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 بحثمدتخمص ال
مخيكي الججيج: دراسة بـ)مذخوع القخن اال السػسػم البحث ىحا يتشاول   
 مغ وتسكشػا الججد السحافطػن  أسديا التي البحثية السخاكد أىع مغ ا  واحج تاريخية(

 إلى البحث تقديع تع وقج. اإلبغ بػش إدارة عمى كبيخ تأثيخ مسارسة مغ خبللو
 وماىيتيا البحثية السخاكد ضيػر بجايات إلى األول السبحث تصخق  مباحث أربعة

 السبحث سمطو .  بيا تقػم التي والسيام األدوار وأبخز انػاعياو  وتصػرىا ونذأتيا
 الطخوف إلى وتصخق  الججيج األمخيكي القخن  مذخوع تأسيذ عمى الزػء الثاني

 كسا ، خبللو مغ تحقيقيا السخاد واألىجاف إنذائو عمى ساعجت التي واألسباب
 فقج الثالث السبحث أما.  وإدارتو تأسيدو في أسيست التي الذخريات أىع تشاول

 في التأثيخ إلى تيجف كانت والتي السخكد بحليا التي والجيػد لمشذاشات خرز
 وتػجيات أىجاف مع يشدجع الحؼ بالذكل كميشتػن  إلدارة جيةر الخا الدياسة
 القخن  مذخوع مارسو الحؼ والشفػذ التأثيخ إلى الخابع السبحث تصخق و .  السخكد

 وما التأثيخ ذلظ وآليات أساليب وأىع اإلبغ بػش إدارة عمى الججيج األمخيكي
 . وتجاعيات نتائج مغ عشو تسخس

   الكمسات السفتاحية : سياسة خارجية ، مخاكد بحثية ، أمخيكا .
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Abstract 

   This research entitled " The Project for the New 

American Century " deals with one of the most important 

think tanks established by neo-conservatives that enabled 

them to exert considerable influence on the Bush 

administration. The research has been divided into four 

sections , The first section deals with the beginning of the 

emergence of think tanks, their nature, origin , development 

, types . and the most prominent roles and tasks they 

perform . In the second section , we highlight the 

establishment of the project for the New American Century 

and discuss the circumstances and reasons that helped to 

establish it and the objectives to be achieved through it, and 

we deals with the most important figures that contributed to 

the establishment and management it  .  

   The third section was devoted to the activities and 

efforts exerted by the project, which aimed at influencing 

the Clinton administration's foreign policy in a manner 

consistent with the objectives and directions of the Center . 

In the fourth section we speak about the influence of the 

New American Century on the Bush administration and the 

most important methods and mechanisms of that impact and 

their consequences and implications. 

Key words : Think Tanks , Foreign Policy , America . 
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 السقدمة
تعج فكخة السشافدة والتشافذ فكخة محػرية وأساسية في التاريخ البذخؼ وىي   

جدء مغ الصبيعة البذخية ، وقج خزعت ليا ولقػانيشيا كل السجتسعات بجون 
استثشاء ، وتخكت أثخىا وتأثيخىا عمى تمظ السجتسعات بجرجة أو بأخخػ . إال إن 

األمخيكي ، ىحا السجتسع الحؼ قام  ىحا التأثيخ ضيخ بأوضح صػره في السجتسع
وتأسذ وتػسع وتصػر استشادا  إلى تمظ الفكخة . فالسجتسع األمخيكي مجتسع 
تشافدي بجرجة عالية ججا  وفي كل السجاالت االقترادية والدياسية واالجتساعية 
والفكخية . وكان مغ الصبيعي أن مثل ىحا السجتسع سيصػر كثيخا  مغ اآلليات 

ي تحتاجيا العسمية التشافدية والتي ستسك ِّغ مدتخجمييا مغ الػصػل والػسائل الت
إلى أىجافيع وشسػحاتيع ورواج رؤاىع وافكارىع وتغمبيا عمى أىجاف وأفكار 

العسل الدياسي فإن مغ أىع ىحه الػسائل ىي  يخز فيسا السشافديغ اآلخخيغ . و
فدة والمجان تأسيذ األحداب وجساعات الزغط والرحف والسجبلت وشبكات التم

 والتجسعات والسؤسدات والسخاكد البحثية . 
لقج كان لمسخاكد البحثية وبخاصة مشح الحخب العالسية األولى وصعػدا     

تأثيخا  كبيخا  عمى صشع الدياسة الخارجية األمخيكية ، حيث أن الكثيخ مغ األفكار 
يط ليا داخل والتػجيات التي تتبشاىا وتشفحىا ىحه الدياسة يتع صشعيا والتخص

مؤسدات الفكخ ومخاكد البحث العمسي واألمثمة عمى ذلظ كثيخة ومشيا سياسة 
اإلحتػاء التي اعتسجتيا الػاليات الستحجة في تعامميا مع االتحاد الدػفيتي في 
الحخب الباردة وىي مغ أفكار الباحث والجبمػماسي األمخيكي جػرج كيشان ) 

George Kennan رزة كحلظ بخنامج الحكع الحؼ تبشتو ( ، ومغ األمثمة البا
إلى حٍج كبيخ باألفكار التي دعت الييا ونادت بيا  ا  إدارة ريغان والحؼ كان متأثخ 

 " .    Heritage Foundationمؤسدة التخاث " 
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ا بػصفيإن األىسية االستثشائية التي تتستع بيا الػاليات الستحجة األمخيكية    
األكثخ تأثيخا  في العالع بذكل عام وفي مشصقة القصب األوحج والجولة األقػػ و 

الذخق األوسط بذكل خاص ، تجعل مغ دراسة سياستيا الخارجية وكيفية وأدوات 
صشع تمظ الدياسة والعػامل السؤثخة فييا أمخا  ميسا  ججا  وغاية ال غشى عشيا . 

الحؼ  ومغ ىشا تأتي أىسية ىحا البحث السػسػم " مذخوع القخن األمخيكي الججيج "
عمى الخغع مغ قرخ  –يدمط الزػء عمى واحج مغ أىع السخاكد البحثية والحؼ 

استصاع أن يتخك أثخا  كبيخا  وحاسسا  عمى الدياسة الخارجية األمخيكية في  –عسخه 
 بجاية القخن الحادؼ والعذخيغ .

تع تقديع البحث إلى أربعة مباحث يتشاول السبحث األول السخاكد البحثية    
ث نذأتيا وبجايات ضيػرىا والتعخيف بيا وأنػاعيا والسيام والسدؤوليات مغ حي

التي تتػالىا والفػائج التي تحققيا . أما السبحث الثاني فقج تصخق إلى تأسيذ 
مذخوع القخن األمخيكي الججيج مغ حيث ضخوف التأسيذ والعػامل واألسباب 

سيذ وإدارة ىحا التي ساعجت عمى ضيػره ، والذخريات التي تػلت عسمية تأ
السخكد البحثي وأىع األفكار التي دعا إلييا . أما السحاوالت التي بحليا السخكد 
مغ أجل الزغط عمى إدارة كميشتػن وتػجيييا بالذكل الحؼ يتفق مع أفكاره 
وشخوحاتو ، واإلنتقادات التي وجييا لتمظ اإلدارة فديتع تشاوليا في السبحث 

تع التخكيد عمى التأثيخ والشفػذ الكبيخ الحؼ مارسو الثالث . وفي السبحث الخابع 
السخكد عمى إدارة بػش اإلبغ ، وكيفية تػضيفو كل وسائل وآليات التأثيخ بالذكل 
الحؼ مكشو في نياية السصاف مغ فخض أفكاره ورؤاه وجعميا بخنامج عسل تمتدم 

 بو تمظ اإلدارة .
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 التسهيدالسبحث االول : 
  تهاونذأالبحثية  السراكزتعريف أواًل : 

عمى الخغع مغ عجم وجػد تعخيف جامع مانع لسرصمح السخاكد البحثية    
(Think Tanksإال أنو بذكل عام يسكغ القػل أن )  مخاكد االبحاث او

الباحثيغ والسفكخيغ مؤسدات الفكخ والخأؼ مؤسدات مدتقمة تزع العجيج مغ 
انتاج السعخفة وتقجيع االستذارات ، تع إنذاؤىا بيجف اجخاء االبحاث و واالكاديسييغ

. وبقجر تعمق (0)في مختمف السياديغ العمسية والدياسية واالقترادية واالجتساعية
االمخ بالقزايا الدياسية فإن لسخاكد االبحاث دور ميع وفعال في عقمشة 
وترػيب وإنزاج الدمػك الدياسي لمجول ، وىي تدج فخاغا  في غاية األىسية 

اديسي مغ جية وعالع الدياسة والحكع مغ جية أخخػ فيي تقجم بيغ العالع األك
دراسات وبحػث تػجو صشاع القخار وتداعجىع عمى تبشي الخيار االفزل مغ 
بيغ بجائل متعجدة ، حيث تتزسغ الجراسات والبحػث التي تشتجيا تػصيات معيشة 

 . ( 2) حػل القزايا السحمية والجولية 
 عشػان تحت تعسل السؤسدات و لسخاكدا ىحه كانت 91<0 العام حتى   
 بأنيا عخفت الثانية العالسية الحخب فتخة خبلل و( Institution) / مؤسدةمعيج

 بيغ و الذارع في عشيا شاع أن بعج( Brains Boxes) األدمغة صشاديق
 التفكيخ مخازن  لسرصمح ضيػر أول إن.  (Skulls) الجساجع مرصمح الجساىيخ

(Think Tanks )الغخف يدسي كان حيغ الحخب زمغ األمخيكي ارعلمذ يخجع 
 رسسي تجاول أول وان االسع بيحا لمحخب االستخاتيجية الخصط فييا تشاقر التي

 القخن  مغ الخسديشات سشػات خبلل مبلحطتو يسكغ السرصمح ليحا أكاديسي
 .  الساضي

 المغة مغ( Think Tanks) السرصمح تعخيب عشج تػجيان ضيخ لقج   
 الػاليات و انكمتخا) فييا انصمق التي األصمية بيئتو لغة ىي التي االنكميدية
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 لغتو في مرجره و مجلػلو فيع شبيعة عمى اعتسادا ذلظ و( األمخيكية الستحجة
 العدكخؼ  الحقل ىػ االنكميدية المغة في السرصمح مرجر كان لقج. األصمية 

 السرصمح ةاستعار  تست حيث فيو بجأت قج السؤسدات ىحه عسل انصبلقة كػن 
 األركان ىيئة قيادات اجتساعات فييا تعقج التي السحرشة الغخفة عمى يصمق الحؼ

  ) وتدسى( Pentagon / البشتاغػن ) األمخيكية الجفاع وزارة في السذتخكة
Tank )كالجبابة الزخبات ضج مػقعا آمشا  ومحرشا   ابػصفي ( Tank  )ومعدوال 

 مشبعا وبػصف فيو تجاوليا يتع التي عمػماتالس لحداسية عدال الكتخونيا الخارج عغ
 العسميات متابعة و إدارة وأوامخ السدمحة لمقػات اإلستخاتيجية والخصط لؤلفكار

 دبابة ) إنيا عمى السرصمح تعخيب عشج األول التػجو فكان. الخئيدة العدكخية
 الرػرؼ  الػصف ركغ إلى استشادا( دبابة /   Tank) لكمسة تعخيبا( الفكخ 

 الػضيفي لمجانب اآلخخ التػجو نطخ . فيسا السرصمح مرجر و أصل في انلمسك
 وصياغة مشاقذة فيو تجخؼ (  Tank/  مخدن  ) كيان انو عمى فعخبو لمكيان

 . ( 7)  اإلستخاتيجية األفكار
لقج تعجدت اآلراء حػل البجاية التاريخية التي شكمت نقصة االنصبلق    

ت نقاشات كثيخة حػل اول ضيػر ليا ، فحىب لمسؤسدات والسخاكد البحثية ، ودار 
بعس الكتاب إلى أن ذلظ يعػد الى القخن الدادس عذخ والدابع عذخ عشجما 

با مغ جية ورجال الجيغ الكشدييغ مغ جية و تشامى الرخاع ما بيغ ممػك اور 
أخخػ إذ لجأ كل شخف إلى مجسػعة مغ الخبخاء والسؤرخيغ والعارفيغ بالقػانيغ 

الكشدية مغ أجل إثبات حقو فيسا يتعمق باألمػر السالية والزخائب الكشدية وغيخ 
.  ( 4) وتعييغ الكيشة واألساقفة وغيخ ذلظ مغ مدائل محل خبلف بيغ الصخفيغ 

واذا كانت إحجػ تعخيفات مخاكد البحػث أنيا مؤسدة تزع عجدا  مغ العمساء 
لى ما ىػ ابعج مغ والخبخاء فعشجىا يسكغ إرجاع بجايات ضيػر السخاكد البحثية ا

القخون الػسصى إؼ إلى زمغ الخميفة العباسي ىارون الخشيج وإبشو السأمػن عشجما 
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شيجت بغجاد نيزة عمسية وثقافية كان مغ نتائجيا السيسة إنذاء بيت الحكسة 
العباسي الحؼ ضع بيغ ججرانو الكثيخ مغ الستخجسيغ والسؤرخيغ واألدباء والعمساء 

تخاتيجي في الحفاظ عمى التخاث العمسي اإلنداني ورفجه ، وكان لو دور ميع واس
بسختمف العمػم والسعارف وبيحا السعشى والتػصيف يسكغ اعتبار بيت الحكسة مغ 
اوائل السخاكد البحثية التي ضيخت في التاريخ اإلنداني . والكبلم نفدو يسكغ ان 

وبحلظ تربح يشصبق عمى االكاديسية التي انذأىا الفيمدػف االغخيقي افبلشػن 
 بجايات السخاكد البحثية مػغمة في القجم .

