أثر الفواعل الحكومية وغير الحكومية في توجيات االستراتيجية األمريكية ،وصناعة القرار األمريكي
دراسة تأصيمية–محمد خالد الشاكر
دّ .

ممخص البحث

أكثػػر مػػن قػػرنين مػػن الػػنمن مػػرت عمػ كتابػػة الدسػػتور األمريكػػي ،دون أن يطالػػو أي تعػػديل يواكػ حركيػػة
المجتمع األمريكي ،والتحوالت التاريخية التي طرأت عم

بناه السياسػية ،االقتصػادية ،والثقافيػة ،كفمسػفات

ناظمػػة لمعالقػػة بػػين المؤسسػػات الرسػػمية فيمػػا بينيػػا ،أو عالقتيػػا مػػع المؤسسػػات غيػػر الرسػػمية ،كعالقػػات
تشكل محو ار أساسيا في رسم توجيات االستراتيجية األمريكية.

لقػد تأسػ

الدسػتور األمريكػي عمػ مبػدأي الحريػػة واالنتظػام ،حيػث يأخػ األول (مبػدأ الحريػة) بتوجيػػات

وفمسفات المجتمع األمريكي ،بينما يضبط الثاني ( مبدأ االنتظام) آلية العمل داخل المؤسسات الدستورية .
وبسػػب جمػػود الدسػػتور ،لػػم يعػػد مبػػدأ االنتظػػام ال ػ ي قصػػده المؤسسػػون األوائػػل ،ضػػابطا لمأسسػػة العمػػل
الحكومي ،حيث تشيد المؤسسات الرسػمية اليػوم ،صػراعا وتقاسػما عمػ السػمطة بػين مؤسسػة الرئاسػة (
السمطة التنفي ية) ،والكونغر

( السمطة التشريعية).

والتتوقف ى ه االشكالية عند حدود الصراع بين المؤسسات الدسػتورية اتيػا ،بػل تتعػداىا إلػ تراجػع دور
ى ػ ه المؤسسػػات لصػػال الفواعػػل والقػػو غيػػر الحكوميػػة ،التػػي وجػػدت ضػػالتيا فػػي الفيػػم الجامػػد لمبػػدأ
الحريػػة ،فكػػان ليػػا اليػػد الطػػول فػػي صػػناعة الق ػرار األمريكػػي ،وصػػوغ التوجيػػات النيائيػػة لالسػػتراتيجية
األمريكية.
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لقػػد أد التػناوج الخبيػػث بػػين المػػال والسػػمطة ،إلػ ظيػػور حالػػة مػػن الوفػػا الضػػمني بػػين نعمػػا الحػػننين
الجميػػوري والػػديمقراطي ،بسػػب تقاسػػم مصػػادر التمويػػل غيػػر الحكػػومي ،ممػػا جعػػل توجيػػات االسػػتراتيجية
األمريكيػػػة ،محكومػػػة بقواعػػػد المعبػػػة السياسػػػية .األمػػػر الػػػ ي يكشػػػف عيػػػو اإلدارة الديمقراطيػػػة لمسياسػػػة
الخارجية األمريكية.

لقد أصبحت السياسة األمريكية اليوم  -أكثر من أي وقت مض  -أمام استحقاقات تتعمق بتحديد عقيدتيا
االستراتيجية ،ودورىا – كقوة عظم  -في النظام الدولي ،وتحديد مستقبل القوة األمريكية ،التي ظمت لعقود
من النمن ،تتأسػ

عمػ صػناعة األوضػاع المتفجػرة فػي منػاطق محػددة مػن العػالم ،كػان لممنطقػة العرنيػة

النصػػي األكبػػر منيػػا ،ممػػا أسػػب عمييػػا نوعػػا مػػن التفكيػػر االسػػتراتيجي ،القػػائم عمػػ

تػػأخير االنحػػدار

األمريكػػي ،وىػػو مػػا وضػػع السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة اليػػوم ،أمػػام ضػػيق فػػي أفػػق الرؤيػػة االسػػتراتيجية،
جعميػػا تفتقػػر ليويػػة واضػػحة أومحػػددة المعػػالم فػػي تعامميػػا األنمػػات الدوليػػة .ولعػػل مايحػػدث اليػػوم فػػي
سورية ،وشبو جنيرة القرم ،دليال عم االنكفا والتراجع ال ي طال السياسة األمريكية ودورىا العالمي.

لقػػد شػػيدت البشػػرية بعػػد نيايػػة الحػػر العالميػػة الثانيػػة ،أكثػػر مػػن مئػػة حػػر  ،تنامنػػت مػػع صػػعود القػػوة
األمريكية عم المسرح الدولي ،األمر ال ي يطرح العديد مػن التسػاؤالت حػول مسػتقبل ىػ ه القػوة ،ودورىػا
في النظام الدولي.

مقدمة
ثمة أسئمة كثيرة تُطرح ،حوؿ جمود الدستور األمريكي ،بعد قرنيف مػف كتبتتػ  ،ودورا اليػوـ مػي مواجطػة تطػور

التنى السيبسة واالقتصبدية واالجتمبعية مي المجتمع األمريكي ،وأثر ذلؾ مي توجطبت االستراتيجية األمريكية،
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السػػيمب تمػػؾ التطػػورات المتعميػػة تت يػػر تنيػػة التركيبػػة المجتمعيػػة ،التػػي تنػػى عميطػػب المؤسسػػوف األوائػ  ،المبػػبد
الرئيسية لالتحبد الفيدرالي.
لي ػػد رك ػػز الدس ػػتور األمريك ػػي عم ػػى مت ػػدأ الحري ػػة واالنتظ ػػبـ ،حي ػػث ي ػػذ األوؿ – مت ػػدأ الحري ػػة -تتوجط ػػبت
وممسفبت المجتمع األمريكي ،تينمب يضبط الثبني – متدأ االنتظبـ -آلية العم دا

المؤسسبت الدستورية .

وبستب جمود الدستور ،تشطد المؤسسبت الرسمية اليوـ ،صراعبً وتيبسمبً عمى السمطة ،أدى إلى تراجع دورهػب
لصبلح الفواعػ واليػوى ريػر الحكوميػة ،التػي أصػبح لطػب اليػد الطػولى مػي صػنبعة االسػتراتيجية األمريكيػة ،ممػـ
تعد توجطبت االستراتيجية األمريكية ،تتوقف عمى العالقة تيف مؤسسة الرئبسة والكون رس ،كمب لـ تعد تحددهب
روجت لطب الثورة األمريكيػة ،بيػدر
المتطمببت ال برجية أو قنبعبت وتوجطبت الشعب األمريكي ،أوالمببد التي ّ
مػػب ظمػػت محكومػػة تت ييػػد اليػػوى ريػػر الحكوميػػة ،العبممػػة دا ػ التركيبػػة المجتمعيػػة األمريكيػػة ،التػػي اشػػت مت
لصبلح توجطبت وقنبعبت ش صية وايديولوجية ،جعمت مف منطية الشرؽ األوسط ،والمنطية العربية عمى وج
ال صوص ،ميزة االستراتيجية تتيدـ محددات السيبسة ال برجية األمريكية.
والسػؤاؿ األهػػـ@ أيػف آلػػت نظػرة المؤسسػيف األوائػ مػي إعػػال شػ ف المؤسسػبت الدسػػتورية اسػتنبداً لمتػػدأ عمويػػة
أف تكػػوف
الدسػػتور ،ك سػػبس لمعم ػ المؤسسػػبتي المنتثػػا مػػف أهػػداؼ ومبػػبد الثػػورة األمريكيػػة ،كثػػورة أُريػػد لطػػب ْ
عبلميػة وانسػػبنية ،مػػي إطػػبر دسػػتور يمثػ عيبئػػد وممسػفبت وتوجطػػبت الشػػعب األمريكػػي ،كيػػدوة لشػػعوب العػػبلـ
الحر ،والمرجع األوؿ واأل ير مي صنبعة السيبسة ال برجية األمريكية ،وصوغ االستراتيجية النطبئية لمبالد؟.

المبحث األول
مؤسسة الرئاسة وصياغة السياسة الخارجية األمريكية
أدى نشو الواليبت المتحدة األمريكية مي نطبية اليرف الثبمف عشر ،مي ضـ تطورات مكرية وممسفية وعممية،
إلى تروز مفبهيـ وممسفبت تتتعد عف النمػبذج التػي عرمتطػب اليػبرة األوروبيػة ،والتػي رأى ميطػب مؤسسػي الدسػتور
األمريكػػي ،عم ػػى أنطػػب نم ػػبذج ل ػػـ تنػػتو إال ال الم ػػبت والح ػػروبه ممنػػذ ت ػػدايبت ت س ػػيس الجمطوريػػة م ػػي م ػػؤتمر
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توص ػ المػػؤتمروف إلػػى صػػي ة توامييػػة تجمػػع تػػيف متػػدأ االنتظػػبـ والحريػػة ،كمبػػبد تتفػػا
ميالدلفيػػب =>=ّ ،7
والتركيبة المجتمعية األمريكية ،التي أسب ْت عمى الدستور ميزة عدـ تمركز السمطة مي مؤسسة واحدة ،معمػدوا
إلى تحديد صالحيبت السمطبت الثالث ،ووضعوا ضوابط تمنع ت طي أحدهمب اآل ر.

وي تي متدأ عموية الدستور ،مي ميدمة المببد التي ييوـ عميطػب النظػبـ الرئبسػي األمريكػي ،ممػب أعطػبا مكبنػة
متميزة عمى مستوى السمطبت والحيبة العبمة ،كون الجػبمع األسػبس الػذ ال يمكػف تجػبوزا ،السػيمب وأنػ أُحػيط
بضوابط جعمت مف تعديم عممية شبقة وطويمة ،تطدؼ حمبيت مف التعدي والتتدي السيئ.
وتتكوف مؤسسة الرئبسة ممثمة ترئيس الجمطورية ( السمطة التنفيذية ) ،مف الوز ار thecabinetونبئب الرئيس
the vice presidentوالمكتب التنفيػذ لمػرئيس  ، Executive office of presidentومجمػس األمػف
اليػومي ،ووكبلػػة االسػت ببرات المركزيػػة ، CIAالتػػببعيف لممكتػب التنفيػػذ لمػرئيس ،إلػى جبنػػب و ازرة ال برجيػػة،
وو ازرة الػػدمبع ( التنتػػبروف ) ،حيػػث تضػػطع مؤسسػػة الرئبسػػة ببلمطػػبـ الرئيسػػية مػػي صػػيبرة السيبسػػة ال برجيػػة،
ورسـ توجطبت االسترايجية النطبئية لمواليبت المتحدة األمريكية.
وإلت ػراز األثػػر الػػذ ترك ػ جمػػود الدسػػتور األمريكػػي ،الػػذ تحػ ّػوؿ مػػي م ارح ػ الحيػػة إلػػى ث ػرات أعبقػػت رسػػـ
التوجطبت الحيييية لالستراتيجية األمريكيػة ،سػنتنبوؿ الػدور الػذ تضػطمع بػ مػروع مؤسسػة الرئبسػة ،كػ عمػى
حدة:
أوال  -رئي

الجميورية:

ينت ػػب رئػػيس الواليػػبت المتحػػدة األمريكيػػة عػػف طريػػا الشػػعب عمػػى مػػرحمتيف ،حيػػث ييػػوـ النظػػبـ الرئبسػػي
األمريكي عمى أحبدية السمطة التنفيذية ،ويعد رئيس الجمطورية ،رئيسبً لمدولة والحكومة ،يسػبعدا مجموعػة مػف
السػػكرتبرييف الػػذيف يعتتػػروف بمثببػػة الػػوز ار مػػي الػػدوؿ األ ػػرى ،وييػػوـ ال ػرئيس بب تيػػبرهـ وتعيػػنطـ بعػػد مواميػػة
مجمػػس الشػػيوخ  ،حيػػث ييتصػػر عممطػػـ عمػػى تنفيػػذ السيبسػػة العبمػػة التػػي ييرهػػب ال ػرئيس ،الػػذ يعتتػػر لوحػػدا –
عمميبً -السمطة التنفيذية ،وال يشػك معػبونوا ( الػوز ار ) هيئػة جمبعيػة أو مجمػس وز ار  ،كمػب ال يشػك قػرارهـ
حتى ولو اجتمعوا أ أهمية ،مممرئيس وحدا اليرار األوؿ واأل ير.
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وتتسػػع سػػمطة الػرئيس مػػي شػػؤوف السيبسػػة ال برجيػػة ،ممػ سػػمطة اتػراـ المعبهػػدات الدوليػػة ،دوف أ تػػد

مػػف

السػػمطة التش ػريعية ،التػػي ال تمزمػ تػػةتراـ أيػػة معبهػػدة ،عمػػى الػػررـ مػػف تمتعطػػب بسػػمطة ال ػرمض أليػػة معبهػػدة ال
تتواما و مصبلح البالد العميب.

ليػػد تينػ ْػت وقػػبئع التػػبريي األمريكػػي ،ت ػ ثير مؤسسػػة الرئبسػػة وقػػدرتطب األكثػػر ثببت ػبً وشػػمولية مػػي تشػػكي السيبسػػة

أف جميع المببدرات واألمعبؿ التي
أف هذا الوقبئع تشير إلى ّ
ال برجية ،ال سيمب و ّ

ػبرت ه ػػذا السيبس ػػة ،كبن ػػت تنطم ػػا م ػػف رؤى وتطمع ػػبت وتوجط ػػبت وأمك ػػبر وقنبع ػػبت الرؤس ػػب األمػ ػريكييف
صػ ْ
والمؤسسبت التببعة لطـ ،كو ازرة ال برجية ،وو ازرة الدمبع ،ومجمس األمف اليومي عمى وج ال صوص.

وتعود هذا السمطبت والصالحيبت الممنوحة لمرئيس مي النظبـ األمريكي ألسببب تبري ية ،تنطما مف اإليمػبف
العفػػو لمشػػعب األمريكػػي بصػػبنعي الدسػػتور ومؤسسػػي الجمطوريػػة ،والنظػػر الػػيطـ وك ػ نطـ أنصػػبؼ آلط ػ  ،ممػػب
ك ػ ّػرس مفط ػػوـ ش ص ػػنة الس ػػمطة م ػػي الفك ػػر األمريك ػػي ،كثيبم ػػة مجتمعي ػػة ،وجعػ ػ م ػػف المؤسس ػػيف يض ػػطمعوف

بسمطبت واسعة مي صيبرة المحددات األولية لمنظبـ السيبسي األمريكي .

ذت الحيبة السيبسية شكمطب المميز مي النظبـ السيبسي األمريكي كنموذج متفرد مػي
مف هذا النيطة ببلذات ،أ ْ
نظ ػػبـ الحك ػػـ ،مم ػػب أعط ػػى الػ ػرئيس م ػػي جمي ػػع م ارحػ ػ الت ػػبريي األمريك ػػي دو اًر كتيػ ػ اًر وهبمػ ػبً م ػػي رس ػػـ السيبس ػػة

أف تبريي الجمطورية األمريكية مي مراحمطب األولػى،
ال برجية ،وصوغ االستراتيجية النطبئية لمبالد ،لذلؾ قي @ " ّ
هو أسبسبً تبريي قمة مف ش صيبت قيبدية ببرزة" .

أف مرد ذلؾ ،هو تنية المجتمع األمريكي إببف مرحمة ت سيس الجمطوريػة ،كمجتمػع مػيط مػف المطػبجريف
ونرى ّ

الذيف يتطددهـ ال وؼ مف ال ربة والمستيت المجطػوؿ ،مػي تمػد عػبنى مػف االحػتالؿ اإلنكميػز  ،كمػب عػبنى مػف
االنيسػػبمبت الدا ميػػة ،ممػػب تػػرؾ لػػديطـ قنبعػػبت ش صػػية ارسػ ة ب مكػػبر رجػػبؿ االسػػتيالؿ األوائػ  ،الػػذيف آمن ػوا
ببلحريػػة الش صػػية واالقتصػػبدية ،األمػػر الػػذ جعػ الشػػعب األمريكػػي يحتػػبج ليبئػػد أو رمػػز يمتػػف حولػ  ،مكػػبف
لطػػـ مػػب أرادوا مػػي المؤسسػػيف األوائ ػ  ،كرجػػبؿ سيبسػػة عظػػبـ ،وأصػػحبب ثػػروات هبئمػػة قػػبدرة عمػػى دمػػع العجمػػة
االقتصبدية ،إلى حد قدرتطـ عمى ش ار واليبت كبممة تحيييبً لوحدة البالد واستياللطب.
5

ثانيا – ونارة الخارجية:
نبدت تطب الثورة األمريكية كثورة عبلمية،
تتمث مطبـ و ازرة ال برجية – مف حيث المتدأ – تتطتيا األمكبر التي ْ
والعم لمب مي تيدـ وحرية و ير الشعب األمريكي ،وشعوب العبلـ عمى حد سوا .

ويعد وزيػر ال برجيػة المستشػبر األوؿ لػرئيس الػبالد مػي جميػع األمػور المتعميػة ببلسيبسػة ال برجيػة ،والمسػؤوؿ
عف اج ار المفبوضبت الدولية ،والمتحدث ببسـ الحكومػة ،و ممثػ الطيئػة التنفيذيػة لػدى الكػون رس مػي كػ مػب
يتعما تترامو المعونبت والمنظمبت الدولية .
ويستمد وزير ال برجيػة أهميػة مػف و ازرتػ التػي تعتتػر المصػدر الػرئيس لممعمومػبت ال برجيػة ،مػف ػالؿ دورهػب
مػػي تنفيػػذ السيبسػػة ال برجيػػة عػػف طريػػا بعثبتطػػب الدتمومبسػػية ،واضػػطالعطب بمطػػبـ جمػػع المعمومػػبت عػػف طريػػا
السفبرات ،ورعبية مصبلح الدولة مي ال برج.
كمب يضطمع وزير ال برجية ببلعديد مف المطبـ ،التي انتي قسـ كتير منطب إلػى و ازرات وهيئػبت أ ػرى ،بحسػب
ػا منطػػب إال مػػب تعمػػا ببلتص ػريحبت الحكوميػػة والػػرد
الظػػروؼ واألح ػواؿ التػػي يرت يطػػب رئػػيس الجمطوريػػة ،ولػػـ يتتػ ق
عمػػى استفسػػبرات ال ػرئيس ،ويعػػود ذلػػؾ لمػػب تضػػمن الدسػػتور األمريكػػي الػػذ جع ػ مػػف المطمػػة التنفيذيػػة لػػو ازرة
ال برجية ترتبط ترئيس البالد ،بمب ميطب المتعمية ببج ار المفبوضبت ،ومتببعة أعمبؿ البعثبت الدتمومبسية .
أف هػذا الػدور كػبف يت ارجػع أمػبـ الواقػع
أف اليوانيف الفيدرالية
ْ
أعطت دو اًر مطمبً لوزير ال برجيػة ،إال ّ
وببلررـ مف ّ

أف عم ػػى الػ ػرئيس األمريك ػػي ال ػػذ يرر ػػب
العمم ػػيه معم ػػى س ػػتي المث ػػبؿ ،نص ػػت أح ػػدى اليػ ػوانيف الفيدرالي ػػةّ " ،

أف ُيرس كتبببً طيبً إلى وزير ال برجية"  ،األمر الذ لـ يحصػ إال مػرة واحػدة مػي تػبريي الواليػبت
ببلتنحيْ ،
المتحػػدة ،عنػػدمب أرس ػ ال ػرئيس نيكسػػوف مػػي آب مػػف العػػبـ 7?=:كتػػبب اسػػتيبلت إلػػى وزيػػر برجيت ػ هنػػر

أف صػػالحيبت ودور وزيػػر ال برجيػػة تتسػػع وتضػػيا حسػػب عالقػػة وقنبعػػة رئػػيس الػػبالد
كيسػػنجر ،ممػػب يعنػػي ّ
توزير ال برجية ،أكثر مف كونطب مطبـ وصالحيبت ممنوحة بموجب الدستور أو اليوانييف الفدرالية.

