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  تقدیم

  

منذ أن أصبحت الوالیات المتحدة األمریكیة دولة كبرى في النظـام العـالمي 

، ظهــــرت العدیــــد مــــن الدراســــات والبحــــوث والتقــــاریر بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة

تــب. ى یكــاد المــرء یعجــز عــن مالحقــة مــا كُ والكتــب حــول سیاســتها الخارجیــة، حتــ

وتناولــت هــذه الكتابــات وصــف أو تحلیــل السیاســة الخارجیــة األمریكیــة مــن مــداخل 

فرضــیات المدرســة الواقعیــة فــي العالقــات متنوعــة. فهنــاك مــن حللهــا انطالقــًا مــن 

ـــوة وتوازناتهـــا ـــي تهـــتم باعتبـــارات الق ـــة الت فتختـــزل العوامـــل األخـــرى القیمیـــة  ،الدولی

ــــوا ــــاك مــــن رّك ــــربط لثقافیــــة. وهن ــــه، ف ــــب النفســــي لمتخــــذ القــــرار وبیئت ــــى الجان ز عل

  السیاسات الخارجیة بالبعد النفسي للرئیس وأعضاء النخبة الحاكمة.

أمـــا الدراســـة التـــي بـــین أیـــدیكم، فعـــالوة علـــى أنهـــا تناولـــت تحلیـــل السیاســـة 

، فإنهـــا ، أي مـــن مـــدخل القـــیم والثقافـــةدالخارجیـــة مـــن مـــدخل مغـــایر لمـــا هـــو ســـائ

قّدمت نموذجًا یمكننا من تفسیر السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة. وهـذا التفسـیر 

منیــة محــددة، بــل یمتــد علــى تــاریخ الوالیــات  یقتصــر علــى رئــیس واحــد أو فتــرة ز ال

  الحدیث.المتحدة 

ننــا مــن فهــم یمكّ إن نمــوذج قــیم المحــور وقــیم الهــامش الــذي طرحتــه الكاتبــة 

األمریكیة وتفسیرها. وما یمیز هذا الكتاب أنه لـیس وصـفیًا یقـوم السیاسة الخارجیة 

علــى الســرد والحكایــة، وٕانمــا علــى التحلیــل الــذي ینفــذ إلــى الــدوافع والخلفیــات. كمــا 

فـي ننا هذا الكتاب من تفسیر التغییر الذي شهدته السیاسة الخارجیة األمریكیـة یمكّ 

  عهود بعض الرؤساء.

ـــه كـــان  ـــاب أن ـــل أن ویحمـــد لهـــذا الكت ـــة قب ـــیم والثقاف ســـباقًا لطـــرح مـــدخل الق

ً معتبـــرًا فـــي دراســـة العالقـــات الدولیـــة. كمـــا إنـــه جـــاء فـــي یصبح هذا المدخل تیارا

وقــــت أصــــبحت فیــــه قضــــیة التــــأثیر الــــدیني والقیمــــي أكثــــر وضــــوحًا مــــن الفتــــرات 

  السابقة.

سیكون هذا الكتاب حافزًا ومعینًا لدارسـي السیاسـة الخارجیـة بصـورة عامـة، 

  للمهتمین بالسیاسة الخارجیة األمریكیة بصورة خاصة.و 
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ة رئیسـمریكیـة، ومكوناتهـا الاب في تأثیر الثقافة السیاسـیة األیبحث هذا الكت

ارجیـــة للوالیـــات المتحـــدة وذلـــك مـــن خـــالل عـــرض وتحلیـــل تلـــك السیاســـة الخ علـــى

ة، ومتابعــــة آثارهـــــا عبــــر المراحـــــل المختلفــــة للسیاســـــة الخارجیـــــة المهمـــــالمكونــــات 

خاصــة لــدور الدولــة المركــزي فــي السیاســة الدولیــة  بأهمیــة. التــي تتمتــع األمریكیــة

الـدول قـوًة  أكثـرنهـا العالمي، باعتبارها الدولة القائدة فـي عـالم الیـوم، وأل واالقتصاد

  ونفوذًا. 

ویهـدف هـذه الكتـاب لتفسـیر سـلوك الوالیـات المتحـدة الخـارجي بالبحـث فــي 

ونـات هـذه الثقافـة وٕابـراز عناصـرها ة وتحدیـد مكّ ولیّ ألالثقافیة ا بأصولهامدى تأثرها 

ـــة ـــارة  ،الفاعل ـــة إلث للسیاســـة  األساســـیةإلـــى أن الموجهـــات  االنتبـــاهكمـــا أنهـــا محاول

ة وتعـــــد الرأســـــمالیة والمســـــیحیّ  ،انطـــــالقوقواعـــــد  أصـــــوللهـــــا  األمریكیـــــةالخارجیـــــة 

 والتمســك بهـذه العناصـر یعــد ،كثـر بـروزًا فیهـاألالتـوالي المعــالم ا علـىة والدیمقراطّیـ

و كمـــا یقولـــون هـــي روح أمریكـــا أثـــل نهـــا تمّ ألهمیـــة، ألفائقـــة ا أمریكیـــة اســـتراتیجیة

 ،جتمـع الـذي یتوارثهـا جـیًال بعـد جیـلمة تـؤثر فـي الموعقیدتها. وهي قیم لأل كایأمر 

  صحاب القرار من السیاسیین المتنفذین في الدولة. أبما في ذلك 

سیاســتها الخارجیــة،  علــى ألمریكــاوفــي بحثهــا عــن تــأثیر الثقافــة السیاســیة 

 نســب فـــي إعطــاء نتـــائجألالكتــاب مـــنهج التحلیــل التـــاریخي الــذي وجدتـــه ا اســتخدم

وهــي الخاصــیة التــي لــم تتــوافر لغیــره مــن منــاهج  ،لالصــطناعقــرب للحقیقــة منهــا أ

  البحث. 

ــــت الفرضــــیة التــــي  ــــقوكان ــــ انطل ــــة أمنهــــا البحــــث تقــــول ب ن عناصــــر الثقاف

عامــًة،  األمریكیــةهمیتهــا فــي السیاســة أمــن حیــث  مریكیــة لیســت ســواءً السیاســیة األ

مریكیــة بصــفة خاصــة یظهــر التــرجیح المخــل بــین ولكــن فــي السیاســة الخارجیــة األ

هــا. واتضــح لنــا یذات الثقافــة، وهــي لیســت متماثلــة فــي درجــات تأثیرهــا علعناصــر 

ة عناصــره الرئیســة، وفــي ة والمســیحیّ ل الرأســمالیّ ب، تمثِّــغلَّــمُ  تتكــون مــن مركــز أنهــا

مـا  علـىرّجح ذات الوقت في حالـة حـدوث تضـارب بـین عناصـره فـإن الرأسـمالیة تُـ

ثـاره وآ اإلنسـانة وحقوق ضایا الحریّ ة وقكّون من الدیمقراطیّ عداها. بینما الهامش مُ 

  عناصر المركز.  علىتأثیره الّسلبي  باختفاءویرتبط ظهوره  ،كثر ضعفاً أ
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مریكیـة، هتم الكتـاب بتتبـع وتحلیـل المراحـل المختلفـة للسیاسـة الخارجیـة األا

ها وقیـاس وضـع كـل منهـا یة للثقافة السیاسیة علرئیسوالبحث في تأثیر المكونات ال

ـــ ـــة الحـــرب ودرجـــة أهمیت ـــات المتحـــدة. لقـــد شـــّكلت مرحل ـــة للوالی ه للسیاســـة الخارجی

مریكیــة، حیــث خصــب مراحــل السیاســة الخارجیــة األأالبــاردة ومــا بعــدها واحــدة مــن 

دوار متعــددة أظهــرت خاللهــا العناصــر الرئیســة للثقافــة السیاســیة بأشــكال مختلفــة و 

  مریكا العالمي. أساهمت جمیعها في تعزیز دور 

 األوســــطحة خاصــــة لتنــــاول العــــالم الثالــــث عمومــــًا، والشــــرق وأُفــــردت مســــا

وكذلك مغزى اهتمامهـا بالعـالم  األمریكیةبصورة خاصة وموقع كلیهما في السیاسة 

همیـة قصـوى أالتـي نالـت  األوسـطدراسة منطقة الشـرق  على كتابالثالث. ورّكز ال

ق المــــرور للوالیــــات المتحــــدة وذلــــك لنفطهــــا وطــــر  ســــتراتیجیةالهــــداف األبالنســــبة ل

ظیــت المنطقـــة لمیزاتهـــا تلــك بدرجـــة مـــن ، وقـــد حُ إســـرائیلة بهـــا ووجـــود دولــة المهمــ

مریكا التي خاضت معـارك معلنـة ألالكبیر طوال تاریخ السیاسة الخارجیة  االهتمام

، وفـي هـذه ، وغـزو العـراقم١٩٩١برزها حرب الخلیج الثانیة أوغیر معلنة ألجلها 

 األمریكیــةة للثقافــة السیاســیة رئیســر العناصــر الالمنطقــة مــن العــالم بالتحدیــد تظهــ

ونحــن جــزء مــن هــذه المنطقــة  ،كثــر وضــوحًا منــه فــي غیرهــاأشــد تــأثیرًا و أبصــورة 

  نتأثر بال شك بما یدور فیها وحولها. 

ثبـات فرضـیات تـنم فـي مجملهـا لسـعي إلص الكتاب إلى نتائج تتعلـق باوخلُ 

السیاسة الخارجیـة  على رئیسر مباشر و تأثیلها ة مریكیّ ألعن أن الثقافة السیاسیة ا

ونـة مـن نهـا مكّ أزها عن غیرهـا مـن األمـم، و للوالیات المتحدة إذ أنها ببساطة ما یمیّ 

ًا مـــــن حـــــین آلخـــــر تبعـــــًا للمصـــــالح الحیویـــــة یـــــ، وهـــــامش یظهـــــر فعلمركـــــز ُمغلـــــب

  األمریكیة.

  

  مفتتح

 

یــاة فیــه، نابعــة إن أفكارنــا حــول العــالم وكیــف تســیر الح( :" امیــل دور كــایم" یقــول 

، والوحــــدات الدولّیــــة السیاســــّیة هــــي شــــكل مــــن أشــــكال جتماعیــــة)مــــن عالقاتنــــا اال
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، من ثم فإن التعامل السلیم معها یتطلـب فهمهـا بصـورة جیـدة االجتماعیةالعالقات 

المؤسسـة وثقافتهـا المكونـة لشخصـیتها الدولّیـة  االجتماعیةعالقاتها  إلىُیرجع فیها 

 المشاهدة.

 علـىهـي بنـت المجتمـع، فتراضـي غالـب أفـراد المجتمـع بكلیـاتهم إن الدولة 

العــیش معــًا، فــي أرض محــددة وتقاســم مواردهــا وخیراتهــا والــدفاع عنهــا ســویًا، مــع 

بسـط تعریـف للدولـة التـي تتكـون مـن أالشعور بالتمیز بهـا عـن غیـرهم وغیرهـا، هـو 

مـن أفـراد فـي شعب وأرض ولها سیادة وحـدود، تـتم إدارتهـا بواسـطة حكومـة مكونـة 

مــن  أو حظــوا بهــا عــن رضــيعنــوًة  االجتماعیــةذات المجتمــع نــالوا هــذه األفضــلیة 

أفـــــراد المجتمـــــع اآلخـــــرین، والحكومـــــات هـــــي األســـــالیب البشـــــریة التـــــي تســـــتخدمها 

مـــن التهدیـــدات الداخلیـــة والخارجیـــة، وإلنشـــاء  أنفســـهاالمجموعـــات البشـــریة لحمایـــة 

  ».١«اتهاسیاسات تتیح أوفق الشروط لمواصلة حی

قطعــًا  الحكومــات مختلفــة عــن بعضــها الــبعض؟ لكــن مــا الــذي یجعــل هــذه

ألن هنـــاك شـــروطًا عامـــة معینـــة یجـــب توافرهـــا فـــي كـــل  ،االجتماعیـــةهـــي خلفیتهـــا 

حـــٍد معقـــول قبـــل أن یتحقـــق تماســـكه، ویجـــب اســـتكمالها تمامـــًا حتـــى  إلـــىمجتمـــع 

ــاة   علــىللحفــاظ » ناســلالت«، وهــذه المتطلبــات تشــمل »٢« االجتماعیــةتكتمــل الحی

وظیفـــة ل االتصـــاللتوزیـــع االجتمـــاعي، ، التبـــادل لاالجتمـــاعيالنــوع، اإلنتـــاج للبقـــاء 

هنــاك أعـــراف ».٣« االجتمــاعيربــط األعصــاب، وضـــبط الســلوك الفــردي التنظـــیم 

وتقالیــد وعـــادات متوارثــة تـــتم بهــا تلـــك العالقـــات فــي تلـــك المنظمــة البشـــریة، وهـــي 

نواتجـــه، ولكـــي نفهــــم كیـــف نشـــأت منظمـــة مــــا  ىإحـــدالمجتمـــع الـــذي تعـــد الدولــــة 

ـــك المنظمـــة حـــین نشـــأتها وبعـــد  وتطـــورت،من الضـــروري أن نفهـــم الحاجـــة وراء تل

، فهــذه الحاجــة األولیــة تظــل ذات تــأثیر عمیــق فــي تركیبــة ودیمومــة تلــك »٤«ذلــك

  المنظمة.

                                                 
مص��ر، ال��دار «ترجم��ة : نظم��ي لوق��ا،  ،أمریك��اكی��ف تحك��م  -م��اكس.ج. س��كیدمور/ مارش��ال ك��ارتر وان��ك - ١

  .١٥، ص»١٩٨٨الدولیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، 
2  -  Herbert Spincer , THE study of sociology (New York : Appleton, 1875 p, 387 
3  - Ropert G. Perrin, Herbert Spincers Four Theories of social evolution  
American Journal of sociology May. 1976 1339 59 qote on 1345  .     
4  - Herbert Spincer - principles of sociology-  Vol3,3 
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فــي هــذا اإلطــار یــأتي هــذا الكتــاب لتعمیــق مفهــوم ُبعــد تــأثیر هــذه الحاجــة 

ي ســلوك المنظمــة المعنیــة فیمــا بعــد، بتناولــه آثــار تلــك الحاجــة فــي نشــأة األولیــة فــ

الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة األول كـــأنموذج فـــي أعرافهـــا وتقالیـــدها التـــي بموجبهـــا 

  وشكلت الروح األمریكیة الممیزة. األمریكيتكونت الثقافة السیاسیة للمجتمع 

ة األمریكیــة تلعــب دورًا الوالیــات المتحـد أن ولعـل أهمیــة الموضــوع تـأتي مــن

ساســیًا فــي النســق الــدولي منــذ الربــع األول مــن القــرن العشــرین، وفــي عــالم الیــوم أ

وفـــي ظـــل »  ١«هنـــاك عالقـــات دولیـــة جدیـــدة فـــي طـــور الـــوالدة بصـــعوبة وبـــبطء..

فیه الوالیات المتحدة بقیادة العالم لغیاب الشریك الـدولي  انفردتسیطرة نظام دولي 

أهمیــة  ازدادتتحــاد الســوفیتي، بقیــادة اال االشــتراكیةالمجموعــة المنــافس بعــد تفكــك 

  الدور األمریكي العالمي لكونها صاحبة النفوذ الدولي شبه المطلق.

مــن األهمیــة بمكــان دراســة ومعرفــة هــذه القیــادة الدولیــة معرفــة كلیــة وشــاملة 

ًا النســق المعرفــي العــادل أن العلــم ال یعــرف حــدود أســسبقــدر اإلمكــان، ومــن أهــم 

 اإلنسـاناألقـل، والبحـث فـي ظـواهر  علـىمحاولته  تستعصيو أتمنعه عن البحث 

ودوام ســـــعیه للبحـــــث  اإلنســـــانوالكـــــون والوجـــــود بحـــــث دائـــــم بـــــدوام وجـــــود وعقـــــل 

والظــــواهر » ٢«والمعرفــــة، ذلــــك ألن عناصــــر العملیــــة العلمیــــة دائمــــًا فــــي تغیــــر.. 

ك سـنة اهللا ولـن تجـد لسـنة والطبیعیـة محـل تجـدد وتغیـر ألن تلـ االجتماعیـةالكونیة 

 علــىلــذا فقــد مــرت الوالیــات المتحــدة بمراحــل متعــددة وشــهدت تطــورات  اهللا تبــدیًال.

حــث أصــعدة مختلفــة وجمیعهــا قابــل للدراســة ویخضــع لعملیــة البحــث، وفــي هــذا الب

 اخترنـــافقــد  -كمــا یقـــول ابــن خلـــدون  - حاطـــةوألن الفكــر البشــري عـــاجز عــن اإل

قرارهـــا  علـــىثرًا هـــو ثقافتهـــا السیاســـیة وتـــأثیر تلـــك الثقافـــة مـــًا ومـــؤ جانبـــًا نحســـبه مه

الخـــارجي وعالقاتهـــا الدولیـــة، انطالقـــًا مـــن قاعـــدة نـــؤمن بهـــا وهـــي أن الدولـــة بنـــت 

  المجتمع.

                                                 
سة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت، المؤس«، ترجمة : منصور القاضي، عالقات دولیةإدمون جوف،  - ١

 .٤٥٩، ص»١٩٩٣، األولىوالتوزیع ـ الطبعة 
نظری�ات التنمی�ة السیاس�یة : دراس�ة نقدی�ة مقارن�ة ف�ي ض�وء المنظ�ور الحض�اري نصر محمد عارف ـ  - ٢

  . ٥، ص»م١٩٩٢، الطبعة الثانیة/ اإلسالميفرجینیا، معھد الفكر «، اإلسالمي
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لعــل فــي هــذا الكتــاب محاولــة للتنبــؤ بمســار الســلوك القیــادي لهــذه الدولــة   

 علـىحداته البینّیة بناًء في هذه الحقبة الحرجة من تاریخ النظام الدولي وعالقات و 

نون فـي هـذا النسـق العـالمي وفـي ونحـن فـي السـودان مضـمّ  الحاجة المؤسسـة لهـا.

ظل ثورة االتصاالت والمواصالت الحدیثة لیست هنـاك دولـة بعیـدة عـن التـأثر بمـا 

فیـه  رئیسیجري في المحیط العالمي، أو هي بمنجى عـن التـأثر برغبـات الفاعـل الـ

و أ اقتصــادیةو أ اســتراتیجیةًا طالمــا مثلــت أهمیــة مــا لــه، ســواء ســواء ســلبًا أو إیجابــ

  سیاسیة أو حضاریة.

كـــل كاتـــب یتحـــرى العلمیـــة ینطلـــق مـــن وجهـــة نظـــر محـــددة، قـــد یكـــون لهـــا 

طابعهـــا الشخصـــي الفـــردي أو القـــومي المجتمعـــي وربمـــا یهـــدف مـــن خاللهـــا لبعـــد 

و أان هـدف الكتـاب كـ غورًا من مجرد كون أن األمر كتاب، وأیـاً  أعمقستراتیجي ا

فرضـــیاته فهـــي وجهـــة نظـــر مدعمـــة بالشـــواهد، ووجهـــات النظـــر المتنافســـة لیســـت 

الســـــیئین لكنهـــــا رؤى متعارضـــــة  األشـــــخاصالطیبـــــین و  األشـــــخاصوجهـــــات نظـــــر 

ن یكـــون صـــائبًا بعـــض الممیـــزات وال یمكـــن ألي منهـــا أللشـــارع العـــام ، لكـــل منهـــا 

صــوابًا مــن األخـــرى  أكثــرتكــون  بطریقــة مطلقــة ال  لــبس فیهــا، إال أن إحــداها قـــد

  في كلتا الحالتین . أوفي ظروف محددة فقط  أوبشكل عام 

ــه بحــث مكونــات الثقافــة األمریكیــة القائمــة   علــىیضــع هــذا الكتــاب هــدفًا ل

السیاسـة الخارجیـة  علـىهـا، وأثرهـا علیالقیم والمعتقدات والخبرات الجماعیة المتفق 

هــــا علیثقافیــــة والدینیــــة والسیاســــیة التــــي أثــــرت للوالیــــات المتحــــدة، وتحلیــــل البیئــــة ال

  وفیها، والظروف الطبیعیة التي ساهمت في تشكیل تلك الثقافة.

ن الظروف السیاسیة الدولیة والطبیعیة لعبت دورًا بارزًا فـي تشـكیل الثقافـة إ

السیاســیة األمریكیــة التــي بقــدر مــا هــي ثقافــة ممیــزة فــي نواحیهــا اإلیجابیــة والســلبیة 

في هذه الثقافـة  علىامل المساعدة لها أیضًا كانت استثنائیة وممیزة، وقد أفإن العو 

الـــبعض اآلخـــر، فهـــي لیســـت نســـیجًا موحـــدًا، بـــل  علـــىمـــن شـــأن بعـــض مكوناتهـــا 

تنقسم لمركز وهامش ولكٍل ممیزاتها ودرجات تأثیرها المتفاوتة، فالتي تمثـل المركـز 

أتخـــذ دورًا  رئـــیسي محـــور تضـــم كـــل مـــا یـــدور فـــي فلـــك الرأســـمالیة والمســـیحیة وهـــ

 إذمركزیًا في سیاستها الدولیة، وقد أولیناها حظًا أوفر مـن المناقشـة واالسـتدالالت 



 ١٣

فــــي الوالیــــات المتحــــدة لتتحــــول لمعیــــار تصــــنف مــــن خاللــــه العناصــــر  أثرهــــاامتــــد 

الدولیـــة التـــي تتشـــارك وٕایاهـــا فـــي النســـق الـــدولي بینمـــا مثلـــت الدیمقراطیـــة والحریـــة 

  هامشًا لها. اإلنسانوحقوق 

، وهــــي مــــن وباهتماماتــــهوانفعلــــت بــــه  األبــــیضوهــــي ثقافــــة راعــــت الرجــــل 

الناحیـــة المذهبیـــة اصـــطفت البروتســـتانتیة الطهرانیـــة كمـــذهب دینـــي یتمســـك بثقافـــة 

ــــاءًا  ــــاس بن ــــة الطــــابع، یق ــــة مســــیحیة یهودی ــــه علیدینی ــــة المســــموح ب هــــا مــــدى الحری

عنصــریة والدینیــة فــي سیاســة للمــذاهب والــدیانات األخــرى، حیــث تظهــر الصــفویة ال

  الوالیات المتحدة تجاه الثقافات واألجناس المغایرة.

غمـــــاتي اكمــــا إن ذات الظــــروف السیاســــیة والطبیعیـــــة جعلــــت المــــذهب البر 

ـــنهج الفـــردي همـــا  ـــىالنفعـــي وال حظـــًا فـــي عواطـــف وســـلوك الفـــرد والمجتمـــع  األعل

ســلوك الوالیــات  االقتصــادیةالمصــالح  علــى، ودمغــت المادیــة والحــرص األمریكــي

  المتحدة الخارجي وعالقاتها الدولیة.

في ساحة العالقات الدولیة وخالل سـعیها لضـبط وحدانیـة السـوق وتمكـین و 

تغلیــــب مصــــالحها المادیــــة حتــــى وٕان  إلــــىنظــــام العولمــــة تنــــزع الوالیــــات المتحــــدة 

 االقتصـــادیةلكـــل قـــرار أهدافـــه  إذتعـــارض األمـــر مـــع مبادئهـــا السیاســـیة المعلنـــة، 

المغــایرة للقــرار اآلخــر. یــرتبط بهــذه القضــیة المتشــعبة األثــر  ســتراتیجیةفكریــة واالوال

العدیـــد مـــن القـــرارات والمبـــادرات األمریكیـــة والســـلوك السیاســـي الـــداخلي والخـــارجي 

جماعــــات  أبرزهــــاالممیــــز، وتعقیــــدات صــــبغت المجتمــــع األمریكــــي بظــــواهر فریــــدة 

ئدیــــة غیــــر مألوفــــة فــــي بقیــــة طروحــــات سیاســــیة وعقاالضــــغط وأربــــاب المصــــالح وأ

المجتمعـــات، لكنـــا ُعنینـــا هنـــا فقـــط بالســـلوك السیاســـي الخـــارجي المـــرتبط بالثقافـــة 

  السیاسیة أو هناك دالالت ارتباط بینه وبینها.

المنهج العلمي الـذي یعنـي بصـیاغة افتراضـات  ىعلعتمد في هذا الكتاب ا

م الكتـــاب مـــنهج محـــددة ومـــن ثـــم تأكیـــدها مـــن خـــالل الفحـــص العلمـــي لهـــا واســـتخد

التحلیـل التـاریخي فتتبـع جـذور الثقافــة السیاسـیة األمریكیـة والمـؤثرات التـي أحاطــت 

ا لسیاســــــة الوالیــــــات المتحــــــدة علیــــــبهــــــا، وذلــــــك لمعرفــــــة المنطلقــــــات والموجهــــــات ال

للمعــاییر فیهــا. ومــن هنــا جــاء  ازدواجیــةو أالخارجیــة، ولفهــم مــا یظــن أنــه تنــاقض 
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غماتیـة المجتمـع والفكـر اكلت المادیـة والفردیـة والبر بتوضیح كیـف شـ الكتاباهتمام 

والســلوك السیاســي األمریكــي، وكیــف نــتج عــن ذلــك جملــة مــن التــأثیرات المتبادلــة 

  المنهج التاریخي ألنه : ــ اختیارالدولة وقرارها الخارجي. وقد أتى  على

  یعطینا نظرة كلیة غیر مجزأة للموضوع. .١

السیاســـة الخارجیـــة  علـــىات التـــي تطـــرأ یمكننـــا مـــن تحدیـــد التحـــوالت والتغیـــر  .٢

  وتحدید أسبابها ودوافعها.

إن منهج التحلیل التاریخي، هو األنسب لدراسـة الثقافـة السیاسـیة ومكوناتهـا،  .٣

مــن قــیم ومعتقــدات وموجهــات. وفــي مثــل هــذا النــوع مــن المواضــیع تبــدو محدودیــة 

ــــــاس اإلحصــــــائیة  اإلحصــــــائيالمــــــنهج  ــــــاري، إذ تظهــــــر وســــــائل القی ــــــرب والمعی اق

  الواقع. إلىلالصطناع منها 

إن مـــنهج التحلیـــل التـــاریخي، یمكننـــا مـــن ربـــط السیاســـات الحالیـــة بجـــذورها  .٤

  التاریخیة.

ما سـبق مـن الكتـاب فـإن هنـاك جملـة مصـطلحات ومفـاهیم البـد لنـا مـن  علىبناء 

  توضیح ما عنیناه بها : 

ـــــة السیاســـــیة : الجماعیـــــة هـــــي القـــــیم والمعتقـــــدات والموجهـــــات والخبـــــرات  الثقاف

  المتراكمة للمجتمع، التي تشكل في محصلتها سلوكه السیاسي الداخلي والخارجي.

: هــي منهــاج مخطــط للعمــل یطــوره صــانعوا القــرار فــي الدولــة  السیاســة الخارجیــة

محــددة فــي إطــار  أهــدافتجــاه الــدول أو الوحــدات الدولیــة األخــرى بهــدف تحقیــق 

ِ لدولـة معینـة المصلحة الوطنیة، وهي الخطـة التـي ترسـم ا ِ ِ ِ لعالقـات الخـارجِي

  مع غیرها من الدول.

فنا هـي القـیم والمعتقـدات والموجهـات والخبـرات الجماعیـة ن الثقافة كما عرّ إ

السیاســـــة الخارجیـــــة یظهـــــر مـــــن خـــــالل األهـــــداف  علـــــىالمتراكمـــــة، فـــــإن تأثیرهـــــا 

 االحتـــــواءوالخیـــــارات المفضـــــلة للسیاســـــة الخارجیـــــة ، كمـــــا الحظنـــــا ورود سیاســـــة 

الوالیــات المتحــدة حیــال الشــرق  اســتراتیجیةأهــدافها عبــر مقــال " لجــورج كینــان "، و و 

ـــدفاع ، وكـــذلك تبـــدو مـــن السیاســـات المتعلقـــة  ـــوزارة ال األوســـط مـــن خـــالل تقریـــر ل

یضـــًا القـــوانین والتشـــریعات المنصـــوص قـــات الدولیـــة، والخطـــب والبیانـــات وأبالعال
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أن نحــدد أهــداف السیاســة الخارجیــة هــا. وبإتبــاع مــنهج التحلیــل التــاریخي یمكــن علی

خیــارات  علــىفــي كــل مرحلــة، ومــن ثــم تحدیــد مــؤثرات الثقافــة السیاســیة المتفاوتــة 

  السیاسة الخارجیة.
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  الفصل األول

  الثـقـافة والثـقـافة السـیاسیة

  " أثر القیم "

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول

  تعریف الثقافة : ــ

جتماعیًا. كما عّرفـه أرسـطو بأنـه حیـوان سیاسـّي، ال یسـتطیع ایعتبر اإلنسان كائنًا 

معـــه فـــي ســـبیل  یتعـــاطىفـــي كـــال الوضـــعین أن یعـــیش بمعـــزل عـــن محـــیط بشـــري 

إشــــباع رغباتــــه وقضــــاء حاجاتــــه. والســــلوك اإلنســــاني یصــــدر فــــي أشــــكال وأنمــــاط 

نعزالهــا. كمــا أنــه تمــدنها أو ا ىمجموعتــه البشــریة ومــدا، بتبــاین متباینــة فــي غالبهــ

فـي ذات الوقــت متشــابه ومتكــرر الصــورة تقریبــًا فــي المجموعــة الواحــدة. بمعنــى أن 

والتشابه فیما یصـدر عـنهم مـن سـلوك  االتفاق إلىیمیل الناس في المجتمع الواحد 
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حـــــٍد  إلــــىمقـــــنن  الســــلوك المعـــــین بشــــكل إلـــــىفــــي المواقــــف المختلفـــــة أو یمیلــــون 

وقــد ال یكــون هنــاك اتفــاق تــام بــین ســلوك النــاس فــي المجتمــع، إال أن ». ١«كبیــر

وُعنــى البــاحثون االجتمــاعیون بــالتواتر فــي الســلوك  ،هنــاك قطعــًا عناصــر مشــتركة

اإلنســاني وفــي الحیــاة المجتمعّیــة، واســتخدموا لتعریــف ذلــك مفهــومین أساســیین فــي 

الثقافـة والمجتمـع، والعالقـة بـین المفهـومین وثیقـة، ، وهمـا االجتماعیـةمجـال العلـوم 

علمـًا قائمـًا بذاتـه ولـه  باعتبـارهورغم الفصل النظري بینهما والتعامل مع كـل منهمـا 

مجاالته البحثیة الخاصة بـه إال أن الظـواهر التـي یعبـران عنهـا ال ینفصـل بعضـها 

جتمــــع، ثــــم أن عــــن بعــــض فــــي الحقیقــــة والواقــــع. فالثقافــــة ال توجــــد إال بوجــــود الم

المجتمع ال یقوم ویبقى إال بالثقافة. أن الثقافة طریق متمیز لحیاة الجماعـة، ونمـط 

وجــــود  علــــى -لتكــــون وتبقــــى  -لــــذا تعتمــــد الثقافــــة ». ٢«متكامــــل لحیــــاة أفرادهــــا 

 واهتماماتـهتطویر ودفع المجتمع بترقیـة عالقاتـه  علىالمجتمع، وتعمل من جهتها 

ادل الــوظیفي تطــورت الحیــاة البشــریة مــن البدائیــة حتــى وٕابداعاتــه. وعبــر هــذا التبــ

  وصلت لمرحلة المدنیة والحداثة. 

المعرفــة  علــىمركــب یشــتمل  الثقافــة بأنهــا كــلٌّ  ر"و " إدوارد تــایلف وقــد عــرّ 

والمعتقـــــدات والفنـــــون واألخـــــالق والقـــــانون والعـــــرف، وغیـــــر ذلـــــك مـــــن اإلمكانیـــــات 

ویبـــرز هـــذا ». ٣«ضـــوًا فـــي المجتمـــع ع باعتبـــارهوالعـــادات التـــي یكتســـبها اإلنســـان 

التعریــــف العناصــــر الالمادیــــة الســــامیة فــــي حیــــاة النــــاس فــــي جماعــــة، كــــاألخالق 

. وهـي عناصـر االجتماعیةوالقانون والعرف، التي تنشأ نتیجة للتفاعالت اإلنسانیة 

العالقـات بـین  علىجانب العنصر المادي للثقافة، عالوة  إلىلها طابعها اإللزامي 

  ین العناصر المكونة للثقافة. الناس وب

روبـــرت  "  شـــهر تعریفـــات الثقافـــة لوضـــوحه وبســـاطته، كـــان تعریـــفأومـــن 

السـتینیات حیـث عّرفهـا قـائًال :  أوائـلالمحـدثین فـي  االجتمـاعأحد علمـاء "  بیرستد

ن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي یتـألف مـن كـل مـا نفكـر أو نقـوم بعملـه، أو إ

                                                 
الكوی��ت : المجل��س «، ٢٢٣، سلس��لة ع��الم المعرف��ة، الع��دد ری��ة الثقاف��ةمقدم��ة نظالف��اروق زك��ي ی��ونس،  - ١

  . ٧م ص»١٩٩٧الوطني للثقافة والفنون، الطبعة األولى /
  .٨یونس ـ مصدر سابق ـ ص - ٢
 E. Taylor. Primitive Culture ،London : Johnـ ( ٩نق�الً ع�ن ی�ونس مص�در س�ابق، ص - ٣

Murray, 1871  
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، ویوضح هذا التعریف أن الثقافة إنما هي نسـیج »١«لمجتمعنتملكه كأعضاء في ا

لعالقات وتقاطعات فكریة وسلوكّیة ومادیة كذلك. والثقافة هي كل یتكون من القـیم 

المتوارثـــة أو محـــل القبـــول  االجتماعیـــةوالمعتقـــدات واألفكـــار والمعـــاییر والـــدالالت 

  ا. الغالب، وهي مرتبطة بنمط الحیاة والسلوك الكلي لمجتمع م

وعبــر هــذا التــداخل بــین المجتمــع والثقافــة تتحــدد العالقــات التــي تــربط بــین 

األفــراد، وتوجهــات هــؤالء األفــراد فــي حیــاتهم وتلــوح فــي منطلقــات الفكــر السیاســّي 

ه مدخالت ومخرجات الدّولة التي هـي بنـت المجتمـع، الـذي تمیـز علیالذي تؤسس 

 ااألیـدولوجیوك الـذي إحـدى ظـواهره نمط الحیاة فیه بفضل العالقة بین الفكر والسل

 االجتمـــاعيالسیاســـّیة ونظریـــة الحكـــم الســـائدة فـــي دولـــة ما.فكـــل نمـــط مـــن التنظـــیم 

ـــ مبـــادئ علـــىالسیاســـّي یقـــوم  تعـــد  انحیـــاز ثقـــافي محـــدد، وهـــذه المبـــادئزة أو متمّی

مؤسسات كـل نظـام مثـل الشـرف فـي الملكیـة، والفضـیلة فـي  علىضروریة للحفاظ 

أن  " مونتســــكیو" ویــــرى ».  ٢..«االســــتبدادیةوف مــــن الحكومــــة الجمهوریــــة، والخــــ

درجــــة  علــــىالنمــــاء إنمــــا تعتمــــد  علــــىقابلیــــة كــــل مــــن النمــــاذج المشــــّكلة لألنظمــــة 

بــین طبیعتهــا ومبادئهــا  االتســاقاالتســاق بــین المؤسســات والقــیم والممارســات، أي 

بــأن لــدیها  أن الثقافــة نظریــة تتصــف علــىوقوانینهــا. واتفقــت مجموعــة مــن العلمــاء 

للنمــو والتطــور وتقــدم تصــنیفًا أكثــر تنوعــًا وأقــوى تماســكًا منطقیــًا،  اجتماعیــةقابلیــة 

 الحیـــاة داخـــل المجتمـــع، وُعرفـــت هـــذه النظریـــة بنظریـــة الثقافـــة أنمـــاطیمیـــز بـــین 

theory "  " cultural» ٣  .«  

ــ  ابلیــة نمــط الحیــاة للنمــو والتطــورنظریــة الثقافــة افتراضــهم لق ر واضــعوویفسِّ

تنمیـــــة ممارســـــات وقـــــیم  علـــــىأســـــاس حـــــرص كـــــل نمـــــط  علـــــىجتماعیـــــًا وثقافیـــــًا ا

الخاص  االجتماعیةنموذج العالقات  علىومعتقدات تقوم بدورها بإضفاء الشرعیة 

بعضــها  علــىالقیمیــة شــبه التــام  االجتماعیــةتلــك األنمــاط  اعتمــادبــذلك الــنمط مــع 

                                                 
1  -   . P.32 R. Bierstedt, the Social Order. (New York, Mc. Graw Hill), 1963. 
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م والمعتقــدات والمعــاییر أنهــا تتكــون مــن القــی علــىوینظــر للثقافــة  ».  ١«الــبعض.

والتفسیرات العقلیة والرموز واألیدلوجیات، وما شـاكلها مـن المنتجـات العقلیـة. ومـن 

الــنمط الكلــي لحیــاة شــعب مــا، والعالقــات الشخصــیة  إلــىناحیــة أخــرى فإنهــا تشــیر 

ومحصــلة النشــاط المعنــوي  االجتمــاعيوكــذلك توجهــاتهم، فهــي اإلرث  أفــرادهبــین 

  ».  ٢«والمادي للمجتمع

ل أحـــدهما اآلخـــر والعالقـــة بینهمـــا إن كـــال االتجـــاهین یبـــدو منطقیـــًا، ویكّمـــ

تبادلیـــة. فـــالقیم والمعتقـــدات تظهـــر وتنمـــو فـــي ظـــل وجـــود مجتمـــع تســـیره العالقـــات 

 إلـىالمؤدیـة  أفـرادهالتبـادل فـي أدوار  ٕالـى. و إلیهاالشخصیة بین البشر التي یحتاج 

ـــاة  ـــذي تكامـــل النشـــاطات الُمســـیَّرة لـــنمط الحی األفـــراد لیضـــبط عالقـــاتهم  ارتضـــاهال

وسلوكهم العام والخاص، وهو القیم والمعتقدات. بمعنى آخر فإن القـیم والمعتقـدات 

من جهة، ونمط الحیاة مـن جهـة أخـرى كـل منهمـا ال غنـى لهـا عـن األخـرى. وكـل 

 االجتماعیــةبأنمــاط معینــة للعالقــات  فــااللتزاممنهمــا تتفاعــل مــع األخــرى وتقویهــا، 

العـالم. كمـا أن رؤیـة العـالم بطریقـة معینـة تبـرز  إلـىطریقة متمیـزة فـي النظـر  یولد

عـن  مسـئولةمنهمـا  . ویكفي بیان أن كـالً االجتماعیةنموذجًا منسجمًا مع العالقات 

كیــف  علــىوال تقتصــر أهمیــة األمــر ». ٣«األخــرى دون الــدخول فــي مــن جــاء أوالً 

أیهما أسـبق مـن اآلخـر،  ىعلود، وال تولدت الثقافة وبأي طریقة برز المجتمع للوج

وٕانمــا تمتــد لتشــمل بقــاء الثقافــة ودیمومتهــا. أو كیــف یــتمكن نمــط حیــاتي معــین مــن 

 أنمــاطالبقــاء، ویــوفر مــن داخلــه مقومــات اســتمراره؟ وكیــف یتغیــر؟، وهــل تضــعف 

الحیاتیة یتعلق بقوتها الذاتیـة ووضـوحها؟. أم  األنماطالحیاة وتضمحل؟، وهل بقاء 

رســتها التقیــة؟، وهــي أن تظهــر خــالف مــا تــبطن. وبالتــالي یكــون لــبعض مما علــى

ــة أولوّیــقضــایاها القیمّیــ ة ال تنالهــا قضــایا أخــرى تقبــع فــي الهــامش، ولكــن ة محورّی

  ألمة.  اً وق باعتبارها قیمسّ جمیعها تُ 
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  المبحث الثاني

  :   الثقافة السیاسیة 

ات مــن القــرن الحــالي، ومــع یالســتین ات ومطلــعیســیطر عنــد نهایــة الخمســین

علــم السیاسـة، مشــیرًا بــذلك  علــىظهـور المدرســة السـلوكیة مفهــوم الثقافــة السیاسـیة 

دراسة السلوك غیر الرسـمي  إلىتحول جوهري من دراسة المؤسسات الرسمیة  إلى

  ».  ١«هذه المؤسسات علىنبض الحیاة  فيالذي یض

الرسمي المؤثر بصـورة مـا ولكـن والسلوك غیر  االجتماعيوبتناوله للجانب 

المؤسســات الرســمیة، فــإن مفهــوم الثقافــة السیاســیة كــان إشــارة إلمكانیــة  علــىكبیــر 
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توحید العلوم السیاسیة عبر دراسـة المجتمـع ومؤسسـاته وذلـك وصـوًال لفهـم متكامـل 

ـــة، وكـــان فیـــه بشـــار  ـــة المعین ـــین الِمكـــرو للتنظـــیم أو الوحـــدة الدولی ـــور الفجـــوة ب ة عب

وذلــك عبــر ربــط ســلوك األفــراد بالنظــام الــذي » ١«فــي النظریــة السیاســیة كرووالمــا

یعیشون ضمنه وهم جزء منه. وهو مفهـوم ینبـه لوجـود عالقـة تبادلیـة بـین المجتمـع 

هـا بخلفیـاتهم علیوالمؤسسة إذ أن األخیرة هي بنـت المجتمـع یتـأثر األفـراد القـائمون 

فكــرهم  علــىوتــأثیرات ذلــك المجتمــع وینطلقــون تبعــًا لتوجهــات  واالجتماعیــةالثقافیــة 

هـــا. والمنظـــرین علین فكـــر وســلوك المؤسســـة التــي هـــم قیمــی وســلوكهم وهـــو بالتــالي

أهمیــة  علــىومیكــافیلي، أكــدوا  أفالطــوناخــتالف اتجاهــاتهم مثــل  علــىالسیاســیین 

المناسبة بین المواطنین كأحـد المكونـات الحاسـمة للنظـام والوحـدة  األحاسیسوجود 

    ».٢«السیاسیة

أنها أنماط من التوجه نحو العمـل السیاسـي  علىوبتعریف الثقافة السیاسیة 

، فـــإن الحـــدود بـــین مـــا هـــو سیاســـي ومـــا هـــو غیـــر »٣«أو الموضـــوعات السیاســـیة

سیاســـي لیســـت قاطعـــة طالمـــا أن قـــیم المجتمـــع ومعتقداتـــه وخبراتـــه الجماعیـــة هـــي 

ســرة وفیمــا یفعلونــه فــي منطلــق ســلوك أفــراده ســواء فیمــا یتعلــق بــإدارة الدولــة أو األ

ه مـــا دامـــت الحـــدود بـــین السیاســـي وغیـــر علیـــإطـــار عالقـــاتهم العامـــة والخاصـــة. و 

، فإنه یجـب أن یكـون لدراسـة الثقافـة السیاسـیة مقامـًا »٤«السیاسي تصاغ اجتماعیا

محوریــًا فــي علــم السیاســة. وأن تحتــل مركــزًا رائــدًا فــي فهــم ســلوك الــدول المختلفــة 

  الدولي ولمعرفة اتجاهاتها العامة.  وعالقاتها ضمن النسق

وتلتــزم الثقافـــة السیاســـیة بــالنظر للقـــیم كـــأمر مســـلم بــه، بینمـــا یـــري الـــبعض 

أن الثقافــة السیاســیة هــي نتیجــة ولیســت فقــط ســببًا لألبنیــة المؤسســیة. ونحــن » ٥«

                                                 
1  - Gabriel A .Almond and G. Bingham Powell, Comparative Politics   : A 
developmental Approach (Boston: little, Brown, 1966)P:551 
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نــــرى أن الثقافــــة السیاســــیة هــــي نتیجــــة مباشــــرة للقــــیم المجتمعیــــة، وهــــي كمــــا یــــرى 

 The Civic"فـــي مؤلفهمـــا الـــذائع الصـــیت  "ســـیدني فیربـــا"و "جبریـــل المونـــد"

Culture"  ًمؤسسـات الدولـة خاصـة  علـى» ١«یشـكل قـوة ضـاغطة  قیمیـاً  التزاما

  في الدول الدیمقراطیة. 

لـــم  إذاوتكمـــن أهمیـــة الثقافـــة السیاســـیة فـــي أن دورهـــا كنظریـــة ثقافیـــة هـــام للغایـــة فـــ

 إلـــــىاهـــــات مـــــن خـــــالل الرجـــــوع تســـــتطع النظریـــــات الثقافیـــــة تفســـــیر أصـــــول االتج

تقـــدم ســـوى أداة خارقـــة للطبیعـــة  المؤسســـات التـــي تولـــدها وتعیـــد إنتاجهـــا، فإنهـــا ال

ال تعــد عــامًال  أنهــاونــوقن أن الثقافــة السیاســیة رغــم » ٢«تحتــاج فــي ذاتهــا للتفســیر 

صــیًال یــوحي بأنــه یفســر الســلوك البشــري، لكــن هنــاك ضــرورة أن یخضــع أأوحــدًا و 

نتــاج لعــالم متــأثر بــالقیم  أنهــاطالمــا  التفســیر والبحــث والتطــور ىإلــفــي ذات الوقــت 

طالمـــا یلتـــزم النـــاس " "Status Groupsوالخبـــرات الجماعیـــة لمجتمـــع المكانـــة 

والثقافــة السیاســیة هــي إرث ». ٣«وعــادات معینــة فــال منــاص مــن تفســیرها  بمبــادئ

ه مـع بقـاء ویضـع بصـمات أنفاسـههـا علیمتداول من جیـل آلخـر كـُلُ  منهمـا یضـفي 

ثقــافي إنمــا هــو عملیــة حیــة ، لــذا فهــي تتعــرض لقــدر مــن التغیــر فــالتوارث الاألصــل

  ».  ٤«تخضع للجدال المستمر بین األفراد  ةواستجاب

الحیـــاة والممارســـة السیاســـیة مجـــرد جـــزء بســـیط مـــن تلـــك األنمـــاط التـــي إن 

هــي یتشــارك فیهــا النــاس بصــورة واســعة ســواء فــي نطــاق الفكــر، أو نطــاق العمــل و 

، بعبـارة أبسـط یمكـن أن نعـرف »٥«األنماط التي تشكل بنیـة الثقافـة السیاسـیة ذاتهـا

ـــالثقافـــة السیاســـیة  ـــات  اعتبـــار ىعل أنهـــا تعنـــي المســـموح بـــه والمحظـــور فـــي مجری

تعریفهـا مـرة أخـرى بأنهـا مجموعـة مـن القـیم  "ج. هیرسـون"الحیاة السیاسـیة ویبسـط 
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والتـــــي تمـــــس كـــــال مـــــن الحكومـــــة نطـــــاق واســــع  علـــــىالتــــي یتشـــــارك فیهـــــا النـــــاس 

والسیاسة، كما أنها مجموعة من المسـتویات الممثلـة لـذلك الفهـم العـام أو المشـترك 

فالثقافـــــة ». ١«لكـــــل مـــــا یجـــــب ان تقـــــوم بـــــه الحكومـــــة مـــــن اهتمامـــــات ونشـــــاطات 

نطـاق واسـع وتتعلـق  علـىالسیاسّیة مجموعة أفكـار یشـترك النـاس فـي اإلیمـان بهـا 

وأغـراض هـذه السیاســة وأهـدافها، وهـي أنمــاط مـن التوجــه  بمقاصـد السیاسـة العامــة

وحــــــاول بــــــاحثوا الثقافــــــة » ٢«نحــــــو العمــــــل السیاســــــّي أو الموضــــــوعات السیاســــــّیة 

تمییــــزًا لهــــا عــــن » ٣«السیاســــّیة تعریفهــــا بأنهــــا مجموعــــة التوجهــــات نحــــو الحكومــــة

عـه أو الدین أو األسرة. وكـل نظـام سیاسـّي هـو ابـن مجتم االقتصادالتوجهات نحو 

 ٕالـىالدّولـة اللیبرالیـة و  إلـىة یمیـل هـواه تفصیلیّ الفالمجتمع متعدد األعراق والثقافات 

ذلـك، التـي تسـاهم  علـىتقویـة المؤسسـات المسـاعدة  -إلى، ویتطلع النظام الشوري

بــدورها فــي تمكــین الدیمقراطیــة فــي المجتمــع وتحولهــا لثقافــة سیاســّیة بتعاملهــا مــع 

حـد فـي ظـل نظـام یقبـل الفرقـاء أنهـا عوامـل توّ  باعتبـارالتعدد والتنوع فـي محیطهـا، 

ــًا وع األنمــاط المكتســبة والمتوارثــة اكمــا أنهــا مجمــوال یســقط حــق األقلیــات.  جتماعی

والممیــزة لمجتمــع مــا، وثقافــة كــل مجتمــع تنمــو وتســتمر عــن طریــق الــتعلم الرســمّي 

ـــــر وا ـــــر والتعبی لمعتقـــــدات وغیـــــر الرســـــمّي للغـــــة والمعرفـــــة والطـــــرق الشـــــعبیة للتفكی

، فكـــل نظـــام االجتماعیـــةوالعـــادات والمؤسســـات ویـــتم ذلـــك كلـــه عـــن طریـــق الخبـــرة 

 إلـــىوقـــد یـــؤدي  االجتماعیـــةسیاســـّي یتشـــّكل بصـــورة أو بـــأخرى وفقـــًا لهـــذه الخبـــرة 

أنمـــاط الســـلوك وأســـالیب الممارســـة فـــي المجتمـــع عـــن طریـــق إحـــداث  علـــىالتـــأثیر 

مــن ناحیــة  اآلخــر. علــىالمتبادلــة كــل تغیــرات سیاســّیة، أي أن كلیهمــا لــه تأثیراتــه 

أخــرى نجــد أن المجتمعــات المنغلقــة ذات األصــل الواحــد والتــي ال تقبــل بالوافــد أو 

أن تتــرك لهــا مجــاًال  علــىأنظمــة الحكــم القابضــة  إلــىتطمــئن للتعامــل معــه، تمیــل 

  لحركة المجتمع وسبل كسب العیش. 
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وجـه الحیـاة مختلـف أوم الثقافـة ككـل لتناولهـا لهنالك جدال كثیـف حـول مفهـ

وكافــة جوانــب المجتمــع، ولكــن هــذا المصــطلح ورغــم مــا یحــیط بــه مــن جــدال مهــم 

ففي محیط العلوم السیاسـّیة فإنـا یسـتحیل ». ١«جدًا لفهم سلوك الجماعات واألفراد 

خلفیـــات  إلـــىنـــا تفســـیر الســـلوك السیاســـّي لدولـــة مـــا أو نظـــام مـــا دون الرجـــوع علی

ــــه المجتمــــع الــــذي انطلــــق منــــه، وت قــــدیر تــــأثره بهــــذا المجتمــــع، أو احتمــــاالت تحول

مستقبًال بتأثیر من هذا المجتمع، وتقدیر قوة المجتمـع التأثیریـة كـذلك، وتعـد تجربـة 

والشــیوعّیة مــع الحكــم فــي العــالم العربــي مــن النمــاذج الجدیــدة  االشــتراكیةاألحــزاب 

اسـّیة لتـولي المجتمـع وذات أطمـاع سی علىفي هذا المجال.. فوجود ثقافات دخیلة 

السلطة واغتراب كلیهما فـي الغالـب عـن الكـل  علىالحكم أو سیطرة ثقافات فرعیة 

ـــافي قـــد یـــؤدي  هـــا حركـــات علینشـــوء نزاعـــات فـــي المجتمـــع تتشـــّكل بنـــاًء  إلـــىالثق

 إلــــىسیاســــیة مؤیــــدة أو معترضــــة، تتولــــد بینهــــا عــــداءات یمكــــن أن تــــؤدي بــــدورها 

  صراع مسلح داخل المجتمع. 

صـــطلحات السیاســـّیة هنـــاك نوعـــان مـــن الثقافـــة : أوالهمـــا، وفـــي معجـــم الم

الثقافـــــة الراقیـــــة وهـــــي تتطلـــــب قســـــطًا عالیـــــًا ومقـــــدرًا مـــــن الـــــتعلم، وهـــــذه تهـــــتم بهـــــا 

نهـــا خاصـــیة ألقلیـــة قابلـــة للـــذوبان واالنـــدثار. والنـــوع أ باعتبـــارالحكومـــات الحدیثـــة 

ثقافــــة الثــــاني، ال یتطلــــب أكثــــر مــــن كــــون أن الفــــرد عضــــو فــــي المجتمــــع.. وهــــي 

  جماهیریة ال تحظي برعایة الحكومات الحدیثة 

ـــة بالثقافـــة السیاســـّیة لهـــا منطلقاتهـــا  وكـــل المصـــطلحات والتعریفـــات المتعلق

األیدلوجیة والنظرّیة وهي تربط جمیعها بین القیم والسلوك، وتؤكد من ناحیـة أخـرى 

وسـیلتین  تشـكیل سیاسـات األفكـار...عبر ىعلـبأن الثقافة السیاسّیة تسـاعد بـدورها 

هما : أوًال ، تضییق نطاق الخیارات والبـدائل المتاحـة التـي سـوف یكـون لهـا وزنهـا 

وتقــــدیرها الجــــدي عنــــد البحــــث عــــن حــــل للموضــــوعات والمشــــاكل المثــــارة. ثانیــــًا، 

المعاونة في تلـك العملیـات والنشـاطات التـي تتشـكل أو تتكـون بمقتضـاها المشـاكل 

ــــاین  ــــاول ».  ٢«أشــــكالها وأنماطهــــا...والموضــــوعات السیاســــّیة التــــي تتب وقــــدیمًا تن
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« ومــن بعــدهم العدیــد مــن الفالســفة اإلغریــق » ســقراط«وقبلــه معلمــه » أفالطــون«

وغیره... مسـألة الدّولـة والحكـم وصـلتهما بـالمجتمع. إذ تحـدث أفالطـون » كأرسطو

" عــن أن ســبب إنشــاء الدّولــة هــو عــدم اســتطاعة اإلنســان أن یعــیش مســتقًال بذاتــه 

Autarkies" عـون اآلخـرین، وأصـغر نمـاذج الّدولـة  على... فهو یعتمد في حیاته

هـــا أن تتكـــون مـــن خمـــس أو ســـت أفـــراد یتخصـــص كـــل مـــنهم فـــي عمـــل معـــین علی

وٕاشباع هذه الحاجیات مـن طعـام وملـبس » ١«یشبع به إحدى الحاجیات األساسیة 

وجیة فــي تخصــص كــّل فــي حــدود قدراتــه النفســیة والفســیول إذاومســكن ال یمكــن إال 

  مجال إنتاج معین. 

لــذا تــأتي حاجــة الدّولــة لألیــدي المتخصصــة فــي جمیــع النــواحي اإلنتاجیــة. 

وكلمـا زادت الحاجــة لإلنتـاج زادت معــه طردیـًا الحاجــة للمتخصصـین المهــرة وغیــر 

اسـتیراد أو تصـدیر منتجـات أو  إلـىالمهرة. وكلما زادت حاجات مجتمعهـا انـدفعت 

ن.. في اإلنتاج وٕاعـداده ونقلـه، بیعـه علیلمراحل تحتاج لفامعادلة إنتاج. وكل هذه ا

ة والتخطـــیط لمتطلبـــات المجتمـــع وقـــبض ثمنـــه وتوزیـــع عوائـــده وجمـــع الفوائـــد الكلّیـــ

المشـــاركین فـــي  علـــىوتقســـیم اإلنتـــاج الكلـــي للمـــدخالت والمخرجـــات وبســـط الثـــروة 

لفلســـفة المجتمــع بحیـــث تراعـــي العدالـــة. صـــارت هــذه النقطـــة هـــي العمـــود الفقـــري ل

السیاسّیة حیث تمحورت حـول فكـرة العدالـة وشـغلت جانبـًا كبیـرًا مـن فكـر ومؤلفـات 

  ». ٢«المفكرین السیاسّیین منذ تلك العصور وحتى وقتنا الراهن

ویرى البعض أنه من هنا یبـدأ تـاریخ الفكـر السیاسـّي والثقافـة السیاسـّیة مـن 

ّیة فـي ذلـك الحـین. ومنذئـذ خالل الحوار المستمر بین المدارس والجماعات السیاس

تلـــك األســس التـــي  علــىتأسســت واتضـــحت األفكــار السیاســـّیة وبنیــت المجتمعـــات 

 علـىمن المجتمع وواقع حركته. وتطورت الثقافـة السیاسـّیة للمجتمـع بنـاًء  استمدت

ذلك في عالقة بنائیة تكاملّیة وظهرت للوجود ثقافات سیاسّیة متمایزة وممیزة ولكـل 

ریـــة وقواعــــدها األخالقیـــة. وجمیعهـــا أثــــرت فیهـــا الحكمـــة اإلغریقیــــة منطلقاتهـــا الفك

منهــا اقتباســًا أو  االســتفادةخطاهــا أو عارضــتها فدرســتها فــي إطــار  علــىفســارت 

                                                 
، »١٩٧٣بی��روت، دار النج��اح، « -ت��اریخ الفك��ر السیاس��ّي  -باظ��ة/ عب��د العزی��ز الغن��امأاب��راھیم دس��وقي  - ١

  .١٣ص
  .١١/ الغنام، مصدر سابق صأباظة - ٢
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أن الثقافـة السیاسـّیة مجموعـة مـن القـیم تشـارك النـاس فـي تشـكیلها منـذ  ورغمنقدًا. 

ن السـلوك السیاسـّي وهــذه الربط بـیبـ عنـدما نقـومن الوسـطى وحتـى الیـوم، فإنـا و القـر 

هـا علیالقیم، نالحظ أن هنالك فجوة محسوسة في الوعي العام بین القـیم المتعـارف 

 األساســــــیةوالمتفــــــق حولهــــــا فــــــي المجتمــــــع. وهــــــي كمــــــا یقــــــول هیرســــــون : قیمــــــة 

في دمـج أو مـزج تلـك القـیم بنسـیج السیاسـة  إخفاقه، من ناحیة وبین »١«والجوهریة

  العامة من ناحیة أخرى. 

لكـــــن وبفضـــــل ذات القـــــیم تتطـــــور الثقافـــــة السیاســـــّیة للمجتمـــــع أن الثقافـــــة و 

سیاسـات األفكـار وهـو مـا یفسـر لنـا ذلـك مـن  علـىالسیاسّیة لها مؤثراتها المحتومة 

هــــــا موضــــــوع الثقافــــــة علیمنظــــــور الــــــذي یــــــتم بفضــــــل تلــــــك القــــــیم التــــــي ینضــــــوي 

لمالحظـــة.. ویـــرى هیرســـون أن الثقافـــة كظـــاهرة تخضـــع للتطـــور وا». ٢«السیاســـّیة

وتكـــّون دولـــة قومیـــة مســـتقلة.  اســـتقاللهاوحتـــى قبـــل  خاصـــة فـــي الوالیـــات المتحـــدة

نحـو جامـد  علـىو متآلفـًا یط الثقافة لیست شیئًا متناسـقًا أن القیم داخل محاعتبر أو 

تخضــع لعملیــات تنقــیح وتفســیر وتأكیــد متصــلة ودائمــة. وهــي  إنهــاأو صــلب.. بــل 

 علــىتصــنیفیة مــن عملیــات التعریــف والتحدیــد طبقــات أو مســتویات  علــىقــیم تقــوم 

طوائف، وجماعـات عاملـة .. أبـدًا.. یحتـال أفرادهـا  أن هذه الطبقات بمثابة اعتبار

وینــاورون مــن أجــل تحقیــق ولــو معنــى واحــد مــن المعــاني والــدالالت الممكنــة التــي 

  ».  ٣»«وجه اإلطالق علىها مفهوم القیم علیینطوي 
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  حث الثالثالمب

  السیاسة الخارجّیة : ــ  ىعلأثر القیم 

أن علــــم األجنــــة یّصــــور  "البیولوجیــــا" المختصــــون فــــي علــــم األحیــــاء  ىیــــر 

حـد كبیـر  إلـىالفعـل تتشـابه  علـىالمراحل التكوینّیة للجنس البشـري ومقـدرة الجنـین 

 االجتمــاعيمــع تطــور المجتمــع فــنالحظ مراحــل النمــو العقلــي عنــد الفــرد والتطــور 

فــي  فاالنتقــالوألن لكــل منهــا مراحــل تّطــوره ونّمــوه المختلفــة ». ١«لنفســي للمجتمــعا

أخــرى لــیس بالوضــوح الــذي نــراه عنــد الفــرد، فكــل مجتمــع  إلــىالمجتمــع مــن مرحلــة 

مها كان مستواه من التّطور له عالمه الثقافي المعّقد، ففـي نشـاطه المتنـاغم هنالـك 

، وهــذا المجتمــع »٢«واألفكــار  واألشــخاص األشــیاءتشــابك بــین العــوالم الثالثــة .. 

                                                 
حم�د ش�عبو،( دمش�ق، دار الفك�ر، أـ ترجمة بسام برك�ة/  اإلسالميمشّكلة األفكار في العالم مالك بن نبي،  - ١

  . ٢٦ص    )١٩٩٢الطبعة األولى، 
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واألحكـــام المســـبقة  األذواقیفـــرض قواعـــد وضـــوابط وقـــوانین وتقالیـــد، وحتـــى بعـــض 

لیســـت بأقـــل حیویـــة، لـــذا فـــإن انـــدماج الفـــرد فـــي المجتمـــع یتـــدرج  إلیـــههـــي بالنســـبة 

مستجیبًا لطبیعته من ناحیة، ومن ناحیـة أخـرى مسـتجیبًا لنسـق مـن أصـول وقواعـد 

، »١« اجتمـــاعية، ویمكـــن تعریفـــه وهـــو فـــي مرحلـــة متقدمـــة بمثابـــة عقـــد فـــي الحیـــا

  آخر.  إلىوتختلف هذه القوانین والتقالید الضابطة من مجتمع 

متعـددة  اجتماعیـةشـرائح  إلـىأن كل مجتمع ینقسم  "ماكس فیبر" ویفترض 

ذا تتسم بنموذج حیاة خاص، وبرؤیة متمیزة ومتبلـورة كثیـرًا أو قلـیًال حـول العـالم وهـ

وهي فـي "  "Status Groupsجماعة المكانة " ه تأثیر الجماعة، علیما یطلق 

نظره منبع األفكار األخالقّیة التي تشكل سـلوك ورؤیـة العـالم لـدي األفـراد المنتمـین 

مجموعـــات عرقیــة ولغویـــة، كانـــت لـــه  إلـــىفكمـــا انقســـم الجــنس البشـــرّي ». ٢« إلیــه

هــــا طابعهــــا الخـــــاص مــــن التفكیـــــر یضــــًا أســــالیب ممیـــــزة مــــن الســــلوك وبأنمـــــاط لأ

منطلقــــات ممیــــزة لكــــل  أصــــبحت، نتجــــت عنهــــا قــــیم خاصــــة ومحــــددة »٣«والتأمــــل

حــدة، وتلــك القــیم المتبنــاة مــن قبــل الجماعــة المعّینــة تصــبغ كیانهــا  علــىمجموعــة 

والسیاســـّي. وهـــي ـــــ أي  االقتصـــاديالسیاســـّي وهـــو الدّولـــة وتكـــون مرجعـــًا لســـلوكها 

ــــة ـ نتــــاج مباشــــر ل ــــّي مــــن األفكــــار الدّول ــــي هــــي كــــم كل ــــة الت ثقافتهــــا المجتمعّی

أفـراد  أحـرزهواالستجابات العاطفیة الشـرطیة وكـذا أنمـاط مـن السـلوك العـادي، ممـا 

یشـاركون فیـه بدرجـة أكبـر أو  م أو التقلیـد.. هـؤالء الـذین علـیالمجتمع من خالل الت

مباشر عن نمـط  تلك القیم المجتمعیة هي أصل الثقافة السیاسّیة وتعبیر». ٤«قل أ

میـول وطبـاع العامـة.  علىیعتمد  االجتماعيتفكیر أفراد المجتمع المعّین. فالنظام 

والقــرار  االجتمــاعيولقــد اصــبح لوجهــات نظــر الجمــاهیر ثقلهــا المــؤثر فــي النظــام 

السیاســي بــنفس القــدر الــذي تــؤثر بــه القــوانین المكتوبــة أو ســلوكّیات النخبــة وكمــا 

رخـــام أو  علـــىن النظـــام الضـــابط أنـــه لـــیس منحوتـــًا عـــ "جـــان جـــاك روســـو"یقـــول 

نحاس، لكنه منحـوت فـي قلـوب المـواطنین، قـانون یخلـق الدسـتور الحقیقـي للدولـة، 

                                                 
  .٤٩المصدر السابق، ص - ١
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الذي یكتسب قوة جدیدة كل یوم والذي عندما تصبح بقیة القـوانین عقیمـة أو تنـدثر 

ي روح النــاس فــ علــىحیویتهــا أو یســتبدلها بغیرهــا، قــانون یحــافظ  إلیهــافإنــه یعیــد 

». ١«مؤسساتهم وبطریقـة غیـر محسوسـة یقـوم باسـتبدال قـوة العـادة بقـوة السـلطة.. 

ـــــىولكـــــي نســـــتوعب الســـــلوك السیاســـــّي لســـــلطة مـــــا ینبغـــــي أن نرجـــــع  جـــــذورها  إل

المجتمعّیة وثقافتهـا األولـى والقـیم التـي تحـتكم إلیهـا. إذ تشـّكل هـذه األمـور المـدخل 

مجـــال العالقـــات الخارجّیـــة، بـــدالالتها  الســـّلیم لتفســـیر الّســـلوك المحـــدد خاصـــة فـــي

اللفظّیـــة وظواهرهـــا ذات الخصوصـــّیة. ویـــرى جـــاك لیفـــي أن أولـــى المهـــام وأكثرهـــا 

رسوخًا وثباتًا في الطبیعة اإلنسانیة وتظهر نفسها في أي حقل مـن حقـول التفكیـر، 

 أن إلـىترتیبهـا وتنسـیقها  علـىالمفردات وتنقیحهـا تباعـًا والعمـل  اختراعهي موهبة 

تكــون لــدینا الكلمــات والمفــاهیم التــي تمكننــا مــن تعریــف أو تحدیــد الظــواهر وتمییــز 

، والقـــیم داخـــل محـــیط الثقافـــة لیســـت بنـــاًء محـــددًا وجامـــدًا ولكنهـــا ». ٢«مـــدلوالتها..

