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الو�سع ال�سيا�سي:

ا�ستمرار القطب الأوحد اأم بروز التعددية القطبية

تختلف نظرة ال�سيا�سيني واملحللني اإىل النظام العاملي القائم , اإذ يرى البع�س اأنه نظام اأحادي 

القطبية منذ اإن�سائه واأن الواليات املتحدة ما زالت قائدة العامل تتحكم مب�سريه, وال يعرياهمية 

االأحداث  معظم  البع�س  هذا  ويعزو  موؤخراً.  االأمريكية  ال�سيا�سة  �سهدتها  التي  للرتاجعات 

, من �سمن تف�سرياته  والتطورات اإىل رغبة اأمريكية يف حدوثها ولكن االآليات تغريت, ويف�سرّ

اأمريكيًا.  مم�سوكة  االأمور  واأن  االأمريكي  التخطيط  وفق  يجري  باأنه  العربي  الربيع  للأحداث, 

ى جديداً قد انتهى اأوهو  يف املقابل يعترب البع�س االآخر اأن النظام العاملي اأحادي القطبية امل�سمَّ

العامل مل�سلحة قوى  املتحدة ترتاجع كقوة عظمى وحيدة يف  الواليات  واأن  النهاية  �سفري  على 

اأخرى, واأن نفوذها  تراجع فعًل, ويعزو ذلك اإىل احلروب التي خا�ستها وتخو�سها يف العراق 

واأفغان�ستان واحلرب �سد االإرهاب والتي جاءت نتيجتها على غري ما ي�ستهيه القادة االأمريكيون, 

فكانت اإما الهزمية, اأو عدم الن�س, اأو عدم حتقيق االأهداف. ال تبدو هاتان النظرتان متعار�ستني 

متامًا الأن ثمة تقاطعات معينة ت�سهدها ال�سيا�سة االأمريكية, فهي �سارمة وقاطعة جتاه دولة مثل 

ايران, واأقل ح�سمًا يف كوريا ال�سمالية, ومت�ساهلة ومتخبطة يف باك�ستان. ولكي نحدد ما اذا 

كان النظام العاملي اأحادي القطبية ما زال قائمًا, اأو اأنه يرتنرّح ويذوي علينا اأن نعر�س ملظاهر قوة 

هذا النظام واأين اأ�سبحت يف خ�سمرّ التطورات املت�سارعة يف غري مكان يف العامل. 

يف عام 1992 وبعد تفكك االحتاد ال�سوفياتي اأعلن الرئي�س االأمريكي جورج بو�س االأول 

بداية النظام العاملي اجلديد اأُحادي القطبية والذي اأ�سبحت فيه الواليات املتحدة القوة العظمى 

الوحيدة يف العامل. انفردت اأمريكا بال�سلطة الدولية وبداأت ت�سلك �سلوكًا �سبيهًا باالإمرباطورية 

لت وزارة اخلارجية االأمريكية واملوؤ�س�سات  الرومانية مع فوارق التطورات احل�سارية. وقد حتورّ

القرار  اإىل مركز ل�سناعة  الدفاع  ا�ستخبارات واأمن قومي وا�ستخبارات وزارة  لها من  املكملة 

معظم  يف  واقت�سادية  و�سيا�سية  جغرافية  ترتيبات  واإجراء  ومعاجلتها,  االأزمات  وخلق  الدويل, 

اأنحاء العامل.مل ت�سكل نهاية االحتاد ال�سوفياتي �سمانة للواليات املتحدة من اأجل بقائها كقوة 
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وحيدة يف العامل ف�سعت ل�سل�سلة خطوات من اأجل اإكمال الهجوم على وريث االحتاد ال�سوفياتي اأي 

االحتاد الرو�سي. كما اأن رد الفعل االأوروبي على نفوذ الواليات املتحدة الذي متثل بتعزيز اأوا�س االحتاد 

االأوروبي واإن�ساء منطقة عملة جديدة هي اليورو تناف�س الدوالراالأمريكي, وحفز االأمريكيني على التنبه 

ات ا�ستكمال  اإىل ما قد ُيحدثه توحيد العملة االأوروبية من خماطر اقت�سادية تاأتي من حلفائها. واأبرز موؤ�سرّ

ال�سيطرة االأمريكية على العامل هي:

 - الهيمنة على الأمم املتحدة 

 �سملت الهيمنة االأمريكية كل منظمات االأمم املتحدة وخ�سو�سًا جمل�س االأمن. وا�ستخدمت الواليات 

املتحدة املنظمة الدولية واأجهزتها من اأجل اإيجاد قاعدة قانونية دولية لتدخلتها وحروبها واإجراءاتها 

ومواقفها ال�سيا�سية من جممل االأزمات العاملية. اإن االلتزام بالقانون الدويل هو قاعدة قانونية واأخلقية 

طاملا ا�ستخدمتها الواليات املتحدة بعد نهاية احلرب الباردة. واإىل جانب ا�ستخدامها حلق الفيتو الذي 

الدول  على  �سغوطًا  املتحدة  الواليات  تفر�س  االأمن,  جمل�س  يف  دائمًا  ع�سواً  كونها  اأ�سًل  به  تتمتع 

فلكها  يدور يف  قرار ال  اأي  �سيا�ستها ومنع �سدور  تتما�سى مع  التي  القرارات  اأجل مترير  االأع�ساء من 

الدائمني  االأع�ساء  الدول  انكفاء  ب�سبب  االأمن  باالأمور يف جمل�س  املتحدة  الواليات  ال�سيا�سي. ومت�سك 

عن معار�ستها, مثل ال�سني ورو�سيا, وخ�سوع معظم االأع�ساء غري الدائمني, فيما متار�س �سغوطًا كبرية 

على الدول االأع�ساء يف اجلمعية العامة من اأجل ت�سكيل غالبية حتتاج اإليها تو�سيات اجلمعية وقراراتها. 

 - اإنهاء جمموعة دول عدم النحياز

ت�ساعد  من  م�ستفيدة  يوغو�سلفيا  انهيار  بعد  البلقان  الو�سع يف  ترتيب  املتحدة  الواليات  اأعادت   

ج التدخل االأمريكي من التدخل ال�سيا�سي لتق�سيم  املنطقة اإىل دول �سغرية ح�سب  ال�سعوراالإثني.وقد تدررّ

ذاكرة  واإنهاء  الدول  هذه  وا�سعاف  ال,  اأم  الدولة  مقومات  متتلك  كانت  اإذا  النظرعما  بغ�سرّ  اإثنيتها, 

يوغو�سلفيا التي كان لها دور اأ�سا�سي يف النظام العاملي ال�سابق من خلل جمموعة دول عدم االنحياز 

�سد  دولية  �سغط  قوَة  الباردة,  احلرب  فرتة  يف  اأي  الثمانينيات,  حتى  اخلم�سينيات  منذ  �سكلت  التي 

الواليات املتحدة. وعمدت اأي�سًا اإىل اإدخال قوات االأمم املتحدة با�سم »قوة احلماية الدولية« لتكري�س 

التق�سيم وحمايته حتت �سعار حماية املدنيني من املجازر التي اأعادت اإىل الذاكرة احلرب العاملية الثانية 

وجمازرها واأثارت خماوف من اأن تتجدد يف اأوروبا التي يحفل تاريخها بالنزاعات بني دولها.انطلقت 

�سارة النزاعات الطائفية واالإثنية داخل كل مناطق يوغو�سلفيا ال�سابقة اإىل اأن تكتلت كل جمموعة اإثنية 

كان  كثرية  اأحيان  يف  لكنه  حبيًا  االنق�سام  كان  االأحيان  بع�س  ويف  بها.  خا�سة  دولة  بناء  اإىل  و�سعت 

متثل  االأطل�سي  �سمال  املتحدة وحلف  الواليات  من  ع�سكري  تدخل  اإىل  عام 1999  وو�سل  دمويًا. 

تبقى من  ما  واإنهاء  وا�ستقلله  اإقليم كو�سوفو  انف�سال  يوغو�سلفيا حلني �سمان  يف ق�سف جوي على 
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حلم الدولة القوية املهيمنة يف البلقان. وهكذا انف�سلت كو�سوفو بالقوة الع�سكرية االأطل�سية وحلقتها 

جمهورية اجلبل االأ�سود باإخراج دميوقراطي نتيجة ال�ستفتاء, حتى اقت�ست يوغو�سلفيا على �سبيا. ومت 

تغيرينظامها بالقوة واقتيد الرئي�س اليوغو�سليف ال�سبي ميلو�سوفيت�س اإىل املحاكمة الدولية.

- �سبط انت�سار الأ�سلحة النووية

ال�سوفياتي واأن  انهيار االحتاد  النووية بعد  االأ�سلحة  انت�سار  اأن ت�سبط  املتحدة  للواليات   كان ال بد 

د بها االأمن الدويل.مل ت�سع طبعًا اإىل نزع �سلح رو�سيا النووي  ت�سمن عدم وقوعها باأيد غري م�سوؤولة تهدرّ

الأن رو�سيا دولة كربى ورثت االحتاد ال�سوفياتي وقوته ومكانته الدولية وال يعقل اأن يطلب منها مثل هذا 

االأمر, فقد توجهت اإىل اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة التي كانت متتلك على اأرا�سيها اأ�سلحة نووية 

مدريد  يف  ُعقد  اأيار1992   23 ويف  وكازاخ�ستان.  البي�ساء  ورو�سيا  اأوكرانيا  وهي  ل�سيادتها  تخ�سع 

اجتماع وقع خلله زعماء هذه الدول باالإ�سافة اإىل الواليات املتحدة ورو�سيا اتفاقية تهدف اإىل حتويل 

. اأ�سرّت اأوكرانيا يف البداية على 
)1(

الدول الثلث من دول نووية اإىل دول غري نووية يف اأق�س وقت ممكن

االحتفاظ بقوتها النووية لكن الرئي�س ليونيد كو�سما متكن عام 1994 من اقناع الربملان بالتخل�س من 

اآنذاك بيل كلينتون مب�ساعدة قيمتها 200 مليون دوالر  الرئي�س االأمريكي  1800 راأ�س نووي وكافاأه 

)2(
»التخاذه خطوات نحو حترير االأ�سواق وللتخل�س من االأ�سلحة النووية«.

-ا�ستيعاب اأوروبا ال�سرقية

يف اأوروبا اأ�سعت الواليات املتحدة اإىل ا�ستيعاب دول اأوروبا ال�سقية واأدخلت معظمها يف حلف 

�سمال االأطل�سي وجرت ت�سوية النزاع الت�سيكي- ال�سليف بتق�سيم ُحبرّي لت�سيكو�سلوفاكيا اإىل دولتني: 

هما ت�سيكيا و�سلوفاكيا. وقد رمت هذه الدول نف�سها يف اأح�سان الواليات املتحدة التي هيمنت عليها 

وبنت �سيا�سات من خللها وحاولت اأمريكا اأن جتد فيها مناف�سًا اأو متحديًا لدول اأوروبا الغربية القدمية 

التي اأ�سماها وزير الدفاع االأمريكي االأ�سبق دونالد رام�سفيلد اأوروبا العجوز.

-التدخل �سد رو�سيا

من  وخ�سية  بارتياب  رو�سيا  اإىل  تنظر  وبقيت  الرو�سي  الداخل  باجتاه  املتحدة   الواليات  اندفعت 

حماولتها اإعادة بناء دور لها على ال�سعيد االأوروبي والدويل, و�سعت ملحاولة اإ�سعافها ما اأمكنها ذلك, 

وحر�ست على عدم ا�ستعادتها لنفوذها ال�سابق بحيث تبقى وا�سنطن وحدها منفردة يف قيادة العامل. 

كت اال�سطرابات يف جمهوريات  فقد دعمت الواليات املتحدة حركات االنف�سال يف ال�سي�سان, وحررّ

القوقاز االإ�سلمية مثل داغ�ستان وتتار�ستان. ويف اآ�سيا الو�سطى اأقامت الواليات املتحدة روابط وثيقة 

قواعد  واأقامت  كازاخ�ستان(  تركمان�ستان,  قرغيز�ستان,  طاجك�ستان,  )اأوزبك�ستان,  الدول  هذه  مع 
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ع�سكرية وجوية يف اأوزبك�ستان وقرغيز�ستان. وعلى الرغم من التغيري الذي ح�سل يف رو�سيا, واإعلن 

كبرياً  حتديًا  ت�سكل  املتحدة  للواليات  بالن�سبة  زالت  ما  فاإنها  الدميوقراطية,  واعتماد  ال�سيوعية,  انتهاء 

لنفوذها العاملي.

- بني حتييد ال�سني والتحالف معها

ال�سيا�سة  عن  وانكفاأت  ال�سوفياتي  االحتاد  �سقوط  اإثر  هبت  التي  القوية  للعا�سفة  ال�سني  انحنت   

ال�ساملة  االقت�سادية  التنمية  على  ن�ساطها  وركزت  املتحدة  الواليات  مع  علقتها  نت  وح�سرّ اخلارجية 

والتجارة العاملية والدخول اإىل اأكرب عدد ممكن من االأ�سواق العاملية. وتخلت ال�سني عن االإيديولوجيا 

ل�سالح حت�سني معي�سة املواطن ال�سيني وبناء من�ساآت حتتية وا�سعة يف البلد من حمطات كهرباء و�سدود 

املتحدة,  للواليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  ال�سني  تتدخل  ومل  ات�سال.  و�سبكات  ومطارات  وطرقات 

والتزمت ال�سمت يف جمل�س االأمن واملحافل الدولية االأخرى.

مل تكتف الواليات املتحدة بهذه املواقف ال�سينية ففعلت بال�سني مثلما فعلت برو�سيا. فقد تدخلت 

ب�سكل وا�سح يف ق�سية التيبت وا�ستمرت بتقليد ا�ستقبال الرئي�س االأمريكي للداالي الما الزعيم الروحي 

يف التيبت, و�سجعت �سكان تلك املنطقة على املطالبة با�ستقللهم, وح�سلت انتفا�سات عديدة لكن قوى 

االأمن ال�سينية كانت تقمعها ب�سدة. كما �سجعت اأقلية االإيغور الرتكية االأ�سل وامل�سلمة يف اإقليم ت�سينغ 

ت بقوة لهذه االحتجاجات  �سانغ يف ال�سمال على املطالبة بحقوقهم. غري اأن قوات االأمن ال�سينية ت�سدرّ

كما فعلت يف التيبت واأعادت اال�ستقرار للمنطقة. 

اأو  القرار  اآخر ي�ساركها  اأي قطب  العامل من دون  اأن اجلو قد خل للواليات املتحدة يف  بذلك بدا 

يتجاذب معها النفوذ. لكن النزاعات االإقليمية ا�ستمرت ومل تبادر الواليات املتحدة اإىل حلها. واأهم هذه 

النزاعات هو النزاع العربي ـ االإ�سائيلي الذي يوؤرق الروؤ�ساء االأمريكيني, والنزاع بني الهند وباك�ستان 

الرئي�س  اإدارة  �سهدت  الت�سعينيات  اآ�سيا. يف  ا�ستقرار مزمن يف  ي�سكل عامل عدم  الذي  حول ك�سمري 

بيل كلينتون خرقًا كبرياً يف النزاع العربي ـ االإ�سائيلي ومتثل يف التو�سل اإىل اتفاق اأو�سلو بني »اإ�سائيل« 

ومنظمة التحرير الفل�سطينية والذي كان ياأمل منه �سانعوه اإنهاء هذا النزاع القدمي واإحلل ال�سلم الدائم 

مبا  واالكتفاء  االتفاق  هذا  لبنود  اجلدي  التنفيذ  عن  »اإ�سائيل«  متنرّع  اأن  اإال  االأو�سط.  ال�سق  منطقة  يف 

يلبي م�سلحتها ال�سيا�سية واالأمنية وغياب اأي ن�س وا�سح , وكرثة الن�سو�س امللتب�سة , وتاأجيل الق�سايا 

االأ�سا�سية, وهي احلدود والقد�س واللجئني, اأفقد هذا اخلرق املزعوم قيمته ال�سيا�سية, وباتت اتفاقات 

اأو�سلو مواد خلفية فل�سطينية - فل�سطينية اإ�سافة اإىل النزاعات الفل�سطينية االإ�سائيلية امل�سلحة املتجددة. 

ومل يحقق وجود �سلطة فل�سطينية على جزء من اأر�س فل�سطني اأهداف ال�سعب الفل�سطيني الأن ال�سلطة 

كانت مكبلة اأمنيًا و�سيا�سيًا واقت�ساديًا. ومل تتحمل »اإ�سائيل« اأي مظهر من مظاهر الدولة الفل�سطينية, 

لت ال�سلطة اإىل جمموعة اأجهزة  رت بع�سها و�سعان ما حتورّ ال احلكومة ال املطار وال املرفاأ, فاألغتها ودمرّ

اأمنية وخدماتية حتت الهيمنة االإ�سائيلية.
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اإذا كانت الواليات املتحدة قد اعتربت اأن التو�سل اإىل حل مل�سكلة اأيرلندا ال�سمالية بوا�سطة موفدها 

جورج ميت�سل اأو حل م�سكلة جزر تيمور ال�سقية واأندوني�سيا اإجنازا دوليًا فاإن واقع احلال ي�سري اإىل اأن هذه 

النزاعات لي�س لها امتدادات تاريخية وثقافية وح�سارية ودينية مثل النزاع العربيـ  االإ�سائيلي, ولي�س لها 

ق القطب االأوحد اإجنازه التاريخي  اأي�سًا االأهمية اال�سرتاتيجية مثل النزاع حول ك�سمري. لذلك مل  يحقرّ

اأمريكا حيث تتخذ مواقف منحازة للكيان ال�سهيوين من  املطلوب وال�سبب هو تركيبة ال�سلطة داخل 

دون اأي اعتبار للقوانني الدولية وال للم�سلحة االأمريكية , فقد تقدمت امل�سلحة االإ�سائيلية كما يراها 

االإ�سائيليون وحتديداً املتطرفون منهم, على اأي م�سلحة اأو اعتبار اآخر مبا فيه امل�سلحة االأمريكية. هذا 

�سلبًا على  اأثرت  العامل تراجعات كبرية  املتحدة وحدرّ من �سلطتها وهيبتها ف�سهد  الواليات  قيد  الف�سل 

هيمنة القطب االأوحد واأخذ يرتنح �سيئًا ف�سيئًا.

- على �سعيد االأمم املتحدة, ورغم اأن الواليات املتحدة تهيمن ب�سكل فا�سح عليها, نرى اأن هيبتها 

ترتاجع. واأول تراجع كبري كان بني احللفاء اأنف�سهم اإذ رف�ست فرن�سا عام 2003 املوافقة على قرار من 

د الرئي�س الفرن�سي يف حينه جاك �سرياك بالفيتو  جمل�س االأمن ي�سمح باحلرب االأمريكية على العراق وهدرّ

فما كان من الرئي�س االأمريكي اإال اأن هاجم العراق من دون قرار دويل. غري اأن هذه االنتفا�سة الفرن�سية  

ر طويل فقد وافقت فرن�سا على قرار من جمل�س االأمن ي�سع االحتلل االأمريكي للعراق هو القرار  مل تعمرّ

)3(. ولعل احلدث االأهم هو اإقدام رو�سيا وال�سني على اإ�سهار فيتو 
رقم 1483 تاريخ 22 اأيار 2003 

ثنائي الأول مرة يف تاريخ االأمم املتحدة على م�سوع قرار اأوروبي بتاأييد من الواليات املتحدة �سد �سوريا 

يف جمل�س االأمن. اأحدث هذا الفيتو انعطافًا هامًا يف و�سع املنظمة الدولية و�سكل بداية لرتاجع الهيمنة 

االأمريكية عليها. رغم ذلك ال ميكن القول اإن اأمريكا فقدت �سلطتها على االأمم املتحدة الأن �سلطتها ال 

تزال موجودة وقوية, غري اأن ما جرى هو مبثابة ك�س جدار الهيمنة االأمريكية ويحتاج اإىل عدد اآخر من 

مثل هذه القرارات من اأجل القول اإن الو�سع عاد اإىل ما كان عليه من توازنات كانت قائمة اأثناء احلرب 

الباردة. 

النزاعات االإقليمية االأ�سا�سية  اأدى ف�سل الواليات املتحدة يف حل  - على �سعيد االأ�سلحة النووية. 

اإىل اإفلت بع�س الدول من ال�سوابط النووية. ففي 18 اأيار 1998 اأعلن رئي�س الوزراء الهندي فاجباي 

وهو من احلزب الهندو�سي املت�سدد اإجراء ثلثة تفجريات نووية ناجحة, وبذلك دخلت الهند النادي 

النووي احلربي. وقد اأثار هذا التفجري حفيظة باك�ستان التي كان يتوىل ال�سلطة فيها رئي�س الوزراء نواز 

�سيف وهو من احلزب االإ�سلمي املت�سدد ف�سارع  يف 28 اأيار 1998 اأي بعد نحو ثلثة اأ�سابيع من 

بت�سفية احل�ساب  قام  اأنه بذلك  اإجراء خم�سة تفجريات نووية واأعلن  اإىل االإعلن عن  الهند  تفجريات 

مع الهند. واأطلق على القنبلة النووية الباك�ستانية ا�سم »القنبلة االإ�سلمية« يف اإ�سارة اإىل اأن باك�ستان هي 

اأول دولة نووية اإ�سلمية. وباالنتقال اإىل كوريا ال�سمالية فقد اأجرت تفجرياً نوويًا عام 2006 واأعلنت 

دخولها النادي النووي بعد ف�سل اجلهود االأمريكية يف حل امل�ساألة الكورية.
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وما هي اإال �سنوات قليلة حتى برز اإىل العلن امللف النووي االإيراين. وعلى عك�س �سلوك الواليات 

ج على التفجريات النووية الهندية والباك�ستانية والكورية ال�سمالية فاإنها وقفت  املتحدة واأوروبا املتفررّ

ب�سدة يف وجه اإيران لتمنعها من حيازة ال�سلح النووي. ا�ستخدمت الواليات املتحدة املفاو�سات بني 

للتفاو�س  الع�سوية يف جمل�س االأمن واأملانيا(  )اأي الدول اخلم�س دائمة  اإيران وجمموعة 5 زائداً واحداً 

واتخذت قرارات يف جمل�س االأمن بفر�س عقوبات اقت�سادية على اإيران من اأجل ال�سغط عليها يف امللف 

وتباهي  التفجريات  اإعلن  من  ال�سمالية  وباك�ستان وكوريا  الهند  ما جرى يف  وعلى عك�س  النووي. 

