بكضع دراسة عف مستقبؿ أمريكا ، أف عضك الككنجرس يتقاضى 1982أمريكيكف كمفيـ ريغاف عاـ 

منيا الراتب مف الحككمة الفيدرالية ك الستة الباقية ، تدفعيا جماعات ضغط  ما مجمكعو سبعة ركاتب،

 لمعضك سرا لتمرير أك إيقاؼ بعض مشاريع القكانيف التي تفيد أك تضر ما تمثمو جماعة (لكبي)

الصدامات بيف الرئيس  لقد تكررت. الضغط نفسيا ، كسنأتي عمى ذكر ذلؾ بتفصيؿ أكثر فيما بعد

كيبلحظ باستمرار أف معظـ الابلفات  ،1988 ك1984كالككنجرس مثبل في الفترة الكاقعة بيف عامي 

 ما كذلؾ ألنو ال يككف مقيدا العتبارات الترشيح لفترة تتـ في الدكرة الثانية التي قد يحظى بيا رئيس
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رغـ تيقف الجميع بقكة  الفترة، في تمؾ كالسعكدية،  فكقؼ صفقات بيع سبلح لؤلردف كالككيت :ثالثة

 نتيجة فعؿ استثنائي مف الصفقات،  فقد عطمت تمؾاألمريكية،الركابط بيف تمؾ الدكؿ ك الحككمة 

السنكية لمصر ك    ككذلؾ طمب الككنجرس بكضع شركط إضافية عمى المساعدات.الصييكنيالمكبي 

قانكنية كإبراز اتفاقية اعتماد نيكيكرؾ كمقر  كعندما أحس الرئيس بحرج مكقفو ، لجأ إلى حيؿ. األردف

ظمة التحرير، كىذا ما أكحي لممحكمة الااصة التي  مفلؤلمـ المتحدة كمعارضتيا إلغبلؽ مكتب

يسمح لمرئيس  (فيتك)كما لجأ إلى حيمة كضع مسكدة قرار نقض . (الطمب)عرضت عمييا تمؾ القضية 

القرارات دكف مضايقة الككنجرس ، لكف ريغاف فشؿ في إقناع حتى الجميكرييف بالتنازؿ  بتمرير بعض

 الرئيس بحصر بعض النشاطات االستابارية كما تقـك بو اكتفىلذا . عف جزء مف صبلحياتيـ

رقابة الككنجرس   مف األحياف مفان  كثير تنجح في اإلفبلتصرفيات، لككالة الماابرات المركزية، التي

، كزارة الاارجيةكلكف ىناؾ مكاقؼ تتدااؿ في صبلحياتيا كأدكارىا  .(2005 .، دىيرسبرنغ). الصارمة

ىك الذم ؼ،  األمريكيةيعتبر كزير الاارجية الشاص األكثر أىمية بعد رئيس الكاليات المتحدةحيث 

يدير سياسات الدكلة الاارجية، كىك الذم يدافع عف برامج الدكلة في كؿ كيمثؿ الدكلة لدل الككنجرس 

 األؼامسة كعشركف كيساعد كزير الاارجية . المساعدات الاارجية  يقترح ك ينظـ برامجكماالمجاالت، 

 ك النصؼ اآلار يقيـ سفارة، مائة كأربعيفالببلد مكزعيف عمى أكثر مف   نصفيـ اارجمف المكظفيف،

 كتزكد كزارة الاارجية الدكلة األمريكية بأكثر مف نصؼ .المتحدةالكاليات  في مباني الكزارة دااؿ

برقية  (1000)يصدر عف كزارة الاارجية يكميا ماال يقؿ عف . البلزمة إلدارة عبلقاتيا المعمكمات

مؤتمر دكلي  (12 )الكزارة ب  كيشارؾ ممثمك. .العدد كتتمقى مثؿ ىذا الاارجية،مكقعة مف كزير 

كزراء أك  (8)الكزارة ك األمـ المتحدة ماال يقؿ عف   كما يستقبؿ ممثمك الكزارة يكميا في مبنىيكميا،

ركاتب  تصرؼ عمى. مميارات دكالر (4)كتبمغ ميزانية الكزارة السنكية حكالي . سفراء لدكؿ أجنبية

تنظـ برامج المساعدات  كيتبع لمكزارة ككالة التنمية الدكلية كالتي. العامميف كبعض الشؤكف األارل
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كككالة الرقابة . بقيـ ك ثقافة الكاليات المتحدة كككالة االستعبلمات األمريكية التي تبشر. لمدكؿ األجنبية

كنعاف، ) .الجياز المسئكؿ عف اتفاقيات الحد مف األسمحة كغيرىا  كىيالسبلح،عمى األسمحة كنزع 

الاارجية، إال أف ىذا الدكر كاف يتذبذب بيف الدكر القكم  رغـ أىمية دكر كزير كلكف .(2005

، ك كذلؾ ىنرم (1960-1952 )فكستر داالس في عيد الرئيس أيزنياكر جكف كالمحكرم كما كاف لػ

أك ممكف أف يككف دكران ىامشيان ال يكاد يذكر كما . (1974-1968 )نيكسكف كيسنجر في عيد الرئيس

 .(1988-1980 )كاف في أياـ شكلتز في عيد ريغاف

ف لكزارة الدفاع األمريكي مكقؼ كدكر في صنع القرار كعبلقتو باإلدارة األمريكية  كفي ىذا الصدد  كا 

 :ىي الجية المنكط بيا المياـ التالية كزارة ىذه اؿتعتبر

 1990القكات المسمحة، كاإلشراؼ عمى القكاعد العسكرية التي كاف عددىا عاـ  بناء ك إعداد .1

القكات المسمحة كتقميص ل قد جرل تافيض عؿعمى سبيؿ المثاؿ ؼك. قاعدة 350حكالي 

 .، بعد غزك العراؽ2005كاضح في عاـ 

ابلؿ جياز  جمع كتحميؿ المعمكمات الااصة بجيكش الدكؿ المعادية ، كحتى الصديقة مف .2

ميمتو التعرؼ عمى احتمالية كقكع . (ككالة استابارات الدفاع )استاباراتي مركزم ىك 

الحمكؿ لتكظيفيا في  اضطرابات كتغييرات سياسية فيما ياص نظـ الحكـ بالعالـ ، كاقتراح

 .ادمة أىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية

بتكميؼ جيات سرية بكضع مجمكعة مف الدراسات حكؿ المنطقة  1983كقد قامت تمؾ الككالة في عاـ 

 :العربية ىي

  كتمة سياسيةإلىالتعرؼ عمى إمكانيات مجمس التعاكف الاميجي كتحديد احتماالت تطكره  - 

 .كاقتصادية ك عسكرية فاعمة
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كأثر ذلؾ عمى المصالح األمريكية . العراؽ ك سكريا  التعرؼ عمى احتماالت قياـ كحدة سياسية بيف-

 .في المنطقة

مكانية دعـالسياسية، ك اريطة التكجيات الغربية،التعرؼ عمى إمكانيات الضفة -  تمؾ التكجيات   كا 

 . فمسطيني مف كجية النظر األمريكيةإلقامة كياف

كتحديد حجميا ك تشبث العامميف بمينيـ كتطكيرىا ك أثر . الببلد العربية  دراسة القكل العاممة في-

. عمى الجانب العسكرم في المستقبؿ حيث ال يركز ك اقتصاديا  ذلؾ سياسيا

 معاىدة عسكرية ترتبط بيا مع دكؿ 40كىناؾ جانب آار لعمؿ كزارة الدفاع، كىك أف ىناؾ  .3

 أكثر 1986كىناؾ برامج مساعدات عسكرية كتدريب ككادر أجنبية حيث كاف في عاـ . أجنبية

 في كالذم بمغ عددىـ. ئة دكلة تدرب عناصرىا القيادية في الكاليات المتحدة األمريكيةامف ـ

حيث يزكد ىؤالء المتدربيف، بمعرفة نمط الحياة .  عنصر أجنبي قيادم8000ذاؾ العاـ حكالي 

األمريكية كثقافتيا ككيفية تطبيقيا في ببلد المتدربيف، كقد رفض الصياينة شمكليـ بيذه 

 مميار دكالر، أم 300، 1987لقد بمغت ميزانية كزارة الدفاع في عاـ  كفي ىذا الصدد .البرامج

، كيبلحظ أف دكر الكزارة، أحيانا يصؿ إلى (1990الربيع، ) األمريكية حكالي ثمث الميزانية

في شئكف بعض الدكؿ كما ذكرنا سابقا، بينما إذا دققنا في تأثير درجة التداؿ العسكرم كما 

قامت فمسفة الدستكر  عمى القرار األمريكي فإننا نجد عمى انو قد لككنغرس كالسمطة التشريعيةا

تحديدا ، كىا البعضالسمطات الثبلث عف بعضصؿ ، عمى أساس ؼ1787األمريكي، عاـ 

أعطى الدستكر لمككنجرس  حيث .(كالقضائية التنفيذية)فصؿ السمطة التشريعية عف السمطتيف 

حيف أعطى لمرئيس صبلحيات إدارة شؤكف  في. صبلحيات سف القكانيف، كفرض الضرائب

 (. 2005 .، دىيرسبرنغ). الاارجية ةالكاليات المتحدة األمريكيالحكـ كرسـ كتنفيذ سياسة 
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أف ينفرد  أمريكي رئيسألم إف ىذا الشكؿ مف العبلقة بيف الرئيس كالككنجرس، جعؿ مف الصعكبة 

التي بيد الككنجرس،  بالسياسة الاارجية، حيث أنيا ستحتاج إلى تمكيؿ كباب لمصرؼ، كىي الصبلحية

إف ىذا الشكؿ المعقد . بالقرار مما جعؿ الجيتيف متشاركتيف مشاركة ال بد مف ظيكر دكر كؿ طرؼ

 طالما أف الفمسفة الحككمة، أم الرئيس كالتنفيذية،مع السمطة  يحتـ عمى أعضاء الككنجرس التعاكف

 ف يتناكباف عمى السمطة منذ أمدماإلمبريالية، تكاد تككف متطابقة في الحزبيف المذ العامة في الرؤية

مع  أف إدارة العبلقات: لقد أرسى الرئيس  تكماس جفرسكف قاعدة مفادىا(. 2002. مسعد، ف) .بعيد

لكف نتيجة لضعؼ قدرة . الدكؿ األجنبية، ىي مف ضمف نطاؽ عمؿ كصبلحيات السمطة التنفيذية

السفارات  الككنجرس عمى متابعة التطكرات الدكلية، بنفس كفاءة الدكلة التي تستقي معمكماتيا مف

عف صبلحياتو تمؾ لمسمطة التنفيذية في حيف  (كعرؼ)كاألجيزة االستاباراتية، جعؿ الككنجرس يتنازؿ 

إف االحتراز األاير، أجبر البيركقراطية . تمسؾ الككنجرس بالرقابة عمى أداء السياسة الاارجية

الحككمية، بتقديـ تقارير لمككنجرس عف ماتمؼ نشاطات الحككمة، كحتى أجيزة الماابرات، كىذا أدل 

إلى تسريب بعض المعمكمات اليامة عف نشاطات الماابرات، كعدـ القدرة عمى تتبع مصدر تسريب 

 (. 2002, تيرم ). تمؾ المعمكمات

إف ىذا الكضع قاد لتصعيد المكاجية بيف الرئيس كالككنجرس، كبالذات في عيد الرئيس ريغاف، الذم 

 1987اتيـ الككنجرس بإعاقة عمؿ الدكلة، كتسريب أابارىا السرية، في حيف سف الككنجرس عاـ 

كىنا يقكؿ الكاتب .  تشريع يمـز الحككمة كأجيزتيا بكتابة التقارير كتزكيد الككنجرس بيا600كحده 

جكزيؼ جكفي ػ بيذا الصدد ػ أنو في العالـ الديمقراطي، كبعد أف أصبح التمفزيكف كسيمة  األلماني

إلبراز السياسييف، ضعفت العقيدة، كلـ يتكرع أحد عف تسريب معمكمات الدكلة، طالما فييا مكاسب 

 (.2005 .، دىيرسبرنغ). انتاابية

 :آلية سن القوانين األمريكية
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مف الكاضح إف جدلية صناعة القرار األمريكي في اإلدارة األمريكية ارتبطت بمفيـك سف القكانيف التي 

أدت فكرة التاصص كتكزيع الصبلحيات الذم ىي مستمرة استمرار انعقاد الككنجرس كلجانو، فقد 

تنظيـ لجاف الككنجرس، إلى تعقيد عممية اتااذ القرارات، اصكصا تمؾ المتعمقة  أحدثتو عممية إعادة

األحداث كمساىمة  فالفكرة األكلى لمشركع أم قانكف، تتككف نتيجة تسارع. السياسة الاارجية في

الفكرة بشكؿ أكلي  كيتـ تداكؿ. مداامة أحد المتكمميف اإلعبلـ كالمكبيات كغيرىا، فتطرح الكممة في

ااتصاص فرعية، فتناقشيا كتحيميا إلى  تحيؿ رئاسة المجمس الفكرة لمجنةثـ . دااؿ مجمس النكاب

 كبعد الرئيسية،فتحيمو لمجنة لمصياغة دااؿ المجنة النكاب، لجنة االاتصاص الرئيسية في مجمس 

 لجنة إلىثـ تحيمو .  فتصكت عميو كتقره لديياالرئيسية،االاتصاص  صياغة القانكف يعاد إلى لجنة

الصبلحيات  ، فتقكـ تمؾ المجنة بتكييؼ القانكف مع(كمشركع قانكف)كالقكاعد الدستكرية  اإلجراءات

في ىذه األثناء يككف المشركع قد مر بنفس  .الدستكرية، كتحيمو إلى مجمس النكاب لمتصكيت عميو

صياغتو كفؽ رؤل مجمس الشيكخ، كيصكت عميو  الاطكات في لجاف مماثمة لدل مجمس الشيكخ، فيتـ

مف مجمس النكاب كمجمس )، كبعد ذلؾ يتـ إحالة المشركعيف (كمشركع قانكف)دااؿ مجمس الشيكخ 

ثـ يعاد النص إلى المجمسيف لمتصكيت عميو، كبعد . لمتكفيؽ بيف الصياغتيف إلى لجنة مشتركة (الشيكخ

 (عاـ قانكف)االتفاؽ عمى الصيغة التكفيقية مف المجمسيف بعد التصكيت عميو، يرفع كمشركع  أف يتـ

ف استادـ حؽ النقض. إلى الرئيس عميو، فإنو سيعاد إلى  (الفيتك)فإف قبؿ بو يصبح قانكنا عاما، كا 

مجمس منيما حتى يبطؿ مفعكؿ نقض  المجمسيف، كعندىا يجب أف يحصؿ عمى ثمثي أصكات كؿ

 (.2002تيرم، ) .الرئيس

 : في صناعة القرار األمريكيالكونجرس و قوى الضغطجدلية العالقة بين 

 جماعات الضغط ىي مجمكعات ، حيث أفآلثار قكل الضغط عمى الككنجرس كىنا نحاكؿ التعرض

صناعة القرار بما يادـ  لمكصكؿ إلى الحكـ، بؿ تسعى لتكجيو (كما ىي األحزاب)منظمة، ال تطمح 
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ىيكمة الككنجرس في بداية السبعينات، كانتزعت  ، عندما تـ إعادةكبالتالي. (2002, مسعد ). أىدافيا

مف رؤساء المجاف صبلحياتيا الكبيرة، لصالح األعضاء كفؽ اآللية التي أشرنا ليا سابقا، كاف ال بد 

. لجماعات الضغط أف تتكيؼ مع الحالة الجديدة لتبقي تأثيرىا عمى صناعة القرار دااؿ الككنجرس

الككنجرس بشكؿ عاـ،  فاتجيت جماعات الضغط إلى رؤساء المجاف، كالى أعضاء المجاف كأعضاء

كالتيديد في أحياف معاندة العضك  كفؽ نيج محبكؾ كدقيؽ، فتمجأ لئلغراءات كصرؼ الركاتب،

المقصكد، كتتبنى كذلؾ األعضاء الذيف ينفذكف تكجياتيا، كتتحمؿ كمؼ حمبلت انتاابيـ، كالتي تصؿ 

المكبي الصييكني الذم اكتمؿ  كقد كاف لػػ. المبلييف مف الدكالرات في بعض األحياف إلى عشرات

كتنظيمو في أكاار السبعينات مف القرف الماضي الدكر األكبر في التداؿ بالسياسة الاارجية،  تككينو

 (لوبي السالح)و  (لوبي القمح)لدرجة تفكؽ فييا عمى كؿ مف لكبي التجمعات كالشركات الصناعية 

، الكبارالاارجي، كقد ساعده في ذلؾ زجو أك كسبو لمعديد مف مكظفي الاارجية كالدفاع  في المجاؿ

ذكر الكاتب في نفس السياؽ ك. كحيازتو لنسخ مف القرارات كالتكجيات التي تصدرىا ىاتاف الكزارتاف

مف مجمكع السكاف، تبمغ % 2.5تبمغ نسبة ييكد أمريكا ا أنو، بينـ (ليف برينر )الييكدم األمريكي 

مف األطباء، % 20 مجمكع المحاميف األمريكاف، كحكاليمف %23نسبة المحاميف الييكد حكالي 

كقد استطاع المكبي  (.2005ىيرسبرنغ ). قطاع اإلعبلـ كالصحافة مف العامميف في% 25كحكالي 

مف كؿ مراكز صناعة القرار األمريكي، اصكصا أكلئؾ المعنييف  الصييكني، زراعة مكظفيف مقربيف

في أعقاب حرب  كأيضا (.2002, تيرم ) .كالشأف المتعمؽ بالشرؽ األكسط برسـ السياسات المالية،

 قرارا يمنح بو الكياف الصييكني معكنة الصييكني،بفعؿ المكبي   أصدر الككنجرس،1973تشريف 

 رغـ 1982 مميكف دكالر عاـ 200مميار دكالر، كمعكنة إضافية، ثـ زاد عمييا 2.2سنكية تقدر ب 

رغـ  ،1984عاـ  (منحة )ػػ مميكف دكالر ؾ510 إلىثـ رفع الزيادة  .ريغاف ككزير اارجيتو معارضة

 (.2002, تيرم ). معارضة الرئيس، ثـ تحكلت إلى منح ال تسترد
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 مميكف دكالر لتطكير طائرة 1700 مميكف دكالر مف أصؿ 550 قرر الككنجرس صرؼ 1983في عاـ 

كرفض طرح مشركع دراسة الجدكل االقتصادية في الككنجرس لمدة أربع سنكات،  الصييكنية، (الفي)

 ، بالرغـ مف أنو صرؼ1988رغـ تزايد شككؾ األمريكاف كالصياينة أيضا، حيث ألغي المشركع عاـ 

كىناؾ مثاؿ آار، ىك ما حدث لصفقة األسمحة .  مميكف دكالر دكف أف يتـ السؤاؿ عنيا2000عميو 

 إال انو كاف .، كالتي عطميا المكبي الصييكني بحجة آثارىا السيئة عمى إسرائيؿ1985مع األردف عاـ 

ىناؾ أثر لجماعات الضغط األارل، التي تتحكـ أحيانا في عمميات االنتاابات، كما حدث عندما 

قامت جماعة ضغط سكداء، بسف قانكف يمنع التعامؿ مع جنكب إفريقيا رغـ عدـ رغبة الحككمة 

 كىناؾ حالة شبيية حدثت عندما قاطع الرئيس ريغاف ككزير اارجيتو. األمريكية فقد تـ سف القانكف

جكرج شكلتز مقابمة رئيس نيكاراجكا، في حيف قابمو رئيس الككنجرس جيـ رايت التي سببت قمقا 

زعاجا كسابقة فريدة في تاريخ الكاليات المتحدة األمريكية  .(2005,كنعاف ). (كا 

 :تزايدت سمطات الككنجرس، نتيجة لػػ بااتصار

 الككنجرس عمى الكثير مف المعمكمات االستاباراتية ، نتيجة تعاكف مراكز  حصكؿ أعضاء

 .الدراسات كجماعات الضغط

  الحرص عمى البقاء في الككنجرس، مف قبؿ األعضاء الذيف رغبكا في الثبات عمى سياسة

 .مراكز القكل ليحظكا بدعميـ المادم كالمعنكم

 الرئيس  كثرة المجاف كزيادة دكرىا، جعؿ مف مسألة رسـ السياسات ككأنو شأف ال يقتصر عمى

 .ككزير اارجيتو، بؿ يطمع عميو الجميع

 كمينتكف ػ )، (نيكسكف ػ ككتر غيت )األاطاء في الكقكع  تجنب عدـ قدرة غالبية الرؤساء عمى

 .، كؿ ىذا أعطى المزاج العاـ دفعة لتأييد الككنجرس، ضد الرئيس(ممكنيكا لكنسؾ
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 في كثير مف األحياف، عمى الحفاظ عمى األغمبية دااؿ الككنجرس، جعؿ  فشؿ حزب الرئيس

 .قكم بؿ أقكل في بعض األحياف مف الرئيس الككنجرس كند

 .كلكف رغـ ذلؾ يبقى عمينا أف ال ننسى دكر مجمس األمف القكمي في صناعة القرار األمريكي

 : مجمس األمن القومي

يتشكؿ فيو ( 1947)عاـ أف تزايدت المشاكؿ مع االتحاد السكفييتي، أصدر الككنجرس قانكنا  بعد

عادة تشكيؿ تنظيمات كزارة الدفاع، ككاف  مجمس األمف القكمي كككالة االستابارات األمريكية، كا 

عمى حماية  الغرض مف ذلؾ التشريع ىك التمكف مف رسـ سياسة اارجية متعددة األىداؼ ، كقادرة

 كيعتبر مجمس األمف القكمي، أاطر جية ترسـ كتنفذ سياسة الكاليات المتحدة، المصالح األمريكية

الاارجية كمنفذ  كلكف مرجعيتو كراسـ لمسياسة. األمريكية، كيظير دكره بجبلء باألزمات الدكلية الحادة

يككف فيو الرئيس يرغب باإلشراؼ عمى  بالقدر الذمك .ليا كانت تصطدـ ببيركقراطية دكائر الاارجية

 تقفز نكبات تسمط مجمس جيدة،عبلقات الرئيس بمساعده   كبالقدر الذم تككف فيوالاارجية،السياسة 

نيكسكف يعتمد عمى ىنرم كيسنجر بأداء ميمة التفاكض مع الصيف ك فيتناـ   فقد كاف.القكمياألمف 

 إعادة 1977 كذلؾ قاـ كارتر بتكميؼ زبيغنيك برجنسكي في عاـ ،لمجمس األمف القكمي ككاف مسئكال

قد اتسمت فترتيـ بالمقابؿ فإف رؤساء مثؿ ايزانيكر كجكنسكف كفكرد . تاطيط سياسة أمريكا الاارجية

فكستر داالس،  جكف)باالبتعاد عف مجمس األمف القكمي كاالعتماد عمى كزراء اارجيتيـ الرئاسية 

كلياـ )كما تراجع دكر كزيرم الاارجية، .  اارجية عمى التكالياءكديف راسؾ، كىنرم كيسنجر ككزر

نيكسكف ككارتر لصالح كيسنجر كبرجنسكي مساعدم الرئيس  ابلؿ حكـ (ركجرز، كسايركس فانس

قد تحكـ بالسياسة الاارجية  (صييكني اليكل)كيبلحظ أف ىنرم كيسنجر . لشؤكف األمف القكمي

 لؤلمف القكمي، كقاـ مستشار الرئيساألمريكية لمدة ثماف سنكات، كىك في األكلى كزير اارجية كالثانية 
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بزرع العشرات مف المتدربيف عمى يديو في الدائرتيف الاطيرتيف، كالذيف كثفكا تكاجد الاط الصييكني 

. (2005 .، دىيرسبرنغ). كفراكا أجياال مف كبار المكظفيف في ىاتيف الدائرتيف

كاعتمد ريجاف  الاارجية، تراجع االعتماد عمى مجمس األمف القكمي، ككزارةفقد في عيد ريجاف أما 

األمريكية الاارجية، كقد كاف قميؿ  عمى سياستو البسيطة الساذجة في إدارة شؤكف الكاليات المتحدة

كقد كاف . ندرة تمؾ المقاءات المقاء بمكظفي الاارجية كمجمس األمف القكمي، حيث كثرت شكاكييـ مف

كالعمؿ عمى إنياؾ االتحاد  األمريكية كضكح ريجاف بمتابعة ضرب األنظمة المعادية لمكاليات المتحدة

 لتمكيؿ الحرب ضد أفغانستافالسكفييتي، كصرؼ مبالغ طائمة في ذلؾ، كشجع زراعة األفيكف في 

كالعراؽ، ككزع األدكار لامط األكراؽ إلطالة أمد الحرب، كما  السكفييت، كدعـ تأجيج العداكة بيف إيراف

 كلكال رغبة كدكر جكرباتشكؼ في. ليبيا كلبناف كبعض دكؿ أمريكا البلتينية كاف كراء العدكاف عمى

فقد اكتسب  امامة قكة االتحاد السكفييتي النقضت فترتي حكـ ريغاف دكف أم أثر يذكر، كمع ذلؾ

بؿ مف قميمي الابرات،  صيتا بصبلبتو كحنكتو، في حيف أنو ال يعتبر مف السياسييف متكسطي القدرة

كقد فرخ عيده نمطا مف ىذا النكع في الحزب الجميكرم، كما نراه اليكـ، ما ىك إال أكبر دليؿ، عمى 

كانت الكاليات  أما بالنسبة ألجيزة االستابارات فقد .2005كنعاف، . تفشي ظاىرة السياسييف اليكاة

كذلؾ لبعدىا  ،لدكر كتأثير أجيزتيا االستابارية كاف مرت بفترات صعبةميبل  أكثراألمريكية المتحدة 

 6)حتى ضرب اليابانيكف بيرؿ ىاربر كبقيت كذلؾ. عف معظـ دكؿ العالـ األكثر نشاطا سياسيا

جراء بعض التغييرات االستابارية(1941ديسمبر   .، مما دفعيا لمداكؿ بالحرب العالمية الثانية كا 

مف أجؿ ، 1947في عاـ  (C.I.A) االستابارات المركزية ككالة قد أنشئت كىنا ؼ.(2005كنعاف، )

. تنسيؽ المعمكمات الكاردة مف ماتمؼ المصادر، كتقديميا لمجمس األمف القكميعمؿ كؿ ما يمكف ؿ

 كبعد ازدياد المااكؼ مف االتحاد السكفييتي ك النشاط الشيكعي1948في عاـ  ك(.2002, تيرم )

 إال انو .(2005كنعاف، ). العالمي، أضيؼ لمياميا، ميمة شف حرب نفسية ضد االتحاد السكفييتي
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 ألف إلى الرئيس أيزنياكر، كاصكصا أثناء الحرب الككرية، كعندما تـ تكميؼ إدارة الككالة في عيد

الككالة مكممة لكزارة  أصبحت كقد .داالس شقيؽ كزير الاارجية في كقتيا جاف فكستر داالس

أصبح يناط بيا مياـ قمب ك. (القكمي مجمس األمف) بعد أف كانت تتمقى تعميماتيا مف الاارجية،

ال الحصر، قامت بقمب نظاـ حكـ مصدؽ في إيراف  األنظمة السياسية في العالـ، كعمى سبيؿ المثاؿ

 أسقطت الحككمة المنتابة 1954، كفي عاـ (ككستاريكا )أسقطت نظاـ الحكـ فيككذلؾ ، 1953عاـ 

لكنيا . (التيبيت)نجحت في تغيير نظاـ الحكـ في  1958 في عاـكأيضا (. غكاتيماال)الشرعية في 

 National- ككالة األمف القكمي )أنشئتفقد  1952في عاـ أما . فشمت في إندكنيسيا ك ككبا

Security Agency  )الثمانينات،  ككاف ذلؾ بقرار سرم، لـ يكشؼ عف تمؾ الككالة إال في أكائؿ

الرسائؿ اإللكتركنية، كبإمكانيا  كتقكـ تمؾ الككالة باستاداـ األقمار الصناعية كاالعتراض عمى كؿ

الصييكني جكناثاف بكالرد ىي ما كشفت  التعرؼ عمى تحرؾ معظـ زعماء العالـ، كقصة الجاسكس

ىيرسبرنغ ). كسرؽ ألؼ كثيقة كسمميا لمكياف الصييكني عمؿ تمؾ الككالة، إذ كاف يعمؿ بالككالة

، (Defense Intelligence Agency -ككالة استابارات الدفاع ) أنشئت1961في عاـ . (2005

لتييئة  تابع لكزارة الدفاع ، كميمتيا التعرؼ عمى الكضع الشعبي كاالقتصادم دااؿ الدكؿ كجياز

. (2005ىيرسبرنغ ). الجيش األمريكي لمتعامؿ مع تمؾ القكل

أربعة أجيزة عسكرية أارل تاتص بجمع المعمكمات السرية ك  األمريكية المتحدة كما يكجد في الكاليات

ييتـ الذم  (F.B.I) -مكتب التحقيقات الفدراليإلى  ىذا باإلضافة .األجنبية التجسس عمى الدكؿ

يراقب نشاط األجانب دااؿ  كعبلقاتيـ الاارجية، كمااألمريكية بمراقبة مكاطني الكاليات المتحدة 

األجيزة بو، مف ابلؿ إعادة  بعد انتااب نيكسكف، ربط كؿ تمؾكلكف .  األمريكيةالكاليات المتحدة

كقد كضحت بصمات ىنرم . أيزنياكر تنظيـ ىياكميا، كقد استفاد مف فترة كجكده كنائب لمرئيس

  .(2005كنعاف، ). كيسنجر في إعادة تمؾ الييكمة
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:  إشراف الكونجرس عمى أجيزة االستخبارات

في  لقد أشرنا أف تاريخ االستابارات في الكاليات المتحدة ىك تاريخ حديث العيد ، مقارنة بمثيبلتيا

كتبقى في النياية  الدكؿ الكبرل ، مما جعؿ تمؾ األجيزة تتكاثر بسرعة، كتتدااؿ المياـ فيما بينيا،

بعدت السمة الديمقراطية عف ان مربكطة بشكؿ ما بشاص رئيس الجميكرية، مما امؽ مشاكؿ أك مظاىر

 قامت 1970ففي عاـ  (.2001مجدكب، ) .المتحدة سمات السياسة الاارجية، كحتى الداامية لمكاليات

بنظاـ حكـ  بترتيب كتمكيؿ عممية اإلطاحة    Central Intelligence Agency. (C.I.A) ككالة

، كالعمؿ عمى إضعاؼ الطبقة م آار، كاستبدالو بنظاـ حكـ عسكرااألمير نكرداـ سييانكؾ في كمبكدم

 .المثقفة كتاريب الببلد كنيب ثركاتيا، بعمؿ ال أابلقي كاضح، أدل الى حركب أىمية مدمرة لمببلد

 قامت الككالة باإلطاحة بنظاـ حكـ الرئيس سمفادكر اليندم المنتاب ديمقراطيا، ،1973كفي عاـ 

كفي . الدماء الذم عطؿ الحياة ك سفؾ. عسكرم مستبد فاسد، ىك بينك شية كتسميـ الحكـ لديكتاتكر

 )العممية الداامية في الكاليات المتحدة التي سميت   تبيف لممراقبيف، تكاطؤ أجيزة الككالة في1974عاـ 

مجدكب، ). الحزب الديمقراطي، كتعطيؿ سير التحقيؽ فييا في التجسس عمى (فضيحة ككتر غيت

بالككنجرس ميمتيا مراقبة عمؿ الككالة، كالتي اتضح بأنيا   لجنة1976لذا تشكمت في عاـ  (.2001

تمؾ القكة مف الفجاجة ، ثـ تراجعت شيئا فشيئا في عيكد الرؤساء الذيف  منذ عيد أيزنياكر كانت في

 1985في عاـ ك.  (2005ليفريت، ). تعاكد بالظيكر مف جديد في عيد الرئيس ريجاف تمكه ، حتى

في بيركت، ظنا منيا بأنو ىك مف كاف عمى  (محمد فضؿ اهلل  )قامت الككالة بمحاكلة اغتياؿ الشيخ 

كاألكركبييف، كقد أدت  فييالتنظيـ الذم أتيـ بااتطاؼ العديد مف الرىائف األمريؾ (حزب اهلل)رأس 

 1985 في عامي  ك، رغـ نجاة الشيخ فضؿ اهللآاريف 200 شاصا ك جرح 80المحاكلة إلى مقتؿ 

مداد   ، تعاكنت الككالة مع الكياف الصييكني كبعض تجار1986ك السبلح بإمداد إيراف بالسبلح كا 
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كما أف الككالة قامت بدعـ . (ككنترا- إيراف  )سميت ب  تمؾ الفضيحة التي. بالماؿ (الككنترا)قكات 

 أمريكا الجنكبية لفترات طكيمة ، مف بينيا ما حدث في بنما كجرينادا، كتشجيع تجارة عناصر يمينية في

التي بدأت أقطار  تمؾ الحالة. المادرات لامامة أكضاع القارة لتبقى طيعة في يد اإلدارة األمريكية 

عززت الككالة مف صبلتيا ببعض العناصر  كفي منطقتنا العربية، .أمريكا البلتينية تستفيؽ منيا مؤارا

أمجادىا اإلقطاعية ك األرستقراطية، مع بعض الفئات  التي تأذت مف حككماتيا الكطنية، حيث فقدت

المحمية في المنطقة العربية ، فأسست أجيزة إعبلمية تفننت في تعبئة  التي لـ يرؽ ليا شكؿ الحككمات

النظر لتمؾ الحككمات الكطنية عمى أنيا حككمات كريية، مف أجؿ قمب أنظمة  الشارع العربي في

  مع عناصر1958 الذم غادر العراؽ منذ أحمد الجمبيالحكـ فييا، كما حدث في العراؽ بالتعاكف مع 

إف القياـ بالعمميات ": شميسنجر يقكؿ المؤرخ األمريكي آرثر. فارسية، كأارل ساءىا شكؿ الحكـ بالعراؽ

 ."كتشعر بالعجز عف مكاجية الكاقع السرية، ىك تصرؼ تمجأ إليو القكل التي تحس بالضعؼ

 

  وسائل اإلعالمالتجمعات االقتصادية لشركات - 

 بأف مف مياـ الصحافة ك أجيزة الميبرالي،اإلنساف في العالـ  يزعـ منظرك الحريات العامة كحقكؽ

 ك تكثر نصكص التشريعات مف مقدمات تركز عمى تمؾ .الحككمةكتقييـ أعماؿ   ىي مراقبةاإلعبلـ،

المجتمعات   تشكؿ السمطة الرابعة فيكاإلعبلـ،يعتبر الكثير مف السياسييف أف الصحافة  حيث .المسألة

كبما أف معظـ األابار اليامة في .  بعد السمطات التشريعية ك التنفيذية ك القضائية،الديمقراطية

 فإف مؤسسات كأجيزة كنشاطات الدكلة أصبحت أىـ الدكلة،  تصدر عفاألمريكية،الكاليات المتحدة 

كفي غياب الرقابة الاارجية كاالعتماد بشكؿ . كسائؿ اإلعبلـ باألابار مصادر المعمكمات التي تمد

الدكلة، أصبحت كسائؿ اإلعبلـ عرضة الرتكاب األاطاء كالتستر عمييا، كقياـ بعض  رئيسي عمى
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الجيات الحككمية كغير الحككمية باستاداميا ككسيمة ليس فقط لمكشؼ عف األسرار كتعرية الحقيقة، 

لقد اتفقت الناب الحاكمة في الكاليات المتحدة، (. 2005,ليفريت) .بؿ كأحيانا إلافاء الحقيقة كتزكيرىا

عمى استغفاؿ الجميكر األمريكي كتضميمو في تكريد المعمكمات الاارجية، كجعمت مف نفسيا المكرد 

كما اكتشفت تمؾ الناب . الرئيسي لممعرفة لو كاالطبلع عمى أعماؿ الحككمة كفؽ ما تراه تمؾ الناب

األىمية القصكل لئلعبلـ، كبالقدر الذم تككف عبلقة أجيزة اإلعبلـ مع أفراد تمؾ الناب جيدة ، بالقدر 

فعمى سبيؿ المثاؿ استطاع جاؾ كمب العب . سيكتب لو النجاح في الكصكؿ إلى أعمى المراتب الذم

كرة القدـ مف تحكيؿ شاصيتو الرياضية إلى شاصية سياسية أكصمتو إلى الككنجرس كشجعتو لاكض 

كما استطاع ركنالد ريغاف مف استغبلؿ شيرتو كممثؿ كتحكيميا لشيرة .. 1988انتاابات الرئاسة عاـ 

كىذا مما جعؿ السياسييف األمريكاف يطمقكف عمى . سياسية أكصمتو لمنصب الرئيس لدكرتيف متتاليتيف

كغدا األشااص الراغبكف في الكصكؿ إلى مقاعد ... (الديمقراطية اإلعبلمية)تمؾ الديمقراطية بػ 

كصار . أكثر ارتباطا بأجيزة اإلعبلـ مف ارتباطيـ بأحزابيـ(. 2005ليفريت، ). (الككنجرس)البرلماف 

ليذا النشاط شركات عمبلقة متاصصة في السيطرة عمى الرأم العاـ، مف ابلؿ ابتكار طرؽ كمقياس 

كيؤيد مكقفا سياسيا .. الرأم العاـ كتكجييو بطرؽ مؤثرة، تجعمو يقبؿ عمى انتااب مرشح دكف غيره

كتعاكد تمؾ المؤسسات العمبلقة لمتأثير عمى باقي الجميكر مف ابلؿ تحميؿ يتسـ باإليحاء . دكف غيره

كما لـ تنس كسائؿ اإلعبلـ التي  (.2001مجدكب، ) لمجميكر بإتباع رأم كاالصطفاؼ معو دكف غيره

بالتأثير عمى شعكب األرض كتكجيييا ضمف سيطرة شبو  (ماليا كعقائديا )ارتبطت مع الناب الحاكمة 

كتصدير أنماط مف القناعات ك أساليب الحياة التي تبشر . .كالقطريةمطمقة عمى أجيزة اإلعبلـ القارية 

فالتكتـ عمى اسائر  .مع تشددىا المطمؽ في إافاء الحقائؽ عما يحدث فعبل. بما تريده تمؾ الناب

انتياؾ فاضح لحقكؽ  الحركب التي تاكضيا أمريكا كتجاىميا لما يصنعو حمفاؤىا في العالـ مف

األرض، كالتعتيـ عمييا، لتقديـ  كتجاىميا لردات الفعؿ عند شعكب (الكياف الصييكني مثبل)اإلنساف 
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األصكات اإلعبلمية التي تحاكؿ فضح  نفسيا كمامص، ال كمجـر دكلي عمبلؽ، كتصفيتيا لكؿ

 (.2005 .، دىيرسبرنغ)أكاذيبيا 

بذؿ مف أجمو الكثير مف  (بالتحالؼ كالتمكيؿ)إمبرياليا صييكنيا  كؿ ذلؾ جعؿ مف اإلعبلـ ذراعا