طبقـات أو  علـىتخضع لعملیات التنقـیح والتفسـیر والتطـویر. والحـق أنهـا قـیم تقـوم 

وهـــي تتشـــّكل فـــي ظـــل ». ٣«یـــف والتجدیـــد..مســـتویات تصـــنیفّیة مـــن عملیـــات التعر 

ــة مختلفــة كمــا لهــا مصــادرها المغذّیــة المتنوعــة كمــا هــو  اجتماعیــةظــروف  وطبیعّی

تمثـــل  االســـتیطانیةفـــي حالـــة الوالیـــات المتحـــدة األمریكّیـــة مـــثًال، حیـــث أن التجربـــة 

المصــدر األول الناشــر لألفكــار والمفــاهیم والمــوزع لهــا .. والحــق أن هــذا المصــدر 

مسرح هـذه  علىناشر والموزع للقیم كانت تغذیه الظروف والحوادث التي تعاقبت ال

ولعـل مـن ».  ٤...«القارة الضخمة، مثل استقرار جماعـات الطهـرانیین فـي أمریكـا 

األشیاء الجدیرة بالمالحظة أن القیم تظهر فـي كافـة ضـروب السـلوك البشـري ولهـا 

بها في محیط الثقافة السیاسّیة ونحـن بصماتها في كافة النشاطات ولكنا هنا ُنعنى 

نعلـــم أنهـــا حتـــى داخـــل الثقافـــة السیاســـّیة غیـــر محصـــورة فـــي النطـــاق الحكـــومي أو 

 واالقتصــادیة االجتماعیــةالنطــاق السیاســّي وحــدهما، بــل أنهــا تــؤثر فــي الســلوكّیات 
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، وبمـرور الـزمن تتحـول هـذه »١«كما أنها تستقي من معین هذه السلوكّیات نفسـها 

یّعــرف بأنــه الــذي ُ  " "Beliefs Systemلمعتقــدات ذات نظــام وخصوصــّیة القــیم 

ــــة  مجموعــــة مــــن العدســــات یــــتم عبرهــــا اســــتالم المعلومــــات المتعلقــــة بالبیئــــة المادّی

  ».  ٢«وتقوم بإرشاد الفرد لبیئته وتعریفها وتحدید معالمها األساسّیة له واالجتماعیة

مـــن خاللهــا تـــأثیر ودور زاویــة محـــددة نتنــاول  علـــىكــز فــي هــذا الكتـــاب نرّ 

القیمــة والمعتقــد فــي السیاســة الخارجیـــة وعالقــات الــدول فــي النســق العـــالمي، ألن 

السیاســـة الخارجیـــة لیســـت ولیـــدة ألفكـــار صـــانعي القـــرار وٕانمـــا هـــي نتـــاج لخبـــرات 

إذ تمثــل المعتقــدات حقیقــة ثابتــة بالنســبة للــذین یؤمنــون  اواألیــدولوجیالدولــة الســابقة 

هـا التاریخیـة والعاطفیـة فـي وجـدان المـؤمنین بهـا وهـي أحـد عوامـل بها ولها مرجعیت

وهـذا النسـق هـو  أسـطوريأن كل مجتمع یتوحد من خالل نسـق  إذتوحد المجتمع، 

  ».  ٣«مركب من األفكار التي توجه حركة المجتمع

مجموعـة  علـىة ومبنیـة عن المعتقد في أنها حركّیـ ااألیدولوجیبینما تختلف 

قیــــًا ویمكــــن فــــي الغالــــب تحدیــــد بعــــض الكتابــــات التــــي تبــــرز أفكــــار مترابطــــة منط

ولقـد »  ٤«بوضوح كما هـو الحـال فـي كتابـات مـاركس، أنجلـز وهتلـر.. ااألیدولوجی

شهد العالم فـي أواخـر عقـد الثمانینـات انهیـار النظـام االشـتراكي بعـد تفكـك االتحـاد 

واضـــمحالل  فـــي النســـق الـــدولي ااألیـــدولوجیالســـوفیتي وبـــذلك الحـــت نهایـــة شـــراكة 

تأثیرهــا الفكــري. وقبــل الشــیوعیة شــهد العــالم عقــب الحــرب العالمیــة الثانیــة تراجــع 

ة وأیـــــدلوجیات خاصـــــة بقیـــــادات النازیـــــة والفاشـــــیة وتحولهـــــا لمجـــــرد قناعـــــات فردّیـــــ

  ابیها عن مسرح األحداث. ة دفعتها للسطح وخبت بغیاب عرّ كاریزمیّ 

إذ تخطـت الحـدود الوطنیـة للـدول  إن من ابرز مالمح األیدلوجیات طابعها الـدولي

، »٥«فهــي تنتشــر مــن دولــة ألخــرى، إمــا عــن طریــق القــوة أو عــن طریــق التبشــیر

                                                 
  . ١٠٥المصدر السابق، ص - ١

2  -  Cultures Political  s Lucian W .Pye _The Mandarin and the Cadre: China  
1ص  )_ (Ann Arbor:-University of Michigan,1988 
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ه فإنهـا تخضـع علیـوحاولت التكیف مع ثقافات وبیئات الدول التـي انتشـرت فیهـا، و 

لـــرؤى متباینـــة حولهـــا، وتصـــبح ذات ســـمات متعارضـــة تتصـــارع أحیانـــًا كمـــا حـــدث 

ابع محـــدد فـــي اإلتحـــاد الســـوفیتي حیـــث بـــدأت انطالقتهـــا للشـــیوعیة إذ إنهـــا ذات طـــ

حــدث تصــادمًا أ ولكنهـا مختلفــة فــي الصـین إذ تــأثرت بتقالیــد ومفــاهیم المجتمـع ممــا

بــین الـــدوّلتین وكـــذلك الحـــال مــع یوغســـالفیا، لـــذا لـــم تــنجح األیـــدلوجیات دائمـــًا فـــي 

لــــــروابط ولــــــم تفلــــــح ا» ١«توحیــــــد الشــــــعوب ذات الســــــالالت والثقافــــــات المتباینــــــة،،

ـــة بـــین معتنقیهـــا. وأثبـــت جـــون ســـولیفان، أن  األیدلوجیـــة فـــي تأســـیس عالقـــات ودّی

األحــــــالف وهــــــو مــــــا حــــــدث بــــــین روســــــیا  اســــــتقرارالتشــــــابه األیــــــدلوجي ال یفســــــر 

وأیًَّا كان منطلق النسـق العقـدي، معتنقـًا أو أیـدلوجیًا فـإن الخبـرات ». ٢«ویوغسالفیا

تقالیـد التاریخّیــة التـي تصــبح جـزء مــن الجماعّیـة لشــعب معـین تنــتج مجموعـة مــن ال

ه كمــا یالحــظ علیــو ». ٣«النســق العقــدّي والتــي تــؤثر فــي مســار سیاســته الخارجّیــة 

بمســـتقبل السیاســـة الخارجّیـــة لدولـــة محـــددة بـــالعودة للخبـــرات  ؤفإنـــه باإلمكـــان التنبـــ

الحاضــر  علـىالجماعّیـة األصــیلة فـي مجتمعهــا حیـث أن صــانعي القـرار یحكمــون 

ویظهــر تــأثیر ». ٤«تصـورهم للماضــي وٕادراكهــم لنتـائج القــرارات السـابقة  ىعلــبنـاًء 

أن  باعتبــارعملیــة صــنع السیاســة الخارجّیــة فــي هیئــات عــدة.  علــىالّنســق العقــدّي 

أو الّنســق العقــدّي هــو عبــارة عــن تّصــور  " Beliefs System"نظــام المعتقــدات 

لهــا محــدود عــن البیئــة العامــة یقــوم بتبویــب وتصــنیف المعلومــ  إلــىات الــواردة ویحوِّ

تقالیـــد وٕایمانیـــات مجتمعّیـــة، ومـــن خـــالل هـــذه  إلـــىمعـــارف متدرّجـــة عقائـــد تتحـــول 

بــة یســتطیع المــرء ان یفهــم البیئــة المحیطــة بــه ویحــدد  العقائــد التــي هــي عدســة مقرِّ

فهـم واسـتیعاب الكــم  علـىدي للفـرد مسـاعدته ویتـولى الّنسـق العقـ». ٥«مقامـه منهـا 

ومـات المحــیط بـه، ویّمكنــه مـن خلــق منطـق وســلوك خـاص یــؤثر الضـخم مــن المعل

فـي تعاملـه مـع محیطـه. كـذلك فـي عملیـة صـنع السیاسـة الخارجّیـة إذ یـؤثر الّنسـق 

                                                 
  .المصدر سابق  - ١

2  -  John D.Sulliovn ,International Alliances In International Systems - Machael 
Haas, ,ed -(New York : chandler, 1974),p.p-100-22  .  
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، ویمثّـل هنـا كـذلك »١«تصـورها لمـا یحـدث فـي الّنسـق الـدّولي  علىالعقدّي للّدولة 

رها أو تجاهلهــا بعــض األحــداث الدّولیــة إلعــادة تفســی علــىدور العدســة التــي ُتســّلط 

، االجتماعیــةبحیــث تتوافــق ومنطــق الّنســق العقــدّي بكــل خلفیاتــه التاریّخیــة وخبراتــه 

فالعقائــد توجــه الفــرد نحــو قبــول معلومــات معّینــة أو نحــو تجاهــل ورفــض معلومــات 

ــًا لمــدى أتســاق تلــك المعلومــات مــع تلــك العقائــد  ذلــك  علــىوبنــاء » ٢«أخــرى طبق

متغیــــرات الّنســــق الــــدّولي. وســــبق أن  علــــىل الدّولــــة التقیــــیم العقــــدّي یظهــــر رد فعــــ

الّنســق القیمــي العقــدّي بأنــه قــانون منحــوت فــي قلــوب  "جــان جــاك روســو" وصــف 

الدســتور الحقیقــي للدولــة ویحــول قــوة العــادة لقــوة الســلطة.  »٣«المــواطنین ویخلــق 

ق وفي عصـر صـار للـرأي العـام الـواعي ثقلـه المـؤثر، فـإن أحـد ابـرز تـأثیرات الّنسـ

خیــارات  علــىالسیاســة الخارجیــة تكمــن فــي أنــه اصــبح یضــع قیــودًا  علــىالعقــدّي 

قــرارات  علــىفصــانعي القــرار یجــدون صــعوبة فــي اإلقــدام ». ٤«السیاســة الخارجیــة 

ـــــك  تتنـــــاقض والمعتقـــــدات السیاســـــّیة والدیّنیـــــة الدارجـــــة فـــــي مجتمعـــــاتهم. وحتـــــى تل

ترتیبهـــا وتحـــدد أولویاتهــــا الخیـــارات المنتقـــاة تخضـــع لعملیـــة مفاضــــلة وتحدیـــد فـــي 

بحســب مقتضــیات الّنســق العقــدّي للدولــة الــذي یتضــمن عقائــد محــددة عــن طبیعــة 

ــــنهم  األعــــداءالعــــالم السیاســــّي و الّنســــق الــــدّولي، وطبیعــــة  السیاســــّیین والعالقــــة بی

لتحقیـق  ىالختیـار األهـداف واإلسـتراتیجیات الُمثلـ ىوٕاستراتیجیتهم، واألسالیب الُمثل

كانیــة المخــاطرة السیاســّیة، ودور القــوة العســكریة فــي تحقیــق األهــداف وٕام األهــداف

ویوظّـــف صـــانعوا القــــرار هـــذه العقائــــد كمعیـــار للمفاضــــلة بـــین الخیــــارات أو ». ٥«

أثــر  »٦«"أول هولســتي" كقاعــدة التخــاذ القــرار فــي مواقــف محــددة، مثلمــا أوضــح 
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تفضــیلي ومــدى تــأثره صــنع السیاســة الخارجّیــة وهمــا : البعــد ال علــىهــذین البعــدین 

  الّنسق العقديّ  علىبالبعد المعرفّي المتّولد 

  

  

  

  

  

  

ـــي   ـــة الت ـــة لتبریـــر خیـــارات السیاســـة الخارجّی ـــذلك تســـتخدم األنســـاق العقدّی ل

الّنســق العقــدّي لصــانعیها وتفســیرهم لمصــالح الدّولــة. ولكنهــا تقــدم  علــىتحــدد بنــاًء 

المشـتركة بـین النخبـة الحاكمـة أساس أنها تمثـل مجموعـة مـن القـیم  علىللجماهیر 

، ذلـــــك حتـــــى یتـــــوافر لتلـــــك الخیـــــارات والقـــــرارات الســـــند الجمـــــاهیرّي »١«والجمهـــــور

  لذلك الّنسق الذي یؤمن به.  باالنتماءالمنبعث عن اإلحساس 

مرجعّیــة  علــىالتأكیــد  علــىوتســتفید الحكومــات مــن هــذا المــنهج الحــریص 

األمــــة للــــدفاع عــــن ذلــــك الّنســــق الّنســــق العقــــدّي والظهــــور بأنهــــا وصــــیة مــــن قبــــل 

سـتخدامًا دعائیـًا لتبریـر السیاسـات اره، حیث تستخدم الّنسق العقدّي اوضمان استمر 

  ، وٕاقناع الجماهیر بصحة السیاسات الحكومیة.»٢«المتبعة

إن ثقــــة الشــــعب بالســــلوك الحكــــومي وٕایمانــــه بالّنســــق العقــــدّي الــــذي تتبنــــاه 

والقناعـات الشخصـّیة ألفـراده تجعـل الّنسـق السلطة ویوافق خبرات وتقالیـد المجتمـع 

العقدّي عامًال مهمًا یدعم الوحـدة الوطنّیـة للدولـة وبالتـالي یعـد مـن العوامـل المهمـة 

وهـــذا مـــن األشـــیاء المالحظـــة ». ٣«فـــي تطـــور القومّیـــة والهوّیـــة الوطنّیـــة المســـتقلة 

ّولــة خاصــة فــي دول العــالم الثالــث، حیــث یقــل الــوعي السیاســّي ویبــدو ضــعف الد

االســتفادة مــن  علــىالعــام بــدءًا مــن ملكــات وٕامكانّیــات األفــراد مــرورًا بعــدم مقــدرتها 

ـــدّي هـــو  ـــف الّنســـق العق ـــة، حینهـــا یكـــون الّتوحـــد خل ثرواتهـــا إن وجـــدت وٕادارة الدّول
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وحـــدة الدّولـــة بـــالعودة للماضـــي  علـــىالخیـــار األول للنهضـــة باألمـــة عبـــر الحفـــاظ 

عـدة زعامـات كاریزمیـة  إلیـهتمـع. وهـذا مـا لجـأت وربط الجمـاهیر بقـیم وتقالیـد المج

 علـىفي العالم الثالث مثـل جمـال عبـد الناصـر، كمـا یسـاعد الّنسـق العقـدّي للـدول 

 أصـــبحتسیاســـتها الخارجّیـــة، فكلمـــا كـــان الّنســـق العقـــدّي للدولـــة، شـــامًال  اســـتقرار

ـــــر ا ـــــة أكث ـــــه  تـــــوافرت إذا، والنســـــق یكـــــون شـــــامًال »١«ســـــتقرارًا سیاســـــتها الخارجّی ل

ـــوعي العـــام و  ـــة ودرجـــة ال ـــات محـــددة أبرزهـــا االســـتقرار الـــداخلي للدول نضـــج معطی

بحیــث تمكــنَّهم مــن بنــاء مؤسســاتهم السیاســّیة  األفــراد الثقافــة السیاســّیة العامــة لــدى

وتوسیع من الخبـرات الجماعّیـة وتضـیف للقـیم والتقالیـد ذخیـرة واسـعة مـن المعـارف 

ة الســیكولوجّیة للمجتمــع. لــذلك فــإن للــدول ذات التــي تحــوَّر لمــا یتوافــق مــع التركیبــ

ــة العریقــة القــدرة  صــیاغة سیاســّیة خارجّیــة تتمیــز باالســتمرار  علــىالتقالیــد التاریخّی

، بعكـــس الـــدّول الحدیثـــة التـــي تفتقـــر للخبـــرات الشـــاملة المتوارثـــة ممـــا یـــنعكس »٢«

  تغییر سیاستها.  علىزیادة في قدرتها 

للقــیم السیاســّیة أو روح الثقافــة السیاســّیة تعریــف  إلــىونســتطیع أن نخُلــص 

بــالقول أنهــا التــي تحــدد المبــاح والمحظــور فــي الحیــاة السیاســّیة، بمــا فیهــا السیاســة 

، وبــــذا فهــــي تنفــــذ للجــــوهر  عــــلالخارجّیــــة عبــــر التــــأطیر غیــــر المباشــــر لحــــدود الف

تفـاعالت  علـىوالصمیم في عملیة صـنع السیاسـة الخارجیـة وتـؤثر بصـورة مباشـرة 

  لنسق الدولي .ا

  

  

  

  

          

          

                                                 
1  - In Ole Holisti, (The Belief system and National Images a acase study 
William Coplan and - C.kegley -eds At multimethod introduction to    
International Politics (Chicago: Markham, 1971)P.33 نقالً عن :سلیم ، مصدر سابق ، ص
٤٠٩ . 
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  الثاني لالفص

  ّیةة األمریكمبادئ الثقافة السیاسیّ 

  ن المثال والواقعبی
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  لمبحث األولا

 مكونات الثقافة السیاسیة األمریكیة : 

ــــــاة المجتمعیــــــة ككــــــل نموذجــــــًا لترتیبــــــات سیاســــــ ــــــةواجتماعة یتعتبــــــر الحی  ی

هـا علیهیئة قومیة متمیزة من غیرها بقیمها الذاتیة التي شـبت  علىتبدو  واقتصادیة

الرغم مـن جهـود  علىخاصة في مجال ثقافتها السیاسیة. و  لت نمطها الحیاتيّ وشكّ 

علماء السیاسة في المقارنـة بـین الثقافـات السیاسـیة إال أن بـؤرة التحلیـل ظلـت عـن 

القومیــة، ولــذلك بقیــت االختالفــات بــین األمــم  الدولــة علــىالطــابع القــومي وتنصــب 

، وٕاننـــا »١«داخـــل األمـــة الواحـــدة هـــي البـــؤرة المركزیـــة للبحـــث  االختالفـــاتولـــیس 

عـــن  األعـــراض إلـــىننحـــو عنـــد تناولنـــا للوالیـــات المتحـــدة كموضـــوع لهـــذا البحـــث، 

لــم الثقافیــة الداخلیــة مــا  اختالفاتهــامقارنــة ثقافتهــا السیاســیة مــع األمــم األخــرى أو 

  تستدع الضرورة.

ــــىونحــــن نركــــز  ــــة السیاســــیة  عل ــــات الثقاف ــــراز مكون ــــةإب ومحاولــــة  األمریكی

تفسیرها، مع الیقین بأن هناك أنـواع ثقافیـة متعـددة وهامـة داخـل الوالیـات المتحـدة. 

هـــا بأنهـــا الثقافـــة السیاســـیة علیولكنـــا نـــدرس الثقافـــة السیاســـیة الطاغیـــة والمتعـــارف 

القـیم والمعتقـدات والممارسـات الفریـدة التـي شـكلت ثقافـة  علـىاألمریكیة التي بنیت 

 وحتـىاألمة، وجعلت األمـریكیین مختلفـین عـن غیـرهم كـالروس والیابـانیین والعـرب 

                                                 
1  - Gabriel A. ALmond Sidny Verba, The Civic Culture : political   Attitudes            
Democracy in Five Nations (princeton : princeton University press  ،١٩٦٣ (، p.20 
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مـــنهم اآلبـــاء المؤسســـین ألمریكـــا ولقـــد ربـــط المـــدافعون عـــن  انحـــدراإلنكلیـــز الـــذین 

قافـــة األمریكیـــة والث» ١«مفهـــوم الثقافـــة بـــین األمـــم واألجنـــاس وبـــین ثقافـــات بعینهـــا 

، العــالم القــدیم والجدیــد، فقــد ادخــل »تفاعــل قــوي مجمــوعتین عظیمتــین«نشــأت مــن 

ـــدیم  ـــىالعـــالم الق ـــة ومعقـــدة ومتناقضـــة مـــن العـــادات  إل ـــد مجموعـــة غنی العـــام الجدی

و دیــد قبــل بهــا وعــدل فیهــا أو رفضــها أوالعــالم الج واالفتراضــاتوالممارســات والقــیم 

وفي مـا یتعلـق بـالمحتوى، یـدور جـدل حـول » ٢«نده جدیدة من ع بابتكاراتدمجها 

ـــــة األمریكیـــــة هـــــي مـــــن حیـــــث الجـــــوهر خلـــــیط غریـــــب مـــــن المســـــیحیة «أن  الثقاف

، وهنــــاك اخــــتالف كبیــــر فــــي تحدیــــد ماهیــــة الثقافــــة »٣«والرأســــمالیة والدیمقراطیــــة 

فـي دراسـة لـه عـن العالقـات " جونار میـردال "  األستاذومكوناتها. ولكن  األمریكیة

بأنهــا تتــألف مــن مــا  يفــي الوالیــات المتحــدة قــال بعــد بحــث وتقصــ ألجنــاسابــین 

ا التــي علیــاســماه بالعقیــدة األمریكیــة، التــي قوامهــا إقــرار أو إعــالن إیمــاني بالمثــل ال

الحـــد الـــذي  إلـــىتعتبـــر جـــد أساســـیة أو ضـــروریة، لطـــرق وأنمـــاط الفكـــر األمریكـــي 

. وهــي تتحــدث انقطــاعأو  لانفصــاتشــكل معــه الحیــاة السیاســیة بــل وتالزمهــا بــال 

 وٕالــىالضــروري لإلنســان الفــرد والمســاواة الجوهریــة بــین جمیــع النــاس  االحتــرامعــن 

حقــوق ثابتــة ومعینــة ال تقبــل التنــازل عنهــا وتتصــل بصــمیم الحریــة والعدالــة وتكــافؤ 

ـــــرص  ـــــدي »٤«الف ـــــدة األمریكیـــــة ل ـــــأهم مقاصـــــد العقی ـــــردال«، ف هـــــي اإلیمـــــان » می

أن المثالیـــة اإلنســـانیة التــــي  "فیرتـــون بــــارنجتون" ویـــرى  بالمســـاواة وبحـــق الحریــــة.

الـــدوام كعالمـــة حـــرب، فـــي  علـــىهـــا تصـــریح االســـتقالل، تـــردد صـــداها علیینطـــوي 

ـــــة  أولئـــــكقلـــــوب وصـــــدور  ـــــذین یحلمـــــون بوجـــــود دول مكرســـــة ألهـــــداف  أمریكیـــــةال

  ».  ٥«دیمقراطیة صمیمة 

ة بــین مثالیــة ونالحــظ مــع بــارنجتون أن العقیــدة األمریكیــة تحــاول ســد الفجــو 

القیم وواقعیة الممارسة اللذان بینهما تباین وفوارق. ورغـم كـل مـا كتـب عـن العقیـدة 

                                                 
  .٣٥٢، مصدر سابق، ص»وآخرون« مایكل سمبسون  - ١
، ترجم�ة : ایم�ان بن�اء أمریك�ا : المجتم�ع والثقاف�ة ف�ي الوالی�ات المتح�دة، » وآخرون«لوثر .س. لودتك  - ٢

  .٩، ص»١٩٨٩، الطبعة األولى، األردني، مركز الكتب األردن«ملحس،  أنور
االردن، األھلی��ة للنش��ر «، ترجم��ة : م��ازن حم��اد، م��وجز ت��اریخ الثقاف��ة األمریكی��ةروب��رت .م. كرون��دن،  - ٣

  . ٩، ص»١٩٩٥والتوزیع، 
  .٣٩ھیرسون ، مصدر سابق، ص - ٤
  .٤١ص فیرتون بارنجتون، نقال عن : ھیرسون، مصدر سابق، - ٥
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تتكـون مـن  أنهـااألمریكیة لم نر من إشارة لما الحظناه في هذا البحث، إذ الحظنـا 

شـــقین أولهمـــا، مركـــز الثقافـــة السیاســـیة األمریكیـــة، وهـــو فـــي حالـــة توافـــق دائـــم مـــع 

الـــدعوة  علـــى اســـتندغمـــاتي األمریكـــي الـــذي اهج التفكیـــر البر المصـــالح المادیـــة ومـــن

إســقاط  إلــىللتخلــي عــن األفكــار التجریدیــة التــي ال تســفر عــن أي نتــائج، كمــا دعــا 

الحیـاة العادیــة للمــواطن، وســعى إلقنــاع النــاس  علــىاألخالقیـات التــي ال تــأثیر لهــا 

غماتیـة أكـدت االبر  ه فـإنعلیـو » ١«ه هـو أمـر مهـم علیـبأن ما یفكر به المرء ویقـدم 

ـــى ـــائج و  عل ـــىالنت ـــر. و  عل ـــدال عـــن التفكی ـــیم جـــیمس«عتبـــر أُ العمـــل ب فیلســـوف » ول

الشــخص الــذي تمكــن مــن   "pragmatism"غماتیــة االبر  هتابــبكجامعــة هارفــارد 

  ».٢«صیاغة الفلسفة األمریكیة الحقیقیة الوحیدة 

 ،ك األمریكـية التـي تحـرِّ ة الفردّیـعناصر المحور تنسجم مـع القـیم الذاتّیـإن 

ة بالوضـوح والمباشـرة وتتمیز مواقـف الوالیـات المتحـدة تجـاه هـذه العناصـر المحورّیـ

وهــــي عناصــــر تنطلــــق مــــن قواعــــد اإلیمــــان ، والثبــــات والتوافــــق وســــرعة رد الفعــــل

فــة الجمهوریــة األولــى كشــعارات معرّ  ارتضــتهاالمطلــق بالرأســمالیة والمســیحیة التــي 

 عنها. 

، إذ األمریكیــةهــامش أولویــات العقیــدة  علــىصــره الشــق الثــاني، تتكــون عنا

 االقتصـادیةلدواعي األمن القومي األمریكي أو المصـالح  تعني به أو تتجاهله تبعاً 

. ویتمیـز السـلوك الرسـمي القـومياألمریكیة التي یعتبر المساس بها مساسًا باألمن 

ـــــذب والضـــــبابیّ  ي الفعـــــل ة فـــــة والنســـــبیّ األمریكـــــي تجـــــاه العناصـــــر الهامشـــــیة بالتذب

تتعلـــق دومـــًا بـــالقیم  نـــة لهـــذا الشـــق الهامشـــيّ ومجموعـــة العناصـــر المكوِّ  ،والتنـــاقض

والمفـــاهیم المتباینـــة والمتعـــددة بتعـــدد الثقافـــات، كحقـــوق اإلنســـان والحریـــات مـــثًال، 

وحتى بین هذه العناصر الهامشیة هنالك تصانیف، فبینهـا مـا هـو أكثـر أهمیـة مـن 

  إال قلیًال.  مامباالهتاألخریات وما ال یحظى 

نتناول في هذا الفصل مكونات الثقافة السیاسـیة األمریكیـة ومناقشـة العقیـدة 

ونتنـاول فـي  األمریكیة وواقع قیمها المؤسسة بین النظریة المثالیة والتطبیق الواقعيّ 
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همــــة محــــددة م یكیــــة وتــــأتي فــــي قائمتــــه بضــــعة مبــــادئالبــــدء مركــــز العقیــــدة األمر 

ض لهــامش ذات الثقافــة بعناصــره یتبعــه مباشــرة التعــرّ  یمــاً نتعــرض لهــا تفصــیًال وتقی

المتعددة، وفي كلیهما كان تركیب العناصر بحسب األهمیة التي یمثلهـا فـي الواقـع 

  .  األمریكي

  ة : العناصر المركزیّ 

یخـــتص هـــذا الجـــزء مـــن الكتـــاب بمحـــور الثقافـــة السیاســـیة األمریكیـــة التـــي 

. وعنـد تناولنــا ، وآخـر هامشـيّ ساســيّ أزي تتكــون مـن شـقین، مركـ أنهـاهنـا  انافترضـ

بـــــالمنهج  االســـــتعانةنـــــة للثقافـــــة األمریكیـــــة ال یســـــعنا إال للعناصـــــر المكوِّ  التحلیلـــــيّ 

التــاریخي التحلیلــي، لتبیــان األصــول الفكریــة والخیــارات القیمیــة التــي تشــكلت بنــاء 

فـــي  هإلیــهــا تلــك الثقافــة، وكمـــا أســلفنا فقــد رتبنـــا العناصــر بحســب مـــا توصــلنا علی

  قائمة هذه العناصر : علىو  دراستنا هذه

  / مبدأ الملكیة الخاصة : ١

تعتبر الملكیة الخاصة من صمیم مكونات الثقافة السیاسـیة األمریكیـة وهـي 

مـا عـرف  علـىمهمة جدًا إذ تمثل بعدًا تاریخیًا في المجتمـع األمریكـي الـذي أسـس 

ســتطاعتنا تفســیر یــز. ولــیس باادهــا المهــاجرون اإلنكلبالــدنیا الجدیــدة التــي كــان عم

األوائــل. وال األهمیــة الحیویــة لمبــدأ حــق الملكیــة دون التعــرض لهــؤالء المســتوطنین 

إلنكلتـرا، وتعتبـر الحالـة  االقتصـاديعـن كونـه مـرتبط بالتـاریخ  یمكننا تناوله بمنـأى

أولئــــك  ىفقــــد عــــان،  »١«ظــــاهرة عقلیــــة أكثــــر منهــــا ظــــاهرة سیاســــیة  االســــتیطانیة

راعــي الم إیجــاداألوائــل مــن جــور األغنیــاء فــي بالدهــم، الــذین ألجــل  المســتوطنین

صــوافها، قــاموا بتســویر األراضــي الزراعیــة وتبویرهــا للمواشــي وتربیتهــا طمعــًا فــي أ

   .الفقراء علىوطرد الفالحین منها. وعرفت هذه الحركة باسم ثورة األغنیاء 

 وأطــــاحوامتــــه، بر  االجتمــــاعيالنظــــام  أســــاسلقــــد زعــــزع النــــبالء واللــــوردات 

بقواعــد القــانون والعــادات، كمــا ان ذلــك قــد تــم أحیانــًا بطریــق العنــف والقــوة وغالبــًا 

مـــن الفالحــــین  األرضفحطمـــوا البیـــوت وســـلبوا ». ٢«بأســـالیب الضـــغط والترویـــع 
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الــذین تحــول كثیــر مــنهم للمــدن الكبــرى التــي لــم تكــن تســتطیع اســتیعابهم، وتحــول 

فـــي المســـتعمرات، وكـــان معظمهـــم بـــال عمـــل، بعضـــهم لشـــبه مســـتعبدین لألغنیـــاء 

الرخیصـــة والالزمـــة والـــوفیرة لبـــدایات  االجتماعیـــةوهـــؤالء هـــم الـــذین شـــكلوا الطبقـــة 

م، وتحولــــت فـــــي ١٧٧٦اآللـــــة البخاریــــة  باكتشــــافالثــــورة الصــــناعیة التـــــي بــــدأت 

ـــو  ـــدة أغضـــون ســـنوات لق ـــي فـــر ة دفـــع للصـــناعة فـــي األرض الجدی لیهـــا إمریكـــا الت

وا فیهـا مـن جدیـد ویلتحقـوا بمـن فـروا ءك الفالحـین المضـطهدین لیبـدالكثیر من أولئ

ظهـر التـدخل اإلنكلیـزي فـي مصـادر رزقهـم ممـثًال فـي  أیضـاً بدینهم من قبل. وهنـا 

كســـوق تجاریـــة  ســـلطة الملـــك وحكومتـــه. فقـــد تعاملـــت إنكلتـــرا مـــع األرض الجدیـــدة

قاصـرة  أسـیرةق تجاریـة سـو  واعتبرتهـاالمالئمة،  باألسعارتستورد منها المواد الخام 

 األمریكیـــــون، بینمـــــا ســـــعى »١«بیـــــع الســـــلع والمنتجـــــات اإلنكلیزیـــــة الصـــــنع  علـــــى

داخلیـــة وخارجیـــة إلنتــــاجهم وتنمیـــة ســـوق أمریكیــــة  أســــواقإیجـــاد  إلـــىالســـاخطون 

ومــــن هنــــا بــــدأت الثــــورة األمریكیــــة التــــي أعلــــن ». ٢«للبضــــائع والســــلع األمریكیــــة 

  األمریكیة كدولة مستقلة.  بموجبها میالد الوالیات المتحدة

'' آلدم ســمیث الــذي  ثــروة األمــمم، نفســه ظهــر كتــاب '' ١٧٧٦وفــي عــام 

ســواق، واألرض، والعمــل والصــناعة ومثالــب الفقــر األعــالج فیــه شــؤون السیاســة، و 

الفقــراء، وبــین فــي كتابــه أن ثــروة األمــم تكمــن  علــىالتــي نتجــت عــن ثــورة األغنیــاء 

كــل مـن رأس المـال والعمــل بالوصـول لدرجـة مــن یسـمح ل اجتمـاعيفـي خلـق نظــام 

المواءمــة الحــرة، دون تــدخل الحكومــة. ووافقــت تلــك األفكــار تطلعــات األمــریكیین، 

لتحقیــق مصــالحه  ىفــراد المجتمــع یســعســتفادة منهــا، فكــل فــرد مــن أعلــى االفعملــوا 

الخاصــة، فمــا الــذي یمنــع مــن ذلــك طالمــا لــم یتضــرر اآلخــرون منــه، وهــو یضــفي 

 Lassieن الحیویــة والحــراك فــي المجتمــع، وهكــذا ظهــر مبــدأ دعــه یعمــل نوعــًا مــ

Faire ق أكبــر منفعــة الــذي عــن طریقــه ســوف تتحقــ االقتصــادیةو مــذهب الحریــة أ

یة حــرة، وهـــذه قتصــادانــه ســوف ینشــأ عـــن ذلــك قیــام ســوق ممكنــة للجمیــع، ذلــك أ

ومــن  تحقیــق التوافــق بــین كــل مــن الطلــب واإلنتــاج نفســه علــىالســوق ســوف تعمــل 
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خــالل مزایــا التنظــیم الــذاتي الــذي تتمتــع بــه الســوق الحــرة، ســوف تتقــدم ثــروة األمــة 

  ».  ١«برمتها وتزدهر 

نهــم ســیحظون بمنــافع جمــة فــي العــالم الحــدیث حیــث عتبــر األمریكیــون أوا

تتـــدفق الســـلع والخـــدمات التـــي یســـتهلكها كـــل فـــرد، وحیـــث تعمـــل هـــذه الحریـــة فـــي 

تشـكیل الهـدف األقصـى، والغـرض النهـائي للحیـاة  علـىالحركة، والنشـاط والتـدفق، 

وهكــــذا ظهــــرت الرأســــمالیة كتطــــور لحــــق الملكیــــة ومقننــــة لــــه، ». ٢« االقتصــــادیة

 اجتمــاعيبظهــور مبــدأ أخالقــي  االقتصــادیینوارتبطــت عنــد العدیــد مــن المــؤرخین 

مــن أجــل تحقیــق هــدف اإلنســان  الســعي علــىیحبــذ العمــل الشــاق، الجــاد، ویحــض 

  ».  ٣«دنیا، وجمع الثروة في الحیاة ال

وهــذه الــروح لیســت بعیــدة عــن العقیــدة الدینیــة الطهرانیــة لآلبــاء المؤسســین، 

األراضـي ومصـادر الثـروات وجلبـوا الرقیــق  علــىحیـث اسـتحوذ المؤسسـون األوائـل 

وغیرهــا مــن العـــالم الثالــث. ویشــعر األمریكــي أنــه ال یحتـــاج  أفریقیــامــن  بــالمالیین

حیــث ان تدعــه وشــأنه وهنــا یقــول توكفیــل أن كــل مــا یطلبــه للحكومــة والدولــة إال ب

ه ســــبیل كدحــــه علیــــالرجــــل األمریكــــي مــــن حكومتــــه أن ال یزعجــــه أحــــد أو یعرقــــل 

  ».  ٤«ه من كسب أو ثمرة علیوسعیه، وأن یكون آمنا فیما یحصل 

أن األمریكــــي یــــؤمن بــــأن نجاحــــه فــــي الحیــــاة  إلــــىویشــــیر هارولــــد الســــكي 

الملكیـة الخاصـة وتحكـم الفـرد  إلـىنما یرجـع فـي األصـل مستواه المعیشي إ وارتفاع

فیمــا یملــك وأن الغــرض مــن الدولــة هــو الــدفاع عــن الطریقــة األمریكیــة فــي الحیــاة 

" الشـهري  االقتصـاديالمـؤرخ  أشاروقبله ». ٥«ضد العدوان الداخلي أو الخارجي 

 علــىأأن الدســتور األمریكــي یضــع الملكیــة الخاصــة فــي ظــل  إلــى "كــارل بــوالنیتي
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 علـىحمایة یمكن إدراكها، ومن ثـم فقـد خلـق المجتمـع األول فـي العـالم الـذي یقـوم 

  ».  ١«السوق الحرة  اقتصادیاتأساس 

و مـا تطـور لیعـرف بالوالیـات أان نظام الحكومات المحلیـة  "توكفیل" ویرى 

فیمـــا بعـــد، إنمـــا قـــام فـــي األصـــل لحمایـــة الملكیـــة بالقـــدر الـــذي ال یقـــل عـــن حمایـــة 

ة فــي رئیســحمایتهــا فــي كثیــر مــن المــواد ال علــىهــا و علی. لــذلك نــص أنفســهم األفــراد

مــن المحــامیین  أنفســهمالدســتور. وواضــعي وثیقتــي االســتقالل والدســتور، كــانوا هــم 

ضمان حقوق كبـار  إلىصحاب الملكیات الكبیرة انصرف همهم ورجال األعمال وأ

  ».٢«المالك دون غالبیة الشعب.... 

ي الفتـرات المبكـرة مـن قیـام الوالیـات المتحـدة األمریكیـة ولم یكن مسموحًا ف 

ـــــذوي األمـــــالك مـــــن المـــــواطنین فقـــــط  ـــــم یكـــــن ». ٣«بحـــــق التصـــــویت إال ل ولمـــــا ل

واألسـریة الممتـدة  االجتماعیـةعالئقـه  انقطعتللمستوطن الوفد للدنیا الجدیدة الذي 

و ضـمن د أوفد بطوعه لبالد هـو فیهـا مسـتوحالتي كان یستقوي بها في بالده، وقد 

الح األرضــي  وكســب استصــ علــىمستوحشــین، تركــزت جهــوده  عائلتــه المحــدودة

ولكـــي  إال تعمیرهـــا" امتالكهـــاالعـــیش خاصـــة وان المســـاحات الشاســـعة ال یتطلـــب 

ـــر  ،األرجـــاءرض قـــارة بعیـــدة األطـــراف شاســـعة أنخلـــي مـــن العقبـــات والحوائـــل  غی

عتبارهــا تّشــكل مملكتــه صــورة أخــرى با إلــىمأهولــة بالســكان ویحرثهــا مــن یحولهــا 

معونة یومیـة تأتیـه مـن ناحیـة عاطفیـة،  إلىیفتقر  األمریكي لذلك فإن الخاصة به،

تهـــا وحمایتهـــا فـــي أعماقـــه والحـــق أن هـــذه العاطفـــة ال یمكـــن أن علیویكـــون لهـــا فا

  ».  ٤«وحیازة الثروة  االمتالكتكون إال عاطفة 

 أصـلهمرین أیـا كـان رضًا لشعب من المهـاجأصبحت الوالیات المتحدة ألقد 

للبحــث عــن  رئــیسوثقــافتهم األولــى وظــروف هجــرتهم إال أنهــم جمیعــًا وفــدوا بشــكل 

الالتینیــة أو عبیــدًا جلبــوا  أمریكــاالعمــل وكســب المــال. وهــم ســواء أوربیــین أو مــن 

                                                 
1  - Karl Palanti, ibid. 225 ,222 
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كرهًا ألمریكا، لكـل مـنهم ثقافتـه ودیانتـه ـ ومـا مـن دیانـة یشـترك بهـا الجمیـع ـ ولكـن 

البقیــة، والرابطـــة بیــنهم تشــابه مــا یجمــع بــین مـــوظفي  علــىرى تســود واحــدة أو أخــ

  مؤسسة ما. 

لــذلك فالوالیــات المتحــدة منظمــة إنتــاج تــدیرها المنطقیــة التقنیــة أو التجاریــة 

فقــط حیــث یســاهم كــل فــرد كمنــتج أو كمســتهلك متطلعــًا لهــدف وحیــد، وهــو الزیــادة 

ــالكمیــة لرفاه یــة تعــد قضــیة خاصــة وكــل هویــة شخصــیة، ثقافیــة، روحیــة أو دین هت

ة لت الشخصــــیّ وبــــذلك تشــــكّ » ١«فردیــــة حصــــرًا ال عالقــــة لهــــا فــــي تشــــغیل النظــــام 

الده فــي قضـایاه الخاصــة ة لألمریكـي، التــي ظـل یتعامــل بهـا داخـل وخــارج بـالمادّیـ

غماتیـة، كـم یكسـب؟ وهـل سیخسـر؟. وٕان انطالقًا من مبـدأ النفعیـة أو البر والعامة، ا

 إلـىخر وجه مثل هذا النشـاط المسـتمر والحماسـي من المشكوك فیه وجود شعب آ

رجــل اهللا  يّ وأن الغنــ خــاء المــاديّ دهما تحقیــق الرّ لــاإلیمــان بــأن الحقیقــة والســعادة یو 

وســاعدت القــارة الجدیــدة بمســاحاتها الشاســعة وحــدودها الممتــدة فــي ». ٢«المختــار 

ا بــــــذلك أن تطبـــــع تــــــراث الثقافــــــة السیاســــــیة األمریكیـــــة والخبــــــرات الجماعیــــــة لــــــدیه

للثـروة وفـي  أخـرى، فضًال عـن صـور وأشـكال  »٣«اإلحساس بأهمیة حق الملكیة 

ز تحفِّــ اإلنسـانیة لـم تتــوافر ظـروف زمانیـة ومكانیـة  مــدى تـاریخ  علـىالغالـب أنـه و 

 التنافس الحر مثل ما حدث للمستوطنین فـي القـارة األمریكیـة ألسـباب محـددة على

:-    

ومشـــاكل العـــالم القـــدیم وجـــدوا نحـــو  بـــياألور البعـــد الجغرافـــي عـــن الصـــراع  .١

ملیون أو یزید من الهنود ممن ال یملكـون حجـج ملكیـة وال بنـادق یـدافعون بهـا عـن 

  ».  ٤«وطنهم 

اإلطــالق مــرة  ىعلــالــدنیا الجدیــدة التــي لــیس مــن المتــاح  أراضــيممیــزات  .٢

مثــــل هــــذه المســــاحة  علــــى أقــــدامهممهــــاجرین مــــن أن تعثــــر  أيأن یــــتمكن  أخــــرى

                                                 
، ترجمة : صیاح الجھ�یم/ میش�یل امیركا طلیعة اإلنحطاط : كیف نجابھ القرن العشرینروجیھ غارودي،  - ١
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الســكان، غیــر مســتزرعة وســهلة االســتغالل  انتشــارارض غنیــة، قلیلــة  الهائلــة مــن

  »  ١«أیضًا 

  المستوى الحضاري المتطور للمستوطنین  .٣

تدعیم الشعور باألهمیة الفائقة لحق الملكیـة  علىكل هذه العوامل ساعدت 

وثقافته السیاسیة وقیمه األخالقیـة، وجعلـت مـن نظامـه  األمریكيفي ذات المجتمع 

  ».  ٢«السیاسي بالضرورة  االقتصادة نظامًا من نظم صورة جوهرّ السیاسي ب

  : ــ  Localism اإلقلیمیةوح / مبدأ المحلیة ـ أو الرّ ٢

بـــدأت هـــذه الحكومـــات المحلیـــة حـــین أجتمـــع الخمســـة وخمســـون رجـــًال وهـــم 

، الــــذي االتحــــاديم، لوضــــع الدســــتور ١٧٨٧اآلبــــاء المؤسســــون بفالدیلیفیــــا عــــام 

، »٣«عشـرة والیـة بـاثنتيإلنشاء دولة جمهوریة موحـدة،  األولى بموجبه كانت اللبنة

الحضــور فــي فیالدیلیفیــا یومئــذ. أنكــرت تلــك  أولئــكومــن ثالثــة عشــرة والیــة مثلهــا 

ـــام إتحـــاد  ـــة مهمـــا صـــغر  أقـــوىالوالیـــات ســـیادتها الخاصـــة مـــن أجـــل قی ولكـــل والی

شــــاء حجمهــــا أو قــــل ســــكانها أو كبــــرت فــــي الحكــــم وزادت فــــي الســــكان، ســــلطة إن

القــوانین، ولهــا مظاهرهــا الخاصــة وبعضــها لــدیها تاریخهــا الممیــز، ولكــن ال تملــك 

مـات مـن واشـنطن فـي علیمتفاوتـة األهمیـة ال تحتـاج لتلقـى الت أقالیمالسیادة بل هي 

ولكــل والیــة حاكمهــا وهیئتهــا التشــریعیة المكونــة ». ٤«تقریــر بعــض نــواحي ســلوكها 

نظامهـا القضـائي، وبالفعـل لـم تكـن السـیادة  من مجلسـین عـدا والیـة نبراسـكا، ولكـلٍ 

ــــة بعــــد عــــام  ــــات حقیقی ــــالرغم مــــن هــــذا القیــــد تنمــــ١٧٨٩بالوالی فــــي  يم، ولكنهــــا ب

  .مواطنیها شعور المشاركة في تقالید عظیمة 

اإلشــفاق بــل  إلــىنقطــة ســوداء فــي حیــاة الوالیــات ودیمقراطیتهــا تــدعو  ولكــن هنــاك

فقــد كانــت هنــاك خشــونة فــي معاملــة  بعــض األجنــاس إلــىوٕانهــا لناقصــة بالنســبة 

جانـــب شـــك فـــي الوافـــدین الجـــدد وعـــداء لمـــن ینحرفـــون عـــن التقالیـــد  إلـــىاألقلیـــات 

ـــة واألســـالیب ـــة وواســـعة االنتشـــار المتوارث  ،ممـــا جعـــل عـــدم التســـامح ظـــاهرة حقیقی

                                                 
1  - Ibid 23 
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». ١«فســــه، ولقــــد ذاق الزنــــوج والشــــرقیین، والكاثولیــــك مــــرارة ذلــــك كلــــه نكالتســــامح 

ضع بالقول في هـذه الـبالد الكثیـر مـن التسـامح النظـري، ولكـن ووصف البعض الو 

  ».  ٢«هناك قدرًا أكبر بكثیر من االضطهاد العملي

وتتمیـــز الحكومـــات المحلیـــة بـــأن بهـــا حكومتـــان، حكومـــة منظـــورة محـــدودة، 

.... هنـــاك مظهـــران مختلفـــان للحكومـــة، أحـــدهما الموظفـــون "وأخـــرى خفیـــة فاعلـــة،

القـــوانین، واآلخـــر یمثلـــه قـــادة الحـــزب ومـــن یـــدعون هم الدســـتور و علـــیالـــذین یـــنص 

الحــاكم » كــوكلنج«الســنوات التــي ظــل فیهــا المســتر ب أذكــركمه، لســت علیــالســیادة 

وال للهیئـة التشـریعیة وزن،  فـي الوالیـة ـ نیویـورك ـ ولـم تكـن للحـاكم أهمیـة األعلـى

، ثـم كانت القیمة لما یقول كوكلنج وفي ثورة من الغضب الشـعبي أنـزل عـن عرشـه

عامــًا تقریبــًا لــم یكــن األمــر فیهــا فــي یــد الحــاكم أو  " بــالت " حكــم الوالیــة المســتر 

الت بـــالهیئـــة التشـــریعیة أو أحـــد مـــن المنتخبـــین، لقـــد كـــان األمـــر كلـــه بیـــد المســـتر 

»٣  .«  

ــــول  ــــر المنظــــورة تســــتمد قوتهــــا مــــن  "هارولــــد الســــكي"ویق إن الحكومــــة غی

مثــل فـــي قصـــر الفتــرة التـــي یقضـــیها مصــادر أبعـــد مـــا تكــون عـــن البســـاطة.وهي تت

ــــین التنفیذیــــة، والتشــــریعیة فــــي مناصــــبهم،  ب انتخــــا إعــــادةو عــــدم أأعضــــاء الهیئت

و لتوزیــع الســلطات بــین المــوظفین التنفیــذیین، الشــخص بحكــم العــرف أو القــانون، أ

، أو عجــز الشــخص عــن إرضــاء الحكومــة اســتحالتهالتعیــین أو  إعــادةو صــعوبة أ

ظ كــذلك ان السیاســي محتــرف، یخصــص كــل وقتــه للعمــل غیــر المنظــورة. ویالحــ

 أخیـرلفتـرة قصـیرة. وسـبب  االهتمامالسیاسي والحكومي، بینما، الناخب هاو یبدي 

یــرتبط بصــلة الحــزب بنظــام الملكیــة الخاصــة فــي الصــناعة والزراعــًة، حیــث یریــد 

هـــؤالء إدارة مصـــالحهم بأقـــل قـــدر مـــن التـــدخل، وأكبـــر قـــدر مـــن الـــربح، ویـــتم لهـــم 

صــفهم، واعتبــر الســكي  إلــىضــموا محترفــي السیاســة  إذالنجــاح فــي مبتغــاهم هــذا ا
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 ٤٦

الوالیــة الوحـدة اإلداریــة المناســبة فــي مــا یلــي الحكومــة  اعتبــارأنـه لــیس مــن الســهل 

 ».  ١« االتحادیة

عــن هــذا یحتــل مبــدأ المحلیــة أو الــروح اإلقلیمیــة حیــزًا كبیــرًا فــي  لكــن رغمــاً 

ن مــیًال قویــًا نحــو مبــدأ الحكومــة المحلیــة. وســبق أن شــعور األمــریكیین الــذین یمیلــو 

الدولـــــة  ئوهـــــو یعلـــــن عـــــن مبـــــاد األمریكـــــيوصـــــفها تومـــــاس جیفرســـــون، الـــــرئیس 

 علــى ابتكــارهتــم  اختــراععقــل وأحكــم إن الحكومــات المحلیــة هــي أاألمریكیــة بقولــه: 

اإلطــالق، بفضــل ذكــاء اإلنســان مــن أجــل الممارســة الكاملــة لنظــام الحكــم الــذاتي 

وتنــاول جرانــت ماكونیــل هــذا المبــدأ قــائال : إن قلــیًال مــن العقائــد األرثوذكســیة  »٢«

ـــك  ـــة مـــن ذل ـــر أهمی ـــة هـــي أكث ـــاداألمریكی ـــذي ینصـــرف لإلیمـــان بوحـــدات  االعتق ال

ي تحمــى كــل القــالع التــ باعتبارهــاوالسیاســیة،  االجتماعیــةصــغیرة مــن المنظمــات 

یضــًا عــن أ "توكفیــل" ر وعّبــ». ٣«والقــیم التــي تــرتبط بجــوهر الدیمقراطیــة  المبــادئ

أنـــــه تجربـــــة المســـــتعمرین األمـــــریكیین بالنســـــبة لنظـــــام الحكومـــــة  علـــــىهـــــذا المبـــــدأ 

النحـو الـذي  علـىعن تحقیق رسـالة المعرفـة االجتماعیـة،  مسئولالمحلیة، كتنظیم 

ــــــدیروا شــــــؤون  ــــــال وذراري هــــــؤالء المســــــتعمرین أو المســــــتوطنین أن ی یســــــمح ألجی

ویــرى هیرســون أن المجــادالت والمناقشــات التــي ». ٤«یــة وكفا باقتــدارجمهــوریتهم 

التعجیـل بوقـوع الحـرب األهلیـة كمـا أن  علىدارت حول النظم المحلیة قد ساعدت 

بحقــوق الوالیــات التــي یتــألف منهــا اإلتحــاد الفیــدرالي قــد أثــارت منــذ ذلــك  االهتمــام

  .» ٥«الحین الجو السیاسي في أمریكا 

  في الثقافة السیاسیة ألمریكا :  / الدیانة المسیحیة وأثرها٣

ــــ ــــة كمــــا أســــماها ترّس القــــیم  اعتبــــارر وتجــــذّ  "میــــردال"خت العقیــــدة األمریكی

الســابقة هـــي أســـاس الثقافـــة السیاســـیة األمریكیـــة. وهـــذا نـــاتج عـــن طبیعـــة المجتمـــع 

األمریكـــي فهـــو خلـــیط مـــن شـــعوب تنتمـــي ألمـــم وحضـــارات متباینـــة ولكـــي تتعـــایش 
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ــســویًا، كــان البــد لهــا مــن   االتفــاقة تتعامــل بهــا فیمــا بینهــا عبــر إقــرار قواعــد قیمّی

إعـالء مفهـوم التسـامح الـدیني  علـىوالعقیـدة. ویشـتمل  االعتقادحریة  ىعل المبدئيّ 

إن اهللا ال یطلـب وحـدة المعتقـد ، " م ١٦٤٤عـام  "روجر ولیـامز"وهو ما عبر عنه 

وف تكــون عــاجًال أم ة ذلـك أن وحــدة العقیــدة ســها فــي قــانون دولــة مدنّیــالـدیني وســنّ 

آجًال، فرصة لنشوب حـرب أهلیـة تغتـال الضـمیر ویكـون قوامهـا الریـاء والمصـانعة 

  ة تجاه الدین وذلك له أسبابه : ولم تكن الثقافة السیاسیة األمریكیة حیادیّ ». ١«

أولها، أن الشعب األمریكي في حیاتـه وفـي ثقافتـه السیاسـیة العامـة لـم یكـن 

ـــدین وال ی ـــه عـــداء مـــع ال ـــذین ل ـــین ال عتبـــر نفســـه فـــي مواجهـــة معـــه، بعكـــس األوربی

نــــوا مــــن إقصــــائها وحصــــرها بــــین تمكّ  حتــــىخاضــــوا صــــراعًا عنیــــدًا ضــــد الكنیســــة 

لقد قامت الثقافـة السیاسـیة  ،المدخل والمذبح لعقد الزیجات أو أداء صلوات الموتى

ریخیـــة العالقـــة التا علـــىإبعـــاد الـــدین عـــن الدولـــة والسیاســـة اســـتنادًا  علـــىاألوربیـــة 

سـیرتها التنـافس والكیـد وحـب السـیطرة. أمـا األمریكیـون فلـم  علـىبینهما التي غلـب 

ـــه محـــل صـــراع،  ـــدین عـــن كون ـــدایات المســـتعمرات أبعـــدوا ال ـــذ ب ـــوا كـــذلك، فمن یكون

الثقافــــة السیاســــیة  ئوبموجــــب ذلــــك تضــــمنته مبــــاد ،تعاظــــًا مــــن التجربــــة األوربیــــةا

كــون للمذهبیــة والطائفیــة الدینیــة صــیغة باعتبــاره أحــد الحریــات المكفولــة، دون أن ت

حیـــث آمنـــوا بـــأن النـــاس الـــذین ،  لالحتمـــالبالحاجـــة  االتجـــاهصـــراع. وعـــرف هـــذا 

اآلخــرین، ذلــك ألن  احتمــال علــىیحملـون معتقــدات عمیقــة وراســخة یمكــن إجبــارهم 

أمریكـــا مجتمـــع متنـــوع ومـــدعوم بشـــكل جیـــد بالقـــانون وال تســـتطیع مجموعـــة مــــنهم 

 .  »٢«تسییر الباقي 

رؤســـاء الوالیــات المتحـــدة ومـــن ابـــرز  أوائـــلأحــد  "تومـــاس جیفرســـون" كــان 

ـــاء المؤسســـین  ـــذي صـــدر فـــي و اآلب ـــة ال ـــة الدینی هـــو صـــاحب مشـــروع تثبیـــت الحری

، وقــــد أعتبــــره مــــع إعــــالن االســــتقالل وتأســــیس جامعــــة فرجینیــــا أهــــم ثالثــــة ١٧٨٦

ال جــاري أن قــ إذاأعمــال قــام بهــا فــي حیاتــه. وذكــر أنــه لــن تلحــق بــي أیــة إســاءة 
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اإلطــالق، هــذا لــن یأخــذ مــا فــي جیبــي أو  علــىأو ال یوجــد إلــه  لهــاً إهنــاك عشــرین 

، وهــــو یــــرى أن الحكومــــة وفــــي إطــــار كفالتهــــا وحمایتهــــا للحریــــة »١«یكســــر رجلــــي

الـال دیـن، ویؤیــد جیفرسـون عــدم قبـول المحكمــة  ىعلــذ الـدین هـا أن تحّبــعلیالدینیـة 

وفــي دفاعــه عــن » ٢«هعلیــكن وصــمة عــار لشــهادة الملحــد ویقــول : ارفضــوها، ولــت

حریــات  اعتبــارالبعــد الــدیني، هــل یمكــن  إلــى االســتنادمــن  أفضــلالحریــة لــم یجــد 

ما أزلنـا قاعـدتها الثابتـة، القناعـة الراسـخة فـي عقـول الشـعب بـأن  إذااألمة مصانة 

هــذه الحریــات هــي هبــة مــن اهللا؟ وال تنتهــك إال بغضــب منــه؟. وٕانــي ارتجــف فعــًال 

  ».  ٣«بلدي عندما أفكر بأن اهللا حقمن أجل 

ولم یجعل األمریكیون عالقتهم فاصلة بالدین كعقیدة كما هو حـال السیاسـة 

ولكنهم توصلوا لقناعة محـددة، ... فـال یمكـن فصـل الـدین عـن السیاسـة،  أوربافي 

 االعتقــاد إلــىدینــي معــین اســمه الجهــل الرهبــاني والخرافــات، یقــود النــاس  فاعتقــاد

من البعض اآلخر ألن اهللا فضـلهم بنعمـة، والتمسـك بهـذه  أفضلاس بأن بعض الن

ـــدیني یجعلهـــم یقـــدمون والءهـــم لحكومـــات ال ـــدهم ال تحتـــرم  النتیجـــة السیاســـیة لمعتق

ــذلك »٤«حقــوق اإلنســان وهــم یســتعملون حقهــم فــي القبــول بطریقــة غیــر حكیمــة ، ل

  ة بالنسبة للدین. فإن ثقافتهم لم تكن بأي حال حیادیّ 

 االســـتقاللمختـــرع وكاتـــب وثیقـــة  "تومـــاس جیفرســـون " باب، أناني األســـثـــ

واألب الروحي لما یسمى حدیثًا بالوالیات المتحدة لم یكن علمانیًا بـل كـان مسـیحیًا 

ملتزمـــًا ولكنــــه غیــــر متزمــــت ألــــف كتابــــًا حــــول قصــــة احیــــاء البشــــارة عنوانــــه حیــــاة 

بـــدأ ربوبیـــًا مـــن نفســـه ا" تومـــاس جیفرســـون "وأخـــالق یســـوع الناصـــري و لـــم یجعـــل 

ولقـد ». ٥«ف نفسـه حسـب مسـیحیة غیـر متزمتـةفقـد كّیـ "توماس بـین" صلیبیًا مثل 

ـــوك"تـــأثر هـــو وبقیـــة المؤسســـین األوائـــل بفلســـفة  ـــىالمســـتندة  "جـــون ل المدرســـة  عل

أو إلـه للطبیعـة  أعظـموهي مدرسة تقـول بوجـود مشـرع  أفالطوناإلغریقیة، تحدیدًا 
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ـ أن الحاكم الصالح هو الوسـیط بـین  خر ما كتبوأعتبر في كتابه القوانین ـ وهو آ

المدینـة ویحـافظ  علـىبـین النـاس وهـو الـذي یـدخل النظـام و للفكـرة الحقیقة المقدسـة 

 علـى أفالطـونأصـبغ  ها. وتحت موضوع وضع اإلنسان في المجتمع السیاسيعلی

، ولــم » ١«بمعاقبــة كــل األعمــال الموجهــة ضــد الــدین ىمدینتــه صــبغة دینیــة ونــاد

عند أفالطون معرفـة محـددة بـاهللا واألدیـان ولكنـه بالتأمـل أفتـرض وجـود خـالق تكن 

هو إله الطبیعة. وهـي ذات األفكـار التـي اعتنقهـا فـي تـاریخ الفكـر السیاسـي  أعظم

یضــبط حیــاة  أعظــمجــون لــوك إذ قــال بوجــود خــالق  الحــدیث الفیلســوف البریطــاني

بیعـة یكفـل المسـاواة بـین النـاس، حیـاة الط إلـى االحتكامر الكون. وأن البشریة ویسیّ 

موقعـــًا  وثیقـــة االســتقالل األمریكیـــة التــي قالـــت إن لكــلٍ  إلیــهوهــذا یشـــابه مــا دعـــت 

منفصًال ومتساویًا بین قوي األرض بفضل قـوانین الطبیعـة وٕالـه الطبیعـة. ونـرى أن 

اإللــه لــم یــرد حســب مــا ورد فــي األدیــان بــل حســب مــا ورد فــي الفلســفة اإلغریقیــة 

 ، وقصـــد بإلـــه الطبیعـــة عكـــس إلـــه الـــوحي وبالتـــالي یبـــدو اإلعـــالن معادیـــاً الوثنیـــة 

ـــىللـــدین الســـماوي  فـــي مفهـــوم جیفرســـون فالـــدین الســـماوي ســـماوي فقـــط  األقـــل عل

ویبدو أن جیفرسون وواضعي وثیقة الدستور كانت لدیهم خشـیة مـن ». ٢«للمتدینین

ـــي فـــي القـــرون الوســـطى إن هـــم  متـــدینین فرصـــة لل أفســـحواتكـــرار األنمـــوذج األورب

إدخال نصوص الدین أو تحدید دین رسمي للدولة. وكثیـرًا مـا هـاجم جیفرسـون فـي 

 بــاألموردهم بــأن هــؤالء المتــدینین ســینتهزون فرصــة تفــرّ  الفتراضــهخطبــه الرهبــان 

الدینیـــة للمطالبـــة بســـلطات سیاســـیة ألنفســـهم وحلفـــائهم والتعـــالیم بحـــد ذاتهـــا ولـــیس 

وهـذا لـم یتعـارض مـع معتقداتـه ». ٣«اواة بـین النـاسمخالفة للمسـ استعمالهابإساءة 

أمــن ضــمان المجتمــع المتماســك وحقوقــه وحریاتــه یتطلــب وجـــود  اعتبــرالدینیــة إذ 

الشــعب أن یــؤمن  علــىمرجعیــة دینیــة، واعتقــد أن ضــمان حقــوق اإلنســان یفــرض 

بدین سماوي ال یؤذي حقوقهم أو أن یؤمنوا بإله الطبیعـة، إال أنـه رفـع سـلطة العلـم 

وحجتــه فــي ذلــك ســاقها لــه بعــض المحللــین بــالقول » ٤«فــوق ســلطة الــدین الســماوي
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إنه من منظور سیاسي فإن العلم والدین الطبیعي یدعمان المسـاواة بـین النـاس فـي 

ي تحتــرم المســاواة حــین أن األدیــان الســماویة تعارضــه، ویتبــع ذلــك أن الحكومــة التــ

بیعي، بـأن تجعـل الـدین السـماوي ن تضمن دعم العلم والدین الطبین الناس یجب أ

غیــر ذي ضــرر، ونســتطیع ان نفعــل ذلــك بفصــل الكنیســة واألدیــان الســماویة عــن 

لحكومــات التــي یتلقــى حكامهـــا الدولــة، عنــدها لــن یســتطیع الرهبــان التحــالف مــع ا

ة، وألنـه ال یســعنا الفصـل بــین دنیوّیـ امتیــازاتلقــى الرهبـان بالمقابـل تة ویلهّیـحظـوة إ

ســة فإنــه یجــب الفصــل بــین الكنیســة والدولــة، وألن الحكومــات الحــرة ال الــدین والسیا

هـــا أن علییمكنهـــا أمـــن تبقـــي غیـــر مكترثـــة لســـمات الـــدین فـــي مجتمـــع حـــر فیجـــب 

  ».  ١«تكون محایدة بین كنائس الدین السماوي

أخیـــــرًا یـــــرى جیفرســـــون، أن للـــــدین منزلـــــة تماثـــــل منزلـــــة الدســــــتور،كما أن 

ق القـــوانین العادیـــة یكـــبح طموحاتهـــا، ألن النـــاس دســـتور فـــو  إلـــىالحكومـــة بحاجـــة 

اآلخــرین،  إلــىمصــدر فــوق البشــر یــدفعهم لمــنح الحقــوق الطبیعیــة  إلــىیحتــاجون 

حتــى وٕان كانــت ضــد مصــالحهم، ومــن المستحســن أن یكــون هــذا الــدین مســیحیًا ـ 

عـدة طوائـف، یمكـن إسـكات  إلى هیهودیًا توحیدیًا، وجعله غیر مؤذ للحریة، بتقسیم

فــات بینهــا بتجاهــل الحكومــة لهــا، وتتكــون الحریــة الدینیــة مــن طائفــة رســمیة الخال

ویتلقى الدین الحـد األدنـى الضـروري مـن الـدعم الحكـومي كثقافـة عامـة، أمـا الزائـد 

 علـىالحریـة یجـب  علـى وغیر المقبول منه فیزدري بالمنافسات والسـخریة، وحفاظـاً 

ونالحـظ هنـا أننــا ». ٢«ن بعینــهالحكومـة دعـم الــدین بشـكل عـام، ولكــن لـیس أي دیـ

أمـــام ثقافـــة سیاســـیة ذات طـــابع دینـــي بحكـــم إیقانهـــا بالطبیعـــة وبالقـــانون الطبیعـــي، 

كـل ». ٣«والسیاسیة كافة االجتماعیةشؤون البشر  إلىوبأال یمتد سلطانه السماوي 

ا علیـهذه الضوابط الساعیة لتجنب التنـازع ذو البعـد الـدیني مـع إیـالء الـدین مكانـة 

، ».٤«ها الخشیة من سطوة المتدینین والرغبـة فـي نظـام حكـم سـلبي وبـدون قـوةتقابل

المسـتوطنین وعرفـوا  أوائـلعتنقـه االمتشـدد الـذي  يالبروتسـتانتكـان مردهـا المـذهب 
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رغـم نجاحهـا فـي  "األولـى إلیزابیـث" الطهرانیین والذین رأوا أن الملكـة  باسمبموجبه 

كلتـــرا، إال أن رغبتهـــا المقدمـــة كانـــت فـــي بســـط البروتســـتانتیة كدیانـــة رســـمیة فـــي إن

بــالعرش، فیمــا كرســت فنــون الحكــم لصــالح البقــاء فــي الســلطة أكثــر مــن  االحتفــاظ

، لـذلك تسـاهلت مـع بعـض المعارضـة » ١«تكریسها له لصـالح النقـاء المـذهبي....

غضــب أالكاثولیكیــة لهــا، بغــرض امتصــاص ثوریــة وحمــاس المعترضــین، وهــذا مــا 

تالعبــا خطیــرًا فــي خطــة  إلیزابیــثین البروتســتانت اعتبــروا تســاهل الرادیكــالی أولئــك

ـــر األمـــة مـــن تعـــالیم الكنیســـة  علـــىاهللا  ـــدون رغبـــتهم فـــي تطهی األرض.. وكـــانوا یب

، ورفضوا تدخل الملكة بصفتها رأس الكنیسة فـي »٢«ونفوذها الشعائري والسیاسي 

مقـدس حـول مـا یجـب أن إن اهللا كان دقیقـًا فـي الكتـاب ال باعتبارالقساوسة  اختیار

ه الحكومة الكنسیة، ولـم یـرد اهللا حكومـة كتلـك الموجـودة فـي إنكلتـرا التـي علیتكون 

 ».  ٣«یحكم فیها الملك من خالل أساقفة تم تعیینهم

الـدیني  لالضـطهادتجـاه المؤسسـة الملكیـة تعرضـوا  اتخذوهاء هذا الموقف الذي جرّ 

لـــدنیا الجدیـــدة التـــي كانـــت أرضـــًا والسیاســـي، فهـــاجروا حـــاملین أفكـــارهم قاصـــدین ا

ت فیمـــا بعـــد المـــنهج المســـیحي الـــذي ظـــاهره أفكـــارهم والتـــي مثلّـــ النتشـــارخصـــبة 

مســـتوطنة مســـیحیة بهـــا  إلـــىوتحولـــت أمریكـــا  عصـــب والتشـــددالتســـامح وباطنـــه التّ 

وحكومـــة لیســـت ثیوقراطیـــة طالمــا أن رجـــال الـــدین لـــم یكونـــوا هـــم  نظــام حكـــم ذاتـــيّ 

هــذا  علــىأن الــروابط بــین الكنیســة والدولــة لــم تكــن وثیقــة غیــر  !!أنفســهم القضــاة

لهیئــــة الكنیســــة أول إرســــاء  االنتخــــاب أســــلوبوكــــان فــــي »  ٤«النحــــو قبــــل ذلــــك..

ـــــت وفـــــق المفهـــــوم األمریكـــــي الخـــــاص  لمالمـــــح الدیمقراطیـــــة األمریكیـــــة التـــــي كان

للدیمقراطیـــة، إذ كانــــت دیمقراطیـــة فقــــط مــــع أولئـــك الــــذین قـــبلهم أعضــــاء الكنیســــة 

، ولیس كل المسیحیین أو كل السـكان، اعتبـر »٥«الطهرانیة إلىمسیحیین تحولوا ك

واسـتبدلوا » ٦«اسـتبدادیةالطهرانیون أنهـم مرتـاحون فـي أمریكـا، فـي ظـل دیمقراطیـة 
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». ١«الحــق اإللهــي للملــوك الســائد فــي أوربــا، بــالحق اإللهــي لرجــل الــدین والحــاكم

الطبیعیة في التصرف ككـائن حـي غیـر  وجعلوا للحریة معنیین كالهما مقید الحریة

متمــدن وغیــر مســیحي، والحریــة المدنیــة أو حــق الطاعــة الحركــة لحكــام مختــارین، 

كمـــا یفعـــل أي مســـیحي طهرانـــي، فـــالطهرانیون األمریكیـــون لـــدیهم حریـــة أن یفعلـــوا 

وفق ما یراه الحاكم أو الحكومة ولكـن تـدخلت » ٢«فقط ما هو جید وعادل وصادق

».  ٣«والتجاریــــة واألدبیــــة والدینیــــة... واالقتصــــادیةیــــاة السیاســــیة الكنیســــة فــــي الح

وهكذا توزعت الثقافة السیاسیة األمریكیـة بـین لیبرالیـة المـذهب البروتسـتانتي ورؤیـة 

عالقــة الــدین والدولــة، كمــا تــأثرت بتشــدد  یلــيالمــذاهب المســیحیة األخــرى فــي مــا 

عالقـة  إلـىالدین الـذي یـؤدي ذات المذهب الداخلي في أسس التعاون بین الدولة و 

شـــدیدة التـــرابط بعدئـــذ، وشـــكَّلت نفســـیة المهـــاجرین األوائـــل بمـــذهبهم المتشـــدد الـــدنیا 

مســـار الحیـــاة السیاســـیة  علـــىالجدیـــدة، وخلقـــت أرضـــیة صـــلبة لســـطوته وســـیطرته 

 األوربـــيوالفكـــر السیاســـي األمریكـــي، والـــذي نـــرى الـــبعض أن مـــا میـــزة عـــن نظیـــره 

ولقـــد اســـتمر األثـــر ». ٤«لبروتســـتانتي الطویـــل بـــالالهوت ندماجـــه األخص هـــو ابـــا

ـــة التـــي طالمـــا ســـوقت نفســـها كنمـــوذج  ـــًا فـــي الثقافـــة السیاســـیة األمریكی ـــدیني قوی ال

  للحضارة الغربیة ذات الثقافة المسیحیة ـ الیهودیة. 

 / السعي للعمل واإلنجاز : ــ ٤

مهمـــة فـــي یعتبـــر ســـعي اإلنســـان لتحقیـــق هدفـــه مـــن الحیـــاة أحـــد األشـــیاء ال

النجـــاح !!!. ویعـــد هـــذا  ك الســـعي وٕادراكعلیـــالمجتمـــع األمریكـــي وهـــي مـــن بـــاب 

!! وهــــــو أحــــــد آثــــــار االنتبــــــاهمــــــن أكثــــــر مــــــا یلفــــــت  األمریكــــــيعتقــــــادي المبــــــدأ اال

مـــن شـــأن  علـــيالبروتســـتانتیة الطهرانیـــة التـــي تتمیـــز بالجـــد وأخـــذ األمـــور بـــالحزم وت

ــاههــذه القیمــة  واســترعتالعمــل الشــاق.  اتــب والقاضــي الفرنســي " الكســیس الك انتب

ـــل" فعلّـــق  ـــاههـــا بقولـــه :إن أول شـــيء یشـــد علیدي توكفی الســـائح فـــي الوالیـــات  انتب

المتحــدة هــو ذلــك الحجــم الغفیــر مــن النــاس الــذین یســعون مــن أجــل الــتخلص مــن 
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 ٥٣

 أفضــــــلاألصــــــلیة ســــــعیًا وراء أوضــــــاع  االجتماعیــــــةحمــــــل ظهــــــورهم وأوضــــــاعهم 

مــن  يأن مبــدأ الســع "ســایمون مــارتن لیبســت" ، ویــرى المحلــل السیاســي»١«وأنســب

ــاة ومبــدأ  ة فــي رئیســمــن بــین القــیم ال المســاواةأجــل تحقیــق المــرء ألهدافــه فــي الحی

  ».  ٢«أمریكا

  / العدالة ٥

إن األمریكیین یعرفون أن العدالة مستقرة فـي الصـمیم مـن  "(إدموند كان" .. یقول 

ــــاس أي  ــــة  ابتعــــادنخــــاع عظــــامهم!! أنهــــم یقیســــونها بمقی ــــدأ  انحــــرافأهمی عــــن مب

ـــز أو  ـــال أدنـــى مظهـــر مـــن مظـــاهر التمیی ـــع، وب ـــة المتســـاویة بالنســـبة للجمی المعامل

وال یمكــن أن نحــدد أي هــذه القــیم أكثـر تــأثیرًا فــي العقیــدة األمریكیــة، ». ٣« )التفرقـة

ذلك ألن كل منها مرتبط بـاآلخر وكـل منهـا یـؤثر فـي اآلخـر بنسـب متفاوتـة. وهـي 

بقـــات أو فئـــات بـــل یشـــارك الجمیـــع فیهـــا، كمـــا أنهـــا لیســـت ط علـــىلیســـت قاصـــرة 

خواص تمتاز بها الحكومة في وجه المواطن ولكنها معاني یسعى كالهمـا لبسـطها 

قلنـا أن  ٕاذاوالتمتع بهـا. ولكـن هنـاك قـیم أخـرى متعلقـة بقیمـة العدالـة ومتـأثرة بهـا. و 

قـة بالعدالـة. ویمتـد مكونات الثقافة األمریكیـة مكونـة مـن شـقین، كـذلك القیمـة المتعل

أنهــا  باعتبــارأثرهــا فــي الحیــاة السیاســیة األمریكیــة وتضــمنه فــي سیاســتها الخارجیــة 

ة ویظهـــــر تـــــأثیر مرجعیـــــات للتعامـــــل وفیهـــــا، تتجلـــــى التقالیـــــد والخبـــــرات المجتمعّیـــــ

  المعتقدات، فالجزء األول منها یمثله:ــ 

  أ/ مبدأ السوابق : ـ 

 إلـىقافـة السیاسـیة األمریكیـة أنهـا تتـأثر من األشـیاء الالفتـة للنظـر حـول الث

أن القـرارات السـابقة ـ التـي مضـى تاریخهـا ـ  إلـىحد كبیـر بتلـك الفكـرة التـي تـذهب 

ــــة تكتســــب ». ٤«یجــــب إتباعهــــا حتــــى فــــي الظــــروف الراهنــــة ــــي أن الدول وهــــذا یعن

شرعیتها من خالل ضمانها للقیم الموضـوعة قبلهـا والموضـوعة أمامهـا وُیعّبـر عـن 

مبـــدأ  باعتبـــاره، ویســـتخدم مبـــدأ الســـابقة stare decisis لســـابقة بـــالالتینيمبـــدأ ا
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 ٥٤

إضـفاء صـفة  علـىسیاسیًا بصورة أوسع نطاقًا وأكثـر عمومیـة إذ أنهـا فكـرة تسـاعد 

». ١«القــرارات الحكومیــة و جمیــع الحــاالت التــي تبــرز فیهــا األعمــال  علــىالشــرعیة 

ـــر هـــذا البحـــث أن الشـــرعیة ـــي تضـــیفها الســـاب ویعتب قة أمـــر لـــه خطـــورة بالنســـبة الت

لتشــكیل أجنــدة السیاســة األمریكیــة. مــن ناحیــة أخــرى فــإن مبــدأ الســابقة یمثــل فائــدة 

 االجتماعیـــــــةفـــــــي السیاســـــــة العامـــــــة والتنشـــــــئة  االســـــــتمرارعظمـــــــى لفهـــــــم ظـــــــاهرة 

Socialization ّل الثقافـة وتشـكّ  انتقـالنـات وتتـابع . ومـن ثـم فهـي مهمـة لفهـم مكو

اصـــة فـــي الوالیـــات المتحـــدة. حیـــث تتشـــكل ثقافـــة الفـــرد السیاســـیة لمجتمـــع مـــا وخ

التـــــي یحصـــــلها مـــــن  االجتماعیــــةون كمـــــواطن عـــــن طریــــق التشـــــبع بالمعرفـــــة ویّكــــ

  المجتمع المحیط به. 

