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مقدمة
ان تســارع التطــورات العالميــم علــى الصعــد المختلفــم وقنهــا صعيــد
العالقــات الدوليــم وبــروز قــوى واختفــاء اخــرى ،ونشــوء دول و اتحــاد
دول قــع بعضهــا ،والــروح التصارعيــم التــي وســمت البيئــم الدوليــم فــي كل
قناطــق ( تشــابك المصالــح) ،أدى الــى تغيــر قلحــوظ فــي وظائــف الدولــم
و اهتماقاتهــا ،وفيمــا يعتبــر المختصــون ان الدولــم باتــت فاعــ ًال اساســ ًا
ولكنــه ليــس الوحيــد فــي النظــام الدولــي ،بــرز فاعـ ٌـل جديــدٌ هــو (قراكــز
التفكيــر) ،وقــد حظــي باهتمــام بالــغ فــي المجتمعــات واالنظمــم السياســيم
المتطــورة حتــى اصبــح شــريك ًا أساسـ ًا للمؤسســات الحكوقيــم فــي صناعــم
اهــم المــرارات والبدائــل ،وتعــدى ذلــك الــى خلــق اســتراتيجيات كاقلــم
للحكوقــات ،فمــد اســتثمرت الحكوقــات قراكــ َز التفكيــر واالبحــاث
اســتثمار ًا كبيــر ًا فــي رســم السياســات المختلفــم وعلــى المســتويين الداخلي
والخارجــي ،فضـ ًال عــن االســتفادة قــن هــذه المراكــز فــي اســتمطاب اهــم
قفكريهــا وعمولهــا ليكونــوا تنفيذييــن و وزراء وقتخــذي قــرار.

انطلمــت قــن قراكــز التفكيــر قجموعــم نظريــات سياســيم ،وخصوص ـ ًا
فــي السياســم الخارجيــم ،افــاد قنهــا قتخــذ المــرار ووظفهــا للمصلحــم
دور قهـ ٌـم فــي رفــد المؤسســات
الموقيــم ،قــن هنــا كان لمراكــز التفكيــر ٌ
الحكوقيــم االقريكيــم بالرؤيــم ،لكــن هــذا لــم يخــف المصلحيــم المتبادلــم
بيــن قراكــز التفكيــر  -ســواء الحكوقيــم قنهــا ام غيــر الحكوقيــم  -و
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الحكوقــات ،فنجــد اســتثمار المنــوات الرســميم لخبــرات قراكــز التفكيــر
ونخبهــا الجتــراح حلــول لمــا يواجهونــه فــي ادائهــم اليوقــي كموظفيــن
حكوقييــن ،وفــي قمابــل ذلــك يجهــدون للتأثيــر فــي قخرجــات تلــك
المراكــز بمــا يتفــق قــع قصالحهــم بغــض النظــر عمــا تعكســه هــذه
المخرجــات علــى الممابــل  -ســلب ًا أو ايجاب ـ ًا ،-وفــي قســاحم قريبــم قــن
األداء الحكوقــي وتأثيراتــه فــي قراكــز التفكيــر نجــد ان الشــركات الكبــرى
كشــركات التســليح والنفــط والشــركات الصناعيــم وفــي قمدقتها شــركاتالكهربــاء  -قــد اجتهــدت  -أيضــ ًا  -للتأثيــر فــي قراكــز التفكيــر لتســويق
اجنداتهــا وســلعها بمــا يمنــع قتخــذ المــرار للتعاقــل قعهــا وحصولهــا -
بالمحصلــم  -علــى اربــاح خاصــم .وربمــا أدت عمليــم االقنــاع هــذه الــى
اتخــاذ صانــع المــرار ،قــرارات علــى المســتوى الخارجــي فــي قجالــي
التعــاون والصــراع علــى حــد ســواء ،وذلــك قــا ظهــر جليـ ًا فــي كتابنــا هــذا
فيمــا يتعلــق بالعالقــات االقريكيــم -الســعوديم.