إال أنو وعمى الخغع مغ ذلظ فإن معطع اآلراء والتخجيحات تسيل إلى اعتبار    
 Royal United السعيج السمكي لمخجمات االتحادية لجراسات الجفاع واألمغ )

services Institute   ل أول مؤسدة تحس 80=0( البخيصاني الحؼ تأسذ عام
الرفات والذخوط األساسية لمسخكد البحثي . فيسا يذيخ آخخون إلى أن مؤسدة 

 Carnegie endowment for internationalكارنيجي لمدبلم الجولي )
peace  مغ قبل الثخؼ االمخيكي آنجرو كارنيجي ىي  01<0( التي تأسدت عام

لسؤسدة كارنيجي الكيان االحق بيحه الرفة ، ووفقا  لسا جاء في السػقع الخسسي 
.  ( 5) فإنيا أقجم مخكد بحثي ييتع بالذؤون الجولية في الػاليات الستحجة االمخيكية 

تع تأسيذ معيج البحػث الحكػمي وىػ ما أصبح الحقا  مؤسدة  ;0<0وفي عام 
( وىي مؤسدة فكخية تقػم بإجخاء البحػث  Brookings Institutionبخوكشغد ) 

 . ( 6) سة الخارجية والتشسية والعمػم االجتساعية في مجاالت االقتراد والديا
( أثخا  بارزا  في  =0<0 – 09<0كان النجالع الحخب العالسية االولى )    

االىتسام بالسخاكد البحثية ومؤسدات الفكخ والخأؼ وذلظ مغ أجل دراسة وتحميل 
 اسباب انجالع الحخوب والرخاعات وإيجاد افزل الدبل لتجشبيا او احتػائيا

والتقميل مغ آثارىا التجميخية ، ىحا فزبل عغ أن انجالع الحخب العالسية االولى 
بالجور  ا  أثار في وجو صانع القخار االمخيكي سؤاال  في غاية االىسية متعمق
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، وبكيفية تعامل واششصغ مع شاسب لمػاليات الستحجة األمخيكيةالعالسي الس
 – >0<0ربية . وخبلل شتاء عام التصػرات واألحجاث التي تذيجىا القارة االو 

قام ادوارد ىاوس مدتذار الخئيذ األمخيكي وودرو ويمدػن بجسع عجد  =0<0
مغ الباحثيغ البارزيغ مغ أجل دراسة خيارات الدبلم لسا بعج الحخب ، وقام ىحا 
الفخيق الحؼ عخف بسجسػعة " التحقيق " بتقجيع الشرح لمػفج االمخيكي إلى 

ذ ، وكانت ىحه السجسػعة ىي الشػاة التي انبثق عشيا مؤتسخ الدبلم في باري
( . وبعج  Council Of Foreign Relationمجمذ العبلقات الخارجية  )

( ودخػل العالع مخحمة الثشائية  :9<0 – <8<0انتياء الحخب العالسية الثانية ) 
ت القصبية وتدايج أعباء ومدؤوليات الػاليات الستحجة عمى السدتػػ العالسي بخز 

مػجة ثانية مغ مخاكد البحػث التي تمقى العجيج مشيا دعسا مباشخا  مغ الحكػمة 
االمخيكية التي خررت مػارد ىائمة لمعمساء والباحثيغ في مجاالت الجفاع 

( مغ أىع  Rand Corporationوالدياسة الخارجية ، وكانت مؤسدة رانج ) 
بتسػيل  =9<0سيديا عام السؤسدات البحثية التي ضيخت في تمظ الفتخة إذ تع تأ

مغ سبلح الصيخان األمخيكي . وبخزت خبلل العقػد الثبلث االخيخة مػجة ثالثة 
مغ مؤسدات الخأؼ والفكخ تسيدت بتخكيدىا عمى أفكار وآراء معيشة وتأييجىا 

 The Heritageوالجفاع عشيا والعسل عمى نذخىا ، وتعج مؤسدة التخاث ) 
Foundation  مغ أىع السؤسدات التي تسثل ىحا  8><0( التي تأسدت عام

، ومذخوع القخن االمخيكي الججيج يشجرج ضسغ ىحا  ( 7) الشػع مغ السخاكد البحثية 
الشػع مغ السخاكد البحثية كسا سشبيغ الحقا  . وعمى أية حال وبحمػل القخن 

( مخكدا  بحثيا  ومؤسدة  لمفكخ  :8=0الحادؼ والعذخيغ أصبح ىشاك أكثخ مغ ) 
 .( 8) ؼ في الػاليات الستحجة األمخيكية والخأ
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 ثانيًا : أنهاع السراكز البحثية 
ىشاك انػاع كثيخة مغ السخاكد البحثية وىي تختمف مغ حيث تسػيميا ،    

وارتباشيا أو عجم ارتباشيا بجيات معيشة ، واختبلف القزايا والسجاالت التي 
 : ( 9) تقديسيا إلى  تغصييا واألفكار التي تخوج ليا ، وبذكل عام يسكغ

مؤسدات مدتقمة : وىي مؤسدات ال تختبط بأؼ جية مغ الجيات سػاء  – 0
، وال تتمقى أؼ تسػيل خارجي حكػمية أو حدبية أو مجسػعة مرالحكانت جيات 

 بل تعتسج عمى قجراتيا الحاتية في إدامة بقائيا واستسخارىا .
دعع مغ الحكػمة ، لكشيا  شبو مدتقمة : وىي السؤسدات التي ال تتمقى أؼ – 2

حجػ الذخكات والكارتبلت ، أو إتسػيميا عمى إحجػ جساعات السرالحتعتسج في 
، أو أحج األشخاص األثخياء ، وىي تخزع في عسميا وتػجياتيا لمجية الرشاعية
 السسػلة .

ساسيا  : وىي مختبصة بالحكػمة ارتباشا  تاما  وتعج جدء  أالسؤسدات الحكػمية – 8
الحكػمة  ، ويشرب جيجىا عمى دعع مذاريعالدمصة والحكػمة مغ بشية

، فزبل عغ تقجيع الشرائح واالستذارات والسذاريع وتػجياتيا والتخويج ليا
 . الخارجية العبلقات مجمذ مثللمدياسييغ وصشاع القخار 

شبو الحكػمية: ىحا الشػع مغ السؤسدات يتمقى تسػيمو مغ السشح الحػمية  – 9
 البشية الحكػمية . مغ دء  لكشو ال يعج ج

مؤسدات ربحية : وىي مؤسدات متخررة تقػم بإنجاز البحػث والجراسات  –:
مقابل أجػر معيشة ، وقج تكػن مختبصة بإحجػ السؤسدات الرشاعية أو التجارية 

 ، أو مدتقمة تعسل لحدابيا الخاص .
وسط مؤسدات ومخاكد بحثية تابعة لمجامعات مثل مؤسدة بحػث الذخق األ –;

 . ( 01) التابعة لجامعة كػلػمبيا 
 األمخيكية الستحجة الػاليات في الخئيديغ الحدبيغ ألحج تسيل بحثية مؤسدات - >

 الحدب إلي سيلت يالت(  Brookings Institution ) دبخوكشغ مؤسدة مثل
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 إلي تسيل التي(    Heritage Foundation) التخاث مؤسدة و الجيسقخاشي
 . الجسيػرؼ  الحدب
وكسا تعجدت أنػاع السخاكد والسؤسدات البحثية تعجدت كحلظ الػضائف    

 : ( 00) ي أتوالخجمات التي تقجميا والتي يسكغ تمخيريا كسا ي
 تقييع الدياسات الدابقة ووضعيا في سياقيا التاريخي والدياسي الدميع . – 0
ل إلى تػليج أفكار وخيارات مبتكخة في الدياسة الخارجية يسكغ أن تتحػ  – 2

خصط ومذاريع عسل تتبشاىا اإلدارة األمخيكية ، واألمثمة عمى ذلظ كثيخة كسا 
حجث في إدارة ريغان عشجما تبشت مصبػعة أصجرتيا مؤسدة التخاث عشػانيا " 

 تفػيس لمتغييخ " كبخنامج عسل لمحكع .
تحجيج اآلثار بعيجة السجػ لمدياسات التي تتبعيا واششصغ تجاه األعجاء  – 8

 جقاء عمى الدػاء .واألص
 تدويج اإلدارات الستتابعة واألجيدة الحكػمية بالخبخاء واالختراصييغ . – 9
تجريب جيل ججيج مغ القيادات الفكخية والدياسية ليكػن جاىدا  لتدشع  – :

 الػضائف العامة في الجولة .
 التأثيخ في الخأؼ العام وفي صشَّاع القخار الدياسي مغ خبلل عقج الشجوات – ;

والسؤتسخات ونذخ الكتب والجراسات والتقاريخ واصجار السجبلت وإعجاد البخامج 
 اإلذاعية والتمفديػنية .

 تحميل عمى القادريغ والسحمميغ بالخبخاء وبخامجيا اإلعبلم وسائل إمجاد - >
 . األزمات أوقات في خاصة بيا، والتشبؤ األحجاث

 الحكػمة لحداب أجشبية جيات عم الدخية االتراالت بإجخاء أحياناالقيام  – =
 . الدياسية السبادرات بعس شخح قبل الشبس جذ ومحاولة األمخيكية

تداعج مؤسدات الفكخ والخأؼ عمى زيادة وعي وثقافة السػاشغ األمخيكي  – <
 بصبيعة العالع الحؼ يعير فيو .
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 مذروع القرن األمريكي الجديدتأسيس السبحث الثاني : 
 (Project for the new American century ) 

 تأسيسال ودوافع أسبابأواًل : 
 .George H. Wكان إخفاق الخئيذ األمخيكي جػرج بػش االب )   

Bush( )0>=> - 0>>8 في الحرػل عمى والية ثانية وىديستو أمام السخشح )
بسثابة صجمة كبيخة لميسيغ  2<<0الجيسقخاشي بيل كميشتػن في انتخابات عام 

افع بكل تياراتو وبخاصة السحافطيغ الججد الحيغ كانػا يعتقجون أن االمخيكي السح
فػز جػرج بػش األب باالنتخابات الخئاسية أمخ شبو مزسػن استشادا  إلى 
االنترار الحؼ حققو في حخب الخميج الثانية ، وكان يحجوىع أمل كبيخ بتػلي 

أىجافيع الستسثمة مشاصب ميسة في تمظ االدارة بجورتيا الثانية تسكشيع مغ تحقيق 
 بفخض الييسشة األمخيكية عمى السدتػػ العالسي .

 بعيجة - ديسقخاشية إدارة وتسكغ 2<<0 عام بانتخابات كميشتػن  بيل فػز إن   
 في الحكع مقاليج عمى الديصخة مغ – الججد السحافطيغ وتػجيات أفكار عغ

 صشع مخاكد عغ واالبتعاد االندواء عمى الججد السحافطيغ اجبخ األبيس البيت
 ثسان لحػالي استسخت الشفي بسخحمة تكػن  ما أشبو مخحمة في ليجخمػا ، القخار

 األب بػش جػرج ومعيع الججد السحافطػن  وكان.  2111 – 2<<0 سشػات
 فتخة مغ وحخميع خحليع قج األمخيكي الذعب بان يذعخون  اآلخخيغ إدارتو وأركان
 يكغ لع باالنتخابات كميشتػن  فػز أن ويعتبخون  ، يدتحقػنيا كانػا ثانية رئاسية

 والتقميل ، تصػيقو عمى العسل يجب عخضي حادث بسثابة ىػ بل مدتحقا فػزا
 في لو نياية ووضع ، اإلمكان قجر األمخيكية الييسشة إستخاتيجية عمى أضخاره مغ

 عمى سشػات ألثسان فتخة خبلل الججد السحافطػن  ركد لحلظ.  مسكغ وقت اقخب
 ، كميشتػن  بعج ما لفتخة واالستخاتيجيات الخصط وضع:  سياأى أىجاف عجة

 جدئي بذكل األب وبػش أساسي بذكل ريغان إدارة خبلل انجازه تع لسا والسكسمة
 ، تػجياتيع يخجم الحؼ بالذكل كميشتػن  إدارة سياسة في التأثيخ ومحاولة ،
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 تقػيسو  األبيس البيت عمى والديصخة الحكع مقاليج استعادة اجل مغ والدعي
 ، األمخيكي الشاخب نطخ في صػرتيا وتذػيو كميشتػن  إلدارة الذعبي الخصيج
 . نجاحيا في عمييا ارتكدت التي األسذ وزعدعة
ومغ أجل تحقيق ىحه األىجاف سعػا إلى تعديد وتقػية عبلقاتيع مع    

مختمف األشخاف ذات الػزن والتأثيخ في الجاخل األمخيكي كالتيار اليسيشي 
 ليا التي تمظت الجيشية الستذجدة وأصحاب وجساعات السرالح وبخاصة والجساعا
 بأسعار عميو والحرػل الشفط إلى اآلمغ بالػصػل مباشخ بذكل مختبصة مرالح
 وجيسذ ، األب بػش جػرج ومشيع الشفط صشاعة أقصاب تزع والتي ، معقػلة

 بيغ ما وثيقة عبلقة ىشاك أن يعتقجون  كانػا الحيغ تذيشي، ديظ وريتذارد ، بيكخ
 إنتاجو في والتحكع الشفط عمى الديصخة بيغ وما األمخيكي اإلمبخاشػرؼ  السذخوع
 السفخغة بالحمقة تكػن  ما أشبو أصبحت العبلقة ىحه أن ويخون  ، وأسعاره

 الحمع وتحقيق ، اإلمبخاشػرؼ  الحمع لتحقيق أساسي شخط الشفط عمى فالديصخة
 . ( 02)  الحيػية السادة ىحه عمى خةالديص مغ مديج إلى سيؤدؼ اإلمبخاشػرؼ 

 السحافطيغ عبلقات وتقػية تػثيق تع الحؼ اآلخخ الصخف أو الجساعة أما   
 سياسية ىيئة وىػ نيػيػرك في الخارجية الدياسة بسجمذ يعخف ما فيػ بو الججد

 في واإلعبلمية والتجارية السالية السرالح مسثمي واىع اكبخ ويجعسيا يدانجىا
 ، األمخيكي االحتياشي والبشظ ، روكفمخ عائمة مثل األمخيكية ستحجةال الػاليات

 ىشخؼ  مشيع استخاتيجييغ باحثيغ وتزع ، نيػيػرك في السالية األوراق وسػق 
 Zbigniew)  بخيجشدكي غيشيػوزب ،(  Henry Kissinger)  كيدشجخ

Brzezinski )  (07 ) ، وولفػيتد بػل فييا عسل كسا  (Paul Wolfowitz  )، 
 Richard) بيخل وريتذارد ،(   Condoleezza Rice) رايذ وكػنجاليدا
Perle  )  (04 )  .الدبل أىع وتحميل دراسة عمى يخكد السجمذ ىحا وكان 
 . عالسيا األمخيكي التفخد بزسان الكفيمة والػسائل



 
 

  [88]  فارس تركي محسهدد.                         مذروع القرن األمريكي الجديد               

 التشديق إلى األشخاف ىحه دفع واألىجاف الخؤػ  في التقارب ىحا إن   
 أفكار وإنزاج بمػرة بيجف مذتخكة واجتساعات تنقاشا في والجخػل

 ستخمف التي القادمة الجسيػرية لئلدارة عسل دليل بسثابة تكػن  واستخاتيجيات
 إدارة حكع فتخة خبلل واالجتساعات الشقاشات ىحه استسخت وقج.  كميشتػن  إدارة

 بيكخ جيسذ أنذأه الحؼ(  البتخول استخاتيجيات)  مخكد مغ واتخحت ، كميشتػن 
 ثع ، ليا مقخا(  Texas)  تكداس والية عاصسة(  Houston)  ىيػستغ في

 Maine)  مايغ والية في األب بػش لجػرج الريفي البيت إلى ذلظ بعج انتقمت
 كل   إعجادىا في شارك اإلمبخاشػرؼ  لمسذخوع أولية مدػدة وضع تع الشياية وفي( 

