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  العراق بني اجلمهوريني والدميقراطيني
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  العراق؟ في األمريكية السياسة تغير مدى ما

  ٢٠٠٦/الثاني تشرين في النصفية الكونغرس إنتخابات في الديمقراطيون فوز بعد

  ؟٢٠٠٨ عام الرئاسية اإلنتخابات في فازوا ما وإذا

  دمةمق
، اذا ما بشكل جذري إحتمال تبدل السياسة األمريكية في العراقهذه المتابعة في سياق كثرة الحديث عن تأتي 

  .٢٠٠٨فاز الديمقراطيون في إنتخابات الرئاسة المقبلة عام 
هـل هنـاك فـرق او إخـتالف بـين الجمهـوريين       : وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عن التـساؤل القائـل      

وص في مجاالت السياسة الخارجية وبالذات في العراق؟ واذا كان هناك إختالف،    ؟ وعلى الخص  والديمقراطيين

  ؟ أو هو إختالف هامشي واليتعدى األساليب والتكتيكات الفرعية؟فهل هو جذري وعميق

   أساسيةمالحظات 
  :  هذه المالحظاتوإدراكال بد من فهم بين الحزبين لفهم جوهر الخالف 

 . األمريكي بالمزاج الشخصي للرئيس  كثيراَتتأثر للواليات المتحدة ال يةاإلستراتيجالسياسة الخارجية  -
 في دول العالم المتخلف مألوفهذه حقيقة بالنسبة لدولة عظمى مثل الواليات المتحدة وليس كما هو  -

 بين واإلعالمية المتحدة بالصراعات الكالمية واالنتخابية الواليات إستراتيجية تتأثرالصغيرة كما ال 

مثل شركة ) وول ستريت( تحددها مصالح النخبة المالية في اإلستراتيجيةن هذه  أل،جمهوريين والديمقراطيينال

 ومصالح المجمع ، االستثمارية العمالقة)بورز ندأستاندر (و ) غولدمان ساكس غروب(و ) مورغان ستانلي(

 ). دلوكهي(و ) بوينغ(الصناعي العسكري والشركات النفطية الكبرى مثل شركة 

  ! ؟اآلن األمريكيكيف يصنع القرار 
 محمد حسنين هيكل الصحفي المصري ،عن هذا الموضوع كتب ن مهمأ نبأ نقول أنمن الضروري هنا  -

 :  جاء فيهااألمريكيصناعة القرار  عنوانها إستراتيجية دراسة في
 :  ونظرية الهيمنة العذراءالمتآمرالتاريخ بين نظرية 

 تدبير المؤامرة إلى الذين ينسبون كل وقائع التاريخ ناك وه،ة خيرية مبربراطوريةاإلم نبأهناك من يتوهم  -

 ومعهم المتآمرنظرية التاريخ  أصحاب إن وداعي الملل ، للملل في الفكر العربي المعاصرإثارةشد أوهذا 

صراعات قوى ة  العالقات الدوليإن ومجمله ، كالهما يثير الغبار حول الواقعنظرية الهيمنة العذراء أنصار

 إطالقومن هنا يصعب .  وعلناَ بكل الوسائل سراَإرادتها وهي تجرب فرض فعلها بالنار ومصالح تمارس

 .  عليهاألطهارفردوس  كلمة إطالق وفي نفس الوقت يصعب ،مؤامرة مستمرة على التاريخ
 :ع والثروةمن وطني ومطالب صراع دولي وحوافز سباق نحو التوسأ يقوم على اإلمبراطوريالحلم 

 مثل إمبراطوريستهويه تسمية  رئيس أو ملك أو ألمير المزاج الشخصي ال يقوم على اإلمبراطورحلم  -

 كثيرة تبرز نزوات واألمثلة القرن العشرين أوائل في فريقياأتخذ هذا اللقب على عموم إالذي ) يالسي هيالس(

  .الب صراع دوليومط، من وطنيأ على ضرورات اإلمبراطورييقوم الحلم البشر بل 



٣ 

   ال تظهر وتكبر بطريقة عفوية وتلقائيةاإلمبراطورية إن

 أو ليس هناك وطن ألنه ، وتكبر بدرجة من القصد والجهدأ تنشوإنما ، ال تظهر كما في العنواناالمبراطورية

روع  يتشكل مشوإنما...  غالبةإمبراطورية دولة تنام في المساء وتستيقظ في الصباح لتجد نفسها أومة أ

  .  واعية وفاعلةوأدوات بضرورات ومطالب ووسائل اإلمبراطورية

   األوربية واإلمبراطوريات األمريكية اإلمبراطورية بين األهماالختالف 

 هو تلك العالقة مع رأس ،إن االختالف األهم بين إمبراطورية أمريكا واإلمبراطوريات األوربية التي سبقتها

 أما في التجربة األمريكية فنجد عكس ،ان رأس المال يتبع اإلمبراطوريةك ففي التجربة األوربية ،المال

   . على الطريق اإلمبراطوريوأصبح رأس المال األمريكي هو األسبقالترتيب 

   األمريكية ما مع روح التجربة  حٍدإلى منسقة واالمبراطورية العالقة بين المال 

 ضم إلى سعت أمريكا إن إذ ،نتشرإ واألمريكيةالقارة  هو الذي توسع في الجهد الفردي الخاص إنعتبار إب

 رأسنطلق إ.  لتعزيز سلطة هذا العلماألهليةحتى بوسيلة الحرب على القارة تحت علم واحد جميع الموجودين 