حكومات تلك الدول بها, اأعلنت اإيران اأنها ال تنوي بناء �سلح نووي واأنها وقرّعت على معاهدة منع 

انت�سار االأ�سلحة النووية وهي ملتزمة بها. علمًا باأن مر�سد الثورة االإ�سلمية ال�سيرّد علي خامنئي اأعلن اأن 

مات. اأ�سبابًا دينية متنع اإيران من بناء �سلح نووي الأن ا�ستعماله من املحررّ

- بداًل من اأن ت�سيطر الواليات املتحدة على ال�سلح النووي وت�سبطه كونه اأكرب خطر يهدد الب�سية 

يف التاريخ, وبعد اأن بذلت جهوداً يف �سبيل �سبط الرت�سانة النووية ال�سوفياتية وتدمري وتعطيل املخزون 

النووي, نرى اأن ال�سلح النووي عاد وانت�س يف مناطق متوترة ت�سوبها نزاعات قدمية وتهدد بن�سوب 

حروب فيها. فاملواجهات الهندية الباك�ستانية مل تتوقف باأ�سكال متعددة ومن يدري فقد يكون ال�سلح 

النووي يومًا ما اأداة يف تلك املواجهات. واالأمر مماثل بالن�سبة لكوريا ال�سمالية ونزاعها مع كوريا اجلنوبية 

واليابان. اأما يف منطقة ال�سق االأو�سط فلم يعد �ساً اأن »اإ�سائيل« متتلك �سلحًا نوويًا وهو عامل خلل 

خطري مل�سلحتها يف التوازن بينها وبني العرب. هذا الفلتان النووي ما هو اإال مظهر من مظاهر تداعي 

الهيبة االأمريكية وتراجع نفوذ اأمريكا كقوة عظمى وحيدة يف العامل.

اأكرثية يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة,  - بداًل من جمموعة دول عدم االنحياز التي كانت ت�سكل 

عات اإقليمية اقت�سادية و�سيا�سية تقلق الواليات  والتي تل�ست بعد انتهاء احلرب الباردة, بداأت تظهر جتمرّ

ع �سانغهاي وجمموعة »بريك« املوؤلفة من الربازيل ورو�سيا والهند  املتحدة وتزعزع �سلطتها ومنها جتمرّ

وال�سني وان�سمت اإليها الحقًا جنوب اأفريقيا , اإ�سافة اإىل اأن اأمريكا اللتينية خرجت من العباءة االأمريكية 

بعد اأن و�سلت اإىل احلكم اأحزاب ا�سرتاكية مناه�سة ل�سيا�سة الواليات املتحدة وخ�سو�سًا يف فنزويل 

وبوليفيا والربازيل واالأرجنتني ومعظم دول اأمريكا اجلنوبية ما عدا كولومبيا. ي�سكل �سمود كوبا اآخر 

ح�سن لل�سيوعية على مقربة من الواليات املتحدة رغم �سقوط ال�سيوعية املدوي يف االحتاد ال�سوفياتي 

ودول اأوروبا ال�سقية, ظاهرًة هامة ت�ستحق التنويه, وهذا ما اأعطى دفعًا كبرياً للتغريات التي ح�سلت يف 

دول املنطقة رغم معار�سة الواليات املتحدة. ون�سري هنا اإىل اأن هذه املتغريات ح�سلت وفقًا للقيم التي 

جت لها الواليات املتحدة وهي احلرية والدميوقراطية وعرب االنتخابات احلرة ولي�س وليدة ثورات اأو  رورّ

انقلبات ع�سكرية.

املتحدة كما كان  الواليات  تناف�س  عاملية  قوة  م�ستوى  اإىل  االرتقاء  االأوروبي  االحتاد  ي�ستطع   - مل 

البع�س يهدف من ان�سائه , وجاء ان�سمام دول اأوروبا ال�سقية اإىل االحتاد ليو�سع م�ساحته االإقليمية لكنه 
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اأ�ساف اأعباء اقت�سادية على تلك املوجودة اأ�سًل, وزاد من تعقيدات عملية الوحدة االأوروبية. وك�سف 

تو�سع االحتاد االأوروبي عن جملة عيوب متفاقمة اأبرزها: 

اأول نقاط ال�سعف يف االحتاد االأوروبي اأنه ال ميتلك قوة ردع  م�سرتكة وموؤلفة من الدول االأع�ساء 

ت�سمن له هيبة وقوة للحفاظ على م�ساحله يف العامل , اإذ اإنه يلجاأ اإىل حلف االأطل�سي يف جمال الدفاع 

به  خا�سة  �سيعة  تدخل  قوة  ت�سكيل  يف  االأوروبي  االحتاد  ف�سل  كما  بو�سوح.  اأمريكي   القرار  حيث 

موؤلفة من قوات جمهزة باأ�سلحة تقليدية  تكون جاهزة ملواجهة التحديات الطارئة على اأمن اأوروبا واأمن 

رعاياها يف خمتلف اأنحاء العامل.

ومن نقاط ال�سعف التعرث الوا�سح يف التعامل مع م�ساألة االأقليات.بعد 11 اأيلول 2001 ت�ساعدت 

القوى  بع�س  لدى  العن�سية  الروح  وا�ستيقظت  باإ�سلموفوبيا(,  )املعروفة  االإ�سلم  من  اخلوف  موجة 

االأوروبية, وبداأنا ن�سهد �سيا�سة التمييز وردود الفعل عليها من قبل االأقليات, وخ�سي بع�س االأوروبيني 

اأوروبا يف القرون املا�سية وت�سببت بحربني عامليتني  النزاعات العن�سية واالإثنية التي مزقت  من عودة 

يف القرن املا�سي. وتتخذ م�ساألة االأقليات بعداً هامًا وهي تزداد وت�سبب املزيد من امل�ساكل وال يبدو يف 

االأفق املنظور اأي حلول مرتقبة لها.

ـ على ال�سعيد االقت�سادي واملايل يبدو التعرث اأكرث و�سوحًا وخطورة ويهدد جديًا م�سري االحتاد. من 

املعروف اأن االحتاد االأوروبي يعمل وفق �سيغة تنظم العلقات بني اأغنياء اأوروبا يف الغرب وال�سمال 

وفقرائها يف اجلنوب والو�سط وال�سق. ومع انفجار اأزمة اليونان املالية التي ا�ستدعت الدول االأع�ساء اإىل 

االإيفاء بالتزاماتها يف الوحدة النقدية االأوروبية الإنقاذ هذا البلد من االإفل�س, جرى التوافق على حزمة 

اقت�ساد  اليورو. ومع ظهور تراجع وا�سح يف  ا�ستقرار  اليونان وحتفظ  تنقذ  �سيا�سات و�سمانات مالية 

الربتغال واإيطاليا واأيرلندا واإ�سبانيا جتددت نقا�سات االأوروبيني حول كلفة اندماجهم يف منظومة االحتاد 

االأوروبي وحدود مبداأ الت�سامن الناظم لعلقة دول االحتاد مع بع�سها البع�س.

من نقاط ال�سعف اأي�سًا التخبط الثقايف يف دول االحتاد. من ذلك تعذر التقريب بني الثقافات االأوروبية 

املختلفة بني من ي�سرّ على العلمانية ومن يطالب بامل�سيحية )اأ�سماء بع�س االأحزاب احلاكمة تت�سمن كلمة 

امل�سيحي مثل احلزب الدميوقراطي امل�سيحي يف اأملانيا(, ومن يتخوف من االإ�سلم الدين الذي يعتنقه نحو 

50 مليون اأوروبي, وهذا ال�سبب باال�سافة اإىل اأ�سباب اأخرى عرقل التو�سل اإىل د�ستور اأوروبي موحد. 

تعدد  ا�ستدت اخللفات. ويحول  االأوروبية مهما  الثقافات  الغالب يف  النمط  العلمنة  تبقى  ومع ذلك 

اللغات  بني ال�سعوب االأوروبية دون توحيد  هذه ال�سعوب وانبثاق اأوروبا الواحدة.

لت اأوروبا من م�سوع قوة مناف�سة اإىل م�سوع احتاد يحمل بذور نزاعات  اإن نقاط ال�سعف هذه حورّ

وم�ساكل واأزمات اقت�سادية ومالية, واإن ارتباط االقت�ساد االأوروبي باالقت�ساد العاملي من خلل االقت�ساد 

االأمريكي �سيجعل من هذا االحتاد عبئًا على الواليات املتحدة يزيد من ثقلها يف مواجهة االقت�سادات 
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ال�ساعدة يف ال�سني والهند والقوية يف اليابان ومن م�ساكلها العاملية وتاليًا يحد من نفوذها يف اأوروبا 

املواجهة  يف  عجزها,  ,رغم  اأوروبا  تقدم  الراهنة  مظاهره  ومن  بو�سوح.  يرتاجع  اأنه  نلحظ  الذي 

الع�سكرية مع ليبيا والتي اأدت اإىل اإ�سقاط نظام القذايف, وتقدمها اأي�سًا يف التدخل يف االأزمة ال�سورية 

القائمة حيث بدت اأمريكا يف اخللف واأوروبا يف املواجهة. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن تدخل اأوروبا يف ليبيا 

مل يوؤد اإىل مقتل جنود اأوروبيني بل اإىل كلفة باهظة لغارات الطريان, )ورد اأن دول اخلليج تكفلت بها(, 

ثم ان هناك كعكة النفط الليبي التي �سوف يتقا�سمها االأوروبيون.

-رو�سيا تتقدم

داخل  جمهوريات  فحاولت  داخلها,  اإىل  رو�سيا  االنهيارات  حلقت  ال�سوفياتي  االحتاد  انهيار  بعد 

احلكومة  بني  عنيف  قتال  واندلع  ال�سي�سان  واأبرزها  رو�سيا  وحدة  وتهديد  االنف�سال  الرو�سي  االحتاد 

املواجهة  اأ�سفى على  الذي  ال�سي�سان املدعومني مبقاتلني عرب وم�سلمني االأمر  الرو�سية واالنف�ساليني 

طابعًا رو�سيًا- اإ�سلميًا.مل تتهاون رو�سيا يف ال�سي�سان وا�ستعملت القوة املفرطة من اأجل منع االنف�سال 

واحلفاظ على وحدتها. واأدركت رو�سيا اأن الواليات املتحدة هي التي تدخلت يف الدول املجاورة لها 

مثل اأوكرانيا وجورجيا, وهي التي تتدخل يف ال�سي�سان, فق�ست على التمرد ال�سي�ساين ثم انطلقت اإىل 

خارج حدودها لتحافظ على م�ساحلها احليوية ودخلت قواتها الع�سكرية عام 2008 اإىل جورجيا بالقوة 

الع�سكرية الأول مرة منذ انتهاء احلرب الباردة يف عملية حمدودة االأهداف, مل ت�ستطع الهيبة االأمريكية 

اأبخازيا واأو�سيتيا اجلنوبية عن جورجيا واعرتاف  اإقليمي  ت العملية اإىل ا�ستقلل  املرتاجعة ردعها. واأدرّ

رو�سيا بهما كدولتني م�ستقلتني  وبذلك حققت رو�سيا تقدمًا كبرياً يف احلفاظ على اأمنها االإقليمي بعدما 

كان �سبه م�ستباح. هذا التقدم كان من دون �سك جاء على ح�ساب القوة العظمى اأي الواليات املتحدة.

-ال�سني الدائنة

وهذا 
)4(

بلغت قيمة الديون ال�سينية للواليات املتحدة عن طريق �سندات اخلزينة 1,2 تريليون دوالر

من  ذلك  يرترّب  ما  مع  مدينة  دولة  مع  دائنة  دولة  جديد:  و�سع  اإىل  االأمريكية  ال�سينية  العلقة  دفع  ما 

تعقيدات يف العلقة بينهما والتي اأكدت حترر ال�سني من الهيمنة االأمريكية واقرتابها من اأن ت�سبح قوة 

عاملية يف وقت مل يعد بعيداً وعندما ترى ذلك ملئمًا مل�سلحتها.مل تتورط ال�سني بحروب ونزاعات 

وركزت جهودها على التنمية االقت�سادية وحققت اأعلى معدالت منو يف العامل. وفيما كان اقت�سادها 

يتقدم كان االقت�سادان االأمريكي واالأوروبي يرتاجعان حتى اأ�سبحا على حافة االنهيار, وباتت ال�سني 

عن�س ا�ستقرار عاملي الأنها و�سعت على عاتقها اجلهود من اأجل احلوؤول دون انهيار االقت�ساد العاملي.

اأزماتها الداخلية يف ت�سينغ �سانغ والتيبت ومل ت�سمح للخارج االأمريكي  اإن ال�سني ح�سمت ب�سعة  ثم 

بالتدخل يف �سوؤونها الداخلية  حتت �سعارات حقوق االن�سان وتقريرامل�سري. وبداأت ال�سني تظهر متردا 
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الفيتو على م�سوع قرار  اإعلن  املتحدة يف جمل�س االأمن عندما �ساركت مع رو�سيا يف  الواليات  ًعلى 

اأوروبي مدعوم من الواليات املتحدة �سد �سوريا.

القطب املتعرث

انطلقًا من الوقائع ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية املذكورة اأعله ميكن القول اإن الواليات املتحدة مل تتمتع 

لوقت طويل يف من�سب القوة العظمى يف العامل. بعد نحو 10 �سنوات من اعلن النظام العاملي اجلديد 

�سب االإرهاب يف وا�سنطن ونيويورك, االأمرالذي مل يح�سل يف الواليات املتحدة منذ بريل هاربر. 

اإيران   مع  عداء  تزال يف حالة  وما  والعراق,  اأفغان�ستان  االإرهاب وغزو  على  احلرب  بعدها  وانطلقت 

منذ  ا�ستلم الثورة االإ�سلمية لل�سلطة عام 1979, من دون اأن حتقق �سيئًا من اأهدافها ال�سيا�سية واكتفت  

الكارثية  النتائج  بعد  لل�سعف  املتحدة   الواليات  �سورة  وتعر�ست  وال�سيا�سي.  االقت�سادي  باحل�سار 

االأمريكي  االن�سحاب  بعد  املهيمنة  القوة  تكون  �سوف  الطالبان  اأن  يبدو  التي  اأفغان�ستان  على  للحرب 

عام2014 , وبعدما تاأكد لل�سا�سة االأمريكيني اأن اإيران �ستكون اللعب االأول اخلارجي يف العراق بعد 

االن�سحاب االأمريكي نهاية العام اجلاري. 

�سبه  من  اأقطاب؟  عدة  اأو  قطبًا جديداً  العامل  ي�سهد  اأم  الواحد  القطب  املتحدة  الواليات  تبقى  هل 

املوؤكد اأن الواليات املتحدة لن ت�ستطيع  يف امل�ستقبل القريب اإملء �سيا�ستها واإرادتها على العامل. وجاء 

الفيتو الثنائي االأمريكي الرو�سي لوقف الهيمنة االأمريكية يف االأمم املتحدة  تتويجًا جلهود من دول كبرية 

مت�سرة من الهيمنة االأمريكية بداأت بت�سكيل جتمعات اقت�سادية ثم تطورت اإىل التن�سيق ال�سيا�سي. واأبرز 

هذه التجمعات منظمة �سنغهاي التي بداأ تاأ�سي�سها عام 1996 وكانت ت�سم دول اأ�سيا الو�سطى ورو�سيا 

وال�سني, ومن ثم الهند واإيران.

بداأ التعاون بني رو�سيا وال�سني بعد نهاية نظام القطبية الثنائية, وانتهاء احلرب الباردة بني الواليات 

املتحدة واالحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.

جاءت فكرة اجتماع �سنغهاي رداً على �سلف الواليات املتحدة وتفردها ومتاديها يف اإخ�ساع اأية 

دولة تعار�س �سيا�ستها  ,وكانت اأحداث �سبيا , وما رافقها من تق�سيم يوغ�سلفيا ال�سابقة, و�سلخ اإقليم 

كو�سوفو عن �سبيا ,وق�سف ال�سفارة ال�سينية يف �سبيا, اأ�سبابًا دفعت ال�سني ورو�سيا لللتقاء وتاأجيل 

خلفاتهما ملواجهة الهيمنة االأمريكية.

كان هدف اجتماع �سنغهاي االأول  توجيه ر�سالة اإىل الواليات املتحدة باأن ال تتعر�س مل�سالح ال�سني 

وحلف  االأوروبي  االحتاد  دول  اإىل  اأخرى  ور�سالة  »ردعي«,  دافع  من  تنطلق  بذلك  وهي   , ورو�سيا 

االأطل�سي باأن هذا التجمع الذي ي�سكل نحو ثلث �سكان العامل  �سار حا�ساً يف ال�ساحة الدولية ولن 

بريك  جمموعة  عن  الكلم   2001 عام  بداأ  م�سغرة,  حكومة  �سكل  وعلى  مل�ساحله.  بالتعر�س  ي�سمح 
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املوؤلفة من اأربع دول: هي الربازيل ورو�سيا وال�سني والهند التي ت�سكل جمموعة اقت�سادية �سخمة وهي 

اأع�ساء يف جمموعة الع�سين الدولية, كما بداأت بت�سكيل نفوذ �سيا�سي لكون اثنني من اأع�سائها ع�سوين 

دائمني يف جمل�س االأمن وثلثة  اأع�ساء منها دول نووية. وان�سمت جنوب اأفريقيا موؤخراً اإىل اجتماعات 

بريك وبذلك امتد تاأثريها اإىل اأفريقيا.

اإن تطور العلقات بني دول �سنغهاي واخت�سارها اإىل جمموعة بريك  يف�سي اإىل �سكل من اأ�سكال 

امل�ستقبل  يف  االأقطاب  متعدد  دويل  نظام  �سياغة  يف  ,وي�سهم  واالأمني  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  التعاون 

على ح�ساب القطب االأمريكي الواحد. وت�سري مواقف بريك من االأزمة ال�سورية املختلفة عن مواقف 

الواليات املتحدة واأوروبا اإىل اأن زمن القطب الواحد بداأ باالأفول مل�سلحة قطبني بداأ الثاين منهما وهو 

جمموعة بريك بالتبلور واإظهار نفوذه ال�سيا�سي الدويل. 

اإال اأن ذلك ال يعني يف اأي حال من االأحوال اأن الواليات املتحدة اأ�سبحت �سعيفة اأو م�ست�سعفة الأن 

التكنولوجي واملعلوماتي  قها كبري يف املجال  القوة يف االقت�ساد االأمريكي ما زالت قائمة وتفورّ عنا�س 

والبحثي وال�سناعي, وما زالت الدولة الوحيدة  التي ت�ستطيع حتريك قواتها الع�سكرية اإىل اأي مكان يف 

العامل ناهيك عن التفوق الع�سكري الوا�سح على باقي دول العامل. 
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الو�سع ال�سرتاتيجي الأمريكي يف العامل

مطلع  »يف  االأبي�س:  البيت  عن  ال�سادرة  االأمريكية  القومي  االأمن  ا�سرتاتيجية  ن�سة  يف  جاء 

القومي, وكما جنحت  املتحدة جملة حتديات الأمنها  الواليات  الواحد والع�سين تواجه  القرن 

والنفوذ وحتدد  القوة  م�سادر  تبني  �سوف  فاإنها  الع�سين  القرن  م�سار  على حتديد  امل�ساعدة  يف 

. بعد م�سي عقدين 
)5(

القرن الواحد والع�سين« التغلب على حتديات  القادرعلى  العاملي  النظام 

م  على انتهاء احلرب الباردة يبدو م�سهد العامل املتغري كما يلي :منو كبري يف االقت�ساد العاملي, وحتكرّ

ع دائرة الدول الدميوقراطية, وتراجع خطر املواجهة  التجارة الدولية  مب�سري معظم الدول, وتو�سرّ

النووية, وانت�سار الدميوقراطية وتطلُّع ال�سعوب للتحكم مب�سريها. يف املقابل هناك م�ساكل كبرية 

تواجه هذا العامل اأبرزها اأن احلرب على االإيديولوجيات تراجعت لتحل مكانها احلروب الدينية 

واالإثنية والقبلية, وارتفعت خماطر االنت�سار النووي, ازداد عدم اال�ستقراراالقت�سادي, وتراجعت 

امل�ساواة بني ال�سعوب. ويت�سارك اجلميع خماطر تلوث البيئة وتاأثريها على الغذاء وال�سحة العامة. 

وميكن القول اإن اأدوات بناء الدول نف�سها ميكن اأن ت�ستخدم لتدمريها. اإزاء هذا امل�سهد جاءت 

وما  االإرهاب  حماربة  وهي  االأمريكيني  خيارات  يف  جديدة  �سفحة  لتفتح  اأيلول   11 هجمات 

يرتتب عليها من �سيا�سات وا�سرتاتيجيات جديدة ومكلفة. وقد و�سع البيت االأبي�س ا�سرتتيجية 

من  انطلقًا  والثقافية  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  االأمنية  م�ساحلها  تخدم  املتحدة  للواليات  ثابتة 

الفر�س  والع�سين ومن  الواحد  القرن  اأوائل  الراهن يف  الدويل  الواقع  يفر�سها  التي  التحديات 

التي يوؤمنها النظام العاملي اجلديد لتحقيق اأهداف وم�سالح اأمريكا. 