 مثؿدر تمكيؿ االمالي اليائؿ لقنكات تمفزيكنية بعينيا، كجعميا تستفيد مف مص فالدعـ.. األمكاؿ 

.. رأس الماؿ الدعايات كاإلعبلنات التمفزيكنية التي تحيميا عمييا شركات متاصصة كمرتبطة بقادة

كبالمقابؿ حرماف القنكات التمفزيكنية كاإلعبلمية التي تناكئ ىذا الاط، مف ىذا المصدر الضاـ، يجعؿ 

إمكانيات التمفزيكنات ككسائؿ اإلعبلـ الكطنية غير قادرة عمى المنافسة لضعؼ إمكانياتيا كتكاضع 

 (.2001مجدكب، ). ككادرىا ك برامجيا

 

 :وسائل اإلعالم والمؤسسة الحاكمة- 

 قامت كسائؿ اإلعبلـ ،أثناء التكرط األمريكي في الحرب الفيتنامية في الستيناتكعمى سبيؿ المثاؿ 

األمريكية الذع لمحككمة  بتكجيو نقدالتي تشكؿ جزء مف الشركات كالتجمعات االقتصادية اليامة 

 اإلعداد لعممية الغزك الثانية كاتياميا بالكذب تجاه أحداث الحرب األكلى ك تضميؿ الصحافة أثناء

بإلقاء ظبلؿ مف الشؾ حكؿ حيادية  لذا قاـ أنصار الحككمة كالمسئكلكف فييا (.2005ىيرسبرنغ )

في حيف . شأنيا اإلضرار بمصالح أمريكا القكمية كسائؿ اإلعبلـ كاتياميا بتبني مكاقؼ ليبرالية مف

عندما طالب بإعادة تنظيـ الصحافة كتحديد حريتيا ك ربطيا  ذىب اليميف المتطرؼ أبعد مف ذلؾ

مف حينيا عمى كسائؿ اإلعبلـ إال أف ذلؾ لـ يمنع مف أف تبقى تتمتع بقدر  كقد زاد الضغط. بالحككمة

 كفي ىذا (.2001, مجدكب )الحرية مستغمة حالة التكازف الحزبي كتبعيتيا لمراكز نفكذ أارل  كبير مف

 كابلفا لرغبات 1985في أكاار عاـ  (كاشنطف بكست )المثاؿ ، قامت جريدة  عمى سبيؿالصدد 

 تفاصيؿ قرار الرئيس ريغاف بتكميؼ ككالة االستابارات المركزية باإلطاحة بنظاـ حكـ الحككمة بنشر
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االعتداء عمى  ، بعد أشير قميمة قامت الجريدة نفسيا باالمتناع عف نشر اطةألقذافيالرئيس معمر 

رفضت ثبلث محطات  1988في أكائؿ عاـ . األراضي الميبية رغـ معرفتيا المسبقة بتمؾ الاطة

كجيو لمشعب األمريكي  تمفزيكف رئيسية في الكاليات المتحدة إذاعة اطاب الرئيس ريغاف الذم

السبب الحقيقي ىك تناقض سياسة  كذلؾ بحجة عدـ أىميتو، كاف كاف (قكات الككنترا)باصكص دعـ 

 ينبع الابلؼ بيف كحينما. (2005ليفريت، ). دعـ الككنترا مع مكقؼ النابة المسيطرة عمى اإلعبلـ

 ما إلى  يؤدمالعبلقة بيف الطرفيف في الكثير مف الحاالت في تكتر فإف اؿكالصحافةاألمريكية الحككمة 

 : يمي

 كتحديد "سرم"النظر حتى دااؿ أجيزة الحككمة نفسيا حكؿ تعريؼ ما ىك  تبايف كجيات .1

كىي القضايا التي يفترض إبعاد الصحافة  (األمف القكمي)ينطبؽ عمييا مفيـك  القضايا التي

 .عف الاكض فييا

كالتشريعية مف ناحية ، كبيف الحزب  قياـ تنافس دائـ ك أحيانا صراع حاد بيف السمطة التنفيذية .2

 إلىناحية ثانية ، كاتجاه كؿ فريؽ  الذم يسيطر عمى الحكـ كالحزب الذم يجمس اارجو مف

 .الفريؽ اآلار العمؿ عمى استغبلؿ كسائؿ اإلعبلـ إلضعاؼ مصداقية

كاتجاه القائميف عمى تمؾ الكسائؿ  قياـ كسائؿ اإلعبلـ أحيانا بصناعة الابر كليس نقمو فقط ، .3

حساب اآلاريف مف المسؤكليف   العمؿ عمى ترسيخ نفكذىـ كتعزيز مصداقيتيـ عمىإلى

الذم ييتـ بالحدث بغض النظر  الحككمييف، كذلؾ مف ابلؿ الظيكر بمظير الفريؽ المحايد

 .عف دكافعو العقائدية كأبعاده السياسية

تعتبر كسائؿ اإلعبلـ اإلثارة في نقؿ األابار أسمكب تجارم، ىدفو الربح فأم جية تدفع ليا  .4

 !تصنع ليا األابار
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الابر ك تيكيمو، بغض النظر عف  يصنع التنافس بيف أجيزة اإلعبلـ في السرعة بنقؿ .5

 .األمريكية بيا مضاعفاتو، أسمكبا كديدنا غطى المعبة اإلعبلمية

، الكاليات المتحدة األمريكيةفي  تشير االستطبلعات أف التمفزيكف ىك أكثر جية إعبلمية مؤثرةكىنا 

عدـ اىتماـ  إلى  كما تشير االستطبلعات%.75 ابارحيث تصؿ نسبة مف يصدقكف ما ينقؿ ليـ األ

الحتبلؿ ىذا الصعيد مف   لذا فإف الحككمة تسعى باستمرار.الاارجيةالمشاىد األمريكي باألابار 

بأجمؿ صكرة ك تادـ قضايا الصييكنية  األابار ك تدفع لو محميا كدكليا مف األمكاؿ لتقدـ نفسيا

 (.2005ليفريت، ). بنشاطيا كيدؼ ثانكم
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 :اإلعالمية احتكار الخبر وممكية الوسائل- 

كذلؾ مف ابلؿ إحراج األجيزة الحككمية بعض  رغـ ما يشاع عف استقبللية أجيزة اإلعبلـ األمريكية،

األحياف ، إال أف الجميكر األمريكي ك المراقبيف يعتبركف إدعاء األمريكاف باستقبلؿ إعبلميـ، عبارة 

مظاىر اإلحراج التي تبدك في قضايا مثؿ ككترجيت كمكنيكا كغيرىا، إال صراعا  عف فرية كبرل، كما

الحزباف مف  أما عندما يتعمؽ األمر بما يتفؽ عميو. (الديمقراطييف كالجميكرييف)رأسي الحكـ  بيف

 كما الحككمة، كما رأيناه  ثكابت، فإف تمؾ األجيزة اإلعبلمية تتحكؿ إلى جكقات تطبؿ كتميد لسياسات

 إال دليؿ قكم عمى ذلؾ، كما أف تمؾ األجيزة كمف يقؼ كراءىا،  العربيتمكث البيئة في الاميج قيؿ عف

عمى محطات  (لكؿ محطة حسب أىميتيا) مميكف دكالر15قامت بتكزيع أمكاؿ قيمتيا ما بيف مميكف ك

إف . ساحة الفردكس التمفزيكف العربية مقابؿ أف تكرر بث لقطة إسقاط تمثاؿ الرئيس صداـ حسيف في

 مجمة 11000جريدة أسبكعية ، كحكالي  8000 جريدة يكمية كحكالي 1700ىناؾ في الكاليات المتحدة 

 كقد قدر عدد النسخ المباعة .محطة تمفزيكنية 1600 محطة راديك كحكالي 9850إلى جانب ما يقارب 

 مميكف نساة مف الصحؼ 50نساة بينما بيع حكالي   مميكف225 ىك 1985مف المجبلت في عاـ 

كبينما تقـك بعض األجيزة اإلعبلمية مف صحؼ كمجبلت ك محطات تمفزيكنية باالىتماـ . األسبكعية

براز األحداث كالتطكرات الدكلية ، تقكـ المحطات اإلذاعية كالتمفزيكنية  بقضايا السياسية الاارجية كا 

السياسية، كحسب  المحمية كالمجبلت الصغيرة كالصحؼ األسبكعية بالتركيز عمى األابار المحمية غير

حددت الصحافة ك تعريؼ اثنيف مف عمماء السياسة األمريكية ىما مايكؿ غركسماف كمارثا ككمار 

تايمز ك كاشنطف بكست ك ككؿ ستريت  القكمية بشكؿ أساسي في ثبلث جرائد يكمية ىي نيكيكرؾ

كالشركات .. نيكزكيؾ، يك أس نيكز آند ككرلد ريبكرت   جكرناؿ كالمجبلت األسبكعية بثبلث  تايـ،

كفي السنكات األايرة التحقت  (سي بي أس ، أف بي سي ، إيو بي سي)التمفزيكنية القكمية بثبلث

 لتي تيتـا لمصحؼأنجمكس تايمز ك شيكاغك تربيكف كبكسطف غمكب كبمتمكر صف  لكس)صحؼ 
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ىيرسبرنغ ). (أسكشييتد برس كيكنايتد برس انترناشيكناؿ)بالسياسة العالمية ، إضافة الى ككالتي أنباء 

2005.) 

اإلعبلمي ، فقد ازدىرت صناعة اإلعبلف  كلما كاف اليدؼ الربحي ىك الدافع األساسي مف النشاط

مميار دكالر ، دفعت شركة الصابكف 100حكالي  حيث بمغت األمكاؿ التي دفعت كأجكر لئلعبلف

كبث الدقيقة الكاحدة  . مميار دكالر1.2السيارات جنراؿ مكتكرز   مميار، كشركة1.4 (بركتر آند جامبؿ)

تجميعيا  ثـ أف احتكار اإلعبلـ يأاذ شكبل. دقيقة/مميكف دكالر (سكبر بكؿ)الميـ  مف الحدث الرياضي

يكميا، أم ما   مميكف نساة22فيناؾ عشر شركات تكزع صحؼ كمجبلت كأابار  (كارتؿ كترست)

مف الكتب % 55عمى نشر   شركات تسيطر6كما أف ىناؾ . يعادؿ ثمث النشاط اإلعبلمي األمريكي

يستطيع تصكر ىذا الترابط  إف مف يراقب ىذا الكضع ، (.2005ىيرسبرنغ ) .دااؿ الكاليات المتحدة

لكبرل تدعـ مرشحيف لمككنجرس لرسـ  ابيف اإلعبلـ كصانعي السياسة ك أصحاب األمكاؿ ، فالشركات

 كيبشر بالمناىج اإلعبلمية الشركاتتممكو تمؾ  السياسة التي تادـ مصالح تمؾ الشركات ك اإلعبلـ

، ىيرسبرنغ) !النظاـ اإلعبلمي في العقمية الميبرالية اإلمبريالية ىذا ىك. نفس المصمحةم إلى دتؤالتي 

 (.2005 .د

 :وسائل اإلعالم والسياسة الخارجية- 

المياجريف أصبل مف مناطؽ ماتمفة، تؤثر األمريكية الااصة بسكاف الكاليات المتحدة  تكاد الطبيعة

 تمؾ األرض، حتى يقطع صبلتو بما يشبو إلىالاارجي، فما أف يصؿ المياجر  عمى اىتماميـ بالعالـ

إف ىذا الكضع بقي مسيطرا عمى عقمية األمريكييف، لغاية  .األمريكيةغير الكاليات المتحدة  الطبلؽ مع

ف تدامت الكاليات المتحدة العشريفالقرف  منتصؼ بالكثير مف بقاع العالـ باعتداءاتيا، األمريكية ، كا 

فالكقت الماصص لؤلابار . القطيعة مع العالـ الاارجي ظمت ممتصقة باإلعبلـ إال أف صفة

األمريكي  كتعرؼ أجيزة اإلعبلـ عدـ اىتماـ المكاطف. في اليكـالاارجية، ال يزيد عف دقائؽ قميمة 
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إف ىذا  (.2005 .، دىيرسبرنغ)باألابار الاارجية، في حيف تعمـ جيدا مدل اىتمامو باألابار المحمية 

لكبار الشاصيات، فقد ذكر مؤلؼ  الكضع ال يقتصر عمى المكاطف األمريكي العادم، بؿ يتعداه حتى

، بأنو في معرض اإلجابة  االبفالرئيس الحالي بكش ، عف(حفنة أغبياء بيض يتحكمكف بالعالـ)كتاب 

، أجاب بببلىة أليست (طالباف)األكلى لرئاستو فعندما سألكه عف  عمى أسئمة، أثناء ترشيحو في الدكرة

كفي معرض حديثو عف يكغسبلفيا كمشاكميا، قاؿ . (ساف فرانسيسكك)غرب أمريكا  فرقة مكسيقية في

الصحؼ القكمية  عادة تتطابؽ رؤل كصديقو كسينسؽ معو حكؿ كثير مف األمكر (تيتك)الرئيس  أف

فيتناـ كعدـ  سياسة الحرب فيؿامتعاض  مثمما حصؿ مف الكبرل في كثير مف األمكر الاارجية،

فبركة الكثير كتأييد ضرب أفغانستاف،  تأييد تشكيؿ التحالؼ في حرب الككيت،كغزك غرينادا ؿتأييدىا 

ككانت تمؾ الصحؼ تتقاطع مع السياسة المعمنة في بعض  .مف الصكر التي تادـ تمؾ األىداؼ

 يتييأ لمف يراقب ذلؾ، فتأييد جمع التبرعات لضحايا المجاعة في القرف األفريقي المسائؿ، أك ىكذا

إزاء  كتصكير مآسي الفمسطينييف ك ضحاياىـ أثناء االنتفاضة كالسياسة الصييكنية المتعسفة

المصالح العميا  ، فأفيةمريؾالكاليات المتحدة األفباإلضافة لترسيخ صكرة الديمقراطية في  .الفمسطينييف

التي تممي مثؿ تمؾ التكتيكات  األمريكية كالتي يشكؿ اإلعبلـ أحد أبكاقيا كأذرعيا في آف كاحد، ىي

االستسبلمية كالتي بدت مبلئمة بعد افكت تأثير الكتمة  فمتحريؾ مكضكع االتصاالت كالحمكؿ. البلزمة

كممة )االتحاد السكفييتي مف األفكؿ، كاف ال بد مف تصكير مأساة االنتفاضة  االشتراكية كاقتراب نجـ

المفارقة بالمكضكع  ك.لكي تميد فيما بعد لمؤتمر مدريد كما آلت إليو مف نتائج (بيا باطؿ حؽ يراد

كحتى الصغرل المحمية باإلضافة لمحطات  اإلعبلمي، تبرز عندما تمتـز الصحؼ القكمية الكبرل

في حيف نجدىا في . القضايا الداامية التي تناقشيا باستفاضة التمفزيكف كاإلذاعة بحيادية عقائدية تجاه

 الصيغة التي تؤيد مصالح أمريكا العميا، كالتي تقكدىا الشركات الكبرل إلىتنحاز  القضايا الاارجية،
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بشكؿ كبير، حتى يايؿ لممكاطف العربي بأف  مصالح الصييكنيةاؿكتحالفاتيا كالتي تمتقي مصالحيا مع 

(. 2005ليش، ) .يةمريؾالكاليات المتحدة األالصييكنية ىي مف تقكد 

في  التي تشكؿ جزء مف الشركات كالتجمعات االقتصادية اليامة كسائؿ اإلعبلـ ، إفابلصة القكؿ

ميد لصناعة تكأحيانا  في تنفيذ برامج الدكلة اارجيا كدااميا،كثيرا ساعد الكاليات المتحدة األمريكية ت

كتبنييا، ما باقتراب الناس مف مسألة  قرارات، مف ابلؿ نشره لسمسمة مف االستطبلعات التي تكحي

سيحدث مستقببل، كمف ناحية أارل يتيح المجاؿ ألجيزة الماابرات  حتى يتـ تييئة المكاطف لتقبؿ ما

 كبالتالي فاف .إنيا جكقة تعمؿ بالتناغـ مع بعض. االستطبلعات نفسيا أف ترصد ما يقاؿ حكؿ

كميا في البيت   ثبلث قكل تمتقيألنشطة انعكاس الكاقع، في ىي،السياسة الاارجية األمريكية 

 (البنتاغون)والمؤسسة العسكرية األمريكية ، المتعددة الجنسيات الشركات االحتكارية: مكه. األبيض

 إال أننا كفي ىذا اإلطار النظرم لمدراسة قد ركزنا أكثر عمى ،  CIAالمركزية ووكالة المخابرات

 .الشركات االحتكارية األمريكية
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انرابع انفصم 

 

انتجمعات انصناعٍة األمرٌكٍة 
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الرابع الفصل 

التجمعات الصناعية األمريكية 
 

: المقـدمة

التجمعات كالشركات الصناعية األمريكية لمحة تارياية عف في ىذا الفصؿ الباحث ستعرض م

كلذا فقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى  .األمريكيبالقرار التجمعات ىذه  ناقشت عبلقة كالدراسات التي

 :النحك التالي

 التجمعات الصناعية العسكرية : المبحث األول

صناعة القرار السياسي كعبلقتيا باألمريكية العسكرية التجمعات الصناعية المبحث يتناكؿ ىذا حيث 

 .عف ىذه العبلقةمشاكؿ المترتبة اؿاألمريكي كاصائص كأنكاع ك

  التجمعات الصناعية غير العسكرية: الثانيالمبحث 

 (كغبرىا..شركات السيارات، كالمشركبات الغازية كالتبغ)غير العسكرية كؿ التجمعات الصناعية كيتنا

عف ىذه مشاكؿ المترتبة اؿصناعة القرار السياسي األمريكي كاصائص كأنكاع ككعبلقتيا باألمريكية 

. العبلقة

حقيقة، نبلحظ ىنا باف التجمعات الصناعية األمريكية ىي عديدة، أال إننا سنركز عمى األىـ فييا حيث 

: انو ىناؾ مف التجمعات التي لـ ترد في البحث منيا

 صاحبيا ببؿ جيتز –شركات الكمبيكتر مثؿ شركة ميكركسكفت  .1

 منيا شركات  Telecommunication companiesشركات االتصاؿ كالتميككميكنيكاشف  .2

  كالساتبليت كغيرىا Mobiles and Cellular phonesالمكبايمز

 .شركات األدكية كاألجيزة الصحية .3
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األول المبحث 

لمحة تاريخية عن التجمعات والشركات الصناعية األمريكية 

: مقدمة

  العسكرية كغيرىايتناكؿ ىذا المبحث لمحة تارياية عف التجمعات كالشركات األمريكية الصناعية

ف الشركات األمريكية لدييا تاريخ طكيؿ مف حيث أ. كنشأتيا كاصائصيا كأنكاع المشاكؿ التي تكاجييا

في تظير  ىذه المشاريع الجديدة  كالمشاركة في مشركعات بنية أساسية كبرل لمعديد مف دكؿ العالـ

تمثؿ قطاعات استثمارية جديدة حيث مجاالت المكانئ البحرية كالجكية كاالتصاالت كالبث التميفزيكني 

. كمع ذلؾ يظؿ الركتيف الحككمي عائقان . ككاعدة لمعديد مف دكؿ العالـ كتحديدا في منطقتنا العربية

كىناؾ تأاير في اإلفراج عف البضائع مف ابلؿ . فيناؾ العديد مف المكائح المعكقة كالجيات التنظيمية

. كىناؾ تكاليؼ مرتفعة لمداكؿ في السكؽ كنظاـ قضاء تجارم بطيء االستجابة بشكؿ عاـ. الجمارؾ

. الربيع، ـ) ىذه القطاعات االستثمارية، تعكؽ نمكلممشاكؿ التي قد تترتب عمى ذلؾ ىذه األمكر ك 

1994 .)

كمف ناحية أارل تعتبر حقكؽ الممكية الفكرية قضية ىامة بالنسبة لبلقتصاد العالمي الذم يعتمد عمى 

القرية الذكية " الكثير مف المشركعات في ىذا السياؽ منيا المعرفة بصكرة متزايدة، حيث نجحت

 كتؤكد حرص مصر كسعييا .كالتي تعتبر منطقة جذب قكية كناجحة لبلستثمارات الدكلية" بمصر

 . لتصبح مركزان لتكنكلكجيا المعمكمات في المنطقة

إف إعطاء براءات االاتراع كالعبلمات التجارية كحقكؽ الممكية الفكرية أىمية مناسبة يدعـ ركح 

الكاليات المتحدة األمريكية بيذا االبتكار مما يؤدم إلى النمك االقتصادم العالمي كلذلؾ فإف ما تقـك بو 

الشأف يمثؿ دكرا ىاما في صنع القرار االقتصادم العالمي كبالتالي تحقيؽ مصالحيا كمصادر إنتاج 

كعمى سبيؿ المثاؿ، قاـ األردف منذ ست سنكات بتشديد قكانيف الممكية الفكرية كمنذ ذلؾ . عالمية ليا
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كأدل ذلؾ إلى إنشاء شركات جديدة كامؽ كظائؼ .  منتج دكائي جديد32الكقت تـ ابتكار كطرح 

تاحة الفرصة لؤلردنييف لمحصكؿ عمى أدكية جديدة كعميو، تكضح تجربة األردف مدل االستفادة . كا 

  .القكية التي يمكف أف تعكد عمى الدكؿ النامية مف ابلؿ تشديد حماية حؽ الممكية الفكرية

 الفكرية في  برنامج لمممكية100 قامت الحككمة كالشركات األمريكية بتطبيؽ أكثر مف 2001كمنذ عاـ 

قامت كمف ابلؿ األكاديمية العالمية لمممكية الفكرية كمبادرة الشراكة الشرؽ أكسطية . الشرؽ األكسط

 بتكفير التدريب البلـز لممسئكليف عف تطبيؽ قكانيف حماية حقكؽ الممكية الفكرية الحككمة األمريكية

كلقد كضع الرئيس بكش حقكؽ الممكية الفكرية ضمف . كمسئكلي النيابات كالقضاة كمسئكلي الجمارؾ

  في معظـ مناطؽ العالـ ممحقان إقميميان لمممكية الفكريةاألمريكيةكعينت كزارة التجارة . أكلكيات حككمتو

ليعمؿ عمى مساعدة الشركات كيدعـ سياسات الممكية الفكرية األمريكية كتكفير التدريب فيما يتعمؽ 

بحقكؽ الممكية الفكرية 

 :شركات السالح األمريكية - التجمعات الصناعية العسكرية- 1

الديمقراطية األمريكية التي تسكؽ عالميا، كمؤارا عربيا، ىي في حقيقة األمر غطاء لمصالح تحالؼ 

 سكؽ السبلح كالبتركؿ لبيف بضع شركات كبرل، ال يتجاكز عددىا أصابع اليد الكاحدة، تسيطر عؿ

 تكفير غطاء ثقافي إلىعناصر تسعى كجماعات الضغط الييكدية  كىذه ذات عبلقة بفي العالـ

 كؿ قرار تتاذه إدارة بكش، ككؿ اطة يعتمدىا الككنجرس ككؿ تكجو جديد أفحيث . ألغراض افية

لمحزب الجميكرم، يكجد لو ترجمة رقمية مباشرة، عمي شكؿ ببلييف الدكالرات التي تداؿ ازائف تمؾ 

كجميع الحركب األمريكية السابقة، كالحالية، كالقادمة، ىي استجابة دقيقة  لمصالح تمؾ . الشركات

ف المبلييف التي تارج مف ازائف تمؾ الشركات العظمى، كتطرح في حيث أ. الشركات العظمي

كجميع األكاذيب التي ترددىا !. الحمبلت االنتاابية، ما تمبث أف ترتد إلييا كقد تصيدت الببلييف
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 ىي ناتجة عف الرغبة في إافاء الرغبات الحقيقية، كاألىداؼ األبعد، لكؿ ما األمريكيةقيادات اإلدارات 

فقد ىيمنت صناعة  .يصدر عنيا مف قرارات، ابتداء مف حرب العراؽ كحتى نظاـ الدفاع الصاركاي

العسكرة كالسبلح منذ الحرب العالمية الثانية عمى السياسة الاارجية األمريكية، كبالتالي عمى 

المؤسسات السياسية فبيع السبلح كتجارتو يمثؿ اليكـ أىـ سمعة دكلية كيحتؿ مركزا متقدما لمغاية في 

كبيذه  دكلة اإلنتاج كالتصدير األكلى أميركا ىي.  قائمة أكثر السمع تأثيرا في حركة االقتصاد العالمي

غالبا ما تتـ  كالصفة تستطيع التحكـ بدقة فيما يتسمح بو اآلاركف مف حيث النكعية كمف  حيث الكـ

عممية بيع السبلح تحت إشراؼ كتدريب ابراء أميركييف، يقكلكف ما يريدكف قكلو لمشترم السبلح 

 (.2005 .، دىيرسبرنغ) .كيحجبكف ما يريدكف

نعـ، تمثؿ الصناعات العسكرية األميركية طكؽ النجاة لبلقتصاد األميركي، فبيذه الصناعة كحدىا 

يمكنو الاركج مف شبح الرككد كاحتكاء التداعيات السمبية لتدنى قيمة الدكالر كارتفاع معدؿ البطالة 

كيشير عدد كبير مف الابراء إلى أف حركب الكاليات المتحدة .  مناخ األعماؿفيكتراجع مؤشر الثقة 

األميركية، تأتي عادة بعد حالة رككد كأزمة اقتصادية تككف الكاليات المتحدة األميركية قد مرت بيا، 

كيضرب ىؤالء مثبل بالحربيف األايرتيف المتيف ااضتيما الكاليات المتحدة، فحرب تحرير الككيت سنة 

، كانت قد سبقتيا أزمة اضطراب كرككد عاشيا االقتصاد األميركي، تماما كحرب أفغانستاف 1991

األايرة، كما جرم مف احتبلؿ لمعراؽ، إذ لـ يسبؽ لممؤشرات االقتصادية األميركية أف تدنت إلى 

كلذا تكقع كثير  ،2003 كاألكلى مف عاـ 2002المستكل التي كصمتو ابلؿ الشيكر األايرة مف عاـ 

مف االقتصادييف أف يعكد االقتصاد األميركي بعد انتياء عممية العراؽ، إلى حالة االنتعاش السابقة 

 مف تدارؾ "ككؿ ستريت"، كأف تتمكف بكرصة 2001 سبتمبر 11التي كاف يعيشيا قبؿ أحداث 

  .1987 ك1929أكضاعيا الاانقة، بعد أف أصبحت تعيش  حالة أزمة أشبو ما تككف بأزمات سنتي 

في رأم مستشارم الرئيس بكش االبف، القادـ .  لذلؾ كانت الحرب طريقا لماركج مف مأزؽ اقتصادم
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الكقكؼ إلى جانب شركات السبلح التي تممؾ قدرات كبيرة في المساعدة أف عميو مف كالية تكساس، 

عمى مكافحة البطالة، مف ابلؿ تشغيؿ آالؼ العاطميف، كما تممؾ قدرة كبيرة عمى تنشيط حركة 

بالنسبة لدكائر صناعة السبلح . التصدير، كرفع قيمة عائدات الصادرات األميركية إلى الاارج

األميركية كمثيبلتيا في الدكؿ الغربية األارل، فانو مف الضركرم تأميف شركط استمرارية الصناعة، 

كالمتتبع .  فحالة السمـ تمثؿ العدك األكؿ لشركات تصنيع األسمحة, كذلؾ عبر تأميف اندالع الحركب

لتاريخ الكاليات المتحدة منذ بركز النزعة اإلمبراطكرية فييا بعد الحرب العالمية الثانية، يعرؼ أنيا 

تعكدت أف تاكض بنفسيا ػ أك عف طريؽ حمفائيا كككبلئيا في مناطؽ العالـ الماتمفة ػ حربنا كبيرة 

في حالة  .ابلؿ كؿ عشر سنكات، باإلضافة إلى إشعاليا عشرات النزاعات المسمحة كالحركب الصغيرة

: ، بؿ سانده أىـ لكبييف اقتصادييف في الببلدذلؾالعراؽ لـ يكف لكبي صناعة السبلح يقؼ كحيدا في 

، المذيف تتشابؾ ارتباطاتيما كمصالحيما، كيراىناف بدكرىما عمى لوبي النفط، والموبي الييودي

 2.6بػ فكمفة الحرب عمى العراؽ تقدر . أكقات السمـفي الحركب عامة لتحقيؽ فكائد ال يمكف جنييا 

لشركات  ثمثاىا عمى األقؿ ذىب (2008)كأكائؿ عاـ  (2007)تريميكف دكالر حتى أكاار عاـ 

 كما تدر عمميات إعادة بناء الجيش العراقي بعد الحرب، فضبل عف جيكش بعض دكؿ ،األسمحة

فعمى  .المنطقة المحيطة عائدات لف تقؿ في حجميا عف تمؾ التي تجنييا أميركا عبر الحرب نفسيا

سبيؿ المثاؿ كقبيؿ نياية عيد ديؾ تشيني في كزارة الدفاع، قرر البنتاغكف أف تحكؿ معظـ أعماؿ 

أحد المحمميف تكفير الدعـ لمعمميات العسكرية في الاارج لشركة كاحدة، كفي ىذا الصدد يقكؿ 

 التي كاف تشيني إف البنتاغكف كمؼ شركة ىاليبيرتكف" شركات الحرب"في كتابو العسكرييف األمريكييف 

كعمى الصعيد العممي فقد طمب .  بالقياـ بدراسة سرية حكؿ كيفية تنفيذ ىذا العمؿيرأس مجمس إدارتيا

 مبلييف دكالر لتكتب تقريرىا 3. 9مف الشركة أف ترسـ سكقا ااصا بيا، كقد حصمت ىاليبيرتكف عمى 

ثـ دفعت البنتاغكف ليا .  لتكفير الدعـ لقكة مؤلفة مف عشريف ألؼ جندمإستراتيجيةاألكلي، كالذم قدـ 
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، مف جانب 1992ثـ ااتيرت الشركة نفسيا في أغسطس .  مبلييف دكالر أارل لتطكير ىذه الدراسة5

سبلح اليندسة في الجيش األمريكي لتقديـ كؿ األعماؿ المطمكبة لدعـ القكات المسمحة ابلؿ فترة 

  (.2005 .أ، إبراىيـ). السنكات الامس المقبمة بالتكافؽ مع الدراسة التي كانت قد أعدتيا ىي بنفسيا

كقد كاف ىناؾ . لـ يسبؽ لمبنتاغكف مف قبؿ أف اعتمد بيذا الشكؿ المكثؼ عمى شركة كحيدة مف قبؿ

كفي ديسمبر .، مما يجعؿ العقد صفقة نادرة كبدكف أم مجازفة أبدا%8يقدر بػ ىامش ربح مضمكف 

 بمكجب عقدىا الجديد، كانت ىاليبيرتكف تكفر المساعدة لمقكات األمريكية في الصكماؿ، ك كاف 1992

 ساعة مف إنزاؿ أكلى القكات األمريكية في 24مكظفك ىذه الشركة مكجكديف في الميداف في غضكف 

، الشركة التي تكظؼ أكبر عدد مف 1995كأصبحت ىاليبيرتكف عندما غادرت الصكماؿ عاـ . مقديشك

العماؿ في الكاليات المتحدة، فعمى سبيؿ المثاؿ كظفت الشركة حتى مغسمي المكتى مف أجؿ تغسيؿ 

كعمى مدل .  مبلييف دكالر عف ادماتيا في الصكماؿ109كقد تمقت ىاليبيرتكف . جثث الجنكد القتمى

 مميار دكالر عف الادمات المشابية في 2. 2السنكات الامس التي أعقبت ذلؾ تقاضت الشركة 

 نجاح حيث أدل ذلؾ إلىكانت جيكد ىاليبيرتكف الميدانية عمى مستكل عاِلي الفعالية، .  البمقاف

 جعؿ مف السيؿ جدا الذىاب إلى الحرب، فحيف تستطيع التعاقد  كمقاكلي القطاع الااص في الميداف

 ألؼ 135ىناؾ اآلف حكالي .  مع الناس لمذىاب إلى الحرب، لف يككف ىناؾ المغط كاالنقساـ السياسي

 ألؼ 300كلكال كجكد المتعاقديف مف القطاع الااص لكصؿ العدد إلى ". جندم أمريكي في العراؽ

كاف األمر صعبا إلقناع الككنغرس كالرأم العاـ األمريكي بدعـ إرساؿ ىذا العدد مف القكات جندم كؿ

 (.2005 .أ، إبراىيـ) ".إلى الحرب

كبعد انتياء عيد تشيني في كزارة الدفاع، ككصكؿ إدارة كمينتكف إلى البيت األبيض، أمضى تشيني 

كىكذا شكؿ لجنة العمؿ . العاميف المذيف أعقبا ذلؾ لتقرير ما إذا كاف سيترشح لمرئاسة األمريكية

كما شارؾ أيضا في معيد المشركع األمريكي؛ . السياسي، كجاؿ الببلد يمقي الاطب كيجمع التبرعات
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كتظير سجبلت المفكضية االتحادية لبلنتاابات أف المساىميف المالييف . كىك مركز بحكث لممحافظيف

لمجنة العمؿ السياسي التي شكميا يتضمنكف مدراء تنفيذييف مف عدة شركات فازت منذ ذلؾ الكقت 

ؾ، الرئيس التنفيذم لياليبيرتكف حينيا غركؾ شافبأكبر العقكد الحككمية في العراؽ، كبيف ىؤالء تكماس 

 مميار دكالر 8.2كستيفف بيكتؿ، الذم فازت شركة اإلنشاءات كاليندسة التي تممكيا عائمتو بعقكد بقيمة 

، التي (Science Application International)في العراؽ، كدكاف اندركز نائب رئيس شركة 

 كحيف نجح نيكت غينغريتش في إعادة مجمس النكاب لمسيطرة الجميكرية .فازت بسبعة عقكد في العراؽ

كما أف لجنة العمؿ السياسي .  ، شعر تشيني باالطمئناف لعكدة أمريكا إلى اليميف مف جديد1994عاـ 

يقكؿ زمبلؤه إف تشيني قد اكتشؼ أنو ال يتمتع بالقدرة عمى أف يككف ك لـ تجمع ما يكفيو مف التبرعات 

 تعاقد تشيني لمعمؿ في ىاليبيرتكف  كفي مركز االىتماـ الشعبي العاـ، كليذا فضؿ العمؿ في الظؿ

 رئيسا تنفيذيا لمشركة، كعمى الرغـ مف أنو لـ يكف يتمتع بابرة تذكر في مجاؿ األعماؿ، إال 1995عاـ 

أنو كاف يحظى بعبلقات كثيقة مع أناس نافذيف، ككاف تشيني رجؿ العمؿ الاارجي لياليبيرتكف، الرجؿ 

الذم يستطيع أف يقدـ ليا أفضؿ ادمة ممكنة لتكسيع نطاؽ أعماليا حكؿ العالـ، ككاف تشيني مقربا 

 – إيراف –العراؽ ) كفي ظؿ إدارة تشيني تعاممت الشركة مع الدكؿ الثبلث. لمكثيريف مف قادة العالـ

. ، دىيرسبرينغ) .التي صنفتيا الاارجية األمريكية ضمف الدكؿ الراعية لئلرىابك (ككريا الشمالية

2005 .)

 ففي حالة العراؽ تجنبت الشركة بشكؿ قانكني العقكبات األمريكية عبر إجراء عمميا في قطاع 

إيراف كليبيا فقد كانت ىاليبيرتكف تعمؿ حالة أما في . الادمات النفطية مف ابلؿ شركات فرعية أجنبية

كما أف استاداـ الفركع األجنبية ساعدىا في تجنب دفع . عبر شركاتيا الفرعية المممككة ليا مباشرة

" دريسر"كفي ظؿ رئاسة تشيني، باعت شركتاف فرعيتاف تابعتاف لػ . الضرائب لمحككمة األمريكية أيضا

كفي السنكات الامس التي سبقت مباشرة  ادمات نفطية بمبلييف الدكالرات لحككمة صداـ حسيف
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 مميكف دكالر مف الحككمة عمى شكؿ 150انضماـ تشيني لياليبيرتكف لـ تحصؿ الشركة سكل عمى 

 1. 5ضمانات قركض، لكف في السنكات التي قضاىا تشيني رئيسا ليا، حصمت ىاليبيرتكف عمى 

، م كالسياسم، ااتمط عالما تشيني، التجار2000في ربيع عاـ . مميار دكالر مف ىذه الضمانات

فقد سمحت ىاليبيرتكف لرئيسيا بأف يعمؿ أيضا إلى جانب كظيفتو كرئيس لمجنة جكرج . بعضيا ببعض

كطمب تشيني أككاما مف . بكش لمبحث عف نائب لمرئيس كالمكمفة بتحديد شريكو في السباؽ االنتاابي

الكثائؽ عف المرشحيف لمنظر فييا كااتيار األنسب، كفي النياية قرر ااتيار نفسو في تصرؼ كصفو 

الفعؿ األكثر ماكيافيمية كشناعة الذم سمعت "ستيكارت سبنسر مؤارا كىك الصديؽ الحميـ لتشيني بأنو 

كعبلقات . مصدر أرباح كبيرة لياليبيرتكف" اإلرىاب"أصبحت حرب إدارة بكش عمى كقد " بو في حياتي

 البحرية كأيضا. لـ تمنعيا مف لعب دكر بارز في ىذه الحرب" الدكؿ اإلرىابية"ىذه الشركة مع 

 مميكف دكالر لبناء معسكرم اعتقاؿ في اميج 37األمريكية، عمى سبيؿ المثاؿ، دفعت لياليبيرتكف 

. ئة مميكف دكالر لبناء سفارة في كابكؿاأما كزارة الاارجية فقد منحتيا عقدا بقيمة ـ. غكانتانامك الككبي

أما قرار كزارة الدفاع منح ىاليبيرتكف عقد بقيمة سبعة مميارات دكالر لتأىيؿ صناعة النفط العراقية، فقد 

كقد استمرت الشركة سرا بكضع اطط لمتعامؿ مع إمكانية إحراؽ آبار ". الطكارئحالة "اتاذ ضمف 

، في الكقت الذم كاف الككنغرس يناقش فيو قرار منح 2002النفط العراقية، كالتاطيط بدأ في اريؼ 

كفي أكائؿ مارس . الرئيس بكش التاكيؿ بإعبلف الحرب، كقبؿ أف تناقش األمـ المتحدة المكضكع

كتقكؿ دراسة لكمية الجيش الحربية أنو مف .  منح الجيش سرا عقدا لياليبيرتكف لتنفيذ ىذه الاطط2003

.  بئر نفط في حقمي العراؽ الرئيسييف لـ تتعرض سكل تسع آبار فقط لمضرر ابلؿ الحرب1500بيف 

(. 2005. ىيرسبرينغ، د) ك (2005 ، أحمد إبراىيـ)

كانت كحتى في الفترات التي ال تاكض أميركا فييا حركبا مباشرة فاف حجـ مبيعاتيا مف السبلح 

 مميار دكالر، تبمغ نسبة 124كاف حجـ المبيعات األميركية 1996 ػ 1993فابلؿ الفترة بيف .  كبيرة
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 الحركب كامقيا؛ إذ الحرب كحدىا قادرة بافتعاؿ العاصمة لذلؾ تقكـ %. 10السماسرة كالكسطاء منيا 

عمى أف تيسر تحقيؽ الرااء، كما يبدك الدكر األاطبكطي لشركات صناعة السبلح في إشعاؿ الحرب 

 .أمرا طبيعيا نظرا لمعكائد التي يحققيا المستفيدكف، رغـ تيافت المبررات كماالفة الشرعية الدكلية

 (.2005 .أ، إبراىيـ)

مما يؤدم كمما ينذر اإلنسانية بمستقبؿ مميء بالحركب، أف الكاقع األميركي مبني عمى نحك دائرم، 

نمك صناعة السبلح كتطكرىا يؤدياف إلى نمك إف . إلى صراعات داامية تنازعيا مصالح فئات ماتمفة

، كذلؾ يعكد إلى أف عددان كبيران مف المنشآت الصناعية يعتمد "الصناعي-المجمع العسكرم"ما يسمى 

 - كظاىرة المجمع العسكرم.  اعتمادان أساسيان عمى العقكد التي يحصؿ عمييا مف كزارات الدفاع

 .ةالصناعي مكجكدة في كؿ الدكؿ الصناعية، كاصكصان الكاليات المتحدة األميركي

، حيث حذر 1958 اطكرة ىذا المكبي منذ عاـ إلى إيزنياكركقد تنبو الرئيس األميركي األسبؽ دكايت 

 في اطبة إيزنياكرقاؿ .  مف إضراره بمستقبؿ أميركا كسعيو لمزج بيا في صراعات كحركب ال تنتيي

إننا يجب أف نحذر مف حصكؿ التحالؼ العسكرم الصناعي عمى نفكذ مبرر  ":انتياء كاليتو الرئاسية

. فيناؾ إمكانية قائمة لصعكد قكة إلى مكقع ال تستحقو كليس مكانيا، كسكؼ تستمر كتشكؿ كارثة.  لو

. طالب، ع) ." إف عمينا أال نسمح ليذا التجمع الصناعي العسكرم بأف ييدد حياتنا كديمقراطيتنا

2005 .)