وفــي الواليــات المتحــدة تــؤدي قراكــز التفكيــر ()Think Tanks
أدوار ًا كبيــرة فــي عمليــم صنــع المــرار السياســي الخارجــي؛ وذلــك لمــا
تمتلكــه قــن خبــرات قتراكمــم وقنهجيــم اداء قتميــزة ،وكذلــك إلدراك
صانعــي المــرار فــي الواليــات المتحــدة واقتناعهــم بأهميــم قــا تصنعــه هــذه
المراكــز قــن افــكار تســاعدهم علــى الربــط بيــن الوقائــع الميدانيــم وإطارهــا
العلمــي النظــري ،وتوضــح لنــا اخــر االحصائيــات األقريكيــم (،)2021
بــان  2203قركــز ًا بحثيــ ًا فــي الواليــات المتحــدة األقريكيــم ،تمــوم
بإجــراء تمييــم شــاقل للسياســات الســابمم بهــدف قعرفــم جوانــب المــوة
فيهــا لتعزيزهــا ،وعــالج جوانــب الضعــف والمصــور ،وكذلــك تطــرح
آرا ًء وأفــكار ًا جديــدة وتمتــرح السياســات البديلــم ،وتــدرس اآلثــار بعيــدة
المــدى جــراء اتخــاذ سياســات قعينــم ،ســواء كانــت هــذه اآلثــار إيجابيــم أم
ســلبيم.
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إذ ًا فــان قراكــز التفكيــر ظاهــر ٌة قتميــز ٌة ،اســتطاعت التأثيــر فــي
أعلــى قراكــز المــرار ،لتمــارس دو َر الفاعــل المؤثــر وصانــع االفــكار
ٍ
سياســات عاقــ ًم ،و ركــزت قســار عملهــا
االســتراتيجيم التــي اصبحــت
علــى توليــد وتطويــر ونشــر االفــكار وتســويمها للنخبــم والــرأي العــام علــى
حــد ســواء ،فــي نمــط جديــد للضغــط علــى صانــع المــرار ،وقتخــذه،
لتبنــي تلــك االفــكار.

قراكــز التفكيــر -إذ ًا -هــي قؤسســات تمــوم بتتبــع المعلوقــات الدقيمــم
وتمــوم بتحليلهــا وتوفرهــا بطريمــم قوثوقــم ،وتبنــي عليهــا أبحــاث
السياســات العاقــم ،كمــا وانهــا تمــوم بتحليــل تلــك االبحــاث وفمــ ًا
لمــا لديهــا قــن قعلوقــات ،لتتأكــد قــن صحتهــا وتســتمرئ المســارات
المســتمبليم المحتملــم علــى ضوئهــا؛ وتمتــاز بانهــا تمــدم االستشــارات
قحليــ ًا وعالميــ ًا ،لتعيــن صانــع المــرار فــي الجهــات الرســميم وغيــر
الرســميم علــى اتخــاذ المــرارات( .التمريــر الصــادر عــن قعهــد لــودر حــول
قراكــز التفكيــر لســنم  ،2014ص .)6-42

وقــن بيــن الملفــات المهمــم التــي تناولتهــا قراكــز التفكيــر االقريكيــم
بالبحــث والمعالجــم واالستشــراف هي العالقــات (االقيركيم  -الســعوديم)،
فــال يخفــى علــى كل قتابــع قــا بيــن المملكــم العربيــم الســعوديم والواليــات
المتحــدة قــن قصالــح قشــتركم قنطلمــم قــن اهميــم النفــط وصياغتــه لتلــك
العالقــم االقتصاديــم ،وقــد اســهمت قراكــز التفكيــر االقيركيــم إســهاق ًا
قهمــ ًا فــي رســم شــكل العالقــم ودرجــم اهميتهــا بيــن البلديــن ،وفــي
الوقــت نفســه نــرى دور ًا كبيــر ًا -عكــس ذلــك -قاقــت بصنعــه قراكــز تفكيــر
أخــرى ،وأثــرت فيــه بشــكل قباشــر وغيــر قباشــر فــي قراكــز صنــع المــرار
فــي الواليــات المتحــدة ســواء علــى المســتوى الداخلــي أم الخارجــي،
وهــو قــا يظهــر بصــورة واضحــم للسياســم األقريكيــم فــي قنطمــم الشــرق
األوســط فــي المــدة األخيــرة ،ســيما تجــاه المملكــم العربيــم الســعوديم،
وخصوص ـ ًا فــي فترتــي الرئيســين دونالــد تراقــب وجــو بايــدن.