 ودوغبلس وولفػيتد، وبػل ، بيخل وريتذارد رامدفيمج، ودونالج تذيشي، ديظ:  مغ
 ا  تقخيخ  لتربح السدػدة ىحه تصػرت ثع.  غيخىع وآخخيغ ارميتاج وريتذارد ، فيث
 : عمى نرت مفرمة عسل وخصة ا  نيائي
 الستحجة الػاليات رئاسة مػقع يدتعيج أن بج ال الجسيػرؼ  الحدب - 0

 . القادم الدمغ ميام مع التعامل عمى األقجر الحدب ألنو األمخيكية
 أآلن األمخيكية الستحجة الػاليات أن بعسق تجرك أن عمييا القادمة الخئاسة - 2

 ، بالشفػذ تفخد شبو أالن فمجييا ، التاريخ في غيخىا قػة ألية يتح لع فخيج وضع في
 وتخسيخ قيسيا نذخ عمى قادرة جعميا واختفاؤه الدػفيتي االتحاد انييار الن

 . القيع ىحه حساية عغ مدئػليتيا
 مغ األب بػش وإدارة ريغان إدارة فتخة في الستحجة الػاليات تسكشت - 8

 عمى لمحفاظ والسعشػية السادية اإلمكانيات واستغمت ، التاريخية بالمحطة اإلمداك
 وعجم عميو والحخص القادمة الخئاسة مع استئشافو يشبغي ما وذلظ ، المحطة تمظ

 . بو التفخيط
 عغ الجفاع في دورىا تسارس أن ياعمي القادمة الجسيػرية اإلدارة - 9

 بل ، حقيقية ضخورات تدتػجبيا ال قيػد بغيخ ليا والتسكيغ األمخيكية السرالح
 دون  األمخيكية السرالح تػصيف وحجىا ليا يحق القادمة األمخيكية اإلدارة إن
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 بالتعاون  سػاء أىجافيا بتحقيق والسباشخة السبادرة زمام اخح وعمييا ، لغيخىا اعتبار
 . بجونيا أو الستحجة األمع مع لتشديقوا

 تتذاور أن ليا يسكغ الحالية لسدئػليتيا مسارستيا في الستحجة الػاليات - :
 الترخف بحق لشفديا تحتفع أن عمى ، األخخػ  والقػػ  األشخاف مغ غيخىا مع

 .ضخوريا ذلظ وججت إذا مشفخدة
 حذج وخبلل مغ يسكغ الحؼ الذعار ىػ اإلرىاب لخصخ الترجؼ إن - ;
 الكل الن عالسي حذج تحقيق عمى قادرا زال ما الذعار فيحا ، الكبخػ  القػػ 

 ىحا في بالقيادة مكمفة غيخىا قبل الستحجة والػاليات.  اإلرىاب لخصخ معخض
 الجفاع حق جانب إلى – ليا يػفخ وذلظ لزخباتو تعخضا األكثخ ألنيا السجال

العالسي  القيادؼ دورىا مذخوعية إلى يزاف أخبلقيا مبخرا – الشفذ عغ السذخوع
 (05 ) .  

ومسا ىػ ججيخ بالسبلحطة ىشا أن الكثيخ مغ ىحه األفكار ستتكخر    
بححافيخىا في السحكخة التي حسمت عشػان ) إعادة بشاء القجرات الجفاعية ( التي 

 كسا سشػضح الحقا  . 2111أصجرىا مذخوع القخن األمخيكي عام 
 بل كميشتػن  إدارة بعج ما لسخحمة بالتخصيط جدالج السحافطػن  يكتف لع    

 نذخ خبلل مغ سػاء اإلدارة لتمظ الخارجية الدياسة في التأثيخ إلى أيزا سعػا
بيجف انتقاد أداء وسياسة  والسجبلت الرحف في والكتابة والجراسات البحػث

وتػجيات إدارة كميشتػن ، كسا قامػا بتأسيذ عجد مغ جساعات الزغط ومخاكد 
 األمخيكي السجمذ( ، و  Empower Americaوالخأؼ مثل تسكيغ أمخيكا ) الفكخ

  The American council of trustee and alumni)  والخخيجيغ لؤلمشاء
، والخصػة األىع في ىحا السجال تأسيذ  ( 07)  ( Shalem)  مخكد، و  ( 06)  (

 مذخوع القخن األمخيكي الججيج .
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  السؤسدهن  : ثانياً 
  ><<0 عام يػنيػ/  حديخان في الججيج األمخيكي القخن  مذخوع سيذتأ تع    

 Robert)  كاغان روبخت( و  William Kristol)  كخيدتػل وليام قبل مغ
Kagan  )، األمخيكي السذخوع معيج بشاية في الخامذ الصابق مغ واتخح 

 أن السذخوع أعمغ البجاية ومشح.  ( 08)  لو مقخا   واششصغ العاصسة في الكائشة
 ألمخيكا مفيجة األمخيكية الخيادة"  ألن"  العالسية األمخيكية الخيادة تعديد"  ىجفو

 )  ( Harry Bradley Foundation)  بخادلي ىارؼ  مؤسدة وكانت.  ولمعالع

 حػالي إلى وصل ا  مالي ا  دعس لو قجمت إذ لمسذخوع والسسػليغ الجاعسيغ أىع مغ (
. وقبل أن نتكمع  ( 09)  2110 – ><<0 األعػام خبلل دوالر مميػن (  =,0) 

عغ نذاشات السذخوع وتػجياتو ال بج أن نمقي الزػء عمى أىع الذخريات التي 
 أسيست في تأسيدو وإدارتو .

في مجيشة نيػيػرك ، أبػه  2:<0وليام كخيدتػل عام  ولج:  وليام كريدتهل
دي حخكة ( الحؼ يعج واحج مغ أىع مؤس Irving Kristolىػ إرفشج كخيدتػل )

)  ىيسمفارب جيختخود ىي، وأمو  ( 21) السحافطيغ الججد واألب الخوحي ليا 
Gertrude Himmelfarb  )السحافطيغ تيار في البارزة العشاصخ مغ تعج التي 

درس كخيدتػل في جامعة بشدمفانيا وجامعة ىارفارد وكان زميبل   . الججد
التاريخ ( . وقج حرل عمى لفخانديذ فػكػياما صاحب الكتاب السعخوف ) نياية 

 Harvey) ماندفيمج يارفيالجكتػراه في العمػم الدياسية وكان تمسيحا  ل
Mansfield )  ( الحؼ كان مغ األتباع السعخوفيغ لمسفكخ ليػ شتخاوسLeo 

Strauss  الحؼ كان آلرائو وأفكاره أثخ كبيخ في السشطػمة الفكخية لحخكة )
 . ( 20) السحافطيغ الججد 

 بيشت ويميام التخبية وزيخ مػضفي كبيخ أبخزىا السشاصب مغ ا  عجد تػلى   
(William Bennett  )كػيل دان مػضفي وكبيخ ريغان، إدارة في  (Dan 

Quayle  )وعشجما كان في  األب بػش جػرج الخئيذ نائب مشرب شغل الحؼ
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ىحا السشرب كان يصمق عميو لقب ) عقل دان كػيل ( في إشارة إلى نفػذه 
 السخاكد مغ عجد عزػية كخيدتػل شغلخه الكبيخ عمى نائب الخئيذ . وتأثي

 عام انتخابات في الجسيػرؼ  الحدب ىديسة فبعج،  الزغط وجساعات البحثية
 عزػ مع بالتعاون  كخيدتػل قام الدمصة مغ االب بػش ادارة وخخوج 2<<0
 بحثي مخكد بتأسيذ(  Thomas Rhodes)  رودس تػماس الجسيػرؼ  الحدب

 Project for the Republican)  الجسيػرؼ  السدتقبل مذخوع أسع تحت
future )  (22 )  كان ىجفو دعع وتعديد حزػر الحدب الجسيػرؼ في الحياة

 Newالدياسية األمخيكية . وتػلى رئاسة مذخوع  السػاششة الججيجة ) 
citizenship project  وكحلظ رئاسة مجمذ  :211 – ><<0( مغ عام ،

 Manhattan Institute forمانياتغ لؤلبحاث الدياسية )  أمشاء مؤسدة
policy research ( وأصبح مجيخا  لسبادرة الدياسة الخارجية ، )Foreign 
policy initiative  )واحج أيزا   وىػ،  الججد لمسحافطيغ تابع بحثي مخكد وىػ 

 ،( Keep America safe)  آمشة بأمخيكا لبلحتفاظ الثبلثة السجمذ أعزاء
 Emergency Committee for)  إلسخائيل الصػارغ  لجشة مجمذ في وخجم

Israel ) وكان عزػا  في السجمذ االستذارؼ الدياسي لسخكد الدياسة العامة ،
(، وعزػ في مؤسدة  Ethics and public policy Centerواألخبلقيات )

 .(27)السذخوع األمخيكي
 Weekly Standard)  قام كخيدتػل بتأسيذ صحيفة :<<0وفي عام    

 والجسيػرؼ  الجيسقخاشي لمحدبيغ الذجيج واالنتقاد المػم تػجيو عمى دأبت التي (
 االخبارية البخامج في دائسا   ضيفا   كان كحلظ.  امخيكا عطسة قزية لخيانتيسا
 This)و  ( Good morning America)   بخنامج وبخاصة التمفديػنية

week with David Brinkley ) و(The News Hour with Jim 
Lehrer )وفي  (Fox News ) (24) . 
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 الستحجة الػاليات إلى ىاجخو  أثيشا في =:<0 عام كاغان ولج:  روبرت كاغان
 مغ وكان يال جامعة في لمتاريخ أستاذا أصبح الحؼ كاغان دونالج والجه مع

 البكالػريػس شيادة عمى كاغان روبخت حرل.  شتخاوس ليػ بأفكار الستأثخيغ
 مغ العامة الدياسة في ماجدتيخ  عمى حرل ثع ، يال جامعة مغ التاريخ في

 الستحجة الػاليات تاريخ في الجكتػراه ، وعمى ىارفارد  في الحكػمية كيشيجؼ مجرسة
 قادة مغ الكثيخون  يعتبخه.  ( 25)  واششصغ في األمخيكية الجامعة مغ األمخيكية

 ، الخارجي لمتجخل السؤيج لميبخاليبا نفدو يرف نأ يفزل لكشو الججد السحافطيغ
 . ( 26)  الػاقعي التيار الى مشتسي وأ واقعي نوبأ البعس يرفو بيشسا

 النتخابات السخشحيغ مغ لعجد الخارجية الدياسةقزايا  في كان مدتذارا     
 الدياسية الذؤون  ىيئة في عسمو خبلل مغ والجيسقخاشييغ الجسيػرييغ مغ الخئاسة

 كان 8=<0 عام في،  ( 27)  (  Foreign affairs policy board)  الخارجية
 كيسب جاك الجسيػرؼ  نيػيػرك والية لسسثل الخارجية الدياسة مدتذار كاغان

(Jack Kemp  )، وزيخ خصابات كاتب أصبح ;=<0 – 9=<0 الفتخة وخبلل 
 الخارجية وزارة في الدياسي التخصيط ىيئة في ا  وعزػ  شػلتد جػرج الخارجية

 الجاخمية االمخيكية الذؤون  مكتبفي  خجم ==<0 – ;=<0 ومشح ، يةاالمخيك
 Ronald) ريغانالخئيذ األمخيكي رونالج  دارةإ فيو  .(28) الخارجية لػزارة التابع

Reagan ) (0>=0 - 0>=> )االدارة سياسة في بقػة ا  مشخخش كاغان كان 
تذسل الجساعات السعخوفيغ بتدسية ) الكػنتخا ( والتي  نيكاراغػا متسخدؼ تجاه

يحة السعخوفة بفزيحة السشاوئة لمشطام الذيػعي في نيكاراغػا ، وكانت الفز
 =211 عام خبلل.  (29)( إحجػ نتائج تمظ الدياسةايخان كػنتخا( أو ))ايخان غيت

 لبلنتخابات الجسيػرؼ  الحدب مخشح مكيغ لجػن  الخارجية الدياسة مدتذار كان
 كاغان غادر لمخئاسة (Donald Trump) مبتخادونالج  تخشح بعج. (71)الخئاسية
السخشحة  حسمة الى وانزع ، تخامب بفاشية اسساه ما بدبب الجسيػرؼ  الحدب

 . (70)( Hillary Clinton)  كميشتػن  ىيبلرؼ الجيسقخاشية 
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 =<<0 ح عامسشعسل كاغان في عجد مغ السؤسدات والسخاكد البحثية ف   
 وفي،  العالسي لمدبلم كارنيجي ةمؤسد في قجمأ ا  باحث كان 2101 عام وحتى

 Center on) باو ور وأ الستحجة الػاليات مخكد في تعييشو تع 2101 سبتسبخ
United states and Europe  )كدميمو  - كان كسا ،(72)بخوكيشغد معيج في

. (77)الخارجية الدياسة مبادرةمخكد  في السجراء ىيئة عزػ -وليام كخيدتػل 
 نيػيػرك في ويكتب ، ستانجر ويكمي صحيفة تحخيخ في كحلظ كاغان يديعو 

 The wall street)  جػرنال ستخيت وول ،(  NewYork Times)  تايسد
Journal  )،  كػمشتخؼ مجمة و  (Commentary  )، مجمة الذؤون الجولية  و

(World Affairs )  (74 ) . 
تػلى ادارة مذخوع القخن األمخيكي روبخت كاغان ، ديفػن كخوس    

(Devon Cross  ( بخوس جاكدػن ، )Bruce Jackson  جػن بػلتػن ، )
(John Bolton ( ورانجؼ شيػنسان ، )Randy Scheunemann  . ) 

: وىي مغ العشاصخ الشاشصة في تيار السحافطيغ الججد  ديفهن كروس
معخوفة بجعسيا البلمحجود إلسخائيل وبتبشييا لفكخة فخض الييسشة األمخيكية عمى 

 Bryn Mawr) كمية مغ التاريخ في بكالػريػس عمى اصمةح.  مدتػػ العالع
College  ) (75 ) ،  الخارجية الدياسة/  الجولي األمغ دراسات في ماجدتيخو 
 Johns Hopkins) الستقجمة الجولية لمجراسات ىػبكشد جػن  كمية مغ االمخيكية

School of Advanced International Studies  ). ريتذارد مع خجمت 
 في كحلظ وانخخشت،  االبغ بػش ادارة خبلل الجفاعية الدياسة ىيئة في لبيخ 

 العالع حػل االمخيكية الخارجية الدياسة تعديد الى تيجف التي السجسػعات بعس
 اجل مغ وقزية ، ليشكػلغ شخكة باسع السعخوفة العامة العبلقات شخكة ومشيا

 االمشية لمذؤون  سيالديا والسشتجػ ،(  The case for freedom)   الحخية
 الحؼ(   policy forum for international security affairs)  الجولية