كحسب منظمة الشفافية األكركبية فاف تجارة األسمحة .  ترتبط تجارة السبلح ارتباطا عضكيا بالفساد

ىي أكبر تجارة فاسدة في العالـ، فالشركات التي تكقَّع العقكد دفعت رشاكل لكزراء في الدكؿ المشترية 

لتأميف العقكد، كيحمي ىذا الفساد السرية التي يتـ فرضيا حكؿ مبيعات األسمحة لحمايتيا، فالحككمة 

عمى سبيؿ المثاؿ تصدِّر األسمحة دكف إعبلـ البرلماف، كتكتفي بإطبلعو عمى الصفقات ، في بريطانيا
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حدث ( 1991)في السنكات التي تمت انتياء حرب الاميج األكلى  ك.بعد مركر عاـ عمى األقؿ

انافاض ممحكظ في اإلنفاؽ عمى التسمح كصؿ إلى ربع مجمؿ اإلنفاؽ العالمي تقريبا؛ كثمثو في 

تقديرات أارم، في ذلؾ الحيف بدأ القمؽ يساكر جميع شركات كمصانع السبلح، فتجارتيـ الكبيرة 

تكسد، كمف ىنا تـ االلتجاء إلى مكضكع افتراض سيناريكىات حركب جديدة، كبث الذعر في كثير مف 

.  د،ىيرسبرينغ ).البمداف بالقكؿ انو قد تقـك حرب في ىذه المنطقة أك تمؾ، فعميكـ أف تشتركا أسمحة

2005 .)

، بدأ االتجاه نحك زيادة المبيعات مرة أارل، ففي ماابراتيةكبفضؿ ىذه السيناريكىات المسنكدة بأعماؿ  

كألف ىذه التجارة تريد ليذه الحركب أف تستمر كأف .  صراعا عبر العالـ40 كاف ىناؾ 1999عاـ 

 تجارة السبلح عائداتتزدىر يذىب بعض المحمِّميف إلى أف الدكؿ التي تحصؿ عمى الجزء األكبر مف 

الكساد الذم عانتو شركات السبلح بداية  إال أف .تاتمؽ نزاعات كحركبا حتى تبقى تجارتيا في أكجيا

أدل إلى انافاض عمميا دفعيا إلى البحث عف جيؿ جديد مف األسمحة الذكية المتطكرة ك التسعينيات 

التي تستطيع أف تتجاكب مع االحتياجات الجديدة، كمحاكلة امؽ أك ااتبلؽ صراعات مف نكع ماتمؼ 

تجارة السبلح ال تعرؼ األابلؽ، كقد بدأت بريطانيا تغير القكاعد فاف  كىنا .مثؿ الحرب ضد اإلرىاب

فالقكاعد الراىنة . التي تحكـ تصدير األسمحة حتى يمكنيا المشاركة في صفقات سبلح عالمية

لصادرات األسمحة البريطانية تحظر بيعيا في حاؿ كجكد إمكانية الستاداميا في عمميات قمع داامية 

ثار نقاش األابلقية كالبل أابلقية في بريطانيا حينما أرادت لندف بيع ، حيث أك اعتداءات اارجية

كقالت .   األميركية إلسرائيؿ16مككنات كقطع غيار تستادـ في قمرات القيادة الااصة بمقاتبلت اؼ 

لمشركعات « الكاقع الجديد»رئاسة الحككمة البريطانية كقتيا أف القكاعد الجديدة المطمكبة تعكس 

ر أف كزارة الدفاع البريطانية األكبزيرؼالتصنيع العسكرم الكاسعة متعددة الجنسيات، كأكدت صحيفة 

تمنع بيع أسمحة مف « أابلقية»تريد تغيير ىذه القكاعد، كأف بريطانيا التي تمـز نفسيا بسياسة اارجية 
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شأنيا أف تستادـ في العدكاف الاارجي أك القمع الداامي، ستسمح بنقؿ معدات بريطانية إلى الكاليات 

كأكضح مسئكلكف في كزارات الاارجية كالتجارة كالدفاع صعكبة االلتزاـ بالقيكد  .ةالمتحدة األميركي

 الطابع العالمي لعممية إنتاج األسمحة، أما المناىضكف لتجارة األسمحة، فقد اتيمكا تساعالمفركضة مع ا

الحككمة بتغميب مصالح صناعة السبلح البريطانية التي تصدر بمميارات الدكالرات عمى االعتبارات 

 كانكا يسمحكف اليند إنيـ»األابلقية، كقاؿ ساـ بيرلك فريماف عضك جماعة الحممة ضد تجارة السبلح 

كباكستاف حتى كىما تقفاف عمى شفا حرب نككية، كاآلف ااتاركا المساىمة بصكرة مباشرة في القتؿ 

أسكأ تجار  ك.مف الكاضح أف مصالح منتجي األسمحة ىي كؿ ما يعنييـ.  "كالتدمير بالشرؽ األكسط

، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كركسيا، ةالكاليات المتحدة األميركيؾاألسمحة في الكاقع ىي الدكؿ الكبرل 

تجارة إف .مف األسمحة لمعالـ سنكيا% 85  ما نسبتو يبيعكفحيث أم الدكؿ الصناعية العظمى، 

األسمحة تمثؿ أيضا عممية نزح لؤلرصدة مف دكؿ العالـ الثالث كيتـ ذلؾ بعدة أساليب منيا إثارة 

فإثارة أية مشكمة كنزاع سياسي كعسكرم يصاحبو .  المشكبلت السياسية كالعسكرية في ىذه الدكؿ كليا

% 34 العسكرم إلىففي نيكاراغكا، إيراف، مكزنبيؽ، إثيكبيا، تصؿ نسبة اإلنفاؽ  .عممية شراء أسمحة

كاف لـ %. 80مف حجـ اإلنفاؽ الحككمي، ككصؿ ىذا اإلنفاؽ في إيراف ابلؿ الحرب مع العراؽ إلى 

ياتمؽ باعة السبلح النزاعات، فإنيـ يغضكف البصر عف اليدؼ النيائي الستاداـ السبلح كما ىك 

. طالب، ع ).الحاؿ مع إسرائيؿ، كمع حركات التمرد في الدكؿ األفريقية المطحكنة بصراعاتيا

2005 .)

 

شركات األسمحة ونموذج العالقات األمريكية السعودية  
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دكف أم تكترات في   حائبل , لـ تقؼ المصالح اإلستراتيجية التي تحكـ العبلقات السعكدية ػ األمريكية

بعد لجكء أطراؼ المعبة إلي أساليب   ,  كااصة ابلؿ السنكات الثبلث األايرة , منحني عبلقات البمديف

إعبلف سعي بعض الشركات األمريكية المتاصصة   كاف مف بينيا , جديدة في ممارسة الضغط كاالبتزاز

دكر المممكة العربية السعكدية في مجمس التعاكف   تقميص محاكلةفي مجاؿ الدفاع كالسبلح أايرا إلي

. المتحدة األمريكية  كحميؼ تقميدم لمكاليات , الاميجي

 فاألمر لـ يقؼ عند ىذا الحد بؿ تعداه إلي دعكة ىذه الشركات إلي إبراز دكؿ أارم  , ليس ذلؾ فحسب

 شركات الدفاع ل فقد تبنت إحد ،  الطكيؿلعمي المد  كحميؼ بديؿ يمكف االعتماد عميو , في المنطقة

مجمس التعاكف )   كأسمتو مشركع , الغربي -  األمريكية المؤثرة مشركعا أطمؽ عميو الحمؼ الاميجي

ضافة األردف إلي ىذه   في إشارة (1 + 1-الاميجي  لدكؿ مجمس التعاكف الاميجي دكف السعكدية كا 

  كيرم أف الدكؿ , يرم ىذا الحمؼ في السعكدية الحميؼ القكم اآلف لمكاليات المتحدة كال  . البمداف

سرائيؿ  أما بالنسبة لمصر ,  يمكف التعكيؿ عمييا , الاميجية الصغيرة ااصة قطر كاإلمارات   , كباكستاف كا 

البديمة يمكف أف تككف األردف كالككيت   كأف الدكؿ , فإف التحالؼ معيا لـ يعد مجديا بالدرجة الكافية

 عمي تقرير لجنة الككنجرس  , تمر سكم أياـ قميمة فقط  كالغريب في األمر أنو لـ تكد . بدرجة أقؿ

 حتي تـ اإلعبلف عف تمؾ  ,  سبتمبر 11 تماما مف أم عبلقة ليا بأحداث األمريكي الذم يبرئ السعكدية

  بدعكم أف السعكدية لـ تعد ذلؾ الحميؼ , بدأت مف امؼ الككاليس منذ عدة أسابيع المحاكالت التي

غير الظاىر  لمكاليات المتحدة بؿ إف العبلقات تكترت في السنكات الثبلث األايرة إلي مرحمة العداء

الاميج لمدراسات   تتماص فكرة المشركع كما يرصدىا رئيس مركز حيث . بينيما في بعض األحياف

ستراتيجي مع   في قياـ الكاليات المتحدة , اإلستراتيجية الدكتكر عمر الحسف بتشكيؿ تحالؼ دفاعي كا 

سرائيؿ  التي ترم أنيا ال , دكؿ مجمس التعاكف الاميجي  مع استبعاد  , تمثؿ اطرا عمي الكاليات المتحدة كا 

عمي إعداد ىذا المشركع أنيا لـ تعد صالحة لمتحالؼ معيا في ظؿ  السعكدية التي رأم القائمكف
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  كتككيف تحالؼ إقميمي جديد يضمف ,  كاستبداليا باألردف , كاالقتصادية الحالية الظركؼ السياسية

كاشنطف في السبعينيات   التي انتيجتيا '  العمكديف المتكازييف '  بديبل عف سياسة , المصالح األمريكية

 كالتي  , كحميفتيف إستراتيجيتيف ليا في المنطقة كقامت عمي فكرة اعتماد إيراف كالمممكة العربية السعكدية

 كاىتز بشكؿ كبير مع الثانية بعد  ,1979 سقكط نظاـ الشاه عاـ انيار التحالؼ فييا مع األكلي مع

 كترم المجمكعة القائمة عمى إعداد المشركع أف ىناؾ عدة دكؿ كانت ,  2001. سبتمبر  11 أحداث

كباكستاف لـ تعد   كقت قريب مف الحمفاء التقميدييف لمكاليات المتحدة مثؿ مصر كالسعكديةلتعتبر حت

صبلحية   باإلضافة إليل كأف البديؿ يكمف في بمداف الاميج الصغر،كذلؾ األردف العتبارات سياسية كا 

 يمكف أف تبني الكاليات المتحدة  اإلمارات كقطر كدكلتيف  كحددت المجمكعة دكلتي ،كاقتصادية كسكانية

كاستندت في تحديد ىذه الدكؿ إلي عدة   ,، كدكلتيف أارييف ىما األردف كالككيت ،إقميميا معيما تحالفا

 ثـ عامؿ  ، االقتصادم في كاألردف كعماف كقطر كاإلمارات  منيا عامؿ اإلصبلح ، معايير أك مؤشرات

  ثـ عامؿ النمك ,،الذم اعتبرتو إيجابيا في كؿ مف البحريف كقطر كعماف كاألردف اإلصبلح السياسي

ألكسط األارل  ا فيما أكدت أف دكؿ الشرؽ ,،السكاني اإليجابي في البحريف كالككيت كقطر كاإلمارات

(. 2004.  ـ،عبد السبلـ)  . تكاجو نمكا سكانيا مقمقا

 إما أف تككف دعكة لبلستيبلؾ اإلعبلمي في ظؿ اإلدارة  ،إف سبب ىذه التيديدات ال تارج عف أمريف

تككف ىذه الشركات أرادت تكصيؿ رسالة بعينيا إلي السعكدية أف  ك أ ,،األمريكية اليمينية الحالية

بكش أايرا أدت إلي انتعاش عمؿ كأرباح ىذه الشركات سكاء  ااصة كأف الحركب التي ااضيا جكرج

المشركع بشكمو يأتي في إطار   الذم يعتقد أف ، كتكر عمر الحسفكىنا يرل الد.  اارجيا دااميا أك

العربية السعكدية منذ ىجمات الحادم  سمسمة الضغكط كحمبلت التشكيو التي تتعرض ليا المممكة

  , في العبلقات بيف الجانبيف األمريكي كالسعكدم  التي مثمت نقطة تحكؿ اطيرة 2001 عشر مف سبتمبر

 كاتيـ المممكة  2003 عاـ بالتقرير الذم أصدره الككنجرس األمريكي  كبدأت حممة عمي السعكدية تكجت
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ف كاف تقرير لجنة , بالمسئكلية عف ىجمات سبتمبر قد امصت في   سبتمبر التي شكميا الككنجرس 11  كا 

كرغـ كجكد اعتراضات . اليجمات  إلي عدـ مسئكلية المممكة عف ىذه 2004 تقريرىا األاير في يكليك

 بدعكل  ، أنيا ال تككف سكل عمى األسمحة المتقدمة فقطإال عمى الصفقات السعكدية في الككنجرس 

تنكيع استيرادىا  السعكدية في السنكات األايرة، حيث بدأت  إسرائيؿ كضماف تفكقيا الحفاظ عمى أمف

السبلح ينبغي أف يتـ  أف تكنكلكجياالتي ترل مف السبلح كاتجيت إلي الصيف كالدكؿ األكركبية 

 كياتمؼ الدكتكر عمر  . المشركع  سنكات مما حدا بشركات السبلح إلى طرح ىذا 10-8 تجديدىا كؿ 

المشركع ليس الضغط عمي الرياض حتى تمتنع  الحسف مع ذلؾ مؤكدا أف اليدؼ مف كراء مثؿ ىذا

 ألنو لك كاف اليدؼ كذلؾ لكاف مف األجدر  , السبلح عف البحث عف بديؿ آار غير أمريكا الستيراد

السعكدية ضمف صمب قاعدة التحالؼ حتى يتيح لكاشنطف الفرصة  بالمشركع أف يكصي بأف تككف

 مثمما حدث عندما ااتارت كبل مف الككيت كالبحريف لتككنا شريكتيف  , قيكد لتصدير األسمحة إلييا دكف

نما اليدؼ األساسي في تصكرنا ىك تصعيد الضغكط عمى  , لكاشنطف مف اارج عضكية حمؼ الناتك  كا 

تسميو باإلرىاب  الرياض لتقديـ تنازالت أكبر فيما يتعمؽ بتافيض أسعار النفط العالمية كمحاربة ما

يرل جماؿ ااشقجي،  كىنا (.2006. ، عالحسف) .  كاتااذ مكاقؼ ميادنة لسياساتيا في المنطقة

المكقؼ المعادم   أف ىناؾ احتماليف كراء ىذا،المستشار اإلعبلمي لمسفير السعكدم في لندف

 األكؿ ىك أف كزارة الدفاع األمريكية معقؿ المحافظيف الجدد كبحكـ قربيا مف شركات ،لمسعكدية

أما السبب الثاني فيك أف .  السعكدية السبلح فربما تحاكؿ شحف ىذه الشركات لمعب في الافاء ضد

 كقد  , كالمااكؼ كاألكىاـ بحيث ال تستغني الدكؿ عف بضاعتيا ىذه الشركات ابيرة في صناعة األعداء

  . ليا رأت تحكال أايران في مكاقؼ السعكدية بالسعي إلي تنكيع مصادر سبلحيا الذم يعد األغمى بالنسبة

 لـ تعد أيضا حريصة عمى شراء السبلح منيا بعد أف  -  كالكبلـ ال يزاؿ لااشقجي - كما أف السعكدية

يراف  كتغير األكضاع بشكؿ كبير في  , انتفي اطر جاريف كاف يعمؿ ليما ألؼ حساب كىما العراؽ كا 
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  , المنطقة كيقكؿ الحسف إف فكرة ىذا المشركع تعكس في جكىرىا تحكال في الفكر اإلستراتيجي األمريكي

 بعدما فشمت إستراتيجية  , األحبلؼ كالتحكؿ مف الدكؿ الكبرل إلي الدكؿ الصغرل بشأف سياسة بناء

عكسية بمكجب المنطؽ  كأدت إلي نتائج، إلخ.. التحالؼ مع القكل اإلقميمية الكبرل مثؿ إيراف كالعراؽ

(. 2006. ، عالحسف)   . األمريكي

التكجو األمريكي الراىف ىك تعزيز التحالؼ مع الدكؿ الصغرل كتيميش الدكؿ  كيعني كؿ ىذا أف

 األمر الذم مف شأنو أف يحمؿ العديد مف المااطر  , الكبرل في المنطقة مثؿ مصر كسكريا كالسعكدية

يعتبر أحد أىـ   كيعمؽ مف أزمة النظاـ اإلقميمي العربي كالجامعة العربية التي , عمى المنطقة ككؿ

يمنح بعض الدكؿ الصغرل   كما أف مف شأف ذلؾ أف , عكامؿ ضعفيا الراىف غياب دكر الدكؿ القائدة

في عددىا "  Strategic Comment "  كىك ما عبرت عنو دكرية , دكرا أكبر مف حجميا الحقيقي

 عندما أكضحت أف قرار قطر باستضافة غالبية القكات الجكية األمريكية  2003 الصادر في نكفمبر

 يمنحيا القدرة عمى التحدم كالكقكؼ في كجو  , الجكية في السعكدية  "سمطاف " المنسحبة مف قاعدة األمير

 (.2006، ع، الحسف) .  العربية الكبرل السعكدية كالدكؿ

كيرم عدد مف المراقبيف بينيـ الدكتكر الحسف أف فكرة استبعاد السعكدية مف التحالؼ الجديد أمر 

 ما تتمتع بو المممكة مف ثقؿ في  : أكليما  ,  في ضكء عامميف ىاميف , صعب إف لـ يكف مستحيبل

 فيي أكبر دكؿ مجمس التعاكف الاميجي عمى اإلطبلؽ سكاء في مساحتيا أـ عدد سكانيا أـ  , المنطقة

 كبالتالي فإف استبعاد المممكة يعني عمميا القضاء عمى  , مكاردىا كقدراتيا االقتصادية كاإلستراتيجية

 قكة المصالح  :  كثانييما ,  كىك ما سترفضو الدكؿ المنضكية تحت لكائو , الاميجي مجمس التعاكف

المتبادلة بيف الجانبيف األمريكي كالسعكدم كالتي تضع دائما حدكدا لمتصعيد بينيما، حيث تعتبر 

 فيما  , مف اإلنتاج العالمي  %15  إذ تنتج كحدىا  , السعكدية أكبر دكلة منتجة كمصدرة لمنفط في العالـ
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 كما تنفرد المممكة بأنيا الكحيدة  , االحتياطي العالمي  مف %25 يقدر حجـ االحتياطي النفطي لدييا بنحك

 فيي تستطيع  , اإلنتاجية لمكاجية الطمب العالمي المتزايد عمى النفط الااـ القادرة عمى زيادة طاقتيا

  '  أرامكك ' شركة  فيما أكدت ,  مبلييف برميؿ بنحك مميكني برميؿ 9 إنتاجيا الحالي الذم يبمغ نحك زيادة

كاشنطف لف تااطر باسارة تحالفيا   مميكف برميؿ يكميا كبالتالي فإف 15 السعكدية أف بإمكانيا إنتاج 

 كما يدعـ التكقعات الااصة بفشؿ المشركع  . المتضرريف اإلستراتيجي مع الرياض ألنيا ستككف أكلى

بغداد   بداية مف حمؼ , أف سياسة األحبلؼ الغربية في المنطقة بصفة عامة أثبتت فشميا- الجديد 

 كأية مشاريع أك  , القكمية  ألنيا ابتعدت في معظميا إف لـ تكف جميعيا عف المشاريع , كحتى اآلف

تحالفات أارل في المنطقة ال تأاذ المصالح كاألىداؼ القكمية بعيف االعتبار لف يكتب ليا النجاح 

ف اعتقدت بعض الدكؿ الصغرل أف بناء مثؿ ىذه التحالفات مع القكم الكبرل سيحقؽ ليا  حتى كا 

 فإنو عمى المدل  , كاف ذلؾ يبدك صحيحا في المدل المنظكر  فإذا , األمف المنشكد كيضمف مصالحيا

  ,  كقد يضع ىذه الدكؿ في مأزؽ كبير , الطكيؿ سيكاجو العديد مف العقبات التي تحكؿ دكف نجاحو

كيضاعؼ مف فرص الفشؿ تزايد حدة الرفض الشعبي في دكؿ المنطقة ألم مظير مف مظاىر الكجكد 

 ااصة كأف معظـ األنظمة السياسية في  , أم صيغة لمتحالؼ العسكرم مع القكم الكبرل األجنبي أك

أكثر قكة  المنطقة أصبحت تكاجو قدرا كبيرا مف االىتماـ لتكجيات الرأم العاـ الداامي الذم أصبح

كفي ىذا السياؽ كتأكيدا عمى الدكر األمريكي في سياسة تجارة السبلح فقد أفادت معطيات . كتأثيرا

 مميار دكالر 20صحفية غربية أف الكاليات المتحدة ستعمف عف سمسمة مف صفقات السبلح التي تقدر بػ

عمى األقؿ مع الدكؿ الست األعضاء في مجمس التعاكف الاميجي، كصفت بأنيا أكبر صفقات تسمح 

 ىذه الصفقات، تندرج كما صفقات أفكىذا  يبيف .  بالتفاكض حكليا الحاليةتقـك إدارة الرئيس بكش

عبثي ال يعكد بأية فائدة عمى بمداننا بشكؿ  الغالبفي كسابقة ليا، في إطار استنزاؼ ثركات المنطقة 

 يترافؽ مع الزيادة الحالية في باؿغكيبلحظ أف تكقيت اإلعبلف عف إبراـ ىذه الصفقات في اؿ. كشعكبنا
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أسعار النفط، مما يعني االستمرار في النيج الذم دأبت عميو الدكؿ الغربية، كفي مقدمتيا الكاليات 

المتحدة األمريكية بإعادة  تدكير عائدات النفط مجددان إلييا، في اطط محكمة لكي ال تكجو ىذه 

بإعادة ضايا، مف  العائدات نحك اطط التنمية في بمداف المنطقة كلمصمحة شعكبيا كأجياليا القادمة

ابلؿ صفقات التسمح العبثية، إلى شركات السبلح بصفتيا مككنان رئيسيان مف مككنات المجمع 

 تجاه البمداف العربية األمريكيةكبالتالي فاف السياسة  .الصناعي الحربي الذم يحكـ الكاليات المتحدة

كتحديدا الاميجية تكمف في أف ليا أىداؼ إستراتيجية في المنطقة الرامية لدفعيا لممزيد مف التكتر، مما 

 (.2006, ع ،الحسف )يسيؿ ليا المزيد مف إحكاـ السيطرة عمى المنطقة كاستنزاؼ ثركاتيا
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الثاني المبحث 

 التجمعات الصناعية غير العسكرية

شركات السيارات، )غير العسكرية لمحة تارياية عف التجمعات الصناعية المبحث يتناكؿ ىذا حيث 

صناعة القرار السياسي األمريكي كاصائص كعبلقتيا باألمريكية  (كغبرىا..المشركبات الغازية كالتبغ

 .عف ىذه العبلقةمشاكؿ المترتبة اؿكأنكاع ك

 :شركات السيارات األمريكية: أوالً 

: (شيفروليو): شركة جنرال موتورز األمريكية- 1

كتتميز  (جنراؿ مكتكرز  )إمبراطكرية  تعد  شيفركليو أكبر شركة منتجة لمسيارات ضمف

  حيف أسسيا سائؽ السباقات السكيسرم1912تاريايا إلى عاـ  كيعكد, بقكة األداء (شيفركليو(سيارات

 6كبلسيؾ  جنراؿ مكتكرز ككاف أكؿ طرازاتيا سيارة باالشتراؾ مع  كلياـ دكراف مؤسس لكيس شيفركليو

 كفي 1965شيفيؿ في  مباال ثـاتمتيا   أطمقت شيفركليو سيارتيا الصاركاية ككرفيت1953كفي عاـ 

 zo6.......( http://www.star.com))ككرفيت)إطبلؽ بعد ذلؾ تـ ك.  أطمقت كمارك1967عاـ 

 :شركة بويك األمريكية- 2

كنالت منذ ذلؾ , دنبار بكيؾ كحممت اسمو  عمى يد األمريكي  ديفيد1903تأسست شركة بكيؾ عاـ 

لكف مالكيا لـ يستطيع الصمكد في كجو الاسائر المالية التي أصابت الشركة , الكقت الشيرة الكاسعة

فقرر إمبراطكر صناعة السيارات األمريكي كلياـ دكراف ضميا إلى جنراؿ مكتكرز لتصبح أكؿ شركة 

حممت اسـ  سي -  إلى مصنع جديد كأنتجت أكؿ سيارة بكيؾ 1905كانتقمت بعد ذلؾ عاـ , تابعة ليا

http://www.star.com/
http://www.star.com/
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حيث تعد اليكـ أىـ شركات جنراؿ . كحققت بكيؾ المركز الثاني في المبيعات في أمريكا بعد  فكرد, 

مف السيارات الفامة متعددة األحجاـ كالتي تمبي  كتنتج بكيؾ  اليـك مجمكعة متميزة, مكتكرز 

 (.http://www.star.com). كثيرةاحتياجات 

: شركة بونتياك األمريكية- 3 

الستينات اتجاىا ماتمفا قميبل ك أكثر جرأة مف شقيقاتيا ضمف جنراؿ مكتكرز،  أاذت بكنتياؾ منذ

يعكد اسـ . المتميزة كرفعت شعار الفاامة الذم تداؿ يو األلفية الثالثة دليبل عمى استمرار ىذه الركح

، كبعد األزمة 1926جنراؿ مكتكرز  عاـ  أسستيا.. بكنتياؾ إلى احد مدف كالية ميتشجاف الشييرة

االقتصادية في الثبلثينات قررت جنراؿ مكتكرز تحديثيا مف ابلؿ االعتماد عمى تجييزات اكلدز مكبيؿ 

جراند أـ ك ترانس أـ  كبكيؾ ك شيفركليو، حيث تتميز إنتاجيا منذ ذلؾ الحيف بمذاؽ ااص مثؿ

التي  ( GTO )  كيمثؿ ذلؾ عكدة السيارة األسطكرية (GTO)كمف آار ما قدمتو سيارة .. كفايربيرد

كتكرنيت (  ( G6 ك( سكلستايس)كليذا العاـ تقدـ سيارة مكشكفة بمقعديف كتدعى , 1963ظيرت عاـ 

 (.www.GMC.com). 2008كتستعد  بكنتياؾ  حاليا إلنتاج ترانس أـ لتنافس  كمارك 

 :شركة أولدز موبيل االمريكية- 4

إذ يعكد تأسيسيا لمعاـ , شركة أقدـ شركة سيارات في الكاليات المتحدة األمريكيةاؿ  ىذهتعتبر

. (البنزيف اكلدز لمحركات) أطمقت عمى مصنعيا اسـ 1982عمى يد رانـك إلي اكلدز كفي عاـ 1864

بينما أكؿ سيارة بمحرؾ بنزيف تـ إنتاجيا عاـ , شركة تصدر سيارات ركاب باارية لماارج كىي أكؿ

 التي اعتمدت تقنيات 1906جنراؿ مكتكرز عاـ  ، كقد انضمت  اكلدز مكبيؿ إلى إمبراطكرية1897

http://www.star.com/
http://www.star.com/
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كتظؿ ماركة اكلدز مكبيؿ . كتسكيقيا ال تصؿ طرازات الشركة ألسكاؽ الشرؽ األكسط, عالية لطرازاتيا

 (.www.GMC.com ).رمزا لعراقة التصميـ كالجمع بيف البعد الكبلسيكي كالعصرم

: شركة ساتورن األمريكية- 5

 بعد كؿ 1993العامة لمسيارات في أمريكا عاـ  احتمت ىذه الشركة المركز الثالث عمى الئحة الجكدة

نفينتي مف  انضمت إلى عقد جنراؿ مكتكرز كظيركاحدة كساتكرف ىي آار ، اليابانيتيف لكزس كا 

بفئتي سيداف ك  ساتكرف  مع بدء إنتاج أكؿ سيارة1991 كبدأ العمؿ فعميا عاـ 1985المشركع عاـ 

 الطرازات يشمؿ ككبيو كتحمؿ أحرؼ،   كبعد ذلؾ أنتجت فئة ستايشف كاجكف، إنتاج ساتكرف مف،ككبيو

SCسيداف SL   كاجكف كاستايشف SW  كأايرا حققت حمميا بإنتاج سيداف متكسطة لمقرف الحادم

 تجديدات شاممة عمى كؿ مكديبلتيا حيث أصبحت تتكفر 2003أجرت عاـ  حيث (L)كالعشريف الفئة 

مبتكرة كيأتي بديبل  بمكديؿ جديد يدعى أيكف يأتي بطراز سيداف أك ككبيو بأبكاب أربعة بكضعية

كتنكم , تتسع لسبعة ركاب كتدعى ريبلم قدمت سيارة ميني فافقبؿ ذلؾ ك, لممكديؿ الككبيو السابؽ

 (.www.moheet.com ).بعد ذلؾطرح مكديميف جديديف 

: شركة ىامر -6

كالتي تتباىى بقدرتيا عمى تجاكز ماتمؼ أنكاع , ذات الشكؿ العسكرم ىي السيارة العمبلقة (ىامر)

كىي   AM الجبمية كالرممية كالطينية، حيث تنتجيا شركة إنجنير ككمباني المعركفة بػ مف,الطرقات

نجحت في إثبات قدرتيا كسيارة متعددة االستادامات  (ىامر) كاألمريكية تابعة لشركة جنراؿ مكتكرز

كقد عرفيا العالـ بصكرة كاسعة , قادرة عمى أداء المياـ الشاقة رغـ حجميا الكبير كعرضيا المبالغ فيو

ابلؿ حرب الاميج األايرة المعركفة باسـ عاصفة الصحراء حيث قدمت أداء متفكقا عمى ارض 

الجباؿ بسيكلة كأثبتت ميدانيا كيؼ يمكف لسيارة دفع رباعي أف تقير الصحراء  المعركة كتجاكزت تسمؽ
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 H2  يدعىH1  ك أف تككف سيارة استثنائية كقد طرحت الشركة مكديبل جديدا أكثر نعكمة مف المكديؿ

آار  كطرحت مكديبل,  أم السيارات الرياضية متعددة االستادامات  SU Vehicle  كىك ضمف فئة 

 (.http://www. arabiyat.net). بحجـ أكسط  H3  يدعى

: يالك شركة كاد- 7

ككاف ذلؾ عاـ ,  أسطكانات8 أكؿ شركة تقدـ أكؿ محرؾ 1899كانت كاديبلؾ  التي أنشئت عاـ 

، حيف بدأ نجميا يسطع بعد انتقاؿ ممكيتيا إلى ىنرم ليبلند الذم كاف يممؾ مصنعا إلنتاج 1945

كقد انتقمت إلى مركز , كاديبلؾ بمركر مئة عاـ عمى إنشائيا كاآلف تحتفؿ, المعدات الااصة بالسيارات

  مميكف دكالر كىك مصنع النسينج في كالية ميتشجاف مصمـ560تجميع جديد كمتطكر بمغ كمفتو 

الماركة العريقة  كقد أكلت جنراؿ مكتكرز المالكة ليذه,  ألؼ سيارة مف امسة طرازات200إلنتاج 

أكثر اتساعا لسيارتيا اصكصا في  اىتماما كبيرا بيا ابلؿ السنكات القميمة الماضية بيدؼ إيجاد قاعدة

 rabty.com.http)). ىذه السكؽ أكركبا كذلؾ بالتركيز عمى تصنيع سيارات تتناسب مع

:  شركة جي أم سي- 8

جي أـ )شركة سيارات منتجة لمشاحنات عالية األداء كالتحمؿ، كقد برعت  أشير (جي أـ سي )تعتبر 

فع  الد في تقديـ مكديبلت شييرة في ىذا الميداف كانت مقياسا لآلاريف في تطكير منتجاتيـ ذات (سي

الصكرة النمطية عف الشاحنات  الرباعي ك المتعددة االستادامات، كقد نجحت  بشكؿ كبير في تغير

سياراتيا التي تعد نساة مف  شيفركليو  أكثر  بفضؿ ما أضافتو مف لمسات جمالية كترفييية عمى

سكبر باف أشير المكديبلت التي أبدعتيا الشركة تحمؿ نفس االسـ في الناحيتيف  حتى أف, تميزا

جي أـ سي كقد راجت منتجات جي أـ سي  في السنكات األايرة كثيرا مع انتعاش سكؽ – شيفركليو 

 .كما طرحت سيارتيا البيؾ أب الجديدة كانيكف.. الدفع الرباعي متعددة االستادامات شاحنات

(www.GMC.com.) 

http://3(rabty.com.http/www
http://3(rabty.com.http/www
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 :شركة فورد- 9

تصنؼ شركة فكرد األمريكية بأنيا ثاني أكبر صانع لمسيارات في العالـ كتنضكم تحت لكائيا ماركات 

, 1999فكرد سنة  شييرة مثؿ لينككلف كميرككرم ك جاككار ك أستكف مارتف كأايران فكلفك التي أشترتيا

 إمبراطكرية فكرد العريضة ال زالت تحقؽ كؿ عاـ, شركة مازدا اليابانية كما تممؾ أيضا جزءا مف أسيـ

التي اشترتيا مف بي  كما أضافت  فكرد  إلى مجمكعتيا شركة  الند ركفر البريطانية.. مبيعات ىائمة

كدفعت في , ك  دكدج كاسعتي االنتشار أـ دبميك  لتستفيد مف تشكيمة سيارتيا الكاسعة لمنافسة جيب

, احد طرازاتيا القديمة كىي  تي  لمفكز بمقب سيارة العشريف كقد ااتير,,  مميار دكالر2.9ىذه الصفقة 

، 2005 ك احتفمت عاـ.. فكرد بمقب رجؿ صناعة السيارات في القرف العشريف كما فاز مؤسسيا  ىنرم

 (.www.ford.om )ئة عاـ عمى ظيكر فكردابمركر ـ

 :شركة لنكولن- 10

عرؼ المجتمع األمريكي ىنرم ليبلند في مطمع ىذا القرف عمى انو تاجر سبلح ااصة أثناء الحرب 

كبالفعؿ ما أف جاء عاـ بو لمسيارات إنشاء شركة ااصة  ككأحد أغنياء الحرب فكر في, العالمية األكلى

 ؾكاد يبلإال ككاف قد أسس شركة باسـ لنككلف ااصة بعد أف طمبت منو شركتا فكرد ك  1920

االقتصادية عصفت  كلكف أزمة العشرينات,  اسطكانات8مساعدات تقنية استثمرىا ىك في إنتاج محرؾ 

الشركات التابعة لكياف فكرد   لتظؿ إلى يكمنا ىذا إحدل1922بو كباع شركتو إلى  ىنرم فكرد  عاـ 

 (.www.ford.om). كتاصصت لنككلف في إنتاج الصالكنات الفامة

http://www.ford.om/
http://www.ford.om/
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 :شركة ميركوري- 11

فكرد التي  كىي احد اذرع,  العشريفالكجكد قي أكساط الثبلثينيات مف القرف ظيرت ميرككرم إلى

ميرككرم إنتاج  فكرد  لػ كفي البداية اصصت. ارتبطت طرازاتيا بالفاامة كالنعكمة ك قكة األداء

 أطمقت طرازىا 1938كفي العاـ , مكتكرز سيارات رككب تنافس بيا طرازاتيا جاراتيا الشييرة جنراؿ

 اتجيت  فكرد 1945الناجح ميرككرم إيت كتبعتيا طرازات عدة حممت نفس االسـ، كابتداء مف العاـ 

 ميرككرم  كشركة تابعة لمجمكعة  فكرد لتظؿ حتى اليـك تبني سياراتيا المتميزة  إلنشاء كياف مستقؿ لػ

المحافظة عمى   عمى ىياكؿ  فكرد  مع1960ثـ ابتداء مف , أكال عمى ىياكؿ ك تجييزات  لنككلف 

 (.www.ford.om). تميز شاصية طرازاتيا الفامة كالرحبة

: شركة دايممر كرايسمر- 12

لمسيارات كىك شركة كرايسمر التي اشتيرت بعبلمتيا   ظيكر ثالث اكبر صانع أمريكي1923شيد العاـ 

اندمجت مع دايممر بنز األلمانية في صفقة كصفت بأنيا  1998 كفي عاـ., ذات النجمة الاماسية

 التكتؿ الجديد شركة دايممر كرايسمر لتنتج سيارات تحمؿ اسـ  كرايسمر تتميز صفقة القرف ليصبح اسـ

  .كقد تـ تعييف األلماني ديتر زيتش مديرا لمشركة,, بقكة األداء ك التصميـ العصرم

(mideast.dodge.com.) 