 شركة كما فعلت ، الخصبة الزراعيةاألرضمتيازات إستولى على إو الوسطى أمريكافي  األمريكيالمال 

وبعدها جاء دور )  الالتينيةأمريكا( وغيرها وبعدها جاءت الخطوة الثانية وكانت ، بنمافي)  المتحدةالفواكه(

   .األوسطوالشرق  أسيا

   عشرة ماليين دوالر سنوياَ) روكلفر( دخل المقامر متوسط كان )فنزويال(في 

مين أفي ت وسائل مرعبة روكلفرستعمل إو. في ذلك الوقت األمريكي القومي الدخلمن % ٦وهو يوازي نسبة 

 وعندما ،األرض من وجه بأسرها مجتمعات وإبادة نقل قبائل كاملة من مواطنها منها ،مصالحه في فنزويال

 وكانت تلك نقلة محورية على ة،األمريكيسالح الدولة  إلى حاجته ملحة أصبحتتعرضت مصالحه للخطر 

 إلى وتطورت هذه المغامرات  تكرر عشرات المرات، كانت نموذجاَروكلفر مغامرة. اإلمبراطوريةطريق 

مجموعة لتحق بغطاء بنك واحد هو إ فقد روكلفر أما. واألسواقاالستيالء الكامل على البلدان درجة 

  .  على منهجهاآلخرون ليسير )تشيزمانهاتن بنك(

ة في  حصافأكثر األمريكي الرأسمالي بنك االستثمار واجهة للنشاط أصبح :لرأس المال األميركي  كبيرةأملخيبة 

 بتليين السياسة وتحضيرها لمهام شبه ،أخرىتغطية المصالح من ناحية وفي تدبير حمايتها من ناحية 

ضت على التدخل  التي حر،)جماعات الضغط (أهم أصبحتمجموعات بنوك االستثمار  إن ثم ،إمبراطورية

ولى قدر الرئيس األمريكي بعد نهاية الحرب العالمية األ... األولى العسكري في الحرب العالمية األمريكي

 وكان قراره ،)رثهاإ عن فضالَ (منافسة اإلمبراطوريات األوربيةلليست مستعدة بعد إن أمريكا ) ويلسون(

رت في إعداد نفسها  الذي رأى إن دولته األمريكية تأخّ،بسحب الجنود خيبة أمل كبيرة لرأس المال األمريكي

اه إن رأس المال قرر أن د ومؤ، في التمهيد لصنع القرار السياسيوقع تحول أساسي هنا ،لمهام اإلمبراطورية

توفر  فكانت هذه اللحظة التي قررت فيها الرأسمالية األمريكية أن ، في يدهيمسك بالضرورة اإلمبراطورية

 شديد و بالغ األهمية تطوراَ،تها شبه الحكومية ورؤاها شبه اإلستراتيجيةئ وهيلنفسها قواعدها شبه السياسية

ختراع مؤسسة الدراسات السياسية إ إلى األمريكية توصلت التجربة اإلطاروفي هذا  .الحساسية



٤ 

عتمد إ ، تحت هذه الظروفأ عندما نشاألمريكيةمجلس العالقات الخارجية  إن ومن المالحظ ،واإلستراتيجية

 إلى  وكان مؤثراَةبالجمعيات السري أشبه وكان عناصر من وزارة الخارجية ومن المخابرات العسكريةعلى 

 ومشاركتها في أمريكابرز العناصر الضاغطة على حتمية دخول أ لنشاط عاَ مجمأصبح هذا المجلس إن ،حد

  . الحرب العالمية الثانية

  :  شديد الكفاءة لهدفين واضحينوجد الجميع في صيغة المؤسسة تحقيقاَ

 . أرباحهاتعمل فيها وتتوسع وتزيد  أنكتشاف ورصد ودراسة الفضاءات التي تريد المصالح الكبرى إ )١

 . عالقة صلة قرب من دوائر القرار السياسي ومتابعة مداخلها ومخارجها لتعظيم الفائدةبالقيام  )٢

 مع  القومياألمنمستشار ) ماك جورج (، منهمكبر نجوم الحرب الباردةأ ومارس الفعل الدولي عدد من تألق

) سونكني(للرئيس   القومياألمنمستشار ) هنري كيسنجر(و ) روكفلر(من مؤسسة ) جون كنيدي(الرئيس 

المشروع من جماعة كانت  للرئيس بوش االبن القومي األمنمستشارة ) كونداليزا رايس(وحتى السيدة 

  . األمريكي

،  رئيساًأصبحفعندما ) يزنهاورآدوايت ( قد لفت نظر األمريكي المال لرأسالمتنامي  السياسي التأثيركان  -

يزنهاور بالقلق خشية عواقب آ وأحس ،األمريكية الدولة دورتابع الظاهرة الجديدة المتداخلة مع  يرى ويأبد

 األمريكي المال رأسدور  دواعيه للقلق هو أكثروكان ، اإلمبراطوري وغير محسوبة على الطريق خطيرة

. تها المشعة المتوهجةمؤسسات الفكر وطاق في ذلك بدور  مستعيناَ،األمريكيةونفوذه المتزايد على السياسة 

 دورنا في إن: ( ومما قاله تنبيهياَ وكان وداعاَالوصية السياسية من  يعتبر نوعاَاألخير يزنهاورآكان خطاب 