ليد لعتت الظروؼ الدولية ،دو اًر محوريبً مي توسيع صالحيبت و ازرة ال برجية ،أكثر مػف صػالحيبتطب الممنوحػة
لطب بموجب الدستور األمريكي ،الذ جع مف وزير ال برجية مجرد موظف تببع لمرئيسه معمى ستي المثػبؿ،
شػػكمت نطبيػػة الحػػرب العبلميػػة الثبنيػػة ،تح ػوالً مريػػداً مػػي مطػػبـ و ازرة ال برجيػػة ،بسػػتب الظػػروؼ الدوليػػة التػػي
6

وضعت الواليبت المتحدة عمى قمة النظبـ الدولي؛ ممب أف انتطت هذا الحرب ،حتى اندلعت الحرب الببردة تيف
معسكرييف متنبقضيف ايديولوجيبً (الواليبت المتحدة واالتحبد السوميبتي) ،األمر الذ أمرز صراعبً عمى منػبطا
النفػػوذ مػػي العػػبلـ ،أعطػػى أدو اًر اسػػتثنبئية لػػوزير ال برجيػػة ،قيبس ػبً ب يػرا الػػوز ار  ،صوصػبً مػػي الحػػبالت التػػي
تتطبتا ميطػب قنبعػبت وايػديولوجيبت الػرئيس مػع رؤى وأمكػبر وزيػر برجيتػ  ،أو مػي الحػبالت التػي يتفػوؽ ميطػب
وزير ال برجية – مكريبً وسيبسيبً وكبريزميبً -عمى رئيس البالد ،كمب حص مي والية الرئيس األمريكي ريتشبرد
نيكسػػوف تػػيف أعػ ػواـ ?<? ،7?=: -7حيػػث ت ػػرز هنػػر كيس ػػنجر كمطنػػدس ،ومف ػػبوض ،واسػػتراتيجي ت مفي ػػة
تكنوقراطيػة ،مػف ػالؿ إمسػػبك تدمػة السيبسػة ال برجيػػة األمريكيػة ،ػالؿ إدارتػ لمصػراع اإلسػرائيمي -العربػػي،
مي سبعينيبت اليرف المنصرـ .
ثالثا – مجم

األمن القومي:

تػػتم ص آليػػة عمػ مجمػػس األمػػف اليػػومي ،تتيػػديـ النصػػيحة والمشػػورة ميمػػب يتعمػػا ببليضػػبيب الدوليػػة ،والتنسػػيا
والتكبم ػ تػػيف السيبسػػبت الدا ميػػة وال برجيػػة المػػؤثرة مػػي األمػػف اليػػومي األمريكػػي ،واقت ػراح ال يػػبرات لمسيبسػػة
ال برجية األمريكية ،واج ار التوازف تيف هذا ال يبرات لجطتي المزايب وال سبئر.
حتى تداية ال مسينيبت ،لـ يكف لمجمس األمف اليومي ذلػؾ الػدور المػؤثر ،مػبلرئيس األمريكػي "هػبر ترومػبف"
لػـ يعتمػػد عميػ بشػػك معمػػي إال مػػي تدايػػة الحػرب الكوريػػة عػػبـ 7?;1؛ حيػػث لعػػب مجمػػس األمػػف اليػػومي دو اًر
مبيسػػج لم ػرئيس
بػػبر اًز مػػي توجي ػ السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،ووضػػع نطػػو تجػػبا النفػػوذ الشػػيوعيه إال ّ
أف ُ
ترومبف ،هوالدور الجديد لممجمس مي توجي العمميبت السرية لألجطزة االست ببرية.

ليد أثبر منصب مستشبر األمػف اليػومي الكثيػر مػف التسػبؤالت حػوؿ دورا ونفػوذا وعالقتػ مػع وزيػر ال برجيػة؛
ممػػب جعػ العالقػػة تػػيف المنصػػتيف ( وزيػػر ال برجيػػة ومستشػػبر األمػػف اليػػومي ) عالقػػة تنبمسػػية ،صوصػبً مػػع
تنػػبمي دور مجمػػس األمػػف اليػػومي بعػػد الحػػرب العبلميػػة الثبنيػػة ،وتػ ثيرا بينبعػػبت رئػػيس الػػبالد ،إلػػى حػػد ت ييػػر
مسبر عممية صنبعة اليرار بمب ي بلف ويتعدى دور وزير ال برجية.
ولع أوضح دلي عمى ذلؾ مي التبريي األمريكػي ،هػو االعتمػبد الكتيػر وريػر المسػتوؽ لمػرئيس نيكسػوف عمػى
مستشبر األمف اليومي هنر كيسنجر ،الذ استمـ المنصب عبـ ?<? 7وتد
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األ ير تد الً مؤث اًر مػي رسػـ

السيبسة ال برجية األمريكية تدوف عمـ وزير ال برجية ،ممب أدى إلى اسػتيبلة األ يػر حينػذاؾ ،وتػولي كيسػنجر
المنصب تديالً عن عبـ .7?=9
ش ػػكمت ه ػػذا الحبدث ػػة ،نيط ػػة تح ػ ّػوؿ ب ػػبرزة م ػػي ت ػػبريي ص ػػيبرة السيبس ػػة ال برجي ػػة األمريكي ػػة ،ودور الوك ػػبالت
والطيئبت التببعة لمرئيس مي المراح الالحية ،حيث تدأ المجمس ي ذ دو اًر محوريبً مي اليضبيب الدولية الطبرئػة
التي لـ تستطع و ازرة ال برجية مواكتتطب أو التكطف بحدوثطب؛ ممب جع الرؤسػب األمػريكييف بعػد إدارة نيكسػوف،
يعولوف بشك أكتر عمى مجمس األمف اليومي مي الحصوؿ عمى المعمومبت وايجػبد الحمػوؿ المنبسػبة والتػدائ
ّ
الالزمة لطب.
ازدادت مطبـ مجمػس األمػف اليػومي ،وتوسػع ْت لجبنػ المت صصػة مػي جميػع الحيػوؿ ،مضػـ مػي
ونتيجة لذلؾ،
ْ
تكوين لجنة الم بترات ،ولجنة ترامو الدمبع ،ولجنة دراسة األزمبت الدا ميػة ،والمجنػة السيبسػية لد ارسػة التػرابط
الوثيا تيف السيبسة األمريكية بمفطومطب الواسع واستراتيجيتطب النطبئية ،وضرورة إعػداد التوصػيبت والتيػبرير مػي
هذا ال صوص.
وتص ػ العالقػػة الوثييػػة والمترابطػػة تػػيف مجمػػس األمػػف اليػػومي ووكبلػػة الم ػػبترات المركزيػػة ، CIAإلػػى حػػدود
التكبمميػػة مػػي اعتمػػبد كػ منطمػػب عمػػى اآل ػػر ،حيػػث تتػػدأ اجتمبعػػبت مجمػػس األمػػف اليػػومي بيػ ار ة تيريػػر وكبلػػة
أف رئيس البالد ربلببً
االست ببرات المركزية ،التي تعد الحمية األهـ مي عممية صيبرة السيبسة ال برجية ،كمب ّ

مػب يتػدأ يومػ بػبالطالع عمػى تيريػػر الوكبلػة ،ممػب يعطػػي مجمػس األمػف اليػػومي ووكبلػة االسػت ببرات المركزيػػة،
بمب ييدمبن مف معمومبت عػف الػدا

وال ػبرج ،أهميػة مببشػرة مػي تكػويف قنبعػبت الػرئيس ،عػف طريػا العمميػة

التكبممية لمجمس األمف اليومي ووكبلة االست ببرات المركزية ،ودورهمب ك ػزاف لممصػبدر والمعمومػبت الميرونػة
ببلتحميالت والرؤى لألوضبع السيبسية واإلسػتراتيجية؛ ببإلضػبمة لػدورهمب مػي تنفيػذ العديػد مػف األعمػبؿ السػرية
مي ال برج ،ألهداؼ سيبسية محددة مي أطبر إستراتيجية البالد النطبئية ،ب مر أو تفويض مف رئيس البالد .
وعمػى هػذا األسػبس ،أُنشػ ت وكبلػة االتصػبالت العبلميػة  ،International commication Agencyحيػث
وص عدد الدوريبت التي تصدرهب إلػى  <;1نشػرة ت ػ > 8ل ػة ،كمػب وصػ عػدد المكبتػب التػي تصػدرهب وكبلػة
أنتجت أكثر مف
االتصبالت العبلمية إلى  811مكتب مي < 78دولة ،وأصدرت  78مجمة دورية تػ  88ل ة ،و ْ
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 ?1مممبً سنويبً ،ومب ييبرب ; مالييف نس ة مف الكتب تػ ; 8ل ة مي تمداف الشرؽ األوسط و أمريكب الالتينية
.
ػبحت اليػػوة مػػي مفطػػوـ األمػػف اليػػومي األمريكػػي ،ال تكمػػف مػػي وجػػود عنبصػػرهب وحسػػب،
وبنػػب عمػػى ذلػػؾ ،أصػ ْ

وانمػػب مػػي عمميػػة اسػػتثمبرهب و توظيفطػػب توظيف ػبً حي ػبً ،صوص ػبً مػػي الجبنػػب السيبسػػي ،مػػبليوة حسػػب المفطػػوـ
الجديػػد ليسػػت قػػوة عبديػػة عمػػى طرييػػة الواقعيػػة التيميديػػة ،كمػػب أنطػػب ليسػػت قػػوة معنويػػة محضػػة ،بيػػدر مػػبهي
محصػػمة ونتيجػػة لنثنػػيف مػػي آف مع ػبً ،مبلسػػالح قػػوة و العمػػـ قػػوة ،وكػػذلؾ المعرمػػة والثيبمػػة  ،وش صػػية صػػبنع
اليرار أيضبً.
أدى التحػػوؿ مػػي د ارسػػة الظػػبهرة السيبسػػية ،كظػػبهرة متعػػددة الجوانػػب المعرميػػة ،إلػػى رؤيػػة م تمفػػة وجديػػدة مػػي
السيبسة ال برجية األمريكية ،ممػب جعػ مػف مسػ لة األمػف اليػومي ،تنػ ى عػف دالالتطػب العسػكرية البحتػة ،ليعػبد
ربططػػب بيضػػبيب شػػبممة ومتعػػددة ،تتػػدأ مػػف التركيبػػة المجتمعيػػة الدا ميػػة ،وتنتطػػي بمحػػددات نطبئيػػة لنسػػتراتيجية
األمريكية.
رابعا -ونارة الدفاع ( البنتاغون (pentagon:
ُنشئت و ازرة الدمبع األمريكي مي < 8تموز = ،7?:مػي إطػبر اسػتراتيجية هػدمطب االسػتعداد لحػروب ضػد قػوى
أ ْ
عظمػػى ،ومػػي إطػػبر سػػموكية جديػػدة مػػي السيبسػػة ال برجيػػة تيػػوـ عمػػى التػػد
السيبسة لطذا التد

العسػػكر  ،مػػي إطػػبر األهػػداؼ

 ،الذ جع مف و ازرة الدمبع الذراع األسبسي مي رسـ السيبسة ال برجية.

وعمى أسبس ذلؾ ،أصبح التنتبروف منسجمبً أكثر مع رؤية العبلمييف ( مؤيدو التد الت ال برجيػة) ،ومرتطنػبً
ببلعالقػػة تػػيف الػرئيس والكػػون رس ،حيػػث يتمتػػع األوؿ بصػػالحيبت إعػػالف الحػػرب ،كمػػب يضػػطمع الثػػبني تتحديػػد
الميزانية التي تسبعدا مي رسـ السيبسة الدمبعية ،وببلتبلي ت ثيرا مي تنفيذ االستراتيجية األمريكية.
أف نالحػ ػ األث ػػر ال ػػذ تركػ ػ جم ػػود الدس ػػتور ،م ػػف ػػالؿ الطتيع ػػة المت يػ ػرة لمعالق ػػة ت ػػيف الك ػػون رس
ويمكنن ػػب ْ

والػرئيس ،التػػي ظمػػت بضػػعة لمظػػروؼ واألحػواؿ الدوليػػة ،أكثػػر مػػف كونطػػب عالقػػة محػػددة مػػي إطػػبر دسػػتور ،
ومػػي هػػذا ال صػػوص نعػػرض لطتيعػػة هػػذا العالقػػة مػػف ػػالؿ إج ػ ار ميبرنػػة تػػيف مػػرحمتيف هػػبمتيف مػػف عمػػر
السيبسة األمريكية :
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المرحمة األول  -قبل الحر العالمية الثانية:
حيث اضطمع الكون رس ،ومنذ تداية اليرف العشريف ،ببلسػيطرة عمػى تنفيػذ السيبسػبت الدمبعيػة ،تواسػطة لجبنػ
دا

التنتبروف ،قبتم تراجع مي دور المؤسسة العسكرية الؿ تمؾ المرحمػة ،ويعػود ذلػؾ لمظػروؼ التبري يػة،

وضعت الواليبت المتحدة مي مبيسمى بسيبسة العزلة ،وعدـ التد
التي
ْ

ببلشؤوف الدولية ،التي تكممت ببألزمة

االقتصبدية التي عبنت منطب البالد مي ثالثينيبت اليرف المنصرـ ،األمر الذ حػبؿ دوف قػدرة الواليػبت المتحػدة
وسيبستطب ال برجية مي الت ثير ببليرار الدولي.

المرحمة الثانية -وتبدأ مع اندالع الحر العالمية الثانية:9191
ود ػوؿ الواليػػبت المتحػدة الحػػرب مػػي العػبـ  ،7?:7حيػػث تراجع ْػت سػػيطرة الكػػون رس عمػى السيبسػػة الدمبعيػػة،
ومي هذا ال صوص يتحدث الببحث داؿ هيرسترينغ

 Dal R.Herspringمي كتببػة " التنتػبروف والرئبسػة"،

عػف الػػدور الػػذ قػػبـ بػ وزيػػر الػػدمبع األمريكػػي ،ػالؿ تمػػؾ الفتػرة ،بعػػزؿ جميػػع الضػػبب المػواليف لمكػػون رس،
أف االستثمبرات
إيمبنبً من بضرورة أف تصبح الواليبت المتحدة ،قوة عظمى مي السيبسة الدولية ،بحجة مؤداهب ّ
أف الرؤسػب األمػريكييف الػذيف
األمريكية مي ال برج تحتبج إلى قوة عسكرية تحميطب مي سيبسة موازيف اليػوى ،و ّ

أظطػػروا احت ارم ػبً وتفطم ػبً حيييي ػبً لمثيبمػػة العسػػكرية ،ودور المؤسسػػة العسػػكرية وعالقتطػػب مػػع أصػػحبب الشػػركبت
العمالقة وأصحبب األمواؿ ،استطبعوا أكثر مف ريرهـ مي تطوير العالقة تيف مؤسستي الرئبسة والدمبع .

ػبحت العالقػة تػيف مؤسسػة الرئبسػة والتنتػبروف عرمػبً
واستنبداً لمصالحيبت الممنوحة لمػرئيس ػالؿ الحػرب ،أص ْ

دس ػػتوريبً ،ح ػػبؿ دوف ق ػػدرة الك ػػون رس م ػػف إس ػػتعبدة دورا م ػػي رس ػػـ السيبس ػػبت الدمبعي ػػة ،مم ػػب أعط ػػى المؤسس ػػة
العسكرية دو اًر محوريبً ،ارتبط تتوجطبت رئيس البالد كيبئد عبـ لميوات المسمحة.
ػعت الحػرب البػبردة الواليػبت المتحػدة ،أمػبـ مػ زؽ سيبسػي  -أمنػي ،وكػذلؾ اقتصػبد  ،شػك قميػبً عمػػى
ليػد وض ْ
ثرواتطػػب مػػي بيػػبع عديػػدة مػػف العػػبلـ ،ممػػب حػػدا بػػبلفكر اإلسػػتراتيجي األمريكػػي إلػػى البحػػث عػػف صػػي ة جديػػدة،
تمكن مف تحديد المصبلح الحيوية لألمف اليومي األمريكيه ومف هذا النيطة أ ػذت العييػدة العسػكرية بسيبسػة
جديدة ،ت ذ ب همية ترشيد اليوة بمب يتنبسب وك حبلة ،السيمب بعد انتيبؿ السيبسة األمريكية مف مفطوـ الردع
الشبم إلى الردع المحدود ،بعد امتالؾ االتحبد السوميبتي لألسػمحة االسػتراتيجية ،م صػبحت العييػدة العسػكرية
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 من ػػذ مس ػػينبت الي ػػرف المنص ػػرـ -ت ػػتالزـ والفك ػػر االس ػػتراتيجي ،كركيػ ػزة أسبس ػػية م ػػي مفط ػػوـ األم ػػف الي ػػوميوصيبرة السيبسة ال برجية.
وعمػى هػذا األسػبس ،عرمػ ْػت مرحمػة مػب بعػد الحػػرب العبلميػة الثبنيػة ،دو اًر كتيػ اًر لممؤسسػػة العسػكرية مػي قػ اررات
السيبسة ال برجية ،ررـ محبوالت الكون رس الدائمػة مػي قوننػة هػذا المؤسسػة ،إال أف الكػون رس لػـ يفمػح تػذؾ،

ممب قّمص صالحيبت مي رسـ السيبسة ال برجية مي مواجطة تو ّسع صالحيبت التنتبروف ،إلى الحد الذ جع
مف الكون رس رير قبدر عمى التد مي الشؤوف العسكرية ،حيث اقتصر ت ثيرا عمػى تػ ير إصػدار اليػ اررات
أف أصػػبح التنتػػبروف
أف يم يطػػب ،وهػػو مبيتعػػبرض مػػع الحيييػػة الدسػػتورية لػػدور الكػػون رس ،السػػيمب بعػػد ْ
دوف ْ

المؤسس ػػة الوحي ػػدة الت ػػي تمتم ػػؾ حري ػػة التص ػػرؼ م ػػي األس ػػمحة التيميدي ػػة والنووي ػػة ،دوف أ

ض ػػوع لممؤسس ػػة

التشريعية (الكون رس) .
أف طتيعػػة نظػػبـ التصػػنيع العسػػكر مػػي الواليػػبت المتحػػدة ،الػػذ يعتمػػد عمػػى أصػػحبب المػػبؿ
األهػػـ مػػف ذلػػؾّ ،

والش ػػركبت العمالق ػػة ،جعم ػ ْػت م ػػف التنت ػػبروف مرتطنػ ػبً لط ػػذا الش ػػركبت ،الت ػػي أص ػػبحت ت ػػتحكـ ب ػػبليرار السيبس ػػي

األمريك ػػي ،إل ػػى الح ػػد ال ػػذ جعػ ػ م ػػف العالق ػػة ت ػػيف التنت ػػبروف والػ ػرئيس ه ػػي األس ػػبس م ػػي ص ػػيبرة السيبس ػػة
ال برجية ،إلى حدود قدرة التنتبروف مي مرض ق اررات عمى الرئيس نفس  ،واليعود ذلػؾ لسػمطبت أو صػالحيبت
ممنوحػػة لمتنتػػبروف بموجػػب الدسػػتور ،إنمػػب بسػػتب الت م ػ الواسػػع ألصػػحبب شػػركبت التصػػنيع العسػػكر دا ػ
مؤسسػػة الرئبسػػة والكػػون رس عمػػى حػػد س ػوا  ،ممػػب يفػػتح البػػبب لمعديػػد مػػف التسػػبؤالت حػػوؿ عييػػدة المؤسسػػة
العسكرية األمريكية ،كعييدة تمثّ  -مف حيث المتدأ  -الشعور الوطني لمشػعب األمريكػي ،والػوال ليػيـ أمريكػب
أف يتسمح تطب الجند األمريكي مي إطبر سيبسة بالدا ال برجية .
والدمبع عف مصبلحطب ،التي ُيفترض ْ
المبحث الثاني
تأرج السمطة بين الكونغر

والرئي

أراد مؤسسػػو الواليػػبت المتحػػدة األوائ ػ  ،مػػي معػػرض صػػيبرتطـ لمدسػػتور ،م ارعػػبة اإلجمػػبع الشػػعتي مػػي تحديػػد
العالق ػػة ت ػػيف الك ػػون رس ( الس ػػمطة التشػ ػريعية ) والػ ػرئيس ( الس ػػمطة التنفيذي ػػة)  ،وج ػػب ال ػػنص عم ػػى ذل ػػؾ م ػػي
الدستور تحسببً أل

الؼ مستيتمي ،وذلؾ تتحديد مببد أسبسية كركيزة لنظبـ الحكػـ مػي الواليػبت المتحػدة،
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مػف ػالؿ تحديػد السػمطبت والفصػ تينطػب  separation of powersوتكػريس متػدأ التػوازف والمراقبػة
checks and Balancesبمػب يحيػا اسػتمرار اإلتحػبد الفيػدرالي مسػتيبالً ،كمتػدأ ولػد مػف رحػـ الحبجػة إلػى
ميػػز التركيبػػة المجتمعيػػة ،التػػي تضػػـ تيريب ػبً جميػػع
حكومػػة مبعمػػة وقويػػة مػػي أرض بكػػر ،تز ػػر بػػبلتنوع الػػذ ّ

الطوائف واألعراؽ واإلثنيبت مي العبلـ.