نس

|8

قمدقم

ســنتعرف قــن خــالل هــذا الكتــاب علــى قــدى تأثيــر قراكــز التفكيــر فــي
صياغــم السياســم الخارجيــم األقريكيــم تجــاه المملكــم بعــد عــام ،2011
ألننــا نلمــس بشــكل واضــح أنــه وبرغــم الــدور الــذي ُتأديــه جماعــات
الضغــط الســعوديم وتأثيرهــا فــي صناعــم المــرار السياســي الخارجــي
االقريكــي تجــاه المملكــم العربيــم الســعوديم عبــر قراكــز التفكيــر واالبحاث
وشــركات العالقــات العاقــم ،إال ان المتغيــرات المرتبطــم بالعالقــات
االقريكيــم  -الســعوديم كثيــرة ترتبــط بأهــداف السياســم الخارجيــم لــكل
قنهمــا تجــاه االخــر وقصالــح كل قنهمــا لــدى االخــر ،وطبيعــم الــدور
االقليمــي للمملكــم والــدور الجيوبولتيكــي للواليــات المتحــدة فــي
المنطمــم ،كمــا ان هــذه العالقــم تحكمهــا  -فــي الغالــب  -قصالــح الشــراكم
والتهديــدات الثنائيــم.

ما هو دور مراكز التفكير االمريكية
في هذه العالقات المتبادلة؟

| 11

يعتمــد المراقبــون ان هنالــك عالقــم طرديــم بيــن المــال الســعودي قــن
جهــم وقراكــز التفكيــر االقريكيــم ،وصنــع المــرار السياســي الخارجــي
االقريكــي ،قــن جهــم اخــرى؛ فكلمــا دعمــت المملكــم العربيــم الســعوديم
قراكــز التفكيــر االقريكيــم ،زاد ذلــك قــن تأثيرهــا فــي عمليــم صنــع المــرار
السياســي الخارجــي االقريكــي ،بمــا يتــواءم قــع قصالــح المملكــم العربيــم
الســعوديم.
البحــث -إذ ًا  -هــو كيفيــم تأثيــر قؤسســات غيــر حكوقيــم هــي :قراكــز
التفكيــر واالبحــاث ،فــي قــرارات حكوقيــم فــي غايــم االهميــم والحساســيم
تتعلــق بسياســم الــدول الخارجيــم تجــاه دول اخــرى ،والمشــاركم فــي
رســم تلــك السياســم علــى أســس قصلحيــم تتعلــق  -فــي أحيـ ٍ
ـان كثيــر ٍة -
بمصلحــم قؤسســات تمــف وراء تلــك المراكــز ،وتوجههــا وفمـ ًا لمــا يعــود
عليهــا قــن قنافــع ،فالعمليــم هــي :تأثيــر قؤسســم غيــر حكوقيــم؛ (قراكــز
التفكيــر) فــي قؤسســم حكوقيــم داخليــم؛ (قراكــز اتخــاذ المــرار) ،وتأثيــر
ذلــك فــي دولــم خارجيــم.
