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 :تمهيد 

ده ع رر  ذال لـاـ    لااه  لـاا  مـ  للــلة للـ  لعمــا  لـثــة  لــ  ــدهتا مرحلـة مـا 
لـوعيــات لملتحــه  (( باــه لحلــرب لـبــاهد  ولـــ  لــات لىل لوصــيف لــــلوك لــيالــي ـقــو  مظـــى مديـنــة 

يــــة ولعلــــتاانة بثــــ  مــــا ذــــو متــــاح مــــ )) لعمريثيــــة خــــزي  نظــــري لو لطبيقــــات مـليــــة    لــيالــــة لـهـو
علتررل  مـتقب  ذا  لـقو  لـاظـى ولجتاذـات صـةوهتا و  كـال لعجتـاذني لملتضـادي  ـاللـتنتا  لـولء 
ملــى مـــتوى لـتصــامه لو ملــى لعدــ  لعلــتـرله   لعدلء لو ملــى مـــتوى لعنثفــاء   لعمثانيــة ولـــهوه 

 :اليتني لع لنه ده جيه م  حيـب ـه ميزلني لل .مااً 
ـــى لنـــه لـــيتجاوز جهـيـــة لعلـــتـرله لو لعنثفـــاء   لــــهوه لىل حتليـــ  ابياـــة لــــهوه ذللـــه ولملضـــامني  :االول

ولآلثــاه لـــ  لــيرتكدا   نـــيج لـاالدــات  لملختلفــة لـــ  ينطــوي مليدــا لـنـــوذ    لـقيــاد  لـاامليــة
ية ولخلاهاة لجليوليالية ـلاامل لملااصر  .لـهـو

لـتـــاهري ولـقـــانوين ((اى لىل لوظيـــف لدولت حتليـــ  متاـــهد  مــــتـه  مـــ  منـــاذج خمتلفـــة لنـــه يــــ :الثانيـــة 
ــة لـبيــت ماــاية حقيقيــة يــتم مبوجبدــا مــرض منــوذ  )) ولـفلـــفي يوحــهذا ذــه  مرــرتك ذــو حماـو

لـقيــاد  لعمريثيــة ـلنظــا  لـــهويل لجلهيــه ملــى لـتحليــ  ولرــخيص نقــاط لعـتقــاء مادــا لو لعفــرتلق 
فر لفثـــاهلً ولصـــوهلت لفضـــ  ـلتحقـــق مـــ  مـــهى صـــالحية لـنــــوذ  عدلء دوه لـقيـــاد  مندـــا مبـــا يـــو 

 .لـااملية
مــع لأكيــهنا ملــى لن ذـــ  ع ياــه لـتزلمــاً مندجيــاً   لـبحــث بقــهه مــا يثــون للـــاداً مــع لعحيــاء 

يـــة لــــاي فرضـــه لـنـــزوع لـرـــهيه ـلوعيـــات لملتحـــه  لعمريثيـــة لىل لوظيـــف منطلقـــات فثريـــة وفلــــفية ولاهر
ـة عمـاد  مقـاهب لــزم  لىل لــوهلء كــةلً ولىل مـا دبـ   متنومة ـترثي  مردهذا لعلرتلليجي لعخة   حماـو

لــيالــة لـاامليــة ع لتـيــز برــيء لكـــر مــ  اابادــا  مــهحينـــا كــان يبــهو مقناــاً متامــاً ـلجـيــع  ١٦٤٨مــا  
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 }٩٦{ 

حية ثانية دامت ك  ولحه  مندا بتوحيـه لملولو  باـفوضى م  ناحية يقابله �وض لمربلاوهيات دوية م  نا
ولرليــب لـنظــا  لـــهويل لـولدــع حتــت ذيـنتدــا، وملــا كــان ـثــ  لمربلاوهيــة ديندــا لملدــيـ  ومصــاحلدا لحلاكـــة 
وديـدــا لـــ  لــمم  بــا مبــا جياــ  مــ  لـصــاب لجيــاد دــيم ومصــاحل مرــرتكة مــع لعخــري  فــان لـنتيجــة لملنطقيــة 

دو  لكـر منه مبجتــع دويل متـالـ ، ويثـون لـصـرلع لــهويل بـني ذـا   ـنزوع كدال ذو لن ينرأ نظا  م 
لـــهو  كليــاً باباــاد  لعدتصــادية ولعجتـاميــة ولــيالــية ولـهينيــة ـيصــبح صــرلماً مــ  منــط حضــاهي ع جمــا  

وذنا يتجلى لهله  لـاي لـاى دـيم لـنــوذ  لعمريثـي ـتحقيقيـه ولــاي يتجــه   لمـاد  .. ـالـتقاء فيه
 .ـصرلع لـقهمية لىل لحليا  م  جهيه ـتربير ولدع لهليـنة   لـنظا ديم ل

وذنا حيص  لـفص  لـتا  بني ديم لحلضاه  لملااصر  لـ  لهخ  در�ا لحلادي ولـارـري  ولــ  متــ  
ثندـا ملـى مـا يبـهو ع لـزل   لخر مهله  لـتطوه   لـفثر ولــلوك لعنـاين وبني ديم لاود ـقرون مضت ـو

لـبـىن لـنفــية ولـــلوكية ـقـو  مظــى كاـوعيـات لملتحـه  لعمريثيـة لـهفع لـاـامل دــرلً ـلاـود  لـيدـا  داباة  
م  لبولب متفردة جهيه ، هغم لن لـتاهيخ يقو  بأ�ا ده كلفت لـاامل بالر  دماء غزير  ومـاحات ـالاة 

 .م  لعمل ولملرله  ـتجاوزذا
همها يغــوص   لجلانــب لملظلــم مــ  لملاضــي ولعخــر لنــه صــرلع بــني لهلدلــني ومنطــني مــ  لـقــيم لحــ

لـاــــاية لعخالديــــة دوهٌ  لفضــــ  ـلبرــــرية، وذنــــا يصــــبح يتطلــــع لىل مـــــتقب    لحلثــــم ملــــى  مميــــز ـلقــــيم ـو
 .لملنطلقات ولـنتائج

ولــــبب لأللــاس   لـركــون لىل ذــا  لملنطلقــات ذــو للــ  لــنائيــة لـــ  حتــهث مندــا لـفاللــفة ولملمهخــون 
لبــ  خلــهون   مقهمتــه لـاتيــه  مــروهل بثــ  لحملــهثني   لـغــرب أمـــا  ـــبنغلر ولــوينيب ولعخــوي  بــروكس لبتــهلء مــ  

ولـ  لركز ملى لثام  لـنـقني لملادي ولملانوي كضروه  عزمة   بنـاء لـقطـب لعمظـم لــاي يتطلـع لىل مماهلـة دوه 
اـــقوط صـبح لـبنـاء متاثـزل ملـى لـاق ولحـه  لتدـه  بلـقياد  لـااملية، وبهون ذا  لـتالزمية أو وجـود أحـه أهكا�ـا ي

مدــم هليـنتــه لملنفــرد  ملــى لـاــامل وذــال لــياق لــاهري مــرت بــه كــ  جتــاهب لـبنــاء  مــ  كــ  مناطــف حقيقــي أو حتــهٍ 
لعمربيــايل   لـاــامل ودــادت باـنتيجــة لىل حتــو  لـنظــا  لـــهويل مــ  ـــثله لعحــادي لىل لــنــائي أو لملتاــهد لألدطــاب  

 .أو خالصة �ائية ـلاـلية برمتدا كنتيجة
- :ية ولـ  لترث  جوذر حبـنا ذال وذيلووفقا ملا وهد   أمال  ميثننا أن نطرح لـتـاؤعت لآل

 ماذي لخلصائص لـ  عبه م  لولفرذا ـيصبح لـنـوذ  دائهل ملى لملـتوى لـااملي؟ -
ة لـقائه    لـاامل؟ -  ماذو لملفدو  لعمريثي ـنـوذ  لـهـو
 جولنب لخلل    بناء منوذ  لـقياد  لألمريثية ـلاامل لملااصر؟ماذي  -
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كيف أثر لوء لـفدم لعمريثي ـنـوذ  لـقياد  لـااملية ووجود لخلل  لـفاضح   مثونات لـقـو   -
لعمريثية ملى مساتدا ودوهذا كقو  مظـى مديـنة م  ناحية وملى لألم  ولعلـتقرله   لـاـامل 

 م  ناحية ثانية؟
  -نظرة في خصائص نموذج القيادة -ألولالمحور ا

لـفرص لملالئــة  ئيّ يه لملـتلزمات لـضروهية لـ  تُ كان ملـاء لعجتـاع للبق م  غةذم   حته
ه لىل  .ملرحلته لحلضاهية لاليٍ أ اابع مميز ـاصر  وهلفهٍ  ـوعد  لـنـوذ  وحتـو

- :ولوزمت ذا  لملـتلزمات ملى مـتويني للاليني مها
 .هو مستوى المستلزمات المادية في النموذج: الولالمستوى ا

 هو مستوى المستلزمات القيمية او المعنوية للنموذج : المستوى الثاني 
ـــــاـ  عبـــــه عي منـــــوذ    مــــــتوى لـقيـــــاد  لو يطــــــح عدلء دوه مماثـــــ  لن يـــــمار   ثنايـــــا   ـو

 .خصائص كال لملـتويني ولن ميتل  دهه  مماثلة ـلتابة م  حقائقدا
0Fيةل  بني لملـتلزمات لملادية لربز وبرث  للالي لملااية لآلوم

)١( : 
لـقهه  ملى لعخرتلع ولعبهلع لـاي يقرتن باـقابلية لحلضاهية ملى خلق ـي جهيه لما لن يثون  .١

ذلليـــاً صـــادهلً مـــ  لفثـــة لعنــــان ذللـــه ودابليتـــه ولمـــا لن يثـــون مصـــهه  لجنبيـــاً ومت لعضـــافة لـيـــه 
 .دة مبنية ملى للتااهلت حضاهيةفاصحبت لبهلمات خال

 .لـرتلكم لـاي يرة لىل لكتـاب لعبهلمات لــابقة ولضافة لخرى جهيه  هلا .٢
عن دـو  لـنــوذ  ع لـأيت فقـط مـ  خـال  لعبـهلمات ولعخرتلمـات  دـملعنترـاه وذـو لـانصـر لمل .٣

  ولعلفاديـات ب  م  خال  لعنتراه ليضاً لـاي حيهث مبـامه  ولائ  ولـيـات خمتلفـة كاـتجـاه 
لــقافية بني لـهو  ومام  لهلجر  لـاي يوفر لمثانيـة نرـر لعبـهلمات لجلهيـه  برـث  مباــر لو 
ـــيس لخـــةلً مـــا لـــوفر  لـتقنيـــات لحلهيــــة لــــ  حبـــوز   غـــة مباــــر مـــرب مـليـــة لعحتثـــاك لـضـــاهي ـو

خري  خصوصـاً   لـنـوذ    ميهلن لعلصاعت لحلهيـة م  لمثانيات لوليع هداة لأثة    لع
 .لجلانب لـقيـي

 

                                                           
، ۱۹۷٤محم��د عل��ي واخ��رون، دراس��ات ف��ي التغيي��ر االجتم��اعي ، الق��اهرة ، دار الكت��ب الجامعي��ة . د )۱(

 ٦۸ص
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يـــتلز  ذــو لعخــر لــولفر ثالثــة ـــروط للالــية لاــرب مــ  جــوذر لجلانــب  ولعنترــاه كانصــر هئــيس
1Fلملاكوه لمال  ذي

)٢(: 
دهه  مركز لعـااع   لـنـوذ  ملى نق  مقومات لـتقـه  لملتــلـة   لملارفـة لـالـيـة ولـتطبيقـات  .أ 

وجية وهلس لملا  ولملداهلت   .لىل لعخري لـتثنـو
جاذبية ديم لـنـوذ  ودههتا ملى لدلء دوه هيادي   لاـاه لحلضـاه  لعنــانية مبـا جيالدـا مصـههلً  .ب 

 .للالياً ـلتجهيه فيدا
دــهه  للتـاــات لحمليطــة بــاـنـوذ  ملــى لدتبــاس لعبــهلمات لجلهيــه  ولـتفامــ  مادــا هغــم ل�ــا دــه  .  

 .لثون مغاير  عمناط حياتم
لـوصـــف لمـــال  لنطـــوي ملـــى جانـــب ذليت يتـــــ    لـقـــهه  ملـــى لخللـــق  ذـــال ياـــين لن للــــلة

ولعبهلع ولمتالك لمثانية لـتأثة   لعخري  ولخر موضومي يتــ    دبو  ولفام  للتـاات لعخرى مع 
 .لـقيم ولمناط لــلوك لملختلفة لـو هلد  لـيدا م  مركز لـنـوذ 

 :ألالية ذيثالث نتائج لن ما ذكر   أمال  يقه  ـنا 
 .قـرية   وعد  لـنـوذ  لو لطوه  لو لنتراه  ولمتهلد لأثة  لىل لعخري لـاة بيطلـ غياب .١
لن اـــابع لـاـليـــة باكـلدــــا يــــتنه لىل لعبـــهلع ولحلــــوله مبــــتوياله لملختلفـــة بــــني لـنــــوذ  وبيئتــــه  .٢

 .لخلاهجية
ق منصــر لعنترــاه ولولــيع ة   حتقيــيـــجنــه   ذــا  لـتحهيــهلت ذكــرلً ـلحــروب كآـيــة هئلننــا ع  .٣

لـوعيـات لملتحـه  لعمريثيـة   لـــنولت  يـوذ  مـلـا يـهفع بـاـ  لبـرز منظـر هداة لأثة ديم لـن
لـ  مثنت )) لملتحضر  (( لحلرب لحهى لـطرق  مه  مفاهدة غريبة لاذب لىل  لـقليلة لملاضية

2Fلملبادئ ولعفثاه لـهميودرلاية ولـليربلـية م  لعنتراه

)٣(. 
ن لـبــاهز   ديــا  لـنـــوذ  ولطــوه  ولحلــوله ذــو لو ن لجلدــه لعنـــاين لخلــالق ذــو لـانــابــاه  لخــرى لب

جولز مروه  مرب لحلهود لىل ك  مثان   لـاامل حتقيقاً ملطلب لعنتراه لـاي يرث  لبرز مـلتزمات لـهوه 
 .لـااملي

                                                           
 .٦۸المصدر نفسه ، ص )۲(

)۳( Francis Fukuyama, The End of History, The National interest, 
Summer, 1989, P.4 
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 }٩٩{ 

  ) لـقيــــي ( لملانـــوي فدـــ  للـــتطامت لـوعيـــات لملتحـــه  لعمريثيـــة لن جتــــع مـــا بـــني لملـــادي و 
 منوذجدا لـاي لريه؟

وذ  متثنت م  للتيااب ضروهلت لـاالدة ولـرتلبط لـوثيق ما بني لـاليت ولملوضـومي لــاي ميـنح 
 لـنـوذ  ـرمية لـقياد    لـنظا  لـهويل لـاي ينتـي لـيه ويضفي مليه صفة لعلتـرله؟

ني مـ  خـال  للـتارلض ملـف لـنــوذ  ده يثون ممثناً لىل حـه كبـة لعجابـة مـ  ذـاي  لـتــا ـؤ
لعمريثـــي لــــاي يرـــتـ  ملـــى مـــا مت لجنـــاز    ميـــهلن لـــوفة لملــــتلزمات لملاديـــة ـلنــــوذ  ؟ ولـاولمـــ  لــــ  

 .باـرث  لـاي لبهو مليه ماملياً " كـا يقو  ذنتغون " حثـت لخرل  صوه  لـقو  لملديـنة لـوحيه  
  مريكيالمستلزمات المادية للقوة في النموذج اال

دـــه ع رتلـــف لثنـــان ملـــى لن لـوعيـــات لملتحـــه  لعمريثيـــة دـــه مجاـــت   يـــهيدا مناصـــر لـقــــو  
فدي لـقو  لـاـثرية لملتفودة لعوىل   لـاامل وذي لـقو  لعدتصادية لـاظـى . لملختلفة وبرث  غة مـبوق

وجي لـرلئه  .ولـقطب لـتثنـو
 .  لـبناء لـثلي ـنـوذ  لـقو  لملديـنةوده يفيه لفصي  ذا  لـاناصر   مارفة لثرذا 

 القدرات العسكرية االمريكية. ١
لـــتنه لـقــههلت لـاـــثرية ـلوعيــات لملتحــه  لعمريثيــة لىل لمــىت دــو  مـــثرية لقليهيــة   لــاهيخ 
لـبررية مزود  باحهث ماهلت ومـتلزمات لحلرب لحلهيــة لــ  متثندـا مـ  لـتـتـع بقـههلت فائقـة   جمـايل 

ه  ولــــوق لـاــا  ولمثانيــة ماـيــة   لعدلء   خمتلــف لـبيئــات ولـظــرو  مــع لــوفر لـقــهه  ملــى خــوض لملنــاو 
يس حرباً ولحه (( غـاه حروب متاهد     لماك  خمتلفة م  لـاامل مع لحملافظة ملى ذلت لـتفوق   )) ـو

 ١١حـهلث أه لحلـرب لـبـاهد  و زخم لهلجو  حتقيقاً ملتطلبات لعلرتلليجية لـاـثرية لعمريثيـة ملرحلـة مـا باـ
ولـ  لقضي بضروه  لوليع نطاق لـتولجه ولـفا  لـاـثري لعمريثـي ـيرــ  خمتلـف بقـاع  ٢٠٠١ليلو  

لـاامل مبا يوفر لمثانية لـتحرك ولـفا  لــريع خصوصاً   منااق لـتولر لـهلئم ولــقـ  لعلـرتلليجي لملتصـ  
3Fجبوذر لعم  لـقومي لعمريثي

)٤(. 