وعمى أسبس ذلؾ ،حبوؿ المؤسسوف األوائ  -مف الؿ صيبرة الدستور -المحبمظة عمى المببد والفمسػفبت
المكونة لممجتمع األمريكي ،لتكوف أكثر صموداً مي وج المت يػرات االجتمبعيػة والسيبسػية والتوازنػبت الدوليػة،
ومب يط أر عمى الدولة االتحبدية مف تتدالت ،سوا مي عالقتطب مع الدوؿ أو مع األمراد .
ػعت المبػػبد األسبسػػية لمدسػػتور األمريكػػي حػػدوداً مبصػػمة ،مػػي إطػػبر الفص ػ تػػيف سػػمطتي الكػػون رس
ليػػد وضػ ْ
ػعت مػػي الكثيػػر مػػف مراحمطػػب التبري يػػة لمعديػػد مػػف التجبذبػػبت،
أف هػػذا العالقػػة الدسػػتورية ،ضػ ْ
وال ػرئيس ،إال ّ

مرت تطب البالد ،ممب جعمطب مرهونة بيوة وش صية الرئيس األمريكي.
السيمب أثنب األحداث الكتيرة التي ْ

وحتى يتسنى لنػب مطػـ هػذا العالقػة الجدليػة  -تػ ث اًر وتػ ثي اًر  -تػيف هػبتيف السػمطتيف ،التػد لنػب مػف مطػـ وتوضػيح
دور هذا العالقة ،وأثرهب مي صيبرة السيبسة ال برجية ،واستعراض وسبئ تػ ثير كػ منطمػب مػي اآل ػر ،وذلػؾ
أدت إل ػػى ه ػػذا الصػ ػراع واالنيس ػػبـ م ػػي عممي ػػة ص ػػنبعة اليػ ػرار األمريك ػػي عم ػػى الص ػػعيد
ػتممس األس ػػببب الت ػػي ْ
تػ ّ
ال ػػدا مي؛ األمػػػر الػ ػػذ يكشػػػف جمػػػود الدسػ ػػتور األمريكػ ػػي ،وعػ ػػدـ قدرت ػ ػ عمػػػى مجػ ػػبراة المت ي ػ ػرات والظػ ػػروؼ
مر ْت تطػب التركيبػة المجتمعيػة األمريكيػة ،األمػر الػذ جعػ الدسػتور األمريكػي ريػر
والتطورات التبري ية ،التي ّ
قبدر عمى تحديد وضبط الصالحيبت الدسػتورية لكػ مػف الػرئيس والكػون رس عمػى حػد سػوا ؛ ممػب أسػبغ عميػ
بصتي ال موض والتعويـ ،المتيف متحتب الببب لد وؿ قوى ومواع

أف
برج المحددات الدسػتورية ،اس
ْ
ػتطبعت ْ

تمعػػب دو اًر أسبسػػيبً مػػي صػػنبعة السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػةه السػػيمب مػػبتعما منطػػب مػػي العالقػػة تػػيف ال ػرئيس
والكون رس ،وت ثير ك منطمب مي اآل ر.
أوال -في تأثير الرئي

بالكونغر

:

يضطمع رئيس الواليبت المتحدة تدور ببرز مي صيبرة السيبسة ال برجية ،صوصبً وأن يجمع تيف " السمطة
التنفيذية "ورئبسة البالد.
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أف مصطمح " السمطة التنفيذية " الذ نص عمي الدستور األمريكي مي المبدة الثبنية؛ التي نصت عمػى
ونرى ّ
أف " ت ػػوؿ السػػمطة التنفيذيػػة ل ػرئيس الواليػػبت المتحػػدة ههه"  ،يجػػبمي واقػػع الحػػبؿ العممػػي الػػذ ييػػوـ عمي ػ

النظبـ الرئبسي األمريكي ،إذا مب قيس بمفطوـ السمطة التنفيذية المتعبرؼ عمي مي األنظمة السيبسػية األ ػرى،
مبلسمطة التنفيذيػة مػي النظػبـ الرئبسػي األمريكػي ،تتمثػ مػي المكتػب التنفيػذ لمػرئيس والػوز ار ونبئػب الػرئيس،
وتعم هذا السمطبت تحت إشراؼ الرئيس وتفويض  ،كمب يممؾ الرئيس – كمب الحظنب -سمطة إعفػب الػوز ار ،
كونطـ مجرد معبونيف ل  ،وهـ اليممكوف -حتى لو اجتمعوا -أ ت ثير عمى قرار الرئيس .
وعمي مةف مصطمح " الرئيس" أو "مؤسسة الرئبسة" ،مي النظبـ السيبسي األمريكي ،أكثر داللػة – حسػب الفيػ
الدستور  -مف مصطمح السمطة التنفيذية ،التي تُ تصر ترئيس الػبالد ،الػذ يممػؾ سػمطبت التػد

مػي عمػ

الكػون رس ،مػػي ريػػر الحػػبالت التػػي يكػػوف ميطػػب حزبػ مسػػيط اًر ببألرمتيػػة دا ػ الكػػون رس ،اسػػتنبداً لصػػالحيبت
الدستورية ،السيمب مبتعما بييبدة العمميبت العسكريةه مطو " اليبئد األعمى لجيش وأسطوؿ الواليبت المتحدة،هه"
 ،حيث يمنح الكون رس أثنب ذلؾ صالحيبت واسعة ،لحمبية أمف البالد وادارة اقتصبدهب الوطني مػي حػبالت
الحػػرب والك ػوارث  ،وصػػالحيبت ترسػػـ السيبسػػة ال برجيػػة ،التػػي تعػػد مػػف أعظػػـ السػػمطبت ،س ػوا مػػبتعما منطػػب
تػػةدارة العالقػػبت ال برجيػػة ،وات ػراـ المعبهػػدات الدوليػػة ،حيػػث يتعػػذر عمػػى الكػػون رس إل ػزاـ ال ػرئيس تػػةتراـ أيػػة
معبهدة ،ببلررـ مف سمطت مػي رمضػطب إذا تعبرض ْػت ومصػبلح الػبالد  ،وذلػؾ ب رمتيػة الثمثػيف مػي حػبؿ إصػرار

أثتتت صعوبة تحيا ذلؾ.
أف التجبرب العممية
ْ
الكون رس عمى ذلؾ  ،إال ّ

ولم ػ ػرئيس أيض ػ ػبً سػ ػػمطة التفػ ػػبوض وعيػ ػػد االتفبقيػ ػػبت التنفيذيػ ػػة ،التػ ػػي التسػ ػػتدعي مواميػ ػػة الكػ ػػون رس  ،وت ػ ػ أرُس
المػػؤتمرات واسػػتيببؿ زعمػػب الػػدوؿ والتشػػبور معطػػـ ،ببإلضػػبمة إلػػى صػػالحيبت مػػي اقت ػراح الي ػوانيف ،والموازنػػة
الفيدرالية ،واست دام لوسبئ اإلعالـ األمريكي لمت ثير عمى ال أر العبـ.
ثانيا  -في تأثير الكونغر

بالرئي :

يع ػػد الك ػػون رس الركيػ ػزة األسبس ػػية والمرج ػػع األه ػػـ م ػػي النظ ػػبـ السيبس ػػي األمريك ػػي ،بم ػػب وّلػ ػ الدس ػػتور م ػػف
تمكن ػ مػػف التػػد
صػػالحيبتّ ،

الفعػػبؿ مػػي صػػيبرة السيبسػػة ال برجيػػة لمواليػػبت المتحػػدة ،ومػػف ػػالؿ سػػمطت
ّ
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األسبسػية مػػي المواميػػة عمػػى الميزانيػػة العبمػػة لمػػبالد؛ ورقبتتػ عمػػى مؤسسػػة الرئبسػػة ،وترشػػيد اسػػت دامطب لممػوارد
المبلية  ،ودورا مي إصدار اليوانيف المتعمية مي العالقبت ال برجية التي ييترحطب الرئيس .
مف هذا الصالحيبت يظطر ت ثير الكون رس عمى السمطة التنفيذية مي رسـ السيبسػة ال برجيػة ،تعػديالً ورمضػبً
مي مواجطػة سػمطة الفيتػو  veto powerالممنوحػة لمػرئيس ،ممػب يجعػ صػيبرة السيبسػة ال برجيػة األمريكيػة،
تت رجح تيف سمطبت الرئيس ،وصالحيبت الكون رس.
وحتػػى يتسػػنى لنػػب مطػػـ ت ػ ثير الكػػون رس مػػي رسػػـ السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،سػػنتطرؽ بشػػك مػػوجز -وبمػػب
ي دـ دراستنب– لموسيمة األكثر تػ ثي اًر مػي هػذا السيبسػة ،والمتمثمػة بصػالحيت الكػون رس مػي إعػالف الحػرب ،أو
م ػػبيطما عميط ػػب ت ػ ػػ" س ػػمطبت الحػ ػػرب ه حي ػػث يض ػػطمع الك ػ ػون رس -دس ػػتوريبً  -بصػ ػػالحيبت إنش ػػب الجيػػػوش
وتمويمطب ،واعالف الحرب  ،ببإلضبمة إلػى صػالحيبت األسبسػية مػي إصػدار اليػوانيف ،واقػرار الميزانيػة العبمػة،
وصالحيبت مي تيميص حجـ اإلنفبؽ لدعـ عمميبت عسكرية أو قتبلية مي منبطا معينة ،وتيديـ المعونة لطب .

أف تكػوف حبلػة تػوازف دسػتورية مػي مواجطػة مكبنػة الػرئيس كيبئػد عػبـ
أف هذا الصالحية ،التػي أُريػد لطػب ْ
ونرى ّ

مت نوع ػبً مػػف التػػدا
لمجػػيش والي ػوات المسػػمحة؛ شػ ّػك ْ
ومؤسسة الرئبسة؛ بستب ت م

والتعػػبرض مػػي الصػػالحيبت والسػػمطبت تػػيف الكػػون رس

قوى سيبسية واقتصبدية دا

األمريكية ،مرتطنة بمنطا األقوى واألكثر ت ثي اًر دا

هبتيف المؤسستيف ،ممب جع السيبسػة ال برجيػة

تركيبة المجتمع األمريكي.

وعم ػػى ه ػػذا األس ػػبس س ػػنحبوؿ م ػػف ػػالؿ ميبرب ػػة قبنوني ػػة ،التفري ػػا ت ػػيف ص ػػالحية إع ػػالف الح ػػرب الممنوح ػػة
أف عمميػػة الضػػبط هػػذا – ميمػػب لػػو
لمكػػون رس ،وبػػيف قيػػبدة العمميػػبت العسػػكرية الممنوحػػة لمػرئيس ،عمػػى اعتبػػبر ّ

أُ ػػذ تطػػب  -سػػتحوؿ دوف التػػدا

مػػي السػػمطبت ،كمػػب تحػػوؿ دوف ت ػ ثير اليػػوى الفبعمػػة ريػػر الحكوميػػة دا ػ

المجتمع األمريكي ،كعمميبت ضبرطة مي صيبرة وصنبعة السيبسة ال برجية األمريكية .
ت تي سمطة الكون رس مي إعالف الحرب وتموي الجيش األمريكي ،مي إطبر المبدة األولى مي ميرتطػب الثبمنػة
مػػف الدسػػتور األمريكػػي  ،ييبتمطػػب سػػمطة الػرئيس مػػي قيػػبدة العمميػػبت العسػػكرية ،اسػػتنبداً لػػنص الفيػرة الثبنيػػة مػػف
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المبدة الثبنية مف الدستور األمريكي ،التي تجع مف الرئيس األمريكي " اليبئد األعمى لجيش وأسطوؿ الواليبت
المتحدة ،كمب تعطي صالحية تحريؾ اليوات إلى أية منطية مي العبلـ وقيبدتطب " .
إف سمطة قيبدة العمميبت العسكرية ،بمب لطب مف أهمية مػي السيبسػة ال برجيػة
وعمى هذا األسبس ،يمكف اليوؿ@ ّ
األمريكية ،هي سمطة ت تي بعد إعالف الكون رس الحربه إال أننػب ومػف ػالؿ تتبعنػب لوقػبئع التػبريي األمريكػي،

ػرت سػػمطبت ال ػرئيس األمريكػػي ،ودورا مػػي تيػػدير حػػبالت
والتطتيػػا العممػػي لحػػبالت إعػػالف الحػػرب ،التػػي أظطػ ْ

أف يجعػ مػػف مسػ لة إعػػالف
العػػدواف المببشػػر ،حيػػث يسػػتطيع الػرئيس مػػف ػػالؿ الحبلػػة التػػي تمػػر تطػػب الػػبالدْ ،
الحػػرب كصػػالحية ممنوحػػة لمكػػون رس مجػػرد تحصػػي حبص ػ  ،مػػف ػػالؿ قدرت ػ عمػػى توصػػيف الحبلػػة ب نطػػب

ػدأت وأُعمن ْػت مػف
أف الحػرب قػد ت ْ
عدواف أو حرب معمية ،حيػث يتجػبوز مػي ذلػؾ صػالحيبت الكػون رس ،معتتػ اًر ّ

أصبحت مي حبلة حرب ،الييتضي معطب إعالف الكون رس لطػب،
أف البالد
ْ
الطرؼ اآل ر ( العدو ) ،ممب يعني ّ
بيدر مبتستوجب األمور ممبرسة الرئيس لصالحيبت أثنب الحرب التي اعتترهب حبصمة ببلفع  ،والتد بممبرسة

سمطبت مي قيبدة العمميبت العسكرية ،الممنوجة ل بموجب الدستور .
معمػػى سػػتي المثػػبؿ ،اعتتػػر ال ػرئيس األمريكػػي روزممػػت الطجػػوـ اليببػػبني عمػػى ش ػواطئ تيػػرؿ هػػبربر مػػي العػػبـ
 ،7?:7بمثببة إعالف حرب عمى الواليبت المتحدة ،اليحتبج مع إلػى أر الكػون رس مػي إعػالف الحػرب عمػى
اليبببف ،مبلحرب قد تدأت وأُعمنت مف العدو ،ومب عمي إال التد بسمطبت الدستورية ،وقيبدة العمميبت العسػكرية
لجيش وأسطوؿ الواليبت المتحدة.

لي ػػد تح ػػوؿ نظ ػػبـ الكػ ػوابح والتوازن ػػبت الت ػػي وض ػػعطب الدس ػػتور األمريك ػػي ،إل ػػى ن ػػوع م ػػف التع ػػبرض والت ػػدا
وال موض مي الصالحيبت تيف المؤسستيف التشريعية والتنفيذية؛ مػي ريػبب واضػح لمتفريػا تػيف سػمطة إعػالف
الحرب ( كسمطة ممنوحة لمكون رس) ،وبيف قيبدة العمميبت العسػكرية ( كسػمطة ممنوحػة لمػرئيس) ،السػيمب وأف
اليػػبنوف الػػدولي – إلػػى يومنػػب هػػذا -لػػـ يتوص ػ إلػػى تعريػػف محػػدد وواضػػح لمفطػػوـ العػػدواف؛ الػػذ أصػػبح مػػي
مراح مت رة ،مفطومبً يتجػبوز نصػوص ميثػبؽ األمػـ المتحػدة ،الػذ اقتصػر عمػى العػدواف الفعمػي والحبصػ ،
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ممب ترؾ تداعيبت طيػرة عمػى صػنبعة اليػرار مػي السيبسػة ال برجيػة األمريكيػة ،بحيػث أصػبح مرتطنػبً تتيػدير
الرئيس األمريكي ،وقوة مف ييف و ار ا مف اليوى الضبرطة ،العبممة برج المؤسسبت الدستورية.

المبحث الثالث
القو غير الحكومية وصناعة السياسة الخارجية
أعطػػى متػػدأ الحريػػبت ك حػػد المبػػبد األسبسػػية مػػي الدسػػتور األمريكػػي ،الحػػا لألمػراد بممبرسػػة حريػػبت واسػػعة،
والمشػػبركة مػػي رسػػـ السيبسػػة ال برجيػػة ،التػػي التيتص ػػر عمػػى المؤسسػػبت الرسػػمية ،بيػػدر مػػب تتطمػػب عالق ػػة
تكبمميػػة تػػيف هػػذا المؤسسػػبت وتوجطػػبت الشػػعب األمريكػػي ،الػػذ أنػػب ب ػ الدسػػتور ،تحديػػد أولويػػبت وأهػػداؼ
السيبسة ال برجية.

ليد أدى تكويف المجتمع األمريكي ،مف المطبجريف الذيف أليوا بمعبنبتطـ الش صية مي تمدانطـ مف ظطورهـ،
لينصػػطروا مػػي إطػػبر مجتمػػع جديػػد ،سػػبهموا ميػ مػػف ػػالؿ تػػدما األمكػػبر واالتجبهػػبت التػػي حمموهػػب مػػف ػػبرج
الح ػػدودإلى تم ػػد ي ػػولي الحري ػػة الش ص ػػية أهميتط ػػب ودوره ػػب م ػػي المش ػػبركة السيبس ػػية  ،مم ػػب س ػػمح لط ػػـ تتش ػػكي
مجموع ػػبت منظم ػػة لم ػػدمبع ع ػػف مص ػػبلحطب ،إل ػػى الح ػػد ال ػػذ تح ػػوؿ بعض ػػطب إل ػػى ق ػػوى مبعم ػػة دا ػ ػ المجتم ػػع
األمريكي.
ورويػػداً رويػػداً أصػػبحت هػػذا المجموعػػبت ،تمتمػػؾ نفػػوذاً دا ػ السػػمطة العبمػػة اسػػتطبعت مػػف اللػ الحصػػوؿ
عمى ق اررات ت دـ مصبلحطب ،عتر شبكة مف العالقبت تيف أعضػبئطب ،التػي نجحػت مػي ممبرسػة ضػ و مبليػة
وسيبسية.
شػػكمت جمبعػػبت الضػ ط مػػي م ارحػ مت ػ رة مػػف عمػػر السيبسػػة األمريكيػػة ،مجموعػػبت كتيػرة مػػف التنظيمػػبت،
أف تتحمػ مسػؤولية الحكػـ ميطػب  ،ممػب
التي تعم بشػك طػوعي  ،لمتػ ثير مػي سيبسػة الواليػبت المتحػدة ،دوف ْ
يجعمطب حبكمبً معميبً مي تسيير السيبسبت العبمة.
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ويعػػد النظػػبـ السيبسػػي األمريكػػي ،نموذج ػبً ممي ػ اًز لػػدور جمبعػػبت الض ػ ط  ،وت ثيرهػػب مػػي السيبسػػتيف الدا ميػػة
وال برجيػػة ،لمػػب لطػػب مػػف رصػػيد شػػعتي واقتصػػبد مػػنظـ ،حيػػث ي ػرتبط نجػػبح ال ػرئيس األمريكػػي ،بيدرت ػ عمػػى
تفطػػـ عممطػػب وقوتطػػب وتفرعبتطػػب ،التػػي تتكػػوف مػػف جمعيػػبت ونيببػػبت أو
مراورػػة تمػػؾ الجمبعػػبت ،واليػػدرة عمػػى ّ
تحركبت ومعبليبت ،تعم توسبئ مببشرة ورير مببشرة ،لمت ثير عمى التصرمبت الحكومية ،والعم عمػى توحيػد
ال أر العبـ ،مي ستي ذلؾ.
لـ ِ
يؤد ال موض والتدا

مي الدستور األمريكي ،إلى ت رجح السمطة وتيبسمطب تيف الكون رس والرئيس وحسب

( كمػب مػ ّػر معنػب ) ،إنمػػب أدى أيضػبً إلػػى تجػبوز دور الػ أر العػبـ األمريكػػي ،تحيييػبً لمصػػبلح كػ مػػف السػػمطتيف
برج هذا ال أر  ،السيمب " مي نظبـ مفتوح ورير هيكمي ،مث النظبـ األمريكي" .