 ،األسلحةزيادة غير مسبوقة في صناعة  عليه بحكم مسؤوليات الواليات المتحدة طرأتحفظ السالم العالمي 

ثالثة ماليين ونصف  قوامه  نملك جيشاَإننااق كل حد حتى  ف،توسع في صناعة السالحال إلى ضطرتنا إف

 ...).  ونساءاَ رجاالَالمليون

في  وإنما لم يكن في السلطة ١٩٦١ عام إليه وأشار الذي لمح الخطر األمريكي الرئيس إن سوء الحظ نوم

 . ٢٠٠١ أي سنة  سنةأربعين مخاوفه بعد أسوءتحققت  عندما ،القبر

 ، المالرأس لصالح أكثرتميل  المال بالقرار السياسي رأسعالقة راحت   ٢٠٠١ إلى ١٩٦١خالل مدة  -

ألنه عند بداية القرن ،  سنةاألربعين على مدى  لكن المقاييس تغيرت كثيراَ،ستحياء في البدايةإن على إو

حة  تعرض نفسها على السا"عادية"كانت العالقة بين القرار السياسي ورأس المال مسألة الحادي والعشرين 

  .ستعالءإ، وفي بعض األحيان في جسارةفي 

   مجرد الفتات موسمية إلى الكبرى تتحول األحزاب

 أأكف تتقدم منه أو تظهر فيه  مناسباَ وسطاَاألمور تكون بطبائع واإلستراتيجيةمؤسسة الدراسات السياسية  إن

  . عن الحزبتنوب  نهاأل الجديدة وبالتالي اإلدارة المناصب في ألهمالعناصر المرشحة 

الرأسمالية المحافظة ) يكونوميستاإل( هي التي دعت مجلة ،التحالف الجديد بين الفكر والسالحلعل خطورة  -

هجمة  : بعنوان٢٠٠٣ فبراير ١٥فتتاحيتها المهمة يوم إ إلى أن تنشر ، معظم أسهمهاأسرة روتشيلدالتي تملك 



٥ 

 منها ور من خطر المجمع الصناعي العسكري والفكرييزنهاآبتحذير  وهي تكملة طبيعية تلحق ،دبابات الفكر

بعد كل أ حتى تندفع ،تهييج القوى األمريكيةحترفوا إ الذين جيش خطر من المفكرينإن أمريكا أصبح لديها : 

ن إو ، كلهاألوسطلتغيير الشرق  هي خطة اآلنوالخطة الموضوعة من قبلهم . .يوم على طريق الحرب 

 يصفق لهذا الجنوح أن من العالم ثم يكون مطلوباَ . ل وتدعم هذه المؤسسات الفكرية تمواألمريكية الرأسمالية

 لم يعد في مقدوره أن يناقش أن هذه المراكز أصبحت إن أحداَ . .الجديدة دبابات الفكربالمجنون المتحصن 

، ار السياسي وتكتبهبل وتأكد أنها الحكومة الخفية الحقيقية التي تصوغ القر، حكومة الظل في أميركابذاتها 

  .ثم تترك مهمة التوقيع عليه للرئيس ومعاونيه الكبار في اإلدارة

   األمريكيمجلس سياسات الدفاع القومي للواليات المتحدة ودوره في صنع القرار 

نفجرت قضية إ عندما إال ،األمريكيدوره في صنع القرار  يعرف الكثيرون عن هذا المجلس وال عن لم

جورج  منذ بداية رئاسة األمريكي القومي األمن إلستراتيجيةالمفكر  العقل ،ريتشارد بيرل كان  .ريتشارد بيرل

لبرنامج القرن   ومديراَاألمريكيلمؤسسة المشروع   ورئيساَمجلس الدفاع عن  مسؤوالَبيرلحيث كان ،بوش

 سيمور هيرش نشر أنستقال من منصبه بعد إ بيرلولكن ،  وسطاألشرق لل لرسم خريطة ، الجديداألمريكي

  .  يهوديأصل من إنهما مع العلم أثرهاستقال على إ لنفوذه فبيرلستغالل إعن ) النيويوركر( في مجلة تحقيقاَ

   األمريكي يؤثرون على القرار وامرأةسبعون رجال 

 ن رجالَسبعي لشخصيات وإشهاراَ ،األمريكية مواقع القوة في السياسة ألهم ستقالته كانت كشفاَإ وبيرل قضية إن

رتبط بعالقة إ الذي ،األمريكيستولت على القرار إ هذه المجموعة إن .. األمريكي يؤثرون على القرار ،مرأةإو

 أهم عضو منتدب لشركة من أو إدارةرئيس مجلس ن كل واحد منهم إ و،للمال والسالح والفكر ،غير مقدسة

  ) باس من محمد حسنين هيكلنتهى االقتإ ( االستثمار الماليأو البترول أوشركات السالح 

         بالنخبة المالية اإلستراتيجية والدراسات األبحاثرتباط النشاطات السياسية ومراكز إ

  والشركات العظمى 
 الحمالت أركان أهم ،أمريكا العمل والمال من قبل مرشحي االنتخابات الرئاسية في أربابة لستماإتمثل 

 ومديري الشركات في أرباب سلسلة من االجتماعات مع هيالري كلينتوندت  قليلة عقأسابيعخالل ف ،االنتخابية

 حضور بعض الفعاليات هيالري وتضمنت حملة ، حمالته االنتخابيةأيامن زوجها أكما كان ش ،وول ستريت

