
 

 
 

 

 

 

 ميركا اليومأ
 

 لياس فرحات                إعداد العميد المتقاعد إدراسة من                    

 

 

 

 

 (وكالة القدس لألنباء/ قسم الدراسات )

 

 

 

 



 

 
 

 الموضوعات

 

 1                                                                                            مقدمة

 

  3                                                                                  خالصة تنفيذية

 

 9                        م بروز التعددية القطبيةأوحد استمرار القطب األ: الوضع السياسي

 

 19                                                     ميركي في العالمالوضع االستراتيجي األ

 

أفغانستان على نسحاب من العراق والوضع العسكري في الشرق األوسط وتأثيرات اال

 33                                                                                ميركيالنفوذ األ

 

سقاط الرأسمالية إحركة وول ستريت تطالب ب) لداخليةزمة االقتصادية وتأثيراتها ااأل

 33                                                                                        (سرهاأب

 

عالمية للحزبين الديموقراطي مجتمع االميركي والبروباغاندا اإلاتجاهات الرأي لدى ال

 33                                                                                    والجمهوري

 



 

1 
 

 مقدمة

  .دولة واحدة على سياسة العالم هيمنت ،منذ عصر السلم الروماني ،ول مرة في التاريخأل

وال يستحضر مواطنوها خالفات منذ  ،تاريخية ميركية دولة ال تحمل همومًاالواليات المتحدة األ

؛ تركز دولة تعيش حاضرها وتخطط لمستقبلها  .أوروبا والشرقما هو الحال في ك ،الف السنينآ

كان لغير العاملين في المجتمع ال م  .هي العمل فيها كبر قيمة اجتماعيةأو ،نتاجعلى األبحاث واإل

 ،نقل عن سفير اليابان في الواليات المتحدة  .الدولة تخلق الفرص وتوفر الحريات  .األميركي

ذا استخدمت تفوقها إن الواليات المتحدة أتحذير لسلطات بالده من  ،العالمية الثانية قبل الحرب

  .وهكذا كان  .، فإنها سوف تبني قوة عالمية مخيفةسلحةنولوجي في صناعة األالعلمي والتك

 ؛الهيمنة على العالم الغربي ،انتهائها بعد ،استكملتانتصرت في هذه الحرب والواليات المتحدة 

 ،قل من نصف قرنأبعد مضي و  .؛ وانحصرت المنافسة مع اإلتحاد السوفياتيلها تابعًا ضحىأف

ن تقوم أفي العالم  دولة  ةيال يمكن أل  .أكملت سيطرتها على العالمو ،تحاد السوفياتيانهار اإل

إهمال رد الفعل ال يمكن  ،وتاليًا  .للواليات المتحدة ن تحسب حسابًاأمن دون  ،جراء ماإب

تقدم ناطق صحافي كل يوم ويعرض ي ،ميركيةفي وزارة الخارجية األ  .أي حدثيركي تجاه ماأل

جميع المشاكل  حولسئلة الصحافيين واستفساراتهم أويجيب على  ،سرهأوضاع في العالم بلأل

 .الدولية

كل من يعمل في الحقل السياسي ميركا اليوم ضروري وواجب لأالتعرف على 

لكنها تعاني من مشاكل حقيقية من جراء انفالش  ؛ميركا اليوم قوية جدًاأو  .واإلقتصادي في العالم

خرها الحرب على آتورطت بحروب مدمرة   .نحاء العالمأقوتها وقواها العسكرية في جميع 

يات عسكرية لالبلدين في عمهذين ونجحت بسرعة في احتالل  ؛فغانستان والحرب على العراقأ

 تلقت ،عدائهاأوعلى الرغم من التفوق الكبير على  ،لكنها  .ضخمةمكانات إ إلى باالستنادمنسقة 

قية القوات المسلحة فغانية والعرااستدرجت حركات المقاومة األ  .الضربة من حيث لم تنتظر

عن األساطيل  بعيدًا ،ليةآ إلىومن مقاتل  ،نسانإ إلىنسان إقتال شبه بدائي من  إلىميركية األ

ميركيين في هاتين قتل الكثير من الجنود األ  .ماراالصطناعيةقوالطائرات والصواريخ واأل

وهي بصدد االنسحاب  ؛انسحبت من العراق  .في الواليات المتحدة ثار مقتلهم غضبًاأو ؛الحربين

 . هزيمةحتى  وأو عدم نصر أ ويعتبر ذلك فشل.  هدافهاأن تحقق أفغانستان من دون أمن 

ي لتزاماتها فالم تعد الحكومة الفدرالية تفي ب  .د سلبا؛ وتأثر االقتصاارتفعت تكاليف الحرب

والبطالة بدأت تستشري  ،حكومات الواليات تعاني من العجز: الخدمات التي تقدمها للمواطنين

 ،زمة الماليةبدأت األ  .والقطاع العقاري ينهار إفالسها؛علنت أمصارف عمالقة  ميركيين؛بين األ

 .ميركيقتصاد األالرتباط االقتصاد العالمي باال نظرًا ،العالم نحاءأسرعان ما انتشرت في جميع و

 ؛سيا كبرتآنمور   .بالل عبثًا؛ وهو يحاول اإلصيب الفيل بجرح عميق لكنه لم يهو بعدأ

عند  -بعدما كانت  ،صبحت دائنة للواليات المتحدةأو ،بسرعة وعلى رأسها الصين التي قويت

قوة ت صبحأ يضًاأالهند   .الفقر حال ج مواطنيها منخراتجهد إل  - انتهاء الحرب الباردة

 إلى؛ ودخلت نمت بسرعة كان يتندر العالم بتدهور عملتها، التي ،البرازيل . كبيرة قتصاديةا
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وما هي  زاء هذه المتغيرات؟ إصبحت الواليات المتحدة أين أ  .قتصاد العالمي وباتت قوة كبيرةاإل

 ين ستصل؟أ إلىقياسها و وكيف يجري ،ميركيوتيرة التراجع األ

نعرض فيها لدور الواليات المتحدة كقطب   .نجيب على هذه األسئلة في الدراسة المرفقة

ومؤشرات الخلل  ،على ضوء التطورات المتسارعة ،ومدى قابلية هذا الدور لالستمرار ،وحيد

ها البيت ضعوميركي التي ونعرض الستراتيجية األمن القومي األ  .بتوازن القوى في العالم

 كما نعرض  .عن األدبيات والكالم المنمق ًابعيد ،جندة عمل منظمة ومرتبةأشبه بأوهي  ،بيضاأل

يرات قتصادية والتغعه ومستقبله وكلفته السياسية واإلوواق ،لالنتشار العسكري للواليات المتحدة

تحتل مسألة   .فيكسيا والباسيآالتوجه نحو  وخصوصًا ،ميركيةاألساسية في السياسة الخارجية األ

حتياط إوننوه باكتشاف  ؛ميركيةرجية األافي السياسة الخ كبيرًا حيزًا ،النفط وخصوصًا ،الطاقة

ميركية عندما يبدأ انتاجه تغيير حتمي في السياسة األ إلىدي يؤس ،في والية وايومنغ ،نفطي ضخم

الدينية المتشددة  ميركي وتأثير الجماعاتلمؤثرات الرأي العام األكما نعرض   .وتسويقه

داخل  كبيرًا المسيحيين الصهاينة الذين يمتلكون نفوذًا وأيين المحافظين نين بالبروتستانتيفالمعرو

 همو  .ذاعات والصحف ومحطات التلفزيونالواليات المتحدة، ويسيطرون على عدد كبير من اإل

 ،ار الظهور الثاني للمسيحبرزها انتظأيؤمنون بمعتقدات غيبية  -في زمن التكنولوجيا والعلم  -

  .أجل تنفيذ معتقداتهموفرض ضغوط على السياسيين من  ،وتفصيل المواقف السياسية بناء لذلك

ساسي ، ولدور اإلعالم األقتصاديالمال واالستابلشمنت الصناعي واإلكما نعرض لقوى 

 جاءت ردًا التي  ،"احتلوا وول ستريت"نعرض لحركة  ثم  . ميركيلرأي العام األوالمحرك ل

 وكشفت عيوبًا ،على النظام الظالم ،ميركيةالحياة السياسية واالجتماعية األ من خارج سياق ،عنيفًا

من الناس % 1قلها الحديث عن سيطرة أ ،ميركيواجتماعية وبنيوية في المجتمع األ قتصاديةا

يحلم الكثيرون  الذي كالم لم نسمع مثله من قبل في ذلك البلد  .منها% 99على الثروة وحرمان 

شبه بسفينة ألمتحدة اليوم اتبدو الواليات  . بلد الفرص والتقدم والحريةأقدامهم؛ ن تطأه في العالم بأ

نقاذها في ظل ذهول إمهددة بالغرق جراء ثقوب عديدة  تحاول االستابلشمنت والسياسيون 

 .طان السفينةبالمصاب الذي دهم ق هول من ،وهم دول العالم ،الركاب

 باالستنادراء آوعرضنا  ؛الكثير من المعلومات ومن التحليل على دنا في هذه الدراسةاعتم

لمراجع التي استندت اليها لووضعنا في خاتمتها روابط  ؛دبياتإليها، من دون الغوص باأل

فكار والمواضيع المطروحة في ألهم األ وضعنا خالصة تنفيذية ،في مستهل الدراسةو  .الدراسة

 .ل سهولة االستثمار والتركيزجأالدراسة من 

لكنها  ،ن تقدم هذه الدراسة فكرة واضحة وحقيقية وموثقة عن الواليات المتحدةأنأمل 

  .ر السياساتيفرض تغّير المعطيات وتغّير المصالح ذلك ألن تغّي  .ليست النهاية في الدراسات

 .نتبع سياسة ةيأقرر نحتى  ناين تقع مصالحأ نعرف نأويبقى 

  2102كانون الثاني  01 بيروت في

 العميد المتقاعد الياس فرحات
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 خالصة تنفيذية

 

الواليات المتحدة اليوم في وضع تتراوح فيه بين القوة العظمى المهيمنة والقوة  تبدو
 ،ولأعلن عن قيامه الرئيس جورج بوش األالنظام العالمي الجديد الذي   .المتراجعة والمأزومة

فوذ ن  .وبدأ يتهاوى لم يعمر كثيرًا ،1992تحاد السوفياتي عام بعد تحرير الكويت وسقوط اال

خضاع أزمة؛ ال حلول في األفق لألزمات العالمية؛ واإلقتصاد في الواليات المتحدة يتراجع؛ اال
دارات القادمة سيل أمام اإلدارة األميركية الحالية واإلو  .فغانستان والعراق فشلأالعسكري في 

وكيف تبدو  ،ماذا حصل بعد انتهاء الحرب الباردة . يس من السهل تسويتهال من المشاكل العالقة
 صورة الواليات المتحدة اليوم؟

مجلس  وخصوصًا ،مم المتحدةهيمنت الواليات المتحدة األميركية على منظمات األ - 1

قفها ها ومواجراءاتالتها وحروبها وإيجاد قاعدة قانونية دولية لتدخإجل أواستخدمتها من ، مناأل
، كونها عضو واستعملت لهذه الغاية نفوذها وحق الفيتو  .زمات العالميةالسياسية من مجمل األ

 2223لكن هيبتها اهتزت على الصعيد الدولي عندما رفضت فرنسا عام .  مندائم في مجلس األ

 العراق وهددت بالفيتو؛ ميركية علىالموافقة على قرار من مجلس األمن يسمح بالحرب األ
هم هو تجرؤ روسيا ولعل الحدث األ  .المتحدة العراق من دون قرار دوليجمت الواليات فها

أوروبي على مشروع قرار  ،مم المتحدة، ألول مرة في تاريخ األعالن فيتو ثنائيإوالصين على 
 .من بتأييد من الواليات المتحدةضد سوريا في مجلس األ

نهت أو ؛لبلقان بعد انهيار يوغوسالفياعادت الواليات المتحدة ترتيب الوضع في اأ - 2

مم المتحدة ، التي كانت تشكل قوة كبيرة في األمن مجموعة دول عدم االنحياز ساسيًاأ بذلك رمزًا
 ،في المقابل ،لكن.  تزعج الواليات المتحدة وتعرقل مصالحها الدولية ،ثناء الحرب الباردةأ

المؤلفة من " بريك"ع شانغهاي ومجموعة مثل تجم ،قتصادية وسياسيةاقليمية إظهرت  تجمعات 
كا الالتينية ميرأن أكما .  إليها الحقا جنوب افريقياالبرازيل وروسيا والهند والصين انضمت 

، شتراكية مناهضة لسياستهاإحزاب أالحكم  إلىن وصلت أميركية بعد خرجت من العباءة األ
ما عدا  ،ميركا الجنوبيةأم دول رجنتين ومعظألفي فنزويال وبوليفيا والبرازيل وا وخصوصًا

 .كولومبيا

سلحة ضبط انتشار األ إلىاليات المتحدة سعت الو ،تحاد السوفياتيبعد انهيار اإل - 3

مع روسيا وروسيا البيضاء  تفاقًااوعقدت  ؛مسؤولة يد غيرأالنووية وضمان عدم وقوعها ب
وجرى  ،دول غير نووية إلىخيرة األ ل الدول الثالثوكرانيا وكازاخستان تم بموجبه تحّووأ

 إلىدى أقليمية اليات المتحدة في حل النزاعات اإللكن فشل الو  .التخلص من سالحها النووي
علن رئيس الوزراء أ ،1991مايو / يار أ 11في   .ت بعض الدول من الضوابط النوويةفالإ

ي بعد نحو أ ،1991يار أ 21وفي   .جراء ثالثة تفجيرات نووية ناجحةإ ،فاجباي ،الهندي

عالن عن اإل إلى، نواز شريف ،سارع رئيس الوزراء الباكستاني ،من تفجيرات الهند أسبوعين
وقفت الواليات   .2222عام  نوويًا جرت كوريا الشمالية تفجيرًاأكما  . جراء خمسة تفجيراتإ

من األ، ودعمت قرارات من مجلس يران لتمنعها من حيازة السالح النوويإالمتحدة بشدة في وجه 
في التوازن بينها  شكل خلاًلي نوويًا سرائيل تمتلك سالحًاإن أ وليس سرًا  .لفرض عقوبات عليها

هذا الفلتان النووي  يظهران هيبة الواليات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم قد   .وبين العرب
 .اهتزت



 

4 
 

رقية التي كانت وروبا الشأاستيعاب دول  إلىسرعت الواليات المتحدة أوروبا أفي  - 4

  .وروبيأدخلت معظمها في حلف شمال األطلسي وفي اإلتحاد األو ،ضمن الكتلة السوفياتية
دولتين تشيكيا  إلىلتشيكوسلوفاكيا  "بيُح"السالفي بتقسيم  -وجرت تسوية النزاع التشيكي

لم   .يةخضعت هذه الدول لنفوذ الواليات المتحدة التي وفرت لها المساعدة والحما  .وسلوفاكيا
كما كان البعض يهدف  ،مستوى قوة عالمية تنافس الواليات المتحدة إلىوروبي يرتق اإلتحاد األ

عباء أيضا أضافت ألكنها  ،تحاداإل إلىإقليمية وروبا الشرقية مساحة أضافت دول أ  .إنشائهمن 
من نقاط تحاد يعاني هذا اإل . وروبيةزادت من تعقيدات عملية الوحدة األو، اقتصادية عليه

طلسي في مجال حلف األ إلىيلجأ و ،ال يمتلك قوة ردع مشتركة وال قوة تدخل سريع فهو ضعف؛
 .صبح بذلك عبئا على الواليات المتحدةفأ ؛حيث القرار أميركي ،الدفاع

إعادة بناء دور روسيا بارتياب وخشية من محاولتها  إلى بقيت الواليات المتحدة تنظر - 5

ودعمت حركات االنفصال في  ،ضعافهاإوسعت لمحاولة  ؛روبي والدوليولها على الصعيد األ
 ؛سالمية في الداغستان وتتارستانضطرابات في جمهوريات القوقاز اإلوحركت اال ،الشيشان

لكن روسيا تصدت بقساوة للتمرد في  . وكرانيا وجورجيا على التمرد على نفوذهاأوشجعت 
 .وسيتيا الجنوبية عنهاأوفرضت انفصال  ،وهاجمت قواتها المسلحة جورجيا ،الشيشان

تحاد السوفياتي وحسنت عالقتها إثر سقوط اإلانحنت الصين للعاصفة القوية التي هبت  - 2

قتصادية الشاملة والتجارة العالمية والدخول حدة وركزت نشاطها على التنمية االمع الواليات المت
ضعاف الواليات المتحدة تابعت سلوكها إلن أال إ  .سواق العالميةأكبر عدد ممكن من األ إلى

يغور المسلمة في الشمال أقلية اإلثارة إثارة التمرد في التيبت وإالصين باستقبال الداالي الما و
 ،في المقابل ،لكن  .وقمعتها بشدة ،لم تتسامح الصين مع هذه التحركات  .للمطالبة باالستقالل

تريليون  1,2 ،عن طريق سندات الخزينة ،تحدةبلغت قيمة الديون الصينية على الواليات الم

وهي لم تتورط  بحروب  تحريرها التدريجي من الهيمنة األميركية؛ سهم ذلك فيأو ؛دوالر
   .على معدالت نمو في العالمأوحققت  ،قتصادية، وركزت جهودها على التنمية االونزاعات

 .روبي يتراجعانو، كان االقتصادان األميركي واألقتصادها يتقدماوفيما كان 

من نمو كبير  ،د العالم تطورات هامةشه ،بعد مضي عقدين على انتهاء الحرب الباردة - 7

وتوسيع دائرة الدول  ،تحكم التجارة الدولية بمصير معظم الدول إلى ،قتصاد العالميفي اال
لشعوب وزيادة عدد ا ،الديموقراطية وانتشار ،المواجهة النووية و تراجع خطر ،الديموقراطية

أبرزها تراجع الحرب  ،هناك مشاكل كبيرة تواجه هذا العالم ،في المقابل . التي تتحكم بمصيرها
وارتفاع مخاطر االنتشار  ،ثنية والقبليةلتحل مكانها الحروب الدينية واإل يديولوجياتعلى األ
جميع  تشاركت . وتراجع المساواة بين الشعوب ،وازدياد عدم االستقرار االقتصادي ،النووي

 .الدول مخاطر تلوث البيئة وتأثيرها على الغذاء والصحة العامة

رهاب في واشنطن ، ضرب اإلعالن النظام العالمي الجديدإسنوات من  12بعد نحو  - 1

وانطلقت بعدها الحرب   .الواليات المتحدة منذ بيرل هاربرالذي لم يحصل في  مر؛ األونيويورك
إيران وما تزال في حالة عداء مع  ؛فغانستان والعراقأتحدة وغزت الواليات الم ،رهابعلى اإل

تعرضت صورة الواليات المتحدة  لالهتزاز  . 1979المية للسلطة عام سمنذ استالم الثورة اإل

ن تكون أحيث من المرجح  ،فغانستانأوالنتائج الكارثية للحرب على  ،بعد االنسحاب من العراق
شهد فتح صفحة جديدة في هذا الم . 2214 ميركي عاماب األالقوة المهيمنة بعد االنسح طالبان

رهاب وما يترتب على ذلك من سياسات واستراتيجيات اإلوهي محاربة  ،ميركيينخيارات األ
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م مصالحها األمنية لواليات المتحدة تخدبيض استراتيجية ثابتة لوضع البيت األ . جديدة ومكلفة
قا من التحديات التي يفرضها الواقع الدولي الراهن في انطال ،قتصادية والثقافيةوالسياسية واال

هداف أومن الفرص التي يؤمنها النظام العالمي الجديد لتحقيق   .أوائل القرن الواحد والعشرين
 - مناألهي  ،ميركيةلالستراتيجة األهداف ثابتة أربعة أبيض أميركا، حدد البيت األومصالح 

قتصاد اي تحقيق أ - االزدهارو –طنيها وحلفائها وشركائها حدة وموامن الواليات المتأويقصد به 
ي احترام أ - القيمو -ميركي قوي ومتطور وخالق ضمن نظام دولي يوفر الفرص وسبل التقدم أ

الحفاظ على نظام عالمي بقيادة الواليات و - القيم العالمية داخل الواليات المتحدة وخارجها
 .قوى لمواجهة التحديات العالميةأجل تعاون أالفرص من ويوفر  ،منيحقق السالم واأل المتحدة

 

فهي الدولة  . في العالم قوى عسكريًا، األمن دون نقاش ،تعتبر الواليات المتحدة - 9

وعلى الصعيد  . نحاء العالمأالوحيدة القادرة على التدخل العسكري التقليدي في جميع 
مرة رئيس إستخبارات تنضوي تحت جهاز ا 17يوجد في الواليات المتحدة  ،ستخبارياال

ووكاالت  ،من القومية المخابرات المركزية، ووكالة األهمها وكالأو ،المجموعة االستخبارية
تتمتع  . وغيرها ،ومكتب التحقيق الفدرالي ،استخبارات الدفاع والجيش والقوات الجوية والبحرية

حققت الواليات المتحدة  . زماتق األناشطة وحاضرة دائما في مناط بلوماسيةيالواليات المتحدة بد
؛ قتصادات العالماقتصاد العالمي وتهيمن على جعلها تتربع على عرش اال مذهاًل قتصاديًاا تقدمًا

ضحت أ ،بعد سقوط االتحاد السوفياتي وتفككهو . عملة دولية إلىميركي وتحول الدوالر األ
 .مصير الدول والشعوببلطة التي تتحكم القوة العظمى الوحيدة في العالم والسالواليات المتحدة 

من والمرونة ىء التي تعتمدها االستراتيجية األميركية هي تعزيز األهم المبادأمن  - 12

وتفكيك وضرب تنظيم القاعدة والتنظيمات المتطرفة العنيفة  ،في العمل على الجبهة الداخلية
 ،األسلحة البيولوجية والنووية منع انتشارو، نحاء العالمأفغانستان وباكستان وجميع أالتابعة لها في 

 .وسط الكبير، ودفع عملية السالم واألمن في الشرق األوالمحافظة على المواد النووية

مارات الكويت وقطر والبحرين واإل: ميركية في دول الخليجتنتشر القوات األ - 11

تبلورت مهماتها  ،ن العراقوبعد االنسحاب م  .وتعمل كقوة ردع ودعم لحلفائها ؛والسعودية وعمان

ن لم تتأثر هاتان المهمتا  .أمن تدفق النفطسرائيل وإمن أضمان  :صبحت المهمتان الرئيسيتانأو

وما زالت العالقات ، تسوية إلىالعربي اإلسرائيلي لم يصل ن النزاع أذ إ ؛بنهاية الحرب الباردة

 .يرانية عدائيةاألميركية اإل

ما راماتيكي في مسألة النفط في الواليات المتحدة عندحصل تطور د 1002في عام  - 11
عن وجود مخزون من النفط   - دارة المسح الجيولوجيإ -ميركية كشف تقرير لوزارة الداخلية األ

مرة من  12ـ كثر بأي أبليون برميل  3.3 إلى 3يبلغ من  ،في واليتي داكوتا الشمالية ومونتانا
دارة نفسها عندما كشفت اإل 1011لمذهلة كانت في العام لكن المفاجأة ا.  1992تقديرات عام 

بليون برميل في مناطق غرين ريفر  969 ـعن وجود مخزون هائل في والية وايومنغ يقدر ب
 512يران يبلغ إن احتياط دول الخليج مع أمع العلم  ؛وحوض واشاكي في جنوب غربي الوالية

و في أفي نهاية العقد الحالي  ،الواليات المتحدةن تجعل أمن شأن هذه االكتشافات  . ون برميلبلي
ساطيل وانتشار إنفاق المال على األ إلىوال تحتاج  ،في الطاقة النفطية مستقلة تمامًا ،العقد القادم
االنسحاب العسكري من  إلىميركية سوف تعمد البراغماتية األ . ل أمن تدفق النفطجأالقوات من 

لن يكون هذا االنسحاب   .مر تدبرهأوتترك للمستفيدين  ،ن النفطمأبعدما بات ال يعنيها  ،الخليج
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ميركية األسواق األ إلى؛ لكن يرجح حصوله بعد دخول اإلنتاج النفطي األميركي وسريعًا مفاجئًا
 .القادمخالل العقد 

عن سياسة   1011في  تشرين الثاني  ،هيالري كلينتون ،علنت وزيرة الخارجيةأ - 13

ن مستقبل السياسة العالمية سوف يتقرر أواعتبرت ، لمتحدة في المحيط الهادىءجديدة للواليات ا

ن الواليات المتحدة ستكون في قلب الحركة أو ؛فغانستان وال في العراقأسيا وليس في آفي 

آسيا ن زيادة االستثمار السياسي واالقتصادي واالستراتيجي في أضافت أو.  السياسية هناك

أن واعتبرت   .أولويات السياسة األميركية في العقد القادمعلى في سلم والمحيط الهادىء هي األ

وهي التي تمتد من شبه القارة  ،ساسي للسياسة الدوليةأالمحيط الهادىء هي محرك  - سيامنطقة آ