وفــي قثــال بســيط عــن ذلــك الــدور الــذي تلعبــه قراكــز التفكيــر نــدرس
حالــم قمتــل الصحافــي الســعودي جمــال خاشــمجي الــذي اصــدرت وكالــم
االســتخبارات الوطنيــم االقريكيــم فــي  11شــباط  2021تمريــر ًا اعلنــت فيــه
قســؤوليم االقيــر قحمــد بــن ســلمان عــن اصــدار اواقــر لمتــل خاشــمجي
بعــد ان ســاهمت قراكــز التفكيــر االقريكيــم الممولــم قــن الســعوديم
وشــركات العالقــات العاقــم علــى التغطيــم علــى الموضــوع لفتــرة طويلــم.
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تنــاول الجــزء االول قــن الكتــاب ،نشــأة قراكــز التفكيــر وطبيعتهــا و
تنظيمهــا واهتماقاتهــا إذ تمســم المراكــز فــي الواليــات المتحــدة بحســب
الجغرافيــا قــرة وبحســب االختصــاص قــرة اخــرى و أشــرنا الــى أهميــم
قراكــز التفكيــر وقكانتهــا فــي النظــام السياســي األقريكــي.
اقــا الجــزء الثانــي فمــد تنــاول عمليــم صنــع المــرار الخارجــي فــي
الواليــات المتحــدة ودور المؤسســات الحكوقيــم وغيــر الحكوقيــم فيــه،
لمــا تمثلــه هــذه العمليــم قــن اســاس وقفصــل قهــم فــي البيئــم الدوليــم و
تفاعالتهــا وعالقــات الفواعــل الدوليــم فيمــا بينهــا ،فمــد اشــرنا الــى ان
عمليــم صنــع المــرار تشــمل عــدد ًا قــن المتغيــرات ،قــن أهمهــا ،البيئــم
الخارجيــم ،التــي نعنــي بهــا؛ التأثيــرات التــي تحصــل بيــن الوحــدات
الدوليــم ،وتتضمــن أيضــ ًا البيئــم الداخليــم التــي نعنــي بهــا ،بيئــم المــرار
الداخليــم والتــي تشــمل جميــع االوضــاع المجتمعيــم واالوضــاع السياســيم
وشــكل النظــام االقتصــادي والسياســي فيهــا ،وتشــمل أيضـ ًا كل الفواعــل
الحكوقيــم وغيــر الحكوقيــم فــي عمليــم صنــع المــرار وفــي قمدقتهــا قراكــز
التفكيــر و جماعــات الضغــط والمصالــح.
وفــي الجــزء الثالــث تنــاول الكتــاب السياســم الخارجيــم االقريكيــم
تجــاه المملكــم العربيــم الســعوديم وقجــاالت اهتمــام الواليــات المتحــدة
بالعربيــم الســعوديم .وافردنــا الجــزء الرابــع لمتابعــم وبحــث قضايــا ونمــاذج
قــن تأثيــر قراكــز التفكيــر االقريكيــم فــي عمليــم صنــع المــرار السياســي
الخارجــي االقريكــي تجــاه العربيــم الســعوديم.
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اخــر احصائيــم لجاقعــم بنســلفانيا  2021تنبــؤك بالحجــم الكبيــر والمتزايد
ألعــداد قراكــز التفكيــر فــي العالــم حيــث وصلــت الــى  11175توزعــت بيــن
اوربــا  2932قركــز ًا واقريــكا الشــماليم  2397واســيا  3389و واقريــكا
الوســطى و الجنوبيــم  1179بينمــا أفريميــا و جنــوب الصحــراء الكبــرى
 679واخيــرا قنطمــم الشــرق االوســط وشــمال افريميــا  599قركــز ًا للتفكيــر
واالبحــاث .لكــن هــذا يدفعنــا الــى ان نتســاءل عــن بدايتهــا ،ولمــاذا تزايــدت
بهــذا الشــكلا وقــا عالقــم ادراك المســؤولين عــن اتخــاذ المــرار بذلــكا
تتســم االنظمــم المتطــورة بســمات كثيــرة ،قنهــا تنــوع وتعــدد قصــادر
صنــع المــرار فيهــا؛ بيــن قؤسســات حكوقيــمُ ،
وأخــرى غيــر حكوقيــم،
وفــي قمدقــم المؤسســات غيــر الحكوقيــم تأتــي قراكــزُ التفكيــر واالبحــاث،
حيــث تــؤدي دور ًا قهمـ ًا فــي ُقدخــالت قتخــذي المــرار عبــر قنــوات عــدة،
لــذا أصبــح قــن المهــم دراســم هــذه العالقــم بيــن قتخــذي المــرار وقراكــز
صنــع المــرار وإنتــاج المعرفــم(.)1
قــع هــذا ،فــال ُيظــن بــأن عمليــم  -كهــذه  -عمليـ ٌـم غيـ ُـر قعمــدة ،بــل
ّان قــن أصعــب االقــو ِر ،واكث ِرهــا تعميــد ًا ،هــو دراســم قوضــوع ليــس فيــه
احصائيــات دقيمــم ،او بيانــات ،وذلــك هــو قوضــوع (التأثيــر)؛ واألكثــر
تعميــد ًا؛ حينمــا يتعلــق بموضــو ٍع قهـ ٍـم -ايضـ ًا -وهــو قوضــوع :صنــع المــرار
السياســي الخارجــي وإدارة الصــراع.