 االمشاء ىيئة عزػ،  االمخيكية الجفاع وزارة مغ والسسػل لو مقخا لشجن مغ يتخح
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(  Foreign policy research institute)  الخارجي الدياسي البحث سعيجل
 ويدمي جيسذ مثل الججد مسحافطيغل كتابات عادة يشذخ بحثي مخكد وىػ

، عسمت كحلظ في مجمذ العبلقات الخارجية ، وفي  كػىيغ واليػت بػت وماكذ
 في الجولي االمغ لذؤون  الدياسي السشتجػمخكد الدياسة األمشية ، وتػلت إدارة 

 . ( 76)  لشجن
 لمدياسات مؤيج ، سابق عدكخية مخابخات ضابط:  بروس جاكدهن 

 لجشة تأسيذ في بجوره عخف ، الججد لمسحافطيغ قػؼ  وداعع ، الستذجدة االمخيكية
 وىي(  Committee for the Liberation of Iraq)  العخاق تحخيخ

 تصالب وكانت 2110عام  سبتسبخأيمػل /  حجاثأ بعج تذكمت التي السجسػعة
 عمى لمديصخة مدتذار برفةاألمخيكية  الجفاع وزارة فيعسل  . العخاق باجتياح
 مذخوع، تػلى إدارة  بيخل وريذارد وولفػيتد تذيشي ديظ مخةإ تحت ةاالسمح

  ) ( Project on Transitional Democracies )  االنتقالية الجيسقخاشيات
PTD )الدػفيتي االتحاد دول في الجيسقخاشية االصبلحات ويذجع يجعع والحؼ 
 تيوال(  U.S. Committee on NATO)   تأسيذ في سيعأ كسا.  الدابق
 ، االمخيكي السذخوع معيج كان عزػا  في ، بتػسيع وتعديد حمف الشاتػ شالبت

 مكيغ جػن مسخشح الجسيػرؼ ل كسدتذار يزاأ خجم.  االمشية الدياسة مخكدوفي 
 .>8 لمخئاسة االنتخابية حسمتو اثشاء

 حاصل أمخيكي ودبمػماسي محامي وىػ=9<0 عام بػلتغ ولج:  جهن بهلتهن 
.  ( 78) (  Yale)  يال جامعة مغ جامعة مغ القانػن  في اه الجكتػر  شيادة عمى

 الججد السحافطيغ أعزاء أكثخ مغ ويعج الستصخفة وآرائو الستذجدة بسػاقفو اشتيخ
 فخض اجل مغ العدكخية القػة باستخجام دوما يصالب وكان إلسخائيل دعسا

 باتالعق كل وتحليل وسحق ، العالسي السدتػػ  عمى األمخيكي الييسشة مذخوع
 الستحجة الػاليات أمام آخخ خيار أؼ ىشاك ليذ انو معتبخا شخيقو تعتخض التي

 نتائج إلى سيؤدؼ الرجد ىحا في قبميا مغ تخاخٍ  أو تياون  أؼ وان ، األمخيكية
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 ىحه بػلتغ أوضح وقج األمخيكية الحيػية السرالح تيجد وخيسة وعػاقب كارثية
 Surrender is not an) خيارا ذلي االستدبلم:  كتابو في واألفكار اآلراء

option  ) (79 )  .وزارة في كسدتذار األب وبػش ريغان إدارة في بػلتغ خجم 
.  الجولي لمتصػيخ األمخيكية الػكالة وفي العجل وزارة في كحلظ وعسل الخارجية

 – :211 الستحجة األمع في األمخيكي الدفيخ مشرب شغل االبغ بػش إدارة وفي
 لمسحافطيغ التابعة والسؤسدات البحثية السخاكد مغ عجد ىإل وانتدب.  ;211

)  القػمي األمغ لذؤون  الييػدؼ والسعيج ، األمخيكي السذخوع مؤسدة مثل الججد
،  الخارجية العبلقات مجمذ مع قػية وصبلت عبلقات لجيو كانت . و ( 41

 مشياتغ ومعيج ، ( national policy forum)  الػششية الدياسة ومشتجػ
، (  Manhattan institute for policy research)  الدياسي حثلمب

 االستذارة ىيئةو  ، New Atlantic initiative)  الججيجة االشمشصي ومبادرة
 . ( 40)  وغيخىا(  National advisory board)  الػششية

: وىػ محمل وخبيخ بالدياسة الخارجية والذؤون األمشية ،  راندي شيهنسان
خجم في لجشة الذؤون الخارجية التابعة لسجمذ  8<<0 – ;=<0 خبلل األعػام

الذيػخ ، وعسل كسدتذار لمكثيخ مغ الدياسييغ والسخشحيغ ومشيع جػن مكيغ 
، والدشاتػر والسخشح لئلنتخابات الخئاسية عام 2111أثشاء حسمتو اإلنتخابية عام 

ة أصبح مدتذارا  في وزار  2110. وفي عام (Bob Doleبػب دول ) ;<<0
 Committee forبتأسيذ لجشة تحخيخ العخاق ) 2112. قام في عام الجفاع

the liberation of Iraq  وانزع الى لجشة الدياسة الجسيػرية ، كسا تػلى ، )
إدارة المجشة األمخيكية السخترة بذؤون الشاتػ . لو الكثيخ مغ السقاالت 

 . ( 42) ع والسحاضخات حػل الدياسة الخارجية وقزايا األمغ والجفا
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 السبحث الثالث : نذاط السركز في عهد بيل كميشتهن 
 أواًل : الزغط عمى اإلدارة األمريكية  

 وإدامة بجعع يتسثل مذخوع القخن األمخيكي الججيج لتأسيذ الخئيذ اليجفكان    
،  ( 47) القيادة ليحه مشافديغ أؼ ضيػر ومشع لمعالع األمخيكية القيادة وتصػيخ

لخصػات التي اتخحىا السخكد لتحقيق ىحا اليجف قيامو في الثالث وكانت أولى ا
بإصجار ونذخ ما بات يعخف بإعبلن السبادغ الحؼ وجو  ><<0مغ حديخان عام 

انتقادات قاسية لمدياسة الخارجية والجفاعية في عيج بيل كميشتػن معتبخا  أنيا 
تقج السحافطيغ سياسة ببل ىجف وغيخ متساسكة وال تستمظ رؤية واضحة . كسا ان

والتيار السحافع الحؼ عمى الخغع مغ انتقاده الدمػك الدياسي إلدارة كميشتػن إال 
أنو لع يقجم رؤية استخاتيجية لجور أمخيكا ومػقعيا في العالع ، ولع يتسكغ مغ 

ة ومخشجة لمدياسة الخارجية األمخيكية ، ونتيجة لحلظ فإن فوضع مبادغ ىاد
كل وضػح عشجما يقػل " نحغ ندعى إلى تغييخ ىحا ، إعبلن السبادغ يبيغ ىجفو ب

 نحغ ندعى إلى دعع وتعديد قيادة أمخيكا لمعالع " . 
 الستحجة الػاليات تقف نيايتو نحػ يديخ العذخيغ القخن  بيشساوأضاف :    

 ، الباردة الحخب في لبلنترار الغخب قادت إذ ، السييسشة الجولية القػة ياػصفب
 الػاليات أن ىل:  وتحجيات فخص تػاجييا أمخيكا نفا الػصف ليحا ووفقا

 عميو والبشاء الساضي العقج في انجازه تع ما لتصػيخ وترػر رؤية تستمظ الستحجة
 مبادئيا مع يتػافق بسا الججيج القخن  صياغة عمى العدم أمخيكا تستمظ ىل ، ؟

 كياألمخي القخن  مذخوع فان األسئمة ىحه عغ اإلجابة معخض وفي ؟ ومرالحيا
 يقجم ، األمخيكي التاريخ بجروس أمخيكا لتحكيخ مشو محاولة وفي ، الججيج

 : ةاآلتي التػصيات
 عمى عازميغ كشا إذا كبيخ بذكل الجفاعي اإلنفاق زيادة إلى بحاجة نحغ -0

 استعجادا العدكخية قػاتشا وتحجيث ، الحاضخ الػقت في ةالعالسي مدؤوليتشا تحسل
 . لمسدتقبل
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 ، الجيسقخاشية الجول مغ حمفائشا مع عبلقاتشا تػثيق لىإ بحاجة نحغ -2
 . ومرالحشا قيسشا تعادؼ التي لمجول والترجؼ

 . العالع في واالقترادية الدياسية الحخية نذخ إلى بحاجة نحغ -8
 وتػسيع عمى الحفاظ في ألمخيكا الفخيج الجور مدؤولية نتقبل الن بحاجة نحغ -9

 .  ومبادئشا وازدىارنا أمششا عم يتػافق الحؼ العالسي الشطام
لقج وقع عمى ىحا اإلعبلن عجد كبيخ مغ الذخريات سػاء مغ تيار    

 ، بػدىػريتد نػرمانالسحافطيغ الججد أو مغ التيارات السحافطة األخخػ ومشيع : 
 ديظ ريتذارد ، رامدفيمج دونالج ، كاغان روبخت ، كخيدتػل وليام ، ديكتخ ميغ

 فخانظ ، فػكػياما فخانديذ ، بيشيت وليع ، أبخامد اليػت ، دوولفػيت بػل،  تذيشي
 وآخخيغ، جيب بػش ،  ،  كاغان دونالج ، ليبي لػيذ ، كػىيغ اليػت ، جافشي
 .   ( 44)  غيخىع

كان العخاق مغ أىع القزايا التي ركد عمييا مذخوع القخن األمخيكي الججيج إذ    
مميا مع السمف العخاقي تتدع بالزعف اعتبخ أن سياسة إدارة كميشتػن وشخيقة تعا

والتفكظ األمخ الحؼ يذكل خصخا عمى السرالح األمخيكية بذكل عام ، وييجد 
بزياع الفخصة التاريخية الستاحة لمػاليات الستحجة األمخيكية لكي تفخض ىيسشتيا 
السصمقة عمى العالع ، لحلظ دأب أعزاء السذخوع عمى السصالبة باتخاذ سياسة 

اه العخاق وتبشي فكخة اإلشاحة بالشطام العخاقي ليكػن ذلظ بسثابة تجشيغ متذجدة تج
لسذخوع الييسشة األمخيكية ، وخصػة أولى باتجاه جعل القخن الحادؼ والعذخيغ 

 قخنا  أمخيكيا  بامتياز وعمى كافة السدتػيات العدكخية واالقترادية والفكخية .
 أعزاء وج و =<<0 عام يشايخ/  الثاني كانػن  مغ والعذخيغ الدادس وفي      

 حػل كميشتػن  بيل الخئيذ إلى مباشخا   خصابا   الججيج األمخيكي القخن  مذخوع
 مقتشعيغ ألنشا لظ نكتب نحغ: "  ( 45)  فيو جاء العخاق تجاه األمخيكية الدياسة

 نػاجو ربسا قخيبا وانشا ، ناجحة غيخ العخاق تجاه الحالية االمخيكية الدياسة بان
 الباردة الحخب نياية مشح عخفشاه ما كل مغ خصػرة اكثخ االوسط الذخق  في تيجيجا
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 الفخصة يكػن  أن يسكغ(  االتحاد حالة)  حػل القادم خصابظ أن نطغ ونحغ ،
 أن ونأمل ، أمخيكيا قخنا الججيج القخن  يكػن  أن عمى أمخيكا عدم إلضيار السبلئسة

 الستحجة الػاليات مرالح ميغبتأ الكفيمة إستخاتيجيتظ تعمغ لكي الفخصة ىحه تشتيد
 جيػد كل تزع أن باإلدارة نييب إنشا.  العالع في وحمفائيا وأصجقائيا األمخيكية

 الػاليات سيصخة لتأكيج والعدكخية واالقترادية والدياسية الجبمػماسية األمة
 بالكامل نجعسظ ونحغ ، العخاقي بالشطام اإلشاحة تزسغ أولى بخصػة الستحجة

 . والرعب الزخورؼ  خيارال ىحا في
 الساضية القميمة الذيػر خبلل تتآكل بجأت حديغ صجام إحتػاء سياسة إن      
 في حمفائشا عمى االعتساد ندتصيع نعج لع فإنشا االخيخة االحجاث أضيخت وكسا ،

 عسل يعخقل عشجما صجام محاسبة أو العقػبات بشطام لبلستسخار الخميج حخب
 عجم ضسان عمى قجرتشا فإن لحلظ ونتيجة.  مشيع يخبيت او الجولييغ السفتذيغ

 تع اذا وحتى.  كبيخ بذكل تخاجعت الذامل الجمار أسمحة إنتاج عمى صجام قجرة
 صعػبة أثبتت التجخبة فإن – حاليا السدتبعج االمخ – السفتذيغ عسل استئشاف

 الفتخة إن . العخاقية والبيػلػجية الكيسياوية االسمحة إنتاج مخاقبة استحالة وربسا
 والسػاقع السعامل مغ الكثيخ إلى الجخػل عغ السفتذػن  خبلليا عجد التي الصػيمة
 في فإنشا لحلظ وكشتيجة.  حديغ صجام أسخار كذف عغ عجدىع تؤكج العخاقية

 أو يستمظ العخاق كػن  حقيقة مغ التأكج عمى قادريغ غيخ سشكػن  القخيب السدتقبل
 . االسمحة تمظ مثل يستمظ ال
 الذخق  في خصيخ استقخار عجم حرػل إلى سيؤدؼ ىحا اليقيغ عجم إن      

 الػسائل امتمظ إذا حديغ صجام أن نزيف أن القػل نافمة ومغ ، بخمتو االوسط
 استسخيشا اذا مؤكج بذكل سيفعمو ما وىػ – الذامل الجمار اسمحة إلشبلق
 أصجقائشا غوأم ، السشصقة في العدكخية قػاتشا أمغ فإن – الحالية بدياستشا
 الشفط امجادات مغ كبيخ جدء وأمغ ، الحجيثة العخبية والجول اسخائيل مثل وحمفائشا
 يعتسج العالع أمغ فإن الخئيذ سيادة أعمشت وكسا.  خصخ في ستكػن  ، العالسية

 .  التيجيج ىحا مع تعاممشا كيفية عمى كبيخ بذكل
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 حديغ صجام تعاون  وعمى اشخكائش التدام عمى السعتسجة الحالية سياستشا إن      
 إن. يػاجيشا الحؼ التيجيج بحجع قياسا خصيخ بذكل فعالة غيخ سياسة

 إمكانية عمى تقزي التي االستخاتيجية تمظ ىي السقبػلة الػحيجة االستخاتيجية
 ال وىحا ،...الذامل الجمار اسمحة باستخجام التيجيج أو استخجام عمى العخاق
 يكػن  أن يجب ما وىػ.  الدمصة مغ نطاموو  حديغ صجام بإزاحة إال يتحقق
 . االمخيكية الخارجية الدياسة ىجف