وعلى مدى المحيط الهادىء والمحيط الهندي اللذين  ،السواحل الغربية للواليات المتحدة إلىالهندية 

ساسية ، وتضم المحركات األوتتسع لنحو نصف سكان العالم ،لمالحة واالستراتيجيةيتحكمان با

نها تضم  إ  .للغازات التي تسبب لالحتباس الحراري كثر المناطق بعثًاأوتشكل  ،لالقتصاد العالمي

  .ندونيسياأمثل الصين والهند و ،قوى صاعدة إلىضافة باإل، من حلفاء الواليات المتحدة كبرعددأ

 .ميركية لترك منطقة الخليج في العقد القادمأالكالم معطوف على اكتشافات النفط ينبىء بنوايا هذا 

كملت انسحابها من أفغانستان بعدما أن تنسحب الواليات المتحدة من أمن المرتقب  - 14

  وهو االنسحاب من الخليج ،في العقد القادم يتحقق الحدث الكبير وأواخر العقد الحالي أو؛ العراق
إحدى ربما استطاعت   .أراضيهابعد االنغماس في منطقة المحيط الهادىء واستخراج النفط من 

لكن موازين القوى مقبلة  مة تحقيق تسوية للنزاع العربي اإلسرائيلي؛ميركية القاداإلدارات األ
، مثل التي تعجيزية ن تفرض شروطًاأسرائيل التي لن يعود لها إصالح  على تغيير كبير لغير

ما أ  .إذا تغيرت سياسة مصر تجاههاقامة سالم بغير شروطها إ إلىوستضطر   .تفرضها حاليا
يحشر الدولة  ،سوف يحصل في موازين القوى حقيقيًا ن انقالبًا، فإردنإذا تغيرت سياسة األ

سرائيليين خيار البقاء داخل دولة ينتهي فيها تفوقهم العسكري ، ويبقى لإلالعبرية في زاوية ضيقة
سرائيل في إنهاء دور ووظيفة إوبالنتيجة  ؛وروباأ إلىوبين عودة من يرغب  ،االقتصاديو

 .المنطقة
 

يبلغ الدين العام للواليات   .لمتحدة تحت عبء مديونية عالية جدًاترزح الواليات ا - 15

ل ويبلغ معدل الدين على ك  .تريليون دوالر 15وقيمته  ،من الناتج القومي % 122المتحدة نسبة 

تبلغ الديون   .دوالرًا 134,395والمعدل لكل دافع ضرائب  ،دوالرًا 41,427ميركي أمواطن 

تريليون  1.12وتبلغ قيمة ديونها  ،الصين ول هو، والدائن األتريليون دوالر 4.2الخارجية 

 ؛مذهاًل تبلغ الديون الشخصية حجمًاو  .مليار 342.5يا وبريطانمليار،  912، تليها اليابان دوالر

وديون ، تريليون دوالر جراء الرهونات العقارية 13.5تبلغ الديون  ،ففي القطاع العقاري

تزداد الديون .  مليار دوالر 717.1 وديون بطاقات االئتمان، تريليون دوالر 2.4المستهلكين 

أزمة مشابهة ألزمة االنهيار  إلىما  وتدخل البالد في دوامة مالية قد تصل  يومًا ،بشكل مضطرد
 .1929الكبيرعام 

 
 729 فيما بلغ عجز الميزان التجاري ؛تريليون دوالر 1.3بلغ عجز الموازنة الفيديرالية 

علنت وكالة أكما .  مليار دوالر 321مع الصين وحدها  والعجز التجاري ،مليار دوالر

درجة الدين عن تخفيض  2211 أغسطس/  بآ 7للتصنيف االئتماني في  "ستاندردز اند بورز"

ايه " إلى "ايه ايه ايه"مقدار درجة واحدة من ب تاريخها ولى فيلمرة األلعام للواليات المتحدة ال



 

7 
 

رفقت الوكالة هذا الخفض أو ؛زنةواعجز الم بسبب "بمخاطر سياسية"مبررة ذلك  ،"+ايه
 ."سلبية"بتوقعات 
 

 خط الفقر وعدد الذين يعيشون تحت ًا؛مليون 23.1ي ، أ%17تبلغ النسبة الحقيقية للبطالة 

 .مليون شخصًا 43

 
يبلغ عدد الجسور   .الواليات المتحدة مشكلة كبيرة جدًاتعاني البنى التحتية في  - 12

من كانون  واعتبارًا  .سنة حسب تقرير وزارة النقل 43ومتوسط عمرها  جسرًا، 222,902

 19,224و ،%(12.1 نسبة)بعيب بنيوي  منها مصابًا 72,121اعتبر  ،2221 ديسمبر/  ولاأل

 .%(14.1 نسبة)مترهلة وبالغة القدم نها أمصنفة على 

 
و تشرف على ألكن الحكومة الفدرالية تملك  ألف؛ 15كثر من أ إلىد عدد السدود وازدا

وبقية الجسور تملكها وتشرف عليها سلطات الواليات التي يقع على عاتقها  ؛منها فقط% 11

والية تكساس  :على سبيل المثال  .با بالشكل المطلولكنها ال تعتني به ،مسؤولية تأمين سالمتها
ارتفع عدد  ! سد 422,7كثر من أشراف على ألف دوالر لإل 435مهندسين وموازنة  7لديها 

 ،وضمن هذا الرقم  .2227عام  ،295,4 إلى ،2225عام ،522,3منة من آالسدود المصنفة غير 

 .2227عام  2191, إلى ،2252عام  ،327,1ارتفع عدد السدود البالغة الخطورة من 

 
جل أمن ، مليار دوالر 11يبلغ  سنويًا فهي تواجه عجزًا ،ما فيما يتعلق بمياه الشربأ

تشير   .خرى تلبي شروط ومواصفات تعليمات السالمة الفدراليةأت القديمة بآاستبدال المنش
غالون من المياه مليارات  7خسارة  إلىنابيب نقل المياه يؤدي أن التسرب في أ إلىالتقارير 

 .النظيفة الصالحة للشرب يوميًا
 

 ،%25بنسبة  1992ازداد الطلب على الطاقة الكهربائية منذعام  ،على صعيد الكهرباء

هناك حاجة لتوظيفات مالية كبيرة في توليد   %.32فيما تراجع بناء محطات توليد الطاقة بنسبة 

 2و 1.5ما بين  ،2232لغاية  ،قدين المقبلينوالتي تبلغ  خالل الع ،الكهرباء ونقلها وتوزيعها
 .تريليون دوالر

 
مما فجر  ،تفاقمت المشاكل المالية واالقتصادية واالجتماعية في الواليات المتحدة - 17

متظاهرين المطالب  تتراوح  ".احتلوا وول ستريت"نحائها عرفت بحركة أاحتجاجات في جميع 
ورفض االستسالم  ،فضلأ مستوي معيشةفي  حقالبين الحقوق االقتصادية و هذه الحركة في

 ،يءكل ش% 1في مجتمع يملك فيه  عيشورفض ال ،التي تحتكر السلطة والثروة" القلة"لحكم 

خطورة المشكلة  إلىاألنظار  حركةال وقد لفتت . يذكر من المجتمع شيئًا% 99فيما ال يملك 

االحتجاجات الشعبية في  تدحرجت . ميركيعلى المجتمع األ االقتصادية وتداعياتها السلبية
وضاع الغاضبين من األ المؤيدين لتضم المزيد من نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو

 ،يةركيمالخارجية األ ةسياسالومنتقدي  ،البيئة نظافة ودعاة السالم والمدافعين عن ،االقتصادية
ونقابة موظفي  ،لمعلمينااد  واتح ،ونقابة عمال النقل ،ونقابة عمال السيارات ،ىوالمحاربين القدام

 .وغيرها رسغالكون
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سية هجوم عنيف من االستابلشمنت السيا إلىتتعرض هذه الحركة  ،في المقابل
وتتعرض   .عالمية في الواليات المتحدة والغرب عمومًااإل وخصوصًا ،واالقتصادية الحاكمة

نتخابات هي الفيصل في التبقى ا  .أجل تقويض حركتها ووقف انتشارهاساءة من وإ لحملة تشهير
مهما تكن نتائج   .ميركية عريقة وحركة شعبية عميقة الجذورأهذا النزاع الناشب بين مؤسسات 

سوف  ميركي تعرض لهزة كبيرة جدًاأن النظام األفقد بات من  المؤكد ، هذا الحراك في المستقبل
حالة من االنقسام الداخلي بلوغ  إلىو أتغييرات جذرية في النظام االقتصادي  إلى تؤدي حتمًا

 .ميركية للعالم، قد يطيح بالقيادة األساس طبقيأعلى  ،الحقيقي
 

يديولوجيا بمعظمها تأتي األ  .لوجيا والمصالح تتشكل السياسة األميركيةيديوبين األ - 11

ل أثير مذهمن تأثير البروتستانتيين المحافظين المعروفين بالمسيحيين الصهاينة الذين يتمتعون بت
ن هناك تحالفات وتقاطع مصالح بينهم أوال يخفى   .على الوسط السياسي واإلعالمي األميركي

تنطلق المصالح   .الية التي تعرف باالستابلشمنت األميركيوبين المجموعات الصناعية والم
ترق الحزبين السياسيين وتخ ،يديولوجيا الدينيةصناعيين والماليين لتتوافق مع األاالقتصادية لل

والكونغرس  -مهما كان انتماؤها  -دارة إرغام اإلجل أمن  ،الجمهوري والديموقراطي ،الرئيسيين
ويفرض  ،عالنا تملك المال الذي يمول وسائل اإلعالم عن طريق اإلنهإ  .على تنفيذ مصالحها

مة كوسوف تبقى الواليات المتحدة مح  .عليها خدمة التوجهات السياسية واالقتصادية لهذا التحالف
لم أن تشعر بأ إلى ،عالمواإل ،واالستابلشمنت الصناعي والمالي ،من مثلث المتشددين الدينيين

، تبقى ذلك الزمن إلىولغاية الوصول   .البحث عن مصالحها إلىالغ يدفعها قتصادي با
 ،طار المتشددين الدينيينإعالم والنشاطات السياسية للحزبين تعمل ضمن البروباغاندا واإل

 .عالمالتي تمولها وسائل اإلضى االستابلشمنت رلى كسب رضاهم ووتحرص ع
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 ولالفصل األ

 م بروز التعددية القطبيةأوحد استمرار القطب األ: الوضع السياسي

   

نه ما زال أالبعض يعتبر .  النظام العالمي القائم إلىحللين تختلف نظرة السياسيين والم

 وال يعير، تتحكم بمصيرهون الواليات المتحدة ما زالت قائدة العالم أو ،نشائهإ حادي القطبية منذأ

حداث يعزو هذا البعض معظم األ . ميركية مؤخرًالتراجعات التي شهدتها السياسة األهمية لأ

من ضمن تفسيراته ، ويفسر.  ليات تغيرت، وبأن اآلميركية بحدوثهاأرغبة  إلىوالتطورات 

في  . ميركيًاأمور ممسوكة ، وأن األميركيأنه يجري وفق التخطيط األلعربي بالربيع ا ،حداث لأل

 هو وأ ،قد انتهى ،حادي القطبية المسمى جديدًاآن النظام العالمي أخر ، يعتبر البعض اآلالمقابل

ن الواليات المتحدة تتراجع كقوة عظمى وحيدة في العالم لمصلحة قوى أو ،على شفير النهاية

فغانستان أالحروب التي تخوضها في العراق و إلىويعزو ذلك   .ذها تراجع فعاًلوأن نفو ،أخرى

ما إي أ، ميركيونتها على غير ما يشتهيه القادة األوالتي جاءت نتيج ،رهابالحرب ضد اإلو

 ،ال تبدو هاتان النظرتان متعارضتين تمامًا . هدافعدم تحقيق األ وأ، عدم النصر وأ، الهزيمة

، يرانإفهي صارمة وقاطعة تجاه دولة مثل  ؛ميركيةمعينة تشهدها السياسة األ تقاطعاتألن ثمة 

ذا كان النظام إلكي نحدد ما   .ومتساهلة ومتخبطة في باكستان ،في كوريا الشمالية قل حسمًاأو

علينا أن نعرض لمظاهر قوة هذا  ،نه يترنح ويذويأو أ ،حادي القطبية ما زال قائمًاآالعالمي 

 . المتسارعة في غير مكان في العالمصبحت في خضم التطورات أ وأين ،النظام

، جورج بوش ميركيأعلن الرئيس األ ،تحاد السوفياتي، وبعد تفكك اإل1992في عام 

القوة  صبحت فيه الواليات المتحدةأوالذي  ،حادي القطبيةآبداية النظام العالمي الجديد  ،ولاأل

 شبيهًا وبدأت تسلك سلوكًا ،ركا بالسلطة الدوليةميأانفردت   .العظمى الوحيدة في العالم

 ،ميركيةتحولت وزارة الخارجية األ  .مع فوارق التطورات الحضارية ،مبراطورية الرومانيةباإل

مركز  إلى، من قومي واستخبارات وزارة الدفاعأوالمؤسسات المكملة لها من استخبارات و

جراء ترتيبات جغرافية وسياسية واقتصادية إو ،زمات ومعالجتهاوخلق األ ،لصناعة القرار الدولي

جل بقائها أتحاد السوفياتي ضمانة للواليات المتحدة من اإللم تشكل نهاية   .أنحاء العالمفي معظم 

تحاد إكمال الهجوم على وريث اإلجل أفسعت لسلسلة خطوات من  ؛كقوة وحيدة في العالم

الذي  ،وروبي على نفوذ الواليات المتحدةاأل أن رد الفعلكما  ، أي اإلتحاد الروسي؛السوفياتي

جديدة هي اليورو تنافس نشاء منطقة عملة إوروبي وأواصر اإلتحاد األتمثل بتعزيز 

وروبية من مخاطر توحيد العملة األ ما قد يجر إلىميركيين على التنبه حفز األ، الدوالراألميركي

  . اقتصادية تأتي من حلفائها
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 :ميركية على العالم هيال السيطرة األأبرز مؤشرات استكمن إ

 :مم المتحدةالهيمنة على األ -

 . من، وخصوصا مجلس األمم المتحدةركية كل منظمات األميشملت الهيمنة األ

يجاد قاعدة قانونية دولية إجل أجهزتها من اليات المتحدة المنظمة الدولية وأواستخدمت الو

لتزام إن اإل . زمات العالميةياسية من مجمل األومواقفها السجراءاتها إلتدخالتها وحروبها و

خالقية طالما استخدمتها الواليات المتحدة بعد نهاية الحرب أبالقانون الدولي هو قاعدة قانونية و

أصال كونها عضوا دائما في مجلس جانب استخدامها لحق الفيتو الذي تتمتع به  إلى . الباردة

جل تمرير القرارات التي أعضاء من على الدول األ تفرض الواليات المتحدة ضغوطًا ،األمن

تمسك الواليات المتحدة  . ور في فلكها السياسيي قرار ال يدأومنع صدور  ،تتماشى مع سياستها

ي الصين أ ،عضاء الدائمين عن معارضتهاباألمور في مجلس األمن بسبب انكفاء الدول األ

كبيرة على الدول  تمارس ضغوطًافيما  ، وخضوع معظم األعضاء غير الدائمين؛وروسيا

 . جل تشكيل غالبية تحتاجها توصيات الجمعية وقراراتهاأعضاء في الجمعية العامة من األ

 

 :انهاء مجموعة دول عدم االنحياز  -

عادت الواليات المتحدة ترتيب الوضع في البلقان بعد انهيار يوغوسالفيا مستفيدة من أ

دول  إلىلتقسيم المنطقة  ،ميركي من التدخل السياسياألتدرج التدخل   .اإلثني تصاعد الشعور

ضعاف هذه إو، م الأذا كانت تمتلك مقومات الدولة إعما  بغض النظر ،تهااثنيإصغيرة حسب 

ساسي في النظام العالمي السابق من خالل أالتي كان لها دور  ،نهاء ذاكرة يوغوسالفياإو ،الدول

ب أي في فترة الحر ،ذ الخمسينات حتى الثمانيناتمجموعة دول عدم االنحياز التي شكلت من

مم المتحدة باسم إدخال قوات األ إلىيضا أعمدت   .ة ضغط دولية ضد الواليات المتحدةقو ،الباردة

لتكريس التقسيم وحمايته تحت شعار حماية المدنيين من المجازر التي " قوة الحماية الدولية"

التي  ،وروباأن تتجدد في أثارت مخاوف من ، وأجازرهاعادت ذاكرة الحرب العالمية الثانية ومأ

انطلقت شرارة النزاعات الطائفية واالثنية داخل كل مناطق   .يحفل تاريخها بنزاعات بين دولها

في  . بناء دولة خاصة بها إلى، وسعت ثنيةإن تكتلت كل مجموعة  أ إلىيوغوسالفيا السابقة 

 إلى 1999ووصل عام  . حيان كثيرة كان دمويًاأكنه في ل ،"بيًاُح"كان االنقسام  ،حيانبعض األ

تمثل في قصف جوي على  ،طلسين الواليات المتحدة وحلف شمال األتدخل عسكري م

دولة القوية نهاء ما تبقى من حلم الإلحين ضمان انفصال اقليم كوسوفو واستقالله و ،يوغوسالفيا

خراج إسود بها الجبل األولحق، طلسيةرية األنفصلت كوسوفو بالقوة العسكا  .المهيمنة في البلقان

 ،تم تغييرالنظام بالقوة . حتى اقتصرت يوغوسالفيا على صربيا ،نتيجة الستفتاء ،ديموقراطي

 .محاكمة دولية إلىميلوسوفيتش واقتيد الرئيس اليوغوسالفي الصربي 
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 :ضبط انتشار االسلحة النووية -

تحاد ر األسلحة النووية بعد انهيار اإلأن تضبط انتشاكان ال بد للواليات المتحدة 

نزع  إلىلم تسع  . من الدوليأيد غير مسؤولة تهدد بها األن تضمن عدم وقوعها بأو ،السوفياتي

 ،تحاد السوفياتي وقوته ومكانته الدولية، ألن روسيا دولة كبرى ورثت اإلسالح روسيا النووي

الجمهوريات السوفياتية السابقة التي  ىإلبل توجهت  ،مرأن يطلب منها مثل هذا األوال يعقل 

وكرانيا وروسيا البيضاء أوهي  ،سلحة نووية تخضع لسيادتهاأراضيها أكانت تمتلك على 

 إلىضافة ، باإلوقع زعماء هذه الدول ،وفي مدريد ،1992مايو /  يارأ 23في   .وكازاخستان

دول غير  إلىث من دول نووية تحويل الدول الثال إلىاتفاقية تهدف  ،الواليات المتحدة وروسيا

 ،وكرانيا في البداية على االحتفاظ بقوتها النوويةأصرت أ (. 1) قصر وقت ممكن، في أنووية

رأس  1,122قناع البرلمان بالتخلص من من إ ،1994عام  ،شما تمكنلكن الرئيس ليونيد كو

الر مليون دو 222بمساعدة بقيمة  ،بيل كلينتون ،ميركي في حينه، وكافأه الرئيس األنووي

 .(2) "سلحة النوويةالتخاذه خطوات نحو تحرير األسواق وللتخلص من األ"

 

 :وروبا الشرقيةأاستيعاب  -

أدخلت معظمها و ،وروبا الشرقيةأاستيعاب دول  إلىسرعت الواليات المتحدة أ ،وروباأفي 

لتشيكوسلوفاكيا " بيُح"السالفي بتقسيم  -وجرت تسوية النزاع التشيكي ،طلسيفي حلف شمال األ

حضان الواليات المتحدة التي هيمنت أرمت هذه الدول نفسها في   .تشيكيا وسلوفاكيا :دولتين إلى

وروبا ألدول  و متحديًاأ ن تجد فيها منافسًاأميركا أوحاولت  ،عليها وبنت سياسات من خاللها

 .وروبا العجوزأ ،مسفيلددونالد را ،سبقأسماها وزير الدفاع األميركي األالتي  ،الغربية القديمة

 

 :التدخل ضد روسيا -

روسيا بارتياب وخشية  إلى وبقيت تنظر ت المتحدة  باتجاه الداخل الروسي،اندفعت الواليا

ضعافها ما إوسعت لمحاولة  لى الصعيد األوروبي والدولي؛عادة بناء دور لها عإمن محاولتها 

قى وحدها منفردة في قيادة بحيث تب ،قوحرصت على عدم استعادتها لنفوذها الساب ،أمكنها ذلك

ضطرابات في وحركت اال ،متحدة حركات االنفصال في الشيشاندعمت الواليات ال . العالم

قامت الواليات أ ،سيا الوسطىآفي   .ارستانسالمية في الداغستان وتتجمهوريات القوقاز اإل

 ،تركمانستان ،ستانقرغيز، طاجكستان ،اوزبكستان)المتحدة روابط وثيقة مع هذه الدول 

رغم التغييرالذي  . وزبكستان وقرغيزستانأقامت قواعد عسكرية وجوية في وأ (كازاخستان

بالنسبة  ،نها ما زالتإف ،واعتماد الديموقراطية إنتهاء الشيوعيةعالن إو، حصل في روسيا

 .لنفوذها العالمي كبيرًا تشكل تحديًا ،للواليات المتحدة
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 :هابين تحييد الصين ومحالفت -

وانكفأت عن  ،تحاد السوفياتيإثر سقوط اإلانحنت الصين للعاصفة القوية التي هبت 

وركزت نشاطها على التنمية  ،وحسنت عالقتها مع الواليات المتحدة ،السياسة الخارجية

تخلت   .أكبر عدد ممكن من األسواق العالمية إلىوالدخول  ،االقتصادية الشاملة والتجارة العالمية

ت تحتية واسعة في آيديولوجيا لصالح تحسين معيشة المواطن الصيني وبناء منشاأل الصين عن

لم تتدخل الصين في   .دود وطرقات ومطارات وشبكات اتصالمن محطات كهرباء وس ،البالد

والتزمت الصمت في مجلس األمن والمحافل الدولية ، متحدةالسياسة الخارجية للواليات ال

 .األخرى

  .؛ ففعلت بالصين مثلما فعلت بروسياالمتحدة بهذه المواقف الصينية لم تكتف الواليات

استمرت بتقليد استقبال الرئيس و ،تدخلت الواليات المتحدة بشكل واضح في قضية التيبت

وشجعت سكان تلك المنطقة على المطالبة  ،الزعيم الروحي في التيبت ،ميركي للداالي المااأل

كما  . لكن قوى األمن الصينية كانت تقمعها بشدة   .يدةوحصلت انتفاضات عد ،باستقاللهم

على المطالبة  ،قليم تشينغ شانغ في الشمالإصل والمسلمة في أقلية اإليغور، التركية األشجعت 

عادت أوقمعت االحتجاجات و ،من الصينية بقوةتصدت قوات األ ،وكما فعلت في التيبت  .بحقوقها

 . لمنطقةا إلىاالستقرار 

آخر يشاركها ي قطب أون الجو قد خال للواليات المتحدة في العالم من دون يك ،بذلك

 إلىولم تبادر الواليات المتحدة  ،قليمية استمرتلكن النزاعات اإل  .يتجاذب معها النفوذ والقرار أ

 ،ميركيين، الذي يؤرق الرؤساء األسرائيلياإل –ع العربي هم هذه النزاعات هو النزاأو ؛حلها

في   .آسياالذي يشكل عامل عدم استقرار مزمن في  ،ن الهند وباكستان حول كشميروالنزاع بي

وذلك  ،سرائيلياإل –في النزاع العربي  كبيرًا دارة الرئيس بيل كلينتون خرقًاإشهدت  ،التسعينات

والذي كان يؤمل منه  ،سرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيةإبين  ،وسلوأاتفاق  إلىالتوصل  عبر

سرائيل عن إن تمنع أال إ  .السالم الدائم في منطقة الشرق األوسطحالل إو ،ذا النزاع القديمنهاء هإ

أي نص وغياب  ،منيةء بما يلبي مصلحتها السياسية واألواالكتفا ،التنفيذ الجدي لهذه االتفاقات

 - وهي الحدود والقدس والالجئين -قضايا األساسية وتأجيل ال ،وكثرة النصوص الملتبسة ،واضح

 – خالفية فلسطينية وسلو موادًاأوباتت اتفاقات ، فقد هذا الخرق المزعوم قيمته السياسيةأ

لم يحقق وجود سلطة  . سرائيلية المسلحة المتجددةاإل -النزاعات الفلسطينية  إلىضافة إ ،فلسطينية

 نيًاأمن السلطة كانت مكبلة ، ألهداف الشعب الفلسطينيأرض فلسطين أفلسطينية مستقلة على 

ال و ،ال الحكومة :ي مظهر من مظاهر الدولة الفلسطينيةأسرائيل إلم تتحمل   .واقتصاديًا وسياسيًا

جهزة أمجموعة  إلىوسرعان ما تحولت السلطة  . لغتها ودمرت بعضهاأف ؛وال المرفأ ،المطار

