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 ، وصناعة القرار األمريكيتوجيات االستراتيجية األمريكية في أثر الفواعل الحكومية وغير الحكومية  

 – دراسة تأصيمية-                                   
 د. محّمد خالد الشاكر                                                           

 

 البحث ممخص

 

 حركيػػة يواكػػ  تعػػديل أي يطالػػو أن   دون  األمريكػػي، الدسػػتور كتابػػة عمػػ  مػػرت الػػنمن مػػن قػػرنين مػػن أكثػػر
 كفمسػفات والثقافيػة، االقتصػادية، السياسػية، بناه  عم  طرأت التي التاريخية والتحوالت األمريكي، المجتمع
 كعالقػػات الرسػػمية، غيػػر المؤسسػػات مػػع عالقتيػػا أو بينيػػا، فيمػػا الرسػػمية المؤسسػػات بػػين لمعالقػػة ناظمػػة
 .األمريكية االستراتيجية توجيات رسم في أساسيا   محورا   تشكل

 

 بتوجيػػات( الحريػة مبػدأ) األول يأخػ  حيػث واالنتظػام، الحريػػة مبػدأي عمػ  األمريكػي الدسػتور تأسػ  لقػد 
  .الدستورية المؤسسات داخل العمل آلية( االنتظام مبدأ)  الثاني يضبط بينما األمريكي، المجتمع وفمسفات

 العمػػل لمأسسػػة ضػػابطا   األوائػػل، المؤسسػػون  قصػػده الػػ ي االنتظػػام مبػػدأ يعػػد لػػم الدسػػتور، جمػػود وبسػػب 
)  الرئاسػة مؤسسػة بػين السػمطة عمػ  وتقاسػما   صػراعا   اليػوم، الرسػمية المؤسسات  تشيد حيث الحكومي،
 .(التشريعية السمطة)  والكونغر  ،(التنفي ية السمطة

 دور تراجػع إلػ   تتعػداىا بػل  اتيػا، الدسػتورية المؤسسات بين الصراع حدود عند االشكالية ى ه والتتوقف
 لمبػػدأ  الجامػػد الفيػػم فػػي ضػػالتيا وجػػدت التػػي الحكوميػػة، غيػػر والقػػو   الفواعػػل لصػػال  المؤسسػػات ىػػ ه

 لالسػػتراتيجية النيائيػػة التوجيػػات وصػػوغ األمريكػػي، القػػرار صػػناعة فػػي الطػػول  اليػػد ليػػا فكػػان  الحريػػة،
 .األمريكية
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 الحػػننين نعمػػا  بػػين الضػػمني الوفػػا  مػػن حالػػة ظيػػور إلػػ  والسػػمطة، المػػال بػػين الخبيػػث التػػناوج أد  لقػػد
 االسػػتراتيجية توجيػػات جعػػل ممػػا الحكػػومي، غيػػر التمويػػل مصػػادر تقاسػػم بسػػب  والػػديمقراطي، الجميػػوري 
 لمسياسػػػة الديمقراطيػػػة اإلدارة عيػػػو  يكشػػػف الػػػ ي األمػػػر. السياسػػػية المعبػػػة بقواعػػػد محكومػػػة األمريكيػػػة،
 .األمريكية الخارجية

 

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

 العرنيػة لممنطقػة كػان العػالم، مػن محػددة منػاطق فػي المتفجػرة األوضػاع صػناعة عمػ  تتأسػ  النمن، من
 االنحػػدار تػػأخير  عمػػ  القػػائم االسػػتراتيجي، التفكيػػر مػػن نوعػػا   عمييػػا أسػػب  ممػػا منيػػا، األكبػػر النصػػي 
 االسػػتراتيجية، الرؤيػػة أفػػق فػػي ضػػيق أمػػام اليػػوم، األمريكيػػة الخارجيػػة السياسػػة وضػػع مػػا وىػػو األمريكػػي،
 فػػي  اليػػوم مايحػػدث ولعػػل.  الدوليػػة األنمػػات تعامميػػا فػػي المعػػالم أومحػػددة واضػػحة ليويػػة تفتقػػر جعميػػا
 .العالمي ودورىا األمريكية السياسة طال ال ي والتراجع االنكفا  عم  دليال   القرم، جنيرة وشبو سورية،

 

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

 .الدولي النظام في

                                                             

 مقدمة                                       

ثمة أسئمة كثيرة ُتطرح، 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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معيػػة، التػػي تنػػى عميطػػب المؤسسػػوف األوائػػ ، المبػػبد  السػػيمب تمػػؾ التطػػورات المتعميػػة تت يػػر تنيػػة التركيبػػة المجت
 .الرئيسية لالتحبد الفيدرالي

تتوجطػػػبت  -متػػػدأ الحريػػػة –ليػػػد ركػػػز الدسػػػتور األمريكػػػي عمػػػى متػػػدأ  الحريػػػة واالنتظػػػبـ، حيػػػث ي  ػػػذ األوؿ  
  .ستوريةآلية العم  دا   المؤسسبت الد -متدأ االنتظبـ –وممسفبت المجتمع األمريكي، تينمب يضبط الثبني 

وبستب جمود الدستور، تشطد  المؤسسبت الرسمية اليوـ، صراعًب وتيبسمًب عمى السمطة، أدى إلى تراجع دورهػب 
لصبلح الفواعػ  واليػوى ريػر الحكوميػة، التػي أصػبح لطػب اليػد الطػولى مػي صػنبعة االسػتراتيجية األمريكيػة، ممػـ 

ة تيف مؤسسة الرئبسة والكون رس، كمب لـ تعد تحددهب تعد توجطبت االستراتيجية األمريكية، تتوقف عمى العالق
المتطمببت ال برجية أو قنبعبت وتوجطبت الشعب األمريكي، أوالمببد  التي رّوجت لطب الثورة األمريكيػة، بيػدر 
مػػب ظمػػت محكومػػة تت ييػػد اليػػوى ريػػر الحكوميػػة، العبممػػة دا ػػ  التركيبػػة المجتمعيػػة األمريكيػػة، التػػي اشػػت مت 

يديولوجية، جعمت مف منطية الشرؽ األوسط، والمنطية العربية عمى وج  لصبلح توجط بت وقنبعبت ش صية وا 
 .ال صوص، ميزة االستراتيجية تتيدـ محددات السيبسة ال برجية األمريكية

والسػؤاؿ األهػػـ@ أيػف آلػػت نظػػرة المؤسسػيف األوائػػ  مػي إعػػال  شػػ ف المؤسسػبت الدسػػتورية اسػتنبدًا لمتػػدأ عمويػػة  
، ك سػػبس لمعمػػ  المؤسسػػبتي المنتثػػا مػػف أهػػداؼ ومبػػبد  الثػػورة األمريكيػػة، كثػػورة ُأريػػد لطػػب أْف تكػػوف الدسػػتور

نسػػبنية، مػػي إطػػبر دسػػتور  يمثػػ  عيبئػػد وممسػفبت وتوجطػػبت الشػػعب األمريكػػي، كيػػدوة لشػػعوب العػػبلـ  عبلميػة وا 
 .الستراتيجية النطبئية لمبالد؟الحر، والمرجع األوؿ واأل ير مي صنبعة السيبسة ال برجية األمريكية، وصوغ ا

 

  المبحث األول                                     

  مؤسسة الرئاسة وصياغة السياسة الخارجية األمريكية                 

أدى نشو  الواليبت المتحدة األمريكية مي نطبية اليرف الثبمف عشر، مي  ضـ تطورات مكرية وممسفية وعممية، 
مفبهيـ وممسفبت تتتعد عف النمػبذج التػي عرمتطػب اليػبرة األوروبيػة، والتػي رأى ميطػب مؤسسػي الدسػتور إلى تروز 

األمريكػػػي، عمػػػى أنطػػػب نمػػػبذج لػػػـ تنػػػتو إال ال المػػػبت والحػػػروبه ممنػػػذ تػػػدايبت ت سػػػيس الجمطوريػػػة مػػػي مػػػؤتمر 
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والحريػػة، كمبػػبد  تتفػػا ، توّصػػ  المػػؤتمروف إلػػى صػػي ة توامييػػة تجمػػع تػػيف متػػدأ  االنتظػػبـ =<=7ميالدلفيػػب 
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

بـ الرئبسػي األمريكػي، ممػب أعطػبا مكبنػة وي تي متدأ عموية الدستور، مي ميدمة المببد  التي ييوـ عميطػب النظػ 
متميزة عمى مستوى السمطبت والحيبة العبمة، كون  الجػبمع األسػبس الػذ  ال يمكػف تجػبوزا، السػيمب وأنػ  ُأحػيط 

 .بضوابط جعمت مف تعديم  عممية شبقة وطويمة، تطدؼ حمبيت  مف التعدي  والتتدي  السيئ

 ونبئب الرئيس thecabinetالجمطورية ) السمطة التنفيذية (، مف الوزرا وتتكوف مؤسسة الرئبسة ممثمة ترئيس 
the vice president   والمكتب التنفيػذ  لمػرئيس Executive office of president  ومجمػس األمػف  ،

، التػػببعيف لممكتػب التنفيػػذ  لمػػرئيس، إلػى جبنػػب وزارة ال برجيػػة، CIA اليػومي، ووكبلػػة االسػت ببرات المركزيػػة
وزارة الػػدمبع ) التنتػػبروف (، حيػػث تضػػطع مؤسسػػة الرئبسػػة ببلمطػػبـ الرئيسػػية مػػي صػػيبرة السيبسػػة ال برجيػػة، و 

 .ورسـ توجطبت االسترايجية النطبئية لمواليبت المتحدة األمريكية

وإلتػػراز األثػػر الػػذ  تركػػ  جمػػود الدسػػتور األمريكػػي، الػػذ  تحػػّوؿ مػػي مراحػػ  الحيػػة إلػػى ث ػػرات أعبقػػت رسػػـ  
بت الحيييية لالستراتيجية األمريكيػة، سػنتنبوؿ الػدور الػذ  تضػطمع بػ  مػروع مؤسسػة الرئبسػة، كػ  عمػى التوجط
 :حدة

 رئي  الجميورية: -أوال  

ينت ػػػب رئػػػيس الواليػػػبت المتحػػػدة األمريكيػػػة عػػػف طريػػػا الشػػػعب عمػػػى مػػػرحمتيف، حيػػػث ييػػػـو النظػػػبـ الرئبسػػػي  
س الجمطورية، رئيسًب لمدولة والحكومة، يسػبعدا مجموعػة مػف األمريكي عمى أحبدية السمطة التنفيذية، ويعد رئي

السػػكرتبرييف الػػذيف يعتتػػروف بمثببػػة الػػوزرا  مػػي الػػدوؿ األ ػػرى، وييػػوـ الػػرئيس بب تيػػبرهـ وتعيػػنطـ بعػػد مواميػػة 
 –مجمػػس الشػػيوخ ، حيػػث ييتصػػر عممطػػـ عمػػى تنفيػػذ السيبسػػة العبمػػة التػػي ييرهػػب الػػرئيس، الػػذ  يعتتػػر لوحػػدا 

لسمطة التنفيذية، وال يشػك  معػبونوا ) الػوزرا  ( هيئػة جمبعيػة أو مجمػس وزرا ، كمػب ال يشػك  قػرارهـ ا -عمميبً 
 . حتى ولو اجتمعوا أ  أهمية، مممرئيس وحدا اليرار األوؿ واأل ير



5 
 

وتتسػػع سػػمطة الػػرئيس مػػي شػػؤوف السيبسػػة ال برجيػػة، ممػػ  سػػمطة اتػػراـ المعبهػػدات الدوليػػة، دوف أ  تػػد   مػػف 
تشػػريعية، التػػي ال تمزمػػ  تػػةتراـ أيػػة معبهػػدة، عمػػى الػػررـ مػػف تمتعطػػب بسػػمطة الػػرمض أليػػة معبهػػدة ال السػػمطة ال

 . تتواما و مصبلح البالد العميب

 

ليػػد تينػػْت وقػػبئع التػػبريي األمريكػػي، تػػ ثير مؤسسػػة الرئبسػػة وقػػدرتطب األكثػػر ثببتػػًب وشػػمولية مػػي تشػػكي  السيبسػػة 
 تشير إلى أّف جميع المببدرات واألمعبؿ التي ال برجية، ال سيمب وأّف هذا الوقبئع

صػػػبرْت هػػػذا السيبسػػػة،  كبنػػػت تنطمػػػا مػػػف رؤى وتطمعػػػبت وتوجطػػػبت وأمكػػػبر وقنبعػػػبت الرؤسػػػب  األمػػػريكييف 
 .والمؤسسبت التببعة لطـ، كوزارة ال برجية، ووزارة الدمبع، ومجمس األمف اليومي عمى وج  ال صوص

حة لمرئيس مي النظبـ األمريكي ألسببب تبري ية، تنطما مف اإليمػبف وتعود هذا السمطبت والصالحيبت الممنو 
العفػػو  لمشػػعب األمريكػػي بصػػبنعي الدسػػتور ومؤسسػػي الجمطوريػػة، والنظػػر الػػيطـ وكػػ نطـ أنصػػبؼ آلطػػ ، ممػػب 
كػػػّرس مفطػػػوـ ش صػػػنة السػػػمطة مػػػي الفكػػػر األمريكػػػي، كثيبمػػػة مجتمعيػػػة، وجعػػػ  مػػػف المؤسسػػػيف يضػػػػطمعوف 

  .رة المحددات األولية لمنظبـ السيبسي األمريكيبسمطبت واسعة مي صيب

مف هذا النيطة ببلذات، أ ذْت الحيبة السيبسية شكمطب المميز مي النظبـ السيبسي األمريكي كنموذج متفرد مػي 
نظػػػبـ الحكػػػـ، ممػػػب أعطػػػى الػػػرئيس مػػػي جميػػػع مراحػػػ  التػػػبريي األمريكػػػي دورًا كتيػػػرًا وهبمػػػًب مػػػي رسػػػـ السيبسػػػة 

الستراتيجية النطبئية لمبالد، لذلؾ قي @ " أّف تبريي الجمطورية األمريكية مي مراحمطب األولػى، ال برجية، وصوغ ا
 . " هو أسبسًب تبريي قمة مف ش صيبت قيبدية ببرزة

ونرى أّف مرد ذلؾ، هو تنية المجتمع األمريكي إببف مرحمة ت سيس الجمطوريػة، كمجتمػع  مػيط مػف المطػبجريف 
ال ربة والمستيت  المجطػوؿ، مػي تمػد عػبنى مػف االحػتالؿ اإلنكميػز ، كمػب عػبنى مػف الذيف يتطددهـ ال وؼ مف 

االنيسػػبمبت الدا ميػػة، ممػػب تػػرؾ لػػديطـ قنبعػػبت ش صػػية راسػػ ة ب مكػػبر رجػػبؿ االسػػتيالؿ األوائػػ ، الػػذيف آمنػػوا 
 ، مكػػبف ببلحريػػة الش صػػية واالقتصػػبدية، األمػػر الػػذ  جعػػ  الشػػعب األمريكػػي يحتػػبج ليبئػػد أو رمػػز يمتػػف حولػػ

لطػػـ مػػب أرادوا مػػي المؤسسػػيف األوائػػ ، كرجػػبؿ سيبسػػة عظػػبـ، وأصػػحبب ثػػروات هبئمػػة قػػبدرة عمػػى دمػػع العجمػػة 
 .االقتصبدية، إلى حد قدرتطـ عمى شرا  واليبت كبممة تحيييًب لوحدة البالد واستياللطب
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  ونارة الخارجية: –ثانيا  

يا األمكبر التي نبدْت تطب الثورة األمريكية كثورة عبلمية، تتطت –مف حيث المتدأ  –تتمث  مطبـ وزارة ال برجية 
 .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 
والمتحدث ببسـ الحكومػة، و ممثػ  الطيئػة التنفيذيػة لػدى الكػون رس مػي كػ  مػب  عف اجرا  المفبوضبت الدولية،

  .يتعما تترامو المعونبت والمنظمبت الدولية

ويستمد وزير ال برجيػة أهميػة مػف وزارتػ  التػي تعتتػر المصػدر الػرئيس لممعمومػبت ال برجيػة، مػف  ػالؿ دورهػب 
مبسػػية، واضػػطالعطب بمطػػبـ جمػػع المعمومػػبت عػػف طريػػا مػػي تنفيػػذ السيبسػػة ال برجيػػة عػػف طريػػا بعثبتطػػب الدتمو 

 .السفبرات، ورعبية مصبلح الدولة مي ال برج

كمب يضطمع وزير ال برجية ببلعديد مف المطبـ، التي انتي  قسـ كتير منطب إلػى وزارات وهيئػبت أ ػرى، بحسػب 
بلتصػػريحبت الحكوميػػة والػػرد الظػػروؼ واألحػػواؿ التػػي يرت يطػػب رئػػيس الجمطوريػػة، ولػػـ يتتػػاق منطػػب إال مػػب تعمػػا ب

عمػػى استفسػػبرات الػػرئيس، ويعػػود ذلػػؾ لمػػب تضػػمن  الدسػػتور األمريكػػي الػػذ  جعػػ  مػػف المطمػػة التنفيذيػػة لػػوزارة 
  .ال برجية ترتبط ترئيس البالد، بمب ميطب المتعمية ببجرا  المفبوضبت، ومتببعة أعمبؿ البعثبت الدتمومبسية

أعطْت دورًا مطمًب لوزير ال برجيػة، إال أّف هػذا الػدور كػبف يتراجػع أمػبـ الواقػع وببلررـ مف أّف اليوانيف الفيدرالية 
العممػػػػيه معمػػػػى سػػػػتي  المثػػػػبؿ، نصػػػػت أحػػػػدى اليػػػػوانيف الفيدراليػػػػة، " أّف عمػػػػى الػػػػرئيس األمريكػػػػي الػػػػذ  يررػػػػب 

تػبريي الواليػبت ببلتنحي، أْف ُيرس  كتببًب  طيًب إلى وزير ال برجية" ، األمر الذ  لـ يحصػ  إال مػرة واحػدة مػي 
كتػػػبب اسػػػتيبلت  إلػػػى وزيػػػر  برجيتػػػ  هنػػػر  :=?7المتحػػػدة، عنػػػدمب أرسػػػ  الػػػرئيس نيكسػػػوف مػػػي آب مػػػف العػػػبـ 

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

ليد لعتت الظروؼ الدولية، دورًا محوريًب مي توسيع صالحيبت وزارة ال برجية، أكثر مػف صػالحيبتطب الممنوحػة 
لطب بموجب الدستور األمريكي، الذ  جع  مف وزير ال برجية مجرد موظف تببع لمرئيسه معمى ستي  المثػبؿ، 