أف تعمػ ػ ب ط ػػب ق ػػبنوني ،س ػػبعدهب ذل ػػؾ عم ػػى تع ػػدد أنواعط ػػب ومجبالتط ػػب،
اس ػػتطبعت الجمبع ػػبت الض ػػبرطة ْ

متكونػػت منط ػػب جمبع ػػبت ضػػ ط اقتص ػػبدية ،كبتح ػػبدات العم ػػبؿ ورج ػػبؿ األعم ػػبؿ ،الت ػػي تعمػ ػ كوح ػػدة متكبمم ػػة
ّ
ومستيمة مي إطبر دستور .
وتتشػػعب هػػذا الجمبعػػبت لتشػػم جمبعػػبت ض ػ ط عرقيػػة وعيبئديػػة ،تعم ػ مػػي إطػػبر االهتمػػبـ مػػي السيبسػػبت
ال برجية ،التػي تنتمػي إلػى أعراقطػب وعييػدتطب ،حيػث تيػوـ هػذا بمطػبـ دوليػة  ،مػي إطػبر مػب يسػمى " جمبعػبت

سط عممية الت ثير المتببدؿ مي السيبسة ال برجية ،بمب يتواما ومصبلح الدوؿ التي تػرتبط تطػب
الربط "  ،التي تُ ّ
هذا الجمبعبت.
وسػػنتنبوؿ مػػي هػػذا ال صػػوص ،أهػػـ هػػذا الجمبعػػبت الضػػبرطة ،كفواع ػ ريػػر حكوميػػة مػػي صػػنبعة السيبسػػة
ال برجيػ ػػة األمريكيػ ػػة ،مث ػ ػ المػ ػػوبي اليطػ ػػود  ،وم اركػ ػػز األبحػ ػػبث ودور تروسػ ػػتبت األدم ػ ػػة ميطػ ػػب ،والمؤسسػ ػػة
اإلعالمي ػػة ودوره ػػب م ػػي ص ػػنبعة الػ ػ أر الع ػػبـ ،والمجم ػػع الص ػػنبعي العس ػػكر وعالقتػ ػ ببلتنت ػػبروف ،واألحػ ػزاب
السيبسية.
أوال  -الموني الييودي Jews lobby :
تعود الجذور التبري ية لموبي اليطود إلى سنوات مػبتيف > ،7?9? - 7?7إبػبف الفتػرة النبزيػة ،وهجػرة اليطػود
أف دور الموبي اليطػود كنفػوذ سيبسػي ،لػـ يتتّمػور إال مػع تح ّػوؿ السيبسػة
مف أوروبب إلى الواليبت المتحدة ،إال ّ
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األمريكيػػة مػػي توجطبتطػػب نحػػو الشػػرؽ األوسػػط ،و بصػػة المنطيػػة العربيػػة ،وبػػروز الصػراع اإلسػرائيمي -العربػػي،
وظطور تنظيمبت يطودية ،تعم لدعـ دولتطب الوليدة ،حيث ظطر أوؿ لوبي يطود بشك رسمي عػبـ ،7?;:
تحت مسمى " مجمس الشؤوف العبمػة الصػطيوني األمريكػي " ،وكػبف هدمػ تعميػا وترسػيي العالقػبت األمريكيػة
اإلسرائيمية .
وتعد الموبيبت  -بشك عبـ -أحد مميزات الحيبة السيبسية األمريكية ،مال يستنكرهب ال أر العبـ األمريكي ،ت
تعتر عف الحرية الش صية ألمراد المجتمع
يتيتمطب كحييية واقعية ،نببعة مف متطمببت الحيبة الديميراطية ،التي ّ

األمريكػػي ،وتمثػ عػػبمالً وسػػيطبً  -مػػف حيػػث المتػػدأ  -تػػيف هػؤال األمػراد والمؤسسػػبت والمنظمػػبت الحكوميػػة،
العبممة تتشكي السيبسة ال برجية ،مف الؿ عالقة متببدلة تيف نبشطي جمبعبت المػوبي ،ومروعطػب الحكوميػة
الم تمفة.

ويتدو ت ثير هذا الجمبعبت ظبه اًر أكثر مي مجبؿ السيبسة ال برجية ،السػيمب مػب يتعمػا تتعزيػز سيبسػبتطب تجػبا
العبلـ ه حيث يشػك المػوبي اليطػود اليػوة الطبئمػة ،والنفػوذ األهػـ مػي توجيػ دمػة السيبسػة ال برجيػة األمريكيػة،
ميبرنة تنفوذ أية مجموعة عرقية أو دينية أ رى.
أف اليطود ال يشكموف إال  9ببلمئػة ميػط مػف تعػداد السػكبف مػي الواليػبت المتحػدة؛ إال أنطػـ يشػكموف
وببلررـ مف ّ

مبيزيد عف ; 8ببلمئة مف الن بة مي الصحبمة ،و= 7ببلمئػة مػف رؤسػب المنظمػبت التطوعيػة ،وأكثػر مػف ;7
ببلمئة مف المنبصب الرسمية الطبمة ،و 81ببلمئة مف أسػبتذة الجبمعػبت 81 ،ببلمئػة مػف أمضػ  811مثيػف،
و :1ببلمئػػة مػػف أصػػحبب المكبتػػب اليبنونيػػة الكتػػرى ،و;? ببلمئػػة مػػف الكتّػػبب ،و;> ببلمئػػة مػػف أهػػـ منتجػػي
السػػينمب ،وهػػو مػػب أهمطػػـ السػػت داـ نفػػوذهـ مػػي جميػػع ن ػواحي الحيػػبة األمريكيػػة  ،اقتصػػبديبً وثيبمي ػبً وسيبسػػيبً،
ببإلضبمة لدورهـ التبري ي مي السيبسبت المبلية.
يعتمػػد المػػوبي اليطػػود عمػػى عػػدة قػػوى لمت ػ ثير مػػي السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،س ػوا عػػف طريػػا الجبليػػبت
اليطودية مػي ال ػبرج ،أو الجمبعػبت المؤيػدة إلسػرائي دا ػ الواليػبت المتحػدة ،التػي تعمػ مػي إطػبر تنظيمػبت
ومنظمبت ذات ترامو و طط ،أهمطب منظمة أيببؾ ، AIPKالتي تشك قمب الموبي اليطود دا ػ الكػون رس،
ػذة عمػػى عبتيطػػب مطمػػة تعزيػػز التعػػبوف تػػيف الواليػػبت المتحػػدة واس ػرائي  ،كعالقػػة اسػػتراتيجية التت ّيػػر تت ّيػػر
آ ػ ً
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الظػروؼ الدوليػػة ،أو ت ّيػر الرؤسػػب األمػريكييف ،تحيييػبً لطػػدمطب األسبسػي ،المتمثػ بحمبيػة المصػػبلح المشػػتركة
مي الشػرؽ األوسػط ،وادارة الصػراع اإلسػرائيمي -العربػي عمػى وجػ ال صػوص ،وذلػؾ ببلتنسػيا مػع المنظمػبت
الرئيسية دا

الموبي اليطود  ،كمؤتمر رؤسب المنظمبت اليطوديػة الكتػرى Conference of Presidents

 ،of Major American Jewish Organiztionsالػذ يػديرا متعصػتوف مػي نظػرتطـ لعمميػبت السػالـ ،
ويدعموف توجػ السيبسػة ال برجيػة األمريكيػة ،المؤيػدة لسيبسػبت التوسػع اإلسػرائيمية وبنػب المسػتوطنبت ،وريػر
ذلؾ مف التنظيمبت التي تتفا جميعطب تت كيد دعـ الواليبت المتحدة إلسرائي  ،مف الؿ التػ ثير عمػى سيبسػتطب
ال برجية ،وتوجيططب بمب ي دـ مصبلحطب.
أف يتواصػ مببشػرة مػع التيػت األتػيض ،م صػبح
استطبع المػوبي اليطػود عػف طريػا الينػوات السػبتا ذكرهػبْ ،

يرت ػػب اجتمبعبتػ ػ م ػػع الػ ػرئيس ،وريػ ػرا م ػػف المس ػػؤوليف بش ػػك دور وم ػػنظـ ،لمتببح ػػث م ػػي السيبس ػػة ال برجي ػػة
األمريكية مي العبلـ ،و بصة مي المنطية العربية.
ليػػد لعػػب وضػػع اليطػػود دا ػ التركيبػػة المجتمعيػػة األمريكيػػة  -كن بػػة ثيبميػػة وسيبسػػية واقتصػػبدية  -دو اًر كتيػ اًر
مػػي إحػػداث ت ييػرات مػػي هػػذا التركيبػػة ،مػػف ػػالؿ قػػدرتطـ عمػػى توزيػػع المػوارد والػػد وؿ المبليػػة ،بطرييػػة ت ػػدـ
مصبلحطـ إ از مبيحدث دوليبً ،والعم بشك عممي وممنطو عمػى " مطػـ الواقػع الػدولي بكػ مت ي ارتػ "  ،وذلػؾ
عف طريا ن تطـ مف المصرمييف والصنبع واالقتصبدييف واليبنونييف واألكبديمييف والسيبسييف ،الػذيف ينشػطوف
دا

المجتمع األمريكي ،وينتظموف مي منظمبت ذات أبعبد مكرية وايديولوجيػة ،ممػب سػبعدهـ مػي نيػ قصػب

الس ػػتا م ػػي ص ػػيبرة وص ػػنبعة السيبس ػػبت الدا مي ػػة وال برجي ػػة عم ػػى ح ػػد سػ ػوا ه م ص ػػبحت آرائط ػػـ وقنبع ػػبتطـ
ونصبئحطـ ،مدرسة لرجبؿ الدولة ،وعبم أسبسي مي الت ثير عمى مجريبت األحداث والمواقف الدولية.
ػرزت آ ار الكثيػػر مػػنطـ ،كنظريػػبت اسػػتند عميطػػب صػػبنعو الي ػرار األمريكػػي مػػي ص ػػوغ
وعمػػى هػػذا األسػػبس ،تػ ْ

توجطبتطـ السيبسية ،السيمب بعد تنبمي الدور المعرمي مي منبهو السيبسة ال برجية ،بعد نطبية الحرب العبلميػة
الثبنية ،حيث أصبحت د ارسػة الظػبهرة الدوليػة تػولي اهتمبمػبً تجميػع الحيػوؿ المعرميػة ،كميدمػة أسبسػية لتطتيػا
اإلسػػتراتيجيبت ال برجيػػة ،السػػيمب تمػػؾ النظريػػبت التػػي لعتػ ْػت مػػف اللطػػب الن ػػب الفكريػػة  -التكنوقراطيػػة ،دو اًر

أسبسػػيبً مػػي ترشػػيد ومنطجػػة مفطػػوـ اليػػوة مػػي العالقػػبت الدوليػػة ،م صػػبحت هػػذا الن ػػب تمعػػب دور الوسػػيط مػػي
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المحبدثبت رير الرسمية ،لمب يتمتعوف ب مػف صػفبت ش صػية قػبدرة عمػى التفػبوض واإلقنػبع وتيريػب وجطػبت
النظر.
ومػػي هػػذا ال صػػوص ،يعػػد مستشػػبر األمػػف اليػػومي األسػػتا هنػػر كيسػػنجر ،مػػف أهػػـ الن ػػب التػػي لعتػػت هػػذا
الدور ،قت تولي منصب و ازرة ال برجية األمريكية -،ك وؿ يطود يتتوأ هػذا المنصػب -مشػكالً تػذلؾ النمػوذج
أف يمعػػب دور وزيػػر ال برجي ػة األمريكػػي وليػػبـ روجػػرز ،مػػف ػػالؿ
األتػػرز لط ػؤال األش ػ بص ،ميػػد اسػػتطبع ْ
ػدت مػػي الع ػػبـ  7?=7إلػػى إعػػبدة العالقػػبت م ػػع الصػػيف ،وزيػػبرة الػػرئيس
وزيبرت ػ الس ػرية إلػػى بك ػػيف ،التػػي مطػ ْ

نيكسوف لطب ،ك وؿ رئيس أمريكي ييوـ تطكذا زيبرة.

أف يجعػ مػف مجمػس األمػف اليػومي الػذ كػبف
كمب تنبمى دورا – أ كيسنجر -أكثر م كثر ،عندمب استطبع ْ

أف يسػػحب البسػػب مػػف تحػػت و ازرة ال برجيػػة ،ممػػب
يشػ م  ،الركيػزة األسبسػػية مػػي صػػنبعة السيبسػػة ال برجيػػة ،و ْ

دم ػػع وزي ػػر ال برجي ػػة األمريك ػػي إل ػػى االس ػػتيبلة ،وت ػػولي كيس ػػنجر ت ػػديالً عنػ ػ م ػػي الع ػػبـ  ،7?=9بع ػػد أف نج ػػح
ببالضػػطالع مػػي مطمػػة التفػػبوض بش ػ ف الحػػد مػػف األسػػمحة اإلسػػتراتيجية ،ومػػب تم ّ ػػض عنطػػب مػػف اتفبقيػػبت

 ،SALTالتػػي دمعػ ْػت إلػػى مرحمػػة الومػػبؽ الػػدولي عػػبـ  ،7?=8واالنف ػراج مػػي العالقػػبت الدوليػػة تػػيف اليطتػػيف
المتصبرعيف إببف تمؾ المرحمة.

ثانيا -مراكن األبحاث وتروستات األدمغة :
شطدت تداية الستينبت اهتمبمبً رير مستوؽ مي الواليبت المتحدة ،بمراكز األبحبث Think Tank .ويعود هػذا
ْ
االهتمػػبـ ،لحيييػػة موضػػوعية أمرزتطػػب الثػػورة العمميػػة التينيػػة إبػػبف تمػػؾ المرحمػػة  ،والتوج ػ مػػي د ارسػػة الظػػبهرة
الدولية تتحميمطب مف جميع جوانتطب الفكرية والسيبسية واالجتمبعيػة والثيبميػة والنفسػية ،مػب يعنػي إعطػب األولويػة
لمنظرية ،بمب تيدم مف أمكبر ودراسبت و طػط مسػتيتمية ،وتجػبوز ردود األمعػبؿ المببشػرة مػي التعبمػ مػع هػذا
الظبهرة ،واالنتيبؿ بػبلتفكير السيبسػي مػف الحمػوؿ إلػى إيجػبد التػدائ  ،وذلػؾ مػي إطػبر إسػتراتيجية نطبئيػة ،ت ػذ
ب همية استمرار المصبلح الحيوية لمواليبت المتحدة.
 -1مراكن األبحاث:
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ل ػـ يتوقػػف عم ػ هػػذا الم اركػػز ودورهػػب عنػػد تيػػديـ د ارسػػبت وأبحػػبث أكبديميػػة ،إنمػػب أصػػبحت تت صػػص بشػػك
مببشر ببلشؤوف الدولية  ،مف ػالؿ تنػبوؿ المشػبك السيبسػية الطبرئػة ،وتيػديـ الحمػوؿ والتػدائ لطػب ،مػي إطػبر
السيبسة ال برجية كعممية تُدار بطريية العيمنة النبتجة عف التيدـ العممي والتيني ،وذلؾ تتفريغ اإليديولوجيب مػي
الواقع العممي ،ك طوة أولى نحو ح التنبقضبت التي تتعبم معطب السيبسة األمريكيػة ،بطرييػة عمميػة حكيمػة
ومترمجػػة ه م صػػبحت هػػذا الم اركػػز جػػز اً ثبتت ػبً مػػف التنيػػة السيبسػػية العبممػػة مػػي صػػنبعة الي ػ اررات ال برجيػػة؛
وذل ػػؾ تتحميػ ػ المش ػػكالت وتي ػػديـ اإلرش ػػبدات واإلجبب ػػة عم ػػى االستفس ػػبرات الميدم ػػة لط ػػب ،الس ػػيمب المس ػػتجدات
الطبرئة ،التي أصبحت تحتبج أكثر مف أ وقت مضى إلى ربط المعرمة ببلتطتيا.
وتػػزداد أهميػػة م اركػػز األبحػػبث مػػي مجػػبؿ السيبسػػة ال برجيػػة ،كونطػػب الوحيػػدة اليػػبدرة عمػػى ترجمػػة المعمومػػبت،
ػدمت مػي التوقيػت المنبسػب وببلشػك العيالنػي ،السػيمب وأنطػب قػبدرة
وتحويمطب إلى قوة ونفوذ ،صوصػبً إذا مػب ُق ْ

أف تكوف المصدر الرئيس مي وضع طػط السيبسػة ال برجيػة  ،دا ػ تركيبػة النظػبـ
ك زاف كتير لممعمومبتْ ،
السيبسي األمريكي ،اليبئـ عمى الالمركزيػة وتيبسػـ السػمطة وتجبذببتطػب ( كمػب الحظنػب ) ،التػي جعمػت مػف متػدأ

الحرية ،مد الً ل يبب األسس اليبنونية لضبط التمويالت المبلية ذات التوجطبت اإليديولوجية.
 -2تروسػػتبت األدم ػة ( دور العممػػب والمفكػريف واألكػػبديمييف)@ يمكػػف إرجػػبع دور العممػػب واألكػػبديمييف مػػي
صنبعة السيبسة ال برجية ،إلى مراح تبري ية تعود لفترة المؤسسيف األوائػ  ،وتجػ ّذر مفطػوـ ش صػنة السػمطة
م ػػي عيمي ػػة الش ػػعب األمريك ػػي ،حي ػػث ال ييتص ػػر النظ ػػر إل ػػى هػ ػؤال المؤسس ػػيف توص ػػفطـ ش ص ػػيبت سيبس ػػية
وحسب؛ وانمب توصفطـ مفكريف وعممب واقتصبدييف وصيبرمة كببر ،ممب جعمطـ رمو اًز لمشعب األمريكػي ،الػذ
كبف يتوؽ لرمز قو  ،يمتف حول ليحمي ويحبم عمي .
ػفت
تتمورت الحبجة إلى تروستبت األدم ة ،مف عممب ومفكريف وبػبحثيف ،أثنػب األزمػة االقتصػبدية التػي عص ْ

ودمعت الرئيس األمريكي روزممت إلى
أدت إلى الكسبد االقتصبد الكتير،
ْ
ببلواليبت المتحدة عبـ ،7?99التي ْ
االسػػتعبنة بفئػػة مػػف البػػبحثيف واألسػػبتذة الجػػبمعييف ،الػػذيف تتنػوا الرؤيػػة الميتراليػػة لم ػػروج مػػف األزمػػة ،ممػػب ني ػ

البالد إلى نطو اقتصبد أصبح الطوية المميزة لمواليبت المتحدة ،كنموذج عبلمي ،تقمثّ ق ببلرأسمبلية الموجطة.