 .سرائيليةأمنية وخدماتية تحت الهيمنة اإل

بواسطة  ،حل لمشكلة ايرلندا الشمالية إلىتوصل ن الأذا كانت الواليات المتحدة اعتبرت إ

ن واقع إف ،دوليًا نجازًاإ ،ندونيسياأو حل مشكلة جزر تيمور الشرقية و، أموفدها جورج ميتشل

مثل النزاع العربي  ،ن هذه النزاعات ليس لها امتدادات تاريخية وثقافية وحضارية ودينيةأالحال 
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، لم يحقق لذلك . مثل النزاع حول كشمير ،الستراتيجيةهمية اأيضا األوليس لها ، سرائيلياإل -

، حيث تتخذ ميركاأوالسبب هو تركيبة السلطة داخل  ؛نجازه التاريخي المطلوبإوحد القطب األ

فقد تقدمت .  للقوانين الدولية وال للمصلحة األميركيةي اعتبار أسرائيل من دون مواقف منحازة إل

 وأمصلحة  ةيأعلى  ،سرائيليون وتحديدا المتطرفون منهمإليراها اكما  ،سرائيليةالمصلحة اإل

من سلطتها  هذا الفشل قيد الواليات المتحدة وحّد  .، بما فيه المصلحة األميركيةخرآاعتبار 

 خذ يترنح شيئًاأو ،وحدعلى هيمنة القطب األ ثرت سلبًاأفشهد العالم تراجعات كبيرة   .وهيبتها

 .فشيئًا

نرى  ،ن الواليات المتحدة تهيمن بشكل فاضح عليهاأورغم  ،حدةمم المتعلى صعيد األ -

، 2223عام  ،ذ رفضت فرنسا؛ إنفسهمأول تراجع كبير كان بين الحلفاء أو .  ن هيبتها تتراجعأ

وهدد الرئيس   .ميركية على العراقالموافقة على قرار من مجلس األمن يسمح بالحرب األ

أن هاجم العراق من  األميركي إال فما كان من الرئيس  .بالفيتو ،جاك شيراك ،الفرنسي في حينه

وافقت فرنسا على قرار من مجلس فقد  ؛لم تعمر هذه االنتفاضة الفرنسية طوياًل  .دون قرار دولي

 2223 مايو/  يارأ 22تاريخ  1413، هو القرار رقم ميركي للعراقن االحتالل األمن يشرعاأل

، ألول مرة في تاريخ عالن فيتو ثنائيإسيا والصين على هم هو تجرؤ روولعل الحدث األ  (.3)

يات المتحدة ضد سوريا في مجلس وروبي بتأييد من الوالأعلى مشروع قرار  ،مم المتحدةاأل

، وشكل بداية لتراجع الهيمنة في وضع المنظمة الدولية هامًا حدث هذا الفيتو انعطافًاأ  .مناأل

ن ؛ ألمم المتحدةأميركا فقدت سلطتها على األن إالقول ال يمكن  ،رغم ذلك  .األميركية عليها

ويحتاج   .ميركيةاألنما ما جرى هو بمثابة كسر جدار الهيمنة إ . سلطتها ال تزال موجودة وقوية

ما كان عليه من  إلىن الوضع عاد إجل القول أمن  ،خر من مثل هذه القراراتآعدد  إلىاألمر 

 . باردةثناء الحرب الأتوازنات كانت قائمة 

يات المتحدة في حل النزاعات اإلقليمية دى فشل الوالأ ،سلحة النوويةعلى صعيد األ -

علن رئيس أ ،1991 مايو/  يارأ 11في   .ت بعض الدول من الضوابط النوويةفالإ إلىساسية األ

إجراء ثالثة تفجيرات نووية  ،فاجباي وهو من الحزب الهندوسي المتشدد ،الوزراء الهندي

التي كان  ،ثار هذا التفجير حفيظة باكستانأ  .وبذلك دخلت الهند النادي النووي الحربي ناجحة؛

، الذي سارع  سالمي المتشددوهو من الحزب اإل ،وزراء نواز شريفيتولى السلطة فيها رئيس ال

جراء إعالن عن اإل إلى، من تفجيرات الهندأسبوعين ي بعد نحو أ ،1991 مايو/  يارأ 21في 

ووية طلق على القنبلة النأ  .نه بذلك قام بتصفية الحساب مع الهندأعلن أو  .يرات نوويةخمسة تفج

  .سالميةإول دولة نووية أن باكستان هي أ إلىشارة إفي  ،سالميةالباكستانية اسم القنبلة اإل

علنت دخولها النادي أو ،2222عام  ،نوويًا جرت تفجيرًاأفقد  ،كوريا الشمالية إلىوباالنتقال 

 .، بعد فشل الجهود األميركية في حل المسألة الكوريةالنووي

وعلى عكس سلوك  . يرانيالعلن الملف النووي اإل إلىى برز ال سنوات قليلة حتإوما هي 

 ،وروبا المتفرج على التفجيرات النووية الهندية والباكستانية والكورية الشماليةأالواليات المتحدة و

استخدمت الواليات المتحدة   .لتمنعها من حيازة السالح النووي انيرإنها وقفت بشدة في وجه إف
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من أي الدول األعضاء الدائمون في مجلس األ) "زائد واحد 5"يران ومجموعة إالمفاوضات بين 

يران من إمن بفرض عقوبات اقتصادية على واتخذت قرارات في مجلس األ   .للتفاوض( والمانيا

وعلى عكس ما جرى في الهند وباكستان وكوريا الشمالية   .ويأجل الضغط عليها في الملف النو

نها ال تنوي بناء سالح أعلنت أيران إن إف ،عالن التفجيرات وتباهي حكومات تلك الدول بهاإمن 

أن مرشد ولفت  . وهي ملتزمة بها ،سلحة النوويةا وقعت على معاهدة منع انتشار األنهأو ،نووي

نه ، أليران من بناء سالح نوويإدينية تمنع  سبابًاأن أعلن أ ،خامنئيالسيد علي  ،يرانيةالثورة اإل

 .اعتبره من المحرمات

كبر خطر يهدد أن تسيطر الواليات المتحدة على السالح النووي وتضبطه كونه أمن  بداًل

في سبيل ضبط الترسانة النووية السوفياتية وتدمير  ن بذلت جهودًاأوبعد  ،البشرية في التاريخ

ن السالح النووي عاد وانتشر في مناطق متوترة تشوبها أنرى  ،ل المخزون النوويوتعطي

شكال أالمواجهات الهندية الباكستانية لم تتوقف ب . وتهدد بنشوب حروب فيها ،نزاعات قديمة

مر مماثل واأل  .أداة في تلك المواجهاتما  ومن يدري فقد يكون السالح النووي يومًا ؛متعددة

فلم  ،وسطأما في منطقة الشرق األ  .ا الشمالية ونزاعها مع كوريا الجنوبية واليابانبالنسبة لكوري

هذا   .عامل خلل في التوازن بينها وبين العرب وهو ،نوويًا سرائيل تمتلك سالحًاإن أ يعد سرًا

أميركا كقوة ميركية وتراجع نفوذ  مظهر من مظاهر تداعي الهيبة األالإالفلتان النووي ما هو 

 .ى وحيدة في العالمعظم

أكثرية في الجمعية العامة لألمم التي كانت تشكل  ،من مجموعة دول عدم االنحياز بداًل -

قليمية اقتصادية وسياسية إبدأت تظهر تجمعات ، والتي تالشت بعد انتهاء الحرب الباردة المتحدة

المؤلفة من  ،"يكبر"ومنها تجمع شانغهاي ومجموعة  ،تقلق الواليات المتحدة وتزعزع سلطتها

ميركا أن أ إلىضافة إ ،جنوب افريقيا ليها الحقًاإالبرازيل وروسيا والهند والصين وانضمت 

حزاب اشتراكية مناهضة أالحكم  إلىن وصلت أميركية بعد عباءة األالالتينية خرجت من ال

عظم دول رجنتين ومفنزويال وبوليفيا والبرازيل واأل في وخصوصًا ،لسياسة الواليات المتحدة

خر حصن للشيوعية على مقربة من آ ،يشكل صمود كوبا . ميركا الجنوبية ما عدا كولومبياأ

 ،وروبا الشرقيةأتحاد السوفياتي ودول لمدوي في اإلالواليات المتحدة رغم سقوط الشيوعية ا

قة طللتغيرات التي حصلت في دول المن كبيرًا عطى دفعًاأوهذا ما   .ظاهرة هامة تستحق التنويه

للقيم التي روجت  ن هذه المتغيرات حصلت وفقًاأ إلىنشير هنا   .رغم معارضة الواليات المتحدة

وليس وليدة ثورات  ،وعبر االنتخابات الحرة ،وهي الحرية والديموقراطية ،لها الواليات المتحدة

 .و انقالبات عسكريةأ

 ،تنافس الواليات المتحدة مستوى قوة عالمية إلىوروبي االرتقاء تحاد األلم يستطع  اإل -

اإلتحاد ليوسع مساحته  إلىأوروبا الشرقية وجاء انضمام دول  ،إنشائهكما كان البعض يهدف من 

وزاد من تعقيدات عملية الوحدة ، صاًلأعباء اقتصادية على تلك الموجودة أضاف ألكنه  ،قليميةاإل

 : برزهاأ ،قمةوروبي عن جملة عيوب متفاوكشف توسع اإلتحاد األ . وروبيةاأل
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ردع  مشتركة ومؤلفة من الدول  نه ال يمتلك قوةأوروبي أول نقاط الضعف في اإلتحاد األ

طلسي حلف األ إلىأنه يلجأ ذ إ ؛وقوة للحفاظ على مصالحه في العالم ،عضاء تضمن له هيبةاأل

ة تدخل وروبي في تشكيل قوكما فشل اإلتحاد األ . حيث القرار أميركي بوضوح ،في مجال الدفاع

 سلحة تقليدية تكون جاهزة لمواجهة التحديات الطارئةأسريعة خاصة به مؤلفة من قوات مجهزة ب

 .نحاء العالمأوروبا وأمن رعاياها في مختلف أعلى أمن 

سبتمبر  11بعد   .قلياتر الواضح في التعامل مع مسألة األالتعث ،ومن نقاط الضعف

الروح واستيقظت ، سالموفوبياإمعروفة ال ،سالم، تصاعدت موجة الخوف من اإل2221

ييز وردود الفعل عليها من قبل وبدأنا نشهد سياسة التم العنصرية لدى بعض القوى األوروبية؛

وروبا في أثنية التي مزقت ن من عودة النزاعات العنصرية واإلوروبييوخشي بعض األ، اإلقليات

 هامًا قليات بعدًاتتخذ مسألة األ  .ضيبحربين عالميتين في القرن الماالقرون الماضية وتسببت 

 .ة حلول مرتقبة لهايأفق المنظور ؛ وال تبدو في األوتسبب المزيد من المشاكل، وهي تزداد

مصير  وخطورة ويهدد جديًا كثر وضوحًاأيبدو التعثر  ،على الصعيد االقتصادي والمالي -

وروبا أغنياء أنظم العالقات بين وروبي يعمل وفق صيغة تأن اإلتحاد األمن المعروف  . تحاداإل

، زمة اليونان الماليةأومع انفجار  . فقرائها في الجنوب والوسط والشرقفي الغرب والشمال و

زاماتها في الوحدة النقدية األوروبية إلنقاذ هذا البلد يفاء بالتاإل إلىالتي استدعت الدول األعضاء 

قذ اليونان وتحفظ استقرار ات مالية تنجرى التوافق على حزمة سياسات وضمان ،فالسمن اإل

، تجددت يطاليا وايرلندا واسبانياإومع ظهور تراجع واضح في اقتصاد البرتغال و . اليورو

دأ التضامن وروبي وحدود مبومة اإلتحاد األوروبيين حول كلفة اندماجهم في منظنقاشات األ

 .تحاد مع بعضها البعضالناظم لعالقة دول اإل

تعذر التقريب بين الثقافات  . التخبط الثقافي في دول اإلتحاد ،يضاأف من نقاط الضع -

حزاب أسماء بعض األ)على العلمانية ومن يطالب بالمسيحية  بين من يصر ،وروبية المختلفةاأل

ومن يتخوف ، (المانيا مثال الحزب الديموقراطي المسيحي في، الحاكمة تتضمن كلمة المسيحي

 ،خرىأسباب أ إلىضافة ، باإلهذا السبب  .أوروبيمليون  52عتنقه نحو الدين الذي ي ،سالممن اإل

منة النمط الغالب في الثقافات تبقى العل ،ومع ذلك . وروبي موحدأدستور  إلىعرقل التوصل 

وروبية دون توحيد هذه يحول تعدد اللغات  بين الشعوب األ  . وروبية مهما اشتدت الخالفاتاأل

 ،نكليزيةهي اإل ،ميركية لغتها واحدةالواليات المتحدة األ  .لواحدةأوروبا االشعوب وانبثاق 

 .وفي الهند تسيطر لغة واحدة هي الهندية، والصين لغتها المهيمنة هي الصينية

تحاد يحمل بذور إمشروع  إلىوروبا من مشروع قوة منافسة أن نقاط الضعف هذه حولت إ

، وروبي باالقتصاد العالميتباط االقتصاد األإن ارو ؛زمات اقتصادية وماليةأنزاعات ومشاكل و

يزيد من ثقلها  ،على الواليات المتحدة تحاد عبئًا، سيجعل من هذا اإلميركيمن خالل االقتصاد األ

.  ومن مشاكلها العالمية ،والقوية في اليابان ،في مواجهة االقتصادات الصاعدة في الصين والهند

ومن مظاهره الراهنة تقدم  . أنه يتراجع بوضوحي نالحظ وروبا الذأيحد من نفوذها في  وتاليًا

 ،سقاط نظام القذافيإ إلىدت أفي المواجهة العسكرية مع ليبيا والتي ، رغم عجزها ،وروباأ
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أميركا في الخلف وأوروبا في حيث بدت  ،زمة السورية القائمةيضا في التدخل في األأوتقدمها 

ل ب ،وروبيينأمقتل جنود  إلىوروبا في ليبيا لم يؤد أخل ن تدأ إلىشارة من المفيد اإل  .الواجهة

نفط الليبي ن هناك كعكة الإثم  ،(أن دول الخليج تكفلت بهاورد ) ،كلفة باهظة لغارات الطيران إلى

 .وروبيونالتي سوف يتقاسمها األ
 

 :روسيا تتقدم -

ت جمهوريات حاولداخلها؛  إلىحقت االنهيارات روسيا ل ،تحاد السوفياتيبعد انهيار اإل

واندلع قتال عنيف بين   .برزها الشيشانأو ،تحاد الروسي االنفصال وتهديد وحدة روسيااإلداخل 

ضفى أالذي  مر، األالحكومة الروسية واالنفصاليين الشيشان المدعومين بمقاتلين عرب ومسلمين

ملت القوة المفرطة واستع ،لم تتهاون روسيا في الشيشان  .سالميًاإ - روسيًا على المواجهة طابعًا

ن الواليات المتحدة هي التي تدخلت فهمت روسيا أ  .ع االنفصال والحفاظ على وحدتهاجل منأمن 

فقضت على وهي التي تتدخل في الشيشان؛ ، رجياوكرانيا وجوأي أ ،في الدول المجاورة لها

دخلت قواتها و ،خارج حدودها لتحافظ على مصالحها الحيوية إلىثم انطلقت  ،التمرد الشيشاني

لحرب الباردة في ول مرة منذ انتهاء اجورجيا بالقوة العسكرية أل إلى ،2221عام  ،العسكرية

استقالل  إلىدت العملية أ  .ميركية المتراجعة ردعهالم تستطع الهيبة األ  .عملية محدودة األهداف

وبذلك  ن مستقلتين؛راف روسيا بهما كدولتيواعت ،وسيتيا الجنوبية عن جورجياأبخازيا وأقليمي إ

هذا التقدم من .  ، بعدما كان شبه مستباحقليميأمنها اإلفي الحفاظ على  كبيرًا حققت روسيا تقدمًا

 .ي الواليات المتحدةأ ،دون شك جاء على حساب القوة العظمى

 

 :الصين الدائنة -

 تريليون 1,2بلغت قيمة الديون الصينية للواليات المتحدة عن طريق سندات الخزينة 

مع  ،دولة دائنة مع دولة مدينة :وضع جديد إلىركية مي، وهذا ما دفع العالقة الصينية األ(4)دوالر

ميركية أكدت تحرر الصين من الهيمنة األوالتي  ،ما يرتب ذلك من تعقيدات في العالقة بينهما

لم   .صلحتهالم وعندما ترى ذلك مالئمًا ،ن تصبح قوة عالمية في وقت لم يعد بعيدًاأواقترابها من 

على أوركزت جهودها على التنمية االقتصادية وحققت  ،تتورط الصين بحروب ونزاعات

وروبي ، كان االقتصادان األميركي واألوفيما كان اقتصادها يتقدم . معدالت نمو في العالم

نها وضعت ، ألوباتت الصين عنصر استقرار عالمي، صبحا على حافة االنهيارأيتراجعان حتى 

حسمت الصين بسرعة   .ؤول دون انهيار االقتصاد العالميجل الحأتقها الجهود من على عا

يركي بالتدخل في شؤونها م، ولم تسمح للخارج األزماتها الداخلية في تشينغ شانغ والتيبتأ

على الواليات  بدأت الصين تظهر تمردًا . تحت شعارات حقوق االنسان وتقريرالمصير الداخلية

وروبي أعالن الفيتو على مشروع قرار إمن عندما شاركت مع روسيا في األالمتحدة في مجلس 

 .مدعوم من الواليات المتحدة ضد سوريا
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 :القطب المتعثر -

ن الواليات إيمكن القول  ،عالهأانطالقا من الوقائع السياسية واالستراتيجية المذكورة 
عالن إسنوات من  12عد نحو ب  .بمنصب القوة العظمى في العالمالمتحدة لم تتمتع لوقت طويل 

الذي لم يحصل في  مر، األرهاب في واشنطن ونيويورك، ضرب اإلالنظام العالمي الجديد
فغانستان أرهاب وغزو ؛ وانطلقت بعدها الحرب على اإلالواليات المتحدة منذ بيرل هاربر

من  ،1979عام  سالمية للسلطةإيران منذ استالم الثورة اإلوما تزال في حالة عداء مع ، والعراق

تعرضت  . واكتفت  بالحصار االقتصادي والسياسي ،في النظام السياسي ن تحقق تغييرًاأدون 
ن أيبدو حيث  ،فغانستانأنتائج الكارثية للحرب على الصورة الواليات المتحدة للضعف بعد 

اسة وبعدما تأكد للس ،2214 طالبان سوف تكون القوة المهيمنة بعد االنسحاب االميركي عام

د االنسحاب األميركي نهاية بع ،ول الخارجي في العراقإيران ستكون الالعب األن أميركيين األ
 . العام الجاري

 
من   قطاب؟أو عدة أ جديدًا م يشهد العالم قطبًاأهل تبقى الواليات المتحدة القطب الواحد 

إرادتها على سياستها و مالءإن الواليات المتحدة لن تستطيع  في المستقبل القريب أشبه المؤكد 
 مم المتحدة تتويجًاف الهيمنة األميركية في األلوقالصيني  –جاء الفيتو الثنائي الروسي   .العالم

بدأت بتشكيل تجمعات اقتصادية ثم  ،ميركيةدول كبيرة متضررة من الهيمنة األ لجهود من
عام  تي بدأ تأسيسهاال ،منظمة شنغهاي برز هذه التجمعاتأو . التنسيق السياسي إلىت تطور
   .هند وإيرانومن ثم ال، وكانت تضم دول أسيا الوسطى وروسيا والصين 1992

 
لباردة بين وانتهاء الحرب ا بعد نهاية نظام القطبية الثنائيةبين روسيا والصين  بدأ التعاون

ف على صل جاءت فكرة اجتماع شنغهاي ردًاو  .تحاد السوفيتي السابقالواليات المتحدة واإل
اث وكانت أحد.  إخضاع أية دولة تعارض سياستهاالواليات المتحدة وتفردها وتماديها في 

وقصف  ،وسلخ إقليم كوسوفو عن صربيا، بقةوما رافقها من تقسيم يوغسالفيا السا، صربيا
لمواجهة ، تهمادفعت الصين وروسيا لاللتقاء وتأجيل خالفا أسبابًا ،السفارة الصينية في صربيا

 .األميركيةالهيمنة 
 

ن ال تتعرض أالواليات المتحدة ب إلىكان هدف اجتماع شنغهاي األول توجيه رسالة 
دول اإلتحاد  إلىأخرى ورسالة ، "ردعي"وهي بذلك تنطلق من دافع  لمصالح الصين وروسيا؛

في  صار حاضرًا، ع الذي يشكل نحو ثلث سكان العالمن هذا التجمأب، األوروبي وحلف األطلسي
 - 2221عام  -بدأ  ،وعلى شكل حكومة مصغرة  .ولن يسمح بالتعرض لمصالحه، الدوليةالساحة 

التي تشكل  ،البرازيل وروسيا والصين والهند :أربع دولالمؤلفة من  "بريك"الكالم عن مجموعة 
ت بتشكيل نفوذ كما بدأ  .عضاء في مجموعة العشرين الدوليةأمجموعة اقتصادية ضخمة وهي 

 عضاء منها دواًلأوثالثة   ،منأعضائها عضوين دائمين في مجلس األمن  سياسي كون اثنان
 .فريقياأ إلىوبذلك امتد تأثيرها  ،"بريك"اجتماعات  إلى فريقيا مؤخرًاأانضمت جنوب  . نووية

 
شكل  إلىيفضي  "بريك"مجموعة  إلىواختصارها  إن تطور العالقات بين دول شنغهاي

ويسهم في صياغة نظام دولي متعدد األقطاب  ،تصادي واألمنيعاون السياسي واالقمن أشكال الت
زمة السورية من األ" بريك"وتشير مواقف   .ميركي الواحدعلى حساب القطب األ في المستقبل
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فول لمصلحة أن زمن القطب الواحد بدأ باأل إلىوروبا أالمختلفة عن مواقف الواليات المتحدة و
 . ظهار نفوذه السياسي الدوليإبالتبلور و ،"بريك" وهو مجموعة ،قطبين بدأ الثاني منهما

 

و أصبحت ضعيفة أن الواليات المتحدة أحوال أي حال من األن ذلك ال يعني في أال إ

وتفوقها كبير في المجال  ،ميركي ما زالت قائمة؛ ألن عناصر القوة في االقتصاد األمستضعفة

مر فهي ما زالت الدولة الوحيدة التي األوكذلك   .والبحثي والصناعيالتكنولوجي والمعلوماتي 

ناهيك عن التفوق العسكري الواضح  ،ي مكان في العالمأ إلىتستطيع تحريك قواتها العسكرية 

 . على باقي دول العالم
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 الفصل الثاني

 ميركي في العالمالوضع االستراتيجي األ

 

في مطلع " :يت األبيضجاء في نشرة استراتيجية األمن القومي األميركية الصادرة عن الب

وكما نجحت في الواليات المتحدة جملة تحديات ألمنها القومي؛  تواجه ،القرن الواحد والعشرين

وتحدد النظام  ،نها سوف تبني مصادر القوة والنفوذإف ،المساعدة على تحديد مسار القرن العشرين

بعد مضي عقدين على   (.5")لى تحديات القرن الواحد والعشرينالعالمي القادرعلى التغلب ع

 ،المينمو كبير في االقتصاد الع :بدو مشهد العالم المتغير كما يليي ،انتهاء الحرب الباردة

وتراجع ، طيةتوسعت دائرة الدول الديموقراوقد  ،التجارة الدولية تتحكم بمصير معظم الدولو

  .كبرأحكم بمصيرها وبات عدد الشعوب التي تت ،الديموقراطية تنتشرو ،خطر المواجهة النووية

يديولوجيات أن الحرب على األبرزها أ ،هناك مشاكل كبيرة تواجه هذا العالم ،في المقابل

 ،وارتفعت مخاطر االنتشار النووي ،ثنية والقبليةمكانها الحروب الدينية واإللتحل  ،تراجعت

ميع مخاطر يتشارك الجو وتراجعت المساواة بين الشعوب، ،ازداد عدم االستقراراالقتصاديو

دوات بناء الدول نفسها يمكن أن إيمكن القول  . تلوث البيئة وتأثيرها على الغذاء والصحة العامة

سبتمبر لتفتح صفحة جديدة /  يلولأ 11جاءت هجمات  ،زاء هذا المشهدإ  .أن تستخدم لتدميرها

اتيجيات اسات واستررهاب وما يترتب عليها من سي، وهي محاربة اإلميركيينفي خيارات األ

  ".جديدة ومكلفة

منية والسياسية لواليات المتحدة تخدم مصالحها األبيض استرتيجية ثابتة لوضع البيت األ

وائل القرن أانطالقا من التحديات التي يفرضها الواقع الدولي الراهن في  ،واالقتصادية والثقافية

هداف ومصالح ألتحقيق  ،ومن الفرص التي يؤمنها النظام العالمي الجديد ،الواحد والعشرين