واًل مريػػػدًا مػػػي مطػػػبـ وزارة ال برجيػػػة،  بسػػػتب الظػػػروؼ الدوليػػػة التػػػي شػػػكمت نطبيػػػة الحػػػرب العبلميػػػة الثبنيػػػة، تحػػػ
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وضعت الواليبت المتحدة عمى قمة النظبـ الدولي؛ ممب أف انتطت هذا الحرب، حتى اندلعت الحرب الببردة تيف 
منػبطا معسكرييف متنبقضيف ايديولوجيًب )الواليبت المتحدة واالتحبد السوميبتي(، األمر الذ  أمرز صراعًب عمى 

النفػػوذ مػػي العػػبلـ، أعطػػى أدورًا اسػػتثنبئية  لػػوزير ال برجيػػة، قيبسػػًب ب يػػرا الػػوزرا ،  صوصػػًب مػػي الحػػبالت التػػي 
تتطبتا ميطػب قنبعػبت وايػديولوجيبت الػرئيس مػع رؤى وأمكػبر وزيػر  برجيتػ ، أو مػي الحػبالت التػي يتفػوؽ ميطػب 

س البالد، كمب حص  مي والية الرئيس األمريكي ريتشبرد عمى رئي -مكريًب وسيبسيًب وكبريزميبً  –وزير ال برجية 
، حيػػػث تػػػرز هنػػػر  كيسػػػنجر كمطنػػػدس، ومفػػػبوض، واسػػػتراتيجي ت مفيػػػة :=?7 -?>?7نيكسػػػوف تػػػيف أعػػػواـ 

العربػػي،  -تكنوقراطيػة، مػف  ػالؿ إمسػػبك  تدمػة السيبسػة ال برجيػػة األمريكيػة،  ػالؿ إدارتػػ  لمصػراع اإلسػرائيمي
  .ـرمي سبعينيبت اليرف المنص

 مجم  األمن القومي: –ثالثا  

تػػتم ص آليػػة عمػػ  مجمػػس األمػػف اليػػومي، تتيػػديـ النصػػيحة والمشػػورة ميمػػب يتعمػػا ببليضػػبيب الدوليػػة، والتنسػػيا  
والتكبمػػ  تػػيف السيبسػػبت الدا ميػػة وال برجيػػة المػػؤثرة مػػي األمػػف اليػػومي األمريكػػي، واقتػػراح ال يػػبرات لمسيبسػػة 

 . التوازف تيف هذا ال يبرات لجطتي المزايب وال سبئر ال برجية األمريكية، واجرا 

حتى تداية ال مسينيبت، لـ يكف لمجمس األمف اليومي ذلػؾ الػدور المػؤثر، مػبلرئيس األمريكػي "هػبر  ترومػبف" 
؛ حيػػث لعػػب مجمػػس األمػػف اليػػومي دورًا 1;?7لػـ يعتمػػد عميػػ  بشػػك  معمػػي إال مػػي تدايػػة الحػرب الكوريػػة عػػبـ 

  السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة، ووضػػع نطػػو تجػػبا النفػػوذ الشػػيوعيه إال أّف مبُيسػػج  لمػػرئيس بػػبرزًا  مػػي توجيػػ
 .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؛ 
مػػب جعػػ  العالقػػة تػػيف المنصػػتيف ) وزيػػر ال برجيػػة ومستشػػبر األمػػف اليػػومي ( عالقػػة تنبمسػػية،  صوصػػًب مػػع م

تنػػبمي دور مجمػػس األمػػف اليػػومي بعػػد الحػػرب العبلميػػة الثبنيػػة، وتػػ ثيرا بينبعػػبت رئػػيس الػػبالد، إلػػى حػػد ت ييػػر 
 .مسبر عممية صنبعة اليرار بمب ي بلف ويتعدى دور وزير ال برجية

أوضح دلي  عمى ذلؾ مي التبريي األمريكػي، هػو االعتمػبد الكتيػر وريػر المسػتوؽ لمػرئيس نيكسػوف عمػى ولع  
وتد   األ ير تد اًل مؤثرًا مػي رسػـ  ?>?7مستشبر األمف اليومي هنر  كيسنجر، الذ  استمـ المنصب عبـ 
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 يػر حينػذاؾ، وتػولي كيسػنجر السيبسة ال برجية األمريكية تدوف عمـ وزير ال برجية، ممب أدى إلى اسػتيبلة األ
 .9=?7المنصب تدياًل عن  عبـ 

شػػػكمت هػػػذا الحبدثػػػة، نيطػػػة تحػػػّوؿ بػػػبرزة مػػػي تػػػبريي صػػػيبرة السيبسػػػة ال برجيػػػة األمريكيػػػة، ودور الوكػػػبالت 
والطيئبت التببعة لمرئيس مي المراح  الالحية، حيث تدأ المجمس ي  ذ دورًا محوريًب مي اليضبيب الدولية الطبرئػة 

لـ تستطع وزارة ال برجية مواكتتطب أو التكطف بحدوثطب؛ ممب جع  الرؤسػب  األمػريكييف بعػد إدارة نيكسػوف، التي 
يعّولوف بشك  أكتر عمى مجمس األمف اليومي مي الحصوؿ عمى المعمومبت وايجػبد الحمػوؿ المنبسػبة والتػدائ  

 .الالزمة لطب

ـ  مػي ونتيجة لذلؾ، ازدادْت مطبـ مجمػس األمػف اليػومي، وتوسػع ْت لجبنػ  المت صصػة مػي جميػع الحيػوؿ، مضػ
تكوين  لجنة الم بترات، ولجنة ترامو الدمبع، ولجنة دراسة األزمبت الدا ميػة، والمجنػة السيبسػية لدراسػة التػرابط 
الوثيا تيف السيبسة األمريكية بمفطومطب الواسع واستراتيجيتطب النطبئية، وضرورة إعػداد التوصػيبت والتيػبرير مػي 

 . ال صوصهذا 

، إلػػى حػػدود CIA وتصػػ  العالقػػة الوثييػػة والمترابطػػة تػػيف مجمػػس األمػػف اليػػومي ووكبلػػة الم ػػبترات المركزيػػة
التكبمميػػة مػػي اعتمػػبد كػػ  منطمػػب عمػػى اآل ػػر، حيػػث تتػػدأ اجتمبعػػبت مجمػػس األمػػف اليػػومي بيػػرا ة تيريػػر وكبلػػة 

السيبسة ال برجية، كمب أّف رئيس البالد ربلبًب  االست ببرات المركزية، التي تعد الحمية األهـ مي عممية صيبرة
مػب يتػدأ يومػػ  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 

مف اليومي ووكبلة االست ببرات المركزية، ودورهمب ك ػزاف لممصػبدر والمعمومػبت الميرونػة التكبممية لمجمس األ
ببلتحميالت والرؤى لألوضبع السيبسية واإلسػتراتيجية؛ ببإلضػبمة لػدورهمب مػي تنفيػذ العديػد مػف األعمػبؿ السػرية 

  .   و تفويض مف رئيس البالدمي ال برج، ألهداؼ سيبسية محددة مي أطبر إستراتيجية البالد النطبئية، ب مر أ

، حيػث  International commication Agencyوعمػى هػذا األسػبس، ُأنشػ ت وكبلػة االتصػبالت العبلميػة
ل ػة، كمػب وصػ  عػدد المكبتػب التػي تصػدرهب وكبلػة  <8نشػرة تػػ  1;>وص  عدد الدوريبت التي تصدرهب إلػى 

ل ة، وأنتجْت أكثر مف  88مجمة دورية تػ  78ت دولة، وأصدر  >78مكتب مي  811االتصبالت العبلمية إلى 
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 ل ة مي تمداف الشرؽ األوسط و أمريكب الالتينية ;8مالييف نس ة مف الكتب تػ  ;مممًب سنويًب، ومب ييبرب  1?
 . 

وبنػػب  عمػػى ذلػػؾ، أصػػبحْت اليػػوة مػػي مفطػػوـ األمػػف اليػػومي األمريكػػي، ال تكمػػف مػػي وجػػود عنبصػػرهب وحسػػب، 
نمػػب مػػػي عمميػػة اسػػػتث مبرهب و توظيفطػػب توظيفػػػًب حيػػػًب،  صوصػػًب مػػػي الجبنػػب السيبسػػػي، مػػبليوة حسػػػب المفطػػػوـ وا 

الجديػػػد ليسػػػت قػػػوة عبديػػػة عمػػػى طرييػػػة الواقعيػػػة التيميديػػػة، كمػػػب أنطػػػب ليسػػػت قػػػوة معنويػػػة محضػػػة، بيػػػدر مػػػبهي 
ة صػػبنع محصػػمة ونتيجػػة لنثنػػيف مػػي آف معػػًب، مبلسػػالح قػػوة و العمػػـ قػػوة، وكػػذلؾ المعرمػػة والثيبمػػة ، وش صػػي

 .اليرار أيضبً 

أدى التحػػوؿ مػػي دراسػػة 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 

ركيبػػة المجتمعيػػة الدا ميػػة، وتنتطػػي بمحػػددات نطبئيػػة لنسػػتراتيجية ربططػػب بيضػػبيب شػػبممة ومتعػػددة، تتػػدأ مػػف الت
 .األمريكية

  :pentagon) ونارة الدفاع ) البنتاغون  -رابعا  

، مػي إطػبر اسػتراتيجية هػدمطب االسػتعداد لحػروب ضػد قػوى =:?7تموز  >8ُأنشئْت وزارة الدمبع األمريكي مي 
ال برجيػػة تيػػوـ عمػػى التػػد   العسػػكر ، مػػي إطػػبر األهػػداؼ عظمػػى، ومػػي إطػػبر سػػموكية جديػػدة مػػي السيبسػػة 

 .السيبسة لطذا التد    ، الذ  جع  مف وزارة الدمبع الذراع األسبسي مي رسـ السيبسة ال برجية

وعمى أسبس ذلؾ، أصبح التنتبروف منسجمًب أكثر مع رؤية العبلمييف ) مؤيدو التد الت ال برجيػة(، ومرتطنػًب  
والكػػون رس، حيػػث يتمتػػع األوؿ بصػػالحيبت إعػػالف الحػػرب، كمػػب يضػػطمع الثػػبني تتحديػػد  ببلعالقػػة تػػيف الػػرئيس

 .الميزانية التي تسبعدا مي رسـ السيبسة الدمبعية، وببلتبلي ت ثيرا مي تنفيذ االستراتيجية األمريكية

لكػػػون رس ويمكننػػػب أْف نالحػػػ  األثػػػر الػػػذ  تركػػػ  جمػػػود الدسػػػتور، مػػػف  ػػػالؿ الطتيعػػػة المت يػػػرة لمعالقػػػة تػػػيف ا
والػػرئيس، التػػي ظمػػت  بضػػعة لمظػػروؼ واألحػػواؿ الدوليػػة، أكثػػر مػػف كونطػػب عالقػػة محػػددة مػػي إطػػبر دسػػتور ، 
ومػػي هػػذا ال صػػوص نعػػرض لطتيعػػة هػػذا العالقػػة مػػف  ػػالؿ إجػػرا  ميبرنػػة تػػيف مػػرحمتيف هػػبمتيف مػػف عمػػر 

  :السيبسة األمريكية
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 قبل الحر  العالمية الثانية:  -المرحمة األول 

طمع الكون رس، ومنذ تداية اليرف العشريف، ببلسػيطرة عمػى تنفيػذ السيبسػبت الدمبعيػة، تواسػطة لجبنػ  حيث اض
دا   التنتبروف، قبتم  تراجع مي دور المؤسسة العسكرية  الؿ تمؾ المرحمػة، ويعػود ذلػؾ لمظػروؼ التبري يػة، 

لشؤوف الدولية، التي تكممت ببألزمة التي وضعْت الواليبت المتحدة مي مبيسمى بسيبسة العزلة، وعدـ التد   بب
، األمر الذ  حػبؿ دوف قػدرة الواليػبت المتحػدة  االقتصبدية التي عبنت منطب البالد مي ثالثينيبت اليرف المنصـر

 .وسيبستطب ال برجية مي الت ثير ببليرار الدولي

 : 9191وتبدأ مع اندالع الحر  العالمية الثانية -المرحمة الثانية

، حيػػث تراجعػْت سػػيطرة الكػػون رس عمػى السيبسػػة الدمبعيػػة، 7:?7ت المتحػدة الحػػرب مػػي العػبـ ود ػوؿ الواليػػب
مي كتببػة " التنتػبروف والرئبسػة"،    Dal R.Herspring ومي هذا ال صوص يتحدث الببحث داؿ هيرسترينغ

يف لمكػػون رس، عػف الػػدور الػػذ  قػػبـ بػػ  وزيػػر الػػدمبع األمريكػػي،  ػالؿ تمػػؾ الفتػػرة،  بعػػزؿ جميػػع الضػػبب  المػػوال
إيمبنًب من  بضرورة أف تصبح الواليبت المتحدة، قوة عظمى مي السيبسة الدولية، بحجة مؤداهب أّف االستثمبرات 
األمريكية مي ال برج تحتبج إلى قوة عسكرية تحميطب مي سيبسة موازيف اليػوى، وأّف الرؤسػب  األمػريكييف الػذيف 

العسػػكرية، ودور المؤسسػػة العسػػكرية وعالقتطػػب مػػع أصػػحبب الشػػركبت أظطػػروا احترامػػًب وتفطمػػًب حييييػػًب لمثيبمػػة 
  . العمالقة وأصحبب األمواؿ، استطبعوا أكثر مف ريرهـ مي تطوير العالقة تيف مؤسستي الرئبسة والدمبع

واستنبدًا لمصالحيبت الممنوحة لمػرئيس  ػالؿ الحػرب، أصػبحْت العالقػة تػيف مؤسسػة الرئبسػة والتنتػبروف عرمػًب 
يًب، حػػػبؿ دوف قػػػدرة الكػػػون رس مػػػف إسػػػتعبدة دورا مػػػي رسػػػـ السيبسػػػبت الدمبعيػػػة، ممػػػب أعطػػػى المؤسسػػػة دسػػػتور 

 .العسكرية دورًا محوريًب، ارتبط تتوجطبت رئيس البالد كيبئد عبـ لميوات المسمحة

 أمنػي، وكػذلؾ اقتصػبد ، شػك  قميػًب عمػػى -ليػد وضػعْت الحػرب البػبردة الواليػبت المتحػدة، أمػبـ مػ زؽ سيبسػي 
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 

انتيبؿ السيبسة األمريكية مف مفطـو الردع  جديدة، ت  ذ ب همية ترشيد اليوة بمب يتنبسب وك  حبلة، السيمب بعد
الشبم  إلى الردع المحدود، بعد امتالؾ االتحبد السوميبتي لألسػمحة االسػتراتيجية، م صػبحت العييػدة العسػكرية 
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تػػػتالـز والفكػػػر االسػػػتراتيجي، كركيػػػزة أسبسػػػية مػػػي مفطػػػـو األمػػػف اليػػػومي  -منػػػذ  مسػػػينبت اليػػػرف المنصػػػـر -
 .ةوصيبرة السيبسة ال برجي

وعمػى هػذا األسػبس، عرمػػْت مرحمػة مػب بعػد الحػػرب العبلميػة الثبنيػة، دورًا كتيػرًا  لممؤسسػػة العسػكرية مػي قػػرارات 
السيبسة ال برجية، ررـ محبوالت الكون رس الدائمػة مػي قوننػة هػذا المؤسسػة، إال أف الكػون رس لػـ يفمػح تػذؾ، 

ّسع صالحيبت التنتبروف، إلى الحد الذ  جع  ممب قّمص صالحيبت  مي رسـ السيبسة ال برجية مي مواجطة تو 
مف الكون رس رير قبدر عمى التد   مي الشؤوف العسكرية، حيث اقتصر ت ثيرا عمػى تػ  ير إصػدار اليػرارات 
دوف أْف يم يطػػػب، وهػػػو مبيتعػػػبرض مػػػع الحيييػػػة الدسػػػتورية لػػػدور الكػػػون رس، السػػػيمب بعػػػد أْف أصػػػبح التنتػػػبروف 

حريػػػة التصػػػرؼ مػػػي األسػػػػمحة التيميديػػػة والنوويػػػة، دوف أ   ضػػػوع لممؤسسػػػػة  المؤسسػػػة الوحيػػػدة التػػػي تمتمػػػػؾ
 . (التشريعية )الكون رس

األهػػـ مػػف ذلػػؾ، أّف طتيعػػة نظػػبـ التصػػنيع العسػػكر  مػػي الواليػػبت المتحػػدة، الػػذ  يعتمػػد عمػػى أصػػحبب المػػبؿ  
ـ بػػػبليرار السيبسػػػي والشػػػركبت العمالقػػػة، جعمػػػْت مػػػف التنتػػػبروف مرتطنػػػًب لطػػػذا الشػػػركبت، التػػػي أصػػػبحت تػػػتحك

األمريكػػػي، إلػػػى الحػػػد الػػػذ  جعػػػ  مػػػف العالقػػػة تػػػيف التنتػػػبروف والػػػرئيس هػػػي األسػػػبس مػػػي صػػػيبرة  السيبسػػػة 
ال برجية، إلى حدود قدرة التنتبروف مي مرض قرارات  عمى الرئيس نفس ، واليعود ذلػؾ لسػمطبت أو صػالحيبت 

اسػػع ألصػػحبب شػػركبت التصػػنيع العسػػكر  دا ػػ  ممنوحػػة لمتنتػػبروف بموجػػب الدسػػتور، إنمػػب بسػػتب الت م ػػ  الو 
مؤسسػػػة الرئبسػػػة والكػػػون رس عمػػػى حػػػد سػػػوا ، ممػػػب يفػػػتح البػػػبب لمعديػػػد مػػػف التسػػػبؤالت حػػػوؿ عييػػػدة المؤسسػػػة 

الشعور الوطني لمشػعب األمريكػي، والػوال  ليػيـ أمريكػب  -مف حيث المتدأ  -العسكرية األمريكية، كعييدة تمّث  
    .فترض أْف يتسمح تطب الجند  األمريكي مي إطبر سيبسة بالدا ال برجيةوالدمبع عف مصبلحطب، التي يُ 

  المبحث الثاني                                     

 تأرج  السمطة بين الكونغر  والرئي                           

الشػػعتي مػػي تحديػػد  أراد مؤسسػػو الواليػػبت المتحػػدة األوائػػ ، مػػي معػػرض صػػيبرتطـ لمدسػػتور، مراعػػبة اإلجمػػبع
العالقػػػة تػػػيف الكػػػون رس ) السػػػمطة التشػػػريعية ( والػػػرئيس ) السػػػمطة التنفيذيػػػة( ، وجػػػب  الػػػنص عمػػػى ذلػػػؾ مػػػي 
الدستور تحسبًب أل   الؼ مستيتمي، وذلؾ تتحديد مببد  أسبسية كركيزة  لنظبـ الحكػـ مػي الواليػبت المتحػدة، 
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  وتكػريس متػدأ التػوازف والمراقبػة separation of powers مػف  ػالؿ تحديػد السػمطبت والفصػ  تينطػب
checks and Balances   بمػب يحيػا اسػتمرار اإلتحػبد الفيػدرالي مسػتيباًل، كمتػدأ ولػد مػف رحػـ الحبجػة إلػى