21

ليػػد أدى إيػػال الجبنػػب المعرمػػي أهميػػة مػػي السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،إلػػى اسػػتي ار واستكشػػبؼ المػػؤثرات
اإليديولوجية واالجتمبعية والنفسية والتبري يػة ،التػي أصػبحت مػع نطبيػة الحػرب العبلميػة الثبنيػة ،مػبعالً أسبسػيبً
مػػي صػػيبرة وصػػنبعة السيبسػػة ال برجيػػة ،صوص ػبً عنػػدمب تتجػػبوز هػػذا المػػؤثرات حػػدود الج راميػػة الطتيعيػػة
لمدولة ،لتتعداا إلى بيية أعضب المجتمع الدولي ،لمعرمة نيب قوت وضعف .
اضطمعت تروستبت األدم ة ،بسد الفجوة تيف عبلـ األمكبر والتطتيا العممي ،عف طريػا توليػد يػبرات جديػدة
ْ
ومتتكػرة مػػي حيػ السيبسػػة ال برجيػػة ،واحػػداث ت ييػرات جذريػػة مػػي المصػػبلح اليوميػػة لمواليػػبت المتحػػدة ،واعػػبدة
تحديد أولويبت وأهداؼ هذا المصبلح ،مف الؿ نشبططب الفكر البحثي ،ممب أدى بشك معمي ومممػوس" إلػى
وضع األسس واليواعد لنيديولوجيب الرأسمبلية األمريكية ،والعم عمى تعميا قدسيتطب عمى المستوى ال ػبرجي"
 ،األمػػر الػػذ نيػ دور هػػذا األدم ػػة مػػف المسػػتوى ريػػر الرسػػمي إلػػى المسػػتوى الرسػػمي؛ مت م ػ العديػػد مػػنطـ
دا

المؤسسبت الرسمية ،وش موا منبصب سيبسية عميب ،مكبف منطـ رج الدولة ،والدتمومبسي ،واالقتصػبد ،

أف تفعػ معمطػب مػي ترسػيي قنبعبتطػب اإليديولوجيػة
واليبنوني ،مشكميف تذلؾ أدوات تنفيذية وتشريعية ،استطبعت ْ

والسيكولوجية ،والت ثير مي سمطة الرئيس والكون رس عمى حد سوا .

ترزت منذ مسينيبت وستينيبت اليرف المنصرـ ،مجموعة مف تروستبت األدم ة ،أمثبؿ تريجنسكي ،وسػتبنمي
ْ

هوممبف ،وهنر كيسنجر ،الذيف جمعتطـ مترة زمنية واحدة ،عمموا اللطب كزمال مي جبمعػة هبرمػبرد ،وتبػبدلوا
المنبصػػب ذاتط ػػب مػػي الوالي ػػبت المتحػػدة ،حي ػػث شػ ػ

ك ػ م ػػف كيسػػنجر وبريجنس ػػكي منصػػب مستش ػػبر األم ػػف

اليومي ،كمب جمعتطـ أيضبً معبنبتطـ الش صية المتشبتطة ،بستب ويالت الحرب العبلمية الثبنية ،وهجرتطـ إلى
الواليػػبت المتحػػدة ،وانحػػدارهـ مػػف أصػػوؿ أوروبيػػة حممػ ْػت عػػدائطب الشػػديد لمشػػيوعية ،حيػػث لعػػب العبمػ الػػديني
واإليديولوجي ،دو اًر ببر اًز مي تتمور مفطوـ الرأسمبلية  -الميترالية مي الواليبت المتحدة.

ُيعد الثنبئي كيسػنجر وبريجنسػكي ،مػف أتػرز العػبمميف مػي م اركػ از ألبحػبث ،واألهػـ تػيف تروسػتبت األدم ػة ،مػي

تحوؿ ببرزة مي تبريي اإلسػتراتيجية األمريكيػة ،التػي
تبريي الواليبت المتحدة المعبصر ،ميد ّ
شك اإلثنبف نيطة ّ
مبزالت ثواتتطب األسبسية -إلى يومنب هذا -تسير تطد مب روج ل هذا الثنبئي.
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آمػػف تريجنسػػكي  -كمػػب كيسػػنجر  -ببلعػػدا الشػػديد لمشػػيوعية ،بسػػتب المعبنػػبة الش صػػية التػػي لحيػ ْػت ب سػرت

وبمدا تولندا ،ممب ترؾ لدي قنبعبت راس ة ،ب ْف محرؾ السيبسة الدولية هو الصراع.

أف أمعبؿ العنف ريػر العبديػة ،التػي اُرتكت ْػت ضػد تولنػدا ،ترك ْػت أثػ اًر كتيػ اًر
وعمى هذا األسبس ،يرى تريجنسكي ّ
أف قػد اًر كتيػ اًر مػف السيبسػة أسبسػ الصػراع ه ميػدمبً
مي تصورات لمعبلـ ،وجعمت أكثػر حسبسػية لحيييػة مفبدهػبّ ،

تػػذلؾ نظػ ػرة جدي ػػدة مػػي السيبس ػػة ال برجي ػػة األمريكي ػػة ،التيػػدـ حػ ػالً لممش ػػكالت الدوليػػة ،بي ػػدر م ػػبهي ردة معػ ػ
لسيكولوجيب ش صية .

يمكف اليوؿ@ لـ ييدـ تريجنسكي حالً لمتنبقضبت التي عبنت منطب السيبسة ال برجية األمريكية مي تعبطيطب مػع
المشػػكالت الدوليػػة ،بيػػدر مػػب اضػػطمع تني ػ الص ػراع مػػف الييػػبدة النبزيػػة -األلمبنيػػة ،إلػػى الييػػبدة ال أرسػػمبلية –
األمريكية ،حيث أبيى عمى مفطومي اليوة والصراع استنبداً لواقعية العالقػبت الدوليػة مػي عصػر األمػـ المتحػدة؛
كمنظمة تيوـ عمى متدأ المسبواة مي السيبدة تيف الدوؿ كتيرهب وص يرهب.
ركػػز تريجنسػػكي عمػػى دور العمػػـ والعممػػب مػػي إحػػداث ت يي ػرات جوهريػػة مػػي العالقػػبت الدوليػػة؛ وتحػػدث عػػف
مجتمع مببعد الصنبعي ،أو مب أسػمبا ت ػ " العصػر التكنػوتروني" اليػبدر عمػى التػ ثير مػي العيػوؿ ثيبميػبً ونفسػيبً
واجتمبعيبً ،مدعب إلى التوازف المتعدد األطراؼ ،إلقبمة نظبـ تحبلفي يتسا ويتنبرـ مع الثيبمة األمريكية ،وبنية
المجتمع الدولي؛ محدداً هػذا التػوازف ببسػتيطبب أوروبػب ال ربيػة واليببػبف والصػيف؛ آ ػذاً بعػيف االعتبػبر ضػرورة
مراقبة ودراسة تتدالت الظبهرة الدولية ،كعممية مت يرة ومتتدلة ومستمرة ومركبة وحركية؛ م تص اًر ذلؾ تنظريت
أف تعبرض المصػبلح
الشطيرة المعرومة تػ"نظرية التيبطع ، " convergence theoryالتي أعتتر مف اللطبّ ،
الدوليػػة ال ينفػػي أتػػداً التيبئطػػب مػػي نيطػػة تحيػػا مصػػبلح جميػػع اليػػوى ،مبلعػػبلـ حسػػب تريجنسػػكي "مدينػػة مضػػطرة

لمتعػػبيش مػػع بعضػػطب ،ولكػػف ال تػػد لطػػب مػػف حػػبكـ ومحكػػوـ " ه تكػػوف ميػ الواليػػبت المتحػػدة هػػي الحػػبكـ ،حيػػث
أف " زعبمة أمريكب ضرورية لفعبلية دورهب العبلمي " .
تحدث تريجنسكي عف أمركة العبلـ  ،و ّ
لذلؾ نبدى تريجنسكي ببلمنظومة التعدديػة مػي النظػبـ الػدولي( الواليػبت المتحػدة  -أوروبػب ال ربيػة  -اليببػبف -
الصػػيف)؛ كمػػب أنتيػػد دور أمريكػػب ككمػػب ح ارسػػة لمػػنظـ الدكتبتوريػػة المفسػػدة ،متحػػدث عػػف أهميػػة هيمنػػة الواليػػبت
المتحػػدة عمػػى العػػبلـ تػػد اً مػػف الجينػػز والديسػػكو والعػػبدات ،وانتطػػب ً ببلسػػيطرة التكنوترونيػػة ،كمػػب نػػبدى بضػػرورة
23

تبعي ػػة الش ػػرؽ األوس ػػط لالس ػػترتيجية األمريكي ػػة ،معتتػ ػ اًر أف الع ػػبلـ الثبل ػػث  -و صوصػ ػبً الشػ ػرؽ األوس ػػط -ه ػػو
أف
الضػػحية المحشػػورة مػػي زاويػػة التػػبريي ،ولػػيس ل ػ إال االرتبػػب بػػبل رب إذا مػػب أراد المحػػبؽ ببلعػػبلـ المتيػػدـ ،و ّ

معركػػة الواليػػبت المتحػػدة األيديولوجيػػة والسيبسػػية حػػوؿ تنميػػة العػػبلـ الثبلػػث ،تتػػدأ تتك ػريس ارتببط ػ اقتصػػبديبً
بعمميػػة االقتصػػبد ال أرسػػمبلي ،وهػػي العممي ػػة التػػي تحتػػبج إلػػى دتمومبسػػية جدي ػػدة ومتطػػورة مػػع تحػػديبت الع ػػبلـ

أف ثػػورة العمػػـ والتكنولوجيػػب ،سػػتتدد النظػػبـ العػبلمي اليػػبئـ عمػػى اليطتيػػة ،لتكػػوف نػواة لنظػػبـ
التكنػوتروني ،معتتػ اًر ّ
عبلمي جديد تيودا اليوة األمريكية ،مكريبً وعمميبً وتينيبً واقتصبديبً ،بمػب يتنبسػب واألبعػبد الجديػدة لالسػتراتيجية

األمريكية.
والى جبنب كيسنجر وبريجنسكي ،يتفا ستبنمي هوممبف مع معبصري  ،مي العدا لمنبزية ،بستب المعبنػبة التػي
عبشطب أيضبً مي مرنسب ،الؿ مترة المنػبمي والطزيمػة أثنػب الحػرب العبلميػة الثبنيػة  ،7?::-7?:1ممػب شػك
لدي ػ قنبعػػبت ارس ػ ة حػػوؿ السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،دعػػب مػػف اللطػػب إلػػى العيالنيػػة مػػي ت ييػػر تنيػػة هػػذا
السيبسية .
وكزمالئ مي الجبمعة  -تريجنسكي وكيسنجر -انطما هوممبف مف ال بص ( المعتيد والمعبنبة و اإليديولوجيب
) إلى العػبـ (مفطػوـ السيبسػة ال برجيػة ) ،إال أنػ ي تمػف عػف سػببيي تتركيػزا أكثػر عمػى دور المجتمػع الػدولي
والمنظومة العبلمية مي العالقبت الدولية وموازيف اليوى؛ واالعتراؼ بمتدأ المنبمسة والتعبوف  ،أ أن يتالقى
مع كيسنجر بمزج مفطومي اليوة والدتمومبسية مي إطبر الشرعية الدولية .
أف هوممبف استعم مصطمح " التنبمس " ممب يعني أن يعطي السيبسػة ال برجيػة طببعػبً أ القيػبً
مع مالحظتنب ّ

مي إطبر األمـ المتحدة ،عمى الؼ تريجنسكي وكيسنجر ،المػذيف اعتتػ ار الصػراع أسبسػبً لتوظيػف الدتمومبسػية
والنظريػة مػػي السيبسػػة ال برجيػةه ممػػب يعنػػي أفّ هوممػػبف ظػ ّ متػ ث اًر بػػبلنظرة الفرنسػػية التػي تعطػػي أهميػػة لػػدور

األمـ المتحدة مي ح المشكالت الدولية.

وعمى قبعدة تيبسـ النفوذ ،يصنف هوممبف الدوؿ إلى ص يرة تببعة ،وأ رى حبميػة لطػذا الػدوؿ ،وهػو مػب أطمػا
عمي بمفطوـ " الطرميػة مػي إطػبر مرونػة النظػبـ الػدولي" ه لػذلؾ شػدد عمػى ضػرورة عػدـ التشػكيؾ ببلدتمومبسػية
أف " التواطؤ أشد طورة مف العدا " .
مف قت األنظمة واإليديولوجيبت ،معتت اًر ّ
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لي ػػد اتفي ػػت دعػ ػوات تروس ػػتبت األدم ػػة ( كيس ػػنجر  -تريجنس ػػكي  -هومم ػػبف ) ،كث ػػبلوث أس ػػس ل ػػدور العمم ػػب
واألكبديمييف منذ مسينيبت وستينيبت اليرف المنصرـ ،عمػى مكػرة قيػبدة وهيمنػة الواليػبت المتحػدة عمػى العػبلـ،
مف الؿ السيطرة عمى الشرؽ األوسط ،ببلررـ مف ا ػتالؼ نظػرتطـ إلػى مفطػوـ اليػوة والدتمومبسػية مػي تعبمػ
السيبسة ال برجية األمريكية مع هذا الشرؽ.
متينمب يؤمف تريجنسكي ببليوة والصراع والسػيطرة األمريكيػة؛ ك سػبس ومحػرؾ لمسيبسػة ال برجيػةُ ،يػولي سػتبنمي
هوممبف أهمية لمدتمومبسية إلى جبنب اليوة ،مع األ ذ ببلمصداقية وعدـ التواطؤ.

وأمػػبـ الػرأييف السػػببييف ،ينفػػرد هنػػر كيسػػنجر تنظػرة بصػػة لمفطػػوـ السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،ميؤكػػد عمػػى
مس ػ لة المػػزج تػػيف اليػػوة والدتمومبسػػية ،مػػي إطػػبر المصػػمحة الذاتيػػة لمواليػػبت المتحػػدة ،ولكػػف دوف األ ػػذ ب يػػة
اعتببرات تتعما ببلمصداقية ،أ أن يولي أهمية لمواقعية الترارمبتية ،دوف األ ذ ببلحيوؽ والمطبلب التبري يػة،
ودوف الت مي  -كممب لزـ األمر – عف النظبـ الدولي مي عصر األمـ المتحدة .
ثالثا  -المؤسسة اإلعالمية ،وصناعة الرأي العام :
لػػـ يتجبه ػ المجتمػػع الػػدولي والمنظمػػبت الدوليػػة ،دور اإلعػػالـ و طورت ػ مػػي السيبسػػة الدوليػػة ،ك حػػد الوسػػبئ
اليبدرة عمى ا تراؽ الحدود الوطنية ،والتد

مي السيبدة الوطنية لمدوؿ ،وذلؾ بسػتب الػدور الكتيػر الػذ لعبػ

ػدثت معػ وسػبئ اإلعػالـ والدعبيػة،
مي السيبسبت ال برجية ،وأثرا مي صنبعة الػ أر العػبـ ،إلػى الحػد الػذ أح ْ
ت ييرات واضحة عمى الصعيد الجيوبوليتيكي.

 -1قواعد القانون الدولي العام ،وواقع اإلعالم األمريكي:
إف حرية اإلعالـ حا إنسبني ،والمحؾ لكبمة الحريبت التي تُك ّػرس األمػـ المتحػدة نفسػطب لػ  ،كعنصػر أسبسػي
ّ
اليمكف االست نب عف امتيبزات  ،وذلؾ ببلسعي لكشف الحيبئا دوف تحبم  ،أو إسب ة الستعمبل كسمطة تعم
عمى نشر المعرمة دوف نوايب تيثة .
ليػػد ُعيػػدت العديػػد مػػف المػػؤتمرات التػػي دعػ ْػت إلػػى ضػػرورة تمتّػػع جميػػع الػػدوؿ بحريػػة التػػدما الحػػر لممعمومػػبت
الميترف ببلحا مي االتصػبؿ  ،ومػف أهػـ هػذا المػؤتمرات عمػى سػتي المثػبؿ ،مػؤتمر همسػنكي لألمػف والتعػبوف
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مػػي أوروبػػب ;=? ،7الػػذ أوصػػى تةعػػداد ميترحػػبت لتسػػطي نشػػر المعمومػػبت بمزيػػد مػػف الحريػػة ،وعمػػى أوسػػع
ضت عف المؤتمر " المجنة الدولية لدراسة مشكالت االتصبؿ "Internationalcommission
نطبؽ ،وقد تم
ْ
for the study of communication problems.التي مف مطبمطب العم عمى إعبدة النظر مػي مفطػوـ

األمف والتعبوف مي اليبرة األوروبية ،صوصبً بعد تعبظـ الصراع اإليديولوجي والحرب النفسية الدعبئية ،وذلؾ
ببلدعوة إلى احتراـ " متدأ حرمة الحدود "  ،Inviolability of frontiers ،وامتنبع الػدوؿ عػف أ معػ يش ّػك
تطديداً ببست داـ اليوة ،بشك مببشر أو ريػر مببشػر ،واالمتنػبع عػف أ مظطػر مػف مظػبهر هػذا اليػوة ل ػرض
تحريض دولة عمى أ رى ،والتد

مي حيوقطب السيبدية  ،كبشػتيبؽ مػف متػدأ سػالمة أ ارضػي الػدوؿ واسػتياللطب

السيبسي ،وعدـ است داـ اليوة أو التطديد ببست دامطب ،المنصوص عميػ مػي ميثػبؽ األمػـ المتحػدة  ،حيػث أ ػذ
هذا المتدأ منحى جديداً يتال ـ وتطور مفطػوـ اليػوة مػي العالقػبت الدوليػة ،الػذ الييتصػر عمػى اليػوة التيميديػة،
ً
الس ػػيمب بع ػػد ت ػػروز تح ػػديبت جدي ػػدة لألم ػػف الي ػػومي والس ػػيبدة اإلقميمي ػػة ،تزامن ػػت م ػػع تن ػػبمي ث ػػورة االتص ػػبالت
والتكنولوجيب ،وتببدؿ المعرمة وتوسيعطب ،وتطور مفطوـ السيبدة ومتدأ عدـ التد

 ،وا تراؽ الحدود التي لـ تعد

مكنطػػب مػػف" ا ت ػراؽ مفطػػوـ السػػيبدة الوطنيػػة ،وتحطػػيـ الجيوبوليتيػػؾ
حػػدوداً ج راميػػة تيميديػػة ،إلػػى الحػػد الػػذ ّ
التيميػػد عتػػر ال ػػزو اإلعالمػػي  -التكنولػػوجي ،كةشػػكبلية لػػـ تتوقػػف عنػػد حػػدود الدولػػة الوطنيػػة وحسػػب ،إنمػػب
تجبوزتطب إلى ا تراؽ دور التنظيـ الدولي المعبصر .
وعم ػػى ػ ػػالؼ ذل ػ ػؾ ،اشػ ػػت مت المؤسس ػػة اإلعالميػػػة مػ ػػي الواليػ ػػبت المتح ػػدة األمريكي ػػة ت ػػدور هػػػبـ مػػػي توجي ػ ػ
المعمومبت المؤثرة مي صنبعة الي اررات دا ميبً و برجيبًه مبلواليبت المتحدة تممؾ أكتر الوكػبالت العبلميػة ،وهػي
وكبلة " اسوشيتد ترس" ،التي تني التيبرير اإل ببرية مف الؿ  8:8مكتببً مي العبلـ ،وعمػى مػدى  8:سػبعة
يومي ػبً ،وتني ػ تيبريرهػػب مػػي  787تمػػداً وب مػػس ل ػػبت ،وتسػػتفيد منطػػب  7=11صػػحيفة ،و ;11محطػػة إذاعيػػة
وتمفزيػػوف ،وتعكػػس مػػي ترامجطػػب ال طػػو األسبس ػػية لمسيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،ومصػػبلح األمػػف الي ػػومي،
سبعدهب عمى ذلؾ ميزة االحتكبر ،ك حػد ميػزات النظػبـ اإلعالمػي األمريكػي ،حيػث يسػيطر مجموعػة قميمػة مػف
أصػػحبب رؤوس األم ػواؿ والشػػركبت العمالقػػة عمػػى صػػنبعة اإلعػػالـ واالتصػػبؿ والتيبنػػة ،ب يػػة التػػرويو لصػػور
نمطية ومواقف مسبية ،تصب مي إطبر الدعبية  ، Propagandaالتي جعمت مف اإلعالـ  -كحا ووسػيمة
لتوسيع المعرمة والتواص  " -مجرد وسيمة يتـ توظيفطب لتترير سموؾ وقنبعبت معينة مف األش بص" .