: شركة باليموث- 13

 اسـ  ببليمكث 1928عمى السيارة الصغيرة رايصة الثمف التي أنتجتيا عاـ  أطمقت شركة كرايسمر

أقداـ  صارة عمى الشاطئ الشرقي األمريكي يعتقد األمريكيكف أنيا كانت أكؿ نقطة المستيا كىك اسـ

كاحدة مف أىـ شركات  ببليمكث بعد ذلؾ إلى كتحكلت, أكؿ مجمكعة مف الرىباف كصمكا أمريكا

كقدمت ببليمكث عمى مدل ,  المركز الثاني في مبيعات المجمكعة1938كرايسمر حيث حققت عاـ 

 اتجيت إلى إنتاج ااص بيا أفمف كرايسمر إلى  تاريايا مجمكعة متنكعة مف الطرازات ىي نساة

http://www.ford.om/
http://www.ford.om/
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 ع في األسكاؽ الاميجية تحت اسـ كرايسمر ككذلؾ تقدـ سياراتيا فيمب مذكبدأت بالميني فاف فكياجر اؿ

 (.mideast.dodge.com ).منطقتنا تحت اسـ كرايسمر

: شركة دودج- 14

 4األكلى تحت اسـ دكدج  كفي العاـ التالي قدمت سيارتيا, 1914تأسست شركة دكدج األمريكية عاـ 

 انتقمت 1928سيارات بعد فكرد، كفي العاـ  كبعد ست سنكات مف تأسيسيا أصبحت ثاني اكبر صانع

 كالتي بدكرىا دامت شراكة جديدة بعد اندماجيا مع, حتى اليكـ ممكيتيا إلى كرايسمر التي تمتمكيا

 ايممر كرايسمر ، كيعكد إلى دكدج الفضؿ في إنتاج أكؿ سيارة ركاب متعددة دمرسيدس بنز لتصبح

كمتعددة  كاليـك يتنكع إنتاجيا بيف سيارات الرككب الصغيرة كالرياضية... 1984االستادامات عاـ 

 .كتتميز سيارات دكدج بتصميمات فريدة عف غيرىا مف السيارات األمريكية.. االستادامات

(mideast.dodge.com.) 

 :شركة جيب- 15

كرقتيا  احد فركع كرايسمر األمريكية ك.. كاألداء الشاؽ, االسـ البلمع في عالـ سيارات الدفع الرباعي

الرابحة في سكؽ السيارات الرياضية متعددة االستادامات ااصة بعد الطراز جراند شيرككي الذم تـ 

االستقصاءات الااصة بعالـ السيارات ابلؿ  ااتياره كأفضؿ سيارات الدفع الرباعي في العديد مف

بالجيكش منذ ااتاراىا الجيش األمريكي لتككف سيارة  ، حيث ارتبط اسـ جيب لسنكات طكيمة1999

ثـ اتجيت إلى االستاداـ المدني بعد أف نالت تعديبلت , العالمية الثانية جنكده األكلى ابلؿ الحرب

حققت  ، كقد1970ثـ اشترتيا كرايسمر بكامؿ أسيميا مف شركة كيميس عاـ . أدائيا زادت مف قكة

سيارتيا رانجمر نجاحا كاسعا كمثميا شيرككي ثـ جراند شيرككي ذات المستكيات العالمية مف التجييزات 

 (.www.cararchives.com) .تـ طرح جيؿ جديد منيابعد ذلؾ ك,, ك األناقة

http://www.cararchives.com/
http://www.cararchives.com/
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 شركات المشروبات الغازية األمريكية: ثانياً 

نموذج شركة كوكاكوال األمريكية 

تعد شركة كككاككال أكبر شركة منتجة لممشركبات عمى المستكل العالمي، فباإلضافة إلى مشركب 

كككاككال المعركؼ في جميع أنحاء العالـ تنتج الشركة أربعة مف أصؿ امس عبلمات تجارية األكثر 

، إلى جانب عدة مشركبات أارل مثؿ المشركبات "سبرايت"ك" فانتا"ك" كككا دايت"انتشاران عالميان ىي 

كالقيكة  Iced teaك الػ الدايت كالمشركبات الغازية الافيفة كالمياه المعدنية كالعصائر كالشام 

كمف ابلؿ أكبر نظاـ لتكزيع المشركبات في العالـ، يستمتع المستيمككف في . كالمشركبات الرياضية

كلمزيد مف .  مميار مشركب يكميان 1 دكلة بمنتجات الشركة بمعدؿ يتعدل تقديـ 200أكثر مف 

، حيث أسست (www.coca-cola.com)المعمكمات عف شركة كككاككال يمكف زيارة مكقع الشركة 

كالمكّزع لممشركبات الغير كحكلية في  ـ، تعتبر شركة كككاككال المصنع القيادم ، كالمسّكؽ1886عاـ 

مدينة  عبلمة تجارية، المقر الرئيس لمشركة في 300العالـ ، اعتادت الشركة عمى إنتاج أكثر مف 

كيعتبر أكثر مف  .  دكلة200العالـ في أكثر مف  ليا عمميات تعبئة محمية حكؿ بكالية جكرجيا كأطمنطا

شركة عالمية  الحقيقي لذلؾ  ككنيـ مف داميا يأتي مف اارج الكاليات المتحدة، ك لكف السبب% 70

-www.coca) .الماتمفة المفضمة لممستيمكيف في كؿ مكاف  ترضي األذكاؽاحقيقية، كأف منتجاتو

cola.com) 

 العشريف كما بعده حيث كككاككال تعتبر جزء مشارؾ مف الثقافة كالحضارة األمريكية ابلؿ القرفشركة 

. قمكبيـ  العديد مف الناس يعتبركف ىذه الصكرة قريبة مفالمستيمكيف كتتعمؽ بعاطفة أف صكرة المنتج 

 .القبعات، كاليدايا التذكارية لقد أصبح  شعار  الشركة أك صكرة كككاككال مكجكدة اآلف عمى القمصاف،

 (Allen,1995)تعتبر أحد عكامؿ قكة كككاككال،  (اسميا)بقكة عركفة حيث أف الماركة الـ

http://www.coca-cola.com/
http://www.coca-cola.com/
http://www.coca-cola.com/
http://www.coca-cola.com/
http://www.coca-cola.com/
http://www.coca-cola.com/
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الزجاج ىك أحد  فإف نظاـ تعبئة كككاككال في (Bettman,et. al 1998) باإلضافة إلى ذلؾ كطبقان ؿ

عالمية، كفي نفس الكقت تحقيؽ  عكامؿ قكتيا األساسية، كىذا يمكنيـ مف القياـ بأعماؿ ذات مقاييس

، كمدارة برجاؿ أعماؿ مستقميف، مصّرح ليـ بيع .تقدـ محمي ًن  فنجد شركات التعبئة محككمة محميان

كالمصدر  يكجد لدييا ممكية شبكة التعبئة، الىذه الشركة ، كذلؾ ألف (ككبلء)منتجات شركة كككاككال 

. .(Bettman,et. al 1998) ىك بيع التعاقدات لممعبئيف (العائد)األساسي لداميا 

 شركات التبغ األمريكية: ثالثاً 

 J Reynolds، كشركة رينكلدزلمتبغ Philip Morrisكضمت ىذه الشركات شركة فيميب مكريس 

، كالشركات البريطانية Brown and Williamson براكف ككيميامس كالشركة المشتركة لمتبغ

، كشركة لكريبلرد لمتبغ British American Tobacco Industries المصنعة لمتبغ كاألمريكية

Lorillard Tobacco كالشركة األمريكية لمتبغ ، American Tobacco كمجمكعة ليغت ،

Leggett Group .كىي . حيث أف ليذه الشركات اطط عمى مستكل العالـ، كاستراتيجيات كأنشطة

. تحكم تصريحات حكؿ ما تاطط لو ىذه الشركات لتشكؿ قكة كبيرة مؤثرة في صنع القرار األمريكي

(www.pmdocs.com ك www.rjrtdocs.com ك www.bwdocs.aalatg.com 

ك www.tobaccoarchives.comكwww.lorillarddocs.comك

www.tobaccoresolution.com) 

األمريكية لدييا تاريخ كغير العسكرية العسكرية التجمعات الصناعية ف كبناء عمى ما تقدـ فإننا نرل أ

كمف ىذه المشاريع . طكيؿ مف المشاركة في مشركعات بنية أساسية كبرل لمعديد مف دكؿ العالـ

 كالسيارات كاألسمحة كالتبغ الجديدة في مجاالت المكانئ البحرية كالجكية كاالتصاالت كالبث التميفزيكني

 تمثؿ قطاعات استثمارية جديدة لمعديد مف دكؿ العالـ كتحديدا في منطقتنا كالطائرات كغيرىا التي

http://www.pmdocs.com/
http://www.pmdocs.com/
http://www.rjrtdocs.com/
http://www.rjrtdocs.com/
http://www.bwdocs.aalatg.com/
http://www.bwdocs.aalatg.com/
http://www.lorillarddocs.com/
http://www.lorillarddocs.com/
http://www.tobaccoarchives.com/
http://www.tobaccoarchives.com/
http://www.tobaccoresolution.com/
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 كىنا مف المبلحظ أف ىذه الشركات كالتجمعات الصناعية األمريكية حقيقة ليا تأثير كاضح في .العربية

. صناعة القرار السياسي األمريكي

 



 104 

 
 
 
انخامس انفصم 

 

 االستنتاجات
 
 
 
 
 
 



 105 

الخامس الفصل 
االستنتاجات  

جابات محتممة  إف الباحث كمف ابلؿ الدراسة لمنظرية التي تمت سابقا تكصؿ إلى استنتاجات عامة كا 

كممكنة عمى أسئمة الدراسة المتمثمة في ماىية تأثير كدكر كعبلقة ىذه التجمعات بالقرار السياسي 

: تقسيـ ىذا الفصؿ عمى النحك التالياألمريكي، كلذا فقد تـ 

 

االستنتاجات والرد عمى التساؤالت  : المبحث األول

التجمعات الصناعية عف االستنتاجات العامة لمدراسة فيما يتعمؽ بلمحة المبحث يتناكؿ ىذا حيث 

صناعة القرار السياسي األمريكي كاصائص كأنكاع كعبلقتيا باألمريكية العسكرية كغير العسكرية 

 .عف ىذه العبلقةالمترتبة ىذه اإلدارة كمشاكؿ 
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 المبحث األول

 االستنتاجات وعالقاتيا بالرد عمى التساؤالت الموضوعة 

المبحث الردكد عمى تساؤالت الدراسة كأىـ االستنتاجات التي تكصمنا إلييا فيما ذا نا في قتناكؿلقد 

صناعة القرار السياسي كعبلقتيا باألمريكية العسكرية كغير العسكرية التجمعات الصناعية يتعمؽ ب

 .األمريكي

فإنو يمكف القكؿ أف  :عالقة التجمعات الصناعية األمريكية بالقرار السياسي األمريكي بفيما يتعمقأما 

التاريخ المعاصر عبارة عف ثكرة صناعية كبيرة تتبمكر كؿ يـك حسب المصالح التي تبتغييا الدكؿ 

ىذا  ككتتطمبيا السكؽ العالمية كىذه في حد ذاتيا سياسة إف كانت عمى المستكل الداامي أك الاارجي

يكضح أف التجمعات الصناعية احد ركائز الدكلة إف كانت ممكية عامة أك شركات ااصة فيي احد 

أال أف العالـ يشيد اليـك تنامي  .البلعبيف األساسييف في تحديد االتجاه السياسي االقتصادم لمدكلة

ظاىرة التجمعات العالمية االقتصادية مع حالة االنفتاح كالعكلمة التي تتكاكب مع تزاكج لمعديد مف 

التجمعات االقتصادية العالمية كما يصاحبيا مف تنافس ليذه التجمعات عمى قيادة كحرية التجارة 

كاالقتصاد العالمي كىذا بالطبع مع احتداـ التنافس الدكلي لمداكؿ إلى األسكاؽ العالمية كاجتذاب 

االستثمارات الاارجية كظيكر االقتصاد المعرفي المبني عمى المعمكمات الدقيقة مف ابلؿ انتشار 

التكنكلكجيا المعقدة كالتقنيات الحديثة في جمع كتبكيب البيانات اإلحصائية كاالقتصادية، كعميو فقد 

ااتطت الحككمات طرؽ عدة تقكـ عمى رفع مستكل التفاعؿ بيف ماتمؼ القطاعات االقتصادية كتعزيز 

الكفاءة في األداء لتمكيف المكاطنيف كااصة رجاؿ األعماؿ كالميتميف بالشؤكف االقتصادية مف مكاكبة 

ىذه التطكرات مف أجؿ استغبلؿ فرص االستثمار المتاحة كتعزيز أسكاؽ المنتجات الحالية كفتح أسكاؽ 

كمف ابلؿ ما تقدـ فانو ىناؾ عبلقة متبادلة بيف السياسة كالحكـ كاالقتصاد . جديدة لمصادرات

ىنالؾ العديد مف دكؿ العالـ التي ، حيث انو فالسياسة ىي تعبير مكثؼ عف االقتصاد كالعكس صحيح
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. تجمع بيف ىذه العبلقة كعمى رأسيا الدكؿ الرأسمالية الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية تحديدان 

(Adam Segal, 2004).  

تأتي زيارة ": كفي ىذا السياؽ فاف التحركات األمريكية كميا تدعـ ىذه السياسة كعمى سبيؿ المثاؿ

 أكتكبر 23 إلى 17إلفريقيا ابلؿ الفترة مف - كزيرة الاارجية األمريكية -السيدة مادليف أكلبرايت 

تجاه دكؿ عدة في في سياؽ عممية التقكيـ المستمرة التي تكلييا اإلدارة األمريكية لسياستيا ، ـ1999

غينيا :  ست دكؿ ىيتالجكلة اإلفريقية التي شمؿكانت تمؾ  منذ انتياء الحرب الباردة؛ إذ اإفريقي

ئيا ىذا المنصب- كسيراليكف كمالي كنيجيريا ككينيا كتنزانيا   ثالث زيارة تقكـ بيا كزيرة الاارجية منذ تبكُّ

ذا أاذنا بعيف االعتبار جكلة الرئيس . آنذاؾ كمينتكف اإلفريقية ابلؿ الفترة مف األمريكي األسبؽ بيؿ كا 

غانا كأكغندا كركاندا كجنكب :  دكؿ إفريقية ىيعدةالتي شممت  - 1998 أبريؿ 2 مارس إلى 23

تجاه إفريقيا، كىك األمريكية التَّضح لنا بجبلء أف ثمة تكجيان جديدان لمكاليات المتحدة - إفريقيا كالسنغاؿ 

لقد آف األكاف ألف يضع األمريكيكف : "كمينتكف نفسو أثناء زيارتو لغانا بقكلوبيؿ ما عبر عنو الرئيس 

 كفي ىذا السياؽ أيضا استمرت اإلدارات األمريكية المتعاقبة في ". إفريقيا الجديدة عمى قائمة اريطتيـ

االىتماـ بأفريقيا كىذا ما قامت بو أيضا إدارة جكرج بكش االبف حاليا لتنفيذ ىذه السياسة كاالستمرار 

كتفترض عممية تحميؿ جكلة السيدة أكلبرايت اإلفريقية ضركرة . بيا كىذا دليؿ لمتأكيد عمى ما تقدـ

التعرؼ عمى طبيعة محددات السياسة األمريكية تجاه إفريقيا بصفة عامة، كمنذ نياية الحرب الباردة 

ككذلؾ تحديد مبلمح التكجو األمريكي الجديد في إفريقيا كأبعاده السياسية كاالقتصادية . بصفة ااصة

 ". كاإلستراتيجية

أف التغيُّرات الييكمية التي شيدىا النظاـ الدكلي منذ انتياء الحرب الباردة كىنا أصبح مف الكاضح عمى 

كانييار االتحاد السكفيتي قد دفعت بصانعي القرار في الكاليات المتحدة األمريكية إلى إعادة تقكيـ 

كعمى الرغـ مف تبايف االتجاىات كاألفكار المطركحة . كترتيب منظكمة مصالحيـ كأكلكياتيـ القكمية
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فإف ثمة اتفاقان عمى - بما في ذلؾ تمؾ الااصة بقادة الرأم في المجتمع األمريكي - في ىذا الصدد

كفي ىذا السياؽ . ضركرة دفع كدعـ دكر كمكانة الكاليات المتحدة األمريكية في شتى أنحاء المعمكرة

يمكف القكؿ بأف تزايد تيميش القارة اإلفريقية في منظكمة التفاعبلت الدكلية قد سمح لبعض دكائر صنع 

القرار في اإلدارة األمريكية الممتزمة بنشر القيـ كالمبادئ األمريكية بطرح رؤية أمريكية جديدة تجاه 

إفريقيا ترمي إلى دمج القارة في منظكمة االقتصاد العالمي كتحكيؿ قناعاتيا األيديكلكجية صكب مبادئ 

ـ استحكذت اعتبارات الحرب الباردة عمى اىتمامات 1989كمف الجمّي أنو قبؿ عاـ " ".الفمسفة الميبرالية

كلعؿ السياسة . صانعي القرار األمريكي، حتى إنيا غطَّت عمى غيرىا مف األىداؼ كالمصالح األارل

األمريكية تجاه إفريقيا تعد اير مثاؿ عمى ذلؾ، فالرئيس جكف كيندم الذم أبدل تعاطفان ممحكظان مع 

القكل الكطنية المناىضة لبلستعمار في إفريقيا البرتغالية كقؼ مكتكؼ اليديف بسبب االىتماـ األمريكي 

كبالمثؿ فإنو عمى الرغـ مف األساس غير األابلقي لنظاـ التفرقة . بقكاعد حمؼ الناتك في المنطقة

العنصرية في جنكب إفريقيا كتزايد المعارضة الشعبية لو دااؿ المجتمع األمريكي لـ يستطع الرئيس 

ريجاف أف يكاجو بحسـ حككمة بريتكريا العنصرية بسب اشيتو مف تزايد نفكذ المد الشيكعي في 

أما كقد تغيرت األكضاع الدكلية كاإلقميمية بزكاؿ مناخ الحرب الباردة كظيكر الكاليات . المنطقة

المتحدة األمريكية كقكة عظمى تحاكؿ بسط ىيمنتيا عمى النظاـ الدكلي الجديد، فإف الاطكط اإلرشادية 

التي كانت تحكـ الرؤية األمريكية قد كلت كراح أكانيا كظمت اإلدارة األمريكية تبحث عف رؤية جديدة 

 .(http://www.islamonline.net)." تؤسس لعبلقاتيا مع إفريقيا

كليس بااٍؼ أف قائمة المصالح كاألىداؼ القكمية التي كانت تشكؿ محددان لمسياسة األمريكية تجاه 

 : إفريقيا اشتممت عمى أربع قضايا أساسية ىي

 .(أم كجكد اليكـ لـ يعد ليذا التيديد)احتكاء الشيكعية  .1

 .(تيديد جدم ليذه الاطكط ال يكجد)حماية اطكط التجارة البحرية  .2
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 .الااـ الكصكؿ إلى مناطؽ التعديف كالمكاد .3

 .تمؾ الااصة بالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف دعـ كنشر القيـ الميبرالية، كالسيما .4

ذا كانت ابرة العبلقات األمريكية اإلفريقية منذ الستينيات تعكس رؤل أمريكية متباينة تجاه القارة  كا 

اإلفريقية كالتي تجسد غياب الرؤية الشاممة كالمتكاممة بشأف مكقع إفريقيا في عممية صنع السياسة 

كأيان كاف األمر فإنو يمكف " ".الاارجية األمريكية فإف نياية الحرب الباردة قد أحدثت تغيرات جذرية

القكؿ بأف المتغيرات الدكلية الجديدة التي سارت باتجاه العكلمة األمريكية أفضت إلى إعادة تكجيو 

السياسة األمريكية نحك إفريقيا مف ابلؿ التركيز عمى دبمكماسية التجارة كأداة لبلاتراؽ باإلضافة إلى 

سعت إدارة  ـ؛ حيث1998كقد اتضحت مبلمح ىذه السياسة منذ بداية عاـ . دعـ قادة أفارقة جدد

  .(http://www.islamonline.net) .كمينتكف إلى تأسيس شراكة أمريكية إفريقية جديدة

اضعت السياسة اإلفريقية لمكاليات المتحدة في مرحمة ما بعد الحرب الباردة لعممية تقكيـ كىنا فقد 

عادة ترتيبيا ألكلكياتيا كأىدافيا كال يافى أف عممية التقكيـ كالتمحيص تمؾ دفعت إلييا مجمكعة مف . كا 

 : العكامؿ كالمتغيرات لعؿ مف أبرزىا

التي تقكـ عمييا العبلقات األمريكية اإلفريقية في عصر  ازدياد أىمية المرتكزات اإلستراتيجية -

الثابتة مثؿ المكقع اإلستراتيجي لمقارة كالثركات الطبيعية  فالمحددات. العكلمة األمريكية

ا إلى التككيد عمى أىمية إفريقيا في منظكمة السياسية الككنية  كاطكط التجارة تدفع دكمن

 .لمكاليات المتحدة

كالتي ظمت مسيطرة فترة طكيمة؛ حيث طرأ تغيُّر مممكس  تغيُّر الصكرة الذىنية الااصة بإفريقيا -

أضؼ إلى . فيما يتعمؽ بسياسات التحرر االقتصادم، كىذا بالقطع مف كجية النظر األمريكية

ذلؾ أنو قد كصؿ إلى السمطة عدد مف القيادات الجديدة التي حاكلت أف تدعـ أكاصر العبلقة 
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كقد كاكب ذلؾ تزايد االىتماـ األمريكي بغزك األسكاؽ اإلفريقية .  األمريكيةمع الكاليات المتحدة

 .نحك سبعمائة مميكف نسمة التي تضـ

بشأف المشكبلت كالصراعات التي تعاني منيا مناطؽ  تغير رؤل كتصكرات اإلدارة األمريكية -

فقد أدركت . اإلفريقي كمنطقة البحيرات العظمى كشرؽ إفريقيا معينة في إفريقيا مثؿ الجنكب

األمريكي أىمية تحقيؽ االستقرار كاألمف كتدعيـ فرص النمك  بعض مراكز صنع القرار

 .يادـ المصالح األمريكية الحيكية في المنطقة االقتصادم في إفريقيا بما

إفريقيا؛ حيث أضحت الحككمة الفرنسية تسعى إلى انتياج  إعادة تقكيـ السياسة الفرنسية في -

في اجتماعات القمة الفرنسية اإلفريقية الفرانكفكنية التي  سياسة أكثر قارية، كىك ما تمثؿ

بالفرنسية في نفس الكقت الذم اقتنعت فيو اإلدارة األمريكية  أصبحت تضـ دكالن غير ناطقة

 ."التي تنتيجيا القكل األكركبية الكبرل قد أافقت بأف سياسة المساعدات

نستطيع مف ابلؿ تحميؿ الاطاب السياسي لكبار المسئكليف في اإلدارة األمريكية أف نشير إلى ىدفيف 

 : مف كجية نظرىـ كىمارئيسييف 

كيتمثؿ في دفع عممية االندماج اإلفريقي في االقتصاد العالمي، كلدعـ ىذه الغاية فإف : اليدف األول

:  اإلدارة األمريكية تعمؿ عمى ثبلثة محاكر دكلية أساسية ىي

المالية  اإلفريقية التي تقـك عمى إنياء مرحمة تمقي المساعدات تطبيؽ مفاىيـ الشراكة األمريكية -

حبلؿ مرحمة التبادؿ  .التجارم محميا، إضافة إلى تشجيع االستثمارات األمريكية في القارة كا 

الديمقراطي كفقنا لمتصكر األمريكي، كالسيما في المناطؽ  دعـ النظـ التي تأاذ بمفاىيـ التحكؿ -

 .بالنسبة لممصالح األمريكية في القارة ذات األىمية اإلستراتيجية

نياء حركب - التطيير العرقي بما يحقؽ األمف كاالستقرار كفقنا  العمؿ عمى منع الصراعات كا 

 .لمنظكر المصمحة القكمية األمريكية
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كعمي ذلؾ . كيتمثؿ في حماية المصالح األمريكية الحيكية، كالسيما االعتبارات األمنية: اليدف الثاني

فإف اإلدارة األمريكية تكلي اىتمامنا كبيرنا لقضايا انتشار األسمحة، كدعـ بعض الدكؿ ألنشطة تقع في 

إطار التصكر األمريكي لئلرىاب، كثمة قضايا أارل محؿ اىتماـ أمريكي مثؿ منع تدفؽ المادرات 

كمف البلفت لمنظر حقنا أف مساِعدة كزيرة الاارجية األمريكية لمشئكف  .كالجريمة الدكلية كانييار البيئة

اإلفريقية السيدة سكزاف رايس قد أكدت عمى أف جكلة أكلبرايت األايرة في إفريقيا تسعى إلى تقكيـ 

 .المبادرات كالسياسات اإلفريقية عمى ضكء اليدفيف السابقيف

يمكف إبراز أىـ مبلمح السياسة األمريكية تجاه إفريقيا في ثبلثة مجاالت أساسية تشتمؿ عمى كبذلؾ 

 :القضايا األمريكية الكبرل في إفريقيا، كذلؾ عمى النحك التالي

يمكف تممُّس أىداؼ التحرؾ االقتصادم األمريكي الجديد في إفريقيا مف ابلؿ : المجال االقتصادي

تعزيز العبلقات االقتصادية لمكاليات المتحدة مع "ـ بعنكاف 1997التقرير الذم صدر في منتصؼ عاـ 

كقد أكصى التقرير . حيث أعده فريؽ مستقؿ مف الابراء بتكميؼ مف مجمس العبلقات الاارجية" إفريقيا

بأف تككف الكاليات المتحدة األمريكية في مقدمة الدكؿ الصناعية الكبرل لبلستفادة مف الفرص الجديدة 

كاستنادنا إلى ذلؾ عممت اإلدارة األمريكية بدأب شديد عمى إدماج إفريقيا في االقتصاد . في إفريقيا

 :العالمي مف ابلؿ

سياسات اقتصادية ناجحة كىك األمر الذم يحقؽ نمط  تشجيع الدكؿ اإلفريقية عمى انتياج -

ا أفضؿ لمتجارة كاالستثمارات األمريكية في القارة التنمية المستدامة بما يامؽ في  .النياية فرصن

الذم كافؽ عميو الككنجرس في إطار تحقيؽ الرؤية  قانكف النمك كالفرص في إفريقيا، كىك -

 . األمريكية الجديدة حكؿ إفريقيا

إفريقيا؛ إذ ال يافى أف الرؤية األمريكية الجديدة التي ترفع  سياسة المساعدات األمريكية تجاه -

المساعدات ال تعني إلغاء أك تافيض المساعدات األمريكية المقدَّمة  شعار التجارة بدالن مف
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-تركز عمى مبدأ المساعدة مف أجؿ دعـ جيكد اإلصبلح االقتصادم كالسياسي  لمقارة، كلكنيا

 .ةفي المنطؽ حسب المتطمبات

اإلقميمية في إفريقيا، مثؿ جماعة تنمية الجنكب اإلفريقي  االستفادة مف التجمعات االقتصادية -

". األككاس"االقتصادية لغرب إفريقيا  كالجماعة ،"السادؾ"

(http://www.islamonline.net.) 

اآلف أكثر مف أم كقت مضى إلى العمؿ الحاجة : كىنا تؤكد اإلدارات األمريكية عمى سياسة مفادىا

عطاء نمكذج قيادم لمتعاكف العالمي المشترؾ  ليست الدكلة الكحيدة التي تسعى لتطبيؽ أفريقياك. سكيان كا 

فيناؾ أيضا . إصبلحات اقتصادية ىيكمية كي تطكر قدراتيا التنافسية في االقتصاد العالمي الراىف

 السياسة األمريكية مرتبطة بالشركات كالتجمعات ك ية،مريؾالكاليات المتحدة األتحديات ااصة ب

المحافظة عمى كبالتالي كيؼ يمكف صانعي السياسات األمريكية  مف رمتحدم كبالتي تكاجو الصناعية 

االبف الذم يرل باف الرئيس بكش كما أعمنت عنو إدارات كثيرة منيا اإلدارة الحالية كدكر ىذا األداء، 

الكاليات المتحدة تمكيف جؿ أ، مف تحديات االقتصادية بعيدة المدلاؿلديو برنامج قكم يركز عمى 

. بعيدة المدلة  زمنيفتراتيمتد إلى كىذا بالطبع قد  مف التنافس في االقتصاد العالمي يةمريؾاأل

(www.usa.gov/) .

 لؤلسمحة التقميدية الكبرل مثؿ الطائرات الحربية كالدبابات 1991 حجـ االستيراد العالمي في عاـ ازداد

ااصة مع تردد الدكؿ المستكردة ك كغير ذلؾ مف تسمح ثقيؿ ، ليذا سارعت شركات السبلح الكبرل 

 زيادة بدت ككأنيا ال تساعد عمىم إنجاز صفقات مجزية في ظؿ أكضاع دكلية إؿتقميديا لمسبلح 

كحتى تحافظ عمى سكؽ رائجة لمسبلح، عمدت شركات كمصانع . معدالت اإلنفاؽ عمى التسمح

في " بسيناريكىات التيديد الذم قد يكاجو األمف القكمي"كسماسرة السبلح إلى تسكيؽ ما أصبح يعرؼ 

البمداف الماتمفة، كىي سيناريكىات ماتمقة ىدفيا بث الذعر كسط المناطؽ اإلقميمية التي تعكدت عمى 
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كبالتالي الضغط غير المباشر عمى الحككمات لبلناراط في صفقات تسمح ، الحركب كاالضطرابات

ال أحد يعرؼ مصدرىا )ضد أاطار كتيديدات محتممة " الدفاع عف األمف القكمي"كبرل مف أجؿ 

 .(كعمى رأسيا الكاليات المتحدة،  إال الدكؿ الغربية الكبرل،بالتحديد

(http://www.islamonline.net). 

كاف مف نتائج الحرب العالمية الثانية أنيا أفرزت كضعا دكليا جديدا تمثؿ في بركز قكتيف لقد 

متيف ىيمنتا عمى العالـ الذم انقسـ آنذاؾ إلى معسكر غربي بزعامة الكاليات المتحدة األمريكية معظ

في مكاجية معسكر شرقي بزعامة االتحاد السكفيتي، ككاف لممنطقة العربية نصيب كافر مف التنافس 

بيف الكتمتيف في سنكات الحرب الباردة، حيث حاكلت كؿ منيما استقطاب الدكؿ العربية لصالحيا عبر 

عقد االتفاقيات العسكرية كاالقتصادية، كبحمكؿ أكاار السبعينات كأكائؿ الثمانينات كانت الكاليات 

المتحدة األمريكية قد نجحت في احتكاء االتحاد السكفيتي في المنطقة كاحتكرت االتفاقيات العسكرية 

كمنذ منتصؼ التسعينات تحتؿ الكاليات المتحدة األمريكية المكانة األكلى عمى  .الضامة لصالحيا

تعد شركات السبلح األمريكية ىي ىائمة حيث اإلطبلؽ في مجاؿ تجارة السبلح الدكلية بحجـ مبيعات 

ىيد مارتف التي تجاكزت مبيعاتيا سنة  المسيطر األكؿ عمى سكؽ السبلح  فيناؾ مثبل شركة لكؾ

(.  (http://www.aljazeera.net. مميار دكالر17.6 ما قيمتو 1999

 1945ارجت الكاليات المتحدة األمريكية مف الحرب العالمية الثانية كزعيمة لما أطمؽ عميو عاـ لقد 

عززت   كانت النابة المنفذة في الكاليات المتحدة األمريكية قد1950اسـ العالـ الحر، كبحمكؿ عاـ ، 

المحدؽ بالعالـ ، في  مف سيطرتيا عمى القرار الرسمي ، مف ابلؿ تضايـ العدكاف الشيكعي السكفييتي

مدمران مف الحرب، التي فقد فييا أكثر  حممة دعائية تعمدت تجاىؿ حقيقة أف االتحاد السكفييتي ارج

لـ يكف ستاليف في . معظـ الصناعات السكفييتية   مميكف سكفييتي حياتيـ ، كُدمرت ابلليا22مف 

الكاقع أف معظـ األمريكييف كانكا . الكاليات المتحدة كضع يسمح لو بشف حرب عالمية جديدة ضد
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مف  حقائؽ العالـ ، فابلؿ أشير مف إلحاؽ اليزيمة بالياباف كألمانيا اليتمرية، كبدالن  غائبيف تمامان عف

يعيشكف مجددان ىاجس  مكاجية السبلـ كالعكدة لمحياة الطبيعية، كجد معظـ األمريكييف العادييف أنفسيـ

الحرب الباردة ، التي دامت حكالي  التيديد مف قبؿ عدك جديد أكثر اطكرة مف سابقو، كبذلؾ تككف

كالمتتبع لمرأسمالية األمريكية . يبدك في الظاىر عدة عقكد ، قد بدأت بسبب الشيكعية أك ىذا ما كاف

نفذة بقيادة الجماىير المشغكلة تتبحث عف عدك حقيقي أك كىمي لتقـك النابة الـ منذ بداياتيا، يجد إنيا

 عيشيا إلى حركب تغذم صناعاتيا العسكرية، كتتيح الفرصة ألصحاب الماؿ في الػككؿ ستريت بمقمة

 مع ك.الشيكعية، حتى تـ البحث عف عدك جديد ىك اإلسبلـ في ىذه األياـ كما إف تـ دحر. ضباإلقرا

 حمكؿ الامسينات، كانت الكاليات المتحدة األمريكية قد دامت مرحمة اقتصاد الحرب التي ستطكؿ،

األمريكية  مثؿ ىذه الحجج األابلقية ادمت في الكاقع األىداؼ. كذلؾ باسـ الدفاع عف الديمقراطية

يييمنكف عمى السياسة  إلى حد كبير، حيث سمحت لمكاليات المتحدة كلرمكز الماؿ كالصناعة ممف

السياسي العالمي، بؿ سياسات لـ تكف  الاارجية، األمريكية بتنفيذ سياسات غير مسبكقة في التاريخ

في  ؼ.العالـ، بما فييا اإلمبراطكرية البريطانية مف قبؿ لتاطر عمى باؿ الناب السياسية الحاكمة في

الحرب الككرية كانطبلؽ الحممة المكارثية ضد الشيكعية، كتحكؿ األمريكييف إلى   أم بعد1955عاـ ، 

ليطمؽ  ميككسيف بمااكؼ الحرب النككية، ارج عالـ نفساني ينتمي لمنابة السمطكية األمريكية، أناس

باالعتبار عددان مف العكامؿ  تحميبلت زعـ فييا بأف كسب الرأم العاـ إلى جانبو يتطمب مف القائد األاذ

حفظ الذات كالطمكح كالكبرياء، كحب العائمة كاألطفاؿ، : النفسية المؤثرة في تشكيؿ المكاقؼ مثؿ

الناس إلى  لكطني كالمحاكاة كالرغبة في القيادة، كالحفاظ عمى الثقة بالنفس، كما يحتاج معظـ اكالشعكر

السياسية األمريكية بعد الحرب الدكر  كقد أدركت النابة. الشعكر بصحة ما يعتقدكنو حياؿ أم شيء

األفكار المطمكبة في األكساط العامة، كتكجيييـ لما فيو  الذم يمكف أف يمعبو عمماء النفس في تسكيؽ

األكؿ، فكاف أف عمدت إلى تبني عمماء النفس كالتقنيات السيككلكجية لتشكيؿ  ادمة النابة في المقاـ
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الديمقراطية مجرد كممة مفيدة   السياسية، ُتعدة لمناب أما بالنسبة.الناس كمكاقفيـ كالتبلعب بيـ أفكار

قميمة مف رجاؿ الماؿ كالصناعييف، الذيف  تافي تكجيو األحداث كالسيطرة عمييا مف قبؿ فئة سمطكية

كفي قمب النابة ىذه التي احتكرت القرارات بعد . يسيطركف عمى الصناعات العسكرية كالنفطية

كبعد ذلؾ قرر الرئيس  رالثرية، ككاف عمى رأسيا عائمة رككفؿ الحرب، كانت ىناؾ بعض العائبلت

 فإف ميمتو المجمس،كطبقان لقرار إنشاء  ." اإلستراتيجية النفسية"تركماف تشكيؿ ما عرؼ بمجمس 

 نفسية،  عممياتعمييا، ضمف إطار السياسات القكمية المتعارؼ كتنفيذ،تنسيؽ  " الرسمية كانت

كتقييـ الجيكد النفسية   كرسـ السياسات كالبرامج الااصة بتنسيؽالقكمية،كتحقيؽ األىداؼ النفسية 

اإلستراتيجية النفسية، تعطي فكرة عف الفرصة  مثؿ ىذه العبارات في كصؼ ميمة مجمس. "القكمية

كاف  كىنا فقد .1951تكجيو الرأم العاـ األمريكي منذ العاـ  المتاحة لؤلجيزة السرية في السيطرة عمى

كاتاذ المجمس مقران لو . 1951غكردكف غرام أكؿ مف تكلى رئاسة مجمس اإلستراتيجية النفسية عاـ 

اسـ ىنرم كيسنجر كمستشار   برز1952كفي عاـ  .إيو. آم. الػسيCIA البداية ضمف مبنى  في

رككفمر، كما أف غرام ككيسنجر كانا  شاب لرئيس المجمس، كالذم كاف كقتيا يعمؿ مستشاران لعائمة

 كتأكيدا عمى .إحدل منظمات النابة في نيكيكرؾ عضكيف في مجمس العبلقات الاارجية، التي كانت

 كتب الركائي البريطاني جكرج 1984الصادرة عاـ ،  " الاياؿ " في ركايتو المشيكرة المعنكنةذلؾ ك

يسيطر عمى الناس مف ( كيعني بو الحككمة)" األخ األكبر"إف  : "يقكؿ George Orwell ؿأكركم

كىك تمامان ما فعمو مجمس العبلقات  ."ابلؿ التبلعب النفسي الكفيؿ بالتحكـ بأحاسيس اآلاريف

كفي كقت الحؽ، تـ تغيير اسـ المجمس . الجديد في الامسينات الاارجية كمجمس اإلستراتيجية النفسية

في محاكلة لمتافيؼ مف التساؤالت التي أحاطت بالمجمس مسئكال عف  إلى مجمس تنسيؽ العمميات

الدفاع كالاارجية كمجمس األمف القكمي كصكالن إلى  التنسيؽ بيف اإلدارات الحككمية الماتمفة، مف كزارة

 CIAإيو ، كمف ابلؿ عبلقاتو بمجمس العبلقات الاارجية ككسائؿ اإلعبلـ كاألكساط. آم. الػسي 
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كاإلدارة الجديدة التي تـ  الشعبية األمريكية، كاف المجمس بمثابة ماكينة الحرب النفسية لمنابة الحاكمة،

السيككلكجي التي ظيرت في الحرب العالمية  تطكيرىا مف كاقع األبحاث النفسية ككسائؿ التبلعب

النفسية لممجمس، في تسكيؽ اططيـ الااصة بالييمنة األمريكية عمى  كاعتمد ماططك الحممة .الثانية

كبالحرية كالكطنية،  اإليماف باهلل كبالفرد "الباردة، عمى شحف الناس بشعارات مثؿ العالـ ابلؿ الحرب

ككانت ىناؾ نابة صغيرة تحركيا دكافع الطمع كحب السمطة، ىي التي تتحكـ . "كبعالـ يسكده السبلـ

اإلعبلـ كالقكة العسكرية لمقكة األعظـ في العالـ، كىي الكاليات  بالبنكؾ الرئيسية كالصناعات ككسائؿ

 ىؤالء عمى قناعة تامة بأف الحرب أكثر فائدة ليـ كألصدقائيـ مف السبلـ، كليذا السبب كاف. المتحدة

التكتر كتعزيز  كا إلى التبلعب النفسي كالعمميات السرية ككسائؿ أارل عدة، لئلبقاء عمى أجكاءألج

 تيديد جاد مف قبؿ عدك أجنبي فطالما كاف ىناؾ. اقتصاد الصناعة العسكرية منذ أكائؿ الامسينات

التمكيح بو كتذكير الناس بو طكاؿ الكقت، فإف معظـ األمريكييف الاائفيف  ، يمكف"الشيكعية السكفييتية"

أمانان  أكثر  "كضع االستعداد لمقبكؿ بالتضحيات كالحركب مف أجؿ جعؿ العالـ يصبحكف في

الديمقراطية  كاستكماال لمتكجو األمريكي تحاكؿ السياسة األمريكية استاداـ الديمقراطية، ؼ".ةلمديمقراطي

األمريكية التي تسكؽ عالميا، كمؤارا عربيا، ىي في حقيقة األمر غطاء لمصالح تحالؼ بيف بضع 

شركات كبرل، ال يتجاكز عددىا أصابع اليد الكاحدة، تسيطر عمي سكؽ السبلح كالبتركؿ في العالـ، 

. كبيف جماعات الضغط الييكدية القكية، كبيف عناصر تسعى إلي تكفير غطاء ثقافي لؤلغراض الافية

 .(2007 . ع،زلكـ)
 

 .؟األمريكية أن تؤثر في القرار السياسي األمريكي كيف يمكن لمشركات الصناعيةإلى أما بالنسبة 

تحتؿ الكاليات المتحدة األمريكية المكانة األكلى عمى اإلطبلؽ في مجاؿ تجارة السبلح الدكلية، حيث 

 كقعت الكاليات المتحدة األمريكية عقكدا 2004تمد معظـ حمفائيا باألسمحة كالعتاد الحربي، ففي العاـ 

مف عقكد التسمح في جميع أنحاء العالـ ،  % 33.5 مميكف دكالر أك ما يمثؿ 400 مميار ك12قيمتيا 
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كتمعب شركات األسمحة أك ما يعرؼ بالمجمع الصناعي الحربي دكرا اطيرا في رسـ السياسة 

اإلستراتيجية لمكاليات المتحدة األمريكية كعمى صنع القرار في البيت األبيض، كمنذ استبلـ الرئيس 

 انضـ لممجمع الصناعي االحتكارات 2001بكش االبف مقاليد الحكـ في البيت األبيض في يناير 

البتركلية الكبرل في الكاليات المتحدة، كأصبح المجمع الصناعي العسكرم البتركلي كحميفو المكبي 

 .الييكدم كعناصر اليميف المحافظ ىك المسيطر األكؿ عمى صنع القرار السياسي في البيت األبيض

(.  (http://www.aljazeera.net.لندف.كامبريدج ريفيكز بكؾ . تجارة السبلح:باركز،غيدكف).