اأمن  به  ويق�سد  االأمن  هي  االأمريكية  لل�سرتاتيجة  ثابتة  اأهداف  اأربعة  االأبي�س  البيت  حدد 

قوي  اأمريكي  اقت�ساد  حتقيق  اأي  واالزدهار  و�سكائها.  وحلفائها  ومواطنيها  املتحدة  الواليات 

العاملية  القيم  اأي احرتام  التقدم. والِقَيم  الفر�س و�ُسبل  ومتطور وخلق �سمن نظام دويل يوفر 

الذي  املتحدة  الواليات  بقيادة  العاملي  النظام  املتحدة وخارجها واحلفاظ على  الواليات  داخل 

يحقق ال�سلم واالأمن ويوفر الفر�س من اأجل تعاون اأقوى ملواجهة التحديات العاملية.

العامل فهي  االأقوى ع�سكريًا يف  نقا�س  املتحدة من دون  الواليات  تعترب  الع�سكرية  القوة  يف 

�سيدة البحار باأ�ساطيلها املنت�سة يف جميع البحار واملحيطات واأقمارها اال�سطناعية يف الف�ساء 

تراقب الكرة االأر�سية باأكملها وقواتها الربية منت�سة يف نحو 550 مكانًا يف العامل وهي الدولة 

الوحيدة القادرة على التدخل الع�سكري التقليدي يف جميع اأنحاء العامل.

ين
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ل 
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ف
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تتمتع الواليات املتحدة بدبلوما�سية نا�سطة متحركة ال تهداأ. وترى الدبلوما�سيني ياأتون من وا�سنطن 

وين�سمون اإىل ال�سفراء يف املناطق ال�ساخنة ويتابعون ادق التفا�سيل ومي�سكون مبلفاتهم ويعاجلونها بجدية 

ويحر�سون على ا�ستمرارها عند كل تغيري للأ�سخا�س امل�سوؤولني. وعلى ال�سعيد اال�ستخباري يوجد يف 

الواليات املتحدة 17 جهاز ا�ستخبارات تن�سوي حتت اإمرته  رئي�س املجموعة اال�ستخبارية)ا�ستحدث 

هذا التنظيم الرئي�س بو�س الثاين بعد 11 اأيلول( واأهم االأجهزة هي وكالة املخابرات املركزية و وكالة 

االأمن القومي ووكاالت الدفاع واجلي�س والقوات اجلوية والبحرية ومكتب التحقيق الفدرايل وغريها. 

حققت الواليات املتحدة تقدمًا اقت�ساديًا مذهًل جعلها ترتبع على عر�س االقت�ساد العاملي وتهيمن 

ل الدوالر االأمريكي اإىل عملة دولية. ويف عام 1972 اأعلن الرئي�س نيك�سون  على اقت�سادات العامل وحتورّ

وقف االرتباط بني الدوالر والذهب, معترباً اأن قوة االقت�ساد االأمريكي هي م�سدر قوة الدوالر , وبعدها 

طرحت اأوراقها النقدية من دون تغطية.مل يتاأثر االقت�ساد االأمريكي اإال قليًل نتيجة اأحداث 11 اأيلول 

وبعد االإع�سارات التي اجتاحت مناطق عديدة اأبرزها اإع�سار كاترينا الذي زادت خ�سائره على 100 

مليار دوالر. حتى االأزمة املالية العاملية االأخرية  الناجتة عن اإفل�سات امل�سارف الكربى وتدهور �سوق 

العقارات ا�ستطاعت الواليات املتحدة مواجهتها باعمال حتفيز وهي كناية عن طرح مبالغ مالية هائلة 

يف االأ�سواق وتعومي البنوك من اأجل حتريك االقت�ساد والتغلب على عدو االقت�ساد االأول وهو اجلمود.

بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي وتفككه اأ�سحت الواليات املتحدة القوة العظمى الوحيدة يف العامل 

نف�سها يف  املتحدة  الواليات  اأوقعت  ذلك  وال�سعوب.مع كل  الدول  م�سري  تتحكم يف  التي  وال�سلطة 

واالقت�سادية.وبدا  الع�سكرية  واإمكاناتها  مواردها  ا�ستنزفتا  والعراق  اأفغان�ستان  يف  تقليديتني  حربني 

اأن هاتني احلربني �سوف تنتهيان بهزمية وا�سحة للواليات املتحدة ب�سبب عدم حتقيق اأهدافها بل على 

العك�س حتققت اأهداف اأعدائها. ي�ساف اإىل هاتني احلربني احلرب على االإرهاب التي بداأت بعد 11 

ر اأن تنتهي يف امل�ستقبل القريب. اأيلول 2011 ومل تنته بعد وال يقدرّ

اأفغان�ستان  نهاية 2011 واالن�سحاب من  العراق يف  املتحدة االن�سحاب من  الواليات  قرار  �سكل 

يف نهاية 2014 �سبه هزمية ع�سكرية و�سيا�سية, وقد اأملت املعطيات ال�سيا�سية و االقت�سادية على االإدارة 

اتخاذ هذا القرار ووافق عليه الكونغر�س ب�سبب تفهمه للكلفة العالية للحربني.

ال�سيا�سة واالأمن والدفاع واالقت�ساد والثقافة  اإىل خمتلف جماالت  املتحدة  الواليات  ا�سرتاتيجية  متتد 

ونعر�س  االمريكية.  الهيمنة  مع  املواجهة  يف  االأ�سا�س  الأنها  االأمن  ا�سرتاتيجية  هو  يهمنا  وما  وغريها, 

للو�سع اال�سرتاتيجي االأمريكي باال�ستناد اإىل اال�سرتاتيجية التي اأعدها البيت االأبي�س وتقوم على االآتي:  

يعترب البيت االأبي�س اأن التهديدات التي تواجهها الواليات املتحدة تغريت ب�سكل دراماتيكي خلل 

ال�سنوات الع�سين املا�سية, فبداًل عن خ�سم نووي واحد, اأي االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق , تتعر�س لتهديد 

انت�سار اأ�سلحة نووية وو�سولها اإىل اأيدي متطرفني ال ميكن ردعهم عن ا�ستعمالها. وبداًل من التعامل مع 
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عن  ومارقة  متطرفة  تعتربها  التي  الدول  من  عدداً  املتحدة  الواليات  تواجه  تو�سعية  كبرية  امرباطورية 

ال�سعية الدولية اأو اأنها دول تتهاوى وت�سكل خطراً جراء تفككها. باالإ�سافة اإىل مواجهة اأعدائها يف 

حرب  وخطر  واالإرهاب(  الثورية  )احلرب  املتماثلة  غري  احلرب  خطر  اأمريكا  تواجه  التقليدي  امليدان 

املعلوماتية. تبقى م�سوؤولية الواليات املتحدة حماية مواطنيها واال�سطلع مب�سوؤولية احلفاظ على ال�سلم 

قوات ع�سكرية  ن�س  القادرة على  العامل  الوحيدة يف  الدولة  املتحدة هي  والواليات  الدوليني.  واالأمن 

مقاتلة يف جميع اأنحاء العامل وحتتفظ بقدرات ع�سكرية متفوقة متكنها من اإحلاق الهزمية باأي عدو, وردع 

اأي تهديد وتاأكيد م�سداقيتها جتاه حلفائها و�سكائها. يف الداخل تعتمد االإدارة على تكامل جهود االأمن 

العمل. يف  املخت�سة ومرونتها يف  الوحدات  القومي وتعزيز جهوزية  االأمن  متطلبات  الوطني مع كل 

اخلارج, تعزز االإدارة حتالفاتها وتقيم �ساكات جديدة وت�ستخدم اأدوات القوة االأمريكية من اأجل حتقيق 

اأهدافها ومن �سمنها ا�ستخدام الدبلوما�سية و تقوية القواعد والنظم الدولية من اأجل عزل احلكومات 

�سون اأمنها للخطر. التي ال تلتزم بها وح�سد التعاون الدويل �سد اللعبني- غريالدول الذين يعررّ

تتمثل تدابري االأمن يف اال�سرتاتيجية االأمريكية النقاط التالية:

- تعزيز الأمن واملرونة يف العمل على اجلبهة الداخلية:

تواجه الواليات املتحدة االخطار املهددة ملواطنيها وهي االإرهاب والكوارث الطبيعية والهجمات 

لردع  الداخل  يف  االأمنية  التدابري  تعزيز  يجري  الغاية  ولهذه  االأوبئة.  وانت�سار  املعلوماتية  االألكرتونية 

البحرية واجلوية والنقاط احلدودية وال�سواحل واالأجواء  التحتية واملوانىء  البنى  اأي هجمات وحماية 

وتن�سيق اجلهود الفدرالية واملحلية واالأهلية لتحقيق هذه االأهداف.

- اتخاذ تدابري فعالة ملواجهة حاالت الطوارىء: تقوم االإدارة ببناء كل االإمكانات املطلوبة من اأجل 

مواجهة الكوارث والتخفيف من اأ�سارها, والتاأكد من توحيد كل اجلهود واملوؤ�س�سات املعنية بعمليات 

خمتلف  على  العمل  برامج  وتخطيط  واالت�ساالت,  التقنية  االإمكانات  وتعزيز  تطوير  واالإغاثة  االإنقاذ 

امل�ستويات احلكومية من اأجل �سعة املواجهة وجناحها.

وا اأنف�سهم  - حت�سني املجتمع �سد الراديكالية: ح�سلت موؤخراً اأعمال اإرهابية قام بها مت�سددون اأعدرّ

للعمل يف داخل البلد وخارجها وتبنيرّ اأنه قد متت تن�سئتهم يف داخل البلد. تقوم احلكومة الفدرالية 

باتخاذ تدابري لتوعية العائلت واملجتمعات واملوؤ�س�سات.تخ�س�س احلكومة الفدرالية جهوداً ا�ستخبارية 

من اأجل تفهم هذا التهديد وحث املجتمعات على مواجهته واإعداد برامج لهذه الغاية. وتقوم اأي�سًا بناء 

على خربة الوكاالت احلكومية ومواردها, باالإ�سغاء اإىل هواج�س املجتمع ومنع الهجمات على الداخل 

االأمريكي واإعداد �سيا�سات تتما�سى مع اهتمامات املجتمعات للحفاظ على التعددية واعتبارها م�سدر 

قوة اأمريكيًا.
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- حت�سني الليونة يف العمل من خلل �ساكة بني القطاعني اخلا�س والعام: عند ح�سول حوادث يجب 

الطبيعية.  اإىل احلياة  العودة  الو�سع اال�ستثنائي واالإ�ساع يف  اأن تظهر االإدارة مرونتها يف  اخلروج من 

هامًا يف  دوراً  ويلعب  التحتية  وبناها  البلد  موارد  معظم  ميتلك  الأنه  اخلا�س  بالقطاع  االهتمام  يجب 

اأجل و�سع هيكليات وخمططات  اخلا�س من  والقطاع  للحكومة  اإيجاد حوافز  االإغاثة. يجب  اأعمال 

واأنظمة تخفف من التعر�س للأ�سار, و ت�سجيع اال�ستثمار يف التح�سينات على البنى التحتية.

توفري  يف  واجلماعات  االأفراد  واجب  على  التاأكيد  يجب  واملواطنني:  اجلماعات  مع  التعامل   -

جميع  متكن  عملية  خطوات  اتخاذ  على  والت�سديد  الطارئة  باالأخطار  املتعلقة  املطلوبة  املعلومات 

االمريكيني من حماية انف�سهم وعائلتهم و جريانهم وجمتمعهم.

يف  له  التابعة  العنيفة  املتطرفة  والتنظيمات  القاعدة  تنظيم  و�سرب  تفكيك 

اأفغان�ستان وباك�ستان وجميع انحاء العامل

ت�سن الواليات املتحدة حربًا وا�سعة على تنظيم القاعدة من اأجل الق�ساء عليه وتعتمد يف هذه احلرب 

ومنع  القاعدة,  اإىل  و�سولها  ومنع  الفتاكة,  االأ�سلحة  على  واملحافظة  الداخل  يف  احلماية  ا�سرتاتيجية 

القاعدة من احل�سول على ملذ اآمن يف العامل. وتعمل على بناء �ساكات اإيجابية مع اجلماعات االإ�سلمية 

يف جميع اأنحاء العامل. تلحظ اال�سرتاتيجية االأمريكية يف حماربة القاعدة اإجراءات عديدة هي :

- منع الهجمات على االأرا�سي االأمريكية وداخلها: من اأجل منع العمليات االإرهابية على االأرا�سي 

واأن  الداخلي  واالأمن  ال�سطة  العدلية وجهاز  وال�سابطة  اال�ستخبارات  ت�سافر جهود  يجب  االأمريكية 

و�سباط  واملحللني  اال�ستخبارات  م�سوؤويل  اإىل  وتو�سلها  اال�ستخبارية  املعلومات  جميعها  تت�سارك 

مكافحة االرهاب. يجب التن�سيق مع ال�سكاء يف اخلارج من اأجل حتديد م�سدر متويل االإرهاب وتعقبه 

والو�سول اإليه. يجب تعزيز التعاون الثنائي مع الدول ومن خلل املنظمات االإقليمية والدولية لتن�سيق 

اجلهود الدولية ملنع العمليات االإرهابية.

- تقوية االأمن اجلوي: من املعروف ان الطريان الدويل هو هدف اأ�سا�سي لتنظيم القاعدة والتنظيمات 

التي تدور يف فلكه. تقوم الواليات املتحدة بتعزيز االأمن اجلوي يف العامل بالرتكيز على جمع املعلومات 

وفح�س الركاب واإجراءات التفتي�س وا�ستخدام اأجهزة امل�سح املتطورة وتعزيز قواعد االأمان يف الطريان 

الدويل.

- منع االإرهابيني من الو�سول اإىل اأ�سلحة الدمار ال�سامل: من اأجل منع وقوع اأ�سلحة الدمار ال�سامل 

النووية  املواد  جميع  حلماية  اجلهود  لتكثيف  اإجراءات  حزمة  املتحدة  الواليات  تتخذ  االإرهابيني  بيد 

وفق برنامج زمني حتى نهاية العام 2013 ومنع انت�سار االأ�سلحة النووية. كما تتخذ اإجراءات حلماية 

االإمكانات واملعلومات يف العلوم الكيميائية التي توؤدي اإىل اإ�ساءة ا�ستعمالها.
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جميع  يف  وم�ساحلها  وحلفائها  و�سكائها  ومواطنيها  املتحدة  الواليات  تهديد  من  القاعدة  منع   -

قدرة  اأي  تكت�سب  اأن  من  اأي من حلفائها  اأو  القاعدة  منع  على  املتحدة  الواليات  تعمل  العامل:  اأنحاء 

على تخطيط وتنفيذ هجمات اإرهابية خ�سو�سًا �سد الواليات املتحدة. ُيعدرّ تنظيم القاعدة يف باك�ستان 

وت�سعى  العامل  يف  اأخرى  اأماكن  من  تهديدات  املتحدة  الواليات  تواجه  ذلك  ومع  العامل  يف  االأخطر 

ال�سلطات االأمريكية اإىل منع القاعدة واملنظمات التابعة لها من التخطيط والتدريب للإرهاب وتطويع 

االإرهابيني ومتركزهم يف جميع بلد العامل ومن �سمنها اأوروبا واأمريكا ال�سمالية.

ت�سعى  اأفغان�ستان  يف  القاعدة.  لتنظيم  الثقل  مركز  البلدان  هذان  يعترب  واأفغان�ستان:  باك�ستان   -

الواليات املتحدة ملنع القاعدة من اأي ملذ اآمن, ومنع طالبان من االإطاحة باحلكومة االأفغانية, ودعم 

قوات االأمن االأفغانية واحلكومة, لتتمكن من تويل امل�سوؤولية يف البلد. ويف باك�ستان تعمل مع احلكومة 

التهديدات املحلية واالإقليمية والدولية من االإرهابيني. تتحقق هذه االأهداف من  الباك�ستانية ملواجهة 

خلل اخلطوات الثلث التالية:

   1- تتابع القوات االأمريكية وقوات حلف �سمال االأطل�سي »اإي�ساف« ا�ستهداف املتمردين وحماية 

املدن والتجمعات ال�سكنية وزيادة دعم تدريب القوات االفغانية من اأجل انتقال امل�سوؤولية يف امل�ستقبل 

اإىل احلكومة االفغانية.

    2- العمل مع ال�سكاء يف االأمم املتحدة واحلكومة االأفغانية من اأجل توفري خربة ودراية يف احلكم. 

تدعم الواليات املتحدة الرئي�س االأفغاين و احلكومة والوزارات واملحافظني واحلكام املحليني ملكافحة 

الف�ساد وتقدمي اخلدمات اللزمة للمواطنني والتاأكيد على املحافظة على حقوق االإن�سان لدى ال�سعب 

د الواليات املتحدة على ا�ستقرار اأفغان�ستان وازدهارها.   االأفغاين – رجااًل ون�ساء. توؤكرّ

    3-تعزيز العلقة مع باك�ستان ا�ستناداً اإىل امل�سالح امل�سرتكة واالحرتام املتبادل. من اأجل التغلب على 

البلدين  �ستعزز الواليات املتحدة قدرة باك�ستان على ا�ستهداف االإرهابيني  االإرهابيني الذين يهددون 

داخل اأرا�سيها وتقدم لها م�ساعدات اأمنية. كما �ستقدم م�ساعدات ل�سد احتياجات ال�سعب الباك�ستاين 

من اأجل بناء �ساكة ا�سرتاتيجية وتقوية التعاون يف جماالت عديدة.

تنظيم  املتحدة  الواليات  �ستواجه  املهددة:  الدول  وتقوية  االآمنة  امللذات  من  القاعدة  حرمان   -

القاعدة يف اأي مكان يقيم فيه ملذاً اآمنا مثل اليمن وال�سومال واملغرب وال�ساحل االأفريقي الغربي بكل 

واإحباط  واملخططات,  واملالية  الب�سية  القدرات  تعطيل  اأجل  من  حلفائها  �سبكة  و�ستقوي  ال�سغوط. 

خمططات العمليات االإرهابية قبل تنفيذها. �سترتكز اجلهود على تبادل املعلومات اال�ستخبارية والتعاون 

يف التحقيقات وخلق ممار�سات جديدة من التعاون ملواجهة االأعداء امل�سرتكني.

االأمريكية يف  القيم  تن�سجم مع  قانونية  مقاربات  اعتماد  الثابتة واحلا�سمة:  العدالة  معايري  اعتماد   -

احتجاز املتهمني وا�ستجوابهم. ويجب جلب االإرهابيني اإىل العدالة وااللتزام بحكم القانون.
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بث  هو  االإرهابية  االأعمال  هدف  اأن  املعروف  من  الفعل:  ردود  يف  واملبالغة  اخلوف  مقاومة   -

الذعر فاإذا اعرتانا اخلوف نكون قد حققنا هدف االإرهابيني. اإن املبالغة يف ردود الفعل على العمليات 

عمل  تقوي�س  اإىل  و�ستوؤدي  واالأديان  املناطق  وبع�س  املتحدة  الواليات  بني  �سخ  اإىل  توؤدي  االإرهابية 

القيادة االأمريكية وجتعل الواليات املتحدة اأقل اأمنًا.

اإىل التدمري  التباين بني نوايا القاعدة بالتدمري واإميان الواليات املتحدة بالبناء: فيما تعمد القاعدة   -

واملعتقدات  املناطق  ال�سعوب من خمتلف  بني  اجل�سور  بناء  نواياها يف  املتحدة  الواليات  تو�سح  �سوف 

و�سوف ت�ستمر بالعمل حلل النزاع العربي االإ�سائيلي الذي يعترب م�سدر توتر منذ زمن طويل. و�ستقف 

اإىل جانب حقوق كل ال�سعوب مبن فيهم الذين تختلف معهم.وتقيم �ساكات مع جمموعات اإ�سلمية يف 

جميع اأنحاء العامل. 

�ستوؤكد على  امل�سلمني,  مع  العلقة  على  التاأكيد  واالبتكارات,ويف جمال  والتعليم  ال�سحة  يف جمال 

التزامها بدعم تطلعات ال�سعوب لتحقيق االأمن وخلق الفر�س. واأخرياً ترف�س الواليات املتحدة الكلم 

عن اأن القاعدة متثل اأية �سلطة دينية. وتعترب اأنها لي�ست القيادة الدينية بل جمموعة من القتلة الأن االإ�سلم 

مثل �سائر االأديان ال ير�سى بقتل االأبرياء.

منع انت�سار الأ�سلحة البيولوجية والنووية واملحافظة على املواد النووية:

يوؤدي  كما  النووي,  ال�سلح  با�ستخدام  اإرهابي  هجوم  هو  االأمريكي  ال�سعب  يواجه  ما  اأخطر  اإن 

انت�سار االأ�سلحة النووية اإىل تهديد للأمن وال�سلم الدوليني.بعد انتهاء احلرب الباردة ازداد خطر الهجوم 

با�ستخدام االأ�سلحة النووية. وبقي خمزون االأ�سلحة النووية على حاله وامتلك مزيد من الدول ال�سلح 

النووي.وا�ستوؤنفت التجارب النووية. و�سهدت ال�سوق ال�سوداء االجتار باالأ�سار واملواد النووية وظهر 

ت�سميم االإرهابيني على �ساء ال�سلح النووي اأو �سنعه اأو �سقته. �ستبذل الواليات املتحدة اأق�سى جهودها 

من اأجل احتواء املواد النووية ,ولهذه الغاية تقوم مبا يلي:

- متابعة حتقيق هدف »عامل خال من االأ�سلحة النووية«: علمًا اأن هذا الهدف لن يتحقق يف والية 

هذه االإدارة. تلتزم الواليات املتحدة ا�ستناداً اإىل معاهدة احلد من انت�سار االأ�سلحة الكيماوية والبيولوجية 

والنووية ان تتعاون مع رو�سيا والدول االأخرى من اأجل زيادة امل�سداقية يف حما�سبة االآخرين على التزامهم 

مبوجبات املعاهدة. ما دامت االأ�سلحة النووية موجودة فاإن الواليات املتحدة تلتزم  باالحتفاظ برت�سانة 

نووية كافية من اأجل ردع خ�سومها والتاأكيد حللفائها على احرتام التزاماتها االأمنية. وقعت الواليات 

املتحدة مع رو�سيا معاهدة »�ستارت« للحد من انت�سار االأ�سلحة اال�سرتاتيجية والتي حتدد عدد الروؤو�س 

االأ�سلحة  على  االعتماد  تخفيف  ب�سدد  املتحدة  الواليات  املراقبة.  وطرق  االإطلق  وو�سائل  النووية 

متتلكها  التي ال  الدول  النووية �سد  االأ�سلحة  ا�ستعمال  والتاأكيد على عدم  االأمنية  مقاربتها  النووية يف 

وتلتزم مبوجبات معاهدة احلد من انت�سار االأ�سلحة النووية وبعدم اإنتاج �سلح نووي. و�ستتابع م�سادقة 
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الدول على معاهدة منع اإجراء التجارب النووية.