                                                           
مال��ك ع��وني، االس��تراتيجية العس��كرية االمريكي��ة وموقعه��ا م��ن السياس��ة الخارجي��ة االمريكي��ة، مجل��ة  )٤(

 .۹۸ص-۹۷، ص۱۹۹۷، العدد يناير  ۳۳السياسة الدولية، السنة 
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 }١٠٠{ 

هأس  ٢٠٠٠٠للــلحة لـتــهمة لـرــام  متتلــ  لـوعيــات لملتحــه  لعمريثيــة لعن درلبــة  و  جمــا 
نـــووي ، ناذيـــ  مـــ  خمزو�ـــا لهلائـــ  مـــ  لـصـــولهيخ لحلاملـــة ـلـــرؤوس لـنوويـــة ولملتاـــهد  لملـــهيات مـــ  لـاـــابر  

4Fـلقاهلت لىل صولهيخ لمليهلن

)٥(. 
(( ة ذلت لـنزمــة لعفنائيــة يضــا  لىل ذـــ  مــا متتلثــه مــ  لرلــانة ضــخـة ممــا يــــى باعلــلح

وجيــة  وجيــة -للــلحة حــرب لـبيئــة لملااصــر و –لـثيـياويــة ولـبايـو ويصــبح بامثــان ذــا  )) لأللــلحة لآليثـو
 .لملخزونات لهلائلة لهمة كوكب لعهض مرلت مه 

مـ  لمجـايل دخلدـا لـقـومي ملـى لـتــلح % ٦ولنفق لـوعيات لملتحه  لعمريثية لنوياً ما نـبته 
5Fم  لمجايل لعنفاق لـاـثري لـااملي% ٣٠ـبة لعملى   لـاامل ومبا يولزي وذي لـن

)٦(. 
ح م  ذا  لـنـبة   لصامه مطرد مع لزليه لـهخ  لـقومي  مع مالحظة لن لملبلغ لعمجايل لملـرت
لعمريثي م  ناحية ولــاي لحلـيث ـزياد  لعنفاق لـاـثري وختصيصات لــهفاع ـتلبيـة متطلبـات لـتولـع 

لــــ  لنترـــر فيدـــا لـقـــو   لعدلء لـاــــثري لعمريثـــي ملـــى لملــــتوى لـاـــاملي خصوصـــاً   لملرحلـــة لحلاـيـــة  
ولــــاين مــا   ٢٠٠١لـاـــثرية لألمريثيــة ملــى أهلضــي كــ  مــ  أفغانـــتان ولـاــرلق باــه لحــتال  لألوىل مــا  

و  لعمريثيـة خـاه  حـهود ولصامه لحلاجـة لىل لـتـويـ  لملــتـر هلـال لعنترـاه غـة لملــبوق   لـقـ ٢٠٠٣
( قه لدر لـرئيس لعمريثي ومتاـيا مع ذا  لحلاجة ف،لـوعيات لملتحه  لعمريثية منا لحلرب لـااملية لــانية، 

ـيصـ  لمجـايل لملبلـغ لملخصـص ـنفقـات لـتـــلح % ١٥زيـاد  لمليزلنيـة لـاــثرية بنــبة ) جـوه  بـوش لعبـ  
6Fملياه دوعه) ٣٧٩(ولـهفاع لىل 

 . ا يااد  مرر  لضاا  لمليزلنية لـاـثرية ـالحتاد لعوهويبأي م )٧(
                                                           

 .نفس المصدر )٥(
، ۱۲٤د ، الحقائق واالوهام ، مجلة السياسة الدولية، العددعبد الخالق عبدهللا، النظام العالمي الجدي. د )٦(

 ، ص ۱۹۹٦
حسب القيم الحقيقية عن النقطة ال�دنيا الت�ي بلغته�ا % ٤۱ارتفعت النفقات العسكرية األمريكية بنسبة  )۷(

عن��دما  ۲۰۰٤ -۲۰۰۱ف��ي أعق��اب الح��رب الب��اردة، ووقع��ت معظ��م الزي��ادة أثن��اء فت��رة  ۱۹۹۹ف��ي س��نة 
سنويا، وتعكس تلك الزيادة االعتم�ادات % ۱۰الدفاع القومي بمعدل سنوي متوسط مقداره ارتفعت نفقات 

االض�افية لتموي��ل العملي��ات العس��كرية االمريكي��ة ف��ي افغانس�تان والع��راق باالض��افة ال��ى النفق��ات العس��كرية 
 ۳۰ -۲۰۰٥ ۱تش�رين (  ۲۰۰٦المعتادة فقد بلغت الموازنة الدفاعية األمريكي�ة المطلوب�ة للس�نة المالي�ة 

%  ٤،۸ملي��ار دوالر ض��من س�لطة الموازن��ة الخاص��ة ب�وزارة ال��دفاع، أي بزي��ادة  ۳،٤۱۹) ۲۰۰٦أيل�ول 
، وتب�ين األرق�ام المعل�ن عنه�ا للبرن�امج ال�دفاعي للس�نوات  ۲۰۰٥حسب القيم االسمية على السنة المالية 

 ۲۰۱۱ر في السنة المالية مليار دوال ٥۰۲،۳عن سلطة الميزانية المرتقبة الى  ۲۰۱۱ – ۲۰۰٦المقبلة 
، وال تشمل هذه األرق�ام تموي�ل العملي�ات العس�كرية ف�ي الخ�ارج ألنه�ا ال ت�دخل ض�من آلي�ة موازن�ة ال�دفاع 

ح�داً اضافية بدال من ذلك، لقد بلغ مستوى االنفاق العس�كري األمريك�ي  تاألمريكية ولكنها تمول بمخصصا
ن األق�وى الت�ي تلي�ه م�ن حي�ث مس�توى االنف�اق العس�كري يتخط�ى انف�اق ال�دول االثنت�ين والثالث�يفي�ه صار 

 ٤٥٥۳۰۳ال�ى  ۲۰۰٤والقيمة النوعية للموجودات العسكرية ،فقد وصل االنفاق العسكري األمريكي عام 
وأسعار الصرف فيه ، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع االنفاق العسكري  ۲۰۰۳مليون دوالر بأسعار العام 
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 }١٠١{ 

 بزيـاد  لـتخصيصـات لملاـيـة ـتـويـ ) بـوش(نغرس لعمريثـي عدـرتلح لــرئيس فضًال م  لدـرله لـثـو 
7Fمليــاه دوعه) ٢٠٠٠( ـتصــ  لىل ) ويلباعهذــاب لـــه(لحلـــالت لـاـــثرية ملــى مــا يــــى 

وذــال لملبلــغ  )٨(
 .٢٠٠٠م  لمجايل لـهخ  لـقومي لعمريثي ـاا   %٢٠يثاد يقرتب م  نـبة 

فلــــهى لـوعيــــات لملتحــــه  لعمريثيــــة دــــو  مــــثرية متفودــــة ـــــيس مبــــا متلثــــه مــــ  لدولتــــا  مـــ  مثو 
ـــا ـبيـــان لـاـــهد ولـنـــوع -فحــــب ولمنـــا عناـــهل  لـقـــو  لـاــــثرية لملولزنـــة باـــه ل�يـــاه لعحتـــاد  -وع جمـــا  ذن

تقليهية وحوزله لـنووية ولوزمدا ملى مهد م  لجلـدوهيات لملـتقلة منه، لــوفي  ولباـر دههلله لـاـثرية لـ
  لـودـت لحلاضـر ولملــتقب  لـقريـب ملـى لدـ  لقـهير (( ولىل حه مـا )) ولهلو (( فضًال م  ل�ياه حلف 

لبخــر اـوحـــات هولـــيا لجلهيـــه  بـــهوه مـــاملي يـــتنه لىل جمـــا  حيـــوي ابياـــي   للـــيا لـولـــطى ولوهبـــا )) 
وباللوب )) ـلنالو (( حيث جتتده لـوعيات لملتحه  لعمريثية   ضم للاـني لىل لـبناء لملتـال  لـرردية 
8Fلــههجيي

باــه لن جنحــت   لدنــاع لـرــركاء دلخــ  لحللــف بضــروهلت لولــياه ـتحقيــق لــــيطر  ملــى دلــب  )٩(
هغــم )) لعوهل (( ا  لـــاي يغطــي منطقــة وللــاة متتــه مــا بــني للــيا لـولــطى لىل جبــ)) لوهللــيا(( لـاــامل   

 .لـتثاـيف لـباذضة ملـ  ذال لـتولع
ودـــه جنحـــت   ودـــت لـــابق لمقـــب لنتدـــاء لحلـــرب لـبـــاهد    لمطـــاء لحللـــف دوهلً مامليـــاً جهيـــهلً 

ربليت(( وصفته وزير  لخلاهجية لعمريثية لــابقة  باـاهلع لـاـثري لـالز  ملولجدة مـا لمستـه )) ( مادـني لـو
بـــان بالدذـــا لرغـــب   وضـــع مفدـــو  " ممكـــه  ) ولعدليـيـــة خـــاه  نطـــاق دو  لحللـــف  باـنزلمـــات لـارديـــة

ية لـ  متس مصاحل لـهو  لعمضاء 9Fللرتلليجي جهيه ملدا  لحللف مـتقبًال م  لعزمات لـهـو

)١٠(. 

                                                                                                                                                    
لمزيد م�ن التفاص�يل ينظ�ر . مليون دوالر بأسعار نفس العام ٤٥٤۸٦۹ن التالية في الدول األثنتين والثالثي

، معهد استوكهولم ألبحاث السالم الدولي ۲۰۰٥التسلح ونزع السالح واألمن الدولي، الكتاب السنوي ... 
 . ٤۷۱-٤۷۰ص -،ص۲۰۰٥،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،

ق العسكري بالضرورة القصوى الع�ادة هيكل�ة الق�وات المس�لحة تبرر ادراة الرئيس بوش زيادة االنفا )۸(
األمريكية والموق�ف ال�دفاعي األمريك�ي لك�ي يتس�نى زي�ادة ع�دد ون�وع الق�وات الت�ي يمكنه�ا دح�ر االره�اب 
العالمي وتحقيق النصر، وتقديم المساعدة العسكرية واالمنية لبل�دان أنض�مت م�ؤخرا ال�ى معس�كر مكافح�ة 

غانستان، وتوفير اس�تثمارات كبي�رة ف�ي ع�دد م�ن الق�درات الض�رورية لتح�ول الق�وات االرهاب كالعراق وأف
برن�امج ال�نظم القتالي�ة المس�تقبلية وتح�ديث تها بما ف�ي ذل�ك ال�دفاع الص�اروخي العسكرية األمريكية وهيمن

الج��يش واس��تمرار االنتق��ال ال��ى الجي��ل الجدي��د م��ن الس��فن وحي��ازة ط��ائرات قت��ال ونق��ل وص��هريج متقدم��ة 
 .٤۷۱نفس المصدر ،ص . سلسلة من البرامج في المخابرات واالتصاالت والنظم ذات الصلةو
لمزيد من التفاصيل بخصوص التوسع التدريجي لحلف الناتو في اوروب�ا الش�رقية وجمهوري�ات اس�يا  )۹(

باردة، نزار اسماعيل الحيالي ، دور حلف شمال االطلسي بعد انتهاء الحرب ال. د: الوسطى االسالمية انظر
 .۱۹۹۹رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد كلية العلوم السياسية، 

  .نفس المصدر   )۱۰(
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 }١٠٢{ 

ودـــه يثـــون ـتـــأخر لوهوبـــا   لـقـــههلت لـاــــثرية وبثـــ  مـــا متلثـــه مـــ  لمثانـــات   ذـــال للـــا  
تـتـع بـه لعخـة  لم  لـوعيات لملتحه  لعمريثية دعـة ولضـحة ملـى مـا ) لنولت  ١٠( وبفاص  يقهه بـ 

10Fم  دههلت مـثرية متفودة

)١١(. 
 

 القدرات االقتصادية االمريكية -:ثانيا
ـقه دخلت لـوعيات لملتحه  لعمريثية لـقرن لحلادي ولـارري  بنالج دومي لمجـايل بلـغ   لـاـا  

لريليــــون دوعه ذــــو لمجــــايل لـنــــالج لـاــــاملي ـــــنفس ) ٣٠(يــــون دوعه مــــ  لصــــ  لريل) ٩(مــــا ديـتــــه  ٢٠٠٠
11Fلـاا 

)١٢( 
مـــــ  حجـــــم لـرأمســـــا  لـاـــــاملي % ٤٠و  لـودـــــت نفــــــه ــــــث  لـرأمســـــا  لعمريثـــــي مـــــا نــــــبته 

12Fلملتحرك

مليـاه ) ١٥٩(ولحتلت لـوعيات لملتحه  لملرلبة لعوىل بني مصههي لملا    لـاـامل ومبـا ديـتـه  .)١٣(
13Fدوعه

مـ  % ٢٦ولحتفظت بنـبة للدا  بلغت ومنا منتصف لـتـاينات م  لـقرن لملاضـي حـوليل  . )١٤(
14Fميزلن لـتجاه  لـااملي

)١٥(. 
ومتتل  لـوعيات لملتحه  لـيو  لـنصيب لعكرب   ك  م  صنهوق لـنقه ولـبن  لـهويل ـالمــاه 

ـة لــ  لتـتـع بـاكـر لحلقــوق مليــاه دوعه مبـا جي) ٤١(ولـتنـيـة منـا لنرـائدـا حيـث لبلـغ حصـتدا  الدـا لـهـو
ة ولحه  وبولدع  15Fم  جمـوع لعصولت دلخله% ١٧,٤٣لعنتخابية فيه كهـو

)١٦(. 
وهمبا يفــر ـنـا ذـال لاادـب لـرخصـيات لعمريثيـة ملـى هئالـة جملـس لدله  لـصـنهوق وخضـومه 

 .ـلقرله لــيالي لعمريثي وكأنه لحه لدولله لـفاملة

                                                           
 .۲۰۰۲شباط  ۱۲بتاريخ ۱۰٤۸۹تقرير مترجم نشرته صحيفة الثورة بعددها المرقم  )۱۱(
عل�ى وانعكاس�اتها  –دراسة ف�ي االس�س واتجاه�ات المس�تقبل  -سرمد امين، التكتالت االقتصادية. د )۱۲(

ف�ي ... ٦۹،ص ۲۰۰۲/  ۲، ك�انون  ۱٥اقطار الوطن العربي ، مجلة قضايا دولية، السنة الخامسة، الع�دد
كل األحوال تمثل الواليات المتحدة االمريكية واحدة من أعلى درجات تركز القوة االقتصادية في الع�الم م�ع 

. ۲۰۰٥لع�المي م�ع مطل�ع ع�ام أعلى ناتج محل�ي اجم�الي ق�ومي ف�ي الع�الم زاد عل�ى رب�ع اجم�الي الن�اتج ا
 ...ينظر

World Bank; data and statistics; Quick references   tables  ، http: //www 
.worldbank .org /data / quickreference /quickref.html 

 .المصدر نفسه)۱۳(
 .المصدر نفسه )۱٤(
 .۳۷، ص۱۹۹٤تقرير التنمية البشرية لعام  )۱٥(
حن��ان دوي��دار ، الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة والمؤسس��ات المالي��ة الدولي��ة، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة  )۱٦(

 .۱۱۹، ص ۱۹۹۷، يناير ۱۳۷العدد

http://www.worldbank.org/data/quickreference/quickref.html�
http://www.worldbank.org/data/quickreference/quickref.html�
http://www.worldbank.org/data/quickreference/quickref.html�
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 }١٠٣{ 

))  NAFTAلـنافتــا ((ـلثتلــة لعدتصــادية ـــهو  لمريثــا لـرـــاـية لملاروفــة بالــم ذـال فضــًال مــ  ديادتــا 
 .لـ  لضم لىل جانب لـوعيات لملتحه  لعمريثية كًال م  كنهل ولملثـي 

ـترــــ  دو  )) لـنافتـــا((و  ذلت لـودـــت لمكـــه لـوعيـــات لملتحـــه  هغبتدـــا ولـــايدا ـتولـــع نطـــاق
وذــــ  باـــه لن لــــتو  ذـــا  لــــهو  ماـــاية )) AFTAلعفتـــا  ((لمريثـــا لجلنوبيـــة حتـــت للـــم جهيـــه ذـــو 

ـــهو  )) ميــامي (( ولـــرتلاات ماينــة مــ  لـناحيــة لعدتصــادية، وكــان صــهوه لعمــالن لخلتــامي ملــممتر دـــة 
متضـناً للفاق دو  لـنطاق ملـى لـــاي عدامـة منطقـة جتـاه  حـر  لرــ  لـنطـاق  ١٩٩٤لعمريثيتني ما  

 .)١٧ (16F ٢٠٠٨لـغريب كله حبلو  ما  
لن مــا ذكــر لمــال  ياطــي لصــوهلً ولضــحاً مــ  حجــم لـقــههلت لعدتصــادية لعمريثيــة مــ  حيــث 

17Fلريليون دوعه) ٧(وبولدع ) لعحتاد لعوهويب ( ضخامة لـهخ  لـقومي لعمريثي مقاهنة بادرب منافـيه 

)١٨( 
18Fلريليون دوعه) ٤,٦(ولـيابان 

)١٩(. 
ــــر ليضــــاً لحتفاظدــــا بــــهوهذا لملدــــي ـ    لـتجــــاه  لـاامليــــة لـــــاي لصــــبح ع يـــــتنه لىل دــــهه  ويـم

ولـاــثري لن (  ثقلدـا لــيالـي لـوعيات لملتحه  لعمريثية لـتنافـية   لـــوق لـاامليـة فحــب ولمنـا لىل
ولـاي يتثف  بفـتح لملزيـه مـ  لعلـولق ولزلــة لكـرب دـهه ممثـ  مـ  لـاقبـات لــ  لولجـه منـو ) لعمر  طلبَّ ل

خلاهجيــة مـلـــا يمكــه مــا ذكــر حقيقــة لحتفاظدــا بــهوهذا كــاكرب مقــرض مباـــر   لـاــامل مــع كــ  صــادهلتا ل
 .لعمتيازلت لملرلبطة مبـ  ذال لـهوه

 
 الريادة التكنولوجية االمريكية -٣

ـوجي  لرة لـتقهيرلت لىل لن لـوعيات لملتحه  لعمريثية عزلـت    لملـى لـلم لعبتثـاه لـتثنـو
لملنافـة هلا خصوصاً ول�ـا كانـت لـــبادة   لبـين مصـر لملالوماليـة وبنـاء لعدتصـاد لـرمـزي  ديالاً لىل لـقوى

وجية لجلهيه  للتاهلدلً ـلقرن لحلادي ولـارري   .لـاي مسح خبلق ولرلكم للس لــرو  لـتثنـو
 فقــه جــاءت لـوعيــات لملتحــه    ٢٠٠١ووفقــاً ـلرتليــب لـــاي لوهد  دـيــ  لـتنـيــة لـبرــرية ـاــا  

وجياً م  حيث 19Fلملى دائـة لـهو  لـقائه  لثنـو

)٢٠(: 

                                                           
كية تج�اه األم�ريكتين ، عالء السيد عبد العزيز ، مستقبل السياسة الخارجية للواليات المتحدة االمري )۱۷(

 .۱٤۳، ص۱۹۹۷، يناير  ۱۲۷مجلة السياسة الدولية، العدد 
 .۷۰سرمد امين ، مصدر سبق ذكره ص. د )۱۸(
 ۷۱المصدر نفسه ، ص  )۱۹(
 .٥۲ص – ٤۸، ص ۲۰۰۱دليل التنمية البشرية لعام  )۲۰(
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 }١٠٤{ 

 .مهد برلءلت لعخرتلع لملـنوحة ـالفرلد لملقيـني فيدا -
 .مائهلت لمللثية وهلو  لـرتلخيص -
 .مهد لملـتقبلني ـالنرتنت -
 .Mobileمهد لملـتخهمني ـلدوللف لـنقاـة  -
 .نـبة لعلتدالك لـاا  ـلطادة -
 .جمـ  صادهلتا لخلاهجية نـبة للدا  لـصادهلت لـصنامية   -
 .نـبة صادهلت لـتقنية لـااـية   جهو  لـصادهلت لـصنامية -
 .مـتوى لـتأذي  ولـتههيب ولملداهلت لـبررية -
مـ  لمجـايل ) ٢,٦( ١٩٩٧ولــ  بلغـت مـا   R.Dنـبة لعنفاق ملى مـليـة لـبحـث ولـتطـوير  -

 .لـنالج لـقومي
وجية لعمريثية   جمتـع  اده  ولملغـامر  ذـي لـاامـ  لــرئيسيقو  للالاً ملى لملب لن لـرياد  لـتثنـو

 .لـاي يقف وهلء ك  منصر لـتفوق لعمريثي   لمليادي  لعخرى لـاـثرية ولعدتصادية
ملـى )) لـالـم   لملصـلحة لـوانيـة(( بانـولن  ١٩٩٤فقه لكه بيـان ـلبيـت لعبـيض نرـر   لب 

نتـائج لعحبـاث لــ  يـتم لـتوصـ  لـيدـا للـتاهلدلً ــهخو  ـ) مــثري  –مـهين ( ضروه  لعلتخهل  لملزدو  
20Fلـقرن لحلادي ولـارري  كقو  مظـى مـلحة علباهى

)٢١(. 
و  نفس لـودت فقـه لصـبح ذـال لـاامـ  ولـيلة للالـية   لنرـيط لعدتصـاد لعمريثـي ولرلـيخ 

  لـوعيــات لملتحــه  ) نيــتلعنرت ( فالــى لــبي  لملـــا  دــههت لملصــاده حجــم لـتجــاه  لـــهلئر  مــرب .. مامليتــه
21Fلعمريثيـــة مبـــا ياـــاد  حجـــم لـنـــالج لــــهلخلي   لويــــرل

مـلــــا لصـــبحت ذـــا  لـرـــبثة ولـــيلة فااــــة . )٢٢(
ـتوظيف لـنراط لـبحـي ولـالـي   كـ  مثـان مـ  لـاـامل ـصـاحل لـوعيـات لملتحـه  لــ  دأبـت ملـى لدامـة 