حكومػػة مبعمػػة وقويػػة مػػي أرض بكػػر، تز ػػر بػػبلتنوع الػػذ  مّيػػز التركيبػػة المجتمعيػػة، التػػي تضػػـ تيريبػػًب جميػػع 
 .مي العبلـالطوائف واألعراؽ واإلثنيبت 

المحبمظة عمى المببد  والفمسػفبت  -مف  الؿ صيبرة الدستور -وعمى أسبس ذلؾ، حبوؿ المؤسسوف األوائ 
المكونة لممجتمع األمريكي، لتكوف أكثر صمودًا مي وج  المت يػرات االجتمبعيػة والسيبسػية والتوازنػبت الدوليػة، 

   . قتطب مع الدوؿ أو مع األمرادومب يطرأ عمى الدولة االتحبدية مف تتدالت، سوا  مي عال

ليػػد وضػػعْت المبػػبد  األسبسػػية لمدسػػتور األمريكػػي حػػدودًا مبصػػمة، مػػي إطػػبر الفصػػ  تػػيف سػػمطتي الكػػون رس 
والػػرئيس، إال أّف هػػذا العالقػػة الدسػػتورية،  ضػػعْت مػػي الكثيػػػر مػػف مراحمطػػب التبري يػػة لمعديػػد مػػف التجبذبػػػبت، 

 .مرْت تطب البالد، ممب جعمطب مرهونة بيوة وش صية الرئيس األمريكيالسيمب أثنب  األحداث الكتيرة التي 

تػيف هػبتيف السػمطتيف، التػد لنػب مػف مطػـ وتوضػيح  -تػ ثرًا وتػ ثيرًا  -وحتى يتسنى لنػب مطػـ هػذا العالقػة الجدليػة 
وذلػؾ دور هذا العالقة، وأثرهب مي صيبرة السيبسة ال برجية، واستعراض وسبئ  تػ ثير كػ  منطمػب مػي اآل ػر، 

تػػػتمّمس األسػػػببب التػػػي أدْت إلػػػى هػػػذا الصػػػراع واالنيسػػػبـ مػػػي عمميػػػة صػػػنبعة اليػػػرار األمريكػػػي عمػػػى الصػػػعيد 
الػػػػدا مي؛ األمػػػػر الػػػػذ  يكشػػػػف جمػػػػود الدسػػػػتور األمريكػػػػي، وعػػػػدـ قدرتػػػػ  عمػػػػى مجػػػػبراة المت يػػػػرات والظػػػػروؼ 

الػذ  جعػ  الدسػتور األمريكػي ريػر  والتطورات التبري ية، التي مّرْت تطػب التركيبػة المجتمعيػة األمريكيػة، األمػر
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   برج المحددات الدسػتورية، اسػتطبعْت أْف 

ل برجيػػػة األمريكيػػةه السػػيمب مػػػبتعما منطػػب مػػي العالقػػػة تػػيف الػػػرئيس تمعػػب دورًا أسبسػػيًب مػػػي صػػنبعة السيبسػػة ا
 .والكون رس، وت ثير ك  منطمب مي اآل ر

  : في تأثير الرئي  بالكونغر  -أوال  

يضطمع رئيس الواليبت المتحدة تدور ببرز مي صيبرة السيبسة ال برجية،  صوصًب وأن  يجمع تيف " السمطة 
 .التنفيذية "ورئبسة البالد
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ونرى أّف مصطمح " السمطة التنفيذية " الذ  نص عمي  الدستور األمريكي مي المبدة الثبنية؛ التي نصت عمػى 
أف " ت ػػػوؿ السػػػمطة التنفيذيػػػة لػػػرئيس الواليػػػبت المتحػػػدة  ههه"  ، يجػػػبمي واقػػػع الحػػػبؿ العممػػػي الػػػذ  ييػػػـو عميػػػ  

المتعبرؼ عمي  مي األنظمة السيبسػية األ ػرى، النظبـ الرئبسي األمريكي، إذا مب قيس بمفطـو السمطة التنفيذية 
مبلسمطة التنفيذيػة مػي النظػبـ الرئبسػي األمريكػي، تتمثػ  مػي المكتػب التنفيػذ  لمػرئيس والػوزرا  ونبئػب الػرئيس، 

سمطة إعفػب  الػوزرا ،  -كمب الحظنب –وتعم  هذا السمطبت تحت إشراؼ الرئيس وتفويض ، كمب يممؾ الرئيس 
  .أ  ت ثير عمى قرار الرئيس -حتى لو اجتمعوا-ل ، وهـ اليممكوف كونطـ مجرد معبونيف 

حسػب الفيػ   –وعمي  مةف مصطمح " الرئيس" أو "مؤسسة الرئبسة"، مي النظبـ السيبسي األمريكي، أكثر داللػة 
مف مصطمح السمطة التنفيذية، التي ُت تصر ترئيس الػبالد، الػذ  يممػؾ سػمطبت التػد   مػي عمػ   -الدستور  
 رس، مػػي ريػػر الحػػبالت التػػي يكػػوف ميطػػب حزبػػ  مسػػيطرًا ببألرمتيػػة دا ػػ  الكػػون رس، اسػػتنبدًا لصػػالحيبت  الكػون

الدستورية، السيمب مبتعما بييبدة العمميبت العسكريةه مطو " اليبئد األعمى لجيش وأسطوؿ الواليبت المتحدة،هه" 
دارة اقتصبدهب الوطني مػي حػبالت ، حيث يمنح  الكون رس أثنب  ذلؾ صالحيبت واسعة، لحمبية أمف الب الد وا 

الحػػرب والكػػوارث ، وصػػالحيبت  ترسػػـ السيبسػػة ال برجيػػة، التػػي تعػػد مػػف أعظػػـ السػػمطبت، سػػوا  مػػبتعما منطػػب 
تػػػراـ المعبهػػػدات الدوليػػػة، حيػػػث يتعػػػذر عمػػػى الكػػػون رس إلػػػزاـ الػػػرئيس تػػػةتراـ أيػػػة  تػػػةدارة العالقػػػبت ال برجيػػػة، وا 

مضػطب إذا تعبرضػْت ومصػبلح الػبالد ، وذلػؾ ب رمتيػة الثمثػيف مػي حػبؿ إصػرار معبهدة، ببلررـ مف سمطت  مػي ر 
 . الكون رس عمى ذلؾ ، إال أّف التجبرب العممية أثتتْت صعوبة تحيا ذلؾ

ولمػػػػرئيس أيضػػػػًب سػػػػمطة التفػػػػبوض وعيػػػػد االتفبقيػػػػبت التنفيذيػػػػة، التػػػػي التسػػػػتدعي مواميػػػػة الكػػػػون رس ، وتػػػػرُأس 
ؿ والتشػػبور معطػػـ، ببإلضػػػبمة إلػػى صػػالحيبت  مػػػي اقتػػراح اليػػوانيف، والموازنػػػة المػػؤتمرات واسػػتيببؿ زعمػػب  الػػػدو 

 .الفيدرالية، واست دام  لوسبئ  اإلعالـ األمريكي لمت ثير عمى الرأ  العبـ

 في تأثير الكونغر  بالرئي :  -ثانيا  

  الدسػػػػتور مػػػػف يعػػػػد الكػػػػون رس الركيػػػػزة األسبسػػػػية والمرجػػػػع األهػػػػـ مػػػػي النظػػػػبـ السيبسػػػػي األمريكػػػػي، بمػػػػب  وّلػػػػ
صػػالحيبت، تمّكنػػ  مػػف التػػد   الفّعػػبؿ 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 لممػػوارد 
  .العالقبت ال برجية التي ييترحطب الرئيسالمبلية  ، ودورا مي إصدار اليوانيف المتعمية مي 

مف هذا الصالحيبت يظطر ت ثير الكون رس عمى السمطة التنفيذية مي رسـ السيبسػة ال برجيػة، تعػدياًل ورمضػًب 
الممنوحػة لمػرئيس، ممػب يجعػ  صػيبرة السيبسػة ال برجيػة األمريكيػة،  veto power مي مواجطػة سػمطة الفيتػو

 .وصالحيبت الكون رستت رجح تيف سمطبت الرئيس، 

وبمػػب  -وحتػػى يتسػػنى لنػػب مطػػـ تػػ ثير الكػػون رس مػػي رسػػـ السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة، سػػنتطرؽ بشػػك   مػػوجز
لموسيمة األكثر تػ ثيرًا مػي هػذا السيبسػة، والمتمثمػة بصػالحيت  الكػون رس مػي إعػالف الحػرب، أو  –ي دـ دراستنب

بصػػػػالحيبت إنشػػػػب  الجيػػػػوش  -دسػػػػتوريًب  -ون رسمػػػػبيطما عميطػػػػب تػػػػػ" سػػػػمطبت الحػػػػرب ه حيػػػػث يضػػػػطمع الكػػػػ
قػرار الميزانيػة العبمػة،  وتمويمطب، وا عالف الحرب ،  ببإلضبمة إلػى صػالحيبت  األسبسػية مػي إصػدار اليػوانيف، وا 
  .وصالحيبت  مي تيميص حجـ اإلنفبؽ لدعـ عمميبت عسكرية أو قتبلية مي منبطا معينة، وتيديـ المعونة لطب

 

الحية، التػي ُأريػد لطػب أْف تكػوف حبلػة تػوازف دسػتورية مػي مواجطػة مكبنػة الػرئيس كيبئػد عػبـ ونرى أّف هذا الص 
لمجػػػيش واليػػػوات المسػػػمحة؛ شػػػّكمْت نوعػػػًب مػػػف التػػػدا   والتعػػػبرض مػػػي الصػػػالحيبت والسػػػمطبت تػػػيف الكػػػون رس 

بسػة ال برجيػة ومؤسسة الرئبسة؛ بستب ت م   قوى سيبسية واقتصبدية دا   هبتيف المؤسستيف، ممب جع  السي
 .األمريكية، مرتطنة بمنطا األقوى واألكثر ت ثيرًا دا   تركيبة المجتمع األمريكي

وعمػػػػى هػػػػذا األسػػػػبس سػػػػنحبوؿ مػػػػف  ػػػػالؿ ميبربػػػػة قبنونيػػػػة، التفريػػػػا تػػػػيف صػػػػالحية إعػػػػالف الحػػػػرب الممنوحػػػػة 
ميمػػب لػػو  –ضػػبط هػػذا لمكػػون رس، وبػػيف قيػػبدة العمميػػبت العسػػكرية الممنوحػػة لمػػرئيس، عمػػى اعتبػػبر أّف عمميػػة ال

سػػتحوؿ دوف التػػدا   مػػي السػػمطبت، كمػػب تحػػوؿ دوف تػػ ثير اليػػوى الفبعمػػة ريػػر الحكوميػػة دا ػػ    -ُأ ػػذ تطػػب 
  .المجتمع األمريكي، كعمميبت ضبرطة مي صيبرة وصنبعة السيبسة ال برجية األمريكية

مبدة األولى مي ميرتطػب الثبمنػة ت تي سمطة الكون رس مي إعالف الحرب وتموي  الجيش األمريكي، مي إطبر ال 
مػػف الدسػػتور األمريكػػي ، ييبتمطػػب سػػمطة الػػرئيس مػػي قيػػبدة العمميػػبت العسػػكرية، اسػػتنبدًا لػػنص الفيػػرة الثبنيػػة مػػف 
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المبدة الثبنية مف الدستور األمريكي، التي تجع  مف الرئيس األمريكي " اليبئد األعمى لجيش وأسطوؿ الواليبت 
   .  "ية تحريؾ اليوات إلى أية منطية مي العبلـ وقيبدتطبالمتحدة، كمب تعطي  صالح

وعمى هذا األسبس، يمكف اليوؿ@ إّف سمطة قيبدة العمميبت العسكرية، بمب لطب مف أهمية مػي السيبسػة ال برجيػة 
األمريكية، هي سمطة ت تي بعد إعالف الكون رس الحربه إال أننػب ومػف  ػالؿ تتبعنػب لوقػبئع التػبريي األمريكػي، 

التطتيػػا العممػػي لحػػبالت إعػػالف الحػػرب، التػػي أظطػػرْت سػػمطبت الػػرئيس األمريكػػي، ودورا مػػي تيػػدير حػػبالت و 
العػػدواف المببشػػر، حيػػث يسػػتطيع الػػرئيس مػػف  ػػالؿ الحبلػػة التػػي تمػػر تطػػب الػػبالد، أْف يجعػػ  مػػف مسػػ لة إعػػالف 

الحبلػػة ب نطػػب  الحػػرب كصػػالحية ممنوحػػة لمكػػون رس مجػػرد تحصػػي  حبصػػ ، مػػف  ػػالؿ قدرتػػ  عمػػى توصػػيف
عدواف أو حرب معمية، حيػث يتجػبوز مػي ذلػؾ صػالحيبت الكػون رس، معتتػرًا أّف الحػرب قػد تػدأْت وأُعمنػْت مػف 
الطرؼ اآل ر ) العدو (، ممب يعني أّف البالد أصبحْت مي حبلة حرب، الييتضي معطب إعالف الكون رس لطػب، 

الحرب التي اعتترهب حبصمة ببلفع ، والتد  بممبرسة بيدر مبتستوجب األمور ممبرسة الرئيس لصالحيبت  أثنب  
  .سمطبت  مي قيبدة العمميبت العسكرية، الممنوجة ل  بموجب الدستور

معمػػى سػػػتي  المثػػػبؿ، اعتتػػػر الػػػرئيس األمريكػػػي روزممػػػت الطجػػػـو اليببػػػبني عمػػػى شػػػواطئ تيػػػرؿ هػػػبربر مػػػي العػػػبـ 
مع  إلػى رأ  الكػون رس مػي إعػالف الحػرب عمػى  ، بمثببة إعالف حرب عمى الواليبت المتحدة، اليحتبج7:?7

اليبببف، مبلحرب قد تدأت وأُعمنت مف العدو، ومب عمي  إال التد  بسمطبت  الدستورية، وقيبدة العمميبت العسػكرية 
 .لجيش وأسطوؿ الواليبت المتحدة

 

رض والتػػػػدا   ليػػػػد تحػػػػوؿ نظػػػػبـ الكػػػػوابح والتوازنػػػػبت التػػػػي وضػػػػعطب الدسػػػػتور األمريكػػػػي، إلػػػػى نػػػػوع مػػػػف التعػػػػب 
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 

د وواضػػح لمفطػػـو العػػدواف؛ الػػذ  أصػػبح مػػي لػػـ يتوصػػ  إلػػى تعريػػف محػػد -إلػػى يومنػػب هػػذا –اليػػبنوف الػػدولي 
مراح  مت  رة، مفطومًب 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  مرتطنػًب تتيػدير 
 .ورا ا مف اليوى الضبرطة، العبممة  برج المؤسسبت الدستوريةالرئيس األمريكي، وقوة مف ييف 

 

 المبحث الثالث                                    

  القو  غير الحكومية وصناعة السياسة الخارجية                  

ت واسػػعة، أعطػػى متػػدأ الحريػػبت ك حػػد المبػػبد  األسبسػػية مػػي الدسػػتور األمريكػػي، الحػػا لألمػػراد بممبرسػػة حريػػب
والمشػػػبركة مػػػي رسػػػـ السيبسػػػة ال برجيػػػة، التػػػي التيتصػػػر عمػػػى المؤسسػػػبت الرسػػػمية، بيػػػدر مػػػب تتطمػػػب عالقػػػة 
تكبمميػػة تػػيف هػػذا المؤسسػػبت وتوجطػػبت الشػػعب األمريكػػي، الػػذ  أنػػب  بػػ  الدسػػتور، تحديػػد أولويػػبت وأهػػداؼ 

 . السيبسة ال برجية

 

الذيف أليوا  بمعبنبتطـ الش صية مي تمدانطـ  مف ظطورهـ، ليد أدى تكويف المجتمع األمريكي، مف المطبجريف 
لينصػػطروا مػػي إطػػبر مجتمػػع جديػػد، سػػبهموا ميػػ  مػػف  ػػالؿ تػػدما األمكػػبر واالتجبهػػبت التػػي حمموهػػب مػػف  ػػبرج 
الحػػػدودإلى تمػػػد يػػػولي الحريػػػة الش صػػػية أهميتطػػػب ودورهػػػب مػػػي المشػػػبركة السيبسػػػية ، ممػػػب سػػػمح لطػػػـ تتشػػػػكي  

ع عػػػف مصػػػبلحطب، إلػػػى الحػػػد الػػػذ  تحػػػوؿ بعضػػػطب إلػػػى قػػػوى مبعمػػػة دا ػػػ  المجتمػػػع مجموعػػػبت منظمػػػة لمػػػدمب
 .األمريكي

ورويػػدًا رويػػدًا أصػػبحت هػػذا المجموعػػبت، تمتمػػؾ نفػػوذًا دا ػػ  السػػمطة العبمػػة اسػػتطبعت مػػف  اللػػ  الحصػػوؿ  
يػة عمى قرارات ت دـ مصبلحطب، عتر شبكة مف العالقبت تيف أعضػبئطب، التػي نجحػت مػي ممبرسػة ضػ و  مبل

 . وسيبسية

شػػكمت جمبعػػبت الضػػ ط مػػي مراحػػ  متػػ  رة مػػف عمػػر السيبسػػة األمريكيػػة، مجموعػػبت كتيػػرة مػػف التنظيمػػبت، 
التي تعم  بشػك  طػوعي ، لمتػ ثير مػي سيبسػة الواليػبت المتحػدة، دوف أْف تتحمػ  مسػؤولية الحكػـ ميطػب  ، ممػب 

 . يجعمطب حبكمًب معميًب مي تسيير السيبسبت العبمة
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ـ السيبسػػي األمريكػػي، نموذجػػًب مميػػزًا لػػدور جمبعػػبت الضػػ ط  ، وت ثيرهػػب مػػي السيبسػػتيف الدا ميػػة ويعػػد النظػػب
وال برجيػػة، لمػػب لطػػب مػػف رصػػيد شػػعتي واقتصػػبد  مػػنظـ، حيػػث يػػرتبط نجػػبح الػػرئيس األمريكػػي، بيدرتػػ  عمػػى 

عيػػػبت ونيببػػػبت أو مراورػػة تمػػػؾ الجمبعػػبت، واليػػػدرة عمػػى تفّطػػػـ عممطػػػب وقوتطػػب وتفرعبتطػػػب، التػػي تتكػػػوف مػػف جم
تحركبت ومعبليبت، تعم  توسبئ  مببشرة ورير مببشرة، لمت ثير عمى التصرمبت الحكومية، والعم  عمػى توحيػد 

 . الرأ  العبـ، مي ستي  ذلؾ

لـ يؤِد ال موض والتدا   مي الدستور األمريكي، إلى ت رجح السمطة وتيبسمطب تيف الكون رس والرئيس وحسب  
إنمػػب أدى أيضػًب إلػػى تجػبوز دور الػػرأ  العػبـ األمريكػػي، تحيييػًب لمصػػبلح كػ  مػػف السػػمطتيف ) كمػب مػػّر معنػب (، 