االأ�سلحة  انت�سار  اإن جوهر معاهدة احلد من  النووية:  االأ�سلحة  انت�سار  منع  العمل مبعاهدة  تقوية   -

النووية هو اأن الدول التي حتوز على هذه االأ�سلحة تتجه اإىل نزعه والدول التي ال متتلك هذا ال�سلح متتنع 

عن حيازته وجلميع الدول حق احل�سول على الطاقة النووية ال�سلمية. من اأجل تقوية هذه املعاهدة يجب 

اأن ت�سعى اإىل مزيد من ال�سلحيات واملوارد يف اأعمال التفتي�س. ويجب التاأكد من اأن جميع الدول تفي 

بالتزاماتها يف هذه املعاهدة واأن تتخذ تدابري �سد الدول غري امللتزمة.

- تقدمي خيار وا�سح الإيران ولكوريا ال�سمالية: ت�سعى الواليات املتحدة اإىل اإزالة ال�سلح النووي من 

�سبه اجلزيرة الكورية ومنع اإيران من حيازته.اإنه لي�س ا�ستفراداً لدول لكن اإذا تخل�ست كوريا ال�سمالية 

من ال�سلح النووي وامتنعت اإيران عن بناء �سلح نووي فهذا يوؤدي اإىل تكاملهما مع املجتمع الدويل.

اإذا مل يح�سل ذلك فاإن هناك و�سائل اأخرى لزيادة عزلهما حلني موافقتهما على التخل�س من هذه  اما 

االأ�سلحة.

- املحافظة على االأ�سلحة واملواد النووية املعر�سة ل�سوء اال�ستخدام: يف عام 2010 ومببادرة اأمريكية 

النووية من خطر  املواد  املحافظة على  بهدف  دولة  بح�سور 47  العاملي  النووي  االأمن  قمة  اجتمعت 

قيام  على  الرتكيز  اإىل  املتحدة  الواليات  ت�سعى  �سوف  عام 2013  نهاية  عليها. يف  االإرهابيني  �سيطرة 

جهود دولية من اأجل التاأكد من املحافظة على املواد النووية املعر�سة ل�سوء اال�ستخدام وتعزيز حمايتها 

واجراء م�ساءالت عنها بالتعاون مع املوؤ�س�سات الدولية, واإقامة �ساكات جديدة الإقفال هذا املو�سوع. 

�ستقوم الواليات املتحدة باإطلق مبادرة اأمن انت�سار االأ�سلحة النووية , واملبادرة العاملية ملحاربة االإرهاب 

النووي, من اأجل البحث عن املواد النووية واعرتا�سها اأثناء نقلها ومنع االجتار بالتكنولوجيا النووية.

- دعم الطاقة النووية ال�سلمية: فيما تتحرك بع�س الدول الإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يجب 

التحقق من اأن تلك الدول تطور بنى حتتية من اأجل �سمان اإنتاج الطاقة ب�سلمة واأمان. ت�سعى الواليات 

املتحدة من اأجل توفريالهيئات املخت�سة وتدريب املوظفني املعنيني وتعميم قواعد االأمان ملنع العمليات 

االإرهابية يف املجال النووي وتاأمني التعامل ب�سلمة مع الوقود النووي يف اأول العمليات واآخرها.

- مواجهة التهديدات البيولوجية: اإن انت�سار العوامل البيولوجية القاتلة يف املناطق ال�سكنية يوؤدي 

تعمل  واالجتماعية.  وال�سيا�سية  االقت�سادية  االأو�ساع  على  ويوؤثر  ال�سكان  من  كبرية  اأعداد  موت  اإىل 

االإدارة االأمريكية مع �سكاء يف الداخل واخلارج للحماية من التهديدات البيولوجية بن�س قواعد ال�سحة 

العامة الدولية, وتعزيز تدابري االأمان واالطلع الدائم على املخاطر احلالية واملرتقبة وتعزيز القدرات من 

اأجل منع الهجمات البيولوجية, وتوقيف من يقوم بهذا العمل, وتاأمني االت�سال مع املعنيني باالخطار 

البيولوجية , واإطلق حوار دويل حول التهديدات البيولوجية.
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دفع عملية ال�سالم والأمن وحتقيق الفر�ص يف ال�سرق الأو�سط الكبري

متلك الواليات املتحدة م�سالح هامة يف ال�سق االأو�سط الكبري تت�سمن:

- التعاون يف جماالت عديدة مع »�سديقتها املقربة اإ�سائيل« وااللتزام الثابت باأمنها.

طموحاته  وحتقيق  اأمامه,  الفر�س  واإتاحة  دولته,  اإقامة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  تطلعات  حتقيق   -

املميزة.

- وحدة العراق واأمنه ودعم الدميوقراطية فيه واإعادة تكامله مع حميطه.

»االإرهاب وتهديد  النووية ودعمها  االأ�سلحة  �سعيها المتلك  عن  بعيداً  االإيرانية  ال�سيا�سة  - حتويل 

الدول املجاورة«.

- منع انت�سار االأ�سلحة النووية والتعاون يف مكافحة االإرهاب, وا�ستك�ساف موارد الطاقة وتكامل 

املنطقة يف االأ�سواق العاملية.

اإن علقة الواليات املتحدة مع اأ�سدقائها االإ�سائيليني والعرب تتجاوز االلتزامات االأمنية نحو التجارة 

والتبادل والتعاون يف م�سائل عديدة.

اأهم الق�سايا اال�سرتاتيجية اأمام الواليات املتحدة  يف ال�سق االأو�سط الكبري هي:

على  احلرب  اأن  املتحدة  الواليات  جادة:تعترب  انتقالية  مرحلة  اإنهاء  العراق  يف  احلرب  نهاية  مع   -

العراق ت�سكل حتديًا كبرياً لها وللمجتمع الدويل ولل�سعب العراقي وللمنطقة بكاملها, وهي تهدف اإىل 

عراق �سيد م�ستقل معتمد على نف�سه, وت�سعى اإىل قيام حكومة عراقية متثل ال�سعب, وتخ�سع للم�ساءلة 

ومتنع االإرهابيني من احل�سول على ملذ اآمن يف البلد. ت�سعى الواليات املتحدة لتحقيق هذه االأهداف 

نات: باعتماد ا�سرتاتيجية تتاألف من ثلثة مكورّ

باالتفاقية  التزامًا  العراق  من  قواتها  املتحدة  الواليات  ت�سحب  �سوف  االنتقالية:  املرحلة  اأمن  اأ-   

املعقودة مع احلكومة العراقية.�سوف ت�ستمر بتدريب وجتهيز قوات االأمن العراقية وتقدمي امل�سورة لها 

وتنفيذ مهمات حمددة ملكافحة االإرهاب, و�سوف تنقل امل�سوؤولية االأمنية بكاملها اإىل احلكومة العراقية.

املدنية  امل�ساعدات  تتو�سع   �سوف  االأمني  الو�سع  حت�سن  مع  املدنية:  املوؤ�س�سات  دعم  ب-       

االأمريكية للعراق و�سوف حتافظ الواليات املتحدة على ن�ساطها ال�سيا�سي والدبلوما�سي واملدين من اأجل 

موؤ�س�سات  وتطوير  املجتمع,  العائدين يف  واملهجرين  اللجئني  وتكامل  العراقيني,  بني  اخللفات  حل 

االإطار  اتفاقية  لتطبيق  العراقية  احلكومة  مع  املتحدة  الواليات  �ستعمل  للم�ساءلة.  خا�سعة  دميوقراطية 

اال�سرتاتيجي , مع احلر�س اأن تتوىل وزارة اخلارجية االأمريكية زمام القيادة. تت�سمن هذه االتفاقية التعاون 

يف جماالت الدفاع واالمن والدبلوما�سية وال�سيا�سة والتعليم وال�سحة والعلوم وحكم القانون.
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املتحدة ن�ساطها يف  الواليات  تتابع  االإقليمية والتنمية: �سوف  الدبلوما�سية  الدعم يف جمال      ج- 

والتنمية  اال�ستقرار  لتثبيت  فر�سة  يوفر  العراق  من  االأمريكية  القوات  ان�سحاب  اأن  من  للتاأكد  املنطقة 

يوؤمن  املنطقة  يف  مدين  وجود  على  املتحدة  الواليات  املنطقة.�ستحافظ  ودول  العراق  يف  امل�ستدامة 

م�ساحلها اال�سرتاتيجية يف العراق واملنطقة.

والفل�سطينيني  و»اإ�سائيل«  اأنها  املتحدة  الواليات  تعترب  االإ�سائيلية:  العربية  ال�سلم  عملية  متابعة   -

اآمال  حتقيق  عل  تقوم  االإ�سائيلي  العربي  للنزاع  �سلمية  ت�سوية  حتقيق  يف  م�سلحة  لها  العربية  والدول 

االإ�سائيليني والفل�سطينيني يف احلفاظ على اأمنهم وكرامتهم, ويحقق لـ»اإ�سائيل« ال�سلم االآمن والدائم 

مع جميع جريانها. ت�سعى الواليات املتحدة اإىل حل دولتني تعي�سان جنبًا اإىل جنب ب�سلم واأمن: دولة 

يهودية تعي�س يف اأمن حقيقي ومقبولة ويتمتع االإ�سائيليون فيها بجميع حقوقهم, ودولة فل�سطينية يف 

�سوف  الفل�سطيني.  ال�سعب  اآمال  وحتقيق   1967 عام  بداأ  الذي  االحتلل  واإنهاء  املجاورة  االأرا�سي 

ت�ستمر الواليات املتحدة بالعمل مع من و�سفتهم بال�سكاء الذين اعتربت اأن  »لهم ميولنا وعقليتنا« يف 

اأمن »اإ�سائيل« والفل�سطينيني, واحلدود, واللجئني,  الدائمة وهي:  الو�سعية  اأجل م�سائل  املنطقة من 

التنمية  الفل�سطينية ودعم  الدولة  موؤ�س�سات  لبناء  اإىل احل�سول على دعم دويل  اأي�سًا  والقد�س. وت�سعى 

االقت�سادية. تعترب الواليات املتحدة اأن ال�سلم العربي االإ�سائيلي لن يكون دائمًا اإال اإذا انتهى التدخل 

اأي�سًا على  فاإنها تعمل  اإ�سائيلي  اإىل �سلم فل�سطيني  املتحدة  الواليات  االإقليمي »املوؤذي«. فيما ت�سعى 

�سلم اإ�سائيلي- لبناين واإ�سائيلي-�سوري و�سلم �سامل مع كل جريانها. وتتعاون الواليات املتحدة لهذه 

الغاية مع مبادرات اإقليمية وم�ساركات متعددة االطراف ومفاو�سات ثنائية.

�ست  عررّ عقود  منذ  اإيران  اأن  املتحدة  الواليات  تعترب  م�سوؤولة:   دولة  اإىل  اإيران  لتحويل  ال�سعي   -

االأمن يف املنطقة ويف الواليات املتحدة للخطر وف�سلت يف االلتزام مب�سوؤولياتها الدولية. وباالإ�سافة اإىل 

والفل�سطينيني  »اإ�سائيل«  ال�سلم بني  االإرهاب وتقوي�س  بدعم  ت�ستمر  فاإنها  الغام�س  النووي  برناجمها 

وحرمان �سعبها من حقوقه االإن�سانية. وقد م�ست �سنوات عديدة على مقاطعة اإيران ومل تغري �سلوكها, 

وعلى العك�س اأ�سبح هذا ال�سلوك ي�سكل تهديداً. ميكن اإجراء احلوار مع اإيران من دون وهم , وميكن 

اأن يقدم الإيران طريق نحو م�ستقبل اإذا كان القادة االإيرانيون جاهزين لذلك وم�ستعدين لتغيري �سلوكهم 

وا�ستعادة ثقة املجتمع الدويل بهم واأوفوا بالتزاماتهم الدولية. واإذا اأ�ست احلكومة االإيرانية على رف�س 

االلتزامات الدولية فاإنها �سوف تواجه املزيد من العزل.

وامل�ساكل  االأزمات  مع  التعامل  يف  االأمريكية  االإدارة  الأجهزة  عمل  دليل  اأعله  الفقرات  ت�سكل 

للخطوط العامة. لكن ال ميكننا بكل ب�ساطة القبول باأن هذه هي اال�سرتاتيجية االأمريكية رغم اأنها 
ً
وفقا 

ر�سمية ومعتمدة يف االإدارة. وي�سري تطور االأحداث اإىل اأن هناك ا�سرتاتيجية غري معلنة تت�سمن �سلوكًا 

ا�ستخباريًا يوؤدي اإىل تطورات �سيا�سية تتم معاجلتها وفقًا لل�سرتاتيجية املعلنة. وقد �سدرت عدة كتب 

لعملء �سابقني يف وكالة اال�ستخبارات االأمريكية حتدثوا فيها عن عمليات اغتيال وحتري�س وقلب اأنظمة 
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ور�ساوى قامت بها االإدارة االأمريكية يف عدد كبري من دول العامل واأبرزها كتاب »اإرث الرماد« تاأليف 

تيم ويرن ال�سادر عام 2009 وكتاب »احلجاب« لبوب وودورد ال�سادر عام 1988. وهذا ما يدفعنا 

للعتقاد اأن هناك ا�سرتاتيجية موازية تت�سمن ا�ستخدام جميع ال�سبل من اأجل مواكبة تنفيذ اال�سرتاتيجية 

املعلنة. ومثًل على ذلك تواكب ن�ساطات اأجهزة اال�ستخبارات التدابري اال�سرتاتيجية املعلنة جتاه اإيران. 

يف ق�سية الغمو�س النووي ت�سن عمليات ا�ستخبارية من اأجل التعرف على الربنامج النووي ووقفه عند 

, وفيما يتعلق باالإرهاب تدفع الواليات املتحدة بكل طاقاتها من اأجل �سن عمليات ا�ستخبارية  حد معنيرّ

ملكافحة ما تعتربه االإرهاب يف اإيران والعامل. ينطبق هذا على ا�سرتاتيجية الواليات املتحدة يف النزاع 

االإقليمية  والتدخلت  االإرهاب  ت�سميه مكافحة  ملا  اال�ستخباري  تكري�س اجلهد  االإ�سائيلي يف  العربي 

املوؤذية لعملية ال�سلم.

,لن يكون  اللعبة  قواعد  �ستتغري  واأفغان�ستان  العراق  االأمريكية من  الع�سكرية  القوات  ان�سحاب  بعد 

هناك تدخل ع�سكري جديد للواليات املتحدة على منط التدخل يف العراق واأفغان�ستان, ويح�س املثل 

التي  الطريان احلربي احلديث ورمبا �سواريخ كروز  التكنولوجيا يف  با�ستخدام  للتدخل عن بعد  الليبي 

و�سوف  واردة.  تعد  مل  برية  بعمليات  مواكبتها  امكانية  لكن  احلربية  ال�سفن  اأو  الغوا�سات  من  تطلق 

حتر�س الواليات املتحدة على عدم الزج بقواتها الربية يف احتلالت ونزاعات جديدة.

كيف حتقق الواليات املتحدة اأهدافها ؟ بغياب اأي احتمال ل�سبات ع�سكرية مرفقة بعمليات برية 

ميكن للواليات املتحدة اعتماد اأحد اخليارات التالية:

اإرغامها على العودة اإىل  - خيار الق�سف اجلوي والبحري املدمر �سد دولة تعار�س �سيا�ستها بغية 

احلظرية االأمريكية. وهنا يبدو املثل االإيراين حا�ساً اأمامنا. هل توجه الواليات املتحدة �سبة ع�سكرية اإىل 

اإيران؟ تتجه التقديرات اإىل ا�ستبعاد مثل هذه ال�سبة لعدم اقت�سارها على الق�سف وتوفر اإمكانية عالية 

لتو�سع احلرب اإىل مواجهات برية وتهديدات للم�سالح االأمريكية االأمر الذي يحترّم عليها التدخل الربي 

والتورط جمدداً يف حرب لن تنتهي اإال بخ�سارتها , ف�سًل عن اأن االقت�ساد االأمريكي املاأزوم لن يتحمل 

مثل هذا التدخل.

- خيار م�ساندة »اإ�سائيل« يف توجيه �سبة اإىل اإيران : لي�س �ساً اأن االإدارة االأمريكية احلالية وحتى 

ال�سابقة ال حتبذ اأية �سبة اإ�سائيلية اإىل اإيران الأنها ال ترى فيها بوادر النجاح يف وقف الربنامج النووي. 

)6( ح�سها نخبة 
ويح�سنا هنا قول وزير الدفاع االأمريكي ليون بانيتا يف حما�سة له يف معهد بروكنغز

�سنة  النووي  الربنامج  توقف  الإيران  الع�سكرية  ال�سبة  »اإن  املتحدة,  الواليات  يف  »اإ�سائيل«  موؤيدي 

عن  التخلي  على  اإيران  الإرغام  واالقت�ساد  الدبلوما�سية  ا�ستخدام  »يف�سل  واأنه  االأكرث«  على  اثنتني  اأو 

م�سوعها النووي«.

اإىل نوع جديد من  فاإن الواليات املتحدة جلاأت  اإىل درجة اال�ستبعاد  اأن كل اخليارين �سعب  - مبا 
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احلرب وهو »احلرب الناعمة«  اأي احلرب با�ستخدام ال�سيا�سة والدبلوما�سية واالقت�ساد واملال واالإعلم 

املعار�سة وتقوي�س  الدولة  النظام احلاكم يف  الق�ساء على  اأجل  ال�سية  من  واال�ستخبارات والعمليات 

اإمكاناتها  بكل  املتحدة  الواليات  وتخو�سها  حاليًا  جارية  هي  احلرب  هذه  الدول.  غري  من  اللعبني 

الدول  يف  البنيوية  ال�سعف  نقاط  ت�ستهدف  اإنها  املذكورة.  اجلبهات  جميع  وعلى  الذكية  وقدراتها 

ال�سورية  واملوارد  االقت�سادية  اإمكاناتها  اإىل  والقبلية  واملذهبية  والدينية  االإثنية  تركيبتها  من  املعار�سة 

االإقليم  ودول  الدويل  املجتمع  مع  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  العلقات  اإىل  املالية  واالأو�ساع  والطاقة 

الناعمة على هذه  تلعب احلرب  واأو�ساع احلريات والدميوقراطية والثقافات واالأو�ساع االجتماعية. 

االنق�سامات وت�ستح�س من التاريخ الوقائع واحلروب والنزاعات التي تلهب احلما�س فيما تغيب اأطول 

مراحل التاريخ  التي �سهدت تعاي�سًا و�سلمًا بني خمتلف الفئات. اإذا عدنا عقدين من الزمن للخلف نرى 

اأن االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق قد انهزم يف حرب  كهذه و�سقط  وتفكك ومل حتن له الفر�سة ال�ستخدام 

للحرب  منوذجًا  �سوريا  على  احلرب  ت�سكل  واليوم  نف�سه.  عن  للدفاع  التقليدي  وال  النووي  ال�سلح 

ب�سكل علني وفا�سح  االإعلم وال�سيا�سة والدبلوما�سية واالقت�ساد  ا�ستخدام �سلح  �سهدنا  الناعمة فقد 

�سد �سوريا.مثل هذه احلرب متامًا هو ما ت�سعى اإليه الواليات املتحدة وما بداأته باال�سرتاك مع »اإ�سائيل« 

اهلل وحما�س وغريهما. و احلرب  لبنان وفل�سطني, حزب  املقاومة  يف  منذ زمن طويل �سد حركات 

وقلب  وثورات  طاحنة  اإقليمية  حروبًا  تعتمد  كانت  االأخرية  الأن  الباردة  احلرب  عن  تختلف  الناعمة 

مثل  مكلفة  غري  باأنها  احلرب  هذه  وتتميز  نف�سيهما.  العظميني  القوتني  بني  املواجهة  من  بديًل  اأنظمة 

احلرب الع�سكرية واأنها ال تلفت انتباه املواطن االأمريكي الذي يتح�س�س ملقتل جنود اأمريكيني وخ�سارة 

مئات املليارات من الدوالرات وهذا ال يح�سل يف احلرب الناعمة حيث تكون الكلفة املالية حمدودة 

وي�سهل حتملها.
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الو�سع الع�سكري يف ال�سرق الأو�سط 

وتاأثريات الن�سحاب من العراق واأفغان�ستان على النفوذ الأمريكي

بداأت العلقات االأمريكية يف املنطقة العربية قبيل انتهاء احلرب العاملية الثانية حني اجتمع امللك 

 على منت املدمرة االأمريكية كوين�سي 
)7(

ال�سعودي عبد العزيز اآل �سعود بالرئي�س االأمريكي روزفلت

ة قرب قناة ال�سوي�س يف م�س يف 14 �سباط 1945 وتباحثا يف »�سوؤون دولية  يف البحريات املررّ

وعربية« , يف الوقت الذي كانت فيه منطقة ال�سق االأو�سط تخ�سع النتداب بريطانيا وفرن�سا 

ونفوذهما. من املعروف اأن الهدف اال�سرتاتيجي االأمريكي من االنت�سار يف منطقة ال�سق االأو�سط 

هو حماية م�سالح الواليات املتحدة يف احلرب الباردة و�سمان اأمن »اإ�سائيل« واأمن تدفق النفط 

اإىل االأ�سواق االأمريكية والعاملية. ويف عام 1958 حدث اأول تدخل ع�سكري اأمريكي مبا�س يف 

املنطقة عندما اأنزلت الواليات املتحدة جنوداً من االأ�سطول ال�ساد�س على ال�سواطىء اللبنانية على 

ف الغرب من ان�سمام العراق اإىل   خلفية االنقلب الذي اأطاح بالنظام امللكي يف العراق, وتخورّ

الرئي�س  �سمعون, وكلم  اللبناين كميل  الرئي�س  اإ�سقاط  الوحدة بني م�س و�سوريا, واخل�سية من 

واحتمال  املنطقة  يف  والربيطاين  الفرن�سي  الوجود  تراجع  عن  الناجت  الفراغ  ملء  عن  االأمريكي 

انحياز الدول العربية اإىل االحتاد ال�سوفياتي يف احلرب الباردة.