الـــاء   بلــهل�م ـالفــاد  ممــا حيـلونــه مــ  خــربلت مولدــع دلئـــة ملــى لـرــبثة مــع لملدنهلــني ولـبــاحـني ولـ
ثـ  مـرب لعنرتنيـت(ولنرطة ملـية وكأ�م مــتخهمني  ولفلحـت لـوعيـات لملتحـه  مـر  ثاـــة   لوظيـف )ـو

ــوجي لهلائــ    ولــائ  لعلصــا  ـتثــريس حقــائق لهليـنــة لعمريثيــة ملــى لـاــامل، فاعدـــاه  لقــهمدا لـتثنـو
لن حتثـدـــا بولـــائ  لعمـــال  كــــا .. ع مســـاء لـاـــامل وعلبقـــى ــــيئاً خمفيـــاً مندـــالعصـــطنامية لعمريثيـــة لـــاه 

                                                           
لة المستقبل العربي، العدد انطوان زحالن، كيف يستطيع العرب ان يستفيدوا من التقانة المتاحة، مج )۲۱(

 .۱٤۲، ص ۱۹۹٤، تشرين الثاني  ۱۸۹
 .۱۹۹۸نقال عن تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام  )۲۲(
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 }١٠٥{ 

دـــه مثندـــا مـــ  لـتغلغـــ    مقـــو  ومولاـــف لعنــــان ))   ولملرئيـــةءلملـــــومة ولملقـــرو (( لـرئيــــة   لـاـــامل 
22Fلملااصر   ك  مثان

)٢٣(. 
لملتحــه  لعمريثيــة دــه ووفقــاً ـلـنطــق لـنظــري لـــاي مت لبنيــه   ذــال لـثتــاب يتبــني لن لـوعيــات 

لمتلثت لغلب لن مل نق  ك  مـتلزمات لـقو  لملادية ومتثنت بفضلدا م  لدله  لـصرلع ايلـة لـباة مقـود 
لذل ) لنتحــاهلً (مــع لخلصــم لــــوفي  ومنوذجــه   لـبنــاء ولحليــا  وكـــر لهلدلــه   �ايــة لملطــا  ـيختــاه لملــوت 

تنطلق باهذا لـوعيات لملتحه  كقو  مظـى منفرد  صح لـتابة مع مطلع لـاقه لعخة م  لـقرن ل ملاضي ـو
 .نهفاع حنو لعدتباس ولـتقليهعدون منازع نظر لـثـةون لـيدا بري م  لعمجاب ول

غة لن لملرثلة بقيت دائـة حينـا لغفلت لـوعيات لملتحه  حقيقة لن ذناك ـقاً لخر ـلـاادـة 
ه منوذجدــــا ولاـيـــــه مامليــــاً وفقــــاً ـقولمــــه لعنترــــاه لـطبياــــي   يتــــــ    لــــوفة لعهضــــية لملالئـــــة عنترــــا

وبــهًع مــ  ذـــ  فقــه للتـــلم صــناع درلهذــا ومفثروذــا ومادــم لملــولا  لعمريثــي لـــاي جنحــت .. لـنـــوذ 
مجلـــة لعمـــال  لعمريثيـــة لهلائلـــة   لرـــثي  ـخصـــيته وجولنـــب للالـــية مـــ  لفثـــة  ودنامالـــه للتــــلـول 

فــرلط   لعلــتـتاع بلــا  لـنصــر لـتــاهري لـــاي حتقــق ملــى لملاـــثر لعـــرتلكي لـــاي ـانصــر لملغــاع  ولع
لــوفيتية لــابقة لىل لحله لـاي لفقه لـقـو  لملديـنـة لولز�ـا لملفـرتض ولملطلـوب )) لمربلاوهية لـرر(( لقود  

ا وفقــاً ــالت لملنطــق وبـهًع مــ  لن لركـز لـوعيــات لملتحـه  ملــى نقـ  مقومــات لقـهمد.. لمـا  للتــع لـــهويل
لـاي لـرنا لـيه لابقاً لىل لـراوب لعخرى ابقاً عللوب لحلوله ولـتفام  لحلضاهي لـاي يثرس هلـا دوه 
لـنـوذ  لـقائه فقه لتابات لــهمولت فيدـا عغتنـا  لـفرصـة لـــاحنة لــ  أفرزتـا ظـرو  لملرحلـة لــ  ميـر بـا 

بني لحلضاهلت لثبالاً حلقائق لـقـو  لجلهيـه  لــ  متــ  لـوعيـات  �اء لـتاهيخ بصهل  منيفعلـنظا  لـهويل 
 .لملتحه  بزمامدا ولثريس ذيـنتدا ملى لـاامل

ئ  لـاي  ـاهكوذا   حتـ  لـصرلع ليا   و  لـودت لـاي ـث  فيه ذـ  صهمة كبة  لولء عـو
 هفـــان لعمـــر بـــهأ ـلجـيـــع وكأنـــ ريثـــي،لحلـــرب لـبـــاهد  لو لــــاي  بـــاـغول   لعنبدـــاه مباجـــزلت لـنــــوذ  لعم

لنثرا  لريع ـلغاية ـقيم وخصا  كامنة   هحم ذال لـنــوذ  لثفلـت لـنولت لـصـرلع لـطويلـة ولحلاجـة 
لعمريثية لمللحة عظداه لكرب دهه ممث  م  لخلصا  لحلـيه  ـثـب لعصهداء ولـويق لـنـوذ  لثلفت 

ع ليضـــاً ابياـــة لـقـــيم لجلهيـــه  وحقيقـــة لملـاهلـــة باخفائدـــا مـــ  لدهلك حـــىت لدـــرب حلفائدـــا، وللــــس لجلـيـــ
لــيالية لعمريثية لـ  لرلثز لىل نزمات داباة   لـبىن لـنفـية لعمريثية ـيس لدلدا نزمة لـراوه باـتفوق 

                                                           
زبينيغيو بريجنسكي ، الفوضى واالضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين ، ترجمة  )۲۳(

 ، ص ۱۹۹۷مالك منصور، عمان، االهلية للنشر، 
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 }١٠٦{ 

لملـــتـر لـــاي يثفــ  ـلنـــوذ  لألمريثــي وكــاـ  فوبيــا لخلــو  مــ  لعخــري  ولـرــ  فــيدم ومقــه  لـصــرلع 
 .للتـرلهيته

 
 العناصر المتحكمة في الفهم األمريكي لنموذج القيادة: لثانيالمحور ا

ـقه مثـت جتربة لــنولت لملـته  ما بني لـاقه لعخة م  لـقرن لملاضي ولـــنولت لعوىل مـ  
 مرجايالـه لـفثريـة تــثلو  لــلوك لــيالـي لألمريثـي بتوجيه ثـتمـر لـقرن لحلايل مناصر للالية حت

 ..  لـقياد  لـاامليةملاىن ودوه منوذ  هفدـ  
 : باآليت وميث  حتهيه ذا  لـاناصر

 :غطرسة القوة. ١
كــان منطقيــاً لن يتحــهث لـثـــةون   ابياــة لـقــو  لملتفودــة ـلوعيــات لملتحــه  لعمريثيــة ومــ  مث 
جتريب مرلح  متفاولة م  لـتقليه وللتنــاخ لـنــوذ  حـىت مـع مـه  لـولفر لعهضـية لملنالـبة ــاـ    كــة 

 .لعحيانم  
ذــو لملباـغــة    )لو مـــةلً ملــى لـفدــم   لدــ  لقــهير(لع لن لعمــر لـــاي مل يثــ  منطقيــاً متامــاً 

ن منهما حتهثول مـ  لـقـو  لعمريثيـة لـقـاذر  ولـقطـب لـوحيـه و الت كخطأ لاهري لهلثبه لعمريثيلمتهلح لـ
ولعغرب م  ذـ  لركيز لخلطاب لملوجه .. لـاي عيباهى وم  لـاصر لعمريثي ولعنـان لعمريثي لملتفوق

 .لىل لـاامل ملى مزليا ذيـنة لـنـوذ  لعمريثي وللقاط ديـه ملى لعخري  بهًع م  لاـيـدا
لـابقني  (ولذل لركنا جانباً ما مسانا  لو درأنا    لـــنولت لملاضـية مـ  تافـت لــالـة لعمريثـان

لـرئيس لــابق بي  كلنتون ملى لعدعء بهـوذم    كروزفلت ونيثـون وجوه  بوش لعب وحىت  )وعحقني
23F))لمركة لـاامل كقهه هلم(( متجيه لـالت لعمريثية م  دبي  دمو  هوز فلت لعمريثيني لىل 

)٢٤(. 
ولاهلد نيـثون ـفضائ  لـراب لعمريثي ومقله لملبهع لـاي حصه لكـرب نصـيب عمـة مـا مـ  

ـــاوهلً (( و )) كرمـا(( ا    بـرلءلت لعخـرتلع لـاامليـة ولظدـر مـلــا حيـتفظ بـاكرب نــبة للــد) نوبـ (جـولئز 
ية ة كربى لخرى غةذا)) باملـئـو 24Fحنو لـاامل باه لحلرب لـااملية ما مل لظدر  أي دـو

)٢٥(. 
لذل مــــا لركنــــا ذــــال كلــــه جانبــــاً لــــنجه لن لعمــــر لضــــحى لمـــــق مــــ  ذـــــ  بثـــــة منــــهما لهلــــبط 

ـــاً للـــطوهي ملـــى مبحـــاوعت لأصـــي  منـــوذ  لـقـــو  لعمريثـــي  ـــاً مـــ  خـــال  لضـــفاء اـــابع ديـــين ولحيان فثري

                                                           
 . نفس المصدر )۲٤(
 .۱۹٥، ص ۱۹۹۲ريتشارد نيسكون ، الفرصة السانحة، ترجمة احمد صدقي فرد، دار الهالل ،  )۲٥(
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 }١٠٧{ 

لملبرــري  (( ودبلدــا برحلــة  ...،مضــامينه، وهبطــه ليضــاً باعفثــاه لـاظيـــة لـــ  جــاءت مــع لــــوه  لـفرنـــية
لىل لـاامل لجلهيه ولـقيم لـ  للوذا مادم به  لأكيه حقيقة لـتفوق لعمريثي حـىت   لـاحة )) لعولئ 

ـة جــلـقـيم ولملضـــ مــ  لعاـاه لملــادي ــهوه  لـتــاهيخ وللـــلتدا  اد  ـلخــرو  بـهون لملانـوي ـلنـــوذ    حماـو
لـطبيايـــة لحملـــهد  ـنرـــوء ولـــقوط لعمربلاوهيـــات ولـقـــوى لـاظــــى، ملـــى للـــاس لن دـــو  لعفثـــاه   ذـــال 

 .لـنـوذ  لقع خاه  نطاق ذا  لـهوه  لملادية مبا يــح بهميومة مناصر لـقو  ولهليـنة فيه
لن لعمتقــــاد باعصــــو  لـهينيــــة ـلنـــــوذ  لعمريثــــي ولغليــــف لـــــالت ولـثيــــان بطــــابع للــــطوهي 
ـــه بههجـــة كبـــة  بافثـــاه لعبـــاء لململــــني لــــ  حـــهدت دطاـــاً كـــون لملدـــاجري  لعوهوبيـــني لىل لـاـــامل  يــرت

 لملختـاه ــاب لهللا(( بـأ�م )) لومـاس جيفرلـون(( لو ملى حه لابـة ) لباهكه لـــاء( لجلهيه ذم ـاب 
25Fلن كان لهللا ده لختاه ـاباً دط، وذم لـاي  جا  لهللا   صههوذم لـفضائ  لحلقيقية

)٢٦(. 
وفـهول لىل ذـا  لعهض )) مبرـرون (( لن ذال لعمتقاد ده جا  لعباء لململــني يبـهون وكـأ�م 

كلـــة لهللا   كــ  لـبثــر ـنرــر لملـــيحية، مث مــربول للـــلتني مــ  لجلبــا  حــاملني هلــاـتدم مــرب لـقــاه  ـنرــر  
مرــبع يــروح لحلـالــة لـهينيــة )) همبــا برــث  مقصــود(( ومــ  مث فقــه لصــبح لـتــاهيخ لعمريثــي.. لحنــاء لـاــامل

26Fهغبة   لدلء ذا  لـرلاـة لـااملية

)٢٧(. 
ويبـــهو ذـــال لعمتقـــاد باعصـــو  لـهينيـــة ـلنــــوذ  لعمريثـــي ولضـــحاً جـــهلً   فثـــر لبـــرز لملنظـــري  

ـهلً ((حينـا يمكه ملى لن )) كيـنجرذنري  (( لعمريثان وذو  لـوعيات لملتحه  لعمريثية لرـار بأ�ـا مـر
وباـتـايل وحماهباً صليبياً ولملس ـنظا  ماملي ابياي يرلثز ملى لـهميقرلاية ولـتجاه  لحلـر  ولـقـانون لــهويل، 

27Fتدا لعخالديةصفعبه ـلاامل لن يطبق و 

)٢٨( 
" ا  ووهنردلني" لبهو   حقيقتدا وكـا يقو " لملختاه لـراب" و" لملرلقب دهلـا" غة لن فثر  

لىل مـامل لـغيــب منـه لىل مـامل لـرـداد  فثـان عبــه مـ  لـبحـث مـ  مرجايـات لخــرى  لكــر لـتصـاداً ولنتــاءً 
 .لكـر ولداية ـتربير لـنـوذ  ولملى م  حيث لملضـون لـفثري هلا

لفـــة ولاليــ  مصــاده لـقــو    ومــ  ذــا  لـنقطــة باـــالت ناتقــه لن لـوصــ  دــه حصــ  مــا بــني 
 .لـنـوذ  لعمريثي وبني لعفثاه لـثبة  لـ  لادت منا لــوه  لـفرنـية

                                                           
البعد الفلسفي في ادارة شؤون الدولة  -نورتون فريش وريتشارد ستينفنز، الفكر السياسي االمريكي )۲٦(

 .۳۹، ص۱۹۹۱اسات والنشر، ترجمة هشام عبدهللا، بريوت ، المؤسسة العربية للدر ۱االمريكية، ط
دانيال وورنر، السياسة الخارجي�ة االمريكي�ة بع�د انته�اء الح�رب الب�اردة، سلس�لة دراس�ات عالمي�ة،  )۲۷(

 .۲۲، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، بال تاريخ ص ۱٥العدد 
)۲۸( Henry Kissinger, Diplomacy, Simon and Schuster Ltd, London, 

1995, p.4. 
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 }١٠٨{ 

" �اية لـتـاهيخ" صاحب لـثتاب لـردة )) ـس فوكويامافرلن(( هو ذال لـوص  ولضحاً منه ويب
ماركـة ( جـاءت مـع لن �ايـة لـتـاهيخ " لـثــنهه كوييـف " و " ذيجـ " لـاي يرى ولمتـادلً ملـى كتابـات 

منهما لنتصرت مبادئ لــوه  لـفرنـية وذـو لـتـاهيخ لــاي لمقبتـه لطـوهلت كبـة  كاـغـاء لــرق ) ١٨٠٦جينا 
ثنــه يبقــى لـتــاهيخ لملـــج  عهلــاء لملبــادئ لعلالــية  ولولــيع حــق لعنتخــاب ـيرـــ  مجامــات خمتلفــة، ـو

ة لـهميقرلاية لـليربلـية لــ  ظلـت لتــع   لنترـاهذا حـىت ــو كـان ) بطـرق متحضـر ( وبــط ـيربلـيتدـا  ـلهـو
28Fذـ  م  خال  لحلروب، حىت لاـقت جاوهذا   لياق لنتصاهذا لحلتـي م  خال  لـنظا  لـااملي

)٢٩(. 
وذثال جنه لن فوكوياما ده للتنه لىل لعنتصاه لـاي حتقق عفثاه ماينة مباز  م  حركة لـتاهيخ 

بـــرني ولــقوط لعحتــاد لــــوفي  لــــابق ميـــالن ل�يــاهلً ـلتحــهي خصوصــاً منــهما لمتقــه بــان ل�يــاه جــهله 
وجي لـــاي وضــاته لملاهكـــية لـلينينيــة لمــا  لـهميقرلايــة لـليربلـيــة لـــ  ظدــرت خــال  لــــوه  لـفرنـــية  لعيــهيـو

ومـ  ذـال لملنطلـق يصـبح لـتفـرد لعمريثـي ناباـاً .. وجتـهت   مبـادئ لـوعيـات لملتحـه  لعمريثيـة نفــدا
ـلنــوذ  لعمريثـي لكــر مـ  كونـه ناباـاً مـ  دـو  لـاناصـر لملاديـة  يلالـدو  لعفثاه لـ  لاـه لحملـرك لأل م 
 .. فيه

ــه فوكويامــا حبقيقــة لـــهوه لـــاي ماهلــته لعفثــاه   حتركــان نيلملرلبطــة باحلريــة ولملـــاول  لـلتــويــرت
29Fخرىلـغرب   لدناع لعخري  بصحتدا وم  مث لقويض دمائم لعفثاه لع

)٣٠(. 
ويبهو لن فوكوياما دـه ذذـب بايـهلً   للـتــاه ولوظيـف ودـائع لاهريـة وحتـيلدـا لكــر ممـا حتتــ  

ضـه لعنثليـز ) ١٧٧٥(خصوصاً حينـا فـر لملودـف لـفرنــي لــهلمم ـالمـريثيني لبـان حـرب لعلـتقال  
ثـري دفامـاً مـ  مبـادئ بايندـا، ولمهلدذم مبا يلز  ـاللتـرله   لحلرب، وكأنه لابة حقيقي م  لـتولفق لـف

  حني لن لعمر مل يث  يتاهى للتــاه لـفرنـيني ـلـوه  لعمريثية ـالنتقا  م  خصومدم لـربيطانيني ثاهلً 
ــة باهمـــة ـلــتخلص مـــ  باـــض ـــروط مااذـــه   " بـــاهيس " هلــزميتدم لمـــامدم   حــرب لـــــبع لـــنولت وحماـو

30Fلـقالية

)٣١(. 