حد كبار المتبرعين أ وهو جون مارك اإلستثمارية" مورجان ستانلي" لمؤسسة التي حضرها المدير التنفيذي

  .الجمهوري للحزب 

 بالنخبة المالية والشركات اإلستراتيجية والدراسات األبحاثرتباط النشاطات السياسية ومراكز إ على األمثلة أما

 شركة لوكهيد مارتن لممثل النفطية لمجلس العالقات الخارجية ووجود عائلة روكفلر دعم ،العظمى فمنها

  .  وغيرها من الشركات العمالقةالعراقتحرير  والطائرات في لجنة األسلحةالعمالقة لصناعة 
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  مدى عظمة الشركات العمالقة 
الغاز الطبيعي أسعار  بسبب ضعف ، من العاماألخير في الربع رباحهاأ تراجع كسون موبيلإ شركة أعلنت

 وبلغت .األمريكي في التاريخ األعلى وهي ، مليار دوالر٣٩,٥ بلغت ٢٠٠٦ الشركة عن عام إيراداتولكن 

قتصاد سويسرا سابع إحجم وهو ما يزيد عن ) مليار دوالر٣٧٧,٦٤(ت الشركة عن العام بكامله نحو إيرادا

مجموعة الدول  (يفوق دخل دول االوابككسون للبترول إ دخل شركة إن . ٢٠٠٥ في العالم في كبر اقتصادأ

   .)العربية المصدرة للنفط

  نصف ثروة العالم من أكثريسيطرون على  % ٢/  في العالم األثرياءظاهرة 
 في العالم األفقرمن السكان  % ٥٠ من أكثر بينما يمتلك ، المتحدةلألممحقيقة كشفتها دراسة هذا العنوان هو 

 مما يعني ، األخيرة األعوام بشكل مبالغ فيه في األغنياء ثراء  زيادةوحذر تقرير من تفحش ،من الثروة % ١

 ٥ الثالثاء رويترز الدراسة التي نشرتها أشارت كما ،وى العالم على مست الدخل يتوزع بصورة غير متكافئةإن

 والمحيط أسيا ودول وأوربا الشمالية أمريكاكبر في كل مكان من أ الثروة تتركز بصورة إن ( ٢٠٠٦ / ١٢/ 

 وكما جاء ،) ثروة العالم إجماليمن  % ٩٠ ذات الدخول المرتفعة حيث يمتلك سكان تلك الدول نحو،الهادي

 ٣٥٠٠ مقداره اَ مستوى قياسي٩٤٦ لأ األشخاصوصل مجموع ثروات  :  العالمأغنياء أغنىمة قائفي 

  .قتصاد في العالمإ تاسع ، الناتج المحلي الفرنسيإجماليضعف  ما يقارب أي % ٣٥ بزيادة دوالرمليار 

   والجمهوريون يمثلون ستريت الديمقراطيون يمثلون مصالح نخبة الصناعة المالية في وول 

   المصانع أصحابمصالح نخبة 
ن أ تتمتع بسلطة واسعة وتريد تديرها نخبة غنية ، نظام االقتصاد الرأسماليإن أمريكا التي يسيطر عليها تماماَ

ال كان  الشغيلة تصنع القراراتن أستمرار الوهم القائل بإللمساعدة في و ، مهما كان الثمن،تكسب هذه السلطة

 يدرك . في القمةيمثالن نفس الطبقة المتربعة بينما هما ،هما مختلفينبد من وجود حزبين يزعمان بأن

سوف يقاتلونك في  نهمجداَ فإ تجعلهم يائسين أنت اإذ ،ستمرارإضغط على الناس بال ال يمكن هنأالديمقراطيون ب

الذي لذلك فمن األفضل لك أن تضغط في المكان والزمان . ليس لديهم شيئاً يفقدونه، شاعرين بأنهم خراآل

   .تتهيأ لصنع إمتيازاٍت في نقاٍط أخرى كصمام أمانتستطيع ، ولكن كذلك 

ن الشغيلة ال إ يستحقان الفطيرة وبأنهما يتفق كالهما بالطبع ، كان الطرفان في توازن مضطربتاريخياَ

 آلنايد العليا وهو  التريتوول سكتسب إ ريغانمنذ فجر عصر .  وكالهما يحتاجان بعضهما يستحقون شيئاَ

الصناعيون تشبثوا بالحزب الجمهوري  .قاعدة السوقوالتعبير المفضل هنا هو  .. يهيمن على الصناعيين

    . الديمقراطيون يمثلون وول ستريتأصبحبينما 

  على اإلنتخابات األمريكية تأثير المال واألثرياء
 هو ، على االنتخابات المالتأثير في مساعيهم للحد من األمريكيون عونالمشر الذي يواجهه األكبر التحدي إن

 على مسار التأثير في تمويل المرشحين ومن ثم الدور الكبير الذي تلعبه جماعات المصالح الثريةالقلق من 

   :التالية لألسباب األمريكيةالديمقراطية 
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  .كياألمريمن مجموع الشعب % ٢ ال تتعدى األمريكيين  منجداَنسبة ضئيلة  من األموال جميع هذه تأتي -١
 وتركز جماعات المصالح الكبرى والتي تمثل لجان العمل السياسية من تأتي األموالنسبة كبيرة من  -٢

 .  الكونغرس أعضاءصالح لتبرعاتها في الغالب 
 خالل من األمريكية على مسار العملية االنتخابية التأثير شديد الخطورة في  دوراَاألثرياءيلعب  -٣