26

مػػف هػػذا النيطػػة ببلػػذات ،يتواط ػ النظػػبـ السيبسػػي ،وتركيبػػة المجتمػػع األمريكػػي مػػي إطػػبر الحريػػة الفرديػػة التػػي
ضمنطب الدستور؛ عمى آلية صنبعة اليرار األمريكي ،وتوج االستراتيجية األمريكية ،بستب التزاوج ال تيث تيف
المؤسسة اإلعالمية واهتمبمػبت الميتراليػة االقتصػبدية ،التػي لػـ يعػد اإلعػالـ ببلنسػبة لطػب وسػيمة ربحيػة وحسػب،
بيػػدر مػػب أصػػبح أيض ػبً أداة لمت ػ ثير عمػػى المواقػػف السيبسػػية ،وذلػػؾ تتوجيط ػ نحػػو مصػػبلح اليػػوى التػػي تحتكػػر
االقتصبد ،وتدامع عف إيديولوجيبتطب وقنبعبتطب مي توجي االستراتيجية األمريكية.
شػػك اليطػػود أهػػـ اليػػوى والفئػػبت دا ػ التركيبػػة المجتمعيػػة مػػي الواليػػبت المتحػػدة ،مطػػـ يمتمكػػوف ربلتيػػة وسػػبئ
ػبحت جريػدة نيويػورؾ تػبيمز New York Timesمنػذ
اإلعالـ األمريكيةه معمى ستي المثبؿ ال الحصػر ،أص ْ

العبـ  ،7>;7ممكػبً لميطػود األمريكػي أدولػف أوكػس  ، Adolf Ochsالػذ عمػ نبشػ اًر مػي الصػحيفة ذاتطػب،
وعند ومبت ورث عن إدارة الشركة ،زوج اتنت الثر آرثر سػولز ترجػر (  ،) 7?<> - 7>?7وبعػد قيػبـ دولػة
ػروج إلقبمػة تحػبلف مػع االتحػبد
إسرائي ّ ،
تتنت الصحيفة موقفبً شديد الت ييد لمدولة الوليدةه ببلميبت ميد كبنػت ت ّ
السوميبتي ،يجمع إسرائي والنظـ العربية ،لذلؾ كبنت تضػع عمػى صػفحبتطب صػو اًر لمجػرائـ اإلسػرائيمية ،وتنتيػد
وحولطػب
بشدة االحػتالؿ التوسػعي مػي األ ارضػي العربيػة  ،األمػر الػذ أدى إلػى انتشػبرهب مػي كػ أنحػب العػبلـّ ،
مف شركة بسرة إلى أهـ وأكتر الصحف األمريكية والعبلمية.

أف هذا السيبسة ت تي مي إطبر مبيسمى مي السيبسة اإلعالمية تػ " صنبعة اليتوؿ" ،حيػث تيػوـ الوسػيمة
ونرى ّ
اإلعالميػػة بػػبلترويو لمػ أر والػ أر اآل ػػر ،مػػع إعطػػب مسػػبحبت ومػواد ،تحػػبوؿ مػػف اللطػػب إظطػػبر حيبدهػػب ،إال
أنطب تصب مي نطبية المطبؼ مػي هػدمطب الػذ تعمػ مػف أجمػ  ،ضػمف طػة عمػ ممنطجػة لكسػب أكتػر عػدد
مػ ػ ػ ػػف المتػ ػ ػ ػػببعيف ،و مػ ػ ػ ػػا نػ ػ ػ ػػوع مػ ػ ػ ػػف التنمػ ػ ػ ػػيط الثيػ ػ ػ ػػبمي اإلعالمػ ػ ػ ػػيه تبعطػ ػ ػ ػػب أيض ػ ػ ػ ػبً صػ ػ ػ ػػحيفة الواشػ ػ ػ ػػنطف
توسػت Washington post.وتعػد هػبتيف الصػحيفتيف ،مػف أكثػر الصػحف التػي يحػرص عمػى ق ار تطمػب كبػبر
صبنعي اليرار مي الواليبت المتحدة ،ببإلضبمة المتالؾ اليطود صػحيفة النيوزويػؾ  News weekوريرهػب مػف
الوسبئ اإلعالمية األ رىه حيث يسيطروف بشك كبم عمى الشبكبت التمفزيونية األكثػر متببعػة ،واألهػـ مػف
حيث المصدر لألنبب مي الواليػبت المتحػدة والعػبلـ ،مثػ  ، ABC - CBC - NBCويمتمكػوف أيضػبً ربلتيػة
شػػركبت النشػػر العبلميػػة ،مثػ سػػيموف وشبسػػتر Chauster & Simonوتػػبيـ وارنػػر تريػػد كػػروب Time
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 ،Warner tread groupوشػركة ارنػدوـ هػبوس  ، Random Houseوهػي الشػركة األولػى مػي الواليػبت
المتحدة مي مجبؿ الطببعة والنشر والتوزيع.
وم ػػي مج ػػبؿ الس ػػينمب ،تظط ػػر الس ػػيطرة التبم ػػة لميط ػػود دا ػ ػ المجتم ػػع األمريك ػػي ،مط ػػـ يمتمك ػػوف أعظ ػػـ ش ػػركبت
اإلنتػػبج ،كشػػركة والػػت ديزنػػي ،التػػي يممكطػػب اليطػػود ميتش ػ أزنػػبر ،وشػػبكة تبتشػػي سػػتوف ،وتمفزيػػوف ميسػػتب،
وشركة الكوات التي يشترؾ ميطب أكثر مف  81مميوف مشترؾ ،ويمتمؾ اليطود جيرارد ليفيف Gerard Levin
مجموعة تبيـ وارنر اإلعالمية ،التي تعد أكتر شركة تمفزيونية مي العبلـ بعد والت ديزنيه وتعترؼ إسرائي مي
وسػػبئمطب اإلعالميػػة ،بسػػيطرة اليطػػود عمػػى المؤسسػػبت اإلعالميػػة األمريكيػػة ،وتصػػف هػػذا النفػػوذ عمػػى أن ػ قػػد
تجػػبوز مفطػػوـ األقميػػة اليطوديػػة ،ليتعػػداا إلػػى االعت ػراؼ العمنػػي تػػدور المػػوبي اليطػػود والمنظمػػبت الصػػطيونية،
كشريؾ مي إدارة السيبسة األمريكية.
ومي هذا ال صوص يتحدث األدميراؿ تومػبس مػور ،Thomas Merالػرئيس السػبتا لطيئػة األركػبف المشػتركة
م ػػي الج ػػيش األمريك ػػي ،معترمػ ػبً ب ػػبلتحكـ اليط ػػود اإلسػ ػرائيمي م ػػي الوالي ػػبت المتح ػػدة ،وق ػػدرة ه ػػذا التح ػػبلف م ػػي
الحصوؿ عمى أية معمومة قبئالً@ " لـ قأر رئيسبً أمريكيبً أيبً كبف ،يستطيع الوقوؼ توجططـ ،مطـ يحصموف عمى
ػبحت معطػػب امتن ُػع عػػف تػػدويف أ شػي هه ولػػو عّمِػػـ األمريكيػوف مػػدى سػػيطرة هػؤال
كػ مػػب يريػػدوف لدرجػة أصػ ُ
عمى حكومتنب ،لحمموا السالح وثبروا.

أف يي ػػوـ ت ػػدورا م ػػي عممي ػػة ص ػػنبعة اليػ ػرار
والسػ ػؤاؿ ال ػػذ ُيط ػػرح@ إل ػػى أ ح ػػد اس ػػتطبع اإلع ػػالـ األمريك ػػيْ ،

ال ػػبرجي ،ببالسػػتنبد إلػػى مػػبيتومر لدي ػ مػػف معمومػػبت عػػف الشػػعوب والػػدوؿ األ ػػرى ؟ه ومػػب هػػو الػػدور الػػذ

اضطمعت ب هذا الوسبئ مي دمة السيبسة ال برجية األمريكية ،ومي تشكي ال أر العبـ األمريكي والعبلمي.
ْ
 -2صناعة الرأي العام:
قت الحديث عف صنبعة ال أر العبـ ،يجدر التمييز تيف المزاج العػبـ  public moodوالػ أر العػبـ public
 ،opinionمػػبلمزاج العػػبـ@ هػػو مجموعػػة االتجبهػػبت والمشػػبعر العبمػػة ،التػػي تسػػيطر عمػػى جي ػ معػػيف إ از
اليضػػبيب الكتػػرى ،ولػػيس إ از قضػػية معينػػة كمػػب هػػو الحػػبؿ مػػي الػ أر العػػبـ ،مػػبلمزاج العػػبـ ينصػػرؼ إلػػى التوجػ
العبـ لممواطنيف إ از السمطة مي المجبالت ال برجية والدا مية.
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واذا كبنت السيبسة ال برجية هي مف صنع الن بة األمريكيػة ،إال أف هػذا المػزاج يضػع حػدوداً لتمػؾ السيبسػة،
حيث أثتتت وقبئع التبريي األمريكي ،أف الرئيس الذ حػبوؿ معبرضػة المػزاج العػبـ مػي سيبسػت ال برجيػة كػبف
مصيرا الفش .
وربلببً مبيتحدد مفطوـ المػزاج العػبـ ،إ از قضػبيب تػد ّ الواليػبت المتحػدة مػي الشػؤوف الدوليػة (كفكرتػي العبلميػة
واالنعزاليػػة )ه أمػػب الػ أر العػػبـ@ مييتصػػر عمػػى مجموعػػة أ ار محػػددة مػػي متػرة قصػػيرة حػػوؿ موضػػوع محػػدد مػػف

قضبيب الدا

ه ( عمى ستي المثبؿ@ ال أر العبـ حوؿ انضمبـ الواليبت المتحدة لمنظمة األمـ المتحدة ).

وعمى هذا األسبس ،مبلمزاج العبـ ،يت ير عتر مترات زمنية طويمة نستيبً ،قد تمتد عيػد أوعيػديف مػف الػزمف ،أو
مف جي إلى آ ره أمب ال أر العبـ ،مةن يتيمب ضمف مترة زمنية قصيرة ،وأ از قضية محددة .
ليد حظي مفطوـ ال أر العبـ ببلعديد مػف التعػبريف التػي تنبولطػب المؤلفػوف والكتػبب مػي شػتى الجوانػب السيبسػية
أف المتفػػا عميػ تػػيف هػػذا التعػػبريف ،أنػ اتجػػبا جمبعػػة مػػف النػػبس حػػوؿ مشػػكمة أو
واالجتمبعيػػة والنفسػػية؛ إال ّ

حبدثة معينة ،يتكوف عنطب أر اليعموا أر آ ره مطو -مف حيث المتدأ  -ال أر السػبئد تػيف األرمتيػة الواعيػة
مي مترة زمنية معينة ،ببلنسبة ليضية تمس مصبلح األرمتية.
وتعػ ػػد ظػ ػػبهرة ال ػ ػ أر العػ ػػبـ ظػ ػػبهرة مركبػ ػػة ،تتػ ػػدا

ميطػ ػػب مجموعػ ػػة مػ ػػف العوام ػ ػ الم تمفػ ػػة ،تتص ػ ػ تت ػ ػ ثيرات

سػػيكولوجية ،حسػػب طتيعػػة الفػػرد وطتيعػػة الجمبعػػة ،كمػػب تتػػدا

مػػي تكوين ػ  ،مجموعػػة مػػف المػػؤث ارت الثيبميػػة

لممجتمع ،وقيم وسموكيبت .
وتُشك عممية صنبعة وتكويف ال أر العبـ ،مف أ طر مب يواج هذا ال أر  ،حيث يمعب صبنعو اآل ار وتعميتطب
دو اًر رئيسيبً مي وضع المعمومبت ومنطجتطب ،بمب يتنبسب وأهداؼ مرسومة لينبعبت وأحكػبـ مسػبية؛ ممػب يجعػ

ضػ ِػمن ُ الدسػػتور األمريكػػي ،سػػالحبً ذ حػػديف ،إذا مػػب أُسػػيئ اسػػتعمبؿ هػػذا الحريػػة،
مػػف الحريػػة كمتػػدأ أسبسػػي ق
السػػيمب مػػع تحػ ّػوؿ صػػنبعة اآل ار وتكػػويف الػ أر العػػبـ إلػػى حرمػػة تػػدار مػػف اليمػػة؛ بعيػػداً عػػف اليبعػػدة الشػػعتية،
أف ُيمبرس عميطب ت ثيرات عديدة ،ممب يطػدد مفطػوـ الديميراطيػة ،التػي
التي ربلببً مب ُيطمب منطب إتدا ال أر بعد ْ
أف هػػذا الممبرسػػة ال تعنػػي أتػػداً تطتيػػا الديميراطيػػة،
وا ْف اعترمػ ْػت لم ػ أر العػػبـ بممبرسػػة السػػمطة السيبسػػية؛ إال ّ
ألف األ يرة هي الحكـ الشعتي وليس التعتير الشعتي ،وهو مبينطتا عمى ال أر العبـ األمريكي ،الذ ييتصر
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دورا كحكػػـ لمػػب هػػو مطػػروح أمبمػ مػػف يػػبرات محػػددة ،بموجػػب السيبسػػة التػػي يضػػع محػػدداتطب صػػبنعو الػ أر
أف ُيعمػػف عػػف أري ػ مػػي سيبسػػة
العػػبـه مبالنت ببػػبت الرئبسػػية  -عمػػى سػػتي المثػػبؿ  -تتػػيح لمنب ػػب األمريكػػيْ ،
الػرئيس كػ أربػػع سػػنوات ،كمػػب ت ولػ االنت ببػػبت التشػريعية ،حػػا إتػػدا الػ أر مػػي أعضػػب السػػمطة التشػريعية،

ميتدو المواطف األمريكي مي حبلة ت هب دائـ لالنت بببت ك سنتيف تيريببً.
ويظطػػر الػرئيس كمنفػػذ لمسيبسػػة ال برجيػػة بشػػكمطب النطػػبئي ،مػػف ػػالؿ حرصػ مػػي توجيػ الرسػػبئ وال طببػػبت
لألمة والكون رس ،لمعرمة مدى تجبوب ال أر العبـ مع سيبسػت  ،وهػذا عمػة مػف عمػ السيبسػة األمريكيػة ،التػي
ويصػػنع تطػػب الػ أر العػػبـ ،عػػف طريػػا "وسػػبئ اإلعػػالـ التػػي تعطػػي
نتجػػت بسػػتب اآلليػػبت والطػػرؽ التػػي ُييػػبس ُ

صػػورة مشػػوهة عػػف حيييػػة العيػ األمريكػػي"  ،أو عػػف طريػػا تيػػبرير ومػػروع مكبتػػب مؤسسػػة الرئبسػػة( كمػػب مػ ّػر

معنب)ه

تطذا المعنى ،تصبح العالقة تيف الػ أر العػبـ واإلعػالـ ،أحػد أهػـ الوسػبئ المػؤثرة مػي صػنبعة اليػرار األمريكػي
أف ه ػػذا الوس ػػيمة أثتت ػ ْػت دوره ػػب م ػػي تثتي ػػت دع ػػبئـ السيبس ػػة ال برجي ػػة ،م ػػف ػػالؿ
دا ميػ ػبً و برجيػ ػبً ،الس ػػيمب و ّ
ممبرسبتطب اإلعالميػة الممنطجػة ،صوصػبً عمػى الصػعيد الػدولي  ،ومػي إطػبر محػدد إلسػتراتيجية ثبتتػة ،ت ػدـ

قنبعبت ومرجعيبت راس ة لمبلكي هذا الوسبئ  ،وتوجطبتطـ الفكرية والسيبسية.
ليد أصبحت وسبئ اإلعالـ األمريكيػة ومروعطػب مػي العػبلـ ،الوسػيمة األكثػر قػوة مػي العػبلـ ،مػف ػالؿ شػركبت
إعالميػػة ودعبئي ػػة عمالق ػػة ،قػػبدرة عم ػػى ص ػػنبعة وتكػػويف الػ ػرأييف األمريك ػػي والعػػبلمي ،والمش ػػبركة الفبعم ػػة م ػػي
العممية السيبسية دا ميبً ،ورسـ صورة لطذا السيبسػة ،ببلطرييػة التػي يريػدهب أصػحبب الوسػبئ اإلعالميػة ،عمػى
الصعيد ال برجي  ،بحيث أصبحت أداة لمتفبوض مع الدوؿ ،مػف ػالؿ مبيسػمى بسيبسػة الطمػس الدتمومبسػي
 ،Whispers diplomacyوذلػؾ تتوجيػ رسػبئ ريػر مببشػرة عتػر هػذا الوسػبئ  ،والتعتيػر مػف اللطػب عػف
الموقف الدولي لمواليبت المتحدة ،إ از مشكمة مف المشبك .
لعتت وسبئ اإلعالـ والدعبية مي الواليبت المتحدة األمريكية ،دو اًر طي اًر مي تعميب ال أر العػبـ
تطذا المعنىْ ،
األمريكػػي ،بمػػب يحيػػا مصػػبلح وتوجطػػبت اإلدارة األمريكيػػة ومػػف و ار هػػبه ومػػي هػػذا ال صػػوص ،ينتيػػد " نعػػوـ
تشومسكي" ،الػدور السيبسػي ل ػ " حفنػة مػف أقويػب رجػبؿ الحكػـ والمػبؿ واإلعػالـ ،الػذيف تطمطػـ ببلدرجػة األولػى
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مصبلحطـ ،التي تتيدـ مصبلح الشعب األمريكي"  ،مػف ػالؿ تحديػد وتيييػد الػ أر العػبـ األمريكػي ،بمػب يتوامػا
وتوجطبتطـ.
ويت كد أر تشومسكي مف النبحية الدستورية ،مبلرئيس يستمد سيبست مف صورة ال أر العبـ عف طريا وسػبئ
اإلعالـ ،والحبؿ ذات ينطتا عمى أعضب الكون رس ،الذيف اليمكف النظػر إلػى آ ار هػـ كصػورة حييييػة تعكػس
أف الدسػتور األمريكػي يعطػي جميػع الواليػبت  -أيػبً كػبف عػدد
ال أر العبـ الذ يمثمون  ،لستب دستور مػؤدااّ ،

أف تتمثػ بش صػػيف مػػي مجمػػس الشػػيوخ ،األمػػر الػػذ يحػػوؿ دوف وصػػوؿ التعتيػػر الفعمػػي
سػػكبنطب – الحػا مػػي ْ
لم أر العبـ " ،مينيمب مف قوة دمع لطذا السيبسة إلى قوة تعطي لطب" .