  ب/ مبدأ.... القاعدة القانونیة أو حكم القانون : ـ 

إن ســـیادة القاعـــدة القانونیـــة وحكــــم القـــانون قیمـــة أساســــیة مـــن قـــیم الثقافــــة 

. ویعنــــي هــــذا المبــــدأ أن طرفــــي الدولــــة الحكــــام والمحكــــومین ســــواء أمــــام السیاســــیة

القیمـة ال أن  إلـىة الضـامن أن یشـیر القانون. فالدولة ضامنة للقانون ومـن خاصـیّ 

اء خلـف مـا یمتـاز بقیمـه وأن تمـحجانبه، والفعل ضمن یعنـي اال إلى انحیازهایعلن 

ــة تكتســب .وهــذ»٢«یكــون الهــدف مــن البقــاء بخدمتــه تــأمین بقائــه  ا یعنــي أن الدول

  .أمامهاشرعیتها من خالل ضمانها للقیم الموضوعة قبلها والموضوعة 
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  لمبحث الثالثا

    : ـ هامش الثقافة السیاسیة األمریكیة

ق هــــذا الجـــزء بالعناصــــر التـــي یتكــــون منهـــا هــــامش الثقافـــة السیاســــیة یتعلّـــ

غیـره، ویطـرق  علـىبعضـها مقـدم األمریكیة . التي بینها تفاوت كمـا ذكرنـا سـابقًا، ف

مما تحظى به العناصر األخرى. ولعل الدیمقراطیة استأثرت بحیز كبیر فـي  بأكثر

للمكانة التي حظیـت بهـا فـي   االهتمام، وهي جدیرة بذلك الكتابهذا الموضع من 

  وجه الخصوص. علىالفكر اللیبرالي عامة والثقافة األمریكیة 

   / مبدأ الدیمقراطیة : ـ١

أنهــا الرضــاء والقبـــول  علــىالدیمقراطیــة یتضــمن عــدة أبعـــاد.. تتفــق  معنــي

ر الحیـاة بالحاكم من غالبیة الشعب. وفـي البـدء كانـت التعبیـر الرسـمي الـذي یصـوِّ 

». ١«فــي حــوالي القــرن الخــامس قبــل المــیالد أثینــاالسیاســیة التــي كانــت ســائدة فــي 

هـــي نقـــیض للحكومـــة ثینیـــین معنـــى حكومـــة الشـــعب ولهـــذا والدیمقراطیـــة عنـــت لأل

أو حكومة األقلیات. وكان مبعث الدیمقراطیـة هـو الخـوف والرهبـة عنـد  االستبدادیة

الطبقــات الشــعبیة مــن ســلوك األقلیــة األرســتقراطیة التــي یمكــن أن تــدفع بهــا خــارج 

ــذا تمســكت هــذه القطاعــات بالدیمقراطیــة كثیــرًا.  المؤسســات التشــریعیة والتنفیذیــة، ل

نــــوازع  إلــــىالقــــوة والجنــــوح  اســــتعمالعــــًا ضــــد اإلســــراف فــــي فقــــد مثلــــت حــــاجزًا منی

والشــــطط. ومثلــــت الســــلطة القضــــائیة العمــــود الفقــــري لدیمقراطیــــة أثینــــا  االنحــــراف

واختصت بمراقبة كبار الموظفین والمؤسسـات وتنفیـذ القـانون والفصـل فـي القضـایا 

إلرادي ، هــو الخضـــوع اأرســطوالمدنیــة والجنائیــة. وأحــد مظــاهر الدیمقراطیــة عنــد 

 للقانون والنظـام. ویعرفهـا هیرسـون بأنهـا النظـام الـذي یتطلـب أكبـر مشـاركة ممكنـة

زعمــائهم  اختیــارالكاملــة فــي »٢«مــن جانــب المــواطن، فــي كــل القــرارات الحكومیــة"

" ویصــف ». ٣«التــي تقــوم بصــفة دوریــة االنتخابیــةوقــادتهم وممثلــیهم فــي المعــارك 

ا تهدم الحوائط التي كانت في الماضـي تفصـل ، الدیمقراطیة بأنه"نسیس فوكایامافر 
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، »١«وهــي حــوائط حالــت بــین المثقفــین والطبقــات الــدنیا االجتماعیــةبــین الطبقــات 

 ف الدیمقراطیــة بأنهــا الحــق المعتــرف بــه مــن الجمیــع لكافــة المــواطنین فــي أنویعــرِّ 

 االقتـــراعیكـــون لهـــم نصـــیب فـــي الســـلطة السیاســـیة، أي حـــق كافـــة المـــواطنین فـــي 

ــــي النشــــاط السیاســــي والم فوكایامــــا مــــن شــــأن الدیمقراطیــــة  علــــيویُ ». ٢«شــــاركة ف

اللیبرالیــة بقولــه نواجــه نحــن الــذین نعــیش فــي ظــل دیمقراطیــات لیبرالیــة مســتقرة منــذ 

كـــان بوســــع الكثیــــرین مــــن  أجــــدادناغیــــر عـــادي ففــــي زمــــن  تـــاریخ طویــــل، وضــــعاً 

ــــــین أن یتنب ــــــالمتعقل ــــــه  لغــــــىتوا بمســــــتقبل اشــــــتراكي زاهــــــر، ُ ئ ــــــة الخاصــــــة فی الملكی

العكـس  علىنحو ما. أما الیوم فنحن  علىوالرأسمالیة، وتنتهي فیه السیاسة نفسها 

ل مسـتقبل لـیس و تخیّ أل عالم أفضل بكثیر عن عالمنا، منهم نجد صعوبة في تخیّ 

صــحیح أنــه بالوســع داخــل هــذا اإلطــار ان نجــري ،دیمقراطیــًا ورأســمالیًا فــي أساسه

 لألقلیـــاتمـــأوي لمـــن ال مـــأوي لهـــم، وضـــمان الفـــرص تحســـینات عدیـــدة، كتـــوفیر ال

بـروح التنـافس، وخلــق وظـائف جدیـدة ویمكننـا ان نتخیـل مســتقبًال  واالرتقـاءوالنسـاء 

ود فیه التعصب القـومي أو العرقـي بكثیر من وضع العالم اآلن، یع أسوأللعالم هو 

لـیس بوسـعنا ان دیني أو تقوم فیه الحروب أو تنهار األحوال البیئیة. غیر أنه و الّ أ

حـــاًال فـــي نفـــس  وأفضـــلنتخیـــل عالمـــا هـــو فـــي جـــوهره مختلـــف عـــن العـــالم الـــراهن 

ن حیــث الفكــر، ظنــت نفســها أنهــا الوقــت. صــحیح أن عصــورًا أخــرى هــي دوننــا مــ

بنــا ألمــد هــذه النتیجــة بعــد أن جرّ  إلــىزهــى العصــور، غیــر أننــا نصــل هــي أیضــًا أ

  ».  ٣«الدیمقراطیة اللیبرالیةطویل بدائل كنا نحسب أنها بالضرورة خیر من 

ن أن األمــــریكیین یحتفــــون كثیــــرًا بمبــــادئهم الدیمقراطیــــة ویــــرون أن مــــن البــــیّ 

مـاكس "ولكـن یـرى  احتـذاءالمثـال األمریكـي فـي الدیمقراطیـة ینبغـي ان یكـون محـل 

 واجتمـــاعيأن الدیمقراطیـــة أمـــر ال یمكـــن ان یظهـــر إال فـــي وســـط حضـــاري  "فیبـــر

ـــىلحضـــارة الغربیـــة ورد نشـــأتها تاریخیـــًا ن فـــي ركـــن صـــغیر مـــن امعـــیّ  أوضـــاع  إل

أن  باعتبــــارة معینــــة فــــي المــــدن الغربیــــة. األمــــر الــــذي رفضــــه فوكایامــــا جتماعّیــــا
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ة، وأنهــا هــرت ونمــت ألنهــا أكثــر األنظمــة السیاســیة تمتعــًا بالمنطقّیــالدیمقراطیــة ازدّ 

». ١«تناســب الشخصــیة اإلنســانیة األوســع، التــي تشــترك فیهــا مختلــف الحضــارات

مـــن ناحیـــة أخـــرى لـــم تكـــن الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة األمریكیـــة رغـــم إیجابیاتهـــا الكثیـــرة 

عما تتیحه الدیمقراطیـة مـن حریـة ومـا تبدیـه مـن  خالیة من عوامل الضعف، فرغماً 

ومراعاة لمبدأ المساواة إال أنه ال یسعنا التوفیـق بـین المبـدأین بصـورة كاملـة  اهتمام

ســـاواة أمـــام القـــانون ولكنهـــا تفقـــد جوهرهـــا حـــین نتالعـــب فدولـــة القـــانون تعنـــى بالم

ة فأنــــت لــــن تســــتطیع ة اســــتبدادیّ فالمســــاواة المطلقــــة هــــي خاصــــیّ ،  »٢«بــــالظروف

ــ ة مهمــا حرصــت، فكــل فــرد لــه میزاتــه المســاواة بــین النــاس بصــورة كاملــة ونموذجّی

وحقوقــه تجعلــه متمیــزًا عــن اآلخــرین وبالتــالي تتبــاین قدراتــه ومقدراتــه ومواهبــه التــي 

منا القرن العشـرین لقد علّ  (٠ : "شانتال میلون دلسول" ة من حوله. یقول عن البقیّ 

ة االســــتبداد وهــــي تتناســــب تمامــــًا مــــع دولــــة بالتجربــــة، أن المســــاواتیة هــــي خاصــــیّ 

منـه مسـاواتي، وذلـك  أكثـرویرى أن الدیمقراطیة هـي طمـوح ال مسـاواتي » ٣«)قویة

دي " ویقــول ». ٤«اإلكــراه بــل الضــغط واإلرهــاب  یــا یســتلزمأن تحقیــق المســاواة عینّ 

اثنتـین إلقامـة المسـاواة بـین النـاس فـي عـالم  : لسـت أعـرف غیـر طـریقتین "توكفیل

السیاســة، فإمــا أن تمــنح الحقــوق لكــل مــواطن مــن المــواطنین، وٕامــا ال یمــنح شــيء 

نفسـه  االجتمـاعيذلـك المسـتوي  إلـىفمن حیـث األمـم التـي وصـلت  ،منها ألحد ما

نـا كـل الصـعوبة أن نوفـق علیاإلنكلیـز، فمـن الصـعب  األمریكیـون إلیـهذي وصل ال

إیجاد شيء وسط بین سیادة الجمیـع وبـین القـوة المطلقـة فـي یـدي رجـل واحـد.  إلى

نجالنـــد والتـــي االجتماعیـــة التـــي فـــي نیـــو إوأنـــه لمـــن العبـــث أن ننكـــر أن األحـــوال 

ــــواً  ــــین تعرضــــها ، یمكــــن أن تكــــون معرضــــة لواحــــدة مــــن هــــاتیوصــــفتها ت ن النتیجت

ة وجــدیر بهـــا، لألخــرى تمامــًا. وفـــي الواقــع یوجــد میـــل مشــروع نحــو المســـاواة الحقّــ

النهـوض  إلـىیدفع الناس جمیعـًا نحـو ان یكونـوا أقویـاء مكـرمین، وهـذا المیـل ینـزع 

مســتوى العظــیم، ولكــن فــي نفــوس البشــر كــذلك مــیال منحرفــًا ســقیمًا  إلــىبالوضــیع 
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مســـتواه هـــو  إلـــىأن یحـــاول ان ینـــزل بـــالقوى  إلـــىضـــعیف نحـــو المســـاواة یـــدفع بال

التفـاوت مـع الحریـة، ولـیس معنـى  علىوجعل الناس یؤثرون المساواة في العبودیة 

تحتقـر الحریـة بطبیعـة أمرهـا بـل  االجتماعیـةذلك أن األمم الدیمقراطیة في أحوالهـا 

ت هــدفها ، ولكــن الحریــة لیســإلیهــاالعكــس مــن ذلــك، فیهــا میــل طبیعــي  علــىاألمــر 

  ».  ١«رغائبها، أما المساواة فمعبودها الخالد إلیهاألول الدائم الذي تتجه 

أختـار األمریكیــون الحـل األول أن تمــنح الحقـوق لكــل المـواطنین وأن تتكفــل الدولــة 

    ؟؟كانت النتیجة ذاابأن تكون ضامنة للقانون. ولكن م

المســـاواة  افتقـــدقـــانون لقـــد رأي الـــبعض أن المجتمـــع الـــدیمقراطي اللیبرالـــي وعبـــر ال

ها الدولة عبر القانون. فالدیمقراطیة تضمن المساواة أمـام القـانون علیالتي تحایلت 

بــالفرص، ولكنهـــا ال تضـــمن المســـاواة فـــي مـــدخالت المنافســـة ومقوماتهـــا. وهـــو مـــا 

ــــ ــــه عّب ــــالحظوظ المتســــاویة والمســــتقبل غیــــر المتســــاوي "ج. ســــارتوري"ر عن ». ٢«ب

ــــ ــــث المبــــدأ ر شــــانتال عــــن ذات ویعّب ــــوم مــــن حی ــــة تق ــــه أن الدیمقراطی ــــى بقول المعن

ــــــة  ــــــع إمكانی ــــــاءوللجمی ــــــال مســــــاواة االرتق ــــــذ سیاســــــة ال ــــــى أیضــــــًا تنف ، وبهــــــذا المعن

  ».  ٣«وتخصصها

القــول بــأن الدیمقراطیــة اللیبرالیــة هــي بالحقیقــة  علــىوقــد توافــق عــدد كبیــر 

و النجـاح وهـي ي هذه الصفة من الرغبة والسعي نحـوتقوّ » ٤«دیمقراطیة اولیغارشیة

ومن خالل مشاهداته ومالحظاته لكافة أوجه الحیـاة ». ٥«رغبة متأصلة في الحریة

األمریكیـة فـي القـرن التاسـع عشـر، وصـف دي توكفیـل هـذه  واالجتماعیـةالسیاسیة 

ـــ هـــا بأنـــه كثیـــرًا مـــا یصـــادف المـــرء فـــي الوالیـــات المتحـــدة قـــوانین علیق النقطـــة وعّل

بـالبالد، كـأن هـذه القـوانین قـد وضـعت بـروح ال وعادات تتعارض مع كل ما یحیط 

مــع  تتفــق مــع روح التشــریع األمریكــي الســائدة، ولیســت هــذه العــادات بأقــل تعارضــاً 

واحـدًا أوضـح بـه مـا قصـدت،  العامة. وحسبي أن أقتـبس مـثالً  االجتماعیةاألحوال 
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هـــــا األمریكیـــــون ال تعـــــرف ســـــوى علیفـــــاإلجراءات المدنیـــــة والجنائیـــــة التـــــي یجـــــري 

یلتین اثنتین : ـ السجن أو الكفالة، فأول ما یفعله القاضي أن یطلب مـن المـتهم وس

مـــا رفـــض الـــدفع، ثـــم بعـــد ذلـــك ینـــاقش أســـباب  إذادفـــع كفالـــة، وٕاال أمـــر باعتقالـــه 

أن مثـل هـذا التشـریع لـیس فـي  فـي. وال یخإلیـهاتهامه ومـدى فداحـة الـتهم الموجهـة 

، فــالفقیر ال یجــد دائمــًا الكفالــة صــالح الفقیــر فــي شــيء بــل كلــه فــي صــالح الغنــي

المطلوبــة منــه حتــى فــي القضــایا المدنیــة، وأن اضــطر للبقــاء فــي الســجن انتظــارًا 

كـــل مأخـــذ، أمـــا  االنقبـــاضه الشـــقاء ویأخـــذ منـــه علیـــللعدالــة، فســـرعان مـــا یســـتولي 

النقـــیض مـــن ذلـــك ألنـــه یســـتطیع أن یـــتخلص دائمـــًا مـــن الســـجن فـــي  علـــىف يّ الثـــر 

ن ه أعلیــمــن ذلــك فــإن ارتكــب جریمــة مــا ســهل  أكثــربــل األمــر القضــایا المدنیــة، 

ه إال أن یختفـي بعـد أن یقـدم الكفالـة المطلوبـة. علیـالعقاب الذي یناله، فمـا  یتفادى

غرامــات،  إلــى إلیــهوبــذلك یصــح لنــا أن نقــول أن إجــراءات القــانون تتحــول بالنســبة 

ویخــتم هــذا ». ١«یــا تــرى مــن هــذا النظــام التشــریعي؟ أرســتقراطیةفــأي شــيء أكثــر 

ســطح صــورة المجتمــع األمریكــي غشــاء مــن الدیمقراطیــة یشــف  علــىالمبحــث بــأن 

 "ج. مینــین ویلیــامز"األرســتقراطیة ویقــول  ألــوانفــي بعــض األحیــان عمــا تحتــه مــن 

ة ـ األرســتقراطیة قــد غــدت قســمًا العنصــریّ  " الطبقیــة إلــىإن القضــایا التــي ترجــع 

  ».  ٢«خطیرًا من العملیة السیاسیة

الدیمقراطیـة األمریكیـة بأنهـا أمـر متعلـق بالماضـي، وفـي  "ریتشـارد دیفیـز" ویصف 

ـــىـ  أفریقیـــا ـــة كـــرد فعـــل  عل ـــة األمریكی ـــال ـ یـــرى النـــاس الدیمقراطی ســـبیل المث

ــــد "ویــــرى » ٣«األبــــیضلألرســــتقراطیة األوربیــــة.. أي تتعلــــق بصــــمیم الرجــــل  هارول

صـارت مجتمعــًا طبقیـًا فــي  ةاالقتصـادیاألقـل مـن الناحیــة  علــىإن أمریكـا  "السـكي

  ».٤«االحتكاریةمرحلته 

ـــــىالســـــلبیة كـــــذلك  انعكاســـــاتهاوكـــــان للدیمقراطیـــــة اللیبرالیـــــة األمریكیـــــة   عل

قــــائًال إن مــــن ابــــرز  "د. محســــن مهــــدي" المجتمــــع األمریكــــي حیــــث تطــــرق لــــذلك 
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 اهتمامــهاإلنســان الــدیمقراطي بمصــلحته الخاصــة وعــدم  اهتمــاممالمـح الدیمقراطیــة 

 حتـىالمسـاواة بـین المـواطنین  إلـىحة العامة وانسیاق المجتمـع الـدیمقراطي بالمصل

تفشـــى  إلـــىیصـــبح الجمیـــع سواســـیة یتمـــاثلون ویتعـــادلون، وكـــل هـــذا یـــؤدي بـــدوره 

وتحــــرر الفــــرد مــــن  االجتماعیــــةالــــروابط التقلیدیــــة بــــین الطبقــــات  وانحــــاللالفردیــــة 

صـــبح ال حتـــى أتـــه وأمتـــه الواجبـــات التقلیدیـــة التـــي كـــان یقـــوم بهـــا نحـــو أهـــل مدین

بهـــــا  واالقتنـــــاع امتحانهـــــایرضـــــى أن یقـــــوم إال بالواجبـــــات التـــــي یتقبلهـــــا هـــــو بعـــــد 

  شخصیًا. 

عـــن العـــالم الكبیـــر الـــذي هـــو المجتمـــع برمتـــه،  اإلنســـانوهكـــذا تبتعـــد حیـــاة 

ویــــنحط بــــذلك  وأصــــدقائهفتضــــیق وتتركــــز فــــي عــــالم صــــغیر خــــاص بــــه وبعائلتــــه 

الفـرد، مـن الصـفات الممیـزة لإلنسـان الـدیمقراطي مستوى اإلنسانیة الـذي یعـیش بـه 

، وهـذا عـین مـا یعانیـه »١«رغبته المتزایدة فـي الرفـاه المـادي وحسـن الحـال الـدنیوي

الحــال التــي شــرحها  إلــىالمجتمــع األمریكــي والدیمقراطیــة األمریكیــة التــي أوصــلته 

عــن  محسـن مهـدي وهـو مــا تنبـأ بـه توكفیــل حـین تحـدث عـن الــنمط العقلـي المتولـد

الــروح الفردیــة، فقــال أنــي أتنبــأ بأنهــا ستكســب مزیــدًا مــن الطغیــان أكثــر ممــا یجــب 

وتحصر مجـال األفـراد فـي حـدود ضـیقة ال تتناسـب مـع عظمـة الجـنس البشـري وال 

فـي مبـدأ المسـاواة نـزعتین واضـحتین، إحـداهما تـؤدي بعقـل  أرىمع سـعادته، وأنـي 

ـــىاإلنســـان  ـــم تختبـــر صـــحتها بعـــد، واأل إل ـــىخـــرى تمنعـــه مـــن التفكیـــر أفكـــار ل  عل

ـــي ال  ـــوانین  أتصـــوراإلطـــالق، وأن ـــأثیر ق ـــة أن تقضـــي بت كیـــف تســـتطیع الدیمقراطی

مواتیـة لهـا، فبعـد أن  االجتماعیـةتلك الحریة العقلیـة التـي تكـون الحالـة  علىمعینة 

ه الجماعـات أو األفـراد یصـبح علیـیحطم العقل البشري جمیع القیـود التـي فرضـتها 

  ».  ٢«قیید باإلرادة العامة لألغلبیةمقیدًا كل الت

 :طبیعة الدیمقراطیة األمریكیة 

بدراســة عــن التراضــي  "س.رایــت میلــز" قــام العــالم السیوســیولجي األمریكــي 

وســعى للبحــث عــن تفســیر مفهــوم القبــول  األمریكــيوالوفــاق الســائدین فــي المجتمــع 

                                                 
الدراس�ات  أس�تاذ، ي أمریك�االدیمقراطی�ة ف� مقدمة النسخة العربیة م�ن كت�اب دي توكفی�ل،: -محسن مھدي - ١
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ث أثبــت أن عــن الحكومــة مــن قبــل المجتمــع، أو صــنع ذلــك التفســیر. حیــ والرضــا

الوالیـات المتحــدة تســودها قـوة ونفــوذ القلــة أو النخبــة، وهـي جماعــات صــغیرة نســبیًا 

نها من إصدار قرارات ذات آثـار كبـار ونتـائج بعیـدة المـدى تحتل المركز الذي یمكّ 

ـــــرى فـــــي  وأعضـــــاء هـــــذه الجماعـــــات یملكـــــون المراكـــــز الرئاســـــیة والمنظمـــــات الكب

ات االتحادیــة الكبیــرة، ویــدیرون آلــة الدولــة المجتمــع، وهــم یحكمــون ویــدیرون الشــرك

عون ألنفســهم مزایــا هــذا كلــه، كمــا أنهــم یــدیرون المؤسســة العســكریة األمریكیــة ویــدّ 

األمریكـــي حیـــث تتركـــز  االجتمـــاعيللهیكـــل  ســـتراتیجیةكـــذلك یشـــغلون المراكـــز اال

دورًا  بــوننتخِ وفــي تحلیــل میلــز، یلعــب المواطنــون المُ ».١«حالیــًا، كــال القــوة والثــروة 

ـــىمحـــدودًا، ولكـــنهم لیســـو  ـــة فـــي النظـــام  قمـــة جهـــاز الســـلطة عل ـــوة الحقیقی وأن الق

ـــىأ إلـــىال تنبـــع رأســـًا مـــن الشـــعب ثـــم تتجـــه  يالسیاســـي األمریكـــ ـــىولكنهـــا  عل  عل

 علــىالعكــس مــن ذلــك تصــدر عــن قــوة ونفــوذ تلــك النخبــة. إن هــذه النخبــة تشــرف 

مبــدأ  علــىهــي حكومــة تقــوم  أن حكومتنــا علــىأمـور الدولــة وأولئــك الــذین یصــرون 

أفضــل تقــدیر ـ ســذج وأغــرار،  علــىالمشـاركة الشــعبیة الحقیقیــة فــي الســلطة هــم ـ 

  ».  ٢«أسوأ تقدیر جزء من كذبة تحجب عن األعین معالم الحقیقة علىو 

وأســــهم مــــع میلــــز فــــي دراســــته التحلیلیــــة عــــدد كبیــــر مــــن المحلیــــین والنقــــاد 

الــذي  "تومــاس داي" هــو  الدراســةهــذه  وأحــد ابــرز الــذین شــاركوا فــي االجتمــاعیین

المتشــابكة واألدوار المتبادلــة التــي یلعبهــا مــن  األنشــطةوضــع خــرائط وجــداول عــن 

إن القـوة  إلـىأسماهم بنخبة المؤسسات والمنظمات في المجتمـع األمریكـي وخلـص 

إنما تتركز في بضعة قلیلة مـن الرجـال. بمعنـى أن ثمـة آالفـًا  العظمى في المبادئ

ون نیابـة عـن ملیـون أمریكـي یبتّـ ٢٠٠الذین هم من بین أكثر من  األفرادمن قلیلة 

األمـــــریكیین فـــــي أخطـــــر وأدق شـــــؤونهم كمســـــائل الحـــــرب والســـــالم، وموضـــــوعات 

واإلنتــــاج  االســــتخدامومســــائل  واالســــتثمار االســــتهالكاألجــــور واألســــعار ومســــائل 

م والثقافـــة والصـــحة علـــیومســـائل التشـــریع والقـــوانین والعدالـــة ومســـائل الضـــرائب والت

                                                 
1  -                . Press, 1957) p.4       C.Wright Mills, The Power Elite (New York, 
Oxford University          
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ــاة والفــراغ  االجتماعیــةوالرعایــة  واإلعــالم والمواصــالت وأخیــرًا كــل مــا یتعلــق بالحی

  ».  ١«والترویح

، حیـث األعلـىالدوائر  اسمه علیفي تحلیله لما أطلق  "ویلیام دانهوف"ویرى

یتمتعون بـدرجات عالیـة مـن  أعضاءهایفحص حیاة هذه النخبة ونمط معیشتها،إن 

والتجــاري فــي ـ دوائــر  االجتمــاعيم والتعــارف علــیناحیــة التربیــة والتالتماســك مــن 

والسیاســیة.  االجتماعیــةســمون بنظــرة متجانســة إزاء المســائل المــال واإلعمــال ـ ویتّ 

رب بیـــت  ألـــفا، نجـــد مـــائتي علیـــواألهـــم مـــن هـــذا هـــو أن مـــن بـــین هـــذه الطبقـــة ال

مــن  %٧٠- %٦٠، كمــا یملكــون !!!!مــن مجمــوع الثــروة األهلیــة %٢٢یمتلكــون 

هـذا  على "ت.بوتمور "ق . ویعلِّ !!!»٢«أموال الشركات االتحادیة الكبرى في بالدنا

بقولــه :وانــه لمــن الحــق بطبیعــة الحــال أن جماعــة صــغیرة ضــمن محــیط كبیــر مــن 

هــذا النحــو، وٕانــه لحــق  علــىالســكان تملــك قــدرًا غیــر متناســب مــن الثــروة القومیــة 

ه طیلـة مائـة عـام علیـما هو  علىظل ثابتًا نسبیًا، یضًا أن توزیع الثروة قد جح أمرّ 

    !!!».٣«أو ربما أكثر من ذلك

ــ حرصــاً  أثینــاوغ فكــرة الدیمقراطیــة فــي لقــد كــان بــز  عــدم  علــىة مــن األغلبّی

حقهــم فــي إدارة الدولــة. وكــان معنــى الدیمقراطیــة  علــىاســتحواذ القلــة األرســتقراطیة 

الشـعب. ولكـن قیمـة الدیمقراطیـة فـي  مشتقًا من هذا القلق فعنت كما اشـرنا حكومـة

الوالیــات المتحــدة لهــا وضــع مختلــف مــن حیــث الســلوك، إذ إن الحــدیث عــن األمــة 

التـي تملـك غرضـًا قومیـًا كعامـل قـوة فــي الشـؤون العالمیـة هـو ضـرب مـن ضــروب 

التعمیـة، ففــي الوالیـات المتحــدة كمـا فــي غیرهـا مــن الـدول، یجــري تصـمیم السیاســة 

ا بواسـطة مجموعـات صـغیرة تسـتمد قوتهـا مـن المصـادر المحلیــة الخارجیـة وتنفیـذه

ه، تســتمد تلــك القــوة عبــر ســیطرتها علیــســیر توهــي فــي نمــط رأســمالیة الدولــة الــذي 

المحلـي، بمـا فـي ذلـك قطـاع الدولـة العسـكري. وتكشـف دراسـة بعـد  االقتصـاد على

                                                 
1Thomas R. Dai, International leadership in the United State           ) Englewood 
cliffs. Prince Hall, 1967) P,1. 
2  - W. Dumhoff, The Higher circles (New York, Vintage Books                                                  

 ١٩٧٧ ( P.355 
3  - T. Bottmore- Classes in Modern Society- (New York, Vintage Books  ،١٩٦٦- 
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ن الدولیــة القــرار المتعلقــة بالشــؤو  اتخــاذومناصــب  االستشــاریةأن المناصــب  أخــرى

تتركــز بشــدة فــي أیــدي ممثلــي الشــركات والمثقفــین والتكنــوقراطیین ذوي االتجاهــات 

السیاســـیة الحقوقیــــة التــــي تــــدعم مصـــالح الشــــركات والمثقفــــین والتكنــــوقراطیین ذوي 

ـــــذین یرعـــــون مصـــــالح  االتجاهـــــات ـــــكالسیاســـــیة، ال ـــــدیرون  أولئ ـــــذین یملكـــــون وی ال

الخاصــة التــي تــتحكم  إلمبراطوریــاتواالمؤسســات األساســیة فــي المجتمــع المحلــي 

بمعظـــم جوانـــب معیشـــتنا مـــع تظـــاهر ضـــئیل بمســـؤولیتها أمـــام الشـــعب حتـــى دون 

  ».  ١«السیطرة الدیمقراطیة إلى االلتفات

الحیـــاة السیاســــیة  علـــىومـــن الواضـــح أن ســــیطرة هـــذه القلـــة األرســــتقراطیة 

ما عــدد مــن األمریكیــة كانــت منــذ وضــع وثیقتــي االســتقالل والدســتور اللتــین صــاغه

هــؤالء اقــل خشــّیة "  وأصــحاب الملكّیــات الكبیــرة وكــان  المحــامیین ورجــال األعمــال

ضـمان  إلـىالغوغـاء، وأنصـرف هّمهـم  اسـتبدادحـاكم وأكثـر خشـیة مـن  استبدادمن 

حقـوق كبـار المُّــالك دون غالبیـة الشـعب، وٕان نجحــوا فـي إقامـة حكــم یفـرض رقابــة 

مـــى فـــي نفـــس الوقـــت الحقـــوق الفردّیـــة ضـــد ســـلطة مدنّیـــة غالبـــة، ویح علـــىشـــعبّیة 

رضًا بحق التصویت، وأنكـر ألمن ال یملكون "فرانكلین " اإلرادة الشعبّیة ولم یسمح 

  .  ١!!!»٢«أن یكون لغیر المُّالك إرادة حرة "هاملتون"

 علــىة منــذ الحــرب األهلیــة األمریكیــة، وظلــت محافظــة ت هــذه القلِّــلقــد تقــوّ 

مریكـا منـذ الحـرب األهلیـة ألقوى الخاصة التي حكمت نفوذها، ویبدو أن تمركزات ا

صــــمدت فــــي وجــــه كــــل محــــاوالت ضــــبطها، ناهیــــك عــــن محــــاوالت حلهــــا جمیعــــا 

، كمــا كانــت تفعــل دومــًا، ولــم تكــن »٣«واحتفظــت بإمســاكها بزمــام القــرار السیاســي

كـــــز إدارات رؤوس مقـــــر تمرّ  "وول ســـــتریت" ســـــطوة رجـــــال المـــــال واألعمـــــال فـــــي 

ـــذین رأوا أن وول  ل رضـــا، محـــ األمـــوال هـــذه ـــد الســـواد األعظـــم مـــن الشـــعب ال عن

ســــتریت، یملــــك هــــذه الــــبالد ولــــم تعــــد حكومتنــــا حكومــــة الشــــعب بواســــطة الشــــعب 

                                                 
لسیاسة الخارجیة والنخب�ة الفكری�ة، مق�ال ض�من كت�اب : آراء وتص�ورات : مق�االت نعوم تشومنیسكي، ا - ١

  ).١٩٧٨، تحریر أرثر ادلشتاین، (منشورات جامعة نیو انجالند، المعاصرة في الثقافة األمریكیة
  .١٧٠دال، مصدر سابق،ران - ٢
  .١٩٧٧ینایر/ New Republic"   "22ھانز مورغانثاو، مقال في  - ٣



 ٦٤

ولمصـــلحة الشـــعب، بـــل حكومـــة وول ســـتریت یـــدیرها وول ســـتریت لمصـــلحة وول 

  ».  ١«ستریت

ــــة المحتكــــرة للثــــروة والقــــرار لكثیــــر مــــن المالحظــــة  وقــــد خضــــعت هــــذه الفئ

ـــم یجـــر أبـــدًا بحـــث فـــي عـــادات رجـــال وول ســـتریت  ةالدراســـو  وكـــان واضـــحًا أنـــه ل

خــت ســمعتهم، لقــد كــانوا یشــترون القضــاء الحــاكمین دون أن یخرجــوا منــه وقــد تلطّ 

ـــون مـــن ضـــریبة  والهیئـــات التشـــریعیة مثـــل الصـــور القدیمـــة والمخطوطـــات، ویتهرب

ریكیــة یتصـــرفون اس للثقافـــة األمحــرّ  أنفســهمون كـــان القــوم الــذین یعـــدّ  إذاالــدخل. فــ

أن نتوقع مستویات مخالفة من السـادة السیاسـیین فـي  ینبغي ذااهذا النحو فلم على

  ».  ٢«اعلیالمناصب ال

م، تمتلك ثمـن ١٩٠٠أنه منذ العام  " تبّیناندرو موروا" دراسة أعدها  وفي 

دراســــــة  أوردت. كمــــــا !!!»٣«العــــــائالت األمریكیــــــة ســــــبعة أثمــــــان الثــــــروة الوطنیــــــة

إن الهـــوة قـــد اتســـعت بـــین األمـــریكیین األغنیـــاء واألمـــریكیین  يمریكـــلكـــونغرس األل

قون أن ملیــونین ونصــف مــن األغنیــاء ســیتلّ " الفقــراء خــالل عقــد الثمانینــات بحیــث 

 أسـفلم، ما یعادل دخل مائة ملیون شخص من الموجودین ١٩٩٠في العام  عملیاً 

  ».  ٤«السلم

مــــنحهم  إلــــىألغنیـــاء ل ن النظـــام مصــــمم بحیـــث یــــؤدي الخیـــار التفضــــیليّ إ

فـي الوالیـات المتحـدة  األعلىالسلطة. وهو ما نادي به أول رئیس لمجلس القضاء 

إن مـــن «والـــذي شـــغل منصـــب رئـــیس الكـــونغرس بعدئـــذ حیـــث رأي،  "جـــون غـــاي"

فـي  واالجتماعيإن تصمیم النظام السیاسي ». ٥«یملكون البالد یجب ان یحكموها

الطبقــات التــي تملــك الثــروة. وهنــاك شــك  اتاحتیاجــعــدان لخدمــة أمریكــا یجعلهمــا مُ 

ــــة  ــــأت الســــیطرة الكلی ــــد هی ــــة وق ــــة األمریكی ــــي حقیقــــة الدیمقراطی ــــىموضــــوعي ف  عل

                                                 
ماري لیز، إحدى الزعیمات األمریكیات في أواخر القرن التاسع عشر، خطبة سیاسیة. نقالً عن : إموري  - ١

لعام��ة للت��ألیف الق��اھرة، الھیئ��ة المص��ریة ا«، ترجم��ة : احم��د نجی��ب ھاش��م، القیاص��رة الق��ادموندي رینك��ور، 
  . ٢٦٥، ص»١٩٧٠والنشر، 

  .٢٠٢السكي، مصدر سابق، ص - ٢
والع�الم :  أمریك�امنش�ورات س�یتة. نق�الً ع�ن : حس�ین ف�وزي النج�ار ـ  - الوالیات المتحدة  -اندرو موروا - ٣

  . ١٧٠ص» ١٩٨٦القاھرة، مكتبة مدبولي، «، دراسة في السیاسة الدولیة
  م.١٩٨٩میزانیة، الكونغرس األمریكي، إدارة ال - ٤
  .٢٣٤دیفز، مصدر سابق،  - ٥



 ٦٥

الصـــحافة والكتـــاب والجامعـــات والســـینما والتلفـــاز مـــن قبـــل الطبقـــة الحاكمـــة قبـــول 

ة الوالیــات المتحــدة لفكــرة الدیمقراطیــة األمریكیــة وأحقّیــ»  ١..«الــرأي العــام بســهولة 

المطلــق للنظــام  واالمتثــاللت الثقــة صــلحة كبــرى. وشــكّ زعامــة العــالم بصــفتها مُ  فــي

بضعف الوعي السیاسي  اتسموالتأطیر الفكري للمجتمع في الوالیات المتحدة واقعًا 

فیهـــا حریـــة التفكیـــر  ُتحـــد  العـــام، للحـــد الـــذي دفـــع توكفیـــل للقـــول :ال أعـــرف بـــالداً 

روجیـه " هذا الوضع كان نتاجًا لما شخصـه و » ٢«والمناقشة مثل الوالیات المتحدة 

العنـف الـداخلي تكفـي مراقبـة مـا یفعلـه  علـىإنه فـي دولـة تعتمـد : (قائًال  "غارودي

كبــرى، أمــا فــي األمكنــة التــي یحــد  أهمیــةاألشــخاص، امــا مــا یفكــرون بــه فلــیس لــه 

  ».   ٣«)فیها من عنف الدولة، فیغدو من الضروري مراقبة ما یفكر به الناس

لفكرة الدیمقراطیة التـي تعنـي حكـم الشـعب  هذه الوضعیة نقیضًا حیاً  لتشكّ 

 علــــىرأي یعقبــــه قــــرار واعــــي، وفــــي ظــــل تغییــــب العقــــل للســــیطرة  علــــىالمؤســــس 

تفقـد الدیمقراطیـة روح المشـاركة الشـعبیة. وبسـیطرة رجـال المـال "مصادر المعلومـة 

محكومــة بواســطة قلــة  واألعمــال والقلــة األرســتقراطیة أو التكنوقراطیــة تصــبح الدولــة

ة دون ریـب، وهـو نظـام علیـفا أكثـرنقض أصـل الدیمقراطیـة لوجـود نظـام ومن ثـم ُیـ

كان من شأن الدیكتاتوریین أن یستخدموه لو كانوا یتمتعون بذكاء اشـد، فهـو یجمـع 

بـــین التلقـــین الفعـــال والشـــعور بـــأن المجتمـــع منفـــتح فعـــًال، بحیـــث ال تلقـــي البیانـــات 

  ».  ٤«الدعاوىضربًا من ضروب  باعتبارهالدولة التي تنسجم مع دین ا

    -/ الحریة :٢

الحریــة والعدالــة أو للبحــث عنهمــا، فعلــت  علــىكمــا أســس اإلغریــق الدولــة 

رأس قائمتهــا الحریــة التــي  علــىومیــردال أن  العقیــدة األمریكیــة التــي یــرى هیرســون

ي وثیقــة بــین جمیــع المفكــرین األمــریكیین، وتظهــر بصــورة بــارزة فــ اتفــاق هــي محــل

كلتــا  ،إعــالن اســتقالل الوالیــات المتحــدة عــن إنكلتــرا وفــي وثیقــة الدســتور األمریكــي

                                                 
  .٤٢غارودي، مصدر سابق، ص - ١
  .٣٨٣توكفیل، مصدر سابق، الثاني، ص - ٢
  . ٤٣غارودي ، مصدر سابق، ص - ٣
  تشومنیسكي، مصدر سابق. - ٤



 ٦٦

ــالــوثیقتین تؤكــد أن النظــام السیاســي قــائم  نحــو الحریــة التــي لهــا  الســعيمبــدأ  ىعل

  بعدان : 

  حریة سعى المرء وراء تحقیق أهدافه الخاصة.  .١

  حریة تمتعه بعدم تدخل اآلخرین في أهدافه تلك.  .٢

ووضـعت المحكمـة  أال تتعارض الحریـة الشخصـیة مـع حریـة اآلخـرین على وینص

نحو یقول : إن حریتك في تحریكك قبضـة یـدك تنتهـي  علىا األمریكیة األمر علیال

عنـــد الحـــد الـــذي یبـــدأ فیـــه موقـــع انفـــي مـــن جســـمي!!. لكـــن رغـــم هـــذا ظـــل تـــاریخ 

وبعـد  ة الهنـود الحمـرتـاریخ إبـاد ..الوالیات المتحدة في القرن التاسع عشـر هـو أوالً 

 أراضـــــیهمرد الهنـــــود الحمـــــر مـــــن آخـــــر وٕاقامـــــة الســـــكة حدیـــــد ُطـــــ ، م١٨٤٠العـــــام 

مقاومــة الهنــود المســلحة إال  هِ فــي منــاطق محــددة ال یتجاوزونهــا ولــم تنتــ واحتجــزوا

وتــــاریخ الوالیــــات  ،مWounded "Knee 1890الركبــــة المجروحــــة " بمذبحــــة 

، » ١..«ید السود وخاصة في زراعـة القطـن یضًا تاریخ استغالل العبأالمتحدة هو 

اللجــوء األمریكــي للقــوة، وقهــر اإلنســان  علــىوكــان فــي اســترقاق الســود أســوأ مثــال 

ألخیــه اإلنســان بــدًال عــن التعــایش فــي حــب متبــادل، فقهــر اإلنســان لإلنســان بكــل 

العنصــري فــي الجنــوب هــو الــذي أفــرز نظــام الــرق  االســترقاقأشــكاله ولــیس فقــط 

بالمسـاواة والحریـة للبشـر داخـل أول الـذي نـادى  االسـتقالل" وٕاعـالن  ٢."األمریكي.

جمهوریـــة فـــي العصـــر الحـــدیث، لـــم یبـــال بضـــمان هـــذه الحقـــوق لكـــل المجموعـــات 

  سة ألمریكا وهم البیض والهنود الحمر والزنوج بالتساوي. المؤسِ 

ــــران الوالیــــات المتحــــدة فــــي أمریكــــا الالتینیــــة مــــن           ولقــــد عــــانى جی

ق مـن شـأنها طالمـا تعلّـ أعلـتالتـي  مریكیة فـي كفالـة الحریـات والحقـوقمایزة األلمُ ا

مكانًا وضیعًا إن تعارضـت ومصـلحتها  وأقعدتهااألمر بمصلحتها ومصلحة شعبها 

الالتینیــة أواســط  أمریكــافــي  االســتقاللرائــد أفكــار  "ســیمون بولیفــار"العامــة. وقــال 

ب وترهـــق القـــارة للوالیـــات المتحــدة أن تعـــذّ در یبــدو أنـــه قّـــ «القــرن التاســـع عشـــر : 

                                                 
  .٣٣/٣٤غارودي، مصدر سابق، ص - ١

2  - Lawrence J. Friedman, Gregarious Saints, Felf community in American 
Abolitionism, 1830    )New York : Cambridge University press,) 1982 نق�الً ع�ن  

. ١٨٧٠ ٤٧ھیرسون، مصدر سابق، ص                                           



 ٦٧

ت الحریــة عنــد الیونــان الحــد الفاصــل بــین المــواطن وقــدیما مثّلــ». ١«ریــة باســم الحّ 

لمســــتوطنین ا ویبــــدو أنهــــا عنــــت لــــدي المؤسســــین األوائــــل الحــــد بــــین». ٢«والعبــــد 

البـــیض ومــــن هــــم دونهــــم مــــن الســـكان األصــــلیین ـ الهنــــود الحمــــر ـ والزنــــوج 

 المستجلبین. 

مصـیر اإلنسـانیة،  علـىومن البین أن العنصر األنجلو سكسـوني یسـیطر بقبضـته 

حقــــــًا هــــــذا العنصــــــر وموطنــــــه األساســــــي ومركــــــز نفــــــوذه  أمریكــــــاوســــــوف تصــــــبح 

  ».   ٣«العظیم..

  -/ المساواة : ٣

بـــأن  أفالطـــون. إذ قـــال االجتماعیـــةوهــي مـــا عـــرف عنـــد اإلغریـــق بالعدالـــة 

 االســـــتقاللاوون وكــــذلك نـــــص إعــــالن جمیــــع البشـــــر فــــي القـــــانون الطبیعــــي متســـــ

قد خلقوا بالفطرة متسـاویین خلـق جمیـع النـاس  األشخاصأن جمیع  علىاألمریكي 

ووهـبهم الخـالق حقوقـًا غیـر قابلـة للتصـرف الحیـاة، الحرّیـة والسـعي نحـو  متساویین

 علـى أبقـىفإنـه   ورغـم طرحـه العـادل والمثـالي لمعـاني الحرّیـة والمسـاواة ، السـعادة

ــة الســود لمــدة تزیــد عــن القــرن ممــا أوجــب قیــام حــرب أهلیــة لیــتم فــي الــّرق  وعبودّی

الــذي اعتبــر العبــد  "أي العبودیــة "بالنظــام الخــاص ســميإنهــاء مــا  ،م١٨٦٥العــام 

وعنــد تحریـر الســود لـم یحفــظ لهــم أي مكـان فــي المجتمــع  بشــر. أخمـاس أربعــةفیـه 

ــ وح للبــیض، وأبعــدت أربنــت الممنــ ٦٠ك قطعــة أرض بمســاحة فلــم یعّطــوا حــق تمّل

القــوانین األقنــان الســابقین عــن الحیــاة السیاســّیة كمــا أبعــدهم التمییــز العنصــري عــن 

لقــد ُهضــم حــق الّســود فــي الحرّیــة وحقــوق المواطنــة وكــذلك ». ٤«المجتمــع المــدني 

رغـم مناداتـه بالحرّیـة والمسـاواة  االسـتقاللالسكان األصـلیین الـذین وصـفهم إعـالن 

 علـىحشون دون شفقة، الذین تقوم طریقتهم المشهورة في الحـرب بأنهم هؤالء المتو 

القتــل الكلــي ..، بــل كــان قــتلهم مثــار تفــاخر، ومــن اشــهر الــذین عرفــوا بــذا الســلوك 

 "بنجــامین فــرانكلین" المجانــب لــروح العدالــة والمســاواة أحــد أبــرز اآلبــاء المؤسســین 
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المكـان المتسـع لشـعبه.  یـئفقد عرف بأنه الرجـل الـذي یـزیح السـكان األصـلیین لیه

بینمـا ّظلـت الحقیقـة جـد مختلفـة فالســكان األصـلیین تعرضـوا إلبـادة بشـعة لـم یشــهد 

إال  إنسـانالتاریخ لها مثیًال فاإلبادة الجماعیة لم تبق منهم وقد كانوا عشـرة مالیـین 

إدراك ووعـــي  علـــى. وٕان سیاســـة المســـاواة تجعلنـــا كـــذلك !!!»١«نســـمة ألـــفمـــائتي 

إمكـــان الـــربط بـــین القـــیم األساســـیة فـــي المجتمـــع وحقیقـــة  إلیـــهصـــل الـــذي ی بالمـــدى

تجسید هذه القیم كسلوك. ویلوح هنا أن الدستور األمریكـّي ربمـا ُعنـى بكفالـة الحـق 

ــــة والمســــاواة للبــــیض مــــن األوربیــــین الــــذین مثلــــوا العمــــود الفقــــرّي للــــدنیا  فــــي الحرّی

ا ة ُجعــًال فــي الحیــاة كمــالجدیــدة، وحــرم مــن ذات الحــق آخــرون تكفــل لهــم اإلنســانیّ 

الثقافـــة السیاســـّیة األمریكّیــة فإنـــا نـــذكرها مـــن  للبــیض. ونحـــن حینمـــا نتنــاول مبـــادئ

ــــة القیمــــة المعیّ  نــــة بــــل نقــــارن حیــــث قصــــد أهلهــــا وفّســــروها وال نجــــادل حــــول مثالّی

  تناقضاتها والواقع. 

ا إن الوالیات المتحدة من الدول التي تمتاز بوضوح تاریخها السیاسي وٕارثهـ

الثقــافي، لــذا باســتطاعتنا عبــر المالحظــة المعاصــرة والمتابعــة التاریخیــة أن نراقــب 

فیهــا المجتمــع وهــو ینمــو ویتّطــور ونســتطیع أن نلــم بوضــوح بــأثر النشــأة والخبــرات 

ـــة وتأثیرهمـــا  ـــىالجماعّی ـــة  عل ـــة ونوعّی ـــة الّدول ـــة. كانـــت حداث الثقافـــة السیاســـیة للدول

قواعـــد ثقافّیـــة  علـــىســـیخ قـــیم التّوحـــد والتّجمـــع قاطنیهـــا مـــن العوامـــل المهمـــة فـــي تر 

سیاسّیة جامعة ذكر توكفیل إن من أسبابها أنـه فـي الوقـت الـذي نزلـت فیـه شـعوب 

الــدنیا الجدیــدة، كانــت خصــائص هــذه الشــعوب القومیــة قــد نضــجت  ئأوربیــة شــواط

فكل شعب فیها له مالمحه وسماته الخاصة به، ولما كانت هذه الشـعوب  واكتملت

، فقـد أنفسـهمدراسـة  إلـىغـت مـن قبـل مرحلـة الحضـارة التـي یتجـه فیهـا النـاس قد بل

وكـان للمهـاجرین اإلنجلیـز ». ٢«زودتنا بصورة أمینة عـن آرائهـم وآدابهـم وقـوانینهم 

ـــوالئي الجدیـــد حیـــث  بصـــفة خاصـــة دورًا مالحظـــًا فـــي تطـــویر وتأســـیس اإلتحـــاد ال

ول المســـتوطنین وكـــّونهم مـــن أ باعتبـــارهمعامـــل اللغـــة الُموحـــدة الـــذي ربـــط بیـــنهم 

  عرّقیة واحدة وأغلبهم فارین من سطوة الملكیة ومحاوالت تأمیم الملكّیة الخاصة. 
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هـــذه العناصـــر الــــثالث عوامـــل ُموحـــدة ومنطلقــــات لقواعـــد مشـــتركة للعمــــل 

والتعــاون ولعبــت دورًا هامــًا جــدًا فــي تشــكیل الثقافــة السیاســّیة العامــة ألمریكــا. ولقــد 

ي بالد ظلـت تّحركهـا الخالفـات الطائفّیـة عـدة قـرون ، واضـطر كـل ولد اإلنجلیز ف

فریق أن یضع نفسه في حمایة القوانین، لذا فقد إكتملت تربیتهم السیاسـّیة فـي تلـك 

المدرسة الخشنة، فكانوا أدرى بفكرة الحق، وبمباديء الحرّیة الصحیحة من غالبیـة 

مـــن قـــارة لعبـــت الصـــراعات  وقـــدموا مـــع بقیـــة األوربیــین». ١«معاصــریهم األوربیـــین

 ،عموا اإلتجــاه إلبعــاد الــدین عــن الحیــاة العامــةالطائفیــة الدیّنیــة بمصــیرها كثیــرًا، فــدّ 

ــــي ا ــــة الت ــــت النزاعــــات الدیّنی ــــد وكان ــــت ق ــــك الوق ــــي ذل ســــتثارت العــــالم المســــیحي ف

إنكلتــرا وألقـت بنفســها وســط النظــام الجدیـد بشــدة وعنــف وصــار  فانــدفعت" استشـرت

 وازدادترزینــة متعقلــة كثیــري الجــدل شــدیدي الصــراحة  أخــالقوي أهلهــا وكــانوا ذ

ــة  ــة، ونــال العقــل مزیــدًا مــن الرعاّی المعلومــات العامــة مــن جــّراء الخصــومات العقلّی

حــین كانــت الّدیانــة موضــوع الّجــدل والنقــاش، صــارت آداب النــاس  علــىوالعمــق. ف

المعیارّیـة المالحـظ  ، وهـذا أحـد مـآثر النظرّیـة الفرضـّیة»٢« فيوأخالقهم أنقى وأص

ــا نعكاســًا لألوضــاع لألوربیــین ت المتحــدة السیاســي. لقــد تــوافرت وافــي تــاریخ الوالی

بأمریكـــا العناصـــر الالزمـــة لتثبیـــت تلـــك القـــیم والـــدفاع  االســـتقرارالـــذین نجحـــوا فـــي 

  عنها. 
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  الفصل الـثـالث

  

  السیاسة الخارجیة األمـریـكـّیة

  الـنـظـرّیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لمبحث األولا

  المصطلح واألهداف

تعتبــر دراســة السیاســة الخارجیــة األمریكیــة عملیــة معقــدة، لــیس لغمــوض    

المفهــــوم أو صــــعوبة التخصــــص، ولكــــن لتعــــدد المراحــــل التــــي مــــرت بهــــا، وتمیــــز 

عالقاتهــا بالتشـــابك الــدولي. وٕان المـــدخل الســلیم لتلـــك السیاســة یتـــأتى عبــر دراســـة 

بصـــورة عامــة، وتحدیـــد قواعـــدها وأولیاتهــا ومنطلقاتهـــا الخاصـــة  السیاســة الخارجیـــة

ة والعامــة. وهــي دراســة حدیثــة وكانــت حــداثتها فــي مجــال العلــوم والدراســات البحثّیــ

اآلراء حولهــا، بــدءًا إن كانــت قابلــة لتصــنف  وانقســامســببًا فــي تعــدد المفــاهیم عنهــا 
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المدرســة التقلیدیــة  أبرزهــاكعلــم یخضــع للدراســة. حیــث ظهــرت عــدة آراء ومــدارس، 

التي ترى السیاسة الخارجیة باعتبارها ظاهرة ال یمكن أن تخضـع للدراسـة العلمیـة. 

دراســــة السیاســــة الخارجیــــة لفتــــرة طویلــــة، وكــــان منطقهــــا هــــو أن  علــــىوســــیطرت 

موضــوع السیاســة الخارجیــة هــو بــرامج العمــل التــي تتبعهــا القیــادات السیاســیة إزاء 

لــك األهــداف والوســائل، أي تصــور مــا یجــب أن یكــون، العــالم الخــارجي، بمــا فــي ذ

وال شــأن للعلـــم بتحلیــل هـــذه البـــرامج إذ أن العلــم یهـــتم بالحقیقـــة الكامنــة فـــي الواقـــع 

»١  .«  

ــــــة  ــــــب الحــــــرب العالمیــــــة الثانی ــــــي شــــــهدت أوعق ــــــدة للسیاســــــة والت دوارًا جدی

وفنــّدت  الخارجّیــة، بــدأت فــي الخمســینیات أصــوات ترتفــع منتقــدة المدرســة التقلیدّیــة

أن السیاســــة الخارجّیــــة ظــــاهرة قابلــــة للدراســــة والتحلیــــل العلمــــي،  باعتبــــارمنطقهــــا 

فبرنــامج العمــل الخــارجي للــدول محــل عملهــا هــو ظــاهرة قابلــة للوصــف والتفســیر 

  ».  ٢«والتنبؤ العلمي

 علـىأسـس معیَّنـة ومحـددة وتعتمـد  علـىوبما أن السیاسـة الخارجّیـة قائمـة  

ساسـًا هـو مـنهج علم، فالعلم أ إذاتطویر ذاتها ووسائلها فهي التجریب والتعدیل في 

هي كـالعلم كلیهمـا یتنـاول  إذاالتجربة والموضوعیة.  علىللتحلیل والمعرفة مؤسس 

ظواهر أو أحداث یمكن مالحظاتها ویمكن تحلیلها للوصول لنتـائج حقیقیـة تسـتبعد 

العمــل التــي تنتهجهــا المــؤثرات الخارجّیــة الثانویــة، ولــیس هنــاك فــي طبیعــة بــرامج 

الوحدات الّدولیة في المجال الخارجي ما یمنع دراستها وتحلیلها طبقًا لهذا المـنهج، 

فتلك البرامج هي ظواهر یمكن تحدیـد ماهّیتهـا وتفسـیر مصـادرها والتنبـؤ بمسـاراتها 

  ».  ٣«تنبوءًا موضوعّیًا 

ود تبــاین م كــذلك وجــالخــالف حــول دراســة السیاســة الخارجّیــة تحــتّ  تبعــًا لهــذا

حـــول تعرّیفهـــا، فـــالبعض یعّرفهـــا بصـــورة شـــدیدة العمومیـــة، ال تختلـــف عـــن تعریـــف 

                                                 
ـ� » ١٩٧١لبن�ان ال�دار المص�ریّة للطباع�ة والنش�ر، «، مدخل إلى عل�م العالق�ات الّدولیّ�ةمد طھ بدوي، مح - ١

  .٨٩ص
2  - Michael Hass,On The Scope and Methods of Foreign policy Studies,) in 
patricK Mc            Cowan ,ed. Sage International Yearbook of policy Studied. 
(Beverly Hills : sage, 1973), p29 .٧، نقالً عن : سلیم، مصدر سابق، ص٥٤   

  .١٨المصدر السابق، ص - ٣
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السیاســة بعمومهــا، ویــرى أن جمیــع صــور النشــاط الخــارجي، حتــى ولــو لــم تصــدر 

عـــن الّدولـــة كحقیقـــة نظامیَّـــة، فـــإن نشـــاط الجماعـــة كوجـــود حضـــاري أو التعبیـــرات 

وتنـــدرج تحـــت هـــذا البـــاب الواســـع  الذاتّیـــة كصـــور فردّیـــة للحركـــة الخارجیـــة تنطـــوي

وجوانـــــب الخلـــــل فـــــي هـــــذا التعریـــــف ». ١«الـــــذي یطلـــــق أســـــم السیاســـــة الخارجّیـــــة 

ــة، فلــیس كــل نشــاط خــارجي تتبعــه سیاســة خارجّیــة محــددة بوســائلها  العمــومي جلّی

ومضبوطة ببرنامجها. ما لم یكن النشاط مرتبطًا بتحقیق أهـداف عامـة للدولـة فإنـه 

ترتبط باألنشـطة فقـط بـل هـي مجموعـة  خارجّیة كما أنها الال یوصف بأنه سیاسة 

أهداف وأدوار وبرامج ووسائل متداخلة ومتبادلة تصب جمیعهـا فـي صـنع السیاسـة 

جموعـــة مـــن یضـــًا بأنهـــا مـــنهج للعمـــل أو مأالخارجّیـــة. وتعـــرف السیاســـة الخارجّیـــة 

حـدثت فعـًال أو  ختیـاره للتعامـل مـع مشـّكلة أو واقعـة معّینـةالقواعد أو كالهما، تـم ا

  ».  ٢«تحدث حالّیًا أو یتوقع حدوثها في المستقبل 

مرادفـــــًا للسیاســـــة  باعتبارهـــــاوقواعـــــد العمـــــل التـــــي أوضـــــحت فـــــي التعریـــــف 

ــة إلدارة  الخارجّیــة هــي كــذلك فــي السیاســة الداخلیــة، وهــي بــذات القــدر مــن األهمّی

ت أو الشــركات العمـل ورفــع كفــاءة األداء سـواء فــي الّدولــة أو المؤسسـات والمنظمــا

وبالتالي ال یمیز هذا التعریف كسلفه بین السیاسة الخارجّیـة وبـین بقیـة السیاسـات، 

كمـــا أنـــه یخلـــط بـــین البـــرامج والوســـائل. فالسیاســـة الخارجّیـــة هـــي برنـــامج عمـــل لـــه 

آلیاته كما له منطلقاته وأهدافـه، وقواعـد العمـل توضـح دومـًا كإحـدى وسـائل تحدیـد 

برنامجًا قائمًا بذاته.. وكـذلك ربـط بـین األهـداف والسیاسـة وتأطیر العمل.. ولیست 

فـت السیاسـة الخارجّیـة بأنهـا مجموعـة األهـداف  الخارجّیـة وتكـرر نفـس الخطـأ، وعرَّ

التــي تحــاول الّدولــة بواســطتها، مــن خــالل الســلطات المحــددة دســتوریًا  واالرتباطــات

النفـوذ والقـوة بـل  باسـتعمال أن تتعامل مع الـّدول األجنبیـة ومشـّكالت البیئـة الّدولیـة

  ».   ٣«األحیان. العنف في بعض 

                                                 
  .٧، ص»١٩٨٨القاھرة، مكتبة القاھرة الحدیثة، «نظریة السیاسة الخارجیّة، حامد ربیع،  - ١
  .٢٨، ص»١٩٥٥رینت ھارت، «نیویورك،  -مقدمة عن السیاسة األمریكیّة -إدجار فیرنس د. سنایدر - ٢
نیوی��ورك، دار «، الق��وة والحری�ة والدبلوماس��یة : السیاس��ة الخارجیّ�ة للوالی��ات المتح��دة ب�ول س��یبوري، - ٣

  . ٧، ص»١٩٦٥داندوم للنشر، 
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والخلل في هذا التعریف أن الهدف ال تضـعه السیاسـة الخارجّیـة وأجهزتهـا، 

مـن  االسـتفادةتحقیقـه عبـر  علىوٕانما هو یختص بالّدولة ذات السیادة والتي تعمل 

تفســــح فــــي  كافــــة أذرعهــــا المتاحــــة ومــــن ضــــمنها أجهــــزة السیاســــة الخارجّیــــة، التــــي

  برامجها مجاًال ّیعنى بتحقیق الهدف المعني كلیًا أو جزئیًا. 

وهناك تیار یرى أن السیاسة الخارجیة إنما هي نظام األنشـطة الـذي تطـوره 

المجتمعــات لتغییــر ســلوكیات الــدول األخــرى وإلقامــة أنشــطتها طبقــًا للبیئــة الدولیــة 

ــــــي هــــــذا اإلطــــــار ه ــــــاك نمطــــــین أساســــــیین مــــــن األنشــــــطة هوف مــــــا: المــــــدخالت ن

ومـــن الواضـــح أن األنشـــطة لیســـت كـــل مهـــام السیاســـة الخارجّیـــة  .»١«والمخرجـــات

ُأكمـل هـذا » ٢«كما یالحظ غموض مفهوم األنشطة ذاته وصـعوبة تحدیـد مكوناتـه 

العیــب بتعریــف یقــول بــأن السیاســة الخارجیــة تتــألف مــن تلــك الســلوكیات الرســمیة 

رســمیون فــي الحكومــة ومــن یمثلــونهم والتــي المتمیــزة التــي یتبعهــا صــانعوا القــرار ال

  ».  ٣«یقصدون بها التأثیر في سلوك الوحدات الدولیة الخارجیة

یضــًا بأنهــا التصــرفات الرســمیة المحــّددة التــي یقــوم بهــا صــانعوا أوتوصــف  

القــــرار الســــلطویون فــــي الحكومــــة الوطنیــــة أو ممثلــــیهم بهــــدف التــــأثیر فــــي ســــلوك 

وهـــي كـــذلك الســـلوك السیاســـي الخـــارجي الهـــادف » ٤«ن الـــدولیین اآلخـــرین علیالفـــا

ویحــدد التعریــف األخیــر السیاســة الخارجیــة وبصــورة مــا » ٥«والمــؤثر لصــانع القــرار

ـــىالقـــائمین  وأفعـــالأنهـــا ســـلوكیات  علـــى صـــنع القـــرار ذو البعـــد الخـــارجي فـــي  عل

الدولة، وبذا یجعـل مـن السیاسـة الخارجیـة مجـرد مرصـد لفعـل اآلخـرین یتـولى الـرد 

  ه، ویخرجها عن كونها برنامج عمل له أهدافه ووسائله. علی

                                                 
 . ٦/٧، ص»١٩٦٢منشورات بریجر، «، نیویورك، نظریة السیاسة الخارجیةجورج مود السكي،  - ١
 .١٣سلیم، مصدر سابق، ص - ٢
٣ - Charles Herman, Policy classification : Akey to the comparative study of 

Foreign policy, in   
JAMES RESENAU, V. DAVIS, AND M. EAST, ED ،نق�الً ع�ن : س�لیم، مص�در س�ابق ..

  ..١٤ص
. نق�الً ع�ن : س�لیم، ١٦٦،ص١٩٧٥نیویورك، «، نظریات وتأسیس السیاسات العالمیةباتریك مورجان،  - ٤

 . ١٤مصدر سابق، ص
 ٢٦، الجزء األول، ص»١٩٨٩بغداد، جامعة بغداد، «، دراسة في السیاسة الخارجیةمازن الرمضاني،  - ٥
.  
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وربمــا كــان هــذا ، ســلوك رســمي للدولــة أنهــا باعتبــارفت السیاســة الخارجیــة وصــنّ  

التعریــف صــحیحًا فــي فتــرة مــا، ولكــن منــذ منتصــف الســبعینیات دخلــت مؤسســات 

 الدولـة لهـذا المجـال. ومـن التعریفـات احتكـارومنظمات في العمل الخارجي وفكت 

البــارزة ذات الطــابع المعنــى بمقصــدنا هنــا التعریــف القائــل بــأن السیاســة الخارجیــة 

إنمـــا هـــي تلـــك األفعـــال أو ردود األفعـــال الرســـمیة التـــي یبـــادر بهـــا أو تتلقاهـــا وتـــرد 

ها الحقًا الدول ذات السیادة بهدف تغییر أو خلق ظروف أو مشكلة جدیدة فـي علی

  ».  ١«خارج حدودها السیادیة

منهـاج مخطـط للعمـل یطـوِّره " بالنو أولتـون" سیاسة الخارجیة عند وتعنى ال

صــانعوا القــرار فــي الدولــة تجــاه الــدول أو الوحــدات الدولیــة األخــرى بهــدف تحقیــق 

وفـي ذات اإلطـار هنـاك تعریـف ». ٢«المصـلحة الوطنیـة  أهداف محددة في إطـار

ارجیة لدولة معینة یقول بأن السیاسة الخارجیة هي الخطة التي ترسم العالقات الخ

ولقـد حصـر كـال التعـریفین السیاسـة فـي أنهـا منهـاج . »  ٣«مع غیرها مـن الـدول..

التخطــیط والمصــلحة القومیــة، وهــذا حقیقــي، ولكــن، یلعــب ســلوك  ىعلــعمــل قــائم 

ــــة وتاریخهــــا وكافــــة  ــــة األبعــــادالدول ــــد  االجتماعی المكونــــة لهــــا دورًا هامــــًا فــــي تحدی

  الخارجیة للدول.  األهداف القومیة في السیاسة

إن السیاسة الخارجیة هي منهج یتبعه الممثلون الرسـمیون للمجتمـع القـومي 

بــــوعي مــــن أجــــل إقــــرار أو تغییــــر موقــــف معــــین فــــي النســــق الــــدولي بشــــكل یتفــــق 

، فهـي  واألهداف المحددة سلفًا والتباین في تعریفات السیاسة الخارجیة له ما یبرره

دد مصـادرها دد بتعّ یر ردود األفعال التي تتعّ ة بتغّ ر بل متغیّ  لیست ذات عوامل ثابتة

دة ومعروفــة كمــا فــي السیاســة وال تتحــرك وفقــًا لتشــریعات وقــوانین محــدّ  وهــي الــدول

وبالتـالي یكـون مـن المیسـور مقایسـة التعریـف مـع الواقـع المحـدد ومـن ثـم ، الداخلیة

عطــي نتــائج حــد الرؤیــا، ولكــن السیاســة الخارجیــة هــي عبــارة عــن مؤشــرات قــد توّ تُ 

                                                 
1  - JONATHAN WILKENFELD TEAL, FOREIGN POLICY BEHAVIOR. 
(BEVERLY HILLS : SAGE, 1985) P. 110 .١٤. نقال عن : سلیم، مصدر سابق، ص  
2  -  Dictionary, (Santa  Barbara : A.B.C Olio Jack plano and Roy Olton, The 
International  ١٩٨٢ (  p.7 

ـ�� » ١٩٧٥بغ�داد، مطبع��ة ش�فیق، «ـ�� السیاس��ة الخارجی�ة وأبعادھ��ا ف�ي السیاس��ة الدولی�ة فاض�ل زك�ي ـ  - ٣
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متباینـــة طبقـــًا لمقـــدرات ومعلومـــات متلقیهـــا وهـــذا یعطـــي قـــراءة متباینـــة مـــن مجمـــوع 

أن السیاســــة الخارجیــــة هــــي  علــــىالمتلقــــین لــــذات السیاســــة. ولكنهــــا جمیعــــًا تتفــــق 

برنامج العمل الخارجي للدولة الذي یمكن ان یقوم بـه ممثلـون عنهـا سـواء رسـمیین 

ـــه لتحقیـــق أو غیـــر ذلـــك، ویتمیـــز هـــذا البرنـــامج  ـــة مـــن خالل بالعلنیـــة وتســـعي الدول

غایـات وأهــداف تتوافــق مــع مصــلحتها الوطنیـة وقناعاتهــا األخالقیــة.. وفیــه حــرص 

المســاهمة  اتهــا فــيالتحــرك فــي النســق الــدولي وفــق أهمیــة الدولــة فیــه وٕامكانات علــى

  ة. علیالمادیة والف

للمجتمــع القــومي  وبمــا أن السیاســة الخارجیــة هــي مــنهج یتبعــه الممثلــون الرســمیون

ن فــــي النســــق الــــدولي بشــــكل یتفــــق بــــوعي مــــن أجــــل إقــــرار أو تغییــــر موقــــف معــــیّ 

هــم األســلوب الــذي تتعامــل بــه الــدول نــا محاولــة تفّ علیلــذا ف واألهــداف المحــددة ســلفاً 

ساســیین یتصــالن بأوضــاع السیاســة أمــرین أ وهــذا یقتضــى منــا إدراك مــع بعضــها

  الخارجیة لكل دولة : 

  تسعي الدولة لتحقیقها. األهداف التي  .١

القـــوة التـــي فـــي متناولهـــا إلخـــراج تلـــك األهـــداف مـــن الحیـــز النظـــري  ىمـــد .٢

   .الواقع المادي إلىالمجرد 

التناســب بــین عــاملي األهــداف واإلمكانیــات،  ىمــد علــىأو بمعنــى آخــر التعــرف 

الـرغم مـن  علـىتحقیق أهدافها. و  علىذلك أنه بمقدار التناسب تتحدد مقدرة الدولة 

األمــر یبــدو فــي ظــاهره ســهًال إال أنــه فــي حقیقتــه عكــس ذلــك فمحاولــة التوصــل  أن

مضمون محدد ألهداف الدول الخارجیة كثیرًا ما یوقع دارس العالقـات الدولیـة  إلى

الدقــة والموضــوعیة،  إلــىاســتنتاجات تفتقــر  إلــىفــي تناقضــات أو قــد یجعلــه یصــل 

هــا وال تفصــح عنهــا، ممــا علیلــدول فاألهــداف تــرتبط بالنوایــا والــدوافع التــي تتســتر ا

الحقــائق  علــىممــا ینبنــي  أكثــر لالجتهــادیجعــل مــن تتبعهــا وتحدیــدها أمــرًا یخضــع 

مـــــا علمنـــــا أن هنـــــاك  إذاالمؤكــــدة والثابتـــــة. وتبـــــدو تلـــــك الصـــــعوبة بشـــــكل خـــــاص 
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بین ما تعلنه الدولة من أهداف وبـین مـا تعتنقـه منهـا فـي الواقـع. أو  ِفراقاً  باستمرار

  ».  ١«إنجازه فعال إلىل وبین ما تهدف تصرفات الدول بینما یقا

ة للسیاسـة العامـة فـي الدولـة. رئیسـوتعد السیاسة الخارجیة أحـد المكونـات ال

القرارات المتعلقة باألمن الوطني والكیان اإلقلیمي للدولة، ومـن  اتخاذفهي تتضمن 

ة الخارجیـة مـن السیاسـ أهمیـةوتتفـاوت ». ٢«ثم فهي تحتل موقعًا مركزیًا في الدولة

ة فـي نشـاط الحكـم فـي بعـض الـدول علی. فهي تحتل المقدمة ومركز فاألخرىدولة 

هــي  اً كالوالیـات المتحــدة مــثًال، وتحتــل مكانــًا قصــیًا فــي أولویــات دول أخــرى، وغالبــ

األذرع المكونــة لسیاســة الدولــة  إحــدىًا السیاســة الخارجیــة هــي علیــدول الهـامش. وف

ـــ . ودومـــا هنـــاك أهـــداف االهتمـــامة األهمیـــة أو هامشـــیَّة العامـــة ســـواء كانـــت مركزّی

موحـــدة ُیســـعى لهـــا مـــن خـــالل السیاســـة الخارجیـــة بغـــض النظـــر عـــن وضـــعها فـــي 

 National "" أولویات الدولة. واألهداف الموحدة هذه هي أهداف قومیة جامعة 

Goals وهــي تعنــي وضــع معــیّن یقتــرن بوجــود رغبــة مؤكــدة لتحقیقــه عــن طریــق .

 االنتقـــالك القـــدر الضـــروري مـــن الجهـــد واإلمكانیـــات التـــي یســـتلزمها تخصـــیص ذا

مرحلـــة التنفیـــذ أو التحقیـــق  إلـــىصـــور النظـــري البحـــت بهـــذا الوضـــع مـــن مرحلـــة التّ 

ة، كمــا ال یمكــن أن تنشــأ عــن فــراغ، وٕانمــا المــادي. واألهــداف لیســت عملیــة مجــردّ 

ائل الالزمــة ضــح اإلطــار العــام للهــدف والوســتحــدد بمقتضــى مــؤثرات وظــروف توّ 

وتقــدیم  اختیــارواألهــداف القومیــة للــدول مــن سیاســتها الخارجیــة محــل ». ٣«لتنفیــذه

وتأخیر مـن حیـث ترتیبهـا فـي جـدول أولویـات الـدول، حالهـا كحـال أولویـة السیاسـة 

الخارجیــة لــدي الــبعض وتأخرهــا فــي األهمیــة عنــد الــبعض اآلخــر. وهنــاك عوامــل 

لك األهداف ما یناسبها وتـدع مـا ال یضـیف تتدخل تجعل الدول تختار وتبني من ت

والغنـــى والفقـــر، وحجـــم الدولـــة وموقعهـــا  لهـــا جانبـــًا، مثـــل مقومـــات القـــوة والضـــعف

ة فــي سیاســتها الخارجیــة هــو الجغرافــي. فمقــاییس هــذا التفاضــل عنــد الوحــدة المعنّیــ

هــذا التســاؤل صــعبة، وكــل مــا یســتطیع  علــىاإلجابــة ، موضــوعنا فــي هــذا المقــام

                                                 
 الق�اھرة، طبع�ة«، العالقات السیاس�یة الدولی�ة : دراس�ة ف�ي األص�ول والنظری�اتصبري مقلد ـ  إسماعیل - ١

  . ١٢٨، ص»م١٩٩١، الطبعة الثانیة، األكادیمیةخاصة بالمكتبة 
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قـــد یعوزهـــا  اجتهادیـــةأحكـــام  إلـــىهـــو التوصـــل  لعالقـــات الدولیـــة أن یفعلـــوهخبـــراء ا

ولكن هذا ال ینفي ان طبیعة تكوین الدولـة الثقافیـة التـي شـكلت ». ١«الدلیل القاطع

ــــة  كثیــــرًا فــــي تعاملهــــا وتناولهــــا لقضــــایا العــــالم اآلخــــر  انعكســــتشخصــــیتها القومی

عوامـل أخـرى  إلـىالقة، إضافة ورؤیتها لطبیعة عالقاتها به، وغرضها من هذه الع

  مصاحبة وضعت في االعتبار غالبا : 

  والتي یمكن ان تكون : ـ   أ/ المصلحة المباشرة 

: ـ وتتعلق بحمایة السیادة اإلقلیمیة ودعـم األمـن القـومي.  استراتیجیةومیة ق .١

الـــنظم السیاســـیة والمعتقـــدات وطبیعـــة الـــدول، هـــو  وبـــاختالفویعتبـــر هـــذا الهـــدف 

 ول للسیاسة الخارجیة للدول أیا كان موقعها أو حجمها أو تعدادها. الهدف األ

 مصلحة محدودة لنظام الحكم.. .٢

 علــىكنمــوذج بــارز، إذ عمــل  "رونالــد ریجــان" وهنــا تظهــر إدارة الــرئیس األمریكــي 

عبـر ثـوار الكـونترا فـي نیكـاراغوا فیمـا  األسلحةنوعیات مختلفة من قطع  إیرانمنح 

، مقابـــل ذلـــك تـــدخلت ایـــران إلطـــالق ســـراح الرهـــائن  "غیـــت بـــایران كـــونترا" عـــرف 

» ٢«األمــریكیین مــن عنـــد حــزب اهللا وملیشـــیات أمــل الشــیعیة فـــي الجنــوب اللبنـــاني

اإلدارة األمریكیــة بــذلك عــددًا مــن السیاســات األمریكیــة التــي عممتهــا  انتهكــتولقــد 

تجــزي مح إلــىوسیاســة عــدم دفــع ضــریبة  إیــران،األجهــزة المختصــة وأهمهــا عــزل 

الممثلـة  األجهزةكان محل رفض  إیرانورغم إن التعاون والتعامل مع ». ٣«الرهائن

لمصلحة الشعب ـ الكونغرس بشقیه النواب/ الشـیوخ ـ باعتبـار أنهـا تتعـارض وتهـدد 

   .مصالح الوالیات المتحدة األمریكیة 

  ب ـ الخلفیة الثقافیة للدولة : ـ 

الشخصـیة القومیـة " المعنیة فثمـة قـول بـأن  ونتاجها الشخصیة القومیة للدولة     

ومــن أمثلــة " هــي اقــوي المعــاییر التــي تحــدد أهــداف الدولــة مــن سیاســتها الخارجیــة 

ـــة للشـــعب األمریكـــي تجعـــل الهـــدف األول مـــن السیاســـة  ذلـــك.. أن الطبیعـــة المادی

                                                 
  .١٤٣ص -المصدر السابق - ١
للنش�ر والتوزی�ع، الطبع�ة الثالث��ة،  األھلی�ةم��اد، (عم�ان، ترجم�ة : م�ازن ح -تقاس�یم الق�وي  -ل�ویس فیش�ر - ٢

  .٢١٧، ص»١٩٩٤
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ـــــة  ـــــة المادی ـــــادة الرفاهی ـــــة هـــــو زی ألمریكـــــا كمـــــا أن الطبیعـــــة  واالقتصـــــادیةاألمریكی

دائمـــًا فـــي عالقاتهـــا  د هـــذا المعنـــىتمّجـــ ألمانیـــاریة للشـــعب األلمـــاني تجعـــل العســـك

الحیــاة فــي الیابــان قبــل الحــرب العالمیــة الثانیــة  أســلوب، كــذلك فــإن األخــرىبالــدول 

النظام الصارم هو الذي جعل الیابان تحاول إیجـاد هیكـل لعالقـات  علىوالذي قام 

قة وأیضًا فإن تحـول ایطالیـا فـي الحـرب القوي یكون لها فیه التفوق والسیطرة المطل

بعـض الخصـائص الكامنـة فـي  إلىآخر كان یرجع  إلىمن جانب  األولىالعالمیة 

نفســها وأهمهــا كمــا یقــال التــردد وعــدم االســتقرار وفقــدان الثقــة  اإلیطالیــةالشخصــیة 

ـــالنفس ـــ » .١«ب ـــذي یعطـــي للشخصـــیة القومّی ـــرأي ال ـــة وهـــذا ال ـــة الثقافی ة ذات الخلفی

  افتراضات بعینها تقول : ـ  علىكة هذه األهمیة یعتمد المشتر 

دولـة تجمعهـم خصـائص سـیكولوجیة مشـتركة بحیـث تجعـل  أیـةن مواطني إ .١

  لهم تكوینًا نفسیًا یختلف عن غیرهم من الشعوب. 