  ليست محددة بسقٍفوألنها يصعب رصدها ألنهى هذه الماليين بالمال الناعم تسم، و للمال الناعمستخدامهم إ

  . تؤثر على االنتخابات بصورة غير مباشرة وألنهامعين من قبل القانون 

   ! ؟أمريكامن يحكم 
 لذلك يقسم المؤلفان ،أمريكاحكم  عليه في كتاب اإلجابة) سر وغاري غرستيلرستيف فا(سؤال يحاول المؤلفان 

صعود دور  التي شهدت األمريكيةمرحلة قيام الدولة  هي األولى المرحلة ،ثالث مراحل إلى األمريكيالتاريخ 

 التي األمريكية األهليةالمرحلة التالية للحرب  والمرحلة الثانية هي ، للواليات المتحدة المؤسسيناآلباءونفوذ 

 و شهدت تلت الكساد الكبيرالمرحلة الثالثة .  لسلطة الدولةإخضاعهاتم التي  هزيمة النخب االنفصاليةشهدت 

سعت  . إليه الثرية التي قادت األمريكية والحد من نفوذ النخب األمريكيتدخل الدولة لعالج مشاكل االقتصاد 

تخدم  كي ترعى مشاريع ، تطعيم نفسها بالمدراء والمهنيين الجدد وبناء المؤسسات الخيريةإلىتلك النخب 

خلها العنيف لقمع دوتستعالئها وبذخها المشين  إل المعادين لها نظراَاألمريكيينالمجتمع وتخفض من مشاعر 

 على سيطرة نخب الشمال الشرقيتراجع ساعدت حرب فيتنام على و. بحقوقهاة ب المطالالحركات العمالية

 االقتصاد أهميةتراجع  األخيرة الثالثة  وعلى المستوى االقتصادي شهدت العقود،األمريكيةالسياسة الخارجية 

 وأصبحت ، ومنظماتهاضعف الحركات العماليةأ بشكل ،أمريكا داخل قتصاد الخدماتإ في مقابل الصناعي

 الجامعات على التأثير إلىمالوا في المقابل فقد  الديمقراطيون أما. األمريكيكبر مراكز تجمع الشعب أ لكنائسا

  .  العاملة والفقيرةاألمريكيةاصلهم مع حاجات الطبقة  ولكنهم فقدوا تووالمثقفين

   األمريكي داخل صناعة اللوبي أساسية وأرقامحقائق 
 تالمؤسسات الفيدرالية وكانفي   الضغط السياسيأنشطة على اإلنفاقحجم  ن دراسة عأمريكيصدر مركز أ

 أعوامليون دوالر خالل ب ١٣ قتوأنف خبير ألف) ١٤( توظف حوالي صناعة اللوبي إن ، تلك الحقائق هوىأول

٢٠٠٣ – ١٩٩٨ .  

 وكشف التقرير عن الفقر الشديد في ، على أنشطة اللوبيضعف الرقابة الحكومية كشف التقرير عن :ثانياَ

 لم ١٩٩٥ كما إن قانون عام ،ت الحكومية المعنية بمراقبة عمل جماعات وخبراء الضغط السياسيئاموارد الهي

 في تالعبات أية سلطات في مجال التحقيقعنيتين بمراقبة عمل جماعات اللوبي يعط لجنتي الكونغرس الم

   .جماعات وخبراء اللوبي

 السابقتين بمنظمات اللوبي األمريكية الكونغرس ومسؤولي الحكومة أعضاء عالقة ودور بعض كبار :ثالثاَ

  . وأنشطتها
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  مجموعة روكفلر ومجلس العالقات الخارجية 
 ونفوذ النخبة الثرية على صناعة القرار تأثير من أوضحصور )  البترول الصليبيةحروب(اب وردت في كت

: هيكل وهو مكمل لدراسة ،عبد الحي زلومللكاتب ) الفريق السري( وخاصة في الفصل المعنون أمريكافي 

 المتنفذة بقيادة  لتقوم النخبة وهميأوتبحث عن عدو حقيقي  أنها منذ بدايتها يجد األمريكية للرأسماليةوالمتتبع (

 -  في األموال ألصحاب وتتيح الفرصة حروب تغذي صناعتها العسكرية إلىالجماهير المشغولة بلقمة عيشها 

  ). اإلسالمعدو جديد هو  تم دحر الشيوعية حتى تم البحث عن أن وما ،باإلقراض - وول ستريت

 كانت الهيمنة منتصرة األمريكيةية  وبخروج البنوك والشركات الصناع،عائلة روكفلروفي قلب هذه النخب 

نفوذها تستمد  التي كانت عائلة روكفلر وهي ، الحاكمةاألمريكيةزمرة محدودة من النخب السياسية من نصب 

 واإلكراه الذي تميز بالفساد جون دي روكفلر من خالل تالعب ،من السيطرة على البنوك الدولية الكبرى

 ستيل، تشيز بانك، جنرال .سأ.يو(  شركات عمالقة مثل  هذا الرجلإمبراطوريةوسرعان ما ضمت 

  ). إلكتريك

مصالح روكفلر وهاريمان وجي  في اَصغرأ  تعد شريكاَبريسكوت بوش من السيناتور  بدءاَعائلة بوشوكانت 

ن لزمرة روكفلر ومجلس العالقات إفمنذ بدايات القرن العشرين وبنفوذ هذا التكتل المالي ،  بي مورغان