النت�سار الع�سكري الأمريكي يف اخلليج

عام 1971 وبعدما نالت البحرين ا�ستقللها ا�ستاأجرت  البحرية االأمريكية من بريطانيا قاعدة 

الدعم اللوج�ستي يف البحرين وتغري ا�سمها عام 1999 اإىل وحدة دعم البحرية االأمريكية. ويف 

عام 1995  ُكلرّف االأ�سطول اخلام�س وبحرية املنطقة الو�سطى بقيادة الوحدات البحرية االأمريكية 

املتمركزة يف مهمات يف اخلليج وتلك القادمة من املحيطني الهندي والهادىء. ويف عام 2002 

الع�سكري يف  االنت�سار  البحرين. وتو�سع  امل�سرتكة يف  البحرية  القوات  قيادة  ت�سكيل  اأعلن عن 

اخلليج وجاءت حرب اأفغان�ستان والعراق لت�سبح املهمة قتالية بعدما كانت ردعية دفاعية وذلك 

على ال�سكل التايل:

البحرين: وهي مقر االأ�سطول البحري االأمريكي اخلام�س يف املنامة, يعمل فيه 4200 جندي 

اأمريكي, وي�سم حاملة طائرات اأمريكية وعدداً من الغوا�سات الهجومية واملدمرات البحرية واأكرث 

بالوقود  التزود  تكتيكية وطائرات  قنابل ومقاتلت  قاذفات  اإىل  اإ�سافة  مقاتلة,  من 70  طائرة 

املتمركزة يف قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية. 
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لقيادة  مركزاً  االأمريكية  القوات  ن�ست  الكويت  لتحرير  ال�سحراء  عا�سفة  عملية  اإثر  ال�سعودية: 

القوات اجلوية االأمريكية االإقليمية داخل قاعدة االأمري �سلطان اجلوية يف الريا�س وي�سم 5000 جندي 

القاعدة يف  هذه  ا�ستخدمت  مقاتلة.  طائرة  من 80   واأكرث  االأمريكية  اجلوية  والقوات  للجي�س  تابعني 

اإدارة الطلعات اجلوية ملراقبة حظر الطريان الذي كان مفرو�سًا على �سمال العراق وجنوبه خلل فرتة 

واال�ستطلع  املعلومات  جمع  عمليات  بني  للتن�سيق  يعمل  املركز  كان  كما  الدولية,  العقوبات  تنفيذ 

واال�ستخبارات االأمريكية يف املنطقة. لكن منذ اأوا�سط العام 2003 تقريبًا انتقل نحو 4500 جندي 

اأمريكي اإىل دولة قطر املجاورة, وبقي يف ال�سعودية نحو 500 جندي اأمريكي متمركزين فيما يعرف 

بـ»قرية االإ�سكان« وبذلك انتهى الوجود الع�سكري االأمريكي يف قاعدة االأمري �سلطان اجلوية  يف الريا�س.

قطر: انتقلت وحدات من القوات االأمريكية من ال�سعودية اإىل دولة قطر بعد حرب العراق وانتقل اإليها 

كذلك 600 عن�س تابع ملركز القيادة الع�سكرية االأمريكية الو�سطى يف تامبا - فلوريدا. وتوجد يف قطر قاعدة 

العديد اجلوية التي ت�سمل مدرجًا للطائرات ُيعدرّ من اأطول املدارج يف العامل, وهي قادرة على ا�ستيعاب اأكرث 

من 100 طائرة على االأر�س.وهذه القاعدة هي مقر جمموعة 319 لل�ستطلع  اجلوي التي ت�سم قاذفات 

ومقاتلت وطائرات ا�ستطلع اإ�سافة اإىل عدد من الدبابات ووحدات الدعم وخمزون من العتاد والتجهيزات 

 الع�سكرية املتطورة ما جعل بع�س اخلرباء يعتربونها اأكرب خمزن اإ�سرتاتيجي للأ�سلحة االأمريكية يف املنطقة.

الكويت: تنت�س يف الكويت الفرقة الثالثة املحمولة جواً من اجلي�س االأمريكي يف مع�سكر الدوحة, وت�سم 

جتهيزات متنوعة من دبابات وعربات مدرعة و طائرات هليكوبرت واأكرث من 80 طائرة مقاتلة ووحدات 

ان�سحاب  اإثر  الكويت  اإىل  العراق  من  الوحدات  بع�س  وانتقلت  االنت�سار.  �سيعة  اخلا�سة  القوات  من 

القوات االأمريكية من العراق مما رفع عدد القوات املنت�سة يف الكويت حاليًا اإىل 23 األفًا.

ُعمان: ت�ستخدم الواليات املتحدة يف ُعمان ثلثة مواقع  متعددة املهام خلدمات دعم ج�س جوي, 

واآليات وخدمات طبية و�سيانة  قواعد جوية من وقود  لثلث  اللوج�ستية   امل�ستلزمات  وتاأمني جميع 

واإ�سلح وتغذية.

للدعم  متعددة  وم�ستودعات  جوية  قاعدة  املتحدة  الواليات  ت�ستخدم  املتحدة:  العربية  االإمارات 

اللوج�ستي اإ�سافة اإىل ميناءين هامني يطلن على مياه اخلليج, كما  ت�ستخدم  جميع املوانىء الأغرا�س 

التموين ولر�سو ال�سفن الع�سكرية الكبرية. وتعتمد على اأنبوب من الفجرية اإىل جبل علي لنقل النفط يف 

حال اإقفال م�سيق هرمز.

ان�سحبت  فقد  العراق  اأما  وم�س.  االأردن  يف  ع�سكرية  ت�سهيلت  من  املتحدة  الواليات  وت�ستفيد 

القوات االأمريكية موؤخراً منه بعد احتلله منذ اآذار 2003 ويقت�س الوجود الع�سكري االأمريكي على 

.
)8(

حماية ال�سفارة واملراكز القن�سلية 
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مهمات القوات املنت�سرة:

كانت مهمة القوات االأمريكية املنت�سة يف ال�سق االأو�سط مماثلة لباقي القوات املنت�سة يف �سائر اأنحاء 

العامل وهي العمل كقوة ردع ودعم للحلفاء يف فرتة احلرب الباردة. وما اأن انتهت هذه احلرب حتى 

تبلورت مهمة القوات يف ال�سق االأو�سط وهي �سمان اأمن »اإ�سائيل« واأمن تدفق النفط.مل تتاأثر هاتان 

املهمتان بنهاية احلرب الباردة اإذ اإن النزاع العربي االإ�سائيلي مل ي�سل اإىل ت�سوية, وما زالت الواليات 

اأنها ت�سكل خطراً  للخليج, دولة معادية وترى  ال�سقية  ال�سفة  الكبرية على  القوة  اإيران,  تعترب  املتحدة 

على م�ساحلها وعلى حلفائها.ومل تظهر دول اخلليج اأية ا�ستعدادات عملية للتفاهم مع اإيران حول اأمن 

املنطقة, وما فتىء قادة اخلليج يعربون يف غري منا�سبة عن مت�سكهم باحلماية االأمريكية وعدم ثقتهم باإيران 

رغم اإقامة عدد من هذه الدول علقات �سداقة وتعاون مع اإيران »بالتجزئة« مثل قطر وُعمان والكويت.

منذ عام 2002  كانت مهمة القوات االأمريكية التح�سري لعملية الهجوم على العراق وبعدما دخلت 

هذه القوات اإىل العراق حتولت املهمة اإىل م�ساندة الوجود الع�سكري يف العراق. 

البحرية  وجتوب   االأو�سط  ال�سق  يف  االأمريكية  القوات  مهمتي  اإحدى  النفط  تدفق  اأمن  ي�سكل 

وتعترب  النفط.  نقل  حركة  اأمن  من  للتاأكد  اأجوائها  يف  الطريان  ويحلرّق  اخلليج   منطقة  مياه  االأمريكية 

الواليات املتحدة اأن التهديد الذي يواجه النفط م�سدُره اإيران بالدرجة االأوىل واأحيانا تهديدات القاعدة 

اإذ �سبق اأن تعر�ست ناقلة نفط يابانية لعملية اإرهابية يف مياه االإمارات. اإن عديد وجتهيز القوات املنت�سة 

حاليًا يكفي ملهمة حفظ اأمن النفط لكنه ال يكفي ل�سن عملية ع�سكرية �سد اإيران. وت�ستوجب العملية 

وقوة عمل  بحريًا حلاملت طائرات  الغالب �سبات جوية و�ساروخية, ح�سداً  الع�سكرية, وهي يف 

بحرية موؤلفة من مدمرات وغوا�سات ومراكب اإنزال وم�ساندة يجري اإح�سارها من القوات البحرية 

املنت�سة يف املحيطني الهادىء والهندي.

ال يبدو اأن هناك يف الوقت الراهن خطراً على تدفق النفط الأن ال م�سلحة ايرانية بذلك وهي التي 

يعتمد اقت�سادها على النفط ب�سكل اأ�سا�سي. لكن القادة االإيرانيني حتدثوا مراراً عن احتمال اإقفال م�سيق 

�س اإيران لعمل ع�سكري اأمريكي اأو اإ�سائيلي وموؤخراً حتدثوا عن  هرمز اأمام امللحة وربطوا ذلك بتعررّ

االأمنية  باالأ�ساليب  تعالج  القاعدة فهي  اأما تهديدات  االيرانية.  النفط  توقيف �سادرات  اإقفاله يف حال 

ولي�س باالنت�سار الع�سكري.

اأمن النفط بعد الن�سحاب من العراق واأفغان�ستان : و�سع نفطي جديد

يطل على �سفاف اخلليج اأكرب جتمع لدول منتجة للنفط والغاز: ال�سعودية , الكويت, قطر, االإمارات 

اإمدادات النفط عرب م�سيق هرمز اإىل بحر  اإيران, وبن�سب اقل البحرين وعمان. ومتر  العربية, العراق, 

العرب واملحيط الهندي ومنه اإىل االأ�سواق العاملية. متتلك دول جمل�س التعاون اخلليجي نحو 45% من 
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الوقت  يف  الدول  هذه  . وتنتج 
)9(

العاملي الغاز  من   %20 جانب  اإىل  العامل  يف  الثابت  النفط  احتياطي 

احلا�س 15 مليون برميل يوميًا من النفط اأي 20% من اإجمايل اإنتاج العامل ي�ساف اإليها اإنتاج اإيران الذي 

يبلغ نحو 4 مليني برميل يوميًا )الدولة الثانية بعد ال�سعودية( واإنتاج العراق الذي يبلغ مليوين برميل 

وهو قابل للرتفاع عند اإعادة تاأهيل قطاع النفط يف ذلك البلد.

يف عام 2002 اأ�سار رئي�س مركز اخلليج للطاقة والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف ال�سعودية عيد اجلهني 

اإىل اأن النفط اخلليجي �سكل 40% من واردات العامل النفطية عام 1999. واعتمدت الواليات املتحدة 

على الواردات لتغطية ن�سبة 60% من احتياجاتها النفطية. هذا ما دفع  الواليات املتحدة للهتمام اأكرث 

االنت�سار كما  اأولوية  كانت  ولهذا  االأمريكي  القومي  باالأمن  مي�س  اأنه   اعتربت  الأنها  النفط  تدفق  بامن 

اأيار  اأوباما يف  باراك  الرئي�س االأمريكي  النفط. لكن وبعد نحو 10 �سنوات قال  اأمن تدفق  اأ�سلفنا هي 

2010 يف حديث اإذاعي اإن الواليات املتحدة �ست�سعى لرفع اإنتاجها املحلي من النفط يف حماولة لتقليل 

اعتمادها على النفط امل�ستورد. واأ�سار اأوباما يف كلمته اإىل اإن اإنتاج الواليات املتحدة من النفط يف عام 

قدمًا يف  امل�سي  علينا  اأن  »اأعتقد  اأ�ساف  ولكنه  �سنوات  �سبع  منذ  له  م�ستوى  اأعلى  اإىل  2010 و�سل 

التو�سع باإنتاج النفط يف الواليات املتحدة ويف الوقت نف�سه نوا�سل االرتقاء مبعايري ال�سلمة يف القطاع 

النفطية ب�سكل �سنوي,  اآال�سكا  اإيجار احلقول يف حممية  رت بيع عقود  اإدارته قررّ اأن  النفطي« واأ�ساف 

بينما �سيتم التعامل مع احلقول الواقعة يف املحيط االأطل�سي كاأولوية.

يف عام 2008 ح�سل تطور دراماتيكي يف م�ساألة النفط يف الواليات املتحدة عندما ك�سف تقرير 

داكوتا  النفط يف واليتي  من  اجليولوجي عن وجود خمزون  امل�سح  – اإدارة  االأمريكية  الداخلية  لوزارة 

 .
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ال�سمالية ومونتانا يبلغ من 3 اإىل 4.3 بليون برميل اأي اأكرث ب25 مرة من تقديرات عام 1995 

لكن املفاجاأة املذهلة كانت يف العام 2011 عندما ك�سفت اإدارة امل�سح اجليولوجي عن وجود خمزون 

هائل يف والية وايومنغ يقدر ب 969 بليون برميل يف مناطق غرين ريفر وحو�س وا�ساكي يف جنوب 

والكويت  والعراق  وايران  )ال�سعودية  اخلليج  دول  يف  النفط  احتياطي  باأن  علمًا   .
)11(

الوالية غربي 

.
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ر بـ 715 بليون برميل  واالإمارات( ُيقدرّ

هذه االكت�سافات جتعل الواليات املتحدة يف نهاية العقد احلايل اأو يف العقد القادم م�ستقلة متامًا يف 

النفط.  تدفق  اأمن  اأجل  القوات من  وانت�سار  االأ�ساطيل   املال على  اإنفاق  اإىل  النفطية وال حتتاج  الطاقة 

�سوف تعمد الرباغماتية االأمريكية اإىل االن�سحاب الع�سكري من اخلليج بعدما بات ال يعنيها اأمن النفط 

بعد  ح�سوله  يرجح  لكن  و�سيعًا  مفاجئًا  االن�سحاب  هذا  يكون  ولن  تدبره.  اأمر  للم�ستفيدين  وترتك 

دخول االإنتاج النفطي االأمريكي اإىل االأ�سواق االأمريكية وخلل عقد من الزمن.

نحو اآ�سيا والبا�سيفيك

فورين  جملة  يف  مقااًل  كلينتون  هيلري  االأمريكية  اخلارجية  وزيرة  كتبت   2011 الثاين  ت�سين  يف 

يف  املتحدة  للواليات  جديدة  �سيا�سة   عن  فيه  اأعلنت   .
)13(

البا�سيفيكية« اأمريكا  »قرن  بعنوان  بولي�سي 
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املحيط الهادىء, واعتربت ان م�ستقبل ال�سيا�سة العاملية �سوف يتقرر يف اآ�سيا ولي�س يف اأفغان�ستان وال يف 

العراق, واأن الواليات املتحدة �ستكون يف قلب احلركة ال�سيا�سية هناك. وفيما احلرب يف العراق على 

قواتها من  ل�سحب  ت�ستعد  مف�سلية وهي  نقطة  تقف يف  املتحدة  الواليات  اأن  اعتربت  نهايتها,  و�سك 

اأفغان�ستان. ويف ال�سنوات الع�س املا�سية خ�س�ست اأمريكا موارد �سخمة لهاتني احلربني ويف ال�سنوات 

فيه  نف�سها يف و�سع حتافظ  لت�سع  والطاقة  الوقت  ا�ستثمار  ذكاء ومنهجية يف  اإىل  القادمة حتتاج  الع�س 

واالقت�سادي  ال�سيا�سي  اال�ستثمار  زيادة  ان  واأ�سافت  وقيمها.  م�ساحلها  وقيادتها وحتفظ  ريادتها  على 

واال�سرتاتيجي يف اآ�سيا واملحيط الهادىء هي االأعلى يف �سلرّم اأولويات ال�سيا�سة االأمريكية يف العقد القادم. 

اأ�سا�سي لل�سيا�سة الدولية. واأنها متتد من  ك  اآ�سيا- املحيط الهادىء هي حمررّ واعتربت كلينتون اأن منطقة 

�سبه القارة الهندية اإىل ال�سواحل الغربية للواليات املتحدة وعلى مدى املحيط الهادىء واملحيط الهندي 

اللذين يتحكمان بامللحة واال�سرتاتيجية, وتت�سع لنحو ن�سف �سكان العامل وت�سم املحركات االأ�سا�سية 

للقت�ساد العاملي, وهي اأكرث املناطق باعثة للغازات التي ت�سبب للحتبا�س احلراري يف العامل. كما اأنها 

ت�سم عدداً من اأكرب حلفاء الواليات املتحدة, باال�سافة اإىل قوى �ساعدة مثل ال�سني و الهند واأندوني�سيا.

اأ�سارت كلينتون اإىل انه مع تفاقم االأزمة االقت�سادية يف الداخل االأمريكي ودخول العراق واأفغان�ستان 

يف الفرتة االنتقالية تدعو بع�س القوى ال�سيا�سية االأمريكية  االإدارة للعودة اإىل الداخل االأمريكي , وت�سعى 

لتخفي�س حجم القوات الع�سكرية املنت�سة يف اخلارج وزيادة االهتمام بال�سوؤون الداخلية. واعتربت اأنه 

ميكن تفهم هواج�س هوؤالء, لكنهم لي�سوا بال�سورة على حق , واأن مفتاح االأمن واالزدهار االأمريكي 

اإىل  النووي,  االنت�سار  على  ال�سيطرة  اإىل  جديدة  اأ�سواق  خلق  من  اخلارجية,  االهتمامات  تو�سيع  هو 

املحافظة على حرية امللحة والتجارة. لقد بداأت االإدارة االأمريكية فعًل بالتحرك باجتاه املحيط الهادىء 

وبلغ عدد زيارات الوزيرة كلينتون اإىل املنطقة �سبعا ناهيك عن زيارات الدبلوما�سيني املعاونني ووفود 

االخت�سا�سيني من اأجل املبا�سة باعتماد هذه ال�سيا�سة. ومن املنطقي اأن يرتافق االهتمام االأمريكي باآ�سيا 

النفط من تلك  بال�سق االأو�سط خ�سو�سًا مع انح�سار االعتماد على  والبا�سيفيك مع تراجع االهتمام 

املنطقة. يبقى اأن جتد الواليات املتحدة و�سيلة ل�سمان اأمن حليفتها »اإ�سائيل« وال تغادر املنطقة متامًا اإال 

بعد تيقنها من ذلك.

اأين اأمن »اإ�سرائيل«؟

البحر  من  حكمًا  ال�سهيوين  الكيان  لدعم  الع�سكري  االأمريكي  التدخل  ياأتي  اجلغرافية  الزاوية  من 

االأبي�س املتو�سط وهذا ما ح�سل فعًل عام 1973 عندما اأنزل االأمريكيون اآليات وعتاداً ع�سكريًا للجي�س 

االإ�سائيلي لدعمه يف حرب ت�سين يف مواجهة القوات امل�سية التي عربت قناة ال�سوي�س واندفعت يف 

�سيناء قبل اأن توقفها القوات اال�سائيلية بعدما تلقت الدعم االأمريكي. ثم اإن التدخل االأمريكي يف لبنان 

عام 1958 وعامي 1982 و1983 جاء من االأ�سطول ال�ساد�س الذي يجوب مياه البحر املتو�سط ولهذا 
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فاإن ان�سحاب القوات االأمريكية م�ستقبًل لن يوؤثر من ناحية امل�ساندة الع�سكرية على اأمن »اإ�سائيل«.