 إلـى األصـلیةإن الشخصیة القومیة ال تتغیر بسهولة وٕانا تؤدي خصائصها  .٢

  طویلة.  التأثیر في سلوك الدولة لفترات زمنیة

   » .٢«وأن هناك صلة مباشرة بین شخصیة األمة وأهدافها القومیة .٣

فقــد  األمریكیــةوالشخصــیة  األمریكیــةوهــذه الصــلة تبــدو بصــورة جلیــة فــي السیاســة 

فــي  واالقتصــادیةأن السیاســة األمریكیــة تغلِّــب المصــالح المادیــة  إلــى اإلشــارةســبق 

یة األمریكیة المادیة. وأصول الثقافـة عالقاتها واعتبر ذلك انعكاسًا للشخصیة القوم

ة للقـــیم المادیـــة وتعكـــس روح وثقافـــة علیـــالسیاســـیة األمریكیـــة أنهـــا تقـــنن للفردّیـــة الم

ال نجــد فــي أي دولــة مــن دول العــالم أن حــب ( األمــة، وعبــر عنهــا توكفیــل بقولــه :

لوالیـات ه فـي سـائر اعلیـه ممـا هـو علیة وتلهفًا علیفا أكثرالتملك والحیاة یبدو أمرًا 

وهـو یـري أنـه لـیس هنـاك أمریكـي یخلـو مـن اإلحسـاس بالرغبـة فـي ».  ٣«)المتحدة

 أمریكـــيالتحســـن والتقـــدم فــي أحوالـــه وظروفـــه ولــیس هنـــاك  إلــىالنهــوض والتطلـــع 

، فــالجمیع ســواء فــي ســعیهم الــدائب والــدائم مــن االزدهــارلــدوافع  االســتجابةیــرفض 
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نقول ـ فضـًال عـن الرغبـة فـي الظفـر ما یمتلكونه ـ من ثابت وم علىأجل الحصول 

  ».  ١«بالسلطة والصیت في المجتمع

ولقـــد تـــأثرت السیاســـة الخارجیـــة األمریكیـــة كثیـــرًا بهـــذا البعـــد المـــادي المتجـــذر فـــي 

مت العــالم ت مــن شــأن المــادة فــي عالقاتهــا الدولیــة وقّســالشخصــیة األمریكیــة وأعَلــ

عـن وزارة الخارجیـة األمریكیـة  ، ففـي مـذكرة صـادرةاالقتصادیةمتطلباتها  علىبناء 

وهــــي  " السیاســــة النفطیــــة والوالیــــات المتحــــدة" م، تحــــت عنــــوان ١٩٤٤فــــي ابریــــل 

الوثیقة وجوب أن تكون حریة الوصـول  أوضحت، تعالج موضوع المصادر األولیة

المصادر متكافئة للشركات األمریكیة فـي كـل مكـان وغیـر متكافئـة لغیرهـا مـن  إلى

   .الشركات

إنتــاج نصــف الكــرة الغربــي ویجــب المحافظــة  علــىالوالیــات المتحــدة  لقــد ســیطرت

وهــذا ، » ٢«هــذا الوضــع فــي حــین یجــب تنویــع الســیطرة فــي األمــاكن األخــرى علــى

ق الســـــائد حالیـــــًا وحمایـــــة وضـــــع الســـــیطرة المطَلـــــ علـــــىعنـــــي بوضـــــوح المحافظـــــة 

اإلصـرار  ىإلـاالمتیازات القائمة التي هي فـي متنـاول الوالیـات المتحـدة، باإلضـافة 

 مبــــدأ البــــاب المفتــــوح الــــذي یــــوفر فرصــــًا متســــاویة للشــــركات األمریكیــــة فــــي علــــى

 .» ٣«المناطق الجدیدة

التفــــوق  علـــىالحفـــاظ  علـــىوبالفعـــل عملـــت السیاســـة الخارجیـــة األمریكیـــة 

المساعدة بصورة مباشرة في تدعیم هـذا  أجهزتهااألمریكي، بل تدخلت  االقتصادي

ــــه وربمــــا كــــا ــــي التفــــوق وحمایت ــــرانن ف ــــ إی ــــة  "قمصــــدّ محمــــد "عهــــد ى عل ــــي بدای ف

تلـــــك  علـــــىنـــــًا نموذجــــًا بیّ  "رضـــــا بهلـــــوي" محمـــــد  ات وبعـــــد عـــــزل الشــــاهیالخمســــین

وهو زعیم حركة سیاسیة عرفـت باسـم" الجبهـة الوطنیـة"  - فرغبة مصدق ،السیاسة

فـي نهضـة  - ة المتخصصة فـي الـنفط ثـم رئـیس وزراءوكان رئیس اللجنة البرلمانیّ 

ــــه  ،وتطویرهــــاالــــبالد  ــــنفط اإلیرانــــي وطــــرد الشــــركات األجنبیــــة  ىعلــــوعمل تــــأمیم ال

الســـاعّیة لمـــوطئ قـــدم فـــي  ، تعـــارض ومصـــالح الوالیـــات المتحـــدةبریطـــانيوغالبهـــا 

    إلیرانیة.صناعة النفط ا
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ناجح مدعوم من وكالة االستخبارات األمریكیة وضـع حـدًا لهـذه  انقالبفتم 

یـــات المتحـــدة بعقـــودات ضـــخمة الي كافـــأ الو الـــذ ،»١«المحاولـــة وأعـــاد نظـــام الشـــاه

منحـــت للشـــركات األمریكیـــة أعلـــى الحصـــص، وأبـــرم عقـــودات هـــي األكبـــر لشـــراء 

، كمــا ضــغط علــى األوبــك خــالل المصــانع والشــركات األمریكیــة كــذلكالســالح مــن 

الــذي عقــد فــي طهــران  فخّفــض أســعار الــنفط العالمیــة لصــالح األســواق  اجتماعهــا

جیدة حقـًا،  أخبارنها إ :قائلة الحدث علىیفة نیویورك تایمز قت صحوعلّ  الغربیة. 

باهظــًا بالنســبة لجمیــع المهتمــین، لكــن هــذه  اإلیرانــيالــنفط  علــىوربمــا كــان النــزاع 

ـــــي ســـــبیلها  ـــــتعلم مـــــن  إذاالمســـــألة قـــــد تكـــــون اســـــتحقت كـــــل مـــــا بـــــذل ف ـــــم ال مـــــا ت

لیة تملـك اآلن وترى الصحیفة أن الدول النامیة الغنیة بالمصادر األو  ».٢«دروسها

مـــا تمـــادت فـــي  إذاهـــا دفعـــه علیصـــورة واضـــحة عـــن الـــثمن البـــاهظ الـــذي یتوجـــب 

  تعصبها الوطني.

اعتقـــدنا أن التجربـــة اإلیرانیـــة ســـوف تمنـــع قیـــام  إذاولعلنـــا نفـــرط فـــي األمـــل 

مصــــدق آخــــر فــــي دولــــة أخــــرى، لكـــــن هــــذه التجربــــة قــــد عــــززت موقــــع الزعمـــــاء 

یضـــًا ان یتأمـــل فـــي الـــدرس أالغـــرب  علـــىأن العقالنیـــین ذوي الخبـــرة البعیـــدة كمـــا 

ممــا فــي الماضــي، هــي التــي یجــب أن  أكثــراإلیرانــي.. فــإن الشــراكة فــي المســتقبل 

الغربیــة المصــنعة وبعــض الــدول األخــرى، األقــل تصــنیعًا  األمــمتحكــم العالقــة بــین 

  ».  ٣«وأمریكا الشمالیة أوربالكن الغنیة بالمصادر األولیة خارج 

   :  ستراتیجیةتصادیة االاالقج ـ المصلحة 

ملــــت الضــــرورات أفــــي نهایــــة القــــرن الثــــامن عشــــر وبدایــــة القــــرن التاســــع عشــــر، 

نبذ الصـراع داخـل القـارة  علىوربا االتفاق فیما بینها أدول  علىوالحاجات القومیة 

عـن مـدخالت إنتـاج  لفه، وذلـك بحثـاً نحو العالم الثالث ببدائیته وتخّ  اً خارج واالتجاه

وهــا عصــر الثــورة الصــناعیة، ممــا یخــدم رفاهیــة ورخــاء لتّ  اســتهلتلتــي ربــا اأو لــدعم 

نهـــائي الـــذي عایشـــته لعقـــود  بهـــا إراقـــة الـــدماء والتطـــاحن الـــالالقـــارة البیضـــاء ویجنّ 

منــاطق النفــوذ والمــواد  "م١٨٨٥ـ  ١٨٨٤مــؤتمر بــرلین "م عــل قّســتطاولــت. وبالفِّ 
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قیــــق المصــــلحة القومیــــة ت الرغبــــة فــــي تحالخــــام بــــین الــــدول المشــــاركة فیــــه. ومثّلــــ

وربـــــا لتبنــــي هــــذا االتجـــــاه فــــي سیاســـــتها أ یــــًا، دفــــعیــــة والقاریَّــــة عـــــامًال جوهرّ القطرّ 

والتســــابق نحــــو منــــاطق النفــــوذ للمــــادة  االســــتعماريالخارجیــــة. ولیتحــــول التنــــافس 

األكثــــر تنـــــاوًال فــــي العالقـــــات الدولیــــة حینهـــــا. ولــــم تكـــــن الدولــــة بســـــماتها الراهنـــــة 

وممــا ال شــك فیــه أن حجــم ، أوربــاالتخصصــي معروفــة إال فــي وتسلســلها الــوظیفي 

ــــ الــــدول وتعــــدادها الســــكانيّ  ة التــــي تتــــوزع بهــــا مواردهــــا الطبیعیــــة ومناخهــــا والكیفّی

 االجتمــــاعيتطورهــــا  علــــىلهــــا كلهــــا تــــأثیرات هامــــة  ...وطبیعــــة التضــــاریس فیهــــا

تهــــا ، وفــــي تحدیـــد احتیاجاتهــــا مـــن الــــدول األجنبیـــة وفــــي تشـــكیل نظر واالقتصـــادي

لمنـــاطق العـــالم المختلفـــة، كمـــا أن لهـــذه الظـــروف نفســـها اتصـــال وثیـــق بسیاســـاتها 

وتســاهم طبیعــة الــدول وتكوینهــا ومواردهــا بصــورة مباشــرة » ١«ة ة والدفاعّیــالعســكریّ 

غــزو  علــىالقومیــة فالطبیعـة الطبوغرافیــة للدولـة قــد تشـجعها  احتیاجاتهـافـي تحدیــد 

الـدفاع عـن  علـىز من مقـدرتها ة تعزِّ انیات طبیعیّ فر لها إمكغیرها، كما أنها قد توِّ 

ــًا فــي تلبیــة هــذه  االقتصــاديویلعــب العامــل ». ٢«أمنهــا وحــدودها دورًا هامــًا وحیوی

، وكــان ســـببًا رئیســًا للتســابق اإلمبریـــالي آنــف الذكر،خاصــة لبریطانیـــا االحتیاجــات

تـي عانـت منهـا بطبیعتها المعلومة وعدد السكان المتزاید فیها وهـي ذات المشـكلة ال

الیابــان ودفعتهــا للتوســع فــي منــاطق جنــوب شــرق آســیا فــي العقــد الثــاني مــن القــرن 

ــــوفیر حاجاتهــــا  علــــىكــــزت سیاســــتها العشــــرین ، وتمرّ  الناتجــــة عــــن  االقتصــــادیةت

عــدد كبیــر مــن المــواد األولیــة  إلــىالیابانیــة  األراضــيطبیعتهــا الجغرافیــة إذ تفتقــر 

 علــىو  ، إنتــاج الغــذاء الكــافي علــىدم مقــدرتها إضــافة لعــ» ٣«للصــناعات المحلیــة 

الثـــورة البلشـــفیة وخوفـــًا مـــن خطـــر التمـــدد  انتصـــارأثـــر التغیـــرات التـــي حـــدثت عنـــد 

ة وتحــــت الشـــیوعي، تعاونــــت الیابــــان ذات الحكــــم اإلمبراطــــوري والرغبــــات التوســــعیّ 

و خـالل بضـعة اشـهر بـین عـامي  مع المعسكر الغربيّ  االقتصادیةضغط العوامل 

ـــ  ١٩٢١ الـــدول اإلمبریالیـــة األربـــع الرئیســـة التـــي لهـــا عالقـــة  اجتمعـــت، م ١٩٢٢ـ
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 اجتمعـت ـ ـ الوالیـات المتحـدة، الیابـان وبریطانیـا العظمـى وفرنسـا األقصـىبالشـرق 

 اقتســامفــي واشــنطن فــي محاولــة منهــا إلعــادة تأكیــد مواقعهــا فــي المنطقــة وٕاجــراء 

  ».  ١«لحربجدید لممتلكاتها تبعا للتغیرات التي أتت خالل ا

للتخلـي  اضـطرت ،م١٩٤٥وبعد هزیمة الیابـان فـي الحـرب العالمیـة الثانیـة 

ــم یتخــل العنصــر   االقتصــاديعــن مســتعمراتها وفقــدت مقــدرتها العســكریة، ولكــن ل

الواقــــع تحــــت ضــــغط الحاجــــة القومیــــة عــــن صــــدارته ألجنــــدة السیاســــیة الخارجیــــة 

إرضــــاء هــــذه الحاجــــات  إلــــىالیابانیــــة، التــــي تحولــــت مــــن فــــرض القــــوة العســــكریة 

ــــان وتوســــیع مبادالتهــــا  االقتصــــادیة ــــق تطــــویر الطاقــــات الصــــناعیة للیاب عــــن طری

 ».  ٢«التجاریة مع الخارج بكل الوسائل الممكنة

لضـرورات التبـادل التجـاري  االقتصـاديأن الرغبة في التوسع  إلىونخلص 

ــكلة للمصــلحة القومیــة  وتــوفیر الغــذاء وتحقیــق الرفــاه، تعــد ضــمن الضــرورات المشِّ

حد كبیر في توجیـه  إلى، وهي عوامل مساهمة ستراتیجیةللدولة وضمن أهدافها اال

  وتحدید أولویات السیاسیة الخارجیة.

مـــا  علــىإن مقــاییس المفاضــلة بـــین أهــداف السیاســـة الخارجیــة ال تقتصـــر 

یضــًا مثــل، المــزاج السیاســي أو ضــغط الــرأي أذكرنــا، فهنــاك عناصــر أخــرى مــؤثرة 

الـــرأي العـــام والمیـــول التـــي تبـــدیها فئـــات  اتجاهـــاتیعنـــي التعبیـــر عـــن  العـــام، وهـــو

ولكنــا ». ٣«الشــعب المختلفــة تجــاه سیاســة خارجیــة محــددة فــي وقــت مــن األوقــات 

ـــأثیر بطـــ ـــه ت ـــر إال أن ، وفـــي ئ نجـــد ان المـــزاج السیاســـي القـــومي رغـــم تـــأثیره الكبی

ورة سیاســــیة فــــي صــــ كل هــــذا الضــــغط القــــومي الـــداخليّ حـــاالت عدیــــدة قــــد ال یتّشـــ

ـــــة فاعلـــــة. للحـــــس العـــــام تتفـــــاوت بـــــین النظـــــام  االســـــتجابةكمـــــا أن درجـــــة  خارجی

فیــه بــرأي الجمــاهیر عنــه فــي النظــام  االهتمــامالــذي یرتفــع  الشــورىالــدیمقراطي أو 

حـد مـا فـي  مة لرأي المواطن، ویحصـر األمـر إلـىحیث ال قی الشمولي الدیكتاتوريّ 

  ة. أو أولیغارشیّ صفوة حاكمة قد تكون عسكریة أو ملكیة 

                                                 
  .١٣ھالیداي/ ماكورمان، مصدر سابق ص - ١
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  .١٧٨ص -مصدر سابق -مقلد  - ٣
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كذلك تلعب مقومات القوة التي تملكها الوحدة الدولیـة دورًا هامـًا فـي التـأثیر 

حد كبیـر فـي األسـلوب  إلىسیاستها الخارجیة، كما أن ثقافتها السیاسیة تؤثر  على

الذي تتخذه في توظیف قوتهـا، وتلعـب اإلمكانیـات المتاحـة لمصـادر القـوة الظـاهرة 

النهج المتبنى في سیاسـة الوحـدة الدولیـة المعنیـة بـل  ًا وحیویًا فيوالكامنة دورًا كبیر 

  ».  ١«اإلطالق علىالمعاییر أهمیة  أكثرعد أحیانًا تُ 

ویعتبـــــر النظـــــام السیاســـــي الســـــائد فـــــي الوحـــــدة الدولیـــــة المعنیـــــة بمكوناتـــــه 

خیارتهـــا. وتـــؤثر الثقافـــة السیاســـیة فـــي النظـــام  علـــىحـــد بعیـــد  إلـــىالمتعـــددة مـــؤثرًا 

خالصــــة الخبـــرات الجماعیــــة للمجتمــــع الـــذي یحتــــوي النظــــام  باعتبارهــــاســـي، السیا

معرفـــة أهـــداف  علـــىالسیاســـي ضـــمن مكوناتـــه. ومـــن ثـــم تســـاعد الثقافـــة السیاســـة 

المجتمع وقیمه وسلوكه ولكل نظام سیاسي شكل بنیاني، غالبًا ما یتحدد فـي إطـار 

لتحقیـــق  یســـعىة وتختلـــف الغایـــات الفرعیـــة لكـــل نظـــام، ولكنـــه عامـــ». ٢«الدســـتور

ا، مـن منطلـق وجهـة نظـره العقدیـة، وكـل نظـام سیاسـي یشـتمل علیـمصالح الدولـة ال

  ».  ٣«الحكومات واألحزاب وجماعات الضغط والمصالح على

كمـــا یلعـــب النســـق الـــدولي المـــتحكم فـــي العالقـــات الدولیـــة وصـــالت الـــدول 

ة الخارجیــة للــدول البینیــة دورًا هامــًا فــي عملیــة تحدیــد األهــداف القومیــة فــي السیاســ

الموقـــع الجغرافـــي وأهمیتـــه المعلومـــة، وتمتـــع الوحـــدة الدولیـــة  إلـــى، باإلضـــافة »٤«

جــذر حاكمــة أو كونهــا هــي نفســها  علــىهــا، أو علی احتوائهــاو اســتراتیجیة أبمواقــع 

جزیرة، وتأثیر األقلیات ونفـوذ بعضـها. كـل هـذه العناصـر لهـا أهمیتهـا وانعكاسـاتها 

مـــا یلـــي هـــذه  علـــىســـة الخارجیـــة بصـــورة عامـــة، ولكنـــا ركزنـــا السیا علـــىالمتفاوتـــة 

منها وتوسـعنا فیـه. وبعـض العناصـر اعتبرناهـا مـن المعلـوم بالضـرورة فـي  الدراسة

مجــال العلــوم السیاســیة والعالقــات الدولیــة. ومــا أوردنــاه مــن تلــك المقــاییس یتمتــع 

ذات الوقـت لـه  باألهمیة التي توافرت لألخریات في مجال السیاسة الخارجیة، وفي

  عالقة مباشرة بالثقافة السیاسیة. 

                                                 
  . ١٤٩المصدر السابق،  - ١
الق��اھرة، ع��الم «، عل��وم السیاس��یة : دراس��ة ف��ي األص��ول والنظری��ات والتطبی��قالمحم��د عل��ي الع��ویني،  - ٢

  . .٤٧، ص»١٩٨٨الكتب، الطبعة األولى، 
  .٥٩المصدر السابق، ص - ٣
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  الفصل الرابع

  

  ةیَّ ریكّیة األمیاسة الخارجالسّ 

  لوك والممارسةالسّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المبحث األول

  سیاسة العزلة المجیدة أو بناء الذات 

و الفتـًا للنظـر لم تكن السیاسة الخارجیـة للوالیـات المتحـدة موضـوعًا مهمـًا أ

في تاریخ العالم خالل القرن التاسع عشر، وبدت أمریكا غیر معنیة بما هـو خـارج 

حـــدودها خـــال التجـــارة، ولـــم یكـــن لـــدیها قـــوات عســـكریة تمكنهـــا مـــن خـــوض غمـــار 

بسـط  علـىحینها. ورغـم ذلـك كانـت حریصـة  اإلمبریاليالصراع الدولي ذو الطابع 

البعیـــد، حیـــث أمریكـــا الشـــمالیة والجنوبیـــة، جیرانهـــا فـــي طـــرف العـــالم  علـــىنفوذهـــا 

الـــرواد جنوبـــًا وغربـــًا وهمیوســـعون الـــبالد دون هـــوادة وینتهكـــون بـــین الحـــین  فاتجـــه
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أســبانیا وكنــدا والمكســیك.. كمــا أن الــدیمقراطیین األمــریكیین كــانوا  أراضــيواآلخــر 

  ».  ١«الالتینیة أمریكایعلنون في الغالب تعاطفهم مع أخوتهم في 

السیاسة الخارجّیة األمریكیة بمراحل عدة منذ ذلك الحین والسمة  تولقد مرّ 

مصـالح الوالیـات  علـىالجامعة بین هذه المراحل المتعاقبة أنهـا جمیعـًا قُـررت بنـاء 

مصـــالحها المادیـــة تعلـــو  والتجـــارة الدولیـــة ألن االقتصـــادا فـــي مجـــال علیـــالمتحـــدة ال

ئیســــة للثقافــــة السیاســــیة وكــــان لكــــل مــــن المكونــــات الر » ٢«آخــــر اعتبــــارأي  ىعلــــ

المراحـــــل  علـــــىاألمریكیـــــة الرأســـــمالیة والمســـــیحیة والدیمقراطیـــــة تأثیرهـــــا المالحـــــظ 

المتعاقبــة للسیاســة الخارجیــة األمریكیــة، وٕان تفاوتــت درجــة ذلــك األثــر مــن مرحلــة 

ألخــرى. بــل حتــى العناصــر المــؤثرة كــان هنالــك تبــاین واضــح فــي قوتهــا التأثیریــة، 

  أثرًا من غیره. فبعضها أقوى وأدوم 

مـن انجلتـرا وتواضـعت  اسـتقاللهات الوالیات الثالثة عشرة التـي انتزعـت مثلّ 

نظـــام حكـــم جمهـــوري، یجمعهـــا فـــي دولـــة موحـــدة أول جمهوریـــة فـــي التـــاریخ  علـــى

 The "السیاســي المعاصــر. وقــد كــان الكاتــب تومــاس بــین بمؤلفــه اإلدراك العــام

Common Sense  "نظـــام  علـــىحملـــة ضـــاریة  األب الروحـــي لهـــا، حـــین شـــن

الملكیــــــة الوراثیــــــة الحاكمــــــة للــــــدنیا الجدیــــــدة باعتبارهــــــا إحــــــدى مســــــتعمرات التــــــاج 

 األوغــــادمینــــًا أجــــدى للمجتمــــع مــــن كــــل إنســــانًا أإن » : «بــــین«البریطــــاني، وقــــال 

مرحلــة حاســمة فــي "  The Common Sense" المتــوجین فــي التــاریخ وشــكل 

بوسـطن  إنـزال قـوات مـن المرتزقـة فـي مینـاءالفكر السیاسي األمریكي، الذي جعلـه 

م یتخـــذ موقفـــًا أكثـــر حـــدة حیـــث اتضـــح أن البریطـــانیین یقـــودون خطـــة ١٧٦٨عـــام 

والــدیني األمریكــي، عبــر عنــه جــورج واشــنطن بقولــه  االقتصــاديلتــدمیر االســتقالل 

نــا علیإن الحكومــة البریطانیــة تســعي عبــر كــل أنــواع التفــنن واالســتبداد ألن تطبــق 

بوجـــودي أن هنـــاك خطـــة منتظمـــة  عبودیـــة، وأنـــي مقتنـــع تمامـــا كاقتنـــاعيأصـــفاد ال

، وكانـت قـوانین التجـارة التـي فرضـتها بریطانیـا لصـالحها »٣«نـاعلیوثابتـة لتطبیقهـا 

ـــــین الطـــــرفین وخـــــاض  ـــــي الحـــــروب ب ضـــــد المســـــتوطنین هـــــي الســـــبب المباشـــــر ف
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التـي تـم  م ،١٧٧٥بنكـر هیـل  األمریكیون عدة معارك ضد انجلترا، أشهرها معركة

االســتقالل عــن التــاج  إعــالنلهــم النصــر فیهــا. وبعــد سلســلة مــن األحــداث، كــان 

ـــىالبریطـــاني بتوقیـــع هـــذه الوالیـــات   وثیقـــة االســـتقالل التاریخیـــة والتـــي صـــاغها عل

  ».   ١«م.١٧٧٦ولیامزبرج في یولیو في  وتلیت الوثیقة في "توماس جیفرسون"

لــروحهم الجــادة  ب األمریكــي، وذلــكل اإلنجلیــز دون غیــرهم طبیعــة الشــعلقــد شــكّ  

مالیــین المهــاجرین الــذین ســوف یتــدفقون  علــىالممتلئــة حیویــة. ومــن ثــم كــان لزامــًا 

أمریكـــــا فـــــي القـــــرون التالیـــــة، أن یمـــــروا بتلـــــك المصـــــفاة التـــــي أقامهـــــا أولئـــــك  إلـــــى

الســاحل الشــرقي، وأن ینزعــوا عــن أنفســهم كــل أثــر ألوربــا  علــىالمهــاجرون األوائــل 

لمــًا جدیــدًا ولــدت روحــه فــي القــرن الســابع عشــر ونضــجت واســتوت فــي لیــدخلوا عا

ــــنفس "بنیــــامین فــــرانكلین" وبظهــــور». ٢«القــــرن العشــــرین ،وهــــو رمــــز حــــي بــــدأت ال

واتســمت هــذه الــنفس بأنهــا عملیــة،  ، األمریكیــة تحــرر نفســها مــن شــرنقتها األوربیــة

ین أصـحاب العـزائم وهنا أیضًا نلمس العالقـة المباشـرة بـین اآلبـاء والحجـاج المكتئبـ

سـلوك  إلـىفـرانكلین المتشـكك، الـذي یمثـل تحـول التعصـب الـدیني  الحدیدیـة، وبـین

 النفعیـة أو البرغماتیـة وصـار لزامـاً  مثالي وكانت هـذه العالقـة المباشـرة هـي مـذهب

  ».  ٣«: هل هو صالح؟ هل هو نافعباالختبار التاليأن یقاس كل إنتاج 

ـــم ت ـــإنجلترا ورغـــم نیلهـــا اســـتقاللها عنـــوة ل قطـــع الوالیـــات المتحـــدة صـــالتها ب

الـذي یعـد  "جـون كوینسـي" . ولم تكن لها سیاسـة محـددة تجاههـا حتـى ظهـر وأوربا

المفكر األهم في مجـال السیاسـة الخارجّیـة إبـان القـرن التاسـع عشـر، واسـتطاع أن 

آدمـــز ســـكرتیرًا لوالـــده الـــرئیس، ثـــم  وكـــان» ٤«یعمـــل كـــوزیر خارجیـــة ورئـــیس دولـــة

 لموفـــد الحكومـــة األمریكیـــة لـــدیكاترین العظیمـــة ملكـــة روســـیا، ورافـــق والـــدهســـكرتیر 

فــــي بــــاریس حــــول  "جیفرســــون"و "فــــرانكلین" و "جــــون آدمــــز األب"عنــــدما تفــــاوض 

المعاهــــــدات األمریكیــــــة الفرنســــــیة وكــــــان یتحــــــدث الالتینیــــــة والفرنســــــیة والهولندیــــــة 

كـون واحـدًا مـن األمـریكیین والیونانیة بطالقة مع معرفته باألسبانیة وهـذا مـا أهلـه لی

                                                 
الق��اھرة، مؤسس��ة س��جل «ترجم��ة : كم��ال ی��ونس،  أص��ول السیاس��ات األمریكی��ة،رس��تن، دانی��ال .ج. بو - ١

  ٧٤، ص»١٩٨٤العرب، 
  .٦٢/٨٣دي رینكور، مصدر سابق، ص - ٢
  . المصدر السابق - ٣
  ١٠٨مصدر سابق،  -كروندون  - ٤
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مخاطبة السیاسیین المتنفذین بلغاتهم، والتحـاور  علىالقلة في ذلك الوقت القادرین 

وهــذا االتصــال والمعرفــة بأوربــا حــددا إطــار نظریتــه للتعامــل الخــارجي ». ١«معهــم

دًا تورطــًا مباشــرًا فــي أي نزاعــات أبــآال تتــورط بــالده  علــىرأیــه بثبــات  اســتقر حیــث

  ».  ٢«أوربیة

جــون " منصــب الرئاســة ووافقتــه أفكــار یتــولى "جــورج واشــنطن" حینهــا كــان 

"  الــــذي یبــــدو أنــــه لعــــب دورًا مــــا فــــي صــــیاغة خطــــاب الــــوداع الــــذي ألقــــاه "آدمــــز

ن أمریكــا أنهــا لــن تتــدخل فــي الشــئو فیــه  أعلنــتوهــو البیــان الشــهیر الــذي  "واشــنطن

النشــــطة ودخلــــت فــــي األوربیــــة ولكنهــــا رغــــم ذلــــك اســــتمرت فــــي حركتهــــا التجاریــــة 

مشـــاكل الحـــدود وحقـــوق  بســـبب اانجلتـــر نزاعـــات مســـلحة ألجلهـــا، كـــان أولهـــا ضـــد 

الصـــید فـــي البحـــر ودیـــون التجـــار اإلنجلیـــز، والمنافســـة التجاریـــة فـــي جـــزر الهنـــد 

ـــىالبـــواخر اإلنجلیزیـــة واإلبقـــاء  علـــىأمریكـــا  إلـــىالغربیـــة، وأجـــور نقـــل الرقیـــق   عل

الحـرب  إلـىالبحیرات العظمـى ممـا كـاد یـؤدي  علىالمعاقل ومحطات تجارة الفراء 

  .  »٣«م١٨١٢م، وتجنبتها بصعوبة بالغة وأن عجزت عن ذلك عام ١٧٩٤عام 

ــــ ت أمریكــــا بعیــــدة عــــن الصــــراع األوربــــي والتنــــافس الــــدولي، مــــا لــــم تتعــــرض وظّل

أن األمـریكتین ضـمن مصـالحها كـذلك، وأولـت عنایــة  واعتبـرتمصـالحها للخطـر، 

 االســــتعمارعــــن  االســــتقاللنیــــة التــــي كانــــت دولهــــا حدیثــــة خاصــــة ألمریكــــا الالتی

م، نتیجــة لقــرار البابــا الــذي قضــى بتقســیم ١٤٩٤هــا منــذ علیاألســباني الــذي ســیطر 

النظــام حینهــا  الجغرافیــة بــین قطبــيّ  االستكشــافیةمنــاطق النفــوذ ومجــال المحــاوالت 

ــذلك القــرار  إلــىاألســباني  نشــاط االســتعمار اتجــه وهمــا أســبانیا والبرتغــال. وتبعــًا ل

 یــد علــىولــم تتحــرر أمریكــا الالتینیــة إال فــي القــرن الســادس عشــر » ٤«األمــریكتین

ـــار" ـــات المتحـــدة،  "ســـیمون بولیف ـــأثرًا بجارتهـــا الوالی ـــت دولهـــا االســـتقالل ت حیـــث نال

وتعاطف آدمز شأنه شأن الكثیـر مـن األمـریكیین مـع جهـود أمریكـا الالتینیـة للسـیر 

  ».   ٥«یكي...خطى االستقالل األمر  على

                                                 
  .١٠٨المصدر السابق، ص - ١
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ـــدویالت الالتینیـــة عـــن نفوذهـــا وســـاندتها أوربـــا،  ـــم تقبـــل أســـبانیا بخـــروج ال ل

ومسـاعدتها  أسـبانیادعـم  إلـىالمجتمـع األوربـي  اتجـاه "متـرنخ" وقررت وفقًا لسیاسـة

نفوذها في أمریكا الالتینیة وأعلنت ذلك من خالل مـا عـرف بـالحلف  استعادة على

برسـالة بهـذا  "كـاننج" جلترا وبعث وزیر خارجیتهااألمر الذي رفضته إن» ١«المقدس

تساند إنجلترا وأمریكا أمـام دول الحلـف المقـدس، وضـد عـودة النفـوذ  المعنى، طالباً 

بقیـــــام الجمهوریـــــات  اعترفـــــت ولـــــم تكـــــن إنجلتـــــرا قـــــد ،األســـــباني ألمریكـــــا الالتینیـــــة

ة وهـو مـا یهـدد الالتینیة، مما یعني أنه قد یكون لدیها أطماعًا مستقبلیة فـي المنطقـ

ورفـــض آدمـــز، وزیـــر الخارجیـــة حینهـــا عـــرض التحـــالف  ،الوالیـــات المتحـــدة الحقـــاً 

ألن تحالفًا كهذا سیجعل إنجلتـرا هـي المسـیطرة بالتأكیـد فیمـا سـتبدو أمریكـا  المقترح

وهـــو یعلـــم أن بـــالده ضـــعیفة عســـكریًا  » ٢«أمـــام العـــالم عـــاجزة وغیـــر ذات أهمیـــة،

 » ٣«ء ســوى الــدعم المعنــوي فــي حالــة الحــربولیســت فــي موقــف لتقــدیم أي شــي

 "جیفرســـــون" ن الســـــابقینرئیســـــ، معارضـــــا رأي ال"مـــــونرو"  الـــــرئیس علـــــىوضـــــغط 

یــه بتجنــب التــدخالت أواعتبرهــا فرصــة إلنــزال ر  "كــاننج" بالتعــاون مــع "مادیســون"و

وكــان  ، حیـز التطبیــق مـع حــق الـدفاع عــن مصـالح الوالیــات المتحـدة إلــىاألوربیـة 

دیســمبر  ٢فــي رســالته الســنویة للكــونجرس فــي  "جــیمس مــونرو"  ئیسأن أعلــن الــر 

وى األوربیــة للتــدخل فــي شــؤون ـ، الوقــوف ضــد أیــة محاولــة مــن جانــب القــم١٨٢٣

. وفــي محاولــة حازمــة إلبعــاد أوربــا عــن أمریكــا الالتینیــة » ٤«نصــف الكــرة الغربــي

ا القبیــل مــن هــذ إجــراءأن الوالیــات المتحــدة تعــد أي  علــى "تصــریح مــونرو" نــص 

 الـذي یـرى "مبـدأ مـونرو "باسم وعرفت هذه الوثیقة تاریخیاً  غیر ودي تجاهها إجراء

أمریكــا الالتینیــة وهــو عــن بــي و ور إال لیحجــب النفــوذ األ أنــه لــم یعلــن "هـــ.ل.فیشر"

  ، وابرز نقاط مبدأ مونرو، هي : ــ » ٥«خالص اقتصادينفوذ 
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مســتوطنات  تنشــئأال  یــةاألوربالقــوى  علـىوقـف االســتعمار، ممــا یعنــي أن  .١

مستوطنات كانت في ذلك الوقت تحـت  علىالجدید، أو تستولي  جدیدة في العالم 

  أخرى.  أوربیةسیطرة دول 

مـا  األوربیـةلـن تتـدخل فـي النزاعـات  أمریكاالعزلة عن أوربا، مما یعني أن  .٢

  لم تتعرض مصالحها الحیویة للخطر المباشر. 

یعنــي ان الوالیــات المتحــدة  التینیــة، ممــافــي أمریكــا ال األوربــيدم التــدخل عــ .٣

تـــدخلت أي دولـــة أوربیـــة فـــي شـــؤون الـــدول  إذاســـتعتبر مصـــالحها عرضـــة للخطـــر 

  الجنوب منها.  إلىالواقعة 

صــیغت بعبــارات بســیطة ولــم تكــن قابلــة للتطبیــق الفــوري،  ومــع أن هــذه الوثیقــة قــد

 أفضـلأنه  أمریكا أنها بیان أساسي حول ما ترى علىفقد دخلت التاریخ األمریكي 

». ١«ل الموقــف األمریكــي األساســي حتــى الحــرب العالمیــة الثانیــةلهــا، وبقیــت تمّثــ

األمریكیـة مسـاندة لهـا، خاصـة حـین أن الخطـوة  إلـىواعتبرت دول أمریكا الالتینیة 

 كانــــت، رغبــــات أمریكیــــة فیهــــا ولــــم یبــــد أطماعــــا فیهــــا إلــــىن اإلعــــالن لــــم یشــــر وأ

ولكـن بعـد أن خاضـت معاركهـا ضـد ». ٢«یفة عسـكریاً الوالیات المتحدة حینها ضـع

م، وخوضـها لحـرب ضـد المكسـیك فـي عـام ١٨٤٥تكساس وضمتها إلیها في عـام 

 ضم كوبا التي كانت تحت سیطرة إنجلترا، كـل هـذالوسعیها ومحاوالتها ، م ١٨٤٦

مشــــاعرها تتغیــــر تجــــاه جارتهــــا  الالتینیــــة ترتــــاب، حیــــث أخــــذت أمریكــــاجعــــل دول 

  ».  ٣«الشمالي قهذا العمالدأت الشكوك تنتابها من اتجاهات الشمالیة وب

تأكـدت هــذه الشـكوك بصــفقة قنـاة بنمــا، التـي نشــبت حینمـا أثــارت جمهوریــة 

بشأن القناة المقترحة عبـر بـرزخ بنمـا، التـي ستسـهل  االعتراضاتكولومبیا، بعض 

انســـیاب  امـــر الوصـــول لكافـــة دول أمریكـــا الالتینیـــة والجنوبیـــة، وتیســـر لألمـــریكیین

المواد األولیة من تلك الـدول للوالیـات المتحـدة التـي سـتتمكن مـن فـتح أسـواق أكبـر 

تلـك الـدول  ٕالـىوأقرب لمنتجاتها، وعبر مشـروع القنـاة سـتقلل مـن تكلفـة النقـل مـن و 

 األطلســـيكانـــت أهمیتهـــا شــدیدة بالنســـبة لنقـــل الســفن بـــین المحیطـــین  واألســواق إذ
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وقـد ». ١«سیلة للنقـل خصوصـًا لألحمـال الكبـرىوالهادي، ... وهي توفر أرخص و 

القنــــاة وحمایتهــــا، األمــــر الــــذي ســــیكفل لهــــا  علــــىاشــــترط المقتــــرح إشــــراف أمریكــــا 

دول القـــارة ومنـــع التـــدخالت األجنبیـــة فیهـــا وبالتـــالي إبعـــاد  ىعلـــالســـیطرة المباشـــرة 

 ادیةاالقتصـتحـت السـیطرة  الدولیـة ووقوعهـا كلیـاً  االقتصادیةالمنطقة عن المنافسة 

 موقــف كولومبیــا بــأن نــدد بساســتها ونعــت قادتهــا بــأنهم "روزفلــت" جابــه ، األمریكیــة

ــــــة فــــــي بوغوتــــــا،  ــــــات الصــــــغیرة الحقیــــــرة الكائن ــــــك المخلوق قطــــــاع طــــــرق  وأنهــــــمتل

عــــدل أ«ییـــدًا لشــــق القنــــاة وصـــفها بأنهــــا، وحینمــــا ثـــار أهــــالي بنمــــا تأ» ٢«عـــاجزین

، وتــم فصــل بنمــا »٣«ندة الثــوارصــدق ثــورة، وســارع بإرســال قواتــه البحریــة لمســاأو 

عــن كولومبیــا وٕاعالنهــا دولــة مســتقلة واعترفــت الوالیــات المتحــدة بهــا بعــد ســاعتین 

من مولدها العسیر، وعقدت معها معاهدة نالت بموجبها األرض التي طلبتها لشـق 

وذلـــك مقابـــل عشـــرة مالیـــین دوالر تـــدفعها مقـــدمًا لبنمـــا وٕایجـــار ســـنوي وبنـــاء  القنـــاة

بعـد عشـر ، م ١٩٢٣الفـور وٕانتهـى حفرهـا سـنة  علـىفي حفـر القنـاة  أذلك بد على

المشروع نجحت الوالیات المتحدة في إقامـة أول  إنجازومع  سنوات من بدء الحفر

ــاة وحــین رفــض الكــونغرس  قاعــدة عســكریة لهــا خــارج أراضــیها بــدعوى حمایــة القن

ر عـن نـاة وعبَّـرض كولومبیـا لشـق القى جـزء مـن أعلـأسلوبه العنیف في االستیالء 

 بـر فصـله لجـزء مـن دولـة تحقیقـًا لمآربـه رداستنكاره لسلوكه فـي معالجـة القضـیة عَ 

  ».   ٤«روزفلت قائًال : (لقد أخذت منطقة القناة ولندع الكونغرس یتناقش)

  هل كانت عزلة أم سیاسة اضطراریة : ــ 

خاصـة  اوأوربـرغم تبني الوالیات المتحدة لسیاسة العزلة عن العالم عمومًا، 

أن عزلتهــــا كانــــت نســــبیة وأنهــــا كانــــت  ىیشــــیر إلــــإال أن تــــاریخ الوالیــــات المتحــــدة 

، ١٨١٢، منــذ »٥«القــوة اســتخدامتتحــرك بإیجابیــة لحمایــة مصــالحها بمــا فــي ذلــك 

أن معظـــم  داألولـــى نجـــ، وحتـــى الحــرب العالمیـــة ١٨٢٣وبعــد إعـــالن مبـــدأ مـــونرو 

                                                 
األمریكیة في السبعینیات والثمانینات وحتى س�نة  ستراتیجیةللغد : اال استراتیجیةھانسون.و. وبالدوین،  - ١

  . ١٨ص ،»١٩٧٢القاھرة، المكتبة األنجلو مصریة، «ترجمة : محمود خیري بنونة،  ،٢٠٠٠
  .٢٨٤دي رینكور، مصدر سابق، ص - ٢
  المصدر السابق. - ٣
  . ٢٧٨المصدر السابق، ص - ٤
الخرط�وم، مرك�ز الدراس�ات «، ٤، الع�دد اس�تراتیجیة، دراس�ات السیاس�ة الخارجی�ةحسن حاج عل�ي، د.  - ٥

  .٥٣، ص»١٩٩٥/أغسطس، ستراتیجیةاال
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القـــــوة ضـــــد بلـــــد  باســـــتخدامهـــــددوا ا القـــــوة أو الرؤســـــاء األمـــــریكیین، أمـــــا اســـــتخدمو 

  ».  ١«أجنبي

ولقــد تعــددت التــدخالت األمریكیــة فــي قضــایا هــي خــارج حــدودها القطریــة، 

وتتعلـــق بـــدول أخـــرى، بصـــورة منافیـــة لمبـــدأ العزلـــة المعلنـــة، وللتـــدخل فـــي الشـــؤون 

قــدیم  دبأنــه تقلیــالدولیــة تــاریخ قــدیم فــي السیاســة الخارجیــة األمریكیــة حتــى وصــف 

بــدأ مــع ثالــث الرؤســاء األمــریكیین " تومــاس جیفرســون" الرجــل الــذي  ،»٢«وراســخ 

صـــاغ وثیقـــة إعـــالن االســـتقالل األمریكـــي، فقـــد أرســـل قـــوة حتـــى ســـواحل طـــرابلس 

الغرب لمحاربة القراصنة البرابرة كما نجـد أن قریـة كواالبـاتو فـي سـومطرة  قصـفت 

جاكســـون "عـــام  وأحرقـــت مـــن قبـــل القـــوات األمریكیـــة التـــي بعثهـــا الـــرئیس " أنـــدرو

م، وهوجمــت ســواحل لیبریــا مــرتین مــن قبــل مشــاة البحریــة األمریكیــة، كانــت ١٨٤٣

م، هاجمـت ١٨٤٤م، لحمایة المصالح التجاریة األمریكیة وفـي ١٨٦٠أخراهما في 

قـدنقارد " لحمایـة األمـریكیین وعـادوا مـرة أخـرى بعـد اثنتـي عشـرة ذات القوات قریة "

ـــة الصـــینیین، وفـــي  ـــتم، ١٨٧١عامـــا لمحارب ـــین فـــي  واحتل ـــة قلعت ـــوات األمریكی الق

ــــد " مهاجمــــة ســــفینة أمریكیــــة، ولقــــد أمــــر  علــــىكوریــــا كــــرد  ــــري" القائ كودومــــور بی

ــــم ترضــــخ بفــــتح أبوابهــــا للتجــــارة وٕاقامــــة  إذاالعســــكري الشــــهیر بمهاجمــــة الیابــــان  ل

  ».   ٣«عالقات دبلوماسیة مع أمریكا.

یــــة خــــالل الحقبــــة التــــي وتــــم تأســــیس األســــاطیل الحربیــــة والتجاریــــة األمریك

 األسـاطیلیعرف أن الوالیات المتحدة قد تبنـت أثناءهـا سیاسـة العزلـة، وكانـت تلـك 

مقســــمة بحیــــث تشــــمل بحــــار العــــالم المختلفــــة، وحیثمــــا ینبغــــي ان تمتــــد المصــــالح 

، أي قبــل إعــالن مــونرو بعــام واحــد إنشــاء ١٨٢٢التجاریــة األمریكیــة، وشــهد عــام 

م، بعــد اإلعــالن بــأعوام ثالثــة ١٨٢٦یفیكي، وتبعــه عــام فیلــق الهنــد الغربیــة والباســ

، ١٨٣٥بإنشــاء فیلــق جنــوب األطلنطــي، بینمــا جعــل للهنــد الشــرقیة فیلــق فــي عــام 

                                                 
1  - Walter Russel Meal, The American Foreign Policy Tradition World Policy 
Journal ، 
Volll, No.4 (winter. 1994/95), P.10 
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المالحــظ فــي هــذه األســاطیل هــو أنهــا شــملت » ١. «١٨٤٣أعقبــه الفیلــق األفریقــي 

الم، أركان المعمورة، ومن ثم یتبـین أن الوالیـات المتحـدة كانـت حاضـرة فـي كـل العـ

كافـــة أمـــوره ومســـتعدة للتـــدخل بـــل وتتـــدخل إن اســـتدعت مصـــالحها  علـــىومطلعـــة 

ذلــك. وظلــت ترنــو للعــالم الخــارجي، مــن خــالل المشــاركة فــي القضــایا ذات الطــابع 

  مع سیاسة العزلة المعلنة من قبلها، طوال تلك الفترة.  یتنافى، بما االقتصادي

، التــي »٢«١٩١٩/یونیــو/٢٨فــي فرســاي  اتفاقیــةولعــل أبــرز مشــاركاتها بــدت بعــد 

كان الطرف القـوي فیهـا ممـثال فـي " جـورج كلیمنصـو" رئـیس الحكومـة الفرنسـیة و" 

هــذه  علــىلویــد جــورج" رئــیس وزراء بریطانیــا، بینمــا ألمانیــا طرفهــا الضــعیف وبنــاء 

االتفاقیــة التــي شــاركت أمیركــا فــي إبرامهــا عبــر مــؤتمر صــلح أوربــي، كونــت لجنــة 

ما زالـت  األلماني، فأمریكا باالقتصادحدید التعویضات والنهوض لتسویة الدیون وت

األوربــي حیــث لــرأس  االقتصــادتــرى أن قضــیة الســالم تعنیهــا، كمــا یعنیهــا ســالمة 

المال األمریكي مجال لالستثمار، وللتجارة األمریكیـة مسـار للـرواج ووجـدت البـدیل 

یتنــاقض ومبــدأ العزلــة  الدولیــة لنــزع الســالح وتجنــب الحــرب بمــا ال االتفاقیــاتفــي 

اســــم  علــــىوســــمیت اللجنــــة تلـــك بلجنــــة " دوز " » ٣«یـــةلوالحیـــاد فــــي الشــــؤون الدو 

ا علیـاألمریكي " تشارلز ج.دوز"  الذي رأسها، وكانت كلمة الوالیات المتحدة هـي ال

میثــاق بــاریس  علــىوخرقــت عزلتهــا حینمــا وقعــت ». ٤«دون شــریك فــي لجنــة دوز

الــــذي یــــدین الحــــرب ، وكــــان األمــــر » ٥«كیلــــوج" -میثــــاق "بریــــان  باســــمالمشــــتهر 

ـــع كانـــت  مشـــاركة فـــي السیاســـة الدولیـــة ، وبینمـــا ذات المیثـــاق المـــدین للحـــرب یوّق

جنودهــا تحتــل ثغــور نیكــاراغوا وهــي رغــم صــغر حجمهــا كانــت عضــوًا فــي عصــبة 

  ».  ٦«األمم

                                                 
١ - ibid, P.12.  
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 ألسـبابكانت مشـاركة الوالیـات المتحـدة فـي نهایـة الحـرب العالمیـة األولـى 

لحیة ومفارقـــة فـــي حقیقتهـــا لمبـــدأ العزلـــة المعلنـــة، فـــاألمریكیون كمـــا وصـــفهم " مصـــ

ممـا تحكمـه نزعـة  أكثـرجون جلبرث " شـعب تحكمـه المنفعـة والواقـع العملـي القـائم 

یوتوبّیـــة لعلهـــا طارئـــة أو أنهـــا رد فعـــل لـــواقعهم العملـــي الصـــارم أو هـــي مـــن قبیـــل 

ألمریكـــــي وازدهـــــر مـــــن الحـــــرب ا االقتصـــــاد اســـــتفادلقـــــد ». ١«الحنـــــین االجتمـــــاعي

ـــاألوربیـــة، فقـــد جـــاءت الحـــرب فأضـــفت الخیـــر  األمریكـــي وأنقـــذت  االقتصـــاد ىعل

المحاصــــیل الزراعیــــة مــــن كســــاد حــــاد كانــــت تعانیــــه وكــــذلك فــــي ســــنوات مــــا قبــــل 

المنتجـــات الزراعیـــة والحیوانیـــة األمریكیـــة وكـــذلك  علـــى، فـــزاد الطلـــب »٢«الحـــرب

الصــــــناعة، ورغــــــم حــــــرب  وازدهــــــرت، صــــــناعة األســــــلحة مــــــن قبــــــل دول الحلفــــــاء

لهـــا وتضـــرر منهـــا  ئضـــد ســـفن المعســـكر المنـــاو  ألمانیـــاالغواصـــات التـــي شـــنتها 

م " ، ١٩١٥/مـایو ٧األمریكیون خاصة في حادث الباخرة البریطانیة " لوزیتانا في 

وغــرق قرابــة المــائتین مــن ركابهــا إال أن الوالیــات المتحــدة لــم تتــدخل فــي الحــرب، 

في أّوجها بانتخابات الرئاسة لدورة ثانیة، وذكـر أن مسـاندة الـرأي  وفاز " ویلسون" 

العــام األمریكــي لــه كانــت ألنــه أبقــى الــبالد بعیــدًا عــن الحــرب وبقــى یحــذِّر الشــعب 

  ».  ٣«األمریكي من ویالتها 

لعـب دورًا حاسـمًا فـي تجنبهـا لوالیـات الحـرب  ألمریكـاولعل البعد الجغرافـي 

وبـدا م. ١٩١٥األلمانیة لتشمل السفن األمریكیة في ولكن امتدت حرب الغواصات 

تــداعب بعــض دول أمریكــا الالتینیــة  ألمانیــاخــذت "الخطــر األلمــاني یقتــرب حــین أ

مساندة المكسیك الجارة المباشـرة للوالیـات  على، وبالفعل حصلت »٤"«إلیهاوتتودد 

یـــــل /أبر ٦المتحـــــدة . حینئـــــذ أعلنـــــت أمریكـــــا نبـــــذها للحیـــــاد ودخولهـــــا الحـــــرب فـــــي 

م، مساندة للحلفـاء، تحـت دعـوى أنـه "عنـدما نشـبت الحـرب العالمیـة األولـى ١٩١٧

، وتنكــــرت للكثیــــر مــــن »٥"«لـــم یعــــر األلمــــان األحاســــیس األمریكیــــة كبیـــر اهتمــــام 
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 ٩٥

المواقف التـي اتخـذتها وهـي بعیـدة عـن الحـرب، فلقـد قبلـت تفتـیش اإلنجلیـز لسـفنها 

 علـــىمضـــض وكانـــت تعتـــرض  علـــى ألمانیـــا علـــىإبـــان حصـــار بریطانیـــا البحـــري 

اعتراضـــات األمـــریكیین ردًا  علـــىاإلجـــراء "وكـــان فـــي اســـتطاعة البریطـــانیین الـــرد 

حســـنًا، بأنـــه لمـــا كـــان األلمـــان یحـــاولون محاصـــرة الســـاحل البریطـــاني بغواصـــاتهم 

فیحق لبریطانیا أن تنتقم لنفسها، غیر أنه لم یكن من المنظور أن یقبـل المحایـدون 

ٍع، ومــا أن دخلــت الوالیــات المتحــدة فــي الحــرب حتــى ُبوشــر هــذه الحجــة كــرٍد مقنــ

ــــرًا لمضــــایقة األمــــریكیین  الحصــــار البحــــري بكــــل همــــٍة ونشــــاط، بعــــد أن كــــان مثی

  ».  ١"«وطرحت الوالیات المتحدة وراء ظهرها بسرعة فائقة حوافزها القانونیة 

ن فــي الحــرب لــم یفكــر فــي "أن علیكــان مــن الواضــح أن كــال الجــانبین الفــا

ب القوات األمریكیة دورًا ذا أهمیة في تقریر النصر، ولكن مع اسـتمرار الحـرب تلع

م، حاسـمًا فـي مسـار ١٩١٧أنهكت أوربا نفسها، وربما كان دخول أمریكـا فـي عـام 

الحــرب وهــو األمــر الــذي لــم تحســب لــه دول المحــور حســابًا، وأعتبــر خطــًأ جســیمًا 

، أن " كـم ١٩١٧/ابریـل/٦فـي وأعلـن الـرئیس ویلسـون ». ٢«من ناحیة تلـك الـدول 

حــرب حفلــت بالفظاعــة والــدمار  إلــىهــو مخیــف أن ینــزع شــعبنا العظــیم والمســالم 

الســـالم وســـنحارب  علـــىتتـــأرجح معهـــا الحضـــارة فـــي المیـــزان، إال أن الحـــق یعلـــو 

ویبـدو إن السـلوك األلمـاني قـد اسـتفزها كثیـرًا ». ٣«اعتزازًا منا بالقیم التي ندین بها 

صــــنعها  علــــىهیبتهــــا وصــــورتها القویــــة التــــي عكفــــت  علــــىهــــا لدرجــــة خشــــیت مع

  ». ٤«لسنوات " لقد كانت أمریكا راغبة في معاقبة مستخدمي الغواصات"

تــــدخل الوالیــــات المتحــــدة القاصــــد فــــي حقیقتــــه لحمایــــة وتــــدعیم مصــــالحها 

"كانــت نتائجــه حاســمة. فقــد تقــدمت أغنــى أمــم العــالم، فــي أدق لحظــة  االقتصــادیة

مشـاركة إنجلتـرا هـذا العـب البـاهظ. وكمـا خفضـت القـروض  إلـىرب في تـاریخ الحـ

جــرار  أمریكــياألمریكیــة متاعــب الحلفــاء وقلقهــم المــالي، كــذلك ســلب ظهــور جــیش 
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 ٩٦

حسن العدة والتجهیز في المیدان الغربي في آخر عام من أعوام الحـرب، الـدولتین 

  ».  ١"«الوسطیین آخر فرصة إلبرام صلح مالئم لهما 

أبرمــت الهدنــة. وعنــدما دخلــت أمریكــا الحــرب كانــت مدینــة م،  ١٩١٨فــي 

، أصـــبحت بعــد خمـــس ســـنوات ١٩١٤بلیــون دوالر عـــام  ٣٠٧ألوربــا "بمـــا یســـاوي 

بلیــون دوالر منهــا عشــر بالیــین قــروض حــرب باإلضــافة  ١٢٠٥دائنــة بمــا یســاوى 

، وقــد " كــان للحكومــة »٢"«ثمانیــة بالیــین دوالر قــروض واســتثمارات خاصــة  إلــى

حتلــت فیــه فرنســا ـ قــروض ـ وهــو العــام الــذي ا ١٩٣٣تــام عــام كیــة فــي خاألمری

خارجیة قدرها ثالثون ملیارًا من الـدوالرات وكانـت تـداین بریطانیـا وحـدها بمـا یقـرب 

  ».  ٣«من ربع المبلغ 

لقد أخذت التجارة األمریكیة المزدهرة بسبب الحرب ونتائجها، تغـزو العـالم. 

م، قفـزة أخـرى ١٩٣٠، والتالیـة لهـا فـي ١٩٢٢ة فـي ومثلت قوانین التعرفـة الجمركیـ

وحمایة لها من المنافسة التجاریة. حتـى عبـر عنهـا فـي هـذه المرحلـة وزیـر التجـارة 

العــــالم لغــــزو التجــــارة  األمریكــــي "هربــــرت هــــوفر" قــــائًال : "بأنهــــا أقــــوى جهــــاز فــــي

  الخارجیة".

  نجاح سیاسة العزلة : 

جتهــــا الوالیـــــات المتحــــدة فــــي عالقاتهـــــا نجحــــت سیاســــة العزلــــة المقننـــــة التــــي انته

، وأن إلیهــاالخارجیــة. فقــد اجتهــدت فــي بنــاء كیانهــا الضــخم وأن تهضــم كــل نــازح 

ــــرد  ــــةتطــــور دیمقراطیتهــــا وحریــــة الف والسیاســــیة والثقافیــــة.  واالقتصــــادیة االجتماعی

  :  خیارها، وهي علىنجحت الوالیات المتحدة ألسباب محددة أعانتها في الحفاظ 

رض نحـــــٍو یجعلهـــــا فـــــي مـــــأمن مـــــن التعـــــ علـــــىوقعهـــــا الجغرافـــــي م انعـــــزال .١

  البقاء بمعزل عن التفاعالت الدولیة الكثیفة. لألخطار الخارجیة ویتیح لها 

                                                 
  .٥٢٤فیشر، مصدر سابق، ص - ١

2  - Foster Rgea Dulles -Anerica's Rise to world Power, (New York   ،١٩٤٢( p.p 109 
نق��الً ع��ن : ری��اض الص��مد ، العالق��ات الدولی��ة ف��ي الق��رن العش��رین ( بی��روت ، المؤسس��ة الجامعی��ة للنش��ر 

) .١٩٨٦والتوزیع الطبعة الثالث ،   
  ١٦٥النجار، مصدر سابق، ص - ٣



 ٩٧

ألنهــا تّمتعــت بقــدر كبیــٍر نســبیًا مــن االكتفــاء الــذاتي فــي مواردهــا الطبیعیــة  .٢

لهـــا ویتـــیح  ،واحتیاجاتهـــا الغذائیـــة بمـــا یغنیهـــا عـــن التعـــرض ألیـــة ضـــغوط خارجیـــة

  ».١«ذاتها داخلیا" علىاالنكفاء 

لقــد كانــت الوالیــات المتحــدة مضــطرة لتبنــي هــذه السیاســة لالعتبــارات التــي قــّدرها  

ذلــك عــدم نضــج  إلــى"جــون كوینســي آدمــز"، والمتعلِّقــة بضــعفها وحــداثتها، إضــافة 

الشخصیة القومیة لألمـة حینهـا. لكـل هـذا كـان الخیـار األمثـل لهـا هـو انعزالهـا فـي 

رتها القاریـة الضـخمة، التـي یعوزهـا المزیـد مـن المهـاجرین. ولـذلك مـن األهمیـة جزی

الجیـد لتشـجیع الهجـرة إلیهـا.  االقتصـاديبمكان ضـمان األمـن واالسـتقرار والوضـع 

والســـعي لحضـــن المجتمـــع بتعدداتـــه العرقیـــة والثقافیـــة لیصـــبح أمـــة موحـــدة ، وبنـــاء 

لمـــا تعتبـــره قـــدرها وهـــو التبشـــیر  والعســـكریة ثـــم بعـــد ذلـــك تســـعى االقتصـــادیةقوتهـــا 

بقناعاتهــا ومبادئهــا المؤسســة ومنهــا الدیمقراطیــة التــي اتخــذوا مــن أنفســهم ســدنة لهــا 

ون بها في كافة أنحاء األرض"   ».  ٢«یبشرِّ

م، أن "اهللا لــــم یكفــــل ١٨٥٥وأعلــــن الســــناتور "البــــرت ج ـ بیفــــردج" فــــي 

ألـــف عـــام عبثـــا أو مجـــرد الشـــعوب الناطقـــة باإلنجلیزیـــة والشـــعوب التیتونیـــة طـــوال 

 علــــىالزهـــو الخامـــل، ال، ولكنـــه اختارنـــا وســـوانا لنقــــیم نظامـــا أینمـــا یخـــیم الظـــالم 

غرارها حكومة بین الهمج ومن دّبـت فـیهم  علىالعالم. ومنحنا إقامة حكومة، لنقیم 

  ».  ٣«الشیخوخة من شعوب العالم"

  نهایة سیاسة العزلة : 

تجربــة الحــرب العالمیــة األولــى. خــرج األمریكیــون بنتــائج هامــة مــن خــالل 

مفادها أن األمم متحضرة بما یكفي لكـي تتـداول فـي خالفهـا بصـورة تنـأي بهـا عـن 

الحرب التي هي مكلفة ومرهقة. وفي "إطـار عـزلتهم وازدرائهـم للصـراعات األوربیـة 

فتـــــرض األمریكیـــــون أن الســـــالم هـــــو الطبیعـــــي وأن الحـــــرب هـــــي األمـــــر غیـــــر ا، 

ن الطیبـــین یمكـــن لهـــم أن یعملـــوا معـــًا لحـــل أي مشـــاكل قـــد الطبیعـــي وأن المســـیحیی
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 ٩٨

تنشــأ وهكــذا قــد تجــاهلوا العنــف المتواصــل خــالل التــاریخ األمریكــي وهــو عنــف بــدأ 

واسـتمرت الوالیـات المتحـدة ». ١«لهم ذو طابع شخصي أكثر من كونه عنفًا قومیًا"

ل الثالثینیـات تعلن تبنیها لسیاسة العزلة االختیارّیة طوال قرن ونصف ولكن " خـال

إعــادة  إلــىوقعــت العدیــد مــن األحــداث التــي دفعــت كثیــر مــن األمــریكیین الجــادین 

  »  ٢"«التفكیر بالرأي القائل بأن البالد تزدهر وسط العزلة 

دائــرة األضــواء مــن ابــرز تلــك األحــداث، بصــعود "الهــر  إلــى ألمانیــاوتعتبــر عــودة 

ظـــى بســـند شـــعبّي م، وهـــو یح١٩٣٤/أغســـطس/١هتلـــر" لمنصـــب المستشـــار فـــي 

بنود " معاهدة فرساي" المذلة التي أبدى "كثیر مـن النخبـة األمریكیـة  علىغاضب 

المثقفــــة اســــتعدادًا لتبریــــر التجــــاوزات النازیــــة باعتبارهــــا النتــــائج الطبیعیــــة للهزیمــــة 

  ».  ٣«العسكریة والمعاهدة غیر العادلة والتضخم والكساد"

العظـــیم الـــذي أدى  االقتصـــاديكســـاد كانـــت الوالیـــات المتحـــدة نفســـها تشـــكو مـــن ال

أواخـر الثالثینـات. وألقـت الضـائقة  وحتـىم ١٩٢٩منذ  األمریكي االقتصاد النهیار

نحـو  علـىأمریكـا،  االقتصادیةالعالم أجمع "وهزت األمة  علىبظاللها  االقتصادیة

لـم تحدثـه أي حـرب مــن قبـل. وهـزت هــذه األوضـاع معهـا العــالم بأسـره، وهـو عــالم 

الجبــارة التــي تمیــزت بهــا الوالیــات المتحــدة حیــث  االقتصــادیةم القــوى تضــاءل أمــا

وفــي إطــار البحــث ». ٤"«تطــاول تقریبــا ســائر األمــم معــا  االقتصــادیةكانــت قوتهــا 

عن كسـب مناسـب للوالیـات المتحـدة، قـال " سـیر روبـرت طومسـون "( أنهـا "كانـت 

  ».  ٥«سیاسة دفاعیة طّبـقناها في الماضي)

اع تولى " فـرانكلین دیالنـو روزفلـت " الحكـم فـي مـارس في ظل هذه األوض

الحـرب العالمیـة  انـدلعتحـین  إلـى باالقتصادالنهضة  علىم، فصّب جهده ١٩٣٣

ولـــم یحـــس أنهـــا ». ٦"«الثانیـــة التـــي  " كانـــت حربـــا عالمیـــة عمـــت الكـــرة األرضـــیة 

م ، ١٩٣٣ أغســطسبعیــدة عــن بــالده رغــم "عزوفهــا عــن أي نشــاط خــارجي وفــي 
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قــــرار بحیـــــاد أمریكــــا، ثـــــم صــــدر قـــــانون الحیـــــاد  علـــــىكـــــونغرس بمجلســــیه وافــــق ال

"Neutrality Act م، ولكــن " روزفلــت" كــان یــدِّرك إن العزلــة ١٩٣٥" فــي مــایو

م، ١٩٣٧/ أكتـوبرلم تعد في صالح أمریكا، وفي خطاب ألقاه بمدینة شـیكاغو فـي 

ّیــة. وبهــذا الــدول المعتد علــىدعــا الــدول المحبــة للســالم لتفــرض "الحجــر الصــحي" 

مسرح السیاسة الدولیة وشرع في تدعیم وسائل الـدفاع عـن أمریكـا  إلىعاد بأمریكا 

مــا یــدور مــن صــراعات فــي الخــارج، واخفــق فــي إقنــاع الكــونغرس  إلــىدون إشــارة 

م، وكل ما كان یرجوه "روزفلت" هو " أن یقنـع مواطنیـه ١٩٣٩بإلغاء قانون الحیاد 

» ١«الجانــب اآلخــر مــن األطلنطــي" علــىالواقعــة الــدیمقراطیات  إلــىبمــد یــد العــون 

وأن قیـــل أنـــه صـــرح مـــن قبـــل فـــي مـــؤتمر ســـرّي عقـــده مـــع زعمـــاء الكـــونغرس "بـــان 

 علـىئ الرأي العـام للـدور الـذي یجـب ینهر "الراین" وأخذ یه علىحدود أمریكا تقع 

لت جمهوریـًا مسـاندًا بطبیعتـه كان روزف» ٢"«أمریكا أن تطلع به في الحرب الدائرة 

تبـــاع " جیفرســـون" مؤســـس الحـــزب الجمهـــوري وصـــاحب إعـــالن االســـتقالل ـ ــــ كأ

ــًا  لــذا فّضــلها » ٣"«للحریــة والدیمقراطیــة و"كــان بغریزتــه مؤیــدًا لبریطانیــا ودیمقراطی

حّیــز  إلــىمـع فرنســا وأنحــاز لمعســكر الحلفـاء ولكنــه لــم یخطــو تجـاه إنــزال مســاندته 

الدكتاتوریین عـن قنـوات التجـارة العالمیـة  الدعم المباشر، " وكان تواقًا لعزل الحكام

ـــدول التـــي تقاتـــل " هتلـــر" بمســـاعدات حیویـــة وأراد أن یوِّ  ســـع المعتـــادة، و تزویـــد ال

عــدم رغبتــه  علــى أصــر، غیــر أنــه  القــوات العســكریة األمریكیــة اســتعدادًا للطــوارئ

ثــم كــان ». ٤"«الخــارج مــرة أخــرى  إلــىفــي نشــوب حــرب أو إرســال قــوات أمریكیــة 

م ، حین قصـف الطیـران الیابـاني ١٩٤١/دیسمبر/٧ث میناء "بیرل هاربر" في حاد

م ، ١٩٤١/دیسـمبر/٨األسطول األمریكـي الـرابض فـي هـاواي ودمـره بكاملـه، وفـي 

  أعلن الكونغرس حالة الحرب مع الیابان وبعد ذلك أعلن األلمان الحرب الشاملة. 

یــع أنهكــتهم الحــرب " تقاتــل فــي آســیا وأوربــا. والن الجم أمریكــاوبــذا صــارت 

تزویــد حلفاءهــا بمــواد حربّیــة  علــىهــي الدولــة الغربیــة الوحیــدة القــادرة  أمریكــاكانــت 
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ـــة، انتقـــل  ـــة وبســـرعة مذهل ـــى االقتصـــادحیوّی ـــة إل للجانـــب  وأصـــبح ،مرتكـــزات حربی

العســـــكري منـــــذ ذلـــــك الحـــــین وحتـــــى اآلن حجـــــم كبیـــــر وأهمیـــــة بالغـــــة فـــــي الشـــــأن 

مصـانع  علـىقرار الـرئیس روزفلـت، باالسـتیالء  ولعل». ١"«األمریكي  االقتصادي

الحدید والصـلب فـي كافـة الـبالد، وتسـخیرها لإلنتـاج العسـكري وضـع اللبنـة األولـي 

األمریكـي، إصـداره  لالقتصاداالنتعاش  إعادةفي هذه الصناعة وكان من مسببات 

ه الكــونغرس، وبــه علیــم، الــذي وافــق ١٩٤١/مــارس/١١لقــانون "اإلعــارة والتــأجیر" 

تحولــت الوالیــات المتحــدة لمصــنع كبیــر للســالح والعتــاد ودخلــت الحــرب وهــي فــي 

 إلــىدون وعــٍي منهــا أن تســمو  ألمریكــاّدر ُقــ حاالتهــا وكامــل قوتهــا "وهكــذا أفضــل

صــیانة اســتقالل  علــىمقــام دولــة عالمیــة ال یقتصــر دورهــا  ،مقــام لــم یكــن متوقعــاً 

أســــــاس  ىعلــــــرة غربیــــــة هــــــا إقامــــــة حضــــــاعلیبــــــل یحــــــتم  ،الــــــدیمقراطیات الحلیفــــــة

  ».  ٢«متین"!!!!