                                                           
)۲۹( Francis Fukuyama, The end of History” the national interest, 

Summer ,1989, P.4 
)۳۰( Allan Bloom, Responses to Fukuyama, the national interest, 

Summer, 1989, P.19. 
ية والتي تحولت لالطالع على تفاصيل االتصاالت السرية بين البالط الفرنسي ورجال الثورة االمريك )۳۱(

فيما بعد الى دعم علني بالرجال والمال والس�الح بع�د ان ادرك الفرنس�يين امكاني�ة الق�وات االمريكي�ة عل�ى 
عبد المجيد نعنعي، تاريخ الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة . الصمود واالنتصار على القوات االنكليزية، انظر د
 .۸٤ص  – ۸۲، ص ۱۹۸۳نشر، الحديث، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة وال
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 }١٠٩{ 

تقـادلت باعصـو  لـهينيـة   هلــم صـوه  ـلـــالت لعمريثيــــة و  كـ  لعحـول  للـدـت للــ  لعم
لــــاي يقـــع خـــاه  خـــط لـتـــاهيخ  Pax Americanذلت صـــلة بـــاـتطلع لىل مدـــه لـــــال  لعمريثـــي 

ــة لعوىل   لـاــامل وذــي لـقــو  " دا ذــي وصــفومقتضــياله، وصــوه  لخــرى ـلوعيــات لملتحــه  لعمريثيــة ب لـهـو
يادتا ضــروهية جلاــ  لـاــامل لدــ  منفــاً وفوضــى ولكـــر دميودرلايــة ولملــى   منــو  لـاامليــة لـوحيــه  لـــ  لبــهو لــ

31Fلعدتصادي

)٣٢(. 
ـة لملتفودــة" فقــه لصـبحت فثــر   مـ  مثو  ذاجــاً يزكيــه خمـزون ذائــ  مـ  لعفثــاه ولملرــامر " لـهـو

32Fلـوانية لو مهميولـ  جتا  م  لملترثثني فيدا موضااً ـالتا  بأ�م مغرضون 

)٣٣(. 
كـ  يوجه   ١٩٨٧ كان ديا  كينهي بنرر كتابه حو  نروء ولقوط لـقوى لـاظـى ما  وم  مث

فثر  لملدـة لـااملية لملقهلة لـ  ع لنحصر بـياق لاهري ماني . !! ضربة مباـر  ـلخصوصية لعمريثية ـو
 .)٣٤(33F"صفحة ٢٦ـقه لالق كينهي لـريااني م  مقاهلا بفص  م  كتابه ع يزيه م  

 
 .الال تاريخي للنموذجالطابع  .٢

ـــاـقو  لملتفودـــة ولمجـــابم بأنفــــدم   لحليـــا  لىل  يبـــهو مـــربهلً حقـــاً لن يـــهفع ــــاوه لألمـــريثيني ب
 .لمتهلح لـالت   مصاده  ولضحة ملا جيب لن يقو  به لآلخرون بهًع مندم ـيثون لعمر لكـر منطقية

  كـا ـو لن لـاامل لصبح لحادي ن صاهول مييلون برث  ابياي لىل لـتصر و ن لعمريثيو فاملـمـو
) بـاخلة لـاـاملي ( ولقرتن ـهيدم لهليـنـة لعمريثيـة .! فدم يتباذون باـقو  ولـفضيلة لعمريثية ماا.. لـقطب

يـــة لملبـــادئ ولملــــاهلت لعمريثيـــة لــــ  جالـــت مـــ   ويمكـــهون برـــث  مــــتـر   كلــــاتم وحماضـــرلتم مشـو
ه ) ـلـا يرى لـرئيس لــابق بي  كلنتونم( تاى به لـنـوذ  لعمريثي مـًال حي وجالته لذل ما ودف ملى اـو

ربليـت" يرى لباه بثـة مما يرى لآلخرون وفقاً ـتحهيـه وزيـر  خاهجيتـه    مـممتر لـــباة لـثبـاه " مـادـني لـو
١٩٩٧ما  ) دنفر(لـاي مقه    34F

ىن مل لملتحضر ولـاي ع يتولوذو دلاة لـهفاع م  لـهميقرلاية   لـاا.)٣٥(

                                                           
زنبغيو بريجنس�كي ، رقع�ة الش�طرنج الكب�رى، ترجم�ة ام�ل الش�رقي ، عم�ان، ال�دار االهلي�ة، للنش�ر  )۳۲(
 .٤۷،ص۱۹۹۹،

)۳۳( Jonathan Clarke, Leaders and followers “Foreign Policy, winter, 
1995 – 1996, P.39. 

 .۲۲دانيال ورنر ، مصدر سبق ذكره ، ص )۳٤(
نيس�ان،  –صاموئيل هنتنغت�ون، الق�وة العظم�ى الوحي�دة، مجل�ة الش�ؤون الخارجي�ة االمريكي�ة، اذار  )۳٥(

 .ترجمة وزارة الخارجية العراقية. ۱۹۹۹
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  م  لقهمي أهولحدم دفاما م  ديم لـهميقرلاية لجلهيه    ك  مثان م  لـاامل ملى حه لابة لـرئيس أبناؤ 
 .لعمريثي لحلايل جوه  بوش لألب 

لن لـهوهلن حو  لـالت ولمتهلحدا يــتنه لىل حـق ابياـي مـ  وجدـة لـنظـر لعمريثيـة   دطـف 
اقود مه مثاه لنتصاهذا لـتاهري لـاي مـلت م  لجله ا   جتاذ  ولضح ـاـ  لـهوه لـاي دا  .. ويالً ـو

به آخرون  ـاهكوذم   صنامة ذال لـنصـر ولــاي  ليصـبح حمـوه حـركتدم لملــتقبلية ذـو لعمـرتل  حبقـائق 
وللـاة منـه غـة حـىت ولن بـهل   دطامـات ( لـنصر لعمريثي ولـتـليم بقيادله ـاامل مـا باـه لحلـرب لـبـاهد  

اً ـفدــم لـتــاهيخ تحــه  لعمريثيــة صــاه مفتاحــاً هئيـــااملــا لن لــاهيخ لـوعيــات لمل) مـــًال بــاـ  فثــرلً و  مقتنــعٍ 
لـااملي وذو جتــيه حـي حلضـاه  لـتنـوير ولـهميودرلايـة لــ  جيـب لن لــود لـاـامل وحتثـم مـ  ذـم لدىن مندـا 

35Fم  لعمم ولعفرلد كاهلد  خاـصة ـلقهه

)٣٦(. 
عن لـنــــوذ  لعمريثـــي صـــاه .. لعخـــري  ضـــيقة ـلغايـــة  مـــاو  حقيقـــة لعمـــر لبـــهو لخليـــاهلت ل

لـاي لتجـه مظـته ع   دههله ملى حتقيق لهليـنـة ملـى لعخـري  " لملديـ  لخلة" جتـيهلً ـفثر  وصوه  
ولدلمة لل  لهليـنة ولمنا م  باب لـقهه  ملى لـاـ    مصلحة للتـع لـهويل برـث  مـا ؛ خصوصـاً ولن 

36Fلىل لعهلقاء باـقيم لـثونية  ة لعمريثية ته  برث  ولعٍ خلاهجيلــيالة ل

)٣٧(. 
ملفدو  جهيه حيـ    اياله م  لـتنـادض لكــر ممـا حيـلـه مـ   مـلية للتيالد ذال ياين لن ذناك

لــ  جتــهذا لـوعيـات لملتحـه  كقـو  مظــى " لهليـنة غة لخلطـة " لمثانيات ـلفدم ولـتفـة وذو مفدو  
لفــرد ومفــة ودــو  " ملــى حــه لابــة ذنتننغتــون" ومـــ  ذــال لملفدــو  جيـــه وبثلـــات ثالثــة.. غــة للــتاـاهية

37Fلـوعيــات لعمريثيــة

  حــني لن مفدــو  لهليـنــة منــه لـثـــةي  ينطــوي ملــى ماــىن ع لخالدــي ااملــا لنــه  )٣٨(
 .يتضـ  فرض لعهلد  ملى لعخري  وللدم ملى لخلضوع بهًع م  لدنامدم باـرضا ولـقبو 

م  لـطبياي لن ع لههك لـوعيات لملتحه  باـه ذــ  نفــدا كقـو  كـربى مــ  غةذـا مـ  لـقـوى و 
لـــ  مرفدــا لـاــامل   مرلحــ  لطــوه  لملختلفــة، ولن ع لـــتومب خضــوع منوذجدــا ـــهوهلت لـتــاهيخ ااملــا ل�ــا 

خصوصـــاً ولن دـــو  لههكـــه خـــاه  نطاددـــا وفـــوق حمـــهدلت لـقـــولنني لملادـــود  ـقيـــا  لعمربلاوهيـــات ول�ياهذـــا 

                                                           
)۳٦( Anders Stephenson, manifest destiny” American expansionism 

and the empire of right, Hill and Wang, new- York, 1995, P.113. 
 .صاموئيل هنتنغتون، مصدر سبق ذكره )۳۷(
مفه��وم وظ��اهرة الهيمن��ة غي��ر الخطي��رة ورد عل��ى لس��ان نائ��ب وزي��ر الخارجي��ة االمريك��ي ف��ي ادارة  )۳۸(

واع�اد ال�دعوة ل�ه نائ�ب وزي�ر الخزان�ة االمريكي�ة ف�ي نف�س " س�تروب ت�البوت" الرئيس الس�ابق كلينت�ون 
 المصدر السابق " سوبر . اج. لورانس " االدارة 



 والثالثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }١١١{ 

مبقتضــيات لعمــ  ولـرفــا  ولايــة ) اً لفــرلدلً وجمتـاــ( منوذجدــا وللــتـرلهيته دــه لهلبطــت   لـاذنيــة لعمريثيــة 
 ..جمتـع لحلرية ولـليربلـية

لدهل  لـوعيــات لملتحــه  لعمريثيـــة   " برجيينـــثي" ويرــابه ذــال لعمتقــاد لىل حــه كبــة هفــض           
ية لــابقة حينـا يمكه ملى لن لنظـة م  دبي  لـقطب لـولحه لااه لوصيف مارو  ع ي م  لـنظم لـهـو

لو ثنــائي لـقطبيــة لو متاــهد لعدطــاب ذــو لمــر ع يـــتجيب ملنطــق لـولدــع وع ينـــجم مــع وضــع لـوعيــات 
 لملتحه  لعمريثية   لـنظا  لـهويل لـاي نايره ولـاي جيـع بـني وجـود دـو  مظــى مديـنـة ومنفـرد  وبـني

لـقوى لـاظـى لـثونية ..و  ك  لعحول  وكـا يقو  برجينـثي لبقى لـوعيات لملتحه  .. لدطاب متاهد 
بلــغ دوتــا مــ  دبــ  ولـوحيــه    هفــض ولضــح ملنطــق ي مللعوىل عن لحــهلً  )٣٩(38F)لعوىل ولـوحيــه  ولعخــة ( 

 .و لملراهكة ولعخة  لطـيناً ـالليته لعمريثية لـ  لرفض فثر  لعف
لن لـرؤية لـ  جتا  لـوعيات لملتحه  لعمريثية خاه  نطاددا لـتاهري وفوق مــتوى لــرتلبط مـع 

39Fلعخري  حىت ـو كانول ميـلون دوى كربى يتضح بههجة لكرب   لقـيـدا ـهو  لـاامل لىل لصنا  لهباة

)٤٠(: 
 .عيات لملتحه  لحلـاية ولـرمايةدو  لـرمية، وذي دائـة لضم لـهو  لـ  لاطيدا لـو : المجموعة االولى 
يـــة لـغنيـــة وكنـــهل ولـيابـــان ولــــ  يـــتم ) دو  لعدل  ( دو  لملخـــزن : المجموعـــة الثانيـــة  ولضـــم لــــهو  لـبرتـو

ية  .حتريهذا ـتـوي  لـتحاـفات لـهـو
 .دو  لملراهكة باـتباية ولضم فرنـا وبريطانيا ولملانيا وليطاـيا: المجموعة الثالثة

لــهو  لملـتاصـية لــ  ع يتجـاوز مـهدذا لصـابع لـيـه ولــ  يقـف   مقـهمتدا لـاـرلق  :ابعة المجموعة الر 
 .وليرلن وكوهيا لـرـاـية) دب  لحتالـه(

                                                           
 المصدر نفسهِ  )۳۹(
،  ۲۲/۲/۱۹۹٤عب��د هللا عب��د ال��رحمن، النظ��ام ال��دولي الجدي��د، ص��حيفة الق��دس العرب��ي ، ت��اريخ  )٤۰(

 .۱٥ص
- الحرب والسالم في القرن الحادي والعشرين -توماس بارنيت،خارطة الشرق األوسط الجديدة)٤۱(

http://www.ala7rar.net/navegator,php  
عن رحلة المغامرين األوائل الى الع�الم الجدي�د والمج�ازر الرهيب�ة الت�ي أرتكبوه�ا بح�ق س�كان ال�بالد )٤۲(

مم���دوح الزين���ي، ه���ل ستس���قط أمريك���ا مثلم���ا س���قط االتح���اد .... األص���ليين م���ن الهن���ود الحم���ر انظ���ر
وعن الحرب األهلية ونتائجها وأثرها .... دهاوما بع ۱۳،ص۱۹۹٦السوفيتي،دمشق،مؤسسة ايمان للنشر،

 .۱۲۲عبد المجيد نعنعي،مصدر سبق ذكره،ص.... في صيرورة الكيان األمريكي أنظر
ين�اير  ۳۳كريم حجاج، مالمح االستراتيجية األمريكية في القرن القادم، مجلة السياسة الدولية،الع�دد )٤۳(

 .٦۷-٦٦ص-،ص۱۹۹۷
 .المصدر نفسه)٤٤(
 .٤۷،ص۱۹۹٤،دمشق، االهالي للنشر والتوزيع، ۱شعيرة،انتحار الحضارة، طشوقي أبو )٤٥(
    .٤٦المصدر نفسه، ص)٤٦(

http://www.ala7rar.net/navegator,php�
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مت لختزل  ذا  لـربامية ـيصبح لـاامل مبـاه   ٢٠٠١  أمقاب أحهلث لحلادي مرر م  أيلو و  

  -:م  حموهي  مها
 .للـومات لــالث لمال  وبقياد  لـوعيات لملتحه  لعمريثيةحموه لخلة ويضم دو  : لحملوه لعو 
حمــوه لـرــر لـــاي يضــم دو  للـومــة لعخــة  ومادــا كــ  ممـلــي مــا لــــيه لـوعيــات لملتحــه  : لحملــوه لــــاين

 .باعهذاب لـهويل لفرلدلً ومنظـات
مــ  لــول  حينـــا كتــب  اً افكبــة منظــري وزله  لـــهفاع لعمريثيــة أكـــر وضــوحا ولنثرــ  لومــاس باهنيــتوكــان 

 ) ٤١:(ولصفا لـاامل كونه منقــا أيضا لىل جمـومتني مها 
جمـومــة لـــهو  لملتـالــثة ولملتولصــلة   لــقافــة ولعدتصــاد ولـــ  لرــاهك لـوعيــات لملتحــه  لعمريثيــة  :أوال

 .هؤلذا ونظرتا
 خصوصا ملى لملـتوى لعدتصادي لـ  لرفض لـتحوعت لـ  جتري   لـاامل)لـفجو ( جمـومة دو   :ثانيا

مرـةل صـرلحة لىل لـاوملــة وأذهمدـا لـطويلـة لملتــلــة باـرـركات لـاـابر  ـلقوميــة ولعلـتــاهلت لألجنبيــة 
وأخةل لـاهلع لـاـثرية لـ  جيب أن لتحرك   حاـة لاويق مـ  لـاوملة   دو  لـفجو  ، وذنا نرى 

ة بــامالن حــرب ع ذــولد  فيدــا ملــى لـاــهو لـــاي يــرفض باهنيــت يطاـــب لـوعيــات لملتحــه  لعمريثيــ
 .لعررلط   منظومة لعدتصاد لـااملي وياـ  ملى تهيه أم  وللتقرله لـغرب

ولـتقــيم لــولهد   أمــال  ذـو نفــس لـتقــيم لـــاي جـاء بــه لــرئيس لعمريثــي لأللـبق ليــودوه هوزفلـت كـــا 
ية لـوعيـات لملتحـه  لعمريثيـة مـ  لةد عحقـا وذـو أيضـا دـه خلـص لىل نفـس لـنتيجـة ل ــ  لقضـي مبــئـو

 .هليـنتدا  لخضاع لملتـردي
ويبقــى لهلــه  لعذــم وهلء كــ  ذــا  لـتقـــيـات ذــو لبقــاء لـوعيــات لملتحــه  لعمريثيــة   مركــز 

تاطي ـنفـدا مربهل لياليا وهمبا حىت أخالديا ـر  حروب  لـقياد  لـ  ع لتخي  نفـدا بهونه م  ناحية ـو
 .ويلة لألج  ضه لألغياه باملنطق لجلهيه ـصقوه لـبيت لألبيض م  لـيـني لملتطر  م  ناحية ثانيةا

 
 نظرية التهديد المستمر للنموذج .٣

هغــــم (يبـــهو لن لــــالكر  لـتاهريـــة لـبـــــيطة ـنرـــأ  لـوعيـــات لملتحـــه  لعمريثيــــة، ومـــا لهلـــبط بـــا 
فـــ  لتحـــهث مـــ  هحلـــة دمويـــة ـالمــــاك بـــاعهض مـــ  لـــهلميات وصـــوه علن) حمهوديـــة مــــاحتدا لـزمنيـــة
دا لعصــليني دــتًال ولرــريهلً ومــ  مث لـتولــع ملــى حـــاب لجلــةلن   لملثـــي  يولدــتالع لملاليــني مــ  لــاكن
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 }١١٣{ 

ولحلرب لعذلية لـ  للت لمالن لـهلتوه ولـ  كلفت لعمريثيني   لـرـا  ولجلنوب خـائر بررية وماـية 
 )٤٢.(ذائلة بقيالات زما�ا

 –لـبينــــغ (( ضـــف لىل ذـــــ  ماضـــلة لـتجــــاذب لعمريثــــي لــــهلخلي فيـــــا يـــــى بهبلومالــــية ل
بني نزم  لـااملية ولعنازلـية   ك  مر  جته فيدا لـوعيات لملتحـه  نفــدا   مولجدـة مطلـب حمـهد )) بونغ
ة لــاامليــة لملقهباــه لن حــــت خياهذــا ـصــاحل لملدـــة لـ -ومــ  مث جتربــة مــهلئدا لملريــر ،))مــاذل لريــه(( ذــو 

وجيته لملضاد  ولنتداًء بتجربة لنفرلدذـا  -لثناء وباه لحلرب لـااملية لــانية مع لعحتاد لــوفي  لــابق وليهيـو
باــيالة لـااملية باه لنتداء لحلرب لـباهد  ونزمتدا ـفرض لهليـنة وهفض لملراهكة   مولجدة ماطيات ولدع 

ـقــه . مــ  لـتــولزن   لـقــوى مبــا ياــزز فــرص لعمــ  ولــــال    لـاــامل دويل مييــ  لىل حتقيــق لكــرب دــهه ممثــ 
حت منه لايثو  جية لمريثية مترثثة   لملـتقب  وليضاً   لعخري  ـو ـث  ذـ  كله لعلاس لـاي لـر

 )).لمربلاوهية لخلة لـااملية((لـاي يـاون لىل حتطيم ولهمة 
  حتو  لملولا   -دلخلياً  -لــلوك لعمريثي لمال  لـثـة م  جولنب   وده يفـر ـنا ما ذكر

ـة عدامـة جــوه لـتولصـ  ماـه بــبب خوفـه  لعمريثي لىل كـائ  مناـز  ومنغلـق ملـى ذللـه ويـرفض أي حماـو
دـه يثــون لعمـر لكـــر وضـوحاً ولن كــان  -خاهجيـاً -مـ  لعخـري  ولفــادم اـابع لـانــف   نفــه ولــلوكه، و

 يتجـــه   دوهلن لــيالــة لخلاهجيــة لعمريثيــة حــو  حمــوه للالــيحباجــة لىل مـــتوى لملــى مــ  لـتحليــ  و 
للترــااه تهيــه لعخــري  ـلنـــوذ  لعمريثــي ممــا يـــتوجب لملبادئــة باـفاــ  ولـتخطــيط ـالمـــاك  يتــــ   

 .بزما  لملباده  ولـتحثم باجتاذات لملـتقب 
ولطــوير للــرتلليجيتدا  وذثــال ميثــ  فدــم للــباب دخــو  لـوعيــات لملتحــه  لحلــرب لـاامليــة لــانيــة

ن و خر لـقلق لعمريثي م  لن يقو  لآللـااملية ايلة لـفرت  لـ  مرفت باحلرب لـباهد  مرب زلوية مركزية لاثس 
 .مبحاصرتا ومزهلا ليالياً ولدتصادياً مرب ضف  لعالـي ولـبالفيثي

ةلً مــــ  ذــــولجس لعلــــرتلليجية   لعحتــــولء لابــــ)) جــــون كينيــــان(( وبــــال لملنطــــق لــــتثون هؤيــــة 
لـ  لمم  برث  حالم   لن لـتدهيه لعكرب ـلـصاحل  ١٩٤٤لـتخطيط لعمين لعمريثي لبتهلًء م  ما  

لعمريثية يأيت م  لحتـا  ظدوه دو  مديـنة لـتطيع فرض ليطرتا ملى مرلكز لـقوى   لوهوبا ولليا مبـا 
ة ميث  لوجيددا منهئا ضه لـقاه  لعمريثيـة لو مـثري –ميثندا م  حتوي  مولهد لـقاهلني لىل دو  صنامية 