إف مطػػـ طتيعػػة ال ػ أر العػػبـ ،هػػي مس ػ لة مػػي ربيػػة األهميػػة ،كمػػب أنطػػب عمميػػة مػػي ربيػػة الصػػعوبة ،مػػبألمراد ال
ّ

يعتػػروف  -حسػػب النظػػبـ األمريكػػي  -عػػف رأيطػػـ تػػدوف طمػػب مػػف الجطػػبت الرسػػمية ،ممػػب يجع ػ مػػف عمميػػة
صنبعة هذا ال أر  ،مجرد مس لة تينية ومنية ،ت ضع لمعػبيير ربلبػبً مػب تكػوف لصػبلح الجطػبت التػي تطمػب مػف
األمػ ػراد آ ار ه ػػـه األم ػػر ال ػػذ يجعػ ػ م ػػف عممي ػػة المش ػػبركة ري ػػر المببشػ ػرة م ػػي السيبس ػػة ال برجي ػػة ،تنػ ػ ى ع ػػف
األهداؼ الوطنية األمريكية ،كمب تن ى عف قنبعبت وآ ار الشعب األمريكي ،إ از قضية تمػس مصػبلح بالدهػـ،
متصػػبح مكبنػػة وسػػمعة ومبػػبد الواليػػبت المتحػػدة ،مرهونػػة بػ ار وسػػيكولوجيبت وقنبعػػبت وايػػديولوجيبت مػػبلكي
المؤسسػػبت اإلعالميػػة وشػػركبتطب العمالقػػة؛ التػػي ربلبػبً مبتجػػد مػػي عالقبتطػػب مػػع دولػػة مػػب ،حبلػػة توامييػػة وعمميػػة
تعبيش متببدؿ.
رابعا -المجمع الصناعي العسكري : Military Industrial complex
كبف أوؿ ظطور لطذا المصطمح عمى يد الرئيس األمريكي داويت إيزنطبور ،الذ ح ّذر مي طبب الوداع تدايػة
العػػبـ  7?<7مػػف العالقػػة ال طي ػرة تػػيف اليبعػػدة الصػػنبعية مػػي الػػبالد ،التػػي تتكػػوف مػػف مػػبلكي الصػػنبعبت
الحربية ،وبيف المؤسسة العسكرية ( التنتبروف) وأصػحبب السػمطة مػي مجػبؿ اإلنفػبؽ العسػكر ه معمػى سػتي
المثػبؿ ،تحتػ

شػركبت لوكطيػد مػبرتف  Lockheed Martinوبيونػغ  Boeingونػورث رػروب ررومػبف

 ،North group Grummanالمراتب الثالث األولى عبلميبً مف حجـ سوؽ السالح العبلمي اإلجمبلي ،وقد
تمػػغ عػػدد العػػبمميف مػػي مجػػبؿ الصػػنبعبت المتعميػػة ببلػػدمبع ،حتػػى ثمبنينيػػبت اليػػرف المنصػػرـ ،تنحػػو  9ماليػػيف
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ش ػ ص متػػوزعيف تػػيف اإلنتػػبج و ػػدمبت البحػػث والتطػػوير ،ييبتم ػ ; %8مػػف المطندسػػيف والعممػػب األم ػريكييف
العبمميف و ازرة الدمبع  ،حيث تمتيي مصبلح مػبلكي شػركبت اإلنتػبج الحربػي وال ػدمبت العسػكرية – كمؤسسػبت
رير حكومية  -مع متنفذيف مي التنتبروف وأعضب مي الكون رس ،الذيف يمتمكػوف اليػدرة عمػى توجيػ السيبسػة
النيدية وتشريعطب ،األمر الذ ي ما ت لفبً تيف المصبلح ال بصة والمؤسسػبت الرسػمية العسػكرية والتشػريعية ،و
يترؾ تداعيبت طيرة لمتحكـ ببليرار السيبسي األمريكي.
وعم ػػى ه ػػذا األس ػػبس ،س ػػنتنبوؿ دور المجم ػػع الص ػػنبعي العس ػػكر  ،ودور ش ػػركبت اإلنت ػػبج العس ػػكر الدولي ػػة
ال بصة ،مي صنبعة السيبسة ال برجيػة األمريكيػة ،وتوصػيف التكييػف اليػبنوني لطػب مػي ضػو اليػبنوف الػدولي
العبـ.
 -1الصناعة العسكرية والسياسة الخارجية األمريكية:
منذ ال طبب التحذير لمرئيس األمريكي أيزنطبور عػبـ  ،7?<7والحكومػبت األمريكيػة المتعبقبػة ،تضػفي عمػى
عالقتطػػب مػػع المجمػػع الصػػنبعي العسػػكر  ،نوعػبً مػػف السػرية والتكػػتـ ،لعػػدـ ثيػػة المػواطنيف األمػريكييف بشػػركبت
التصنيع ال بصة ،وتعود هذا الثيبمة ألسببب تبري ية ،بستب دورهب ببلكسبد االقتصبد الذ أصػبب الواليػبت
المتحدة مي العبـ 7?98ه تزامف ذلػؾ مػع دعػوات روزممػت تتعزيػز دور اليطػبع الحكػومي ،ببالسػتعبنة ببليطػبع
أف ظروؼ الحرب العبلمية الثبنية،
ال بص ،و ما عالقة تكبمئية تينطمب ،بحيث يحمي ك منطمب اآل ره رير ّ

أدت إلػػى اسػػتتداؿ المؤسسػػبت
وحمػػبس روزممػػت مػػي االنتصػػبر ،ومػػب تركتػ هػػذا الحػػرب مػػف سػػبئر اقتصػػبديةْ ،

الرسمية ( الديميراطية ) بمؤسسبت رأس المبؿ ال بص.

وهك ػػذا ،مي ػػد أدى الت ازي ػػد الكتي ػػر م ػػي حج ػػـ االس ػػتثمبرات المبلي ػػة لش ػػركبت اإلنت ػػبج العس ػػكر  ،وترابطط ػػب الوثي ػػا
بػبإلدارة األمريكيػػة ،إلػػى ممبرسػػة نفػوذ واسػػع دا ػ المؤسسػػة الرسػمية ،والتػػد

بسيبسػػبتطب الدا ميػػة وال برجيػػة،

مكػف المجمػع الصػنبعي العسػكر مػف الت م ػ والضػ ط عمػى هػذا المؤسسػبت ،مػي سػتي تمريػر صػػفيبت
ممػب ّ
ش ار األسمحة ،ورمع ميزانية الدمبع األمريكية.
والس ػؤاؿ األهػػـ الػػذ ُيطػػرح@ مػػبهو موقػػع السيبس ػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،مػػي ظ ػ سػػيطرة المجمػػع الص ػػنبعي

آؿ التصػػور األصػػمي لمفطػػوـ األمػػف اليػػومي األمريكػػي ،مػػي مواجطػػة دوامػػع ال ػربح لمشػػركبت
العسػػكر ؟ه وأيػػف ق
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العمالقػػة ال بصػػة ومصػػبلح ميبوليطػػب ومتعبقػػديطب العسػػكرييف ،ومػػب ت فيػ هػػذا الػػدوامع مػػف مفيػػبت إيديولوجيػػة،
أمرزت تزاوجبً تيثبً تيف المبؿ والسمطة ،كثنبئية يت سس عميطب المجمع الصنبعي العسكر .
يجيب عمى هذا السؤاؿ الببحث األمريكي جيمس ليد تيتر  James led betterمي كتبب " نفوذ المترر ل
أف ال طػػر الػػذ تحػػدث عنػ إيزنطػػبور ،لػػيس الميصػػود بػ وقػػف
 ،"Unwarranted influenceموضػػحبً ّ

أف يكػػوف متالئمػبً ومتنبسػػببً مػػع مسػػتجدات الحػػرب
عمميػػبت اإلنفػػبؽ العسػػكر  ،بيػػدر مػػب يريػػد مػػف هػػذا األنفػػبؽْ ،

الببردة ،صوصبً بعد العبـ .7?<7

ويفػػرؽ " ليػػد تيتػػر" تػػيف مؤسسػػة عسػػكرية قػػبدرة عمػػى حمبيػػة الديميراطيػػة األمريكيػػة ،وأ ػػرى تطػػدد الحريػػة مػػي
ريػر قنبعبتػ مػي
جميع أنحب العبلـ ،صوصبً و ّ
أف إيزنطػبور مػي سػنوات األ يػرة مػي التيػت األتػيض ،كػبف قػد ّ
جدوى األسمحة النووية ،وأصبح مؤمنبً بضرورة الحد مف ترسبنتطب.

أصبحت متزامنة مع مكرة تجػبرة الحػرب ،التػي تعػود
أف عببرة المجمع الصنبعي العسكر ،
ْ
ويرى " ليد تيتر " ّ

بػػبلربح لتجػػبر السػػالح والميػػبوليف العسػػكرييف ،أولئػػؾ الػػذيف يػػرى مػػيطـ أيزنطػػبور ،أنطػػـ مجموعػػة مػػف األشػ بص
الذيف" يشجعوف ويطيموف الحروب لتحييا أرببح أكثر "ه األمػر الػذ دمػع توسػبئ اإلعػالـ التػي تتفػا وأهػداؼ
أصحبب شركبت التصنيع العسكر

إلى مطبجمة أيزنطبور ،ووصف طبب ب ن

طبب سيبسػي لمتػ ثير عمػى

إدارة الرئيس الميت .
وعمي  ،سنتنبوؿ التكيف اليبنوني لطذا الشركبت العسكرية الدولية ال بصػة ،التػي تشػك العمػود الفيػر لممجمػع
الصػػنبعي العسػػكر  ،محػػبوليف تحديػػد مشػػروعية عممطػػب مػػي إطػػبر اليػػبنوف الػػدولي العػػبـ ،والتفريػػا تينطػػب وبػػيف
المرتزقة ،وأهمية ذلؾ مي تحديد عييدة االستراتيجية األمريكية .
 -2التكيف القانوني لشركات اإلنتاج العسكري:
أدى ظطور مكػرة المجمػع الصػنبعي العسػكر إلػى حيػز النيػبش ،وتنػبمي دور شػركبت اإلنتػبج العسػكر  ،التػي
ػدت مػػف رحػػـ المجمػػع الصػػنبعي العسػػكر  ،إلػػى إعػػبدة النظػػر تتمػػؾ الشػػركبت التػػي تيػػدـ ال ػػدمبت العسػػكرية
ولػ ْ

األمنية ال بصة ،السيمب وأنطب مػف وجطػة النظػر اليبنونيػةُ ،ينظػر إليطػب كشػركبت تجبريػة مسػجمة ،وذات هيبكػ
تنظيميػػة هػػدمطب الػربح ،كػػدامع أسػػبس لييبمطػػب ،دوف أفْ يكػػوف لطػػب  -مػػف حيػػث المتػػدأ  -ربيػػبت سيبسػػيةه ولكػػف
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المشكمة تظطر مي أدا هذا الشركبت ،كونطب تعم مي أشد حػبالت الحػرب طػورة ،ممػب يجعمطػب عمػى اتصػبؿ
مببشر ببلمػدنييف الػذيف تحمػيطـ اتفبقيػبت جنيػف األربعػة لعػبـ ? ،7?:والتروتوكػوالف اإلضػبميبف لعػبـ ==?7ه
أمب الدوؿ مةنطب تمج إلى هذا الشػركبت بسػتب العجػز مػي اإلمكبنيػبت العسػكرية مػف أسػمحة وذ يػرة  ،وهػو مػب
ال ينطتا عمى حبلة الواليبت المتحدة األمريكية ،كيوة اقتصبدية وعسكرية عظمى.
ل ػػـ تتط ػػرؽ االتفبقي ػػبت الدولي ػػة ،لتكيي ػػف الوض ػػع الي ػػبنوني لمش ػػركبت العس ػػكرية واألمني ػػة الدولي ػػة ،ويع ػػود ذل ػػؾ
ألسػػببب عديػػدة ،منطػػب حداثػػة الظػػبهرة قيبس ػبً ببلعديػػد مػػف الحػػبالت العرميػػة التػػي أقرهػػب وقوننطػػب اليػػبنوف الػػدولي
العبـه أمب الفي الدولي ،ميد انيسـ مي ش نطب إلى رأييف:
الرأي األول  -مؤيد @ وييف و ار ا أصحبب تمؾ الشػركبت والعػبمموف ميطػب ،ويؤيػدوف حجػتطـ ب نػ المػرؽ تينطػب
ظـ عممطػػب مػػي الواليػػبت المتحػػدة ذاتطػػب،
وبػػيف أيػػة شػػركة عبممػػة مػػي المجػػبؿ االقتصػػبد  ،تػػدلي وجػػود قػوانيف تػػن ّ
سوا عمى صعيد اليوانيف الفيدرالية أو قوانيف بعض الواليبت ،ويفرؽ أصحبب هذا الػ أر تينطػب وبػيف المرتزقػة،
ألنطػػب  -عمػػى حػػد قنبعػػبتطـ  -تحػػبرب إلػػى جبنػػب الحكومػػبت الشػػرعية ذات السػػيبدة ،ببالسػػتنبد إلػػى مػػب أقػ ّػرا
اليػػبنوف الػػدولي العػػبـ ،ومػػف الحػػا مسػػبعدة الػػدوؿ التػػي تتعػػرض لمعػػدواف ببليتػػبؿ إلػػى جبنػػب الي ػوات العسػػكرية
النظبمية؛ استنبداً لنص المبدة  ;7مف ميثبؽ األمـ المتحدة ،وحبلة األمف الجمبعي.
الػػػرأي الثػػػاني -معػػػارض@ ويػػذهب أنص ػػبر ه ػػذا ال ػ أر إل ػػى عػػدـ مش ػػروعية هػػذا الش ػػركبت مػػف حي ػػث نشػ ػ تطب
أف وجودهب يطدد السمـ واألمف الدولييف ،ألف آليػة عممطػب ،ظػبهرة تعػود إلػى
ووجودهب؛ واعتببر أمرادهب مرتزقة ،و ّ

أف مػف تػديطيبت
عصور مبقت الجيوش النظبميةه ويؤكد أصحبب هذا ال أر وجطة نظػرهـ ،ببلحجػة التػي تػرى ّ
قيػػبـ الدولػػة الحديثػػة هػػو تشػػكي الجيػػوش النظبميػػة ،ومػػع ذلػػؾ ميػػد اسػػتمر معطػػب اسػػت داـ المرتزقػػة ،سػوا أثنػػب

الن ازعػبت ذات الطػببع الػدولي ،أو وقػػت السػػمـ لتنفيػذ أعمػػبؿ إرهبتيػة ،أو ليمػػب نظػػبـ معػيف ،أو السػػت دامطـ مػػي
المنبطا السب نة مف العبلـ ،لمحصوؿ عمى مزايب ش صية ،حيث يشك المجو إليطـ بمثببة حػرب ريػر معمنػة
 ،ويتـ است دامطـ عمى شك جمبعبت ضػبرطة ،وبتمويػ مػبلي يتجػبوز بكثيػر مبتتيبضػبا الجيػوش النظبميػة،
ب ية تحييا ربيبت سيبسية.
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ليد أصدرت الجمعية العبمة لألمـ المتحػدة ،ومجمػس األمػف الػدولي ،والمجمػس االقتصػبد واالجتمػبعي بػبألمـ
اعتترت ممبرسة وآليبت االرتزاؽ ،أعمبؿ تطدد السمـ واألمف الدولييف.
المتحدة ،العديد مف الي اررات التي
ْ
ػرت الجمعيػة العبمػة
و ررـ ِق قدـ ظبهرة االرتزاؽ ،إال أنػ لػـ ُيوضػع لطػب تعريػف إال مػي العػبـ ==? ،7كمػب اعتت ْ

إف إرسػػبؿ المرتػػزؽ
لألمػػـ المتحػػدة مػػي قرارهػػب رقػػـ ? 897تػػبريي  7?<:/78/7:ال ػػبص تتعريػػف العػػدواف ّ ،
لمييػػبـ ب عمػػبؿ عنػػف عم ػالً مػػف أعمػػبؿ العػػدوافه ولػػـ تتطػػرؽ الجمعيػػة العبمػػة لألمػػـ المتحػػدة إلػػى التفريػػا تػػيف

المرتزقة ،وبيف المتعبقديف مع شركبت اإلنتبج العسكر واألمني ،ببلررـ مف التدا

والتشبب والتمبث مي أدا

وآليبت ودوامع الربح المبد لدى ك مف المرتزقة ،والمتعبقديف العسكرييف مع هذا الشركبت.
وحتػػى نتوصػ إلػػى التوصػػيف اليػػبنوني لطػػذا الشػػركبت وآليػػبت عممطػػب مػػي أطػػبر مبػػبد وقواعػػد اليػػبنوف الػػدولي
العػػبـ ،وص ػوالً لتفرييطػػب وميبرنتطػػب مػػع أعمػػبؿ المرتزقػػة ،ومػػف ثػػـ الحكػػـ عمػػى مشػػروعيتطب ،كوسػػيمة مػػف وسػػبئ
االستراتيجية األمريكية ،ال تػد لنػب مػف توضػيح م ارحػ عمميػة التعبقػد مػع هػذا الشػركبت ،مػي الواليػبت المتحػدة
األمريكية ،والتي قسمنبهب إلى أربعة مراح رئيسية:
المرحمػػػة األولػػػ  :وتتػػدأ تتكميػػف التنتػػبروف إلحػػدى شػػركبت اإلنتػػبج العسػػكر العمالقػػة ،أو شػػركبت الحمبيػػة
األمنية تتنفيذ مطمبت معينة ،حيث تيوـ جطبت مي التنتبروف  -ربلببً مب يكوف لطب أسطـ مػي هػذا الشػركبت –
ببلتعبقد مع شركبت معينة.
وتعد هذا المرحمة مف أهـ الم ارحػ  ،عمػى اعتبػبر أنطػب تتضػمف رؤيػة التنتػبروف مػي السيبسػة ال برجيػة ،ودوامػع
عممية التعبقد وا تيبر الشركة المنبسػبة ،مػال يػتـ التعبقػد إال مػع شػركبت تتفػا وقنبعػبت الض ّػبب المتنفػذيف مػي
التنتبروف ورؤيتطـ السيبسية.
المرحمة الثانية :حيث تيوـ شركة اإلنتبج العسكر  ،أو شركة الحمبية ال بصة ،التي تعبقدت مػع التنتػبروف،
لمتعبقػد مػػع شػػركبت أصػ ر ( تعبقػد مػػف البػػبطف ) ،متيػػوـ هػذا الشػػركبت تتجنيػػد أمػراد ربلبػبً مػػب يكونػوا جػػبهميف
لمشركة األسبسية المتعبقدة مع التنتبروف ،وربلببً مبتكوف الشركة األ يرة رير مسجمة.
المرحمػػة الثالث ػة :ويػػتـ مػػي هػػذا المرحمػػة تسػػميـ األمػراد الػػذيف تػػـ التعبقػػد معطػػـ مػػي الشػػركة ريػػر المسػػجمة ،إلػػى
شركة مسجمة رسميبً  ،ليتـ بعد ذلؾ كتببة العيد تيف هذا الشركة الجديػدة والشػ ص الػذ قوق قػع عميػ اال تيػبر،
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دوف معرمت بمضموف العيد ،الذ يتضمف تنوداً أسبسية ،منطب الت مي عف حي مي الحيبة والتػ ميف والمعػبش،
وتعتتر هذا العيود عيوداً سرية ،اليجوز االطالع عميطب ،ألنطب مف أسرار هذا الشركبت.
المرحمة الرابعة واألخيرة  :ويػتـ ميطػب نيػ المتعبقػديف إلػى أمػبكف عممطػـ عػف طريػا التعبقػد مػع شػركة أ ػرى ،
حيث تيوـ األ يرة بعممية توزيعطـ ،وتحديػد أعمػبلطـ ،وتكمػيفطـ ببلمطػبـ الموكمػة إلػيطـ ،مػف أعمػبؿ عسػكرية ،أو
منية ،أو أمنية.
وعمػػى هػػذا األسػػبس ،ومػػف ػػالؿ النظػػر إلػػى م ارح ػ التعبقػػد ،نالح ػ مػػدى التطػػبتا تػػيف آليػػة عم ػ الشػػركبت
العسكرية واألمنية ال بصة ،وبيف أعمبؿ المرتزقة ،ممب يجع هذا الشػركبت الػذراع والذريعػة لممجمػع الصػنبعي
العسكر مي صنبعة السيبسة ال برجية األمريكية ،حيث تُظطر ممبرسػة هػذا السيبسػة ،م بلفتطػب ألبسػط قواعػد