(http://www.islamonline.net). 

تممؾ الكاليات المتحدة األمريكية عمى األقؿ مائتي شركة عمبلقة متاصصة في أىـ الصناعات كأيضا 

كىذه القكة االقتصادية . في أمريكا كالتي تشمؿ صناعات الدفاع، االلكتركنيات، كالبتر ككيميائية كالنفط

كالسياسية مجتمعة ىي التي تككف القكة األمريكية المييمنة عمى العالـ، كال يمكف الفصؿ بينيـ في 

المصالح أك الرغبة في السيطرة عمى السكؽ العالمية، فالمفيـك السياسي في العالـ قد تغير، كأصبحت  

، مف ىذا المنطمؽ تمسكت الكاليات "دكلة السكؽ"اصطبلح بسيط لمفيـك سياسي كبير اسمو " العكلمة"

، كتشير التقديرات إلى أف المجمع "الدفاع كالنفط، كرأس الماؿ"المتحدة األمريكية بالصناعات الثبلث 

بعدة الصناعي األميركي سيستفيد بعد حرب العراؽ كأفغانستاف مف مشتريات ابلؿ عشر سنكات قادمة 

معدات مف اإلدارة األمريكية، باإلضافة إلى اطط جديدة لتطكير أسمحة كتريميكنات مف الدكالرات 

فمف بيف مائة شركة كبرل لمسبلح في العالـ ىناؾ سبعة كأربعيف شركة أمريكية . تكنكلكجية جديدة

 .لصناعة السبلح تسيطر عمى السكؽ العالمي

 االقتصاد األمريكي وتجارة السالح

يشير عدد مف الابراء إلى أف حركب أمريكا تأتى عادة بعد حالة رككد اقتصادم اانؽ تضرب 

 حيث سبقتيا حالة أزمة 1991االقتصاد األكبر في العالـ، فقد جاءت حرب الاميج الثانية بعد العاـ 

http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
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كاضطراب كرككد عاشتيا الكاليات المتحدة، كبالمثؿ الحرب عمى أفغانستاف كاحتبلؿ العراؽ حيث 

كتناؿ . 2002كصمت المؤشرات االقتصادية األمريكية إلى أدنى نسبة ليا في الشيكر األايرة مف العاـ 

شركات تصنيع األسمحة األمريكية كصيانتيا الحصة األكبر في عمميات بيع كتصدير األسمحة 

األمريكية إلى العالـ، باإلضافة إلى عممية إعادة بناء الجيش العراقي بعد الحرب، كتسميح جيكش دكؿ 

 مميار دكالر عمى قطاع 2,91 كحده ما يقارب 2005المنطقة، فعمى سبيؿ المثاؿ أنفقت قطر في العاـ 

الدفاع مقارنة مع مميار دكالر سنكيا أكائؿ تسعينات القرف الماضي، معظـ ىذا المبمغ ذىب لازينة 

 .شركات السبلح األمريكية

مف % 65)كمنذ اكتشاؼ النفط العربي، كالمازكف االستراتيجي الذم يتمتع بو كىك األعمى في العالـ 

، حرصت الكاليات المتحدة األمريكية عمى ضماف استمرار تدفؽ النفط العربي إلييا (االحتياطي العالمي

عبر ربط منطقة الاميج العربي كااصة السعكدية باتفاقات اقتصادية كعسكرية اليدؼ منيا في النياية 

كمف الجدير بالذكر أف الكاليات المتحدة .احتكار النفط ك ضماف سكؽ استيبلكية لبضائعيا كأسمحتيا 

مف استيبلكيا ىك مف النفط % 65-60مف النفط العالمي حيث أف % 30األمريكية تستيمؾ ما قيمتو 

 .المستكرد الذم يأتي معظمو مف الدكؿ العربية كااصة السعكدية

كلتكضيح مدل أىمية بتركؿ الشرؽ األكسط بالنسبة لمكاليات المتحدة، يمكف الرجكع إلى ما جاء في 

إن حرمان الواليات " : كالذم جاء فيو1982احد تقارير لجنة الميزانية بالككنجرس األمريكي عاـ 

المتحدة األمريكية من بترول السعودية وحدىا لمدة عام واحد سيترتب عميو انخفاض في إجمالي 

 بميون دوالر، وارتفاع معدل التضخم ولعل في ذلك ما يؤيد 272الناتج القومي األمريكي بمقدار 

صحة القول بأنو ال توجد دولة من بين دول العالم تعادل السعودية من حيث أىميتيا اإلستراتيجية 

  ".واالقتصادية بالنسبة لمواليات المتحدة
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مما الشؾ فيو أف  ولكن السؤال الذي يطرح نفسو ما عالقة البترول العربي بالسالح األمريكي؟

 كما تبعو مف ارتفاع ىائؿ في أسعار البتركؿ ابلؿ 1973الحظر البتركلي العربي إباف حرب أكتكبر 

، أدل إلى تضاـ ثركات الدكؿ ( دكالر40 دكالرات تقريبا لمبرميؿ الكاحد  إلى 3مف )عقد السبعينات 

 مميار دكالر مف 500، فقد حصمت الدكؿ العربية البتركلية عمى ما يزيد عمى % 400البتركلية بنسبة 

الفكائد النفطية حتى نياية الثمانينات، كقد زادت تمؾ األرصدة النقدية اليائمة مف العمبلت الدكلية القابمة 

لمتحكيؿ، مف أىمية المنطقة العربية لدل اقتصاد الكاليات المتحدة األمريكية كشركات السبلح كحاكلت 

الكاليات المتحدة األمريكية استرداد الجزء األكبر مف ىذه األرصدة في إطار ما يعرؼ بعممية إعادة 

 ، حيث اعتبرت الكاليات المتحدة األمريكية  Petrodollars Recycling تدكير األرصدة البتركلية

المنطقة العربية عامة كالاميج العربي ااصة سكقا استيبلكية لمبضائع األمريكية تضمف دكراف آلة 

 :الصناعة األمريكية، كاتبعت في ذلؾ عدة أساليب أىميا

ربط اقتصاديات تمؾ الدكؿ باالقتصاد الرأسمالي العالمي، كالتأثير في اليياكؿ اإلنتاجية في  -

تمؾ الدكؿ بيدؼ دعـ القطاع الااص المحمى كبناء نظـ اقتصادية تقـك عمى أسس رأسمالية 

 .كمف ثـ تصبح تبعية تمؾ الدكؿ لمنظاـ الرأسمالي الدكلي أمرا ال مفر منو

ذكاء حدة  - محاكلة امؽ نكع مف التكتر السياسي كعدـ االستقرار في الشرؽ األكسط كا 

الصراعات اإلقميمية بيدؼ فتح أسكاؽ لتصريؼ األسمحة األمريكية كمف ثـ استنزاؼ األرصدة 

النقدية البتركلية، كتعد الحرب العراقية اإليرانية اكبر مثاؿ عمى ذلؾ فقد ثبت أف الكاليات 

المتحدة األمريكية تزكد الطرفيف بالسبلح سكاء العراؽ بشكؿ مباشر، أك إيراف بشكؿ غير 

 .(فضيحة ككنترا جيت)مباشر 

كمف المبلحظ انو كمما ارتفعت أسعار النفط كمما سارعت كاشنطف إلى استنزاؼ العكائد النفطية 

 .المرتفعة بعقد صفقات ايالية مع الدكؿ الاميجية
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كىكذا نجد أف اإلدارة األمريكية قد عمدت عمى امتصاص فائض األمكاؿ العربية بعد تضاميا، فعمى 

 سميت 1974 يكنيك 8سبيؿ المثاؿ تـ تكقيع اتفاقية بيف السعكدية كالكاليات المتحدة األمريكية في 

اتفاقية الدفاع المشترؾ، يتـ بمقتضاىا تاميف مكاد كاامات دفاعية أمريكية لمسعكدية مقابؿ مبلييف 

 1980-1975الدكالرات، ثـ تبعيا عدة اتفاقيات لتحديث الجيش السعكدم بمغت تكمفتيا مف األعكاـ 

 بمغت 1970-1950 مميار دكالر في حيف أف كمفة تحديث الجيش السعكدم ما بيف عامي 95حكالي 

 .ممياريف كمائة مميكف دكالر

ابلصة القكؿ إف المنطقة العربية كالاميج العربي بصفة ااصة ما زاؿ اكبر سكؽ عالمية لؤلسمحة 

دكف منازع، إف لـ يكف أكؿ مشتر ليا بيف دكؿ العالـ قاطبة فقد تبيف أف دكؿ مجمس التعاكف الاميجي 

مف % 40تغطى ما يقارب مف  (، اإلمارات، قطر، عماف، الككيتفالعربية السعكدية، البحرم)

مف سكؽ السبلح % 17مشتريات األسمحة في السكؽ العالمية طكاؿ سنكات التسعينات أك ما يعادؿ 

 .(http://www.islamonline.net). العالمي اآلف

http://www.islamonline.net/
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 :البعد السياسي

شيد العالـ نمطا أساسيا في حركة انتقاؿ األسمحة كالصفقات المعقكدة , ابلؿ عقكد الحرب الباردة

ككانت بشكؿ أساسي تتبع أنماط التحالفات كاإلصطفافات التي انقسـ إلييا العالـ في تمؾ العقكد ، كقد 

كانت الكاليات المتحدة األمريكية تبيع األسمحة لمدكؿ المنارطة في محكر العالـ الغربي أك الرأسمالي 

فقط كفى كثير مف األحياف كانت الصفقات المعقكدة ال تتـ كفؽ المعايير االقتصادية كالتجارية 

كالربحية المعيكدة بؿ إف العديد منيا كاف يتـ في إطار الدعـ كالتعاكف االستراتيجي كبتسييبلت دفع 

أدركت الكاليات المتحدة األمريكية أىمية الشرؽ  كىنا فقد .كبيرة في محاكلة لصد االاتراؽ السكفيتي

األكسط اإلستراتيجية كالصراع المرتقب ضد السكفيت ااصة بعد اكتشاؼ مازكف النفط الضاـ في 

تمؾ المنطقة، كلكف لـ تمجا الكاليات المتحدة األمريكية في السيطرة عمى المنطقة العربية إلى أسمكب 

كالذم اثبت سمبياتو، بؿ لجأت إلى أسمكب اجتذاب  (بريطانيا كفرنسا)االستعمار التقميدم السابؽ 

عف طريؽ عقد معاىدات كاتفاقات ىا كذلؾ األنظمة السياسية العربية نحك آفاؽ جديدة مف التعاكف مع

ويمكن إيجاز العوامل  .بعيدا عف المنطقةأم قكل منافسة ليا اقتصادية كعسكرية في محاكلة إلبقاء 

 : المنطقة إلىإلى الصادرات األمريكية من األسمحة  زادت منالسياسية التي

  استقطاب دكؿ المنطقة تجاه الكاليات المتحدة األمريكية بيدؼ دعـ النفكذ األمريكي كتقميص

 .النفكذ السكفيتي أثناء الحرب الباردة

  تاميف الحماية كالدعـ لمنظـ اإلقميمية المحافظة ذات العبلقة الكثيقة مع كاشنطف كمحاكلة

 .لراديكاليةالمسماه بااستاداميا كأداة لمضغط عمى النظـ 

  ضماف امف إسرائيؿ عبر ضماف تفكقيا العسكرم مف حيث طبيعة األسمحة النكعية المقدمة

 .ليا قياسا لؤلسمحة المقدمة لمدكؿ العربية
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المحافظة عمى قدرة دفاعية أمريكية في المنطقة عف طريؽ عقد سمسمة مف االتفاقيات الااصة مع 

الدكؿ العربية مثؿ اتفاقيات التعاكف الدفاعي مع دكؿ المنطقة تسمح لمكاليات المتحدة باالحتفاظ بقكاعد 

عسكرية دااؿ المنطقة كفى المقابؿ تقدـ كاشنطف لحمفائيا مساعدات عسكرية في شكؿ تدريبات 

الصناعات العسكرية  لقد تبيف أف (.2006. أ ،القـر)كاستشارات عسكرية كمبيعات كبيرة مف األسمحة 

األميركية تمثؿ طكؽ النجاة لبلقتصاد األميركي، فبيذه الصناعة كحدىا يمكنو الاركج مف شبح الرككد 

 مناخ فيكاحتكاء التداعيات السمبية لتدنى قيمة الدكالر كارتفاع معدؿ البطالة كتراجع مؤشر الثقة 

كيشير عدد كبير مف الابراء إلى أف حركب الكاليات المتحدة األميركية، تأتي عادة بعد حالة . األعماؿ

رككد كأزمة اقتصادية تككف قد مرت بيا، كيضرب ىؤالء مثبل بالحربيف األايرتيف المتيف ااضتيما 

، كانت قد سبقتيا أزمة اضطراب كرككد عاشيا 1991الكاليات المتحدة، فحرب تحرير الككيت سنة 

االقتصاد األميركي، تماما كحرب أفغانستاف األايرة، كما جرم مف احتبلؿ لمعراؽ، إذ لـ يسبؽ 

لممؤشرات االقتصادية األميركية أف تدنت إلى المستكل التي كصمتو ابلؿ الشيكر األايرة مف عاـ 

كلذا تكقع كثير مف االقتصادييف أف يعكد االقتصاد األميركي بعد  ،2003 كاألكلى مف عاـ 2002

، 2001 سبتمبر 11انتياء عممية العراؽ، إلى حالة االنتعاش السابقة التي كاف يعيشيا قبؿ أحداث 

حالة أزمة  مف تدارؾ أكضاعيا الاانقة، بعد أف أصبحت تعيش« ككؿ ستريت»كأف تتمكف بكرصة 

. لذلؾ كانت الحرب طريقا لماركج مف مأزؽ اقتصادم  .1987 ك1929أشبو ما تككف بأزمات سنتي 

نصحكه الذيف بكش االبف، القادـ بدكره مف كالية تكساس، األمريكي رأم مستشارم الرئيس كفي 

بالكقكؼ إلى جانب شركات السبلح التي تممؾ قدرات كبيرة في المساعدة عمى مكافحة البطالة، مف 

ابلؿ تشغيؿ آالؼ العاطميف، كما تممؾ قدرة كبيرة عمى تنشيط حركة التصدير، كرفع قيمة عائدات 

كفي حالة العراؽ لـ يكف لكبي صناعة السبلح يقؼ كحيدا في . الصادرات األميركية إلى الاارج

لكبي النفط، كالمكبي الييكدم، المذيف تتشابؾ : الكاجية، بؿ سانده أىـ لكبييف اقتصادييف في الببلد



 123 

ارتباطاتيما كمصالحيما، كيراىناف بدكرىما عمى الحركب عامة لتحقيؽ فكائد ال يمكف جنييا أكقات 

,  ثمثاىا عمى األقؿ ذىب لشركات األسمحة تريميكف دكالر2.6فكمفة الحرب عمى العراؽ تقدر . السمـ

كما تدر عمميات إعادة بناء الجيش العراقي بعد الحرب، فضبل عف جيكش بعض دكؿ المنطقة 

فعمى سبيؿ  .المحيطة عائدات لف تقؿ في حجميا عف تمؾ التي تجنييا أميركا عبر الحرب نفسيا

المثاؿ كقبيؿ نياية عيد ديؾ تشيني في كزارة الدفاع، قرر البنتاغكف أف تحكؿ معظـ أعماؿ تكفير 

في  (العسكرمالمحمؿ )الدعـ لمعمميات العسكرية في الاارج لشركة كاحدة، كفي ىذا الصدد يقكؿ سينفر

إف البنتاغكف كمؼ شركة ىاليبيرتكف بالقياـ بدراسة سرية حكؿ كيفية تنفيذ ىذا " شركات الحرب"كتابو 

كعمى الصعيد العممي فقد طمب مف الشركة أف ترسـ سكقا ااصا بيا، كقد حصمت ىاليبيرتكف . العمؿ

 لتكفير الدعـ لقكة مؤلفة مف إستراتيجية مبلييف دكالر لتكتب تقريرىا األكلي، كالذم قدـ 3. 9عمى 

ثـ ااتيرت .  مبلييف دكالر أارل لتطكير ىذه الدراسة5ثـ دفعت البنتاغكف ليا . عشريف ألؼ جندم

، مف جانب سبلح اليندسة في الجيش األمريكي لتقديـ كؿ األعماؿ 1992الشركة نفسيا في أغسطس 

المطمكبة لدعـ القكات المسمحة ابلؿ فترة السنكات الامس المقبمة بالتكافؽ مع الدراسة التي كانت قد 

يسبؽ لمبنتاغكف مف قبؿ أف اعتمد بيذا الشكؿ المكثؼ عمى شركة كحيدة كىنا فمـ . أعدتيا ىي بنفسيا

 .(2005. أحمد إ).مف قبؿ

ىية كمالتجمعات الصناعية األمريكية وأثرىا عمى القرار السياسي األمريكي، ادور لأما بالنسبة 

 ادوار وتأثيرات أخرى؟ كىؿ ىناؾ األدكار كالتأثيرات األارل التي ليا عبلقة بالقرار السياسي األمريكي

 تقتصر أك سياستيا ال ترتبط بصانع كاحد إفمف الكاضح ابلؿ تاريخ الكاليات المتحدة األمريكية فإنو 

اإلدارة نفسيا كأجيزة مثؿ  كانت نتاج لعممية صناعة كاممة مف عدة أماكف إنماعمى ىدؼ كاحد 

 الااصة أك العامة مثؿ التجمعات الصناعية األىداؼاالستابارات كالجماعات الضاغطة ذات 

 . القكميكأمنياكالزراعية كالمكبي الصييكني كغيرىا كما يناسب المصالح األمريكية الاارجية كالداامية 
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ىيكمة الككنجرس في بداية السبعينات، كانتزعت مف رؤساء  في مكضكع الككنجرس، عندما تـ إعادة"

المجاف صبلحياتيا الكبيرة، لصالح األعضاء، كاف ال بد لجماعات الضغط أف تتكيؼ مع الحالة 

فاتجيت جماعات الضغط إلى رؤساء . الجديدة لتبقي تأثيرىا عمى صناعة القرار دااؿ الككنجرس

الككنجرس بشكؿ عاـ، كفؽ نيج محبكؾ كدقيؽ، فتمجأ  المجاف، كالى أعضاء المجاف كأعضاء

كالتيديد في أحياف معاندة العضك المقصكد، كتتبنى كذلؾ األعضاء  لئلغراءات ك صرؼ الركاتب،

 الذيف ينفذكف تكجياتيا، كتتحمؿ كمؼ حمبلت انتاابيـ، كالتي تصؿ في بعض األحياف إلى عشرات

كتنظيمو في أكاار السبعينات  الذم اكتمؿ تككينو المكبي الصييكني كقد كاف لػػ. المبلييف مف الدكالرات

مف القرف الماضي الدكر األكبر في التداؿ بالسياسة الاارجية، لدرجة تفكؽ فييا عمى كؿ مف لكبي 

 .الربيع، ـ). الاارجي في المجاؿ (لكبي السبلح)ك (لكبي القمح )ك التجمعات كالشركات الصناعية 

جعؿ الكاليات المتحدة األمريكية مف اجؿ :"   ككما قاؿ الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف(.1990

 ابلؿ السنكات  كقادرة عمى المنافسة يتطمب ذلؾ كجكد إمدادات طاقة نظيفة كرايصة كمعقكلة

يتضمف ذلؾ المصادر ,  إدارتي اإلجراءات لزيادة اإلمداد المحمي مف الطاقة اتاذتالامس الماضية

كجعؿ بنيتنا التحتية لمطاقة أكثر أمنا , كعممنا أيضا عمى تحسيف كفاءة الطاقة, البديمة كالقابمة لمتجديد

, 2005طبؽ عاـ الذم ككقعت قانكف سياسة الطاقة ,  كطبقنا سياسة الطاقة الكطنية الجديدة،كمكثكقية

يتضمف ذلؾ ، لمصمحة اقتصادنا كأمننا القكمي يجب أف نافض االعتماد عمى مصادر الطاقة األجنبية

كالنفط الااـ الذم يزكد ، الغاز الطبيعي الذم ىك مصدر الكيرباء لمعديد مف المنازؿ األمريكية

لتغيير كيفية  ك,زيادة في تمكيؿ الطاقة النظيفة% 22لمطاقة المتقدمة تجيز ة مبادركىناؾ . سياراتنا

تشغيؿ بيكتنا كمكاتبنا بالطاقة نحف سنستثمر أكثر في الطاقة الشمسية كتكنكلكجيا الريح كالطاقة النككية 

 لمسيارات اليجينة األفضؿ سياراتنا سنزيد أبحاثنا حكؿ البطاريات إدارةلتغيير كيفية .   كالنظيفةاآلمنة
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لنحمي بيئتنا كاقتصادنا ، كالكيربائية كفي السيارات الاالية مف التمكث التي تسير عمى الييدركجيف

 (.20/2/2006. ج, بكش). "كيصبح االعتماد عمى المصادر الاارجية لمطاقة شيء مف الماضي
 

منذ فانو ك. تاريخ عالقة التجمعات الصناعية ودورىا في صنع القرار السياسي األمريكيأما بالنسبة ل

 ارض كشعب إلى الدكؿ عندما تتككف تحتاج أفبمعنى ,  السياسة االقتصادية نشأت ،  الدكؿأف نشأت

 الاصاصة تأتي المصانع كالمعامؿ كالشركات ثـ إنشاء في تبدأكاقتصاد لتككينيا كالدكلة ىي التي 

 كلذلؾ الشركات نشأتوكتككيف الشركات الااصة كىذا يدؿ عمى ارتباط االقتصاد بالسياسة منذ 

استادمت الكاليات  كىنا فقد . األمريكية كصناعة القرار األمريكيباإلدارةاألمريكية ليا عبلقة قديمة 

 تشجيع الدكؿ األارل فيالمتحدة األمريكية برامج المعكنة المباشرة، ككذلؾ نفكذىا لدل ككاالت التنمية 

ك ىك ما -  لكف ىذا المنيج .الباردةعمى تبنى سمات كمؤسسات الرأسمالية األمريكية فيما بعد الحرب 

فالعديد مف اقتصاديات الدكؿ مثؿ دكؿ  .قد أدل إلى نتائج مايبة لآلماؿ- يعرؼ بإجماع كاشنطف 

ك لـ يتحسف مستكل المعيشة . أمريكا البلتينية، شرؽ أكركبا، كغيرىا قد عانت مف الرككد أك التراجع

 األمريكي االقتصادملكف ىذا ال يعنى استبعاد النمكذج .  كثير مف الدكؿ ذات االقتصاديات الفقيرةفي

 فالنساة الحالية .التطكيركلكنو يكضح مدل حاجتو إلى - كما يدعك بعض االقتصادييف التنمكييف - 

 حيث .دعـ كرعاية المشركعات الجديدة:  تكفير عنصر ىاـ كىكفيمنو غير متكاممة حيث فشمت 

يتميز اقتصاد الكاليات المتحدة األمريكية بارتفاع معدؿ إقامة المشركعات الجديدة، ككذلؾ بتكاجد دائـ 

 يامؽ قيمة مضافة ك يحفز النمك مف ابلؿ الذمذلؾ النكع - لمشركات الجديدة ذات الثقؿ الكبير 

 التكنكلكجيا الجديدة ، مناىج األعماؿ الجديدة ، ك األساليب فيإدااؿ أفكار جديدة لمسكؽ متمثمة 

 عامؿ أمك ىذه المشركعات ال تنشأ أكتكماتيكيان كنتيجة لمؤسسات السكؽ الحر كحدىا أك . المبتكرة 

ك لكف الكاليات المتحدة األمريكية قد طكرت نظاما متعدد الجكانب لرعاية المشركعات . آار منفرد 

 العديد مف الدكؿ األارل إذا اتبعت معو في يصبح مثمران الذمك ىك النظاـ . ذات الثقؿ الكبير 
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-  أك إجماع كاشنطفاألمريكيمنيج اإلجماع - السياسات التنمكية الصحيحة ك يركز ىذا المنيج 

 ك يدعك .العامةعمى المسائؿ االقتصادية الكمية مثؿ التمكيؿ ك التجارة إلى جانب بناء المؤسسات 

قامة  الدكؿ األارل إلى إنشاء أنظمة بنكية جيدة ، تطكير أسعار صرؼ ك معدالت فائدة معقكلة، كا 

ك يتكقع مف ىذه الدكؿ أف تقـك بعمميات الاصاصة ك إعادة الييكمة ك  .ىياكؿ ضريبية مستقرة

 القرار إضافة شركات رأس صانعيكما يقترح بعض . األساسي البنية األساسية كالتعميـ فياالستثمار 

ك مع ذلؾ فرأس الماؿ .  الدكؿ الناميةفي البد أف تتكاجد التيالماؿ المااطر لقائمة المؤسسات المالية 

ك تقدـ البرامج القائمة لدعـ .  يمكلياالتيالمااطر لف يككف مفيدان دكف كجكد رعاية لممشركعات 

 USAID تمكليا ككالة التنمية الدكلية األمريكيةالتيمثؿ تمؾ - تمؾ الدكؿ فيالمشركعات الصغيرة 

لكف تمؾ المشركعات قد تتضمف الصناعات . ية ألنشطو عديدةعالرا- كالمنظمات غير الحككمية

فرجاؿ األعماؿ  . ال تضيؼ كثيران لبلقتصاد فيما يتعمؽ باإلنتاجية ك النمكالتيالمنزلية الصغيرة 

ف امتمككا القدرة الكبيرة مف ابلؿ ما تقدمو ليـ تمؾ المؤسسات لف يمكنيـ النجاح دكف  الصغار حتى كا 

(. http://www.ahram.org.eg).تكافر اآلليات الكطنية لمساندتيـ

كزاد نفكذ رجاؿ الماؿ  (البنتاغكف)إف العكامؿ االقتصادية أصبحت تؤثر عمى دكر المؤسسة العسكرية 

فقد بدأت الحككمة كاألعماؿ كالصناعة المؤثرة عمى تمؾ المؤسسة كااصة فيما يتعمؽ بالميزانية كلذلؾ 

 ىارم تركماف بإتباع أسمكب جديد يتماص في قياميا بأف تحدد ػ أكالن ػ  كمية منذ عيد الرئيس األسبؽ

البنتاغكف بعد ذلؾ  مف الدكالرات التي يجب إنفاقيا ، عمى أف يقـك كبار القادة العسكرييف في" الببلييف"

. بتحديد األىداؼ الماتمفة عمى ضكء ما يتكافر لدييـ مف دكالرات

  المساومة وصنع القرار
 

الدفاع األمريكي آنذاؾ، إلى الجنراؿ ككلينز، قائد    طمب جيمس فكرستاؿ، كزير1946في بداية العاـ 

كتضمف التقرير الذم أعػده . تقرير حكؿ إعادة تنظيـ كزارة الدفاع  القكات البرية األمريكية، إعداد

http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
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تتمتع األقساـ الماتمفة في البنتاغكف بقدر كبير مف االستقبلؿ الذاتي، كمف  ككلينز تكصيات بأف

متابعة التنسيؽ المفركض أف يكجد بيف األجيزة   انعداـكىناؾ.التصرؼ ، كفي تقدير األمكر الحرية في

،  يستطيع أف المسئكليفرئيس الجميكرية، كال غيره مف كبار   أنو الحيثالماتمفة في البنتاغكف، 

في دااؿ البنتاغكف إال في حاالت نادرة، كىي الحاالت التي تتعمؽ عادة  يتداؿ لتتبع مسألة معينة

 كىذا بدكره يؤدم إلى صعكبة متناىية في متابعة العمميات الااصة. الحزبي كبشعبيتو بمركز الرئيس

كتؤدم كؿ . ال  كانت تأاذ مسارىا الصحيح نحك اليدؼ الذم حػُدد ليا أـإذابمسألة ما، كمعرفة ما 

بيف مراكز القكل الماتمفة دااؿ  ىذه العكامؿ إلى أف تصبح المساكمة ىي الحقيقية الرئيسة السائدة

تأاذ أشكاال مثؿ الحمكؿ الكسط كمحاكلة كسب تأييد جماعات الضغط الماتمفة كحؿ كقػد . البنتاغكف

.  الابلفات بيف العسكرييف بدعـ الطرؼ الذم يتبنى السياسات التي تتحاشى مع مصالحيا

 العالقات بين البنتاغـون و الكونغـرس

كحتى العشريف مرت بثبلث مراحؿ رئيسية منذ مطمع القرف  ,طبيعة العبلقة بيف الككنغرس ك البنتاغكف

تاطيط كتنفيذ لو دكر كمساىـ في  ككاف الككنغرس العشريف،تبدأ المرحمة األكلى مع بداية القرف . اآلف

كالكاقع أف سيطرة . كالبحريةأجيزة الجيش  السياسة الدفاعية بكاسطة المجاف التابعة لو لدل ماتمؼ

  إلى مجمكعة الظركؼ التارياية التيترجع ،العسكرية في ىذه الفترة  األجيزة التشريعية عمى المؤسسة

. أحاطت بالكاقع األمريكي آنذاؾ

البلتينية التي   لـ تكف تشمؿ أمريكاحيث اتبعت الكاليات المتحدة سياسة العزلة عف اآلاريف كالتي

بيد أف  .1823مبدأ مكنرك منذ عاـ " كانت تقع تحت حماية الكاليات المتحدة األمريكية بمقتضى 

بسبب قياـ الحرب العالمية األكلى كاشتراؾ الكاليات  سيطرة الككنغرس عمى السياسة الدفاعية تضاءلت

 .الحرب المتحدة األمريكية إلى جانب الحمفاء في ىذه
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 كعمى عكس ما كاف متكقعان بعد الحرب مباشرة لـ يتمكف الككنغرس مف السيطرةكفي المرحمة الثانية 

إلى سياسة  األميركيمرة أارل عمى المؤسسة العسكرية األمريكية ، عمى الرغـ مف ميؿ الرأم العاـ 

، كعدـ 1919  العزلة كىك ما انعكس عمى رفض مجمس الشيكخ التصديؽ عمى معاىدة  فرسام عاـ

 . "عصبة األمـ" اشتراؾ الكاليات المتحدة األمريكية في عضكية

باإلطاحة  ستيمكف الذم كاف كزيران لمدفاع في ذلؾ الكقت  آالفAlan Stimpsonكمما يؤيد ذلؾ قاـ 

يدرؾ أف الكقت قد حاف لكي تصبح الكاليات المتحدة حيث كاف . المكاليف لمككنغرس بكؿ الضباط

األمريكية قكة عظمى في السياسة الدكلية، كأف االستثمارات األمريكية في الاارج تحتاج إلى قكة 

العالـ الثالث التي  عسكرية كبرل تقـك بحمايتيا مف اطر الدكؿ الكبرل ، كمف الشعكب في دكؿ

الثالثة ك األايرة لتطكر العبلقة بيف  أما المرحمة . عمى السكاءاألميركيةتستثمر فييا رؤكس األمكاؿ 

كقد . (2008 )مف الحرب العالمية الثانية حتى اليكـ الككنغرس ك البنتاغكف فتبدأ مف األشير األايرة

لتأثير الشركات االحتكارية المتعددة الجنسيات، التي احتضنت المؤسسة اضعت ىذه المرحمة 

العسكرية التي يسند إلييا الحفاظ عمى مصالح تمؾ الشركات في الاارج كما تشممو مف ثركات كمكاد 

كىذا بطبيعة الحاؿ أدل لتفاؤؿ سيطرة الككنجرس بشكؿ . ااـ كأسكاؽ استيبلكية لممنتجات الصناعية

 .ممحكظ

يؤار مف مدة  كىكذا أصبح أقصى ما يستطيع الككنغرس أف يفعمو في المسائؿ العسكرية ىك أف

صبلحيات الككنجرس البرلمانية  كىذا األمر يتعارض مع! إصدار قرار معيف ، ال أف يمغي ىذا القرار

.  كذلؾ يعني أف الككنجرس أصبح أداة الافاء المشركعية عمى قرارات كزارة الدفاع

لقد أصبح البنتاغكف الذم لديو ترسانات األسمحة التقميدية كالنككية كالذم ياضع دستكريا لسيطرة رئيس 

الجميكرية تحت تأثير الشركات االحتكارية كالتجمعات الصناعية كااصة أف اإلنتاج الحربي في 

.  الكاليات المتحدة يقكـ عمى رأس الماؿ الااص
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العسكرية  األساس العـقائدي لممؤسسة

ىناؾ أساس عقائدم تقكـ عميو المؤسسة العسكرية األمريكية حيث أنيا الجياز الذم يقـك بتعبئة القكل 

لذلؾ فالدكلة تسمح . الكطنية كتزكيدىا باألسمحة بيدؼ حماية األمف القكمي ضد األاطار الاارجية

فأيف تمؾ العقيدة التي كاف الجندم األمريكي يدافع . جيشيا بعقيدة معينة قبؿ تسميمو بالمعدات الحربية

 .عنيا في فيتناـ أك أفغانستاف أك العراؽ

 :خطة الحروب األمريكية

 كىي أف ببلدىـ كالعسكرية،الييمنة األمريكية عمى العالـ مف النابة المالية  ىناؾ حقيقة يدركيا دعاة

كالية  48 ففي اارج أالسكا ، كصؿ اإلنتاج النفطي في .الااصةاستنفاد مكاردىا النفطية  عمى كشؾ

الابراء الجيكلكجييف   كىذا يعني ، في رأم1970أمريكية إلى ذركتو في كقت مبكر يعكد إلى عاـ ، 

النتيجة ، بأف اإلنتاج النفطي  الذم سبؽ لو تكقع ىذه King Hubbard النفطييف ، مثؿ كينغ ىكبارد

االعتماد أكثر فأكثر عمى كاردات النفط األجنبي  األمريكي بدأ رحمة التراجع ، كبأف عمى أمريكا

إال انو ، في الكقت الذم أاذت فيو النابة السمطكية في  . المستكرد لتحريؾ عجمة اإلنتاج القكمي

ىكبارد عمى محمؿ الجد ، كبدأت رسـ اططيا المستقبمية عمى ىذا  الكاليات المتحدة األمريكية تكقعات

ذا كاف. ماكنتيا لمتشيير بالابير الجيكلكجي الكبير كنعتو بسائر األكصاؼ األساس ، تعمدت تكجيو  كا 

ففي . لـ تتجاىمو  " ايو. آم. سي " العالـ سرعاف ما نسي أمر الجيكلكجي األمريكي العبقرم ، فإف اؿ

االستابارات المركزية األمريكية كينغ ىيكبارد ، مستغمة كقتيا حماسو   جندت ككالة1977عاـ 

 " أرادت اؿ. تكاؽ لادمة ببلده ، لبلستفادة مف ابراتو الكاسعة في المجاؿ النفطي  كأمريكي كطني

الذم كاف كقتيا أكبر منتج لمنفط - السكفييتي  معرفة الكقت المحتمؿ لكصكؿ االتحاد " ايو. آم. سي

جاءت تكقعات ىيكبارد لتشير إلى أف النفط . ذركة إنتاجو إلى-  مميكف برميؿ يكميان 12بطاقة 

في عقد الثمانينيات ، ليبدأ بعدىا مرحمة مف التراجع السريع ، مما يعني  السكفييتي سيصؿ ذركتو
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العممة  كبيران في حجـ الصادرات ، كبالتالي حرماف الازينة السكفييتية مف أىـ مصادرىا مف تراجعان 

األمريكي كقتيا مساعدة  كاف التاطيط. الصعبة ، بعدىا يصبح انييار االتحاد السكفييتي مسألة كقت 

كاف بكش األب نائبان  )ريجاف  مكسكك عمى الكصكؿ إلى اإلفبلس السريع ، مف ابلؿ إطبلؽ إدارة

مفتكحة ، بما في ذلؾ برنامجيا المعركؼ  سياستو المقصكدة مف اإلنفاؽ عمى التسمح بيد (لمرئيس 

كألف مكسكك لـ تكف في كضع . المضادة لمصكاريخ بحرب النجـك ، الذم يقـك عمى تطكير الصكاريخ

. الطبيعية ستككف اإلفبلس الذم يسبؽ االنييار  فإف النتيجةأمريكا،يسمح ليا بمجاراة 

 " السكفييتي لـ يكف كافيان في نظر النابة األمريكية التكاقة لمسيطرة عمى ككما لك أف ما حصؿ لبلتحاد

النفطية لبلتحاد السكفييتي السابؽ  ، فقد تحرككا بسرعة لتاريب الثركات " كؿ شيء كفي كؿ مكاف

 بمير في بريطانيا، عمى ممع حككمة تكف فقد عممت الكاليات المتحدة األمريكية ، كبالتعاكف. كنيبيا 

كفي الكقت الذم شغؿ فيو كمينتكف العالـ . الشرقية  االستيبلء عمى كؿ شيء ذم قيمة في دكؿ أكركبا

 قدمان في تنفيذ اططيـ ماضكفكالنابة الحاكمة الفعمية في أمريكا  بفضائحو الجنسية ، كاف الرئيس

ا ، كمف ابلليا التحكـ بالنفط كاطكط الطاقة الحيكية أكر آسيكلكف الثابتة عمى  لمسيطرة التدريجية

. المنطقة المستيدفة ، مف ككسكفك غربان إلى أذربيجاف شرقان  عبر

  امبريالية جديدة عمى أمؿ السيطرة مف ابلليا عمى المنطقة التيإستراتيجيةألمريكية  اأعدت النابة

. أراضييا المترامية  تتحكـ بإمدادات الطاقة العالمية ، إضافة إلى األىمية اإلستراتيجية التي تكتسبيا

كيسنجر كبريزنسكي كغيرىـ  كفي ىذا الصدد ، رسـ رمكز مجمس العبلقات الاارجية ، مف أمثاؿ

الكاليات المتحدة األمريكية في القرف األمريكي الجديد  ماططات لمدكلة البكليسية العالمية التي ستمثميا

يمكف الاركج بصكرة كاضحة عف اطط النابة االستعمارية التي  كبدراسة الاطط االمبريالية ليؤالء،. 