والقوى األكبر، وشارك روزفلت بهـذه المیـزة  األعلىلقد كانت ذات الصوت 

فـي العدیـد مــن المـؤتمرات والمباحثــات وكـان الســائد فیهـا " إن الوالیــات المتحـدة قــد 

مــع  اتفــقاألمــر الــذي وعــاه واســتغله "جیــدًا حــین ». ٣"«غــدت ولهــا زعامــة العــالم 

عاتــقها  علـىها أن تأخـذ علیأنهما دخل عصر دول عظمى عمالقة  لىع"ستالین" 

  ».  ٤"«أمن العالم  علىمهمة المحافظة 

قیــام جمعیــة  "روزفلــت" اقتــرح  ،وخــالل الحــرب بویالتهــا وأثارهــا المالحظــة

دولیة یتم فیها حسم الخالفات بصورة سلمیة وكما یلیق بالعـالم المتحضـر مهـد لهـا 

دولـة مـن حلفـاء  ٢٦ه علیـم، وّقعـت ١٩٤٢/ینـایر/١شـنطن بإعالن "األطلنطي" بوا

وبــدعوة مــن روزفلــت. لقــد اتجهــت الوالیــات المتحــدة إلنشــاء األمــم المتحــدة  أمریكــا

ـــول حاســـمة للتنـــافس القـــومي وأن تصـــبح بمثابـــة  إلـــىیحـــدوها األمـــل أن تصـــل  حل

بعـة فـي السـابق الـرئیس "ویلسـون" حـین أعلـن مبادئـه األر  إلیـهبرلمان عالمي تطلـع 

  حیز الواقع.  إلىنًا صاغیة ومن موقع القوة أنزله روزفلت إذاعشرة ، ولكن لم یلْق 
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فــي هــذه المرحلــة مــن التــاریخ األمریكــي تتجلــى لنــا غلبــة عنصــر الرأســمالیة 

فـــي تحدیـــد سیاســـة  رئیسمـــا عـــداه مـــن المـــؤثرات األخـــرى، وأنـــه العنصـــر الـــ علـــى

  معینة من تاریخها. الوالیات المتحدة الخارجیة في هذه الفترة ال

  

  لمبحث الثانيا

  م ١٩٩٠ - ١٩٤٥مرحلة الحرب الباردة 

 ألمانیـاة للحرب العالمیة الثانیـة بـإعالن علیم، النهایة الف١٩٤٥شهد عام          

الستسالمها وبرز للوجود نسق جدید لموازین القـوى فـي العـالم، و جـاءت نتـائج مـا 

الزعامة العالمیـة الجدیـدة. وشـهدت هـذه  بعد الحرب بصورة كفلت للوالیات المتحدة

، التي استفادت مـن األمریكیةالفترة كذلك بروز األثر الدیني في السیاسة الخارجیة 

التــراث الــدیني المســیحي خــالل مرحلــة الحــرب البــاردة فــي اآللیــات والوســائل التــي 

ل اتبعتهـــا فـــي إدارة عالقاتهـــا الخارجیة،ویتجســـد ذلـــك فـــي سیاســـات االحتـــواء والعـــز 

سـمة مرادفـة للسیاسـة  إلـىواإلقصاء للخصوم التي مارستها. لقد تحول هذا التوجـه 

المراحـل األولـى  إلىالخارجیة األمریكیة حتى یومنا هذا، وتعود جذور هذا السلوك 

مــن تكــوین الثقافــة والدولــة فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، وســنتناول هنــا بتفصــیل 

  .  األمریكیةلسیاسة الخارجیة االجذور التاریخیة للمسیحیة في 

  :   األمریكیةالبعد المسیحي في السیاسة الخارجیة 

لـــــم یكـــــن أثـــــر النزعـــــة المســـــیحیة األصـــــولیة بـــــارزًا فـــــي لسیاســـــة الخارجیـــــة 

بصورته المعاصرة الیوم خالل مراحلها األولى وحتى فـي بعـض مراحلهـا  األمریكیة

مــــریكتین وأوربــــا وبینهــــا ن فــــي األالوســــیطة، ربمــــا ألن مجــــال حركتهــــا المباشــــر كــــا

حیانـًا ما تحالفـت مـع بعـض دول شـرق آسـیا وأّیاهما تراث مسیحي مشـترك، وعنـدوإ 

لـــم یظهـــر هـــذا البعـــد لتعـــدد المعتقـــدات والـــدیانات فـــي تلـــك  أفریقیـــاجنـــوب وشـــرق 

ه الحـال فــي منطقـة الشـرق األوســط  التـي اعتمـدناها هنــا علیـالمنطقـة، بخـالف مــا 

حیــــــث الدیانــــــة المتحــــــدة والمتجانســــــة والقــــــیم الثقافیــــــة  مرادفــــــة للعــــــالم اإلســــــالمي،

ـــــذا یظهـــــر اثـــــر المســـــیحیة  ـــــدیني، ل ـــــق ال ـــــىواالجتماعیـــــة ذات المنطل السیاســـــة  عل

فـي الشـرق األوسـط بـأكثر ممـا یظهـر فـي غیـره لوجـود اإلسـالم  األمریكیةالخارجیة 
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ــ راه عــدوًا الــذي تعــده الثقافــة الغربیــة " المســیحیة ـ الیهودیــة" نقیضــًا مباشــرًا لهــا وت

عالمیــة تحــول  ایكأیــدولوجوتقهقرهــا  االشــتراكیة انهیــارینبغــي حصــره وكبتــه، وبعــد 

  اإلسالم.  إلىالعدو المهدد للحضارة الغربیة من االتحاد السوفیتي والشیوعیة 

ثاني أسباب وضوح تلـك النزعـة المسـیحیة، هـو الصـراع العربـي اإلسـرائیلي 

یة دور فاعـــــل فـــــي السیاســـــة الخارجیـــــة ذي األبعـــــاد الدینیـــــة، ولقـــــد صـــــار للمســـــیح

بصورة عامة ألن اللوبي الكنسي صار له دور أكبر فـي أمریكـا، خاصـًة  األمریكیة

م، والـذي اسـتخدم ١٩٧٦بعد وصول الـرئیس األمریكـي " جیمـي كـارتر" للحكـم فـي 

م، بدایـــة نهـــوض ١٩٧٦الـــدین بكثافـــة فـــي حملتـــه االنتخابیـــة. ویمكـــن اعتبـــار عـــام 

یة المســیحیة أو مــا یعــرف الیــوم " بالمحــافظین الجــدد" ، كعامــل الحركــة  الصــهیون

فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، وكعالمــة فاصــلة فــي تعــاظم دور  رئــیسسیاســي 

  ».  ١«هذه الحركة وتأثیرها، وأعدادها وٕامكاناتها

لمدینـة  إسـرائیل احـتاللوقد كان أحد عوامل ازدهار هذه الحركـة هـو تـأثیر 

م، حیــث تبعهــا بـروز قیــادات مســیحیة صــهیونیة وحمــالت ١٩٦٧القـدس فــي یونیــو 

إعالمیة ضخمة،وحدیثة مساندة إلسـرائیل اسـتخدمت فیهـا السـینما، والكتـب وغیرهـا 

، كمــا تــؤمن بضــرورة وحتمیــة »٢«اإلســرائیلیةتتحــدث عــن األبعــاد اإلنســانیة للحیــاة 

ن بـل إ». ٣«ةتوراتیـة، وأمنیـ بغـزة ألسـباإسرائیل بأراضي الضـفة الغربیـة،  احتفاظ

إســـرائیل المعاصـــرة هـــو تحقیـــق  البیـــان االنتخـــابي للـــرئیس كـــارتر جـــاء فیـــه تأســـیس

  ».  ٤«ة التوراتیةللنبوء

فـــإن اثـــر البعـــد الـــدیني بـــدأ فـــي الظهـــور عقـــب الحـــرب العالمیـــة  اً علیـــلكـــن ف

م، عبــر مجموعــة مــن السیاســات التــي درجــت الوالیــات المتحــدة ١٩٤٥الثانیــة عــام 

ـــــك بهـــــا فـــــي فتـــــرة التســـــعیناتذ وازداد تمســـــكها تباعهـــــا، بعدئـــــعلـــــى ا ، واهتمـــــت تل

ــــي مجملهــــا بالمصــــالح  ــــة لهــــا ولعــــل مــــن  االقتصــــادیةالسیاســــات ف  أبرزهــــاواألمنی

                                                 
1  - Wagner صA ministry of adovcacy for Palestinian justice within American 
evangelical Christian ZionismسP.44  

(بی�روت ،  في السیاسة األمریكیة تجاه الص�راع الع�اربي الص�ھیونيالبعد الدیني نقالً عن : یوسف الحسن ، 
  ٨١) ص١٩٩٠مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة األولي ، 

  .٨٢الحسن ، مصدر سابق ، ص  - ٢
  .٨٢المصدر السابق ص  - ٣
  ) .Parade magazibe (19, July . 1981 ٨٣نقالً عن : الحسن مصدر سابق ص  - ٤



 ١٠٣

محاصــرة الخصــم وقصــمه ودفعــه للتســلیم  إلــىالمــزدوج القاصــدة  االحتــواءسیاســات 

  ه. یعلا أو القضاء یعلبما یتوافق ومصالح الوالیات المتحدة ال

فـــي التـــاریخ السیاســـي والـــذاكرة الثقافیـــة  هـــذه السیاســـات بعیـــداً وتمتـــد جـــذور 

المیــــراث البیروتــــاني للطهــــرانیین فــــي أمریكــــا منــــذ أن  إلــــىاألمریكیــــة، حیــــث تعــــود 

فرجینیـا فـي  إلىوطئت أقدامهم ألول مرة أرض القارة الجدیدة، ووصول أول جالیة 

، »١«ذهب دینـيم. وقد كانت الطهرانیة نظریة سیاسـیة بقـدر مـا هـي مـ١٦٠٧عام 

ـــدین  ـــة الشـــاقة لمجـــد اهللا، ونشـــر ال وأعلـــن المهـــاجرون أنهـــم إنمـــا قـــاموا بهـــذه الرحل

سلوكهم وٕادارتهم لمستوطناتهم كثیرًا بالخلفیـة الدینیـة  ارتبطولقد ». ٢«المسیحي... 

  واألوضاع السیاسیة التي وفدوا منها. 

یني، وكانـــــت أوربـــــا قـــــد عانـــــت فـــــي الفتـــــرة الالحقـــــة لحركـــــة اإلصـــــالح الـــــد

أن روح  صـــــراعات وحـــــروب طاحنـــــة نتیجـــــة لالختالفـــــات المذهبیـــــة. وفـــــي الواقـــــع

رهـا منـذ التعصب وتعذیب المخالفین كانت سمة الحضارة األوربیـة فـي نموهـا وتطوُّ 

ورثـت حضـارات الشـرق القدیمـة، وكـان اضـطهاد الرومـان للمسـیحیین ثـم اضـطهاد 

واســتمرت هـــذه الـــروح، »  ٣«المســیحیین للـــوثنیین حــین تحولـــت رومــا للمســـیحیة...

فكانت الحروب الصلیبیة ضد المسلمین ومحاكم التفتـیش األسـباني وغیرهـا. وحـین 

سـطوة  علـىبمذهبـه المعتـرض " مـارتن لـوثر"  بدأت حركـة اإلصـالح الـدیني بقیـادة

عـانى أتباعـه  ،ور لما عرف بحركة المعترضـین أو البروتسـتانتیةالكنیسة والذي تطّ 

ب ونشبت معـارك دامیـة بـین الكاثولیـك والبروتسـتانت، حتـى من االضطهاد والتعذی

.  بمذهبـه ضـمن حـدوده سـك كـلٌ ة وتمّ دول قوّیـ علـىفرق بینهما سیطرة كـل منهمـا 

كـان البروتسـتانت یهـاجمون االضـطهاد یـوم أن  ولكن لم تنتهي جذوة التعصب فقـد

ا بخصـومهم بدو سـتّ ان نفـوذهم، رت قـدمهم وتمّكـكانوا في حاجـة للتسـامح، فلمـا اسـتقّ 

ر بـه خصـومهم الكاثولیـك لـوا نفـس الـدور الـذي ّمـ، وبهـذا مثّ ألوانـاً وساموهم العـذاب 

الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة حـــین حملـــه  إلـــىصـــب هـــذا التعّ  وانتقـــل». ٤«مـــن قبـــل

                                                 
  .٨سابق، الجزء األول، ص توكفیل، مصدر - ١
  . ٤٣المصدر السابق، ص - ٢
  .٣٠النجار، مصدر سابق، ص - ٣
  .٣٠عن :النجار، مصدر سابق ص . نقالً الدیني في المسیحیة واإلسالم االضطھادقصة توفیق الطویل،  - ٤



 ١٠٤

الـدنیا  إلـىالمهاجرون األوائل، الذین عانوا من االضطهاد في أوربا ففروا بمـذهبهم 

  وتالهم البیوریتان بقیادة القساوسة والرهبان.  بالحجاج رفواالجدیدة وعُ 

ـــت أهـــم حقیقـــة بمفردهـــا حـــول الحضـــارة األمریكیـــة،أنها انطلقـــت مـــن  وتمثل

إنجلتــرا كحركــة دینیــة وسیاســیة ثوریــة، وبــرهن اقتــران الخلفیــة البریطانیــة بالوســائل 

 لـىعالحیاة في أرض مقفـرة ومـن ثـم الهیمنـة  علىالسیاسیة والغایات الدینیة قدرته 

ــ ٕالــىمنطقــة جغرافیــة واســعة. و  ة للســلوك هــذه األصــول تنســب الخصــائص الجوهرّی

  ».  ١«ومحاوالت اإلبداع الفني األمریكي االقتصادي

الــروح الدینیــة العامــة التــي ســادت الوالیــات المتحــدة  إلــىتوكفیــل  وقــد أشــار       

ـــان النشـــأة األو  ـــى األمریكیـــة أب ـــت تعصـــف بهـــا فـــي عالقاتهـــا بغیرهـــل ا فـــي ومـــا زال

أول إســـهام مهــــم فــــي الفكـــر السیاســــي األمریكـــي هــــو الخطــــاب  ولعــــل» ٢«الخـــارج

"  أمام رفاقه المهاجرین تحت عنـوان "وینثروب"  األشبه بالخطبة الدینیة الذي ألقاه

هــــم شخصــــیة سیاســــیة أ "جــــون وینثــــروب" ویعتبــــر .»٣«"نمــــوذج للخیــــر المســــیحي

بـارة أصـبحت بمـا احتوتـه مـن وأبـرز مـا ورد فـي خطبتـه تلـك ع ،أمریكـا إلـىتهاجر 

ــ یجــب أن نفكــر بأننــا  ( ة تمامــًا فــي فهــم حضــارة أمریكــا إذ قــال:حــس ولفــظ مركزّی

مــا أخطأنــا مــع  إذاســنكون مدینــة فــوق تــل أنظــار جمیــع النــاس مصــوبة إلینــا حتــى 

 ـ  ممـا یتسـبب فـي سـحب مسـاعدته الحالیـة لنـاـ ربنا في هذا العمل الذي تعهدنا بـه 

  ».   ٤«)كل لسان في العالم علىقصة  إلىفإننا سنتحول 

 االسـتثنائیة أن تلـك الوثیقـة كانـت تسـجیًال لبدایـة "روبرت كرونـدون" عتبروا

 األمریكیة، وُعدَّت بمثابة سیاسة خارجیـة للمسـتوطنة حتـى قبـل أن یكـون لهـا أرض

نحــو ممیــز لتزویــد  علــىوقــد تأسســت أمریكــا كحضــارة للوفــاء بنوایــا اهللا ثــم لتنطلــق 

لعــالم بالهدایــة، وهكــذا فــإن الممارســات الدینیــة والسیاســیة كــان یقصــد بهــا أن بقیــة ا

  ».  ٥«تصبح النموذج للجمیع بما في ذلك غیر المسیحیین

                                                 
  .١٥كروندون، مصدر سابق، ص - ١
  .٤٣النجار ـ مصدر سابق، ص - ٢
  .٢٣كروندون، مصدر سابق، ص - ٣
  .٢٣جون وینثروب، خطبة سیاسیة. نقالً عن : كروندون، مصدر سابق، ص - ٤
  ٢٣ص -المصدر السابق - ٥



 ١٠٥

قـــوة أمریكـــا زادت ســـیطرة وغلبـــة البروتســـتانت وســـطوتهم حتـــى  ازدیـــادومـــع 

وقــت قریــب لــم یكــن یســمح لكــاثولیكي  ٕالــىالمــذاهب المســیحیة المخالفــة لهــم و  علــى

كــان هنالــك كثیــر مــن التســامح والــذي یــزول  شــیح نفســه لرئاســة الدولــة ونظریــاً بتر 

وهــــو یمعــــن النظــــر فــــي قــــانون  "توكفیــــل" األمــــر الــــذي قــــال بــــه ،فــــي الواقــــع اً علیــــف

العقوبـــات الــــذي وضـــعه المشــــرع األمریكـــي فــــي بدایـــة تنظــــیم المجتمـــع فــــي الــــدنیا 

  الجدیدة.

م، ١٦٥٠كونكتیكــت فــي عــام القــوانین التــي ســنتها والیــة  "توكفیــل"  أختــار

أن كـل مـن یعبـد إلهـا غیـر اهللا یعـدم ومـن أركـان ذلـك  علىوقد بدأ القانون بالنص 

القانون ذلك المبدأ الذي تجاهـل تمامـًا التسـامح الـدیني الـذي كـانوا یطـالبون بـه فـي 

، وأن عدم الحضـور  حضور الخدمة الدینیة أمر إجباري«أن  علىأوربا وقد نص 

المسـیحیین الـذین  علـىبه للعقوبة وكثیـرًا مـا كـان یقضـي باإلعـدام یعرض القائمین 

ـــدون اهللا  ـــده بهـــا المُ  علـــىیعب ، وعـــانى » ١«رع..شَّـــنحـــو یخـــالف الصـــورة التـــي یعب

ز بهـا السكان األصلیین من الهنـود الحمـر مـن ویـالت التعصـب والسـطوة التـي تمّیـ

المجاهــل  إلــىوطردوهــا شــتت األوربیــون شــمل القبائــل الهندیــة، «الوافــد الجدیــد فقــد 

فوضـعوهم » ٢«هم أن یعیشوا عیشة متنقلـة ال اسـتقرار فیهـا،...علیوالفیافي وقضوا 

في معازل ومجمعات بعیدًا عن النـاس، بـل كـان النفـي والعـزل میراثـًا للبروتسـتانتیة 

آن "  فــي أمریكــا توقعــه كعقوبــة ضــد أتباعهــا مــن أصــحاب الــرأي. ولعــل فــي واقعــة

جــون " دل بهــا فــي هــذا المقــام، فلقــد كانــت تلمیــذة مقدمــة عنــدعبــرة یســت "هتشنســون

"  جــون وینثــروب" الــذي كــان القیــادة الدینیــة فــي األرض الجدیــدة بجانــب  "كونتــون

الحاكم وقـد اختلفـت وجهـات النظـر بـین المعلـم وتلمیذتـه حـول نیـل اإلنسـان لحیاتـه 

لوحیـد الـذي یتعـین نیلهـا وأن الشـيء ا علـىغیـر قـادر  "كونتون"  األبدیة. حیث رآه

أن اإلنســان فاســد وعــاجز عــن  اعتبــار إلــىف طــرّ ته تقدیمــه هللا هــو إیمانــه، بــل علیــ

كـان فاسـدًا وال یمكنـه إرضـاء اهللا  إذااستحقاق أي شيء مـن اهللا. والنتیجـة الواقعیـة 

بتعـــالیم الكنیســـة، بالضـــرورة أن  وااللتـــزاممهمـــا فعـــل لیغفـــر لـــه فمـــا جـــدوى اإلیمـــان 

                                                 
  .١١١دي توكفیل، مصدر سابق، الجزء األول، ص - ١
  . المصدر السابق - ٢



 ١٠٦

ن تسـارع خطـوات المجتمـع نحـو الـال أخالقیـة. هنـا اختلفـت معـه النتیجة سوف تكو 

تلمیذته، إذ رأت أن في أفكاره تدمیرًا لألمة والمجتمع، وبدأت األخطار الكامنـة فـي 

حولهـــا العدیـــد مـــن األتبـــاع  والتـــف "هتشنســـون" واضـــحة فـــي عقـــل "كونتـــون"  مبـــدأ

آن "  هم، كمـــا قالـــتالـــذین اعتبــروا ثـــرواتهم نتیجـــة لرضــاء اهللا عـــن األثریـــاءخاصــة 

لوینثروب وكونتون. وعقد الحاكم وینثروب محاكمـة  األمر الذي لم یرقْ  "هتشنسون

هتشنسون من المسـتعمرة لیؤسـس عملیـة اضـطهاد المنشـقین كواحـدة  فيقرر فیها ن

  ».  ١«ها لألمةمن موروثات عدیدة خلفّ 

 إلـىن أنهـم میـالو  علـىالطهرانیون في أذهان النـاس،  انطبعمتزاید،  وبشكل

».  ٢«الرقابــــة الصــــارمة، وهــــي صــــفة شــــاعت كثیــــرًا فــــي كتــــب التــــاریخ الالحقــــة..

وأصبحت فكرة الحق في التدخل المباشر في حیاة اآلخرین كموروثة ثقافیة راسـخة 

كغیرها في الفكر السیاسي والسلوك العام األمریكـي حتـى یومنـا هـذا. وهـو مـا یبـدو 

نــت لحــق التــدخل یا النســق الــدولي والتــي قنَ لقضــا األمریكیــةجلیــًا فــي تنــاول اإلدارة 

تحـت مسـمى  وأجازتـهعبر مقترحها الذي قدمتـه لألمـم المتحـدة  اآلخرینفي شؤون 

الخصـم وعزلـه صـورة  وٕاضـعاف احتـواءالشرعیة الدولیة. وقبل ذلك فإن في تجربـة 

، الثقافــة السیاســیة للوالیــات المتحــدة علــىة لمــدى تــأثیر البروتســتانتیة الطهرانیــة حّیــ

القــارة الضــخمة عــزل الســكان  علــىالتــي أجــازت مــن قبــل فــي إطــار بســط الســیطرة 

إبــــادتهم، بحصــــارهم وتــــدمیر المــــوارد الالزمــــة لمعیشــــتهم  علــــىوالعمــــل  األصــــلیین

وتعـــــد العقیـــــدة البیوریتانتیـــــة، مـــــذهب المســـــتوطنین البـــــیض فـــــي أمریكـــــا  وحیـــــاتهم.

ها دیباجات دینیـة كثیفـة.. تغطیّ ة التي كانت الشمالیة هي أولى األیدلوجیات اإلبادیّ 

وكــان هــذا یعنــي فــي واقــع األمــر إبــادة الســكان األصــلیین حتــى یمكــن للمســتوطنین 

  ».  ٣«البیض االستقرار في األرض الخالیة الجدیدة

بــرز ، تَ "آن هتشنســون"  والمقاطعــة التــي أوردناهــا فــي حادثــة فــيوكــذلك سیاســة الن

بسیاســة االحتــواء  ابتــدأة مــن ســلوك دولّیــالسیاســة الفــي ة فیمــا ابتدعتــه بصــورة جلّیــ
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 ١٠٧

الــذي یعــد تطــورًا فــي المفهــوم األول ، وبــرز فــي عهــد " هنــري  واالحتــواء المــزدوج

كـل دولـة  اسـتنزافكیسنجر" وهـو ببسـاطة " ضـرب كـل خصـم لآلخـر " مـن خـالل 

ـــىلقـــدرتهما  االثنتـــینومـــن ثـــم فقـــدان  قتصـــادیًا وعســـكرّیاً لألخـــرى ا اإلیـــذاء فـــي  عل

، وأفضل أنموذج لهـذه السیاسـة هـي حـرب الخلـیج األولـى بـین العـراق أماكن أخرى

وٕایــران ، إذ ســاند األمــریكیین العــراق فــي ظــاهر األمــر ، ولكــن تكّشــف  فضــیحة " 

ودافـع الـرئیس ال طرفـي الحـرب ، كانـت تـدعم ِكـ أنهـاكونترا غیت" أوضـح  – إیران

ران بـبعض األسـلحة لـم األمریكي ریجان عن الصفقة بالقول ( إن أسبابنا لتزویـد إیـ

كانــت ألســباب متعّلقــة بالسیاســة العلیــا للدولــة)  وٕانمــا،  انتخابیــةتكــن نتیجــة صــفقة 

تحــاد الســوفیتي ى االعلــ، الــذي فرضــته االقتصــاديوالحصــار  . ولــم یــزد!!!.» ١«

هــو تجســید  والــدول االشــتراكیة، وكوبــا. وصــوًال للعــراق، وٕایــران ، ولیبیــا، والســودان 

    .لتلك العقلیة.

ـــــة  مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى، فـــــإن االرتبـــــاط ـــــق بـــــین البروتســـــتانتیة األمریكی الوثی

ر وتعتِبـــ " ، التـــوراة"  والیهودیــة الناجمـــة عـــن أن البروتســـتانتیة تـــؤمن بالعهـــد القـــدیم

اإلیمــــان المســــیحي الكامـــــل إال  ىوال یتــــأت ،لــــه تمامــــاً  " ،اإلنجیــــل " العهــــد الجدیــــد

القـــدیم الوالیـــات المتحـــدة فـــي مرحلتهـــا  ه دخـــل العهـــدیـــعلباإلیمـــان بالعهـــد القـــدیم. 

 ثقافتهــــا مزیجــــًا مــــن الیهودیــــة والمســــیحیة واعتبــــرت. إلیهــــااألولــــى مــــع المهــــاجرین 

ة لغــة مهمــة فــي المســتوطنات األمریكیــة األولــى، فالبوریتــانیون وكانــت اللغــة العبرّیــ

 أول كتاب نشـر فـي العـالم الجدیـد كـان یهـودي ، بل أن»٢«كانوا یتكلمونها بسهولة

  ».  ٣«المزامیر  وهو ترجمة مباشرة لكتاب التوراة في سفر Pay Psalmالعنوان 

 األســلوبالقــدیم بالمهــاجرین لممارســة  األســلوبمــق فــي دراســة ووصــل التعّ 

خاصـــة مـــا ورد فـــي عناصـــره الخمســـة  االســـتیطاني الیهـــودي نفســـه ألرض كنعـــان

، وفیهـــا »٣«لتثنـــياألساســـیة وهـــي أســـفار التكـــوین، الخـــروج، واألحبـــار، والعـــدد، وا

الفرعـــون لهـــم فـــي مصـــر.  اضـــطهادقصـــة دخـــول الیهـــود ارض كنعـــان فـــرارًا مـــن 

                                                 
 -مرك�ز األھ�رام للترجم�ة والنش�ر -( الق�اھرة -حرب الخلیج : أوھ�ام الق�وة والنص�ر –محمد حسین ھیكل  - ١

 .١٢٤)، ص١٩٩٢
  .٣٧ص -مصدر سابق –الحسن  - ٢
-ترجم��ة ونش��ر :دار المع��ارف–(الق��اھرة  -واإلنجی��ل والعل��مالق��رآن الك��ریم والت��وراة  -م��وریس بوك��اي - ٣

  .٢٦)،ص١٩٨٢



 ١٠٨

لمــا حــدث بمصــر  أن االضــطهاد الــدیني الــذي عــانوا منــه فــي أوربــا مثــیالً  واعتبــروا

جـیمس " وأن الدنیا الجدیدة هي أرض كنعان وأن الفرعون هنا هو الملك اإلنجلیزي

وكانــت مطــاردة مهــاجري أوربــا للهنــود  میعــادولــذا فــأن أمریكــا هــي أرض ال "األول

لكنعــانیین االحمــر فــي العــالم الجدیــد األمریكــي مشــابهة لمطــاردة العبــرانیین القــدماء 

 متشــابهاً  اً فــي فلســطین، وقــد خلــق التشــابه فــي هــذه التجربــة قناعــة وفلســفة ووجــدان

. وكـان »١«والوالیات المتحـدة األمریكیـة فـي العصـر الحـدیث إسرائیلبین  ومشتركاً 

عظـم أ واعتبروهـاسـعادة كبـرى للطهـرانیین األمـریكیین، ، م ١٩٤٨ إسرائیلفي قیام 

وأبرز » ٢« ات التوراة صارت حقیقةوءأن نب علىحدث في التاریخ الحدیث ودلیال 

ات التوراتیــة هــي نهایــة العــالم وٕاحــالل مملكــة جدیــدة بعــد العــودة الثانیــة تلــك النبــوء

وهـذا  المقدسـة. األرضق ان یـتم تجمیـع الیهـود فـي للمسیح، التي ینبغي لكـي تتحقـ

یعني أن نهایة العالم لن تتم إال بعد تأسیس إسرائیل جدیـدة، یعقبهـا تنصـیر الیهـود 

 "یوسـف الحسـن" الـدكتور ولقد عـدّ ». ٣«ألن عودة للمسیح لن تتم دون حدوث ذلك

ه الصـــراع تجــا األمریكیـــةة یني فــي السیاســـة الخارجّیــالبعـــد الــدّ " فــي دراســة لـــه عــن

تــوراتي  إن الــدین فــي الوالیــات المتحــدة فــي أكثــر اعتباراتــه دیــن" اإلســرائیليالعربــي 

ة األساسـیة للصـهیونیة المترسـخة وأن الفرضـیّ  وضعت شروحه فـي قوالـب عبرانیـة،

  نقـاط   قانون الهوتي توراتي یـتلخص فـي علىة تقوم ة األصولیّ في النظرة المسیحیّ 

  ثالث: ـ 

  جب ان یؤمن بالعودة الثانیة للمسیح. كل مسیحي مخلص ی .١

ة تشـیر إلهّیـ إشـارةمدینة القدس، همـا  علىواستیالئها  إسرائیلأن قیام دولة  .٢

  وشك الحدوث.  علىان العودة الثانیة للمسیح  إلى

و أ، لــیس أمــرًا اختیاریــًا إلســرائیلو معنــوي ذلــك فــإن كــل دعــم مــادي أ علــى .٣

یؤیـد  ألنهلهي وٕانما هو قضاء إ استراتیجیةو أ أخالقیةو أ إنسانیة أسس على مبنیاً 
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 ١٠٩

هـو ضـد المسـیحیة  إسـرائیل، وبالتـالي فـإن كـل مـن یقـف ضـد ع قـدوم المسـیحویسرِّ 

  ».  ١«وضد اهللا بالذات

الـدیني فـي السیاسـة  األثـروقد یرى البعض في هذا المقام، أن في ما نقول به من 

نیـــة التـــي أعلنـــت الدولـــة مـــع القـــوى السیاســـیة العلما الخارجیـــة األمریكیـــة، تعارضـــاً 

دســـتوریًا تبنیهـــا وبموجبهـــا تـــم فصـــل الـــدین عـــن الدولـــة ولكـــن مـــا وجـــدناه ان ذلـــك 

، ولــم »٢«حمایــة الــدین مــن تــدخل الدولــة فــي شــؤونه وقصــد بــه الفاصــل كــان واهیــاً 

،  القــارة الجدیــدة إلــىهجــرة الكاثولیــك  ازدادتإال بعــد أن  صــالً یقــر هــذا القــانون أ

  ما.  لحاكمین من احتمال سیطرة الكاثولیك یوماً البروتستانت ا فخشي

ام شــــمولي فــــي أغراضــــه وبنظــــرة خاصــــة یبــــدو أن الكنیســــة األمریكیــــة نظــــ

ــــــدین بــــــالت نشــــــطتهوأ وبالطــــــب  االجتماعیــــــةم وبالخــــــدمات علیوعالقاتــــــه، وتمــــــزج ال

ال یفلــــت مــــن شــــباكها شــــيء یتعلــــق بالحیــــاة  ، وبالسیاســــة وبــــالفن والحــــرب والســــلم

  ».  ٣«الیومیة لإلنسان

وتكمـــن فیهـــا  األمریكـــيعب ة الغالبـــة فـــي الّشـــلـــت البروتســـتانتیة األكثرّیـــومثّ 

كنیسـة «، لیس لغلبتها العددیـة وال لثرائهـا، ولكـن ألنهـا »٤«مصادر النفوذ السیاسي

ا أو مــــــــــا یســــــــــمى بكنیســــــــــة األنجلوسكســــــــــون البــــــــــیض ویعرفــــــــــون علیــــــــــالطبقــــــــــة ال

  .  "WASP"بالواسب

ـــار تســـاؤل حـــول أن المفا ـــام الوالیـــات المتحـــدة كـــذلك قـــد یث وضـــات السیاســـیة، وقی

الوســیط فــي النــزاع العربــي اإلســرائیلي رغــم عــدم حیــدتها، إال أن فیــه دلــیال " بــدور

ج. " الــرئیس إلیـهن أشـار ، وهـو أمـر سـبق أإسـرائیلعـدم وقوفهـا المطلـق مـع  علـى

 ن عمـق، إذ عـیّ "غولـدا مـائیر" إسـرائیلمـع رئیسـة وزراء  لقـاءهفـي  "فیتزجالد كینـدي

ــــربط الوالیــــات المتحــــدة بإســــرائیل كمــــا یراهــــا، فقــــال : ــــي ت ــــات الت (  وحــــدود العالق

األوســط وهــي فــي الحقیقــة  للوالیــات المتحــدة عالقــات خاصــة بإســرائیل فــي الشــرق

یمكن مقارنتها فقط بالعالقات القائمة بینها وبین بریطانیا، بالنسبة لسلسلة عریضـة 
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شــغله بشــكل  إلینــال الــدور المعهــود مــن أحــداث العــالم، ولكــن حتــى نــتمكن مــن شــغ

ابتعــدنا عــن العــرب فــي  إذاصــحیح ال یمكننــا ان نقــف بشــكل مطلــق مــع إســرائیل، 

الشرق األوسط، وأبقینا ارتباطاتنا مع إسرائیل فقط، فإن ذلك لن یكـون فـي مصـالح 

  ».  ١«)إسرائیل

  أثر الرأسمالیة خالل مرحلة الحرب الباردة : 

المســیحیة، فــي ســیادتها لألولویــات األمریكیــة، اســتمرت الرأســمالیة، بجانــب 

ذلـــك ان الواقـــع الـــذي خلفتـــه الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة فقـــد اضـــطرت  علـــىســـاعدها 

المــــدمر والقــــوت  االقتصــــادوالیابــــان للتقهقــــر داخــــل حــــدودهما تحــــت ضــــغط  أوربــــا

األمریكي إلنقاذ شعوبها واسـتعادة مـا دمرتـه  االقتصاديالمنهكة،وهي تتطلع للدعم 

رب مــن بنیــات تحتیــة وعمــران. لقــد فقــدت بریطانیــا وفرنســا وألمانیــا والیابــان مــا الحــ

لها من مكانـة كـدول كبـرى وعالمیـة، وبقـت دولتـان وحـدهما : همـا روسـیا وأمریكـا، 

  ».  ٢«مقدرات العالم الجدید، عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة علىتسیطران 

یم، بینمــا نالــت الوالیــات المتحــدة ســیا ومعظــم العــالم القــداوملكــت روســیا ُأور 

الســطوة فــي المحیطــات والعــالم الجدیــد، وورثــت نفــوذ حلفائهــا الغــربیین فــي الشــرق 

الهیمنــة البریطانیــة والفرنســیة  انتهــاء إلــى، فقــد أدت نهایــة الحــرب وأفریقیــا األوســط

الطبیعــي أن یتنــافس العمالقــان ویــدور بینهمــا الصــراع  ومــن» ٣«وآســیا أفریقیــافــي 

وكـــان الصـــراع بینهمـــا صـــراعًا تطبَّـــع بـــالخالف ، » ٤-«العـــالم وحكـــم شـــؤونه علـــى

ـــدلوجي العـــالم بـــین المعســـكر  وانقســـم، والخلفیـــات الثقافّیـــة المحـــددة لـــدي كـــل، األی

الغربــي الرأســمالي بزعامــة الوالیــات المتحــدة واالتحــاد الســوفیتي بأیدلوجیــة اشــتراكیة 

  .  عم المعسكر المناوئماركسیة تزّ 

ي األمـــریكیین واضـــحًا، وهـــو أن الشـــیوعیة شـــر البـــد مـــن القضـــاء وكـــان رأ

ه وأن االشــتراكیة نقــیض للرأســمالیة وینبغــي تــدمیرها، وهــذه السیاســة ُأكــدت فــي علیــ

                                                 
دمشق، دار حّسان للطباع�ة « -السریة مع دولة إسرائیل العسكریة أمریكااالنحیاز: عالقة  -ستیفن غرین - ١

  .٢٦٢/٢٦٣، ص»١٩٨٥والنشر، الطبعة االولى، 
  .٢٥٦النجار، مصدر سابق، ص - ٢
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 . ١٧٨الجزء الثاني، ص
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 فــت الصــراع بأنــهحیــث عرّ » NSE/68ـ  ٦٨عــام «وثیقــة مجلــس األمــن الــوطني 

رة نفسـها، بین قـوى النـور وقـوى الظـالم، وال یهـدد جمهوریتنـا فحسـب، وٕانمـا الحضـا

نــا مــن اجــل مصــلحتنا علیمؤسســات العــالم الحــر شـاملة وتفــرض  علــىوأن الهجمـة 

  الذاتیة مسؤولیة ممارسة الزعامة العالمیة 

الـرأي العـام  إلـىرت اآللة الدعائیـة الغربیـة لنشـر اإلحسـاس بـالخطر الروسـي وسخّ 

ســـینما ال،الجامعات،الصـــحافة والكتـــاب  علـــىهیـــأت الســـیطرة الكلیـــة  العـــالمي، وقـــد

» ١«والتلفــــاز مــــن قبــــل الطبقــــة الحاكمــــة قبــــول الــــرأي العــــام بســــهولة لهــــذه النظریــــة

الفــائق لوســائل اإلعــالم وموجهــات الدولــة المطروحــة  باالمتثــالواشــتهر األمــریكیین 

دي توكفیــل، ممــا  إلیــهعبــره لدرجــة تكــاد تلغــي اســتعمال العقــل، األمــر الــذي انتبــه 

حـــد فیهـــا حریـــة التفكیـــر والمناقشـــة مثـــل الدًا تُ ال اعـــرف بـــ(  یقـــارب القـــرین، فقـــال :

  ».   ٢«)الوالیات المتحدة

، إذ أنــه وفــي ظــل التطــور العســكري  بــالحرب البــاردة وعرفــت هــذه المرحلــة

السالح النـووي ـ اخـذ الصـراع بـین القطبـین أشـكاًال  ابتكارالكّمي والنوعي ـ خاصة 

أن یطلــق العنــان لحــرب  ألن مــن شــأن ذلــك مختلفــة لــیس بینهــا المواجهــة المباشــرة

ــأثر  ــالي تــدمیر المــدنیین دون أن تت جدیــدة شــاملة، ال أن یلغــي واحــدة منهمــا، وبالت

كــان یتعــین  بالضـرورة القــوة العســكریة الروســیة أو سیاســة موســكو الخارجیــة، ولهــذا

مــــــوا الكثیــــــر حــــــول عجــــــز القــــــوى العظمــــــى فــــــي العــــــالم ن یتعلّ ى األمــــــریكیین أعلــــــ

  ».  ٣«المعاصر

لوقــت، صــار للعالقــة مــع موســكو أهمیــة مركزیــة فــي السیاســة ومــع مــرور ا

». ٤«المتعلّـق بالسیاسـة الخارجیـة األمریكـيمعظـم الفكـر  الخارجیة األمریكیة، وفـي

لوضــع إال البحــث عــن وســائل تكفــل ا أمــام الوالیــات المتحــدة فــي ظــل هــذاولــم یكــن 

المرحلــة الجدیــدة  عــن تلــك "فانــدنبرج"  ر الســناتوربهــا أوًال، حمایــة نفســها، وقــد عّبــ

عتقــد أن أأنفســنا إال أننــي ال  ىعلــالمنــادین باالعتمــاد  أولئــكلقــد كنــت مــن  قــائًال :
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ن یتحصــن خلــف جدرانــه..، لــم یعــد المحــیط خنــدقًا شــعب منــذ اآلن یســتطیع أ أي

  ».  ١«منیعًا یحمي أسوارنا

وتجارتهــا الدولیــة، التــي  االقتصــادیةثانیــًا، الــدفاع عــن حلفاءهــا ومصــالحها 

أساســها،  علــىاســتراتیجیته ضــد أمریكــا  "ســتالین" ،وصــاغ  بأهمیتهــالــم الســوفیت ع

كانت أوربا وأمریكا هي الجبهة، فـإن المـؤخرة هـي الـدول غیـر المسـتقلة،  إذاقائًال :

بما فیها من مواد خام وبترول وطعام ومخـازن ضـخمة للقـوى البشـریة، إن المـؤخرة 

الجبهــة، ولكــن  علــىاإلمبریالیــة ولكســب الحــرب ال یجــب االقتصــار  احتیــاطيهــي 

، » ٢«یضـــًا إشـــعال الثـــورة فـــي مـــؤخرة العـــدو لحرمانـــه مـــن هـــذا االحتیـــاطيیجـــب أ

القــوة الســوفیتیة، باعتبارهــا مناهضــة للدیمقراطیــة وروح الثقافــة  علــىوأخیــرًا القضــاء 

ت مـــا ع الـــروس تبّنـــهلكـــة مـــاألمریكیـــة، ولتحقیـــق ذلـــك دون الـــدخول فـــي مواجهـــة مُ 

  عرف بسیاسة االحتواء. 

  : ــ  Policy Of Containment أوسیاسة االحتواء 

سیاســة أمریكیــة إزاء االتحــاد الســوفیتي، اقترحهــا رئــیس قســم التخطــیط  إنهــا

ـــة ـــة األمریكی ـــان" السیاســـي فـــي وزارة الخارجی ـــع "جـــورج كین ـــة كتبهـــا بتوقی ، فـــي مقال

 علــىم، ترتكــز ١٩٤٧األمریكیــة فــي یولیــو الشــؤون الخارجیــة  فــي دوریــة مســتعار

سیاسته  واحتواءضرب حصار طویل األمد وسیاسة حازمة تجاه االتحاد السوفیتي 

  ».  ٣«التوسعیة

للـدفاع  اسـتراتیجیةهـذه النظریـة التـي أعلـن عنهـا باعتبارهـا  "ترومـان " ىتبن

، هـو  »٤«"جون فوسـتر داالس"  عن العالم الحر ویعتبر وزیر الخارجیة األمریكي

قـــدر اكبـــر مـــن  إلـــى، "كینـــان"  لنظریـــة االحتـــواء المـــزدوج وقـــد دعـــا حتـــذاءً ا األكثـــر

ـــــىالواقعیـــــة فـــــي التعـــــاون مـــــع الســـــوفیت : ف ـــــن أمریكـــــا أ عل تفهم مشـــــاكل روســـــیا ت

 حینمـا غزاهـا :األولي .درت مرتین من جیرانها األوربیینغُ  أنهاحیث » ٥«وتاریخها

ــابلیون"  ــوٕان  ."هتلــر"ُأدلــوف  هفعلــمــا  والثانیــة ،بونابــارت" ن أمریكــا أن تعمــل  ىعل
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، ةن تكـون آمنـضمن محیط مقبـول، وأن حـدودهم یجـب أالحتواء السوفیت  سیاسیاً 

ولقد حدث مـا یشـبه اإلجمـاع العـام  .»١«معظم أوربا علىولكن یجب أال یسیطروا 

ـــع انتشـــارها واســـتحواذها  علـــى مواقـــع متقدمـــة  علـــىتطویـــق الشـــیوعیة والســـعي لمن

 األمـریكیینبـالغ المباینـة لموقـف  فعـاالً  سـلوباً أأظهرت سیاسة التطویق هـذه و  النفوذ

  ».  ٢«إزاء العالم قبل الحرب العالمیة الثانیة النمطيّ 

تهدید عسكري مـن االتحـاد السـوفیتي، لقـد  أيم، ١٩٤٧في  "كینان"  لم یْر 

جـد لدیـه تو  نهـك القـوي والعلم بأنه قد خرج من الحرب العالمیـة الثانیـة مُ  علىكان 

ل كـان یتمثّـ "كینـان" ، لكن التهدید الذي عناه  أوربا الغربیة علىخطط للهجوم  أي

، وهـي ذات طبیعـة أیدلوجیـة احتوائهـاالسـوفیتیة التـي رأي ضـرورة  سـتراتیجیةفي اال

وقیادتیهمـا  أوربـاغیـر معلنـة بـین نصـفي  أیدلوجیـةسیاسیة، وقد تكون حدثت حرب 

  ».  ٣«من القوى العظمى) 

و و فـي االسـتیالء عـن طریـق الدسـائس أنجاح موسك ، أن "كینان"  برواعت

الحكـم فـي أي مـن الـدول األوربیـة الكبـرى، أو  علـىاألیدلوجي والسیاسـي  االختراق

الیابان، سیمثل هزیمة ولطمة ألمریكا، تماثل في خطورتهـا تمامـًا كـان سـیحدث لـو 

كینـان أن هنـاك ثالثـة ى أور ». ٤«انتصرت في الحرب التي انتهت لتوهـا ألمانیاأن 

ــــة  ــــة والخارجی ــــه للسیاســــة الداخلی ــــؤثر فــــي إدارت ــــدي ســــتالین، ت عناصــــر أساســــیة ل

  لموسكو : 

وًال : الحكــم المطلـــق الـــذي مارســه ســـتالین دون الســـماح ببــروز الـــرأي اآلخـــر فـــي أ

الشـــرقیة  أوربـــاكافـــة المنظومـــة االشـــتراكیة ســـوي داخـــل االتحـــاد الســـوفیتي أو دول 

اآلن تكمــن فــي طبیعـــة  "هـــذه الخاصــیة بقولــه أنهــا  إلــىاســیًا مشــیرًا التابعــة لــه سی

المنــاخ الـــذهني للقــادة الســـوفیت بــنفس القـــدر الــذي تعكـــس بــه مالمـــح أیـــدلوجیتهم، 
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فغیر مسـموح بـإعالن معارضـة رسـمَّیة وال قبـول أيَّ تقـدیر أو عـذر بـأي شـكل مـن 

  ».  ١« "األشكال

لســـلطة وبغیـــة توحیـــد الجبهـــة الداخلیـــة ثانیـــًا : لكســـب االهتمـــام الجمـــاهیري حـــول ا

والـبطش  االسـتثنائیةلتبریر الكثیر من سیاسـات القهـر والقـوانین  صنع الروس عدواً 

زراعــة مــا یشــبه  ، ویــرى كینــان إن الســوفیت نجحــوا فــيالــداخلي الــذي كــان ممارســاً 

  ».  ٢«غریب ال یرحم الخرافة عن معتدٍ 

بــین القــوتین العظمیــین، وذلــك انطالقــًا  ثالثــًا :الیقــین لــدي ســتالین بحتمیــة المواجهــة

 عـن كیـف "كینـان" من الخالف الفكري الظـاهر بـین االشـتراكیة والرأسـمالیة وكتـب 

ب نــة لســلطة الســوفیت، وكیــف ســبّ أصــبح ذلــك الفكــر مــتغلغًال فــي األصــول المكوِّ " 

فـي أن  األمـلأنـه یعنـي انعـدام . تعقیدات لقادة روسیا كعضو في المجتمع الـدولي 

مخلـص بقیـام مجتمـع لـه أهـداف  افتـراضجانـب موسـكو ـ أي  علـىون هنـاك ـ یتّكـ

تتوســط تلــك المنطقــة التــي بــین االتحــاد الســوفیتي واألنظمــة التــي یمكــن أن تعتبــر 

  نحو یكفل :  علىولقد صیغت أهداف االحتواء » ٣«رأسمالیة

  مقاومة التوسع السوفیتي.  .١

المتربصـة  سـتراتیجیةاالالسوفیت عـن  یتخلىاستمرار الضغط الغربي حتى  .٢

    .»٤«الغربیة خاصة وأوربابالرأسمالیة عامة 

الحقیقیــة لصــیاغة "، وبســلطة كینــان االحتــواءبمصــطلح  األمریكیــةوتمسـكت اإلدارة 

  أن :  افترضالذي » ٥«للحرب مما توقع كینان اً واستعدادسیاسة خارجیة أكثر قوة 

ـــ .١ ـــد ب ـــین، الحـــرب الشـــاملة والمـــدمرة هـــي شـــكل المواجـــه الوحی  إذاین العمالق

  ي دولة غربیة. أالوالیات المتحدة آو  ىعلعمل االتحاد السوفیتي لشن هجوم 

مرحلــة قصــوى فــي تطــویر الســالح الجــوي، إذ انــه  إلــىاالهتمــام بالوصــول  .٢

اســتراتیجیًا. تــه، وبالتــالي یمثــل رادعــًا علیالحاســم فــي المعــارك المحتملــة لســرعته وفا
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یره سیقلل مـن النفقـات ویسـرِّع مـن عملیـة التطـویر ن االهتمام به وتطو أضف إلیه أ

  بسبب التركیز. 

ــإن الــروس لــن یعملــوا  .٣  علــىالحصــول  دخــول معركــة مباشــرة إال بعــد ىعل

ها هم في غنـى عـن المواجهـة، إذ أن كـال یعلوفي حالة الحصول  تكنولوجیا الذرة،

مـن  كثـر ضـعفاً أن االتحاد السوفیتي أیري  "كینان" وكان . الطرفین سیناله التدمیر

المجتمـع السـوفیتي یحمـل بداخلـه أسـباب القصـور التـي  الوالیات المتحدة ـ وقال أن

  ».  ١«ستضعف مع مرور الزمن كامل طاقته الكامنة

ـــ احتـــواءوفـــي إطـــار  ـــم تهـــتم الوالیـــات المتحـــدة بنوعّی ة االتحـــاد الســـوفیتي، ل

نــه النظــام طالمــا األنظمــة السیاســیة التــي تحالفــت معهــا، حیــث بــدأ أنــه ال أهمیــة لكُ 

المــــد الشــــیوعي، فقــــد دعمــــت أنظمــــة مخالفــــة لشــــعاراتها  احتــــواءكــــان لــــه دور فــــي 

 المعلنـــــة حـــــول الرأســـــمالیة والدیمقراطیـــــة وحقـــــوق اإلنســـــان، والحریـــــة، مثـــــل نظـــــام

في نیكاراجوا، وماركوس في الفلبین، ومعظـم األنظمـة العربیـة فـي منطقـة  "سوموزا"

الدیمقراطیة في التعامـل مـع تلـك الـدول، ولكـن  الشرق األوسط. ولم ُیشترط عنصر

. وهذا یعني أنه في سـبیل االقتصادیةكانت األهمیة لالستقرار السیاسي والمصالح 

ُغـض الطـرف عـن سـلوك  االقتصـادیةالسیاسـي ـ وتحقیـق المنـافع  االسـتقراربسـط 

 أنـه ال یطلــب مــن ممثلـي الوالیــات المتحــدة "نعــوم تشومنســكي"  تلـك الــدول. والحـظ

األنظمـــة القمعیـــة،  إلـــىفـــي مؤسســـات اإلقـــراض الدولیـــة محاولـــة عرقلـــة المســـاعدة 

خمســة عشــرة نظامــًا  إلــىفحــوالي ثلــث القــروض التــي یقــدمها البنــك الــدولي تــذهب 

خاصــة  أبحــاثتحلیــل منظمــة  إلــىســتنادًا ا مــن األنظمــة التــي تعتبــر األكثــر قمعیَّــة

 أنظمـــــةومـــــن بینهـــــا ». ٢«تراقـــــب المســـــاعدات األمریكیـــــة وجهـــــود حقـــــوق اإلنســـــان

دیكتاتوریــــة متعســــفة، ســــبق للوالیــــات المتحــــدة أن دعمتهــــا وســــاندتها، إبــــان مرحلــــة 

الحرب الباردة رغم أنها أطاحت بدیمقراطیات أو منعت ابسـط حقـوق اإلنسـان مثـل 

ــه كــان النظــام الــذي إیــراننظــام الشــاه فــي  یحمــل الــرقم القیاســي العــالمي فــي  ولعل

للسـالح األمریكــي بشــرائه  رئیسالــي إال أنـه المشــتر ،  اســیینالتعـذیب والســجناء السی
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، وحینمـا ثـار الجـدل حـول النظـام، »١«بلیـون دوالر ١٥من األسلحة ما تبلغ قیمتـه 

بـین  االرتبـاطبحـث  بأنـه لـم یجـْر " سـایروس فـانس " أعلن وزیر الخارجیة األمریكي

نفســـها فـــي  امأمـــ مســـئولةومســـألة حقـــوق اإلنســـان ألن كـــل دولـــة  األســـلحةمبیعـــات 

األمــریكیین قــد  المســئولین، كــان مــن الواضــح أن »٢«!!!معالجــة مشــاكل اإلرهــاب

فـي إیجـاد أنظمـة حكـم سیاسـي قابلـة  الوالیات المتحدة لها مصلحة مبدئیـة وا أنأقرّ 

 إذاوالقـدر الیسـیر مـن نشـاط الحكومـة األمریكیـة، ـ  ،للتطبیـق فـي الـدول المعصـرنة

علــق بهــذه الــدول كــان مهمــًا بشــكل مباشــر فــي تعزیــز تــوافر ذلــك أصــًال ـ والــذي یت

  ».  ٣«التكافؤ السیاسي انعدامالسیاسي، وتقلیص مدى  االستقرار

وجــــود تضــــارب بــــین عنصــــرین مــــن العناصــــر األساســــیة  ویبــــدو هنــــا جلیــــاً 

بحیـــث ُغلـــبِّ  نـــة للثقافـــة السیاســـیة األمریكیـــة، وهمـــا الرأســـمالیة والدیمقراطیـــة،المكوِّ 

لــــــه وتمثّ  الهــــــامش الــــــذي ُأقصــــــيّ  علــــــىي تمثلــــــه الرأســــــمالیة، جانــــــب المركــــــز الــــــذ

  الدیمقراطیة. 

تي نشـوء یوشهدت الفترة مـن نهایـة األربعینیـات وحتـى سـقوط االتحـاد السـوف

ق بهـا الـروس، مثـل حلـف شـمال األطلسـي األحالفالعدید من   لعسـكریة التـي طُـوِّ

لباســفیكي ویضــم ومیثــاق الــدفاع عــن ا م،١٩٤٩ابریــل  ٤الــذي أعلــن فــي  "النــاتو"

، وقبلــه حلــف جنــوب م١٩٥٥الوالیــات المتحــدة مــع نیوزلنــدا واســترالیا وحلــف بغــداد 

ختامـا بـارزًا لعزلـة أمریكـا  وكان فـي ذلـك م،١٩٥٤في سبتمبر  "سیاتو"  شرق آسیا

دیـن "  لكن لم تحدث المواجهة المباشرة قط والسبب في ذلـك كمـا قـال» ٤«التقلیدیة

 علـىم بظلـه صبحت هي الواقع القائم، الـذي یخـیّ أ ذریةأن الحرب ال» ٥«"اتشیسون

  »  ٦«أي صدام بین الدولتین
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ة سیاسـة االحتـواء، إذ اتضـح علیتت أحداث كبري فیما بعد شككت في فاأو 

برز هذه األحـداث شیوعیة والرأسمالیة، وكانت أأنها لن تحول دون المواجهة بین ال

بعـدها تحـت وقـع  األمریكیةیاسة هي الحرب الكوریة وحرب فیتنام، التي دخلت الس

مـــــا یشـــــبه حالـــــة العزلـــــة، إذ رأوا أن حلفـــــاؤهم  إلـــــىالهزیمـــــة وضـــــغط الـــــرأي العـــــام 

األوربیــین خاصــة بریطانیــا وفرنســا، اللتــین لــم تتمكنــا مــن االحتفــاظ بإمبراطوریاتهــا 

لـــذلك  ،البشـــریة الالزمـــة تحمـــل النفقـــات المالیـــة أو علـــىاالســـتعماریة لعـــدم المقـــدرة 

تغییـــــر موقفهـــــا التقلیـــــدي  علـــــىاوالت یائســـــة لحمـــــل الوالیـــــات المتحـــــدة محـــــ بـــــذلت

مـــن ذلـــك دور الشـــرطي االســـتعماري.  الناشـــئة لتتـــولى بـــدالً  األمـــمالمتعـــاطف مـــع 

لـــت أمریكـــا بتـــردد هـــذا الـــدور فـــي فیتنـــام كمثـــال واضـــح فقـــدت ســـلطاتها وعنـــدما توّ 

لهــم كانــت قضــیة  األخالقیــة فــي عیــون الكثیــر مــن زعمــاء العــالم الثالــث. فبالنســبة

ورغــم كــل التحفظــات حــول  ،»١«كانــت عملیــة احتــواء للشــیوعیة أنهــااســتعمار رغــم 

فقـد اعتبـرت هـي السیاسـة المفضـلة لـدي صـناعي السیاسـة  االحتـواءجدوى سیاسة 

  م. ١٩٦٩في الوالیات المتحدة حتى عام 

یة االحتــــواء وصــــفة مفّضــــ فــــي نهایــــة عقــــد الســــتینیات بــــدأ وكــــأن نظریــــة  

، فقد استطاعت موسكو كسـر "ریتشارد نیكسون"  ، كما وصفها الرئیس»٢«للهزیمة

نعت بموجبهـا فأقامـت عالقـات قویـة بـدأت مـع مصـر حدود تلك األحالف التي ُصـ

وعـــدد كبیـــر مـــن قیـــادي حركـــات التحـــرر  "جمـــال عبـــد الناصـــر" فـــي عهـــد الـــرئیس

ــ "فیــدل كاســترو"  األفریقیــة، وأبــرز نجاحاتهــا كــان التحــالف مــع ا المجــاورة فــي كوب

ات خرجــــت موســــكو مــــن إطــــار یالخمســــین إلــــىففــــي وقــــت مبكــــر یرجــــع  ،ألمریكــــا

أن أصـــــبحت الوالیـــــات المتحـــــدة تســـــتجیب  إلـــــى االحتـــــواءاالحتـــــواء وأدت سیاســـــة 

  ».  ٣«الغرب ىباستمرار لجس النبض الذي یقوم به السوفیت في نقاط الضعف لد

تخفیـف حـدة التـوتر لذا كان البد من البحث عن بدیل لتلك السیاسة، یعني 

هـو اتفـاق  الحذر في عالقة الدولتین األعظم. ولـیس الوفـاق الـذي االنفراجوتحقیق 
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بین دولتین بینهما مصـالح مشـتركة وأن تخفیـف حـدة التـوتر هـو اتفـاق بـین دولتـین 

وكـــان مـــن الحكمـــة أن تجمـــع السیاســـة الجدیـــدة بـــین ». ١«بینهمـــا مصـــالح مختلفـــة

ي التعامــل مـــع الطـــرف اآلخــر. فارتضـــت الـــدولتان تخفیــف حـــدة التــوتر والیقظـــة فـــ

وضـــع ســـالح كـــل منهمـــا تجـــاه األخـــرى وٕان لـــم توقفـــا الحـــرب، حیـــث غـــدت حـــرب 

المعلومــات واالســتخبارات هــي الصــورة الخفیــة للسیاســتین األمریكیــة والســوفیتیة فــي 

، وشـــملت هـــذه اللعبـــة كافـــة أنحـــاء البلـــدان وتحـــول »٢«شـــتى أنحـــاء العـــالم النـــامي

مــن  االنفــوذ فمــمفــاتیح  علــىاألعــوان والســیطرة  الســتمالةحلبــة صــراع  لــىإالعــالم 

ترضــیة لبلــد ضــعیف مــن جانــب بلــد قــوي إال ویــنجم عنهــا التجــاء الدولــة الضــعیفة 

حرزت الدولـة الضـعیفة أ إذاالدولة القویة المناوئة لإلفادة من التنافس بینهما، ف إلى

  ».  ٣«مغامرات ال یطیقها األقویاء إلىمن خالل ذلك نوعًا من التفوق فأنها تعمد 

ة بطــــابع الدبلوماســــیة وغــــدت السیاســــات الخارجیــــة لكــــال الــــدولتین متطبعِّــــ

 علــىدبلوماســیة المخــابرات  الحـذرة، وأن كانــت فــي حقیقتهـا قــد اختــارت أن تسـیطر

أوكـــار السیاســـة بـــین العمالقـــین المتنافســـین، وأصـــبح همهـــا األول أن تحــــول دون 

مان أنه لـن یبقـى ولـن یـذر، واتخـذ الصـراع بـین العمالقـین حدوث صدام بینهما یعل

الــرأي العــام  علــىصــورة جدیــدة تنشــد الوفــاق كمــا تنشــد الســبق مــن حیــث الســیطرة 

العالمي كُلُ  بأیدلوجیته وأسلوبه في عـالم تحكمـه مقدراتـه كمـا تحكمـه نوازعـه التـي 

ون فــي البلــدان وبــدت اللعبــة اقســي مــا تكــ ا،مــهعلیتبــدو فــي كثیــر األحــایین غریبــة 

وهــــو صــــراع لعــــب فیــــه التطــــور » ٤«وٕافریقیــــاســــیا آالنامیــــة فــــي أمریكــــا الالتینیــــة و 

  .ا كبیراً التكنولوجي في مجال صناعة األسلحة وثورة االتصاالت دورً 

وربمـــا لعبـــت آلیـــة الـــردع التـــي اتخـــذتها الوالیـــات المتحـــدة فـــي ظـــل الحـــرب 

التـدابیر التـي تعـدها وتتخـذها  ملـةالباردة دورا هامًا في هـذا الواقـع وهـي بصـورة مج

غیــة عــدم تشــجیع األعمــال العدائیــة التــي یمكــن ان دولــة واحــدة أو مجموعــة دول بُ 

تشــنها دولــة معادیــة أو مجموعــة دول معادیــة ضــدها وذلــك عــن طریــق بــث الــذعر 
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أي عمـــل. لقـــد ارتـــبط ظهـــور  علـــىفـــي الطـــرف اآلخـــر ومـــن ثـــم ثنیـــه عـــن األقـــدام 

هیلمــوت " قوعلّـ». ١«نتیجـة لظهــور السـالح الــذري دهإبعــامصـطلح الــردع وحـددت 

إن اسـتخدام األسـلحة النوویـة لـن یحمـي : ( هـذا التطـور بقولـه  على» ٢« "شمیدت

الــــردع هــــذه  اســــتراتیجیة العظمــــى ىلقــــد ترجمــــت القــــو ».  ٣« )الغــــرب بــــل ســــیدمره

لخطـط عسـكریة تتبــادل فیهـا مــع القـوي األخـرى إطــالق اآلالف مـن رؤوس الحــرب 

    »٤«یةالنوو 

أمریكا فـي العالقـات األمریكیـة السـوفیتیة  واعتبرت اإلدارة األمریكیة إن ما تحتاجه

  ».  ٥«هو سیاسة شاملة تجمع بین الردع والتنافس والتفاوض

افهــام العــدو المفتــرض  إلـىالنوویــة  ســتراتیجیةویهـدف الــردع مــن الوجهـة اال

مــن عوائــد الهجــوم.  أن مــا ســیدفعه مــن ثمــن إن هــاجم ســیكون باهظــًا اكثــر بكثیــر

إقنــاع الخصــم أن األســلحة الذریــة ستســتخدم  إلــىیرمــي الــردع  ومــن ناحیــة نفســیة

إعــالم  إلــىبالفعــل فــي بعــض الحــاالت، ومــن اجــل مصــداقیة هــذا التهدیــد یصــار 

الخصـــم بالحـــدود التـــي یجـــب التزامهـــا، وٕاال فـــالرد النـــووي واقـــع ال محالـــة وتفتـــرض 

األســــــرار العســــــكریة  ن مــــــا تســــــمح بــــــهلمصــــــداقیة بــــــالطبع إیهــــــام الخصــــــم ضــــــما

  » ٦«المتوافرة لدي طرف الرادع واالقتصادیةبالقدرات التكنولوجیة  ستراتیجیةواال

كبیــر فــي مجــال التســلح وقــد  وفــي ظــل آلیــة الــردع هــذه شــهد العــالم ســباقاً 

صـــرفت الوالیـــات المتحـــدة مبـــالغ طائلـــة فـــي هـــذا الســـباق، وزادت مصـــروفاتها فـــي 

ترلیـــــون دوالر، ومــــا تكبـــــده  ٢٠٤إلــــىحتـــــى وصــــلت  ١٩٨٨_١٩٨٠الفتــــرة مــــن 

صـًال، أالمنهـك  اقتصـادهقعـد أ، ممـا »٧«االتحاد السوفیتي ال یقل ضخامة عن هذا

سـباق األسـلحة  اسـتمرارن إ»: ٨«"میخائیل غورباتشوف"  حد قال معه إلىووصل 
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نقطــة یتوقــف  إلــىالنوویــة ســوف یصــعد مــن هــذا بشــكل حتمــى، وأن التهدیــد یصــل 

، وتحـدث عـن إن »٤«فیهـا عـن إن یصـبح عامـل ردع سیاسـي أو عسـكري التوازن

یمكن أن تصبح في أي وقـت الكلمـة المهلكـة للجـنس البشـري  نظریة الردع المتبعة

تتضـــــاءل فرصـــــة أن تكـــــون إرادتنـــــا   فبالقـــــدر الـــــذي تكبـــــر فیـــــه الترســـــانة النوویـــــة

  ».  ١«مطاعة

التكلفة الفائقة الذي ابتدعـه برز برامج التسلح حینها برنامج حرب النجوم ذو أومن 

  ، وعجز السوفیت عن مجاراته. "رونالد ریجان" الرئیس 

ة مــــن تــــاریخ السیاســــة الخارجیــــة األمریكیــــة المهمــــإن دراســــة هــــذه المرحلــــة 

والعــالم تظهــر أن الرأســمالیة احتلــت مكانــا بــارزًا دون غیرهــا مــن المكونــات الثقافیــة 

یات األولــى ألثــر النزعــة المســیحیة فــي ة، كمــا ظهــرت فــي ذات الحقبــة البــدارئیســال

السیاســة الخارجیــة األمریكیــة، بینمــا لــم یكــن هنــاك وجــود للدیمقراطیــة بصــورة شــبه 

  كاملة. 