 . " برج هذا الرأ ، السيمب " مي نظبـ مفتوح ورير هيكمي، مث  النظبـ األمريكي

اسػػػتطبعت الجمبعػػػبت الضػػػبرطة أْف تعمػػػ  ب طػػػب  قػػػبنوني، سػػػبعدهب ذلػػػؾ عمػػػى تعػػػدد أنواعطػػػب ومجبالتطػػػب،  
جمبعػػػبت ضػػػ ط اقتصػػػبدية، كبتحػػػبدات العمػػػبؿ ورجػػػبؿ األعمػػػبؿ، التػػػي تعمػػػ  كوحػػػدة متكبممػػػة متكّونػػػت منطػػػب 

 .ومستيمة مي إطبر دستور  

وتتشػػعب هػػذا الجمبعػػبت لتشػػم  جمبعػػبت ضػػ ط عرقيػػة وعيبئديػػة، تعمػػ  مػػي إطػػبر االهتمػػبـ مػػي السيبسػػبت 
، مػي إطػبر مػب يسػمى " جمبعػبت ال برجية، التػي تنتمػي إلػى أعراقطػب وعييػدتطب، حيػث تيػـو هػذا بمطػبـ دوليػة  

الربط " ، التي ُتسّط  عممية الت ثير المتببدؿ مي السيبسة ال برجية، بمب يتواما ومصبلح الدوؿ التي تػرتبط تطػب 
 .هذا الجمبعبت

وسػػنتنبوؿ مػػي هػػذا ال صػػوص، أهػػـ هػػذا الجمبعػػبت الضػػبرطة، كفواعػػ  ريػػر حكوميػػة مػػي صػػنبعة السيبسػػة 
المػػػػػوبي اليطػػػػػود ، ومراكػػػػػز األبحػػػػػبث ودور تروسػػػػػتبت األدم ػػػػػة ميطػػػػػب، والمؤسسػػػػػة ال برجيػػػػػة األمريكيػػػػػة، مثػػػػػ  

اإلعالميػػػة ودورهػػػب مػػػي صػػػنبعة الػػػرأ  العػػػبـ، والمجمػػػع الصػػػنبعي العسػػػكر  وعالقتػػػ  ببلتنتػػػبروف، واألحػػػزاب 
 .السيبسية

  : Jews lobby الموني الييودي -أوال  

، إبػبف الفتػرة النبزيػة، وهجػرة اليطػود ?9?7 - <7?7ف تعود الجذور التبري ية لموبي اليطود  إلى سنوات مػبتي
مف أوروبب إلى الواليبت المتحدة، إال أّف دور الموبي اليطػود  كنفػوذ سيبسػي، لػـ يتتّمػور إال مػع تحػّوؿ السيبسػة 
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العربػػي،  -األمريكيػػة مػػي توجطبتطػػب نحػػو الشػػرؽ األوسػػط، و بصػػة المنطيػػة العربيػػة، وبػػروز الصػػراع اإلسػػرائيمي
، :;?7نظيمبت يطودية، تعم  لدعـ دولتطب الوليدة، حيث ظطر أوؿ لوبي يطود  بشك  رسمي عػبـ وظطور ت

تحت مسمى " مجمس الشؤوف العبمػة الصػطيوني األمريكػي "، وكػبف هدمػ  تعميػا وترسػيي العالقػبت األمريكيػة 
  .اإلسرائيمية

مال يستنكرهب الرأ  العبـ األمريكي، ت  أحد مميزات الحيبة السيبسية األمريكية،  -بشك  عبـ -وتعد الموبيبت  
يتيتمطب كحييية واقعية، نببعة مف متطمببت الحيبة الديميراطية، التي تعّتر عف الحرية الش صية ألمراد المجتمع 

تػػيف هػػؤال  األمػػراد والمؤسسػػبت والمنظمػػبت الحكوميػػة،  -مػػف حيػػث المتػػدأ  -األمريكػػي، وتمثػػ  عػػبماًل وسػػيطًب 
يبسة ال برجية، مف  الؿ عالقة متببدلة تيف نبشطي جمبعبت المػوبي، ومروعطػب الحكوميػة العبممة تتشكي  الس

 . الم تمفة

ويتدو ت ثير هذا الجمبعبت ظبهرًا أكثر مي مجبؿ السيبسة ال برجية، السػيمب مػب يتعمػا تتعزيػز سيبسػبتطب تجػبا 
وجيػ  دمػة السيبسػة ال برجيػة األمريكيػة، العبلـ ه حيث يشػك  المػوبي اليطػود  اليػوة الطبئمػة، والنفػوذ األهػـ مػي ت

 .ميبرنة تنفوذ أية مجموعة عرقية أو دينية أ رى 

ببلمئػة ميػط مػف تعػداد السػكبف مػي الواليػبت المتحػدة؛ إال أنطػـ يشػكموف  9وببلررـ مف أّف اليطود ال يشكموف إال 
 ;7لتطوعيػة، وأكثػر مػف ببلمئػة مػف رؤسػب  المنظمػبت ا =7ببلمئة مف الن بة مي الصحبمة، و ;8مبيزيد عف 

مثيػف،  811ببلمئػة مػف أمضػ   81ببلمئة مف أسػبتذة الجبمعػبت،  81ببلمئة مف المنبصب الرسمية الطبمة، و
ببلمئػػة مػػف أهػػـ منتجػػي  ;<ببلمئػػة مػػف الكتّػػبب، و ;?ببلمئػػة مػػف أصػػحبب المكبتػػب اليبنونيػػة الكتػػرى، و 1:و

حي الحيػػػبة األمريكيػػػة ، اقتصػػػبديًب وثيبميػػػًب وسيبسػػػيًب، السػػػينمب، وهػػػو مػػػب أهمطػػػـ السػػػت داـ نفػػػوذهـ مػػػي جميػػػع نػػػوا
 . ببإلضبمة لدورهـ التبري ي مي السيبسبت المبلية

يعتمػػد المػػوبي اليطػػود  عمػػى عػػدة قػػوى لمتػػ ثير مػػي السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة، سػػوا  عػػف طريػػا الجبليػػبت  
المتحػدة، التػي تعمػ  مػي إطػبر تنظيمػبت اليطودية مػي ال ػبرج، أو الجمبعػبت المؤيػدة إلسػرائي  دا ػ  الواليػبت 

، التي تشك  قمب الموبي اليطود  دا ػ  الكػون رس، AIPK ومنظمبت ذات ترامو و طط، أهمطب منظمة أيببؾ
سػػػرائي ، كعالقػػة اسػػتراتيجية التت ّيػػر تت ّيػػػر  آ ػػذًة عمػػى عبتيطػػب مطمػػة تعزيػػػز التعػػبوف تػػيف الواليػػبت المتحػػدة وا 
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ؤسػػب  األمػريكييف، تحيييػػًب لطػػدمطب األسبسػي، المتمثػػ  بحمبيػة المصػػبلح المشػػتركة الظػروؼ الدوليػػة، أو ت ّيػر الر 
دارة الصػراع اإلسػرائيمي العربػي عمػى وجػ  ال صػوص، وذلػؾ ببلتنسػيا مػع المنظمػبت  -مي الشػرؽ األوسػط، وا 

 Conference of Presidentsالرئيسية دا   الموبي اليطود ، كمؤتمر رؤسب  المنظمبت اليطوديػة الكتػرى 
of Major American Jewish Organiztions ، الػذ  يػديرا متعصػتوف مػي نظػرتطـ لعمميػبت السػالـ ،

ويدعموف توجػ  السيبسػة ال برجيػة األمريكيػة، المؤيػدة لسيبسػبت التوسػع اإلسػرائيمية وبنػب  المسػتوطنبت، وريػر 
مف  الؿ التػ ثير عمػى سيبسػتطب  ذلؾ مف التنظيمبت التي تتفا جميعطب تت كيد دعـ الواليبت المتحدة إلسرائي ،

 .  ال برجية، وتوجيططب بمب ي دـ مصبلحطب

استطبع المػوبي اليطػود  عػف طريػا الينػوات السػبتا ذكرهػب، أْف يتواصػ  مببشػرة مػع التيػت األتػيض، م صػبح  
يرتػػػب اجتمبعبتػػػ  مػػػع الػػػرئيس، وريػػػرا مػػػف المسػػػؤوليف بشػػػك  دور  ومػػػنظـ، لمتببحػػػث مػػػي السيبسػػػة ال برجيػػػة 

 . ريكية مي العبلـ، و بصة مي المنطية العربيةاألم

دورًا كتيػػرًا  -كن بػػة ثيبميػػة وسيبسػػية واقتصػػبدية  -ليػػد لعػػب وضػػع اليطػػود دا ػػ  التركيبػػة المجتمعيػػة األمريكيػػة 
مػػي إحػػداث ت ييػػرات مػػي هػػذا التركيبػػة، مػػف  ػػالؿ قػػدرتطـ عمػػى توزيػػع المػػوارد والػػد وؿ المبليػػة، بطرييػػة ت ػػدـ 

يحدث دوليًب، والعم  بشك  عممي وممنطو عمػى " مطػـ الواقػع الػدولي بكػ  مت يراتػ  " ، وذلػؾ مصبلحطـ إزا  مب
عف طريا ن تطـ مف المصرمييف والصنبع واالقتصبدييف واليبنونييف واألكبديمييف والسيبسييف، الػذيف ينشػطوف 

يديولوجيػة، ممػب  سػبعدهـ مػي نيػ  قصػب دا   المجتمع األمريكي، وينتظموف مي منظمبت ذات أبعبد مكرية وا 
السػػػتا مػػػي صػػػيبرة وصػػػنبعة السيبسػػػبت الدا ميػػػة وال برجيػػػػة عمػػػى حػػػد سػػػوا ه م صػػػبحت آرائطػػػـ وقنبعػػػػبتطـ 

 .ونصبئحطـ، مدرسة لرجبؿ الدولة، وعبم  أسبسي مي الت ثير عمى مجريبت األحداث والمواقف الدولية

صػػػبنعو اليػػػرار األمريكػػػي مػػػي صػػػوغ  وعمػػػى هػػػذا األسػػػبس، تػػػرزْت آرا  الكثيػػػر مػػػنطـ، كنظريػػػبت اسػػػتند عميطػػػب 
توجطبتطـ السيبسية، السيمب بعد تنبمي الدور المعرمي مي منبهو السيبسة ال برجية، بعد نطبية الحرب العبلميػة 
الثبنية، حيث أصبحت دراسػة الظػبهرة الدوليػة تػولي اهتمبمػًب تجميػع الحيػوؿ المعرميػة، كميدمػة أسبسػية لتطتيػا 

التكنوقراطيػػة، دورًا  -سػػيمب تمػػؾ النظريػػبت التػػي لعتػػْت مػػف  اللطػػب الن ػػب الفكريػػة اإلسػػتراتيجيبت ال برجيػػة، ال
أسبسػػيًب مػػي ترشػػيد ومنطجػػة مفطػػوـ اليػػوة مػػي العالقػػبت الدوليػػة، م صػػبحت هػػذا الن ػػب تمعػػب دور الوسػػيط مػػي 
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جطػبت المحبدثبت رير الرسمية، لمب يتمتعوف ب  مػف صػفبت ش صػية قػبدرة عمػى التفػبوض واإلقنػبع وتيريػب و 
 .النظر

ومػػي هػػذا ال صػػوص، يعػػد مستشػػبر األمػػف اليػػومي األسػػتا هنػػر  كيسػػنجر، مػػف أهػػـ الن ػػب التػػي لعتػػت هػػذا 
مشػكاًل تػذلؾ النمػوذج  -ك وؿ يطود  يتتوأ هػذا المنصػب -الدور، قت  تولي  منصب وزارة ال برجية األمريكية،

ة األمريكػػػي وليػػػبـ روجػػػرز، مػػػف  ػػػالؿ األتػػػرز لطػػػؤال  األشػػػ بص، ميػػػد اسػػػتطبع أْف يمعػػػب دور وزيػػػر ال برجيػػػ
إلػػػى إعػػػبدة العالقػػػبت مػػػع الصػػػيف، وزيػػػبرة الػػػرئيس  7=?7وزيبرتػػػ  السػػػرية إلػػػى بكػػػيف، التػػػي مطػػػدْت مػػػي العػػػبـ 
 . نيكسوف لطب، ك وؿ رئيس أمريكي ييوـ تطكذا زيبرة

الػذ  كػبف  أكثر م كثر، عندمب استطبع أْف يجعػ  مػف مجمػس األمػف اليػومي -أ  كيسنجر –كمب تنبمى دورا  
يشػػ م ، الركيػػزة األسبسػػية مػػي صػػنبعة السيبسػػة ال برجيػػة، وأْف يسػػحب البسػػب  مػػف تحػػت وزارة ال برجيػػة، ممػػب 

، بعػػػد أف نجػػػح 9=?7دمػػػع وزيػػػر ال برجيػػػة األمريكػػػي إلػػػى االسػػػتيبلة، وتػػػولي كيسػػػنجر تػػػدياًل عنػػػ  مػػػي العػػػبـ 
 ، ومػػب تمّ ػػض عنطػػب مػػف اتفبقيػػبتببالضػػطالع مػػي مطمػػة التفػػبوض بشػػ ف الحػػد مػػف األسػػمحة اإلسػػتراتيجية

SALT واالنفػػػراج مػػػي العالقػػػبت الدوليػػػة تػػػيف اليطتػػػيف 8=?7، التػػػي دمعػػػْت إلػػػى مرحمػػػة الومػػػبؽ الػػػدولي عػػػبـ ،
 .المتصبرعيف إببف تمؾ المرحمة

 مراكن األبحاث وتروستات األدمغة :  -ثانيا  

ويعود هػذا  . Think Tankراكز األبحبثشطدْت تداية الستينبت اهتمبمًب رير مستوؽ مي الواليبت المتحدة، بم
االهتمػػػبـ، لحيييػػػة موضػػػوعية أمرزتطػػػب الثػػػورة العمميػػػة التينيػػػة إبػػػبف تمػػػؾ المرحمػػػة ، والتوجػػػ  مػػػي دراسػػػة الظػػػبهرة 
الدولية تتحميمطب مف جميع جوانتطب الفكرية والسيبسية واالجتمبعيػة والثيبميػة والنفسػية، مػب يعنػي إعطػب  األولويػة 

دم  مف أمكبر ودراسبت و طػط مسػتيتمية، وتجػبوز ردود األمعػبؿ المببشػرة مػي التعبمػ  مػع هػذا لمنظرية، بمب تي
الظبهرة، واالنتيبؿ بػبلتفكير السيبسػي مػف الحمػوؿ إلػى إيجػبد التػدائ ، وذلػؾ مػي إطػبر إسػتراتيجية نطبئيػة، ت  ػذ 

 .ب همية استمرار المصبلح الحيوية لمواليبت المتحدة

 مراكن األبحاث:  -  1
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ـ يتوقػػف عمػػ  هػػذا المراكػػز ودورهػػب عنػػد تيػػديـ دراسػػبت وأبحػػبث أكبديميػػة، إنمػػب أصػػبحت تت صػػص بشػػك  لػػ
مببشر ببلشؤوف الدولية ، مف  ػالؿ تنػبوؿ المشػبك  السيبسػية الطبرئػة، وتيػديـ الحمػوؿ والتػدائ  لطػب، مػي إطػبر 

والتيني، وذلؾ تتفريغ اإليديولوجيب مػي  السيبسة ال برجية كعممية ُتدار بطريية العيمنة النبتجة عف التيدـ العممي
الواقع العممي، ك طوة أولى نحو ح  التنبقضبت التي تتعبم  معطب السيبسة األمريكيػة، بطرييػة عمميػة حكيمػة 
ومترمجػػة  ه م صػػبحت هػػذا المراكػػز جػػز ًا ثبتتػػًب مػػف التنيػػة السيبسػػية العبممػػة مػػي صػػنبعة اليػػرارات ال برجيػػة؛ 

تيػػػديـ اإلرشػػػبدات واإلجببػػػة عمػػػى االستفسػػػبرات الميدمػػػة لطػػػب، السػػػيمب المسػػػتجدات وذلػػػؾ تتحميػػػ  المشػػػكالت و 
 .  الطبرئة، التي أصبحت تحتبج أكثر مف أ  وقت مضى إلى ربط المعرمة ببلتطتيا

وتػػزداد أهميػػة مراكػػز األبحػػبث مػػي مجػػبؿ السيبسػػة ال برجيػػة، كونطػػب الوحيػػدة اليػػبدرة عمػػى ترجمػػة المعمومػػبت، 
ونفوذ،  صوصػًب إذا مػب ُقػدمْت مػي التوقيػت المنبسػب وببلشػك  العيالنػي، السػيمب وأنطػب قػبدرة   وتحويمطب إلى قوة

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

 .الحرية، مد اًل ل يبب األسس اليبنونية لضبط التمويالت المبلية ذات التوجطبت اإليديولوجية

العممػػب  والمفكػػريف واألكػػبديمييف(@ يمكػػف إرجػػبع دور العممػػب  واألكػػبديمييف مػػي  تروسػػتبت األدم ػة ) دور - 2
صنبعة السيبسة ال برجية، إلى مراح  تبري ية تعود لفترة المؤسسيف األوائػ ، وتجػّذر مفطػوـ ش صػنة السػمطة 
مػػػي عيميػػػة الشػػػعب األمريكػػػي، حيػػػث ال ييتصػػػر النظػػػر إلػػػى هػػػؤال  المؤسسػػػيف توصػػػفطـ ش صػػػيبت سيبسػػػية 

نمب توصفطـ مفكريف وعممب  واقتصبدييف وصيبرمة كببر، ممب جعمطـ رموزًا لمشعب األمريكػي، الػذ  وح سب؛ وا 
 .كبف يتوؽ لرمز قو ، يمتف حول  ليحمي  ويحبم  عمي 

تتمورت الحبجة إلى تروستبت األدم ة، مف عممب  ومفكريف وبػبحثيف، أثنػب  األزمػة االقتصػبدية التػي عصػفْت  
، التي أدْت إلى الكسبد االقتصبد  الكتير، ودمعْت الرئيس األمريكي روزممت إلى 99?7ة عبـببلواليبت المتحد

االسػػتعبنة بفئػػة مػػف البػػبحثيف واألسػػبتذة الجػػبمعييف، الػػذيف تتنػػوا الرؤيػػة الميتراليػػة لم ػػروج مػػف األزمػػة، ممػػب نيػػ  
 .عبلمي، تقمّث ق ببلرأسمبلية الموجطةالبالد إلى نطو اقتصبد  أصبح الطوية المميزة لمواليبت المتحدة، كنموذج 
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ليػػػد أدى إيػػػال  الجبنػػػب المعرمػػػي أهميػػػة مػػػي السيبسػػػة ال برجيػػػة األمريكيػػػة، إلػػػى اسػػػتيرا  واستكشػػػبؼ المػػػؤثرات 
اإليديولوجية واالجتمبعية والنفسية والتبري يػة، التػي أصػبحت مػع نطبيػة الحػرب العبلميػة الثبنيػة، مػبعاًل أسبسػيًب 