نياية  تركز اىتماـ اإلستراتيجية االمبريالية ، منذ. الييمنة الكاممة عمى العالـ تقكد أمريكا حاليان لتحقيؽ

الشرؽ األكسط الغنية  ا المتمحكرة حكؿ ركسيا بمنطقةأكر آسيالحرب الباردة ، عمى محاكلة منع ربط 
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يراف المتيف كانتا حتى كقت قريب بعيدتيف عف دائرة النفكذ كالسيطرة  بالنفط ، كبااصة العراؽ كا 

األمريكية غير المتسامحة تجاه محاكالت العراؽ كتجاه  كلعؿ السبب الرئيسي في اليجمة. األمريكية 

المتبلؾ التكنكلكجيا النككية أك القكة العسكرية يعكد إلى أف اإلستراتيجية  المحاكالت اإليرانية الحالية

في  ال تسمح لمدكؿ صاحبة المصادر النفطية بامتبلؾ القكة العسكرية ، كالمصادر الطبيعية األمريكية

لككريا الشمالية  كليذا السبب ، ال تتعامؿ الكاليات المتحدة األمريكية مع البرنامج النككم. الكقت ذاتو 

  . كاإليرانية اركجان عف المسمكح بو بنفس االىتماـ كالقمؽ نفسييما ، بينما تعتبر المحاكالت العراقية

لمحفاظ عمى ىيمنتيا عمى منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ ااص ، الدءكبة كتعكد المحاكالت األمريكية 

تحت العباءة السكفييتية إلى احتماالت انضماـ ىاتيف المنطقتيف لمنادم  كالدكؿ النفطية الاارجة مف

فإنو في حالة حدكث ذلؾ سيككف  J. W. Smith سميث. دبميك. كطبقان لبلقتصادم جام النككم ،

الشرؽ  فمصادر. الشرؽ األكسط مف القكة ما يسمح ليا بحماية مصادرىا كاالستقبلؿ في مكاقفيا لدكؿ

احتكارىما لممصادر  األكسط كاالتحاد السكفييتي يمكف أف تضاىي ما يممكو الغرب ، إضافة إلى

الطاقة ، كالحصكؿ عمى الجزء  النفطية الرئيسية في العالـ ، بكؿ ما يعنيو ذلؾ مف تحكـ في أسعار

 . النفطية العالية  األكبر مف ثركة الغرب ، التي ستذىب لتسديد الفكاتير

 .عالقة ذلك بالتجمعات الصناعية األمريكيةوسباب انحياز القرار السياسي األمريكي أما بالنسبة أل

 أف األصعدة عمى جميع اإلسرائيمي األمريكيالناظر لمعالـ اليكـ يرل بكؿ كضكح مدل االرتباط فإف 

 لكجكد شراكة أدتكىذا ناتج لعدة عكامؿ ,  الفكرم كغيرىاأك السياسي أككاف عمى الصعيد االقتصادم 

بيذا الحجـ منيا الجماعات الضاغطة التي تتمثؿ في المكبي الصييكني كالتجمعات الصناعية الكبيرة 

الكاقع أف فيـ االنتشار " .األمريكية شريؾ استراتيجي لمكاليات المتحدة إسرائيؿليذا تعتبر , كغيرىا

لى حد كبير ، بكشؼ أبعاد العبلقة اإلستراتيجية  العسكرم األمريكي اليائؿ في العالـ يرتبط ، كا 

، ىذه العبلقة التي تغطي الجكانب  " إسرائيؿ " الااصة التي تنامت بيف الكاليات المتحدة األمريكية ك
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لمنقاش  كبالرغـ مف أف ىذه العبلقة معركفة لمجميع ، إاّل أف طرحيا . كالسياسية العسكرية كاالقتصادية

كابيث مف  ، حتى بأسمكب أكاديمي كاقعي محايد ، يجعؿ الباحث أك المؤلؼ عرضة ليجكـ قاسٍ 

 ىجـك عادة ما يستادـ السبلح التقميدم المتمثؿ بتيمة ، كىك" اإلسرائيمييف " مصالح القكل األمريكية ك

لمسياسة  ، بؿ إف الكضع أصبح عمى قدر مف التطرؼ حياؿ أم انتقاد يكجو " السامية معاداة "

السامية أصبحت تيمة جاىزة  األمريكية في الفترة األايرة ، التي شيدت غزك العراؽ ، لدرجة أف معاداة

كفي ظؿ التحالؼ االستراتيجي األمريكي اإلسرائيمي فإف إللصاقيا حتى بمنتقدم الحرب عمى العراؽ ، 

، التي تحددىا تؿ أبيب  " اإلسرائيمية " مف األمريكييف القميمكف ىـ الذيف يدرككف درجة تأثير المصالح

بؿ إف مجمسي الشيكخ . كحتى المحمية لئلدارات األمريكية المتعاقبة كليس أمريكا، في السياسة الاارجية

إلى  في السنكات األايرة ، كبااصة في ظؿ سيطرة األغمبية الجميكرية عمى المجمسيف ، تحكال كالنكاب

" إسرائيؿ " أصدقاء  التي تحددىا مجمكعة متنفذة مف" اإلسرائيمية " مؤيديف في غاية التحمس لؤلجندة 

. في كاشنطف كحكليا

مف المؤسسات الفكرية ، التي تضـ المؤيديف لميككد في " إسرائيؿ  " كقد بدأ النفكذ القكم ألصدقاء

  . 1967الييمنة عمى سياسة كاشنطف كااصة بعد حرب  معظـ األحياف ، في

  : الفكرية ، التي يسيطر عمييا ما يعرؼ بالمحافظيف الجدد ، منظمات مثؿ كمف أبرز ىذه المؤسسات

 . AIPAC) ايباؾ)" اإلسرائيمية " لجنة الشؤكف العامة األمريكية  -

  . JINSA المعيد الييكدم لدراسات األمف القكمي -

 . كمعيد المشركع األمريكي -

 . Hudson كمعيد ىيكدسكف -

 . (PNAC) مشركع القرف األمريكي الجديد الذم سبؽ ذكره -

 : مثؿ باإلضافة إلى عدد آار أقؿ شيرة كلكف ليس أقؿ نفكذان في صياغة القرارات األمريكية ىذا
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 . (WINEA) معيد كاشنطف لشؤكف الشرؽ األدنى -

  Frank غافني ، كالذم يشرؼ عميو فرانؾ كمركز السياسة األمنية المؤيد لميككد -

Gaffney. 
 . كالمنظمة الصييكنية ألمريكا -

  (.2007 .ع, زلكـ ). ككذلؾ معيد الدراسات اإلستراتيجية كالسياسية المتقدمة -

تقدـ الكاليات المتحدة مساعدات مالية إلسرائيؿ باإلضافة لممساعدات السنكية المضادة المستادمة  

ألغراض التسمح كالتطكير العسكرم كلتعكيض اسائر إسرائيؿ بعد الحركب التي تاكضيا كحينما 

لتعكيض إسرائيؿ عف اسائرىا جراء ىجكميا األاير  (2007يكليك ) مميكف دكالر268طمب بكش مبمغ 

 .  مبلييف504عمى لبناف إال أف الككنغرس كاف أكثر منو كرما فرفع المبمغ إلى 

كمساعدات ) ترليكف دكالر1.6أما ابلؿ الثبلثيف عاما الماضية فقدمت أمريكا إلسرائيؿ أكثر مف 

كانت إسرائيؿ في مقدمة المحرضيف عمى غزك العراؽ حصمت عمى  كفي حيف. (مكشكفة كمعمنة

  .اإلجراء االقتصادية المحتممة ليذا األضرارضمانات مالية مقابؿ 

أكثر مف عشرة 1973   قدمت منذ عاـأنيا إال ، الظاىر عمى بناء المستكطناتأمريكاكرغـ اعتراض 

مميار دكالر كدعـ لتصنيع 2.5 كما قدمت قرابة.  كتجاريةإسكانيةمميارت دكالر عمى ىيئة قركض 

 ىذه األرقاـ الارافية تؤكد عدـ عقبلنية التعامؿ األمريكي مع إسرائيؿ كداكلو ضمف" أرك"صكاريخ 

لداكؿ  التي قمصت عبلقتيا مع تايكاف)المطمؽ ؛ فالكاليات المتحدة األمريكية " الكالء العقدم"اانة 

مبلييف 6أجؿ  مميكف نسمة مف300مستعدة لمتضحية بسكؽ عربية يبمغ تعدادىا  (األسكاؽ الصينية

إسرائيؿ تعمؿ كقاعدة متقدمة  أما مف الناحية السياسية فبل يمكف تصديؽ االدعاء القائؿ باف.. إسرائيمي
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. كمصداقية مع تركيا كمصر كاألردف كدكؿ الاميج  تربطيا عبلقات أكثر عراقةأمريكافي المنطقة ألف 

 .(2006 .ؼ, األحمدم)

األمريكية كغيرىا مف  اإلعجاب في أكساط الكثير في كزارة الدفاع" اإلسرائيمية " تثير الثقافة العسكرية "

 . 1967في حرب " إسرائيؿ  " المؤسسات في كاشنطف ، كبااصة بعد االنتصار المذىؿ الذم حققتو

مف عمؽ كقكة مكضكع ال يطرح لمنقاش " إسرائيؿ  " كالكاقع أف مدل ما تتميز بو العبلقة األمريكية مع

العاـ في الغالب ، كبااصة في الكاليات المتحدة األمريكية ، حيث ال يدرؾ معظـ األمريكييف العادييف 

  .كاألمنية عمى بمد أجنبي لو أجندتو الااصة مدل اعتماد سياسة ببلدىـ الاارجية

الركسية تقريران عف مدل ارتباط السياسة األمريكية بػ  Pravda البرافدا  نشرت صحيفة2002في عاـ ، 

 القكؿ كمما جاء في التقرير المذككر. لـ يمؽ متابعة تذكر مف قبؿ كسائؿ اإلعبلـ الغربية  " إسرائيؿ" 

" تسمح باستاداـ " إسرائيؿ " ىناؾ اتفاقية عسكرية سرية بيف الكاليات المتحدة األمريكية ك " :

ككانت ." نشكب حرب في الشرؽ األكسط لماازف السبلح األمريكية الضامة في حالة" اإلسرائيمييف 

" قد تطكرت بصكرة مطردة منذ انتصار " إسرائيؿ " العبلقة العسكرية بيف الكاليات المتحدة األمريكية ك 

كتسبب االنتصار السيؿ عمى الجيكش العربية كقتيا في نسج أسطكرة   .1967في حرب " إسرائيؿ 

حققت انتصارىا في الحرب بفضؿ مساعدة " إسرائيؿ " كالكاقع أف . العسكرية " إسرائيؿ" عف قدرات 

 Andrew  أندرك كليزلي كككبيرفذكر الصحفياف األمريكياف الزكجافمف األمريكييف ، كما  غير قميمة

and Leslie Cockburn   كفي الكقت الحالي ، فإف دافعي "  . " االرتباط الاطير " في كتابيما

كدعميا " إسرائيؿ " مميارات دكالر سنكيا لرعاية  الضرائب األمريكييف ينفقكف ما ال يقؿ عف ثبلثة

مف الدكؿ الغنية بالمقاييس الغربية ، فإنيا تتمقى أكبر حصة مف  ُتعد" إسرائيؿ " كتسميحيا ، كمع أف 

 " إسرائيؿ" ف بانتصار األمريكييعف مدل تأثر الييكد ك. كما ذكر سابقاالاارجية  المساعدات األمريكية

 Mourice كمكريس اسرماف Michael Kazin  كتب مايكؿ كازيف1967المذىؿ في حرب ، 
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Iserman  الحرب األىمية في الستينات.. المقسمة  أمريكا " كىما مف الييكد يقكالف في كتابيما" . 

كبالنسبة لمعديد مف األمريكييف . الفمسطينيةانتيى االنتصار السريع باحتبلؿ طكيؿ كمؤلـ لؤلراضي 

" في تغيير معنى ىكية ىؤالء ، فمـ تعد   أيقظ كشحف مشاعر فعمت الكثير1967الييكد ، فإف صراع 

كمعجزة الصحراء حيث بيارات البرتقاؿ كقرل الكيبكتز المزدىرة  مجرد مبعثان لمكبرياء الييكدم" إسرائيؿ 

العديد مف القصص كاألفبلـ الركمانسية في الامسينات كأكائؿ الستينات ، بؿ  ، التي شكمت مكضكع

كممف كتب  أصبحت اآلف كطنا إلاكانيـ الييكد الذيف قاتمكا كحيديف مف أجؿ البقاء ،" إسرائيؿ  " إف

المتشددكف مف العرب  كىذا الاطر الذم يحيط بيـ ليس مصدره. عمييـ العيش في قمب الاطر الدائـ 

ال يستياف بو مف اليسارييف األمريكييف  ، بؿ مف القكل الشيكعية كحمفائيا في دكؿ العالـ الثالث ، كعدد

لبلمبريالية ، كفي مكاجية مااطر االنقراض ، أصبحت  ممف يحاكلكف البرىنة عمى مكاقفيـ المناىضة

 . " حياة كؿ ييكدم حي الحقيقة المطمقة في" إسرائيؿ " 

" تعاممنا مع الذيف يعارضكف السياسة  " فإف كعمى حد تعبير أستاذ شاب في جامعة برانديس ،

 . "  المنطؽ كالعقبلنية ، كىك أمر غير جائزإلى يفتقر" اإلسرائيمية 

الااصة  كانت بعض التفاصيؿ ليذه العبلقةحيث  . قكيةدرجة ” اإلسرائيمي“كيصؿ التعاكف األمريكي 

، كمف ” اإلسرائيمية“في جياز االستابارات  قد تسربت عبر السنيف عف طريؽ بعض العامميف السابقيف

 كتابان 1994عميؿ المكساد السابؽ ، الذم نشر عاـ  ، Victor Otrovsky ىؤالء فيكتكر اكتركفسكي

بالعمميات  ، كفي الكتاب يشرح اكتركفسكي تفاصيؿ معرفتو " الجانب اآلار لماداع " مثيران بعنكاف

قتمت السياسي األلماني السابؽ  ىي التي” اإلسرائيمية“الداامية لممكساد ، كمف ذلؾ قكلو بأف الماابرات 

كانت يد المكساد امؼ المكت الغامض إلمبراطكر اإلعبلـ  في أكائؿ الثمانينات ، كما  م بارشيؿثاك

 ”اإلسرائيمي“ كاتيـ اكتركفسكي المكساد  . Robert Maxwell البريطاني السير ركبرت ماكسكيؿ

عمى  لمكرمميف Boris Yeltsin بمعب دكر رئيسي في تييئة الظركؼ التي أكصمت بكريس يمتسيف
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الركسية ، تضـ مجمكعة  فعائمة يمتسيف التي تمثؿ المافيا. أنقاض النظاـ الشيكعي المنيار في مكسكك 

 Mikhail Khodovkorsky اكدفكرسكي مف كبار األثرياء في ركسيا ، منيـ قيصر النفط مياائيؿ

” اإلسرائيمية“يحممكف جكازات السفر  ، كغيرىـ ممف Boris Berezovsky ، كبكريس بيركزكفسكي

ُتعد الكاليات المتحدة األمريكية الداعـ ": كىنا. ييكدية كينحدركف ، كلك اسميا عمى األقؿ مف أصكؿ

بكميات ىائمة مف المساعدات االقتصادية ، كتشكؿ  ، فيي تزكدىا” إسرائيؿ“السياسي كالمالي األكبر لػ 

 المتحدة ، حيث الفيتك األمريكي جاىز األمـكبااصة في أركقة  مصدر حماية ليا في الساحة الدكلية

، كما إنيا تزكدىا بكميات ضامة مف ” إسرائيؿ“ قرار يحمؿ إدانة ؿ أم إلسقاطدكما لبلستاداـ 

 .ؼ, األحمدم) . 1967العسكرية الحديثة ، كىك كضع لـ يكف قائما حتى عاـ  األسمحة كالمعدات

 صناعة : في كتابو المعنكف Norman Finkelstein فينكمستايف ككما يقكؿ نكرماف .(2006

عمر الدكلة العبرية  ، فاف الكاليات المتحدة األمريكية ، كابلؿ السنكات األكلى مف "اليكلكككست

مع السعكدية كالدكؿ النفطية العربية  الجديدة ، كانت مترددة في تزكيدىا بالسبلح ، معتبرة أف عبلقاتيا

  . إستراتيجيةاألارل أكثر 

لتغير ىذا الكاقع ، ااصة بعد فشؿ الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفييتي  1967 جاءت حرب

قداـ ، األكسط تفاىـ حكؿ الحد مف شحنات السبلح لدكؿ الشرؽ إلىالتكصؿ  في فرض   فرنسا عمىكا 

  . باألسمحة” إسرائيؿ“حظر عمى تزكيد 

كمنذ ذلؾ الكقت ، أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية المصدر الرئيسي لؤلسمحة المتطكرة ؿ 

استثمرت مصادر ” إسرائيؿ“البمديف بسرعة كقكة ، ااصة كأف  ، كتنامت العبلقات بيف” إسرائيؿ“

كباإلضافة .  1967بناء ىذه العبلقات الااصة الجديدة مع األمريكييف بعد  كجيكدان بشرية كبيرة في

” إسرائيؿ“ برامج التدريب كالتأىيؿ كالمناكرات المشتركة ، فإف الكاليات المتحدة األمريكية ساعدت الى
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 الرتفاع كمفتو ، كفي عاـ ، 1987تجميده عاـ  الذم تـ " الفي " في مشركع إنتاج طائرتيا الااصة

". حرب النجكـ"  باسـأيضااالستراتيجي األمريكي المعركفة  لمبادرة الدفاع” إسرائيؿ“ انضمت 1986

بمكجبيا  ”إسرائيؿ“كالكاليات المتحدة األمريكية مذكرة تفاىـ أصبحت ” إسرائيؿ“كبعدىا بعاـ كقعت 

الحؽ في ” إسرائيؿ“ حميفان مف اارج الناتك يتمتع بنفس حقكؽ أعضاء الحمؼ ، األمر الذم يعطي

غير مسبكؽ عمى أسرار ” إسرائيمي“ داكؿ المناقصات العسكرية األمريكية ، بكؿ ما يعنيو مف إطبلع

  .(2006 .ؼ, األحمدم) . العمميات العسكرية األمريكية

 ، في”اإلسرائيمية“ مصدر تكتر رئيسي لمعبلقات األمريكية 1991الاميج األكلى عاـ  شكمت حرب

في ” إسرائيؿ“ غير أف تعاكف. الكقت الذم كانت كاشنطف تحاكؿ جاىدة مغازلة الدكؿ العربية

عمى الصكاريخ التي كاف يطمقيا العراؽ في حرب الاميج االستجابة لممطمب األمريكي بعدـ الرد 

كيبدك أف ىذا المكقؼ سيتكرر . مميار دكالر2.1مساعدات أمريكية إضافية بقيمة  ، اكسبياالثانية

المزيد مف  ”إسرائيؿ“، حيث تتمقى ”اإلسرائيمية“ليصبح نكعا مف التقميد في العبلقات األمريكية  مستقببل

. األمريكيةالمكقعة تحت الرعاية  المساعدات المالية كالعسكرية مقابؿ أم مركنة تظيرىا في االتفاقيات

نظير تطبيقيا دكالر  مميار 2.1مساعدات بمبمغ ” إسرائيؿ“  عمى تمقي1998فقد اتفؽ الطرفاف عاـ 

كعندما . كالمتعمؽ بانسحاب جزئي آار مف الضفة الغربية مع الفمسطينييف،كببلنتيشيف   ريفراتفاؽ كام

 فاتكرة ألمريكا” إسرائيؿ“السكرية تكشؾ عمى التكصؿ التفاؽ ، قدمت  ”اإلسرائيمية“كانت المحادثات 

متقدمة  دكلة” إسرائيؿ“كبالرغـ مف أف . دكالر ستككف ثمف انسحاب محتمؿ مف الجكالف  مميار17بقيمة 

 الذم يضعيا األمر  ألؼ دكالر،18 إلىصناعيان كتكنكلكجيان ، كيصؿ معدؿ داؿ الفرد السنكم فييا 

سنكيان ، كمنذ أكثر مف عشريف ” إسرائيؿ“ كتتسمـ، ضمف قائمة الدكؿ العشريف األكثر رااء في العالـ 

 ، باإلضافة إلى FMA العسكرية األجنبية  مف برنامج المساعداتعدة مميارات مف الدكالراتعامان 

كىذه المساعدات تعادؿ ثمث إجمالي  . ESF االقتصادم  أارل مف برنامج صناديؽ الدعـمساعدات
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مف الميزانية العسكرية السنكية لػ % 20ابلؿ الثمانينات ، كتمثؿ حاليان  ”اإلسرائيمي“اإلنفاؽ العسكرم 

معدات ااصة  قدمت الكاليات المتحدة مساعدات إضافية لشراء 2001 كفي أكائؿ عاـ .إسرائيؿ“

األمريكييف بأف منح مساعدات اارجية لدكلة صناعية متقدمة لـ يعد  كمع قرار. بمحاربة اإلرىاب 

مف برنامج صناديؽ الدعـ االقتصادم ستتكقؼ بحمكؿ عاـ ، ” إسرائيؿ“فإف حصة  المناسب،باألمر 

 المساعدات عف ىذه الاسارة ، برفع حصتيـ في برنامج” اإلسرائيمييف“تقرر تعكيض   فقد2008

  . مميار دكالر سنكيان  4.2إلى   FMAالعسكرية األجنبية

يجب أف تنفؽ دااؿ أمريكا عمى شراء  مف ىذه المساعدات% 26 عمى الشرط الااص بأف كلبللتفاؼ

بدأت بنقؿ نشاطيا إلى الكاليات ” اإلسرائيمية“ منتجات كادمات أمريكية ، فإف العديد مف المؤسسات

 . المتحدة األمريكية لبلستئثار بيذه األمكاؿ

كمنيا عمى سبيؿ  األمريكية،مف طرؽ أارل في الحصكؿ عمى المساعدات ” إسرائيؿ“كما تستفيد 

الكاليات المتحدة األمريكية عمى   كىك نظاـ تعمؿ مف ابللوالفائض،المثاؿ ما يعرؼ ببنكد الدفاع 

  . التامص مف أسمحتيا القديمة بسعر زىيد أك بدكف ثمف

ىجكمية  طائرات أباتشي” إسرائيؿ“ففي أعقاب حرب الاميج ، أعطت الكاليات المتحدة األمريكية 

الصكاريخ المتعددة  فائضة عف الحاجة ، كطائرات ىيمككبتر لمنقؿ مف نكع ببلؾ ىكؾ ، كأنظمة إطبلؽ

 . ، كبطاريات صكاريخ مضادة لمصكاريخ مف نكع باتريكت

األسمحة في إقناع البمداف  كىك نظاـ تستادمو مصانع " Offsets األكفست " أيضان حكافز كىناؾ

لمطائرات الحربية ، تكافؽ عمى  Lockheed Martin فيذه شركة لككييد مارتف. بتكقيع صفقات كبيرة 

  .  مميار دكالر5.2بقيمة  16اؼ ، تزكيدىا بطائرات لضماف” إسرائيؿ“ مميكف دكالر في 900إنفاؽ 

 " 15 1اؼ  " لضماف صفقة” إسرائيؿ“ مميكف دكالر في 750تستثمر  Boeing كىذه شركة بكينغ

تطالب الكاليات المتحدة األمريكية بتمكيؿ ” إسرائيؿ“، بؿ إف  العمكدية ببلؾ ىكؾ المقاتمة كطائرات
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مف ابلؿ برنامج المساعدات الاارجية ، مما يعني أف الكاليات المتحدة األمريكية  صفقات التسمح ىذه

كعميو ،  . مرتيف ، مرة مف ابلؿ دافعي الضرائب كاألارل مف االقتصاد الكطني ككؿ” إسرائيؿ“لػ تدفع

األمريكية العمبلقة ، في  فإف ما يفعمو دافعك الضرائب األمريكيكف ىك دعـ شركات صناعة األسمحة

،ع، ). إقميمي كرعاية سباؽ تسمح” إسرائيؿ“الكقت الذم يساىمكف فيو بتسميح  (. 2007زلـك

  : زبكف دسـ لعدد مف شركات تصنيع األسمحة األمريكية مثؿ” إسرائيؿ“ كفي حيف أف

  في مدينة ركزينتكف بكالية ماساتشكسيتس  Raytheon Systemsشركة رايثكف 

 أمريكاف اكردنانس American Ordnance  

  شركة بكينجBOEING في Phoenix 

 جنراؿ الكتريؾ General Electric . 

 كشركة سيككرسكي Sikorsky . 

مبيعاتيا مف األسمحة  ، حيث بمغ حجـ” إسرائيؿ“ُتعد أكبر مزكد لؤلسمحة لػ  لككييد مارتف إاّل أف شركة

 .1995 مميار دكالر منذ عاـ 4.4لمدكلة العبرية 

 ، كبااصة ما يتعمؽ بطائرات لككييد مارتف قيد التنفيذ مف قبؿ” اإلسرائيمية“عدد مف الطمبات  كىناؾ

  . كمعداتيا 16اؼ 

بقيمة مميارم دكالر مف المقرر تسميميا  " آم16اؼ  "  طائرة مف طراز52: نذكر ىنا بشكؿ ااص 

 طائرة 50دفعة سابقة مف ىذا الطراز ، كعددىا   كما تبقى مف2009،  - 2006ابلؿ الفترة مف 

 . 1999التكقيع بشأنيا عاـ   مميار دكالر ، كاف قد تـ5.2بقيمة 

. تمكيميا مف برنامج المساعدات العسكرية األمريكي  كىذه الصفقات لقيت مباركة مف البنتاغكف ، كيتـ

 لككييد مارتف ، نائب الرئيس السابؽ لشركة Bruce Jackson ال عجب إذان أف يككف بركس جاكسكف

، كالذم  " األمريكي الجديد القرف " المسمى Cheney-Perle عضكان بارزان في مشركع تشيني بيرؿ ،
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كمف جانبيا ، ُتعد الكاليات المتحدة األمريكية زبكنان . 2000كاف امؼ الدعكة لغزك العراؽ منذ عاـ 

، عبلكة عمى أف الشركات األمريكية تتعاكف مع نظيراتيا ”اإلسرائيمية“ ضامان لمصناعات العسكرية

بالطرح ىنا  كالسؤاؿ الجدير. في مجاؿ تطكير الصكاريخ كالطائرات بدكف طيار كتحديثيا ”اإلسرائيمية“

في ” إسرائيؿ“ لممساعدات العسكرية األمريكية ؟ في ككنيا أكبر متمؽ” إسرائيؿ“لماذا تستمر  : ىك

استراتيجية لمكاليات المتحدة بالرغـ مف انييار االتحاد السكفييتي كغياب  الكاقع ال تزاؿ تحظى بأىمية

األصكلية اإلسبلمية   ما يسمكنوفقد حمت. الشيكعي الذم أكسبيا ىذه األىمية في الماضي الاطر

تطمؽ يد ” إسرائيؿ”ك  سبتمبر11كمنذ أحداث . محؿ الشيكعية كمصدر تيديد في نظر كاشنطف 

األمر امؽ معضمة لمكاليات  جيشيا في غزة كالضفة الغربية باسـ محاربة اإلرىاب ، غير أف ىذا

كمف الكاضح أف . في أفغانستاف كالعراؽ المتحدة ، التي كجدت مف الصعب تأميف الدعـ العربي لحربيا

، بالرغـ مف ممارسات األايرة العدكانية ضد ” إسرائيؿ“استمرار دعـ الكاليات المتحدة األمريكية لػ 

مف الكاضح . زيادة تشكيو الصكرة األمريكية في الشارع العربي كاإلسبلمي الفمسطينييف ، قد أسيمت في

 تنتيؾ حتى القكانيف التي تسمح لحميفتيا الكبرل الكاليات المتحدة األمريكية بمدىا” إسرائيؿ“ أف

في   16األؼ  فييا بالسبلح كالمساعدات العسكرية الساية، مف ابلؿ استاداـ األسمحة األمريكية ، بما

 المدنييف الفمسطينييف ، لدرجة دفعت حتى بالصحافة األمريكية المتاصصة في ادمة تجارة مياجمة

 كتبت صحيفة 2002فبراير ، ففي الثالث مف. اإلسرائيمية“السبلح لئلعراب عف قمقيا تجاه التصرفات 

يككف ىناؾ حجة قكية في القكؿ بأف االستيداؼ الدقيؽ  قد " : تقكؿ Defense News ديفينس نيكز

المتطرفيف كىـ في طريقيـ لتنفيذ عمميات إرىابية عمؿ مبرر مف أعماؿ  لماازف األسمحة كسيارات

 ، غير أف التدمير الجماعي لمبيكت كاألحياء كالرمكز الكطنية الفمسطينية ، كالمكاتب الدفاع عف النفس

يمكف أف  كالمباني الحككمية ، كدكر الصحؼ كمحطات اإلذاعة كالتمفزيكف ، كمراكز الشرطة ، ال

” إسرائيؿ“كمع ذلؾ، تستمر الكاليات المتحدة األمريكية في السماح ببيع ". يندرج ضمف ىذه الصفة
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ال يزاؿ قائمان ” إسرائيؿ“الدعـ األمريكي لػ  طائرات اليميككبتر اليجكمية كالصكاريخ المتطكرة ، كما أف

 أصدر قراران يدعـ الحممة العسكرية 2002مايك ، 2دكف قيكد ، بؿ إف الككنغرس ، كبتاريخ 

 (.2007 . ع, زلكـ ). عمى الفمسطينييف” اإلسرائيمية“

، إاّل أف كزارة الدفاع ” اإلسرائيمية“ كبالرغـ مف المستكل المتقدـ الذم كصمت إليو الصناعات العسكرية

 باستطاعةمف غير المنطؽ االعتقاد  " أك مكت ؛ ألف ال تزاؿ ُتعد المساعدات األمريكية قضية حياة

كبدكف المساعدات  . " ”إسرائيؿ“طائرات ىميككبتر متطكرة أك أنظمة تسمح رئيسية شبيية في  صنع

كانت ستكاجو مشاكؿ كبيرة في ” إسرائيؿ“ المالية الساية األمريكية كالدعـ السياسي األمريكي ، فإف

 . ع, زلكـ ).  الماضية35الفمسطينية عمى مدار السنكات اؿ  قدرتيا عمى االستمرار باحتبلؿ األراضي

2007.) 

الرئيسية المتنفذة ضمف النابة السياسية األمريكية ال تزاؿ تجد في  كفي الكقت ذاتو ، فإف الدكائر

أمثاؿ بات  أما قكؿ البعض مف. مصدر نفع كبير لمكاليات المتحدة ” إسرائيؿ“ مع اإلستراتيجية الشراكة

، فبل ” إسرائيؿ“ بأف السياسات األمريكية أضحت رىينة عمبلء  عضك الككنجرس األمريكيبككاناف

  . عف نطاؽ ككنو أسطكرة تادـ تكجيات معينة يارج

. آم. سي" ليتمكنكا حتى مف االقتراب مف البكابة الرئيسية لمبنتاغكف أك لمػ لـ يككنكا” اإلسرائيميكف“فػ

نقطة عادة ما يتـ تجاىميا في الحديث  دكف أف يككف ىناؾ ترحيب مف المؤسسة األمريكية ، كىي "ايو

 . ”اإلسرائيمية“عف الشراكة األمريكية 

السياسة االستراتيجية  ، ىك جزء مف” إسرائيؿ“فالعمؿ عمى تطكير التحالؼ السياسي كالعسكرم مع 

(. 2007 . ع, زلكـ). األمريكية

ضغوطات القائمة التي تمارسيا اإلدارة األمريكية عمى دول معينة في العالم وىل فيما يتعمق بال أما

المصالح ، فإننا نرى عمى أن األمريكيةالعسكرية ذلك لو عالقة بدور وتأثير التجمعات الصناعية 



 142 

كؿ ما يتعارض معيا يتـ التامص منو أك محاصرتو اك محاربتو بكافة ك األكؿ ىي المقاـ األمريكية

. مف ىذه الطرؽ الضغط عمى الدكؿ بالطريقة االقتصادية اك السياسية كغيرىا, الطرؽ

إف إستراتيجية األمف القكمي األمريكي ستعتمد أساسنا عمى تعاكف أمريكي مممكس مع دكؿ العالـ؛ ذلؾ 

ا بيف القيـ األمريكية مف جية، كبيف المصالح القكمية األمريكية مف جية  التعاكف الذم سيعكس مزجن

كىدؼ ىذه اإلستراتيجية ىك السعي ليس فقط لجعؿ ىذا العالـ أكثر أمنا، كلكف لامؽ عالـ . أارل

.." أفضؿ مف جميع النكاحي

 عف الرئاسة األمريكية بشأف 2002كردت ىذه الفقرة فى مقدمة كثيقة ااصة صادرة في سبتمبر 

. استراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية األمنية فى المرحمة المقبمة

:  كقد حددت الكثيقة محاكر ىذه االستراتيجية عمى النحك التالى

 تعزيز الكرامة اإلنسانية -

 التحالفات اإلستراتيجية لمقضاء عمى اإلرىاب -

 نزع فتيؿ الصراعات اإلقميمية -

 منع أعدائنا مف تيديدنا -

 تدشيف عيد اقتصادم جديد -

 تكسيع دائرة التنمية -

 التعاكف مع المؤسسات المركزية -

تطكير مؤسسات األمف القكمي األمريكي  -

؛ فيذاف المبدآف يسعى "العدؿ"ك" الحرية"الكاليات المتحدة األمريكية تأاذ عمى عاتقيا الدفاع عف إف 

أبنائو مف الفقر " تحرير"فبل يكجد مجتمع إال كنجده يأمؿ كيرغب في . كراءىما جميع أجناس األرض
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كمف ثـ يتحتـ عمى اإلدارة األمريكية أف تقؼ بكؿ بصرامة ضد كؿ ما ييدد كجكد . كالظمـ كالعنؼ

.  الكرامة اإلنسانية التي ال ياتمؼ عمييا اثناف

كالدستكر األمريكي يتضمف كؿ ما تتطمبو الكرامة اإلنسانية مف حرية العبادة، كحرية الكممة، كالعدالة، 

كالتسامح الديني كاإلثني، كاحتراـ الممكية الااصة، كاحتراـ المرأة، كتحديد سمطة الدكلة، كسيادة 

ا لمديمقراطية،  .القانكف ا عظيمن كاير دليؿ عمى ذلؾ ما نممسو في التجربة األمريكية، التي تمثؿ صرحن

. حيث تتعايش كتتآلؼ جميع األجناس مف شتى بقاع األرض؛ بغض النظر عف دياناتيـ كعرقياتيـ

ا بمبادئ  التي تسعى " التغيير"، قامت اإلدارة األمريكية بتشجيع كتأييد حركات "العدؿ"ك" الحرية"كاقتناعن

، أك مثمما حدث في 1991 ك1989حثيثنا كراء تمؾ المبادئ، مثمما حدث في أكربا الشرقية بيف عامي 

كلذا فإف إستراتيجية األمف القكمي األمريكي ال بد أف تنبع مف المعتقدات . 2000بمجراد في عاـ 

فتمؾ المعتقدات ىي التي ستقكد ممارسات اإلدارة األمريكية ". الحرية"ك" العدؿ"األمريكية الراساة في 

 : كبناء عمى ىذا، ستتاذ اإلدارة األمريكية الاطكات التالية. تجاه العالـ بأسره

إدانة كؿ ااتراؽ أك انتياؾ ييدد كجكد الكرامة اإلنسانية؛ كذلؾ مف ابلؿ المؤسسات كالمنظمات - 

 . الدكلية

 ". الحرية"استاداـ المعكنات الاارجية األمريكية مف أجؿ تدعيـ - 

 . تطكير المؤسسات الديمقراطية في إطار العبلقات الثنائية- 

 .بذؿ جيكد ااصة مف أجؿ تدعيـ حرية العبادة، كحمايتيا مف ضغكط الحككمات القمعية- 

 لقضاء عمى اإلرىاب األمريكية في االتحالفات اإلستراتيجية السياسة و

 : ستتبع اإلدارة األمريكية اطة مدركسة لمقضاء عمى اإلرىاب؛ كستتمثؿ ىذه الاطة في التالي

التركيز عمى تمؾ المنظمات اإلرىابية المنتشرة عالميان؛ كعمى أم إرىابي أك أم دكلة داعمة - 

 . لئلرىاب، كداعمة الستاداـ أسمحة الدمار الشامؿ
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زاحتو مف قبؿ أف يصؿ إلى األراضي األمريكية-   . التامص مف التيديد كا 

مف ابلؿ تشبيو اإلرىاب بالرؽ كاالستعباد كالقرصنة كالقتؿ الجماعي؛ كمف " حرب األفكار"شف - 