  . األمريكيةة الكلمة الفصل في القرارات الخارجي

 مجموعة دراسية جديدة لترأس ،هارفارد من  طموحاَ شاباَبروفسوراَ نيلسون روكفلرختار إخالل الخمسينات 

 بعائلة  كلياَرتباطاَإرتبطت حياته المهنية إحيث ) هنري كيسنجر(للمجلس لفترة الستينات ولم يكن هذا سوى 

 بعد للرئيس كيندي كمستشار األبيض البيت إلى وقد وصل إخفاءها كيسنجرتي حاول وهي الحقيقة ال، روكفلر

  . مشروع مجلس العالقات الخارجية حصيلة مشاركته في أعوام

  بيرج واللجنة الثالثية رمجموعة بيلد
مجموعة (بثق ما عرف بـ إجتماعات سياسية بتمويل هولندي إفي هولندا وبعد سلسلة ) بيرجربيلد(في فندق 

ئة من امومنذ ذلك الحين يعقد حوالي . ١٩٥٤ عام  الهولندي رئيساَتدبيرنهار األميروتم تعيين ) بيرجربيلد

 مكان سري بعيداَ في  سنوياَجتماعاَإ ،وأوربا الشمالية أمريكاالمسؤولين الحكوميين ومن القطاع الخاص في 

 تم االجتماع ١٩٧٣ في عام . مسبقاَ لهااإلعداديناقشون مبادرات سياسية يتم  حيث ، الصحافةأعينعن 

 وتم ، خارج ستوكهولم سولتهوبادن في ليهودية اوولنبيرج السويديةالسري في جزيرة خاصة تملكها عائلة 

 رأس في االجتماع وهو على كيسنجر وقتها شارك ،الصدمة النفطيةالتخطيط للعملية االقتصادية المتمثلة في 

  . األمريكية للدعاية م اللوم على الدول العربية المنتجة للنفط طبقاَ العالألقىوقد  القومي األمنمجلس 

التطبيق التام طوال سنوات الحرب إلى يجد طريقه ،جتماعاتها السريةإبيرج في رمجموعة بيلدره كان ما تقر 

   . أمريكاالتي تصب في النهاية لمصلحة سياسة مجلس العالقات الخارجية والنخب المالية في ، الباردة 
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جتماع اللجنة إ للسياسات التي خرج بها ،رض الواقعأ العقود الثالثة الماضية شهدت التطبيق وعلى إنالواقع 

 جديدة إرهابية هجمات  من عندما قادت المخاوف٢٠٠١ أيلول/  سبتمبر ١١ وحتى ١٩٧٥الثالثية عام 

  . ل كما لم تشهده بالدهم من قبللقبول بسيطرة الدولة البوليسية األمريكيين

   األوسط في الشرق األمريكية على السياسة اإلسرائيلي اللوبي تأثير
 المقتدر والمتنفذ في اإلسرائيلي باللوبي  جداَتتأثر األوسط في منطقة الشرق األمريكيةالسياسة الخارجية 

قات شديدة  اللذان تعرضا لمضايستيفن وولت وجون ميرشايمرستاذان  الدراسة القيمة لألأكدته وهذا ما ،أمريكا

 تعي أن على كل بلدان العالم إن(ومما جاء في التقرير : إليهارئاسة الجامعتين اللتين ينتميان حتى من قبل 

 تحظى المصلحة القومية أنيجب . أوسطية الشرق أمريكاضرورة فهم تلك القوى التي تقف وراء سياسة 

 هي بإسرائيل ظلت عالقة الواليات المتحدة ١٩٦٧ عام بالصدارة المطلقة للسياسة الخارجية ومنذ األمريكية

فما  ،األمريكيوليس لهذه الحالة نظير في التاريخ السياسي . أوسطية الشرق أمريكاحجر الزاوية في سياسة 

خدمة  ودولة عظمى  كبيراَالذي جعل الواليات المتحدة ترضى بأن تنحي جانباً أمنها الخاص بصفتها بلداَ

 إلى المحلية وبخاصة أمريكا سياسات إلىيعزى أن  يكاد أمريكامل حراك سياسة كان مج. لمصالح دولة أخرى

ن مصالح أ بواألمريكيين نفسه إلقناعنبرى إ الذي ،االسرائيلي اللوبي أو اإلسرائيليةنشاطات جماعة الضغط 

   . متطابقة في الجوهروإسرائيل أمريكا

آليـات  شيوخ األمريكي السابق،  تناول فيـه        ، عضو مجلس ال   لبول فيندلي " من يجرؤ على الكالم   " كتاب   -

 "  وما قاله كذلك  الجنرال األمريكـي المتقاعـد        .  للتأثير على الكونغرس األمريكي    عمل اللوبي اإلسرائيلي  

  .النفط وإسرائيلبأن غزو العراق كان من أجل " أنطوني زيني

  كوال ا كالفرق بين البيبسي كوال والكوكوالديمقراطيينالفرق بين الجمهوريين 

 الديمقراطيون يلعبون أحياناَ أدواراَ مكملة للجمهوريين
 على الكونغرس ومن الجمهورية اإلدارة الديمقراطيين يستعملون الملف العراقي في تنافسهم مع إن األكيدمن 

  .  الديمقراطيين ليسوا على خالف مع جوهر الحربإن مع العلم ،ثم الرئاسة

 مكملة لجهود اَ جهودنهاأيبدوا جل سحب القوات من العراق أطيون من  الضغوط التي يسلطها الديمقراإن