ملى لعد  لوظيفدا ـتنظيم مـزة لـوعيات لملتحه  ليالياً ولدتصادياً م  خال  حرما�ا م  أي منفا ملى 
ولحمليط ل لعم  لـقومي لعمريثي لىل لعحتاد لــوفي  لـــابق ملـى لنـه  حليوي لـرردي، وم  ذنا نظر مــم

 .اده  ملى لـقيا  مبـ  ذال لـهوه وتهيه لملصاحل لحليوية لعمريثيةلـقو  لـوحيه  لـق
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ذو ـيس مبأل لـفرلغ مباـر  ولمنا م  خال  ما مر  ) ومرفنا  ماه( وكان لحل  لـاي مرفه لـاامل 
ط لــوفيتية به  ضبط لمليزلن لعمين   لحملي –لـ  لفص  بني دولئر لـنفوذ لعمريثية )) باـقو  لــاــة (( 

لحليوي لـرردي م  خال  لحياء لـقو  لعدتصادية ولـصنامية   ك  م  لملانيا ولـيابان ـتـثيندـا م  دياد  
 .)٤٣(مـثرية   مولجدة لـنفوذ لــوفي    لـقاهلني –جماميع لدتصادية 

ثننــا ناتقــه بضــروه  لـنظــر لىل للــرتلليجية لعحتــولء مــ  زلويــة لخــرى، فدــا  لعلــرتلليجية لـــ   ـو
ــثلت لـركيــز  لعلالــية   لـتخطــيط لعمــين لعمريثــي مــا يقـرب مــ  نصــف دــرن كانــت ختفــي   ثناياذــا 

ولتـــ    لرـييه مث صـيانة منظومـة . للرتلليجية مامليـة لخـرى ع لقـ  مندـا لمهيـة لن مل لثـ  لفوددـا خطـرلً 
نامية ولعدتصـادية   لوهوبـا وللـيا لمنية لملزه لهليـنة لعمريثية لرلثز لىل دمـج مرلكـز لـقـو  لـصـ –ليالية 

دلخ  دلئر  لـنفوذ لعمريثي منااً ـظدوه دو  منافــة دـه لـاذب بايـهلً   منافــتدا ـههجـة تهيـه مــتقب  
 .لـهوه لـااملي لـاي لريه  لـوعيات لملتحه  ـنفـدا

يثيــة وزيــر لخلاهجيــة لعمر " ديــ  لريـــون" ولمــا  جملــس لـرــيوخ لعمريثــي لدــر  ١٩٥٠  مــا  
ــــالك  وجي مــــع لعحتــــاد لــــــوفي  " لن ــــهيـو ــــة لتاــــهى لـصــــرلع لـاـــــثري ولعي ــــة لملصــــاحل لعمريثي ــــان لاي ب

ممكهلً لنه حىت ـو مل يث  ذال لعخة موجودلً، وحىت ـو مل يث  ذناك ـيومية كنا لنولجه صاوبات …؟
 .)٤٤(باـغة   لـبقاء ، ملـحاً لىل لوهوبا ولليا

لمريثـــي لقـــو  مبوجبــــه  –ن ياـــاهض لدامـــة أي حتـــاـف دفـــامي لوهويب نفــــه كـــا" كينـــان" مث لن 
لعمريثيـة حلـايـة لـرـطر لـغـريب مـ  لـقـاه  لعوهوبيـة لو لعبقـاء ملـى  –لـوعيات لملتحه  مبه لملظلـة لعمنيـة 

لـتولجـــه لـاــــثري   لجلـــزه لـيابانيـــة ملـــى لملـــهى لـبايـــه،   حـــني لن لـوعيـــات لملتحـــه  بـــاـت وع لـــزل  
 .و  كال لـفضائني لعوهويب ولعليوي… اهى جدهذا علتـرله وجود ذا  لملظلة ب  ولوليادا ليضاً دص

 :يةل  لوهوبا يتجـه ذال لملـاى مرب لملهلخ  لآل
مااهضة لـوعيات لملتحه  لعمريثية لـقاااة ـبلوه  ذوية دفامية لوهوبية كبهي  م  لملظلـة لعمنيـة  .أ 

 .لخلطر لــوفي لعمريثية خصوصاً باه زول  
 .  مدا  جهيه  ماملية لـطابع وبقيادتا ؤ حلف لـنالو   ـرق لوهوبا ولمطا لوليع .ب 
لـضـغط ملـى لوهوبـا ـلـهخو  ــريثاً   مرـروع لــههع لـصـاهوخي لعمريثـي ولربيـر ذـال لـضـغط  .  

 .حتت بنه ضروه  لضام  لـغرب مجاية   مولجدة ما لــيه لـوعيات لملتحه  باعهذاب لـهويل
 :يةللما باـنـبة عليا فان لعمر يتجـه   لجلولنب لآل

لـتربث باـوجود لـاـثري لعمريثي   لـيابـان ولـاـود  لىل لملنـااق لــ  لـبق لعنــحاب مندـا   .أ 
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 .كـا حص  مع لـفيلبني
لثاه  لملخاو  م  لنـامي لـقـههلت لـاــثرية   كوهيـا لـرــاـية ومـا ميـلـه ذــ  مـ  تهيـه عمـ   .ب 

وفقـاً )) حمـوه لـرـر (( ـتربير لرهيه لـتولجه لعمين لعمريثي عحتولء ومز  لبرز لاـرل  لملنطقة 
 .ـلـنظوه لعمريثي

للتـرله خمطط جس لـنبض مع لـصني ولختباه لـنوليا بني لحلني ولعخر وللتــاه لـوهدة لـتايولنية  .  
 .ـنـبة هلاعبتزلز لملولدف لـصينية ولـضغط مليدا   لمليهلن لعكـر حـالية با

لن لـتطـــوهلت لـثبـــة  لــــ  لمقبـــت ل�يـــاه لعحتـــاد لـــــوفي    كـــال لملنطقتـــني لبتـــهلًء مـــ  حـــرب 
يوغـــالفيا لــــابقة لىل لولــيع نطــاق لـاضــوية   حلــف لعالـــي ولهغــا  لوهوبــا ملــى دبــو  منطــق لهليـنــة 

وجيــة   للــيا لحملــيط لهلــادي مــا  لعمريثيــة لىل لعنقضــاض ملــى جتربــة لـبنــاء ولـتنـيــة لعدتصــادية ولـتثن ـو
ــرلت لمكــه لن للــرتلليجية لـوعيــات لملتحــه  لعمريثيــة   لعحتــولء مل يثــ  مصــههذا   – ١٩٩٧ كلدــا مـم

لـرولية بقهه ما كانت " لـرر " عمربلاوهية لخلة لعمريثية   مولجدة لمربلاوهية " لـنبي  " لـهوه لـااملي 
ـــــاهز    لـفضـــــائيني لعوهويب لطـينـــــاً هلـــــولجس لـرـــــ    لـتفثـــــ ة لعلـــــرتلليجي لعمريثـــــي لزلء لدطـــــاب ب

 .ولعليوي ولطويقاً بايه لملهى عحتـاعت تهيدا ـولدع حا  ومـتقب  لهليـنة لعمريثية ملى لـاامل
ـقه كان ممثناً باـنـبة ـلوعيات لملتحه  لن لرار باعاـئنان باه ل�ياه لعحتاد لـــوفي  وزول  

رـــيومية لـاامليـــة ولن لنصـــر  لىل مااجلـــة لوضـــاع دلخليـــة مرتديـــة لدتصـــادياً ولجتـاميـــاً بالـــت تـــهد خطـــر لـ
لعخــري  ولـرــ    ) فوبيــا(ـــو مل يثــ  لعمــر مرلبطــاً بـــمـــتقب  لملرــروع لعمريثــي ذللــه، كــان ذـــ  ممثنــاً 

وكيـف لتتصـر  " لريـه مـاذل" لملـتقب  لـاي جا  لعمـريثيني مـ  جهيـه   مولجدـة لـــمل  لحملـهد ذللـه 
مـرب منـه دـه وما ذو مصة دوهذا لـااملي لـاي ع لـتطيع لـايش بهونه، وذال لمر يايه لعمريثيون جيهلً و 

حاجــة لمريثــا ـلاـــ  مــ  لجــ  (( حينـــا لكــه" بيــ  بــرلديل " برــث  متـيــز نائــب نيوجرلــي لـــهميودرلاي 
 .)٤٥()اص كـجتـع وكقو    لـااملاـوح كبة، وذال لـطـوح ذو ذه  مدم يمكه ـنا وضانا لخل

ـقـــه جلـــب مدـــه مـــا باـــه لحلـــرب لـبـــاهد  ـالمـــريثيني ــــيس نرـــو  لعنتصـــاه ولمنـــا حمنـــة لعنتصـــاه 
لخلبـة   مادـه لملرـروع لعمريثـي   )) (نوهمـان لوزنرـتاي (( وصاهول لاـاء برث  مريـر ملـى حـه لابـة 

 .)٤٦(ب اؤماً جتا  لملـتقريظدرون ل لبهأو و ) ولـنط 
ومـا ذــو لكـــر خطـوه  باـنـــبة هلــم ذـو لن لـفــرلغ لـــاي لركـه غيــاب لعحتــاد لـــوفي  كاــهو حمــهد 

)) همـز لـاـامل لحلـر(( ومارو  ده لمتالء مبنافـني كـةي  وغـة حمـهدي  يتحينـون لـفـرص ـالنقضـاض ملـى 
اد  مـــهوذم ون بالـــتاــــلح لعمريثيـــون حيحـــىت لصـــب.   كـــ  مثـــان مـــ  لـاـــامل وبـــادولت وللـــاـيب خمتلفـــة
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 .لــابق لـاي منحدم ـرمية لـقياد  ولمثانية حتهيه لعذهل 
دـائال " كـو  بـاو " ومـ  ذال لحللم يبهو ولضحاً متاماً   لاليق وزير لخلاهجية لعمريثي لحلايل 

- :م  يههي فقه لأيت حلظة دريبة لقرأ فيدا   لحهى لـصحف لحمللية ما يأيت" 
لـــ  لـلحظـــة لـــــ  مسحـــت فيدـــا مبـــوت لعحتـــاد لـــــوفي  لـــــابق ولحلــــرب ملـــى لمريثـــا لن لنـــه  ملـــى ل" 

 .)٤٧(40F"لـباهد 
 :لية  ومقه  لملـتقب  منه لعمريثيني لاثـدا لحلقائق لآليلن فوبيا لآلخر 

ن ما مادـا ألحرب ول�ـاكدا بزياد  فااـية لللحتدا وخمزو�ا لقليهياً ونووياً وكـللتاهلدذا لـهلئم  .أ 
لغتنـا  ـتطيع لن يوفر هلـا لعمـ    مـامل ملـيء بامـهلئدا لــاي  ع يـرتددون   ع ي ع يثفيدا أو

لن لـقـو  لـاــثرية لـاظيــة لبقـى منـه لعمـريثيني لمـرلً عغـىن . يـالئدا لو لعنتقـا  مندـالـفرص إل
ولن لـوعيــات لملتحـه  جتــه ـزلمـاً مليدـا لن حتــتفظ برتلـانة نوويــة ) ملـى حــه لابـة مثنــاهل( منـه 
ة م  غة للـتخهل  لدل  ـلرتذيـب وع لـيـا لن ذناــ  باـض لــاي  ولق ليهية حبيث لردع أي دـو

41Fرتربون لهلدتا

)٤٨(. 
لـثم لهلائ  م  لـثتابات لـ  صههت ملى مهى لــنولت لعثىن مرـر لملاضـية   لمريثـا ذلتـا  .ب 

جتــاذدم مــ  دبيــ   تقب  هلــم ومــا يضـــر  لآلخــرونـــولـــ  لاثــس همبــاً لمريثيــاً لزلء مــا حيـلــه لمل
لـهمو  عدتناص لـفرص لــاحنة دب  لن يفالدا لآلخرون وفا  مـا مل يفالـه غـةذم ول�ـاء لـتـاهيخ 

ــة  عدنــاع لـــالت باـصــوه  لعمريثيــة لعخــة  ) لــاذجة( منــه حــهود لعنتصــاه لعمريثــي   حماـو
 .ـلاامل

( ـلايان   صيغة هد فا  لمريثي لل  لملخاو  لـثامنة ولظدرتا  ٢٠٠١ليلو   ١١ـقه حرهت لحهلث 
ايب لريع ومباـغ فيه يتدم لـاامل لمجع ويتومه ك  م  ع يمم  باهليـنة لعمريثية حبرب ع ذولد  ) همسي ـو

فيدا، لىل لحله لـاي دفع باـثـةي  لىل لعمتقاد بان ـاوه لـوعيات لملتحه  لعمريثية بـاـوذ  لعمـين كـان 
باـاـوه ملى مرروع مهو ـلــتقب  لـيايه لـيدـا حيويتدـا لــ  بالـت لفتقـهذا  ع يقاهن بلا  ذللية حتققت

 .باه لنثفاء مهوذا لــابق وليـنحدا ليضاً فرصة لـهوه لخلاهجي لـاي ع غىن منه

                                                           
 .٤۸المصدر نفسه ص )٤۷(
،  ۱۹۷۰روبرت مكنمارا، جوهر االمن، ترجمة يونس شاهين، القاهرة، الهيئة المص�رية للكت�اب ،  )٤۸(

 .٥۰ص
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 }١١٧{ 

ويبهو لن دهوس لملاضي ده حضـرت باربذـا ــهى لعمـريثيني فجالـول لـقف لملولجدـة مـع لـاـهو 
ع يــرلبط جبدـة بايندـا ـيرـــ  لمـهلء غـة حمــهدي    دوه  جهيـه  ـلصــرلع مفتوحـاً ذـا  لملــر  ع حيـه  زمـ  و 

 .لـهويل
 

 .محورية الصراع في النموذج .٤
ــت باـتحليــ  لثــر لملاديــة  دــه ع يتـــع للــا  ذنــا ـلــهخو    لفاصــي  للــ  لـههللــات لـــ  لناـو

وجية لـفــرد لعمريثــي  لـــ  متيــ  برــث  ابياــي لىل لـغربيــة مـومــاً ولعمريثيــة خصوصــاً   لثــوي  لــايثـو
 .لفضي  ديم لـصرلع مع لعخري  ملى غةذا م  لـقيم دلخلياً وخاهجياً 

له لـطبياي لىل لـتـيز، وخلقت لحلرية لملطلقة ديودذـا لـالليـة فاملـاول  لملطلقة لفقهت لعنـان مي
لـثاحبـــة، ودـــيم لملغـــامر  ولـفرديـــة خلقـــت ــــاوهلً مجايـــاً ع ولميـــاً بـــاـقلق ولـاهولنيـــة   جمتــــع يـــمم  باـبقـــاء 

ت لىل نزمة ـتهمة لـطبياة ذلتا با.. ـالصلح ه مث لن دمولت لــيطر  ملى لـطبياة ولـتفوق مليدا ده حتـو
لن فتحت لما  لعنـان بولبات لفجة ااداله لعبهلمية ـتتحو  ذـا  لـطادـات فيــا باـه لىل منـاوي  لاـود 

  )) لومـــاس ذـــوبز(( ختيلدـــا فيلــــو  لـطبقـــة لملتولـــطة لعنثليزيـــة   لــــ)) جمتــــع لـغابـــة لملتنافــــة (( لىل 
42Fلـقرن لــابع مرر

)٤٩(. 
ا  نتائج لـههللة لـ  دامت با منظـة  لاطـي  ٢٠٠٢لعمريثية مـا   Public agendaـو

43Fدـيًال ولضحاً ملى لزليه ماهعت لــلوك لـفظ ولعناين ـهى لعمريثيني خال  لــنولت لملاضية

)٥٠(. 
مضـافاً لىل ذـــ  مــا ألــدـت   وصــفه لـاهيــه مـ  لـههللــات لملتخصصــة حــو  لزليــه ماــهعت 

ا لملخــههلت ولـــــالح وجتــاه  لـرديــق لعبــيض ولـتحلـــ  ولنترـــاه نرــااات مافيــ) لـفرديــة ولملنظـــة ( لجلرميــة 
ب  لن   لـوعيات لملتحه  مـا ع لارفـه غةذـا مـ  للتـاـات لع ملـى لـبي  لعلـتـناء  ...لخل..لعجتـامي

وذــي ظـــاذر  لنترــاه لـاقائـــه لملتطرفــة ولملــــلحة لــــ  متجــه دـــيم لـانــف ولـصـــرلع   مولجدــة لمـــهلء ومهيـــني 
يفتقهون لىل لـتولزن لـروحي   بنائدم لــلوكي، وكانت حصيلة لـبحث مـ    لبامدا لـايلبتهمتدم خميلة ل

ـحة مـ  ديانـات خمتلفـة وفلــفات متفردـة ومقائـه مرـوذة  مـ  ذال لـتولزن خليطاً مـ  لفثـاه مغلواـة مـرت
 .لااحت مبا لبقى ـهيدم م  للصا  باـولدع وجمرياله

                                                           
 .۲۹شوقي ابو شعيره ، مصدر سبق ذكره ص  )٤۹(
 .۲۰۰۲نيسان  ۱٤الصادر في  ۷٥۷٤لت صحيفة العراق نص هذا التقرير في عددها المرقم نق )٥۰(
تح��والت الفك��ر  -محم��ود محم��د محمود،الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة بع��د الح��ادي عش��ر م��ن س��بتمبر) ٥۱(

 .٦۳،ص۲۰۰۲يناير  ۱٤۷والسياسة،مجلة السياسة الدولية، العدد 
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 }١١٨{ 

ـيالي لخلاهجي لعمريثي   جتـيه منطقي حلقيقتني ولنتقلت مهوى ديم لـصرلع لىل لــلوك لـ
 :للاييتني مها

ة ما ذو لناثاس ـولدادا لـهلخلي -  .لن لــلوك لــيالي لخلاهجي ـهـو
ثيوثيهيس (ههلة لـولداية لعمريثية لبتهلًء م  منظرذا مرلبطة باحلقائق لعلالية لـ  فصلتدا لمل -

ذنـــري  ( و ) ولـتـــز( و ) موهغنــــاو(املااصـــري  لمــــا  ولنتدـــاء ب) دلنبـــو (و) مبيثيـــافيلي(  مـــروهلً ) 
ية وللفاددم م  خالهلا ملى   خضم دهللتدم ـالبااد لـصرلمية   لـاالدات ) كيـجنر  لـهـو

يـة لرـث  مصـهه  هم ـة ولـيادتا وللـتقالهلا،  اً دلئــ لً لـبيئـة لـهـو ـتدهيـه لـــالمة لعدليـيـة ـلهـو
  ذـــا  لـبيئـــة لتطلـــب جمـومـــة مـــ  لعــــرتلاات  ــــاـ  فـــان مـليـــة صـــنع لــيالـــة لخلاهجيـــة

وم  مث فان لـقيـة لعلالـية  .)٥١(لخلاصة باــرية ولــرمة ولـقهه  ملى لعمـاك بزما  لملباده 
 .  ذا  لـاـلية لهوه   لااه لصاهمي

لن مرلجاــة ذلكــر  لـتخطــيط لعلــرتلليجي لعمريثــي مــرب مرلحلــه لملختلفــة يثرــف مــ  جولنــب 
 .كه ما ذكر لمال للالية لم 

ويات لــيالة لخلاهجية لعمريثية خال  لـقرن   )لـفريه ماذان ( فتحهيهلت    مطلع لـقرن لـارري  عـو
 )٥٢(44F:صيغة
 مه  لـتهخ : جتا  لوهوبا  .أ 
 لـتااون: جتا  لليا .ب 
 لهليـنة: جتا  لـنطاق لـغريب .  