 استخاتيجية لتبشي ادارتظ تػجو وان اليجف ىحا تبشي عمى نحثظ نحغ      
 وسياسية دبمػماسية جيػد بحل سيتصمب وىحا ، الدمصة عغ صجام نطام إلزاحة

 ، الدياسة ىحه مثل ةوخصػر  صعػبة تساما نجرك أنشا مغ الخغع وعمى.  وعدكخية
 ان نعتقج نحغ.  اكبخ ستكػن  تشفيحىا عجم عغ الشاجسة السخاشخ أن نعتقج انشا إال

 الخصػات التخاذ الربلحية تسمظ الستحجة االمع لقخارات ووفقا الستحجة الػاليات
.  الخميج في الحيػية مرالحشا لحساية العدكخية الخصػات بزسشيا الزخورية

 عمى الخاشئ باإلصخار مكبمة تبقى ان تدتصيع ال خيكاام فإن حال اية وعمى
 . الستحجة لؤلمع التابع االمغ مجمذ في االجساع تػافخ ضخورة

 تيجيجال عمى بالقزاء اآلن قست وإذا ، بحدع تترخف ان نحثظ نحغ      
 تقػم بحلظ فإنظ الذامل الجمار بأسمحة والستسثل الستحجة الػاليات ضج السػجو

 نحغ بسا قبمشا إذا أما.  لمببلد االساسية القػمية االمشية لسرالحا عمى بالحفاظ
.  الخصخ دائخة في ومدتقبمشا مرالحشا نزع فإنشا لمخؤية وغياب ضعف مغ عميو

وليع كخيدتػل ، روبخت كاغان ،  الخصاب ىحا عمى السػقعيغ بيغ مغ وكان. " 
 ، ابخامد اليػت ، يشيتذ ديظ ، رامدفيمج دونالج ، وولفػيتد بػل ، بيخل ريتذارد

  . وغيخىع وولدي جيسذ ، ، ارميتاج ريتذارد ، فػكػياما فخانديذ ، بػلتػن  جػن 
 تجاه متذجدة سياسة اتخاذ بيغ فيو مبالغ بذكل ربط الخصاب ىحا إن      

 الحادؼ القخن  جعل إلى الخامية األمخيكية اإلستخاتيجية عغ اإلعبلن وبيغ العخاق
 اإلستخاتيجية لتمظ تجشيشا الستذجدة الدياسة ىحه واعتبار ، اأمخيكي قخنا والعذخيغ

 عدكخية قػة يستمظ يكغ لع الفتخة تمظ في العخاق الن االستغخاب إلى يجعػ ما وىػ
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 ولع ، األمخيكية الستحجة الػاليات مرالح عمى خصخا تذكل أن يسكغ اقترادية أو
 انصبلقا تجاىو متذجدة سياسة اتخاذ يعتبخ الن يؤىمو الحؼ بالحجع يكغ

 يسكغ الخبط ىحا أن إال.  الججيج األمخيكي القخن  ومذخوع الييسشة الستخاتيجية
 لمسحافطيغ الفكخية السشطػمة ضػء في إليو الشطخ تع ما إذا أوضح بذكل فيسو
 االقترادية أو العدكخية لقػتيع وفقا األعجاء خصخ تقي ع تكغ لع التي الججد

 ، عمييا بشاء   سياستيع ويخسسػن  بيا يؤمشػن  التي لؤلفكار وفقا أيزا بل ، فحدب
 القزاء فيجب وججت ما وإذا مشطػمتيع غيخ أخخػ  فكخية لسشطػمة مجال ال إذ

 . السباشخة العدكخية القػة باستخجام مشيا والتخمز عمييا
فزبل  عغ ىحه الخسالة أرسل أعزاء مذخوع القخن االمخيكي رسالة مفتػحة       

 مع التعامل في متذجدة خارجية سياسة تبشي عمى تحثويشتػن ثانية لمخئيذ كم
 العدكخية لمقػة السباشخ االستخجام في التخدد وعجم ، السختمفة الجولية القزايا
 والسبادغ القيع ونذخ وتعديد ، األمخيكية الستحجة الػاليات مرالح لتاميغ

 قام =<<0 امع مايػ/  أيار شيخ وفي.  ( 46)  العالع أصقاع كل في األمخيكية
 زعيع غيشعخيتر نيػت مغ كلٍ  إلى ةمفتػح رسالة بتػجيو السذخوع أعزاء

(  Trent Lott)  لػت وتخنت ، آنحاك الشػاب مجمذ في الجسيػرية األغمبية
 انتقاد الخسالة ىحه تزسشت وقج.  الذيػخ مجمذ في الجسيػرية األغمبية زعيع

 مع التعامل في التام بالعجد إياىا سةمتي العخاق تجاه كميشتػن  إدارة لدياسة الذعا  
 مغ الكػنغخس عمى الزغط ولػت غيشعخيتر مغ شمبيا عغ فزبل ، السمف ىحا

 األوسط الذخق  مشصقة في قػؼ  أمخيكي عدكخؼ  حزػر وإدامة وتعديد دعع اجل
 السرالح لحساية القػة الستخجام واالستعجاد ، خاصة العخبي الخميج ومشصقة عامة

 . ( 47)  السشصقة ظتم في األمخيكية
أؼ بعج اربعة ايام فقط مغ  =<<0وفي الثبلثيغ مغ كانػن الثاني / يشايخ عام    

الخسالة السفتػحة لمخئيذ كميشتػن كتب كخيدتػل وكاغان مقاال  في الشيػيػرك 
تايسد جاء بعشػان " قرف العخاق ليذ كافيا  " أكجوا فيو أن القرف الجػؼ 
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العقػبات والزغػط الجبمػماسية والعدكخية  وتػجيو ضخبات لمعخاق ونطام
واالقترادية لغ تججؼ نفعا  وإن الصخيقة الػحيجة لحساية أمخيكا وحمفائيا مغ 
اسمحة الجمار الذامل العخاقية ىي إزاحة نطام صجام حديغ عغ الدمصة مغ 

. وبعج أقل مغ شيخ تع  ( 48) خبلل استخجام القػة والتجخل العدكخؼ السباشخ 
آخخ مغ قبل كخيدتػل وكاغان في الػاششصغ بػست انتقجا فيو سمػك  نذخ مقال

كل مغ الػاليات الستحجة االمخيكية  واالمع الستحجة تجاه العخاق وأكجا عمى أن 
مثل ىحا الدمػك الزعيف واالستخضائي والسيادن لغ يؤدؼ إال إلى السديج مغ 

الع تحت رحسة أسمحة التعشت والسعانجة مغ قبل الشطام العخاقي ، وأنو يزع الع
الجمار الذامل العخاقية . وشالبا بأن تستمظ القيادة األمخيكية اإلرادة عمى استخجام 
القػات العدكخية األمخيكية البخية والجػية لتغييخ نطام الحكع في العخاق ألن ىحا 

 . ( 49) ىػ الحل الػحيج إلنياء خصخ الجانب العخاقي بحدب زعسيسا 
 اجتساع بتختيب مذخوع القخن األمخيكي قام =<<0 عامو أؼ العام ذات في       
 في القػمي مغاأل ومدتذارمغ جية  بيخل وريتذارد وولفػيتد رامدفيمج بيغ ما
 لجععمغ جيٍة أخخػ (  Sandy Berger)  بيخغخ سانجؼ كميشتػن بيل  دارةإ

 يامق بزخورة اإلجتساع أوصى وقج ، ليا والتخويج الخارجي التجخل فكخة وتعديد
حتى  =<<0ولع يشتوِّ عام  . (51)الدمصة عغ العخاقي الشطام بإزاحة كميشتػن  إدارة

 إعجاده وتػلى شخحو الحؼ القانػن  ىحا ،(أصجر الكػنغخس )قانػن تحخيخ العخاق
 السصالبة أبخزىا فقخات عجة وتزسغ الججيج، األمخيكي القخن  مذخوع وصياغتو

 اجل مغ واإلعبلمية والسادية العدكخية اإلمكانيات وتػفيخ الخصط بػضع
/  األول تذخيغ مغ والثبلثيغ الحادؼ في، و (50)الدابق العخاقي بالشطام اإلشاحة

 .  ( 52) قام الخئيذ كميشتػن بالسرادقة عميو  =<<0 أكتػبخ
 يحسل كتابا 2111 عام في الججيج األمخيكي القخن  مذخوع اصجر كحلظ   

 والجفاعية الخارجية الدياسة في ةواألزم الفخصة:  الخاىشة األخصار عشػان
 Present Dangers: Crisis and opportunity in American) األمخيكية
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foreign and defense policy)، وروبخت كخيدتػل ويميام بتحخيخه وقام 
 أمخيكية إستخاتيجية وصياغة رسع محاولة ىػ لمكتاب الخئيذ واليجف.  كاغان

 متعجدة فرػل عمى اشتسل إذ ، الجولية زاياالق مختمف مع لمتعامل متكاممة
 بػل مثل واألكاديسييغ االستخاتيجييغ كبار مغ الججد السحافطيغ مغ عجد كتبيا

 بيتخ ، بيشيت ويميام ، كاغان دونالج ، ابخامد اليػت ، بيخل ريتذارد وولفػيتد،
 التي لتمظ وتكخار إعادة ىي الكتاب ىحا في وردت التي األفكار إن.  رودمان
 كافة اتخاذ ضخورة عمى ركدت إذ ، الجفاعية القجرات بشاء إعادة تقخيخ تزسشيا
 قابل غيخ أوحج قصب الستحجة الػاليات بقاء بزسان الكفيمة والدبل الػسائل
 ، األمخيكية الييسشة تتحجػ أو تشافذ قج عالسية قػة أية صعػد ومشع ، لمتحجؼ

 العالسية األىجاف تحقيق في اعميي االعتساد يسكغ عدكخية قػة وتصػيخ وبشاء
 الجفاع نطام وبشاء ، التدمح مغ الحج التدامات عغ والتخمي ، الستحجة لمػاليات

 لمقبػل عمييا الزغط وعجم واقتراديا عدكخيا(  إسخائيل)  ودعع ، الراروخي
 السعادية والحكػمات باألنطسة واإلشاحة ، الدبلم مقابل األرض بريغة

 . ( 57)  األمخيكية لمتػجيات
 إعادة بشاء القدرات الدفاعية األمريكية :ثانيًا : 

 رسعلقج استسخ أعزاء مذخوع القخن األمخيكي بسحاوالتيع الخامية إلى    
 عأىجافي مع تتبلءم األمخيكية الستحجة لمػاليات ججيجة إستخاتيجية وصياغة
/  أيمػل في ع ، ومغ أىع الخصػات التي اتخحوىا بيحا الذأن ىي قياميعوتػجياتي

 الجفاعية القجرات بشاء إعادة:  عشػان حسل تقخيخ بإصجار 2111 عام سبتسبخ
 Rebuilding)   ججيج لقخن  البلزمة والسػارد والقػات اإلستخاتيجية ، األمخيكية

America's defenses , Strategy , forces and resources for a 
new century  ) (54 ) ، ألفكار حخفية تخجسة بسثابة التقخيخ ىحا اعتبار ويسكغ 

 والدة إلعبلن شخيق خارشة كػنو يعج   لع إذ ، الججد السحافطيغ وشخوحات وآراء
 ىحا عسميع بان التقخيخ واضعػ يعتخف البجاية فسشح.  األمخيكية اإلمبخاشػرية وقيام
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 اجل مغ األمخيكية الستحجة الػاليات تدعى أن بزخورة الخاسخ اعتقادىع مغ يشبع
 الػقت في أنيا وبخاصة ، وتعديدىا العالسية وىيسشيا سيصختيا عمى الحفاظ

 بعجة تتسثل مدبػقة غيخ واستخاتيجية تاريخية فخصة ضل في تعير الحاضخ
 أقػياء حمفاء لجييا ، تتحجاىا إن تدتصيع عالسية قػة وجػد عجم:  أبخزىا أشياء

 فتخة أشػل يذيج ادىااقتر ، العالع أرجاء كل في حكع كشطام الجيسقخاشية ويتبشػن 
 مغ متبشاة والدياسية االقترادية وقيسيا ومبادئيا ، تاريخيا عبخ وازدىار نسػ

 بالحفاظ يتسثل القادم القخن  يصخحو الحؼ التحجؼ فان لحلظ.  العالع شعػب اغمب
 الػاليات تقػم أن بجون  يتع لغ وىحا ، وتصػيخه وتجعيسو القائع الػضع عمى

 ميام بأربع القيام مدؤولية تحسل عمى وقادرة كفػءة كخيةعد قػة بتصػيخ الستحجة
 : أساسية

 . األمخيكية األرض عغ الجفاع -0
 الحخوب مغ عجد في الحاسع الشرخ وتحقيق القتال خػض عمى القجرة-2

 . الستدامشة الخئيدية
 والعسل ، السزصخبة واألقاليع السشاشق في والشطام األمغ حفع بػاجبات القيام -8

 . فييا األمشي السشاخ ديغتح عمى
 الثػرة استغبلل خبلل مغ األمخيكية السدمحة القػات في تحػالت إحجاث -9

 . العدكخؼ  القصاع شيجىا التي والتكشػلػجية العمسية
 والسخررات القػة تػفيخ ضخورة عمى التقخيخ ركد السيام ىحه تشفيح اجل ومغ

 : اآلتي تحقيق لزسان الكافية السالية
 الشػوؼ  الخدع قجرة عمى السبشي الشػوؼ  االستخاتيجي التفػق  عمى الحفاظ -0

 إلى الػصػل عمى القجرة ذلظ في بسا ، العالع مدتػػ  عمى الستحجة لمػاليات
 . السدتقبل في تشذأ قج التي أو الحالية التيجيج مرادر جسيع

 واألىجاف الستصمبات مع يتشاسب الشػوية األسمحة مغ ججيج جيل تصػيخ -2
 .الججيجة خيةالعدك
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(  ;,0 – 0,9)  حػالي إلى لترل األمخيكية السدمحة القػات عجد زيادة -8
 . فخد مميػن 

 الحقائق ضػء في العالع مدتػػ  عمى العدكخية القػات تػزيع إعادة -9
 بإعادة وذلظ ، والعذخيغ الحادؼ القخن  يصخحيا التي الججيجة اإلستخاتيجية

 نسط وتغييخ ، أسيا شخق  وجشػب باأور  شخق  جشػب في القػات تمظ تسػضع
 في الستدايجة اإلستخاتيجية التحجيات مع يتشاسب الحؼ بالذكل البحخؼ  االنتذار

 .  أسيا شخق 
-F الصائخة مذخوع في واالستسخار انتقائية، برػرة السدمحة القػات تحجيث -:

 توالسخكبا ، اليميكػبتخ وشائخات والغػاصات، الشقل شائخات أعجاد وزيادة ،22
 . حجيثة وشائخات بأسمحة البحخية قػات وتدويج ، العدكخية