ااصة في العالـ اإلسبلمي؛ كأايران مف ابلؿ استاداـ دبمكماسية " المعتدلة"ابلؿ تأييد الحككمات 

 . فعالة تعمؿ عمى تسييؿ التدفؽ الحر لممعمكمات كاألفكار التي تنادم بالحرية

نزع فتيل الصراعات اإلقميمية  

بالعمؿ مع الدكؿ الصديقة – في حالة اندالع الصراعات اإلقميمية-الكاليات المتحدة األمريكية ممزمة 

عادة االستقرار كمف ثـ، فعمييا أف تأاذ المبدأيف . كالشريكة في سبيؿ رفع المعاناة عف الشعكب كا 

:  اإلستراتيجييف التالييف في االعتبار

ىـ في حؿ األزمات المحمية فكر ااستثمار الكقت كالثركات في إقامة عبلقات دكلية، يمكنيا أف تس- 1

.  اندالعيا

.  مد يد العكف إلى تمؾ الدكؿ غير الراغبة كغير المستعدة لمساعدة أنفسيا- 2

اإلسرائيمي، حيث تقـك الكاليات المتحدة األمريكية بالعمؿ -كلدينا مثؿ حي ككاضح في الصراع العربي

ككذلؾ مع الدكؿ العربية القريبة، مف أجؿ تسكية – بحكـ صمتيا الكطيدة بيا-مع دكلة إسرائيؿ 

 دكلة فمسطينية ديمقراطية مستقمة، تقؼ جنبان إلى جنب مع تدعي بالعمؿ عمى إيجادفيي . الصراع

كىي عمى استعداد تاـ لتقديـ كؿ الدعـ إليجاد الدكلة . الدكلة اإلسرائيمية؛ حيث يظميما السبلـ كاألمف

كىك أف يبدم الفمسطينيكف بالمثؿ استعدادىـ العتناؽ الديمقراطية كمحاربة : الفمسطينية، كلكف بشرط

!  الفساد كاإلرىاب

سرائيؿ  فيي ممزمة باالنسحاب . ليا دكر أساسي في إيجاد تمؾ الدكلة عمى أرض الكاقع- بدكف شؾ-كا 

 المذككرة في تقريره كمكفد ميتشؿجكف ، كتنفيذ تكصيات لجنة 2000 سبتمبر 28إلى ما قبؿ حدكد 
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. ، ككقؼ النشاط االستيطاني في األراضي المحتمة2002إلدارة كمينتكف إلى األراضي الفمسطينية عاـ 

.  كىنا تأتي الفرصة لتداؿ الكاليات المتحدة، كمطالبة إسرائيؿ باالمتثاؿ إلى كؿ ما سبؽ ذكره

كلنا في الصراع اليندم الباكستاني مثؿ آار، حيث تقـك اإلدارة األمريكية بتكطيد عبلقاتيا الثنائية مع 

اليند كمع باكستاف في آف كاحد؛ مما سيؿ عمييا األمر بعد ذلؾ في لعب دكر حيكم كبارز في فض 

ككاف تكطيد العبلقة مع باكستاف قائمان عمى . النزاعات اليندية الباكستانية التي تندلع مف كقت إلى آار

ااتيار األايرة المشاركة في الحرب ضد اإلرىاب، بينما كاف تكطيد العبلقة مع اليند قائمان عمى شغؼ 

.  األايرة كتحمسيا ألف تككف كاحدة مف أعظـ النظـ الديمقراطية في القرف الحادم كالعشريف

كفي أمريكا البلتينية سعت الكاليات المتحدة األمريكية إلى إقامة تحالفات مع المكسيؾ كالبرازيؿ كشيمي 

في سبيؿ امؽ منطقة ديمقراطية حقيقية، يصير فييا التداؿ األمريكي سببان كحافزان لؤلمف .. كككلكمبيا

كالرااء، كىازمان لجميع مظاىر المادرات كاإلرىاب كجماعات العنؼ غير المشركعة، مثؿ الحاؿ في 

.  ككلكمبيا

كأايران في أفريقيا ستعمؿ الكاليات المتحدة األمريكية مع الدكؿ األارل مف أجؿ انتشاؿ القارة األفريقية 

فأفريقيا . مف المرض كالفقر كالحرب؛ كمف ثـ تأىيميا لتككف تربة اصبة قابمة لمسبلـ كالحرية كالرااء

إنما تيدد قيمة أمريكية أساسية، أال كىي الحفاظ عمى الكرامة – بمرضيا كفقرىا كجكعيا–الحالية 

كما أنيا تنذر باستشراء اإلرىاب، كىك ما ييدد األكلكية اإلستراتيجية األمريكية التي تتمثؿ . اإلنسانية

..  في محاربة اإلرىاب

منع أعدائنا من تيديدينا  

إف الاطر األعظـ : "، أكضح قائبلن 2002كفي اطبة ألقاىا جكرج دبميك بكش في نيكيكرؾ في يكنيك 

عندما تجتمع األسمحة الكيميائية كالبيكلكجية . عمى الحرية يتمثؿ في التقاء الراديكالية بالتكنكلكجيا

في أيدم الدكؿ الضعيفة، أك حتى في أيدم – باإلضافة إلى تكنكلكجيا الصاركخ الباليستي-كالنككية 
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الجماعات الصغيرة، تتحكؿ تمؾ الدكؿ أك تمؾ الجماعات إلى قكة اارقة كقادرة عمى ضرب الدكؿ 

".  الكبيرة

، كالتي يفرضيا اإلرىابيكف، جعمت البيئة األمنية "الدكؿ المارقة"إف التحديات الحالية التي تفرضيا 

فأعداء اليـك لدييـ القابمية كاالستعداد المتبلؾ األسمحة المدمرة التي ال . أكثر تعقيدان كأكثر اطكرة

ما يسمى في كفي التسعينيات مف القرف الماضي، بدأنا نشيد بركز مجمكعة . تتكفر إال لمدكؿ العظمى

:  فيي. تتشارؾ في العديد مف الصفات– رغـ ااتبلفيا-لدكؿ المارقة التي التعبير األمريكي با

.  تركع شعكبيا -

.  تتجاىؿ القانكف الدكلي، كتارؽ المعاىدات الدكلية، كتيدد جيرانيا -

.  تسعى كراء امتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ -

.  تمكؿ اإلرىاب في العالـ كمو -

.  ترفض القيـ اإلنسانية األساسية -

: كمف أمثاؿ تمؾ الدكؿ.. تكره الكاليات المتحدة األمريكية، كتُبغض كؿ مكاقفيا كممارساتيا -

.  العراؽ كككريا الشمالية

 إستراتيجية معينة لمكاجية أسمحة الدمار الشامؿ؛ كىي بإتباعكلذا ستصير اإلدارة األمريكية ممزمة 

:  ستتضمف اآلتي

بذؿ جيكد إيجابية لمحد مف انتشار أسمحة الدمار الشامؿ، كمنع الاطر قبؿ كصكلو إلى األراضي - 

.  األمريكية

منع الدكؿ المارقة كمنع اإلرىابييف مف الحصكؿ عمى كؿ مف المكاد كالتكنكلكجيا كالابرة الضركرية - 

ألسمحة الدمار الشامؿ؛ كذلؾ مف ابلؿ الحد مف التسمح، كالحد مف التصدير متعدد األطراؼ، كالحد 

.  مف األاطار
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.  إدارة فعالة لمتجاكب كالتفاعؿ مع عكاقب استاداـ أسمحة الدمار الشامؿ- 

فعمى الكاليات المتحدة األمريكية أف تؤىؿ نفسيا لمرد عمى ما ينتج عف استاداـ تمؾ األسمحة مف آثار 

.  كعكاقب، سكاء كاف ذلؾ االستاداـ ضد أىداؼ أمريكية في الدااؿ أك في الاارج

سياسة "كتبعان لطبيعة العدك الحالي فإف اإلدارة األمريكية ال تستطيع أف تستمر في االعتماد فقط عمى 

ىي ال تستطيع أف تنتظر العدك لكي يبدأ بالضرب ..كما كانت تفعؿ في السابؽ؛ بااتصار" رد الفعؿ

.  أكالن 

الكؼ عف المفاىيـ التقميدية لمردع الذم لـ يعد يمثؿ دفاعان فتاكان، كما كاف األمر مف قبؿ في أثناء - 

فالردع المعتمد فقط عمى التيديد باالنتقاـ، لـ يعد ذا تأثير عمى قادة الدكؿ المارقة . الحرب الباردة

التي كانت في يـك ما -كذلؾ فإف أسمحة الدمار الشامؿ . الذيف يقامركف بحياة شعكبيـ كثركات ببلدىـ

.  صارت اآلف رىف إشارة الدكؿ المارقة- تستعمؿ كمبلذ أاير

.  منع الدكؿ المارقة مف االنتصار عمى التفكؽ التقميدم لمكاليات المتحدة- 

جديد  القتصادي االعيد الواليات المتحدة األمريكية وال

، فإذا نما لدكؿ العالـمما ال شؾ فيو أف االقتصاد العالمي القكم سيؤثر باإليجاب عمى األمف القكمي 

، زادت الركاتب "حرية التجارة"ك" حرية السكؽ"االقتصاد العالمي كاشتد صمبو مف ابلؿ تشجيع 

كالداكؿ، كزادت فرص العمؿ؛ األمر الذم سيسمح لمشعكب بانتشاؿ أنفسيا مف الفقر، مف ابلؿ 

.  مكاجية الفساد كتدعيـ الحياة الحرة

عكدة الرااء االقتصادم في الياباف كأكربا إنما ىك أمر أساسي لتغذية المصالح األمنية لذلؾ فإف 

فاإلدارة األمريكية ترغب في إنعاش اقتصاد حمفائيا، ليس فقط مف أجؿ سبلمة الحمفاء، بؿ . األمريكية

.  أيضان مف أجؿ سبلمة االقتصاد العالمي، كاألمف العالمي
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إف تكفير االستقرار في األسكاؽ الناشئة يعتبر أيضان مف أكلكيات اإلدارة األمريكية، في سبيؿ تحقيؽ 

كىذا االستقرار لف يتأتى إال مف ابلؿ تدفؽ رءكس األمكاؿ في الدكؿ ذات . تنمية اقتصادية عالمية

" السكؽ الحرة"كمف أجؿ دفع . األسكاؽ الناشئة، كىك ما يميد ليا الطريؽ لبلستثمار كتقميؿ نسبة الفقر

:  إلى األماـ قامت الكاليات المتحدة األمريكية بتقديـ اإلستراتيجية التالية

عندما - 2001في نكفمبر -كىذا ما فعمتو اإلدارة األمريكية في الدكحة : األاذ بالمبادرة العالمية- 

قامت بتدشيف مفاكضات عالمية جديدة لمتجارة؛ ذات أجندة متميزة في الزراعة كالصناعة كالادمات، 

.  2005كالتي تـ العمؿ بيا في عاـ 

حيث قامت الكاليات المتحدة األمريكية بالمكافقة عمى تدشيف منطقة : األاذ بالمبادرات اإلقميمية- 

.  2005 كاقعيان في عاـ تبدأحيث تجارة حرة بيف األمريكتيف، 

فاعتمادان عمى اتفاؽ التجارة الحرة الذم عقد بيف الكاليات : اإلسراع في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية- 

أف تنتيي مف - في ىذا العاـ- تستيدؼ اإلدارة األمريكية 2001المتحدة األمريكية كاألردف في عاـ 

فاليدؼ ىك إقامة اتفاقيات تجارية مع مجمكعات . إبراـ اتفاقيات التجارة الحرة مع شيمي كسنغافكرة

كسيككف التركيز مبدئيان عمى أمريكا . ماتمفة مف الدكؿ الصناعية كالدكؿ النامية في شتى مناطؽ العالـ

.  الكسطى كأفريقيا الجنكبية كالمغرب كأستراليا

ستعمؿ اإلدارة األمريكية مع الككنجرس مف أجؿ تشريع اتفاقيات : التشريعية-تجديد الشراكة التنفيذية- 

".  تركيج التجارة"تجارية جديدة، عمى المستكل العالمي كاإلقميمي كالثنائي؛ كذلؾ تحت مظمة قانكف 

إف السياسات التجارية تستطيع أف تساعد الدكؿ النامية في تدعيـ : تعزيز الترابط بيف التجارة كالتنمية- 

كؿ مف الحقكؽ الممكية، كالمنافسة، كسيادة القانكف، كاالستثمار، كنشر العمـ كالمعرفة، كالتفاعؿ 

.  كؿ ىذا سيؤدم إلى تكفير الرااء كالتنمية كالثقة في الدكؿ النامية.. اإلقميمي
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مف أكلكيات اإلدارة األمريكية حؿ : كضع اتفاقيات كقكانيف تجارية ضد الممارسات غير العادلة- 

كأيضان منع كردع التجسس الصناعي . النزاعات القائمة بينيا كبيف االتحاد األكربي، ككندا، كالمكسيؾ

.  الدكلي الذم يجيض المنافسة العادلة

كىك ما يضمف عدـ : مساعدة المصانع المحمية كالعماؿ عمى التأقمـ مع ديناميكية األسكاؽ المفتكحة- 

.  تضرر العماؿ األمريكييف بسبب تطبيؽ بنكد التجارة الحرة

كذلؾ مف ابلؿ تضميف المسائؿ المتعمقة بالعماؿ كالبيئة في مفاكضات : حماية البيئة كالعماؿ- 

صحية بيف االتفاقيات البيئية متعددة األطراؼ كبيف منظمة " شبكة"التجارة األمريكية؛ كمف ثـ إيجاد 

.  التجارة الدكلية

 كذلؾ مف ابلؿ العمؿ مع الحمفاء كالشركاء التجارييف كمنتجي الطاقة :أمف الطاقةتدعيـ كتحسيف - 

.  عمى تكسعة مصادر كأنكاع الطاقة العالمية المتكفرة لدل الكاليات المتحدة

أف تضبط تركيز الغاز المتسبب في - في اضـ التنمية االقتصادية - األمريكية كال تنسى اإلدارة

االحتباس الحرارم الذم سكؼ ينتج مف تمؾ التنمية؛ كمف ثـ احتكاءه بدرجة معينة تمنع التدابلت 

 ..اآلدمية الشرسة في المناخ العالمي

 

توسيع دائرة التنمية  

قد ثبت فشؿ سياسة المعكنات في رفع الفقر عف الدكؿ النامية؛ ذلؾ ألف نتائج المعكنات كانت ُتحسب ؿ

دائمان مف ابلؿ الدكالرات التي ُتدفع مف قبؿ المانحيف، بدالن مف أف ُتحسب مف ابلؿ معدالت التنمية 

كمف ثـ رأت اإلدارة األمريكية ضركرة تغيير أىداؼ تقديـ المعكنات، . في الدكؿ المتمقية لممعكنات

بجانب الدكؿ -كقد كضعت الكاليات المتحدة األمريكية . كاإلستراتيجيات المميدة لتمؾ األىداؼ
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مضاعفة حجـ اقتصاد أكثر الدكؿ فقران في العالـ، : ىدفان طمكحان أماـ أعينيا؛ كىك- الصناعية الكبرل

:  كىذه ىي اإلستراتيجيات التي ستتبعيا لمكصكؿ إلى ذلؾ اليدؼ. عبر عشر سنكات

فتبعان لحساب : تقديـ المساعدات كالمعكنات لتمؾ الدكؿ فقط التي تتبع منيجان إصبلحيان صحيحان - 

ستسعى اإلدارة األمريكية إلى دفع ببلييف الدكالرات إلقامة مشركعات تنمكية في تمؾ "  تحدم األلفية"

.  البمداف ذات الحككمات العادلة التي تستثمر في شعكبيا، كالتي تشجع الحرية االقتصادية

كقد قامت اإلدارة : تحسيف فعالية البنؾ الدكلي كالبنكؾ التنمكية األارل في رفع المستكيات المعيشية- 

كىك البنؾ )% 18 بنسبة IDAبرفع الدعـ األمريكي لرابطة التنمية الدكلية – حياؿ ذلؾ– األمريكية

أف : ككؿ ذلؾ يتـ عمى شرط ىك. ، ككذلؾ لمبنؾ األفريقي لمتنمية(الدكلي الذم يمكؿ الدكؿ األكثر فقران 

تقاس كؿ المعكنات كاليبات كالقركض كالمشاريع عمى حسب مساىمتيا في زيادة اإلنتاجية في الدكؿ 

.  النامية

.  قياس النتائج لمتأكد مف أف المعكنات التنمكية تؤثر باإليجاب عمى حياة أكثر الناس فقران في العالـ- 

حيث إف اليبات تمثؿ أفضؿ طريؽ : عمى اليبات أكثر مف القركض مف كجية نظرىـ التركيز- 

لمساعدة الدكؿ الفقيرة عمى االستثمار، ااصة في المجاالت االجتماعية، بدكف إثقاليـ بضغكط الديكف 

.  التي تتعاظـ يكمان بعد يكـ

كتحت إشراؼ الكاليات المتحدة األمريكية قامت رابطة التنمية الدكلية بالفعؿ برفع حجـ اليبات إلى 

التعميـ، كالصحة، كأمراض اإليدز، كالتغذية، : أفقر دكؿ العالـ، بيدؼ مساعدتيا في شتى المجاالت

.  كالمياه

فحرية السكؽ كالتجارة تمثؿ دعامة أساسية إلستراتيجية األمف : فتح المجتمعات لمتجارة كاالستثمار- 

.  القكمي األمريكي
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كليذا قامت اإلدارة األمريكية . فبدكنيا ال تستطيع التنمية أف تحقؽ مغزاىا: تأميف الصحة العامة- 

.  بتأييد التمكيؿ العالمي الجديد المقدـ لمرضى اإليدز الذم ينظمو أميف عاـ األمـ المتحدة ككفي عناف

كسترفع الكاليات المتحدة األمريكية : التركيز عمى التعميـ الذم ال تصح الديمقراطية كال التنمية بدكنو- 

.  عمى األقؿ% 20إسياماتيا التمكيمية في مجاؿ التعميـ بنسبة 

 مميكف فقير، 800بيدؼ القضاء عمى المجاعات المنتشرة بيف : استاداـ العمـ في التنمية الزراعية- 

..  مميكف طفؿ300منيـ 

التعاون مع المؤسسات المركزية  

منذ صعكد الدكلة القكمية في القرف السابع : "، ألقى بكش اطبة في نيكيكرؾ قائبلن 2002 يكنيك 1في 

عشر، كنحف لدينا أحسف فرصة إلقامة عالـ تتنافس فيو القكل الكبرل في سبلـ بدالن مف أف تتنافس في 

!! ". اإلعداد لمحرب

إف الكاليات المتحدة األمريكية لف تستطيع تنفيذ إستراتيجياتيا بدكف إقامة تحالفات مع الدكؿ الصديقة 

منظمة حمؼ شماؿ : في كندا كأكربا؛ كااصة األايرة التي تحتضف أقكل منظمتيف عالميتيف في العالـ

نقطة ارتكاز لؤلمف األكربي الداامي؛ كاالتحاد األكربي الذم يمثؿ - كما زالت–األطمسي التي كانت 

.  شريؾ الكاليات المتحدة األمريكية في التجارة العالمية

.  سبتمبر، كما تعرضت ليا الكاليات المتحدة11كقد تعرضت منظمة حمؼ شماؿ األطمسي ليجمات 

كمف ثـ يتحتـ عمييا تطكير ىياكؿ كقدرات جديدة في سبيؿ النيكض بميمتيا تحت الظركؼ الجديدة 

.   سبتمبر11التي أعقبت أحداث 

كمف أجؿ تفعيؿ التحالؼ بيف الكاليات المتحدة األمريكية كبيف منظمة حمؼ شماؿ األطمسي، ستقـك 

:  اإلدارة األمريكية بالتالي
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تكسيع عضكية الحمؼ لتشمؿ أكبر عدد ممكف مف الدكؿ الديمقراطية التي تككف عمى استعداد - 

.  لحماية المصالح األمريكية كاألكربية كمصالحيا ىي أيضان 

.  التأكد مف أف قكات الحمؼ لدييا مف المعدات كاألسمحة ما يؤىميا لاكض الحرب الحالية- 

االستفادة مف التقدـ األمريكي عمى المستكل التكنكلكجي، إلمداد الحمؼ بكؿ ما يحتاجو لتقميؿ - 

.  المااطر كالثغرات التي يمكف أف تتعرض ليا الكاليات المتحدة األمريكية كأكربا

فقامت .  سبتمبر سببان مؤديان لمتحالؼ األمريكي اآلسيكم11كعمى المستكل اآلسيكم، كانت ىجمات 

كما قامت . أستراليا بتدشيف اتفاقية األنزكس لتعمف مف ابلليا أنيا تعرضت بالمثؿ ليجمات سبتمبر

بإمداد الكاليات المتحدة األمريكية - بعد أسابيع مف األحداث -الياباف كجميكرية ككريا الجنكبية 

ككذلؾ تمقت الكاليات المتحدة األمريكية مساعدات مف تايبلند كالفميبيف . بإمدادات عسكرية لكجيستية

.  كسنغافكرة كنيكزيمندا

:  كمف أجؿ تكطيد العبلقات مع الجناح اآلسيكم سعت اإلدارة األمريكية إلى اتااذ الاطكات التالية

.  تأىيؿ الياباف ألف تمعب دكران رائدان في الشئكف اإلقميمية كالعالمية- 

العمؿ مع ككريا الجنكبية ألاذ حذرىا مف ككريا الشمالية؛ كلكف في نفس الكقت تأىيؿ المنطقة - 

.  لبلستقرار عمى المدل البعيد

.  أسترالي يمتد لمدة امسيف سنة-إقامة تحالؼ أمريكي- 

.  االحتفاظ بالقكات األمريكية في المنطقة، كىك ما يعكس االنتماء األمريكي لمحمفاء اآلسيكييف- 

.  تطكير إستراتيجيات إقميمية كثنائية إلحداث تغيير في ىذه المنطقة الديناميكية- 

كمع ركسيا تقـك الكاليات المتحدة األمريكية بتدشيف عبلقة إستراتيجية جديدة قائمة عمى حقيقة مركزية 

كقد تبمكرت ىذه الحقيقة في . كىي أف الكاليات المتحدة األمريكية كركسيا لـ يعكدا عدكيف إستراتيجييف
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باصكص الحد اإلستراتيجي؛ حيث كعدت ركسيا بإقامة عبلقات إيجابية، كعمى " اتفاقية مكسكك"أثناء 

.  أطمنطي كالكاليات المتحدة-المدل البعيد، مع المجتمع اليكرك

:  كقد قامت اإلدارة األمريكية مف ناحيتيا بعدة اطكات لتدعيـ التحالؼ األمريكي الركسي

 . إرساء التعاكف بيف الدكلتيف لمكاجية اإلرىاب العالمي -

 . التمييد لداكؿ ركسيا في منظمة التجارة العالمية -

بيدؼ تعميؽ التعاكف األمني بيف ركسيا كالحمفاء " ركسيا-حمؼ األطمسي"تدشيف مجمس  -

.  األكربييف كالكاليات المتحدة

:  كىذا طبعان ال ينفي كجكد معكقات عديدة، يمكنيا أف تثبط مف ىذا التحالؼ؛ منيا عمى سبيؿ المثاؿ

.  عدـ إيماف ركسيا الكامؿ بقيـ كمبادئ ديمقراطية السكؽ المفتكحة -

 . مف الناحية االقتصاديةالضعؼ الركسي الكاضح -

.  الرفض الركسي لنشر أسمحة الدمار الشامؿ -

.  كلكف بالرغـ مف ذلؾ تظؿ فرص االلتقاء أكبر بيف الطرفيف

التدفؽ الحر لمتجارة، : كمع اليند تجتمع الكاليات المتحدة األمريكية عمى عدة مصالح مشتركة منيا

يجاد آسيا مستقرة إستراتيجيان، كالحرية السياسية، حيث تعتبر الدكلتاف مف أكبر  كمحاربة اإلرىاب، كا 

كبالرغـ مف عدـ اتفاقيما عمى برامج اليند النككية، فإف اإلدارة األمريكية تنظر . الديمقراطيات في العالـ

.  اليكـ لميند عمى ككنيا دكلة تتعاظـ قكتيا يكمان بعد يكـ، حيث تتككف معيا مصالح إستراتيجية كثيرة

كما . كمع الصيف تسعى اإلدارة األمريكية إلى تدشيف عبلقة بنيكية بيدؼ تغييرىا، كتنميتيا ديمقراطيان 

يتعاكف االثناف حيث تمتقي مصالحيما عند محاربة اإلرىاب الحالي، كعند دفع االستقرار في الجزيرة 

الككرية، كعند التاطيط لممستقبؿ األفغاني، كعند صد األاطار البيئية كالصحية مثؿ انتشار مرض 

.  اإليدز
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عمى - عاجبلن أك آجبلن -كمف الجدير بالذكر أف المااطر الدكلية التي تتعرض ليا الصيف، ستجبرىا 

.   أكثر انفتاحان، كأكثر تقببلن لممعايير الديمقراطيةبحأف تص

كال تنسى اإلدارة األمريكية أىمية الصيف االقتصادية، ككيؼ أنيا ستستفيد مف داكؿ الصيف في 

منظمة التجارة الدكلية؛ كىك ما سيامؽ فرصان أكثر لمتصدير األمريكي، كمف ثـ فرصان أكثر لمعمؿ لدل 

كال غرابة في أف تككف الصيف ىي رابع أكبر . العماؿ كالزراع األمريكييف، ككذلؾ الشركات األمريكية

 بميكف دكالر 100شريؾ تجارم لمكاليات المتحدة؛ حيث يبمغ حجـ المعاممة التجارية بيف الطرفيف 

.  سنكيان 

منيا مشكمة حقكؽ اإلنساف، كتأييد أمريكا -كبالرغـ مف تكاجد أسباب كثيرة لعدـ االتفاؽ بيف الطرفيف 

 11فإف اإلدارة األمريكية عازمة عمى تضييؽ الفجكات مع الصيف؛ ألف كاقع ما بعد - لممسألة التايكانية

..  سبتمبر يحتـ عمييا ذلؾ

 تطوير مؤسسات األمن القومي األمريكي 

كمف ثـ، .  اإلدارة األمريكية ممزمة باالحتفاظ بقكة دفاعيا أكثر مما سبؽأصبحتبعد أحداث سبتمبر 

تسعى اإلدارة األمريكية إلى ضماف أصدقائيا كحمفائيا؛ أثناء أم تنافس عسكرم في المستقبؿ؛ كردع 

أم تيديدات ضد المصالح األمريكية، كمصالح الشركاء كاألصدقاء؛ كىزيمة أم عدك إذا ما فِشؿ معو 

 أكثر عمى كيفية اعتداء  كأف تغير عقيدة الحرب الباردة العسكرية إلى عقيدة جديدة تركز.سبلح الردع

التي -كمف أجؿ مكاجية تحديات األمف الحالية . العدك، بدالن مف التركيز عمى مكاف كتكقيت االعتداء

ستككف اإلدارة األمريكية في حاجة شديدة إلى قكاعد كمحطات في أكربا - تكلدت بعد أحداث سبتمبر

 . الغربية كفي شماؿ شرؽ آسيا؛ باإلضافة إلى ترتيبات كقتية لنشر القكات األمريكية عمى المدل البعيد

فقد .. قبؿ الحرب مع أفغانستاف كانت تمؾ المنطقة بعيدة تماما عف اىتماـ اإلدارة األمريكية؛ أما اآلف

.  تغير الكضع تمامان؛ كصار التركيز عمى نشر القكات األمريكية في تمؾ المنطقة
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:  إف اإلدارة األمريكية ستسعى إلى تطكير دفاعيا مف ابلؿ اإلستراتيجيات التالية

.  القدرة عمى الدفاع أكالن عف األراضي األمريكية- 

.  التأكد مف كصكؿ الكاليات المتحدة األمريكية إلى ساحات الحركب البعيدة- 

 . القدرة عمى الدفاع عف البني التحتية األمريكية في الفضاء الاارجي- 

.  تجديد كتطكير القكات المسمحة األمريكية؛ آاذيف بأحدث األساليب التكنكلكجية كالعممية- 

تطكير الطريقة التي ُتدار بيا كزارة الدفاع؛ ااصة مف ناحية اإلدارة التمكيمية، كمف ناحية التكظيؼ - 

.  كاإلقالة

تكفير عدة ااتيارات عسكرية لمرئيس األمريكي، لياتار منيا ما يشاء؛ كىك ما يثبط مف إمكانيات - 

.  اليجـك عمى الكاليات المتحدة األمريكية أك عمى الدكؿ الصديقة

.   األسمحة األمريكية عمىتفكؽتحرماف األعداء مف الحصكؿ عمى أم أسمحة - 

.  تطكير القدرات االستاباراتية لكي تتبلءـ مع العدك اإلرىابي الجديد- 

.  مزج الدفاع مع الماابرات مع تنفيذ القانكف- 

االعتماد عمى الدبمكماسية لمتفاعؿ مع الدكؿ األارل؛ فالدبمكماسيكف األمريكيكف يشكمكف الاط - 

 .األمامي لممفاكضات المعقدة، كالحركب األىمية، كاألزمات اإلنسانية

(http://www.islamonline.net) .

http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
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نتائج عامة 
 

انو كمف ابلؿ ما تقدـ في ىذا البحث كما نتج مف استنتاجات كتحميؿ كنقد الجكانب النظرية في ىذه  

  :الرسالة فقد تكصؿ الباحث إلى النتائج كاالستابلصات اآلتية كىي

وصنع القرار السياسي األمريكي  (الشركات)التجمعات الصناعية : أوال
 

غالبا ما تقدـ الكاليات المتحدة األمريكية لزبائنيا التقميدييف كحمفائيا االستراتيجييف معدات عسكرية 

بمكاصفات بعينيا، يجعؿ أمف الدكؿ المشترية مرتبط بيا ، كغالبا ما تككف مستعممة أك تـ تجديدىا، إذ 

 كانت التيعمى فرقاطات بحرية تـ تحديثيا، كما أف سمطنة عماف  1997حصمت البحريف مثبل سنة 

 سنة M60A3سكقا بريطانيا بامتياز، حصمت بالمقابؿ عمى ىبة عسكرية مف ثبلثيف دبابة مف طراز 

 كذلؾ بغرض تعكيد الزبكف عمى استعماؿ 1997، باإلضافة إلى عشريف دبابة أارل سنة 1996

 شكبل كمضمكنا، حتى يصبح أكثر قابمية لشراء نساة معدلة كمطكرة مف نفس طينة األمريكيالسبلح 

 .  بحكزتو، كىكذا دكاليؾالذمالسبلح 

أف شبكة صنع السياسة دااؿ كاشنطف تجاه الدكؿ كالتفاعؿ معيا تتأثر عادة بتكجيات تتحدد كفؽ 

ىك مصالح األمف القكمي األمريكي تجاه الدكلة المعنية، تبعان لمتكافقات : األكؿ: عامميف أساسييف

السياسية المنفردة، لكؿ مف اإلدارة، أك  (الدكافع أك)ىك التكجيات : كالثاني. السائدة بشأنيا في كاشنطف

جماعة االستابارات، أك الككنجرس، أك مراكز الدراسات، تجاه الدكلة المنكم عقد صفقات أسمحة 

. معيا

 :في فترات ماتمفة" السعكدية كالككيت" دكلتيف عربيتيف إلى األسمحة األمريكية كمف األمثمة عمى ذلؾ
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 تفاكت النسبة في استيراد األسمحة األمريكية بشكؿ طفيؼ في عيد لكحظ : بالنسبة لمكويت: أوال

التسعينات مع زيادتيا بشكؿ كاضح بعد أحداث سبتمبر ك بدء سيناريكىات الحرب األمريكية عمى 

. العراؽ

حظ تقمص في نسبة استيراد األسمحة مف الكاليات المتحدة األمريكية بعد لك: بالنسبة لمسعودية:ثانيا

 11أحداث سبتمبر مقارنة بعيد التسعينات كيرجع ذلؾ إلى عكامؿ سياسية متعمقة بصانعي أحداث 

سبتمبر فمعظميـ مف السعكدية كتكترات داامية افية في العبلقة السعكدية األمريكية اثر حرب الاميج 

. الثانية

. أبعاد صادرات األسمحة األمريكية لممنطقة العربية

: البعد االقتصادي

: المجمع الصناعي الحربي

تحتؿ الكاليات المتحدة األمريكية المكانة األكلى عمى اإلطبلؽ في مجاؿ تجارة السبلح الدكلية، حيث 

 كقعت الكاليات المتحدة األمريكية عقكدا 2004تمد معظـ حمفائيا باألسمحة كالعتاد الحربي، ففي العاـ 

مف عقكد التسمح في جميع أنحاء العالـ،  % 33.5 مميكف دكالر أك ما يمثؿ 400 مميار ك12قيمتيا 

كتمعب شركات األسمحة أك ما يعرؼ بالمجمع الصناعي الحربي دكرا اطيرا في رسـ السياسة 

 .اإلستراتيجية لمكاليات المتحدة األمريكية كعمى صنع القرار في البيت األبيض

 : وتجارة السالحة األمريكييةاالقتصادالتجمعات 

يشير عدد مف الابراء إلى أف حركب أمريكا تأتى عادة بعد حالة رككد اقتصادم اانؽ تضرب 

حيث تناؿ شركات تصنيع األسمحة األمريكية كصيانتيا النصيب األكبر مف ، األمريكياالقتصاد 

المبالغ الناجمة عف نتائج تمؾ الحركب باإلضافة لذلؾ تحرص الكاليات المتحدة عمى ضماف استمرار 

تدفؽ النفط عبر ربط مناطؽ اإلنتاج كااصة منطقة الاميج العربي كالسعكدية عمى كجو الاصكص 
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 اقتصادية كعسكرية اليدؼ منيا في النياية احتكار النفط ك ضماف سكؽ استيبلكية باتفاقيات

مف % 30كمف الجدير بالذكر أف الكاليات المتحدة األمريكية تستيمؾ ما قيمتو .لبضائعيا كأسمحتيا 

مف استيبلكيا ىك مف النفط المستكرد الذم يأتي معظمو مف الدكؿ % 65-60النفط العالمي حيث أف 

:  كلذلؾ اتبعت اإلدارة األمريكية األساليب اآلتية بالتحديدالعربية كااصة السعكدية

ربط اقتصاديات تمؾ الدكؿ باالقتصاد الرأسمالي العالمي، كالتأثير في اليياكؿ اإلنتاجية في  -

تمؾ الدكؿ بيدؼ دعـ القطاع الااص المحمى كبناء نظـ اقتصادية تقـك عمى أسس رأسمالية 

 .كمف ثـ تصبح تبعية تمؾ الدكؿ لمنظاـ الرأسمالي الدكلي أمرا ال مفر منو

ذكاء حدة  - محاكلة امؽ نكع مف التكتر السياسي كعدـ االستقرار في الشرؽ األكسط كا 

الصراعات اإلقميمية بيدؼ فتح أسكاؽ لتصريؼ األسمحة األمريكية كمف ثـ استنزاؼ األرصدة 

النقدية البتركلية، كتعد الحرب العراقية اإليرانية اكبر مثاؿ عمى ذلؾ فقد ثبت أف الكاليات 

المتحدة األمريكية تزكد الطرفيف بالسبلح سكاء العراؽ بشكؿ مباشر ، أك إيراف بشكؿ غير 

 . (فضيحة ككنترا جيت)مباشر 

كمف المبلحظ انو كمما ارتفعت أسعار النفط كمما سارعت كاشنطف إلى استنزاؼ العكائد النفطية   

.  المرتفعة بعقد صفقات ايالية مع الدكؿ الاميجية 

. كىكذا نجد أف اإلدارة األمريكية قد عمدت عمى امتصاص فائض األمكاؿ العربية بعد تضاميا

ابلصة القكؿ إف المنطقة العربية كالاميج العربي بصفة ااصة ما زاؿ اكبر سكؽ عالمية لؤلسمحة 

دكف منازع، إف لـ يكف أكؿ مشتر ليا بيف دكؿ العالـ قاطبة فقد تبيف أف دكؿ مجمس التعاكف الاميجي 

مف % 40تغطى ما يقارب مف  (، اإلمارات، قطر، عماف، الككيتفالعربية السعكدية، البحرم)

مف سكؽ السبلح % 17مشتريات األسمحة في السكؽ العالمية طكاؿ سنكات التسعينات أك ما يعادؿ 

 . العالمي اآلف
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 :البعد السياسي

 حركة انتقاؿ األسمحة كالصفقات المعقكدة فيشيد العالـ نمطا أساسيا , ابلؿ عقكد الحرب الباردة

 تمؾ العقكد ، كقد في انقسـ إلييا العالـ التي تتبع أنماط التحالفات كاإلصطفافات أساسيككانت بشكؿ 

 الرأسمالي أك الغربيكانت الكاليات المتحدة األمريكية تبيع األسمحة لمدكؿ المنارطة فى محكر العالـ 

فقط كفى كثير مف األحياف كانت الصفقات المعقكدة ال تتـ كفؽ المعايير االقتصادية كالتجارية 

 كبتسييبلت دفع االستراتيجيكالربحية المعيكدة بؿ إف العديد منيا كاف يتـ فى إطار الدعـ كالتعاكف 

.  السكفيتي محاكلة لصد االاتراؽ فيكبيرة 

:  المنطقة إلىفي دفعت الصادرات األمريكية من األسمحة التيويمكن إيجاز العوامل السياسية 

 كتقميص النفكذ األمريكياستقطاب دكؿ المنطقة تجاه الكاليات المتحدة األمريكية بيدؼ دعـ النفكذ 

.  أثناء الحرب الباردة السكفيتي

تاميف الحماية كالدعـ لمنظـ اإلقميمية المحافظة ذات العبلقة الكثيقة مع كاشنطف كمحاكلة 

 .الراديكاليةاستاداميا كأداة لمضغط عمى النظـ ذات النزعات 

 مف حيث طبيعة األسمحة النكعية المقدمة ليا العسكرمضماف امف إسرائيؿ عبر ضماف تفكقيا 

 .قياسا لؤلسمحة المقدمة لمدكؿ العربية 

 المنطقة عف طريؽ عقد سمسمة مف االتفاقيات الااصة مع فيالمحافظة عمى قدرة دفاعية أمريكية 

 مع دكؿ المنطقة تسمح لمكاليات المتحدة باالحتفاظ الدفاعيالدكؿ العربية مثؿ اتفاقيات التعاكف 

 شكؿ فيبقكاعد عسكرية دااؿ المنطقة كفى المقابؿ تقدـ كاشنطف لحمفائيا مساعدات عسكرية 

. تدريبات كاستشارات عسكرية كمبيعات كبيرة مف األسمحة
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 :تطور السياسة األمريكية في بيع األسمحة لمدول العربية

 تمت الحرب العالمية الثانية كتحديدا مف عاـ التي العقكد فيحاكلت الكاليات المتحدة األمريكية 

 األمريكي دكايتكبدأت ىذه المرحمة بمبدأ الرئيس , الغربي ربط المنطقة بنظاـ الدفاع 1957-1973