  : ـ  رئیسفاعل  االقتصاد

واكبـــت مرحلـــة الحـــرب البـــاردة بجانـــب ظهـــور العنصـــر الـــدیني متمـــثًال فـــي 

ـــــة اســـــ تمرار ســـــطوة سیاســـــات العـــــزل واإلقصـــــاء فـــــي السیاســـــة الخارجیـــــة األمریكی

كأهداف ومعاییر تفضیل تحتل مقامـًا  االقتصادیةسمالیة بحیث عرفت األدوات أالر 

  ًا لدى األمریكیین. یّ عل

 أنهـاأوربـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة  علىوكانت النتیجة المباشرة الواقعة 

مجموعـــة دول معـــوزة، انتشـــر فیهـــا الجـــوع والمـــرض وفقـــدت مقومـــات  إلـــىتحولـــت 

أمریكــــا ان تمــــدها بالمعونــــة وٕاال  علــــىب الیــــأس فــــي المجتمــــع ،كــــان النهضــــة، ود

األبـواب، فقـد  علـىوكانت الشیوعیة »  ٢«الكراهیة وغدت مباءة للشیوعیة.. أفرزت

أوربــا الشــرقیة، واعتبــرت الوالیــات المتحــدة أن الفقــر والحاجــة  علــىاســتولى الــروس 

ثیثـًا نحـو وعـود االشـتراكیة الغربیـة لتكفـر بالرأسـمالیة، وتتجـه ح أورباستدفع شعوب 

أن الوالیـات المتحـدة خرجـت بغنـائم كبـرى مـن الحـرب  إلـى إضافةبالعدالة والرخاء 
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ضـخ الحیویـة دومـا  إلـىقـوي للغایـة یحتـاج  اقتصاد، وأبرزها، الزعامة الدولیة أولها

عوائــــده                          فــــي قنواتــــه لیظــــل فــــاعًال، وبالضــــرورة اســــتثمار 

  :  أمرانلیتحقق خارجیا، 

  .وصد االشتراكیة  األصدقاء إعانة .١

 االحتفـاظ ألجـلفالثروة والقوة العسكریة متالزمتـان  قوة، أمریكاان تزداد قوة  .٢

  .بالزعامة 

الغربیـة والیابـان  أوربـاالسـاعیة إلقالـة عثـرة  االقتصادیةلذا كانت السیاسات 

قـــــد وضـــــعت  أنهـــــاللنـــــأي بهمـــــا عـــــن االشـــــتراكیة وهـــــي سیاســـــات تبـــــدى للســـــوفیت 

" هـــذه السیاســـات كـــان  ، وأهـــمأوربـــاخصیصـــا لعـــزل وتهدیـــد البلـــدان الشـــیوعیة فـــي 

وقـــدم المشـــروع وزیـــر الخارجیـــة » ١«أوربـــابنـــاء وتطـــویر  إلعـــادة "مشـــروع مارشـــال

 ، حیــث ذكــر أن سیاســة الوالیــات المتحــدة"جــورج روس مارشــال"  حینهــا األمریكــي

» ٢«جــوع والفقــر والیــأس والبــؤس بلــد أو نظــام ولكنهــا ضــد ال أيغیــر موجهــة ضــد 

واالتحــاد الســوفیتي وحلفــاءه كــذلك، ولكــن ربمــا  أوربــاكــل دول  إلــىووجهــت الــدعوة 

 أعلـنالمشروع عندما  أهدافمراوغة وقد اتضحت " مشروع مارشال " كانت دعوة 

غلـــب تمویـــل مصـــادر هـــذا المشـــروع جـــاءت مـــن هـــؤالء الـــذین فـــي الكـــونغرس أن أ

كـان مارشـال فـي » ٣«حساسـهم بالتهدیـد السـوفیتي ألوروبـاى إعلـیرونه وسـیلة للـرد 

لفـرض  االقتصـاديالسـالح  المـتالك أوربـيلخلق جیش  یسعى ستراتیجیةنظرته اال

ــــىدت موســــكو ورّ » ٤« وجهــــة نظــــره ــــب  عل ــــاإلعالن عــــن تأســــیس مكت المشــــروع ب

ه علیـالـذيُ أسسـت بنـاء  "مولتوف مشروع" و "الكومینفورم"  االستعالمات الشیوعي

 أوضــحا أنهمــا االقتصــادیینوكانــت نتیجــة هــذین المشــروعین  "الكمیكــون نظمــةم" 

 "آدم عــالم" معســكرین متنافســین، وكتــب إلــىشــطرت  أوربــابصــورة جلیــة واقــع أن 

مـع مشــروع مارشـال اصـبح الشـكل الحــالي للصـراع هـو الحـرب البــاردة  قـائًال : أنـه
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 ١٢٢

ــ وكــذلك » ١«متبادلــةد كــل مــن الجــانبین نفســه فــي عالقــة عــدم صــداقة بعــد ان جّم

والحـرب غیـر المعلنـة بینهمـا، وقـال  أوربـا حین تحدث عن قسـميّ » دیوبورت«رأي 

، "مشـــروع مارشـــال"التـــي شـــاركت فـــي  األقطـــاربـــین  أوربـــافـــي  إن خـــط التقســـیم تـــم

 رئــیسانقســام  إلــىالكومینفــورم، ویشــیر فــي نفــس الوقــت  إلــىواألخــرى التــي انتمــت 

  ».  ٢«منهما ة أليیعلوتخطیطي في البرامج الف

، إعالنـًا لحـرب االقتصـاديلقد كان خطاب جورج مارشال المعلن للمشروع 

ـــن عـــن تصـــمیم  اقتصـــادیة ـــارزة للحـــرب . فقـــد أعل ـــة، كانـــت مـــن الســـمات الب طویل

  ثالثة هامة :  ئلمباد مد ید العون وفقاً  علىالوالیات المتحدة 

    .العمل والعمل حاًال لمواجهة االتحاد السوفیتي.١

  تتقدم بخطتها تفصیًال. أنذاتها  أورباب شعو للیدع .٢

  ، بما فیها االتحاد السوفیتي. األوربیةلتسهم فیه كل الشعوب .٣

عــاتق االتحــاد الســوفیتي وحــده  ىعلــ مســؤولیة التمــزق إذ یــزداد غلــواً  ولتقــع

وكــان مــن الواضــح أن االعمــال والتجــارة األمریكیــة قــد » ٣«دون الوالیــات المتحــدة 

 فـــازدهرتلـــدوالرات التـــي نجمـــت عـــن مشـــروع مارشـــال، ا شـــهدت انتعاشـــا بفضـــل

وتوسَّــعت بفضــل الطلبــات الخارجیــة، بــالرغم مــن الحــرب البــاردة ونهایــة االســتعمار 

نــه مهمــا كثیــرة. ذلــك أ أحیــانوقیــام دول جدیــدة عســكریة ومعارضــة للرأســمالیة فــي 

ركات كــان التطــور ســلبیًا، كانــت مظلــة القــوة األمریكیــة تحتویــه دومــا ومــا نشــؤ الشــ

ــــذ » ٤«عــــن هــــذا اإلطــــار السیاســــي االقتصــــاديمتعــــددة الجنســــیة إال التعبیــــر  ومن

لتثبیـت الزعامـة ضـد  تخـوض حربـاً  أنهـامشروع مارشال، اعتبرت الوالیات المتحدة 

ـــزة  ـــات المتحـــدة می ـــم یحـــدث أن كـــان للوالی ـــق االنفـــراد بالســـیادة، ول الســـوفیت وتحقی

 االقتصـادیةلها في مجال المساعدات  تنافسیة أكبر من االتحاد السوفیتي مما كان

الوالیـــات المتحـــدة مـــن قبـــل فـــي اســـتثمار میزتهـــا  أخفقـــتاألجنبیـــة، ولـــم یحـــدث أن 
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االتحـاد السـوفیتي،  اقتصـادیبلـغ ضـعف حجـم  األمریكـي االقتصـادهذه، فنظرًا ألن 

فــإن لــدینا المــوارد الكافیــة ألن نســبق الســوفیت فــي هــذا المجــال، لقــد ســبقناهم مــن 

ـــدوالر زاویـــة عـــ ـــذ أغنیـــاءت، نحـــن ادد ال ـــق بالتـــأثیر فمن ـــم نســـبقهم فیمـــا یتعل ـــا ل ، لكنن

الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، قامـــت الوالیـــات المتحـــدة بـــإقراض أو إعطـــاء الحكومـــات 

م االتحــاد ، وقــدّ اقتصــادیةكمســاعدة  أمریكــيملیــار دوالر  ١٣٤األجنبیــة أكثــر مــن 

ـــار دوالر، وفـــي حـــین رّ  ٥٠قـــل مـــن الســـوفیتي أ ـــة كـــز بملی ـــا الشـــامل للمعون رنامجن

، فقــد قــدمت موســكو معونــات عســكریة تبلــغ االقتصــادیةالمســاعدات  ىعلــ األجنبیــة

 إلـــىوفـــي حـــین ذهبـــت مســـاعداتنا  االقتصـــادیةمخصصـــات المعونـــة  أمثـــالربعـــة أ

الــدول الشــیوعیة  ىعلــكــز االتحــاد الســوفیتي معونتــه ، رّ بلــد نــامي ١٥٠أكثــر مــن 

اتنا تتســم فــي أغلــب األحیــان بإیثــار الغیــر فــي فــي حــین كانــت مســاعد الموالیــة لــه

  ».  ١«، اتجهت مساعدات موسكو فقط نحو زیادة نفوذها العالمياألولالمحل 

بالتـدخل فـي شـؤون  االقتصـادیةلقد استفادت الوالیات المتحدة من سیاسـتها 

 علـــــىاآلخـــــرین خاصـــــة الـــــدول النامیـــــة التـــــي صـــــارت تعتمـــــد بصـــــورة شـــــبه كلیـــــة 

 االقتصــــــادیةت األمریكیــــــة. ووصــــــف الســــــوفیت السیاســــــات المســــــاعدات والمعونــــــا

أنهـا جـزء مـن سیاسـة الوالیـات المتحـدة  ىعلـ "مشروع مارشال"ممثلة في  األمریكیة

العــالم وفــي حقیقــة األمــر أن صــانعي السیاســة األمریكیــة اعتقــدوا أن  ىعلــللسـیطرة 

ربـــــة األیدلوجیـــــة العقائدیـــــة للســـــوفیت تتطلـــــب مـــــنهم التوســـــع العـــــدواني بحجـــــة محا

 واسـعاً  ومـن ثـم توقعـوا انتشـاراً  ،الرأسمالیة وٕانقاذ البرولیتاریـا والمسـحوقین فـي العـالم

لألفكــار االشــتراكیة خاصــة فــي الــدول النامیــة حدیثــة العهــد باالســتقالل عــن الــدول 

لت الغربیــة أو التــي مــا زالــت مســتعمرة. وبمــا أن الثقافــة السیاســیة األمریكیــة قــد شــكّ 

ــــة مبغضــــة المــــزاج السیاســــي الســــا ــــة للحرّی ئد فــــي المجتمــــع، وهــــو نتــــاج روح داعی

ومنادیــة فــي ذات الوقــت بالســعي والجــد فــي طلــب المصــالح  واالســتعباد لالســتعمار

 علـىخـوض التوسـع  علـىقـادرة  األمریكیـةوالمادیة. لذا لم تكن اإلدارة  االقتصادیة

األمـر خیانـة  وٕاال عـد األسلوبمن الرأي العام النافر من ذلك  النهج الروسي خوفاً 

لمیـــــراث اآلبـــــاء المؤسســـــین، فتحـــــتم منافســـــة الســـــوفیت عبـــــر ســـــالح آخـــــر، وكـــــان 
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هــو ذاك الســالح حیــث تعلــو مصــالح الوالیــات المتحــدة وترضــي رغباتهــا  االقتصــاد

لتلـك الدولـة الرأسـمالیة  لـم یجـدوا تفسـیراً  السـوفیت الـذین إلیـهالمادیة. وهذا ما فطن 

بـــالد رأســـمالیة أخـــرى..  اقتصـــادیاترد أن تنقـــذ التـــي تنفـــق مالیـــین الـــدوالرات لمجـــ

وألن هذه البالد سـتكون ـ عـاجال أم آجـال ـ منافسـة لهـا فـال یعقـل أن تنشـد الوالیـات 

لذا حاربوها. والشعب األمریكـي » ١«المتحدة إعادة بنائها دون أن تربطها بخیوطها

یكیة لـم تكـن األمر  االقتصادیةنفسه اعتبرها مضیعة للمال ولكن برامج المساعدات 

، "ریتشـارد نیكسـون" ومـنهم الـرئیس السـابق األمریكـيمتخـذو القـرار  ىكذلك كمـا یـر 

الكثیـــر لمنـــع التوســـع الشـــیوعي فـــي هـــذه الـــبالد  االقتصـــادیةفلقـــد حققـــت المعونـــات 

إننـــا فـــي  ،بدرجـــة أكبـــر عشـــر مـــرات ممـــا كـــان یمكـــن ان تحققـــه المعونـــة العســـكریة

بواســطة مســاعداتنا الخارجیــة، لقــد  ســتراتیجیةالا أهــدافناأن نــتعلم خدمــة  إلــىحاجــة 

،  وانتصــــار للشــــیوعیین فــــي الســــلفادور اقتصــــاديحالــــت مســــاعداتنا دون انهیــــار 

مـــن  أبـــادوقللـــت احتمـــاالت عـــدم االســـتقرار السیاســـي فـــي باكســـتان ومكنـــت إســـالم 

عـــام  أنفقنـــا، لقـــد أفغانســـتانمقاومـــة التخویـــف العســـكري الســـوفیتي حـــول موضـــوع 

ملیون دوالر لباكستان،  ٦٢٨ملیون دوالر كمساعدات للسلفادور،  ٤٣٥ م١٩٨٦

إجبارنــا  إلــىانهیــار الموقــف  ىلــو أد إنفاقــه إلــىویقــل هــذا كثیــرًا عمــا كنــا ســنحتاج 

وجنـــوب  الوســطى أمریكــااســتخدام قــوات أمریكیـــة للــدفاع عــن مصــالحنا فـــي  ىعلــ

ان نسـتغل تفوقنـا یجـب ، غرب آسیا وتقل كثیرًا عن تكلفتنـا بخسـارة هـذه المصـالح 

ذلك یجــب ان نزیــد بقــدر كبیــر لــفــي المنافســة األمریكیــة ـ الســوفیتیة،  االقتصــادي

، وأن نحــث حلفائنــا ســتراتیجیةالمبــالغ التــي نســتثمرها فــي المســاعدات الخارجیــة اال

  ».  ٢«زیادة برامج مساعداتهم أیضا على

ریكیـة فـي السـلوك السیاسـي لـإلدارات األم ىعلـالعقیـدة األمریكیـة  وانعكست

 ا. ولقـــد اعتبـــر صـــانعو االقتصـــادیةتعاملهـــا مـــع العـــالم، عبـــر اســـتخدام المســـاعدات 

ا فـــي الوالیـــات المتحـــدة أن علیـــال االقتصـــادیةوأربـــاب المصـــالح  األمریكیـــةالسیاســـة 

، عبــــر االقتصــــاديالنشــــاط  أنــــواعالعــــالم كلــــه مبــــاح، فــــاهتموا بالــــدخول فــــي كافــــة 

                                                 
  . ٣٧ماكنمارا، مصدر سابق، ص - ١
  . ١٢٠نیكسون، مصدر سابق، ص - ٢



 ١٢٥

لهــا قــانون شــبیه بقــوانین الملكیــة الخاصــة الشــركات متعــددة الجنســیات التــي فصــل 

وتجلت بوضـوح فـي عالقاتهـا الدولیـة عقـدة  المتوارث والسائد في الوالیات المتحدة،

 األبــیضرســالة الرجــل  "جوزیــا ســترونج"  األبســماها التــي أ األبــیضتفــوق الرجــل 

سكســوني  مــن الّبــین أن العنصــر األنجلــو وهــو االنجلــو سكســوني تحدیــدًا، فقــال إن

مســــتقر هــــذا العنصـــــر  أمریكــــا، وســــوف تصــــبح اإلنســــانیةمصــــیر  علــــىیطر یســــ

  ».  ١«وموطنه األساسي ومركز نفوذه العظیم

حمـــل األمریكیـــون معهــم طـــوال مرحلـــة الحــرب البـــاردة إحســـاس التفـــوق لقــد 

ینفــذون للعــالم الواســع، حملــوا معهــم تعصــبهم  والعنصــري وحــین بــدءوا االقتصــادي

أجهــزة الحكــم  علــىوســیطرتهم السیاســیة  قتصــادياالالعنصــري والمــذهبي ونفــوذهم 

، التــي رعتهــا فــي الغالــب »٢«العســكریة االنقالبــاتعــن طریــق  إلیهــاالتــي ینفــذون 

الحكـم عبـر اسـتخدام المـال  ألجهـزة، كمـا نفـذوا C.I.Aوكالة المخابرات األمریكیـة 

. وفــي ظــل ســباق التســلح الــذي جعــل لكــال القطبــین مــا یزیــد االقتصــاديوالضــغط 

، وآالف أخـرى مـن أسـلحتها سـتراتیجیةاال أسـلحتهاعشرة آالف رأس نووي بین  عن

ومـن شـأن حـرب هـذه إمكانیاتهـا أن تـؤدي » ٣«النوویة المتوسطة المـدى والتكتیكیـة

محــو الوجــود البشــري فــي منــاطق  علــىتــدمیر الحضــارة وأن تلحــق آثــارا قــادرة  إلــى

دل، لذا صب األمریكیون تفكیـرهم عدیدة من العالم، وستزداد تكالیف العدوان المتبا

أن السیاســة الخارجیــة ال توجــه مــن اجــل تحقیــق المصــالح  تجــاه المســتقبل، وأدركــوا

  ».  ٤«القصیرة األجل وحدها، وٕانما تتعلق بتشكیل مستقبل العالم الذي نحیا فیه

بلـدان العـالم  علـىأن تتركز منافستهم الدولیة في المقـام األول  علىوعملوا 

مـــرین حاســــمین أوالجاذبیـــة األیدلوجیـــة ستصـــبحان  االقتصـــادیةالقـــوة  الثالـــث، ألن

لهــذه الشــروط، ولكــن هــذه المنافســة ســتكون بغیــر  أن نســتعد للمنافســة وفقــاً  وینبغــي

نـــوا مـــن جـــر وتمكّ ». ٥«التنـــافس فـــي حـــدود العـــالم الحـــر ىعلـــ اقتصـــرتمعنـــى لـــو 

دونهــم، األمــر  تحمــل نفقاتــه وهــو علــىاالتحــاد الســوفیتي لســباق تســلح هــم قــادرین 
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 ١٢٦

 اإلنفـاقالواهن یتحمل عبء  اقتصادهدى النهیاره وتفككه فیما بعد، فلم یعد أالذي 

العسكري المتزاید وقد نمت فیه حالـة عبثیـة فاالتحـاد السـوفیتي أكبـر منـتج للصـلب 

والمــــواد الخــــام والوقــــود والطاقــــة فــــي العــــالم یعــــاني مــــن عجــــز فیهــــا بســــبب الفاقــــد 

واالتحــاد الســوفیتي احــد اكبــر منتجــي الحبــوب ویضــطر ، الكــفءواالســتخدام غیــر 

وأسـرة  أطبـاءكبـر نسـبة ألشراء مالیین األطنان من الحبوب كل عام للعلف. ولدیه 

مستشــفیات بالنســبة لكــل ألــف مــواطن وفــي نفــس الوقــت یوجــد قصــور ظــاهر فــي 

  ».١«الخدمات الصحیة

ن الوالیـــات لقــد فشـــل الســـوفیت فــي ذلـــك الســـباق ألن قــدراتهم أقعـــدتهم، وأل 

نجحــت فــي رفــع كلفــة التــورط الســوفیتي فــي  قــد "فــرد هولیــداي"  المتحــدة كمــا یــرى

ربـــط  ونجحــت الوالیــات المتحــدة ألن صـــانعي السیاســة فیهــا افلحــوا فــي» ٢«العــالم

، وانطالقـا مـن فلسـفتهم البرغماتیـة، زائـدًا فـاألمریكیون، » ٣«أهداف أمریكـا بقـدراتها

محـــــددة المعـــــالم للتعامـــــل مـــــع  اســـــتراتیجیةوضـــــع  علـــــىالحـــــس المـــــادي حرصـــــوا 

 األمریكـــــي االقتصـــــادالخطـــــوات الالزمـــــة لضـــــمان أن یكـــــون  الســـــوفیت، واتخـــــذوا

الــذي ال غنــى عنــه  األســاسالقــوي المنــتج النــامي هــو  فاالقتصــاد، ًا ســلیماً قتصــادا

 اقتصـادالوالیات المتحدة ان تضـطلع بـه فـي العـالم، وبغیـر  علىللدور الذي یجب 

قــوي لــن نــتمكن مــن تــوفیر  اقتصــادوبغیــر  ن لنــا سیاســة خارجیــة قویــةقــوي لــن تكــو 

قـوي لـن نـتمكن  اقتصـادالنفقات الدفاعیة الالزمـة لـردع العـدوان السـوفیتي ، وبغیـر 

  ».  ٤«وحلفائنا ألصدقائنامن تمویل برنامجنا للمعونة الخارجیة 

إلنعـــاش  أمریكـــاتجنیـــد نفـــوذ  علـــىكیســـنجر  لقـــد كـــانوا قـــادرین كمـــا وصـــفهم

ثوریــة، صــاخبة  أزمــةكــان الســوفیت یشــهدون  األخــرىبینمــا فــي الجهــة » ٥«قیمهــا

ســـي مباشـــرة، ایمـــع حاجـــات النظـــام الس االقتصـــاديتتطـــاحن فیهـــا حاجـــات النظـــام 

                                                 
الق��اھرة، «، ترجم��ة : حمی��د الج��واد البروس��ترویكا : فك��ر جدی��د لبل��دنا والع��الممیخائی��ل غورباتش��وف،  - ١

  والشروق
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 ١٢٧

بــــالطبع علــــم األمریكیــــون باألزمــــة المصــــطخبة، فــــي مــــوطن الماركســــیة اللینینیــــة، 

ــــة  أو، بخیــــل الحــــوافز االتحــــاد الســــوفیتي والنظــــام الســــوفیتي الموغــــل فــــي المركزی

لعملیــة صــنع آالت هرمــة، وهــا هــي  آخــرثــر أذى یوجــه مصــادره عامــا إعــدیمها، 

العســكري، تثقــل  اإلنتــاجالمترافقــة مــع تنــامي  االقتصــاديالمســتدیمة للنمــو  األزمــة

ـــم یعـــد یتوافـــق مـــع قاعدتـــه  كاهـــل الشـــعب الســـوفیتي فمـــا نلمحـــه هیكـــل سیاســـي، ل

 السیاســیة حجــر عثــرة بوجــه القــوى اإلنتاجیــة ، ومجتمــع تقــف فیــه القــوىاالقتصــادیة

»١.«  

ـــة فـــي عهـــد اإلدارةونجحـــت   ـــر تبنیهـــا األمریكی ـــدأ ریجـــان القاضـــي  ریجـــان عب لمب

ـــــوذ  إلخـــــراجبمســـــاعدة التمـــــرد ضـــــد الشـــــیوعیة  ـــــدان الشـــــیوعیة مـــــن طـــــوق النف البل

، في قصقصة العدید من جیوب الوالء للفكر الشیوعي ونفوذ االتحـاد »٢«السوفیتي

فلســنین عدیــدة شــهدنا خصــومنا  هــذه السیاســة بجــدوىتي وشــعر األمریكیــون الســوفی

ــــد،  تحریضــــهم التمــــرد فــــي العــــالم لنشــــر الــــدیكتاتوریات  علــــىیتصــــرفون دونمــــا قی

الشـــــیوعیة، واعتبـــــر أي نصـــــر مســـــتحیل التنفیـــــذ أمـــــا الیـــــوم فأخـــــذت اإلمبراطوریـــــة 

ارجیـة وتلـك قـوي أي حال تئن مـن مشـاكلها الداخلیـة وتورطاتهـا الخ علىالسوفیتیة 

العــالم تــدین لنــا بوقوفنــا معهــا. فلــو تخلینــا عنهــا لكــان ذلــك  أنحــاءالدیمقراطیــة فــي 

فحســـب بـــل لمثلنـــا الســـامیة  واإلشـــرافخیانـــة مخزیـــة، خیانـــة لـــیس للرجـــال والنســـاء 

  .» ٣«أیضاً 

ًا فقــد كــان فــي انســحاب علیــانتهــت الحــرب البــاردة ف، م ١٩٩١بحلــول عــام 

سـخریة  علـىینطـوي  ـ وممـا ١٩٩٠ك االتحـاد السـوفیتي ـ دول البلطیـق بدایـة تفكـ

، للعملیـــة التـــي انقســـمت بهـــا اإلمبراطوریـــة رئیسلجـــوء غـــریم غورباتشـــوف الـــ أقـــوى

بغورباتشـوف  باإلطاحـةثالثـة قـرون ـ  علـىالروسـیة ـ التـي لـم شـملها قبـل مـا یزیـد 

ـــوریس یلتســـین اســـتقالل روســـیا واســـتقالل الجمهوریـــات   خـــرىاألنفســـه. فقـــد أكـــد ب

                                                 
ـ نقالً عن ابراھیم عبد العزیز المھنا » ١٩٨٢حزیران/«وست منستر رونالد ریجان، خطاب، لندن، قاعة  -١
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بداهـــــة، مســـــتغًال صـــــالحیته كـــــرئیس لروســـــیا، وبـــــذا محـــــا االتحـــــاد الســـــوفیتي مـــــن 

  »  ١«الخریطة وسقط غورباتشوف من منصبه رئیسا لالتحاد السوفیتي

ولـــم تخـــض الوالیـــات المتحـــدة مـــع االتحـــاد الســـوفیتي طـــوال مرحلـــة الحـــرب 

دًا هـو قواعـد ثابتـة، ولكنهـا وضـعت هـدفا محـد علـىالباردة صـراعا نظیفـًا ومؤسسـا 

كســب الحــرب، وهزیمــة الــروس. أمــا الوســائل فكلهــا مباحــة، لقــد قــدمت العــونلیس 

فــــي  اإلســــالمیینفقــــط للــــدیمقراطیین الحقیقیــــین كمــــا فــــي بولنــــدا، بــــل ولألصــــولیین 

، وكــذلك زعمــاء ىالوســط أمریكــاالیمنیــین فــي  وٕالــى، إیــرانبالتعــاون مــع  أفغانســتان

والمجاهـدین شـيء ولكنهمـا  أمریكـاع بـین . فمـا كـان یجمـإفریقیـاالحرب القبلیین فـي 

جعلهمـا حلفـاء فـي عـالم المصـالح القومیـة، فعجلــت  وذلـك مـا مشـتركاً  تقاسـما عـدواً 

النتــائج بانهیــار الشــیوعیة، بیــد أنهــا تركــت أمریكــا وجهــًا لوجــه مــع الســؤال المحــرج 

: هـــل أیـــة غایـــات  رئیسالــذي تفادتـــه خـــالل جـــل تاریخهـــا، وهـــو مــأزق السیاســـة الـــ

  ».  ٢«أیة وسائل؟ تبرر

إیــذانًا  وانهیــارهوكــان انســحاب االتحــاد الســوفیتي مــن حلبــة الصــراع الــدولي 

بـانفراد الوالیـات المتحـدة بالقیـادة، وٕاعالنـًا لكسـبها الحـرب، التـي یمكـن أن نقـول ان 

 االقتصــــادیةحســــن المالءمــــة بــــین األهــــداف والقــــدرات األمریكیــــة وضــــعف البنیــــة 

الغـرب،  رآهـالنتیجة فقد راحت القیـادة السـوفیتیة، كمـا للروس كلیها ساهم في هذه ا

لتعزیــز بنــاء قواتهــا العســكریة ســاعیة لتحقیــق   تســتغل االنفــراج إبــان الحــرب البــاردة

المســاواة مــع أمریكــا ومــع جمیــع القــوى المعادیــة عمومــًا، وهــي حقیقــة ال ســابق لهــا 

 علــىوبة بالحساســیة فــي التــاریخ. فــردت أمریكــا المشــلولة بنائبــة فیتنــام، بصــورة مشــ

إن العملیـة ذات  أخـرىومنـاطق  األدنـىوالشـرق  إفریقیـاتغلغل النفـوذ السـوفیتي فـي 

وضـع بـالغ الصـعوبة فـي  إلـىتأثیر ـ التغذیة الراجعة ـ قد أودت باالتحاد السـوفیتي 

، أمریكــافقــد قاومتــه قــوى العــالم العظمــى،  االقتصــادیةالسیاســة الخارجیــة والنــواحي 

                                                 
  .٥١٧المصدر السابق، ص - ١
  .٤٧٨المصدر السابق، ص - ٢
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االتحادیة، بریطانیا، الیابان، كندا والصین وكانت مقاومـة إمكانیاتهـا  األمانیفرنسا، 

  ».  ١«بكثیر، خارج قدرات االتحاد السوفیتي لوحده األكثر تفوقاً 

ــــاردة  ــــاعتهم بــــأنهم إنمــــا خاضــــوا الحــــرب الب ولــــم یتخــــل األمریكیــــون مــــن قن

والقــیم  الحقــائق الســرمدیة اآلبــاء المؤسســین وأنهــم زاوجــوا بــین ئانطالقــا مــن مبــاد

» ٢«التــي باركهــا األمریكــان مــن جهــة، وبــین حقــائق عــالم الیــوم مــن الجهــة الثانیــة

األمریكیــــة فثمــــة تحدیــــد أیــــدلوجي  ئخیضــــت اســــتلهامًا للمبــــاد وأن الحــــرب البــــاردة

معظـم مشـاكل  علـىاألساسـیة مهمـا ُبسِّـطت قابلـة للتطبیـق  ئمسیطر یجعـل المبـاد

  ».  ٣«العالم

التــي  ئعمیقــا بالمبــاد إیمانــاً  كــأمریكیین آمنــوا مأنهــواعتبــر الــرئیس نیكســون 

بــــل مــــن  االقتصــــادیة مــــن قــــوتهم العســــكریة أو نفــــوذهم ال وانبعــــثاعتصــــموا بهــــا 

ا ومــا حققتــه مــن نجــاح فــي بقیــة العــالم لقــد علیــالجاذبیــة الهائلــة التــي نالتهــا مــثلهم ال

عـالمي لـیس كونوا الدولـة العظمـى الوحیـدة فـي التـاریخ التـي كـان دخولهـا المسـرح ال

 ىا التــي اســتهدعلیــكــان للمثــل ال أنــه ىعلــمؤكــدًا » ٤«بقــوة الســالح بــل بقــوة أفكارهــا

تفــاؤًال ال حــد لــه بالنســبة لألمــل المشــرق  أعطــى، اً عمیقــ اً أثــر  األمریكــيبهــا النظــام 

  » ٥«الذي قدموه للعالم

لقــد انطلــق األمریكیــون للحــرب البــاردة وهــم یضــعون نصــب أعیــنهم آمــالهم 

الـذي  "كتومـاس جیفرسـون" التاریخیة، التي طرحهـا العدیـد مـن المؤسسـینالسیاسیة 

جمعــــاء  اإلنســــانیةجــــل أوحســــب ، بــــل مــــن  أنفســــناجــــل أنعمــــل ال مــــن  إننــــا :قــــال

تحــدث عــن أمریكــا بوصــفها آخــر أحســن اآلمــال بالنســبة للعــالم،  "لنكــولن وأبراهــام"

یتـــه مثلمـــا یفـــاخر اال یفـــاخر بر  إن الـــوطني األمریكـــي " وودرو ویلســـون"    واعتبـــر

  .عندما تعني هذه الرایة لآلخرین ما تعنیه له هو نفسه، وهو أنه رمز للحریة 
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واعتبر الكثیر من األمریكیین أن الوالیات المتحـدة لـم تنتصـر ولكـن انتهـت الحـرب 

وأن االنتصار الحقیقي یكون حینما یدین العالم للفكرة األمریكیـة عـن " !!!!  الباردة

لـدعم وتشـجیع السـالم  بـداعاً ه اسـم السیاسـة األكثـر إعلیـو ما أطلـق الدیمقراطیة وه

لقد انتقلت السیاسة األمریكیـة خـالل مرحلـة » ١«والحریة والرفاهیة في العالم الثالث

، مـع إیمـان مطلـق بـأن »٢«التـدخل المتزایـد إلـىالعزلـة المتزایـدة  الحرب الباردة من

وعملـوا طـوال  ،هو الوضع األمثـل للدولـةامتزاج الدیمقراطیة والمسیحیة والرأسمالیة 

التبشـیر بهـذه المعادلـة كـأنموذج ألفضـل  إلـى، ١٩٩١ـ  ١٩٤٥الفتـرة الممتـدة مـن 

وخلـــف هـــذا التـــدخل واإلخفاقـــات التـــي رافقتـــه تكمـــن مشـــاكل واضـــحة  الحكـــم أنـــواع

، »٣«معظـــم العـــالم لـــم یشـــارك أمریكـــا إیمانهـــا بالمســـیحیة والرأســـمالیة والدیمقراطیـــة

األساســــیة تحتــــاج لنجاحهــــا ظروفــــًا خاصــــة إن لــــم تكــــن  ئة فــــرض المبــــادومحاولــــ

وهــو األمــر الــذي تنبــأ كیســنجر أنــه ســیكون أحــد أبــرز مشــاكل الوالیــات  ،اســتثنائیة

الرأســــــمالیة والمســــــیحیة  المتحــــــدة خــــــالل مرحلــــــة مــــــا بعــــــد الحــــــرب البــــــاردة، فــــــإن

م أنحـــــاء معظـــــ إلـــــىوالدیمقراطیـــــة ذات الـــــنمط األمریكـــــي، لیســـــت قابلـــــة للتصـــــدیر 

  ».  ٤«العالم

ولكــــن وبــــذات هــــذه المنطلقــــات الثقافیــــة، محلیــــة الظــــرف والنشــــأة انــــدفعت 

الوالیــات المتحــدة تمــارس عالقاتهــا الخارجیــة وتؤســس سیاســاتها الخارجیــة لمــا بعــد 

ـــاردة ـــیم فولبرایـــت "  بعـــد آخـــر أســـماه إلیهـــا وأضـــافت،  الحـــرب الب ـــة "ول رئـــیس لجن

حیـــــث أن قـــــوة طـــــرح األفكـــــار  " رســـــة القـــــوةغط" العالقـــــات الخارجیـــــة بـــــالكونغرس

ان فـي القیـادة األمریكیـة رئیسـهما العنصران ال» ٥«القوة العسكریة األمریكیة بجانب

  للعالم.

نیویــورك وواشــنطن فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ،  ىعلــأحــدث الهجــوم 

نقلة نوعیة في تعاطي الوالیات المتحدة مع هذین العنصرین األفكار والقوة ، فلعـل 

القــوة العســكریة فــي  اســتخدامد أهــم تــأثیرات هــذه األحــداث " أنهــا أكــدت أولویــة أحــ
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مجابهــة  علــىصــارت تقتصــر  وأنهــا،  ١الحــرب التــي تقودهــا أمریكــا ضــد اإلرهــاب"

  اإلرهاب!!!.

ودوما كان دور اآلباء المؤسسین واضحا في الفعل السیاسي وضوح الفكـرة 

مسـاحة الحریـة فـي السیاسـة وفــي نفسـها فمصـیر أمریكـا هـو أن نسـتمر فــي توسـیع 

هــــــذا الموقــــــف یشــــــكل تهدیــــــدًا لمعنــــــي  علــــــىوأي اعتــــــراض  االقتصــــــادیةالفــــــرص 

كـــان  ودومـــاً  اآلخـــرین علـــىتســـعي لبســـط مفاهیمهـــا  أمریكـــا، لقـــد ظلـــت »٢«أمریكـــا

الحریــة، المســاواة، الملكیــة  علــى العــالم معتمــداً  علــىیراودهــا حلــم فــرض نموذجهــا 

الكســیس دي " المسـیحیة، كمــا عبـر الكاتـب الفرنسـي ئدالخاصـة والرأسـمالیة والمبـا

ُیَصـد أمریكـا بشـكل واضـح فقـد وجـد نفسـه  إلـى مع أن توكفیل كان منجذباً  "توكفیل

فرنسـا مـا تتعلمـه مـن األسـبقیة  ىلـیس لـد بأنـهثقـة  علىعنها في الوقت ذاته، كان 

  »  ٣«األمریكیة

 احتذائـهیعنـي ضـرورة  ن هـذا الالتجربة األمریكیة قد تبهر العالم وقد یحترمها، ولك

ه كرهـًا تحـت ضـغط الترغیـب والترهیـب علینموذج األمریكي لها وال قبوله فرض األ

الــذي  فلكــل جــذوره الثقافیــة والفكریــة ورصــیده الحضــاريّ  ،أو العســكري االقتصــادي

ل مفاهیمــه السیاســیة والفكریــة بصــورة فیهــا مباینــة للــنهج األمریكــي إن لــم تكــن شــكّ 

  .  تتصادم معه
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  المبحث الثالث

   ما بعد الحرب الباردة

، األمریكیـةة والمعاصرة في تاریخ السیاسة الخارجیة المهمتعد من المراحل 

سـفورًا، وكـذلك  أكثـرالـدیني  األثـروتمیزت الثقافة السیاسیة فیها بالوضوح، فأصبح 

ارجیــــة للوالیــــات الرأســــمالیة التــــي اســــتمر تأثیرهــــا مرافقــــًا لكــــل مراحــــل السیاســــة الخ

المتحـدة. ولكـن اختلفـت هــذه المرحلـة عـن سـابقتیها بظهــور عنصـر جدیـد فـي واقــع 

ة لتلـك السیاسـة الخارجیـة وهـو الدیمقراطیـة، التـي رغـم أنهـا كشـعار علیالممارسة الف

 ىظل مرفوعا منذ أمد بعید ولكنهـا ظلـت دومـا خاضـعة مـن حیـث قـوة طرحهـا لمـد

األكثـــر تـــأثیرا فـــي السیاســـة الخارجیـــة األمریكیـــة، و موافقتهـــا للعنصـــرین تعارضـــها أ

خاصــة توافقهــا ..التعــایش معهمــا علــىمقــدرتها  ىوهمــا الرأســمالیة والمســیحیة، ومــد

  مع الرأسمالیة. 

قــد ســادت التفكیــر  االنعزالیــةوكــان مــن الواضــح بعــد حــرب فیتنــام ان روح 

التـي  "الـدومینو"  السیاسي األمریكي، وأعتقد الكثیر من األمریكیین ان سیاسة لعبة

لهـــم للتـــدخل فـــي فیتنـــام الجنوبیـــة إنمـــا كانـــت خاطئـــة، لعـــب حلفـــاءهم  كانـــت دافعـــاً 

الغــربیین دورًا كبیــرًا فــي إقنــاعهم بهــا، باعتبــار أن ســقوط فیتنــام الجنوبیــة فــي أیــدي 

الشیوعیین إنما هو بدایة النهیار تایالنـد وسـنغافورة وجمیـع دول جنـوب شـرق آسـیا 

ــــ، و فــــي قبضــــة الســــوفیت ــــات المتحــــدة فــــي لعــــب "دور الشــــرطي علی ــــدأت الوالی ه ب

ـــة" فقـــدت ســـلطتها » ١"«االســـتعماري ـــدول األوربی ـــدور خلفـــا لل ـــت هـــذا ال وعنـــدما قبل

، وأحجمــت بفعــل عقــدة »٢"«األخالقیــة فــي عیــون الكثیــر مــن زعمــاء العــالم الثالــث 
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ان"، فیتنــام عــن التــدخل المباشــر فــي شــؤون العــالم حتــى عهــد الــرئیس "رونالــد ریجــ

الذي دفع بالسیاسـة الخارجیـة األمریكیـة بعیـدا عـن عقـدة فیتنـام وقـاد لزیـادة التـدخل 

 االنعزالیــةتیــار ســتطاع مغالبــة عالمیــة مــن منظــور زعامــة العــالم. وافــي الشــؤون ال

عـن  تم له ما أراد بنجاح ألنه ناشـد األمـریكیین بـأن یبتعـدوا ١٩٨٤ -١٩٨٠وفي "

مــن  جدیــداً  األمــام داخلــین عصــراً  إلــىأن ینطلقــوا و  ســلبیة عقــد الســبعینات وعزلتــه،

واعتبـر الكثیـرون أن عهـد ». ١"«الفرص المتاحة في الـداخل والزعامـة فـي الخـارج 

وقـد كـان مـن نتـاج ذلـك ». ٢"«العمل  ىعلریجان "قد استعاد روح قدرة األمریكیین 

ة تبــدو الكبیــر نحــو المشــاركة فــي القضــایا الدولیــة واتخــاذ سیاســة خارجیــ االنــدفاع

 وأغنــى أقــوىأن إمكانیاتنــا لــیس لهــا حــدود، فــنحن  أكثــر تشــددًا مــع إیمــان مطلــق "

 بلد في العـالم، وفـي وسـعنا ان نسـتعرض قوتنـا العسـكریة حـول العـالم، كمـا أن فـي

 وأفكارنــاإمكاننــا أن نــؤثر فــي جمیــع القضــایا السیاســیة الكبیــرة فــي زماننــا، ولثقافتنــا 

ســـیة مـــن الجاذبیـــة الدولیـــة مـــا هـــو أعظـــم منـــه فـــي أي والسیا االقتصـــادیة وأنظمتنـــا

وبفضــــل المواءمــــة بــــین األهــــداف والقــــدرات، كســــبت الوالیــــات » ٣"«وقــــت مضــــى 

  عامًا من الصراع وانفردت بقیادة العالم.  وأربعینلمتحدة الحرب الباردة بعد نیٍف 

وهنــا تظهــر بوضــوح بصــمات اآلبــاء المؤسســین، والتمســك العمیــق بأركــان 

ي الوالیـات المتحـدة، وهـي الدیمقراطیـة والمسـیحیة والرأسـمالیة،  أقـاموهلذي النظام ا

أنهــم اشــتركوا فیهــا ألن  األولــىلقــد أعلــن "وودرو ویلســون" عقــب الحــرب العالمیــة 

ـــــل فـــــي القضـــــاء  ـــــى"الهـــــدف منهـــــا كـــــان یتمث ـــــة العـــــالم  عل ـــــق، وتهیئ الحكـــــم المطل

لدیمقراطیــــة األولــــي فــــي الجمهوریــــة ا ئ، وألجــــل أن تتقبــــل مبــــاد»٤"«للدیمقراطیــــة 

أن تكـون  إلـىالعالم وهي أمریكـا، وألجـل أن تعـرف كـأنموذج ینبغـي احتذائـه داعیـًا 

 أمریكــــا، لقــــد كانــــت » ٥«الحــــرب العالمیــــة األولــــى "حربــــًا إلنهــــاء جمیــــع الحــــروب"

قــدم بــین الــدول الكبــرى یتــیح لهــا  ئتبحــث عــن مــوط األولــىبمشــاركتها فــي الحــرب 
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الثقافـــة السیاســـیة التـــي  ئشـــیر بالعقیـــدة األمریكیـــة ومبـــادعـــن نفســـها والتب اإلعـــالن

  أسستها. 

ومــن ذات الكنانــة بعــد أكثــر مــن ســبعین عامــا مــن رحیــل "وودرو ویلســون" 

عشـر الداعیـة للسـلم والتعـاون والدیمقراطیـة وحـق تقریـر  األربعـةالـذي أعلـن مبادئـه 

والیــات " رئــیس الاألب ، وقــف "جــورج بــوشم١٩١٧فــي  اإلنســانالمصــیر وحقــوق 

نهایــــة الحــــرب البــــاردة مستبشــــرًا بمســــتقبل متمیــــز،  المتحــــدة فــــي التســــعینات معلنــــاً 

الحرب البـاردة  إرهاصاتتخامرهم فیه رؤیة "لشراكة جدیدة بین األمم تتسامي فوق 

التشـــاور والتعـــاون والعمـــل الجمـــاعي، ســـیما مـــن خـــالل  علـــىأنهـــا لشـــراكة قائمـــة 

ها المبـــدأ وحكـــم القـــانون، وتنهـــل نســـقها مـــن المؤسســـات الدولیـــة واإلقلیمیـــة، یوِّحـــد

نشــــر الدیمقراطیــــة وٕانعــــاش  إلــــىالتقاســــم المنصــــف لثمارهــــا ورعایتهــــا، إنهــــا ترنــــو 

س والـروح تحـدث خلیفتـه فَ وبـنفس الـنَ ». ١"«الرفاهیة وتوطید السـلم وخفـض التسـلح 

ـبت  على"بیل كلینتون" الذي عمل  تفسیر مفهوم توسیع رقعـة الدیمقراطیـة التـي نصَّ

الوالیات المتحدة من نفسها راعیَّة لها، قائًال :"أن هدفنا العظـیم هـو توسـیع وتعزیـز 

وغ عهــد جدیــد مــن ز دیمقراطیــات الســوق الحــرة، مــع بــ إلــىالمجتمـع الــدولي المســتند 

تهدیــــد  احتــــواء إلــــىفــــإن مضــــینا أیــــام الحــــرب البــــاردة  ،وســــنوح الفــــرص األخطــــار

،  رة األمــم المتحــدة ذات المؤسســات الحــرةمؤسســاتنا الحــرة، فــدأبنا الیــوم توســیع دائــ

الجــنس البشــري بفرصــة التعبیــر  وٕابــداعاتفمــا یراودنــا ُحلــٍم بیــوٍم تحظــى فیــه آراء 

التام المطلق عن نفسها، في عالم تتعاضد به الدیمقراطیات الظـافرة وتعـیش متفیـأة 

  ».  ٢«ظالل السلم واألمان 

ـــذ نرئیســـإن ال ـــیالل ـــم أمریدِّ ن ُق ـــق حل ـــو، األول ر لهمـــا تحقی كـــان كـــا فـــي العل

 علـــيانفـــراد الوالیـــات المتحـــدة الف ىعلـــنهایـــة الحـــرب البـــاردة، والثـــاني  ىعلـــشـــاهًدا 

، لتشـكله ألمریكـارا بحقبـة معاصـرة الیـوم یـدین فیهـا العـالم بالقیـادة بقیادة العالم، بّشـ

وفـــق قیمهـــا وتضـــمن الســـلم واألمـــن الـــدولیین وفـــق معاییرهـــا الخاصـــة بفضـــل آلتهـــا 

  ة الجبارة. العسكری
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العــــالم  علــــىلقــــد تنــــاوال النظــــام العــــالمي الجدیــــد كمســــلمة، فرضــــها الواقــــع 

ولــم تكــن  ،والعســكریة االقتصــادیةوحققتهــا الوالیــات المتحــدة بفضــل فكرهــا وقوتهــا 

فكـــرة نظـــام عـــالمي جدیـــد حدیثـــة ولكنهـــا خطـــة جـــرى العمـــل فیهـــا لســـنوات ســـابقة، 

العـــالم،  علــىنهــا مــن بســـط قیمهــا كّ وقصــدت أمریكــا منهـــا احــتالل مكانــة دولیـــة تم

ـ تمكننـا مـن  ١٩٤٠وشجَّعت "نظریـة تتجـه نحـو تسـویة عالمیـة، بعـد هـذه الحـرب ـ 

، الیوم ها »١"«حد السالم األمریكي الشامل  إلىفرض شروطنا التي ربما وصلت 

نیتهـا بنـاء  "    هـذا القـرن، في المأل للمرة الثالثة  علىهي الوالیات المتحدة تعلن 

للمـــرة الثالثـــة و العـــالم الخـــارجي،  علـــىم عـــالمي جدیـــد بتطبیـــق قیمهـــا الداخلیـــة نظـــا

م، ســیطر "ولســون" ١٩١٨أیضــًا تــألق نجــم أمریكــا فــي الســاحة الدولیــة، ففــي عــام 

 علـى باإلصـرارهـا كثیـرًا علی أمریكـامؤتمر سالم باریس، الذي اتكأ فیه حلفاء  على

 "  حـــرب العالمیـــة الثانیـــة الحغبـــار ال انجـــالءالتعبیـــر عـــن هواجســـهم وحتـــى یـــوم 

ترومان" في وضع یؤهلهمـا إلعـادة صـب العـالم بأسـره  فرانكلین دیالنو روزفلت" و"

إعــادة تشــكیل  علــى أكثــرالحــرب البــاردة  انتهــاءوفــق القالــب األمریكــي. لقــد حفَّــز 

  ».  ٢«المحیط الدولي حسب المنظور األمریكي"

اآلخـرین، فلقـد  علـىي بسـط مـا تریـد في السـانحة الثالثـة، یبـدو حـظ أمریكـا أوفـر فـ

ویلســـون" فـــي الربـــع األول مـــن القـــرن العشـــرین، بـــل  روقیَّـــدت الـــروح االنعزالیـــة "ود

وصــى أاعتبـروه قــد تجـاوز الخطــوط الحمــراء الـذي صــاغها "جــون كوینسـي آدمــز" و 

م، ونتیجـــة ١٨٢٣نها كمبـــدأ الـــرئیس "جـــیمس مـــونرو" فـــي عـــام لنكـــولن" وأســـتّ  بهـــا "

ترومــان" وســلفه "روزفلــت"، فقــد وقفــت  ابــات الرئاســة التالیــة أمــا "لــذلك خســر انتخ

القــوة الســوفیتیة المنافســة ومحــاوالت التوســع الســتالینیة التــي ذكرنــا إنهــا قصــد بهــا 

 ىعلـالسـتار  أسـدلحمایة حدوده المتاخمة ألوربا، دون تحقیـق أحالمهمـا "أمـا وقـد 

التـدخل فـي  علـىحیـدة القـادرة فصول الحرب الباردة باتـت أمریكـا القـوة العظمـى الو 

  ».  ٣"«من المعمورة  ءأي جز 

                                                 
١ - Executive Sessions, of Senate Foreign Relation Committee, 83 The Congress, 

Fst Session, 1941, Vol, X .  
  . ٢٥٦كسینجر، مصدر سابق، ص - ٢
  .٥٥غارودي، مصدر سابق، ص - ٣
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نـــه رغـــم التنـــافس الـــدولي فـــي ألنتـــائج البیَّنـــة بعـــد الحـــرب البـــاردة كـــان مـــن ا

إن القضـایا ذات الصــلة فــ، وتطورهـا التقنـي األفقــي األسـلحةمجـال التسـلح وانتشــار 

لمنافســـین مـــن ســـعي الوالیـــات المتحـــدة إلخمـــاد ا إالبـــالقوة العســـكریة قـــد تضـــاءلت 

. فبعــد " انهیــار األقــوىوالمتطلعــین مــن العــالم الثالــث للبحــث عــن مكــان بــین األمــم 

البلـدان  ىعلـاالتحاد السوفیتي" غدا الهدف المركزي للسیاسة األمریكیة وضـع الیـد 

، هو دور فـي حقیقتـه اسـتعماري كتـب عنـه " هنـري كسـنجر" باعتبـاره » ١«النامیة 

" فقد جعل النصر في الحرب البـاردة أمریكـا تماثـل  دةمن توابع انتهاء الحرب البار 

مــن صــفات النظــام األوربــي فــي القــرنین الثــامن عشــر والتاســع عشــر ، مــع  كثیــراً 

" ،ولكـن هـل كانـت هـذه ٢منهـا ساسـتها ومفكروهـا" ارتـابصـها ممارسـات طالمـا تقمّ 

حــدة ؟ ن فــي وضــع سیاســة الوالیــات المتعلیالــروح اإلمبریالیــة بعیــدة عــن ذهنیــة الفــا

عن تفكیـر واضـعي السیاسـة  ینبالقطع ال لم یكن العالم الثالث وبلدانه النامیة بعید

دافعـــت عنـــه فـــي وجـــه" ســـتالین"  مخزونـــًا اســـتراتیجیاً  فلقـــد اعتبرتـــه دومـــاً  األمریكیـــة

بالمصـــادر األولیـــة والمـــواد  ومخزنهـــا العـــامر اإلمبریالیـــةالـــذي وصـــفه بأنـــه مـــؤخرة 

دعـم حركـات التحـرر الـوطني والنزعـات االسـتقاللیة  لـىع. وبنى اسـتراتیجیته الخام

ه الوالیـات في هـذه الـدول لیقطـع المـدد عـن العـالم الغربـي الرأسـمالي ولكـن لـم تمكّنـ

 ىالــدول التــي ســعت إلــ وحتــىبــل  المتحــدة مــن االقتــراب مــن المواقــع الحیویــة لهــا ،

 باقتصــــادیاتهااالســــتفادة مــــن إمكانیاتهــــا الذاتیــــة واســــتثمار هــــذه الثــــروات للنهــــوض 

عاتها ، ولعل رئیس الوزراء اإلیراني "مصدق " احـد ابـرز رت تطلّ بِ وتحقیق التنمیة قُ 

سیاســـة الوالیـــات المتحـــدة التـــي وصـــفها " كســـنجر" بأنهـــا ذات بعـــد  علـــىالشـــواهد 

وهــو مــا لــم یــرض  ،إیــرانلتــأمیم إنتــاج البتــرول لصــالح  ىاســتعماري "فمصــدق" ســع

ن لهـا حصـة تـذكر فیـه عكـس بریطانیـا ذات المصـلحة الوالیات المتحدة التي لم تك

اإلطاحــة بمصـــدق عبــر " االنقـــالب  علــىالتــي عملـــت هــي ، ولكــن أمریكـــا األولــى

و أعــــادت ســــلطة "  CIAالــــذي ســــاندته وكالــــة االســــتخبارات المركزیــــة األمریكیــــة 

                                                 
  .٥٢٦كیسنجر، مصدر سابق، ص - ١
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% مـــــن ٤٠الشـــــاه" ، ممـــــا أتـــــاح لشـــــركات البتـــــرول األمریكیـــــة أن تحظـــــي بنســـــبة 

  »  ٣" « إیرانریطانیة البترولیة في االمتیازات الب

لقـــد هـــدفت السیاســـة الخارجیـــة األمریكیـــة حینهـــا ألن توَّضـــح للـــدول النامیـــة 

الحدود المتاحـة لهـا للتصـرف فـي ثروتهـا ومقـدراتها ، لتظـل تابعـة وضـعیفة وبعیـدة 

عــن ســاحة التنــافس " فیجــدر بالــدول النامیــة التــي تمتلــك ثــروات طبیعیــة هامــة أن 

الوطنیـــة  علـــىهـــذه العبـــرة ، إن اتبـــاع أولئـــك الـــذین یعظـــون ویحثـــون  تتأمـــل جیـــداً 

لتجربــة اإلیرانیــة أن تــردع ا، وربمــا كنــا نغــالي إن طلبنــا مــن  الجامحــة یكلــف غالیــاً 

السـلطة فـي بلـدان أخـري ،  علـىاآلخرین أمثال " مصدق " عن محاولـة االسـتیالء 

 المــدى ىعلــاألشــیاء  ىلــلكنهــا ســتمنح الفــرص المالئمــة للزعمــاء الــواعین للنظــر إ

  »  ١" « الطویل واستخالص فكرة واضحة عن أولویاتنا

، كــي ، ولكــن كانــت االختیــارات نوعیــةظــل العــالم الثالــث محــل اهتمــام أمری

"كینــان" إدارة التخطــیط للسیاســة الخارجیــة األمریكیــة ،  ىحــین تــول ،م١٩٤٩فمنــذ 

لمصـالح الوالیـات المتحـدة  ةسـتراتیجیاالدوائر ُرتبت حسب أهمیتهـا  إلىقّسم العالم 

األولیــــة وتفــــتح ، أن تــــؤمن المــــواد ، ،كانــــت "مهمــــة آســــیا الجنوبیــــة الشــــرقیةوأمنهــــا

أوروبــا الغربیــة وهــو مــا قــاد للتــدخل األمریكــي فــي الهنــد الصــینیة أســواقها للیابــان و 

ن ینتشـر اسـتقالل فیتنـام ثم للحلول محله فقد ُخشـي أ لدعم االستعمار الفرنسي أوالً 

  .  )٢( دعمها الروس كحمًى وطنیة في كل آسیا الجنوبیة والشرقیة والتي

كانت نهایة الحرب الباردة تعني أن الجهود األمریكیة المشتتة بـین التنـافس 

ـــىمـــع الســـوفیت والســـیطرة  ـــدان النامیـــة قـــد تجّمعـــت أخیـــرًا  عل االتحـــاد  بانهیـــارالبل

لتفـــت الوالیــــات ، لتوســـكو مـــن الصـــراع حـــول زعامـــة العـــالمم وانســـحابالســـوفیتي 

البلـــدان النامیـــة ووضـــع خطـــط وتصـــورات  ىعلـــالمتحـــدة بعـــدها إلحكـــام ســـیطرتها 

    -تكفل :

مــن تلــك البلــدان، كظهــور زعامــات  اقتصــادیةعــدم بــروز مهــددات أمنیــة أو  .١

عــن القــیم  جدیــدة أو محــاوالت اســتقاللیة حقیقیــة أو نزعــات للتمّیــز الحضــاري بعیــداً 

                                                 
١ - New York Times 6/8/1954  
  .١٩٨٢كینان، مجلة التاریخ االمریكي، عدد ایلول،  - ٢
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التــي العمیــق بالرأســمالیة والمســیحیة والدیمقراطیــة و  مــن اإلیمــاناألمریكیــة المنطلقــة 

عبــر تســویق وفـرض مفهــوم النظــام  بســطها عالمیـاً  علــىحرصـت الوالیــات المتحـدة 

  العالمي الجدید . 

، ُتعـــــزز مكانتهـــــا كأســـــواق ذه البلـــــدان مصـــــادر للمـــــواد األولیـــــةأن تظـــــل هـــــ .٢

ة العمل فیها بهـا وتتحول من ثم لمجتمعات استهالكیة قیم لمنتجات العالم المتقدم،

، وقــد نجحــت أمریكــا فــي صــنع هــذا األنمــوذج أثنــاء مقصــودكثیــر مــن الضــعف ال

تحویـــل البقیـــة المعینـــة بعـــد انتهـــاء الحـــرب فـــي نـــوع مـــن  ىالحـــرب البـــاردة ، وتـــوال

بــــین المصــــنع والمســـــتهلك والمــــادة الخــــام، عملــــت الوالیـــــات  االقتصــــادیةالشــــراكة 

نهایة األربعینات، من منطلق أن "الشـراكة فـي توزیع األدوار فیه منذ  علىالمتحدة 

المســـتقبل أكثـــر ممـــا فـــي الماضـــي، هـــي التـــي یجـــب أن تحكـــم العالقـــة بـــین األمـــم 

، لكــن الغنیــة بالمصــادر تصــنیعاً  األقــلالغربیــة المصــنِّعة، وبعــض الــدول األخــرى 

  ، في إشارة واضحة للبلدان النامیة. »١"«األولیة خارج أوربا وأمریكا الشمالیة 

" باعتبـاره Americanm Lifeغزو هذه البلدان بنموذج الحیاة األمریكیـة " .٣

 إلـىاألفضل، وألن "نموذج الوالیات المتحدة لن یصـمد داخـل أمریكـا مـا لـم یتحـول 

، لـذا كـان االهتمـام بوسـائل اإلعـالم، وتطـویر وسـائل االتصـال، »٢"«نظام عالمي 

ركــز هــذا التطــور اإلنســاني، م علــىوربــط العــالم بحیــث تســیطر الوالیــات المتحــدة 

  .  "Internet" الدولیةالمعلومات ظهر ما یكون من خالل شبكة أوهو أمر 

تقنین حق التدخل في شؤون تلك الـدول عبـر األمـم المتحـدة، وهـذا تـم عبـر  .٤

إعـالن مفهـوم "الشــرعیة الدولیـة"، الــذي یتـیح للوالیــات المتحـدة التــدخل فـي الشــؤون 

 اإلنسـانتقلة تحت مظلة األمم المتحدة، بـدعوى حقـوق الداخلیة والسیادیة لدول مس

، وهـــــو مـــــا تنبـــــأ بـــــه "آرثـــــر شلیســـــنغر" فـــــي اإلنســـــانیةودرء الكـــــوارث والمســـــاعدات 

ات حینمـــا كتـــب عـــن أن "حقـــوق اإلنســـان هـــي فـــي طریقهـــا یمنتصــف عقـــد الســـبعین

  ».  ٣"«لتحل محل تقریر المصیر كمثاٍل موجٍه للسیاسة الخارجیة األمریكیة 

                                                 
1  - New York Times `ibid.""American Life 
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طــاق المصــالح األمنیــة األمریكیــة بحیــث تكــون فــي كــل التقاطعــات توســیع ن .٥

العالمیــة، وهــي فكــرة قدیمــة لــدي صــانعي السیاســة األمریكیــة. إذ أن توســعة مفهــوم 

المصــــالح األمنیــــة األمریكیــــة لیشــــمل منــــاطق أكبــــر، تعتبــــر "ضــــرورة مــــن الناحیــــة 

  ».  ١"«العالم  علىللسیطرة  ستراتیجیةاال

 انتفـاءأمریكا الكبیر بزیادة وتطـویر آلتهـا العسـكریة فـي ظـل  لم یكن متوقعًا اهتمام

تقییــد التطــور التقنــي والكمــي فــي  علــىالمنافســة الدولیــة لهــا، مــع حرصــها الشــدید 

مجــال التســلح فــي العــالم حتــى ال یبــرز منــافس، ولكــن كــان لــدي واضــعي السیاســة 

عــــالم طــــابع قبضــــتها لل علــــىاألمریكیــــة رأیــــًا عــــزز مــــن الســــطوة األمریكیــــة وأســــبغ 

 ســتراتیجیة، إذ رأوا "أن مــن شــأن غیــاب التهدیــدات األیدلوجیــة أو اال ســتراتیجیةاال

 علــىالطاغیـة أن یطلــق العنـان لألمــم المتحـدة بالســیر فـي سیاســات خارجیـة قائمــة 

قویة منافسـة أو  اقتصادیات، وفي ظل » ٢"«نحو متزاید یراعي مصالحها القومیة 

دولـي ربضـت فـي أركانـه خمـس أو  اقتصـاديم متطلعة للنهضة وفـي " خضـم نظـا

، البـد أن یطلـع نظـام بطریقـة شـدیدة الصـغرىست قوى كبرى مع وفـرة فـي البلـدان 

الشــبه بمـــا حصـــل فـــي القـــرون الغــابرة، حصـــیلة تـــراض وموازنـــة للمصـــالح القومیـــة 

  في ظل وجوده؟.  ذاا، هذا في ظل انتفاء الخطر األیدلوجي، فم»٣"«المتنافسة 

ـــه  ـــث عـــام فـــي تحلیل ث "ریتشـــارد ، تحـــدّ م١٩٨٨لألوضـــاع فـــي العـــالم الثال

نیكســـون" أحـــد أبـــرز الرؤســـاء األمـــریكیین المهتمـــین بالسیاســـة الخارجیـــة فـــي الربـــع 

األخیــر مــن القــرن العشــرین، عــن سیاســة الوالیــات المتحــدة األمریكیــة تجــاه العــالم 

ن نقبــل أال یشـترط مستشـهدا بفلسـفة "إنجلـز" قـائًال أنـه : " الثالـث، وضـرورة تغییـره،

"  البــــد مــــن تغییــــر العـــــالم بفلســــفة "إنجلــــز" لنعتــــرف بالجاذبیــــة العمیقـــــة لكلماتــــه "

 ، وسـیحدث التغییـر، والبــد لـه أن یحــدث فـي العــالم الثالـث الــذي ُأبتلـي بالمشــكالت

إن العــالم یتهــدده الیــوم نوعــان مــن التغییــر الثــوري، األول الثــورة الشــیوعیة.. وفــي 

ـــىمـــن المغـــرب  اإلســـالميالعـــالم  محـــل  اإلســـالمیة األصـــولیةاندونیســـیا، حلـــت  إل

ن الرؤیـا الثوریـة التـي یقـدمها ألداة السیاسیة للتغییـر العنیـف. إالشیوعیة باعتبارها ا
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ومـــدمرة ، بـــة مثـــل الشـــیوعیة تمامـــاً جذاّ  اإلســـالميأطـــراف العـــالم  علـــىالرادیكـــالیون 

عــداء أیــدلوجیین یتبنــون هــدفًا الثــوریین الشــیوعیین واإلســالمیین، أ إن .یضــاً مثلهــا أ

السلطة بأي وسیلة ضروریة، ُبغیة فـرض  على: حیث الرغبة في الحصول مشتركاً 

ُمـــثُِلهم التـــي ال تحتمـــل، ولـــن تحقـــق أي مـــن الثـــورتین حیـــاة  علـــىدیكتاتوریـــة تقـــوم 

لكـــن إحـــداهما أو  أســـوأللشـــعوب فـــي العـــالم الثالـــث، بـــل ســـیجعلون األمـــور  أفضـــل

 االقتصـــادیة األبعـــادیضـــع الغــرب سیاســـة موحـــدة لمواجهــة  ستســـود مــا لـــم األخــرى

ســواء للصــراع الــدائر اآلن فــي العــالم الثالــث، أن ریــاح التغییــر  حــدٍ  علــىوالروحیــة 

فــي العــالم الثالــث تكتســب قــوة العاصــفة، ونحــن ال نســتطیع إیقافهــا، لكننــا نســتطیع 

  ».  ١"«أن نساعد في تغییر اتجاهها 

  النظام العالمي الجدید : 

المؤسســـة للثقافــــة السیاســـیة األمریكیـــة، التــــي تمثـــل مـــا عــــرف  ئإن المبـــاد

ة جعلتهـــا ظـــروف وطبیعـــة التكـــوین األولـــي عة بقـــیم محلّیـــبالعقیـــدة األمریكیـــة المشـــبّ 

ظلــــت هــــي المقیــــاس الــــذي یســــتخدمه  ...لمجتمعهــــا، تتمیــــز بالخصوصــــیة والتفــــرَّد

الحریــة والمســاواة وســـیادة فالدیمقراطیــة و  ،األمریكیــون فــي نظــرتهم للعــالم الخـــارجي

ورغـم أن  تلـك العقیـدة ئهـي ابـرز مبـاد االقتصاديك والتنافس القانون وحریة التملّ 

أرض الواقـع حتــى داخـل الوالیـات المتحـدة ـ  علـىهنـاك قصـور كبیـر فــي تحقیقهـا 

اآلخـرین، دون  علـىبسـط قـیمهم تلـك  علـىـ یصـر األمریكیـون  إلیـهوهـو مـا أشـرنا 

الكســیس دي "  إلیــهقــافي والحضــاري بــین األمــم. وهــو مــا أشــار مراعــاة للتبــاین الث

" حیـــث اعتبـــر أن "موقـــع الـــبالد أمریكـــافـــي كتابـــه القـــیَّم "الدیمقراطیـــة فـــي " توكفیـــل 

الجغرافـــــي والحالـــــة االجتماعیـــــة التـــــي قامـــــت دون أیـــــة مقاومـــــة  والعـــــادات واآلراء 

یقـًا، والظـروف التـي ، كلها تؤثر في مجرى األحوال فـي المجتمـع تـأثیرًا عمواألصل

لیسـت ألن الوالیـات ذات مصـالح متشــابهة  أمریكـایسـرَّت قیـام حكومـة فیدرالیـة فـي 

عـن ذلـك قـد بلغـت درجـة  وذات اصل مشترك ولغة واحـدة فحسـب، بـل انهـا فضـالً 

مــن الحضــارة تكــاد تجعــل قیــام اتحــاد بینهــا ممكنــا دائمــًا مــن الوجهــة العملیــة، لقــد 

رعین األمــریكیین تلــك التســهیالت التــي اســتمدوها فــي للمشــیسَّــر موقــع الــبالد الجغرا
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 ئ، مع ذلـك لـم یعتبـر أن المبـاد»١"«من عادات السكان ومن العرف السائد بینهم 

 األمــــــمتصــــــلح لجمیــــــع  األمریكیــــــة صــــــالحة كــــــل الصــــــالح فــــــي ذاتهــــــا، او أنهــــــا "

لمتحـدة الوالیـات ا علـىالدیمقراطیة، وأن الكثیر من تلـك القـوانین لیبـدو خطـرًا حتـى 

ذاتها، ولكن ال مجال لنكران أن التشـریع األمریكـي فـي جملتـه مالئـم كـل المالءمـة 

  »  ٢"«لعبقریة الشعب ولطبیعة البالد التي وضع لحكمها 

في القرن التاسـع عشـر، مـن تقلیـد التجربـة األمریكیـة حـذو  "توكفیل" ر وحذّ 

مثــال ألبــیَّن بــه أن لقــد كــان غرضــي أن اتخــذ أمریكــا مجــرد "«النعــل بالنعــل، قــائًال 

ن الشـعب الــدیمقراطي مــن أن یظــل حــرًا، ولكنــي القـوانین وبخاصــة العــرف، قــد تمكِّــ

نـــــا أن نحــــذو حـــــذو الدیمقراطیـــــة علیأنــــه یجـــــب  أتصـــــورن أبعیــــد كـــــل البعــــد عـــــن 

األمریكیـة فننقــل عنهــا مــا اســتخدمته مــن وســائل لبلــوغ هــذه الغایــة، إنــي ألعلــم حــق 

مـــن تـــأثیر فـــي دســـتورها أهلهـــا وســـوابقها السیاســـیة  العلـــم مـــا لطبیعـــة الـــبالد وخبـــرة

تحـــل بـــالجنس البشـــري أن تقـــوم الحریـــة فـــي  ىنـــي ألعـــدها كارثـــة كبـــر السیاســـي، وإ 

  ».  ٣«العالم كله بصورة واحدة ذات مالمح واحدة"

ــــاء  ــــه أثن ــــي" فــــي مذكرات ــــورد "جرب ــــة البریطــــاني الل ــــر الخارجی ن وزی ولقــــد دوَّ

ل " أن الــدول دائمـًا ترتكــب األخطـاء ألنهــا ال الحـرب العالمیــة األولـى مالحظــة تقـو 

بعضها البعض، وال دوافعهـا  أهدافة بعضها البعض، أنها ال تفهم تفهم سیكولوجیّ 

ــه : "إ»  ٤..«وال نوایاهــا  ن غیــاب الموضــوعیة فــي كمــا ورد عــن "أریــك نــروم" قول

الـذات أمتـه ب إلـىلهو أمر مشین، ویومًا بعد یوم ینسب المـرء  األخرىالنظر لألمم 

فالوالیــات المتحــدة فــي ســعیها لبســط قیمهــا وتســویق ». ٥"«ر ونبیــل كــل مــا هــو خّیــ

نبــــل كمثـــــال تــــراه واجـــــب االقتــــداء ، تتجاهـــــل أن النموذجهــــا الموصــــوف بـــــالخیر و 

، خاصـــة فـــي العـــالم نطلقـــات قـــد ال تتوافـــق مـــع أطروحتهـــالآلخـــرین خصوصـــیة وم

عهــا فــي األخطــاء وارد ألنهــا ، واحتمــال وقو الــث ذو الحضــارات القدیمــة العریقــةالث
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إذ یحركهـــا اإلیمـــان بقـــدراتها  نهـــا وتغـــض بصـــرها عـــن رؤیـــة هـــذا التبـــاین،ذاآتصـــم 

كـل  ىالـدهر" أمریكـا التـي تحظـي بـاالحترام لـد ىة أن تظـل مـدواعتقادها في حتمیّ 

كـــة التـــي تحلـــم وتختـــار حـــٍد ســـواء أمریكـــا المتحرِّ  ىعلـــ، األصـــدقاء واألعـــداء األمـــم

  !!!!.  »١«وتفعل وتحكم"

بعــــد االنتصــــار فــــي الحــــرب البــــاردة وتبــــؤ مقــــام الدولــــة األولــــى فــــي العــــالم 

ة المجتمــــع ومســــتوى حجــــم القــــوة العســــكریة، والریِّــــادة علیــــوفا االقتصــــادبدینامیكیــــة 

لـــذي ینظـــر فـــي حقیقـــة السیاســـة األمریكیـــة االتكنولوجیـــة والمقـــدرة السیاســـیة ، فـــإن 

أن تلغـي التـاریخ السـابق للبشـریة كلـه، كبیـر رغبـة أمریكـا فـي  یدرك من غیر عنـاءٍ 

وقــد صـــدر عـــن وزارة » ٢«إذ تــرى التـــاریخ الحقیقــي للعـــالم لــم یبـــدأ إال مــع قیادتهـــا"

م ، وثیقــــة مــــن ســــت وأربعــــین ١٩٩٥/مــــایو/٣الــــدفاع األمریكیــــة " البنتــــاغون" فــــي 

  صفحة حوت أهدافًا محددة : 

الم فــي مرحلــة مــا بعــد ضــرورة أن تلعــب أمریكــا دورًا قیادیــًا كقــوة وحیــدة فــي العــ -١

  الحرب الباردة . 

  السیطرة الدولیة .  علىأن تتمكن من ردع أیة قوة أخري عن منافستها  -٢

  الدور المهیمن ألمریكا وحمایة مصالحها .  علىالمحافظة  -٣

  العسكري األمریكي لبقاء السیطرة.  اإلنفاقالتصدي لمحاوالت خفض  -٤

  مصالحها .  ىعلللحفاظ صیاغة التحالفات في النظام العالمي الجدید  -٥

والثروات والمصادر الطبیعیـة الحیویـة  ستراتیجیةإبقاء المناطق ذات المواقع اال -٦

  ».  ٣«األمریكیةتحت السیطرة 

شـیوعًا بأنـه "محصـلة عالقـات قـوى  أكثـرف النظام العالمي بصـورة رِّ وقد عُ 

التــي  ومسـتوى معــین مــن التكنولوجیـا ومجموعــة مــن القضــایا تشـكلِّ قائمــة األعمــال

                                                 
جون فیتز جالد كنیدي/ ـ خطاب رئاسي ـ نقال عن : كمال الھلباوي، السیاسة األمریكیة والشرق األوسط،  - ١
  .٤١، ص»١٩٩٢معھد الدراسات السیاسیة،  أبادإسالم «
  . ٩٩، ص»٩٠/١٩٩١، ٢٥٦لندن، الورقة رقم «، ستراتیجیةدولي للدراسات االالمعھد ال - ٢
الوالی�ات المتح�دة األمنی�ة  اس�تراتیجیةوزارة الدفاع األمریكیة، مكتب شؤون األمن القومي، تقری�ر ع�ن :  - ٣

  .١٩٩٥في الشرق األوسط، مایو 



 ١٤٣

السـیطرة  هـو وما تریده أمریكا االن مـن ضـمن لـوازم الزعامـة» ١"«یهتم بها النظام 

  العالم الثالث .  على

  العالم الثالث: 

مــن الشــائع " جمــع البلــدان الواقعــة خــارج الغــرب الصــناعي والشــمال الغنــي 

وتســمیتها العــالم الثالــث، " وهــو مصــطلح ال معنـــى لــه یســتخدم عنــد وصــف عـــدد 

شمال خط االستواء وجنوبه ، عبر" أربعـة قـارات تضـم  إلىالدول منتشرة  كبیر من

الیـأس  علىأناسا من كل جنس والقاسم المشترك بینها هو إنها فقیرة بصورة باعثة 

 ،دوالر سـنویاً  ٨٠٠یزیـد عـن  ، متوسط دخل الفرد فیه ال»٢"«نحو منسحق  علىو 

یــات المتحــدة وســكانه فقــراء لــدخل الفــرد فــي الوال ىدوالر كحــد أدنــ ١٨٠٠٠یقابلــه 

وا مـــواردهم البشـــریة أألســـباب شـــتي أهمهـــا هـــو  نهـــم لـــم یجـــدوا بعـــد الطریـــق لیســـخرِّ

.وعنـــدما خفـــت حـــدة الحـــرب البـــاردة فـــي  »٣«والطبیعیـــة الشاســـعة بصـــورة منتجـــة "

المنطقـي سیاسـیًا وتحـول تـدریجیًا  فقد مصطلح العـالم الثالـث مدلولـه" الخمسینات ،

قیاســًا  األرضــیةمــن الكــرة  لیعنــي القطــاع األقــل تقــدماً  ،صــادياالقتنحــو المضــمون 

وتكمـــن أهمیـــة العـــالم الثالـــث وهـــو یشـــمل » ٤"«للعــالمین األول والثـــاني المتطـــورین 

  الشرق األوسط في :ــ 

فهـــو ینـــتج الـــنفط العـــالمي  :أن بالعـــالم الثالـــث مـــوارد طبیعیـــة وبشـــریة هائلـــة " أوال

 ،الصــناعیة االقتصــادیاتالتــي بــدونها ســتنهار  ،األخــرىوغیــره مــن المــوارد الخــام 

صــبح أربعــة مــن كــل خمســة مــن ســكان األرض یعیشــون أ م،١٩٩٩وبحلــول عــام 

ـــث، فـــي  ـــر عشـــر مـــدن فـــي العـــالم فـــي أوربـــا م، كانـــت أ١٨٩٩فـــي العـــالم الثال كب

كبـــر عشـــر أثمـــاني مـــن  أصـــبحت ، م١٩٩٩والوالیـــات المتحـــدة والیابـــان وبحلـــول 

  ».  ٥"«مدن في العالم الثالث 

                                                 
، الع�دد اس�تراتیجیة، سلس�لة كراس�ات لع�رب والنظ�ام الجدی�د : الخی�ارات المطروح�ةعب�د الم�نعم س�عید ـ ا - ١

  . ٥، ص»١٩٩١، مایو/ستراتیجیةاال القاھرة، مركز الدراسات«الثالث، 
  .٢٨١نیكسون مصدر سابق، ص - ٢
 .٢٨١كیسنجر مصدر سابق، ص - ٣
، ترجم�ة : موس�ى الزغب�ي/ عب�د الك�ریم محف�وض، الع�الم الثال�ث یش�ب ع�ن الط�وقل.س. ستافریانوس،  - ٤
 .٨، الجزء األول، ص»م١٩٨٨ات والنشر والترجمة، الطبعة األولى /دار طالس للدراس«
  .٢٨٢نیكسون مصدر سابق، ص - ٥



 ١٤٤

هــو المكــان الــذي تــدور فیــه الحــرب الحضــاریة األولــي  :ــــ إن العــالم الثالــث ،ثانیــًا 

بــین "الحضــارة الغربیــة ذات الثقافــة الیهودیــة ـ المســیحیة وبــین ـ حضــارات العــالم 

  ».  ١"«الثالث 

المعارضـة  واالقتصـادیة:ــ إنـه یضـم القـوى والتكوینـات االجتماعیَّـة والسیاسَّـیة ثالثا 

رار والسالم وفق الشروط والمعـاییر، وهـذه القـوى سـاعَّیة إلبـراز حالـة التمیـز لالستق

الـــذاتي المنطلـــق مـــن قواعـــد حضـــاریة وثقافّیـــة مباینـــة للقـــیم األمریكیـــة وهـــي بـــذلك، 

ــــىتــــؤثر  ــــنفط و أمــــن  عل ــــات المتحــــدة ، وفــــي مقــــدمتها ال ــــة للوالی المصــــالح الحیویَّ

ـــة إم، َضـــ١٩٤٨إســـرائیل " فمنـــذ  ببقـــاء إســـرائیل  التزامنـــاأن ، ســـرائیل مِّنا بقـــاء دول

أقــوي مـــن أي  يءالتــزام عمیــق فـــنحن لســنا حلفـــاء رســمیین ، وٕانمــا یربطنـــا معــًا شـــ

وسـیفي بـه  ،به أي رئیس في الماضي أبـداً  قصاصة ورق:أنه التزام معنوي لم یخلْ 

ائیل الـذین كل رئیس في المستقبل بإخالص .أن أمریكا لن تسـمح أبـدا ألعـداء إسـر 

  »  ٢" « النیل منها بتحقیق هدفهم في تدمیرها ىعلقسموا أ

بالمقارنـــة مـــع مرحلـــة الحـــرب البـــاردة یتصـــف هـــذا النظـــام العـــالمي أحـــادي 

" بحیـث اصـبح النظـام الـدولي  القطبیة بالغموض ، وعدم وجـود سـوابق تاریخیـة لـه

الـذي اعتـدناه فـي المراحـل  إلـىالتحدیـد الـدقیق  علـىفي مرحلتـه الراهنـة مستعصـیًا 

ویصــــعب فــــي قضــــایا مهمــــة تحدیــــد اتجاهــــات القــــرارات » ٣«ســــابقة مــــن تطــــوره"ال

ورغم انفراد الوالیات المتحدة بمكانة القوي العظمـي بتفوقهـا  ومراكز القوي ...الخ .

العســـكري الـــذي لـــم یعـــد لـــه نفـــس األهمیـــة التنافســـیة مـــع غیـــاب االتحـــاد الســـوفیتي 

دول العـالم الثالـث فـي حالـة  العـالم خاصـة علـىووجه نحو بسط الهیمنة والسـیطرة 

هــا بفعــل المظــالم التــي وقعــت علیتزایــدت  األمنیــةأن التهدیــدات  إالشــبه اســتعماریة 

ال تتمتــع الوالیــات المتحــدة  أخــرىتزایــدت أهمیــة مجــاالت  اآلخــرین، و" ىعلــمنهــا 

ت قــدرتها فیهــا بــنفس القــوة النســبیة التــي تتمتــع بهــا فــي المجــال العســكري بحیــث قّلــ

الــدول المتقدمــة األخــرى ، أمــا  علــىإرادتهــا وممارســة نفوذهــا خاصــة فــرض  علــى

                                                 
  .١٩٩٧ھنتجتون، مجلة المجلة، لندن، ابریل/ - ١
  .٢٩١نیكسون مصدر سابق، ص - ٢
  .٤٦٥كیسنجر مصدر سابق،  - ٣
  



 ١٤٥

 ات تقـــدمًا تكنولوجیـــاً یـــالتكنولوجیـــا فقـــد شـــهد العـــالم منـــذ عقـــد الثمانین علـــى مســـتوى

أدى هــذا  دفــي مجــال اإللكترونیــات والهندســة الحیویــة والمــواد الجدیــدة ، وقــ هــائالً 

» ١«لعــالم ، وجنوبــه المتخلــف"تعمیــق االنقســام بــین الشــمال المتقــدم ل إلــىالتطــور 

ل خطــــر المنافســــة العســــكریة بــــدأت اؤ ،ولكــــن فــــي الجنــــوب نفســــه وفــــي ظــــل تضــــ

 احتلــتالمحمومــة فــي ظــل ســیادة مبــدأ الســوق الحــر ، وهنــا  االقتصــادیةالمنافســة 

ة بهــا . ورغــم المهمــلنفطهــا وطــرق المــرور  ىمنطقــة الشــرق األوســط أهمیــة قصــو 

خارجیـة األمریكیــة بوضـع خــاص لمیزاتهـا تلــك أنهـا حظیـت طــوال تـاریخ السیاســة ال

ـــــیج الثانیـــــة  وخاضـــــت معـــــارك معلنـــــة وغیـــــر معلنـــــة ألجلهـــــا ، أبرزهـــــا حـــــرب الخل

ة رئیســم، وفــي هــذه المنطقــة مــن العــالم بــأكثر مــن غیرهــا تظهــر العناصــر ال١٩٩١

والمحوریـــة فـــي السیاســـة الخارجیـــة للوالیـــات المتحـــدة بصـــورة أكثـــر وضـــوحا وأشـــد 

  .  الكتابفردنا لها الفصل األخیر من هذه تأثیرا، ولذلك أ

  ======  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ف��ي ال��وطن العرب��ي راتیجیةس��تالمتح��دة : المص��الح اال الوالی��اتال��وطن العرب��ي جم��ال عب��د الج��واد،  - ١
  .٢، ص»م١٩٩٦المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ومعھد الدراسات والبحوث العربیة، «
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  الفصل الخامس

  

  الثقافة السیاسیة األمریكّیة والشرق األوسط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول                             

 الشرق األوسط : نظرة جدیدة 



 ١٤٧

إبــــان  اســــتخدامههــــو مصــــطلح غربــــي اســــتعماري ، كثــــر الشــــرق األوســــط 

ِضم سـوریا لبنـان وفلسـطین الحرب العالمیة الثانیة ، وهو یشمل منطقة جغرافیة ِت

أفغانســتان واألردن والعــراق والخلــیج العربــي ومصــر وتركیــا وٕایــران وتتوســع وتشــمل 

م ، والمقصــود مــن إطــالق هــذا المصــطلح هــو تجنــب اســتخداوقبــِرص ولیبیــا أحیانــاً 

یـة ونـزع مصطلح مثل المنطقة العربیة والوطن العربي لمحاربة مفهوم القومیة العرب

، كمـا أن المصـطلح داللـة علـى مركزیـة أوربـا فـي العـالم صفة الوحدة العربیة عنهـا

، ولـیس للمصـطلح مـا یبـرره فـي التـاریخ ق أوسط بالنسبة لموقعهـا الجغرافـيهو شر 

اري واالجتماعي والرابط الوحیـد الـذي یوحـد وال في الترتیب القومي والعرقي والحض

هذه البقاع هو الموقـع الجغرافـي. ولـیس هنـاك حركـة تنـادي بوحـدة الشـرق األوسـط 

ویعتبـر " الفـرد ماهـان" » ١«أو أي شيء من هذا القبیل وبالتالي لیس لـه مـا یبـرره 

هـــو أول مـــن اســـتخدم هـــذا المصـــطلح ، أثنـــاء وصـــفه لمشـــروع خـــط الســـكة حدیـــد 

م، وبموجـــب هـــذا المصـــطلح ُقســـمِّت ١٩٠٢ي الســـاعي لـــربط بـــرلین ببغـــداد األلمـــان

دول العـــالم العربـــي لشـــرق أوســـطیة وغیـــر الشـــرق أوســـطیة ، تضـــم شـــمال أفریقیـــا 

فــي تعریـف الشــرق  األخیـرةوالسـودان وجیبـوتي والصــومال والـیمن. وكانــت المرحلـة 

قـررت تبنـي  إذ. األوسط هي التي أعقبت دخول الوالیات المتحـدة للمسـرح العـالمي

م، فأنشئ معهد دراسات الشرق ١٩٤٥سیاسات نشطة في هذه المنطقة إعتبارًا من

، بـة مـن وزارة الخارجیـة األمریكّیـةاألوسط في واشـنطن وحـددت هـذه المؤسسـة القری

، وغــدا الشــرق األوســط طقــة الواقعــة بــین المغــرب وباكســتانمجالهــا الجغرافــي بالمن

ومنـــذ » ٢«ؤسســـات مرادفـــًا عملیـــًا للعـــالم اإلســـالمي لـــدى العدیـــد مـــن المـــؤلفین والم

  بدایة التسعینات شمل جمهوریات االتحاد السوفیتي المسلمة المستقلة حدیثا. 