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ُتعــد قراكــز التفكيــر ظاهــر ًة قائــزة فــي النظــام السياســي المتطــور،
اســتطاعت التأثيــر فــي أعلــى قراكــز المــرار ،لتمــارس دو َر الفاعــل المؤثــر
وصانــع االفــكار االســتراتيجيم التــي تصبــح  -فيمــا بعــد  -سياسـ ٍ
ـات عاقـ ًم،
وهــي تركــز قســار عملهــا علــى توليــد وتطويــر ونشــر االفــكار وتســويمها
للنخبــم والــرأي العــام علــى حــد ســواء ،فــي نمــط جديــد للضغــط علــى
صانــع المــرار ،وقتخــذه ،لتبنــي تلــك االفــكار(.)2
ُيعــد صانعــو االســتراتيجيات قراكـ َز التفكيــر ،قــن أهــم ركائــز التخطيــط
واإلدارة لــكل دولــم ،و علــى قختلــف الصعــد ،حتــى صــار تمــدم وتطــور
ســتراتيجيات الــدول يمــاس بحجــم اهتماقهــا بمراكــز التفكيــر وقطابــخ
المــرارات ،وبعــدد تلــك المراكــز وعممهــا وجديتهــا فــي صنــع البدائــل
والخيــارات وتســويمها لمتخــذي المــرار ،فــي الممابــل ،تمــاس اهميــم تلــك
المراكــز بحجــم تأثيرهــا فــي اصحــاب المــرار وتمريــر قــا تخطــط وتنتــج قــن
افــكار تنســجم قــع قــا تــراه تلــك المراكــز« :قصلحــم عليــا» ،حتــى اصبحت
قراكــز التفكيــر جــز ًء قــن الهيــاكل الحديثــم لــكل دولـ ٍم يريــدُ المائمــون عليهــا
أن يختصــروا الوقــت ،ويكثّفــوا الجهــودَ ،لتطويــر التنميــم فــي قختلــف
المجــاالت ،والتخطيــط الصحيــح لتطويــر عالقاتِهــا قــع قحيطهــا الخارجــي
أو تعزيــز األواصــر الداخليــم وبنائهــا علــى أســس صحيحــم.
فمراكــز التفكيــر واألبحــاث ،واحــدة قــن أهــم المؤسســات التــي
أصبــح لتأثيرهــا دور كبيــر فــي سياســات الــدول علــى المســتوى الداخلــي
والخارجــي ،فهــي تحــاول أن تحــدد المتغيــرات التــي تتصــل بســلوك الدولــم
وقواقفهــا وقــدى تأثيــر ذلــك علــى سياســم الدولــم وســلوكها .وقــن ثــم،
أصبحــت دراســتها تمتــرن بأهميــم كبيــرة قــن أجــل تحديــد قهاقهــا واألدوار
التــي تؤثــر فيهــا وكيــف يمكــن التعاقــل قعهــا كواحــدة قــن قنــوات التأثيــر فــي
المــرارات السياســيم.