 إلى كثيخا   تزيف لغ أنيا اكتذاف حالة في السكمفة التدميح مذاريع إلغاء -;
 .القتالية السدمحة القػات قجرات

 ، األمخيكية األراضي عغ لمجفاع دفاعية صاروخية أنطسة ونذخ تصػيخ ->
 عمى الستحجة الػاليات قجرة ولتأميغ ، مخيكيةاأل الستحجة الػاليات حمفاء وحساية
 . العالسية ىيسشتيا اضيار

 فخض ميستيا تكػن  أمخيكية فزاء قػات إنذاء اجل مغ الصخيق تسييج -=
 .  الفزاء عمى الديصخة

 التفػق  ضسان اجل مغ العدكخؼ  القصاع في وبخاصة العمسية الثػرة استغبلل -<
 عمى تغييخات إجخاء خبلل مغ وذلظ.  يلالصػ  السجػ عمى األمخيكية والييسشة

 جحرية تحديشات وإدخال ، الستقجمة العمسية التقشيات واستخجام األسمحة أنطسة
 .  العدكخية القجرات عمى
 إجسالي مغ(  =,8 – :,8)  بيغ ما تتخاوح بشدبة الجفاعي اإلنفاق زيادة -01

 وزارة ميدانية عمى دوالر مميار(  21 – :0)  حػالي إضافة أؼ ، القػمي الشاتج
 . سشػيا الجفاع

 . البالدتية الرػاريخ حطخ بسعاىجة كميشتػن  إدارة ارتباط إنياء -00
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 ليا يدسح أن يشبغي ال ، مذابية دولة وأؼ وإيخان والعخاق الذسالية كػريا -02
 . األمخيكي الجاخل تيجيج أو األمخيكية الدعامة بتقػيس

تي تزسشتيا ىحه الػثيقة مذابية إلى حٍج إن الخؤػ والصخوحات واألفكار ال   
التي أصجرتيا  ( 55) كبيخ لتمظ التي وردت في وثيقة ) تػجيو التخصيط الجفاعي ( 

. لقج تع  2<<0وزارة الجفاع األمخيكية في الثامغ عذخ مغ شباط / فبخايخ عام 
ػن إعجاد ىحه الػثيقة مغ قبل عشاصخ السحافطيغ الججد وحمفائيع الحيغ كانػا يتػل

مشاصب ميسة في وزارة الجفاع في تمظ الفتخة ومشيع وزيخ الجفاع حيشيا ديظ 
تذيشي ، ومداعج وزيخ الجفاع وولفػيتد لمذؤون االستخاتيجية ، ونائب وولفػيتد 
لػيذ ليبي ، وزالساؼ خميل زاد نائب مداعج وزيخ الجفاع لمتخصيط الدياسي ، 

مذخوع القخن األمخيكي الججيج .  وىؤالء جسيعا  قج أصبحػا أعزاء فيسا بعج في
غصت ىحه الػثيقة مختمف أنحاء العالع وكان ىجفيا تأميغ وتعديد مرالح  وقج

الػاليات الستحجة األمخيكية وفقا  لمصخيقة التي يؤمغ بيا السحافطػن الججد 
 تيجف ججيجة عدكخية وسياسة عقيجة تبشي ضخورة عمى ركدتوحمفاؤىع ، لحلظ 

 أو مشافديغ أؼ ضيػر ومشع ، السصمقة األمخيكية الديادة تصػيخو  وإدامة إبقاء إلى
 الػقائية الزخبات واستخجام ، األقل عمى السشطػر السدتقبل في متحجيغ

 الػاليات أعجاء مغ ترجر قج عجائية تػجيات أية عمى لمقزاءواإلستباقية 
 لػ حتى األىجاف ىحه تحقيق سبيل في القػة تدتخجم أن وعمييا  ، الستحجة

، وأن تخكد عمى زيادة اإلنفاق الجفاعي  مشفخد بذكل استخجاميا إلى اضصخت
وزيادة عجيج القػات األمخيكية وتصػيخ وتػسيع تخسانة األسمحة ، كسا شالبت 
بتعديد وتقػية حمف الشاتػ والعسل عمى تػسيعو وجعمو األداة الخئيدية لحفع 

عالسي ، وإضافة أعزاء ججد األمغ سػاء في القارة األوربية أو عمى السدتػػ ال
 إلى األفكار ىحه بعس تدخب أدػ وقج.  إليو وبخاصة مغ دول أوربا الذخقية

 ديظ الجفاع وزيخ األبيس البيت فأمخ كبيخ ججل إثارة إلى األمخيكية الرحف
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 األفكار ىحه استبعاد تع الججيجة السدػدة وفي ، صياغتيا بإعادة تذيشي
 . ( 56)  الستذجدة والصخوحات

( 08( ال تتجاوز )تػجيو التخصيط الجفاعيوعمى الخغع مغ أن وثيقة )   
( صفحة 1<( حػالي )بشاء القجرات الجفاعية األمخيكيةصفحة بيشسا وثيقة )إعادة 

واإلختبلفات  الػثيقتيغ في متذابية العخيزة والخصػط األساسية األفكار نإال أ
 تؤكجان عمى :ال تتجاوز بعس التفاصيل التػضيحية ، فالػثيقتان 

العسل عمى ضسان عجم ضيػر أية قػة مشافدة عمى السدتػػ العالسي ، أو  – 0
أية قػة يسكشيا أن تتحجػ الػضع الفخيج والسييسغ لمػاليات الستحجة ، أو تمحق 

 الزخر بسرالحيا .
ضخورة دعع وتعديد القػات العدكخية األمخيكية بالذكل الحؼ يتفق مع  – 2

 ا الجولة األقػػ في العالع .بػصفيعاتق الػاليات الستحجة  السيام السمقاة عمى
عجم التخدد في استخجام القػة العدكخية مغ أجل تحقيق أىجاف الػاليات  – 8

الستحجة األمخيكية وحساية مرالحيا وتأكيج ىيسشتيا العالسية ، حتى لػ اضصخت 
 إلى استخجاميا بذكل مشفخد .

 بػصفوزيادة اإلىتسام بو والعسل عمى تػسيعو السشاداة بتقػية حمف الشاتػ و  – 9
 الحراع الزاربة لمػاليات الستحجة وواحج مغ أىع ركائد سصػتيا العالسية .

الػثيقتان حاولتا أن تغصيا كل أنحاء العالع تقخيبا  وأن تبيشا وتحمبل أىسيتيا  – :
 بالشدبة لمسرالح الحيػية األمخيكية .

وإن كانت بريغ وأساليب  -سفاىيع تقخيبا  تصخقت الػثيقتان إلى نفذ ال – ;
حػل الزخبة االستباقية وإجياض السخاشخ والتيجيجات قبل  -لغػية مختمفة 

 استفحاليا وردع الجول الستسخدة .
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 السبحث الرابع : التأثير في إدارة بهش االبن 
 أواًل : وسائل الـتأثير 

ا أثَّخ مذخوع القخن ليذ ىشاك مخكد بحثي أثَّخ في إدارة أمخيكية كس   
األمخيكي في إدارة بػش االبغ ، إذ أن الـتأثيخ والشفػذ الحؼ مارسو ىحا السخكد 
البحثي عمى تمظ اإلدارة ال مثيل لو في التاريخ األمخيكي . وقج اتبع السخكد عجة 
وسائل لمتأثيخ عمى إدارة بػش األبغ وتػجيييا بالذكل الحؼ يخيجه ومغ أىع ىحه 

 الػسائل :
إن الكثيخ مغ أعزاء السذخوع ومغ األشخاص  السشاصب الرسسية : – 0

الحيغ وقعػا عمى إعبلن السبادغ لمسذخوع وعمى الخسالة السفتػحة لمخئيذ كميشتػن 
تػلػا مشاصب ميسة في إدارة بػش اإلبغ ومشيع ديظ تذيشي الحؼ تػلى مشرب 

رة ، ودونالج نائب الخئيذ وكان لو تأثيخ كبيخ عمى تػجيات وسياسات اإلدا
( بسشرب وزيخ الجفاع ، وولفػيتد نائبا  لػزيخ  Donald Rumsfeldرامدفيمج ) 

الجفاع ، وريتذارد ارميتاج نائبا لػزيخ الخارجية ، واليػت ابخامد تع تعييشو في 
 عمى لمديصخة الخارجية وزيخ مداعجمجمذ األمغ القػمي ، وجػن بػلتػن أصبح 

تذارد بيخل تػلى رئاسة ىيئة الدياسة الجفاعية في ، وري الجولي واالمغ االسمحة
 افغاندتان لىإ الخاص الخئيذالبشتاغػن ، زالساؼ خميل زاد أصبح مبعػث 

بسشرب مداعج  ( Peter w. Rodman) رودمان بيتخ،  العخاق في والدفيخ
وزيخ الجفاع لذؤون األمغ الجولي ، وباوال دوبخنيدكي مداعجا لػزيخ الخارجية 

( رئيذ ىيئة العمػم  William Schneiderلجولية ، ووليع ششايجر ) لمذؤون ا
( السسثل   Robert B. Zoellickالجفاعية في البشتاغػن ، وروبخت زوليظ )

 وجافشي(  Kenneth Adelmanالتجارؼ لمػاليات الستحجة ، وكيشيث أدلسان  ) 
أصبحػا أعزاء في ىيئة (  James Woolsey) وولدي وجيسذ كخوس

( مجيخ   Stephen Cambone، وستيفغ كامبػن ) ( 57) اسة الجفاعية الدي
 مكتب البخامج والتحميبلت والتقييسات في البشتاغػن ، ودوغبلس فيث )
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Douglas Feith ولػيذ  الدياسية لمذؤون  الجفاع وزيخ مداعج سشرب(  ب ،
( وابخام  William Lutiليبي كبيخ مػضفي نائب الخئيذ ، وويميام لػتي ) 

( خجمػا كسجراء لسكتب الخصط الخاصة التابع  Abram Shulskyشػلدكي )
( مداعج نائب وزيخ   David Wurmserلمبشتاغػن ، وديفيج وورمدخ ) 

. ومسا ال شظ فيو إن ىحا العجد  ( 58) الخارجية لقزايا الديصخة عمى األسمحة 
ات الكبيخ مغ األشخاص سيكػن ليع تأثيخ قػؼ وواضح عمى سياسات وتػجي

 إدارة بػش اإلبغ مغ خبلل السشاصب السيسة التي تدشسػىا .
كحلظ حاول مذخوع القخن األمخيكي التأثيخ عمى  الرسائل السفتهحة :  - 2

إدارة بػش مغ خبلل إتباع سياسة الخسائل السفتػحة . فبعج وقػع أحجاث الحادؼ 
مغ قام أعزاء السذخوع في العذخيغ  2110عذخ مغ أيمػل / سبتسبخ عام 

: "   ( 59) بتػجيو رسالة إلى الخئيذ بػش اإلبغ جاء فييا  2110أيمػل عام 
"  لئلنترار العالع لقيادة"  لبلعجاب السثيخ اللتدامظ دعسشا لشعمغ اليظ نكتب نحغ

 حسمة بإشبلق مصالبتظ في كامل بذكل نجعسظ ونحغ ، االرىاب ضج الحخب في
.  ػنياسويجع يؤونيا الحيغ ولئظأ وضج اإلرىابية السشطسات ضج مدتسخة خارجية

 تجج أن الستحجة الػاليات عمى بأنو باول كػلغ الخارجية وزيخ مع نتفق نحغ
 قال وكسا ، ايمػل مغ عذخ الحادؼ في السخعبة اليجسات عغ السدؤوليغ وتعاقب

.  بالكامل نجتثو وأن"  العالع في وجج ايشسا اإلرىاب نبلحق أن"  يجب فإنشا
 بل السدؤؤوليغ االشخاص فقط ليذ باستيجاف الخارجية يخوز  مع كحلظ ونتفق
 في ىاجست التي والجساعات ، لشا الدػء تزسخ التي األخخػ  الجساعات أيزا

 . حمفائشا ىاجست أو االمخيكية والسرالح االمخيكان السػاششيغ الدابق
 خمق أجل ومغ ، والعذخيغ الحادؼ القخن  في حخب بأول الفػز أجل ومغ   

 أجداء   تعج يةاآلت الخصػات أن نعتقج فشحغ. . .  القادمة لؤلجيال فزلأ مدتقبل
 : بخمتيا االستخاتيجية مغ ضخورية
 الدن بن أسامة
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 الحالية لمحخب – الػحيج ليذ لكشو – االساسي اليجف أن عمى نػافق نحغ   
 ومغ.  اتراالتو شبكة وتجميخ قتمو أو دن ال بغ أسامة عمى القبس القاء ىػ

 . . .  افغاندتان ضج العدكخؼ  العسل نجعع فشحغ اليجف ىحا يقتحق أجل
  العراق
 صجام بأن ذكخ الحؼ باول الخارجية لػزيخ األخيخ الترخيح مع نتفق نحغ   
 تكػن  وقج ،. . . "  األرض سصح عمى القيادييغ اإلرىابييغ مغ واحج"  حديغ

 عمى ألخيخةا اليجسات في األشكال مغ بذكل أسيست قج العخاقية الحكػمة
 بتمظ مباشخ بذكل العخاق يخبط دليل يػجج لع إذا وحتى.  الستحجة الػاليات

 ال تسػيمو ومرادر اإلرىاب عمى القزاء تدتيجف استخاتيجية أية فإن اليجسات
 ذلظ في الفذل وإن.  الدمصة مغ حديغ صجام إلزاحة جادة جيػد تتزسغ أن بج

 الػاليات عمى فإنو لحلظ ، لسيالعا اإلرىاب ضج الحخب في إخفاقا   سيذكل
 ويجب.  العخاقية لمسعارضة والعدكخؼ  السالي الجعع كامل تقجم أن الستحجة
 العخاق في"  آمشة مشاشق"  إقامة أجل مغ األمخيكية العدكخية القػة استخجام
 األمخيكية القػات تكػن  أن ويجب ، خبلليا مغ تتحخك أن السعارضة تدتصيع

 . الزخورية الػسائل بكل العخاقية لمسعارضة الجعع قجيعلت االستعجاد أىبة عمى
 هللا حزب

 ويذتبو ، العالع في اإلرىابية السشطسات أبخز مغ يعج هللا حدب إن   
 وىػ ، =<<0 عام أفخيقيا في األمخيكية الدفارات شالت التي بالتفجيخات بزمػعو

 أن فيو ظش ال ومسا.  8=<0 عام بيخوت في الساريشد ثكشات بتفجيخ متػرط
 ، باول وصفيا كسا"  لشا الدػء تزسخ"  التي السشطسات ضسغ يرشف هللا حدب
 حمفاء وضج األمخيكية والسرالح األمخيكان السػاششيغ ضج ىجسات شغ قج وىػ

 هللا حدب تدتيجف أن يجب اإلرىاب ضج حخب أية فإن لحلظ.  الستحجة الػاليات
 باإليقاف وإيخان سػريا تصالب أن ةاألمخيكي اإلدارة عمى يجب أنو نعتقج ونحغ. 