 . ميركاأ

من أويقصد به  - مناأل :هي ،ميركيةأهداف ثابتة لالستراتيجة األربعة أبيض حدد البيت األ

ميركي قوي أي تحقيق اقتصاد أ - االزدهارو –ها وحلفائها وشركائها الواليات المتحدة ومواطني

ي احترام القيم العالمية أ - يمالقو -ومتطور وخالق ضمن نظام دولي يوفر الفرص وسبل التقدم 

الذي  ،والحفاظ على النظام العالمي بقيادة الواليات المتحدة -داخل الواليات المتحدة وخارجها 

 .قوى لمواجهة التحديات العالميةأجل تعاون أمن ويوفر الفرص من يحقق السالم واأل

 ؛في العالم قوى عسكريًااأل -من دون نقاش  -تعتبر الواليات المتحدة  ،في القوة العسكرية

طناعية في قمارها االصأساطيلها المنتشرة في جميع البحار والمحيطات وأب ،فهي سيدة البحار

وهي  ،في العالم مكان 552منتشرة في نحو  كملها وقواتها البريةأرضية بالفضاء تراقب الكرة األ

 .حاء العالمنأالدولة الوحيدة القادرة على التدخل العسكري التقليدي في جميع 
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بلوماسيين يأتون من يترى الد . بلوماسية ناشطة متحركة ال تهدأيتتمتع الواليات المتحدة بد

ويمسكون  ،دق التفاصيلأويتابعون  ،السفراء في المناطق الساخنة إلىواشنطن وينضمون 

  .ن على استمرارها عند كل تغيير لألشخاص المسؤولينويحرصو ،بملفاتهم ويعالجونها بجدية

مرة إجهاز استخبارات تنضوي تحت  17يوجد في الواليات المتحدة  ،على الصعيد االستخباري

 همأو ،(ايلول 11استحدث هذا التنظيم الرئيس بوش الثاني بعد ) رئيس المجموعة االستخبارية

ووكاالت الدفاع والجيش والقوات  ،من القوميوكالة األو ،جهزة وكالة المخابرات المركزيةاأل

 . وغيرها ،ومكتب التحقيق الفدرالي ،ة والبحريةالجوي

 ،جعلها تتربع على عرش االقتصاد العالمي مذهاًل اقتصاديًا حققت الواليات المتحدة تقدمًا

علن أ ،1972عام   .عملة دولية إلىميركي وتحول الدوالر األ ،وتهيمن على اقتصادات العالم

أن قوة االقتصاد األميركي هي  معتبرًا ،بالرئيس نيكسون وقف االرتباط بين الدوالر والذه

ميركي لم يتأثر االقتصاد األ . أوراقها النقدية من دون تغطيةوبعدها طرحت  ،مصدر قوة الدوالر

برزها أ ،عصارات التي اجتاحت مناطق عديدةسبتمبر وبعد اإل/  يلولأ 11حداث أنتيجة  ال قلياًلإ

حتى األزمة المالية العالمية  . ليار دوالرم 122الذي زادت خسائره على  ،عصار كاتريناإ

استطاعت الواليات  ،فالسات المصارف الكبرى وتدهور سوق العقاراتإالناتجة عن  األخيرة،

سواق وتعويم وهي كناية عن طرح مبالغ مالية هائلة في األ ،عمال تحفيزأالمتحدة مواجهتها ب

 .وهو الجمود ،ولصاد األصاد والتغلب على عدو االقتجل تحريك االقتأالبنوك من 

ضحت الواليات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في أ ،بعد سقوط االتحاد السوفياتي وتفككه

وقعت الواليات المتحدة أ ،مع كل ذلك  .مصير الدول والشعوببوالسلطة التي تتحكم  ،العالم

ناتها العسكرية إمكااستنزفتا مواردها و ،فغانستان والعراقأنفسها في حربين تقليديتين في 

بسبب  ،ن هاتين الحربين سوف تنتهيان بهزيمة واضحة للواليات المتحدةأوبدا   .واالقتصادية

هاتين الحربين الحرب  إلى يضاف . أعدائهاهداف أبل على العكس تحققت  ؛هدافهاأعدم تحقيق 

ن تنتهي في أوال يقدر  ،ولم تنته بعد ،2211 سبتمبر/  يلولأ 11رهاب التي بدأت بعد على اإل

 .المستقبل القريب

واالنسحاب من  ،2211في نهاية  ،شكل قرار الواليات المتحدة االنسحاب من العراق

ملت المعطيات السياسية أوقد ، شبه هزيمة عسكرية وسياسية؛ 2214في نهاية  ،فغانستانا

كلفة العالية ووافق عليه الكونغرس بسبب تفهمه لل ،دارة اتخاذ هذا القراراالقتصادية على اإلو

لدفاع من وامختلف مجاالت السياسة واأل إلىدة تمتد استراتيجية الواليات المتح  .للحربين

ساس في المواجهة مع وما يهمنا هو استراتيجية األمن ألنها األ.  واالقتصاد والثقافة وغيرها

 .ميركيةالهيمنة األ

أعدها البيت جية التي االستراتي إلىميركي باالستناد نعرض للوضع االستراتيجي األ

أجندة عمل؛ وكأنها  ،يتميزعرض االستراتيجية بتفصيل كل المواضيع  .نفًاآبيض والمشار اليها األ

 .  دبيات المطولةفتلك هي البراغماتية األميركية البعيدة عن األ، ال عجب
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اتيكي ن التهديدات التي تواجهها الواليات المتحدة تغيرت بشكل درامأبيض اعتبر البيت األ

 ،تحاد السوفياتي السابقأي اإل ،عن خصم نووي واحد فبداًل؛ خالل السنوات العشرين الماضية

 . يدي متطرفين ال يمكن ردعهم عن استعمالهاأ إلىسلحة نووية ووصولها أتتعرض لتهديد انتشار 

دول التي من ال تواجه الواليات المتحدة عددًا، مبراطورية كبيرة توسعيةإمن التعامل مع  وبداًل

 . جراء تفككها و دول تتهاوى وتشكل خطرًاأ ،تعتبرها متطرفة ومارقة عن الشرعية الدولية

ير المتماثلة ميركا خطر الحرب غأتواجه  ،عدائها في الميدان التقليديأمواجهة  إلىضافة باإل

ماية تبقى مسؤولية الواليات المتحدة ح . وخطر حرب المعلوماتية( رهابالحرب الثورية واإل)

الواليات المتحدة هي   .لحفاظ على السالم واألمن الدوليينمواطنيها واالضطالع بمسؤولية ا

وتحتفظ  ،نحاء العالمأالدولة الوحيدة في العالم القادرة على نشر قوات عسكرية مقاتلة في جميع 

داقيتها وتأكيد مص ،ي تهديدأوردع ، ي عدوألحاق الهزيمة بإبقدرات عسكرية متفوقة تمكنها من 

مد اإلدارة على تكامل جهود األمن الوطني مع كل ت، تعفي الداخل . تجاه حلفائها وشركائها

 ،في الخارج  .وحدات المختصة ومرونتها في العملمن القومي وتعزيز جهوزية المتطلبات األ

ق جل تحقيأميركية من أدوات القوة األدارة تحالفاتها وتقيم شراكات جديدة وتستخدم تعزز اإل

جل عزل أبلوماسية وتقوية القواعد والنظم الدولية من يومن ضمنها استخدام الد ،هدافهاأ

غيرالدول الذين يعرضون  - وحشد التعاون الدولي ضد الالعبين ،الحكومات التي ال تلتزم بها

 .منها للخطرأ

 :النقاط التاليةفي ميركية وفق االستراتيجية األمن تتمثل تدابيراأل

 

 :والمرونة في العمل على الجبهة الداخلية منتعزيز األ -

رهاب والكوارث الطبيعية ، وهي اإلخطار المهددة لمواطنيهااليات المتحدة األتواجه الو

منية األ يجري تعزيز التدابير ،ولهذه الغاية  .لكترونية المعلوماتية وانتشار األوبئةوالهجمات اال

ة والموانىء البحرية والجوية والنقاط الحدودية ي هجمات وحماية البنى التحتيأفي الداخل لردع 

 .هدافق الجهود الفدرالية والمحلية واألهلية لتحقيق هذه األجواء وتنسيواأل والسواحل

مكانات المطلوبة دارة ببناء كل اإلتقوم اإل: لمواجهة حاالت الطوارىءاتخاذ تدابير فعالة  -

لتأكد من توحيد كل الجهود والمؤسسات وا ،أضرارهاجل مواجهة الكوارث والتخفيف من أمن 

وتخطيط برامج  ،مكانات التقنية واالتصاالتوتعزيز اإلنقاذ واإلغاثة، وتطوير المعنية بعمليات اإل

 .جل سرعة المواجهة ونجاحهاأمن  ،العمل على مختلف المستويات الحكومية

عدوا أا متشددون رهابية قام بهإعمال أ حصلت مؤخرًا: تحصين المجتمع ضد الراديكالية -

تقوم الحكومة  . تنشئتهم في داخل البالد تنه قد تمأنفسهم للعمل في داخل البالد وخارجها وتبين أ

تخصص الحكومة الفدرالية   .ة العائالت والمجتمعات والمؤسساتالفدرالية باتخاذ تدابير لتوعي

عداد برامج لهذه وإ ،جهتهوحث المجتمعات على موا ،جل تفهم هذا التهديدأاستخبارية من  جهودًا

هواجس  إلىصغاء باإل، الوكاالت الحكومية ومواردهابناء على خبرة  ،يضًاأوتقوم  . الغاية
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عداد سياسات تتماشى مع اهتمامات المجتمعات إو ،ميركيجتمع ومنع الهجمات على الداخل األالم

 .ميركيًاأللحفاظ على التعددية واعتبارها مصدر قوة 

عند حصول : من خالل شراكة بين القطاعين الخاص والعام ،في العمل تحسين الليونة -

سراع في العودة واإل ،دارة مرونتها في الخروج من الوضع االستثنائيأن تظهر اإلحوادث يجب 

نه يمتلك معظم موارد البالد وبناها ، أليجب االهتمام بالقطاع الخاص   .الحياة الطبيعية إلى

يجاد حوافز للحكومة والقطاع الخاص من إيجب  . غاثةأعمال اإلفي  ًاهام ويلعب دورًا ،التحتية

وتشجيع االستثمار في ، ضرارات ومخططات وأنظمة تخفف من التعرض لألجل وضع هيكليأ

 .التحسينات على البنى التحتية

فراد والجماعات في يجب التأكيد على واجب األ:  ع الجماعات والمواطنينالتعامل م -

والتشديد على اتخاذ خطوات عملية تمكن  ،خطار الطارئةمات المطلوبة المتعلقة باألالمعلوتوفير 

 .نفسهم وعائالتهم وجيرانهم ومجتمعهمأميركيين من حماية جميع األ

 

تفكيك وضرب تنظيم القاعدة والتنظيمات المتطرفة العنيفة التابعة له في  -

 :نحاء العالمأجميع وفغانستان وباكستان أ

وتعتمد في  ؛جل القضاء عليهأمن  ،واسعة على تنظيم القاعدة المتحدة حربًا تشن الواليات

 إلىومنع وصولها ، سلحة الفتاكةماية في الداخل والمحافظة على األهذه الحرب استراتيجية الح

إيجابية وتعمل على بناء شراكات  . آمن في العالمومنع القاعدة من الحصول على مالذ ، القاعدة

ميركية في محاربة القاعدة تلحظ االستراتيجية األ . نحاء العالمأسالمية في جميع إلمع الجماعات ا

 :، هيجراءات عديدةإ

أجل منع العمليات اإلرهابية على من : ميركية وداخلهامنع الهجمات على األراضي األ -

من لضابطة العدلية وجهاز الشرطة واأليجب تضافر جهود االستخبارات وا ،ميركيةاألراضي األ

مسؤولي االستخبارات  إلىن تتشارك جميعها المعلومات االستخبارية وتوصلها أو ،الداخلي

أجل تحديد يجب التنسيق مع الشركاء في الخارج من  . رهابوالمحللين وضباط مكافحة اإل

من خالل يجب تعزيز التعاون الثنائي مع الدول  . رهاب وتعقبه والوصول اليهمصدر تمويل اإل

 .رهابيةالجهود الدولية لمنع العمليات اإلقليمية والدولية لتنسيق إلالمنظمات ا

ساسي لتنظيم القاعدة أن الطيران الدولي هو هدف أمن المعروف : من الجويتقوية األ -

من الجوي في العالم بالتركيز تقوم الواليات المتحدة بتعزيز األ . والتنظيمات التي تدور في فلكه

المسح المتطورة،  جهزةأواستخدام  ،جراءات التفتيشإو ،ص الركابوفح ،على جمع المعلومات

 .مان في الطيران الدوليوتعزيز قواعد األ

أسلحة الدمار جل منع وقوع أمن : سلحة الدمار الشاملأ إلىرهابيين من الوصول منع اإل -

ة جميع المواد جراءات لتكثيف الجهود لحمايإتتخذ الواليات المتحدة حزمة  ،رهابيينالشامل بيد اإل
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كما تتخذ  . سلحة النووية، ومنع انتشار األ2213النووية وفق برنامج زمني حتى نهاية العام 

 .ساءة استعمالهاإ إلىمكانات والمعلومات في العلوم الكيميائية التي تؤدي جراءات لحماية اإلإ

مصالحها في منع القاعدة من تهديد الواليات المتحدة ومواطنيها وشركائها وحلفائها و -

 ةيأن تكتسب أي من حلفائها من أو أتعمل الواليات المتحدة على منع القاعدة : نحاء العالمأجميع 

يعد تنظيم القاعدة في   .ضد الواليات المتحدة رهابية خصوصًاإقدرة على تخطيط وتنفيذ هجمات 

خرى في أماكن أومع ذلك تواجه الواليات المتحدة تهديدات من  ،خطر في العالمباكستان األ

لتدريب منع القاعدة والمنظمات التابعة لها من التخطيط وا إلىميركية ، وتسعى السلطات األالعالم

ميركا أوروبا وأومن ضمنها  ،رهابيين وتمركزهم في جميع بالد العالملإلرهاب وتطويع اإل

 .الشمالية

 ،فغانستانأفي  . اعدةيعتبر هذان البلدان مركز الثقل لتنظيم الق: فغانستانأباكستان و -

كومة طاحة بالحومنع طالبان من اإل، آمني مالذ أتسعى الواليات المتحدة لمنع القاعدة من 

في   .لتتمكن من تولي المسؤولية في البالد، فغانية والحكومةودعم قوات األمن األ، األفغانية

إلقليمية والدولية من ة لمواجهة التهديدات المحلية واتعمل مع الحكومة الباكستاني ،باكستان

 :هداف من خالل الخطوات الثالث التاليةتتحقق هذه األ  .رهابييناإل

 ،استهداف المتمردين" يسافإ"ميركية وقوات حلف شمال االطلسي تتابع القوات األ -1   

ولية جل انتقال المسؤأمن  ،فغانية، وزيادة دعم تدريب القوات األوحماية المدن والتجمعات السكنية

 .فغانيةالحكومة األ إلىالمستقبل  في

جل توفير خبرة أمن  ،فغانيةالعمل مع الشركاء في األمم المتحدة والحكومة األ -2    

فغاني والحكومة والوزارات والمحافظين تدعم الواليات المتحدة الرئيس األ  .ودراية في الحكم

لتأكيد على المحافظة وا ،مواطنينوتقديم الخدمات الالزمة لل ،والحكام المحليين لمكافحة الفساد

تؤكد الواليات المتحدة على استقرار  . ونساء رجااًل –فغاني على حقوق اإلنسان لدى الشعب األ

 .  فغانستان وازدهارهاأ

من   .الح المشتركة واالحترام المتبادلالمص إلى تعزيز العالقة مع باكستان استنادًا -3    

حدة قدرة باكستان على ستعزز الواليات المت ين يهددون البلدين،أجل التغلب على اإلرهابيين الذ

كما ستقدم مساعدات لسد  . منيةأراضيها وتقدم لها مساعدات أرهابيين داخل استهداف اإل

 .وتقوية التعاون في مجاالت عديدة ،جل بناء شراكة استراتيجيةأاحتياجات الشعب الباكستاني من 

ستواجه الواليات المتحدة : منة وتقوية الدول المهددةآلحرمان القاعدة من المالذات ا -

فريقي مغرب والساحل اإلمثل اليمن والصومال وال ،منًاآ ي مكان يقيم فيه مالذًاأتنظيم القاعدة في 

جل تعطيل القدرات البشرية والمالية أوستقوي شبكة حلفائها من   .، بكل الضغوطالغربي

ستتركز الجهود على تبادل  . رهابية قبل تنفيذهااإل إحباط مخططات العملياتو ،والمخططات

اجهة المعلومات االستخبارية والتعاون في التحقيقات وخلق ممارسات جديدة من التعاون لمو

 .عداء المشتركيناأل
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اربات قانونية تنسجم مع القيم اعتماد مق: اعتماد معايير العدالة الثابتة والحاسمة -

العدالة وااللتزام بحكم  إلىرهابيين يجب جلب اإل  .ين واستجوابهمميركية في احتجاز المتهماأل

 .القانون

رهابية هو دف األعمال اإلن هأمن المعروف : مقاومة الخوف والمبالغة في ردود الفعل -

ة في ردود الفعل على ن المبالغإ  .رهابيينرانا الخوف نكون قد حققنا هدف اإلذا اعت؛ فإبث الذعر

 إلىوستؤدي  ،ديانواليات المتحدة وبعض المناطق واألشرخ بين ال إلىية تؤدي رهابالعمليات اإل

 .منًاأقل أميركية وتجعل الواليات المتحدة تقويض عمل القيادة األ

فيما تعمد القاعدة على : يمان الواليات المتحدة بالبناءإالتباين بين نوايا القاعدة بالتدمير و -

دة نواياها في بناء الجسور بين الشعوب من مختلف المناطق التدمير سوف توضح الواليات المتح

ر منذ سرائيلي الذي يعتبر مصدر توتاإل -تمر بالعمل لحل النزاع العربي وسوف تس ،والمعتقدات

وتقيم شراكات  ،جانب حقوق كل الشعوب بمن فيهم الذين تختلف معهم إلىوستقف زمن طويل، 

 . المنحاء العأسالمية في جميع إمع مجموعات 

 ،وفي مجال التأكيد على العالقة مع المسلمين ،في مجال الصحة والتعليم واالبتكارات

ترفض  ،خيرًاأو  .من وخلق الفرصها بدعم تطلعات الشعوب لتحقيق األستؤكد على التزام

بل  ،نها ليست القيادة الدينيةأ وتعتبر . ية سلطة دينيةأن القاعدة تمثل أالواليات المتحدة الكالم عن 

 .برياء، ال يرضى بقتل األديان، مثل سائر األسالم، ألن اإلمجموعة من القتلة

 

 :سلحة البيولوجية والنووية والمحافظة على المواد النوويةمنع انتشار األ -

إرهابي باستخدام السالح النووي؛ كما ميركي هو هجوم أخطر ما يواجه الشعب األن إ

، ازداد بعد انتهاء الحرب الباردة  .د لألمن والسالم الدوليينتهدي إلىيؤدي انتشار األسلحة النووية 

وامتلكت مزيد  ،سلحة النووية على حالهبقي مخزون األ . سلحة النوويةخطر الهجوم باستخدام األ

سرار باأل تجارشهدت السوق السوداء اال  .لدول السالح النووي، واستؤنفت التجارب النوويةمن ا

  .أو سرقتهو صنعه أرهابيين على شراء السالح النووي صميم اإل، وظهر توالمواد النووية

 :ولهذه الغاية تقوم بما يليأجل احتواء المواد النووية؛ قصى جهودها من أستبذل الواليات المتحدة 

الهدف لن يتحقق في  ن هذاأ علمًا": سلحة النوويةعالم خال من األ"ابعة تحقيق هدف مت -

سلحة الكيماوية معاهدة الحد من انتشار األ إلى دًااستنا - الواليات المتحدةتلتزم  ،دارةوالية هذه اإل

جل زيادة المصداقية في أخرى من أن تتعاون مع روسيا والدول األ -والبيولوجية والنووية 

ن إف ،سلحة النووية موجودةأن األطالما   .ن على التزامهم بموجبات المعاهدةخرياآل محاسبة

لفائها جل ردع خصومها والتأكيد لحألتزم باالحتفاظ بترسانة نووية كافية من الواليات المتحدة ت

للحد من " ستارت"وقعت الواليات المتحدة مع روسيا معاهدة  . منيةعلى احترام التزاماتها األ

طالق وطرق دد عدد الرؤوس النووية ووسائل اإلوالتي تح ،سلحة االستراتيجيةر األانتشا
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 ،منيةتحدة بصدد تخفيف االعتماد على األسلحة النووية في مقاربتها األالمالواليات  . المراقبة

وتلتزم بموجبات معاهدة  ،سلحة النووية ضد الدول التي ال تمتلكهاأكيد على عدم استعمال األوالت

وستتابع مصادقة الدول على معاهدة   .إنتاج سالح نوويوبعدم  ،سلحة النوويةانتشار األالحد من 

 .التجارب النوويةجراء إمنع 

إن جوهر معاهدة الحد من انتشار : سلحة النوويةوية العمل بمعاهدة منع انتشار األتق -

والدول التي ال تمتلك  ،نزعه إلىسلحة تتجه على هذه األ ن الدول التي تحوزأسلحة النووية هو األ

جل أمن   .السلمية ولجميع الدول حق الحصول على الطاقة النووية ؛هذا السالح تمتنع عن حيازته

يجب   .أعمال التفتيشمزيد من الصالحيات والموارد في  إلىن تسعى أيجب  ،تقوية هذه المعاهدة

ن تتخذ تدابير ضد الدول غير أو ،ن جميع الدول تفي بالتزاماتها في هذه المعاهدةأالتأكد من 

 .الملتزمة

زالة السالح إ إلىالمتحدة  تسعى الواليات: يران ولكوريا الشماليةتقديم خيار واضح إل -

ذا إلكن  ،لدول نه ليس استفرادًاإ  .يران من حيازتهإومنع  ،النووي من شبه الجزيرة الكورية

 فهذا يؤدي ،يران عن بناء سالح نوويإوامتنعت  ،تخلصت كوريا الشمالية من السالح النووي

خرى لزيادة عزلهما أوسائل  ن هناكإف ،ذا لم يحصل ذلكإما أ  .تكاملهما مع المجتمع الدولي إلى

 .سلحةموافقتهما على التخلص من هذه األ لحين

 ،2212في عام : سلحة والمواد النووية المعرضة لسوء االستخدامالمحافظة على األ -

 بهدف المحافظة على ،دولة 47بحضور  ،من النووي العالمي، اجتمعت قمة األميركيةأوبمبادرة 

سوف تسعى الواليات  ،2213في نهاية عام   .اإلرهابيين عليهاالمواد النووية من خطر سيطرة 

جل التأكد من المحافظة على المواد النووية أالتركيز على قيام جهود دولية من  إلىالمتحدة 

، بالتعاون مع المؤسسات جراء مساءالت عنهاإو ،وتعزيز حمايتها ،المعرضة لسوء االستخدام

طالق مبادرة ستقوم الواليات المتحدة بإ . ال هذا الموضوعقفإقامة شراكات جديدة إلو ،الدولية

جل البحث عن أمن ، رهاب النوويلمحاربة اإلوالمبادرة العالمية ، أمن انتشار األسلحة النووية

 .ومنع االتجار بالتكنولوجيا النووية ،ثناء نقلهاأالمواد النووية واعتراضها 

نتاج الكهرباء من الطاقة عض الدول إلفيما تتحرك ب: السلميةدعم الطاقة النووية  -

نتاج الطاقة بسالمة إجل ضمان أن تلك الدول تطور بنى تحتية من أيجب التحقق من  ،النووية

، وتدريب الموظفين المعنيين ،الهيئات المختصة جل توفيرأتسعى الواليات المتحدة من  . مانأو

مع  ، وتأمين التعامل بسالمةال النوويرهابية في المج، لمنع العمليات اإلمانوتعميم قواعد األ

 .آخرهاول العمليات وأالوقود النووي في 

ن انتشار العوامل البيولوجية القاتلة في المناطق السكنية إ: مواجهة التهديدات البيولوجية -

وضاع االقتصادية والسياسية ر على األويؤث ،عداد كبيرة من السكانأموت  إلىيؤدي 

للحماية من التهديدات  ،مع شركاء في الداخل والخارج ،ميركيةإلدارة األتعمل ا . واالجتماعية

واالطالع الدائم على  ،مانوتعزيز تدابير األ، لعامة الدوليةبنشر قواعد الصحة ا ،البيولوجية
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وتوقيف من يقوم  ،الهجمات البيولوجيةجل منع أوتعزيز القدرات من  ،المخاطر الحالية والمرتقبة

طالق حوار دولي حول وإ ،أمين االتصال مع المعنيين باألخطار البيولوجيةوت، بهذا العمل