 واالقتصــادیةویتمتــع الشــرق األوســط بأهمیــة قصــوى فــي السیاســة الخارجیــة 

، ویمتلـــك أهـــم اســـتثنائي، وتـــأتي أهمیتـــه مـــن أنـــه یتمتـــع  بموقـــع للوالیـــات المتحـــدة

ون نفطي في العالم ، باإلضافة إلى الرصید الرأسمالي النفطـي وللمنطقـة ثقـل مخز 

                                                 
  .٤٥٦الكیالي (وآخرون) ، مصدر سابق ، الجزء الثالث ، ص  - ١
خل�وف ، ترجمة : محمد م اللعبة الكبرى : الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولیةھنري لورنس ،  - ٢

  .١١) ، ص١٩٩٢، (دار قرطبة للنشر ، الطبعة األولى ، 



 ١٤٨

ولـــم یكـــن االهتمـــام »١«مهـــد الـــدیانات الســـماویة الـــثالث باعتبارهـــاحضـــاري عمیـــق 

، حیــــث أكــــد اره مصــــلحة أمریكّیــــة حیویــــة حــــدیثاً األمریكــــّي بالشــــرق األوســــط باعتبــــ

ن مصــالح أمریكــا وأهــدافها "جــیمس نــویس" نائــب وزیــر الــدفاع األمریكــّي األســبق أ

تكمــن ي اســتمرار الوصــول إلــى نفــط الخلــیج ومنــع ســیطرة الســوفیت علیــه، وحریــة 

دادت أهمیــة المنطقــة، خاصــة از و » ٢«الســفن األمریكّیــة فــي التحــرك فــي المنطقــة 

البترولـــي ، والحظـــر م١٩٧٣ أكتـــوبربعـــد "الحـــرب العربیـــة اإلســـرائیلیة الرابعـــة فـــي 

أثبتـــت تلـــك  ،م١٩٧٥، واالتفـــاق المؤقـــت بســـیناء لعـــام العربـــي وأثـــره علـــى الغـــرب

ین بشـكل متزایــد المـدى البعیــد لـدور ومصــلحة األحـداث للحكومــة والشـعب األمــریكی

، وحـدد " جوزیـف سیسـكو" وزیـر »٣«الوالیات المتحدة فـي السـالم بالشـرق األوسـط"

م خارجیــــة الوالیــــات المتحــــدة األســــبق ثالثــــة عناصــــر أساســــیة یقــــوم علیهــــا المفهــــو 

  الغربي لتأمین النفط من خالل

استمرار القدرة علـى تحصـیل الـواردات النفطیـة وبأسـعار معقولـة ، وبكمیـات كافیـة 

وحلفائنــا األوربیــین واآلســیویین ،  أصــدقائناللوفــاء باحتیاجاتنــا المتنامیــة واحتیاجــات 

وثابتـــة  اســـتراتیجیةوتعتبــر مصـــالح الوالیــات المتحـــدة فـــي الشــرق األوســـط مصــالح 

یجــــة لهــــذه المصــــالح تــــدخلت القــــوات المســــلحة األمریكّیــــة عســــكریًا فــــي منطقــــة ونت

الشرق األوسط في السنوات العشرین الماضیة أكثر من تدخلها في أي مكان آخـر 

فـي القـرنین  األوربیـةالحملـة االسـتعماریة  لألذهـان أعـادت، وبصـورة »٤«من العـالم

 إطـاروحمـالت المغـول فـي  تـاریخ الحـروب الصـلیبیة وأحیـتالثامن والتاسع عشـر 

  السعي األزلي للسیطرة على المنطقة .

، نـــــص علـــــى أن " الوالیـــــات م ٢٠/١/١٩٨٠ وفیمـــــا ُعـــــرف بمبـــــدأ كـــــارتر

المتحـــدة تعتبـــر أي محاولـــة تســـتهدف الســـیطرة علـــى منطقـــة الخلـــیج اعتـــداء علـــى 

مصــالحها الحیویــة ، وســتقوم بــالّرد علــى مثــل هــذا العــدوان بشــتى الوســائل المتــوفرة 

                                                 
 . ٥المصدر السابق ، ص - ١
، (عمان ، مركز دراسات الشرق األوسط ، الطبعة توجھات أمریكیّة تجاه الشرق األوسط جواد الحمد ،  - ٢

  .١٣) ، ص١٩٩٥األولى/
رجم�ة : عب�د العظ�یم حم�اد ، الق�اھرة ، ت أمریكا والعرب وإسرائیل : عشر س�نوات حاس�مةولیم كوانت ،  - ٣

  .٤١٨) ، ص١٩٨٠(دار المعارف ، 
  وزارة الدفاع األمریكیّة ، مصدر سابق.  - ٤



 ١٤٩

وكانــت النتیجــة المباشــرة إلعــالن كــارتر » ١«لــدیها بمــا فــي ذلــك القــوة المســلحة " 

فــي عهــده إلــى تطــویر قــوة أمریكــا العســكریة «إنشــاء قــوات التــدخل الســریع وأنــدفع 

علــى التــدخل الســریع وزیــادة حجــم التواجــد األمریكــّي فــي المحــیط الهنــدي ، وتــوفیر 

ل أفریقیــا والخلــیج ودعــم وتشــجیع قیــام قواعــد وتســهیالت القــوات األمریكّیــة فــي شــما

م ، أولــت الوالیــات األمریكّیــة ١٩٧٣ومنــذ عــام ». ٢»«التعــاون اإلقلیمــي والــدفاعي

فــرص االســتقرار فــي المنطقــة عنایــة فائقــة وجعلتهــا علــى قائمــة أولویاتهــا ألســباب 

  م ، : ١٩٧٥ورد أهمها في تقریر" معهد بروكنغز" في عام 

دة في الشرق األوسط ، تلـك التـوترات التـي توضـح قد تؤدي التوترات المتصاع .١

قـد تـؤدي إلـى حـرب عربیـة  -في غیاب التسـویة  -التجربة إنها مؤكدة في النهایة 

ة بین الوالیات المتحـدة رئیسإسرائیلیة جدیدة ، وقد تؤدي أیضًا إلى نشوب مواجهة 

لشـــرق واالتحـــاد الســـوفیتي ، ومـــن شـــأن هـــذه المواجهـــة أن تزیـــد مـــن التـــوتر بـــین ا

  والغرب. 

 إســــرائیلتشــــعر الوالیــــات المتحــــدة باهتمــــام قــــوي نحــــو أمــــن واســــتغالل ووجــــود  .٢

، باهتمـام كبیـر نحـو صـداقة الجـانبینوالدول العربیة في المنطقة ، كما إنهـا تشـعر 

ولسوف یظل أمـن الجـانبین ومسـتقبل نموهمـا معرضـین للخطـر حتـى یـتم الوصـول 

  الى تسویة ثابتة. 

صــــلحة قویــــة فــــي تــــدفق بتــــرول الشــــرق األوســــط دون أیــــة للوالیــــات المتحــــدة م .٣

اعتمــادًا علــى  أكثــرعوائــق إلیهــا وٕالــى حلفائهــا األوربیــین والیابــانیین الــذین أصــبحوا 

األســواق فــي حالــة  ه، وقــد تنقطــع إمــدادات البتــرول العربــي عــن هــذهــذه اإلمــدادات

تهــدد حــدوث حــرب عربیــة إســرائیلیة جدیــدة أو حتــى فــي حالــة حــدوث أزمــة قصــیرة 

  بالحرب ولكن بصورة جدیة. 

ــــة  .٤ ــــدة فــــي مجــــال التجــــارة مــــع المنطق ــــات المتحــــدة مصــــلحة هامــــة ومتزای للوالی

  واالستثمار فیها ، كذلك في میدان االتصاالت عبرها. 

                                                 
  .٥٨الھلبأوي ، مصدر سابق ، ص - ١
  . ١٣الحمد ، مصدر سابق ، ص - ٢
  



 ١٥٠

من المحتمل ان تصاب جهود الوالیـات المتحـدة إلقامـة اسـتقرار دولـي أوسـع مـدى  .٥

 أكثــرالمتزایــد بــین الــدول بشــكل  ياالقتصــادوللمســاعدة فــي إدارة عالقــات التبــادل 

تصـــاب تلـــك الجهـــود باإلحبـــاط طالمـــا بـــدأ أن الصـــراع  أن.. مـــن المحتمـــل كفـــاءة

والمواجهة أمران محتمالن في تلك المنطقة التي تلتقي فیها مصـالح قومیـة كثیـرة ، 

  ».  ١«وفي هذا الجانب تتطابق مصالح الوالیات المتحدة مع مصالح دول المنطقة

حدثت تطورات كبرى علـى سـاحة الشـرق األوسـط ، أبرزهـا ، م١٩٧٥ومنذ 

م ، حیــث اعترفــت فیهــا مصــر بإســرائیل وحقهــا فــي ١٩٧٩" اتفاقیــة كامــب دیفیــد" 

الوجـــود ، وأقامـــت معهــــا عالقـــات دبلوماســــیة. ثـــم كـــان انهیــــار االتحـــاد الســــوفیتي 

ش فقــدها التفكــك الســوفیتي هــامللعدیــد مــن األنظمــة العربیــة التــي أالحلیــف القــوي 

، بعــــد م١٩٩١المنـــاورة والمدافعـــة قبالــــة األمـــریكّیین. وأتــــت حـــرب الخلــــیج الثانیـــة 

ـــه الوالیـــات لیفـــت فـــي  ـــدولي الـــذي قادت ـــة الكویـــت والتحـــالف ال اجتیـــاح العـــراق لدول

عزیمـــة الـــدول العربیـــة ویـــدفعها للتصـــالح مـــع إســـرائیل مـــع تحُســـن العالقـــات بـــین " 

وسـلو". ولكـن یبقـى أ باتفـاقمـا عـرف "عبـر  أبیـبمنظمة التحریر الفلسـطینیة" وتـل 

المتغّیــر األهــم بالنســبة للوالیــات المتحــدة هــو الوضــوح البــیَّن الــذي صــارت بموجبــه 

مـن  أكثـریحتـوي الشـرق األوسـط علـى «لشرق األوسط ومصـالحها فیـه، إذ تعرِّف ا

مــن نفــط العــالم ، وهــو مــوطن الجماعــات المتطرفــة التــي تســتخدم اإلرهــاب  %٧٠

ــةمعادیــة لمصــالح الوالیــات المتحــدة األمری لتحقیــق أهــداف ، وتنتشــر فیــه أســلحة كّی

زاعــًا متكــررًا فــي العقــود ، وأنـتج نمــن أي جـزء آخــر مــن العــالم أكثــرالـدمار الشــامل 

ة رئیسـ، وفیه عدد من النقاط البحریة الحیویة ، والخطوط البحریة والجویة الاألخیرة

قیـا وآسـیا والمحیطـة الهنـدي .. أن التي تصل أوربـا والبحـر األبـیض المتوسـط بإفری

حالــــة عــــدم االســــتقرار المتكــــررة فــــي الشــــرق األوســــط وتجــــاوره مــــع القوقــــاز وآســــیا 

الوسطى یعطیه القدرة على تعقید عملیة اإلصالح  وعلى تأزیم النزاعات السیاسیة 

  »  ٢«والعرقیة في أجزاء من االتحاد السوفیتي السابق. 

                                                 
ة عب�د ، ترجم�دور الوالیات المتحدة في تسویة الصراع في الش�رق األوس�ط معھد بروكنغز ، تقریر عن :  - ١

  م. ١٩٧٥) ، صدر التقریر في مایو ١٩٧٩العظیم حماد ، (القاھرة ، دار المعارف ، مارس 
 وزارة الدفاع األمریكیّة ، مصدر سابق. - ٢



 ١٥١

اســـتعراض التطـــور الرفیـــع فـــي القـــدرة  ومضـــى التقریـــر األمنـــي الســـابق إلـــى

لقـد ازدادت قـدرة القـوات «العسكریة األمریكّیة ، وهو تطویر لمقررات مبدأ كارتر ، 

المسلحة األمریكّیة على حمایة المصالح األمریكّیة في الشـرق األوسـط زیـادة كبیـرة 

اجــدة م ، كانــت القــوات األمریكّیــة المتو ١٩٧٩م ، فقبــل الثــورة اإلیرانیــة ١٩٧٥ منـذ

بشـكل مضـاد فــي الخلـیج عبـارة عــن سـفینة قیـادة بحریــة ومـدمرتین أو ثالثـة فقــط ، 

وكان لقواتنا حریة قانونیـة فـي التواجـد فـي بلـد واحـد فقـط فـي الخلـیج وهـي البحـرین  

وبدون استخدام القواعد البریة ، فان األسـلوب الوحیـد الـذي كـان یمكـن أن تقـوم بـه 

ضد عدو محتمـل هـو عـن طریـق حـامالت الطـائرات القوة الجویة التكتیكیة بسرعة 

، وكـــان اقـــرب مكـــان للمـــواد العســـكریة االحتیاطیـــة یوجـــد فـــي ُأوربـــا وجنـــوب شـــرق 

آســیا. ولــو طلــب مــن قــوة االنتشــار الســریع التــي كانــت موجــودة قبــل تشــكیل القیــادة 

ــــة  ــــیج فــــي عــــام  أنالمركزیــــة الحالی م ، لكــــان مــــن ١٩٨٠ترســــل قــــوات بریــــة للخل

م یكن من المستحیل إرسال حتى فرقة مدرعة إلى هنـاك فـي أقـل مـن ل إنالصعب 

  صعوبة.  أكثرثالثة اشهر ، وكان الحفاظ على الجاهزیة القتالیة لتلك القوة 

غّیــــر هــــذه الصــــورة  الــــدءوببلوماســــي أن عقــــدًا مــــن العمــــل العســــكري والد

یع م ، ففـــي اقـــل مـــن ثالثـــة أســـاب١٩٩٠الكئیبـــة عنـــدما قـــام العـــراق بغـــزو الكویـــت 

ــة  قــوة عســكریة قتالیــة مــن ســبعة ألویــة ، وثــالث حــامالت  أنزلــت القــوات األمریكّی

ســــربًا .. وفــــي نهایــــة األمــــر ، عبــــأت الوالیــــات المتحــــدة  ١٤طــــائرات عســــكریة  و

مـن نصــف ملیـون رجـل وامـرأة .. وهــذه  أكثـروقـادت قـوة متعـددة الجنســیات قوامهـا 

 أنت.. والیوم لیس مـن الغریـب إمكانات لم یكن باإلمكان تصورها قبل عشر سنوا

 -جنـــدي فـــي الخلـــیج فـــي أي وقـــت  ألـــفیكـــون للوالیـــات المتحـــدة حـــوالي عشـــرین 

ونحـن نتمتـع الیـوم بحریـة اسـتخدام المرافـق  -وتحدث عـن زیـادة السـفن والطـائرات 

والتســــهیالت فــــي جمیــــع دول الخلــــیج الســــت المعتدلــــة .. بفضــــل هــــذه اإلجــــراءات 

ن المصـالح األمریكّیـة فـي المنطقـة أقـوى بكثیـر ممـا أصبحت قدرتنا على الدفاع عـ

  »   ١«كانت علیه.

                                                 
  المصدر السابق. - ١
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الشـعور المتزایـد باإلمكانـات األمریكّیـة والتفـوق العسـكري  أنمما الشك فیه 

یــدفعان دول الشــرق األوســط إلــى التخــوف منهــا ، فطالمــا  االقتصــادیة، ومطامعهــا 

كما حـدث مـن أوربـا فـي ارتبطت القوى العسكریة بمحاوالت التوسع االستغاللي .. 

القـــرنین الثـــامن والتاســـع عشـــر ، إذ كـــان غناهـــا ســـببًا فـــي حرصـــها علـــى اســـتمرار 

 االســتعماريرفاهیــة شــعوبها وهــو مــا دفعهــا مباشــرة إلــى الــدخول فــي ســباق التوســع 

اإلمبریــالي القاصــد الســتغالل ثــروات ومــوارد الــدول الضــعیفة خــارج أوربــا وأمریكــا 

  الشمالیة. 

قتصــــادیًا ا -دث مــــع أوربـــا نفســـها فبعــــد الضـــعف الشـــامل وذات األمـــر حـــ

الــذي خرجــت بــه مــن الحــرب العالمیــة الثانیــة ، والتــي كانــت حربــًا بینیَّــة  -وبنیویــًا 

ـــــوة  ـــــة ، خضـــــعت بعـــــدها لســـــطوة الق ـــــي القـــــارة األوربی  االقتصـــــادیةدارت رحاهـــــا ف

 وضـــع«والعســـكریة واألمریكّیـــة ، وذلـــك ألن أمریكـــا خرجـــت مـــن الحـــرب وهـــي فـــي 

فتحولـــت أوربـــا لتابعـــة لهـــا ، ». ١»«هیمنـــة كلیَّـــة ، وضـــع ال مثیـــل لـــه فـــي التـــاریخ

التمــدد الســوفیت والشــیوعیة ، وقــد عرفــت مؤسســة "  أخطــاروتحــت حمایتهــا ضــد 

وودرو ویلســــون" وجمعیــــة " التخطــــیط الوطنیــــة األمریكّیــــة " مفهــــوم الشــــیوعیة عنــــد 

لبلـد مـا ، بشـكل  االقتصـاديتحـول ال«اإلدارة األمریكّیة بأنه الخطر الذي یأتي من 

، » ٢»«الغــــرب الصــــناعي القتصــــادیضــــعف رغبتــــه وقدرتــــه فــــي أن یكــــون متممــــًا 

علیـه ، ویعنـي هـذا ضـمنا إن  االقتصـادیةویالحظ في هذا التعریف غلبـة الجوانـب 

. ومنذئذ دخلت أوربـا ضـمن الـدائرة األمریكّیـة اقتصادیینالصراع كان بین نظامین 

وة األولـــى لســـیطرة العـــالم الجدیـــد علـــى العـــالم القـــدیم .. أن وكانـــت هـــذه هـــي الخطـــ

ن أمركة أوربا ستقود بال شك ألمركـة .. إأمركة أوربا بعد الحرب تشكل خطرًا بالغاً 

  ».  ٣«الكرة األرضیة كلها .. وستفقد اإلنسانیة ماضیها

وخرجــت أمریكــا مــن الحــرب لــتخطط لمــا بعــد أوربــا ، إذ وصــف واضــعوا السیاســة 

% فقــط ٦.٣% مــن الثــروات العالمیــة ولكننــا ٥٠ّیــة حــالهم إننــا نملــك نحــو األمریك

                                                 
  . ٤٠غاردي ، مصدر سابق ، ص - ١
  .١٩٩٥تقریر ، مؤسسة وودرو ولسون ،  - ٢
» الثقال�ة والنعم�ة«فیلسوف وكاتب/ مؤلف كتاب  ) ،SIMONE WEIL (1909 - 1943سیمون وایل  - ٣

  . ٥تبوأ عدة مناصب وزاریة في الحكومات الدیغولیة المتعاقبة ، نقالً عن : غارودي ، مصدر سابق ، ص
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مــن ســكان العــالم وفــي هــذا الوضــع ال یمكــن إال أن نكــون هــدفًا للحســد والنغمــة ، 

فمهمتنـا الحقیقیـة فـي المرحلـة القادمـة هـي تنمیـة نظـام عالقـات یتـیح لنـا المحافظـة 

ـــا القـــومي للخطـــر ، علـــى هـــذا الوضـــع مـــن عـــدم المســـاواة ، دون أن نعـــرِّض  أمنن

نــتخلص مــن كــل رقــة عاطفیــة ونتوقــف عــن أحــالم  أنولتحقیــق ذلــك یجــب علینــا 

الیقظة ، ونركِّز في كل مكان انتباهنا على أهدافنا الوطنیـة المباشـرة، علینـا أال أن 

ننخدع ، فال یمكـن أن نسـمح الیـوم ألنفسـنا بتـرف الغـوص فـي التفكیـر فـي اإلیثـار 

اق العــالمي ، ویجــب أن نكــف عــن الحــدیث حــول أهــداف أو اإلحســان علــى النطــ

مبهمة ، أو أهداف غیر قابلـة للتحقیـق فیمـا یتعلـق بالشـرق األقصـى ، مثـل حقـوق 

 أناإلنســان ورفــع مســتوى الحیــاة وتعمــیم الدیمقراطیــة والیــوم الــذي یجــب علینــا فیــه 

عـن أنفسـنا لنا عنـده أن نبعـد  األفضل، ومن نتصرف وفقًا لمعاییر القوة لیس بعیداً 

وأعـدها "  -» NSC68«، وقـد حـددت المـذكرة » ١«مضایقات الشعارات المثالیة 

هـدفها بوضـوح انطالقـًا مـن أن  -بول نیتـز" الـذي خلـف كینـان فـي إدارة التخطـیط 

 -تمتلـك قــوة عالمیــة ومـن الضــرورة أن تحــدد لهـا عــدوًا إجمالیــًا «الوالیـات المتحــدة 

ــم بحیــث یبــرر  -لســوفیتي وهــو فــي الحالــة الراهنــة االتحــاد ا وتجّســد أخطــاره وتجسَّ

». ٢»«كل تدخل مـن الوالیـات المتحـدة أو هجـوم منهـا كـرد فعـل علـى تهدیـد شـامل

م ، وألن "القــــــوى القائــــــدة تفضــــــل ١٩٨٩وبعــــــد انهیــــــار االتحــــــاد الســــــوفیتي فعلیــــــًا 

االســـــتقرار الـــــدولي والحفـــــاظ علـــــى النظـــــام الـــــذي تتمتـــــع فیـــــه بنفـــــوذ أكبـــــر وثـــــروة 

، حــددت الوالیــات المتحــدة برنامجهــا التــالي بوضــوح ، وهــو یقــوم كمــا  »٣«أعظــم"

  نرى من كتابات المحلیین على : 

 تعمــل علــى فــتح األســواق وتثبیــت قــیم الســوق الحــرة، وبســط  إذ:  االقتصــاد

  الرأسمالیة ووحدانیة السوق كقیم علیا. 

 یــق حمایــة حریــة المالحــة والحفــاظ علــى النظــام العــالمي بمــا یكفــل لهــا تحق

  .  االقتصادیةطموحاتها 

                                                 
  ).NSC68( ٦٨مذكرة مجلس األمن الوطني  - ١
  المصدر السابق.  - ٢
م�د عب�د الق�ادر، (األردن ، دار الش�رق ، ترجم�ة : مح االس�تعداد للق�رن الح�ادي والعش�رینبول كیندي ،  - ٣

  . ٣٦٤م) ، ص١٩٩٣للنشر والتوزیع ، 
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  هـذه المخططـات منع ظهـور قـوى أخـرى منافسـة أو محتملـة ، قـد تـؤثر فـي

  للوالیات المتحدة.  االقتصادیةاألمنیة أو  بتهدیدها للمصالح

والشــيء المالحــظ هنــا أن جمیــع محــاور البرنــامج متعلقــة بصــورة مباشــرة أو غیــر 

وٕالــى جمیــع  مهــمتاجــة ألســطول مح« مباشــرة بعنصــر الرأســمالیة ولــذلك دومــًا هــي 

.. كل عام لمجابهة النزاعات الهاجعة، ولحمایة المصالح األمریكّیـةقوى التدخل بش

وســتكون القــدرة العســكریة عنصــرًا رئیســًا فــي تــوازن القــوى. لكنهــا ســتتوطد بطریقــة 

مختلفـــــة إذ مـــــن المحتمـــــل إال یكـــــون االتحـــــاد الســـــوفیتي هـــــو المجابـــــه لتلـــــك القـــــوة 

العــــــالم الثالــــــث ، وهــــــذا مــــــا یتطلــــــب طاقــــــات جدیــــــدة ومقارنــــــات  المســــــلحة وٕانمــــــا

، » الصــنف الجدیــد مــن النزاعــات..«واعتبــرت الوالیــات المتحــدة أن ». ١»«متمیــزة

ذي الشــدة المتوســطة مــع وجــود أعــداء أقویــاء مــن العــالم الثالــث ، یتطلــب انتباهــًا 

طق أخـرى الحاجة الحیویـة لبسـط سـلطة مـا علـى منـا باالعتبارخاصا ، إن أخذت 

  ».  ٢«والمحافظة على سهولة الوصول إلى األسواق والمواد األولیة البعیدة 

 A.Mأ.م غـراي  "وطرحت ذات القضیة مـن قبـل قائـد البحریـة األمریكّیـة 

Gray  الذي أعلن أن نهایة الحرب الباردة ستوجه من جدید ببساطة سیاسـة أمتنـا"

شــمال والجنــوب هــو خــط حــدود فــي الخــارج إنمــا دون تغییــر فــي األســس ، فنــزاع ال

یجـــب أن نحـــافظ علـــى طـــرق وصـــولنا بـــدون عوائـــق إلـــى األســـواق  رئـــیسفاصـــلة 

في العالم كله وعلى الموارد الضروریة لدعم حاجتنا الصـناعیة ، لـذلك  االقتصادیة

المســـلح بقـــوى هائلـــة بحـــق للحمـــالت الســـریعة  االنبثـــاقیلزمنـــا قـــدرة موثوقـــة علـــى 

المهام بدءًا من قمع التمـرد حتـى الحـرب السـیكولوجیة  تستطیع تنفیذ تشكیلة واسعة

نتمثـل دائمـًا فـي أذهاننـا سـرعة  أنمرورًا بإظهار القوى من جمیع األنواع ، ویجـب 

قلیمیة الجدیدة فـي التطور التكنولوجي لألسلحة التي یمكن أن تمتلكها السلطات اإل

ّوجهــة الســتثمار تطبیقــات نّطــور قــدراتنا العســكریة الم أن، وعلینــا إذن العــالم الثالــث

اإللكترونیات والموروثات والبیولوجیا والتقنیات الحیوّیـة األخـرى إن أردنـا ألمتنـا أن 

                                                 
، ترجمة العمید :  ١٩٩٢دیك شیني ، تقریر وزیر الدفاع المرفوع للرئیس والكونغرس األمریكیّین ، فبرایر  - ١

  .١٩٩٠ - ٢١) ، ص١٩٩٢لبس ،    (دمشق ، مركز الدراسات العسكریة ،  أیوبنافع 
، أمام لجنة القوى المسلحة . نقال عن : مایكل كالي ، القوى المسلحة األمریكیّة في مواجھ�ة ولیم كوھین  - ٢

  م. ١٩٩٠الجنوب ، یونیو/



 ١٥٥

وعقـب هجمـات الحـادي عشــر ». ١«تؤكـد مصـداقیتها العسـكریة خـالل القـرن القـادم

أعلـــن " الـــرئیس بـــوش" أنـــه مـــن أجـــل هزیمـــة هـــذا التهدیـــد ، علینـــا أن نعمـــل علـــى 

ات المتاحــة فــي ترســانة القــوى العســكریة الخاصــة بنــا وأن نعمــل كــل األدو  اســتخدام

علــى تحســین وســائل الــدفاع الداخلّیــة وفــرض القــانون والمخــابرات وأن نبــذل جهــودًا 

  ».٢«حثیثة من أجل وقف تمویل اإلرهاب"

ـــوة أمریكـــا وأمنهـــا یتعلقـــان بصـــورة  والحـــظ المـــؤرخ "ریتشـــارد أیمرمـــان" أن ق

لعــالم والمـواد األولیـة فیــه ، خاصـة فــي العـالم الثالــث ة بالوصـول إلــى أسـواق ارئیسـ

ــــق  ــــه بشــــكل دقی ــــتحكم فی ــــذي یجــــب ال ــــدمیر العــــراق ظهــــرت اإلرادة » ٣«ال وبعــــد ت

، وسـعت الوالیـات المتحــدة »٤«ضـراوة  أكثـرالسیاسـیة فـي السـیطرة العالمیـة بشـكل 

إقنـــاع المنافســـین المحتملـــین باالســـتغناء عـــن الطمـــوح إلـــى لعـــب دور هـــام. «إلـــى 

، یجــب علــى هــذا النظــام أن یكــون القــدرة الفائقــة الوحیــدة التــي ى ذلــكوللوصــول إلــ

تنتشر بسلوك بنـاء وقـوة عسـكریة كافیـة لـردع أي أمـة أو مجموعـة أمـم عـن تحـدي 

تفوق الوالیات المتحدة ، وعلى الوالیـات المتحـدة أن تأخـذ باالعتبـار مصـالح األمـم 

» مـــارتن انـــدیك«، وقـــد عبــر » ٥«ئم الصــناعیة المتقدمـــة ، والوضــع السیاســـي القــا

المدیر العام السابق لشؤون الشرق األدنـى بمجلـس األمـن القـومي األمریكـّي ، عـن 

إن الوالیـات «عناصر التغییر في المنطقة فـي ظـل النظـام العـالمي الجدیـد قـائًال : 

المتحدة ، لم تعد في حاجة إلى أن تنظر إلى المنطقة مـن خـالل منظـور صـناعي 

بل تحكم على تطوراتهـا مـن خـالل تأثیرهـا علـى  مصـالحها فـي المنطقـة  تنافسي ،

ولیس مصالحها العالمیة .. إن الوالیات المتحدة أصبحت غیر قادرة على التعامـل 

مــع المنطقــة بتقســیمها إلــى أجــزاء ، فمــع انتشــار الصــواریخ البالیســیتیة مــن جهــة ، 

أو اضـطراب فـي مكــان وانتشـار التطـرف مـن جهــة أخـرى یمكـن أن یـؤثر أي نــزاع 

                                                 
، نقال عن غارودي ، مصدر سابق ، ص  ١٩٩٠أ.م.غراي ، مجلة األسطول ، البحریة األمریكیّة ، مایو/ - ١

٦٧ .  
واش��نطن العاص��مة : البی��ت  –لوالی��ات المتح��دة األم��ن الق��ومي الخاص��ة با اس��تراتیجیة –ج��ورج ب��وش  - ٢

  .١٧/٩/٢٠٠٢األبیض 
  . ٢٣الحمد ، مصدر سابق ، ص  - ٣
  .٥٧غارودي ، مصدر سابق ، ص - ٤
بول ماري دي غورمن ، وثیقة صادرة عن البنتاغون كش�ف عنھ�ا م�دیر مجل�ة ال�دفاع ال�وطني ، اللمون�د  - ٥

  م. ١٩٩٢السیاسي ، ابریل 



 ١٥٦

إجـــراء تقیـــیم  أن، وأكـــد » ١«مـــا بطریقـــة درامیـــة فـــي اإلجـــراءات فـــي منطقـــة أخـــرى

ة للمصالح األمریكّیة : " وهـذا كـان رئیس، یظهر تحدیات ثالث استراتیجي للمنطقة

  سابقًا الحتالل العراق": ـ 

 تحویل عملیة المفاوضات الجاریة إلى عملیـة لصـنع السـالم ، وتحقیـق اختـراق .١

  مبكر في مجال اتفاقیات السالم. 

  والعراق على مستوى منخفض.  إیرانالمحافظة على توازن القوى العسكریة في .٢

المخــاطر التــي تمثلهــا الحركــات العنیفــة التــي تتنكــر بأقنعــة دینیــة ، والتــي بــدأت .٣

تتحـــدى الحكومـــات فـــي العـــالم العربـــي ، ممـــا ینطـــوي علـــى خطـــر كـــامن لزعزعـــة 

  ».  ٢«قة االستقرار في المنط

ومـــن واقـــع الثقافـــة السیاســـیة األمریكّیـــة الســـاعیة للهیمنـــة فـــي ظـــل إنفـــراد الوالیـــات 

نظرنــا  إذاالمتحــدة بالزعامــة الدولیــة ، فــإن التحــدیات الــثالث ذات دالالت هامــة . 

وأمـن إسـرائیل فـي المقـام  استقرارمن منظار أن عملیة السالم المبكر تضمن  إلیها

وال تضـمن ذات فـرص السـالم » ٣«جیران یریدون تدمیرها"األول، إذ أنها محاطة "ب

ــدفاع أن الشــرق األوســط ســیبقى للعــرب ، حیــث یــرى التقریــر اإلســتراتیجي لــوزارة ال

». ٤«تصل العملیة السلمیة إلـى نهایـات ناجحـة أنیواجه مصاعب كثیرة حتى بعد 

، فطالمتردي نتیجـة لقلـة عائـدات الـن االقتصاديوأبرز تلك المصاعب هي الوضع 

أســــعاره كبیــــرة  انخفــــاضومصــــلحة الوالیــــات المتحــــدة ونصــــف الكــــرة الغربــــي فــــي 

لمترتبــة علــى اســتیراده فبالضــرورة یمثــل تــدني أســعار الــنفط تقلــیًال للتكلفــة المالیــة ا

تلـك الـدول والعكـس مـن ذلـك یقـع علـى الـدول  اقتصـادیاتیجابًا علـى مما ینعكس إ

  المنتجة. 

وٕایـران حافظة على تـوازن القـوى، فـإن العـراق أما ثاني الدالالت فتتعلق بالم

یظــــالن بلــــدین  أنهمــــا إال، وشــــكل الصــــراع حولهمــــا ، أیـــًا كانــــت الخالفــــات بینهمــــا

، وٕایـــران تشـــكل مركـــزًا محـــتمًال إلعـــادة تجمیـــع أجـــزاء كبیـــرة مـــن الجزیـــرة إســـالمیین

                                                 
اب ام��ام معھ��د واش��نطن لسیاس��ة الش��رق األدن��ى ، ترجم��ة ونش��ر مجل��ة الدراس��ات م��ارتن ان��دیك ، خط�� - ١

  .٢٠٦، ص  ١٥الفلسطینیة ، العدد 
  . ٢٠٦المصدر السابق ، ص  - ٢
  وزارة الدفاع األمریكیّة ، مصدر سابق. - ٣
  المصدر السابق. - ٤



 ١٥٧

بقیـــادة الوالیـــات » ١«اآلســیویة األوربیـــة فــي مواجهـــة أطمـــاع حلــف شـــمال ألطلســي

، وفـــي تطـــور البلــدین ومقـــدرتهما العســـكریة تهدیــد مباشـــر لمصـــالح أمریكـــا تحــدةالم

حیـــث یشـــیر تقریـــر  -، وطـــرق المـــرور الـــنفط ، وٕاســـرائیل -ة فـــي المنطقـــة الحیویـــ

بالمبادئ الدولیة وتعزیز قدرة الوالیـات  وٕایرانالعراق  التزاموزارة الدفاع إلى ضرورة 

وقـــوة العـــراق » ٢«الحها المشـــتركة المتحـــدة والـــدول الصـــدیقة فـــي الـــدفاع عـــن مصـــ

یجابًا على الدول اإلسالمیة ومنطقة الشـرق األوسـط وتـؤدي لتفعیـل إوٕایران تنعكس 

وتســوق العــالم  كــایر أمقـیم تتعــارض ومقاصــد اللیبرالیـة وحریــة الســوق التــي تشـجعها 

أننـا سنســعى دومــا إلـى تشــجیع قـیم الدیمقراطیــة وقــیم «نحوهـا ســوقًا. ویقـول التقریــر 

، ودعـــم حقـــوق اإلنســـان التـــي تقـــوم لحـــرة التـــي هـــي صـــلب هویتنـــا القومیـــةوق االســـ

  ».  ٣»«علیها تلك القیم

الحركــة الدینیــة اإلســالمیة  انبعــاثوتــرتبط الداللــة الثالثــة بســابقتها ، إذ فــي 

وزیــادة الصــحوة الشــعبیة الدینیــة اإلســالمیة تهدیــد لمــا ســبق مــن مصــالح مــن واقــع 

  سیاسیة األمریكّیة واإلسالم وهو أمر نتعرض له الحقًا. التعارض بین قیم الثقافة ال

إضـافة لـذلك فهــو ینفـي صـفة الوحدانیــة الدولیـة عـن الحضــارة الغربیـة التــي 

حــدثت حــرب عالمیــة  إذانــه یعتقــد أغتــون" الــذي نحــذر مفكروهــا مثــل "صــمویل هنت

جدیدة فستكون في إطار ما أسماه "بالحرب الحضاریة" وهـي مـن نـوع جدیـد لیسـت 

 –، حضـارة المركـز السـابق بـل هـي مواجهـة بـین حضـارتینبین األوربیین كما فـي 

، وحضــارة الیهودیــة -ذات الجــذور المســیحیة  وحضــارة المحــیط البلــدان - الغــرب

  هي تحالف بین اإلسالم والكنفوشیوسیة. 

ولقد زاد الوجود العسكري األمریكّي ، وٕامكانات التدخل المباشـر فـي شـؤون 

مــا یمكــن أن نطلــق علیــه ات فــي نصــفها األوســط یحقبــة التســعین المنطقــة وشــهدت

، فقــد خرجــت منتصــرة مــن صــراع الحــرب البــاردة وأفلحــت بــذلك فــي عصــر أمریكــا

دحار االتحــــاد وسیاســــیة بــــال منــــافس بعــــد انــــ اقتصــــادیةتمكــــین الرأســــمالیة كعقیــــدة 

                                                 
م�وي ، (دمش�ق ، دارالكات�ب ، ترجم�ة : م�روان الحالوالیات المتحدة طلیعة االنحطاط روجیھ غارودي ،  - ١

  .١٥) ، ص١٩٩٨للطباعة والنشر ، الطبعة األولى/
  وزارة الدفاع األمریكیّة ، مصدر سابق. - ٢
  المصدر السابق. - ٣



 ١٥٨

ط خیــرًا فــي وضــع الیــد بصــورة مباشــرة علــى نفــالســوفیتي والشــیوعیة، كمــا نجحــت أ

قواتهــا فـــي جمیــع بلـــدان الشــرق األوســط عبـــر وجودهــا العســكري الضـــخم وانتشــار 

    .مةالخلیج المه

وأكـد ». ١«ن أمن ومصالح الوالیـات المتحـدة فـي الشـرق األوسـط قـد تعـززإ

التقریــر بأنــه ســتظل للوالیــات المتحــدة نفــس المصــالح األمنیــة والقومیــة التــي كانــت 

  :  أهمها موجودة لعدة سنین العتبارات أساسیة

 أكثـرسیبقى العالم معتمـدًا علـى نفـط الخلـیج فـي أوائـل القـرن الحـادي والعشـرین .١

  من اعتماده علیه الیوم. 

ــًا تجاریــًا ذا مصــالح عالمیــة، ســیكون لهــا .٢ مــا دامــت الوالیــات المتحــدة بلــدًا بحری

  مصلحة في حمایة حریة المالحة والوصول إلى األسواق اإلقلیمیة. 

، وتشـجیع القـیم الدیمقراطیـة وقـیم ایـة مواطنینـا فـي الخـارجإلـى حم سنسعى دومـاً .٣

، ودعم حقـوق اإلنسـان األساسـیة التـي لحرة التي هي صلب هویتنا القومیةالسوق ا

  تقوم علیها تلك القیم. 

وما دامت لنا هذه المصالح ستكون لنا مصلحة في أمن هـذه الـدول التـي یجـب .٤

    .»٢«أن نعمل معها على حمایتها

ـــــر" وأوضـــــح التق ـــــا  أنری ـــــدفاع هـــــو اســـــتخدام قواتن ـــــذي تواجهـــــه وزارة ال التحـــــدي ال

، وتـــردع أي عـــدوان التـــوترات التـــي تـــؤثر علـــى المنطقـــة العســـكریة بطـــرق تخفـــف

  ».  ٣«محتمل وتضمن قهر المحاوالت التي تعرض مصالحنا للخطر بشكل حازم"

ّیـــة ویعكـــس هـــذا التقریـــر بصـــورة جلیـــة موِّجهـــات السیاســـة الخارجیـــة األمریك

، فهــــي تعتبرهــــا قاعــــدة مصــــالح حیویــــة لهــــا وأساســــیة یحــــق لهــــا أن تجــــاه المنطقــــة

تســتخدم قوتهــا العســكریة للمحافظــة علیهــا ، وال یلحــظ مــن خــالل المعــاییر الســابقة 

ــــة بمصــــالح شــــعوب المنطقــــة ورفاه هــــا یتوفهــــم المنطقــــة اهتمــــام الحكومــــة األمریكّی

 اســـتراتیجیةوالیـــات المتحـــدة وتقـــدمها واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان فیهـــا، حیـــث تعتمـــد ال
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وتتنـاقض سیاســتها » ١«المحافظـة علـى الوضـع القــائم مـا دام ذلـك یخــدم مصـالحها

فـة بهـا وتؤكـد لنـا مـا ذهبنـا  مـن  إلیـهالمتبعة في المنطقة مـع ثقافتهـا السیاسـیة المعرَّ

یویـــة التـــي الح االقتصـــادیةیهـــتم فیــه بالمصـــالح  واألخیـــر، تقســیمها لهـــامش ومركـــز

، وتكــــریس ط والمحافظــــة علــــى الممــــرات المائیــــةتــــدفق الــــنفیــــر لكونهــــا "یشــــیر التقر 

قـط برغبـات  يبینمـا ال یعنـ». ٢«السالم بإدماج إسرائیل في الشرق األوسط الجدید"

وطموحـــــــات شـــــــعوب المنطقـــــــة ومصـــــــالحها إال فـــــــي الحـــــــدود التـــــــي ال تتعـــــــارض 

الح ومصــالحها ، ویبــدو هــذا بصــورة جلیــة فــي تعاملهــا مــع دعــوات وحركــات اإلصــ

السیاسي في جمهوریات اإلتحاد السوفیتي السابقة، حیث الدعم المباشـر والمسـاندة 

تضــرر  البّینــة، بینمــا فــي منطقــة الشــرق األوســط مازالــت تــتلمس خطاهــا بحیــث ال

مصــالحها وتحـــافظ علــى حـــراس تلـــك المصــالح مـــن األنظمـــة الحلیفــة  مـــع الـــدعوة 

ــین، أن سیاســیة بالمنطقــة! إصــالحات إلجــراءعلــى اســتحیاء  ! ویــرى بعــض المحلل

اإلصــالح بالتیــارات اإلســالمیة المعادیــة لهــا  یــأتي أنالوالیــات المتحــدة تخشــى مــن 

، فهـي تسـعى لحمایـة مصـالحها فـي المنطقـة إسـرائیلقد تهدد مصالحها وأمن  التي

بي ضـــده التواجــــد عبـــر كبـــت الحركـــات الوطنیـــة واُألصـــولیة وخنـــق التملمـــل الشـــع

م التیـــارات اللیبرالیـــة التـــي تـــؤمن باإلصـــالح وفـــق قواعـــد وتـــدع والتـــدخل األمریكـــي

مواجهــة الجماعـات المتطرفـة التــي «اللعبـة األمریكّیـة. ویؤكـد التقریــر علـى ضـرورة 

  ».  ٣»«تستخدم اإلرهاب في المنطقة

مجمل التقریر الذي یعكس تّوجهات اإلدارة األمریكّیة، یشیر إلى أنها تسـعى لبسـط 

بكافــة الســبل ، ســواء بــاإلجراءات التأدیبیــة الصــارمة  هیمنتهــا علــى الشــرق األوســط

، بیة مـؤثرة فـي حالـة السـودان مـثالً خطوات عقا اتخاذكما في حالة العراق أو عبر 

وهي سیاسات في جوهرها على المدى البعیـد تتعـارض ومصـالحها فـي المنطقـة إذ 

حیـــث أنهــا " أكثــر دول العــالم الصـــناعي التــي لهــا مصــالح حیویـــة فــي المنطقــة ، 

مـــن هـــذه المصـــالح تقـــع بجـــوار أو تحـــت تصـــرف أطـــراف شـــرق  %٩٠أكثـــر مـــن 
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ســتهدافًا لمصــالحها ا انعكــس، طالتهــا الیــد األمریكّیــة، األمــر الــذي » ١«أوســطیة " 

  ین. لألمریكی وكراهیة

مــن ناحیــة أخــرى ظلــت الوالیــات المتحــدة طــوال تاریخهــا تعلــن أنهــا راعیــة 

مي ، وسـعت إلقنـاع اآلخـرین بقیمهـا المعلنـة تلـك للحریة والدیمقراطیة والسالم العال

، لكــــن السیاســــات العقابیــــة وفــــرض الســــیطرة والتهدیــــد واالحــــتالل ، تتنــــاقض مــــع 

الشعارات التي یطرحها النظام العالمي الجدیـد الـذي تبشِّـر بـه وهـذا یـدعم مـا قالـت 

، وهـــو أن العناصـــر األخیـــرة هـــي علـــى هـــامش أولویـــات الوالیـــات  ذا الكتـــاببـــه هـــ

  .  ستراتیجیةالمتحدة .... طالما تعارضت ومصالحها اال

  

  

  المبحث الثاني

  وحدانّیة السوق أو سطوة الرأسمالّیة 

نتـــابع فــــي هــــذا الجـــزء مــــن الكتــــاب ، تنــــاول وضـــعیة الشــــرق األوســــط فــــي 

السـوق الحــر  اقتصـادالمخططـات األمریكّیـة لمـا بعــد الحـرب البـاردة خاصـة فــرض 

ین الحضــاري والثقــافي بــین الوالیــات المتحــدة والغــرب فیهــا. وركزنــا هنــا علــى التبــا

الــذي هــو أصــل  اإلســالم، وبــین طروحــات وأفكــار الرأســمالیة مــن جهــةالصــناعي بإ

ومرجــع الحضــارة والثقافــة الغالبــة فــي الشــرق األوســط مــن جهــة أخــرى. ومــا یخلفــه 

ـــین قـــیم كـــال الجـــانبین ممـــا یـــنعكس ســـلبًا علـــى عالقـــة  هـــذا الواقـــع مـــن تضـــارب ب

ــــاط الث ــــق الكثیــــر مــــن نق ــــافتین ، ویخل ــــات وتطلعــــات شــــعوب  االحتكــــاكق ــــین رغب ب

المنطقــة واألهــداف والمخططــات األمریكّیــة ، ویــؤثر بصــورة مباشــرة علــى جهودهــا 

المتصــلة ببســط الرأســمالیة أو وحدانیــة الســوق. إذ مــا یــزال للقــیم األمریكّیــة موقعهــا 

یـــادي ، فالرأســــمالیة والمســــیحیة والدیمقراطیــــة  هـــي لــــب العقیــــدة األمریكّیــــة التــــي الرِّ

  تسعى لترویجها عالمیًا بما یكفل لها تلك الوحدانیة التجاریة. 
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وتخشى الوالیات المتحدة ظهور قـوة قـد تـؤثر علـى مصـالحها ، كاإلسـالم " 

علــى العــالم الغربــي الــدیمقراطي بعـــد  الرادیكــالي هــو الخطــر الـــرئیس اإلســالمفــإن 

ألن الــروح الدینّیــة البروتســتانتیة عمقَّــت فــي نفــوس ، و » ١"«انتهــاء الحــرب البــاردة 

األمـــــریكّیین روح التحـــــدي واإلحســـــاس المتعـــــالي بعدالـــــة وســـــالمة مـــــنهجهم ، فـــــان 

الوالیات المتحدة ال تستطیع السیر قدمًا دونما عـدٍو محتمـل یخـوَّف بـه الـرأي العـام 

تعل جــذوة هــذا العــدو ســنده وتشــجیعه وتشــ إزاءاألمریكــّي ، فتلقــى مواقــف حكومتــه 

التحدي البروتستانتي في أعماقه فال یقبل بأي تنـازالت تبـدیها تجـاه العـدو المزعـوم 

، ویبــرز الســـلوك األمریكــّي أمـــام الــرأي العـــام العــالمي مـــدعومًا بالمســاندة الشـــعبیة 

  الُمضلَلة بدعوى الحفاظ على الدیمقراطیة والحریة والبحث عن العدالة. 

ــــدالســــوفیتي كــــان ال بعــــد االتحــــاد ــــد مــــن عــــدٍو جدی ــــا كــــان ب  اإلســــالم، وهن

ومخاطر التّطرف الدیني الذي یهدد الغرب وحضـارته، ویؤكـد تقریـر مجلـس األمـن 

ن تواجــــد قــــوات أمریكّیــــة بحرّیــــة وجوّیــــة وبرّیــــة فــــي إ، " الســــابق القــــومي األمریكــــيّ 

الشرق األوسط هو أحد أوجه تعزیز القدرة األمریكّیـة علـى حمایـة مصـالحها ، كمـا 

  ».  ٢«اللتزامنا بكبح المعتدین في المنطقة" رئیسمز أنه ر 

فالســـعي الحثیـــث مـــن قبلهـــا لتطبیـــع العـــالم الثالـــث بقیمهـــا ، یجابـــه أول مـــا 

یجابه اإلسالم بمبادئه الرافضة للمنطلقات واألسالیب واألهداف األمریكّیـة ، وأولهـا 

فیــق بــین بأنهــا التو  Friedmanوحدانیــة الســوق التــي وصــفها " میلتــون فریــدمان" 

  »  ٣«فعالیات مالیین األشخاص الذین ال یعرف كل منهم إال مصلحة شخصیة

النتیجــة الحتمیــة لنظــام كهــذا هــي الفســاد االجتمــاعي إذ أن تصــاعد وتــائر الفســاد 

النشــاطات المالیــة والسمســرة ، وبقــدر مــا تتــیح  النــدفاعأمــر ال یمكــن تجنبــه نتیجــة 

مختلــف األنــواع الخاصــة عملیــات الــدمج لنــا المعلومــات عــن العملیــات المالیــة مــن 

والشـــراء التـــي تســـمح بتكـــوین ثـــروات خـــالل بضـــع دقـــائق یســـتحیل جمعهـــا بالعمـــل 
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، فــــان إغــــراءات الشــــراء والبیــــع ال یمكــــن الل حیــــاة بكاملهــــاالمعتــــاد المتواصــــل خــــ

  ».  ١«مقاومتها آنذاك

مـرء فـي ال، حیـث ترتفـع قیمـة م العالقات االجتماعیةلقد تحول السوق إلى دین ینظ

ألخــالق أو  ، فــالمرء یســاوي قیمــة مــا یملــك دون اعتبــارالمجتمــع بمقــدار مــا یملــك

فــي  ، األمــر الــذي یعــرفالقــي أو دینــي، بســبب التــزام أخفاعلیــة مضــیفة للمجتمــع

، بحیـــث یكـــون هنـــاك حـــق للفقیـــر والســـائل والمحـــروم اإلســـالم بالعدالـــة االجتماعیـــة

ى األغنیــاء مــن معتنقیــه أداءه عبــر وغیــرهم مــن أهــل الحاجــة، فاإلســالم یفــرض علــ

  الزكاة وحثهم علیه بالصدقات وغیرها. 

، وبمقـــدار مـــا تملـــك نّیـــةل الســـوق فـــي تنظـــیم الحیـــاة الشخصـــّیة والوطخّ وتـــد

ل الســوق مــن وســیلة اتصــال یكــون القــرب مــن مراتــب الســلطة ومواقــع القــرار وتحــوّ 

جتماعیـة وضـوابط قیمّیـة وتبادل فقط تُتحدد غائّیة المجتمـع خارجهـا وفقـًا ألعـراف ا

ربانّیة سماوّیة أو روحاّنیة وثنّیـة فإنهـا فـي كـال  اختالفهامتوارثة وتبعًا لدیانات رغم 

ـــًا لعوامـــل الســـوق .. ومـــن  الحـــالتین ال تســـتمد أصـــولها ومصـــداقیتها وصـــحتها وفق

  ن تم القضاء على البشریة. نتائج هذا التحول من وسیلة لدین، أ

ة الغربیـــة ذات األصـــول الثقافیـــة ـ الیهودیـــة وفـــي ظـــل الســـیادة الحضـــاری

ال بـزوغ ، إوالمسـیحیة ـ ال یمكـن أن َیُحـد مـن هـذا االتجـاه الـذي ُتسـاق لـه اإلنسـانیة

ـــذي هـــو " بكـــل طوائفـــه  ـــا اإلســـالم ال حضـــارة أخـــرى مباینـــة لهـــذا المـــنهج وهـــي هن

وأقســامه وفــي مختلــف الــدول ، عبــارة عــن حضــارة كاملــة تشــمل الــدین والــدنیا وكــل 

» . ٢"«ونظـام الـدول الغربیـة لـن یلتقیـا  اإلسـالممظاهر الحیاة الیومیة ، ولهذا فإن 

فاإلســـــالم یقـــــود النـــــاس نحـــــو " التســـــامي فـــــي الهـــــدف ضـــــد االستســـــالم لحتمّیـــــات 

ُعّدت قوانین طبیعّیـة كمـا التلقائیـات الغریزّیـة الحیوانّیـة التـي ال تسـود إال  اقتصادیة

ـــى  فـــي البحـــار، حیـــث األســـماك الكبیـــرة تتغـــذى باألصـــغر واألضـــعف منهـــا أو عل

ـــــع أو النطـــــاف  ـــــارات حبیبـــــات الطل األرض مـــــن خـــــالل الفوضـــــى البیولوجیـــــة لملی
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لیتوصــل أحــدها ظرفیــًا إلــى تشــكیل جنــین، مــا یمّیــز فــي الواقــع وحداّنیــة الســوق هــو 

  ».  ١«االستخفاف بحرّیة اإلنسان وتشویه مقامه النوعيّ 

والسالح والعهـر حیـث یخنـق النظـام  ومن ابرز تجارة هذا السوق المخدرات

، » ٢«" التــــي ال تــــدرك إال الظــــواهر Positivism"  صــــرخات البشــــر بالوضــــعیة

التــي ال تهــتم إال  بالمطالــب والفوائــد  "Pragmatism البرغماتیــة "  -ومــذهب 

مبتعــدة عــن قضــایا اإلیمــان واألهــداف الســامیة، ویقــول " روجیــه غــارودي" : ( أنــه 

كـــل شـــيء ویشـــترى ، یتوقـــف الفســـاد بـــل وحتـــى الـــدعارة عـــن  فـــي نظـــام یبـــاع فیـــه

ــة لیصــبحا قــانونین بنیــویین فــي صــلب النظــام) انحرافــاتكونهمــا  ، هــذه »  ٣«فردّی

هــــي التجــــارة األكثــــر رواجــــًا واألكثــــر مــــداخیًال فــــي ســــوق ال تضــــبطه األخــــالق أو 

بتــأثیر یســتمد معــاني مــن دیانــات .. ویتزایــد االســتهالك كلمــا فقــدت الحیــاة معناهــا 

ـــذي تحـــّدث عـــن » ٤»«البطالـــة أو اإلبعـــاد ، وهـــذا یتعـــارض مبـــدئیًا مـــع اإلســـالم ال

، »٥«تكــریم اإلنســان قــائًال : ( ولقــد كّرمنــا بنــي آدم وحملنــاهم فــي البــر والبحــر..) 

وألزم السـوق بـاألخالق والعـدل  أتباعهوأسس العالقات االجتماعّیة والشخّصیة بین 

ــــات ا ــــة مــــن آلی ــــیس منظمــــة وضــــبطه لیكــــون آلی لمجتمــــع. یقــــول " وارن ألمــــان" رئ

 انتهـاكالحقوق والدیمقراطیة الكندیة غیر الحكومیة " نحن نعیش في عالٍم بعـد فیـه 

  ٦حقوق اإلنسان" انتهاكأخطر من  قاعدة من قواعد التجارة الدولیة

عدائّیـة  أكثـرلذا تتذمر الوالیات المتحدة من الشـعوب فـي هـذه المنطقـة ، وتعتبرهـا 

ا النطالقها مـن هـذا البعـد الـّدیني النـافر مـن األنمـوذج األمریكـّي المسـتغل ، تجاهه

" وودرو ویســـلونوالـــذي یتعامـــل مـــع اآلخـــرین باعتبـــارهم دونـــه ، وســـبق أن تحـــدث "

عـــن الواجـــب الخـــاص بالشـــعوب المســـتعمرة فـــي دول العـــالم الثالـــث تجـــاه الوالیـــات 

، وبمــا أن ال تعــرف حــدودًا وطنّیــةن التجــارة المتحــدة باعتبارهــا مصــنع العــالم بمــا "أ

ن علم بـالده یجـب أن یتّبعـه وأبـواب األمـم یرید أن یكون العالم له سوقًا فإ المصنع

                                                 
  .٢٢غارودي ، مصدر سابق ، ص - ١
  .٧٣المصدر السابق ، ص  - ٢
  .٧٣المصدر السابق ، ص  - ٣
  . ٢٣ المصدر السابق ، ص  - ٤
  .٧٠سورة اإلسراء ، اآلیة رقم  - ٥
الطبع��ة  –اص��دارات س��طور  –رة الق��اھ -(  ترجم��ة : محم��د مس��تجیر -س��ادة الع��الم الج��دد –ج��ان زیجل��ر  - ٦

  .١٩٧)ص ٢٠٠٣-االولى
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یــازات التــي یحصــل مـوا االمتهـه تخلــع وعلــى وزراء الدولــة أن یحالتـي تغلــق فــي وج

ُتحــدَّث  أن، ویجــب وجــب المــس بســیادة األمــم المناهضــة ، حتــى إنعلیهــا المــالّیون

  ».  ١«عمرات أو یحصل علیها بحیث ال تترك أو تهمل أي زاویة في العالم"المست

ألجـــل ذلـــك بنـــت الوالیـــات المتحـــدة آلتهـــا العســـكرّیة، وتعمـــل علـــى تطویرهـــا 

تــاج المصــنع خاصــة لتفــرض ســیطرتها علــى الســوق والمصــادر األولّیــة الالزمــة إلن

ن لعـالم الثالـث، إء دروس وعبـر تبـّین ل، إن األمر یتعلق بإعطـافي الشرق األوسط

من غیر المسموح ألي شعب تحت طائلة التدمیر والتهدید العسكري أن یرتفـع إلـى 

ن دو  -مثـــل البتـــرول  -مســـتوى أعلـــى مـــن التقنّیـــة أو أن یســـتثمر ثرواتـــه الوطنیـــة 

قتصــادّیة الكبــرى أو أن یبتعــد عــن الــدین الــذي ال مراقبــة أســعاره مــن قبــل الــدول اال

ســمه، ولكــن "الوالیــات المتحــدة تفرضــه علــى العــالم وهــو اُیتجــرأ علــى اإلعــالن عــن 

كـل حكومـة ذلك من منطلق أن "، ولعلها تفعل » ٢"«وحدانیة السوق وعبادة المال 

  ».  ٣«تتخذ دینًا ما لتكرس وتنظم األمر والطاعة"

تابعـة لهـا،  لقد تعاملت الوالیات المتحدة مع الشرق األوسط باعتباره منطقـة

جورج بوش األب" الذي "تعامل مع بلدان الشرق األوسـط " خاصة في عهد الرئیس

دوایـــت إیزنهـــاور" ئیس األمریكـــي "، وقبلـــه اعتبـــر الـــر » ٤«علـــى أســـاس اســـتعماري"

وتبعـــًا لهـــذه ». ٥«الشـــرق األوســـط المكـــان اإلســـتراتیجي األكثـــر أهمیـــة فـــي العـــالم 

  األهمیة تّقررت أهداف اإلدارة األمریكّیة في المنطقة : 

ق العســــكري النــــوعي اإلســــرائیلي، باعتبارهــــا الحلیــــف الحضــــاري فــــي ضــــمان التفــــو .١

، وهـــي بقوتهـــا الترهیبیـــة تكفـــل لهـــا عمقـــًا متقـــدما فـــي واإلســـالمیةالمنطقـــة العربیـــة 

المنطقة في حالة تعـارض مصـالحها والـدول العربیـة وٕاسـرائیل مشـارك فـي وحدانیـة 

المباشـر فـي  هـا تأثیرهـا، ولمـن انفـراد أمریكـا بزعامـة العـالم السوق، وشریك مسـتفید

یمثلـون  أنهملنفوذ الیهود المتعاظم في الوالیات المتحدة رغم  صنع القرار األمریكي
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مـــــن أســـــاتذة الجامعـــــات % ٢٠مـــــن األثریـــــاء و %٢٠مـــــن الســـــكان ولكـــــنهم % ٢

مــــن طــــالب الجامعــــات والدراســــات العلیــــا. ویتمیــــز  %١٠والصــــحفیین والعلمــــاء و

ـــه  ـــوبي الصـــهیوني وفـــي مقدمت ـــاكای"الل بنفـــوذ عظـــیم فـــي الكـــونغرس األمریكـــّي  "ب

  بشقیه النواب والشیوخ. 

االســتمرار فــي المحافظــة علــى وجــود عســكري كثیــف ودائــم فــي الشــرق األوســط .٢

والخلـــیج العربـــي خاصــــة، یكفـــل لهــــا الحفـــاظ علــــى حریـــة المالحــــة وأمـــن إســــرائیل 

نشــوب قــل العســكري فــي حالــة وســهولة انســیاب الــنفط وســرعة الحركــة البحریــة والن

  ، وٕابعاد األعداء المحتملین من تصدر الحكم في دولهم. األزمات

دعــم الـــنظم المعتدلـــة فـــي المنطقـــة ، لـــیس فقـــط ضـــد األخطـــار الخارجیـــة التـــي  .٣

ضـد المخـاطر المتوقعـة مـن قبـل  أیضـاً تراجعت بانهیـار االتحـاد السـوفیتي ، ولكـن 

  مریكا. الجماعات اإلسالمیة والمد الشعبي المساند لها والمناهض أل

التـــي تقـــوم علیهـــا  ئالعمـــل علـــى تغییـــر نظـــم الحكـــم التـــي ال تتفـــق مـــع المبـــاد .٤

  ».  ١«المصالح األمریكّیة

وبعد انتهاء الحرب الباردة الذي أسـفر عـن مواجهـة أنظمـة الحكـم ألمریكـا وظهرهـا 

، كــان مــن فســة أو مدافعــة طــرف آخــر قــوي عنهــا، بــال أمــل فــي المناطعلــى الحــائ

هـا اسـتمرت فـي ممارسـة ، ولكنبة األمریكّیة المتربصـة باألنظمـةلّرقاا انتهاءالمتوقع 

ألن أمن الوالیات المتحدة یتشكل بطبیعة الـنظم الحاكمـة فـي ك "، وذلذات السیاسة

وهــي علــى اســتعداد للتخلــي عــن حلفائهــا المخلصــین فــي حالــة » ٢«الــدول األخــرى"

منطقـة المشـرق  والیوم نرى بعض أخلـص حلفائهـا فـي .تعارض ذلك مع مصالحها

الیـــوم یهـــددون  أنهـــموهـــم فـــي وضـــع ال یحســـدون علیـــه ألن الوالیـــات المتحـــدة تـــرى 

    .بصورة ما.. أمنها القومي

ـــــــة  ـــــــة السیاســـــــیة األمریكّی ـــــــادئ الثقاف ـــــــد عكســـــــت مب للعنصـــــــر  انحیازهـــــــالق

األنجلوسكســـوني ورفاهیـــة العـــالم الغربـــي .. وتقییـــد أي ممارســـة للســـیادة تقـــوم بهـــا 

تشـــّكل تهدیـــدًا للمنطقـــة العالمیـــة الضـــروریة لألمـــن  أنمـــن شـــأنها الـــدول األجنبیـــة 

                                                 
  ١٦عبد الجواد ، مصدر سابق ، ص  - ١

ح�دة   الوالی�ات المت اس�تراتیجیةانتوني لیك ، مستشار األمن القومي األمریكّي ، إدارة كلینت�ون ، ورق�ة ع�ن :  - ٢
  . ٦/١٠، ص ١٩٩٥تجاه الشرق األوسط ، الكونغرس ، 



 ١٦٦

ــــات المتحــــدة ولنصــــف الكــــرة الغربــــي االقتصــــاديواالزدهــــار  ــــة » ١«للوالی ، فالحری

بمعناهــا الشــامل والمســاواة الكاملــة ، حقــوق منكــورة علــى غیــر هــذا العــالم واحتــرام 

ــــأثر ازدهــــار ورفــــاه ا ــــة ال ُیتعامــــل بــــه حتــــى ال یت لشــــمال الغنــــي فــــي حقــــوق الملكّی

  والفقیر في المصادر األولیة.  اقتصاده

  

  

  

  مبحث الثالثال

  النزعة المسیحیة 

، غلـــوًا فـــي النزعـــة الدینیـــة فـــي السیاســـة الخارجیـــة شـــهدت فتـــرة التســـعینیات

األمریكّیــة وبــالطبع ال یضــاهیه الغلــو المعاصــر للحكومــة الیمنّیــة الحالیــة برئاســة " 

ـنف  أنت الوالیـات المتحـدة نفسـها فـي موقـع "، ووضـعاالبـنجـورج دبلیـو بـوش  تصَّ

بعــد أن عملـــت علــى التعامـــل مــع اآلخـــرین داخــل أراضـــیها مــن مـــواطنین أو  دینیــاً 

مهــــاجرین مــــن منظــــور معتقــــداتهم الدینیــــة بصــــورة معلنــــة ومباشــــرة بســــّنها لقــــانوني 

  م. ١٩٩٦الدیني لعام  االضطهادم، وقانون ١٩٩٥مكافحة اإلرهاب الشامل لعام 

، الــــذي وضــــعته إدارة م١٩٩٥انون مكافحــــة اإلرهــــاب الشــــامل لعــــام إن قــــ

، بــدءًا بصــنع المتفجــرات تــون" ، یشــتمل علــى كثیــر مــن األمــورالــرئیس " بیــل كلین

البالســـتیكیة وانتهـــاًء بتجـــارة المـــواد النوویـــة، ویوقـــع عقوبـــات جزائیـــة تصـــل لدرجـــة 

ى مجـرد مظهـر وجـود ، وٕانما على األفراد الذین یستحقون ذلك فقطاإلبعاد لیس عل

ـــة. ویســـمح  األفـــرادصـــلة مـــن هـــؤالء  ـــر قانونی ـــذین یتورطـــون فـــي أعمـــال غی مـــع ال

القـــانون للحكومـــة بفـــرض عقوبـــة الســـجن لمـــدة قـــد تصـــل إلـــى عشـــر ســـنوات ضـــد 

المواطنین واإلبعاد لغیرهم الذین ربما لم یفعلوا أكثـر مـن دعمهـم لألنشـطة القانونّیـة 

هابّیــــة حتـــى مــــع عـــدم وجــــود خـــالف علــــى أن لمنظمـــة صـــّنفتها الحكومــــة بأنهـــا إر 

                                                 
، نق�ال  ١٩٤٠مجلس العالقات الخارجیة األمریكیّة ، سلس�لة م�ذكرات مش�روع دراس�ات الح�رب والس�الم ،  - ١

  عن : تشومنسكي ، مصدر سابق.



 ١٦٧

األنشــطة التــي تقــوم بهــا المنظمــة هــي أنشــطة قانونّیــة وان هــؤالء األفــراد یــّدعمون 

  األنشطة القانونّیة فیها. 

ل القـــانون للحكومـــة محاكمـــة المهـــاجرین المتهمـــین بنـــاًء علـــى إثبـــاٍت  ویخـــوِّ

شـــــطة القانونیـــــة بب دعمهـــــم لألن، وعلیـــــه ال تســـــتطیع الحكومـــــة إبعـــــادهم بســـــســـــريٍّ 

بنــاء علــى أدلــة لــن یتمّكنــوا هــم أو محــاموهم مــن  إبعــادهم، ولكــن تســتطیع فحســب

علـى ذات الـنهج  االعتمـادمعرفتهـا أبـدًا ، مـع مالحظـة أن الحكومـة حینمـا حاولـت 

سابقًا ضد المهاجرین منعتها المحـاكم بـأوامر قضـائّیة ، ورأت المحـاكم أن اإلثبـات 

  ».  ١«من فرصة الدفاع عن نفسه السري یحرم الفرد المستهدف

لـدین  استهدافهالقانون ال یبدو علیه من حیث صیاغته  أنوعلى الرغم من 

معـــین أو جماعـــات بعینهـــا، إال إن التطبیـــق الفعلـــّي لـــه كـــان واضـــحًا فیـــه الّتركیـــز 

، كما ُفهم القانون علـى "أنـه جـزء مـن حملـة أوسّطیة وٕاسالمّیةعلى جماعات شرق 

وبي الصهیوني لتحجیم دور العرب والمسلمین في أمریكا وعـزلهم منظمة یقودها الل

ویعتبـــر إصـــدار القـــانون ثمـــرة مـــن ثمـــرات » ٢"«األوســـطعـــن قضـــایاهم فـــي الشـــرق 

، حیــــث نشــــط خــــالل الصــــهیوني داخــــل الوالیــــات المتحــــدة للــــوبي الــــدءوبالعمــــل 

الســـنوات الماضـــیة بشـــكل ملفـــت للنظـــر باتجـــاه توجیهـــه للجـــو السیاســـي  والجهـــات 

، الیـات المتحـدةمنظمـات شـرق أوسـطیة للو  اتخـاذلقانونیة والقضائیة لاللتفـات إلـى ا

قاعدة ومنطلق للتخطیط والتمویل ألعمالها الموجهة ضـد إسـرائیل فیمـا یعـرف عنـد 

، علیــه ُأعلنــت حركــة حمــاس وعــدد مــن » ٣«اللــوبي الصــهیوني بالعمــل اإلرهــابي 

، تعتمـــد معهـــا المحاكمـــات ورةمیة وغیرهـــا حركـــات إرهابیـــة محظـــالحركـــات اإلســـال

 ولقـــي، ه فیـــه بالتعامـــل معهـــا أو دعمهـــاالخاصـــة وجـــواز التجســـس علـــى مـــن یشـــتب

ــة ومنظمــات حقــوق  اً القــانون اعتراضــ مــن المنظمــات العربیــة واإلســالمیة واألمریكّی

وبعـد الحـادي عشـر ». ٤«اإلنسان ومنظمات الدفاع عن الحقـوق المدنیـة األمریكّیـة

وحتــى ل المنظمــات اإلســالمیة فــي العــالم الیــات المتحــدة ُجــمــن ســبتمبر طــاردت الو 

                                                 
  ). ١٩٩٥(عمان ، مركز دراسات الشرق األوسط ،  اإلرھابدیفید كول ، حول قانون مكافحة  - ١
  . ١٩الحمد ، مصدر سابق ، ص  - ٢
  .١٦٥الحمد ، مصدر سابق ، ص  - ٣
  . ١٦٦ص  -المصدر السابق  - ٤
  



 ١٦٨

هـذا القـانون وجملـة قـوانین  دولهـا األم كمنظمـة الحـرمین مـثًال، وأعملـت فیهـاداخل 

مكــن إال أن تــدخل فــي ســیاق ســلوك العلــو واإلحســاس الفــائق ی اســتثنائیة أخــرى ال

  بالقدرة على الفعل .