ـة   لـقـو  لـربيـة ودلـب لـاـامل لـقـابع ) ماكنـهه ( ومـ  ذــ  مبـهأ    لوهللـيا لــاي جيـب لحليلـو
دون لفـــاح للــا  عي دــو  باــــيطر  مليــه ومــ  مث لــــيطر  ملــى لـاــامل لمجــع، وهمبــا كانــت مـــاميدا ملــه 

 .ولوليع  نطاق لـاضوية   حلف لـنالو لحلجر لعلاس   ذال لملرروع
ثون كلدــا مالدــات وليضــاً لــتثون للــرتلليجية كينيــان   لعحتــولء لـــ  لــبق لعـــاه  لـيدــا، لــت

فاهدة   لــلوك لـتصاهمي ـلوعيات لملتحه  لعمريثية فـا لجلهيه لذن   ذال لــلوك خصوصاً   مرحلة 
 ما باه لحلرب لـباهد ؟

                                                           
برى ومجاالتها الحيوية، دراسة جيويولتيكية في مستقبل الخريطة عباس غالي الحديثي، القوى الك.د)٥۲(

 . ۲۲٥، ص۱۹۹٤، كانون االول ، ٤العالمية، مجلة دراسات الشرق االوسط ، العدد
 .۲۰۰۱آب، ۸٤سرمد أمين، صراع الرأسماليات،أوراق استراتيجية،السنة الثالثة،العادد . د) ٥۳(
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 }١١٩{ 

مـ  لبلوهذـا   ثـالث لجتاذـات لن متاباة حماوه لحلركة لعلـرتلليجية لعمريثيـة خـال  ذـا  لملرحلـة لثرـف 
 .ة ـلصرلعهئيـ

 .هو الصراع مع االقطاب االخرى في البيت الراسمالي: لاالتجاه االو 
 .صراع الثقافات والحضارات المتضادة: االتجاه الثاني 
 .الصراع المسلح المباشر: االتجاه الثالث 

 
 صراع الرأسماليات   -األتجاه األول

هلال لـصرلع وذو لـصرلع مع لعدطاب لعخرى   لـبيت لـرأمسايل نفـه ولهله  لو لـغاية لـندائية 
 .ذو لعحتولء ولـتأاة ااملا لن لملبهأ يقضي باه  لمثانية لملولجدة لملباـر  بني دوى متـ  دوًع دميقرلاية

يــة هلــال لـصــرلع دـه منــت   لحضــان لــنولت  ودـه يثــون منالــباً لعـــاه  لىل لن لعهذاصـات لعـو
لثبـــــات لهلويــــة لو لـقوميــــة لعدتصـــــادية لــــابقة ـندايــــة لحلـــــرب لـبــــاهد  متـلــــت   خطوادـــــا لـاريضــــة بنزمــــة 

وجيــة لعوهوبيــة ولعلــيوية ولـــ  لــتجه اريقدــا ـلتابــة مــ  نفـــدا ليالــياً ولمنيــاً   لملــــتقب     ولـتثنـو
طاملـا مـ. ثية   ذال للا مولجدة حمهدلت لمري ت لـوعيـات لملتحـه  ذــ  لعجتـا  مبـابـة ذجـو  مباــر هـو

وجيـــاً ولثلفـــت ضـــروهلت لـتحـــاـف ولحتـــولء لـتنادضـــات مبدــــة يــــتدهفدا ويرلـــهي ااباـــاً لدت صـــادياً ولثنـو
ث  ما لن وضات لحلرب لـباهد  لوزلهذا و  غـر  لحتفا  لـرأمساـية لـااملية بانتصـاهذا لـتـاهري . لثـيـه ـو

ملـــى لملاــــثر لـرـــيومي ولصـــامه خطـــاب حتـيـــة لـنــــوذ  لـليـــربليل   مـــامل يقـــرتب مـــ  �ايتـــه حـــىت بـــهأ 
هيث م  درب لفتت جبدة لـرأمساـية باه فقهلن منصر لـتضام  لـاي كان يوحهذا   مولجدة لخلصم لحل

 .لـريومي لــابق
 

ث  مل يث  لحه ـيتصوه لن  ـف لىل للة لاهرية جهيه  آلعمر ليتاهى فقهلن لـتحاـف ولـتـو
هلــا ولـــاي يــرلد ـــه لن يثــون لمريثــي  -ضــه لـنـــاذ  لعخــرى ـلرأمساـيــة خــاه  لملنظــوه لو لـرــث  لعنثلــو

 .خمططاً وكوين لـطابع
وللاة دلخ  لـنـوذ  لـرأمسايل نفـه عدصاء )) لطدة مردية (( وذي للة لـبه ما لثون حبـلة 

لقود  هأمساـية جهيـه  )) كوكيب (( و )) ماومل(( حلفاء لعمس وحتويلدم لىل دائـة لعلباع   مامل جهيه 
هأمساـية غة هلغبة   وجود أي ـث  م  لــثا  لملنافــة .. مرلحلدا لـتاهرية  لملى مـتوياتا ولحهث 

 .حىت ولن صههت م  صوه ومناذ  لخرى ـلتطبيق لـرأمسايل
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 }١٢٠{ 

وذــي لذل مــا كتـــت حقيقتدــا لـرذيبــة ذــا  ـاقــود مــه  ذــي لملـــاحة لـزمنيــة لـــ  لثلفدــا لـصــرلع 
وذـي صـاحبة لخلـرب  لـطويلـة   (( ع لدهلكـاً مندـالـاي مر  لصطالحاً باحلرب لـباهد  فـان ذــ  مل يثـ  ل

ية عكـر مـ  مخــة دـرون مضـت ـضـروهلت لـصـرلع مـع لخلصـم لـــوفي  لــ  لوجبـت )) لدله  لـرمون لـهـو
لأجي  لـتصريح لــافر م  مراهيع لهليـنة لـ  يتم لعمهلد هلا ولـرتكيز بهًع م  ذـ  ملى لخفاء لـايوب 

ولـتـــامح لعلــلويب لـــاي مدــه ـــوعد  نـــخ )) لخلصــا  لـرلمساـيــة لحلـيــه (( مــ  ولظدــاه لكــرب دــهه ممثــ  
ومناذ  جهيـه  ـلرلمساـيـة   لوهوبـا ولـيابـان وللـيا ولحملـيط لهلـادي   حـني لنـه مل يثـ  لع للـلوباً متـيـزلً   

طويـق لــروس مـ  ل))(( لـنـاجـة((خطـولت متتاباـة   للـرتلليجية لـتطويـق مـرب كلدله  لـصرلع مع لخلصـو   
 .م  ناحية لخرى)) ناحية ولحتولء لدطاب صامه    لوهوبا ولليا وضـان لبايتدم
ـــا (( فــــع لنتدـــاء لحلـــرب لـاامليـــة لــانيـــة لنبـقـــت خطـــة  ولــــ  مت  ١٩٥١-٤٨ـالمـــول  )) ماـه

مليــاه دوعه ملــى ـــث  دــروض ومــنح عمــاد  بنــاء لعدتصــاد لعوهويب لـــاي  ١٢مبوجبدــا ضــخ لكـــر مــ  
ــــه لحلــــرب ــــة لن يقيـــــول ـــــبثات . )٥٣(دمرل ــــاي  كــــانول يتلقــــون لملـــــامهلت لعمريثي ومســــح ـالوهوبيــــني لـ

لجتـاميــة متينــة ـلحــه مــ  أي نفــوذ حمتـــ  ـالحــزلب لـرــيومية   لـبلــهلن للــاوه ، وذثــال مت خلــق منــوذ  
تــامي متـيـز  متـلـت لوهويب ـلرأمساـية لوجده لحلثومة ملى لـصايه لعجتـامي ـتحقيـق مــتويات لمـ  لج

  للتـرله لـهمم لحلثومي ملـتويات لملايرة مرب لقليص نـب لـبطاــة وهمايـة لجتـاميـة وصـحية متـيـز  
 .وهفياة لملـتوى وبفولهق ابقية لد 

ــالت لملــربهلت خلــق لـنـــوذ  لـيابــاين    للــيا لحملــيط )) حصــناً ـلاــامل لحلــر(( وبــنفس لـطريقــة ـو
لـرـيومي وتهيـه  ملنطقــة ذلت لمهيـة وحـالـية باـغـة ـلصـرلع لـاـاملي، فاديـــت  لهلـادي   مولجدـة لـزحـف

ــة ولرماذــا ولضـــنت   ثناياذــا لـتــاهيخ ولــقافــة لـيابــانيتيني ولركــز ذــي لعخــرى ملــى  هأمساـيــة لوجددــا لـهـو
ابــان لىل دــو  لـاـاـــة ولملزليــا لعجتـاميــة ودوه لـتخطــيط لـقــوي   لحلثومــات لملركزيــة ولمثــرت مــ  حتــو  لـي

وجية مـالدة ذي لــانية   لـاامل باه لـوعيات لملتحه  لعمريثية  .لدتصادية ولثنـو
تــــة ملـــى  وصـــــت منـــاذ  لخـــرى ـلرأمساـيـــة   للـــيا لـبالـــفيثي ـتقتـــهي باـتجربـــة لـيابانيـــة ـو

 .خطاذا
مصـة كوهيـا كان مصةذا يبهو لكـر ذراـة م    ١٩٤٨فانهما لنرأت كوهيا لجلنوبية مـًال ما  

ثـي لـتـث  مـ  مولجدـة لـضـغط  ت لىل منطقة للرتلليجية   لحلـرب لـبـاهد  ـو ث  ما لن حتـو لـرـاـية، ـو
لـرــيومي فقــه للــتلـت وملــى ـــث  دفاــات لضــخم لـتجديــزلت لـصــنامية ولــهفقت لـيدــا هؤوس لعمــول  

ومبــا يــولزي  ١٩٦٣ – ١٩٥٣مــ  لـنــالج لـــواين لخلــا  بــني مــامي % ٨ولملـــامهلت لخلاهجيــة لـــ  بلغــت 
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 }١٢١{ 

 .ثالثة لهباع حجم لعلتــاهلت لعمجايل 
 كوهيني ويابانيني مثنتدـا مـ  لـــة   امنيومت لأليس ـركات متاهد  لجلنـية مررتكة بني صنّ 

وجي   كوهيا خبطولت ثابتة ومتههجة 45Fاريق لخلطط لملرلومة ـلتقه  لـصنامي ولـتثنـو

)٥٤(. 
(( بالفيثي لعخرى لــ  ــثلت مـع كوهيـا لجلنوبيـة مـا مـر  وينطبق لعمر نفـه ملى بلهلن لـ

ولــــ   –ذونـــغ ، لـــايولن ، ماـيزيـــا ، لـــنغافوه ، لنهونيــــيا، لايلنـــه ولـصـــني  –ذونـــغ  -باـتنـــانني لـــانيـــة ، 
لحتفظــت بنـــبة مرــاهكة ماـيــة   لعنتــا  لـصــنامي لـاــاملي وصــ  لىل لـربــع   مقــه لـتـــاينات مــ  لـقــرن 

46Fلملاضي

)٥٥(. 
ذنـــا لصـــبحت لملولجدـــة ضـــروه  عزمـــة مـــ  وجدـــة لـنظـــر لـرأمساـيـــة لــــ  مساذـــا لــــباض برأمساـيـــة 

باـرأمساـيـــة (( لعحتثـــاه لـضـــخم ومساذـــا لــــباض لعخـــر باـرأمساـيـــة لـثونيـــة لملخططـــة ومساذـــا فريـــق ثاــــث 
47Fلـاامليلـ  لهمج للط  لملا  ولعمال    حركتدا عماد  ذنهلة لعدتصاد )) لملالوماـية 

)٥٦(. 
ـــة    مولجدـــة بـــني منطـــني مـــ  لـرأمساـيـــة ، لحـــهمها ذو مضــــون لجتــــامي يركـــز ملـــى دوه لـهـو

، ولعخـــر ياتــــه لــقافـــة ــــتويات مايرـــية مرلفاـــة ولدخـــاه مـــا ٍ لـتخطـــيط لملركـــزي بفـــولهق ابقيـــة لدـــ  وم
لـتجاهيــة ولـصــنامية لعلــتدالكية كـيــز  للالــية ويــرو  حلثومــات صــغة  ملزمــة باـاـــ  خلهمــة لـنرــااات 

بهًع م  لنظيم ذـا  لـنرـااات، وموجدـة ـتحقيـق لعهبـاح مـع لعـتـزل  بـيالـة مـه  لـتـهخ  لحلثـومي   
ولفرز لفاولاً مفرااً   لوزيع لــرولت، وحثومات . لـرمون لعدتصادية ولرجيع لحلهود لملفتوحة بني لـهو 

ــاوباً لقتــات ممــا حتصــ  مليــه مبــا ع يــوفر فرصــاً حقيقيــة ـالدخــاه، ولصــاحب ذــال لـــنـط  حمليــة ضــايفة ـو
دوهلت مـ  لـثــاد ولـركـود لعدتصـادي لملتثـره ذـي   لحلقيقـة ظـاذر  عزمـة ـوجودذـا كـحطـات لنطــالق 

ث  ملى حـاب لعخري  ابااً   .ـهوهلت جهيه  م  لـنـو ـو
لــ  جتــه ــيئاً لملضـامني لعجتـاميـة  يوه  عن دـيم لـنــوذ  لـرأمسـايل ذلصبحت لملولجدـة ضـر 

مـ  لــاهيخ وثقافـات ـــاوبا ـضـــان لـيطر  للـــوع ملـى لـفــرد ولــوفة لـاـاــة لـثاملــة ضــ  نظــا  مركــزي 
ذــا  لـقــيم لصــبحت . يــوفر هؤوس لعمــول  لـرخيصــة لـثلفــة ـلــــامه  ملــى حتقيــق نـــب لرــغي  كاملــة

                                                           
اي�ن اص�بح الع�الم الثال�ث،  –الق�رن الواح�د والعش�رين توماس كورتو وميشال هوس�ون، عل�ى اب�واب ٥٤(

 – ۲۱٥، ص۱۹۹٥، س��رت، ال��دار الجماهيري��ة للنش��ر والتوزي��ع واالع��الن، ۱تعري��ب نخل��ة فريف��ر ، ط
 .۲۲۳ص

حميد الجميل�ي، الهيمن�ة االمريكي�ة واقتص�اد الق�رن الح�ادي والعش�رين، مجل�ة ش�ؤون سياس�ية ، . د) ٥٥(
 .٥۱، ص ۱۹۹٥، ٥العدد 

عب�د الح�ي يحي��ى زل�وم، ن�ذر العولم��ة،بيروت، . ابع�اد ومض��امين الرأس�مالية المعلوماتي�ة انظ��ردف�ي ) ٥٦(
 .۱۹۹۹المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
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 }١٢٢{ 

  مولجدــة لعخــري  مبــا  لبحــث مــ  ذويــة ودوه ولاـــ  ملــى حتصــني لــاحات حركتدــا وفالدــا لعدتصــادي
)) لملالومايل (( جيا  مندا حجر مـر  لما  ما يــى باـتجاه  لحلر  ولنفتاح لعلولق وفقاً ـلنـط لـرأمسايل 

 .ومائقاً حيه م  لهليـنة لعمريثية ملى لدتصاديات ذا  لـبلهلن
دد ولحلــر  مــادت اــه فيــه للــباب لضــافية ـلــرت لروهلت لعبقــاء مليدــا   مــامل مل وهلــال وعنتقــاء ضــ

دوهلً للالياً   لدامتدا ولماد  بنائدا  أدتذا  لـرلمساـية ـتحـ  ماو  لهله  ـتهمة لـنـاذ  لـ  لبق ولن 
وفقــاً ملاــاية جهيــه  لفرتضــدا لـرلمساـيــة لـثونيــة لملخططــة وكأ�ــا لـــرتد بــاـ  مــا لمطتــه   لــنولت لحلــرب 

 .لـباهد  وماه فولئه  هلا  لــنولت
ن وجدـــاً ـوجـــه ذـــا  لملـــر ، منـــط مـــرلبط بادتصـــاد لنتـــاجي ولخـــر يقـــو  ملـــى ابح لـنـوذجـــقـــه لصــــ

ـه  لملضاهبة ولـتحريف، منط يـخر لملا  ـيقو  بـههو  لــاي مـر  منـه لاهريـاً   خهمـة لعدتصـاد ومنـط حيـو
فئة دليلة  لىل مبء مليه، منط يـخر للتـع كله خلهمة لـنـو لعدتصادي ولخر جيا  للتـع كله   خهمة

صاحلدا 48Fمتاوملة ـو

)٥٧(. 
وكانــــت لملرحلــــة لعكـــــر خطــــوه    لملولجدــــة دــــه لبتــــهأت مــــع لعنقضــــاض ملــــى جتــــاهب لـتنـيــــة 

49Fولـ  للتدهفت ١٩٩٧لعدتصادية   لدصى ـرق لـقاه  لعليوية ما  

)٥٨(: 
لىل ذـزلت )) لـتنانني لـــانية (( لاريض لدتصادلت بلهلن لملنطقة وعليـا لـقوى لـصامه  مندا  .أ 

منيفـــة لـــمدي لىل لاطيـــ  لنطالدتدـــا لـــــرياة   مـــامل ــــهيه لـتنافــــية لعدتصـــادية وحرما�ـــا مـــ  
 .لحتيااياتا لـنقهية لملتزليه  لـ  لوفر لعهضية لملنالبة ـالنفاق ملى لطوير لمثاناتا لـاللية

تالة ـزمزمة مثانة وللتقرله   لعزمات لعدتصادية لملف)) لـصني ولـيابان (( ز  مـالدي لملنطقة  .ب 
ذاي  لعدتصادي  ودفادـا خلــاه  مماثلـة   لحتيااياتـا لـنقهيـة لــ  لثـرس ملولجدـة هيـاح ذـا  
لعزمــــات خصوصــــاً ولن ذــــا  لعحتيااــــات بالــــت ـــــبحاً يدــــهد ع برــــرلء لمريثــــا مــــ  لـــــهلخ  

 .افـة لـتوزيايةفحـب ولمنا باحتال  مولدادا   كـة م  منااق لـاامل مرب بولبة لملن
مريثي م  خال  لـتـديه ـهخو  بلهلن لملنطقة   ـابة لعهتان ـلقرله لعدتصادي ولــيالي لع .  

لعمريثيـة (( وفتح للا  وللااً لمـا  لعلـتــاهلت لعجنبيـة )) بريتون وودز((لـرتلاات مملـة 
 .باملزيه مندا باه لن يتم لاهي  لـتررياات لعدلهية ولحلثومية لـ  لــح)) ابااً 

                                                           
 .المصدر نفسه) ٥۷(
 .۲۰٥سرمد عبد الستار امين ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٥۸(
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 }١٢٣{ 

وملــا كانــت لـوعيــات لملتحــه  لــههك لن ذلت لعلــلوب دــه ع ياطــى باـضــروه  لـــــاه نفـــدا   
تدــه   دفـــع لدطــاب لملــا    لوهوبــا خلـــاه  لحتياااتـــا جتى غــرله مــا حصـــ    للــيا جنــه ل�ــا لوهوبــا وملــ

 :لـنقهية مرب للتنزلفدا   جماعت متاهد  لبرزذا
 .لأذي  لعدطاه لعوهوبية   ـرق لـقاه  متديهلً ـهجمدا   لـبنية لـرأمساـية لعنفاق ملى لماد  .أ 
ـــرق لوهوبـــا و  مرحلـــة عحقـــة باجتـــا  للـــيا  .ب  متويـــ  مرـــروع لولـــيع حلـــف لـنـــالو باجتـــا  ولـــط ـو

 .لـولطى
يـة(( متوي  لحلـالت لـاـثرية لعمريثية  .   لــ  لتاباـت منـا �ايـة )) حتت غطاء لـتحاـفـات لـهـو

فرت  دادمة غة حمهد  ولـ  بلغت ذهوتا مع لحهلث  لحلرب ليلو   ١١لـباهد  وحىت يومنا ذال ـو
٢٠٠١. 