ال �سك ان االإدارة االأمريكية ت�سعى الإحلل ال�سلم يف املنطقة وت�سوية النزاع العربي ـ االإ�سائيلي, 

لكن, ولتاريخه وفقًا لل�سوط اال�سائيلية التي رف�سها الفل�سطينيون والتي يتعذر اأن يقبلوا بها م�ستقبًل, 

اأحدثت هذه ال�سوط  �سيقًا لدى االإدارة االأمريكية التي ترغب يف روؤية مفاو�سات جتري بني الفل�سطينيني 

اأن  اإال  اأنها ما زالت حترتم وعودها يف ال�سعي حلل للق�سية الفل�سطينية.  واالإ�سائيليني كي تقنع العرب 

االإدارة االأمريكية تكتفي, وخ�سو�سًا يف فرتة االنتخابات, بالكلم عن مفاو�سات فل�سطينية اإ�سائيلية 

اأن تورط نف�سها بعمل دبلوما�سي. ولعل اأ�سدق تعبري عن هذا ال�سيق هو كلم وزير الدفاع  من دون 

»اإ�سائيل«  اليهود وموؤيدي  قادة  نخبة من  اأمام  ـ مركز �سبان  بروكنغز  بانيتا يف معهد  ليون  االأمريكي 

حني قال: عودوا اإىل الطاولة امللعونة )يق�سد طاولة املفاو�سات( يف دعوة �سيحة من اأجل ا�ستئناف 

. اإن الرتاخي العربي يف دعم الفل�سطينيني يف املقاومة ويف املفاو�سة معًا  
)14(

املفاو�سات مع الفل�سطينيني

اأراح ال�سيا�سة االأمريكية جتاه »اإ�سائيل« ووفر على االإدارة عناء حتقيق اإجناز مطلوب يف عملية ال�سلم ال 

يبدو اأن العرب ي�سعون وراءه ب�سكل جدي يف الوقت الراهن. لقد تراجعت الق�سية الفل�سطينية ب�سكل 

الذي مل  العربي«  »الربيع  ال�سعبي مل�سلحة  اأو  الر�سمي  ال�سعيد  �سواء على  العربية  مثري يف االهتمامات 

تت�سح نتائجه بعد, فيما انتقل االهتمام االأمريكي اإىل متابعة اأحداث هذا الربيع للتغطية ما اأمكن على 

الف�سل يف عملية ال�سلم التي روجت الواليات املتحدة لها كثرياً.

تغيريات  الراهن يف دائرة اخلطر , لكن هناك احتمال كبري حل�سول  الو�سع  تبدو »اإ�سائيل« يف  ال 

يف موازين القوى يف املنطقة ويف مواقف الدول العربية منها وبالتايل فاإن اأمن »اإ�سائيل« يبقى هاج�سًا 

اأمريكيًا يحتاج اإىل تدابري من اأجل تبديده ميكن اتخاذها بوا�سطة االأ�سطول ال�ساد�س عند احلاجة.

ا�ستنتاج:

من املرتقب اأن ت�سحب الواليات املتحدة قواتها من اأفغان�ستان بعدما اأكملت ان�سحابها من العراق, 

القادم يتحقق احلدث الكبري وهو االن�سحاب من اخلليج )ن�سع هنا قرار  العقد احلايل والعقد  وخلل 

جمل�س التعاون اخلليجي بالتحول ل�سيغة االحتاد يف اإطار الهواج�س من ان�سحاب اأمريكي من اخلليج يف 

امل�ستقبل( ورمبا ا�ستطاعت اإحدى االإدارات االأمريكية القادمة حتقيق ت�سوية للنزاع العربي ـ االإ�سائيلي, 

�سوطًا  تفر�س  اأن  لها  يعود  لن  التي  »اإ�سائيل«  لغري�سالح  كبري  تغيري  على  مقبلة  القوى  موازين  لكن 

تعجيزية مثل التي تفر�سها حاليًا, و�ست�سطر اإىل اإقامة �سلم بغري �سوطها اإذا تغريت �سيا�سة م�س جتاهها. 

اأما اإذا تغريت �سيا�سة االأردن فاإن انقلبًا حقيقيًا �سوف يح�سل يف موازين القوى يح�س الدولة العربية 

يف زاوية �سيقة ويبقى للإ�سائيليني خيار البقاء داخل دولة ينتهي فيها تفوقهم الع�سكري واالقت�سادي اأو 

عودة من يرغب اإىل اأوروبا, وبالنتيجة اإنهاء دور ووظيفة »اإ�سائيل« يف املنطقة. 
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الأزمة القت�سادية وتاأثرياتها الداخلية

)حركة وول �سرتيت تطالب باإ�سقاط الراأ�سمالية باأ�سرها(

عام 2008 انهار »ليمان بروذرز« اأحد اأكرب امل�سارف يف الواليات املتحدة  واأعلن اإفل�سه  

املالية  االأزمة  واإعلن  العقاري  القطاع  يف  كبري  وانهيار  م�سفية  اإفل�سات  �سل�سلة  اإىل  ى  اأدرّ ما 

وبات  االأمريكي.  باالقت�ساد  العاملي  االقت�ساد  الرتباط  نظراً  عاملية  اأ�سبحت  التي  االأمريكية 

على  ثقلها  تلقي  املديونية  واأن  االقت�ساد  يف  حقيقية  اأزمة  تعي�س  املتحدة  الواليات  اأن  وا�سحًا 

قطاعات كثرية يف البلد وتوؤدي اإىل تداعيات خطرية على االو�ساع الداخلية و�سيا�سة الواليات 

باقت�ساد كبري وقوي يهيمن على  املتحدة اخلارجية. ومن املعروف ان الواليات املتحدة تتمتع 

االقت�ساد العاملي واأن الناجت القومي االأمريكي كبري جداً ولديه اإمكانات لل�سيطرة على امل�ساعب 

االقت�سادية, لكن هذه االأزمة خطرية جداً وتتخطى االأزمات ال�سابقة وتنذر بعواقب وخيمة.

مظاهر الأزمة القت�سادية الأمريكية :

ميكن متابعة مظاهر االأزمة االقت�سادية يف الواليات املتحدة باملديونية العالية للقت�ساد والعجز 

ل البنى التحتية وحاجتها املا�سة اإىل اعادة تاأهيل جذرية. يف املوازنات والبطالة والفقر وترهرّ

املديونية: ترزح الواليات املتحدة حتت عبء مديونية عالية جداً. ويكفي اأن ننظر اإىل �ساعة 

لرنى اأول ملحظة وهي 
 )15( 

عدادات الدين واالإنفاق التي ت�سدرها احلكومة االأمريكية ر�سميًا

اأن الدين الوطني  العام للواليات املتحدة يبلغ ن�سبة 100%من الناجت القومي وقيمته 15 تريليون 

دافع  لكل  واملعدل  دوالراً   48.427 يبلغ  اأمريكي  مواطن  كل  على  الدين  معدل  واأن  دوالر 

االأول هو  تريليون دوالر والدائن  الديون اخلارجية 4.6  �سائب 134.395 دوالراً. وتبلغ 

وبريطانيا 346.5  مليار  اليابان 912  تليها  دوالر  تريليون  ديونها 1.16  قيمة  وتبلغ  ال�سني 

القطاع  ففي  مذهًل,  حجمًا  تبلغ  املتحدة  الواليات  يف  ال�سخ�سية  الديون  اأن  اإال   .
)16(

مليار

العقاري تبلغ الديون 13.5 تريليون دوالر جراء الرهونات العقارية, و تبلغ ديون امل�ستهلكني 

2.4 تريليون دوالر, وديون بطاقات االئتمان787.8 مليار دوالر. وميكن القول باأن الكل يف 

الواليات املتحدة يرزح حتت الديون, احلكومة واملواطنني, ولت�سديد هذه الديون يتوجب اأن 
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اأن يزيد اال�ستهلك ليزيد االإنتاج وتتحرك عجلة االقت�ساد. لكن  اأي  يبقى االقت�ساد يف حالة متحركة 

اأزمة م�سابهة الأزمة  اإىل  ما  يوم  مالية قد ت�سل يف  امة  البلد يف دورّ رد وتدخل  تزداد ب�سكل مطرّ الديون 

االنهيار الكبريعام 1929.

ويف جمال العجز, بلغ عجز املوازنة الفيديرالية 1.3 تريليون دوالر فيما بلغ عجز امليزان التجاري709 

اأرقام تنذر برتاكم الديون  مليار دوالر والعجز التجاري مع ال�سني وحدها 308 مليار دوالر, وهذه 

وتردي الو�سع املايل واالقرتاب من االنهيار العام. واملفاجاأة غري املح�سوبة كانت عندما اأعلنت وكالة 

للواليات  العام  الدين  درجة  تخفي�س  عن   2011 اآب   7 يف  االئتماين  للت�سنيف  بورز  اأند  �ستاندردز 

املتحدة للمرة االأوىل يف تاريخها مقدار درجة واحدة من ايه ايه ايه اإىل ايه ايه+ مربرة ذلك »مبخاطر 

اأن  اأمام رهانات العجز يف امليزانية, واأرفقت الوكالة هذا اخلف�س بتوقعات »�سلبية« ما يعني  �سيا�سية« 

�ستاندرد اأند بورز تعتقد اأن التغيري املقبل الذي �سيطراأ على هذا الت�سنيف �سيكون لل�سواأ وهذا ما ي�سري 

اإىل حالة الرتدي يف الو�سع املايل للواليات املتحدة.

البطالة والفقر:

و�سلت معدالت البطالة اإىل 10% ح�سب املعلومات ال�سحافية لكن �ساعة العداد ت�سري اإىل اأن عدد 

للعاطلني عن  الفعلي  العدد  يبلغ  فيما  �سخ�س  مليون  يبلغ 140.5  املتحدة  الواليات  العاملة يف  القوة 

العمل 23.8 مليون اأي اأن ن�سبة البطالة ت�سبح نحو 17%من عديد القوى العاملة وهو رقم اأعلى من 

الفقر   ن�سبة  ,تبلغ  العمل  عن  العاطلني  ن�سبة  ح�ساب  بعد  االمريكية.  االإدارة  م�سادر  من  ر�سميًا  املعلن 

15.1% ويبلغ عدد الذين يعي�سون حتت خط الفقر 43 مليون �سخ�س. وذكرت كاترينا فاندن هافل 

 اأن »واحداً من  اأ�سل �سبعة مراهقني �سود فقط يجد عمًل. وهناك 
)17(

يف مقال لها يف وا�سنطن بو�ست 

جيل من االأطفال ين�ساأون يف �سوارع خطرة ويعي�سون حياة بائ�سة ويعانون من اجلوع والتفكك االأ�سي 

الفقر  اإجراءات الإنهاء ظاهرة  االإدارة  يتطلب من  املخيف  الواقع  والبطالة واملخدرات واجلرمية«. هذا 

اجتماعي كبري  واإحداث خلل  اإىل اجلرمية,  انحرافهم  ونزوعهم  الفقراء خ�سية  ازدياد عدد  واحلد من 

ي�سيب بنية املجتمع االأمريكي بال�سميم ويق�سي على القيم واملثل الدميوقراطية.

البنى التحتية:

يف مقالها امل�سار اإليه اآنفا اأ�سافت كاترينا فاندن هافل:« باتت البنية التحتية القدمية واملتداعية ت�سكل 

نيو  ال�سدود يف  تت�سقق  اأو  مينيابولي�س  ينهار ج�س يف  االأرواح حني  نتكبد خ�سائريف  وا�سحًا.  خطراً 

نيويورك, ويرتاد االأوالد  ال�سيارات يف  تبتلع  املتداعية  ال�سحي  ال�سف  اأنظمة  اأن   اأورلينز. ف�سًل عن 

اإىل ذلك ت�سيع �ساعات طويلة حني تتعطل القطارات  ل خطراً على �سحتهم. باالإ�سافة  مدار�س ت�سكرّ

الهرمة وتنهار اأنظمة ال�سف  واملجاري وتتفاقم زحمة ال�سري. حتى اأ�س�س احلياة املدنية, مثل احل�سول 

على مياه نظيفة, �سارت مهددة ب�سبب اأنظمة ال�سف ال�سحي البالية. علوة على ذلك, تعجز �سبكتنا 

الكهربائية ونظاما االإنتاج والنقل عن جماراة ما يتمتع به مناف�سونا حول العامل.«
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 اأو�ساعها من ج�سور و�سدود وكهرباء ومياه �سب ومدار�س 
)18(

ويف�سل موقع البنى التحتية االأمريكية 

وخطوط �سكك احلديد والطريان و�سبكات ال�سف ال�سحي والطرقات وغريها م�سرياً اإىل اأن الواليات 

املتحدة بحاجة اإىل ا�ستثمارات يف البنى التحتية يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة تبلغ قيمتها 2.2 تريليون 

دوالر. وي�سري املوقع اإىل ترهل البنية التحتية للقت�ساد االأمريكي واإىل وجوب االإ�ساع يف اإعادة تاأهيلها 

من اأجل احلفاظ على عجلة دوران االقت�ساد و تلبية احتياجات املواطنني وتاأمني �سلمتهم من اأخطار 

اخللل واالأعطال يف بع�س البنى مثل �سكك احلديد وال�سدود واجل�سور.

على �سعيد اجل�سور, يبلغ عددها يف الواليات املتحدة 600905 ج�سور ومتو�سط عمرها 43 �سنة 

ح�سب تقرير وزارة النقل, واعتباراً من كانون االأول 2008 اعترب 72868 ج�ساً منها م�سابًا بعيب 

لة وبالغة القدم )ن�سبة%14.8(. بنيوي )ن�سبة12.1%( و89024 م�سنفة على اأنها مرتهرّ

اأما على �سعيد ال�سدود فقد اأ�سار فيلق الهند�سة يف اجلي�س االأمريكي يف تقاريره اإىل اأن عدد ال�سدود 

ازداد اإىل اأكرث من 85 األفًا لكن احلكومة الفدرالية متلك اأو ت�سف على 11% منها فقط وبقية اجل�سور 

متلكها وت�سف عليها �سلطات الواليات التي تقع على عاتقها م�سوؤولية تاأمني �سلمتها. هناك واليات 

عديدة لي�س لديها برامج للحفاظ على �سلمة ال�سدود وال املوارد اللزمة للعتناء بها وال الطواقم اللزمة 

ملراجعة اجراءات ال�سلمة. على �سبيل املثال, لدى والية تك�سا�س 7 مهند�سني وموازنة 435 األف دوالر 

عام2005   3500 من  اآمنة  غري  امل�سنفة  ال�سدود  عدد  ارتفع  �سد!.   7400 من  اأكرث  على  للإ�ساف 

اىل4095 عام 2007  و�سمن هذا الرقم ارتفع عدد ال�سدود البالغة اخلطورة من 1367 عام 2005 

اإىل 1819 عام 2007.

اأما يف ما يتعلق مبياه ال�سب فاإنها تواجه عجزاً �سنويًا يبلغ 11 مليار دوالر من اأجل ا�ستبدال املن�ساآت 

القدمية التي هي على م�سارف انتهاء �سلحيتها للعمل باأخرى تلبي �سوط وموا�سفات تعليمات ال�سلمة 

الفدرالية. ال يدخل يف هذا الرقم ح�ساب زيادة الطلب على مياه ال�سب يف ال�سنوات الع�سين القادمة, 

املياه  اإىل خ�سارة 7 مليارات غالون من  يوؤدي  املياه  اأنابيب نقل  الت�سب يف  اأن  اإىل  التقارير  كما ت�سري 

النظيفة ال�ساحلة لل�سب يوميًا.

على �سعيد الكهرباء ازداد الطلب على الطاقة الكهربائية منذ عام 1990 بن�سبة 25% فيما تراجع 

بناء حمطات توليد الطاقة بن�سبة 30%. وهناك حاجة لتوظيفات مالية كبرية يف توليد الكهرباء ونقلها 

وتوزيعها  والتي تبلغ  خلل العقدين املقبلني لغاية 2030  ما بني 1.5 و2 تريليون دوالر.

م�سكلة يف القت�ساد الأمريكي

ت�سري الوقائع واالأرقام وال�سهادات املذكورة اأعله اإىل وجود م�سكلة حقيقية يف االقت�ساد االأمريكي. 

اأما اأ�سباب امل�سكلة فهي مو�سع  خلف.ال �سك اأن احلروب التي تخو�سها الواليات املتحدة ب�سكل 

املتحدة عن خو�س  الواليات  تتوقف  الثانية مل  العاملية  احلرب  انتهاء  فمنذ  نفقات كثرية.  كبرّدتها  دائم 
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احلروب. وفور انتهاء  تلك احلرب  بداأت حرب كوريا  يف اخلم�سينيات, ثم حرب فيتنام يف ال�ستينيات 

الكويت  حترير  وحرب  الثمانينيات,  يف  وباناما  وغرانادا  لبنان  يف  ع�سكري  وتدخل  وال�سبعينايت, 

وحرب كو�سوفو يف الت�سعينات, و�سواًل اإىل احلربني الكبريتني يف اأفغان�ستان والعراق يف مطلع القرن 

الواحد والع�سين, ف�سًل عن االنت�سار الع�سكري يف اأوروبا واليابان  وكوريا اجلنوبية ومناطق اأخرى. 

هناك من يعزو االأ�سباب اإىل طبيعة النظام الراأ�سمايل الوح�سي يف الواليات املتحدة , والتوجه اإىل تعزيز 

القطاع اخلا�س الذي يهدف اإىل حتقيق االأرباح على ح�ساب القطاع العام الذي يوفر ال�سلمة العامة 

والتطوير امل�ستمر وخ�سو�سًا يف البنى التحتية. وقد تو�سعت اخل�سخ�سة ب�سكل جنوين حتى و�سلت اإىل 

قطاع االأمن وهو قطاع �سيادي, وانت�ست بعد اأحداث 11 اأيلول ال�سكات االأمنية اخلا�سة واأ�سبح لها 

امتدادات عاملية وكانت القوات امل�سلحة , ول�سخرية االأقدار, من اأهمرّ زبائنها. كما تابع قطاع التاأمني 

هيمنته على االقت�ساد وبات املوجه واملر�سد لكل الن�ساطات االقت�سادية  حيث ال يجروؤ اأحد على القيام 

بخطوة من دون موافقة التاأمني.

اأما النظام املايل فهو يرتبع على عر�س االقت�ساد وتعمل البنوك كمحرك للقت�ساد والتبادل وا�ستطاعت 

وابتداع   العقارات  االأعمال وخ�سو�سًا يف قطاع  ديون  الفردية وتو�سيع  الديون  �سيا�سة  ابتداع  البنوك 

بطاقات االئتمان من اأجل زيادة اال�ستهلك وتوفري الت�سهيلت للم�ستهلك الأن ينفق اأكرث وتاليًا ي�سهم 

بتحريك االقت�ساد.

ت�ستخدم  واملايل وهي  ال�سناعي  واال�ستابل�سمنت  ال�سيا�سيني  من  االأمريكي جمموعة  بالقرار  تتحكم 

قطاع االإعلم من اأجل ال�سيطرة على اجلمهور وك�سب تاأييده اأو �سكوته. ويف بلد تعتمد طريقة احلياة 

على العمل ال�ساق والدوؤوب من ال�سباح اإىل امل�ساء ال يجد املواطن االأمريكي مت�سعًا من الوقت اأمامه 

ال�سحف  قراءة  اإىل  يعمد  يتو�سع  اأن  اأراد  واإذا  يح�سل  مبا  لتخربه   التلفزيون  �سا�سات  م�ساهدة  �سوى  

اأعلن بنك »ليمان  وجميعها مم�سوكة من املجموعة احلاكمة وتنفذ توجهاتها.هكذا كان الو�سع حتى 

براذرز« اإفل�سه وذاب الثلج ومل يعد باالإمكان تغطية امل�ساكل وال اإخفاوؤها. نعم ظهرت امل�سكلة وظهر 

الفقر والبطالة والعجز واملديونية ناهيك اأن حربي العراق واأفغان�ستان مل حتققا اأهدافهما وغابت الفتات 

»املهمة اأُجنزت« التي طاملا افتخر االأمريكيون بها. مع ذلك ما زال االقت�ساد قويًا وما زالت اال�ستابل�سمنت 

قوية لكن االأمريكيني بداأوا بالتحرك تاأثراً مبا �ساهدوه و�سمعوه عن »الربيع العربي«.كان االأمريكي يفهم 

من االإعلم وخ�سو�سًا املرئي اأن العرب غري دميوقراطيني وال ين�سدون االإ�سلح وال التطوير,لكنه �ساهد 

اإزالة اال�ستبداد وحتقيق امل�ساواة بني املواطنني. هذه  اأجل  ال�ساحات وال�سوارع من  اإىل  ال�سعوب تنزل 

الوقائع دفعت عدداً من ال�سباب االأمريكي اإىل احتلل »وول �سرتيت« رمز قوة املال يف العامل و�سميت 

حركة االحتجاج »احتلوا وول �سرتيت«.
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حركة احتلوا وول �سرتيت :

 اأنها حركة بقوة ال�سعب 
)19(

فت حركة »احتلوا وول �سرتيت« عن نف�سها يف املوقع الر�سمي لها عررّ

بداأت يف 17 اأيلول 2011  يف �ساحة ليربتي يف حي مانهاتن املايل ثم تو�سعت اإىل اأكرث من مئة مدينة يف 

�سد 
ً
الواليات املتحدة االأمريكية واإىل اأكرث من 1500 مدينة يف �سائر اأنحاء العامل. تكافح احلركة دفاعا 

الهجمات  ال�سارية للبنوك الرئي�سية وال�سكات املتعددة اجلن�سيات على العملية الدميوقراطية و�سد دور 

وول �سرتيت يف خلق انهيارمايل ت�سبب باأكرب ك�ساد منذ عام  1929. لقد ا�ستلهمت احلركة مبادئها من 

االنتفا�سات ال�سعبية يف م�س وتون�س وهي تهدف اإىل القتال �سد طبقة الـ1% االأغنى من النا�س الذين 

ي�سعون القواعد غري العادلة للقت�ساد العاملي والتي تعيق تقدم ال�سعوب وم�ستقبلها. بداأت احلركة على 

زوكوتي  حديقة  اإىل  املعت�سمون  انتقل  ثم  ال�سطة  فرقتها  اعت�سامات  اإىل  تطورت  احتجاجات  �سكل 

اإىل مقر ال�سطة يف نيويورك  املجاورة واأ�سبحت معقلهم الرئي�سي. حاول النا�سطون التحرك  مب�سرية 

نيويورك  يف  االعت�سامات  وا�ستمرت  املرور.  حركة  عرقلة  بجرم  منهم   700 اعتقلت  ال�سطة  لكن 

ووا�سنطن لكن ال�سطة هاجمت االعت�سامات جمدداً يف 16 ت�سين االأول واعتقلت 300 متظاهر. يف 

املدن االأوروبية �سجل حتول املظاهرات اإىل ا�ستباكات عنيفة مع ال�سطة يف روما.