 .التهديدات البيولوجية

 

 :وسط الكبيردفع عملية السالم واألمن وتحقيق الفرص في الشرق األ -

 :تتضمن ،وسط الكبيرالمتحدة مصالح هامة في الشرق األ تملك الواليات

 .منهاأوااللتزام الثابت ب" سرائيلإقربة صديقتها الم"التعاون في مجاالت عديدة مع  -
وتحقيق  ،أمامهتاحة الفرص إو ،قامة دولتهحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إت -

 .طموحاته المميزة
 .عادة تكامله مع محيطهإو ،ودعم الديموقراطية فيه ،منهأوحدة العراق و -
رهاب اإل"النووية ودعمها عن سعيها المتالك األسلحة  يرانية بعيدًااإل تحويل السياسة -

 ".وتهديد الدول المجاورة
، واستكشاف موارد الطاقة ،رهاب، والتعاون في مكافحة اإلسلحة النوويةمنع انتشار األ -

 .سواق العالميةوتكامل المنطقة في األ
منية يين والعرب تتجاوز االلتزامات األسرائيلأصدقائها اإلن عالقة الواليات المتحدة مع إ -

 .نحو التجارة والتبادل والتعاون في مسائل عديدة

 

 :هي ،وسط الكبيرم الواليات المتحدة  في الشرق األماأهم القضايا االستراتيجية أ

ن أتعتبر الواليات المتحدة  :نهاء مرحلة انتقالية جادةإمع نهاية الحرب في العراق  -

 ،الدولي وللشعب العراقي وللمنطقة بكاملها لها وللمجتمع كبيرًا الحرب على العراق تشكل تحديًا

 قيام حكومة عراقية تمثل إلىوتسعى  ،عراق سيد مستقل معتمد على نفسه إلىوهي تهدف 

 تسعى . من في البالدآرهابيين من الحصول على مالذ وتخضع للمساءلة وتمنع اإل، الشعب

 :ف من ثالثة مكوناتلالواليات المتحدة لتحقيق هذه األهداف باعتماد استراتيجية تتأ

 سوف تسحب الواليات المتحدة قواتها من العراق التزامًا: من المرحلة االنتقاليةأ -أ      

من العراقية سوف تستمر بتدريب وتجهيز قوات األ  .ية المعقودة مع الحكومة العراقيةباالتفاق

منية لمسؤولية األوسوف تنقل ا ،رهابا وتنفيذ مهمات محددة لمكافحة اإلوتقديم المشورة له

 .الحكومة العراقية إلىبكاملها 

سوف تتوسع  المساعدات  ،منيمع تحسن الوضع األ: ؤسسات المدنيةدعم الم -ب     

بلوماسي يوسوف تحافظ الواليات المتحدة على نشاطها السياسي والد ،ميركية للعراقالمدنية األ

، لالجئين والمهجرين العائدين في المجتمعوتكامل ا ،أجل حل الخالفات بين العراقيينوالمدني من 

كومة العراقية ستعمل الواليات المتحدة مع الح . وتطوير مؤسسات ديموقراطية خاضعة للمساءلة

ميركية زمام ألن تتولى وزارة الخارجية اأمع الحرص  ،لتطبيق اتفاقية اإلطار االستراتيجي
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بلوماسية والسياسة والتعليم يمن والدلدفاع واألية التعاون في مجاالت اتتضمن هذه االتفاق . القيادة

 .والصحة والعلوم وحكم القانون

سوف تتابع الواليات المتحدة : قليمية والتنميةيبلوماسية اإلالدعم في مجال الد -ج    

ميركية من العراق يوفر فرصة لتثبيت ات األن انسحاب القوأنشاطها في المنطقة للتأكد من 

ستحافظ الواليات المتحدة على وجود   .المستدامة في العراق ودول المنطقةاالستقرار والتنمية 

 .مدني في المنطقة يؤمن مصالحها االستراتيجية في العراق والمنطقة

سرائيل إنها وأتعتبر الواليات المتحدة : متابعة عملية السالم العربية االسرائيلية -

تقوم  ،سرائيليتسوية سلمية للنزاع العربي اإل يقوالفلسطينيين والدول العربية لها مصلحة في تحق

سرائيل ويحقق إل، أمنهم وكرامتهمسرائيليين والفلسطينيين في الحفاظ على آمال اإلتحقيق  ىعل

 إلى حل دولتين تعيشان جنبًا إلىتسعى الواليات المتحدة  . السالم ااّلمن والدائم مع جميع جيرانها

سرائيليون فيها بجميع ، ويتمتع اإلمن حقيقي ومقبولةأفي دولة يهودية تعيش : منأجنب بسالم و

وتحقيق  ،1927عام  نهاء االحتالل الذي بدأ، ودولة فلسطينية في األراضي المجاورة، وإحقوقهم

الذين  ،سوف تستمر الواليات المتحدة بالعمل مع من وصفتهم بالشركاء  .آمال الشعب الفلسطيني

من أ: وهي ،جل مسائل الوضعية الدائمةأفي المنطقة من ، "لهم ميولنا وعقليتنا"ن أاعتبرت ب

الحصول على دعم  إلىيضا أوتسعى  . والقدس، والالجئين، والحدود، سرائيل والفلسطينيينإ

ن أتعتبر الواليات المتحدة  . دولي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ودعم التنمية االقتصادية

فيما تسعى  ". المؤذي"قليمي إذا انتهى التدخل اإلال إ دائمًا سرائيلي لن يكوناإل -السالم العربي 

 ،لبناني – سرائيليإعلى سالم  يضًاأنها تعمل إف ،سرائيليإ –سالم فلسطيني  إلىالواليات المتحدة 

وتتعاون الواليات المتحدة لهذه الغاية مع  . وسالم شامل مع كل جيرانها ،سوري – سرائيليإو

 .طراف ومفاوضات ثنائيةكات متعددة األإقليمية ومشارمبادرات 

، منذ عقود ،يرانإن أتعتبر الواليات المتحدة :  دولة مسؤولة إلىيران إالسعي لتحويل  -

وفشلت في االلتزام بمسؤولياتها  ،للخطر ،من في المنطقة وفي الواليات المتحدةعرضت األ

رهاب وتقويض السالم ر بدعم اإلفإنها تستم ،برنامجها النووي الغامض إلىضافة باإل . الدولية

مضت سنوات عديدة على  . نسانية، وحرمان شعبها من حقوقه اإلسرائيل والفلسطينيينإبين 

جراء إيمكن   .صبح هذا السلوك يشكل تهديدًاأوعلى العكس سلوكها؛  إيران ولم تغيرمقاطعة 

إذا كان القادة  ،مستقبل يران طريق نحون يقدم إلأويمكن  ،إيران من دون وهمالحوار مع 

وفوا ، وأومستعدين لتغيير سلوكهم واستعادة ثقة المجتمع الدولي بهم ،يرانيون جاهزين لذلكاإل

نها سوف ، فإيرانية على رفض االلتزامات الدوليةأصرت الحكومة اإلذا إو . بالتزاماتهم الدولية

 .تواجه المزيد من العزل

زمات ة األميركية في التعامل مع األألجهزة اإلدارعاله دليل عمل أتشكل الفقرات 

أن هذه هي االستراتيجية لكن ال يمكننا بكل بساطة القبول ب . للخطوط العامة وفقًا ،والمشاكل

ن هناك استراتيجية أ إلىحداث يشير تطور األ.  أنها رسمية ومعتمدة في اإلدارةرغم  ،ميركيةاأل

لالستراتيجية  تتم معالجتها وفقًا ،ات سياسيةتطور إلىيؤدي  استخباريًا غير معلنة تتضمن سلوكًا
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ا عن تحدثوا فيه ،ميركيةسابقين في وكالة االستخبارات األ لعمالء ،صدرت عدة كتب  .المعلنة

ميركية في عدد كبير من عمليات اغتيال وتحريض وقلب أنظمة ورشاوى قامت بها اإلدارة األ

" الحجاب"وكتاب  ،2229صادر عام  ،م وينرتأليف تي ،"رث الرمادإ"برزها كتاب أو ،دول العالم

ن هناك استراتيجية موازية تتضمن أوهذا ما يدفعنا لالعتقاد  . 1911لبوب وودورد صادر عام 

تواكب  ،على ذلك ومثاًل  .جل مواكبة تنفيذ االستراتيجية المعلنةأاستخدام جميع السبل من 

في قضية الغموض   .إيرانعلنة تجاه جهزة االستخبارات التدابير االستراتيجية المأنشاطات 

.   ووقفه عند حد معين جل التعرف على البرنامج النوويأتشن عمليات استخبارية من  ،النووي

استخبارية  جل شن عملياتأتدفع الواليات المتحدة بكل طاقاتها من  ،رهابوفيما يتعلق باإل

يات المتحدة في لى استراتيجية الوالينطبق هذا ع  .لمكافحة ما تعتبره اإلرهاب في ايران والعالم

االستخباري لما تسميه مكافحة اإلرهاب والتدخالت  سرائيلي في تكريس الجهدالنزاع العربي اإل

 .قليمية المؤذية لعملية السالماإل

لن  ؛ستتغير قواعد اللعبة ،فغانستانأميركية من العراق وبعد انسحاب القوات العسكرية األ

.  أفغانستانجديد للواليات المتحدة على نمط التدخل في العراق و يكون هناك تدخل عسكري

وربما  ،ويحضر المثل الليبي للتدخل عن بعد باستخدام التكنولوجيا في الطيران الحربي الحديث

كبتها بعمليات برية مكانية مواإلكن  ؛و السفن الحربيةأصواريخ كروز التي تطلق من الغواصات 

لبرية في احتالالت الواليات المتحدة على عدم الزج بقواتها ا سوف تحرص . لم تعد واردة

 .ونزاعات جديدة

 

  ؟أهدافهاكيف تحقق الواليات المتحدة 

يمكن للواليات المتحدة اعتماد  ،ي احتمال لضربات عسكرية مرفقة بعمليات بريةأبغياب 

 :حد الخيارات التاليةأ

غامها على رإرض سياستها بغية خيار القصف الجوي والبحري المدمر ضد دولة تعا -

هل توجه الواليات  . مامناأ يراني حاضرًاوهنا يبدو المثل اإل . ميركيةالحظيرة األ إلىالعودة 

استبعاد مثل هذه الضربة لعدم اقتصارها  إلىتتجه التقديرات  يران؟ إ إلىالمتحدة ضربة عسكرية 

الح هات برية وتهديدات للمصمواج إلىمكانية عالية لتوسع الحرب إوتوفر  ،على القصف

 الوالتورط مجددا في حرب لن تنتهي إ مر الذي يحتم عليها التدخل البري، األميركيةاأل

 .ميركي المأزوم لن يتحمل مثل هذا التدخلأن االقتصاد األعن  فضاًل ،بخسارتها

ميركية أن اإلدارة األ ليس سرًا: إيران إلىسرائيل في توجيه ضربة إخيار مساندة  -

ر النجاح ترى فيها بواد نها ال، أليرانإ إلىسرائيلية إية ضربة أال تحبذ  ،وحتى السابقة ،الحالية

في محاضرة  ،ليون بانيتا ،ميركيويحضرنا هنا قول وزير الدفاع األ.  في وقف البرنامج النووي

ة إن الضرب": إسرائيل في الواليات المتحدةحضرها نخبة مؤيدي ( 2) له في معهد بروكنغز
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استخدام نه يفضل إو ،كثرين على األتأو اثنيران توقف البرنامج النووي سنة العسكرية إل

 ".يران على التخلي عن مشروعها النوويإرغام الدبلوماسية واالقتصاد إل

نوع  إلىن الواليات المتحدة لجأت إف ،درجة االستبعاد إلىن كال الخيارين صعب أبما  -

يبلوماسية واالقتصاد وهي الحرب باستخدام السياسة والد ناعمة،، وهو الحرب الجديد من الحرب

جل القضاء على النظام الحاكم في الدولة أمن  ،عالم واالستخبارات والعمليات السريةوالمال واإل

وتخوضها الواليات  ،هذه الحرب هي جارية حاليًا  .ضة وتقويض الالعبين من غير الدولالمعار

نها تستهدف نقاط إ . وعلى جميع الجبهات المذكورة ،راتها الذكيةمكاناتها وقدإالمتحدة بكل 

مكاناتها إ إلىثنية والدينية والمذهبية والقبلية ي الدول المعارضة من تركيبتها اإلالضعف البنيوية ف

ماسية بلويالعالقات السياسية والد إلى ،وضاع الماليةة والموارد الضرورية والطاقة واألاالقتصادي

اطية والثقافات واألوضاع وضاع الحريات والديموقرأقليم والدولي ودول اإل مع المجتمع

وتستحضر من التاريخ الوقائع  ،تلعب الحرب الناعمة على هذه االنقسامات  .االجتماعية

 طول مراحل التاريخ التي شهدت تعايشًاأوالحروب والنزاعات التي تلهب الحماس فيما تغيب 

تحاد السوفياتي السابق أن اإلنرى  ،ذا عدنا عقدين من الزمن للخلفإ . بين مختلف الفئات وسلمًا

ووي وال وسقط  وتفكك ولم تحن له الفرصة الستخدام السالح الن ،قد  انهزم في هذه حرب  كهذه

؛ فقد شهدنا للحرب الناعمة تشكل الحرب على سوريا نموذجًا ،واليوم . التقليدي للدفاع عن نفسه

مثل   .ريابلوماسية واالقتصاد بشكل علني وفاضح ضد سويوالسياسة والد عالماستخدام سالح اإل

سرائيل منذ زمن إليه الواليات المتحدة وما بدأته باالشتراك مع إهو ما تسعى  هذه الحرب تمامًا

لحرب تختلف ا  .حزب اهلل وحماس وغيرها ،في لبنان وفلسطينطويل ضد حركات المقاومة 

نظمة أقليمية طاحنة وثورات وقلب إ خيرة كانت تعتمد حروبًاألن األالناعمة عن الحرب الباردة 

مثل  ،نها غير مكلفةأتتميز هذه الحرب   .ين نفسيهماعن المواجهة بين القوتين العظمت بدياًل

الذي يتحسس لمقتل جنود وخسارة  ،ميركي، وأنها ال تلفت انتباه المواطن األالحرب العسكرية

وهذا ال يحصل في الحرب الناعمة حيث تكون الكلفة المالية  ،راتمئات المليارات من الدوال

 .محدودة ويسهل تحملها
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 الفصل الثالث
 

أفغانستان نسحاب من العراق والوضع العسكري في الشرق األوسط وتأثيرات اال

 ميركيعلى النفوذ األ

 
 

الثانية حين  ميركية في المنطقة العربية قبيل انتهاء الحرب العالميةبدأت العالقات األ
على متن المدمرة ( 7) ميركي روزفلتآل سعود بالرئيس األاجتمع الملك السعودي عبد العزيز 

 فبراير/  شباط 14في  ،في البحيرات المرة قرب قناة السويس في مصر "كوينسي"ميركية األ

 وسطقت الذي كانت فيه منطقة الشرق األفي الو ،"شؤون دولية وعربية"، وتباحثا في 1945

ي من ميركأن الهدف االستراتيجي األمن المعروف   .تخضع النتداب بريطانيا وفرنسا ونفوذهما
 ،وسط هو حماية مصالح الواليات المتحدة في الحرب الباردةاالنتشار في منطقة الشرق األ

حدث  ،1951عام   .األسواق األميركية والعالمية إلىأمن تدفق النفط و ،سرائيلإمن أوضمان 

زلت الواليات المتحدة قوات من نأعندما  ،ميركي مباشر في المنطقةأل عسكري ول تدخأ
طاح بالنظام الملكي في أسطول السادس على الشواطىء اللبنانية على خلفية االنقالب الذي األ

سقاط إوالخشية من  ،الوحدة بين مصر وسوريا  إلىوتخوف الغرب من انضمام العراق  ،العراق
ميركي عن ملء الفراغ الناتج عن تراجع ، وكالم الرئيس األيل شمعونكم ،الرئيس اللبناني

تحاد السوفيتي في اإل إلىمال انحياز الدول العربية واحت ،الوجود الفرنسي والبريطاني في المنطقة
 .الحرب الباردة

 

 :ميركي في الخليجاالنتشار العسكري األ -
 

ميركية من بريطانيا البحرية األاستأجرت  ،وبعدما نالت البحرين استقاللها ،1971عام 

  .1999ميركية عام رية األوحدة دعم البح إلىوتغير اسمها  ،قاعدة الدعم اللوجستي في البحرين

بقيادة الوحدات البحرية  سطول الخامس وبحرية المنطقة الوسطى،  كلف األ1995وفي عام 

وفي عام   .الهندي والهادىءميركية المتمركزة في مهمات في الخليج والقادمة من المحيطين األ
توسع االنتشار العسكري  . علن عن تشكيل قيادة القوات البحرية المشتركة في البحرينأ ،2222

 ،بعدما كانت ردعية دفاعية ،فغانستان والعراق لتصبح المهمة قتاليةأوجاءت حرب  ،في الخليج
 :وذلك على الشكل التالي

 
 : البحرين

جندي  4,222فيه  يعمل ،ميركي الخامس في المنامةاألسطول البحري األ مقروهي 

 ،من الغواصات الهجومية والمدمرات البحرية ويضم حاملة طائرات أميركية وعددًا ،أميركي
إضافة لقاذفات قنابل ومقاتالت تكتيكية وطائرات التزود بالوقود  ،مقاتلةطائرة   72وأكثر من 

  .المتمركزة بقاعدة الشيخ عيسى الجوية
 

 :ديةالسعو
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قيادة ل ًامركز ميركية، نشرت القوات األثر عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويتإ
 5,222 ويضم ،الرياضفي  داخل قاعدة األمير سلطان الجوية ،القوات الجوية األميركية اإلقليمية

استخدمت هذه   .مقاتلةطائرة   12وأكثر من  ،ةاألميركي القوات الجويةجندي تابعين للجيش و

على شمال العراق  الذي كان مفروضًا ،عدة في إدارة الطلعات الجوية لمراقبة حظر الطيرانالقا
للتنسيق بين عمليات جمع  يعمل مركزالكما كان  ؛العقوبات الدوليةتنفيذ فترة  خالل ،وجنوبه

 2223ومنذ أواسط العام  ،لكن . المعلومات واالستطالع واالستخبارات األميركية في المنطقة

 522 نحوالسعودية في  وبقي  ،دولة قطر المجاورة إلىجندي أميركي  4,522 نحو ، انتقلًاتقريب

ي ميركوبذلك انتهى الوجود العسكري األ ،"قرية اإلسكان"جندي أميركي متمركزين فيما يعرف بـ
 .الرياضفي  في قاعدة األمير سلطان الجوية 

 
 :قطر

بعتتتتد حتتتترب  دولتتتتة قطتتتتر إلتتتتىة متتتتن القتتتتوات األميركيتتتتة متتتتن الستتتتعودي وحتتتتدات لتتتتتنتقا
 األميركيتتتتتةالعستتتتكرية  قيتتتتتادة التتتتتابعين لمركتتتتز    عنصتتتتتر 222انتقتتتتل إليهتتتتتا كتتتتذلك   و ،العتتتتراق 

التتتتتي تشتتتتمل  ،الجويتتتتة "ديتتتتديالع"وتوجتتتتد فتتتتي قطتتتتر قاعتتتتدة    .فلوريتتتتدا - تامبتتتتا فتتتتي الوستتتتطى
أكثتتر متتن    وهتتي قتتادرة علتتى استتتيعاب     ،فتتي العتتالم   دارجللطتتائرات يعتتد متتن أطتتول المتت      ًامتتدرج
 ،الجتتتتوي تطالع الستتتتل 319مقتتتتر مجموعتتتتة هتتتتي  وهتتتتذه القاعتتتتدة  .ئرة علتتتتى األرضطتتتتا 122

إضتتتتافة لعتتتتدد متتتتن التتتتدبابات ووحتتتتدات   ،التتتتتي تضتتتتم قاذفتتتتات ومقتتتتاتالت وطتتتتائرات استتتتتطالع 
 لخبتتتتراءمتتتتا جعتتتتل بعتتتتض ا ،طتتتتورةالعستتتتكرية المت جهيتتتتزاتالعتتتتتاد والت مختتتتزون متتتتنالتتتتدعم و

 .في المنطقة األميركية ستراتيجي لألسلحةاأكبر مخزن  عتبرونهاي
 
 :الكويت

 ،في معسكر الدوحة جيش االميركيمن ال المحمولة جوًا الفرقة الثالثة نتشر في الكويتت
طائرة  12كثر من أو دبابات وعربات مدرعة وطائرات هليكوبترمن متنوعة  وتضم تجهيزات

 إلى انتقلت بعض الوحدات من العراق . وحدات من القوات الخاصة سريعة االنتشارومقاتلة 
مما رفع عدد القوات المنتشرة في الكويت  ،ميركية من العراقإثر انسحاب القوات األالكويت 

 .لفأ 23 إلى حاليًا

 
 :مانع

، المهام لخدمات دعم جسر جوي ةمتعدد قعامو خدم الواليات المتحدة في عمان ثالثةتست
ات وخدمات طبية وصيانة ليآمن وقود وجوية لثالث قواعد   وتأمين جميع المستلزمات اللوجستية

  .إصالح وتغذيةو
 

 :العربية المتحدة ماراتاإل
 إلىضافة إ ،لدعم اللوجستيلقاعدة جوية ومستودعات متعددة  تستخدم الواليات المتحدة

 غراض التموين ولرسوجميع الموانىء ألتستخدم  كما  ،ميناءين هامين يطالن على مياه الخليج
لنقل النفط في  "جبل علي" إلى "الفجيرة"نبوب من أتعتمد على  كما   .لسفن العسكرية الكبيرةا

 .قفال مضيق هرمزإحال 
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، فقد ما العراقأ . ردن ومصرمن األتسهيالت عسكرية من تستفيد الواليات المتحدة 
، ويقتصر الوجود 2223 مارس/  ذارآبعد احتالله منذ  ،منه ميركية مؤخرًاانسحبت القوات األ

 (1.)حماية السفارة والمراكز القنصليةعلى ميركي العسكري األ

 :مهمات القوات المنتشرة
 

وسط مماثلة لباقي القوات المنتشرة كانت مهمة القوات األميركية المنتشرة في الشرق األ
ن إوما   .وهي العمل كقوة ردع ودعم للحلفاء في فترة الحرب الباردة ،نحاء العالمأفي سائر 

سرائيل إمن أوهي ضمان  ،وسطمهمة القوات في الشرق األ تبلورت انتهت هذه الحرب حتى
 -ن النزاع العربي أذ إ ؛ن بنهاية الحرب الباردةلم تتأثر هاتان المهمتا  .أمن تدفق النفطو

القوة الكبيرة على  ،يرانإوما زالت الواليات المتحدة تعتبر ، تسوية إلىاإلسرائيلي لم يصل 
لم   .ل خطرا على مصالحها وعلى حلفائهانها تشكأوترى  ؛دولة معادية، الضفة الشرقية للخليج

وما فتىء قادة الخليج ، يران حول أمن المنطقةإية استعدادات عملية للتفاهم مع أتظهر دول الخليج 
قامة عدد من إيران رغم تمسكهم بالحماية األميركية وعدم ثقتهم بإيعربون في غير مناسبة عن 

 .مثل قطر وعمان والكويت ،"بالتجزئة"يران إن مع هذه الدول عالقات صداقة وتعاو
 

 ؛ميركية التحضير لعملية الهجوم على العراق، كانت مهمة القوات األ2222منذ عام 

 . مساندة الوجود العسكري في العراق إلىالعراق تحولت المهمة  إلىوبعدما دخلت هذه القوات 
؛ وتجوب  وسطي الشرق األإحدى مهمتي القوات األميركية فيشكل أمن تدفق النفط 

  .أمن حركة نقل النفطجوائها للتأكد من أميركية مياه منطقة الخليج ويحلق الطيران في البحرية األ
تهديدات  حيانًاأو ،ولىإيران بالدرجة األن التهديد الذي يواجه النفط هو أتعتبر الواليات المتحدة 

ن عديد إ . ماراتإرهابية في مياه اإلعملية  إلىن تعرضت ناقلة نفط يابانية أذ سبق وإ ؛القاعدة
لكنه ال يكفي لشن عملية عسكرية  ،من النفطأوتجهيز القوات المنتشرة حاليا يكفي لمهمة حفظ 

 حشدًا، وهي في الغالب ضربات جوية وصاروخية، تستوجب العملية العسكرية . يرانإضد 
نزال إوغواصات ومراكب لحامالت طائرات وقوة عمل بحرية مؤلفة من مدمرات  بحريًا

 .حضارها من القوات البحرية المنتشرة في المحيطين الهادىء والهنديإومساندة يجري 
 

 ؛يرانية بذلكإن ال مصلحة ، ألعلى تدفق النفط ن هناك في الوقت الراهن خطرًاأ ال يبدو
عن  مرارًايرانيين تحدثوا لكن القادة اإل  .ساسيأوهي التي يعتمد اقتصادها على النفط بشكل 