يبسػػة ال برجيػػة،  صوصػػًب عنػػدمب تتجػػبوز هػػذا المػػؤثرات حػػدود الج راميػػة الطتيعيػػة مػػي صػػيبرة وصػػنبعة الس
 .لمدولة، لتتعداا إلى بيية أعضب  المجتمع الدولي، لمعرمة نيب  قوت  وضعف 

اضطمعْت تروستبت األدم ة، بسد الفجوة تيف عبلـ األمكبر والتطتيا العممي، عف طريػا توليػد  يػبرات جديػدة 
حػػداث ت ييػػرات جذريػػة مػػي المصػػبلح اليوميػػة لمواليػػبت المتحػػدة، وا عػػبدة ومتتكػػرة مػػي حيػػ  ا لسيبسػػة ال برجيػػة، وا 

تحديد أولويبت وأهداؼ هذا المصبلح، مف  الؿ نشبططب الفكر  البحثي، ممب أدى بشك  معمي ومممػوس" إلػى 
مى المستوى ال ػبرجي" وضع األسس واليواعد لنيديولوجيب الرأسمبلية األمريكية، والعم  عمى تعميا قدسيتطب ع

، األمػػر الػػذ  نيػػ  دور هػػذا األدم ػػة مػػف المسػػتوى ريػػر الرسػػمي إلػػى المسػػتوى الرسػػمي؛ مت م ػػ  العديػػد مػػنطـ 
دا   المؤسسبت الرسمية، وش موا منبصب سيبسية عميب، مكبف منطـ رج  الدولة، والدتمومبسي، واالقتصػبد ، 

استطبعت أْف تفعػ  معمطػب مػي ترسػيي قنبعبتطػب اإليديولوجيػة  واليبنوني، مشكميف تذلؾ أدوات تنفيذية وتشريعية،
 .والسيكولوجية، والت ثير مي سمطة الرئيس والكون رس عمى حد سوا 

، مجموعة مف تروستبت األدم ة، أمثبؿ تريجنسكي، وسػتبنمي   ترزْت منذ  مسينيبت وستينيبت اليرف المنصـر
واحدة، عمموا  اللطب كزمال  مي جبمعػة هبرمػبرد، وتبػبدلوا  هوممبف، وهنر  كيسنجر، الذيف جمعتطـ مترة زمنية

المنبصػػػب ذاتطػػػب مػػػي الواليػػػبت المتحػػػدة، حيػػػث شػػػ   كػػػ  مػػػف كيسػػػنجر وبريجنسػػػكي منصػػػب مستشػػػبر األمػػػف 
اليومي، كمب جمعتطـ أيضًب معبنبتطـ الش صية المتشبتطة، بستب ويالت الحرب العبلمية الثبنية، وهجرتطـ إلى 

وانحػػدارهـ مػػف أصػػوؿ أوروبيػػة حممػػْت عػػدائطب الشػػديد لمشػػيوعية، حيػػث لعػػب العبمػػ  الػػديني  الواليػػبت المتحػػدة،
 .الميترالية مي الواليبت المتحدة -واإليديولوجي، دورًا ببرزًا مي تتمور مفطوـ الرأسمبلية 

 ػة، مػي ُيعد الثنبئي كيسػنجر وبريجنسػكي، مػف أتػرز العػبمميف مػي مراكػزا ألبحػبث، واألهػـ تػيف تروسػتبت األدم
تبريي الواليبت المتحدة المعبصر، ميد شّك  اإلثنبف نيطة تحّوؿ ببرزة  مي تبريي اإلسػتراتيجية األمريكيػة، التػي 

 .تسير تطد  مب روج ل  هذا الثنبئي -إلى يومنب هذا -مبزالت ثواتتطب األسبسية
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الش صػػية التػػي لحيػػْت ب سػػرت  ببلعػػدا  الشػػديد لمشػػيوعية، بسػػتب المعبنػػبة  -كمػػب كيسػػنجر  -آمػػف تريجنسػػكي  
 .وبمدا تولندا، ممب ترؾ لدي  قنبعبت راس ة، ب ْف محرؾ السيبسة الدولية هو الصراع

وعمى هذا األسبس، يرى تريجنسكي أّف أمعبؿ العنف ريػر العبديػة، التػي ُارتكتػْت ضػد تولنػدا، تركػْت أثػرًا كتيػرًا 
هػب، أّف قػدرًا كتيػرًا مػف السيبسػة أسبسػ  الصػراع ه ميػدمًب مي تصورات  لمعبلـ، وجعمت  أكثػر حسبسػية لحيييػة مفبد

تػػػذلؾ نظػػػرة جديػػػدة مػػػي السيبسػػػة ال برجيػػػة األمريكيػػػة، التيػػػدـ حػػػاًل لممشػػػكالت الدوليػػػة، بيػػػدر مػػػبهي ردة معػػػ  
  .لسيكولوجيب ش صية

تعبطيطب مػع  يمكف اليوؿ@ لـ ييدـ تريجنسكي حاًل لمتنبقضبت التي عبنت منطب السيبسة ال برجية األمريكية مي
 –األلمبنيػػػة، إلػػػى الييػػػبدة الرأسػػػمبلية  -المشػػػكالت الدوليػػػة، بيػػػدر مػػػب اضػػػطمع تنيػػػ  الصػػػراع مػػػف الييػػػبدة النبزيػػػة

األمريكية، حيث أبيى عمى مفطومي اليوة والصراع استنبدًا لواقعية العالقػبت الدوليػة مػي عصػر األمػـ المتحػدة؛ 
 .ف الدوؿ كتيرهب وص يرهبكمنظمة تيوـ عمى متدأ المسبواة مي السيبدة تي

ركػػز تريجنسػػكي عمػػى دور العمػػـ والعممػػب  مػػي إحػػداث ت ييػػرات جوهريػػة مػػي العالقػػبت الدوليػػة؛ وتحػػدث عػػف  
مجتمع مببعد الصنبعي، أو مب أسػمبا تػػ " العصػر التكنػوتروني"  اليػبدر عمػى التػ ثير مػي العيػوؿ ثيبميػًب ونفسػيًب 

ألطراؼ، إلقبمة نظبـ تحبلفي يتسا ويتنبرـ مع الثيبمة األمريكية، وبنية واجتمبعيًب، مدعب إلى التوازف المتعدد ا
المجتمع الدولي؛ محددًا هػذا التػوازف ببسػتيطبب أوروبػب ال ربيػة واليببػبف والصػيف؛ آ ػذًا بعػيف االعتبػبر ضػرورة 

صرًا ذلؾ تنظريت  مراقبة ودراسة تتدالت الظبهرة الدولية، كعممية مت يرة ومتتدلة ومستمرة ومركبة وحركية؛ م ت
، التي أعتتر مف  اللطب، أّف تعبرض المصػبلح convergence theory " الشطيرة المعرومة تػ"نظرية التيبطع

الدوليػػة ال ينفػػي أتػػدًا التيبئطػػب مػػي نيطػػة تحيػػا مصػػبلح جميػػع اليػػوى، مبلعػػبلـ حسػػب تريجنسػػكي "مدينػػة مضػػطرة 
" ه تكػػوف ميػػ  الواليػػبت المتحػػدة هػػي الحػػبكـ، حيػػث  لمتعػػبيش مػػع بعضػػطب، ولكػػف ال تػػد لطػػب مػػف حػػبكـ ومحكػػوـ

  . "تحدث تريجنسكي عف أمركة العبلـ ، وأّف " زعبمة أمريكب ضرورية لفعبلية دورهب العبلمي

 -اليببػبف  -أوروبػب ال ربيػة  -لذلؾ نبدى تريجنسكي ببلمنظومة التعدديػة مػي النظػبـ الػدولي) الواليػبت المتحػدة 
مريكػػب ككمػػب حراسػػة لمػػنظـ الدكتبتوريػػة المفسػػدة، متحػػدث عػػف أهميػػة هيمنػػة الواليػػبت الصػػيف(؛ كمػػب أنتيػػد دور أ

المتحػػدة عمػػى العػػبلـ تػػد ًا مػػف الجينػػز والديسػػكو والعػػبدات، وانتطػػبً  ببلسػػيطرة التكنوترونيػػة، كمػػب نػػبدى بضػػرورة 
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هػػػو  -رؽ األوسػػػطو صوصػػػًب الشػػػ -تبعيػػػة الشػػػرؽ األوسػػػط لالسػػػترتيجية األمريكيػػػة، معتتػػػرًا أف العػػػبلـ الثبلػػػث 
الضػػحية المحشػػورة مػػي زاويػػة التػػبريي، ولػػيس لػػ  إال االرتبػػب  بػػبل رب إذا مػػب أراد المحػػبؽ ببلعػػبلـ المتيػػدـ، وأّف 
معركػػػة الواليػػػبت المتحػػػدة األيديولوجيػػػة والسيبسػػػية حػػػوؿ تنميػػػة العػػػبلـ الثبلػػػث، تتػػػدأ تتكػػػريس ارتببطػػػ  اقتصػػػبديًب 

التػػػي تحتػػػبج إلػػػى دتمومبسػػػية جديػػػدة ومتطػػػورة مػػػع تحػػػديبت العػػػبلـ  بعمميػػػة االقتصػػػبد الرأسػػػمبلي، وهػػػي العمميػػػة
التكنػوتروني، معتتػػرًا أّف ثػػورة العمػػـ والتكنولوجيػػب، سػػتتدد النظػػبـ العػبلمي اليػػبئـ عمػػى اليطتيػػة، لتكػػوف نػػواة لنظػػبـ 

لجديػدة لالسػتراتيجية عبلمي جديد  تيودا اليوة األمريكية، مكريًب وعمميًب وتينيًب واقتصبديًب، بمػب يتنبسػب واألبعػبد ا
 .األمريكية

لى جبنب كيسنجر وبريجنسكي، يتفا ستبنمي هوممبف مع معبصري ، مي العدا  لمنبزية، بستب المعبنػبة التػي  وا 
، ممػب شػك  ::?7-1:?7عبشطب أيضًب مي مرنسب،  الؿ مترة المنػبمي والطزيمػة أثنػب  الحػرب العبلميػة الثبنيػة 

ل برجيػػة األمريكيػػة، دعػػب مػػف  اللطػػب إلػػى العيالنيػػة مػػي ت ييػػر تنيػػة هػػذا لديػػ  قنبعػػبت راسػػ ة حػػوؿ السيبسػػة ا
  .السيبسية

انطما هوممبف مف ال بص ) المعتيد والمعبنبة و اإليديولوجيب  -تريجنسكي وكيسنجر -وكزمالئ  مي الجبمعة 
المجتمػع الػدولي  ( إلى العػبـ )مفطػوـ السيبسػة ال برجيػة (، إال أنػ  ي تمػف عػف سػببيي  تتركيػزا أكثػر عمػى دور

والمنظومة العبلمية مي العالقبت الدولية وموازيف اليوى؛ واالعتراؼ بمتدأ  المنبمسة والتعبوف ، أ  أن  يتالقى 
  .مع كيسنجر بمزج  مفطومي اليوة والدتمومبسية مي إطبر الشرعية الدولية

لسيبسػة ال برجيػة طببعػًب أ القيػًب مع مالحظتنب أّف هوممبف استعم  مصطمح " التنبمس " ممب يعني أن  يعطي ا
مي إطبر األمـ المتحدة، عمى  الؼ تريجنسكي وكيسنجر، المػذيف اعتتػرا الصػراع أسبسػًب لتوظيػف الدتمومبسػية 
والنظريػة مػػي السيبسػػة ال برجيػةه ممػػب يعنػػي أفّ  هوممػػبف ظػّ  متػػ ثرًا بػػبلنظرة الفرنسػػية التػي تعطػػي أهميػػة لػػدور 

 .ت الدوليةاألمـ المتحدة مي ح  المشكال

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 

 . "ؤ أشد  طورة مف العدا مف قت  األنظمة واإليديولوجيبت، معتترًا أّف " التواط
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هوممػػػبف (، كثػػػبلوث أسػػػس لػػػدور العممػػػب   -تريجنسػػػكي  -ليػػػد اتفيػػػت دعػػػوات تروسػػػتبت األدم ػػػة ) كيسػػػنجر 
، عمػى مكػرة قيػبدة وهيمنػة الواليػبت المتحػدة عمػى العػبلـ،  واألكبديمييف منذ  مسينيبت وستينيبت اليرف المنصـر

ف ا ػتالؼ نظػرتطـ إلػى مفطػـو اليػوة والدتمومبسػية مػي تعبمػ  مف  الؿ السيطرة عمى الشرؽ األوسط، ببلررـ م
 .السيبسة ال برجية األمريكية مع هذا الشرؽ 

متينمب يؤمف تريجنسكي ببليوة والصراع والسػيطرة األمريكيػة؛ ك سػبس ومحػرؾ لمسيبسػة ال برجيػة، ُيػولي سػتبنمي 
 .عدـ التواطؤهوممبف أهمية لمدتمومبسية إلى جبنب اليوة، مع األ ذ ببلمصداقية و 

وأمػػبـ الػػرأييف السػػببييف، ينفػػرد هنػػر  كيسػػنجر تنظػػرة  بصػػة لمفطػػوـ السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة، ميؤكػػد عمػػى 
مسػػػ لة المػػػزج تػػػيف اليػػػوة والدتمومبسػػػية، مػػػي إطػػػبر المصػػػمحة الذاتيػػػة لمواليػػػبت المتحػػػدة، ولكػػػف دوف األ ػػػذ ب يػػػة 

واقعية الترارمبتية، دوف األ ذ ببلحيوؽ والمطبلب التبري يػة، اعتببرات تتعما ببلمصداقية، أ  أن  يولي أهمية لم
  .عف النظبـ الدولي مي عصر األمـ المتحدة –كممب لـز األمر  -ودوف الت مي 

  :المؤسسة اإلعالمية، وصناعة الرأي العام -ثالثا  

وليػػة، ك حػػد الوسػػبئ  لػػـ يتجبهػػ  المجتمػػع الػػدولي والمنظمػػبت الدوليػػة، دور اإلعػػالـ و طورتػػ  مػػي السيبسػػة الد
اليبدرة عمى ا تراؽ الحدود الوطنية، والتد   مي السيبدة الوطنية لمدوؿ، وذلؾ بسػتب الػدور الكتيػر الػذ  لعبػ  
مي السيبسبت ال برجية، وأثرا مي صنبعة الػرأ  العػبـ، إلػى الحػد الػذ  أحػدثْت معػ  وسػبئ  اإلعػالـ والدعبيػة، 

 .كيت ييرات واضحة عمى الصعيد الجيوبوليتي

 :قواعد القانون الدولي العام، وواقع اإلعالم األمريكي - 1

إّف حرية اإلعالـ حا إنسبني، والمحؾ لكبمة الحريبت التي ُتكػّرس 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 دعػػْت 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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ميترحػػبت لتسػػطي  نشػػر المعمومػػبت بمزيػػد مػػف الحريػػة، وعمػػى أوسػػع  ، الػػذ  أوصػػى تةعػػداد;=?7مػػي أوروبػػب 
 Internationalcommission"نطبؽ، وقد تم ضْت عف المؤتمر " المجنة الدولية لدراسة مشكالت االتصبؿ

for the study of communication problems.   التي مف مطبمطب العم  عمى إعبدة النظر مػي مفطػـو
يبرة األوروبية،  صوصًب بعد تعبظـ الصراع اإليديولوجي والحرب النفسية الدعبئية، وذلؾ األمف والتعبوف مي ال

، وامتنبع الػدوؿ عػف أ  معػ  يشػّك  Inviolability of frontiers،  " ببلدعوة إلى احتراـ " متدأ حرمة الحدود
ظػبهر هػذا اليػوة ل ػرض تطديدًا ببست داـ اليوة، بشك  مببشر أو ريػر مببشػر، واالمتنػبع عػف أ  مظطػر مػف م

تحريض دولة عمى أ رى، والتد   مي حيوقطب السيبدية ، كبشػتيبؽ مػف متػدأ سػالمة أراضػي الػدوؿ واسػتياللطب 
السيبسي، وعدـ است داـ اليوة أو التطديد ببست دامطب، المنصوص عميػ  مػي ميثػبؽ األمػـ المتحػدة ، حيػث أ ػذ 

ليػوة مػي العالقػبت الدوليػة، الػذ  الييتصػر عمػى اليػوة التيميديػة، هذا المتدأ منحًى جديدًا يتال ـ وتطور مفطػوـ ا
السػػػيمب بعػػػد تػػػروز تحػػػديبت جديػػػدة لألمػػػف اليػػػومي والسػػػيبدة اإلقميميػػػة، تزامنػػػت مػػػع تنػػػبمي ثػػػورة االتصػػػػبالت 
 والتكنولوجيب، وتببدؿ المعرمة وتوسيعطب، وتطور مفطـو السيبدة ومتدأ عدـ التد  ، وا تراؽ الحدود التي لـ تعد
حػػػدودًا ج راميػػػة تيميديػػػة، إلػػػى الحػػػد الػػػذ  مّكنطػػػب مػػػف" ا تػػػراؽ مفطػػػوـ السػػػيبدة الوطنيػػػة، وتحطػػػيـ الجيوبوليتيػػػؾ 

التكنولػػوجي، كةشػػكبلية لػػـ تتوقػػف عنػػد حػػدود الدولػػة الوطنيػػة وحسػػب، إنمػػب  -التيميػػد  عتػػر ال ػػزو اإلعالمػػي 
  .تجبوزتطب إلى ا تراؽ دور التنظيـ الدولي المعبصر

ؾ، اشػػػػت مت المؤسسػػػػة اإلعالميػػػػة مػػػػي الواليػػػػبت المتحػػػػدة األمريكيػػػػة تػػػػدور هػػػػبـ مػػػػي توجيػػػػ  وعمػػػػى  ػػػػالؼ ذلػػػػ
المعمومبت المؤثرة مي صنبعة اليرارات دا ميًب و برجيًبه مبلواليبت المتحدة تممؾ أكتر الوكػبالت العبلميػة، وهػي 

سػبعة  :8عبلـ، وعمػى مػدى مكتبًب مي ال 8:8وكبلة " اسوشيتد ترس"، التي تني  التيبرير اإل ببرية مف  الؿ 
محطػػة إذاعيػػػة  11;صػػحيفة، و 11=7تمػػدًا وب مػػس ل ػػبت، وتسػػػتفيد منطػػب  787يوميػػًب، وتنيػػ  تيبريرهػػب مػػػي 