اليػػبنوف الػػدولي العػػبـ ،السػػيمب مػػب تعمػػا منطػػب بمتػػدأ عػػدـ التػػد

مػػي الشػػؤوف الدا ميػػة لمػػدوؿ ،واألهػػـ مػػف ذلػػؾ

تعبرضػػطب مػػع الػػدور المنػػو بػػبألمـ المتحػػدة مػػي تطتيػػا اآلليػػبت اليبنونيػػة لنظػػبـ األمػػف الجمػػبعي؛ اليػػبئـ عمػػى
تعبوف وتفبهـ الدوؿ األقوى واألقدر عمى حف السمـ واألمف الدولييف.
وهكػػذا تصػػبح ممبرسػػبت هػػذا الشػػركبت ،أمػػبـ اسػػتحيبقبت تتعمػػا ببلمسػػب لة الجنبئيػػة ،كج ػرائـ ذات ا تصػػبص
عبلمي ،كونطب أعمبؿ ػبرج الشػرعية الدوليػة واليػبنوف الػدولي العػبـه وهػو مبيضػع المجمػع الصػنبعي العسػكر
ومشرعف لطذا الشركبت  -أمبـ العديد مف األسئمة ،لتحديػد مبهيػة
مي الواليبت المتحدة  -كراع ومنتو ومصدر
ْ
أدوات السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،ومػػدى تعتيرهػػب عػػف العييػػدة العسػػكرية األمريكيػػة ،ومػػدى التزامطػػب بمبػػبد

وقواعد اليبنوف الدولي العبـ.
خامسا -األح ان السياسية:
تتموضػػع األحػزاب السيبسػػية  -كمؤسسػػبت إيديولوجيػػة  -تػػدرجبت متفبوتػػة مػػي ت ثيرهػػب مػػي السيبسػػة ال برجيػػة،
ّ
وميبً لتعددهب دا

التركيبة السيبسية ،ودرجة انضببططب ،وهيكمتطب ،ووظيفتطبه مكممب ازدادت األرمتية الترلمبنية

لمحػػزب السيبسػػي ،ازداد معطػػب ت ثيرهػػب مػػي التعبم ػ الػػدوليه لػػذلؾ ي ػػذ النظػػبـ الرئبسػػي مػػي الواليػػبت المتحػػدة،
نموذجػ ػبً بصػ ػبً ت ػػيف ال ػػنظـ السيبس ػػية ،حي ػػث تنحص ػػر العممي ػػة الديميراطي ػػة ،ت ػػيف حػ ػزبيف( الح ػػزب الجمط ػػور
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والحػػزب الػػديميراطي ) الثبلػػث لطمػػب تيريب ػبً ،يطيمنػػبف عمػػى السػػمطتيف التنفيذيػػة والتشػريعية ،مػػي تيبسػػـ واسػػتئثبر
شديديف لمسمطة ،ك عمى حسبب اآل ر.
منذ نطبية الحرب العبلمية الثبنية ،اتفا الحزببف الجمطور والديميراطي عمى سيبسة برجية واحدةه أمػب عمػى
الص ػػعيد ال ػػدا مي ،م ػػةف النظ ػػبـ السيبس ػػي األمريك ػػي ،يي ػػوـ م ػػف النبحي ػػة العممي ػػة ،عم ػػى أكثري ػػة حبكم ػػة وأقمي ػػة
معبرضة.
أف ستب هذا الطيمنة ،واقتصبر مفطوـ التعددية عمى حزبيف ،إنمب يعود ألسببب تبري ية ،يمكف إرجبعطب
ونرى ّ

إلػػى م ارحػ ت سػػيس الجمطوريػػة ،واقػرار الدسػػتور األمريكػػي مػػي العػػبـ=>=7ه حيػػث كػػبف االهتمػػبـ منصػػببً عمػػى
مس ػ لة الحفػػبا عمػػى االتحػػبد الفيػػدرالي والفص ػ تػػيف السػػمطبت ،ببإلضػػبمة إلػػى الفمسػػفبت التػػي كبنػػت تسػػود
المجتمػػع األمريكػػي حينػػذاؾ ،التػػي كبنػػت تركػػز عمػػى الفػػرز الطبيػػي والعنصػػر  ،وتحػػوؿ دوف مشػػبركة النسػػب
والممونيف ،واقتصػبر المشػبركة السيبسػية عمػى أصػحبب الممتمكػبت مػف الػذكوره لػذلؾ ميػد ظمػت مسػ لة الحفػبا
عمػػى االتحػػبد ،المصػػمحة المتفوقػػة العميػػب لػػدى المؤسسػػيف األوائ ػ  ،وهػػو مػػب انعكػػس بشػػك واضػػح عمػػى مفطػػوـ
الديميراطية األمريكية ،مبلحرب األهمية التي بضطب الرئيس األمريكي أتراهبـ لنكولف لمت مص مف الرؽ ،كبنت
روج ل الشػمبليوف لتتريػر
ت في و ار هب أيضبً ،إيمبن العميا بحتمية االتحبد ،أكثر مف جوانتطب األ القية التي ّ
الحرب ضػد الجنػوبييف ،ومػي ذلػؾ ييػوؿ لنكػولف@ " إف أسػمى هػدؼ لػي مػي هػذا النضػبؿ هػو إنيػبذ اإلتحػبد ،ال
إل ب نظبـ الرؽ أو بيبؤا  ،ولو كبف مي وسعي أف أنيذ االتحبد مف دوف تحرير العتيد لفعمت " .
ليد أدى جمود الدستور األمريكي ،إلى الحيمولة دوف الت مص مف الكثير مف العوائا ،ممب جع هذا الدستور
ريػر قػبدر عمػى مواكبػة التطػورات التبري يػة لممجتمػع األمريكػي ،ومػب انتببػ مػف توسػع سػكبني بسػتب الطجػرة ،
ببإلضبمة لمت يرات التي طرأت عمى هذا المجتمع سيبسيبً ومكريبً واقتصبديبً.
وهك ػػذا ظّم ػ ْػت العممي ػػة السيبس ػػية م ػػي الوالي ػػبت المتح ػػدة األمريكي ػػة ،تيػ ػوـ عم ػػى حػ ػزبيف سيبس ػػييف ،هم ػػب الح ػػزب

الجمطػػور والحػػزب الػػديميراطي ،كمػػوروث سيبسػػي ارسػػي منػػذ الي ػرنيف الثػػبمف عشػػر والتبسػػع عشػػره مػػبلرئيس
األمريكي ومنػذ العػبـ  ،7>;8إمػب جمطوريػبً أو ديميراطيػبً ،األمػر الػذ أعطػى مفطػوـ األحػزاب السيبسػية منب ػبً
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أف يضػػبط التبػػبيف واال ػػتالؼ الشػػديديف مػػي المجتمػػع األمريكػػي ،بحيػػث يصػػبح هػػذا الضػػبط
بص ػبً ،اسػػتطبع ْ

مرجعية نطبئية لضرورة االتحبد والدمبع عف الفيدرالية؛ كفكرة تعود مي أصولطب ألمكبر المؤسسيف األوائ .

وعمػػى هػػذا األسػػبس ،ظمػ ْػت مكػرة منبهضػػة ظطػػور أحػزاب جديػػدة ،مكػرة يتتنبهػػب ويػػدامع عنطػػب الكثيػػر مػػف مفكػػر

أف أيػػة محبولػػة إلصػػالح األحػزاب لمنحطػػب المسػػؤولية
ومنظػػر الفكػػر السيبسػػي األمريكػػي ،وحجػػتطـ مػػي ذلػػؾ " ّ
السيبسية ،ست ير التبريي والمؤسسبت السيبسية الحديثة " ،وهػو مبجعػ التركيبػة السيبسػية األمريكيػة ،مرتبطػة

تثواتت السموؾ السيبسي المدعوـ ببإلطبر الدستور .
نتيجة لذلؾ ،اتسـ النظبـ الحزبي مي الواليبت المتحػدة ،بعػدـ وجػود تعدديػة إيديولوجيػة ،مكػال الحػزبيف يؤمنػبف
ببل أرسػػمبلية ،كمػػب يؤمنػػبف بػػبليوة مػػي العالقػػبت الدوليػػة تحيييػبً لمػػب يسػػميبن المصػػمحة األمريكيػػة العميػػب ،وييتصػػر
اال تالؼ تينطمب عمى تحديد مفطوـ اليوة ووسبئمطب وطريية است دامطب.
تطذا المعنى ،ميد أدى ريبب التعددية الحزبية عمػى الطرييػة الترلمبنيػة ،كمػب هػو الحػبؿ مػي األنظمػة السيبسػية
األ رى ،إلى تزايد نفوذ السمطة المركزيػة مػي التػ ثير عمػى مجػرى السيبسػة األمريكيػة ،اسػتنبداً لمبػبد الدسػتور
م ػػي الفصػ ػ ت ػػيف الس ػػمطبت واس ػػتياللطب؛ كم ػػب س ػػبعد مت ػػدأ الحري ػػة  -كمتػ ػدأ دس ػػتور  -م ػػي د ػػوؿ ق ػػوى ري ػػر
حكوميػػة ،قػػبدرة عمػػى تيػػديـ الصػػورة التػػي ت ارهػػب منبسػػية لمسػػمطبت المركزيػػة ،التػػي تيػػف هػػي األ ػػرى عنػػد حػػدود
إيديولوجيػػة ،مبل أرسػػمبلية هػػي الموج ػ الوحيػػد لنيػػديولوجيب اإلعالميػػة المسػػيطرة ،وهػػي الحتميػػة الوحيػػدة لتطػػور
المجتم ػػع األمريك ػػيه مم ػػب جعػ ػ جمي ػػع الحم ػػوؿ السيبس ػػية الطبم ػػة ،ال ت ػػرج ع ػػف تػ ػرامو الحػ ػزبيف الجمط ػػور
والديميراطي ،وأمب مب عدا ذلؾ ،م نطب مجرد سيبسبت هبمشية.
إف الواليػػبت المتحػػدة اليحكمطػػب نظػػبـ ييػػوـ عمػػى حػزبيف كمػػب يػػدعي
ومػػي هػػذا ال صػػوص ييػػوؿ جػػورج رولػػد@ " ّ
البعض ،ت عمى حزب واحد ميط ،يدعي التعددية لتضػمي الػ أر العػبـ ،أمػب الػرئيس ممػيس صػبحب قػرار ،وال

أف يكػػوف بدم ػبً ألصػػحبب الكممػػة الفص ػ  ،وهػػـ أصػػحبب الشػػركبت المتعػػددة الجنسػػية ،الػػذيف
يتعػػدى دورا إال ْ
تجمعطـ هيئة تعرؼ ببلمجنة الثالثية" .

ذت الديميراطيبت الميترالية مي الواليبت المتحدة ،ببالعتمبد عمى سيطرة الترجوازيػبت وت ييػدهبه معمػى
وعمي  ،أ ْ

ػمت
ستي المثبؿ،
أنفيت مي العبـ ><? 7إحدى عشر مف األسر األكثر ث ار ً مي الواليػبت المتحػدة ،مبػبلغ وص ْ
ْ
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ػمت تكمفػػة الحمػػالت االنت بتيػػة مػػي العػػبـ  7?<8إلػػى  811مميػػوف دوالر،
إلػػى  911مميػػوف دوالر ،كمػػب وصػ ْ
وبم ْػت مػي العػبـ ><? 7إلػى  :11مميػػوف دوالر ،األمػر الػذ يعطػي ممثمػػي األحػزاب سػمطبت واسػعة ،بسػػتب

الدعـ الال محدود لطـ مف قت المؤسسبت واليوى رير الرسمية ،وهو مب أنتو " انحطبطبً تتحكـ مي ال رائز "،
بستب المرجعيبت ذات البعد الش صي لمسمطة ،الػذ تمبرسػ قػوى إيديولوجيػة ومبليػة معينػة ،جعم ْػت مػف دور

الحػػزبيف الجمط ػػور وال ػػديميراطي ،دو اًر متفيػ ػبً عميػ ػ م ػػي المس ػػبئ المحوري ػػة ،الس ػػيمب م ػػب تعم ػػا منط ػػب ببلسيبس ػػة
ال برجيػة األمريكيػػة ،إلػػى الحػػد الػػذ تتالشػػى معػ الفػػروؽ تػػيف الصػػيور والحمػػبئـ ،ممنػػذ تدايػػة اليػػرف العشػريف،
واال تالم ػ ػػبت م ػ ػػي شػ ػ ػ ف السيبس ػ ػػة ال برجي ػ ػػة ،تُش ػ ػػب ببلص ػ ػػيور والحم ػ ػػبئـ ،م ػ ػػبلجمطوريوف ( الص ػ ػػيور ) ك ػ ػػبنوا

اس ػػتعمبريوف ،وال ػػديميراطيوف ( الحم ػػبئـ ) ك ػػبنوا مي ػػبوميف لالس ػػتعمبره إال أف ه ػػذا األدوار كبن ػػت تتن ػػبوب ت ػػيف
الحزبيف تيف مترة وأ رى ،حسػب الظػروؼ الدوليػة ،مفػي ميتنػبـ كػبف الػديميراطيوف حمػبئـ ،لكػف مػي التسػعينيبت
أيدوا التد الت العسػكرية مػي العػبلـ ،عمػى عكػس الجمطػورييف الػذيف عػبدوا منػذ تدايػة العػبـ  8111إلػى عييػدة
الصيور .
ػززت ع ػػبدة اتف ػػبؽ الحػ ػزبيف عم ػػى سيبس ػػة برجي ػػة واح ػػدة ،من ػػذ نطبي ػػة الح ػػرب العبلمي ػػة الثبني ػػة ،م ػػال يج ػػوز
وتع ػ ْ

أف يعبرض مي السيبسة ال برجية ،ألنطب سيبسة الحزب اآل ر ،ممب يجع تيرير موقف أحػد الحػزبيف
ألحدهمب ْ

مف اآل ر ،ييوـ عمى ضو هذا االتفبؽ ،وليس العتببرات حزبية ،األمر الذ يتوجب مع تفػبد الصػراع مػي
المواقف الوطنية .
وعمى أسبس ذلؾ ،سبدت منذ تداية اليرف العشريف ،حبلػة مػف الومػبؽ الضػمني تػيف زعمػب الحػزبيف الجمطػور

والػػديميراطي ،بسػػتب تيبسػػمطمب لمصػػبدر التموي ػ مػػف قت ػ مؤسسػػبت وقػػوى ريػػر حكوميػػة ،ممػػب يفػػرض أص ػوالً
محددة وواضحة ليواعد المعبة السيبسية ،التي تحدد مي نطبية المطبؼ توجطبت االستراتيجية األمريكية.

بتمة
ليػػد أدى جمػػود الدسػػتور األمريكػػي ،بعػػد قػرنيف مػػف كتبتتػ  ،إلػػى أمػراز العديػػد مػػف التنبقضػػبت التػػي حبلػػت دوف
قدرتػ عمػػى ضػػبط عمميػػة صػػنبعة اليػرار األمريكػػي ،وصػوغ التوجطػػبت الحييييػػة لمشػػعب األمريكػػي ،ورؤيتػ مػػي
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االسػػتراتيجية النطبئيػػة لػػبالداه متحػػوؿ متػػدأ الفص ػ تػػيف السػػمطبت ،الػػذ قصػػدا المؤسسػػوف االوائ ػ  ،كضػػببط
لم سسػ ػػة العم ػ ػ الحكػ ػػومي إلػ ػػى ص ػ ػراعبً وتيبسػ ػػمبً عمػ ػػى السػ ػػمطة تػ ػػيف مؤسسػ ػػة الرئبسػ ػػة ( السػ ػػمطة التنفيذيػ ػػة)
والكون رس ( السمطة التشريعية)ه

وبستب عدـ قدرة الدستور عمى مواكبة التطورات التبري ية لممجتمع األمريكي ،ومب انتبب مف تحوالت سيبسية،
واقتصػ ػػبدية ،ومكري ػ ػػة ،نيم ػ ػػت الصػػ ػراع تػ ػػيف المؤسس ػ ػػبت الدس ػ ػػتورية ،إل ػ ػػى ص ػ ػراع مجتمع ػ ػػي تي ػ ػػودا حفن ػ ػػة م ػ ػػف
الترجوازيػػبت ،التػػي وجػػدت ضػػبلتطب مػػي الفطػػـ الجبمػػد لمتػػدأ الحريػػة ،مكػػبف لطػػب اليػػد الطػػولى مػػي صػػنبعة اليػرار
األمريكػػي ،مػػف ػػالؿ ت م مطػػب دا ػ المؤسسػػبت الرسػػمية وريػػر الرسػػمية ،وقػػدرتطب عمػػى تعميػػب ال ػ أر العػػبـ
األمريكي والعبلمي ،وصوغ التوجطبت النطبئية لالستراتيجية األمريكية.
ليػػد أ ػػذ المػػوبي اليطػػود  ،دور اليػػوة األسبسػػية مػػي احتكػػبر صػػنبعة السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة ،عػػف طريػػا
جمبعبتػ ػ الض ػػبرطة ،والمولج ػػة دا ػ ػ المؤسس ػػبت المبلي ػػة والسيبس ػػية ،مي ػػد ش ػػطدت م ارحػ ػ مببع ػػد والدة "دول ػػة
إسرائي " تحوالً مريداً مي اهتمبمبت اليطود دا

المجتمع األمريكي ،وذلؾ ببالنتيبؿ مػف االهتمػبـ ببلتجػبرة إلػى

اإلتج ػػبر ببلعمػ ػ السيبس ػػي ،كط ػػبجس راود الن ػػب الفكري ػػة والسيبس ػػية واالقتص ػػبدية ،الت ػػي يش ػػك ميط ػػب اليط ػػود
والمؤيدوف لمصطيونية النسبة األكتر منطب دا

وجدت
التركيبة االجتمبعية األمريكية؛ السيمب وأف هذا الن ب،
ْ

ضبلتطب اإليديولوجية والسيكولوجية ،مي دعـ وحمبية الدولػة الوليػدة ،وضػمبف أمنطػب واسػتيرارهبه م صػبح الشػرؽ
األوسط مفطومبً م تزالً ببلمنطية العربية.

ليػػد لعتػػت اإلدارات األمريكيػػة المتعبقبػػة ومػػف و ار هػػب ،عمػػى وت ػر صػػنبعة األوضػػبع المتفج ػرة ،وادارة الص ػراع
ول ػػيس حمػ ػ  ،ك لي ػػبت نجح ػػت م ػػف اللط ػػب م ػػي تػ ػ ير االنح ػػدار األمريك ػػي ،مم ػػب وض ػػع العيي ػػدة االس ػػتراتيجية
األمريكية اليػوـ ،أمػبـ مػ زؽ االنكفػب مػي التعػبطي مػع األزمػبت الدوليػة ،وهػو الػدور الػذ اليميػا بمكبنػة ودور
الواليبت المتحدة مي المجتمع الدولي ،كمب اليميا ببلشػعب األمريكػي ،كيػدوة لشػعوب العػبلـ الحػر ،األمػر الػذ
يطرح العديد مف األسئمة ،حوؿ مستيت اليوة األمريكية ،وتحديد هوية السيبسة ال برجية األمريكية ،السيمب مي
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منطية الشرؽ األوسط ،التي تشطد اليوـ صعوداً ليوى إقميمية جديدة ،أ ذت عمى عبتيطب دعـ حركبت اإلسػالـ
السيبسي ،مي إطبر صراع طبئفي ،يضع المنطية ب كممطب ،أمبـ صراعبت التبيي والتذر .
____________________________________________________
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خاص مكت الدراسات والبحوث بتيار الغد السوري
 ويمنع النشر أو االقتببس،مالحظة@ جميع الحيوؽ محفوظة لتيبر ال د السور تحت طبئمة المسب لة اليبنونية
دوف إذف مستا مف مكتب الدراسبته
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