و أميركي أيران لعمل عسكري إوربطوا ذلك بتعرض  ،مام المالحةأقفال مضيق هرمز إاحتمال 
ما تهديدات أ  .له في حال توقيف صادرات النفط اإليرانيةقفاإتحدثوا عن  ومؤخرًا  .سرائيليإ

 .منية وليس باالنتشار العسكريتعالج باألساليب األفهي  ،القاعدة
 

 
 وضع نفطي جديد :أفغانستاننسحاب من العراق ومن النفط بعد االأ

 
قطر السعودية والكويت و :كبر تجمع لدول منتجة للنفط والغازيطل على ضفاف الخليج أ

مدادات النفط عبر إوتمر   .أقل البحرين وعمانوبنسب  ،يرانوإ والعراق واإلمارات العربية
تمتلك دول مجلس   .سواق العالميةاأل إلى، ومنه بحر العرب والمحيط الهندي إلىمضيق هرمز 

من الغاز % 22جانب  إلىمن احتياطي النفط الثابت في العالم % 45التعاون الخليجي نحو 
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% 22مليون برميل يوميًا من النفط أي  15وتنتج هذه الدول في الوقت الحاضر   .(9) العالمي

الدولة ) ماليين برميل يوميًا 4 الذي يبلغ نحو ،يرانإنتاج إليها إيضاف  ،نتاج العالمإجمالي إمن 

عادة تأهيل إالذي يبلغ مليوني برميل قابل لالرتفاع عند  ،نتاج العراقإو، (الثانية بعد السعودية
 .قطاع النفط في ذلك البلد

 
 ،رئيس مركز الخليج للطاقة والدراسات االستراتيجية في السعودية أشار ،2222في عام 

 . 1999من واردات العالم النفطية عام % 42جي شكل أن النفط الخلي إلى ،عيد الجهني

هذا ما   .من احتياجاتها النفطية% 22واعتمدت الواليات المتحدة على الواردات لتغطية نسبة 

ألمن القومي نه يمس باأنها اعتبرت ، ألمن تدفق النفطأكثر بأدفع  الواليات المتحدة لالهتمام 
 12وبعد نحو  ،لكن . لضمان أمن تدفق النفطسلفنا أر كما ولوية االنتشاأولهذا كانت   .ميركياأل

إن  ،ذاعيإفي حديث  ،2212مايو / يار أفي  ،وباماأمريكي باراك قال الرئيس األ ،سنوات

نتاجها المحلي من النفط في محاولة لتقليل اعتمادها على النفط إالواليات المتحدة ستسعى لرفع 
 ،2212في عام  ،نتاج الواليات المتحدة من النفطإن أ ىإلوباما في كلمته أشار أو  .المستورد

في  ن علينا المضي قدمًاأعتقد أ" ضافأولكنه   .على مستوى له منذ سبع سنواتأ إلىوصل 
نواصل االرتقاء بمعايير السالمة في  نفسه لوقتاوفي  ،نتاج النفط في الواليات المتحدةإالتوسع ب

السكا النفطية آيجار الحقول في محمية إرت بيع عقود دارته قرإن أضاف أو . "القطاع النفطي
 .طلسي كأولويةمع الحقول الواقعة في المحيط األ بينما سيتم التعامل ،بشكل سنوي

ما عند ،حصل تطور دراماتيكي في مسألة النفط في الواليات المتحدة ،1002في عام 
عن وجود مخزون من النفط  -ي دارة المسح الجيولوجإ –ميركية كشف تقرير لوزارة الداخلية األ

مرة من  12ـ كثر بأي أ ،بليون برميل 3.3 إلى 3يبلغ من  ،في واليتي داكوتا الشمالية ومونتانا
دارة إعندما كشفت  1011لكن المفاجأة المذهلة كانت في العام (.  10) 1992تقديرات عام 

بليون برميل في  969 ـالمسح الجيولوجي عن وجود مخزون هائل في والية وايومنغ يقدر ب
النفط  احتياط قدريو ،هذا  (.11) مناطق غرين ريفر وحوض واشاكي في جنوب غربي الوالية

 .(11) بليون برميل 512ـ ب (ماراتالسعودية وإيران والعراق والكويت واإل) في دول الخليج

مستقلة  ،قادمو في العقد الأفي نهاية العقد الحالي  ،هذه االكتشافات تجعل الواليات المتحدة
من أجل أساطيل وانتشار القوات من إنفاق المال على األ إلىوال تحتاج  ،في الطاقة النفطية تمامًا

بعدما بات  ،االنسحاب العسكري من الخليج إلىميركية سوف تعمد البراغماتية األ   .تدفق النفط
لكن  ،و سريعًا نسحاب مفاجئًالن يكون هذا اال  .مر تدبرهأوتترك للمستفيدين  ،من النفطأال يعنيها 
ميركية وخالل عقد من األسواق األ إلىنتاج النفطي األميركي صوله بعد دخول اإليرجح ح

 .الزمن

 

 :سيا والباسيفيكآنحو 

في  مقااًل ،هيالري كلينتون ،ميركية، كتبت وزيرة الخارجية األ1011في تشرين الثاني 
علنت كلينتون في هذا المقال أ  .(13)"باسيفيكيةميركا الأقرن "بعنوان  "فورين بوليسي"مجلة 

ن مستقبل السياسة العالمية أواعتبرت ، عن سياسة جديدة للواليات المتحدة في المحيط الهادىء

ن الواليات المتحدة ستكون في قلب أو، فغانستان وال في العراقأسيا وليس في آسوف يتقرر في 
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ن الواليات المتحدة أاعتبرت  ،عراق على وشك نهايتهاالحرب في الوفيما   .الحركة السياسية هناك

 ،في السنوات العشر الماضية  .فغانستانأوهي تستعد لسحب قواتها من  ،تقف في نقطة مفصلية

ذكاء  إلىتحتاج  ،وفي السنوات العشر القادمة ؛ميركا موارد ضخمة لهاتين الحربينأخصصت 

في وضع تحافظ فيه على ريادتها وقيادتها وتحفظ  ومنهجية في استثمار الوقت والطاقة لتضع نفسها

آسيا ن زيادة االستثمار السياسي واالقتصادي واالستراتيجي في أضافت أو . مصالحها وقيمها

اعتبرت   .ية األميركية في العقد القادمولويات السياسأعلى في سلم والمحيط الهادىء هي األ

نها تمتد من شبه إ  .ساسي للسياسة الدوليةأحرك المحيط الهادىء هي م - سياآن منطقة أكلينتون 

ومن على مدى المحيط الهادىء والمحيط  ،السواحل الغربية للواليات المتحدة إلىالقارة الهندية 

، وتضم نها تتسع لنحو نصف سكان العالمإ . اللذين يتحكمان بالمالحة واالستراتيجية ،الهندي

تباس كثر المناطق باعثة للغازات التي تسبب لالحأي وه ،ساسية لالقتصاد العالميالمحركات األ

 ،قوى صاعدة إلىضافة باإل، أكبر حلفاء الواليات المتحدةمن  نها تضم عددًاإ  .الحراري في العالم

 .ندونيسياأمثل الصين و الهند و

ميركي ودخول العراق ، مع تفاقم األزمة االقتصادية في الداخل األنهأ إلىشارت كلينتون أ

الداخل  إلىاإلدارة للعودة ميركية سية األتدعو بعض القوى السيا ،نستان في الفترة االنتقاليةفغاأو

وزيادة االهتمام بالشؤون  ،وتسعى لتخفيض حجم القوات العسكرية المنتشرة في الخارج ،األميركي

اح إن مفت لكنهم ليسوا بالضرورة على حق؛، ءنه يمكن تفهم هواجس هؤالأواعتبرت   .الداخلية

السيطرة  إلى ،أسواق جديدةمن خلق  ،الخارجيةميركي هو توسيع االهتمامات األمن واالزدهار األ

ميركية لقد بدأت اإلدارة األ  .حافظة على حرية المالحة والتجارةالم إلى ،على االنتشار النووي

ناهيك  ،طقة سبعًاالمن إلىوبلغ عدد زيارات الوزيرة كلينتون  ،بالتحرك باتجاه المحيط الهادىء فعاًل

جل المباشرة باعتماد هذه أمن  ،بلوماسيين المعاونين ووفود االختصاصيينيعن زيارات الد

فيك مع تراجع االهتمام بالشرق سيا والباسيآميركي بأن يترافق االهتمام األمن المنطقي   .السياسة

ن تجد الواليات المتحدة أيبقى  . مع انحسار االعتماد على النفط من تلك المنطقة خصوصًا ،وسطاأل

 .ال بعد تيقنها من ذلكإ وال تغادر المنطقة تمامًا ،سرائيلإ ،من حليفتهاأوسيلة لضمان 

 

 سرائيل؟إمن أين أ

من البحر  سرائيل يأتي حكمًاإميركي العسكري لدعم فإن التدخل األ ،من الزاوية الجغرافية

 عسكريًا ليات وعتادًاآميركيون أنزل األعندما  ،1791عام  وهذا ما حصل فعاًل ؛بيض المتوسطاأل

التي عبرت قناة السويس  ،سرائيلي لدعمه في حرب تشرين في مواجهة القوات المصريةللجيش اإل

إن التدخل ثم   .، بعدما تلقت الدعم األميركيسرائيليةن توقفها القوات اإلأواندفعت في سيناء قبل 

سطول السادس الذي يجوب ، جاء من األ1711و 1711وعامي  1791عام  ،ميركي في لبناناأل

لن يؤثر من ناحية المساندة  ميركية مستقباًلات األن انسحاب القوإولهذا ف ؛مياه البحر المتوسط

 .سرائيلإمن أالعسكرية على 

المنطقة وتسوية النزاع العربي حالل السالم في أن اإلدارة األميركية تسعى إلال شك 

ن أ سرائيلية التي رفضها الفلسطينيون والتي يتعذرللشروط اإل وفقًا ،ولتاريخه، لكن  .اإلسرائيلي

فاوضات ميركية التي ترغب برؤية مفي اإلدارة األ حدثت هذه الشروط ضيقًاأ  .يقبلوا بها مستقباًل

ا زالت تحترم وعودها في السعي لحل أنها مسرائيليين كي تقنع العرب تجري بين الفلسطينيين واإل
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بالكالم عن ، في فترة االنتخابات وخصوصًا، ميركية تكتفيأن اإلدارة األال إ . نيةللقضية الفلسطي

صدق تعبير عن ألعل  . يبلوماسين تورط نفسها بعمل دأسرائيلية من دون إ -مفاوضات فلسطينية 

مام أمركز صبان  –في معهد بروكنغز  ،ليون بانيتا ،ميركيالدفاع األهذا الضيق هو كالم وزير 

يقصد طاولة " )الطاولة الملعونة إلىعودوا " :سرائيل حين قالإقادة اليهود ومؤيدي نخبة من 

ن التراخي إ  (.11) جل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيينأفي دعوة صريحة من  ،(المفاوضات

ميركية تجاه أراح السياسة األ، العربي في دعم الفلسطينيين في المقاومة وفي المفاوضة معًا

ن العرب أال يبدو  ،نجاز مطلوب في عملية السالمإدارة عناء تحقيق وفر على اإل، وسرائيلإ

لقد تراجعت القضية الفلسطينية بشكل مثير في  . الراهنيسعون وراءه بشكل جدي في الوقت 

العربي الذي لم  لمصلحة الربيع ،و الشعبيأسواء على الصعيد الرسمي  ،االهتمامات العربية

مكن على أحداث هذا الربيع للتغطية ما أمتابعة  إلىميركي ما انتقل االهتمام األتتضح نتائجه بعد؛ في

 .الفشل في عملية السالم التي روجت الواليات المتحدة لها كثيرًا

لحصول  ًاكبير لكن هناك احتمااًلفي الوضع الراهن في دائرة الخطر؛  سرائيلإال تبدو 

من أن إف ،وبالتالي  .اقف الدول العربية منهاتغييرات في موازين القوى في المنطقة وفي مو

سطول بواسطة األيمكن اتخاذها  ،جل تبديدهأتدابير من  إلىيحتاج  ميركيًاأ سرائيل يبقى هاجسًاإ

 .السادس عند الحاجة

 

 :استنتاج

أكملت انسحابها من فغانستان بعدما أن تسحب الواليات المتحدة قواتها من أمن المرتقب 

نضع )وهو االنسحاب من الخليج  ،العقد الحالي والعقد القادم يتحقق الحدث الكبيروخالل .  العراق

ميركي أطار الهواجس من انسحاب إهنا قرار مجلس التعاون الخليجي بالتحول لصيغة االتحاد في 

مة تحقيق تسوية للنزاع ميركية القادإحدى اإلدارات األوربما استطاعت   .(من الخليج في المستقبل

سرائيل التي لن يعود إصالح  لكن موازين القوى مقبلة على تغيير كبير لغير، سرائيلياإل - العربي

قامة سالم بغير شروطها إ إلىوستضطر ، حالياتعجيزية مثل التي تفرضها  ن تفرض شروطًاألها 

سوف يحصل  حقيقيًا ن انقالبًا، فإردنإذا تغيرت سياسة األما أ  .إذا تغيرت سياسة مصر تجاهها

سرائيليين خيار البقاء داخل ، ويبقى لإليحشر الدولة العبرية في زاوية ضيقة ،ي موازين القوىف

وبالنتيجة انهاء  ؛وروباأ إلىوبين عودة من يرغب  ،دولة ينتهي فيها تفوقهم العسكري واالقتصادي

 . سرائيل في المنطقةإدور ووظيفة 
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 الفصل الرابع
   

سقاط إحركة وول ستريت تطالب ب) لداخليةزمة االقتصادية وتأثيراتها ااأل

 (سرهاأالرأسمالية ب

 
 

علن أو ،ليمان بروذرز أكبر المصارف في الواليات المتحدة،حد أانهار  ،2221عام 

إعالن األزمة و ،في القطاع العقاري وانهيار كبير ،فالسات مصرفيةإسلسلة  إلىدى أما  ،فالسهإ
  .ميركيط االقتصاد العالمي باالقتصاد األالرتبا نظرًا ،صبحت عالميةأميركية التي المالية األ

ن المديونية تلقي ثقلها على أو ،زمة حقيقية في االقتصادأن الواليات المتحدة تعيش أ بات واضحًا
وسياسة الواليات  ،وضاع الداخليةتداعيات خطيرة على األ إلى، وتؤدي قطاعات كثيرة في البالد

ن الواليات المتحدة تتمتع باقتصاد كبير وقوي يهيمن على أوف ومن المعر . المتحدة الخارجية
للسيطرة على المصاعب  مكاناتإولديه  جدًا ميركي كبيرأن الناتج القومي األو ،االقتصاد العالمي

 .وتتخطى األزمات السابقة وتنذر بعواقب وخيمة زمة كبيرة جدًااالقتصادية؛ لكن هذه األ
 

 
 :ميركيةمظاهر األزمة االقتصادية األ

 
زمة االقتصادية في الواليات المتحدة بالمديونية العالية لالقتصاد هر األيمكن متابعة مظا

عادة تأهيل إ إلىوالعجز في الموازنات والبطالة والفقر وترهل البنى التحتية وحاجتها الماسة 
 .جذرية

 
 :المديونية
 

ساعة  إلىلو نظرنا ويكفي  ؛ترزح الواليات المتحدة تحت عبء مديونية عالية جدًا
وهي  ،ول مالحظةألنرى  (15) ميركية رسميًالدين واإلنفاق التي تصدرها الحكومة األعدادات ا

تريليون  15وقيمته  ،من الناتج القومي %122ن الدين الوطني العام للواليات المتحدة يبلغ نسبة أ

المعدل لكل دافع و دوالرًا 41,427ميركي يبلغ أن معدل الدين على كل مواطن أو ،دوالر

ول هي تريليون دوالر والدائن األ 4.2ية تبلغ الديون الخارج  .دوالرًا 134,395ضرائب 

 342.5وبريطانيا  ًا،مليار 912تليها اليابان  ًا،تريليون دوالر 1.12وتبلغ قيمة ديونها  ،الصين

ففي القطاع  ؛هاًلمذ ن الديون الشخصية في الواليات المتحدة تبلغ حجمًاأال إ  .(12)ًا مليار

وتبلغ ديون المستهلكين ، جراء الرهونات العقارية ًاتريليون دوالر 13.5تبلغ الديون  ،العقاري

نه في الواليات إيمكن القول  . مليار دوالر 717.1 وديون بطاقات االئتمان، ًاتريليون دوالر 2.4

ن يبقى أالديون يتوجب  ولتسديد هذه الحكومة والمواطنون؛: المتحدة الكل يرزح تحت الديون
لكن  . نتاج وتتحرك عجلة االقتصاديد اإلن يزيد االستهالك ليزأي أ ،االقتصاد في حالة متحركة
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أزمة مشابهة  إلىقد تصل في يوم ما  ،وتدخل البالد في دوامة مالية ،الديون تزداد بشكل مضطرد
 .1929ألزمة االنهيار الكبيرعام 

فيما بلغ عجز  ،تريليون دوالر 1.3زنة الفيديرالية بلغ عجز الموا، وفي مجال العجز

.  مليار دوالر 321مع الصين وحدها  والعجز التجاري ،مليار دوالر 729 الميزان التجاري

والمفاجأة   .دي الوضع المالي واالقتراب من اإلنهيار العامرقام تنذر بتراكم الديون وترأوهذه 
/ ب آ 7للتصنيف االئتماني في  "تاندردز اند بورزس"علنت وكالة أغير المحسوبة كانت عندما 

 ،تاريخها ولى فيلمرة األل ،درجة الدين العام للواليات المتحدةعن تخفيض  ،2211أغسطس 

مام رهانات أ" بمخاطر سياسية"مبررة ذلك  ،"+ايه ايه" إلى "ايه ايه ايه"مقدار درجة واحدة من ب
ستاندرد اند "ن أما يعني  ،"سلبية"الخفض بتوقعات رفقت الوكالة هذا أو  .العجز في الميزانية

 إلىوهذا ما يشير  ،سوأرأ على هذا التصنيف سيكون لألن التغيير المقبل الذي سيطأتعتقد  "بورز
 .حالة التردي في الوضع المالي للواليات المتحدة

 
 

 :البطالة والفقر
 

ساعة العداد تشير  لكن ،حسب المعلومات الصحافية ،%12 إلىوصلت معدالت البطالة 

فيما يبلغ العدد الفعلي للعاطلين  ًا،مليون 142.5 ن عدد القوة العاملة في الواليات المتحدة يبلغأ إلى

وهو رقم  ،من عديد القوى العاملة%17ن نسبة البطالة تصبح نحو أي أ ًا،مليون 23.1عن العمل 

تبلغ  ،ساب نسبة العاطلين عن العملبعد ح . دارة االميركيةمن مصادر اإل على من المعلن رسميًاأ
ذكرت .  شخصمليون  43ويبلغ عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر  ،%15.1نسبة الفقر 

صل سبعة أمن   واحدًا" نأ ،(17)في مقال لها في واشنطن بوست  ،"كاترينا فاندن هافل"

عيشون حياة طفال ينشأون في شوارع خطرة ويهناك جيل من األ  .مراهقين سود فقط يجد عمال
هذا الواقع المخيف ".  البطالة والمخدرات والجريمةسري وئسة ويعانون من الجوع والتفكك األبا

خشية انحرافهم   فقر والحد من ازدياد عدد الفقراء،نهاء ظاهرة الإجراءات إلدارة من اإل يتطلب
ي بالصميم ميركتماعي كبير يصيب بنية المجتمع األحداث خلل اجإو، الجريمة إلىونزوعهم 

 .ويقضي على القيم والمثل الديموقراطية
 

 :البنى التحتية
 

باتت البنية التحتية القديمة " :"كاترينا فاندن هافل"ضافت أ ،نفًاآليه إالمشار  ،في مقالها
في األرواح حين ينهار جسر في مينيابوليس أو  نتكبد خسائر  .واضحًا ًاوالمتداعية تشكل خطر

السيارات تبتلع أنظمة الصرف الصحي المتداعية   نأعن  فضاًل . أورلينزالسدود في نيو  شققتت
تضيع  ،ذلك إلىباإلضافة  . على صحتهم ًاويرتاد األوالد مدارس تشكل خطر ،في نيويورك

والمجاري وتتفاقم زحمة   ساعات طويلة حين تتعطل القطارات الهرمة وتنهار أنظمة الصرف
صارت مهددة بسبب أنظمة  ،مثل الحصول على مياه نظيفة ،حتى أسس الحياة المدنية . السير

والنقل عن  نتاجتعجز شبكتنا الكهربائية ونظاما اال ،عالوة على ذلك . الصرف الصحي البالية
 ."مجاراة ما يتمتع به منافسونا حول العالم
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وضاعها من جسور وسدود وكهرباء ومياه أ( 11)ميركية يفصل موقع البنى التحتية األ

 ،ومدارس وخطوط سكك الحديد والطيران وشبكات الصرف الصحي والطرقات وغيرهاشرب 
استثمارات في البنى التحتية في السنوات الخمس  إلىن الواليات المتحدة بحاجة أ إلىويشير 

ترهل البنية التحتية لالقتصاد األميركي  إلىيشير الموقع   .تريليون دوالر 2.2المقبلة تبلغ قيمتها 

جل الحفاظ على عجلة دوران االقتصاد وتلبية أعادة تأهيلها من إسراع في اإل وجوب إلىو
عطال في بعض البنى مثل سكك واأل خطار الخللأاحتياجات المواطنين وتأمين سالمتهم من 

 .الحديد والسدود والجسور
 

ومتوسط عمرها  جسرًا، 222,902يبلغ عددها في الواليات المتحدة  ،على صعيد الجسور

اعتبر  ،2221 ديسمبر/  ولمن كانون األ واعتبارًا  .حسب تقرير وزارة النقل ،ةسن 43

رهلة وبالغة نها متأمصنفة على  19,224و%( 12.1نسبة)بعيب بنيوي  منها مصابًا 72,121

 .%(14.1نسبة)القدم 
 
ن عدد أميركي في تقاريره أشار فيلق الهندسة في الجيش األفقد  ،ما على صعيد السدودأ

 ،منها فقط% 11و تشرف على ألكن الحكومة الفدرالية تملك  ،لفًاأ 15كثر من أ إلىد ازداد السدو

وبقية الجسور تملكها وتشرف عليها سلطات الواليات التي يقع على عاتقها مسؤولية تأمين 
وال الموارد الالزمة  ،هناك واليات عديدة ليس لديها برامج للحفاظ على سالمة السدود . سالمتها

والية تكساس  ،على سبيل المثال  .إجراءات السالمةوال الطواقم الالزمة لمراجعة  ،عتناء بهالال
ارتفع عدد  ! سد 422,7كثر من أشراف على ، لإللف دوالرأ 435مهندسين وموازنة  7لديها 

وضمن هذا   .2227عام  ،295,4 إلى ،2225 عام ،522,3منة من آالسدود المصنفة غير 

 .2227، عام 119,1 إلى ،2225عام  ،327,1د السدود البالغة الخطورة من ارتفع عد ،الرقم

 
جل أمن  ،مليار دوالر 11يبلغ  سنويًا نها تواجه عجزًاإف ،ما فيما يتعلق بمياه الشربأ

خرى تلبي شروط أب ،التي هي على مشارف انتهاء صالحيتها للعمل ،ت القديمةآاستبدال المنش
ال يدخل في هذا الرقم حساب زيادة الطلب على مياه   .لفدراليةومواصفات تعليمات السالمة ا

نابيب نقل المياه أن التسرب في أ إلىكما تشير التقارير .  لشرب في السنوات العشرين القادمةا
 .مليارات غالون من المياه النظيفة الصالحة للشرب يوميًا 7خسارة  إلىيؤدي 

 
 ،%25بنسبة  ،1992منذعام  ،اقة الكهربائيةازداد الطلب على الط ،على صعيد الكهرباء

هناك حاجة لتوظيفات مالية كبيرة في توليد   %.32فيما تراجع بناء محطات توليد الطاقة بنسبة 

  2و  1.5ما بين  ،2232، لغاية الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتي تبلغ خالل العقدين المقبلين
 .تريليون دوالر

 

 
 :يميركمشكلة في االقتصاد األ

 
جود مشكلة حقيقية في االقتصاد و إلى ،عالهأرقام والشهادات المذكورة تشير الوقائع واأل

ن الحروب التي تخوضها الواليات أال شك   .خالفسباب المشكلة فهي موضع أما أ  .األميركي
يات الوال لم تتوقف ،منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية  .ا نفقات كثيرةالمتحدة بشكل دائم كبدته
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ثم  ،في الخمسيناتبدأت حرب كوريا  ،انتهاء  تلك الحرب فور  .المتحدة عن خوض الحروب
، وتدخل عسكري في لبنان وغرانادا وباناما في الثمانينات، حرب فيتنام في الستينات والسبعينات