 
- صراع الحضارات -االتجاه الثاني

لــهيين وملى خطـوط لـتصـهع لــقـا  و )) لملتااهضة(( وذو صرلع ذو اابع مشويل بني لحلضاهلت 
وليع نطاق لـصـرلع ـيتجـاوز حـهود لــهو  لـقوميـة لىل وذنا يتم ل)). للقااية ديـية((بيندا وغايته لـندائية 

مولجدات لاهرية بني حضاهلت ع جته نقاااً كافية ـالـتقاء فيـا بيندا حىت ـو كانت ذلت صلة باملتغةلت 
 .لـتقنية ولعدتصادية لملااصر  لـ  لصبحت لفرض دهجات لملى م  لـتهلخ  ولعمتـادية

ــة  و  مقــهمتدم صــاموي  ذنتنغتــون مقتناــثيــة و لـوعيــات لملتحــه  لعمري ومنظــرو ن متامــاً بــان لـهـو
كاحلضاه  لتارض ـلدجو  م  ك  حهب وصوب، وذثال ذو حا  لحلضاه  لـغربية   لايدا ـنق  ديـدا 

 .ومرلثزلت لقهمدا لىل لحلضاهلت لعخرى ولـ  لصطه  بنزمات مضاد  هلا لهفع باجتا  لـصرلع
ــــهوه لـوعيـــات لملتحـــه  لعمريثيـــة )) ثيـــودوه هوزفلـــت(( يـــه هؤيـــة ولرــبه ذـــا  لـرؤيـــة لىل حـــه با

لـااملي حينـا لمتقه بان لـتاهيخ يـة   خط مـتقيم م  لـرببرية لىل لحلضاه  مروهلً مبرحلة وليطة لو مـرب 
 : وده للتغ  هوزفلت ذا  لـفثر  ـتقـيم لـاامل لىل دــني! دومية وذي مرحلة لعلتبهلد

باحلضــــاه  لـغربيــــة لملـــــيحية وملــــى هألــــدا ممـلوذــــا مــــ  لـرــــاوب لـنااقــــة  لـقـــــم لـــــاي يــــنام -
 .باعنثليزية

 .ولـقـم لـاي يااين لـرببرية ولعلتبهلد -
وبـــاـطبع فــــان لحلضــــاه  وفقــــاً هلــــال لـتقـــــيم لتـــــع بصــــوه  لههجييــــة ، ومــــ  مث فــــان  لعمربلاوهيــــة 

عدامة لـنظا  باـقو    لجلزء غة لملتحضر مـ  بوصفدا حام  ـولء لحلضاه  ذي لابة م  لـضروه  لـتاهرية 



 والثالثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }١٢٤{ 

50Fلـاامل، ويرى هزوفلت لن لاهيخ لـوعيات لملتحه    لحهى صوه  ذو جتـيه هلا  لـاـلية

)٥٩(. 
  يثون ارفـــا  لـغـــرب   مولجدـــة لآلخـــر ويتضـــح لن نطـــاق ذـــال لـصـــرلع ذـــو لـاـــامل بالـــر  ولـــي

51Fيةللملتحه  لعمريثية لعذهل  لآل تويـتطيع مـ  ذال لـنوع م  لـصرلع لن يوفر ـلوعيا

)٦٠( 
خهمة لعذهل  لعلرتلليجية ـلغرب بقياد  لـوعيات لملتحه  باه �اية لحلرب لـباهد  ـتبقى ملى  .أ 

 ).لملتحضر ( هلس لـاامل لحلر
 ماملنـــا لملااصـــر حينــــا يقـــه  لــــتالؤ  وذـــه  لمطـــاء دـــرلء  موحـــه  جلـيـــع لـصـــرلمات لجلاهيـــة   .ب 

ميثــ  مــ  خالهلــا لفـــة لـصــرلمات ولحلــروب لعذليــة   دو  لوهوبــا لـقهميــة )) ظريــة ـــاملةن((
لملتاهد  لجلنـيات و  لـررق لعولط وحبـر لـصـني مـع كـون نظريـة كدـا  ع لصـلح لع لـومـة 
بررية مل لهخ  باه متبة لحلضاه  نفـدا وع ميثندا لن لههك لـنتائج لملرتلبـة ملـى صـرلمات مـ  

 .مع لملنطق لملتدافت ملرلثزلتاذال لـنوع خصوصاً 
فاعختالفـــات بـــني لحلضـــاهلت ذـــي لختالفـــات ابيايـــة ولـــهخ    دلئـــر  لعخـــتال  ع   دلئـــر  
ـ  ختتفـي   لـودـت لـقريـب، مث لن لحلـروب لحلقيقيـة جـرت  لخلال  ، وذي مثـر  دـرون اويلـة مـ  لـتـاهيخ ـو

يس بني كتلتني لو 52Fكت  حضاهية خمتلفة  ماد  دلخ  لـثتلة لحلضاهية لـولحه  ـو

)٦١(. 
ا  جتربة وينـجم ذال لـنوع م  لـصرلمات مع لـنزمة لعمريثية   جتـيه ديم  لـصرلع لـهويل، ـو

 لملاضــيني ملــى وجــه لـتحهيــه   ميــهلن حتليــ  ـلـــلوك لــيالــي لعمريثــي جتالنــا لكـــر دنامــة بــان ْني لـاــامَ 
ــت مــ  مرحلــة لـتـديــه لـنظــر  ي هلــال لـنــوع مــ  لـصــرلع لىل مرحلــة لخلــوض فيــه لو لـوعيــات لملتحــه  دــه حتـو

لن لمــالن لحلـــرب لـصــليبية لثـــر لحــهلث نيويـــوهك . ملــى لعدـــ  ضــرب لحللقـــات لعبتهلئيــة فيـــه ولملمديــة لـيـــه
وولــــنط  ولقــــيم لـاـــامل لىل حمـــاوه ـلرـــر ولخـــرى ـلخـــة وحتـيـــات لملولجدـــة ولفايـــ  لـتنادضـــات لــــ  ع 

 .ـلح لبرز دـي  ملى ذـ حيــدا لع خياه لـانف لمل
 
 
 

 .الصراعات المسلحة -االتجاه الثالث
                                                           

)٥۹ ( Stephenson, op. Cit, p. 106. 
، العدد ۳ل هنتنغتون وتصام الحضارات ، اوراق استراتيجية ، السنةعامر حسن فياض ، صاموئي. د) ٦۰(

۹۳  ،۲۰۰۱. 
 المصدر نفسه) ٦۱(
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 }١٢٥{ 

ويتجـــه ذــال لحملــوه   لـتوظيــف لملباـــر ـلقــههلت لـاـــثرية لعمريثيــة ـتطويــع لاــرل  هلفضــة 
 ).لـقـر( ملنطق لهليـنة لعمريثية، وغايته لـندائية ذي لعخضاع م  اريق 

دا لملقبلة، فنزع صـا  لعمان لـاي حيـو  دون ل�يـاه ودلئـاً جتيه لـوعيات لملتحه  لـتـديه حلركت
ية فتح لـباب وللا اً لما  حتقيق لعاـاع برـث  مل لـقيود لملفروضة ملى لصايه لـصرلمات لـهلخلية ولـهـو

 .بق ـه مـي  دلخ  لـهو  وخاهجدا للتــاهلً ملـ  ذا  لـصرلمات ونتائجداـي
.. (( ـــاد بههجــة لدــ  باملاــاية لـتقليهيــة ـلـــياد ولثــةت مادــا مفــاذيم جهيــه  لــهمو لىل لعلرت 

ـه مـا  ة لمرلً ضـروهياً ـو فقه لنرأ لوضاع يصبح فيدا لـتهخ  لخلاهجي فيـا يبهو لنه م  لعموه لـهلخلية ـهـو
ية 53Fيربه  م  حيث لـنتائج لحملتـلة عنرطة حملية ليثون هلا بغة ذـ  لـتهخ  لهلميات دـو

)٦٢(. 
لن لحهلً مل ياـه يدـتم باـتقــيـات لحلهوديـة لجلغرلفيـة " للالية لمكه  جيري ذـ    ظ  فرضية
54F" لـ  حتهد دلخلدا دوًع ذلت لياد 

)٦٣(. 
ولن ذنــاك ـــرمية جهيــه  لثتـــبدا لعن فثــر  ديــا  بلــه بــادله  ـــمون بلــه لخــر مــ  لجــ  لنقــاذ 

 له وجودذــا ولـانــفنفـــه، فــباض لـــهو  مبوجــب ذــا  لعفرتلضــات ع لـــتطيع لن حتثــم نفـــدا، وللــتـر 
رـــــث  تهيـــــهلً علـــــتقرله جةل�ـــــا، وذنـــــا لـــــربز باـنــــــبة ملروجـــــي ذـــــا  يولعحنـــــهله لعنــــــاين لــــــاي لايرـــــه 

لن رر  لىل ذا  لملنااق لـ  حيثـدا لـيـأس : لن ملى لـاامل لملتحضر هلاـة " لعفرتلضات دضية لخالدية 
55F!!ـيحثـدا ذو 

)٦٤(. 
لصــبحت لـوعيــات " ضــاوذا بانفـــدم دون مرــاهكة مــ  لحــهلـــ  و " ولطبيقــاً هلــا  لعفرتلضــات

لملتحه  لـطر  لعكـر للتخهلماً ـلقو  لملـلحة   لـنظـا  لــهويل لجلهيـه ومنـا لعيـا  لعوىل عمـالن ديامـه 
وبالتــاه كام  ـرااهلله، فـ  لـاهولن ملى لـارلق وللتـرله فـرض لحلصـاه لـرـام  مليـه برـث  ينـادض  

لنني لـــاوية ولـوضاية لىل لحلـرب   لـصـوما  وباـهذا يوغــالفيا لـــابقة ولفغانــتان ك  لعمرل  ولـقو 
لــــوهيا  وحتضــــةذا حلــــروب جهيــــه    ليــــرلن و  لىل حــــرب لحــــتال  لـاــــرلق ولـتــــهخ  لـاـــــثري   لـفيلبــــني

بنان  .، وع لحه يالم م  ليهخ  دائـة لملطلوبني   لملـتقب ـو
لـقـــو  ذـــا  كـــان لهلـــه  لملالـــ  لكــــر غرلبـــة مـــ  لـاــــ   و  كـــ  ولحـــه  مـــ  حـــاعت للـــتخهل 

ية ولحرتل  لـقانون.. نفـه ولتجلى لملفاهدـة   لن لـوعيـات لملتحـه  . لـهفاع م  لـهميودرلاية ولـررمية لـهـو

                                                           
 .۱۷۱شوقي ابو شعيره، مصدر سبق ذكره ص ) ٦۲(
 .۱۷۲المصدر نفسه، ص)٦۳(
 .۱۷٤ِالمصدر نفسه ، ص) ٦٤(
 .۹٦مالك عوني ،مصدر سبق ذكره،ص) ٦٥(
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 }١٢٦{ 

لـتخه  لــالح ـتحقيق ذه  لـنظا  لـهويل لجلهيه   مامل لكـر لالماً ولباه م  ـبح لحلروب لـباهد  
نة ملى حه لولء، ولـتخه  لـانف لملفرط ـتحقيق لـهميودرلاية ولـهفاع م  حقوق لعنـان، مندا ولــاخ

يةلوع   ..!!!ارت  باي ديه لو هلدع دانوين   حركتدا لخلاهجية ـتحقيق ذه  لـررمية لـهـو
و  لـودــت لـــاي حتــاهب فيــه لـوعيــات لملتحــه  مــا لــــيه باـنزمــة لـاـــثرية منــه مــ  لصــفدم 

خبصـوص  ١٩٩٦ولدطاب لعهذاب لـهويل فاننا نقرأ   لقرير صهه م  لـبيـت لعبـيض   ــباط  باملاهدني
ويات للرتلليجية لعم  لـقومي لن لـقو  لـاـثرية لظ  منصرلً ع غىن منه ـقو  لـوعيات لملتحه  ، فدي  لـو

  ضــــه لمــــهلئدا جيــــب لن حتــــتفظ بقــــولت مـــــثرية كافيــــة ملنــــع لـتدهيــــهلت لملختلفــــة ومنــــه لـضــــروه  ـلقتــــا
 )٦٥(ولعنتصاه مليدم

ويمكه لـتقرير لنه هغم وجود مناصر مه  لـدم برث  للالي   لمـ  لـوعيـات لملتحـه  وهفاذيتدـا لع لنـه 
يوضـــح لدتنـــاع لعدله  لعمريثيـــة بانـــه ع يوجـــه منصـــر متفـــرد لكــــر لمهيـــة مـــ  لـرجـــا  ولـنــــاء   لـقـــولت 

56Fخالصلـاـثرية مبا يتـيزون به م  كفاء  ول

)٦٦(. 
ويمكه مر  لخرى لن لـوعيات لملتحه  لتـتخه  لـقو  منهما جيـب مليدـا ذــ ، ولـو  لاــ  

ثندا لتاـ  برث  منفرد منهما جيب مليدا ذـ  57Fمع لعخري  منهما لـتطيع ـو

)٦٧(. 
 

م  لـوعيات لملتحه  لعمريثية كـجتــع حـر ومفتـوح فقـه حـهد لـتقريـر وم  مصاده لـتدهيه أل
 :)٦٨(58Fيتااً مندا وملى لـنحو لآلفاً وللاي
 .لنتراه لـنزمات لعثنية -
 .ـاللتقرله لعدليـي) لـهو  لـاهولنية ( هيه لـاي لطرحه دلـت -
 .لنتراه لللحة لـهماه لـرام  -
ويض قـــنــــو لـــــثاين لـــــريع لــــاي ينـــاه بتلـتـــهذوه لـبيئـــي لـوللـــع لـنطـــاق لــــاي يتفـــادم بــــبب لـ -

 .ااق كـة لعلتقرله لــيالي   بلهلن ومن
ية وجتاه  لملخههلت -  .لزليه دوى لعهذاب لملنظـة ولجلرمية لـهـو

                                                           
 .۹٦المصدر نفسه ، ص) ٦٦(
 .۹٦ المصدر نفسه،) ٦۷(
 .۹٥-۹٤المصدر نفسه ، ص)٦۸(
 .صاموئيل هنتنغتون، مصدر سبق ذكره) ٦۹(



 والثالثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }١٢٧{ 

نــا لن نتخيــ  لملــهى ولـنطــاق لـــاي لــيبلغه لعلــتخهل  لعمريثــي ـلقــو  لـاـــثرية   مولجدــة  ـو
حتــهيات كدــا  ع لبقــى ـــيئاً خــاه  اائلــة حتوهلــا لىل مصــهه ـتدهيــه لعمــ  لـقــومي لعمريثــي لبتــهلًء مــ  

لجلـاميــة، لـهلخليــة لخلاهجيــة ولـنـــو و نـــان بوجــود  وكيانــه لـقــومي ولنتدــاء باــــلوكيات لـفرديــة ـــاوه لع
لخل لعمـــر لــــاي يتطلـــب للـــتجابة لمريثيـــة فاملــة لزلء لـقـــوى لــــ  لاــــ  دلخـــ  وليضـــاً خـــاه  …لــــثاين
 .حهودذا

 
 .كيف يبدو النموذج االمريكي عالمياً   ...المحور الثالث

 لـصــفحات لــــابقة خبصــوص مناصــر لـقــو  لملاديــة   لـنـــوذ  لعمريثــي باــه لـــاي فصــلنا   
وهصــيهذا لـقيـــي لـــهلمم، يتبقــى ـنــا لن ناــر  لعثــر لـــاي لركتــه مـليــة دمــج ذــاي  لـاــاملني   لرــثي  

 .ولوصيف لــلوك لــيالي ـقو  مظـى وحيه 
غتـون نفــه ـيثرـف مـ  وده يثون مفيـهلً ولكــر موضـومية لن نـرتك ذـا  لملدــة ـصـاموئي  ذنتن

ولــنثتفي بــاـتاليق مليدــا لو .. مالمــح للالــية صــاهت ـصــيقة باـــهوه لـاــاملي ـلوعيــات لملتحــه  لعمريثيــة
 .ليرلد باض لعمـلة بقصه لـتوضيح

يرى ذنتنغتـون لن صـوه  لـوعيـات لملتحـه  لعمريثيـة وليالـتدا صـاهل مـرلبطني وملـى حنـو ولضـح 
 )٦٩(يةلباـتوجدات لآل

لـضــغط ملــى لـــهو  لعخــرى ـتبــين منــط لـقــيم ولملـاهلــات لعمريثيــة لـــ  لتالــق حبقــوق  مماهلــة -
 .لعنـان ولـهميودرلاية خصوصاً 

وذال لعجتا  يرة صرلحة وكـا لللفنا لىل لــاي لعمريثي علقاط نـقدا لـقيـي ملـى للتـاـات 
ـه مبـا وصـ  لعخرى دون لمتبـاه خلصوصـيات لـرـاوب وارددـا   لـتفثـة ولملـاه  لـة لــيالـية لــ  لــرت

 .لـيدا م  مرب مـتـه  م  خزيندا لحلضاهي ولرلثدا لــقا  ولـروحي
 .منع لـهو  لعخرى م  لمتالك لـقههلت لـاـثرية لـ  همبا لولجه لـتفوق لـتقليهي لعمريثي -

 
بات لايـة لعمـ  للالياً   لـتخطيط لعلرتلليجي لعمريثي لربه  متطل اً ولصبح ذال لعجتا  هكن

لـقومي لعمريثي لـاي لصبح كـا هلينا م  دب  يرـ  دضايا مهيه  ويغطي مـاحات وللاة م  لـاـامل، 
وذــال ياــين لضــفاء لـرــرمية ملــى لـتولــع   للــتخهل  لـقــو  لـاـــثرية ـتــهمة دــوى لدليـيــة ناذضــة لاتربذــا 

 .لـوعيات لملتحه  مصهه تهيه ـوجودذا ومصاحلدا
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 }١٢٨{ 

 .ني لعمريثية ملى للتـاات لعخرى خاه  حهود لـوعيات لملتحه  لعمريثيةفرض لـقولن -
وده يثون ذـال لـتوجـه للـوء مـا   لـقـيم لجلهيـه  ـلــلوك لــيالـي لخلـاهجي ـلوعيـات لملتحـه  

ياله لثناء لـغزو لعمريثي ـبنـا ما  . لعمريثية  حينــا دـرهت لـوعيـات لملتحـه  ١٩٨٣وكان هلال لـتوجه لـو
وحماكـته   لـوعيات لملتحه  وابقـاً ـقولنيندـا وللـتنادلً لىل )) مانوي  نوهيغا(( لمتقا  هئيس لـبالد لجلنرل  

 .لـتدم لـ  وجدتدا لعدله  لعمريثية لـيه
ومــر  لخــرى وبرــث  لكـــر غرلبــة لحاـــة لملقــاللني لعفغــان مــ  حركــة ااـبــان ولنظــيم لـقامــه  لىل 

ذم للرى حرب لـري مليدم للفاديات جنيـف هّ ة   لـوعيات لملتحه  بهًع م  ملحملاكم لـاـثرية لخلاص
 .لخلاصة مبـ  ذا  لعحول 

لرليب لـهو  وفقاً ـتقيهذا باملااية لعمريثية برأن حقوق لعنـان ولملخههلت ولعهذاب ومه   -
وجيا لـصولهيخ ومـمخرلً لحلريـة لـهينيـة ولطبيـق لـ اقوبـات ضـه لــهو  لعنتراه لـنووي ونق  لثنـو

 .لـ  ع لليب لملااية لعمريثية حو  ذا  لملولضع
وذنــا لتصــر  لـوعيــات لملتحــه  كحثومــة مامليــة لنفــرد بتحهيــه دــيم لـنظــا  لـــهويل لـــاي لقــود  