يف نيويورك متت اإزالة خميم احلركة باأمر ق�سائي بعد اأن اتخذت ال�سلطات موقفًا حازمًا منه وف�ست 

بالقوة اعت�سامات احلركة يف بورتلند واأوكلند ومانهاتن وغريها بحجة حتول تلك املخيمات اإىل »بوؤر 

النا�سطون يف ذكرى �سهرين على انطلقة احلركة يف 17 ت�سين  د االأمن وال�سحة العامة«. حترك  تهدرّ

الثاين لكن عمدة نيويورك بلومربغ  اأ�س على عدم ال�سماح باإحداث فو�سى اأو خرق للقوانني مع اإبداء 

حر�سه على »احرتام حق املتظاهرين بالتعبريعن اآرائهم«. بداأت فعاليات ذلك اليوم الذي �سمي »اليوم 

الوطني للتحرك« مبحاولة تعطيل بور�سة نيويورك ومنع موظفيها من الو�سول اإىل اأماكن عملهم. اإال 

املحيطة بحي وول  ال�سوارع  لت  املكان, وحتورّ فر�س على  �سديد  اأمني  بطوق  ا�سطدمت  املحاولة  اأن 

�سرتيت املايل اإىل �ساحة معركة بني املتظاهرين وعنا�س ال�سطة الذين مل يتورعوا عن ا�ستخدام القوة �سد 

موؤيديها  يف  ال�سطة 200 من  اعتقال  االنرتنت  �سبكة  موقعها على  احلركة على  واأكدت  املحتجني. 

املوا�سلت يف  اإىل �سل حركة  البور�سة, دعت احلركة  للتحرك. واإىل جانب تعطيل  ال�ساعات االأوىل 

املدينة عرب احتلل حمطات املرتو, باالإ�سافة اإىل التظاهر باجتاه اجل�سور الرئي�سية, ال�سيما ج�س بروكلني.

م�ستوي  يف  واحلق   االقت�سادية  احلقوق  بني  �سرتيت  وول  حركة  يف  املتظاهرين  مطالب  ترتاوح 

معي�سة اأف�سل, ورف�س اال�ست�سلم حلكم »القلة« التي حتتكر ال�سلطة والرثوة, ورف�س العي�س يف جمتمع 

ميلك فيه 1 % كل �سيء, فيما ال ميتلك 99 % من املجتمع �سيئًا يذكر, وهذا ما يذكرنا مبطالب ثورات 

»الربيع العربي«  التي مزجت بني مطالب الكرامة الوطنية واالإن�سانية, وحق العي�س الكرمي يف جمتمعات 

دميقراطية ونظم عادلة. وقد لفتت حركة »احتلوا وول �سرتيت« االأنظار اإىل خطورة امل�سكلة االقت�سادية 
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وتداعياتها ال�سلبية, وتوقع الكاتب االقت�سادي االأمريكي بول كروغمان اأن تتحول تظاهرات ال�سباب 

الغا�سبني على املدى الطويل, اإىل »نقطة حتول« يف احلياة ال�سيا�سية االأمريكية و اإىل حركة �سعبية ت�سب 

من  على  دائمًا  حكراً  لي�ست  »احلكمة  اأن  اإىل  م�سرياً  االأمريكية,  اليمينية  االجتاهات  على  غ�سبها  جام 

يعملون يف وول �سرتيت, بل لي�س لديهم على االأغلب �سوى القليل من احلكمة«. توؤكد م�سادر حركة 

»احتلوا وول �سرتيت« اأنها لي�ست جمرد رد فعل مثل ماجرى يف تون�س على اإثر اإحراق بوعزيزي نف�سه, 

واإمنا جرى التح�سري لها قبل اأ�سهر من انطلقتها, ومع ذلك فهي حتاول تقليد النموذج امل�سي يف التظاهر 

والتجمع ون�سب اخليام والتح�سري العت�سامات طويلة, وتنظيم حلقات لعر�س املطالب ومناق�ستها اأمام 

يومية  طعام  بوجبات  املعت�سمني  وتزويد  مطالبها,  عن  املعربة  والهتافات  ال�سعارات  ور�سم  اجلمهور, 

م�ستمرة, واإقامة مركز طبي, ومطابخ ومركز اإعلمي, و�سواًل اإىل تنظيم حفلت �سمر ومناق�سات ليلية 

على غرار ليايل ال�سمر يف ميدان التحرير, واالتفاق على مواعيد منظمة للن�ساطات عرب و�سائل امليديا 

الفي�س بوك وتويرت- الخ.

ومثل كرة الثلج تدحرجت االحتجاجات ال�سعبية يف نيويورك ولو�س اأجنلو�س و�سيكاغو لت�سم املزيد 

من املوؤيدين الغا�سبني من االأو�ساع االقت�سادية , ودعاة ال�سلم واملدافعني عن نظافة البيئة, ومنتقدي 

ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية, واملحاربني القدامى, ونقابة عمال ال�سيارات, ونقابة عمال النقل, واحتاد  

املعلمني, ونقابة موظفي الكونغر�س. جذبت االحتجاجات غري امل�سبوقة يف وول �سرتيت �سخ�سيات 

االإدارة  ل�سيا�سات  الراف�س  االأمريكي  واملفكر  مور  مايكل  املعار�س  ال�سينمائي  املخرج  منها  معروفة 

اأنه هو �سخ�سيًا ي�سارك املتظاهرين غ�سبهم من  االأمريكية نعوم ت�سوم�سكي. ويوؤكد  بول كروجمان« 

م�سهد ترف اأغنياء اأمريكا, الذين يعود �سبب ثرواتهم اإىل ال�سمانات احلكومية, ولذلك يرى اأنه من حق 

ال�سباب الغا�سبني رف�س النموذج اال�ستهلكي االأمريكي, ورف�س اال�ست�سلم لنفوذ اأ�سحاب الرثوات«.

دت حركة »احتلوا وول �سرتيت« مبادئها التي اعتربتها عاملية وهي : حدرّ

ال�سخ�سية  امل�سوؤولية  وممار�سة  املبا�سة,  امل�ساركة  على  قائمة  �سفافة  دميقراطية  يف  االنخراط   -1

واجلماعية, واالعرتاف باملزايا املتاأ�سلة يف االأفراد.

2- االحتاد �سد جميع اأ�سكال الظلم ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي واإعادة حتديد قيمة العمل 

ب�سكل عادل.

3- احرتام احلياة اخلا�سة الفردية.

4- االإقرار باأن التعليم حق من حقوق االإن�سان.

5- و�سع ت�سورات بديلة للأنظمة ال�سيا�سية واالقت�سادية على اأ�سا�س توفري كل االإمكانيات لتحقيق 

مبداأ امل�ساواة.
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احتلوا وول �سرتيت والعالم

جتاهلت و�سائل االإعلم االأمريكية حركة احتلوا وول �سرتيت يف بدايتها واأ�سارت اإىل اأنها جمرد اأحداث 

�سغب بفعل »قلة مند�سة« وجرت حماوالت اإعلمية للتعتيم عليها من خلل التحالف بني اأ�ساطني املال 

وال�سيا�سة واالإعلم, وتهكم بع�س امل�سوؤولني على املحتجني  و�سخروا منهم  وو�سفوهم باأنهم لي�سوا 

�سوى »بلطجية« وباأن احلركة بل راأ�س وال قيادة وال م�سمون حقيقي. اأما املر�سح الرئا�سي اجلمهوري 

ميت رومني فقد اأدان املظاهرات وو�سفها باأنها » حرب طبقية », و�سخرت قناة �سي ان بي �سي من 

املتظاهرين وو�سفتهم باأنهم غري جادين.

واتهمت مواقع على االإنرتنت واأبرزها موقع ق�سة احلرية, احلركة باأن عنا�سها يرمون الزجاجات 

وباأن  والعنف,  لل�سامية  والعداء  الكراهية  تثري  وباأنها  عليهم,  ال�سطة  عنا�س  يرد  اأن  قبل  ال�سطة  على 

االإخوان امل�سلمني ي�ساركون بها, واأنها ت�ستخدم االأطفال لعرقلة املرور, وباأنها احتلت قن�سلية »اإ�سائيل« 

.
)20(

يف بو�سطن, واأرهبت بائع هوت دوغ اأمريكي, وطالبت عمدة املدن بو�سع حد لهذه احلركة

ويف جانب اآخر راحت بع�س املواقع وو�سائل االإعلم تثري انتباه جمهور املوقع اإىل التظاهرات التي 

جتري يف مو�سكو �سد بوتني واعتبارها اأولوية على ما يجري داخل الواليات املتحدة, واأيد موقع احتلوا 

وول �سرتيت مطالب املتظاهرين الرو�س معلنًا »اأننا نحن 146% يف ا�سارة اإىل التزوير يف االنتخابات 

.
)21(

الرو�سية حيث ورد اأنه �سجل يف احد ال�سناديق  ن�سبة اقرتاع 146 % 
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ا�ستنتاج

م اأن االقت�ساد االأمريكي يعاين من م�ساعب كبرية جداً واأنه اأن االأوان كي تعالج الثغرات  يت�سح مما تقدرّ

الكبرية يف هذا االقت�ساد.البطالة تزداد وال اأمل بخلق وظائف جديدة تلبي االحتياجات املقبلة ل�سوق 

العمل, كما اأن املديونية ترتفع وترهق االقت�ساد , وقد اأ�سبحت البنى التحتية  مرتهلة وال تلبي حاجات 

العامة وتتطلب  ال�سلمة  على  االأحيان خطراً  بع�س  ت�سكل يف  االقت�ساد, كما  املواطنني وال متطلبات 

النتائج االجتماعية  معاجلة �سيعة ومكلفة تزيد من االعباء املالية واالقت�سادية على احلكومة الفدرالية. 

مقلقة, وهناك خوف حقيقي من اأن يوؤدي انت�سار الفقر اإىل انت�سار الف�ساد واالنحراف واجلرمية واإىل 

تغيري حقيقي يف املجتمع االأمريكي.

تنطلق حركة وول �سرتيت من عوامل عميقة اجلذور وحتوز على تاأييد كبري داخل الواليات املتحدة 

ويف الدول ال�سناعية وخ�سو�سًا يف اأوروبا حيث يت�سرّر القطاع االأكرب من النا�س من االأنظمة االقت�سادية 

�س هذه احلركة اإىل هجوم عنيف من اال�ستابل�سمنت  القا�سية ومن الراأ�سمالية الوح�سية. يف املقابل تتعررّ

�س  وتتعررّ عمومًا  والغرب  املتحدة  الواليات  يف  االإعلمية  وخ�سو�سًا  احلاكمة  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

حلملة ت�سهري واإ�ساءة وت�ستغل اأي هفوة اأو خطاأ, اأو تن�سب اأي اأمر �سوء اإليها من اأجل تقوي�س حركتها 

ووقف انت�سارها اأو حرفها عن م�سارها االأ�سا�سي نحو اهتمامات اأخرى. تبقى االنتخابات هي الفي�سل 

يف هذا النزاع النا�سب بني موؤ�س�سات اأمريكية عريقة وحركة �سعبية عميقة اجلذور. مهما تكن نتائج هذا 

احلراك يف امل�ستقبل, فقد بات موؤكداً اأن النظام االأمريكي تعر�س لهزة كبرية جداً �سوف توؤدي حتمًا اإىل 

تغيريات جذرية يف النظام االقت�سادي اأو اإىل بلوغ حالة من االنق�سام الداخلي احلقيقي على اأ�سا�س طبقي 

�سات ال�سيا�سية واالعلمية اإىل تدابري  قد يطيح بالقيادة االأمريكية للعامل ما مل تبادر االإدارة ومعها املوؤ�سرّ

حا�سمة تنقذ البلد من االنهيار. ال�سورة هي �سوداء باالإجمال اإمنا يبقى القرار االأمريكي اجلريء �سوريًا 

العدالة  لتحقيق  االقت�ساد  يف  جذرية  اإ�سلحات  واإجراء  العامل  يف  املكلفة  التدخلت  وقف  اأجل  من 

االجتماعية واملحافظة على اأكرب واأقوى دولة يف التاريخ.
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اجتاهات الراأي لدى املجتمع الأمريكي والربوباغاندا الإعالمية 

للحزبني الدميوقراطي واجلمهوري

اإن عملية اإدارة وتقييم الراأي العام وحتديد اجتاهه يف الواليات املتحدة عملية معقدة جداً نظراً 

للتعقيدات املوجودة اأ�سًل يف املجتمع االأمريكي. ال يعترب االأمريكيون اأنف�سهم ورثة تاريخ جميد 

اأو عريق بل يرون اأنهم جمموعة من امل�ستوطنني جاءوا اإىل العامل اجلديد و قاموا ببنائه واإعماره 

واأن�ساأوا اأقوى دولة يف التاريخ مبنية على قيم احلرية وجمتمع خلق الفر�س اأمام االأجيال واالعتماد 

على الفرد واملبادرات الفردية يف ال�سناعة واالأعمال والتجارة واملال. يعزو االأمريكيون تقدم 

واالقت�سادي ويف  والعلمي  التكنولوجي  التقدم  االأمريكي يف حتقيق  االإن�سان  دور  اإىل  بلدهم 

الدولة �سوى يف توفري مناخ احلرية وت�سهيلت  االبتكارات واالخرتاعات وال يعرتفون بدور 

العمل واالأنظمة الراعية لذلك.

اأقليات هي  واإىل  انغلو�سك�سوين  اأ�سل  اأكرثية من  اإىل  ال�سعب  يتوزع  الفريد  الواقع  يف هذا 

جمموعات اإثنية خمتلفة هاجرت يف الغالب هربًا من ا�سطهاد اأو فقر وملق اأو �سعيًا لفر�س جديدة 

اإىل احللم االأمريكي, وحازت على حرية مل تتمتع بها يف بلدها  وحتقيق طموحات والو�سول 

االأم فان�سوت يف املنظومة االأمريكية والتزمت مبوجبات املواطنية االأمريكية ومتتعت بحقوقها.

موؤثرات الراأي العام المريكي:

امل�سالح القت�سادية:

ل امل�سالح االقت�سادية حيزاً اأ�سا�سيًا يف تكوين الراأي العام االأمريكي وموقفه من الق�سايا  ت�سكرّ

و  الواليات  حكام  اأو  الكونغر�س  اأو  رئا�سية  اأنواعها  على  االنتخابات  يف  نلحظ  املطروحة. 

جمال�سها اأنه تطرح موا�سيع خلق وظائف جديدة وخف�س ال�سائب وا�ستحداث �سائب جديدة 

االجتماعية  والتاأمينات  الطبية  واخلدمات  للأجور  االأدنى  واحلد  الرواتب  على  علوات  اأو 

وق�سايا بيئية كعامل ا�سا�سي جلذب الناخبني اأو الإبعادهم بني املتناف�سني فرديًا اأو بني االأحزاب 

املتناف�سة. تتدرج امل�سلحة االقت�سادية من الفردية اإىل اجلماعية اإىل املناطقية التي ت�سمل مدنًا اأو 

مناطق اأو واليات بكاملها وت�سحب مواقف التاأييد والرف�س على اجلماعات طبقا مل�ساحلها.
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العامل الديني:

ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية يف املجتمع االأمريكي. الثوابت  ال�سيا�سي من  الديني يف  تاأثري  يعترب 

ن�ست  والذي  اخلارجية  العلقات  االأ�ستاذ يف جمل�س   
)22(

ميد را�سيل  لوالرت  اهلل«  »بلد  كتاب  ورد يف 

املتحدة  الواليات  رئي�سية يف  قوة  دائمًا  الدين  »كان  عنه:  ملخ�سًا  االنت�سار  الوا�سعة  اأفريز  فورين  جملة 

�سيا�سة وهوية وثقافة.الدين يحدد �سلوك االأمة وي�ساعد على ت�سكيل اأفكار اأمريكا حول العامل ويوؤثر على 

الطريقة التي تت�سدى فيها للأحداث الواقعة ما وراء احلدود. اإن الدين هو اإح�سا�س االأمريكيني باأنف�سهم 

اأنه »بالطبع  العامل. وي�سيف  اأنحاء  االأمريكية يف  الِقَيم  تعميم  ان عليهم واجب  ك�سعب خمتار واميانهم 

لي�س كل االأمريكيني يوؤمنون بذلك لكن ن�سبة املوؤمنني كافية من اأجل فر�س نفوذها على �سلوك االإدارة 

يف الداخل واخلارج. يف ال�سنوات االأخرية اكت�سبت معظم تيارات املحافظني الربوت�ستانتيني الكثري من 

املوؤيدين فيما تراجع عدد الليبرياليني الربوت�ستانتيني و�سعف اجتاههم. اإن اأي حماولة لفهم تاأثريالدين يف 

ال�سيا�سة اخلارجية تتطلب اإلقاء نظرة معمقة على �سعود الربوت�ستانتية املحافظة اأو االجنيليني املحافظني. 

ويطلق البع�س عليهم لقب امل�سيحيني ال�سهاينة ب�سبب الت�ساقهم »با�سائيل« ودعمهم غري املحدود لها 

انطلقا من اإميان ديني.

اأتباع الكني�سة االإجنيلية غالبية كبرية وينتمون اإىل مدر�سة يف الفكر الديني  ل الربوت�ستانت من  ي�سكرّ

امل�سيحي ت�سكلت معاملها يف القرن التا�سع ع�س, وهي تعتمد التف�سرياحلريف لن�سو�س الكتاب املقد�س 

)العهدان القدمي واجلديد( وتق�سم التاريخ اإىل �سبع مراحل , تقع املرحلة الراهنة يف نهاية ال�ساد�سة وعلى 

اعتاب ال�سابعة واالأخرية التي يظهر فيها امل�سيح مرة اأخرى ويحكم العامل األف �سنة بعد اأن ينت�سعلى 

الدجال يف معركة اأرماجدون. اإن فكرة ظهورامل�سيح هي االأ�سا�س يف معتقد هذه املدر�سة وتدورحولها 

باقي الق�سايا. وتعتقد باأن الظهور بات و�سيكًا وتوؤكد اأن العامل يعي�س ع�س الظهور واأن هذا اجليل, طبقًا 

لـ»هال لند�سي« �ساحب اأكرث الكتب �سهرة يف هذا املو�سوع, هو اآخر جيل قبل الظهور. وترى اأي�سًا 

اأ�سري لها يف  اأنه ت�سبق ذلك علمات تهيئ لظهورامل�سيح  وتب�س به, ومنها حدوث كوارث وحروب 

الكتاب املقد�س. ولذلك فعندما حت�سل مثل هذه االأحداث  ال ي�ساعد اتباعها على التخفيف من ماآ�سيها  

بل يفرحون بها وي�سعدون الأنها يف نظرهم تب�س بقرب الظهور الثاين الذي ينتظرونه بفارغ ال�سرب. وهم 

يعتقدون باأنه كلما كرثت الكوارث وكرب حجمها اقرتب الظهور. وعندما حدثت كارثة ت�سونامي وما 

اإليها الكتاب املقد�س من غري اأن ين�س  اأ�سار  تلها من ماآ�سي راأوا فيها  اإحدى الكوارث الكربى التي 

عليها �ساحة.

ينظرامل�سيحيون املحافظون ال�سهاينة اإىل املعاناة الب�سية بعدم اهتمام وال مباالة. ويعتربون احلروب 

من علمات الظهور و ي�سجعونها كما �سجعوا احلرب على العراق )مثل املحافظني اجلدد( بل زعموا 

ر �سقوط بابل التي ي�سار بها اإىل العراق, ثلث  اإنهم وجدوا نبوءة لها يف كتاب »روؤيا يوحنا« حيث تكررّ
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للعراق  االأمريكي  االحتلل  بداية  يف  الفرات  قرب  معارك  من  حدث  ما  اأن  هوؤالء  يرى  كما  مرات. 

يوؤكد ما ورد يف هذا الكتاب. وقد وجدوا ما يفرت�سون اإنه اإ�سارة اإىل تق�سيم العراق يف اإحدى عبارات 

)اأقر  تق�سيمه  على  ي�سجعون  اليوم  فهم  ولذلك  اأق�سام«  ثلثة  العظيمة  املدينة  »و�سارت  الروؤيا  كتاب 

اإىل ثلثة كيانات اقرتحها نائب الرئي�س احلايل جو بايدن  الكونغر�س االأمريكي تو�سية بتق�سيم العراق 

بناء الأفكارهم عندما كان رئي�سًا للجنة العلقات اخلارجية يف جمل�س ال�سيوخ (. وتلتقي هذه االأفكار مع 

اأفكاراملحافظني اجلدد وهم ال�سيا�سيون القادمون من مراكز الدرا�سات واالأبحاث واجلامعات الكربى 

الثاين  للرئي�س جورج بو�س  الر�سمي  اليهودي املعروف وامل�ست�سار غري  امل�ست�سق  والذين ن�س كبريهم 

ال�سق  منطقة  تق�سيم  حول  االأو�سط«  ال�سق  »تنبوؤات-م�ستقبل  الت�سعينيات  يف  كتابًا  لوي�س  برنارد 

االأو�سط وذكر العراق بالذات.كما اأنهم ال ي�سجعون على حتقيق ال�سلم الأنه براأيهم لن يتحقق قبل ظهور 

املعروف   التلفزيوين  الواعظ  ذلك  اإىل  اأ�سار  وقد  وهرطقة.  بدعة  ال�سلم  اإىل  الدعوة  امل�سيح,ويعتربون 

بات روبرت�سون الذي قال »اإن االأمور يف املجتمع يجب اأن ت�سري نحو االأ�سواأ ولي�س اإىل االأح�سن,واأن 

امل�سيحيني يجب اأن يعملوا على عدم تاأخري رجوع امل�سيح«. ومن هذا املنطلق فهم ال يهتمون مبا تقوم 

به االأمم املتحدة من حماوالت الإحلل ال�سلم وت�سوية النزاعات متامًا كما ال يهتم بذلك املحافظون اجلدد 

اأي�سًا.