 ما وإذا.  ونذاشاتو هللا لحدب والدياسي والعدكخؼ  السالي الجعع أنػاع لكل الفػرؼ 
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 الجول ضج انتقامية إجخاءات تتخح أن الستحجة الػاليات فعمى اإلنرياع رفزت
 . لئلرىاب بتسػيميا السعخوفة
 الفمدطيشية والدمطة إسرائيل
 الجولي اإلرىاب مػاجية في ألمخيكا حميف أىع التز  وال كانت سخائيلإ   

 الكامل دعسيا تقجم أن الستحجة الػاليات عمى وإن.  االوسط الذخق  في وبخاصة
 عمى نرخ أن عميشا ويشبغي.  اإلرىاب ضج حخبيا في الجيسقخاشي لحميفيا
 تعتقل وإن أراضييا مغ السشصمق لئلرىاب حج حػ بػض تقػم أن الفمدصيشية الدمصة

 عمى يجب وإنو.  إسخائيل ضج إرىابية ىجسات لذغ يخصصػن  الحيغ شخاصاأل
 لع ما الفمدصيشية لمدمصة مدتقبمية مداعجات أية تػقف أن الستحجة الػاليات
 . اإلرىاب ضج تتحخك
  األمريكية الدفاع وزارة ميزانية
 اإلنفاق في كبيخة زيادة يتصمب اإلرىاب عمى الحخب في الشرخ تحقيق إن   

 الػاليات اشتباك إلى سيؤدؼ الحخب ىحه مثل خػض أن األرجح فعمى ، اعيالجف
 أتع عمى تبقى أن الستحجة الػاليات مغ وسيتصمب ، جيجا   مدمح عجو مع الستحجة

 في التخدد بعجم نصالب ونحغ.  العالع أنحاء كل في مرالحيا لحساية اإلستعجاد
 ىحه في اإلنترار أجل مغ لجفاعا وزارة تحتاجيا التي السالية السصالب كافة تػفيخ

 . الحخب
 الجبمػماسية فالجيػد ، فعميا يجب التي األمػر مغ الكثيخ ىشاك وبالصبع   

 ، اإلرىاب عمى الحخب في األخخػ  الجول ومداعجة دعع كدب أجل مغ مصمػبة
 سيتػجب وربسا ، واإلقترادية السالية الػسائل استخجام أيزا   ذلظ وسيتصمب

 ذكخناىا التي الخصػات ىحه إن.  العدكخية الصبيعة ذات خاءاتاإلج بعس اتخاذ
 في االنترار تحقيق أجل مغ اتخاذىا الػاجب اإلجخاءات مغ األدنى الحج تذكل

 ما كل في دعسشا لظ نؤكج أن ىػ الخسالة ىحه مغ غخضشا إن.  الحخب ىحه
 ."  الحخب ىحه في لبلنترار األمة قيادة أجل مغ إجخاءات مغ تتخحه
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وجو مذخوع القخن األمخيكي رسالة  2112وفي الثالث مغ نيدان عام    
اإلسخائيمي وعسمية  –أخخػ إلى الخئيذ جػرج بػش اإلبغ تتعمق بالرخاع العخبي 

الدبلم أكجوا فييا دعسيع الكامل لمحخب التي ششيا بػش ضج ما أسسػه 
الحخب وإنيا  ، وأشاروا إلى أن إسخائيل حميف استخاتيجي في تمظ(61)بـ)اإلرىاب(

محاشة باألعجاء الحيغ يذشػن ىجسات إرىابية ضجىا ويكخىػنيا بدبب ما ىي 
عميو وبدبب تبشييا لمسبادغ األمخيكية كالحخية والجيسقخاشية وحقػق اإلندان ، 
لحلظ يجب عمى اإلدارة األمخيكية أن تداعجىا في مػاجية أعجائيا الداعيغ إلى 

ساعات الفمدصيشية الستذجدة والعخاق وسػريا تجميخىا كالدمصة الفمدصيشية والج
 وإيخان .

وقج حخصػا عمى تخريز جدء كبيخ مغ الخسالة إلقشاع اإلدارة األمخيكية    
بأن ياسخ عخفات إرىابي والدمصة الفمدصيشية بخمتيا مشطسة إرىابية ، وإن عخفات 

تحجة أن ال يسكغ أن يديع في إنجاح عسمية الدبلم  وإنو يجب عمى الػاليات الس
ال تدتسخ بتقجيع الجعع السالي والدياسي لمدمصة الفمدصيشية وأن تتعامل معيا كسا 
تتعامل مع بقية السشطسات اإلرىابية . ومغ جيٍة أخخػ شالبت الخسالة بتػفيخ كل 

 الجعع والخعاية والسداعجة لمحميف اإلسخائيمي .
صجام حديغ كحلظ شالبػا الخئيذ بػش باإلسخاع بػضع الخصط إلزاحة    

عغ الدمصة مغ أجل أمغ إسخائيل وأمغ الػاليات الستحجة ومغ أجل تحقيق الدبلم 
 الصخيق بأن نعتقج إنشا في الذخق األوسط بذكل عام ومسا جاء بالخسالة " . . .

 والصغاة صجام وميادنة باستخضاء يتسثل ال األوسط الذخق  في لمدبلم السؤكج
 الحخية والدة عمى بالسداعجة القاضية دؤوليتشابس التدامشا خبلل مغ بل ، اآلخخيغ

 . . . " . اإلسبلمي العالع في الجيسقخاشية والحكػمات
أرسمػا  2112وفي الخامذ والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني / نػفسبخ عام    

رسالة أخخػ لمخئيذ بخرػص العبلقة مع الريغ وضخورة إتخاذ مػاقف قػية 
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ن في الريغ وبخاصة في ىػنغ كػنغ تجاه الحخيات وأوضاع  حقػق اإلندا
(60) . 

وجيػا  2118وفي الثالث والعذخيغ مغ شيخ كانػن الثاني / يشايخ عام    
رسالة ججيجة لمخئيذ بػش شالبػه فييا بالعسل عمى زيادة ميدانية الجفاع ، وزيادة 
عجد أفخاد القػات السدمحة األمخيكية ، والتخكيد عمى تصػيخ القجرات العدكخية 

رة الجفاع والتػجو نحػ إستخجام وتػضيف أحجث التقشيات وأحجث ما تػصمت لػزا
اليو التكشػلػجيا الحجيثة لئلرتقاء بسدتػػ الجير األمخيكي كسا  ونػعا  وبكافة 
أصشافو ليكػن عمى قجر السيسة السمقاة عمى عاتقو والستسثمة بتحقيق وإدامة 

 .  ( 62) السي استخاتيجية الييسشة األمخيكية وبجون أؼ مشافذ ع
كحلظ وجيػا رسالة إلى الكػنغخس في الثامغ والعذخيغ مغ كانػن الثاني /    

شالبػا فييا باتخاذ الخصػات الزخورية لديادة عجيج القػات  :211يشايخ عام 
العدكخية البخية وبسعجل سشػؼ ال يقل عغ خسٍذ وعذخيغ الف جشجؼ سشػيا  مغ 

زبل  عغ العجيج مغ الخسائل والبيانات أجل تقػية ودعع الجير األمخيكي . ف
األخخػ التي كانت تخمي بسجسميا إلى تػجيو الدياسة الخارجية بالذكل الحؼ 

 .  ( 67) يتبلئع مع تػجيات مذخوع القخن األمخيكي الججيج ويحقق أىجافو 
العجيج مغ األشخاص أىسيع: وليام كخيدتػل، لقج وقع عمى ىحه الخسائل  

، فخانظ جافشي، ريذارد بيخل، فخانديذ فػكػياما، كاغان ، دونالجروبخت كاغان
غارؼ سسيث، دانيال بايبذ ، اليػت كػىيغ، نػرمان بػدىيختد، ميغ ديكتخ

 .وغيخىع
لقج كانت الكتابة في الرحف والسجبلت مغ أىع الرحافة واإلعالم :  – 7

ي الػسائل التي اتبعيا مذخوع القخن لمتأثيخ في الخأؼ العام بذكل عام وف
التػجيات الدياسية لئلدارة األمخيكية بذكل خاص ، وبخاصة أن الكثيخ مغ 
أعزائو ومغ الستعاشفيغ معو يعجون مغ الكتاب البارزيغ في أميات الرحف 
األمخيكية مثل نيػيػرك تايسد والػاششصغ بػست فزبل  عغ صحيفتيع الخئيدة 
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تغمػا حزػرىع التي أسديا وليام كخيدتػل وىي الػيكمي ستانجرد . وقج اس
الصاغي في الداحة اإلعبلمية مغ أجل التخويج لمخؤػ واألفكار التي شالسا نادػ 
بيا ودعا إلييا مذخوع القخن األمخيكي الججيج . إذ نذخوا العذخات مغ السقاالت 
التي ركدت عمى العجيج مغ القزايا أىسيا ضخورة نذخ وتخويج الشسػذج 

الشسػذج األصمح سياسيا  واقتراديا   وبػصفاألمخيكي عمى السدتػػ العالسي 
وفكخيا  واجتساعيا  وإزاحة أية عقبة قج تعتخض ىحه السيسة ، وضسغ ىحا الدياق 

( والقزاء عمى السشطسات اإلرىابركدت السقاالت عمى ما يعخف بسكافحة )
( واألنطسة الجيكتاتػرية ونذخ مبادغ الحخية والجيسقخاشية وحقػق اإلرىابية)

اصة في مشصقة الذخق األوسط التي أوالىا ىؤالء الكتاب أىسية اإلندان وبخ
استثشائية في مقاالتيع ومشذػراتيع ، فصالبػا وبإلحاح شجيج باتباع سياسة متذجدة 
تجاه األنطسة السعادية لمتػجيات األمخيكية بغخض إجبار تمظ األنطسة عمى تمبية 

كية ، والعسل عمى إزاحة مصالب واششصغ الستعمقة بتبشي وتصبيق السبادغ األمخي
 2112 – 2110وبخاصة خبلل عامي  -األنطسة السعانجة . وقج كان التخكيد 

مشرب عمى العخاق فطيخت الكثيخ مغ السقاالت السصالبة بالتجخل العدكخؼ  -
السباشخ مغ أجل اإلشاحة بالشطام العخاقي واستبجالو بشطام يتساشى مع السعاييخ 

لعسل عمى ترفية وإنياء الذبكات والسشطسات األمخيكية. كحلظ شالبػا با
( في مشصقة الذخق األوسط ومبلحقة ومعاقبة كل مغ يجعسيا بأؼ شكل اإلرىابية)

 مغ األشكال .
كحلظ ركدت مقاالتيع الرحفية عمى ضخورة اإلىتسام بالقػات السدمحة    

ية األمخيكية وتصػيخ قجراتيا وتدويجىا بأحجث األسمحة والتقشيات ودعع وتقػ 
وتػسيع حمف الشاتػ استعجادا  لمسيام واألىجاف اإلمبخاشػرية السصمػب تحقيقيا في 
القخن الحادؼ والعذخيغ ، وشالبت بػضع سياسات وخصط تزسغ عجم ضيػر أية 
قػػ مشافدة أو ميجدة لمػاليات الستحجة عمى السجػ القريخ والستػسط بذكٍل 

ادت بعجم اعتبار التشديق أساسي ، وحتى عمى السجػ البعيج إن أمكغ . ون
، وبأن ا  وحيػي ا  ضخوري ا  والتعاون مع األمع الستحجة وباقي السؤسدات الجولية أمخ 
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الػاليات الستحجة تدتصيع أن تترخف بذكل مشفخد وبالصخيقة التي تخجم مرالحيا 
 ما دامت تسمظ اإلمكانيات والقجرات عمى فعل ذلظ .

كي بالسقاالت الرحفية بل كانػا لع يكتفِّ أعزاء مذخوع القخن األمخي   
 التخويج أجل مغضيػفا  شبو دائسيغ في مختمف البخامج التمفديػنية واإلذاعية 

 األمخيكي القخار صانع عمى الزغط مغ مديج ومسارسة والخؤػ  األفكار لحات
 البيانات مغ الكثيخ ونذخ إصجار وتصبيقيا ، ىحا فزبل  عغ لتبشييا دفعو بيجف

 لمغاية ذاتيا .     ضيحاتوالتػ  والسحكخات
 ثانيًا : مؤشرات وعالمات التأثير

لقج اتزحت أولى وأىع عبلمات تأثيخ مذخوع القخن األمخيكي عمى إدارة  
  2112بػش اإلبغ في استخاتيجية األمغ القػمي التي وضعتيا تمظ اإلدارة عام 

ستخاتيجية والتي كانت بسثابة خصة عسل ليا . إن األفكار التي وردت في ىحه اال
تكاد تكػن تخجسة حخفية لؤلفكار والتػجيات التي وردت في وثيقة إعادة بشاء 

،  2111القجرات الجفاعية األمخيكية التي أصجرىا مذخوع القخن األمخيكي عام 
عمى الخغع مغ أن الػثيقة كانت أكثخ وضػحا  وصخاحة  في التعبيخ عغ تمظ 

م لغة دبمػماسية خاتيجية عمى استخجا، بيشسا حخص واضعػا االستاألفكارالخؤػ و 
 .وعبارات أقل حجة

 ية :أىع أوجو التذابو في الشقاط الآلتيسكغ تمخيز   
إن اليجف الشيائي لػثيقة إعادة بشاء القجرات األمخيكية والستخاتيجية إدارة  – 0

بػش ىػ ذاتو الستسثل بتحقيق فكخة الييسشة األمخيكية وتحػيميا إلى واقع ممسػس 
 القخن الحادؼ والعذخيغ قخنا  أمخيكيا  بامتياز وبجون مشافذ .وجعل 

العسل بذكل مشفخد : لقج ركدت الػثيقة التي اصجرىا السذخوع عمى إمكانية  – 2
الػاليات الستحجة األمخيكية عمى الترخف بذكل أحادؼ بجون الحاجة إلى 

 امخيكاإلى أن  التشديق مع األمع الستحجة أو السشطسات الجولية األخخػ ، وأشارت
 فييا واالنترار الستدامشة الحخوب مغ عجد لخػض زمةالبل والسػارد القجرة تسمظ

 الستحجة معاأل نأ لىكحلظ إ شارتوأ بحاجة إلى التشديق الجولي. تلحلظ فيي ليد
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 تحقيق مغ الشاتػ تسكغ بيشسا البمقان في بفذميا واستذيجت كفػءة وغيخ ضعيفة
 التػافق مغ الشػع ذلظ بجون  العسل عمى القجرة لجيو نأل السشصقة تمظ في الشجاح
 .  ( 64)  الستحجة االمع عميو تعتسج الحؼ الجولي
 والرارخ السباشخ الشقج ىحا مثل تتزسغ ال القػمي مغاأل استخاتيجية نإ   
 التعاون ب الػاليات الستحجة التدام مغ الخغع عمى انو تقػل لكشيا الستحجة لؤلمع