 .وتيـ  مليه
 .لرويج لملصاحل لعمريثية حتت ـااهلت لـتجاه  لحلر  ولعلولق لملفتوحة -

ملة   جانبدا لعدتصادي لــيالـي فرـااهلت كدـا  صـاهت مـهخًال وذا  ذي لبرز نتاجات لـاو 
هليـنة مرلكز لـرلمساـية لـثونية لملخططة لـ  لقودذا لـوعيـات لملتحـه  لعمريثيـة ملـى لعدتصـادلت لـوانيـة 

 .وحتويلدا لىل لدتصادلت ارفية لاباة
 .صاحلهلم ليالات صنهوق لـنقه لـهويل ولـبن  لـهويل م  لج  خهمة لل  لمل -

ا  جتاهب لـثـة م  بلهلن لـاامل لـنامي وحىت لملتقه  مع لـرتلاات لـصنهوق كفيلة بثرف  ـو
لــهخ   ١٩٩٥ففــي لعزمــة لعدتصــادية لـــ  مصــفت بادتصــاد لملثـــي  مــا  . لحلقــائق لـرذيبــة ــيالــاله

هوق لـنقـه لــهويل لـصنهوق كـنقا لخة مقاب  ضـانات باــهلد متـلـت   هذـ  ثـرو  لــبالد لـنفطيـة ـصـن
، وكـأن لـوعيـات لملتحـه  ومـ  خـال  لـصـنهوق دـه للـرتدت مـا لـبق لنتزلمـه ١٩٣٦ولـ  مت لأميدـا ما  

 .مندا وماه لهباحه ـتل  لــنولت
لـــ  لـصـــنهوق لـترـــرياات لحلثوميـــة ولــــنظم  ١٩٩٧وخـــال  لزمـــة لعدتصـــادلت لعلـــيوية مـــا  

ية لع�يــاه لعدتصــادي فيدــا مرــرتااً ـتهخلــه لعـغــاء لــــريع هلــا لعدلهيــة ولملصــرفية   ذــا  لـبلــهلن مـــمـو
ـة مـ  لـقطـاع ) لعمريثيـة اباـاً ( ولـــاح باملزيه م  لعنفتـاح لمـا  لعلـتــاهلت لعجنبيـة  ولنــحاب لـهـو
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 }١٢٩{ 

لـاا  ولفثيثه ولاالق دوى لــوق ـتفرض دولنيندا لخلاصة   لولع مـلية ـتهمة لدتصادلت ذا  لـبلهلن 
 .ــيطر  مليداول

 .لـتهخ    لـصرلمات لحمللية لـ  هلا مصلحة مباـر  دليلة فيدا: لاباا
ليالـياً  (وذنا لبهو لـوعيات لملتحه  لعمريثية منوذجاً للتـنائياً   ذال للا  ، فال صـرلع حملـي 

 لع وكان ذا لعدىن  منطقة ذلت صلة باملصاحل لعمريثية حىت ـو كانت   حه) كان لو مردياً لو اائفياً 
 .فيدا ـلوعيات لملتحه  يهٌ 

لجبــــاه لـــــهو  لعخــــرى ملــــى لبــــين ليالــــات لدتصــــادية ولجتـاميــــة ختــــه  لملصــــاحل لعدتصــــادية  -
 .لعمريثية

( ويتــ  ذال لعجباه   لـهمو  لىل لـتحو  حنو لدتصـاد لـــوق ولخلصخصـة وفقـاً ملـا يـــى بــ 
ة لملمدجلة  .ء ملى لـقرله لـواين لملـتق  لدتصادياً وليالياً حتقيقياً ملطلب لـتبايةلـ  لـتده  لـقضا) لـلـرب

 .لرويج مبياات لعللحة لعمريثية   لخلاه  بينـا حتاو  منع مبياات مرابة م  دو  لخرى -
يــة باائــهلتا لـضــخـة  و  لـودــت لـــاي مينحدــا ذـــ  لحتثــاهلً وللــااً ــــوق جتــاه  لــــالح لـهـو

ية لـــتحثم باجتاذــات وجمريــات لـصــرلمات لحملليــة ولعدليـيــة، ولعمـلــة ملــى ذـــ  كـــة  فانــه ياطيدــا لفضــل
جهلً، ففي لـودت لـاي متنع فيه لـوعيـات لملتحـه  لوهيـه لقنيـات مــثرية ماينـة لىل لعدطـاه لـاربيـة حبجـة 

ه لـاـــثرية حفــظ لعلــتقرله   لـرــرق لعولــط فا�ــا لاـــ  ملــى لزويــه لـثيــان لـصــديوين بثــ  لحتياجالــ
 .عدلمة زخم لفوده ملى لـارب لقليهياً ونووياً 

ومر  لخرى ضغطت لـوعيات لملتحه  لعمريثية ملى هوليا لعحتادية ـلتخلـي مـ  مقـود لبرمتدـا 
در لـنووي( مع ليرلن ـتوهيه لهباة حمطات نووية بقيـة ملياه دوعه    حبجة ما يرثله ذـ  م  ) مركز بـو

يني م  جانب ار  يرمى لعهذـاب لضرله باــلم ولعم يــاى عمـتالك لـــالح لـنـووي ) ليـرلن (   لـهـو
هغـم لأكيــه لــروس حصــوهلم ملــى ضــانات لعمــان ولـتحقــق مـ  ـــروط لعلــتخهل  مـ  لجلانــب لعيــرلين، 
ولثـ  لـغرلبة   لن لـوعيات لملتحه  كانت ده زودت كوهيا لـرــاـية   ودـت لـابق مبحطـات ولقنيـات 

 .ة مرابةنووي
ــيس لدلدــا مــز  لعمــني لـاــا   - جتيــة لعمــم لملتحــه  ـصــاحل ليالــة لـوعيــات لملتحــه  لخلاهجيــة ـو

 .ـالمم لملتحه  ولمالء لايني خلف ـه
لصنيف باض لـهو  باخلاهجة م  لـقانون لو حموه لـرر بقهه لبتاادذا م  لعلتجابة ـلـيالة  -

 .لعمريثية
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 }١٣٠{ 

  عمتهلح ذلتا كو�ا لمربلاوهية لخلة لعوىل   لـاامل لــ  عبـه ومر  لخرى لاود لـوعيات لملتحه
ولن يباهك لـاامل صرلمدا مع حموه لـرر م  اريق لـودو  خلفدا   لولع لالتا لـاـثرية حملاهبة لارل  

 .ذال لحملوه
لآلخـرون  لذل كانت صوه  لـنـوذ  لعمريثي منـه لبـرز منظريدـا دـه لصـبحت ملـى ذـال لحلـا  فثيـف يرلذـا

 ..لذل؟
تحه  ده لنجح لن لـوعيات لمل" (( ـاه  ديغو " ذكر لـرئيس لـفرنـي لعلبق  ١٩٦٥  ما  
لرذق نفـدا باكـر مما لـتطيع لحتـاـه وده لص  لىل حاـة لعفالس ولص  بنا مجيااً لىل فيـا لريه، ـثندا 

لعخـــــــري  ولـــــــــطو ملـــــــى حاــــــــة خطـــــــر  ع�ـــــــا دـــــــه حتـــــــاو  لنقـــــــاذ نفــــــــدا مـــــــ  ذــــــــ  لملصـــــــة بـــــــابتزلز 
59F))مــوهلدذم

لعن لكــرب دــو   .ودــه كــان ذـــ  للــتقرلء صــادداً ـلــــتقب  حيــث لبــهو لـوعيــات لملتحــه ..)٧٠(
للتغالـية   لـاامل متاهس لــطو م  خةلت لعخري  وموهلدذم حتت ذهلئع خمتلفة ـتغطية لثاـيف لهليـنة 

اهس لعضطداد ولـقدر ضـه لـرـاوب ولفـرض بـاـقو  ومت! لـ  لصبحت لكرب م  دههتا ملى لعلتجابة هلا
ذيـنتدا ملى لـاامل لىل لحله لـاي للتفزت فيه حىت مرامر حلفائدا م  لعوهوبيني ـتهفع بم لىل لـتفثـة 

 ..باخلالص م  زم  لهليـنة لعمريثية ولنتقاد للوكدا لــيالي لخلاهجي لـبايه م  ك  منطق
مــ  مقــت ـــهيه ملـــ  ذــال لــــلوك " ميرــا  جــوبة" علــبق ودــه مــرب وزيــر لخلاهجيــة لـفرنـــي ل

 .)٧١"ل�ا ده صنات م  نفايات للتـاات لعوهوبية" حينـا وصف لـوعيات لملتحه  لعمريثية 
مـــ  للـــتطامة بضـــع مئـــات مـــ  لعمـــريثيني ((   حـــني للـــتغرب نائـــب وزيـــر خاهجيـــة لـــنغافوه  

60F))فاذيـدم وديـدملـتاثة   حيا  مه  ملياهلت م  لعليويني وم

)٧٢( 
ـقه لصبح منوذ  لـاامل لحلر لملفتوح لـاي متـله لـوعيات لملتحه  لعمريثيـة مرلبطـاً ــهى ــاوب 
لـاــامل بــاـظلم ولـانــف لملفــرط لملوجــه ضــه لعخــري  وباــــلوك لعنــاين لـفــظ   لمليــادي  كافــة، وصــاه لملقــت 

ثاًع وصيغاً متنومة   لـتابة م   نفـه ، فدـ  لـاي لثنه ذا  لـراوب ـنـوذ  لـقو  لـاظـى يتخا لـ
ه همزلً ـلطاغوت لـااملي،   ك  مولصم بوصفيثفي ـلهعـة مليه لن لـالم لعمريثي حيرق ويهلس باعدهل  

                                                           
، دار الجلي�ل للطباع�ة ۱خير الدين عبد الرحمن ، القوى الفاعلة في القرن الحادي والعش�رين ، ط. د)۷۰(

 .۱۸-۱۷، ص  ۱۹۹٦والنشر ، 
 .۱۱المصدر نفسه،ص)۷۱(
ف��ي تحقي��ق ت��وازن االقتص��اد الع��المي، مجل��ة اف��اق محم��د ج��واد عل��ي، الياب��ان والنم��وذج الجدي��د . د) ۷۲(

 . ٤۳، ص ۱۹۹۲ايلول  ۹، العدد۱۷عربية، السنة 
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 }١٣١{ 

ني لعمريثــان يولجدــون مظــاذرلت ماهمــة لنــهد بــم ولطلــب لـــيدم مغــاده  لـاولصــم لـــ   لـــهنيا ولن لملـــمـو
 .ك  مثان م  لـاامليقومون بزياهتا    

و  مظـــى مديـنــة دــه جــاء قــذ  لـوعيــات لملتحــه  لعمريثيــة كوناتقــه بــان لـوصــف لعمـــ  ـنـــو 
ـــه )) هوحيـــة غــاهودي(( ملــى ــــان لملفثـــر لـفرنـــي  لن لـاــامل ياـــيش مرحلــة متتـــاز مــ  دون لـــولذا ((بقـو

ين ميثـــ  لن ياطـــي ماـــىن ـلحيـــا  باهليـنـــة لـتقنيـــة ولـاــــثرية لـــــاحقة عمربلاوهيـــة ــــيس هلـــا مرـــروع لنــــا
لتاهيخ 61Fـو

)٧٣(. 
ـقه مززت جتاهب للتخهل  لـقو  لـاـثرية ولحـتال  كـ  مـ  أفغانــتان ولـاـرلق برـث  مباــر 
صوه  لـوعيات لملتحه  لألمريثية كقو  للتاـاهية جهيـه  أمـادت لىل لــالكر  صـوه غادهذـا للتــع لــهويل 

ـو أدى ذــ  لىل مـوت ــاوب منا زم  ـيس باـقصة لـاى لىل جين للت حقاداتا لىل لحلهود لـقصـوى ـو
ية لـقائـة مرب حتويلدـا لىل أدولت فاملـة   ليالـتدا لخلاهجيـة  بأكـلدا ولرويه صوه  ودوه لملنظـات لـهـو
ية ـتمدي دوهذا   خهمـة  وبرث  يتقااع مع وظائفدا لأللالية وحتريف مضـون لـقولنني ولعمرل  لـهـو

 ميث  لـتخلي مندا ولماد  نظا  لـتحاـفات لـاـثرية ضه لآلخري  كـا ذو لحلا    لـفرت  لملصاحل لـ  ع
وحــىت لنــهعع لحلــرب لـاامليـــة  ١٦٤٨لـــ  أمقبــت لرــثي  لـنظــا  لــــهويل مبوجــب مااذــه  ولــتفاـيا مـــا  

 . لــانية

 

 

  –نظرة في مستقبل النموذج االمريكي  -

  ءخــاهق ومظــيم ، غــة لن لمهيتــه لتضــاذكــاء لنـــاين  لن حقــائق لـتقــه  لملــادي ذــي لابــة مــ 
وينحــر  مــ  ذهفــه منــهما يفقــه بوصــلته لـروحيــة لهلاديــة ويبتاــه مــ  لملضـــون لـقيـــي لعجيــايب لملطلــوب 

 .عنتراه لـنـوذ  ومامليته
وبتطبيق ذال لـههس لـتاهري ملى ولدـع حـا  لـنــوذ  لعمريثـي يتبـني لن لـتقـه  لملـادي فيـه دـه 

م  لـفضيلة وديم لعنـانية وم  لحلضاه  ، ب  لصبح يتثرس ملـى حــاب لحلضـاه  ذلتـا، فاــق  لنفص 
ذــال لحلــا  ـــاوه لعمــريثيني باظـــة لـقــو  ولهذاصــات لعنــا ولعلــتاالئية ومتجيــه دــيم لـصــرلع لـــاي يرــه 
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 }١٣٢{ 

دي لىل دريـة ــهف  لحلضـاه  لعهض اوًع ومرضاً ـرداً وغرباً ـتحوي  لـقرية لـاامليـة لــ  ذـي نتـا  لـتقـه  لملـا
م  خال  لـقضاء ملى لـركائز لـروحية ولحلضاهية ـلراوب ولجتـاثدا م  لجلاوه وزمزمة لـثيانات لـقائــة 

يـاون لىل لماد  كتابة لاهردم م  (( ـيتـثنول م  حتقيق نزمة لهليـنة لـ  لـث  لـاق  لعمريثي وكأ�م 
62F))يه    لـقاه  لعمريثيةجهيه كـا فالول منه لكترا  لعهض لجله

)٧٣(. 
ره م  لملنظوه لحلضاهي حـقه كرس للوك لـنـوذ  لعمريثي حقيقة للالية وذي مجز  م  لـت

لـضيق ولملتــ    مقه  لـصرلع ولخلرو  لىل حيث هحابة لحلوله مع لعخري  ولـبحث م  بهليات جهيـه  
ل�ائـه ولازيـز هولبـط لــقـة بـني لـرـاوب بـهًع مـ   ـاالدات لعمم بباضدا وللتلدا  دهوس لـتاهيخ بهًع م 

 .لنتداز لـفرص ـتقويض لحلضاه  لعنـانية
لـتاهريــة لحلضــاهية وغفلــت مــ  لـــياء جوذريــة    هؤيتدــاـقــه لفقــه كــ  ذـــ  لـتجربــة لعمريثيــة 

لعخالدية  لـتاام  مع لـتاهيخ ومع لعمم فخـر منوذجدا جاذبيته وفرصة لعنتراه بـبب لهلمي لملرلثزلت
 ..ولـفثرية لـ  يـتنه لـيدا

لعفالس لعخالدي ولـقيـي مع لفـالس أو لـهذوه مـادي   أي مرحلـة عحقـة  ولذل مالفام  ذال
وألي لبب كان فان لـريء لألكيه ذو أن لـنـوذ  لألمريثي ليـة   نفـس لـطريـق لملوصـلة لىل لملصـة 

خ ودوهلـــه لحلاكـــة ـنرــوء ولـــقوط لـقــوى لـاظـــى مـــرب لــــوفي  وليخضــع منــهذا منوذجدـــا ملنطــق لـتــاهي
 .لـتاهيخ

ـقــه جــاء لـنـــوذ  لألمريثــي مــ  وجدــة نظــر لـثـــةي    ماملنــا لملااصــر بــاخلرلب لىل لـثـــة مــ  
لملنااق لعدليـية   لااه حركة وللاة ـلتفثي  ولماد  لـرتكيب فيدا مبا يتفق و للتحقادات لـقو  لـاظـى 

لـهويل لجلهيه حىت ـو كان ذـ  ملى حـاب لـراوب ومصاحلدا وحقدـا   لقريـر لملصـة  لملنفرد  باـنظا 
دالـية مـ  لملاضـي لعلـتاـاهي لملقيـت لىل لــالكر  لحليـة ـلـجتــع  لً وحىت ـو أمـاد ذــ  لىل لألذذـان صـوه 

ية ماهمة ولصامه ماـهعت لـانـف وللـتخهل  لـقـو    لـاالدـات لـهو  ـيـة لىل لـهويل ولـبب   فوضى دـو
يـة لـــابقة ـرتلـيخ دـيم لـتاـاون لــهويل  لحله لـاي يدهد بنـف لجلدود لـثبـة  لــ  بـاـت مـرب لــنظم لـهـو

ث  بـه  مماثـ يني، أ�ا مود  جهيه  ـروما لـقهمية بـياب مغاير  ـو   وذـو ولثريس لعم  ولعلتقرله لـهـو
د  لألمــوه لىل امـة مـ  لــرفض ولملقاومـة إلصـوه متنومـتـخض مـ  ذـال لملــندج لهليـنـة ، ومـ  لـطبياـي أن لـ

                                                           
س���نة الي���اس فرح،الثقاف���ة العربي���ة والعولم���ة، ج���دل الع���ام والخ���اص، ص���حيفة ال���رأي البغدادية،ال) ۷۳(
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 }١٣٣{ 

نصابا وليـة ذـ  بهوه  هغبة ماهمة   نفس لـقو  لـاظـى عثبات لـوجود وكـر لهلد  لخلصو  ولتثون 
لحملصـــلة دولمـــة مـــ  لحلـــروب ولــــهماء لــــ  دـــه لـــهفع باـاـــامل لىل حـــرب مامليـــة ثاـــــة لـــبق وأن ذـــهد لــــرئيس 

هلا   حــــا  مـــه  لنصــــياع ليــــرلن ـلـطاــــب لألمريثيــــة بــــاـتخلي مــــ  لعمريثـــي لحلــــايل جــــوه  بـــوش باـــــاا
ة لـ  ميث  أن لنهـع با مـ  ذا  لحلرب  اـوحاتا لـنووية، لعمر لـاي أثاه همب لملتخصصني م  لــدـو

 .لـ  ده حتـ  مادا �اية لعنـانية ولـنوع لـبرري لىل لألبه
يس مـتغربا   ذا  لحلا  ملى م  يتاام  با  ااملية أن روض حروبا لـثيفية مع لحلروب لـ ـو

فولص  زمنية ع لزيه ملـى لـاـامني مـ  أجـ  مـا يـــيه باملصـاحل لحليويـة لــ  ع ميثـ  دبـو  حـىت لدليـية وب
 .فثر  لملراهكة فيدا؟

وم  ذنا صاه لـاامل بفض  ذال لـفدم ـقولنني لـقو  وللتحقاداتا أد  أمنا وحيوية ولـتزلما باـقيم 
ية وأكـر لررذما ولفثثا ونزوما لىل مرلكـة لـقو  مبـتوياتا لملختلفـة ممـا أثـر لـلبيا ولـ قولمه ولـقولنني لـهـو

  مـتويات لـنـو لعدتصادي لـااملي وزياد  لـتبـاي    ذـال لـنــو بـني لـاـاملني   لـرــا  حيـث لـرفاذيـة 
لملــممل ملولجدــة غــرب ع يثــ  مــ  للــتنزل  ولـتقــه  و  لجلنــوب حيــث لـفقــر لملــهدع وفــوق ذـــ  لعلــتاهلد 

 .لآلخري  ولـتحثم مبصائرذم   ك  مرحلة فاصلة   حيا  لـنظا  لـهويل
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