وتمفزيػػػوف، وتعكػػػس مػػػي ترامجطػػػب ال طػػػو  األسبسػػػية لمسيبسػػػة ال برجيػػػة األمريكيػػػة، ومصػػػبلح األمػػػف اليػػػومي، 
عالمػي األمريكػي، حيػث يسػيطر مجموعػة قميمػة مػف سبعدهب عمى ذلؾ ميزة االحتكبر، ك حػد ميػزات النظػبـ اإل

أصػػحبب رؤوس األمػػواؿ والشػػركبت العمالقػػة عمػػى صػػنبعة اإلعػػالـ واالتصػػبؿ والتيبنػػة، ب يػػة التػػرويو لصػػور 
كحا ووسػيمة  -، التي جعمت مف اإلعالـ   Propaganda نمطية ومواقف مسبية، تصب مي إطبر الدعبية

 . "سيمة يتـ توظيفطب لتترير سموؾ وقنبعبت معينة مف األش بص" مجرد و  -لتوسيع المعرمة والتواص  
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مػػف هػػذا النيطػػة ببلػػذات، يتواطػػ  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 أيضػػًب أداة لمتػػ ثير عمػػى المواقػػف السيبسػػية، وذلػػؾ تتوجيطػػ  نحػػو مصػػبلح اليػػوى التػػي تحتكػػر 

 .يجية األمريكيةاالقتصبد، وتدامع عف إيديولوجيبتطب وقنبعبتطب مي توجي  االسترات

شػػك  اليطػػود أهػػـ اليػػوى والفئػػبت دا ػػ  التركيبػػة المجتمعيػػة مػػي الواليػػبت المتحػػدة، مطػػـ يمتمكػػوف ربلتيػػة وسػػبئ  
منػذ   New York Timesاإلعالـ األمريكيةه معمى ستي  المثبؿ ال الحصػر، أصػبحْت جريػدة نيويػورؾ تػبيمز

، الػذ  عمػ  نبشػرًا مػي الصػحيفة ذاتطػب،  Adolf Ochs ، ممكػًب لميطػود  األمريكػي أدولػف أوكػس7;<7العبـ 
(، وبعػد قيػبـ دولػة  <>?7 - 7?<7وعند ومبت  ورث عن  إدارة الشركة، زوج اتنت  الثر  آرثر سػولز ترجػر ) 

إسرائي ، تتّنت الصحيفة موقفًب شديد الت ييد لمدولة الوليدةه ببلميبت  ميد كبنػت تػرّوج إلقبمػة تحػبلف مػع االتحػبد 
، يجمع إسرائي  والنظـ العربية، لذلؾ كبنت تضػع عمػى صػفحبتطب صػورًا  لمجػرائـ اإلسػرائيمية، وتنتيػد السوميبتي

بشدة االحػتالؿ التوسػعي مػي األراضػي العربيػة ، األمػر الػذ  أدى إلػى انتشػبرهب مػي كػ  أنحػب  العػبلـ، وحّولطػب 
 .مف شركة  بسرة إلى أهـ وأكتر الصحف األمريكية والعبلمية

ذا السيبسة ت تي مي إطبر مبيسمى مي السيبسة اإلعالمية تػ " صنبعة اليتوؿ"، حيػث تيػـو الوسػيمة ونرى أّف ه
اإلعالميػػة بػػبلترويو لمػػرأ  والػػرأ  اآل ػػر، مػػع إعطػػب  مسػػبحبت ومػػواد، تحػػبوؿ مػػف  اللطػػب إظطػػبر حيبدهػػب، إال 

لكسػب أكتػر عػدد  أنطب تصب مي نطبية المطبؼ مػي هػدمطب الػذ  تعمػ  مػف أجمػ ، ضػمف  طػة عمػ  ممنطجػة
مػػػػػػػػف المتػػػػػػػػػببعيف، و مػػػػػػػػا نػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػف التنمػػػػػػػػػيط الثيػػػػػػػػػبمي اإلعالمػػػػػػػػيه  تبعطػػػػػػػػػب أيضػػػػػػػػًب صػػػػػػػػػحيفة الواشػػػػػػػػػنطف 

وتعػد هػبتيف الصػحيفتيف، مػف أكثػر الصػحف التػي يحػرص عمػى قرا تطمػب كبػبر  .Washington postتوسػت
وريرهػب مػف  News week صبنعي اليرار مي الواليبت المتحدة، ببإلضبمة المتالؾ اليطود صػحيفة النيوزويػؾ

الوسبئ  اإلعالمية األ رىه حيث يسيطروف بشك  كبم  عمى الشبكبت التمفزيونية األكثػر متببعػة، واألهػـ مػف 
، ويمتمكػوف أيضػًب ربلتيػة  ABC - CBC - NBC حيث المصدر لألنبب  مي الواليػبت المتحػدة والعػبلـ، مثػ 

 Timeوتػػبيـ وارنػػر تريػػد كػػروب Chauster & Simonشػػركبت النشػػر العبلميػػة، مثػػ  سػػيموف وشبسػػتر



28 
 

Warner tread group وشػركة رانػدوـ هػبوس ، Random House  وهػي الشػركة األولػى مػي الواليػبت ،
 .المتحدة مي مجبؿ الطببعة والنشر والتوزيع

ومػػػي مجػػػبؿ السػػػينمب، تظطػػػر السػػػيطرة التبمػػػة لميطػػػود دا ػػػ  المجتمػػػع األمريكػػػي، مطػػػـ يمتمكػػػوف أعظػػػـ شػػػركبت 
كشػػػركة والػػػت ديزنػػػي، التػػػي يممكطػػػب اليطػػػود  ميتشػػػ  أزنػػػبر، وشػػػبكة تبتشػػػي سػػػتوف، وتمفزيػػػوف ميسػػػتب،  اإلنتػػبج،

 Gerard Levin مميوف مشترؾ، ويمتمؾ اليطود  جيرارد ليفيف 81وشركة الكوات  التي يشترؾ ميطب أكثر مف 
ت ديزنيه وتعترؼ إسرائي  مي مجموعة تبيـ وارنر اإلعالمية، التي تعد أكتر شركة تمفزيونية مي العبلـ بعد وال

وسػػبئمطب اإلعالميػػة، بسػػيطرة اليطػػود عمػػى المؤسسػػبت اإلعالميػػة األمريكيػػة، وتصػػف هػػذا النفػػوذ عمػػى أنػػ  قػػد 
تجػػبوز مفطػػـو األقميػػة اليطوديػػة، ليتعػػداا إلػػى االعتػػراؼ العمنػػي تػػدور المػػوبي اليطػػود  والمنظمػػبت الصػػطيونية، 

 . كشريؾ مي إدارة السيبسة األمريكية

، الػرئيس السػبتا لطيئػة األركػبف المشػتركة Thomas Merمي هذا ال صوص يتحدث األدميراؿ تومػبس مػورو 
مػػػي الجػػػيش األمريكػػػي، معترمػػػًب بػػػبلتحكـ اليطػػػود  اإلسػػػرائيمي مػػػي الواليػػػبت المتحػػػدة، وقػػػدرة هػػػذا التحػػػبلف مػػػي 

الوقوؼ توجططـ، مطـ يحصموف عمى الحصوؿ عمى أية معمومة قبئاًل@ " لـ أرق رئيسًب أمريكيًب أيًب كبف، يستطيع 
كػ  مػػب يريػػدوف لدرجػة  أصػػبحُت معطػػب امتنػُع عػػف تػػدويف أ  شػي  هه ولػػو عمِّػػـ األمريكيػوف مػػدى سػػيطرة هػػؤال  

 . عمى حكومتنب، لحمموا السالح وثبروا

والسػػػؤاؿ الػػػذ  ُيطػػػرح@ إلػػػػى أ  حػػػد  اسػػػتطبع اإلعػػػػالـ األمريكػػػي، أْف ييػػػوـ تػػػدورا مػػػػي عمميػػػة صػػػنبعة اليػػػػرار 
 ػػبرجي، ببالسػػتنبد إلػػى مػػبيتومر لديػػ  مػػف معمومػػبت عػػف الشػػعوب والػػدوؿ األ ػػرى ؟ه ومػػب هػػو الػػدور الػػذ  ال

 .اضطمعْت ب  هذا الوسبئ  مي  دمة السيبسة ال برجية األمريكية، ومي تشكي  الرأ  العبـ األمريكي والعبلمي

   صناعة الرأي العام: - 2

 public والػرأ  العػبـ  public mood مييز تيف المزاج العػبـقت  الحديث عف صنبعة الرأ  العبـ، يجدر الت
opinion   مػػبلمزاج العػػبـ@ هػػو مجموعػػة االتجبهػػبت والمشػػبعر العبمػػة، التػػي تسػػيطر عمػػى جيػػ  معػػيف إزا ،

اليضػػبيب الكتػػرى، ولػػيس إزا  قضػػية معينػػة كمػػب هػػو الحػػبؿ مػػي الػػرأ  العػػبـ، مػػبلمزاج العػػبـ ينصػػرؼ إلػػى التوجػػ  
 .  لممواطنيف إزا  السمطة مي المجبالت ال برجية والدا ميةالعبـ 
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ذا كبنت السيبسة ال برجية هي مف صنع الن بة األمريكيػة، إال أف هػذا المػزاج يضػع حػدودًا لتمػؾ السيبسػة،   وا 
حيث أثتتت وقبئع التبريي األمريكي، أف الرئيس الذ  حػبوؿ معبرضػة المػزاج العػبـ مػي سيبسػت  ال برجيػة كػبف 

  .مصيرا الفش 

وربلبًب مبيتحدد مفطوـ المػزاج العػبـ، إزا  قضػبيب تػدّ   الواليػبت المتحػدة مػي الشػؤوف الدوليػة )كفكرتػي العبلميػة 
واالنعزاليػػة (ه أمػػب الػػرأ  العػػبـ@ مييتصػػر عمػػى مجموعػػة أرا  محػػددة  مػػي متػػرة قصػػيرة حػػوؿ موضػػوع محػػدد مػػف 

  .( ـ حوؿ انضمبـ الواليبت المتحدة لمنظمة األمـ المتحدةقضبيب الدا  ه ) عمى ستي  المثبؿ@ الرأ  العب

وعمى هذا األسبس، مبلمزاج العبـ، يت ير عتر مترات زمنية طويمة نستيًب، قد تمتد عيػد أوعيػديف مػف الػزمف، أو 
  .مف جي  إلى آ ره أمب الرأ  العبـ، مةن  يتيمب ضمف مترة زمنية قصيرة، وأزا  قضية محددة

لرأ  العبـ ببلعديد مػف التعػبريف التػي تنبولطػب المؤلفػوف والكتػبب مػي شػتى الجوانػب السيبسػية ليد حظي مفطوـ ا
واالجتمبعيػػة والنفسػػية؛ إال أّف المتفػػا عميػػ  تػػيف هػػذا التعػػبريف، أنػػ  اتجػػبا جمبعػػة مػػف النػػبس حػػوؿ مشػػكمة أو 

السػبئد تػيف األرمتيػة الواعيػة الرأ   -مف حيث المتدأ   -حبدثة معينة، يتكوف عنطب رأ  اليعموا رأ  آ ره مطو
 . مي مترة زمنية معينة، ببلنسبة ليضية تمس مصبلح األرمتية

وتعػػػػد ظػػػػبهرة الػػػػرأ  العػػػػبـ ظػػػػبهرة مركبػػػػة، تتػػػػدا   ميطػػػػب مجموعػػػػة مػػػػف العوامػػػػ  الم تمفػػػػة، تتصػػػػ  تتػػػػ ثيرات 
ت الثيبميػػة سػػيكولوجية، حسػػب طتيعػػة الفػػرد وطتيعػػة الجمبعػػة، كمػػب تتػػدا   مػػي تكوينػػ ، مجموعػػة مػػف المػػؤثرا

  . لممجتمع، وقيم  وسموكيبت 

وُتشك  عممية صنبعة وتكويف الرأ  العبـ، مف أ طر مب يواج  هذا الرأ ، حيث يمعب صبنعو اآلرا  وتعميتطب 
دورًا رئيسيًب مي وضع المعمومبت ومنطجتطب، بمب يتنبسب وأهداؼ مرسومة لينبعبت وأحكػبـ مسػبية؛ ممػب يجعػ  

ػػِمنُ  الدسػػتور األمريكػػي، سػػالحًب ذ  حػػديف، إذا مػػب ُأسػػيئ اسػػتعمبؿ هػػذا الحريػػة، مػػف الحريػػة كمتػػدأ أسبسػػي  ضق
السػػيمب مػػع تحػػّوؿ صػػنبعة اآلرا  وتكػػويف الػػرأ  العػػبـ إلػػى حرمػػة تػػدار مػػف اليمػػة؛ بعيػػدًا عػػف اليبعػػدة الشػػعتية، 

مفطػـو الديميراطيػة، التػي  التي ربلبًب مب ُيطمب منطب إتدا  الرأ  بعد أْف ُيمبرس عميطب ت ثيرات عديدة، ممب يطػدد
ْف اعترمػػْت لمػػرأ  العػػبـ بممبرسػػة السػػمطة السيبسػػية؛ إال أّف هػػذا الممبرسػػة ال تعنػػي أتػػدًا تطتيػػا الديميراطيػػة،  وا 
ألف األ يرة هي الحكـ الشعتي وليس التعتير الشعتي، وهو مبينطتا عمى الرأ  العبـ األمريكي، الذ  ييتصر 
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مػػف  يػػبرات محػػددة، بموجػػب السيبسػػة التػػي يضػػع محػػدداتطب صػػبنعو الػػرأ  دورا كحكػػـ لمػػب هػػو مطػػروح أمبمػػ  
تتػػيح لمنب ػػب األمريكػػي، أْف ُيعمػػف عػػف رأيػػ  مػػي سيبسػػة  -عمػػى سػػتي  المثػػبؿ  -العػػبـه مبالنت ببػػبت الرئبسػػية 

الػػرئيس كػػ  أربػػع سػػنوات، كمػػب ت ولػػ  االنت ببػػبت التشػػريعية، حػػا إتػػدا  الػػرأ  مػػي أعضػػب  السػػمطة التشػػريعية، 
 .تدو المواطف األمريكي مي حبلة ت هب دائـ لالنت بببت ك  سنتيف تيريببً مي

ويظطػػر الػػرئيس كمنفػػذ لمسيبسػػة ال برجيػػة بشػػكمطب النطػػبئي، مػػف  ػػالؿ حرصػػ  مػػي توجيػػ  الرسػػبئ  وال طببػػبت  
ي لألمة والكون رس، لمعرمة مدى تجبوب الرأ  العبـ مع سيبسػت ، وهػذا عمػة مػف عمػ  السيبسػة األمريكيػة، التػ

نتجػػت بسػػتب اآلليػػبت والطػػرؽ التػػي ُييػػبس وُيصػػنع تطػػب الػػرأ  العػػبـ، عػػف طريػػا "وسػػبئ  اإلعػػالـ التػػي تعطػػي 
صػػورة مشػػوهة عػػف حيييػػة العيػػ  األمريكػػي" ، أو عػػف طريػػا تيػػبرير ومػػروع مكبتػػب مؤسسػػة الرئبسػػة) كمػػب مػػّر 

 (همعنب

سػبئ  المػؤثرة مػي صػنبعة اليػرار األمريكػي تطذا المعنى، تصبح العالقة تيف الػرأ  العػبـ واإلعػالـ، أحػد أهػـ الو 
دا ميػػػًب و برجيػػػػًب، السػػػػيمب وأّف هػػػػذا الوسػػػػيمة أثتتػػػػْت دورهػػػػب مػػػي تثتيػػػػت دعػػػػبئـ السيبسػػػػة ال برجيػػػػة، مػػػػف  ػػػػالؿ 
ممبرسبتطب اإلعالميػة الممنطجػة،  صوصػًب عمػى الصػعيد الػدولي ، ومػي إطػبر محػدد إلسػتراتيجية ثبتتػة، ت ػدـ 

 .ي هذا الوسبئ ، وتوجطبتطـ الفكرية والسيبسيةقنبعبت ومرجعيبت راس ة لمبلك

ليد أصبحت وسبئ  اإلعالـ األمريكيػة ومروعطػب مػي العػبلـ، الوسػيمة األكثػر قػوة مػي العػبلـ، مػف  ػالؿ شػركبت 
إعالميػػػة ودعبئيػػػة عمالقػػػة، قػػػبدرة عمػػػى صػػػنبعة وتكػػػويف الػػػرأييف األمريكػػػي والعػػػبلمي، والمشػػػبركة الفبعمػػػة مػػػي 

ميًب، ورسـ صورة لطذا السيبسػة، ببلطرييػة التػي يريػدهب أصػحبب الوسػبئ  اإلعالميػة، عمػى العممية السيبسية دا 
 الصعيد ال برجي ، بحيث أصبحت أداة لمتفبوض مع الدوؿ، مػف  ػالؿ مبيسػمى بسيبسػة الطمػس الدتمومبسػي

Whispers diplomacy  عػف ، وذلػؾ تتوجيػ  رسػبئ  ريػر مببشػرة عتػر هػذا الوسػبئ ، والتعتيػر مػف  اللطػب
 .الموقف الدولي لمواليبت المتحدة، إزا  مشكمة مف المشبك 

تطذا المعنى، لعتْت وسبئ  اإلعالـ والدعبية مي الواليبت المتحدة األمريكية، دورًا  طيرًا مي تعميب الرأ  العػبـ 
 األمريكػػي، بمػػب يحيػػا مصػػبلح وتوجطػػبت اإلدارة األمريكيػػة ومػػف ورا هػػبه ومػػي هػػذا ال صػػوص، ينتيػػد " نعػػوـ
تشومسكي"، الػدور السيبسػي لػػ " 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 الػرأ  العػبـ األمريكػي، بمػب يتوامػا 
 .وتوجطبتطـ

س يستمد سيبست  مف صورة الرأ  العبـ عف طريا وسػبئ  ويت كد رأ  تشومسكي مف النبحية الدستورية، مبلرئي
اإلعالـ، والحبؿ ذات  ينطتا عمى أعضب  الكون رس، الذيف اليمكف النظػر إلػى آرا هػـ كصػورة حييييػة تعكػس 

أيػًب كػبف عػدد  -الرأ  العبـ الذ  يمثمون ، لستب دستور  مػؤداا، أّف الدسػتور األمريكػي يعطػي جميػع الواليػبت 
ا مػػي أْف تتمثػػ  بش صػػيف مػػي مجمػػس الشػػيوخ، األمػػر الػػذ  يحػػوؿ دوف وصػػوؿ التعتيػػر الفعمػػي الحػػ –سػػكبنطب 

 . "لمرأ  العبـ، " مينيمب مف قوة دمع لطذا السيبسة إلى قوة تعطي  لطب

إّف مطػػـ طتيعػػة الػػرأ  العػػبـ، هػػي مسػػ لة مػػي ربيػػة األهميػػة، كمػػب أنطػػب عمميػػة مػػي ربيػػة الصػػعوبة، مػػبألمراد ال  
عػػػف رأيطػػػـ تػػػدوف طمػػب مػػػف الجطػػػبت الرسػػػمية، ممػػب يجعػػػ  مػػػف عمميػػػة  -النظػػػبـ األمريكػػي حسػػػب  -يعتػػروف 