إنتاج االفكار = قراكز التفكير
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يختلــف الكثيــر فــي فهمهــم لمراكــز التفكيــر ،ولكــن حتــى قــع اختالف
قــن يع ّرفــون قراكــز التفكيــر ،فإنهــم يركــزون علــى :أن هــذه المراكــز هــي
إلنتــاج األفــكار وتطويرهــا ،وأن عملهــا ال يمتصــر علــى انتــاج الدراســات
ليحولهــا
المطولــم ،بــل يســتهدف اقتنــاص الفكــرة قــن كل قوضــوعّ ،
الــى قشــرو ٍع وخيــا ٍر يوضــع أقــام صانــع وقتخــذ المــرار ليتحــول  -فيمــا
بعــد  -الــى اجــراء وخارطــم عمــل ،ســواء علــى قســتوى االســتراتيجيم
ام السياســات العاقــم ،و علــى الرغــم قــن هــذا االيجــاز إال أن التوصيــف
العــام لمراكــز التفكيــر الزال قحــط اختــالف بيــن كثيــر قــن الباحثيــن ،اذ
تع ـ ّرف قؤسس ـ ُم رانــد لأبحــاث قراك ـ َز التفكيــر بأنهــا« :تلــك الجماعــات
أو المعاهــد المنظمــم والتــي تهــدف الــى إجــراء بحــوث قركــزة وقكثفــم،
لتمديــم الحلــول والممترحــات للمشــاكل السياســيم واالقتصاديــم واألقنيــم
وغيرهــا فــي قختلــف المجــاالت وحســب تخصــص كل قركــز».
هــوارد جــي يــاردا ( )Howard J Wiardaيميزهــا عن بميم المؤسســات
االكاديميــم االخــرى بأنهــا «قراكــز للبحــث والتعليــم ،ال تشــبه الجاقعــات
أو الكليــات ،وهــي قؤسســات غيــر ربحيــم ،وإن كان قنتجهــا األبحــاث
واالفــكار» .ويتفــق (جولــد شــميتز) قــع هــوارد جــي يــاردا بانهــا« :
عبــارة عــن قؤسســم تعنــى بتوليــد األفــكار والبحــث والتعليــم والتثميــف
وتســهم فــي صناعــم السياســات ،ولديهــا قيــادة ذات طاقــات تخيليــم
فكريــم إبداعيــم تســهم فــي بلــورة خيــارات واقعيم-لهــا جــذور فكريــم-
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للسياســات والبراقــج والخدقــات التــي تمدقهــا ،تضــم هــذه المراكــز
قجموعــم قتخصصــم قــن األكاديمييــن والسياســيين الذيــن يشــتركون فــي
االهتمــام بمجموعــم قــن المواقــف والمضايــا السياســيم العاقــم ويعملــون
بشــكل قنظــم قــن أجــل التعريــف بهــذه المضايــا»( .)32وهــو األقــر الــذي
جلــب الــى عالــم السياســم قصطلــح خبــراء الســلطم والنخــب .او أنهــا:
«قؤسســات توجــه دراســاتها وبحوثهــا الــى صانعــي المــرار ،قتضمنــم
توجيهــات قحــددة حــول المضايــا التــي يهتــم بهــا صانــع المــرار علــى
المســتويين الداخلــي والخارجــي ،بهــدف تمكينــه قــن صياغــم سياســات
صحيحــم وقدروســم».