الحربين الكبيرتين في  إلى وصواًل، و حرب تحرير الكويت وحرب كوسوفو في التسعينات
وروبا أعن االنتشار العسكري في  فضاًل ،في مطلع القرن الواحد والعشرين ،ن والعراقفغانستاأ

مالي طبيعة النظام الرأس إلىسباب هناك من يعزو األ  .خرىأومناطق  ،واليابان وكوريا الجنوبية
تحقيق  إلىفقط تعزيز القطاع الخاص الذي يهدف  إلىوالتوجه  ،الوحشي في الواليات المتحدة

في  وخصوصًا ،الذي يوفر السالمة العامة والتطوير المستمر ،على حساب القطاع العام رباحاأل
وهو قطاع  ،منقطاع األ إلىبشكل جنوني حتى وصلت لقد توسعت الخصخصة   .البنى التحتية

صبح لها أو ،منية الخاصةألالشركات ا سبتمبر/  يلولأ 11حداث أوانتشرت بعد   .سيادي

كما تابع قطاع  . هم زبائنهاأمن ، قدارولسخرية األ ،ت القوات المسلحةوكان ؛امتدادات عالمية
حيث ال يجرؤ  ،التأمين هيمنته على االقتصاد وبات الموجه والمرشد لكل النشاطات االقتصادية

 .حد على القيام بخطوة من دون موافقة التأمينأ
 
كمحرك لالقتصاد وتعمل البنوك  ؛فهو يتربع على عرش االقتصاد ،ما النظام الماليأ
في قطاع  وخصوصًا ،عمالة الديون الفردية وتوسيع ديون األواستطاعت ابتداع سياس ،والتبادل

ن أل جل زيادة االستهالك وتوفير التسهيالت للمستهلكأوابتداع  بطاقات االئتمان من  ،العقارات
 .يسهم بتحريك االقتصاد وتاليًا ،كثرأينفق 

 
، وهو عة من السياسيين واالستابلشمنت الصناعي والماليميركي مجمويتحكم بالقرار األ

في بلد تعتمد  . و سكوتهأجل السيطرة على الجمهور وكسب تأييده أعالم من يستخدم قطاع اإل
ميركي ، ال يجد المواطن األالمساء إلىطريقة الحياة على العمل الشاق والدؤوب من الصباح 

 ،ن يتوسعأراد أذا إو  .التلفزيون لتخبره بما يحصل مشاهدة شاشاتلمامه سوى أمن الوقت  متسعًا
هكذا كان   .وجميعها ممسوكة من المجموعة الحاكمة وتنفذ توجهاتها ،قراءة الصحف إلىيعمد 

مكان تغطية المشاكل وال ولم يعد باإل ،فالسه وذاب الثلجإ "ليمان براذرز"علن بنك أحتى  ،الوضع
ن حربي العراق أناهيك  ،قر والبطالة والعجز والمديونيةنعم ظهرت المشكلة وظهر الف  .ؤهاخفاإ
  .التي طالما افتخر األميركيون بها" أنجزتالمهمة " وغابت الفتات ،هدافهماأفغانستان لم تحققا أو

بما  ميركيين بدأوا بالتحرك تأثرًا، لكن األوما زالت االستابلشمنت قوية ،ما زال االقتصاد قويًا
ن أ ،المرئي وخصوصًا ،عالمكان األميركي يفهم من اإل  .يع العربيه وسمعوه عن الربشاهدو

 إلىلكنه شاهد الشعوب تنزل ب غير ديموقراطيين وال ينشدون اإلصالح وال التطوير؛ العر
هذه الوقائع دفعت   .د وتحقيق المساواة بين المواطنينزالة االستبداإجل أالساحات والشوارع من 

وسميت حركة  ،وول ستريت ،احتالل رمز قوة المال في العالم لىإميركي ألمن الشباب ا عددًا
 ".احتلوا وول ستريت"االحتجاج 

 

 
 :حركة احتلوا وول ستريت 

 
نها أعلى ( 19) عن نفسها في الموقع الرسمي لها "احتلوا وول ستريت"عرفت حركة 

 "مانهاتن"ي في ح "ليبرتي"في ساحة  ،1011سبتمبر / يلول أ 15بدأت في  ،حركة بقوة الشعب
 1,200كثر من أ إلىميركية وئة مدينة في الواليات المتحدة األكثر من ماأ إلىثم توسعت  ،المالي

ضد الهجمات الضارية للبنوك الرئيسية  تكافح الحركة دفاعًا . نحاء العالمأمدينة في سائر 



 

42 
 

 في خلق انهياروضد دور وول ستريت  ،والشركات المتعددة الجنسيات على العملية الديموقراطية
لقد استلهمت الحركة مبادئها من االنتفاضات الشعبية   .1919أكبر كساد منذ عام مالي تسبب ب

الذين يضعون  ،غنى من الناساأل% 1ـ القتال ضد طبقة ال إلىهي تهدف و ،في مصر وتونس
لحركة على بدأت ا . والتي تعيق تقدم الشعوب ومستقبلها ،القواعد غير العادلة لالقتصاد العالمي

حديقة  إلىثم انتقل المعتصمون  ،اعتصامات فرقتها الشرطة إلىتطورت  ،شكل احتجاجات
مقر الشرطة  إلىحاول الناشطون التحرك بمسيرة   .أصبحت معقلهم الرئيسزوكوتي المجاورة و

استمرت   .منهم بجرم عرقلة حركة المرور 500لكن الشرطة اعتقلت  ،في نيويورك
تشرين  16في  لكن الشرطة هاجمت االعتصامات مجددًا ،ويورك وواشنطناالعتصامات في ني

سجل تحول المظاهرات  ،وروبيةفي المدن األ . متظاهر 300واعتقلت  أكتوبر الماضي،/  ولاأل
 .اشتباكات عنيفة مع الشرطة في روما إلى

 
 حازمًا ن اتخذت السلطات موقفًاأبعد  ،مر قضائيأزالة مخيم الحركة بإتم  ،في نيويورك

بحجة  ،وغيرها "مانهاتن"و "وكالندأ"و "بورتالند"في  ،وفضت بالقوة اعتصامات الحركة ،منه
تحرك الناشطون في ذكرى شهرين  ". من والصحة العامةبؤر تهدد األ"إلىتحول تلك المخيمات 

صرعلى أ ،بلومبرغ ،لكن عمدة نيويورك نوفمبر،/  تشرين الثاني 15نطالقة الحركة في إعلى 
احترام حق المتظاهرين "بداء حرصه على إمع  ،و خرق للقوانينأحداث فوضى إدم السماح بع

بمحاولة  ،"اليوم الوطني للتحرك" الذي سمي ،ذلك اليوم بدأت فعاليات ". رائهمآبالتعبيرعن 
ال أن المحاولة إ . أماكن عملهم إلىمن الوصول  هاومنع موظفي ،تعطيل بورصة نيويورك

 وول ستريت وتحولت الشوارع المحيطة بحي؛ رض على المكانفني شديد اصطدمت بطوق أم
الذين لم يتورعوا عن استخدام القوة  ،ساحة معركة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة إلىالمالي 

من  100اعتقال الشرطة  ،على شبكة االنترنت ،كدت الحركة على موقعهاأو  .ضد المحتجين
شل  إلىالحركة  تدع ،جانب تعطيل البورصة إلىو  .حركفي الساعات األولى للت ،مؤيديها

التظاهر باتجاه  إلىباإلضافة  ،متروالعبر احتالل محطات  ،حركة المواصالت في المدينة
 ."بروكلين"السيما جسر  ،الجسور الرئيسية

 
في حق البين الحقوق االقتصادية و ،حركة وول ستريتمتظاهرين في المطالب  تتراوح

ورفض  ،التي تحتكر السلطة والثروة" القلة"ورفض االستسالم لحكم  ،فضلأ معيشة ىمستو
ما  وهذايذكر؛  من المجتمع شيئًا% 99فيما ال يمتلك  ،يءكل ش% 1في مجتمع يملك فيه  عيشال

وحق  ،التي مزجت بين مطالب الكرامة الوطنية واإلنسانية يذكرنا بمطالب ثورات الربيع العربي
 "احتلوا وول ستريت" وقد لفتت حركة  .ات ديمقراطية ونظم عادلةفي مجتمعالعيش الكريم 

ركي يوتوقع الكاتب االقتصادي األم ؛خطورة المشكلة االقتصادية وتداعياتها السلبية إلىاألنظار 
" نقطة تحول" إلى ،الطويل ىالمد ىعل ،أن تتحول تظاهرات الشباب الغاضبين "مانغبول كرو"

االتجاهات اليمينية  ىحركة شعبية تصب جام غضبها عل إلىو ،يةميركحياة السياسية األفي ال
بل ليس  ،من يعملون في وول ستريت ىعل دائمًا الحكمة ليست حكرًا" أن  إلى مشيرًا ،ركيةياألم

ا أنه" احتلوا وول ستريت" حركةتؤكد مصادر  ". القليل من الحكمة ىاألغلب سو ىلديهم عل
 ىجر نماوإ، نفسه" بوعزيزي"حراق إثر أعلى  ،تونسمثل ماجرى في  ،ليست مجرد رد فعل

حاول تقليد النموذج المصري في التظاهر ت يومع ذلك فه من انطالقتها؛ أشهر قبللها  لتحضيرا
ومناقشتها  لمطالباعرض لوتنظيم حلقات  ،العتصامات طويلة حضيروالتجمع ونصب الخيام والت

 وتزويد المعتصمين بوجبات ،هارة عن مطالبورسم الشعارات والهتافات المعب ،مام الجمهورأ
تنظيم حفالت  إلى وصواًل ،ومطابخ ومركز إعالمي ،وإقامة مركز طبي ،يومية مستمرة طعام
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 مواعيد منظمةعلى  واالتفاق ،ميدان التحريرالسمر في غرار ليالي  ىعل ،ومناقشات ليلية سمر
 .الخ -الفيس بوك وتويتر ،عبر وسائل الميديا للنشاطات
 االحتجاجات الشعبية في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو تدحرجت، مثل كرة الثلجو

 ودعاة السالم والمدافعين عن ،وضاع االقتصاديةالغاضبين من األ المؤيدين لتضم المزيد من
 ،ونقابة عمال السيارات ،ىوالمحاربين القدام ،يةركيمالخارجية األ ةسياسالومنتقدي  ،البيئة نظافة

غير  حتجاجاتاالجذبت   .رسغونقابة موظفي الكون ،لمعلميناواتحاد  ،ال النقلونقابة عم
 "مايكل مور"المعارض  السينمائي منها المخرج ،شخصيات معروفة وول ستريت المسبوقة في
بول "يؤكد   . "نعوم تشومسكي"ركية ياألماالدارة ركي الرافض لسياسات يوالمفكر األم

الذين  ،ركايأغنياء أم ترف ك المتظاهرين غضبهم من مشهديشار هو شخصيًا"أنه " كروجمان
نه من حق الشباب الغاضبين رفض أ يرى ولذلك ؛الضمانات الحكومية إلىثرواتهم  عود سببي
 ."ورفض االستسالم لنفوذ أصحاب الثروات ،ركيياألم ينموذج االستهالكال

 
 :وهي ،التي اعتبرتها عالمية ئهامباد "احتلوا وول ستريت" ددت حركةح
 
ولية ؤوممارسة المس ،المشاركة المباشرة ىاالنخراط في ديمقراطية شفافة قائمة عل -1

 .اف بالمزايا المتأصلة في األفرادواالعتر ،الشخصية والجماعية
وإعادة تحديد قيمة  ،جتماعياالقتصادي واالسياسي والضد جميع أشكال الظلم  تحاداال -2

 .بشكل عادلالعمل 
 .اة الخاصة الفرديةم الحيارتحا -3

 .بأن التعليم حق من حقوق اإلنسان االقرار -4

 اتمكانيإلأساس توفير كل ا ىعل ،السياسية واالقتصادية ةنظموضع تصورات بديلة لأل -5

 .مبدأ المساواة تحقيقل
 

 :عالماحتلوا وول ستريت واإل
 

أنها  إلىشارت أو ،في بدايتها وول ستريت احتلوا ركية حركةيوسائل اإلعالم األم تجاهلت
من خالل  هاوجرت محاوالت إعالمية للتعتيم علي ،"قلة مندسة"بفعل  ،مجرد أحداث شغب

 رواوسخبعض المسؤولين على المحتجين  وتهكم ؛التحالف بين أساطين المال والسياسة واإلعالم
 قيادة وال مضمون حركة بال رأس والال نأوب ،"بلطجية" ىبأنهم ليسوا سو ووصفوهم هممن

فقد أدان المظاهرات ووصفها بأنها  ،ميت رومني ،أما المرشح الرئاسي الجمهوري  .حقيقي
 .ووصفتهم بأنهم غير جادين ،من المتظاهرين "سي ان بي سي"وسخرت قناة  ؛"حرب طبقية"

 
ن عناصرها يرمون أالحركة ب، برزها موقع قصة الحريةأو ،نترنتواتهمت مواقع على اإل

نها تثير الكراهية والعداء للسامية أوب، ن يرد عناصر الشرطة عليهمأقبل  الزجاجات على الشرطة
نها أوب، طفال لعرقلة المرورنها تستخدم األوأ، كون بهاخوان المسلمين يشارأن اإلوب، والعنف

وطالبت عمدة المدن ، ميركيأرهبت بائع هوت دوغ أو، سرائيل في بوسطنإاحتلت قنصلية 
 .(22) بوضع حد لهذه الحركة
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 إلىعالم تثير انتباه جمهور الموقع ، راحت بعض المواقع ووسائل اإلخرآوفي جانب 
ولوية على ما يجري داخل الواليات أالتظاهرات التي تجري في موسكو ضد بوتين واعتبارها 

، %"142ننا نحن إ" يد موقع احتلوا وول ستريت مطالب المتظاهرين الروس معلنًاأو، المتحدة

ديق نسبة حد الصناأنه سجل في أحيث ورد  ،لتزوير في االنتخابات الروسيةا إلىشارة إفي 
 (21%.  )142اقتراع 

 
 
 استنتاج
 

وان كي آن األنه أو ،ميركي يعاني من مصاعب كبيرة جدًاأن االقتصاد األيتضح مما تقدم 
ي تلب مل بخلق وظائف جديدةأوال  ،البطالة تزداد  .الثغرات الكبيرة في هذا االقتصادتعالج 

صبحت البنى أوقد ، المديونية ترتفع وترهق االقتصاد نأكما  االحتياجات المقبلة لسوق العمل؛
حيان المواطنين وال متطلبات االقتصاد، كما تشكل في بعض األ التحتية مترهلة وال تلبي حاجات

القتصادية عباء المالية وامعالجة سريعة ومكلفة تزيد من األ على السالمة العامة وتتطلب خطرًا
ن يؤدي انتشار الفقر أوهناك خوف حقيقي من ، النتائج االجتماعية مقلقة  .على الحكومة الفدرالية

 .تغيير حقيقي في المجتمع األميركي إلىو ،انتشار الفساد واالنحراف والجريمة إلى
 

وتحوز على تأييد كبير داخل  ،تنطلق حركة وول ستريت من عوامل عميقة الجذور
أوروبا حيث يتضرر القطاع األكبر من في  وخصوصًا ،المتحدة وفي الدول الصناعيةالواليات 

تتعرض هذه  ،في المقابل . نظمة االقتصادية القاسية ومن الرأسمالية الوحشيةالناس من األ
عالمية ، وخصوصا اإلسية واالقتصادية الحاكمةهجوم عنيف من االستابلشمنت السيا إلىالحركة 

، خطأ وأي هفوة أوتستغل  ،ساءةإوتتعرض لحملة تشهير و ،حدة والغرب عمومًافي الواليات المت
أو حرفها عن مسارها جل تقويض حركتها ووقف انتشارها أمن  ،ليهاإمر سوء أي أتنسب  وأ

تبقى االنتخابات هي الفيصل في هذا النزاع الناشب بين   .األساسي نحو اهتمامات أخرى
مهما تكن نتائج هذا الحراك في   .بية عميقة الجذورميركية عريقة وحركة شعأمؤسسات 

 إلىسوف تؤدي  حتما  ميركي تعرض لهزة كبيرة جدًاأن النظام األ فقد بات مؤكدًا، المستقبل
ساس أبلوغ حالة من االنقسام الداخلي الحقيقي على  إلىو أتغييرات جذرية في النظام االقتصادي 

، ومعها المؤسسات السياسية دارة، ما لم تبادر اإلالمميركية للع، قد يطيح بالقيادة األطبقي
ا يبقى نمإ ،جمالالصورة هي سوداء باإل  .تدابير حاسمة تنقذ البالد من االنهيار إلى ،عالميةواإل

صالحات إجراء إجل وقف التدخالت المكلفة في العالم وأمن  ميركي الجريء ضروريًاالقرار األ
 .قوى دولة في التاريخأكبر وألة االجتماعية والمحافظة على لتحقيق العدا ،جذرية في االقتصاد
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 الفصل الخامس

عالمية للحزبين مجتمع االميركي والبروباغاندا اإلاتجاهات الرأي لدى ال

 الديموقراطي والجمهوري

 

 ،دارة وتقييم الرأي العام وتحديد اتجاهه في الواليات المتحدة هي معقدة جدًان عملية إإ
نفسهم ورثة تاريخ أميركيون ال يعتبر األ  .أصال في المجتمع األميركييدات الموجودة للتعق نظرًا

العالم الجديد وقاموا ببنائه  إلىجاءوا  ،نهم مجموعة من المستوطنينأبل يرون  ،و عريقأمجيد 
أمام ومجتمع خلق الفرص  ،مبنية على قيم الحرية ،قوى دولة في التاريخأنشأوا أعماره وإو

يعزو   .عمال والتجارة والماللمبادرات الفردية في الصناعة واألواالعتماد على الفرد واجيال األ
ميركي في تحقيق التقدم التكنولوجي والعلمي دور اإلنسان األ إلىاألميركيون تقدم بالدهم 

مناخ  وال يعترفون بدور الدولة سوى في توفير ،وفي االبتكارات واالختراعات ،واالقتصادي
 .نظمة الراعية لذلكسهيالت العمل واألالحرية وت

قليات أ إلىو ،نغلوسكسونيإصل أمن  ،كثريةأ إلىيتوزع الشعب  ،في هذا الواقع الفريد
لفرص  و سعيًاأو فقر وملق أمن اضطهاد  هاجرت في الغالب هربًا ،ثنية مختلفةإهي مجموعات 

حرية لم تتمتع بها في ى وحازت عل ،ميركيالحلم األ إلى، والوصول جديدة وتحقيق طموحات
ميركية وتمتعت ية والتزمت بموجبات المواطنية األميركفانضوت في المنظومة األ ،مبلدها األ
 .بحقوقها

 

 :مؤثرات الرأي العام االميركي

 

 :المصالح االقتصادية

ميركي وموقفه من في تكوين الرأي العام األ ساسيًاأ تشكل المصالح االقتصادية حيزًا
و حكام الواليات أو الكونغرس أرئاسية  ،نواعهاأنالحظ في االنتخابات على   .وحةالقضايا المطر

 ،نه تطرح مواضيع خلق وظائف جديدة وخفض الضرائب واستحداث ضرائب جديدةأ ،ومجالسها
وقضايا  ،جور والخدمات الطبية والتأمينات االجتماعيةأو عالوات على الرواتب والحد األدنى لأل

 . حزاب المتنافسةأو بين األبعادهم بين المتنافسين فرديا إل وأسي لجذب الناخبين ساأكعامل  ،بيئية
و مناطق أالتي تشمل مدن  ،المناطقية إلىالجماعية  إلىتتدرج المصلحة االقتصادية من الفردية 

 .لمصالحها وتسحب مواقف التأييد والرفض على الجماعات طبقًا ،و واليات بكاملهاأ

 

 

 



 

44 
 

 :العامل الديني 

افية واالجتماعية في المجتمع يعتبر تأثير الديني في السياسي من الثوابت السياسية والثق
ستاذ في مجلس العالقات األ( 11) لوالتر راسيل ميد ،"بالد اهلل"ورد في كتاب   .األميركي
 كان الدين دائمًا" :الواسعة االنتشار ملخصا عنه "فيرزأفورين "والذي نشرت مجلة  ،الخارجية

مة ويساعد على األالدين يحدد سلوك   .يات المتحدة سياسة وهوية وثقافةرئيسية في الوالقوة 
على الطريقة التي تتصدى فيها لألحداث الواقعة ما وراء  ويؤثر ،ميركا حول العالمأفكار أتشكيل 
 أن عليهم واجب تعميميمانهم ، وإنفسهم كشعب مختارإحساس األميركيين بأن الدين هو إ . الحدود

لكن  ،ميركيين يؤمنون بذلكأنه بالطبع ليس كل األويضيف "  .نحاء العالمأميركية في القيم األ
في السنوات   .دارة في الداخل والخارجأجل فرض نفوذها على سلوك اإلنسبة المؤمنين كافية من 

ع عدد فيما تراج ،اكتسبت معظم تيارات المحافظين البروتستانتيين الكثير من المؤيدين ،خيرةاأل
الدين في السياسة  محاولة لفهم تأثير ةيأن إ  .يين البروتستانتيين وضعف اتجاههمالليبيرال

  .نجيليين المحافظينو اإلألقاء نظرة معمقة على صعود البروتستانتية المحافظة إالخارجية تتطلب 
ير سرائيل ودعمهم غ، بسبب التصاقهم بإ"المسيحيين الصهاينة"ويطلق البعض عليهم لقب 

 .يمان دينيإمن  نطالقًاا ،المحدود لها

مدرسة في الفكر  إلىوينتمون  ،نجيلية غالبية كبيرةأتباع الكنيسة اإليشكل البروتستانت من 
الحرفي لنصوص  وهي تعتمد التفسير، الديني المسيحي تشكلت معالمها في القرن التاسع عشر

تقع المرحلة الراهنة في  ،مراحلسبع  إلىريخ وتقسم التا ،(ن القديم والجديدالعهدي) الكتاب المقدس
ويحكم العالم  ،خرىأالتي يظهر فيها المسيح مرة  ،عتاب السابعة واألخيرةأنهاية السادسة وعلى 

هي األساس  ،ن فكرة ظهورالمسيحإ  .بعد أن ينتصرعلى الدجال في معركة أرماجدون ،ألف سنة
ن أوتؤكد  ،وتعتقد بأن الظهور بات وشيكًا  .ياالقضا حولها باقي وتدور ،في معتقد هذه المدرسة

صاحب أكثر الكتب شهرة في  ،"هال لندسي"ـل طبقًا، وأن هذا الجيل ،العالم يعيش عصر الظهور
يضا بأنه تسبق ذلك عالمات تهيئ أوترى  . خر جيل قبل الظهورآهو ، هذا الموضوع

 ،ولذلك . في الكتاب المقدسوحروب أشير لها ومنها حدوث كوارث  ،به لظهورالمسيح  وتبشر
بل يفرحون بها  آسيها،تباعها على التخفيف من مأيساعد  حداث الاأل فعندما تحصل مثل هذه

وهم   .نها في نظرهم تبشر بقرب الظهور الثاني الذي ينتظرونه بفارغ الصبرأل ويسعدون
 ،كارثة تسونامي وعندما حدثت . اقترب الظهور ،حجمها يعتقدون بأنه كلما كثرت الكوارث وكبر

رأوا فيها إحدى الكوارث الكبرى التي أشار إليها الكتاب المقدس من غير  ،سيآوما تالها من م
 .ن ينص عليها صراحةأ

هتمتتتتتام وال االمعانتتتتتاة البشتتتتترية بعتتتتتدم    إلتتتتتىينظرالمستتتتتيحيون المحتتتتتافظون الصتتتتتهاينة   
لحتتترب علتتتى يشتتتجعونها كمتتتا شتتتجعوا ا و ،ويعتبتتترون الحتتتروب متتتن عالمتتتات الظهتتتور    .مبتتتاالة

رؤيتتتتا "نهتتتتم وجتتتتدوا نبتتتتوءة لهتتتتا فتتتتي كتتتتتاب أبتتتتل زعمتتتتوا  ؛(مثتتتتل المحتتتتافظين الجتتتتدد) العتتتتراق
كمتتتا يتتترى   . ثتتتالث متتترات ، العتتتراق إلتتتىحيتتتث تكتتترر ستتتقوط بابتتتل التتتتي يشتتتار بهتتتا     ،"يوحنتتتا

يؤكتتد  ،فتتي بدايتتة اإلحتتتالل األميركتتي للعتتراق     ،هتتؤالء أن متتا حتتدث متتن معتتارك قتترب الفتترات      
تقستتتيم العتتتراق فتتتي إحتتتدى   إلتتتىنتتته إشتتتارة أ وجتتتدوا متتتا يفترضتتتون   .متتتا ورد فتتتي هتتتذا الكتتتتاب 
ولتتتتذلك فهتتتتم اليتتتتوم      ."وصتتتتارت المدينتتتتة العظيمتتتتة ثالثتتتتة أقستتتتام    "عبتتتتارات كتتتتتاب الرؤيتتتتا   