 ياكؿ تقديـ المساعدات االقتصادية كالعسكرية لدكؿ المنطقة كاستاداـ القكة العسكرية الذم إيزنياكر

ات كلكف فشمت ىذه المحاكالت بسبب النزع, الشيكعيلمدفاع عف منطقة الشرؽ األكسط ضد التكسع 

 اجتاحت المنطقة العربية آنذاؾ، ككاف مف نتيجة ذلؾ تامى الكاليات المتحدة التيالقكمية العربية 

األمريكية عف ىذه السياسة مما أتاح ليا الفرصة لتطكير سياسات تقـك عمى تنمية الصداقة مع دكؿ 

تبعيا عقد عدة صفقات أسمحة تربط الكاليات المتحدة , عربية إلى جانب إسرائيؿ عمى أسس فردية

 تـ تكقيعو بيف السعكدية كالكاليات المتحدة الذمكعمى سبيؿ المثاؿ االتفاؽ , األمريكية مع ىذه الدكؿ

 السعكدم كشمؿ  تقديـ الكاليات المتحدة األمريكية برنامج لسبلح الطيراف 1957األمريكية في العاـ 

.   ككذلؾ تدريب أفراد البحرية السعكديةالسعكدم الااص بالجيش االستشارمكتكسيع برنامج التدريب 

 أكثر، ااصة األمريكي المنطقة كبدأ بركز الدكر في السكفيتي تراجعت مكانة االتحاد 1973بعد العاـ 

 ، كقد كاف 1979بعد تفرد الكاليات المتحدة األمريكية بعقد معاىدة السبلـ المصرية اإلسرائيمية عاـ 

 المنطقة العربية حيث شيد ىذا العاـ سقكط نظاـ الشاه في السياسة األمريكية في مفصميا 1979العاـ 

 اإلستراتيجية في، مما أدل إلى إعادة النظر 1979 ألفغانستاف ديسمبرالسكفيتي إيراف كالغزك في

، كالذم أكد فيو عمى أف أية محاكلة مف جانب 1980 المنطقة كتـ إعبلف مبدأ كارتر عاـ فياألمريكية 

قكل أجنبية لمسيطرة عمى منطقة الاميج سكؼ ينظر إلييا عمى أنيا عدكاف عمى المصالح الحيكية 

 إنشاء ذلؾ القكة العسكرية كنتج عف ذلؾ فيلمكاليات المتحدة كسكؼ تتـ مقاكمتيا بجميع الكسائؿ بما 

قكات التداؿ السريع لمدفاع عف دكؿ الاميج، كما يعرؼ بمناكرات النجـ الساطع كىي بمثابة ااتبار 

، كبالطبع رافؽ ىذا إقميميةلقدرة االنتشار السريع عمى حماية المصالح األمريكية بالتنسيؽ مع قكل 
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التغير زيادة مطردة في مبيعات األسمحة األمريكية لمدكؿ العربية ااصة دكؿ الاميج كمصر ، األردف، 

.  السكؽ العالمية لؤلسمحة حتى اليكـفيالمغرب، كتكنس، كبدأت الدكؿ العربية تحتؿ الصدارة 

 الاميجي المكضكع أف السباؽ المحمـك لتصدير األسمحة إلى دكؿ مجمس التعاكف فيكلكف الاطير 

 نظر الماتصيف إلى البيئة الصحراكية فيبالذات صاحبو بيع معدات عسكرية ال تصمح عمى اإلطبلؽ 

ف اليدؼ مف ذلؾ كاف غايتو األكلى كاألايرة تقميص تكاليؼ اإلنتاج بإنتاج أ األاير فيإذ اتضح 

كميات كبرل بغاية الحفاظ عمى الكظائؼ كسكؽ العمؿ المرتبطة بو مف جية كما الحصكؿ عمى الماؿ 

 كاحدا مف ميزانيتيا سنتان البلـز مف الاارج لتطكير ىذا السبلح دكف أف تدفع الكاليات المتحدة األمريكية 

 M1A2 عمى دبابات 1994 أغسطس آب فيالكطنية، كيذكر عمى سبيؿ المثاؿ أف الككيت حصمت 

 صاحبة االمتياز انتياءىا مف صنع DYNAMICS GENERAL بعد سنة منذ إعبلف شركة أم

 مف نفس النكع إذ انو لـ يكف ىناؾ مف إمكانية عدـ إغبلؽ المصنع األمريكيآار دبابة لمجيش 

 مف غير العقكد الككيتية كالسعكدية ، باإلضافة إلى انو بفضؿ أكىايك كالية فيالماتص بيذا السبلح 

سرائيؿ كبكلكنيا استمرت شركة لككييد مارتف األمريكية   تصنيع فيعقكد اإلمارات العربية كاليكناف كا 

غير أف التطكرات كالتعديبلت البلحقة لنمكذج طائرة فانتـك بااصة منيا نمكذجيا " 16فانتـك "طائرات 

 الذم اشترتو اإلمارات،حيث كانت الكاليات المتحدة األمريكية قد باعت مف نساتيا "F-16E"المتقدـ 

 آالؼ نساة فقط كبفضؿ مشتريات اإلمارات العربية لمنمكذج المعدؿ تـ 4 عاما 30األكلى طكاؿ 

تمكيؿ أبحاث أكثر تطكرا لنفس النمكذج حيث تمكنت الكاليات المتحدة األمريكية بعد ذلؾ مف بيع ىذا 

النمكذج المعدؿ ثانية بأثماف باىظة دكف أف تتحمؿ ازينة الكاليات المتحدة األمريكية أعباء استثمارات 

. إضافية
  

 : البعد االستراتيجي
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 األمنية  لمكاليات المتحدة، كبشكؿ اإلستراتيجيةتشكؿ مبيعات األسمحة األمريكية أداة ىامة في تطبيؽ 

:  النقاط التاليةفي مجاؿ  بيع األسمحة فيعاـ  يمكف إجماؿ المصالح اإلستراتيجية لكاشنطف  

  تدعيـ الكجكد العسكرم األمريكي في المنطقة العربية عبر ضماف استمرار انتفاع الكاليات

 دكؿ المنطقة فيالمتحدة األمريكية بالقكاعد كالتسييبلت العسكرية التي حصمت عمييا 

 بيف دكؿ المنطقة العربية كالكاليات العسكرم التعاكف فيالماتمفة، حيث إف حجر األساس 

 تسمح لمكاليات المتحدة باالحتفاظ دفاعي مجمكعة اتفاقيات تعاكف ىيالمتحدة األمريكية 

 فيبقكاعد عسكرية دااؿ ىذه الببلد كفى المقابؿ تقدـ كاشنطف لحمفائيا مساعدات عسكرية 

شكؿ تدريبات كاستشارات عسكرية كتدريبات مشتركة كمبيعات كبيرة مف األسمحة، كقد أصدرت 

 تقريرا حديثا األمريكي ىيئات دعـ القرار بالككنغرس إحدلىيئة ادمات بحكث الككنغرس كىى 

 أمريكييف مسئكليف كينقؿ التقرير عف العربي يقيـ العبلقة األمريكية مع دكؿ الاميج 2005عاـ 

 حماية األمريكيدكف تحديد ىكيتيـ إف تمؾ المعاىدات ال تتضمف بنكدا تفرض عمى الطرؼ 

 كال تعطى ىذه المعاىدات الكاليات عسكرم حاؿ تعرض احدىـ ليجـك في الاميجيالحميؼ 

 الاميج لعمميات عسكرية بدكف الحصكؿ عمى في استاداـ قكاعدىا فيالمتحدة األمريكية الحؽ 

 .مكافقة الدكلة المستضيفة

  كاالستفادة مف العربي السياسيالسيطرة عمى المنطقة العربية كالتحكـ في صنع القرار 

 مف الثكرات الداامية استغمتو الكاليات بعض النظـ الصراعات العربية كعامؿ الاكؼ لدل 

 . ىذه الدكؿإلىالمتحدة األمريكية في بيع المزيد مف األسمحة 

  تحقيؽ عدة في تطكراتيا كمحاكلة االستفادة منيا فيالسيطرة عمى الصراعات اإلقميمية كالتحكـ 

 . إلى دكؿ المنطقةاألمريكيأىداؼ فرعية منيا عمى سبيؿ المثاؿ زيادة مبيعات السبلح 
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  نكعية األسمحة المصدرة لمدكؿ في إلسرائيؿ عبر التحكـ االستراتيجيضماف استمرار التفكؽ 

 .العربية

  تستادـ الكاليات المتحدة األمريكية الدكؿ العربية كحقكؿ لتجارب نظـ التسميح الجديدة، فعمى

 حرب الاميج األكلى كعمى نطاؽ كاسع فيسبيؿ المثاؿ استادمت الكاليات المتحدة األمريكية 

ككذلؾ قنابؿ الكقكد المتفجر جكا، كذلؾ استادمت كعمى نطاؽ " اليكرانيـك المستنفذ"قذائؼ 

 أبادت مف كالتي حربيا األايرة عمى العراؽ قنابؿ الكقكد المتفجر جكا فيكاسع مرة أارل 

 رطبل 25 كىذه القنابؿ تكلد ضغطا يصؿ إلى الدكلي مطار بغداد فيابلليا فرقة عسكرية 

شعاليا ذاتيا كتعمؿعمى البكصة المربعة   . كقت قصيرفي عمى انتشار سحب غازية كا 

 لـ تكف األىـ في إف ااصة أكلكية المنطقة العربية عامة كالاميج العربي تحديدا  ليا أفكنجد 

استراتيجيات األمف القكمي األمريكي بما يشممو مف امف اقتصادم كسياسي كاجتماعي كتعد الكاردات 

 .األمريكية مف األسمحة مف أىـ أدكات تحقيؽ ىذا األمف حسب المفيـك األمريكي

 : الخالصة العامة لمنتائج

  ىذا التقرير يكضح بإيجاز مبيعات األسمحة األمريكية لمدكؿ العربية منذ الحرب العالمية الثانية

كالكيفية التي تتبعيا الكاليات المتحدة األمريكية في تنفيذ إستراتيجيتيا في ميداف بيع األسمحة 

اقتصادية، سياسية،  المنطقة العربية كىي إلىكالعكامؿ التي تدفع بالصادرات األمريكية 

 .إستراتيجية
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رسم بياني يوضح حجم مبيعات االسلحة للدول العربية من خالل الواليات المتحدة االمريكية 

حسب فترات زمنية معينة
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: ومن الرسم البياني نستنتج

(: 1979-1950)الفترة من 

احتمت السعكدية المرتبة األكلى مف مجمكع الدكلة العربية المستكردة لمسبلح مف الكاليات المتحدة 

مميكف دكالر  (892)مميار دكالر ، جاء بعد ذلؾ األردف بكاقع  (13.1)األمريكية ابلؿ ىذه الفترة بكاقع 

 بصغر حجميا النسبي أك حتى تمميكف دكالر تقريبان ، ىذا كقد تميز (640)فالككيت كمصر بكاقع 

انعداميا لبعض الدكؿ كالجزائر كقطر كتكنس كسكريا كيرجع ذلؾ لمظركؼ السياسية التي سادت تمؾ 

تباع الكاليات المتحدة األمريكية سياسة منفردة مع كؿ دكلة عربية عمى حدة  .الفترة كالحرب الباردة كا 

(: 1990-1980)الفترة من 

ظمت المممكة العربية السعكدية محتمة المرتبة األكلى في العالـ العربي مف  (1990-1980)كفي الفترة 

مميار دكالر تبعتيا مصر حيث  (23.1)حيث استيراد األسمحة مف الكاليات المتحدة األمريكية بكاقع 

مميار دكالر  (10.6)زادت مف كتيرة تسميحيا مف ابلؿ أمريكا لتبمغ مجمؿ كارداتيا مف األسمحة حكالي 

مميار دكالر فاإلمارات العربية المتحدة بكاقع مميار دكالر ،كبكجو عاـ فقد  (2.7)ثـ الككيت بكاقع 
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تميزت الكاردات األمريكية مف األسمحة في ىذه الفترة بارتفاعيا الممحكظ ابلؿ ىذه الفترة فقد شيدت 

تكقيع اتفاؽ معاىدة السبلـ المصرية اإلسرائيمية ، كذلؾ اكؼ دكؿ الاميج مف محاكلة إيراف تصدير 

. الثكرة اإلسبلمية 

(: 2000-1991)الفترة من 

زاد حجـ مبيعات األسمحة األمريكية لمدكؿ العربية كالسيما دكؿ الاميج  (2000-1991)في الفترة 

مميار دكالر فالككيت بكاقع  (28)بسبب حرب الاميج األكلى  فحصمت السعكدية عمى أسمحة بقيمة 

 مميار دكالر ،  أما مصر فقد حافظت عمى نفس بحكاليمميار دكالر فالبحريف كاإلمارات  (4.2)

مميار دكالر ، كظؿ التسميح معدكمان لكؿ مف العراؽ  (10.9)معدالتيا السابقة مع زيادة طفيفة حكالي 

. كليبيا كسكريا 

( : 2005-2001)الفترة من 

نجد أنو في ىذه الفترة  كبالرغـ مف صغر حجميا  إال أف مبيعات األسمحة األمريكية  لبعض الدكؿ 

مميار دكالر محتمة  (6.1)العربية ظمت مرتفعة بؿ كتضاعفت ، فمصر حصمت عمى صفقات بقيمة 

مميار دكالر فالككيت (3.2)المرتبة األكلى في العالـ العربي كتراجعت السعكدية لممرتبة الثانية بكاقع 

مميكف دكالر ، كما استعاد (945)مميار دكالر ، فيما تضاعفت صفقات األردف لتبمغ  (1.6)بكاقع 

ثر الحكـ إمميكف دكالر كذلؾ بعد سقكط نظاـ  (108)العراؽ مكانو في استيراد األسمحة األمريكية بكاقع 

 .2003االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 

انو مف الكاضح أف الكاليات المتحدة األمريكية قد نجحت في زيادة مبيعات أسمحتيا لمدكؿ العربية منذ 

كربطت المنطقة العربية باتفاقات عسكرية كدفاعية تجعؿ مف الصعب  ،2005كحتى العاـ 1950 عاـ

عمى الدكؿ العربية االستغناء عف مصدر السبلح األمريكي كاستطاعت أف تمتص األمكاؿ العربية 

الناتجة مف النفط العربي لصالح المجمع الصناعي الحربي كالازينة األمريكية، متبعة في ذلؾ تكتيكات 
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سياسية كاقتصادية كأمنية مدركسة بشكؿ محكـ عمى مستكيات حككمية عميا كمف ابلؿ مراكز أبحاث 

كنبلحظ أف إستراتيجيتيا في ميداف بيع األسمحة كما ىك كاضح في الجدكؿ . كدراسات مستفيضة

: السابؽ كبشكؿ عاـ أنيا تعتمد عمى 

 مكقع الدكلة في السياسة اإلستراتيجية األمريكية .

  األىمية االقتصادية لمدكلة المعنية كالقيمة االقتصادية العائدة مف صفقات األسمحة .

  مدل ارتباط الدكلة باألمف القكمي األمريكي كما تحققو صفقات األسمحة مف مدلكالت

 .سياسية كاقتصادية كأمنية تساىـ في تحقيؽ األىداؼ األمريكية في المنطقة

 الظركؼ السياسية التي صاحبت صفقات األسمحة األمريكية مع الدكؿ العربية .

: دروس وعبر– اإلستراتيجية األمريكية الكبرى في فترة الوالية الثانية 

 كالتصدم Preventionكتباعان لذلؾ، البد مف تفسير نقطة أقؿ كضكحان تتعمؽ بالفرؽ بيف الكقاية

 غضكف في، كىك الفرؽ الناتج عف التاطيط لقياـ حرب ساانة افتراضية Pre-emptionالمسبؽ 

 الدكلي كيسمح بو القانكف يجيزه بما عسكرم المسبؽ يعنى اتااذ مكقؼ التصدمفإف . الحرب الباردة

  عمى كشؾ شف اليجكـ، كذلؾ إلحباط كالقضاء عمى المااطر الكاضحة كالراىنةىي التيتجاه الدكلة 

 قد تشكؿ التي شف الحرب ضد الدكلة فيأما الكقاية فتعنى البدء . كذلؾ مف كجية النظر األمريكية

كفى أثناء تزايد العداء ضد الكاليات المتحدة األمريكية بعد أحداث . اطكرة ما عمى الببلد مستقببلن 

 المسبؽ ليضـ التصدم، قامت إدارة بكش بدمج المصطمحيف معان باستاداـ مصطمح 2001/ 11/9

لقد تـ فعؿ ذلؾ بعد أحداث .  صداـ حسيفالعراقيكيبرر ما تـ تغييره ليصبح حربان كقائية ضد الرئيس 

 عمى أساس أف كبلن مف اإلرىابييف كالطغاة ييددكف أمف الكاليات المتحدة، حيث أف تنظيـ 11/9

 التيكلكف التحذيرات التقميدية .  يكفره لو نظاـ طالبافالذمالقاعدة ال يعمؿ بدكف الدعـ كالممجأ 

 تكتؿ القكات المسمحة بطريقة تؤكد النية في تتمثؿ كالتي- المسبؽ التصدمتستادميا الحككمة لتبرير 
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إف القرارات الصادرة، أك عمى .  قبؿ أف تحدث11/9 عف ىجمات كالتحرملـ تقـ بالتحقيؽ - العدائية

 دكلة نائية جزئيان بالنسبة لمعالـ قد أدت إلى شف حرب أسفرت فياألقؿ الظركؼ المكاتية لنظاـ مبيـ 

 منذ ستة عقكد مف قبؿ الياباف، الماضي في كقعت التيعف مقتؿ الكثير مف األمريكييف عف تمؾ 

 المسبؽ بمعناه القديـ التصدمربما يككف مبدأ .كدكلة كاف مف المعركؼ أنيا تشكؿ اطران كاضحان آنذاؾ

 تـ الذماألمر .  حينما اقترب مف ميناء بيرؿ ىاربراليابانيكالضيؽ قد أبمى ببلءن حسنان ضد األسطكؿ 

 الكضع الراىف، فربما تككف االعتقاالت المسبقة قد أكقفت محمد عطا فيأما .  حينوفياكتشافو 

لكف عمى كؿ حاؿ، فبل يمكف االعتماد . كمعاكنيو الثمانية عشر حيف اقترابيـ مف المطارات المعنية

كبيذا الصدد أشارت ركبرتا :  الحفاظ عمى أمف كأماف الدكلةفيفقط عمى براعة أجيزة الماابرات 

 إلى أف الكشؼ كالتحرل 11/9المؤراة ألحداث بيرؿ ىاربر، ككذلؾ تقرير المجنة الااص بػ - ككلزتتر

 ىجكـ أك عدكاف كسط عالـ يقع تحت كطأة الفزع كاليمع ال يتطمب قدران مف أمعف بكادر كدالالت 

 في العاممكف اإلستراتيجيكفكىذا يفسر كيبرر ما قاـ بو . الميارة فقط بؿ أيضان إلى قدر فائؽ مف الحظ

 المسبؽ ليتضمف مفيـك الكقاية الااص بمنظكر الحرب الباردة، التصدمإدارة بكش مف تكسيع لمفيـك 

حيث أف الكقكؼ انتظارا حتى تتضح كتتبمكر التيديدات كالمااطر اإلرىابية يجعؿ الدكلة أكثر عرضة 

 التي كراء الدكؿ كالسعي بالتقصيكبدالن مف ذلؾ، قامت الكاليات المتحدة األمريكية . لميجمات المفاجئة

فالكاليات المتحدة األمريكية ستسعى أكالن .  أك ربما تافى الجماعات اإلرىابية دااؿ أراضيياتأكم

، كلكف إذا - أديرت بكاسطتيا الحرب الباردةالتيلتحتكل أك تردع مثؿ ىذه األنظمة، بالطرؽ المألكفة 

 اتااذ اطكة في المقاكمة، ستظؿ الكاليات المتحدة األمريكية محتفظة بحقيا فيأافقت تمؾ الكسائؿ 

لذلؾ، كاف الفرؽ .  شف حرب كقائيةفيمسبقة ضد المااطر كالتيديدات المتداركة عف طريؽ الشركع 

 أدت إلى كقكع كارثة التي المسبؽ كمفيـك الكقاية ىك أحد المسببات العديدة التصدمالقديـ بيف مفيـك 

 كالتحرم، حيث أف ىذا الحدث أسفر عف فئة أك نكعية مف المااطر كالتيديدات يصعب كشفيا 11/9
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 لف التيإف تـ تنفيذىا كتكجيييا ضد الكاليات المتحدة األمريكية . عنيا إلى جانب قدرتيا التدميرية

. يككف أماميا إال ايار كاحد أال كىك استاداـ طرؽ ككسائؿ تقكـ بصدىا مسبقان لمنع ظيكرىا كتفاقميا

إلى أنو لف  -2004 الحممة االنتاابية عاـ في- كاضحان بيذا الصدد حيث أشار كيرمكقد كاف جكف 

يقمع عف ذاؾ الايار حيف تكليو الرئاسة، حتى اصمو الفائز لف يتامى عنو ال ىك كال مف ىـ قادمكف 

كمف اجؿ .  غالبان ما ستظؿ قائمةكالتي السمة الااصة باإلستراتيجية الكبرل لػ بكش ىيتمؾ .  مف بعده

 المااطر في أف كمييما يفيد فف التحكـ في المسبؽ يتفؽ مع مفيـك الكقاية التصدم مفيـك فإفذلؾ 

كقد ظير ىذا التشابو بكضكح ابلؿ العاميف الماضييف، حيث أف . كالمجازفات كحسف مكاجيتيا

 بنا كيجدر. الكاليات المتحدة األمريكية ذاتيا ستصبح اطران راىنان ككاضحان أماـ كثير مف دكؿ العالـ

كتجدر بنا اإلشارة إلى أف قياـ . الدكليالقكؿ بأف السيادة كانت كستظؿ مبدأ مقدسان يقره كيشرعو النظاـ 

 حفظ دكاعيمصرحة بأف ذلؾ مف - أقكل دكؿ العالـ فجأة بانتياؾ سيادة الدكؿ األارل ميما كانت 

كبيذا الصدد . لف يفيد بؿ سيشكؿ مصدران لئلزعاج كالبمبمة بالنسبة لبقية الدكؿ األارل- األمف بيا 

 المسبؽ لمعدكاف قد بالتصدمجكف ايكنبيرل، إلى أف سياسة كاشنطف المتعمقة . جالسياسيأشار العالـ 

 يقـك بإابار السمطات الصغرل، كلـ يعد يسمح بغمؽ أبكاب الذمشكمت الصكرة المجممة لرجؿ الشرطة 

. المكاطنيف

 يرل الدكلي باقية، حتى أف المجتمع 11/9 سببيا ىجـك التيعمى كؿ حاؿ، فقد ال تزاؿ آثار الصدمة 

مدل صعكبة المصادقة عمى الاطة المكضكعة مف قبؿ إدارة بكش الستعادة أمف الكاليات المتحدة 

لقد تكقع بكش كمستشاركه كقكع تمؾ المشكمة، كانتظركا حتى انتيت الدكؿ الحمفاء . األمريكية مف جديد

ببذؿ األمريكية مف إرساؿ كتقديـ اإلعانات إلى أفغانستاف، كمف ثـ قامت اإلدارة  (دكؿ حمؼ الناتك)

 التصدم أكلى اطكاتيا عمى طريؽ اطة فيقصارل جيدىا الكتساب الدعـ مف جيات متعددة 

 تكقعتو الذم الكافي الدكليحيث أف الحرب ضد العراؽ لـ تمؽ، الدعـ ك: المسبؽ ألغراض كقائية
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 القديـ لمجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة، التنظيميالييكؿ : سباب عدة منياأل كذلؾ. اإلدارة األمريكية

 إعبلف بكش لاكضو الحرب 2003 أفضؿ منيا عاـ 1945 أعطى صكرة لتكازف القكل عاـ كالذم

 تربط صداـ مكثقة إيجاد صمة في ظؿ مكافقة ىذا الييكؿ باإلجماع أك بدكنيا، الصعكبة فيسكاء 

 ألسمحة الدمار الشامؿ، كأايران العراقيحسيف بتنظيـ القاعدة، غياب الدليؿ القاطع عمى حيازة الرئيس 

 المناايالااصة بالتغير -  كجييا بكش التفاقية كيكتك التياالرتياب الناجـ عف االعتراضات القاسية 

كابلصة القكؿ، فأيا كاف . ، المحكمة الجنائية الدكلية، كالمعاىدة الااصة بمقاكمة القذائؼ الباليستية-

 لمعدكاف باإلجماع لـ تمؽ قبكالن أك مكافقة، التصدم في إستراتيجيتوالسبب أك التفسير لما حدث، فإف 

إف قرار الرئيس بكش بغزك العراؽ كاكض الحرب ضدىا قد آثار .  بالفعؿالحقيقيكىذا ىك اإلافاؽ 

 السيطرة دكف أدنى مسئكلية، مما في النابع مف رغبة ىذه القكة العظمى العالميالكثير مف التذمر 

 شعر المكاطنكف ، حيث11/9بعد أحداث .  لمكاليات المتحدةالاارجيأعقب ذلؾ سقكط الدعـ 

لعمو مف . الدكلياألمريكيكف فى غضكف عاـ كنصؼ ككأف دكلتيـ أصبحت منبكذة عمى المستكل 

السيؿ القكؿ بأف ذلؾ ال يعنى شيئان بالنسبة لمكاليات المتحدة كدكلة قكية ال تقمؽ بشأف نظرة الدكؿ 

األارل إلييا، لكف األمر ليس صحيحان، كلمعرفة السبب البد مف المقارنة بيف مكاضع التأثير كالسمطة 

حيث أف األكلى تعاممت مع تمؾ الدكؿ األكركبية . األمريكية كالسكفيتية فى أكركبا ابلؿ الحرب الباردة

مف منطمؽ مبدأ اإليجاب كالقبكؿ، أما الثانية فمـ تفعؿ، مما نجـ عنو مفارقة كبيرة ال صمة ليا بالقكة 

 مف المفترض أف تعينيما عمى الصمكد كالبقاء دااؿ اإلقميـ التيالعسكرية الااصة بكؿ منيما 

 القادرة عمى ىيفميست القكة كحدىا :  الكضكحفيإذف، نجد أف الدرس المستفاد ىنا غاية . األكركبي

 فيإف ما تزعمو الكاليات المتحدة األمريكية بحقيا  دعـ كمساندة السمطة بؿ أيضان غياب المقاكمة،

 دكلة أارل أك منظمة دكلية لف تككف عمى أملف يتبلشى، ذلؾ ألف -  اطر ألم المسبؽ التصدم
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 لحظة لتضطمع بيذه المسئكلية، كلكف الحاجة الماسة إلى إضفاء الشرعية عمى أم فيأىبة االستعداد 

.  لف تابكاإلستراتيجيةتمؾ 

 االعتراض عمى ما تقـك بو الكاليات المتحدة األمريكية لضماف أمنيا فيكبالتأكيد، لف يصبح ألحد حؽ 

كاالرتقاء بمصالحيا، بؿ إف األمر يقتضى إقناع أكبر قدر ممكف مف الدكؿ بأف تمؾ السبؿ مف شأنيا 

كجدير بالذكر أف الكاليات المتحدة .  األارلىيمصالحيا - أك عمى األقؿ ال تييف-أف تعزز 

األمريكية قد أنجزت ذلؾ بانتظاـ كحققت نجاحا كبيران أثناء الحرب العالمية الثانية كالحرب الباردة، كما 

 حرب الاميج عاـ في بالمكافقة عمى استاداـ القكة العسكرية األمريكية الدكليحصمت عمى اإلجماع 

 كلكف لكؿ قاعدة 2001 أفغانستاف عاـ في، كأايران 1999، ككسكفك عاـ 1995، البكسنة عاـ 1991

منو دركسان يستامص  الذم- كليست القاعدة-  االستثناء الكحيد ىيشكاذ، حيث أف العراؽ كانت 

، حيث أف امط القكة المثالي الحاجة الماسة إلى السمكؾ ىيكأكؿ تمؾ الدركس المستفادة، . عديدة

كما أف تكجيو اإلىانات .  ألف القكة العضمية ال تضاىى أبدان القكة الذىنيةيجدمبالحكمة اعتقاد سيئ ال 

إلى الحمفاء كاألقكياء أمر مشيف لمغاية ككذلؾ النظر إلى االستشارات الدكلية ككأنيا مصادقة رسمية 

 التي اإلدارة األمريكية األكلى ىيبالكاد أف تككف إدارة بكش . عمى منظكمة عمؿ قد تـ تحديدىا بالفعؿ

 أشد الحاجة إلى مد يد العكف ليا مف قبؿ الدكؿ في ىي التي الكقت فيارتكبت مثؿ ىذه األاطاء 

. الحميفة

 فيك يرتبط بأسمكب كلغة استاداـ القكة، حيث فضؿ كؿ مف الرئيس كمستشاريو الثانيأما الدرس 

قد يككف مف الممكف التفاار بقدرة .  بقكة الكاليات المتحدة، بدالن مف تحديد كتفسير مقاصدىاالتباىي

، كلكف التحدمالكاليات المتحدة األمريكية عمى السيطرة كالتاطيط مف أجؿ الدفاع عف مبدأ القكة فكؽ 

فالقكة مف أجؿ ماذا؟ كما .  تركيبة مشكشةفيسيؤدل ذلؾ حتمان إلى المزج بيف التكبر كالغمكض 

 اإلجابة عمى فيمصدر تمؾ التحديات؟ لقد كاف األمريكيكف الذيف عاصركا الحرب الباردة أشد حرصان 
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 فترة كاليتو األكلى، أفسح المجاؿ لمكثيريف لتاميف اإلجابة، كلكف فى فيتمؾ األسئمة، كما أف بكش 

يضاحيا . كاليتو الثانية ىذه أصبح ممزمان بتحديدىا كا 

لقد قاـ المدبركف لحادث . كفى النياية، فإف الدرس األاير المستفاد يتعمؽ بغياب التصكر كالبصيرة

 لحظة، أم فيبالكشؼ عف السياسات الدفاعية غير الحصينة لدل كافة الدكؿ كالقابمة لمسقكط - 11/9

 فإف لـ يتـ إصبلح تمؾ السياسات أك القضاء عمى مستغمييا إما بالقتؿ أك اإلبعاد أك إلقاء كبالتالي

 . القبض عمييـ، ستصبح عممية إبقاء نظاـ الدكلة ذاتو كالحفاظ عميو محبلن لممااطرة

القرار السياسي األمريكي فنجد عمى تأثير التجمعات الصناعية األمريكية في أما فيما يتعمق بما نراه 

 تقكد معظـ أسكاؽ عمى انو مازالت الواليات المتحدة األمريكية وتجمعاتيا الصناعية التكنولوجية

التكنكلكجيا العالمية كيشمؿ ذلؾ أبحاث الفضاء كمجاالت الحاسب اآللي ككسائؿ االتصاؿ، كفى 

 ىي أكبر مدعمي ادمات التكنكلكجيا المتقدمة فيما يعادؿ الشركات األمريكيةالعقديف األايريف فإف 

الباحث عمى أف كؿ ىذه النقاط مف القكة يرل كفي نفس السياؽ . ثمث اإلنفاؽ العالمي في ىذا المجاؿ

 لمكاليات المتحدة ةاألمريكية لف تمنع التيديدات الجديدة عمى المدل الطكيؿ لمحيكية العممية كاالبتكارم

 مميار دكالر سكؼ يؤثر عمى الدعـ الحككمي المستقبمي 422األمريكية مثبلن فإف عجز الميزانية البالغ 

إف المتغيرات األايرة في اإلنفاؽ الحككمي سكؼ تحـر االقتصاد األمريكي مف . لؤلبحاث كالتنمية

 2005كبالرغـ مف أف اإلنفاؽ الحككمي عمى األبحاث كالتنمية في السنة المالية . المزايا الكثيرة لمتجديد

 فإف الزيادة في اإلنفاؽ سكؼ تتجو 2009 مميار دكالر عاـ 137  سيبمغ مميار دكالر ك132لغ قد ب

أما اإلنفاؽ في باقي المجاالت سكؼ . باألساس إلى مجاالت الدفاع كاألمف الداامي كبرامج الفضاء

 كافؽ الككنجرس عمى تاصيص 2004في يكليك ك. يبقى كما ىك ثـ يافض في السنكات القادمة

عف % 7.1ت النسبة إلى رتفعا 2005في عاـ ك مميار دكالر لؤلبحاث كالتنمية في مجاؿ الدفاع 70.3

األعكاـ الماضية كبزيادة عما طمبو البنتاجكف مما يجعمو قادران عمى التجديد كاالستمرار عمى المدل 
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القصير كطبقان لممشركعات الاماسية لمرابطة األمريكية لتطكير العمكـ فإف كزارة الدفاع سكؼ تركز 

إف تمكيؿ األبحاث . كثيران عمى تطكير كتحديث األسمحة بينما تميؿ األبحاث األساسية كالتطبيقية

مف اإلنفاؽ % 60 الذم يقـك بو القطاع الااص كالذم يقدر بأكثر مف المجال الصناعيكالتنمية في 

حيث افضت الصناعات . األمريكي بدأ أيضان في االنافاض كنتيجة طبيعية لبلنكماش في االقتصاد

 ك 2002عاـ % 4.5، 2001في عاـ % 1.7الااصة إنفاقيا الااص عمى األبحاث كالتنمية بنسبة 

فإف اإلنفاؽ في مجاؿ األبحاث كالتنمية يتكقع أف يزيد كلكف بأقؿ مف بعد ذلؾ  ك2003في عاـ % 0.7

ماصصة % 10، كىذا المعدؿ ىك أقؿ مف معدؿ التضاـ كاألكثر مف ذلؾ، كمع كجكد أقؿ مف % 1

لئلنفاؽ عمى األبحاث األساسية فإف الصناعة لف تستطيع تاطى الفجكات التي نتجت عف التحكؿ 

ىذا االنافاض في التمكيؿ قد يامؽ أشياء . الحككمي إلى اإلنفاؽ في مجاالت الدفاع كاألمف الداامي

إف األمريكييف الحاصميف عمى . جديدة أىميا تافيض عدد العمالة كمما يستتبع ذلؾ مف مااطر

درجات متقدمة في العمـك كاليندسة أصبحت أعداىـ في تناقص مستمر ككميات العمـك كبرامج اليندسة 

مف عمماء أمريكا كميندسييا، كالذيف % 38. أصبحت تعتمد عمى مكاىب كلدت اارج الكاليات المتحدة

حصمكا عمى درجة الدكتكراه كلدكا اارج الكاليات المتحدة األمريكية األمريكية، كذلؾ فإف طمبة الدكتكراه 

 أكثر مف نصفيـ يأتي 2000ك1985في العمـك كاليندسة بالكاليات المتحدة األمريكية ما بيف عامي 

إف االعتماد عمى المكاىب األجنبية في الكاليات المتحدة . مف الصيف، كاليند، كككريا الجنكبية، كتايكاف

األمريكية قد يصبح نقطة ضعؼ كبيرة في المستقبؿ اصكصان مع التكسع في اقتصاديات الببلد التي 

تأتى منيا ىذه المكاىب كتقدـ فرص التعميـ فييا، مف ىنا يصبح البقاء دااؿ أكطانيـ أكثر جاذبية 

ىذا باإلضافة عمى القيكد الجديدة التي كضعت عمى السفر . ااصة بالنسبة لمعمماء الصينييف كالينكد

 مما امؽ عكائؽ جديدة عمى الدارسيف 2001 سبتمبر 11لمكاليات المتحدة األمريكية بعد أحداث ىجـك 

ككاف المجمس األمريكي لمتعميـ كجماعات عممية أارل قد . الذيف يريدكف الداكؿ لمكاليات المتحدة
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 نقص عدد طمبات االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا في فيانتقدت تكرار العكائؽ األمنية كعدـ الشفافية 

حيث أف االاتبار :  وقد قامت بجيود من حيث تطوير أنظمة جديدة.الكاليات المتحدة األمريكية

 فعمى مدل الثبلثيف ةالحقيقي لمكاليات المتحدة يكمف في قدرتيا عمى تدعيـ كتحسيف البيئة االبتكارم

 الشركات تعامان األايرة قامت الشركات األمريكية بدكر رائد في ابتكار منتجات جديدة، بينما لعب

 تحدل ىذا التقسيـ لمعمؿ كلـ تعد ترضى أف تكتفي فياألسيكية دكران ثانكيان، كأايران بدأت ىذه الشركات 

-1980 اريطة عمؿ الشركات األمريكية في الفترة مف في ىذا التغير نشأ عف تحكؿ ،بدكر التابع

، حيث بدأ منتجك التكنكلكجيا األمريكيكف في التعاكف مع العديد مف مراكز األبحاث حكؿ العالـ 1990

كما أف المنتج الااص كجد أف عممية البحث كالتنمية أصبحت مكمفة جدان كاطيرة لممعمؿ الكاحد في 

الشركة الكبيرة كعكضان عف ذلؾ بدأت الشركات األمريكية العمبلقة في التعاكف كاالتصاؿ مع الشركات 

كىذا النشاط قد ظير في مشركعات مثؿ . األارل كالجامعات حكؿ العالـ لتطكير منتجات جديدة

كما إف تكنكلكجيا االتصاؿ الرايصة قد جعمت الشركات األمريكية تتجو نحك العالمية  (كادم السميككف)

( Adam, 2004, Segal .) 

الخالصة العامة : ثانيا

:  تكصمنا إلى التاليفإنناكعميو 

لقد ىيمنت صناعة العسكرة كالسبلح منذ الحرب العالمية الثانية عمى السياسة الاارجية  -1

كالداامية األمريكية، كبالتالي مازالت ىذه السياسة محككمة بيذه الفمسفة مف لعبة المصالح 

. المرتبطة بصنع القرار األمريكي

يمثؿ اليكـ أىـ سمعة دكلية كيحتؿ كالذم بيع السبلح كتجارتو عمى  السياسية األمريكية ىيمنت -2

 .مركزا متقدما لمغاية في قائمة أكثر السمع تأثيرا في حركة االقتصاد العالمي
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 أميركا ىي ػ دكلة اإلنتاج كالتصدير األكلى ػ كبيذه الصفة تستطيع التحكـ بدقة فيما يتسمح بو  -3

غالبا ما تتـ عممية بيع السبلح تحت إشراؼ كاآلاركف مف حيث النكعية كمف حيث الكـ، 

 .كتدريب ابراء أميركييف

االقتصاد العالمي مرتبط بالسياسة األمريكية العميا كىي المحرؾ في التأثير عمى صنع  -4

 .القرارات الدكلية كاألمريكية المرتبطة باألساس بمصالحيا التجارية كاالقتصادية كالرأسمالية

الرأسمالية األمريكية كمؤسساتيا الصناعية أصبحت اليـك تحتكر القرار الدكلي كتؤثر بقكة فيو  -5

 (الخ...–الطائرات – التبغ – السبلح - السيارات- النفط )كىذا مف ابلؿ مجاالت صناعات 

 .كمدل سيطرتيا عميو
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