 حل سياسي إلى ولم يتوصلوا األمريكية ما رفضوا الحلول إذا بأنهم عن طريق تهديد العراقيين ،الجمهوريين

 طاحنة الاألهليةالحرب  من العراق وتتركه يغرق في بحر األمريكية فستنسحب القوات ، الثالثيةيقبل بالفدرالية

  . والفوضى الشاملة

 األخيرة الزيارة، أدواراَ مكملة للجمهورييناَ ن يلعبون أحيانيالديمقراطيالتي تبين بأن  األخرى األمثلةومن 

 تحاول ولكنها عملياَ التي ظاهرها ضد سياسة بوش بيلوسي األمريكيالتي قامت بها رئيسة مجلس النواب 

ومن مظاهر . وإيران الذي يطالب بالتحاور مع سوريا  الشعبيطالضغتنفيس  وتحاول إيرانعزل سوريا عن 

  . إيران سياستهما تجاه قباطتعدم وجود فروق جوهرية بين الحزبين 
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ها أجهضوا جهود أعضاء من الحزبين لضمان التقيد ء وزمالبيلوسيإن : (باتريك بيوكانانوذكر السياسي 

 بياض لمهاجمة المرافق على  شيكاَبوشأعطت   بيلوسي إنمضيفاَ، بالدستور في حال شن حرب جديدة

ن قرار إويالحظ كذلك  ،ديك تشينيإليه والى نائبه راجعاَ  وأصبح األمر برمته ،النووية اإليرانية متى شاء

   .قد حظي بموافقة الحزبينعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية إالكونغرس األمريكي األخير والقاضي ب

ال تطرح البديل االستراتيجي  إنها ، الحالية لسياسة بوشرضة الديمقراطيةعدم جدية المعاومن مظاهر 

 العام الغاضب الرأي إلىنتخابية إجل المصالح االنتخابية ولتقديم وعود أ وهي تتحرك من ،الواضح

ومن مظاهر عدم جدية المعارضة الديمقراطية . نفجار لإلحتوائه وتنفيسه منعاَفي محاولة إل ،والمعارض

ومن مظاهر . ستخدام حقه الدستوري بالفيتوإ ما عارضها بوش بإذا ترى النور أنال يمكن  إنها أيضاَة الحالي

 النواب إن.  من الحزبينأعضاء التي تحتوي على ، هاملتون–لجنة بيكر التعاون بين الحزبين هي 

  بالدهمبأمن يفرطوا أنكن وال يم أمريكا بأمنن ما يجري في العراق له عالقة أ تام بإدراكن على يالديمقراطي

  . األبوابن االنتخابات الرئاسية على إخاصة و،  حال أيةعلى 

وهذا دليل ،  الديمقراطي ونفذه بوش الجمهوري بيل كلنتون صدر في عهد الرئاسة قانون تحرير العراق إن

  .  في السياسة الخارجية بين الحزبينختالف جوهريإعلى عدم وجود آخر 

 فبوش ،األمريكية الهيمنة إدارةفي كيفية ا بين الجمهوريين والديمقراطيين ربما يكمن الخالف الرئيسي م

  .  شركاء صغار وغير ذلكبوجود ولكن الديمقراطيين يهتمون ، ينطلق وال يهمه وجود شركاءأنمستعد 

  بد ومتشعمريكية شائك ومعقّموضوع االنتخابات األ
 وهي جوهر ما يجري في عملية االنتخابات األمريكيام  النظتواجه هناك خمسة تحديات :خمسة تحديات

 حول االنتخابات لمنتدى الفكر والحوار الوطنيخالل ندوة  ، الدكتور مصطفى الرغوثيكما قال (  :وهي 

، التابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، والتي عقدت قبل إجراء اإلنتخابات النصفية في الواليات االمريكية

  )٢٠٠٦ تشرين الثاني المتحدة ، في

 االقتصاد هو الذي يحرك إن ونحن نعرف من الوزن الثقيلقتصادية إتجمعات كيفية تعاطي واشنطن مع  .١

 .السياسة

 ،مئتي مليون نسمة وآالفستة  في العالم فهذا التحدي يشمل بالسوق والسكانالتحدي الثاني له عالقة  .٢

 . المريكياتشكالن معضلة في وجه النظام ف الهند والصين أما

كبر قدرة شرائية في أ لديها ثاني نفالصي ،القدرة الشرائيةهذا التحدي متصل بالتحدي الثاني ويكمن في  .٣

تي في سياق أ في العراق يأمريكاوبالتالي هذا تحدي تواجهه واشنطن وما تقوم به ، أمريكا بعد وتأتيالعالم 

 . يخاف القويلكي ضرب الضعيف إ

 . بالتوازن النووي مع روسيا والصين وهو ما يعرف ، ورث عن الحرب الباردةامالتحدي الرابع يكمن في .٤



١١ 

حتاللها العراق إب سيطرتها على نفط الخليج أحكمت واشنطن إن صحيح ،طاقة ومصادرهاالالحصول على  .٥

كبر أ هي أمريكا نبأ  علماَ، وهذا المخزون هائلالكويت والسعودية والعراقوبهذا تهمين على مخزون 

  . للنفطمستهلك 

  الصهيوني اإلسرائيلياللوبي 
 اللـوبي   إن ،ستطاعتنا القـول  إ وب دافعي الضرائب  يكون من    أن فعليه   ، يؤثر أن شخص يريد    أي أمريكافي   -