نفســـــها حامیـــــة للمســــــیحیة  عتبـــــارباوتـــــال ذلـــــك القـــــانون إعالنهـــــا غیــــــر المباشـــــر 

، وذلــــك بإصــــدارها لقــــانون إلــــیهموالمســــیحیین فــــي العــــالم اإلســــالمي الــــذي یســــيء 

االضطهاد الدیني الـذي مهـّدت لـه وزارة الخارجیـة األمریكّیـة بطرحهـا لدراسـة تحـت 

". هاجمــت فیــه یین فــي الــدول العربیــة واإلســالمیةعنــوان "قضــیة اضــطهاد المســیح

ت نـوِّ مبشرین المسیحیین الحق الكامل في ممارسـة عملهـم. وكُ كل دولة ال تعطي ال

الشـــریط " بنـــاء علـــى هـــذه الدراســـة عرفـــت بلجنـــة "نكلینتـــو لجنـــة مـــن قبـــل الـــرئیس "

، تتـــولى بحـــث موضـــوع الحریـــات الدینیـــة واضـــطهاد م١٩٩٦" فـــي فبرایـــر األزرق

 ، مـــا عـــرف بـــالیوم"نكلینتـــو وأعلـــن الـــرئیس "». ١«المســـیحیین فـــي الشـــرق األوســـط

الوطني للحریة الدینیة كأحد المعاییر التي تحكم عالقة الوالیات المتحدة األمریكّیـة 

ثـــم بـــدأت وزارة الخارجیـــة فـــي إعـــداد تقـــاریر نصـــف ســـنویة حـــول  ،األخـــرىبالـــدول 

وقـد صـدر  ،الحّریة الّدینیة في عـدد مـن الـدول مـع التركیـز علـى وضـع المسـیحیین

  ».  ٢«م ١٩٩٧لتقریر الثاني في یولیو ، وصدر ام١٩٩٧التقریر األول في ینایر 

م، الــذي یــدعو لتأســیس ١٦٨٥تبــع ذلــك إصــدار الكــونغرس مشــروع القــرار 

مكتـــب حكـــومي لمراقبـــة االضـــطهاد الـــدیني فـــي العـــالم  تكـــون لـــه الصـــالحّیة دون 

دولة فـي العـالم یـرى أنهـا  أيضد  االقتصادیةالرجوع للكونغرس إلعالن المقاطعة 

ة خاصـــة للمســـیحیین، ووافـــق الكـــونغرس بأغلبیـــة ســـاحقة اضـــطهدت الحریـــة الدینیـــ

بــات صــارمة علــى القــانون لیتحــول مــن مشــروع إلــى تشــریع تــم بموجبــه فــرض عقو 

، ویتضــمن نــص هادًا دینیــًا ومنهــا مصــر والســودانضــطعلــى الــدول التــي تمــارس ا

قســـمًا تحـــوي جمیعهـــا عقوبـــات صـــارمة علـــى هـــذه الـــدول أو الجهـــات  ١٣القـــانون 

العــالم اإلســالمي فیمــا یتعلــق ب -الفقــرة الخامســة  -فــي القســم األول  وقــد ورد» ٣«

غیــر المســلمین  باضــطهادنــه فــي العدیــد مــن البلــدان اإلســالمیة، تقــوم الحكومــات أ

                                                 
  م. ٢٤/٢/١٩٩٨ھدى مكاوي ، صحیفة الشعب المصریة ،  - ١
  المصدر السابق. - ٢
  المصدر السابق. - ٣



 ١٦٩

الــذین یغّیــرون دیــنهم مــن اإلســالم إلــى دیانــات أخــرى، مســتخدمة فــي ذلــك قــوانین 

المتطّرفــة تســعى ، وأن الحركــات Apostasyوالــردع  Plospgenyالــدین  ازدراء

إلفساد العقیدة والثقافة اإلسالمیة السـمحة باضـطهاد البهـائیین والمسـیحیین وغیـرهم 

  من األقلّیات الدینیة. 

تــــه ، مــــا أعلنتــــه وزیــــرة الخارجیــــة ویتضــــح مــــن القــــانون الــــذي جعــــل مرجعی

أن الحكومــة «مــادلین أولبرایــت" وصــدَّرت بــه التقریــر الثــاني لــوزارة الخارجیــة مــن "

حقـًا إنسـانیًا ال ، باعتبـار ذلـك قیدةوالع ، والضمیر،یكّیة تقوم بدعم حریة الدیناألمر 

ــــدیني انتهــــاك لحقــــوق یمكــــن نزعــــه ، ال یمكــــن األساســــیة اإلنســــان، واالضــــطهاد ال

التســـامح بشـــأنه. كمـــا إن تعزیـــز الحریـــة الدینیـــة ومقاومـــة االضـــطهاد الـــدیني علـــى 

ـــةرأس أولویـــات حكومـــة الوالیـــات المتحـــدة األمریك  االضـــطهادزنـــا علـــى كّ ، ولقـــد ر ّی

الــــّدیني وقمنــــا بإدانتــــه فــــي سیاســــتنا الثنائیــــة. وتــــم نشــــر أهــــدافنا المتعلقــــة بحقــــوق 

اإلنسان كمـا تشـجع الوالیـات المتحـدة قطاعـات أخـرى فـي المجتمـع بمـا فیهـا رجـال 

األعمال على وصف الحالة فـي الّدولـة المعّینـة ،ثـم اقتـراح اإلجـراءات التـي ینبغـي 

ــة ، وكــذلك إلغــاء القیــود حیــال  أن یــتم اتخاذهــا مــن قبــل الوالیــات المتحــدة األمریكّی

  ».  ١«موضوع االضطهاد الدیني

لمباشــر فــي شــؤون دول الشــرق یهــدف إلــى التــدخل ا -القــانون  أي -ویالحــظ أنــه 

، القنـوات الرسـمیة المتعـارف علیهـا ، حیث لم یجعـل مصـادر معلوماتـه فـياألوسط

ى معلومــــات الجمعیــــات العامــــة ومنظمــــات المجتمــــع علــــ االســــتنادبــــل نــــص علــــى 

المــدني بغــض النظــر عــن أغراضــها ورجــال األعمــال الــذین قــد یلعــب هــوى الــنفس 

  دوره في إفادتهم تلك. 

وبـــــالعودة لمـــــا عـــــرف عـــــن البروتســـــتانتیة الطهرانیـــــة، أو مـــــا عـــــرف حـــــدیثًا 

تحــدة مــن باألصــولیة المســیحیة أو المحــافظون الجــدد،  المتحكمــة فــي الوالیــات الم

وصــفها  میــل للرقابــة الصــارمة وتــدخل فــي خصوصــیات اآلخــرین حتــى ُدرج علــى

نفهــــم هــــذا الســــفور فــــي تقنــــین هــــذه  أن، نســــتطیع هنــــا تاریخیــــًا بالفضــــول والتطفــــل

                                                 
ف��ي الع��الم اإلس��المي  ، م��ادلین أولبرای��ت ، تقری��ر وزارة الخارجی��ة األمریكیّ��ة : ع��ن االض��طھاد ال��دیني  - ١

  . ١٩٩٧/یولیو/٢٢
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الموروثـــة الثقافیـــة ومـــن ثـــم دوافـــع ســـن القـــانون الـــذي دفعتـــه الجماعـــات األصـــولیة 

ـــــوبي الصـــــهیوني ـــــة»١«المســـــیحیة والل ـــــه الخارجی ـــــة وا ، ورعت مـــــد كأحـــــد عتُ األمریكّی

لتـــي حملهـــا موّجهـــات السیاســـة الخارجیـــة األمریكّیـــة. وقـــد كانـــت الـــدالالت الدینیـــة ا

ـــى التـــوالي ـــذي القانونـــان عل ـــدین وال ، إشـــارة لتراجعهـــا عـــن دورهـــا الحیـــادي تجـــاه ال

  أعلنته طوال تاریخها المعاصر. 

ملتهــا بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ،أسســت الوالیــات المتحــدة ح

، وهـــو تقســـیم خطیـــر ومبّســـط بصـــورة ســـطحّیة افتـــراضعلـــى  لإلرهـــابالمناهضـــة 

العالم إلى معسكرین " من لیس معنا فهو ضدنا " كما قال "بوش" ، من لـم یشـارك 

الوالیـــات المتحـــدة قناعاتهـــا المخلِّـــة تجـــاه اإلرهـــاب والحملـــة علیـــه حتـــى وٕان وقـــف 

تقــف بشــكل تــام معهــا فهــي ضــدها محایــدًا فهــو ضــدها ، بــل وحتــى الــدول التــي ال 

في رأي بوش وأدارته ، األمر الذي یعد في حد ذاته وسیلة إلرهاب اآلخرین الـذین 

یمارســـون حقهـــم فـــي أن یكـــون لهـــم رأي مختلـــف " هـــذا التقســـیم جعـــل الكثیـــر مـــن 

وفي هـذا تطبیـق لمنطـق » ٢"«متحدة یشعرون بالعزلة السیاسّیة لأصدقاء الوالیات ا

  ي مّیز الطهرانیین والبروتستانتّیة في أمریكا. عدم التسامح الذ
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  لمبحث الرابعا

  الدیمقراطیة في السیاسة الخارجیة األمریكّیة 

تعتبــر مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة هــي أكثــر الفتــرات التــي شــهدت زیــادة 

. وقــــد ُعـــــّدت اطیــــة لـــــدى متخــــذي القــــرار األمریكـــــيبعنصـــــر الدیمقر  االهتمــــامفــــي 

یمقراطیــة وهَّــم نشــرها دومــًا ضــمن همــوم وأهــداف السیاســة الخارجیــة األمریكّیــة الد

نـة  التي دأبت على إعالنها والتبشیر بها، كما وأنهـا ضـمن العناصـر الرئیسـة المكوِّ

للثقافــة السیاســیة للوالیــات المتحــدة دائمــة االعتــزاز بمیراثهــا الــذاتي منهــا ولكــن ظــل 

، متـأخرًا مــن حیـث ترتیبــه فـي أولویــات السـابقةنصـر مهمشــًا خـالل الفتــرات هـذا الع

  دوائر السیاسة الخارجیة األمریكّیة. 

"العمــل علــى نشــر الدیمقراطیــة  األمــن القــومي األمریكــي اســتراتیجیةوتعتِبــر 

وعملیـة نشـر الدیمقراطیـة » ١«إحدى المهام األساسیة للسیاسة الخارجیـة األمریكّیـة"

حملـــة تبشـــیریة  أنهـــاعلـــى " ســـتراتیجیةك االال ینبغـــي أن ینظـــر إلیهـــا كمـــا تقـــول تلـــ

وعلــى هــذا » ٢"«اغماتیــةمــن الناحیــة البر  إلیــهینظــر  أن، ولكــن یجــب بالدیمقراطیــة

طیــــة وفقــــًا لمصــــالحها لنشــــر الدیمقرا األســــاس وضــــعت الوالیــــات المتحــــدة برنامجــــاً 

تركِّـز  أنیجـب  أنهـا، وحددت سـعیها لتشـجیع الدیمقراطیـة مـن منطلـق ستراتیجیةاال

، كالـــدول ســـتراتیجیةالمصـــالح األمریكّیـــة االمســـاعدة الـــدول التـــي تـــؤثر علـــى  علـــى

أو تلك التي تمتلـك السـالح النـووي  المهمالكبرى أو الدول ذات الموقع  االقتصادیة

أو التــــي یمكــــن أن تهــــاجر منهــــا أعـــــداد ضــــخمة مــــن الالجئــــین الــــذین یتوجهـــــون 

                                                 
١ -.The White House , A National Security Strategy of Engagement and 

Enlargement (February 1995),P.22       
  . ٥٩لي ، مصدر سابق ، ص حاج ع - ٢
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 أنفالوالیــات المتحـــدة یجـــب  ،أصـــدقائهاأو إلــى أحـــد حلفائهــا أو  للوالیــات المتحـــدة

  ».  ١«تركِّز في البدء على الدول التي لها علیها نفوذ وقدرة على الضغط

هـــدف الوالیـــات المتحـــدة لـــیس نشـــر الدیمقراطیـــة فـــي حـــد  أنیبـــدو مـــن هنـــا 

األساســیة فــي العــالم، ولكــن خدمــة  اإلنســانذاتهــا أو تــوفیر منــاخ یتناســب وحقــوق 

نتـوني ء إلى ما أسماه" أتجاوزت سیاسة االحتوا أنهامصالحها خاصة وأنها أعلنت 

لیــــــــك" مستشــــــــار األمــــــــن القــــــــومي األمریكــــــــّي الســــــــابق خــــــــالل خطــــــــاب لــــــــه فــــــــي 

، ویرتكز هذا المبدأ علـى  Enlargementبمبدأ التوسع ،  ١٩٩٣/دیسمبر/٢٣

  محاور أربع : 

  السوق.  اقتصاد. تقویة مجموعة دیمقراطیات ١

  السوق.  اقتصادائمة على . تعزیز الدیمقراطیات الجدیدة الق٢

  السوق.  واقتصاد. التصدي لعدوان الدول المعادیة للدیمقراطیة ٣

المنـاطق التـي تسـتحوذ علـى  -السـوق فـي واقتصـاد. العمل على تجـذیر الدیمقراطیـة ٤

  »   ٢«اهتمامات أمریكا اإلنسانیة.

ــــتم إال  ــــي التمــــدد واالنتشــــار أن ی وفعلیــــًا ال یمكــــن لمبــــدأ التوســــع الــــذي یعن

، وبالتــالي فــإن السیاســة الجدیــدة تعتمــد علــى اوئین وحصــرهمبــاحتواء الخصــوم المنــ

استخدام مبدأ االحتواء المزدوج ومبدأ التوسع أو كلیهما معًا فـي آن واحـد، وفـي مـا 

هــي المصــالح ، بقــدر مــا أولویــةقیمــة الدیمقراطیــة لیســت ذات  أنســبق داللــة علــى 

یســــت ذات أهمیــــة بقــــدر العوائــــد المادیــــة، ، وقیمــــة اإلنســــان لألمریكــــا ســـتراتیجیةاال

بـــدلیل التأكیـــد علـــى أن إشـــاعة الدیمقراطیـــة ال یعنـــي التبشـــیر بهـــا وتحدیـــد نطــــاق 

النشـــاط السیاســـي. إن المیكافیلّیـــة فـــي السیاســـة الخارجیـــة األمریكّیـــة تجـــاه عنصـــر 

فـــــة للسیاســـــة الدیمقراطیـــــة لیســـــت طارئـــــة وٕانمـــــا الحظناهـــــا خـــــالل المراحـــــل المختل

  األمریكّیة. الخارجیة

                                                 
١ The White House , ibid, p23-   
٢ - Anthony J. Eksterowicz and Glenn P. Hastedt Contending Foreign Policies The 

Clinton - Administration in the post - Cold War Era In Depth VOL .
٤No.1(1994).P.9.  
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، إذ یلـوح فـي خطتهـا لنشـر الدیمقراطیـة أخـرىوالیوم یجري تأكید ذات المعاني مرة 

األمر وكأنه محاولة لتطویق كـل دولـة تـؤثر علـى مصـالح الوالیـات المتحـدة بشـكل 

األمــــر التــــدخل المباشــــر فســــتقوم بــــه بغــــض النظــــر عــــن  اســــتدعىأو بــــآخر، وٕان 

  الشعارات التي ظلت ترفعها.. 

ل العــالم بغیــاب أنــه كنتیجــة للحــرب البــاردة ورغــم االرتیــاح الــذي ظلــویبــدو 

، إال أن هنــــاك قلقــــًا مــــن دور الوالیــــات المتحــــدة العــــالمي "فمــــن اإلتحــــاد الســــوفیتي

والمحـــیط  األهمیـــة بمكـــان أن یكـــون ألمریكـــا وجـــود فـــي منـــاطق نفوذهـــا فـــي أوربـــا

وّیة التـي كانـت عودة لألوضـاع الفوضـ أي، حتى تمنع الهادي وفي كل مكان آخر

،هـــذا مـــا یـــراه األمریكّیـــون وهـــو یتوافـــق مـــع دور الدولـــة »١«ســـائدة فـــي الثالثینیـــات"

یكــون لحقـــوق اإلنســـان فــي الحیـــاة الكریمــة والمشـــاركة السیاســـیة  أنالقائــدة، ولكـــن 

، هنــــا تكــــون المفارقــــة الواضــــحة االقتصـــادیةوالحریـــة الدینیــــة محــــل مــــع المصــــالح 

الدیمقراطیــة والقــیم األخالقّیــة، فــي محاضــرة لهــا  انــزوتفحیــث مــا حــدث التعــارض 

فــي الجامعــة األمریكّیــة بالقــاهرة، ألقــت وزیــرة الخارجیــة األمریكّیــة  محاضــرة قّیمــة  

علـى مـدى سـتّین عامـًا ًا للسیاسة الخارجّیـة األمریكّیـة وقالـت: (قدمت فیها نقدًا ذاتیّ 

ط علـــى حســـاب ألوســـفـــي الشـــرق ا االســـتقرارســـعت الوالیـــات المتحـــدة إلـــى تحقیـــق 

، ولكـن لـم  »٢)« نتبنـى منهجـًا مختلفـاً  واآلن، ولكننا لم ننجز أّیًا منهما، الدیمقراطیة

یكــن حــدیثها مقنعــًا لإلصــالحیین فــي المنطقــة الــذین یــروون أن السیاســة األمریكّیــة 

، أو فـي مـا یتعلـق بـدعمها ریحات  سـواء فـي العـراق أو فلسـطینتناقض هـذه التصـ

 انتقــــائي، كمــــا أن تأییــــدها والقابضــــة االســــتبدادیةیخیین لألنظمــــة ومســــاندتها التــــار 

ین وهــو یتحــدد علــى ضــوء مــواقفهم مــن السیاســة األمریكّیــة. ویظهــر هنــا للمعارضــ

انـــه طالمـــا تعارضـــت شـــعارات الدیمقراطیـــة والمثالیـــات المتعلقـــة بهـــا مـــع الرغبـــات 

  .  فإن الغلبة تكون لألخیرة ستراتیجیةواال االقتصادیةواألهداف 

إن بــروز عنصــر الدیمقراطیــة فـــي مرحلــة مــا بعــد الحـــرب نــتج عــن غیـــاب 

ة للنظـام الرأسـمالي ، وتبعـًا لـذلك تغّیـرت سیاسـة الوالیـات المتحـدة رئیسالمهددات ال

                                                 
  .٣٦٤مصدر سابق ، ص  -بول كیندي  - ١
 .٢٠٠٥\یونیو\٢١ –محاضرة في الجامعة األمریكیّة ،القاھرة  –كوندالیزا رایس  - ٢



 ١٧٤

وتطبیــق الدیمقراطیــة التـــي  االقتصــادیةالخارجّیــة نحــو الــّربط بــین تقـــدیم المعونــات 

  األمریكّیة.  موقًعا متمیزًا في العالقات الّدولیة احتلت

  

  

  

 الخاتمة 

قامــــت هــــذه الدراســــة محــــل الكتــــاب علــــى فرضــــیة أساســــّیة دارت حــــول أن 

الثقافة السیاسیة المتولدة عن تراكم الخبرات الجماعیة للشعب في الوالیات المتحدة 

  على السیاسة الخارجیة للدولة.  وانعكاسهااألمریكّیة لها تأثیرها 

لتأمـــل والبحـــث  فـــي ســـطوة الثقافـــة أنصـــب الجهـــد فـــي هـــذا المدونـــة علـــى ا

ُ  ال یتجـزأ مـن موروثـات وقـیم األمـة  ُ التـي تتناقلهـا جـیًال السیاسیة وكـون أنهـا جـزُء

ســـــلوكها ، وٕان التـــــزام الدولـــــة بتلـــــك الثقافـــــة كلیـــــًا أو جزئیـــــًا یظهـــــر فـــــي بعـــــد جیـــــل

 حیـازان، فـإن ثهـا، وألن تلك القّیم تشكِّل روح األمـة ومیراوممارستها داخلیًا وخارجیاً 

الجمهــور لحكومــة مــا ودعمهــا مادیــًا أو معنویــًا یكــون بحســب موقعهــا قربــًا أو بعــدًا 

  من تلك القیم. 

، ونوّعیـة المسـتوطنین مـن یعـة الجغرافیـة والظـروف الزمانّیـةولقد لعبـت الطب

ة هــــة أخــــرى، إضــــافة لألحــــوال السیاســــیجهــــة ووضــــعّیة الســــكان األصــــلیین مــــن ج

ــــي أوربــــا دورًا  واالقتصــــادیة ــــروز الثقافــــة السیاســــیة الممیــــزة كُّ همــــًا فــــي تشــــمف ل وب

  للوالیات المتحدة األمریكّیة. 

ــــــیم  ــــــك الق ــــــات تل ن ــــــى حصــــــر مكوِّ عمــــــدنا خــــــالل الصــــــفحات الســــــابقات إل

علیها الباحثون في تاریخها وصـّنفناها  اتفقوالمعتقدات األمریكّیة على الهیئة التي 

. ، والمسـیحیة، والدیمقراطیـةیةالرأسـمال الترتیب: إلى ثالثة عناصر رئیسة هي على

، وذكرنــا مریكّیــة ككــل تتكــون مــن محــور وهــامشوافترضــنا أن الثقافــة السیاســیة األ

نطالقـــًا مـــن أن عناصـــر المحـــور والهـــامش ُحـــددت ا فـــي الجـــزء األول مـــن الكتـــاب

  ممیزات خاصة بها تتمثل في: 
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اشـــرة بینمـــا مواقـــف اإلدارة تجـــاه المحـــور تتمیـــز بالوضـــوح ، والثبـــات ، والمب إن .١

  هامش تلك الثقافة.  اعتبرناهیطبع التذبذب واالزدواجّیة مواقفها تجاه ما 

، وهـــو مـــا مـــا حـــدث تصـــادم بـــین المحـــور والهـــامش، حـــدث تـــرجیح للمركـــزكل .٢

، إذ فــي منطقــة الخلــیج علــى ســبیل المثـــالالحظنــاه فــي موقفهــا تجــاه الدیمقراطیــة 

مظهــر لعنصــر الرأســمالیة،  وهــي االقتصــادیةتعارضــت هــذه القیمــة مــع المصــالح 

  فغلّبت الوالیات المتحدة الرأسمالیة. 

ة قـــــد رافقـــــت السیاســـــة الخارجّیـــــة رئیســـــكمـــــا افترضـــــنا أن تلـــــك العناصـــــر ال

بصـورة أو بـأخرى وٕان تفاوتـت درجـات تأثیرهـا مـن  األمریكّیة في مراحلهـا المتعاقبـة

ي تُتبنـى فـي السیاسـة مرحلة ألخـرى، وان الفرّضـیة األساسـیة للثقافـة األمریكّیـة  التـ

 االقتصــادیةالخارجیــة للدولــة هــي البحــث الــدائم والحــرص المســتمر علــى المصــالح 

  والسیاسیة واألمنیة للوالیات المتحدة والمحافظة على تجارتها الدولّیة وحمایتها .  

فترضنا أن كنه السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة ومواقفها مـع ومن هنا ا 

ـــدولي ـــى قـــیم  اكتشـــافال یمكـــن تفســـیرها أو  وفـــي النســـق ال أبعادهـــا إال بـــالرجوع إل

 اتخــاذومعتقــدات األمــة األمریكّیــة ، التــي تنطلــق منهــا أفكــار ودوافــع القّیِمــین علــى 

  القرارات في اإلدارة األمریكّیة. 

لها وأصـــو  اتجاهاتهـــاوبعـــرض مكونـــات الثقافـــة السیاســـیة األمریكّیـــة وتحلیـــل 

ك العناصــــــر األساســــــیة مــــــع األهــــــداف السیاســــــیة تلــــــ تمــــــازجتضــــــح التاریخیــــــة ، ا

، بــدءًا مــن سیاســة العزلــة المتحــدة األمریكّیــة طــوال تاریخهــاللوالیــات  ســتراتیجیةواال

، م، بمبــدأ مــونرو، وبعــد الدراســة والتحلیــل١٨٢٣ المجیــدة التــي أعلنتهــا رســمیا فــي

كـــا ، بـــدا لنـــا أنهـــا لـــم تكـــن عزلـــة مطلقـــة بـــل نســـبّیة تبعـــا لمتطلبـــات ومصـــالح أمری

لــذي اعتقــدت أن اهللا أوجــدها لــدورها ا االســتعدادفخــالل تلــك المرحلــة عملــت علــى 

، فقد بنیت األسـاطیل ٕاشاعة نظامها الذي ارتضته لنفسها، وهو قیادة العالم و ألجله

ـــــة آنئـــــذ بصـــــورة تكفـــــل لهـــــا أن تشـــــمل كـــــل األرض، وكـــــان أثـــــر  الحربیـــــة األمریكّی

األســـاطیل التجاریـــة األمریكّیـــة البحـــار  ، فجابـــتأســـمالیة واضـــحًا فـــي تلـــك الفتـــرةالر 

تعقد الصفقات وتبرم المعاهدات وتفتح األسـواق عنـوًة أو عـن رضـا مدعومـة بـالقوة 

العســـكریة ممثلـــة فـــي األســـاطیل الحربیـــة األمریكّیـــة التـــي أجبـــرت الیابـــان ومـــن ثـــم 
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الصــین مــثًال علــى إقامــة عالقــات تجاریــة مــع الوالیــات المتحــدة. وفــي ظــل العزلــة 

فوذهـا علـى أمریكـا الالتینیـة ، وبسـطت نأراضـیهممت جیرانها واقتطعـت بعـض هاج

. وبنــاء علــى تحلیــل الســلوك الخــارجي للوالیــات المتحــدة فــي المرحلــة المعنّیــة، كلهــا

خلصــنا كــآخرین نّقبــوا فــي هــذا األمــر إلــى أنــه لــوال سیاســة العزلــة الُمعلنــة مــن قبــل 

اها الــدول وتقصــدها الهجــرات أمریكــا مــا كانــت لتنمــو وتــنهض كقــوة عظمــى تخشــ

  والثروات. 

وعرضـــت كـــذلك ثوابـــت ومواقـــف السیاســـة الخارجیـــة األمریكّیـــة فـــي الحقـــب 

لحــرب البــاردة ، إنمــا كــان خالفــًا المختلفــة ، فتبــّین أن الصــراع الــّدولي خــالل فتــرة ا

الوالیـــــات المتحـــــدة واالتحـــــاد  -، إذ أن طرفــــي النـــــزاع اقتصــــادیًا أكثـــــر منـــــه ثقافیـــــاً 

رؤى كــل  اختلفــتیجمعهمــا التــراث األوربــي والدیانــة المســیحیة، ولكــن  -تي الســوفی

، فتبّنــت أمریكــا الرأســمالّیة وفكــر الســوق الحــر وٕادارة الدولــة االقتصــادمنهمــا حــول 

التـي تقّیـد فیهـا حریـة السـوق  االشـتراكیةوعلى الطرف اآلخر آمن الروس بالنظریة 

  وتدعو لشمولّیة الحكم. 

ّیة هــي القیمــة األعلــى ســهمًا فــي تلــك المرحلــة مــن تــاریخ لقــد كانــت الرأســمال

علــى ُأوروبــا الغربیــة والیابــان وأبعــدتهما  فاســتحوذت، ســة الخارجیــة األمریكّیــةالسیا

، وورثــت عــن التقــارب مــع الســوفییت، وربطتهمــا بهــا االقتصــاديبمشــروع مارشــال 

ســــتخدم ا، و دئــــذســــابقة لهــــا والمتحالفــــة معهــــا بعنفــــوذ الــــدول االســــتعماریة الكبــــرى ال

كسالح أساسي في التنافس القائم بین الكتلتین عناصره هـي المسـاعدات  االقتصاد

  المادیة أو العینیة.  االقتصادیةوالقروض 

 بــدأت تلــوح الــّروح الدینّیــة أفكــاره عــن االحتــواءوحینمــا أشــاع "جــورج كینــان" 

اآللیــات فقــط ، ففــي مرحلــة الحــرب البــاردة ظهــرت فــي السیاســة الخارجیــة األمریكّیــة

والنظـــام الرأســـمالي  ،قتصـــادیًا كمـــا ذكرنـــاولــم یظهـــر المحتـــوى، ألن الصـــراع كـــان ا

، أمـــا الدیمقراطیـــة اقتصـــادیینكـــان فـــي خطـــر والمعركـــة معركـــة بقـــاء بـــین نظـــامین 

فـا مزایدة في هذه المرحلة وسابقتها فكانت محل ، ففي عهد العزلة كانـت شـعاراُ معرِّ

، لكــن یــة الدیمقراطیــة األولــى فــي العــالمالجمهور  ارهــاباعتبعــن الوالیــات المتحــدة  

شـــهدنا خـــالل مرحلـــة الحـــرب البـــاردة دعـــم الوالیـــات المتحـــدة للعدیـــد مـــن األنظمـــة 
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 االســتقرارالدكتاتورّیـة فــي أمیركــا الالتینیــة ودول العــالم الثالـث حرصــًا علــى تحقیــق 

  . االقتصاديالسیاسي الالزم للنشاط 

وتفكـك اإلتحـاد السـوفیتي  االشـتراكیة وانهیـارردة الحرب البـا انتهاءلكن بعد 

ظهــرت النزعــة الدینّیــة والتــأثر المباشــر بــالمحتوى المســیحي فــي السیاســة الخارجیــة 

الـدیني، كمـا  االضـطهاداألمریكّیة، كما وضح من قـانون مكافحـة اإلرهـاب وقـانون 

ء علـى واباإلسـالم وتعـاظم بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، سـ االهتمـامزاد 

  على مستوى الشعوب. أو، مستوى السیاسات والسیاسة

وحافظــــت الرأســــمالیة عبــــر المراحــــل المختلفــــة علــــى صــــدارتها الهتمامــــات 

ــة المتعاقبــة، وحتــى بعــد  ــادة العــالم ظّ ااإلدارات األمریكّی لــت الدیمقراطیــة نفرادهــا بقی

توافــــق  ّیــــة طالمــــااإلدارة األمریك اهتمامــــاتفهــــي فــــي مقدمــــة  تتذبــــذب فــــي موقعهــــا

 تحـاد السـوفیتي السـابق مـثًال إذ كانـت مـدخالً الشعار والمصلحة، كما حدث فـي اال

. أمــا فــي مواقــع أخــرى فقــد غّضــت فــوذ الغربــي عامــة واألمریكــي خاصــةلبســط الن

الطـرف عنهـا ولــم تجعلهـا شــرطًا للعالقـات أو الحمایـة أو الــدعم أو التـدخل ألجلهــا  

جعلنـــا لـــه موقعـــًا فـــي دراســـة السیاســـة  ، الـــذيشـــرق األوســـطكمـــا هـــو الحـــال فـــي ال

بـه دومـًا خاصـة بعـد اكتشـاف الـنفط، وكـان قبلهـا  الخارجیة األمریكّیـة  ظـل یحظـى

  :  مهمًا لعاملین

  ، وتوسطه للعالم. ة بهالمهموجود الممرات المائیة  .١

ــــدة البروتســــتانتیة أرض المیعــــاد. وجــــود ٢ ، وهــــي فلســــطین حیــــث أن العقی

، نـت لتنمـو دون معرفـة العهـد القـدیممـا كا«والتـي  -لمتحـدة المنتشرة في الوالیـات ا

، وبــــذلك صــــارت الیهودّیــــة تاریخــــًا » ١» «وهــــو فــــي مجملــــه ســــجل لتــــاریخ الیهــــود

ـــة عامـــة والثقافـــة السیاســـیة  ـــوانین جـــزءًا مـــن الثقافـــة السیاســـیة األمریكّی وعـــادات وق

جـون الـرئیس "، وكـان بدرجة أخص منذ البدایات األولـى لتأسـیس الوالیـات المتحـدة

، وٕاقامـــة الیهـــود لـــوطنهم باســـتعادةهـــو أول مـــن نـــادى  م١٨٤٨ - ١٧٦٧آدمـــز" 

  ».  ٢»«أتمنى أن أرى ثانیة أمة یهودیة مستقلة في یهودا«دولة مستقلة حین قال : 

                                                 
  .١٨٦الحسن ، مصدر سابق ، ص  - ١
٢ - L.L Kenen , Israel's Defiance Line " New York : Prometheus Books ،١٩٨١ ، "

P.7 ٤٠. نقال عن : الحسن ، مصدر سابق ، ص .  
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ـــات المتحـــدة لقیـــادة العـــالم وطرحهـــا لخططهـــا تجـــاه  حـــدیثًا بعـــد تـــولي الوالی

لرأسـمالیة نصـیب األسـد، وأعلنـت أمریكـا النسق الدولي وسیاستها الخارجیة، نالت ا

نیتهــا فــي بســط مفهــوم الســوق الحــر ومــا یتبعــه مــن قــیم ومعتقــدات تصــادمت فــي 

اإلســـــالم كدیانـــــة متكاملـــــة تتعـــــارض قیمهـــــا  انتشـــــارمنطقـــــة الشـــــرق األوســـــط مـــــع 

، فـي المنطقـة واألطروحات األمریكّیة. وكان البد مـن حـدوث المخاشـنات المعلومـة

 االسـتعماریةشـبه المواجهـة بـین الـدوافع الرأسـمالیة ذات النزعـات التي تحّولت لمـا ی

األمرّیكیـة وبــین مجتمعـات وشــعوب المنطقــة ، وبـین الطــرفین تقـف الحكومــات بــین 

  مطرقة مواطنیها وٕارثها الحضاري وبین سندان األمریكیین المهیمنین في العالم.

اسـي لألنظمـة السی االسـتقراروفي الشرق األوسط تتعـارض الدیمقراطیـة مـع 

. وفـــي بعـــض البلـــدان بهـــا االهتمـــامالحاكمـــة الحلیفـــة للوالیـــات المتحـــدة لـــذا تراجـــع 

لح ، وأتـت بفئـات مصـّنفة فـي خانـة العـداء للمصـاحینما طبّقت التجربـة الدیمقراطیـة

 االنتخابـات، كمـا حـدث فـي الجزائـر وكمـا ُیتعامـل مـع األمریكّیة أطیح بالدیمقراطیة

، رغـم لـم تـأت بالحركـات اإلسـالمّیة مـا اعتـرافبولة ومحـل الفلسطینیة التي هي مق

" وهو أستاذ فـي جامعـة تـل سطیني بحسب وصف "نیسیم كالدیرونأن البرلمان الفل

ــــر دیمقر  ــــب هــــو األكث ــــي "أبی ــــي!!!  وف ــــي العــــالم العرب ــــة ف ــــز الفــــج  اطی إطــــار التحّی

قراطیـًا كشـرط إلسرائیل طالب األمریكیون الفلسـطینیین بتغییـر قیـادتهم المنتخبـة دیم

ورغــم  هـــذا أصــر األمریكیـــون علـــى ».!!  ١«للتقــدم علـــى طریــق التســـویة الّســـلمیة"

مطالبهم؟؟ وهنـا یسـتوقف المـرء تعلیـق لمفـاوض إسـرائیلي سـابق هـو "ُأوري سـافیر" 

كتشف أثناء المفاوضات الممهـدة مـع ل معبرًا عن دهشته وصدمته عندما االذي قا

ســطیني: (ال یســتطیع أن یبنــي، أو أن یعمــل، أو یین فــي ُأوســلو أن أي فلالفلســطین

وال یســــتنبت محصــــوًال، وال یطلــــق مشــــروعًا، وال  ،أن یشــــتري أرضــــاً  أو، أن یــــدرس

أو أن یــــزور عائلتــــه فــــي غــــزة أو األردن دون  ،یســــتطیع أن یقــــوم بمشــــوار مســــائي

، أو لــیس مــن حــق الشــعوب والمجتمعــات فــي المنطقــة أن تنظــر »٢«تصــریح منــا" 

                                                 
 .٢٠٠٣ینایر -١٥١العدد  –اسة الدولیة السی –الغزالي حرب  أسامةد.  - ١
 -بیركل�ي –تص�ورات ع�ن فلس�طین : تأثیرھ�ا ف�ي سیاس�ة أمریك�ا الش�رق أوس�طیة  –كرستیسون/ ك�اثلین  - ٢

 مطابع جامعة كلیفورنیا
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ــوق لهــا الوالیــات  بــالكثیر مــن الریبــة والشــك فــي دعــوات وبــرامج اإلصــالح التــي ُتسَّ

  المتحدة .

ترجیحــــــًا مــــــن  أكثــــــر، یتضــــــح أن كفــــــة الرأســــــمالیة وحتــــــى داخــــــل المركــــــز

، أنـــه بـــرغم وجـــود أقـــوال المســـیحیة، فـــي حالـــة حـــدوث تصـــادم بینهمـــا، فنجـــد مـــثالً 

اإلنسان فیهـا لحقوق  وانتهاكللمسیحیین في الصین  اضطهادونشرات تتحدث عن 

ولكــن فــي ظــل  -قــد تكــون حقیقیــة أو ولیــدة لكراهیــة الغــرب لألنظمــة الشــیوعیة  -

هجتهـا أمریكـا خـالل الحـرب البـاردة، فإنهـا انت يالسوفیتي التـاإلتحاد  احتواءسیاسة 

ام النفــوذ الســوفیتي مــن عملــت علــى تحســین عالقتهــا مــع الصــین لتكــون عائقــًا أمــ"

». ١«التطــور الیابــاني المســتقل مــن جهــة أخــرى"، ووســیلة لفــرض قیــود علــى جهــة

فــي مرحلـــة الحــرب البـــاردة   واســتمرت الصــین علـــى سیاســتها التـــي رســمتها لنفســـها

، ورغــم حــدوث مذبحــة میــدان " تیــان آن مــین" الشــهیرة ، التــي قمعــت فیهــا وبعــدها

الحكومـــة الصـــینیة تظـــاهرات واعتصـــامات الطـــالب المطالبـــة بالدیمقراطیـــة بصـــورة 

بإدانــة ســجل حقــوق  اكتفاءهــاوثها ، فــإن رد فعــل الوالیــات المتحــدة كــان ینــدر حــد

أنـــه » ٢«جــیمس بیكـــر"اعتبـــر "و  ،ي الصــین وطالبـــت ببســـط الدیمقراطیــةفـــ اإلنســان

وتجاریـــة وأخـــرى  اســـتراتیجیةكـــان علـــیهم الـــدفاع عـــن سیاســـة تتضـــمن مصـــالح جیو 

الـذي یصـل  تتعلق بحقوق اإلنسان على قدر كبیر من التعارض، فالسوق الصـیني

، خاصــــة وأن المیــــزان ســــدس ســــكان العــــالم كــــان أكثــــر أهمیــــة تعــــداده ألكثــــر مــــن

التجاري بین الدولتین قد تجاوز "العشرین ملیار دوالر" حینهـا، والیـوم تجـاوز عجـز 

ــــزان التجــــاري األمریكــــي مــــع الصــــین ــــار دوالر،" و  ٨٥المی ــــك أن ملی األهــــم مــــن ذل

 اسـتثماراتهات وهي دائبـة علـى مضـاعفة حتیاطات هائلة من الدوالراللصین تراكم ا

غدو وسـت وصارت مصدرًا أكبر لرأس المـال... ...وتوظیفاتها في األسهم والسندات

وبقیـــت الصـــین تحـــتفظ بوضـــع  »٣«عتمـــادًا علیهـــا"الوالیـــات أكثـــر تبعیـــة للصـــین وا

ـــدى ا ـــًا ل ـــة المفضـــلة تجاری ـــة بـــین لوالیـــات المتحـــدةالدول ـــة التاریخی ـــل العالق . وبتحلی

                                                 
  .١١٠تشومنسكي ، مصدر سابق ، ص  - ١
جم��ة : مج��دي تر -م��ذكرات ج��یمس بیك��ر سیاس��ة الدبلوماس��یة –ج��یمس بیك��ر ، وزی��ر خارجی��ة أمریك��ي  - ٢

  .١٤٦)، ص٢٠٠٢-القاھرة –شرشر(مكتبة مدبولي 
(ترجم�ة :فاض��ل  -الدول�ة المارق�ة : ال�دفع األُح�ادي ف�ي السیاس�ة الخارجی�ة األمریكی�ة -كالی�د برس�توفتز - ٣

  .٣٣٠)ص٢٠٠٣ -بیروت –لبنان  -شركة الحوار الثقافي-جكتر
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، بـرز طغیـان عنصـر الخارجیة األمریكّیـة حیـال الصـین تین، وموقف السیاسةالدول

  الرأسمالیة على المسیحیة والدیمقراطیة معًا. 

المالمــح، لــم  اقتصــادیةالشــیوعیة التــي كانــت خصــومتها  انقضــاء... وبعــد  ختامــاً 

الذي له من الخصائص الممیزة ما یجعله یستعصى على الـذوبان  اإلسالمیبق إال 

تــأثیر العنصــر الــدیني ســیكون لــه  أنسـلیم لنظریــة العولمــة األمریكّیــة، وٕانــا نــرى والت

مقام اكبر في السیاسة الخارجیة األمریكّیة في مرحلتها القادمة، خاصة في الشـرق 

ممـــا ســـیجعل ، ونتنبـــأ بـــأن یقـــوى تیـــار المحـــافظون الجـــدد لیـــزدادوا غلـــوًا.. األوســـط

  القضایا الدولیة الراهنة. محدود على  العدید من للدین أثره الال

قــد تّحولــت مــن الــّردع المتبــادل خــالل مرحلــة الحــرب  إن السیاســة األمریكیــة      

ســنعمل علــى قــوة المطلقــة والضــربات الوقائیــة "سیاســة جدیــدة تعتمــد ال إلــىالبــاردة 

إحداث الفوضى لدى المنظمات اإلرهابیة وتدمیرها من خـالل الـدفاع عـن الوالیـات 

وذلـك مـن خـالل  ،عب األمریكـي ومصـالحنا داخـل الـبالد وفـي الخـارجالمتحدة والش

، وبینمـا سـتعمل الوالیـات المتحـدة د وتـدمیره قبـل أن یصـل إلـى حـدودناتحدید التهدی

دائمًا على حث مساندة المجتمع الدولي، إال أننا لن نتردد مطلقـًا فـي العمـل بشـكل 

ــنفس مــن خــالل العمــل األمــر لممارســة حقنــا فــي الــدفاع عــ اســتلزممنفــرد، لــو  ن ال

لمنعهم من إحداث أي ضرر ضد شعبنا وبلـدنا  اإلرهابیینالء ؤ بشكل وقائي ضد ه

، وغــدت سیاســة تغییــر األنظمــة معلنــة تجــاه الــدول التــي ال تنســجم والتصــور »١"«

لــى صــنع عشــر مــن ســبتمبر. ستســعى إبعــد الحــادي  األمریكــي للنســق الــدولي مــا

ق األوســـط تتماشـــى مـــع متطلبـــات الشـــعوب أنظمـــة حكـــم جدیـــدة فـــي منطقـــة الشـــر 

المتململــة مــن حكوماتهــا وحّكامهــا، ولكنهــا لــن تســمح ببــروز أنظمــة حكــم یمكــن أن 

تهدد مصالحها على المستوى القریب أو البعیـد ، وسـتعود للعمـل بسیاسـة االحتـواء 

 انجـالءللتعامل مع اإلسـالمیین ولكنهـا لـن تتخـذهم حلیفـًا، وٕالـى حـین  اضطرتإن 

في العـراق فإنهـا لـن تجـازف بالـدخول فـي معركـة مشـابهة ، وسـتعمل علـى الوضع 

  ودعم عدد من التكنوقراط لیكونوا حكامًا مستقبلیین. احتضان

                                                 
 مصدر سابق. –جورج بوش  - ١



 ١٨١

وفــــي إطــــار مخطــــط الوالیــــات المتحــــدة لفــــرض نظــــام عــــالمي جدیــــد متّفــــرد 

بالشـــــمولیة، حیـــــث فقـــــدت المواقـــــع میزتهـــــا النســـــبّیة، ومـــــا عـــــاد للجغرافیـــــا أهمیتهـــــا 

وهـي تعنـى تعمـیم الشـيء  Globalizationة فیما عرف بظاهرة العولمـة السیاسیّ 

خصائصـــها  األشـــیاء، ممـــا یفضـــي لفقـــدان »١«وتوســـیع دائرتـــه لیشـــمل العـــالم كلـــه

ـــة،  ـــة تســـعي لتكـــون عالمی ـــة السیاســـیة األمریكّی المحلیـــة، وبالضـــرورة الثقافـــة والثقاف

ـــــى زیـــــادة معـــــدالت التشـــــابه بـــــین أنولیحـــــدث هـــــذا ینبغـــــي  الجماعـــــات  تعمـــــل عل

والمجتمعــات والمؤسســات فــي العــالم وال یــتم هــذا فــي إطــار منافســة قویــة مــن قبــل 

آخــــرین، واإلعــــالم هــــو ســــالحها فــــي هــــذه المعركــــة ، وســــیظل للرأســــمالیة موقعهــــا 

  الصداري. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رساالفه

 المراجع والدوریات 

                                                 
، (بی��روت، مرك��ز دراس��ات الوح��دة ٢٢٨لم��ة، المس��تقبل العرب��ي، الع��دد محم��د عاب��د الج��ابري، ع��ن العو - ١

  . ١٦م)، ص١٩٩٨العربیة، 
  



 ١٨٢

  الكتب باللغة العربیة 

 -تـاریخ الفكـر السیاسـي  -العزیـز  دسـوقي / الغنـام ، عبـد إبـراهیمأباظة ،  .١

  ).  ١٩٧٣دار النجاح  -(بیروت 

 -ترجمـــــــة : جـــــــورج كتـــــــورة  -الدیمقراطیـــــــة والكلیانیـــــــة  -أرون ، ریمـــــــون  .٢

  . ١٩٨٥المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر/  -(بیروت 

ترجمـة : جـابر سـعید  -نظام الحكم في الوالیات المتحـدة  -إلویتز ، الري  .٣

الطبعــــــة  -الجمعیــــــة المصــــــریة لنشــــــر المعرفــــــة والثقافــــــة  -(القــــــاهرة  -عــــــوض 

  ).  ١٩٩٦األولى/

البعـــد الـــدیني فـــي السیاســـة األمریكیـــة : تجـــاه الصـــراع  -الحســـن ، یوســـف  .٤

الطبعـة األولـى/  -مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة  -(بیـروت  -العربي الصهیوني 

١٩٩٠  .(  

مركـز  -مـان (ع -توجهات أمریكیة تجـاه الشـرق األوسـط  -الحمد ، جواد  .٥

 ).  ١٩٩١ -الطبعة األولى  -دراسات الشرق األوسط 

 -( القـاهرة -حـرب الخلـیج : أوهـام القـوة والنصـر –هیكل .  محمد حسـین  .٦

  ).١٩٩٢ -مركز األهرام للترجمة والنشر

 -وعـــــد كیســـــنجر واألهـــــداف األمریكیـــــة فـــــي الخلـــــیج  -الحـــــوالي ، ســـــفر   .٧

  ).  ١٩٩١ -    اإلسالميمؤسسة الكتاب  -(داالس 

جامعـــة  -(بغـــداد  -دراســـة فـــي السیاســـة الخارجیـــة  -الرمضـــاني ، مـــازن  .٨

  ).  ١٩٨٩بغداد/ 

العلوم السیاسـیة : دراسـة فـي األصـول والنظریـات  -العویني ، محمد علي  .٩

  ).  ١٩٨٨الطبعة األولى/  -(عالم الكتب  -والتطبیق 

طبعــة ال -دار الكتـب الحدیثـة  -(القـاهرة  -فقـه الســیرة  -الغزالـي ، محمـد  .١٠

  ).  ١٩٧٦السابعة/ 

الطبعـة  -دار الكتـب الحدیثـة  -(القـاهرة  -فقـه السـیرة  -الكیـالي ، محمـد  .١١

  ).  ١٩٧٦السابعة/ 



 ١٨٣

 -أمریكـــا والعـــالم : دراســـة فـــي السیاســـة الدولیـــة  -النجـــار ، حســـین فـــوزي  .١٢

  ).  ١٩٨٦ -عالم الكتب  -(القاهرة 

(إســالم أبــاد  -السیاســة األمریكیــة فــي الشــرق األوســط  -الهلبــاوي ، كمــال  .١٣

  ).  ١٩٩٢ -معهد الدراسات السیاسیة  -

األمریكیة فـي السـبعینات والثمانینـات  ستراتیجیةاال -بالدوین ، هانسون.و.  .١٤

المكتبـة األنجلـو  -(القـاهرة  -ترجمـة د. محمـود خیـري بنونـة  - ٢٠٠٠حتى عـام 

  ).  ١٩٧٢ -المصریة 

(لبنــان/ بیــروت  -مــدخل إلــى علــم العالقــات الدولیــة  -بــدوي ، محمــد طــه  .١٥

  ).  ١٩٧١الدار المصریة للطباعة والنشر /  -

 -بیـل كلینتـون : الحملـة ، واإلدارة ، والسیاسـة الخارجیـة  -بشارة ، مروان  .١٦

  ).  ١٩٩٣ -دار الساقي  -(بیروت 

ـــك  .١٧ ترجمـــة : د.  -مشـــكلة األفكـــار فـــي العـــالم اإلســـالمي  -بـــن نبـــي ، مال

  ).  ١٩٩٢الطبعة األولى/ -فكر دار ال -(دمشق  -حمد شعبو أبسام بركه/د. 

ترجمـة : احمـد كمـال  -بورستن ، دانیال .ج. أصـول السیاسـات األمریكیـة  .١٨

  .  ١٩٨٤ -مؤسسة سجل العرب  -یونس 

 -القــاهرة  -القــرآن الكــریم والتــوراة واإلنجیــل ، والعلــم  -بوكــاي ، مــوریس  .١٩

  ).  ١٩٨٢(ترجمة ونشر : دار المعارف/

ــــة حقــــوق اإلنســــا -تشومنســــكي ، نعــــوم  .٢٠ ــــة األمریكی  -ن والسیاســــة الخارجی

  ).  ١٩٨٤الطبعة األولى/  -(مؤسسة األبحاث العربیة  -ترجمة : عمر األیوبي 

مقـــال ضـــمن  -السیاســـة الخارجیـــة والنخبـــة الفكریـــة  -تشومنســـكي ، نعـــوم  .٢١

تحریــر آرثــر  -كتــاب : آراء وتصــورات : مقــاالت فــي الثقافــة األمریكیــة المعاصــرة 

  ).  ١٩٧٨ -جامعة نیو انجالند (منشورات  -ادلشتاین 

 -ســاعة الحســم : آراء فــي السیاســة واالقتصــاد  -جلبریــث ، جــون كینیــث  .٢٢

  ).  ١٩٦٠ترجمة : د. حسین فوزي النجار (مكتبة النهضة العربیة/ 



 ١٨٤

ترجمــة : د. محمــد بــن احمــد  -تفســیر السیاســة الخارجیــة  -جنســن ، لویــد  .٢٣

ـــــي /د. محمـــــد الســـــید ســـــلیم  ـــــاض  -مفت ـــــك ســـــعود جامعـــــة ا -(الری عمـــــادة  -لمل

  ).  ١٩٨٩الطبعة األولى/ -المكتبات 

(بیـروت  -ترجمـة : منصـور القاضـي  -عالقـات دولیـة  -جوف ، ادمون  .٢٤

  ).  ١٩٩٣/ األولىالطبعة  -المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  -

التنشـــئة السیاســـیة : دراســـة  -دارســـن ، ریتشـــارد وكـــارن/ برویـــت ، كینـــث  .٢٥

 -ة د. مصطفى عبد اهللا أبو القاسم ود. محمـد زاهـي محمـد بشـیر ترجم -تحلیلیة 

  ).  ١٩٩٠الطبعة األولى / -منشورات جامعة قاریونس  -(بنغازي 

ترجمـة :  -األفكار السیاسیة في القرن العشرین  -دلسول ، شانتال ملیون  .٢٦

الطبعـة  -المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیـع  -(بیروت  -جورج كتورة 

  ).  ١٩٩٤ولى/األ

ترجمــة : أمــین مرســي  -الدیمقراطیــة فــي أمریكــا  -دي توكفیــل ، الكســیس  .٢٧

  ).  ١٩٩١الطبعة الثالثة/  -عالم الكتب  -(القاهرة  -قندیل 

ترجمــة : احمــد نجیــب هاشــم  -القیاصــرة القــادمون  -دي رینكــور ، أمــوري  .٢٨

  ).  ١٩٧٠(الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر ،  -

مطبعــــة  -ترجمــــة : لوقـــا  -أوربــــا بـــین القــــوى العظمـــى  -و. دیبـــورت ، أ. .٢٩

  .  ١٩٧٩ -جامعة بال 

ترجمــة د. جــورج طعمــة  -تكــوین العقـل الحــدیث  -رانـدال ، جــون هیرمــان  .٣٠

  ).  ١٩٦٥مؤسسة فرانكلین للنشر عن دار الثقافة/ -(بیروت  -

ــــة  -ربیــــع ، حامــــد  .٣١ ــــاهرة  -(القــــاهرة  -نظریــــة السیاســــة الخارجی ــــة الق مكتب

  ).  ١٩٨٨ثة/ الحدی

 -قــوة االنتشــار الســریع والتــدخل األمریكــي فــي الخلــیج  -ریكــورد ، جیفــري  .٣٢

  .  ١٩٨٣ترجمة : عبد الهادي ناصف ، 

(بغـداد  -السیاسة الخارجیة وأبعادها فـي السیاسـة الدولیـة  -زكي ، فاضل  .٣٣

  ).  ١٩٧٥مطبعة شفیق/ -



 ١٨٥

یكاغو / (جامعــة شــ -النــزاع العربــي اإلســرائیلي اآلخــر  -ســبیغل ، ســتیفن  .٣٤

١٩٨٥  .(  

ترجمة : موسـى  -العالم الثالث یشب عن الطوق  -ستافریانوس ، ل.س.  .٣٥

الطبعـة  -الزغبي / عبد الكـریم محفـوض (دار طـالس للدراسـات والنشـر والترجمـة 

  الجزء األول.  -) ١٩٨٨األولى /

االردن (مركـــــز  -الحیـــــاة والمؤسســـــات فـــــي أمریكـــــا  -ستیفنســـــون ، د.ك.  .٣٦

  ).  ١٩٨٩الكتب األردني/

 -العــــرب والنظـــام الجدیــــد : الخیـــارات المطروحــــة  -ســـعید ، عبــــد المـــنعم  .٣٧

 - ســـتراتیجیة(مركـــز الدراســـات اال -العـــدد الثالـــث  - اســـتراتیجیةسلســـلة كراســـات 

  ).  ١٩٩١مایو/ -األهرام 

 -كیـــف تحكـــم أمریكـــا  -ســـكیدمور ، مـــاكس.ج. /وانـــك ، مارشـــال كـــارتر  .٣٨

الطبعـــة الثالثـــة  -یـــة للنشـــر والتوزیـــع (مصـــر الـــدار الدول -ترجمـــة : نظمـــي لوقـــا 

/١٩٨٨  .(  

ـــــة  -ســـــلیم ، محمـــــد الســـــید  .٣٩ ـــــل السیاســـــة الخارجی مركـــــز الدراســـــات  -تحلی

  ).  ١٩٨٩الطبعة األولى/ -(مكتبة النهضة المصریة  -والبحوث السیاسیة 

نظریــــــة  -اكــــــس ، ریتشــــــارد ، وایدافســــــكي ، آرون  -سمبســــــون ، مایكــــــل  .٤٠

الكویـت (مطبوعـات المجلـس الــوطني  -لصــاوي ترجمـة : د. علـي سـید ا -الثقافـة 

ـــــــون واآلداب  الطبعـــــــة  - ٢٢٤العـــــــدد  -سلســـــــلة عـــــــالم المعرفـــــــة  -للثقافـــــــة والفن

  ).  ١٩٩٧األولى/

  . ٧٠اآلیة رقم  -سورة اإلسراء  .٤١

القـوة والحریــة والدبلوماســیة : السیاسـة الخارجیــة للوالیــات  -سـیبوري ، بــول  .٤٢

  ).  ١٩٦٥(دار داندوم للنشر/ -المتحدة نیویورك 

السیاســـة الخارجیـــة األمریكیـــة : اتجاهاتهـــا ، تطبیقاتهـــا  -شـــریف ، حســـین  .٤٣

 - ٤٥/١٩٩٤النظـــام الـــدولي الجدیـــد  إلـــىوتحـــدیاتها مـــن الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة 

  ) الجزء الثاني. ١٩٩٤الطبعة األولى ،  -(الهیئة المصریة العامة للكتاب 



 ١٨٦

ـــــدمیر  -شـــــمیدت ، هیلمـــــوت  .٤٤ ـــــدفاع أم الت ـــــري  ترجمـــــة : -ال  -مـــــروان خی

  ).  ١٩٦٢براجر/ -(نیویورك 

 - األمــــریكیینتقریــــر وزیــــر الــــدفاع للــــرئیس والكــــونغرس  -شــــیني ، دیــــك  .٤٥

 -مركــــز الدراســــات العســـــكریة  -(دمشــــق  -ترجمــــة العمیــــد : نــــافع أیــــوب لـــــبس 

١٩٩٢  .(  

 -الوالیــات المتحــدة  -نظریــات التنمیــة السیاســیة  -عــارف ، نصــر محمــد  .٤٦

  ).  ١٩٩٢(معهد الفكر اإلسالمي/

الـــــوطن العربـــــي والوالیـــــات المتحـــــدة : المصـــــالح  -عبـــــد الجـــــواد ، جمـــــال  .٤٧

(المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة  -األمریكیـــة فـــي الـــوطن العربـــي  ســـتراتیجیةاال

  ).  ١٩٩٦ -والعلوم ومعهد الدراسات والبحوث العربیة 

اسـي الـنظم السیاسـیة : أسـس التنظـیم السی -عبد اهللا ، عبد الغني بسـیوني  .٤٨

  ).  ١٩٩١منشأة المعارف/ - اإلسكندریة( -» دراسة مقارنة«

التوسع والتعایش السلمي في سیاسة السـوفیت الخارجیـة  -عالم ، آدم.ب.  .٤٩

(هولــــــت ورینهــــــارت  -ترجمــــــة : محمــــــد حســــــین یــــــونس  -١٩٧٤ - ١٩١٧مــــــن 

  ).  ١٩٧٤وینستون ، 

شـرین طلیعة االنحطاط : كیف نجابه القرن الع أمریكا -غارودي ، روجیه  .٥٠

ـــــروت  -ترجمـــــة : صـــــیاح الجهیم/میشـــــیل خـــــوري  - ـــــة للنشـــــر  -(بی  -دار عطی

  ).  ١٩٨٩الطبعة األولى /

ترجمـة : مـروان  - االنحطـاطالوالیـات المتحـدة طلیعـة  -روجیـه  ،غارودي .٥١

  ).  ١٩٩٨/ األولىالطبعة  - رللطباعة والنشدار الكاتب  -(دمشق  -الحموي 

 -: فكـــــر جدیـــــد لبلـــــدنا والعـــــالم البروســـــترویكا  -غورباتشـــــوف ، میخائیـــــل  .٥٢

  ).  ١٩٨٨ -دار الشروق  -(القاهرة  -ترجمة : حمدي عبد الجواد 

 -الفكـــــر السیاســـــي األمریكـــــي  -فـــــریش ، نورتـــــون / ســـــتیفانز ، ریتشـــــارد  .٥٣

  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.  -ترجمة : هشام عبد اهللا 

مـة : حسـین احمــد ترج -نهایـة التـاریخ وخـاتم البشـر  -، فرانسـیس فوكایامـا .٥٤

  ).  ١٩٩٣للترجمة والنشر / األهراممركز  -(القاهرة  -أمین 



 ١٨٧

ترجمـــة : ســـلوى  -فولبرایـــت ، ولـــیم/ نیلمـــان ، ســـیث : ثمـــن اإلمبراطوریـــة  .٥٥

  ).  ١٩٩١ - ستراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة واال -(القاهرة  -حبیب 

ـــونتین ،  .٥٦ ـــهف ـــرة مـــن االنفـــراج  - أندری ســـى ترجمـــة : مو  - ١٩٦٢/١٩٨١فت

  ).  ١٩٨٨ -مطبعة الجاحظ  -(دمشق  -الزغبي 

ترجمــة : حســین النجــار  -تــاریخ الدبلوماســیة األمریكیــة  -فیــرل ، روبــرت  .٥٧

  ).  ١٩٧٢(دار النهضة ،  -

مقدمة عن السیاسة الخارجیـة األمریكیـة ،  -فیرنس ، إدجار & د. سنایدر  .٥٨

  ).  ١٩٥٥نیویورك رینت هارت/ 

 -(عمـــــان  -جمـــــة : مـــــازن حمـــــاد تر  -تقاســـــیم القـــــوى  -فیشـــــر ، لـــــویس  .٥٩

  ).  ١٩٩٤الطبعة الثالثة/  -األهلیة للنشر والتوزیع 

ترجمــة : احمــد  -تـاریخ أوربــا فـي العصــر الحـدیث  -فیشـر ، هربــرت .ل.  .٦٠

  دار النهضة العربیة).  -(القاهرة  -نجیب هاشم 

االنحیـــــاز : عالقـــــة أمریكـــــا الســـــریة مـــــع دولـــــة إســـــرائیل  -قـــــرین ، ســـــتیفن  .٦١

  ).  ١٩٨٥الطبعة األولى/  -دار حسان للطباعة والنشر  -دمشق ( -العسكریة 

ترجمــــة : ســـــعید  -أحجــــار علـــــى رقعــــة الشـــــطرنج  -كــــاي ، ولیــــام غـــــاي  .٦٢

  ).  ١٩٩٠دار النفائس / -(بیروت  -جزائرلي 

ترجمــة : مـــازن  -مــوجز تــاریخ الثقافــة األمریكیــة  -كرونــدن ، روبــرت. م  .٦٣

  ).  ١٩٩٥ األهلیة للنشر والتوزیع/ -(األردن  -حماد 

ترجمـة  -أمریكا والعرب وٕاسرائیل : عشـر سـنوات حاسـمة  -كوانت ، ولیم  .٦٤

  ).  ١٩٨٠دار المعارف / -(القاهرة  -: عبد العظیم حماد 

 -(بیــــروت  -ترجمــــة : مــــروان خیــــر  -لعبــــة األمــــم  -كوبالنــــد ، مــــایلز  .٦٥

  ).  ١٩٧٠الطبعة األولى ،  -انترناشونال سنتر 

  ).  ١٩٩١(نشر دار فایار/  -جمیع حاالتها الرأسمالیة في  -كوتا ، آلین  .٦٦

مركــــز  -عمــــان  -مقــــال حــــول قــــانون مكافحــــة اإلرهــــاب  -كــــول ، دیفیــــد  .٦٧

  .  ١٩٩٥دراسات الشرق األوسط / 



 ١٨٨

 -الدبلوماســـیة مـــن الحــــرب البـــاردة حتـــى یومنـــا هــــذا  -كیســـنجر ، هنـــري  .٦٨

  ).  ١٩٩٥األهلیة للنشر والتوزیع/  -(األردن  -ترجمة : مالك فاضل البدیري 

ترجمـة : حسـین  -مفهوم السیاسـة الخارجیـة األمریكیـة  -كیسنجر ، هنري  .٦٩

  ).  ١٩٧٣ -الهیئة المصریة للكتاب  -(القاهرة  -الشریف 

ترجمـة : محمـد عبـد  -االستعداد للقرن الحـادي والعشـرین  -كیندي ، بول  .٧٠

  ).  ١٩٩٣ -دار الشرق للنشر والتوزیع  -(االردن  -القادر 

منشـورات  -(نیویـورك  -ظریـة السیاسـة الخارجیـة ن -السكي ، جورج مود  .٧١

  ).  ١٩٩٢بریجر/

 - واالقتصـــــادفـــــي السیاســـــة  األمریكیـــــةالدیمقراطیـــــة  -الســـــكي ، هارولـــــد  .٧٢

  ).  ١٩٦٠منشورات المكتبة األنجلو مصریة / -(القاهرة  -ترجمة راشد النبراوي 

: المجتمـــــع والثقافـــــة فـــــي  أمریكــــابنـــــاء  -لودتــــك ، لـــــوثر .س. (وآخـــــرون)  .٧٣

مركـــــز الكتـــــب  - األردن( -أنـــــور ملحـــــس  إیمـــــانترجمـــــة :  -الیـــــات المتحـــــدة الو 

  ).  ١٩٨٩الطبعة األولى/ - األردني

اللعبــة الكبــرى : الشــرق العربــي المعاصــر والصـــراعات  -لــورنس ، هنــري  .٧٤

 -الطبعــــة األولــــى  -(دار قرطبــــة للنشــــر  -ترجمــــة : محمــــد مخلــــوف  -الدولیــــة 

١٩٩٢  .(  

ترجمــــة : محمــــد حســــین  -الحــــرب البــــاردة  مــــا بعــــد -ماكنمــــارا ، روبــــرت  .٧٥

  ).  ١٩٩١الطبعة األولى/ -دار الشروق للنشر والتوزیع  -(القاهرة  -یونس 

الصـــــراع األمریكـــــي الســـــوفیتي فـــــي الشـــــرق  -مصـــــطفى ، ممـــــدوح محمـــــد  .٧٦

  ).  ١٩٩٥مكتبة مدبولي/ -(القاهرة  -األوسط 

فـي سیاسات التحالف الدولي ودور األحـالف  -مصطفى ، ممدوح محمود  .٧٧

  ).  ١٩٩٧مكتبة مدبولي/ -(القاهرة  -األنساق الدولیة  واستقرارتوازن القوى 

ـــد ،  .٧٨  -(القـــاهرة  -والسیاســـة الدولیـــة  ســـتراتیجیةاال -صـــبري  إســـماعیلمقل

  ).  ١٩٨٥الطبعة الثانیة/ -مؤسسة األبحاث العربیة 



 ١٨٩

العالقــــــات السیاســـــیة الدولیــــــة : دراســـــة فــــــي  -صـــــبري  إســــــماعیلمقلـــــد ،  .٧٩

طبعــــــة خاصــــــة بالمكتبــــــة  -الطبعــــــة الثانیـــــة  -(القــــــاهرة  -ظریــــــات األصـــــول والن

  ).  ١٩٩١/األكادیمیة

ترجمـة : یوسـف  - ١٩٤٥/١٩٩١تاریخ العـالم المعاصـر  -میكال ، بیار  .٨٠

  ).  ١٩٩٣دار الجیل الطبعة األولى/ -(بیروت  -ضمومط 

 األهـراممركـز  -(القـاهرة  -نصـر بـال حـرب  ١٩٩٩ -نیكسون ، ریتشـارد  .٨١

  ).  ١٩٩٦الطبعة الرابعة / -لنشر للترجمة وا

ـــان  .٨٢ ـــداي ، جـــون/ ماكورمـــان ، غاف ترجمـــة :  -اإلمبریالیـــة الیابانیـــة  -هالی

  ).  ١٩٧٤الطبعة األولى/ -دار ابن خلدون للنشر  -(بیروت  -العریس  إبراهیم

ترجمـــة :  -النظـــام السیاســـي لمجتمعـــات متغیـــرة  -جتـــون ، صـــموئیل ننته .٨٣

  ).  ١٩٧٤/األولىالطبعة  -ابن خلدون للنشر  دار -(بیروت  -سمیة فلو عبود 

(جامعـة  -معجـم المصـطلحات السیاسـیة  -هالل ، علي الدین و(آخـرین)  .٨٤

ـــــــاهرة  ـــــــة  -الق ـــــــوم السیاســـــــیة  االقتصـــــــادكلی مركـــــــز البحـــــــوث والدراســـــــات  -والعل

  ).  ١٩٩٤السیاسیة/

 -ترجمة : صالح الدین الشـریف  -سیاسات وأفكار  -هیرسون ، ج.س.  .٨٥

  ).  ١٩٨٧لمكتبة االنجلو المصریة/ا -(القاهرة 

ـــر ، ارنولـــد  .٨٦ ـــة فـــي السیاســـة الخارجیـــة (بلتیمـــور  -ولفی ـــد نمـــوذج الدول  -نق

  ).  ١٩٦٢مركز إعالم جون كنیدي/

(مطبوعـــات  -الكویـــت  -مقدمـــة نظریـــة الثقافـــة  -یـــونس ، الفـــاروق زكـــي  .٨٧

 الطبعــة -٢٢٣العــدد  -سلســلة عــالم المعرفــة  -المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون 

 ).  ١٩٩٧/األولى

القـاهرة  -(  ترجمـة : محمـد مسـتجیر -سـادة العـالم الجـدد –زیجلر . جان  .٨٨

 .) ٢٠٠٣-األولىالطبعة  –سطور  إصدارات –

تصــورات عــن فلســطین : تأثیرهــا فــي سیاســة أمریكــا  –كرستیســون/ كــاثلین  .٨٩

 .اكالیفورنیمطابع جامعة  -بیركلي –الشرق أوسطیة 



 ١٩٠

مـــذكرات جـــیمس بیكـــر سیاســـة  –مریكـــي بیكـــر . جـــیمس ، وزیـــر خارجیـــة أ .٩٠

  ). ٢٠٠٢-القاهرة –ترجمة : مجدي شرشر(مكتبة مدبولي  -الدبلوماسیة

الدولــة المارقــة : الــدفع اُألحــادي فــي السیاســة  -برســتوفتز .كالیــد   - ١ .٩١

 –لبنـــان  -شـــركة الحـــوار الثقـــافي-(ترجمـــة :فاضـــل جكتـــر -الخارجیـــة األمریكیـــة

  .٣٣٠)ص٢٠٠٣ -بیروت

  

  ریات الصحف والدو 

ــــد  .١ ــــروت  -الجــــابري ، محمــــد عاب مركــــز دراســــات  -المســــتقبل العربــــي (بی

  ).  ١٩٩٨ -الوحدة العربیة 

  م. ١٩٨٩ -إدارة المیزانیة  -الكونغرس األمریكي  .٢

 -(القـــاهرة  ٩٥العـــدد  -السیاســـة الدولیـــة  - إبـــراهیمالمهنـــا ، عبـــد العزیـــز  .٣

  ).  ١٩٨٩ینایر  - ستراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة واال

 -خطـــاب أمـــام معهـــد واشـــنطن لسیاســـة الشـــرق األدنـــى  -انـــدیك ، مـــارتن  .٤

  .  ١٥العدد  -ترجمة ونشر مجلة الدراسات الفلسطینیة 

 اســتراتیجیةدراســات  -السیاســة الخارجیــة األمریكیــة  -حــاج علــي ، حســن  .٥

  ).  ١٩٩٥/أغسطسالعدد الرابع ،  - ستراتیجیةالخرطوم (مركز الدراسات اال -

وثیقــة صــادرة عـن البنتــاغون كشــف عنهــا مــدیر  -مــاري دي غـورمن ، بــول .٦

  .  ١٩٩٢ابریل  -في الموند السیاسي  -مجلة الدفاع الوطني 

  م. ١٣/٣/١٩٧٧مقال : بوسطن غلوب  -شلیسنغر ، آرثر  .٧

عـــن  -القـــوى المســـلحة األمریكیـــة فـــي مواجهـــة الجنـــوب  -غـــراي ، مایكـــل  .٨

  م. ١٩٩٠یونیو  -ولیم كوهین أمام لجنة القوى المسلحة 

ــــال  -كینــــان ، جــــورج  .٩ ــــة الشــــئون  -مصــــادر الســــلوك الســــوفیتي : مق مجل

  .  ١٩٤٧الخارجیة/ یولیو 

دوریـــــة الشـــــئون  -االحتـــــواء فـــــي الماضـــــي والحاضـــــر  -كینـــــان ، جـــــورج  .١٠

  .  ١٩٨٧ربیع/  ٤ - ٦٥الجزء  -الخارجیة 

  .  ١٩٨٢عدد ایلول / -مجلة التاریخ األمریكي  -كینان ، جورج  .١١



 ١٩١

  .  ٢٤/٢/١٩٩٨ -صحیفة الشعب المصریة  -تقریر  -مكاوي ، هدى  .١٢

  .  ١٩٧٧ینایر  ٢٢ -) New Republicمقال في ( -مورغانثاو ، هانز  .١٣

ــــــــون ، صــــــــمویل  .١٤  -مجلــــــــة المجلــــــــة اللندنیــــــــة  -لقــــــــاء صــــــــحفي  -هنتجت

  .  ١٩٩٧ابریل/

 .  ١٩٩٠/مارس ١٣ -صحیفة : االفتتاحیة  -واشنطن بوست  .١٥

 .٢٠٠٣ینایر -١٥١عدد ال –السیاسة الدولیة  –الغزالي  أسامةد.  حرب. .١٦

  

  تقاریر ووثائق 

تقریــــر وزارة الخارجیــــة األمریكیــــة : عــــن االضــــطهاد  -، مــــادلین  أولبرایــــت .١

  .  ١٩٩٧/یولیو/٢٢ - اإلسالميالدیني في العالم 

رســــــالة للكــــــونغرس األمریكــــــي : حــــــول األمــــــن القــــــومي  -بــــــوش ، جــــــورج  .٢

  .  ١٩٩١/أغسطس/ ١٧ – األمریكي

 اسـتراتیجیةورقـة عـن  - األمریكيالقومي  مستشار األمن - أنطونيلیك ،  .٣

  م. ١٩٩٥ - األوسطالوالیات المتحدة عن الشرق 

  )  NSC68( ٦٨الوطني  األمنمذكرة مجلس  .٤

  .  ١٩٧٥تقریر مایو/ -معهد بروكنغز  .٥

األمـن اإلقلیمـي فـي منطقـة الشـرق األوسـط :  –سیف .د. مصـطفى علـوي  .٦

بطــة شــمال أمریكــا لدراســات ورقــة فــي المــؤتمر الســنوي لرا -التحــرك نحــو المجهــول

  .٢٠٠٢نوفمبر ٢٦\٢٣-واشنطن  -الشرق األوسط

تقریــــر عــــن :  -مكتـــب شــــئون األمــــن القــــومي فــــي وزارة الــــدفاع األمریكیــــة  .٧

  .  ١٩٩٥مایو  -الوالیات المتحدة األمنیة في الشرق األوسط  استراتیجیة

  .  ١٩٤١یونیو  -مناقشات لجنة الشئون الخارجیة  -وثائق الكونغرس  .٨

٩. Adelphi Papers - ـــدولي للدراســـات اال لنـــدن  - ســـتراتیجیةالمعهـــد ال

  ). ٢٥٦الورقة رقم  - ٩٠/١٩٩١(

١٠. New York Times 6/8/1954 



 ١٩٢

سـعید .عبـد المـنعم ـ العـرب والنظـام الجدیـد : الخیـارات المطروحـة، سلسـلة  .١١

، ســـــتراتیجیةالقـــــاهرة، مركـــــز الدراســـــات اال«، العـــــدد الثالـــــث، اســـــتراتیجیةكراســـــات 

 .  ٥، ص»١٩٩١مایو/

األمن القومي الخاصـة بالوالیـات  استراتیجیة –. جورج دبلیو.  االبنبوش   .١٢

 .١٧/٩/٢٠٠٢واشنطن العاصمة : البیت األبیض  –المتحدة 

ـــــــــس  .كونـــــــــدالیزا .١٣ ـــــــــاهرة  –رای ـــــــــة ،الق  –محاضـــــــــرة فـــــــــي الجامعـــــــــة األمریكّی

  ٢٠٠٥\یونیو\٢١
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