ثالثتتة كيانتتات   إلتتىميركتتي توصتتية بتقستتيم العتتراق    أقتتر الكتتونغرس األ ) يشتتجعون علتتى تقستتيمه  
للجنتتتتة  عنتتتتدما كتتتتان رئيستتتتاً  فكتتتتارهم ، بنتتتتاء ألجتتتتو بايتتتتدن  ،اقترحهتتتتا نائتتتتب التتتترئيس الحتتتتالي   
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المحتتتتافظين  فكتتتتار متتتتع أفكتتتتار  هتتتتذه األوتلتقتتتتي  (. لعالقتتتتات الخارجيتتتتة فتتتتي مجلتتتتس الشتتتتيوخ   ا
 ،بحتتتتاث والجامعتتتتات الكبتتتترىالقتتتتادمون متتتتن مراكتتتتز الدراستتتتات واألوهتتتتم السياستتتتيون  ،الجتتتتدد

المستشتتتترق اليهتتتتودي المعتتتتروف والمستشتتتتار غيتتتتر الرستتتتمي للتتتترئيس    ،والتتتتذي نشتتتتر كبيتتتترهم 
مستتتتتتقبل الشتتتتترق  -تنبتتتتتؤات" فتتتتتي التستتتتتعينات كتابتتتتتًا ،ني برنتتتتتارد لتتتتتويسجتتتتتورج بتتتتتوش الثتتتتتا

 كمتتتتتا أنهتتتتتم ال  .، وذكتتتتتر العتتتتتراق بالتتتتتذاتحتتتتتول تقستتتتتيم منطقتتتتتة الشتتتتترق األوستتتتتط" وستتتتتطاأل
ويعتبتتتترون  ،ألنتتتته بتتتترأيهم لتتتتن يتحقتتتتق قبتتتتل ظهتتتتور المستتتتيح  ،يشتتتتجعون علتتتتى تحقيتتتتق الستتتتالم

 التلفزيتتتوني المعتتتروف،  ذلتتتك التتتواعظ  إلتتتىوقتتتد أشتتتار   . الستتتالم بدعتتتة وهرطقتتتة   إلتتتىالتتتدعوة 
ألستتتوأ ولتتتيس  اإن األمتتتور فتتتي المجتمتتتع يجتتتب أن تستتتير نحتتتو     "التتتذي قتتتال   ،بتتتات روبرتستتتون 

ومتتتن   ."لتتتوا علتتتى عتتتدم تتتتأخير رجتتتوع المستتتيح     وأن المستتتيحيين يجتتتب أن يعم  ،األحستتتن إلتتتى
حتتتالل الستتتالم  فهتتتم ال يهتمتتتون بمتتتا تقتتتوم بتتته األمتتتم المتحتتتدة متتتن محتتتاوالت إل        ،هتتتذا المنطلتتتق 

 .يضًاأكما ال يهتم بذلك المحافظون الجدد  تمامًا ،اعاتوتسوية النز

القضتتتتايا السياستتتتية واالجتماعيتتتتة مثتتتتل نظتتتترتهم   إلتتتتىينظتتتتر البروتستتتتتانت المحتتتتافظون  
ن جمتتتتع اليهتتتتود فتتتتي أيعتبتتتترون فهتتتتم  . ستتتترائيلياإل -ومنهتتتتا النتتتتزاع العربتتتتي ، الكتتتتوارث إلتتتتى

بتتتتدأوا بالعمتتتتل علتتتتى  وقتتتتد . ستتتترائيل عالمتتتتة متتتتن عالمتتتتات الظهتتتتورإنشتتتتاء دولتتتتة إفلستتتتطين و
الجمعيتتات والمنظمتتات  متتن ختتالل  ، بتتل حتتتى  متتن قبتتل    ،تحقيتتق ذلتتك منتتذ القتترن التاستتع عشتتر     

يعملتتون علتتى هجتتترة    نزالتتتويومتتا   ،وبعتتتد إنشتتاء دولتتة إستتترائيل ازداد نشتتاطهم    . التتتي أنشتتأوها  
 ،وهتتتتم يغتتتترون متتتتن يتتتتتردد فتتتتي الهجتتتترة إليهتتتتا بالمتتتتال والمستتتتاعدات     ،إستتتترائيل إلتتتتىاليهتتتتود 

 وهتتتم يؤكتتتدون دائمتتتًا  .لقتتتب المستتتيحيين الصتتتهاينة بستتتبب دورهتتتم فتتتي هجتتترة اليهتتتود  واكتستتتبوا 
، ستتتترائيل متتتتن دون قيتتتتد أو شتتتترط   إجانتتتتب  إلتتتتىعلتتتتى ضتتتترورة وقتتتتوف الواليتتتتات المتحتتتتدة     

 إلتتتىويعتقتتتدون بتتتأن التتترب يبتتتارك الواليتتتات المتحتتتدة ألنهتتتا تستتتاند إستتترائيل وتستتتاعدها وتقتتتف     
يتتتتراه بتتتتاقي   علتتتتى عكتتتتس متتتتا  ،هلل المختتتتتارزالتتتتوا شتتتتعب ا  ويؤكتتتتدون أن اليهتتتتود متتتتا  ؛جانبهتتتتا

  .شتتتتتعب مغضتتتتتوب عليتتتتته ألنتتتتته رفتتتتتض المستتتتتيح   ن اليهتتتتتودأالمستتتتتيحيين التتتتتذين يعتقتتتتتدون بتتتتت 
ستتتترائيل إويعتبتتتترون الفلستتتتطينيين التتتتذين يناضتتتتلون ضتتتتد اإلحتتتتتالل أعتتتتداء للتتتترب ويطتتتتالبون    

التتتترئيس  ،"رمتتتتيأديتتتتك "كمتتتتا أن  . لحتتتتاق األراضتتتتي المحتلتتتتة بهتتتتاإباستتتتتعمال القتتتتوة ضتتتتدهم و
 ،بتتترر فتتتي مقابلتتتة تلفزيونيتتتة التطهيتتتر العرقتتتي ضتتتد الفلستتتطينيين   ،بق لألغلبيتتتة الجمهوريتتتةالستتتا

عتبتتتتر ا ،مثتتتتل روب ريتشتتتتارد  ،وبعضتتتتهم  (.13) التتتتدول العربيتتتتة  إلتتتتىتتتتترحيلهم  إلتتتتىودعتتتتا 
مثتتتتل ديفيتتتتد هانتتتتت    ،وبعضتتتتهم؛ "العمتتتتاليق"ختتتترون اعتبتتتتروهم متتتتن   آالفلستتتتطينيين أجانتتتتب و 

 .وجودهم أساسًا أنكروا ،ومؤخرا نيوت غينغريتش( 13)

فقتتتتد قتتتتال بتتتتات روبرستتتتتون  ؛ستتتتالمستتتتبتمبر، كثتتتترت انتقتتتتاداتهم لإل/ يلتتتتول  أ 11بعتتتتد و
وإن األميتتتركيين المستتتلمين شتتتكلوا   ،تتتتدمير العتتتالم إلتتتىإنتتته ديتتتن عنيتتتف ويتتتدعو  " عتتتن اإلستتتالم

ضتتتترب  إلتتتتىوهتتتتم يتتتتدفعون اإلدارة األميركيتتتتة    ."تتتتتدمير الواليتتتتات المتحتتتتدة خاليتتتتا إرهابيتتتتة ل
ستترائيل متتن النيتتل   إأن تكتتون حتتدود   يضتتًاأنهتتم يريتتدون  إ  .تعلتتن العتتداء إلستترائيل  إيتتران ألنهتتا  

 إلتتتىلنستتتلك أعطتتتي هتتتذه األرض متتتن النيتتتل  : )طبقتتتا لمتتتا ورد فتتتي ستتتفر التكتتتوين ، الفتتترات إلتتتى
 ،بتتتل يعتبتتتر بعضتتتهم ، ولتتتذلك يرفضتتتون فكتتترة األرض مقابتتتل الستتتالم   (. النهتتتر الكبيتتتر الفتتترات 

كمتتتا يتتتدعون  . امرة عالميتتتة لستتترقة أورشتتتليم متتتن اليهتتتودعمليتتتة الستتتالم متتتؤ، مثتتتل مايتتتك ايفتتتانز
األقصتتى كتتي يبنتتى مكانتته الهيكتتل الثالتتث حتتتى يتتؤدي فيتته المستتيح فريضتتة           هتتدم  المستتجد  إلتتى

يقتتتول ارفنتتتغ بكستتتتر إنتتته قبتتتل حتتترب أرماجتتتدون فتتتإن الهيكتتتل ستتتيبنى فتتتي حياتنتتتا       . األضتتتاحي
صتتتابة إ( 12) تستتتوناعتبتتتر بتتتات روبر   .مكتتتة إلتتتىوإن مستتتجد قبتتتة الصتتتخرة يجتتتب أن يؤختتتذ   
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 ،نآلا إلتتتتىستتتترائيل الستتتتابق بتتتتالمرض التتتتذي لتتتتم يفتتتتق منتتتته    إرئتتتتيس وزراء  ،رئيتتتتل شتتتتارونآ
قستتتتتم أرض التتتتترب وأنتتتتتا أقتتتتتول الويتتتتتل ألي رئتتتتتيس وزراء  " ألنتتتتته كمتتتتتا يقتتتتتول لهيتتتتتًاإ عقابتتتتتًا

مثتتتل هتتتذا متتتن أجتتتل أن يرضتتتي اإلتحتتتاد األوربتتتي واألمتتتم المتحتتتدة أو        إلستتترائيل يتختتتذ قتتتراراً  
وتتواجتتتتتد غالبيتتتتتة المستتتتتيحيين المحتتتتتافظين فتتتتتي الواليتتتتتات      ".األميركيتتتتتةالواليتتتتتات المتحتتتتتدة  

وهتتتم ينشتتترون فكتتترهم متتتن ختتتالل    ،المتحتتتدة األمريكيتتتة حيتتتث يبلتتتغ عتتتددهم عشتتترات الماليتتتين   
لتتة إعالميتتة ضتتخمة يحركهتتا عتتدد كبيتتر متتن المنشتتورات ومتتا يقتتارب متتن ألفتتي محطتتة راديتتو           آ
 !.ذاعية ومئتين وخمسين محطة تلفزيونيةإ

ي تفكير أوهي ما تزال شديدة النفوذ وتحبط  ،سرائيلرزالقوى الدينية المؤيدة إلأبهذه هي 
ية مذهلة تكاد تهيمن على عقول عالمإمنطلقة من عقيدة دينية وقدرات  ،بعملية السالم في فلسطين

 إلىاع هذه الجماعة تبأوصل العديد من   .كيين إلسرائيلميراألميركيين وتتجاوز تأييد اليهود األ
عالن في اإلولم يتردد  ،منهم وكان الرئيس السابق جورج بوش الثاني واحدًا ،دارةنغرس واإلالكو

 ،سرائيلي مع عقيدته الدينيةاإل -وكان يطابق سياسته تجاه النزاع العربي   !ن اهلل اختاره للرئاسةأ
مل نها ال تحأوهو متأكد  ؛بعد مخاض عسير ،صدار خريطة الطريق لتسوية النزاعإ إلىوعمد 

   .بغض النظرعن عدم عدالتها ،ية صيغة تنفيذيةأ

 ،وسطسة الواليات المتحدة في الشرق األسطوري الخرافي على سيايهيمن هذا التفكيراأل
هذا   .سيا وباقي دول العالمآوروبا وأفيما نرى البراغماتية تسيطر على منهج العالقات مع 

ال عندما تشعر الواليات إحسم حقيقي  إلىن يصل أالتزاوج غير الطبيعي في التفكير ال يمكن 
؛ لكن الواقع مرير  .ذا تصدى لها العرب والمسلمونإ وخصوصًا ،المتحدة بالضرر من سياستها

وال تتساءل عن مصير الشعب  ،سالمية تتبع سياستها من دون نقاشفمعظم الدول العربية واإل
كتراث لما يعانيه إويبدون عدم  ،لسالمية في القدس والخليدسات اإلوال  عن المق ،الفلسطيني

تبسط هذه القوى   .عمال التهويد المستمرة في القدسأالفلسطينيون من قمع وهيمنة عنصرية ومن 
ينتمون  ن اتباعها هم تقليديًاأنفوذها على السياسيين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي رغم 

 .محافظًا باعتباره حزبًا ،يديولوجيًاأليهم إقرب األكونه  ،الحزب الجمهوري إلى

الذي يسيطر على سياسته التفكير  "الشاي"ومنها حزب  ،انطلقت بعض القوى المحافظة
المصلحة االقتصادية والوطنية األميركية فوق االعتبارات  لتضع ،المحافظ المتشدد المصلحي

ى ذلك في سياسة يتجل  .أنا نشهد غلبة المصلحة على األيديولوجيابد ،عند هؤالء  .األيديولوجية
حاكم والية تكساس والمرشح  ،ومنهم ريك بيري ،وقفها إلىالمساعدات الخارجية التي يدعون 

، بما في نهاء المساعدات الخارجية وتصفيرهاإ إلىالذي دعا  ،الرئاسي عن الحزب الجمهوري
فيما   .وتسبب بحملة شعواء عليه من المسيحيين الصهاينة،  (16)سرائيل ذلك  المساعدات إل

أجل تقديم االستدانة من الصين من  ،ناتور ميت رومنييالس ،خرانتقد المرشح الجمهوري اآل
بقوانين الهجرة حتى  ،مثل جميع القوى اليمينية ،ويتشدد المحافظون  .(15)المساعدات لغيرها 

مما  ،للهجرة متشددًا سنت قانونًا ،التي يسيطر عليها المحافظون المتشددون ،ريزوناأن والية أ
 .حكام الدستورأعادة النظر به كونه يخالف إحدا بالمحكمة الفدرالية 
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 :المصالح السياسية

، فيما تشكل يتنازع النفوذ السياسي في الواليات المتحدة الحزبان الجمهوري والديموقراطي
قليات صغيرة ال يتسنى لها دخول المجالس التمثيلية في كونغرس الواليات أخرى األحزاب األ

 .كونغرس الواليات المتحدةو

 ممثاًل ،الرئيس فرانكلين روزفلت دوفي عه 1931م منذ عا ،صبحأالحزب الديموقراطي 
 ،لسياسة تدخل الحكومة في االقتصاد ومؤيدًا ،للنقابات العمالية وداعمًا ،للتيارات الليبيرالية

قراطيون في ح الديمويتسام ،على الصعيد االجتماعي  .باألفكار التقدمية المتحررة ومرتبطًا
أكثرية السود ينتمي   .من ليبيراليتهم انطالقًا ،جهاض والشذوذ الجنسي وزواج المثليينمسائل اإل

سود في تاريخ أول رئيس أوصل أالحزب الديموقراطي الذي  إلى ،اليهود وخصوصًا ،قلياتواأل
 .الواليات المتحدة

يركز على تكافؤ الفرص  ؛ةما الحزب الجمهوري فهو حزب محافظ وحزب الرأسماليأ
مثل  ،قوانين تحد من الروابط العائلية ةيأويرفض  ،والمساواة والحفاظ على العائلة وتماسكها

عارض الحزب   .ويرفض زيادة الضرائب وتدخل الحكومة في االقتصاد ،زواج المثليين
لة في هذا نها تدخل الدوأوباما، ألالجمهوري بشدة خطة الضمان الصحي التي قدمها الرئيس 

 .واستطاع الديموقراطيون تمريره بصعوبة بالغة ،القطاع

بينما رفضها  ،ن الحزب الديموقراطي كان يؤيد العبوديةأن نذكر أمن المهم  ،تاريخيًا
هلية بين الشمال والجنوب أساسية في نشوب الحرب األوكانت هذه المسألة    .الحزب الجمهوري

براهام إوكان الرئيس  ،و الفدراليينأحسمت لصالح الشمال  والتي ،واخر القرن التاسع عشرأفي 
برز شخصيات الحزب الجمهوري أمن  ،تحرير العبيدفي الذي يعود اليه الفضل  ،لنكولن

 .التاريخية

 .فيما يتخذ الحزب الجمهوري الفيل ،له يتخذ الحزب الديموقراطي الحمار شعارًا 

 

 :و الدعاية والترويجأالبروباغاندا 

 :ي كما يليبشكل مبدئياسة الداخلية تتوزع معسكرات الحزبين في الس

الحزب الديموقراطي العمال ومحدودو الدخل واألقليات من السود  إلىينضم  ،بشكل عام 
الحزب  إلىبينما ينضم   .سبانيين والفقراء واليساريون والليبيراليون والتقدميون المتحررونواإل

وكل  ،لرأسماليون والصناعيون ورجال المصارف والمالالجمهوري المحافظون والمتدينون وا
احترام الدستور والقيم نها تتفق على أال إ ،يديولوجيا بين الفريقينوتختلف األ  .من يتبعهم

 .لتزام بالمثل والقوانيناألميركية واال

من يملك   .ميركيةفي الحياة السياسية األ أساسيًا عالم وجماعات الضغط دورًايلعب اإل
لكترونية لفزيونية والصحف والمواقع اإللذلك نالحظ كثافة المحطات الت ؛الم يملك القرارعاإل
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ا تبرز العالقة المتشابكة وهن ،عالناتتتمول وسائل اإلعالم من اإل  .لمختلف الجماعات السياسية
ذاعية إ وأمحطة تلفزيونية  ةيال يمكن أل  .عالن في بلد يعتمد الشفافية والمساءلةبين اإلعالم واإل

عالنات التي يتحكم بها عم مالي من واردات اإلن تستمر من دون دألكتروني إو موقع أو صحيفة أ
ي الشركات الكبرى أ ،عالمية تحت هيمنة المموللذلك تقع الوسائل اإل  .اللوبي الصناعي المالي

 . مالية الالزمةي بالموارد الأ ،عالنات، وتمده باإلما يناسبها من الوسائل العمالقة التي تختار
عالم بما يتناسب مع مصلحة القوى في اإلخرى أغفال إخبار وأبراز إنرى ظاهرة  ،ومن هنا
 ةيأثارة إالستقالة عند ا إلىودفع بعضهم  ،عالم رؤساء جمهوية ووزراءحاصر اإل  .الممولة
أن لفت والم  .عالم تجعل منه قوة ال يستهان بهاإن الحرية المطلقة لإل  .و فضيحةأمخالفة 

باعتباره  ،في الواليات المتحدة ميركية لم تجر مالحقته قضائيًاتسريب وثائق وزارة الخارجية األ
، الذي سرب الملف فيما اكتفت وزارة الدفاع بمعاقبة العريف برادلي ماننغز ،عالميًاإ عماًل

 .  صاحب موقع ويكيليكس ،سانجأجوليان  إلىلكتروني للوثائق اإل

 

 :ارجيةفي السياسة الخ

فات ما نشهد خال ونادرًا ،يتفق الحزبان على المواقف السياسية الخارجية في الغالب،
دارة والكونغرس سياسة الخارجية لقياس المصالح األميركية من قبل اإلتخضع ال  .عميقة بينهما

يديولوجيا عليها من دون ، التي تسيطر األوسط، ما عدا السياسة األميركية في الشرق األمعًا
 ،البرتستانتيون المحافظون وخصوصًا ،تستطيع جماعات الضغط الدينية . حساب للمصالح

دارة أكانت اإلسواء  ،وسطذهم للسيطرة على القرار األميركي في الشرق األاستخدام نفو
تتركز في الحزب نها أمع  ،نها موجودة بين كل القوى السياسيةإ  .أم ديموقراطيةجمهورية 

في تسوية النزاع العربي  ،ولو جزئي ،ي تقدمأدارة تحقيق إ ةيألم تستطع   .الجمهوري المحافظ
مشروع ريغان  إلى 1952رغم تنازالت العرب منذ اتفاقية كامب ديفيد عام اإلسرائيلي،  –

خارطة الطريق ومهمة جورج  إلىوسلو ومفاوضات كامب ديفيد وواي ريفر أومؤتمر مدريد و
نية النافذة تقف ن القوى الدي، ألسرائيلإي ضغط على أنها لم تستطع فرض أكما .  ميتشل

مثل   ،المسألة عادلة تي ضغط مهما كانأجهاض بالمرصاد عبر اإلعالم والكونغرس إل
 .المستوطنات

موقف الواليات المتحدة يديولوجيا الدينية على المصالح هو ال على تغليب األبرز مثأ
ي اعتداء إيران ألم تتعرض الواليات المتحدة من ل  .كثر من ثالثين سنةأيران منذ المعادي إل

خسرت  ،مثاًل ،في فيتنام  .أفرجت عنهم سالمينسوى احتجاز عناصر السفارة لمدة سنة ثم 
وهي  ،الف الجرحىآلف قتيل ومئات أكثر من خمسين أالواليات المتحدة في حربها مع هذا البلد 

فهي ما تزال دولة حليفة للواليات المتحدة  ،كستانما  باأ.  اليوم تقيم عالقات عادية بل جيدة معها
 ،رهابية داخل الواليات المتحدةإفغانستان ونفذ عمليات أن تنظيم القاعدة انطلق من حليفتها أرغم 

ما تزال الواليات المتحدة تقدم   .من لزعيم القاعدة بن الدنأن باكستان كانت المالذ اآلوتبين 
على خلفية غارات  ن العالقات بين البلدين تشهد توترًاألرغم على ا)مساعدات سنوية لباكستان 

، لكن العداء يران مثل فيتنام وال هي مثل باكستانإلم تكن   .(الطائرات األميركية على المدنيين
والذي ال تتسامح به الجماعات الدينية الضاغطة  ،سرائيلإميركي ناتج عن موقفها المتشدد من األ

ن ، ألال استجابة لضغوط هذه الجماعاتإوما غزو العراق   .لتمرد عليهاي سياسي باأوال يغامر 
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ن تكون دولة أالعراق دولة تمتلك قدرات بشرية وموارد طبيعية من نفط ومياه وطبيعة تمكنها 
سلحة أمثل حيازة  ،جرى تلفيق تهم  .إسرائيلعلى  حقيقيًا مؤثرة في المنطقة قد تشكل خطرًا

لقد تكبدت الواليات المتحدة   .جل غزو هذا البلد وتدميرهأمن  ،مع القاعدةالدمار الشامل والتعامل 
وكل ذلك لمصلحة جماعات المسيحيين المتشددين  ،في العراق خسائر استراتيجية كبيرة

 . ومعتقداتها الغيبية

 

  استنتاج

ن يديولوجيا بمعظمها متأتي األ  .لوجيا والمصالح تتشكل السياسة األميركيةيديوبين األ

أثير مذهل الذين يتمتعون بت ،المعروفين بالمسيحيين الصهاينة ،تأثير البروتستانتيين المحافظين

ن هناك تحالفات وتقاطع مصالح بينها أوال يخفى   .يميركعلى الوسط السياسي واإلعالمي األ

تنطلق المصالح   .الية الذي يعرف باالستابلشمنت األميركيوبين المجموعات الصناعية والم

خترق الحزبين السياسيين يديولوجيا الدينية وتصناعيين والماليين لتتوافق مع األاالقتصادية لل

، والكونغرس مهما كان انتماؤها ،دارةإرغام اإلجل أمن  ،الجمهوري والديموقراطي ،الوحيدين

ة ها السيطرة الكاملفقادإوذلك ب ،دارةيحرص هذا التحالف على تكبيل اإل  .على تنفيذ مصالحها

فقد  ،ومؤخرًا ؛دارة والكونغرس معًاأن يسيطر حزب ما على اإلمن النادر   .على الكونغرس

، ي الشيوخ والنوابأباالنتخابات وكان حزبه يسيطر على المجلسين  الذي فاز ،أوباماالرئيس 

خابات النصفية التي جرت السيطرة على مجلس النواب عندما فاز الجمهوريون بالغالبية في االنت

مر نفسه حصل حتى للرئيس جورج بوش الثاني عندما فاز الحزب الديموقراطي األ  .2212م عا

ارات في السياسة دارة في اتخاذ قر،  األمر الذي كبل اإل2222بالغالبية في االنتخابات النصفية 

والتي يضعها البعض  ،ما يشبه الظاهرة إلىعرضناه يتجاوز الصدفة  ن ماإ  .الخارجية وغيرها

 .طار نظرية المؤامرةإفي 

وارتباطها بمصالح  ،ن حقيقة هيمنة المتشددين الدينيين على الحزبين ليست قابلة للشكإ

لذلك سوف تبقى  ؛عالم واضح، وتمويلها لوسائل اإلالمجموعة االقتصادية والمالية شبه مؤكد

البحث عن  إلىا يدفعه لم اقتصادي بالغأن تشعر بأ إلىالواليات المتحدة محكومة من هذا المثلث 

عالم والنشاطات السياسية دا واإلتبقى البروباغان ،ذلك الزمن إلىولغاية الوصول   .مصالحها

ة طار المتشددين الدينيين والحرص على كسب رضاهم ومصالح المجموعإللحزبين تعمل ضمن 

    .عالم للعمل لمصلحتهااالقتصادية التي تمول وسائل اإل
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