صنبعة هذا الرأ ، مجرد مس لة تينية ومنية، ت ضع لمعػبيير ربلبػًب مػب تكػوف لصػبلح الجطػبت التػي تطمػب مػف 
عػػػف  األمػػػراد آرا هػػػـه األمػػػر الػػػذ  يجعػػػ  مػػػف عمميػػػة المشػػػبركة ريػػػر المببشػػػرة مػػػي السيبسػػػة ال برجيػػػة، تنػػػ ى

األهداؼ الوطنية األمريكية، كمب تن ى عف قنبعبت وآرا  الشعب األمريكي، إزا  قضية تمػس مصػبلح بالدهػـ، 
يػػديولوجيبت مػػبلكي  متصػػبح مكبنػػة وسػػمعة ومبػػبد  الواليػػبت المتحػػدة، مرهونػػة بػػ را  وسػػيكولوجيبت وقنبعػػبت وا 

قبتطػػب مػػع دولػػة مػػب، حبلػػة توامييػػة وعمميػػة المؤسسػػبت اإلعالميػػة وشػػركبتطب العمالقػػة؛ التػػي ربلبػػًب مبتجػػد مػػي عال
 .تعبيش متببدؿ

  Military Industrial complex : المجمع الصناعي العسكري  -رابعا  

كبف أوؿ ظطور لطذا المصطمح عمى يد الرئيس األمريكي داويت إيزنطبور، الذ  حّذر مي  طبب الوداع تدايػة 
صػػػنبعية مػػػي الػػػبالد، التػػػي تتكػػػوف مػػػف مػػػبلكي الصػػػنبعبت مػػػف العالقػػػة ال طيػػػرة تػػػيف اليبعػػػدة ال  7>?7العػػػبـ 

الحربية، وبيف المؤسسة العسكرية ) التنتبروف(  وأصػحبب السػمطة مػي مجػبؿ اإلنفػبؽ العسػكر  ه معمػى سػتي  
  ونػورث رػروب ررومػبف  Boeing وبيونػغ  Lockheed Martin المثػبؿ، تحتػ   شػركبت لوكطيػد مػبرتف

North group Grumman  الثالث األولى عبلميًب مف حجـ سوؽ السالح العبلمي اإلجمبلي، وقد ، المراتب
، تنحػػو  ماليػػيف  9تمػػغ عػػدد العػػبمميف مػػي مجػػبؿ الصػػنبعبت المتعميػػة ببلػػدمبع، حتػػى ثمبنينيػػبت اليػػرف المنصػػـر
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% مػػف المطندسػػيف والعممػػب  األمػػريكييف ;8شػػ ص متػػوزعيف تػػيف اإلنتػػبج و ػػدمبت البحػػث والتطػػوير، ييبتمػػ  
كمؤسسػبت  –وزارة الدمبع ، حيث تمتيي مصبلح مػبلكي شػركبت اإلنتػبج الحربػي وال ػدمبت العسػكرية  العبمميف

مع متنفذيف مي التنتبروف وأعضب  مي الكون رس، الذيف يمتمكػوف اليػدرة عمػى توجيػ  السيبسػة  -رير حكومية 
سػمية العسػكرية والتشػريعية، و النيدية وتشريعطب، األمر الذ  ي ما ت لفًب تيف المصبلح ال بصة والمؤسسػبت الر 

 .يترؾ تداعيبت  طيرة لمتحكـ ببليرار السيبسي األمريكي

وعمػػػػى هػػػػذا األسػػػػبس، سػػػػنتنبوؿ دور المجمػػػػع الصػػػػنبعي العسػػػػكر ، ودور شػػػػركبت اإلنتػػػػبج العسػػػػكر  الدوليػػػػة 
الػدولي ال بصة، مي صنبعة السيبسة ال برجيػة األمريكيػة، وتوصػيف التكييػف اليػبنوني لطػب مػي ضػو  اليػبنوف 

 .العبـ

 :الصناعة العسكرية والسياسة الخارجية األمريكية - 1

، والحكومػبت األمريكيػة المتعبقبػة، تضػفي عمػى 7>?7منذ ال طبب التحذير  لمرئيس األمريكي أيزنطبور عػبـ 
عالقتطػػب مػػع المجمػػع الصػػنبعي العسػػكر ، نوعػػًب مػػف السػػرية والتكػػتـ، لعػػدـ ثيػػة المػػواطنيف األمػػريكييف بشػػركبت 
التصنيع ال بصة، وتعود هذا الثيبمة ألسببب تبري ية، بستب دورهب ببلكسبد االقتصبد  الذ  أصػبب الواليػبت 

ه تزامف ذلػؾ مػع دعػوات روزممػت تتعزيػز دور اليطػبع الحكػومي، ببالسػتعبنة ببليطػبع 98?7المتحدة مي العبـ 
أّف ظروؼ الحرب العبلمية الثبنية،  ال بص، و ما عالقة تكبمئية تينطمب، بحيث يحمي ك  منطمب اآل ره رير

وحمػػبس روزممػػت مػػي االنتصػػبر، ومػػب تركتػػ  هػػذا الحػػرب مػػف  سػػبئر اقتصػػبدية، أدْت إلػػى اسػػتتداؿ المؤسسػػبت 
 .الرسمية ) الديميراطية ( بمؤسسبت رأس المبؿ ال بص

ترابططػػػب الوثيػػػا وهكػػػذا، ميػػػد أدى التزايػػػد الكتيػػػر مػػػي حجػػػـ االسػػػتثمبرات المبليػػػة لشػػػركبت اإلنتػػػبج العسػػػكر ، و 
بػبإلدارة األمريكيػػة، إلػػى ممبرسػػة نفػوذ واسػػع دا ػػ  المؤسسػػة الرسػمية، والتػػد   بسيبسػػبتطب الدا ميػػة وال برجيػػة، 
ممػب مّكػف المجمػع الصػنبعي العسػكر  مػف الت م ػ  والضػ ط عمػى هػذا المؤسسػبت، مػي سػتي  تمريػر صػػفيبت 

 .شرا  األسمحة، ورمع ميزانية الدمبع األمريكية

األهػػػـ الػػػذ  ُيطػػػرح@ مػػػبهو موقػػػع السيبسػػػة ال برجيػػػة األمريكيػػػة، مػػػي ظػػػ  سػػػيطرة المجمػػػع الصػػػنبعي  والسػػػؤاؿ
العسػػكر ؟ه وأيػػف آؿق التصػػور األصػػمي لمفطػػػوـ األمػػف اليػػومي األمريكػػي، مػػػي مواجطػػة دوامػػع الػػربح لمشػػػركبت 



33 
 

 مفيػػبت إيديولوجيػػة، العمالقػػة ال بصػػة ومصػػبلح ميبوليطػػب ومتعبقػػديطب العسػػكرييف، ومػػب ت فيػػ  هػػذا الػػدوامع مػػف 
 .أمرزت تزاوجًب  تيثًب تيف المبؿ والسمطة، كثنبئية يت سس عميطب المجمع الصنبعي العسكر  

 مي كتبب  " نفوذ المترر ل   James led better يجيب عمى هذا السؤاؿ الببحث األمريكي جيمس ليد تيتر
"Unwarranted influence  نطػػبور، لػػيس الميصػػود بػػ  وقػػف ، موضػػحًب أّف ال طػػر الػػذ  تحػػدث عنػػ  إيز

عمميػػبت اإلنفػػبؽ العسػػكر ، بيػػدر مػػب يريػػد مػػف هػػذا األنفػػبؽ، أْف يكػػوف متالئمػػًب ومتنبسػػبًب مػػع مسػػتجدات الحػػرب 
 .7>?7الببردة،  صوصًب بعد العبـ 

ويفػػرؽ " ليػػد تيتػػر" تػػيف مؤسسػػة عسػػكرية قػػبدرة عمػػى حمبيػػة الديميراطيػػة األمريكيػػة، وأ ػػرى تطػػدد الحريػػة مػػي  
أنحب  العبلـ،  صوصًب وأّف إيزنطػبور مػي سػنوات  األ يػرة مػي التيػت األتػيض، كػبف قػد رّيػر قنبعبتػ  مػي  جميع

 .جدوى األسمحة النووية، وأصبح مؤمنًب بضرورة الحد مف ترسبنتطب

ويرى " ليد تيتر " أّف عببرة المجمع الصنبعي العسكر ، أصبحْت متزامنة مع مكرة تجػبرة الحػرب، التػي تعػود  
ربح لتجػػبر السػػالح والميػػبوليف العسػػكرييف، أولئػػؾ الػػذيف يػػرى مػػيطـ أيزنطػػبور، أنطػػـ مجموعػػة مػػف األشػػ بص بػػبل

الذيف" يشجعوف ويطيموف الحروب لتحييا أرببح أكثر "ه األمػر الػذ  دمػع توسػبئ  اإلعػالـ التػي تتفػا وأهػداؼ 
 طبب سيبسػي لمتػ ثير عمػى أصحبب شركبت التصنيع العسكر   إلى مطبجمة أيزنطبور، ووصف  طبب  ب ن  

 . 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 

  .ة ذلؾ مي تحديد عييدة االستراتيجية األمريكيةالمرتزقة، وأهمي

 التكيف القانوني لشركات اإلنتاج العسكري:  -2

أدى ظطور مكػرة المجمػع الصػنبعي العسػكر  إلػى حيػز النيػبش، وتنػبمي دور شػركبت اإلنتػبج العسػكر ، التػي 
ـ ال ػػدمبت العسػػكرية ولػػدْت مػػف رحػػـ المجمػػع الصػػنبعي العسػػكر ، إلػػى إعػػبدة النظػػر تتمػػؾ الشػػركبت التػػي تيػػد

األمنية ال بصة، السيمب وأنطب مػف وجطػة النظػر اليبنونيػة، ُينظػر إليطػب كشػركبت تجبريػة مسػجمة، وذات هيبكػ  
ربيػػبت سيبسػػيةه ولكػػف  -مػػف حيػػث المتػػدأ  -تنظيميػػة هػػدمطب الػػربح، كػػدامع أسػػبس لييبمطػػب، دوف أفْ يكػػوف لطػػب 
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مي أشد حػبالت الحػرب  طػورة، ممػب يجعمطػب عمػى اتصػبؿ  المشكمة تظطر مي أدا  هذا الشركبت، كونطب تعم 
ه ==?7، والتروتوكػوالف اإلضػبميبف لعػبـ ?:?7مببشر ببلمػدنييف الػذيف تحمػيطـ اتفبقيػبت جنيػف األربعػة لعػبـ 

أمب الدوؿ مةنطب تمج  إلى هذا الشػركبت بسػتب العجػز مػي اإلمكبنيػبت العسػكرية مػف أسػمحة وذ يػرة ،  وهػو مػب 
 .بلة الواليبت المتحدة األمريكية، كيوة اقتصبدية وعسكرية عظمىال ينطتا عمى ح

لػػػـ تتطػػػرؽ االتفبقيػػػبت الدوليػػػة، لتكييػػػف الوضػػػع اليػػػبنوني لمشػػػركبت العسػػػكرية واألمنيػػػة الدوليػػػة،  ويعػػػود ذلػػػؾ 
الػػدولي ألسػػببب عديػػدة، منطػػب حداثػػة الظػػبهرة قيبسػػًب ببلعديػػد مػػف الحػػبالت العرميػػة التػػي أقرهػػب وقوننطػػب اليػػبنوف 

 :العبـه أمب الفي  الدولي، ميد انيسـ مي ش نطب إلى رأييف

@ وييف ورا ا أصحبب تمؾ الشػركبت والعػبمموف ميطػب، ويؤيػدوف حجػتطـ ب نػ  المػرؽ تينطػب  مؤيد -الرأي األول 
 وبػػيف أيػػة شػػركة عبممػػة مػػي المجػػبؿ االقتصػػبد ، تػػدلي  وجػػود قػػوانيف تػػنّظـ عممطػػب مػػي الواليػػبت المتحػػدة ذاتطػػب،
سوا  عمى صعيد اليوانيف الفيدرالية أو قوانيف بعض الواليبت، ويفرؽ أصحبب هذا الػرأ  تينطػب وبػيف المرتزقػة، 

تحػػػبرب إلػػػى جبنػػػب الحكومػػػبت الشػػػرعية ذات السػػػيبدة، ببالسػػػتنبد إلػػػى مػػػب أقػػػّرا  -عمػػػى حػػػد قنبعػػػبتطـ  -ألنطػػػب 
اف ببليتػػبؿ إلػػى جبنػػب اليػػوات العسػػكرية اليػػبنوف الػػدولي العػػبـ، ومػػف الحػػا مسػػبعدة الػػدوؿ التػػي تتعػػرض لمعػػدو 

 .  مف ميثبؽ األمـ المتحدة، وحبلة األمف الجمبعي 7;النظبمية؛ استنبدًا لنص المبدة 

@ ويػػػذهب أنصػػػبر هػػػذا الػػػرأ  إلػػػى عػػػدـ مشػػػروعية هػػػذا الشػػػركبت مػػػف حيػػػث نشػػػ تطب معػػػارض -الػػػرأي الثػػػاني
واألمف الدولييف، ألف آليػة عممطػب، ظػبهرة تعػود إلػى  ووجودهب؛ واعتببر أمرادهب مرتزقة، وأّف وجودهب يطدد السمـ

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

ببع الػدولي، أو وقػػت السػػمـ لتنفيػذ أعمػػبؿ إرهبتيػة، أو ليمػػب نظػػبـ معػيف، أو السػػت دامطـ مػػي النزاعػبت ذات الطػػ
المنبطا السب نة مف العبلـ، لمحصوؿ عمى مزايب ش صية، حيث يشك  المجو  إليطـ بمثببة حػرب ريػر معمنػة 

وش النظبميػة، ، ويتـ است دامطـ عمى شك  جمبعبت ضػبرطة، وبتمويػ  مػبلي يتجػبوز بكثيػر مبتتيبضػبا الجيػ
 .ب ية تحييا ربيبت سيبسية
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ليد أصدرت الجمعية العبمة لألمـ المتحػدة، ومجمػس األمػف الػدولي، والمجمػس االقتصػبد  واالجتمػبعي بػبألمـ 
 .  المتحدة، العديد مف اليرارات التي اعتترْت ممبرسة وآليبت االرتزاؽ، أعمبؿ تطدد السمـ واألمف الدولييف

ـ ظبهرة اال  ، كمػب اعتتػرْت الجمعيػة العبمػة ==?7رتزاؽ، إال أنػ  لػـ ُيوضػع لطػب تعريػف إال مػي العػبـ و ررـ ِقدق
ال ػػبص تتعريػػف العػػدواف ، إّف إرسػػبؿ المرتػػزؽ  :>?78/7/:7تػػبريي  ?897لألمػػـ المتحػػدة مػػي قرارهػػب رقػػـ 

التفريػػا تػػيف  لمييػػبـ ب عمػػبؿ عنػػف عمػػاًل مػػف أعمػػبؿ العػػدوافه ولػػـ تتطػػرؽ الجمعيػػة العبمػػة لألمػػـ المتحػػدة إلػػى
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

مطػػب مػػي أطػػبر مبػػبد  وقواعػػد اليػػبنوف الػػدولي وحتػػى نتوصػػ  إلػػى التوصػػيف اليػػبنوني لطػػذا الشػػركبت وآليػػبت عم
العػػبـ، وصػػواًل لتفرييطػػب وميبرنتطػػب مػػع أعمػػبؿ المرتزقػػة، ومػػف ثػػـ الحكػػـ عمػػى مشػػروعيتطب، كوسػػيمة مػػف وسػػبئ  
االستراتيجية األمريكية، ال تػد لنػب مػف توضػيح مراحػ  عمميػة التعبقػد  مػع هػذا الشػركبت، مػي الواليػبت المتحػدة 

 :نبهب إلى أربعة مراح  رئيسيةاألمريكية، والتي قسم

وتتػػػدأ تتكميػػػف التنتػػػبروف إلحػػػدى شػػػركبت اإلنتػػػبج العسػػػكر  العمالقػػػة، أو شػػػركبت الحمبيػػػة  المرحمػػػة األولػػػ :
 –ربلبًب مب يكوف لطب أسطـ مػي هػذا الشػركبت  -األمنية تتنفيذ مطمبت معينة، حيث تيوـ جطبت مي التنتبروف 

 .ببلتعبقد مع شركبت معينة

المرحمة مف أهـ المراحػ ، عمػى اعتبػبر أنطػب تتضػمف رؤيػة التنتػبروف مػي السيبسػة ال برجيػة، ودوامػع وتعد هذا 
عممية التعبقد وا تيبر الشركة المنبسػبة، مػال يػتـ التعبقػد إال مػع شػركبت تتفػا وقنبعػبت الضػّبب  المتنفػذيف مػي 

 .التنتبروف ورؤيتطـ السيبسية

بج العسكر ، أو شركة الحمبية ال بصة، التي تعبقدت مػع التنتػبروف، حيث تيوـ شركة اإلنت المرحمة الثانية: 
لمتعبقػد مػػع شػػركبت أصػػ ر  ) تعبقػد مػػف البػػبطف (، متيػػوـ هػذا الشػػركبت تتجنيػػد أمػػراد ربلبػًب مػػب يكونػػوا جػػبهميف 

 .لمشركة األسبسية المتعبقدة مع التنتبروف، وربلبًب مبتكوف الشركة األ يرة رير مسجمة

ويػػتـ مػػي هػػذا المرحمػػة تسػػميـ األمػػراد الػػذيف تػػـ التعبقػػد معطػػـ مػػي الشػػركة ريػػر المسػػجمة، إلػػى  ة:المرحمػػة الثالثػػ
ققػعق عميػ  اال تيػبر،  شركة مسجمة رسميًب ، ليتـ بعد ذلؾ كتببة العيد تيف هذا الشركة الجديػدة والشػ ص الػذ  وق
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  مي الحيبة والتػ ميف والمعػبش، دوف معرمت  بمضموف العيد، الذ  يتضمف تنودًا أسبسية، منطب الت مي عف حي
 .وتعتتر هذا العيود عيودًا سرية، اليجوز االطالع عميطب، ألنطب مف أسرار هذا الشركبت

ويػتـ ميطػب نيػ  المتعبقػديف إلػى أمػبكف عممطػـ عػف طريػا التعبقػد مػع شػركة أ ػرى ،  المرحمة الرابعة واألخيرة :
ـ، وتكمػيفطـ ببلمطػبـ الموكمػة إلػيطـ، مػف أعمػبؿ عسػكرية، أو حيث تيوـ األ يرة بعممية توزيعطـ، وتحديػد أعمػبلط