 سواء كان   ،األوسط في الشرق    األمريكية نسميه السياسة    أنسيطرة كاملة على ما يمكن       اآلنالصهيوني لديه   

ميل ت ه وهذ ، موازين قوى  أمريكا في   اإلسرائيلي داخل اللوبي    إنيين، كما   الديمقراطأو  الحاكم من الجمهوريين    

ندوة إنتهى اإلقتباس من ( .المحافظين الجدد مع اآلن األساسي تحالفها وهذه القوى التطرفواليمين تجاه إ باآلن

 )منتدى الفكر والحوار الوطني

   هو الفائز في االنتخابات الرئاسية المقبلة نم
فهي تتقدم على جميع ،  ٢٠٠٩ في يناير األبيضالبيت الى  هيالري كلينتوند لدخول مهكل المؤشرات ت

 المسيرة االنتخابية حتى إلكمال الالزمة  للتبرعات جمعاَاألكثر وهي ،منافسيها الديمقراطيين وبفارق كبير

 مرأةإلنصب الرئيس  كان منح مإذا خاصة ، العام المرحب بالتغييراألمريكيالمزاج  إلى باإلضافة ،منتهاها

  .  مرةألول

  هيالري كلينتون ، التي تجمع بين المرشحة األمريكية الصورة المعبرة جداَوهنا نود اإلشارة الى هذه 

، والتابع الى مركز مركز سابان لدراسات الشرق األوسط، مؤسس وداعم حاييم سابانوالملياردير اليهودي، 

 ومن الواضح إن مركز .عائلة روكفلر ذات الثراء األسطوريل  األمريكي، المدعوم من قببروكينغزأبحاث 

مصالح ، هو من المعبرين الرئسيين عن مارتن إندك: سابان الذي يرأسه السفير األمريكي السابق في إسرائيل

  .)وسياسات اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة

  

  خاتمة 
 الخالفات  أكثرن  م وتك ، الخارجية اإلستراتيجية بين الحزبين في السياسة      إستراتيجية أو ال توجد فروق جوهرية   

 وحمـل الـسالح وزواج المثيلـين        اإلجهـاض  موضـوع    ، مثل األهميةالسياسات الداخلية القليلة    ي  بينهم ف 

 بنفوذ اللوبي الصهيوني   الحزبان   يتأثر كما   ،مصالح النخبة الثرية   والحزبان يعبران عن     ،والضرائب وغيرها 

لن تتغير   أمريكا سياسة   نإن العراق ف  أ بش أما ،يمارس سطوته على كال الحزبين     اللوبي   نبأ علماَ ، أمريكافي  

 خفض القـوات المـسلحة      أون التصريحات المتعلقة بموضوع سحب      أ بش أما ،تجاهه مع صعود الديمقراطيين   



١٢ 

ضغوط على صـناع القـرار فـي         وإيجاد األمريكي العام   للرأيالتملق   إطار   في تأتيف في العراق    األمريكية

بالشأن الكردي وكركوك، وقـوانين اإلسـتثمارات       تتعلق  ولتقديم تنازالت،   ،  األمريكية لتلبية المطالب    العراق

فيتم التهديد بسحب القوات قبـل       .النفطية، والقبول بالتقسيم الطوعي للعراق، على األساس العرقي والطائفي        

أن تكتمل الظروف المناسبة لذلك، بحجة اإلستجابة لضغوط الرأي العام األمريكي، هذا السحب الذي  سيغرق                

  .  فيها الدور األكبرسيكون للبعثينضى والحرب األهلية، التي العراق في الفو

  : في نقاطخالصة ال

 الخالفات أكثر وتكمن الخارجية، اإلستراتيجية السياسة في الحزبين بين إستراتيجية أو جوهرية فروق توجد ال - ١

 .األهمية القليلة الداخلية السياسات في بينهم

 .األمريكي للرئيس الشخصي بالمزاج كثيراَ تتأثر ال المتحدة اتللوالي اإلستراتيجية الخارجية السياسة - ٢

 ومصالح المجمع الصناعي العسكري ،تحددها مصالح النخبة المالية في وول ستريتاألمريكية اإلستراتيجية  - ٣

 . والشركات النفطية الكبرى

 التوقيع مهمة تترك ثم تبه،وتك السياسي القرار تصوغ التي الحقيقية الخفية الحكومةتشكل البحثية  أن المراكز - ٤

 .اإلدارة في الكبار ومعاونيه للرئيس عليه

 أصحاب نخبة مصالح يمثلون والجمهوريون ستريت وول في المالية الصناعة نخبة مصالح يمثلون الديمقراطيون - ٥

 .المصانع

 للمال إستخدامهم خالل من األمريكية االنتخابية العملية مسار على التأثير في الخطورة شديد دوراَ األثرياء يلعب - ٦

 .الناعم

 .أمريكا في والمتنفذ المقتدر اإلسرائيلي باللوبي جداَ تتأثر األوسط الشرق منطقة في األمريكية الخارجية السياسة - ٧

 .الديمقراطيين صعود معإستراتيجياً  تتغير سوف لن العراق بشأن أمريكا سياسة -٨

 التملق إطار   فيتأتي،  في العراقاألمريكيةلحة  خفض القوات المسأوالتصريحات المتعلقة بموضوع سحب  - ٩

 .ولتقديم التنازالت، األمريكية ضغوط على صناع القرار في العراق لتلبية المطالب وإيجاد األمريكي العام للرأي