ينظر الربوت�ستانت املحافظون اإىل الق�سايا ال�سيا�سية واالجتماعية مثل نظرتهم اإىل الكوارث, ومنها 

من  علمة  »اإ�سائيل«  دولة  واإن�ساء  فل�سطني  يف  اليهود  جمع  اأن  يعتربون  االإ�سائيلي.  العربي  النزاع 

علمات الظهور. وقد بداأوا بالعمل على حتقيق ذلك منذ القرن التا�سع ع�س بل حتى  من قبل من خلل 

اجلمعيات واملنظمات التي اأن�ساأوها. وبعد اإن�ساء دولة »اإ�سائيل« ازداد ن�ساطهم وما زالوا يعملون على 

هجرة اليهود اإىل »اإ�سائيل« وهم يغرون من يرتدد يف الهجرة اإليها باملال وامل�ساعدات واكت�سبوا لقب 

امل�سيحيني ال�سهاينة ب�سبب دورهم يف هجرة اليهود. وهم يوؤكدون دائمًا على �سورة وقوف الواليات 

املتحدة  الواليات  يبارك  الرب  باأن  ويعتقدون  �سط,  اأو  قيد  دون  من  »اإ�سائيل«  جانب  اإىل  املتحدة 

املختار  اهلل  �سعب  زالوا  ما  اليهود  اأن  ويوؤكدون  اإىل جانبها  وت�ساعدها وتقف  »اإ�سائيل«  ت�ساند  الأنها 

على عك�س مايراه باقي امل�سيحيني الذين يعتقدون باأن اليهود �سعب مغ�سوب عليه الأنه رف�س امل�سيح. 

ويعتربون الفل�سطينيني الذين ينا�سلون �سد االحتلل اأعداء للرب ويطالبون »اإ�سائيل« با�ستعمال القوة 

برر يف  للأغلبية اجلمهورية  ال�سابق  الرئي�س  اأرمي  اأن ديك  بها. كما  املحتلة  االأرا�سي  واإحلاق  �سدهم 

)23(. وبع�سهم 
العربية الدول  اإىل  ترحيلهم  اإىل  الفل�سطينيني ودعا  العرقي �سد  التطهري  تلفزيونية  مقابلة 

مثل روب ريت�سارد اعترب الفل�سطينيني اأجانب, واعتربهم اآخرون من »العماليق« وبع�سهم مثل ديفيد 

 وموؤخراً نيوت غينغريت�س اأنكروا وجودهم اأ�سا�سا.
)24(

هانت

عنيف  دين  »اإنه  االإ�سلم  عن  روبر�ستون  بات  قال  فقد  للإ�سلم  انتقاداتهم  اأيلول  كرثت  بعد 11 

ويدعو اإىل تدمري العامل واإن االأمريكيني امل�سلمني  �سكلوا خليا اإرهابية لتدمري الواليات املتحدة«. وهم 
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يدفعون االإدارة االأمريكية  اإىل �سب اإيران الأنها تعلن العداء »الإ�سائيل«. اإنهم يريدون اأي�سًا اأن تكون 

حدود »اإ�سائيل« من النيل اإىل الفرات, طبقًا ملا ورد يف �سفر التكوين: )لن�سلك اأعطي هذه االأر�س من 

النيل اإىل النهر الكبري الفرات(. ولذلك يرف�سون فكرة االأر�س مقابل ال�سلم, بل يعترب بع�سهم مثل مايك 

اإيفانز عملية ال�سلم موؤامرة عاملية ل�سقة اأور�سليم من اليهود. كما يدعون اإىل هدم  امل�سجداالأق�سى كي 

يبنى مكانه الهيكل الثالث حتى يوؤدي فيه امل�سيح فري�سة االأ�ساحي. يقول اأرفنغ بك�سرت اإنه قبل حرب 

اأرماجدون فاإن الهيكل �سيبنى يف حياتنا واإن م�سجد قبة ال�سخرة يجب اأن يوؤخذ اإىل مكة. اعترب بات 

اأرئيل �سارون رئي�س وزراء »اإ�سائيل« ال�سابق باملر�س الذي مل يفق منه اإىل االآن  اإ�سابة   
)25(

روبرت�سون

عقابًا اإلهيا الأنه كما يقول »ق�سم اأر�س الرب واأنا اأقول الويل الأي رئي�س وزراء »الإ�سائيل« يتخذ قرارا 

ًمثل هذا من اأجل اأن ير�سي االحتاد االأوروبي واالأمم املتحدة اأو الواليات املتحدة االأمريكية«. وتتواجد 

املليني وهم  يبلغ عددهم ع�سات  االأمريكية حيث  املتحدة  الواليات  املحافظني يف  امل�سيحيني  غالبية 

ين�سون فكرهم من خلل اآلة اإعلمية �سخمة يحركها عدد كبري من املن�سورات وما يقارب من األفي 

حمطة راديو اذاعية ومئتني وخم�سني حمطة تلفزيونية!.

 هذه هي اأبرزالقوى الدينية املوؤيدة »الإ�سائيل« وهي ما تزال �سديدة النفوذ وحتبط اأي تفكري بعملية 

ال�سلم يف فل�سطني منطلقة من عقيدة دينية وقدرات اعلمية مذهلة تكاد تهيمن على عقول االمريكيني 

الكونغر�س  اإىل  اأتباع هذه اجلماعة  العديد من  اإىل »اإ�سائيل«. و�سل  اليهود االأمريكيني  تاأييد  وتتجاوز 

اختاره  اهلل  اإن  االإعلن  يرتدد يف  منهم ومل  واحداً  الثاين  بو�س  ال�سابق جورج  الرئي�س  وكان  واالإدارة 

للرئا�سة!وكان يطابق �سيا�سته جتاه النزاع العربي االإ�سائيلي مع عقيدته الدينية وعمد اإىل اإ�سدار خريطة 

الطريق لت�سوية النزاع بعد خما�س ع�سري وهو متاأكد اأنها ال حتمل اأية �سيغة تنفيذية بغ�سرّ النظرعن عدم 

االأو�سط  ال�سق  يف  املتحدة  الواليات  �سيا�سة  على  اخلرايف   التفكرياالأ�سطوري  هذا  يهيمن  عدالتها. 

التزاوج  هذا  العامل.  دول  وباقي  واآ�سيا  اأوروبا  مع  العلقات  منهج  على  ت�سيطر  الرباغماتية  نرى  فيما 

غري الطبيعي يف التفكري ال ميكن اأن ي�سل اإىل ح�سم حقيقي اإال عندما ت�سعر الواليات املتحدة بال�سر 

العربية  الدول  فمعظم  مرير,  الواقع  وامل�سلمون.لكن  العرب  لها  ت�سدى  اإذا  وخ�سو�سًا  �سيا�ستها  من 

واالإ�سلمية تتبع �سيا�ستها من دون نقا�س وال تت�ساءل عن م�سري ال�سعب الفل�سطيني وال  عن املقد�سات 

االإ�سلمية يف القد�س واخلليل ويبدون عدم اكرتاث ملا يعانيه الفل�سطينيون من قمع وهيمنة عن�سية ومن 

اأعمال التهويد امل�ستمرة يف القد�س. وتب�سط هذه القوى نفوذها على ال�سيا�سيني من احلزبني اجلمهوري 

والدميوقراطي رغم اأن اأتباعها هم تقليديًا ينتمون اإىل احلزب اجلمهوري كونه االأقرب اإليهم اإيديولوجيًا 

باعتباره حزبًا حمافظًا.

انطلقت بع�س القوى املحافظة ومنها حزب ال�ساي الذي ي�سيطر على �سيا�سته التفكري املحافظ  املت�سدد 

امل�سلحي لت�سع امل�سلحة االقت�سادية والوطنية االأمريكية فوق االعتبارات االإيديولوجية. عند هوؤالء بداأنا 

ن�سهد غلبة امل�سلحة على االإيديولوجيا. ويتجلى ذلك يف �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية التي يدعون اإىل 
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وقفها ومنهم ريك بريي حاكم والية تك�سا�س واملر�سح الرئا�سي عن احلزب اجلمهوري الذي دعا اإىل 

 وت�سبب بحملة �سعواء عليه 
)26(

اإنهاء امل�ساعدات اخلارجية  وت�سفريها مبا يف ذلك  امل�ساعدات ال�سائيل 

من امل�سيحيني ال�سهاينة عليه فيما انتقد املر�سح اجلمهوري االآخر ال�سناتور ميت رومني اال�ستدانة من 

اليمينية بقوانني  القوى  . ويت�سدد املحافظون مثل جميع 
)27(

امل�ساعدات لغريها  اأجل تقدمي  ال�سني من 

الهجرة حتى اأن والية اأريزونا التي ي�سيطر عليها املحافظون املت�سددون �سنت قانونًا مت�سدداً للهجرة مما 

حدا باملحكمة الفدرالية على اإعادة النظر به كونه يخالف اأحكام الد�ستور.

امل�سالح ال�سيا�سية:

يتنازع النفوذ ال�سيا�سي يف الواليات املتحدة احلزبان اجلمهوري والدميوقراطي فيما ت�سكل االأحزاب 

وكونغر�س  الواليات  كونغر�س  يف  التمثيلية  املجال�س  دخول  لها  يت�سنرّى  ال  �سغرية  اأقليات  االأخرى  

الواليات املتحدة.

للتيارات  ممثًل  روزفلت  فرانكلني  الرئي�س  عهذ  ويف   1932 عام  منذ  اأ�سبح  الدميوقراطي  احلزب 

باالأفكار  ومرتبطًا  االقت�ساد  يف  احلكومة  تدخل  ل�سيا�سة  وموؤيداً  العمالية  للنقابات  وداعمًا  الليبريالية 

وال�سذوذ  االإجها�س  م�سائل  يف  الدميوقراطيون  يت�سامح  االجتماعي  ال�سعيد  املتحررة.على  التقدمية 

اجلن�سي وزواج املثليني انطلقًا من ليبرياليتهم. وينتمي اكرثية ال�سود واالأقليات وخ�سو�سًا اليهود اإىل 

احلزب الدميوقراطي الذي اأو�سل اأول رئي�س اأ�سود يف تاريخ الواليات املتحدة.

اأما احلزب اجلمهوري فهو حزب حمافظ  وحزب الراأ�سمالية, ويركز على تكافوؤ الفر�س وامل�ساواة 

واحلفاظ على العائلة ومتا�سكها ويرف�س اأي قوانني حتد من الروابط العائلية مثل زواج املثليني ويرف�س 

زيادة ال�سائب وتدخل احلكومة يف االقت�ساد. عار�س احلزب اجلمهوري ب�سدة خطة ال�سمان ال�سحي 

التي قدمها الرئي�س اأوباما الأنها تدخل الدولة يف هذا القطاع وا�ستطاع الدميوقراطيون متريره ب�سعوبة 

بالغة.

تاريخيًا من املهم اأن نذكر اأن احلزب الدميوقراطي كان يوؤيد العبودية بينما رف�سها احلزب اجلمهوري 

التا�سع  القرن  اأواخر  ال�سمال واجلنوب يف  اأ�سا�سية يف ن�سوب احلرب االأهلية بني  امل�ساألة  وكانت هذه 

ع�س والتي ح�سمت ل�سالح ال�سمال اأو الفدراليني وكان الرئي�س اأبراهام لنكولن الذي يعود اإليه الف�سل 

بتحرير العبيد من اأبرز �سخ�سيات احلزب اجلمهوري التاريخية.

 يتخذ احلزب الدميوقراطي احلمار �سعاراً له فيما يتخذ احلزب اجلمهوري الفيل.
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الربوباغاندا اأو الدعاية والرتويج:

يف ال�سيا�سة الداخلية تتوزع مع�سكرات احلزبني ب�سكل مبدئي كما يلي:

 ب�سكل عام ين�سم اإىل احلزب الدميوقراطي العمال وحمدودو الدخل واالأقليات من ال�سود واالإ�سبانيني 

والفقراء  والي�ساريون والليبرياليون والتقدميون املتحررون  بينما ين�سم اإىل احلزب اجلمهوري املحافظون 

واملتدينون والراأ�سماليون وال�سناعيون ورجال امل�سارف واملال وكل من يتبعهم. وتختلف االإيديولوجيا 

بني الفريقني اإال اأنها تتفق على احرتام الد�ستور والقيم االأمريكية وااللتزام باملثل والقوانني.

يلعب االإعلم وجماعات ال�سغط دوراً اأ�سا�سيًا يف احلياة ال�سيا�سية االأمريكية. من ميلك االإعلم  ميلك 

اجلماعات  ملختلف  االلكرتونية  واملواقع  وال�سحف  التلفزيونية  املحطات  كثافة  نلحظ  لذلك  القرار 

ال�سيا�سية.تتمول و�سائل االإعلم من االإعلنات وهنا تربز العلقة املت�سابكة بني االإعلم واالإعلن يف بلد 

يعتمد ال�سفافية وامل�ساءلة. ال ميكن الأي حمطة تلفزيونية اأو اإذاعية اأو �سحيفة اأو موقع الكرتوين اأن ت�ستمر 

من دون دعم مايل من واردات االإعلنات التي يتحكم بها اللوبي ال�سناعي املايل. لذلك تقع الو�سائل 

ل اأي ال�سكات الكربى العملقة التي تختار ما ينا�سبها من الو�سائل ومتده  االإعلمية حتت هيمنة املمورّ

باالإعلنات اأي باملوارد املالية اللزمة. ومن هنا نرى ظاهرة اإبراز اأخبار واإغفال اأخرى يف االإعلم مبا 

لة. وقد حا�س االإعلم روؤ�ساء جمهوية ووزراء ودفع بع�سهم لل�ستقالة  يتنا�سب مع م�سلحة القوى املمورّ

اأن  واللفت  بها.  ي�ستهان  قوة ال  منه  املطلقة للعلم جتعل  احلرية  ف�سيحة.اإن  اأو  اأي خمالفة  اإثارة  عند 

عمًل  باعتباره  املتحدة  الواليات  يف  ق�سائيًا  ملحقته  جتر  مل  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وثائق  ت�سيب 

اعلميًا فيما اكتفت وزارة الدفاع مبعاقبة العريف براديل ماننغز الذي �سرّب امللف االإلكرتوين للوثائق اإىل 

جوليان اأ�ساجن �ساحب موقع ويكيليك�س.  

يف ال�سيا�سة اخلارجية:

 يف الغالب  يتفق احلزبان على املواقف ال�سيا�سية اخلارجية ونادراً ما ن�سهد خلفات عميقة بينهما. 

وتخ�سع ال�سيا�سة اخلارجية لقيا�س امل�سالح االأمريكية من قبل االإدارة والكونغر�س معًا ما عدا ال�سيا�سة 

وت�ستطيع  للم�سالح.  ح�ساب  دون  من  عليها  االإيديولوجيا  ت�سيطر  التي  االأو�سط  ال�سق  يف  االأمريكية 

القرار  لل�سيطرة على  ا�ستخدام نفوذهم  الربت�ستانتيون املحافظون  الدينية وخ�سو�سًا  ال�سغط  جماعات 

االأمريكي يف ال�سق االأو�سط �سواء كانت االإدارة جمهورية اأو دميوقراطية. وهي موجودة بني كل القوى 

ال�سيا�سية مع اأنها ترتكز يف احلزب اجلمهوري املحافظ.لوم ت�ستطع اأي اإدارة حتقيق اأي تقدم ولو جزئي 

اإىل  عام 1978  ديفيد  كامب  اتفاقية  منذ  العرب  تنازالت  رغم  االإ�سائيلي.  العربي  النزاع  ت�سوية  يف 

م�سوع ريغان وموؤمتر مدريد واأو�سلو ومفاو�سات كامب ديفيد وواي ريفر اإىل خارطة الطريق ومهمة 

النافذة تقف  اأنها مل ت�ستطع  فر�س اأي �سغط على »اإ�سائيل« الأن القوى الدينية  جورج ميت�سل, كما 

باملر�ساد عرب االإعلم والكونغر�س الإجها�س اأي �سغط مهما كانت امل�ساألة عادلة مثل  امل�ستوطنات.
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اأبرز مثل على تغليب االإيديولوجيا الدينية على امل�سالح هو موقف الواليات املتحدة املعادي الإيران 

عنا�س  احتجاز  �سوى  اعتداء  الأي  اإيران  من  املتحدة  الواليات  تتعر�س  ومل  �سنة.  ثلثني  من  اأكرث  منذ 

ال�سفارة ملدة �سنة ثم اأفرج عنهم �ساملني.يف فيتنام مثًل خ�ست الواليات املتحدة يف حربها مع هذا البلد 

اأكرث من خم�سني األف قتيل ومئات اآالف اجلرحى وهي اليوم تقيم علقات عادية بل جيدة معها. اأما  

باك�ستان فهي ما تزال دولة حليفة للواليات املتحدة رغم ان تنظيم القاعدة انطلق من حليفتها اأفغان�ستان 

ونفذ عمليات اإرهابية داخل الواليات املتحدة وتبنيرّ اأن باك�ستان كانت امللذ االآمن لزعيم القاعدة بن 

الدن. وما تزال الواليات املتحدة تقدم م�ساعدات �سنوية لباك�ستان )على الرغم من اأن العلقات بني 

البلدين ت�سهد توتراً على خلفية غارات الطائرات االأمريكية على املدنيني(.مل تكن اإيران مثل فيتنام وال 

به  تت�سامح  والذي ال  »اإ�سائيل«  د من  املت�سدرّ ناجت عن موقفها  االأمريكي  العداء  لكن  باك�ستان  مثل  هي 

اجلماعات الدينية ال�ساغطة وال يغامر اأي �سيا�سي بالتمرد عليها. وما غزو العراق اإال ا�ستجابة ل�سغوط 

هذه اجلماعات الن العراق دولة متتلك قدرات ب�سية وموارد طبيعية من نفط ومياه وطبيعة متكنها من 

ل خطراً حقيقيًا على »اإ�سائيل«. وقد جرى تلفيق تهم مثل حيازة  اأن تكون دولة موؤثرة يف املنطقة قد ت�سكرّ

اأ�سلحة الدمار ال�سامل والتعامل مع القاعدة من اأجل غزو هذا البلد وتدمريه. وتكبدت الواليات املتحدة 

يف العراق خ�سائر ا�سرتاتيجية كبرية وكل ذلك مل�سلحة جماعات امل�سيحيني املت�سددين ومعتقداتهم الغيبية. 

ا�ستنتاج 

تاأثري  من  مبعظمها  االإيديولوجيا  تاأتي  االأمريكية.  ال�سيا�سة  تت�سكل  وامل�سالح  االإيديولوجيا  بني 

الو�سط  على  مذهل  بتاأثري  يتمتعون  الذين  ال�سهاينة  بامل�سيحيني  املعروفني  املحافظني  الربوت�ستانتيني 

بينها وبني املجموعات  اأن هناك حتالفات وتقاطع م�سالح  ال�سيا�سي واالإعلمي االأمريكي. وال يخفى 

ال�سناعية واملالية الذي يعرف باالأ�ستابل�سمنت االأمريكي. تنطلق امل�سالح االقت�سادية لل�سناعيني واملاليني 

لتتوافق مع االيديولوجيا الدينية وتخرتق احلزبني ال�سيا�سيني الوحيدين, اجلمهوري والدميوقراطي, من 

التحالف  هذا  ويحر�س  م�ساحلها.  تنفيذ  على  والكونغر�س  انتماوؤها,  كان  مهما  االإدارة,  اإرغام  اأجل 

على تكبيل االإدارة وذلك باإفقادها ال�سيطرة الكاملة على الكونغر�س. ومن النادر اأن ي�سيطر حزب ما 

على االإدارة والكونغر�س معًا وموؤخراً فقد الرئي�س اأوباما , الذي فاز باالنتخابات وكان حزبه ي�سيطر 

على املجل�سني اأي ال�سيوخ والنواب, ال�سيطرة على جمل�س النواب عندما فاز اجلمهوريون بالغالبية يف 

االنتخابات الن�سفية التي جرت عام 2010. االأمر نف�سه ح�سل حتى للرئي�س جورج بو�س الثاين عندما 

اتخاذ  االإدارة يف  الذي كبل  االأمر  الن�سفية 2006   االنتخابات  بالغالبية يف  الدميوقراطي  فاز احلزب 

قرارات يف ال�سيا�سة اخلارجية وغريها. اإن ماعر�سناه يتجاوز ال�سدفة اإىل ما ي�سبه الظاهرة التي ي�سعها 

البع�س يف اإطار نظرية املوؤامرة.

لل�سك وارتباطها مب�سالح املجموعة  قابلة  لي�ست  الدينيني على احلزبني  دين  املت�سدرّ اإن حقيقة هيمنة 

املتحدة  الواليات  تبقى  �سوف  لذلك  وا�سح  االعلم  لو�سائل  ومتويلها  د  موؤكرّ �سبه  واملالية  االقت�سادية 
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حمكومة من هذا املثلث اإىل اأن ت�سعر باأمل اقت�سادي بالغ يدفعها اإىل البحث عن م�ساحلها. ولغاية الو�سول 

اإىل ذلك الزمن تبقى الربوباغاندا واالإعلم والن�ساطات ال�سيا�سية للحزبني تعمل �سمن اإطار املت�سددين 

ل و�سائل االإعلم للعمل  الدينيني واحلر�س على ك�سب ر�ساهم وم�سالح املجموعة االقت�سادية التي متورّ

مل�سلحتها.
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