 مشفتحة ستطل نياأ الإ االخخػ  الجولية والسؤسدات الستحجة عاالم مع والتشديق
أؼ التحالفات التي تقػم بيغ الػاليات  " الخاغبيغ تحالفات"  ما أسستو بـ عمى

الستحجة وبيغ الجول الخاغبة في اإلنزسام إلييا مغ أجل تحقيق ىجف بعيشو سػاء 
. والسثال األبخز  ( 65) وافقت األمع الستحجة ومجمذ األمغ عمى ذلظ أم لع تػافق 

عمى " تحالفات الخاغبيغ " ىػ التحالف الحؼ شكمتو واششصغ مغ أجل غدو 
، عمى الخغع مغ عجم وجػد مػافقة وتفػيس مغ  2118العخاق واحتبللو عام 

 األمع الستحجة .
كمتا الػثيقتيغ عبختا عغ القشاعة التامة بأن الرخاع والحخب التي خاضتيا  – 8

ة في الساضي والتي ستخػضيا في السدتقبل ما ىي إال حخب الػاليات الستحج
بيغ مبادغ الحخية والجيسقخاشية وحقػق اإلندان مغ جية وبيغ أعجاء ومشاىزي 
تمظ السبادغ كاألنطسة الذسػلية والجيكتاتػريات والجساعات اإلرىابية مغ جيٍة 

ألولى أخخػ ، أؼ إنيا حخب بيغ الخيخ والذخ . ففي السقجمة وفي الرفحة ا
تؤكج وثيقة السذخوع عمى أن الػاليات الستحجة قج قاتمت في العقػد الساضية دفاعا  
عغ السبادغ األمخيكية الستسثمة بالحخية والجيسقخاشية ، وإنو يقع عمى عاتقيا اليػم 
واجب اإلستسخار بسعخكتيا مغ أجل صياغة القخن الحادؼ والعذخيغ بالذكل الحؼ 

 .  ( 66) يشدجع مع تمظ السبادغ 
 عبخكانت  الحخية أن: "  أما استخاتيجية إدارة بػش اإلبغ فقج أشارت إلى   
 عغ ناجسة لتحجيات معخضة وكانت ، رىابواإل الحخب قبل مغ ميجدة التاريخ

 انتذار عغ فزبل   ، لمصغاة الذخيخة السخصصات وعغ القػية الجول بيغ الرخاعات
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 انترار تحقيق جلأ مغ الفخصة يجييا غبي البذخية تستمظ اليػم.  واالمخاض الفقخ
 قيادة في بسدؤوليتيا تخحب الستحجة والػاليات.  االعجاء ىؤالء كل عمى الحخية

 . ( 67) "  العطيسة السيسة ىحه
 نيتذابيا الجفاعية القجرات بشاء عادةإ  ووثيقة القػمي مغاأل استخاتيجية نإ  - 9

 الجفاعية القجرات بشاء عادةإ  قةفػثي ، السحتسميغ االعجاء نفذ عمى التخكيد في
 لمػاليات يجاتجالتي كبخأ تسثل ابػصفي الذسالية وكػريا العخاق عمى ركدت

 كحلظ.  والجخثػمية والكيسياوية الشػوية لؤلسمحة محتسل مشتج ابػصفيو  ، الستحجة
 الييا مزيفة االسباب لحات االعجاء نفذ عمى القػمي مغاأل استخاتيجية ركدت

 وقج.  االمخيكي لمشسػذج وكخىيا لذعػبيا الجول ىحه قسع ثلم اخخػ  سبابأ
 عمييا واشمقتاإلبغ  بػش  إلدارة ساسييغاأل عجاءاأل ضسغ الجول ىحه صبحتأ

 . ( 68) "  الذخ محػر " لقب
السصالبة باإلىتسام الذجيج بالقػات العدكخية األمخيكية وتصػيخىا كسَّا  ونػعا   – :

غ واألداة الخئيدة في تشفيح استخاتيجية الييسشة ا اليج الزاربة لػاششصبػصفي
وفخض الشسػذج األمخيكي . فكسا شالبت وثيقة السذخوع بديادة عجد القػات وزيادة 

 القػمي االمغ استخاتيجية، كحلظ شالبت ا  اإلنفاق وتصػيخ األسمحة كسا ذكخنا سابق
 بزسشيا ة،الحجيث والتقشيات العدكخية، القػات استخجام في بجاعاإل"بزخورة 

 االستخباراتية السعمػمات بجسع االىتسام وزيادة فعال، صاروخي نطام تصػيخ
 وقػات العدكخية القػات وتجييد ريبجت ضخورة الى يزا  أ شارت، وأ"وتحميميا
 الذامل الجمار سمحةبأ مجيديغ خرػم مػاجية مغ يسكشيا الحؼ بالذكل الحمفاء

 القجرات تحديغ جلأ مغ تعسل نأ مخيكاأ عمى يشبغي نووإ. عمييع واالنترار
 قج التي التيجيجات عغ السشاسب الػقت وفي الجقيقة السعمػمات تػفيخل االستخبارية

 السؤسدة العدكخية وتحديغ صػيخبت ستسخارواإل العالع، مغ مكان ؼأ في تطيخ
 .(69) حاسسة نتائج وتحقق وسخعة بجقة عسمياتيا لتشفح
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تػ وضخورة دعسو وتػسيعو وتعديد قيادة كحلظ تع التخكيد عمى حمف الشا – ;
أمخيكا لو وتصػيعو ليربح إحجػ وسائل تشفيح األىجاف الخئيدة لمدياسة الخارجية 
األمخيكية الخامية إلى خمق عالع محعغ لمػاليات الستحجة ومتبشي لصخوحاتيا 

 . ( 71) ومبادئيا الفكخية 
ػقائية وإجياض التأكيج عمى مفاىيع الزخبات االستباقية والحخب ال – >

التيجيجات واألخصار قبل استفحاليا ، والعسل عمى تصبيقيا في تعامل الػاليات 
الستحجة مع أعجائيا وخرػميا ، فسجخد الذظ يعصي لرانع القخار األمخيكي 

 . ( 70) الحق باستخجام القػة ضج مرادر التيجيج 
تأثيخ مذخوع فإن  2112فزبل  عسا ورد في استخاتيجية األمغ القػمي لعام    

القخن األمخيكي الججيج كان واضحا  بذكل ال لبذ فيو في كل ما فعمتو وأقجمت 
وكأنيا تصبق كل ما شالب بو ودعا إليو أعزاء السذخوع  االبغعميو إدارة بػش 

ومشاصخوه بححافيخه وبخاصة األفكار التي وردت في رسالتيع السػجية لمخئيذ 
ركدت عمى  –كسا ذكخنا سابقا   –والتي  2110بػش في العذخيغ مغ أيمػل عام 

، وشالبت بإزاحة نطام صجام حديغ عغ الدمصة ،  أفغاندتانتقجيع الجعع لغدو 
وشجدت عمى ضخورة مصاردة ومحاسبة السشطسات السدمحة الستذجدة السشاىزة 
لمدياسة األمخيكية كحدب هللا وغيخه ومحاسبة الجول واألنطسة التي تجعسيا ، 

ة الشطخ بصبيعة العبلقة األمخيكية والدمصة الفمدصيشية ومسارسة وحثت عمى إعاد
الزغط عمييا وتقجيع الجعع الكامل إلسخائيل . وىحا ما حرل بالفعل وبالتختيب 

 الػارد في تمظ الخسالة .
وقج أبجػ السذخوع دعسو وتأييجه لكل خصػة مغ تمظ الخصػات سػاء عبخ    

دارة األمخيكية أو عبخ بياناتو ورسائمو أو مؤيجؼ فكخه مسغ تػلػا مشاصب داخل اإل
عبخ نذاشو الرحفي واإلعبلمي ، فعشجما ششت الػاليات الستحجة الحخب ضج 

 غارؼ كتب السجيخ التشفيحؼ لسذخوع القخن األمخيكي  2118العخاق في آذار عام 
( بعشػان " الدمصة والػاجب  Los Angelos Timesمقاال  في صحيفة )  شسيث
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،  ( 72) اليات الستحجة أمخ حيػؼ لمسحافطة عمى الشطام العالسي " : ترخف الػ 
لسخحمة ما بعج  باالستعجادكسا أصجر السذخوع بيانات تؤيج ىحا الغدو وتصالب 

اإلجخاءات البلزمة لتحػيل العخاق إلى نسػذج لمجيسقخاشية  اتخاذالحخب مغ خبلل 
سػذج ىػ الخصػة األولى في والحخية وفقا  لمسعاييخ األمخيكية ، واعتبار ىحا الش

السديخة الخامية إلى أمخكة القخن الحادؼ والعذخيغ . كسا شالبػا بعجم السيادنة مع 
الخاشف في العخاق مغ أجل مسارسة  االنتراراألنطسة السعادية واستغبلل 

 االنرياعمختمف أنػاع الزغط عمييا بحيث ال يكػن لجييا سػػ خياريغ فأما 
اجية العػاقب الػخيسة التي ال تدتبعج الخيار العدكخؼ . إال إلرادة واششصغ أو مػ 

الخصيخة التي واجييا السذخوع األمخيكي في العخاق جعمت كل  االنتكاسةأن 
أفكار وأحبلم مذخوع القخن األمخيكي الججيج أوىاما  بعيجة السشال مسا أدػ بالتالي 

وتخاجع حزػره ونفػذه  إلى تخاجع تأثيخ السذخوع في الدياسة الخارجية األمخيكية
في الجاخل األمخيكي وبخاصة في السيجان الدياسي . وكمسا ازداد الػضع 
األمخيكي تجىػرا  في العخاق كمسا تخاجع السذخوع أكثخ وأكثخ في تأثيخه وحزػره 

وقج صخح السجيخ التشفيحؼ  ;211قخار بحمو بشياية عام  اتخاذتع  ووجاذبيتو إال أن
 " نوإ ، " األبج إلى لبلستسخار " نية ةأي ىشاك تكغ لع نوألمسذخوع غارؼ سسيث ب

أسذ  <211. وفي عام  ( 77) "  تبشيو تع رأيشا " أن إلى مذيخا   " تست قج السيسة
أشمقػا عميو تدسية مبادرة  ا  وليام كخيدتػل وكاغان معيج بحػث سياسي ججيج

مذابية  ا  فكار ( يتبشى رؤػ وأ Foreign Policy Initiativeالدياسة الخارجية )
 الباحثيغ بعس اعتبخه وقجلتمظ التي نادػ بيا مذخوع القخن األمخيكي الججيج ، 

 . ( 74)  الججيج األمخيكي القخن  لسذخوع خميفة
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 خاتسة 
 لقج قادتشا ىحه الجراسة إلى تذخيز عجد مغ الحقائق أىسيا :

الخأسسالي إن الدياسة الخارجية األمخيكية خاضعة لسشصق الدػق ولمفكخ  – 0
السديصخ والسػجو لمسجتسع األمخيكي بخمتو ، فيي ليدت سياسة ثابتة أو جامجة 
أو أحادية التػجو بل ىي تؤثخ وتتأثخ باألفكار والخؤػ والتػجيات الدائجة 
والسترارعة في الجاخل األمخيكي ، وفي الكثيخ مغ األحيان تخزع لسخخجات 

نذخ وتعديد أفكارىا ، واألقجر عمى  ونتائج ذلظ الرخاع . فالجساعة األقجر عمى
مسارسة الزغط عمى صانع القخار الدياسي ، واألكفأ في تػضيف وسائل الزغط 
والتأثيخ الستاحة ليا ، وفي ابتكار وابجاع السديج مغ تمظ الػسائل ، ىي الجساعة 
التي تستمظ أفزل الفخص في الػصػل إلى مػاقع القيادة والتأثيخ فييا ، وفي 

دياسة الخارجية ورسع خصػشيا العامة بل وحتى تفاصيميا في بعس تػجيو ال
 األحيان . 

إن تأسيذ مذخوع القخن األمخيكي الججيج يشجرج ضسغ الجيػد التي  – 2
تبحليا الجساعات والتيارات الدياسية السختمفة مغ أجل التخويج ألفكارىا 

الدبب األساس وشخوحاتيا ، فسشح البجاية أعمغ السؤسدػن أن اليجف الخئيذ و 
الحؼ يقف وراء تأسيديع لمسذخوع ىػ العسل عمى تصبيق أفكارىع وتحػيميا إلى 
واقع ممسػس مغ خبلل الزغط عمى اإلدارة األمخيكية ودفعيا لتبشي تمظ األفكار 

 وجعميا مخشجة ومػجية لدياستيا الخارجية . 
ياسة لقج تسكَّغ مذخوع القخن األمخيكي الججيج مغ التأثيخ في الد – 8

الخارجية األمخيكية إلدارة بػش األبغ بجرجة غيخ مدبػقة ، بحيث بجا وكأن ىحه 
 الدياسة ماىي إال تخجسة لؤلفكار والترػرات التي شخحيا ىحا السخكد البحثي . 

 القخن  مذخوع شتمكَّ  كثيخة مداعجة عػامل وجػد مغ الخغع وعمى - 9
إال أن ىحا يبيغ األىسية  ، التأثيخ مغ الجرجة ىحه إلى الػصػل مغ األمخيكي
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التي يسكغ أن تتستع بيا مخاكد البحػث في رسع وتػجيو الدياسة الخارجية 
األمخيكية ، مع ما يتختب عمى ذلظ مغ نتائج وتجاعيات قج تبمغ مجيات كارثية في 
حال كػن تمظ السخاكد البحثية تتبشى أجشجات متذجدة وتجعػ إلى تػضيف القػة 

 دة وربسا وحيجة في مسارسة الدياسة الخارجية .العدكخية كأداة رئي
إن القجرة عمى التأثيخ في الدياسة الخارجية األمخيكية مغ خبلل وسائل  – :

الزغط الستعجدة كجساعات الزغط واإلعبلم والرحافة والسخاكد البحثية والمجان 
 ، تتيح أمام الذعػب الستزخرة مغ الدياسة األمخيكية وبخاصة الذعػب العخبية

إمكانية استغبلل تمظ السيدة لسسارسة نػع مغ الزغط عمى صانع القخار الدياسي 
 األمخيكي بالذكل الحؼ يخجم مرالح تمظ الذعػب . 

يشبغي التخكيد عمى دراسة مخاكد البحػث األمخيكية وبخاصة تمظ  – ;
السخترة بالذأن الدياسي ، والتعخف عمى أىع األفكار والخؤػ التي تجعػ ليا ، 

مخ الحؼ يداعج عمى تكػيغ رؤية استذخافية تسكغ الباحثيغ مغ معخفة وتػقع األ
 تػجيات الدياسة الخارجية األمخيكية عمى السجػ القخيب والستػسط .  
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