 .منية، أو أمنية

وعمػػى هػػذا األسػػبس، ومػػف  ػػالؿ النظػػر إلػػى مراحػػ  التعبقػػد، نالحػػ  مػػدى التطػػبتا تػػيف آليػػة عمػػ  الشػػركبت 
بعي العسكرية واألمنية ال بصة، وبيف أعمبؿ المرتزقة، ممب يجع  هذا الشػركبت الػذراع والذريعػة لممجمػع الصػن

العسكر  مي صنبعة السيبسة ال برجية األمريكية، حيث ُتظطر 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 

ليبنونيػػة لنظػػبـ األمػػف الجمػػبعي؛ اليػػبئـ عمػػى تعبرضػػطب مػػع الػػدور المنػػو  بػػبألمـ المتحػػدة مػػي تطتيػػا اآلليػػبت ا
 .تعبوف وتفبهـ الدوؿ األقوى واألقدر عمى حف  السمـ واألمف الدولييف

وهكػػذا تصػػبح ممبرسػػبت هػػذا الشػػركبت، أمػػبـ اسػػتحيبقبت تتعمػػا ببلمسػػب لة الجنبئيػػة، كجػػرائـ ذات ا تصػػبص 
بـه وهػو مبيضػع المجمػع الصػنبعي العسػكر  عبلمي، كونطب أعمبؿ  ػبرج الشػرعية الدوليػة واليػبنوف الػدولي العػ

أمبـ العديد مف األسئمة، لتحديػد مبهيػة  -كراع  ومنتو ومصدر ومشْرعف لطذا الشركبت  -مي الواليبت المتحدة 
أدوات السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة، ومػػدى تعتيرهػػب عػػف العييػػدة العسػػكرية األمريكيػػة، ومػػدى التزامطػػب بمبػػبد  

 .ي العبـوقواعد اليبنوف الدول

  األحنا  السياسية: -خامسا  

تػػدرجبت متفبوتػػة مػػي ت ثيرهػػب مػػي السيبسػػة ال برجيػػة،  -كمؤسسػػبت إيديولوجيػػة  -تتموّضػػع األحػػزاب السيبسػػية 
وميًب لتعددهب دا   التركيبة السيبسية، ودرجة انضببططب، وهيكمتطب، ووظيفتطبه مكممب ازدادت األرمتية الترلمبنية 

اد معطػػب ت ثيرهػػب مػػي التعبمػػ  الػػدوليه لػػذلؾ ي  ػػذ النظػػبـ الرئبسػػي مػػي الواليػػبت المتحػػدة، لمحػػزب السيبسػػي، ازد
نموذجػػػًب  بصػػػًب تػػػيف الػػػنظـ السيبسػػػية، حيػػػث تنحصػػػر العمميػػػة الديميراطيػػػة، تػػػيف حػػػزبيف) الحػػػزب الجمطػػػور  
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مػػي تيبسػػـ واسػػتئثبر والحػػزب الػػديميراطي ( الثبلػػث لطمػػب تيريبػػًب، يطيمنػػبف عمػػى السػػمطتيف التنفيذيػػة والتشػػريعية، 
 .شديديف لمسمطة، ك  عمى حسبب اآل ر

منذ نطبية الحرب العبلمية الثبنية، اتفا الحزببف الجمطور  والديميراطي عمى سيبسة  برجية واحدةه أمػب عمػى  
الصػػػعيد الػػػدا مي، مػػػةف النظػػػبـ السيبسػػػي األمريكػػػي، ييػػػـو مػػػف النبحيػػػة العمميػػػة، عمػػػى أكثريػػػة حبكمػػػة وأقميػػػة 

 .معبرضة

نرى أّف ستب هذا الطيمنة، واقتصبر مفطوـ التعددية عمى حزبيف، إنمب يعود ألسببب تبري ية، يمكف إرجبعطب و 
قػػرار الدسػػتور األمريكػػي مػػي العػػبـ ه حيػػث كػػبف االهتمػػبـ منصػػبًب عمػػى =<=7إلػػى مراحػػ  ت سػػيس الجمطوريػػة، وا 

لػػػى  الفمسػػػفبت التػػػي كبنػػػت تسػػػود مسػػػ لة الحفػػػبا عمػػػى االتحػػػبد الفيػػػدرالي والفصػػػ  تػػػيف السػػػمطبت، ببإلضػػػبمة إ
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 

مؤسسػػيف األوائػػ ، وهػػو مػػب انعكػػس بشػػك  واضػػح عمػػى مفطػػـو عمػػى االتحػػبد، المصػػمحة المتفوقػػة العميػػب لػػدى ال
الديميراطية األمريكية، مبلحرب األهمية التي  بضطب الرئيس األمريكي أتراهبـ لنكولف لمت مص مف الرؽ، كبنت 
ت في ورا هب أيضًب، إيمبن  العميا بحتمية االتحبد، أكثر مف جوانتطب األ القية التي رّوج ل  الشػمبليوف لتتريػر 

لحرب ضػد الجنػوبييف، ومػي ذلػؾ ييػوؿ لنكػولف@ " إف أسػمى هػدؼ لػي مػي هػذا النضػبؿ هػو إنيػبذ اإلتحػبد، ال ا
  .   "إل ب  نظبـ الرؽ أو بيبؤا ، ولو كبف مي وسعي أف أنيذ االتحبد مف دوف تحرير العتيد  لفعمت

وائا، ممب جع  هذا الدستور ليد أدى جمود الدستور األمريكي، إلى الحيمولة دوف الت مص مف الكثير مف الع 
ريػر قػبدر عمػى مواكبػة التطػورات التبري يػة لممجتمػع األمريكػي، ومػب انتببػ  مػف توسػع سػكبني بسػتب الطجػػرة ، 

 .ببإلضبمة لمت يرات التي طرأت عمى هذا المجتمع سيبسيًب ومكريًب واقتصبديبً 

ـو عمػػػى حػػػزبيف سيبسػػػييف، همػػػب الحػػػزب وهكػػػذا ظّمػػػْت العمميػػػة السيبسػػػية مػػػي الواليػػػبت المتحػػػدة األمريكيػػػة، تيػػػ
الجمطػػور  والحػػزب الػػديميراطي، كمػػوروث سيبسػػي راسػػي منػػذ اليػػرنيف الثػػبمف عشػػر والتبسػػع عشػػره مػػػبلرئيس 

، إمػب جمطوريػًب أو ديميراطيػًب، األمػر الػذ  أعطػى مفطػوـ األحػزاب السيبسػية منب ػًب 8;<7األمريكي ومنػذ العػبـ 
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 ػػتالؼ الشػػديديف مػػي المجتمػػع األمريكػػي، بحيػػث يصػػبح هػػذا الضػػبط  بصػػًب، اسػػتطبع أْف يضػػبط التبػػبيف واال
 .مرجعية نطبئية لضرورة االتحبد والدمبع عف الفيدرالية؛ كفكرة تعود مي أصولطب ألمكبر المؤسسيف األوائ 

وعمػػى هػػذا األسػػبس، ظمػػْت مكػػرة منبهضػػة ظطػػور أحػػزاب جديػػدة، مكػػرة يتتنبهػػب ويػػدامع عنطػػب الكثيػػر مػػف مفكػػر  
لفكػػر السيبسػػي األمريكػػي، وحجػػتطـ مػػي ذلػػؾ " أّف أيػػة محبولػػة إلصػػالح األحػػزاب لمنحطػػب المسػػؤولية ومنظػػر  ا

السيبسية، ست ير التبريي والمؤسسبت السيبسية الحديثة  "، وهػو مبجعػ  التركيبػة السيبسػية األمريكيػة، مرتبطػة 
 .تثواتت السموؾ السيبسي المدعوـ ببإلطبر الدستور  

ظبـ الحزبي مي الواليبت المتحػدة، بعػدـ وجػود تعدديػة إيديولوجيػة، مكػال الحػزبيف يؤمنػبف نتيجة لذلؾ، اتسـ الن 
ببلرأسػػمبلية، كمػػب يؤمنػػبف بػػبليوة مػػي العالقػػبت الدوليػػة تحيييػػًب لمػػب يسػػميبن  المصػػمحة األمريكيػػة العميػػب، وييتصػػر 

 .اال تالؼ تينطمب عمى تحديد مفطـو اليوة ووسبئمطب وطريية است دامطب

المعنى، ميد أدى ريبب التعددية الحزبية عمػى الطرييػة الترلمبنيػة، كمػب هػو الحػبؿ مػي األنظمػة السيبسػية تطذا  
األ رى، إلى تزايد نفوذ السمطة المركزيػة مػي التػ ثير عمػى مجػرى السيبسػة األمريكيػة، اسػتنبدًا لمبػبد  الدسػتور 

مػػػي د ػػػوؿ قػػػوى ريػػػر  -دأ دسػػػتور  كمتػػػ -مػػػي الفصػػػ  تػػػيف السػػػمطبت واسػػػتياللطب؛ كمػػػب سػػػبعد متػػػدأ الحريػػػة 
حكوميػػة، قػػبدرة عمػػى تيػػديـ الصػػورة التػػي تراهػػب منبسػػية لمسػػمطبت المركزيػػة، التػػي تيػػف هػػي األ ػػرى عنػػد حػػدود 
إيديولوجيػػة، مبلرأسػػمبلية هػػي الموجػػ  الوحيػػد لنيػػديولوجيب اإلعالميػػة المسػػيطرة، وهػػي الحتميػػة الوحيػػدة لتطػػور 

حمػػػػوؿ السيبسػػػػية الطبمػػػػة، ال ت ػػػػرج عػػػػف تػػػػرامو الحػػػػزبيف الجمطػػػػور  المجتمػػػػع األمريكػػػػيه ممػػػػب جعػػػػ  جميػػػػع ال
 . والديميراطي، وأمب مب عدا ذلؾ، م نطب مجرد سيبسبت هبمشية

ومػػي هػػذا ال صػػوص ييػػوؿ جػػورج رولػػد@ " إّف الواليػػبت المتحػػدة اليحكمطػػب نظػػبـ ييػػوـ عمػػى حػػزبيف كمػػب يػػدعي 
لػرأ  العػبـ، أمػب الػرئيس ممػيس صػبحب قػرار، وال البعض، ت  عمى حزب واحد ميط، يدعي التعددية  لتضػمي  ا

يتعػػدى دورا إال أْف يكػػوف  بدمػػًب ألصػػحبب الكممػػة الفصػػ ، وهػػـ أصػػحبب الشػػركبت المتعػػددة الجنسػػية، الػػذيف 
 . "تجمعطـ هيئة تعرؼ ببلمجنة الثالثية

جوازيػبت وت ييػدهبه معمػى وعمي ، أ ذْت الديميراطيبت الميترالية مي الواليبت المتحدة، ببالعتمبد عمى سيطرة التر 
إحدى عشر مف األسر األكثر ثراً  مي الواليػبت المتحػدة، مبػبلغ وصػمْت  <>?7ستي  المثبؿ، أنفيْت مي العبـ 
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مميػػػوف دوالر،  811إلػػػى  8>?7مميػػػوف دوالر، كمػػػب وصػػػمْت تكمفػػػة الحمػػػالت االنت بتيػػػة مػػػي العػػػبـ  911إلػػػى 
مػر الػذ  يعطػي ممثمػػي األحػزاب سػمطبت واسػعة، بسػػتب مميػػوف دوالر، األ 11:إلػى  <>?7وبم ػْت مػي العػبـ 

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

ر  والػػػديميراطي، دورًا متفيػػػًب عميػػػ  مػػػي المسػػػبئ  المحوريػػػة، السػػػيمب مػػػب تعمػػػا منطػػػب ببلسيبسػػػة الحػػػزبيف الجمطػػػو 
ال برجيػة األمريكيػػة، إلػػى الحػػد الػػذ  تتالشػػى معػػ  الفػػروؽ تػػيف الصػػيور والحمػػبئـ، ممنػػذ تدايػػة اليػػرف العشػػريف، 

) الصػػػػػيور ( كػػػػػبنوا واال تالمػػػػػبت مػػػػػي شػػػػػ ف السيبسػػػػػة ال برجيػػػػػة، ُتشػػػػػب  ببلصػػػػػيور والحمػػػػػبئـ، مػػػػػبلجمطوريوف 
اسػػػتعمبريوف، والػػػديميراطيوف ) الحمػػػبئـ ( كػػػبنوا ميػػػبوميف لالسػػػتعمبره إال أف هػػػذا األدوار كبنػػػت تتنػػػبوب تػػػيف 
الحزبيف تيف مترة وأ رى، حسػب الظػروؼ الدوليػة، مفػي ميتنػبـ كػبف الػديميراطيوف حمػبئـ، لكػف مػي التسػعينيبت 

إلػى عييػدة  8111لجمطػورييف الػذيف عػبدوا منػذ تدايػة العػبـ أيدوا التد الت العسػكرية مػي العػبلـ، عمػى عكػس ا
  .الصيور

وتعػػػززْت عػػػبدة اتفػػػبؽ الحػػػزبيف عمػػػى سيبسػػػة  برجيػػػة واحػػػدة، منػػػذ نطبيػػػة الحػػػرب العبلميػػػة الثبنيػػػة، مػػػال يجػػػوز 
ألحدهمب أْف يعبرض مي السيبسة ال برجية، ألنطب سيبسة الحزب اآل ر، ممب يجع  تيرير موقف أحػد الحػزبيف 

آل ر، ييوـ عمى ضو  هذا االتفبؽ، وليس العتببرات حزبية، األمر الذ  يتوجب مع  تفػبد  الصػراع مػي مف ا
  . المواقف الوطنية

وعمى أسبس ذلؾ، سبدت منذ تداية اليرف العشريف، حبلػة مػف الومػبؽ الضػمني تػيف زعمػب  الحػزبيف الجمطػور  
سػػبت وقػػوى ريػػر حكوميػػة، ممػػب يفػػرض أصػػواًل والػػديميراطي، بسػػتب تيبسػػمطمب لمصػػبدر التمويػػ  مػػف قتػػ  مؤس

 .محددة وواضحة ليواعد المعبة السيبسية، التي تحدد مي نطبية المطبؼ توجطبت االستراتيجية األمريكية

 

   بتمة                                         

ليػػد أدى جمػػود الدسػػتور األمريكػػي، بعػػد قػػرنيف مػػف كتبتتػػ ، إلػػى أمػػراز العديػػد مػػف التنبقضػػبت التػػي حبلػػت دوف 
قدرتػ  عمػػى ضػػبط عمميػػة صػػنبعة اليػػرار األمريكػػي، وصػوغ التوجطػػبت الحييييػػة لمشػػعب األمريكػػي، ورؤيتػػ  مػػي 
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ا المؤسسػػوف االوائػػ ، كضػػػببط االسػػتراتيجية النطبئيػػة لػػبالداه متحػػوؿ متػػدأ الفصػػ  تػػػيف السػػمطبت، الػػذ  قصػػد
لم سسػػػػة العمػػػػ  الحكػػػػومي إلػػػػى  صػػػػراعًب وتيبسػػػػمًب عمػػػػى السػػػػمطة تػػػػيف مؤسسػػػػة الرئبسػػػػة ) السػػػػمطة التنفيذيػػػػة( 

 (هوالكون رس ) السمطة التشريعية

 

وبستب عدـ قدرة الدستور عمى مواكبة التطورات التبري ية لممجتمع األمريكي، ومب انتبب  مف تحوالت سيبسية، 
ية، ومكريػػػػػة، نيمػػػػػت الصػػػػػراع تػػػػػيف المؤسسػػػػػبت الدسػػػػػتورية، إلػػػػػى صػػػػػراع مجتمعػػػػػي تيػػػػػودا حفنػػػػػة مػػػػػف واقتصػػػػػبد

الترجوازيػػبت، التػػي وجػػدت ضػػبلتطب مػػي الفطػػـ الجبمػػد لمتػػدأ الحريػػة،  مكػػبف لطػػب اليػػد الطػػولى مػػي صػػنبعة اليػػرار 
الػػػرأ  العػػػبـ األمريكػػػي، مػػػف  ػػػالؿ ت م مطػػػب دا ػػػ  المؤسسػػػبت الرسػػػمية وريػػػر الرسػػػمية، وقػػػدرتطب عمػػػى تعميػػػب 

 .األمريكي والعبلمي، وصوغ التوجطبت النطبئية لالستراتيجية األمريكية

ليػػد أ ػػذ المػػوبي اليطػػود ، دور اليػػوة األسبسػػية مػػي احتكػػبر صػػنبعة السيبسػػة ال برجيػػة األمريكيػػة، عػػف طريػػا  
دة "دولػػػة جمبعبتػػػ  الضػػػبرطة، والمولجػػػة دا ػػػ  المؤسسػػػبت المبليػػػة والسيبسػػػية، ميػػػد شػػػطدت مراحػػػ  مببعػػػد وال

إسرائي " تحواًل مريدًا مي اهتمبمبت  اليطود دا   المجتمع األمريكي، وذلؾ ببالنتيبؿ مػف االهتمػبـ ببلتجػبرة إلػى 
اإلتجػػػبر ببلعمػػػ  السيبسػػػي، كطػػػبجس راود الن ػػػب الفكريػػػة والسيبسػػػية واالقتصػػػبدية، التػػػي يشػػػك  ميطػػػب اليطػػػود 

تركيبة االجتمبعية األمريكية؛ السيمب وأف هذا الن ب، وجدْت والمؤيدوف لمصطيونية النسبة األكتر منطب دا   ال
ضبلتطب اإليديولوجية والسيكولوجية، مي دعـ وحمبية الدولػة الوليػدة، وضػمبف أمنطػب واسػتيرارهبه م صػبح الشػرؽ 

 .األوسط مفطومًب م تزاًل ببلمنطية العربية

 

دارة الصػػراع ليػػد لعتػػت اإلدارات األمريكيػػة المتعبقبػػة ومػػف ورا هػػب، عمػػى وتػػ  ر صػػنبعة األوضػػبع المتفجػػرة، وا 
ولػػػيس حمػػػ ، ك ليػػػبت نجحػػػت مػػػف  اللطػػػب مػػػي تػػػ  ير االنحػػػدار األمريكػػػي، ممػػػب وضػػػع العييػػػدة االسػػػتراتيجية 
األمريكية اليػوـ، أمػبـ مػ زؽ االنكفػب  مػي التعػبطي مػع األزمػبت الدوليػة، وهػو الػدور الػذ  اليميػا بمكبنػة ودور 

ع الدولي، كمب اليميا ببلشػعب األمريكػي، كيػدوة لشػعوب العػبلـ الحػر، األمػر الػذ  الواليبت المتحدة مي المجتم
يطرح العديد مف األسئمة، حوؿ مستيت  اليوة األمريكية، وتحديد هوية السيبسة ال برجية األمريكية، السيمب مي 
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عـ حركبت اإلسػالـ منطية الشرؽ األوسط، التي تشطد اليوـ صعودًا ليوى إقميمية جديدة، أ ذت عمى عبتيطب د
  .السيبسي، مي إطبر صراع طبئفي، يضع المنطية ب كممطب، أمبـ صراعبت التبيي والتذر

____________________________________________________ 
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