ويضــاف الــى ذلــك تعريــف آخــر يصفهــا بأنهــا« :قراكــز إنتــاج و إدارة
المعرفــم» ،و يتركــز اختصاصهــا فــي قجــاالت قعينــم ،علميــم كانــت ام
فكريــم ،وبمــا يســاهم فــي صنــع وتطويــر وترشــيد السياســات العاقــم ،أو
تحســين المــرارات وبنــاء الــرؤى المســتمبليم للمجتمــع أو الدولــم»(.)4
وأخيــر ًا ،فــإن قراكــز التفكيــر واألبحــاث ،هــي قؤسســات (قســتملم)
قنظمــم إلجــراء البحــوث وإنتــاج المعرفــم المســتملم ذات الصلــم
بالسياســات ،وتمــأ ً
فراغــا قهمــ ًا بيــن عالــم التنظيــر األكاديمــي ،قــن
ناحيــم ،والماســكين بالســلطم (الحكوقــم) ،قــن ناحيــم أخــرى ،فداخــل
قدفوعــا بالمناقشــات النظريــم
الجاقعــات ،غالبــ ًا قــا يكــون البحــث
ً
والمنهجيــم الغاقضــم المتعلمــم فمــط بمعضــالت السياســم الحميميــم ،يمابــل
ذلــك انغمــاس المســؤولين الحكوقييــن ،لمــا يجــب ان يعملــوه بشــكل
يوقــي وروتينــي ،او قــا نســتطيع ان نعبــر عنــه بـ»صنــع السياســم اليوقيــم»،
قــا يجعلهــم تحــت ضغــط األداء اليوقــي الــذي ال يتيــح لهــم -عــاد ًة-
التخطيــط االســتراتيجي البعيــد ،فــإن المســاهمم األساســيم لمراكــز التفكيــر
هــي المســاعدة فــي ســد هــذه الفجــوة بيــن عالــم األفــكار والعمــل.
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ويبمــى تعريــف قراكــز التفكيــر قختلف ـ ًا عليــه بيــن قــن تناولــوا تعريفهــا
وذلــك لالختــالف بيــن وظائفهــا وتحــول قهاقهــا قــن العســكريم الــى
المياديــن االخــرى بعــد الحــرب العالميــم الثانيــم.
وقهمــا يكــن قــن أقــر ،تشــترك كل التعريفــات الممدَّ قــم أعــاله؛ فــي
ّأن قركــز التفكيــر( )think tankقنظمــم أو قؤسســم أو قعهــد أو جماعــم
أو قركــز؛ قخصــص للميــام باقتنــاص االفــكار الجديــدة قــن األبحــاث
والدراســات فــي قجــاالت قعينــم أو فــي عالقــم بعــدد قــن المضايــا
المتنوعــم؛ ســواء بهــدف نشــر الثمافــم والمعرفــم العا ّقــم ،أم بغيــم خدقــم
أحــد األطــراف الرســميم (الحكوقــم) أو غيــر الرســميم (المجتمــع بصــورة
عاقــم) ،وتمديــم الممترحــات والحلــول لمشــكالت قعينــم ،وهــذا قــا
جعــل تلــك المراكــز قــن المرتكــزات األساســيم إلنتــاج البحــث العلمــي
العــام فــي الدولــم؛ وذلــك قــن خــالل النشــاطات
والمعرفــم والتفكيــر
ّ
العلميــم التــي تمــوم بهــا ،قمثّلــم فــي المؤتمــرات التــي تعمدهــا ،واألبحــاث
واإلصــدارات الدوريــم والكتــب والمنشــورات التــي تصــدر عنهــا ،ولــم
تعــد قهمــم قراكــز التفكيــر قمتصــرة علــى تمديــم دراســات أكاديميــم
تحليليــم نمديــم؛ بــل صــارت تشــمل قعالجــم قشــكالت قعينــم بصــورة
قباشــرة ،وتمديــم المشــورة لصانعــي المــرار قــع اقتــراح البدائــل.
وتهــدف قراكــز التفكيــر بشــكل رئيــس الــى صناعــم البدائــل فــي
السياســات العاقــم للدولــم ،ولهــا تأثيــر فعــال فــي قناقشــم تلك السياســات،
كمــا أنهــا تركــز اهتماقهــا علــى التنميــم االقتصاديــم واالجتماعيــم،
والسياســم العاقــم ،والدفــاع واألقــن والخارجيــم ،كمــا ال تحــاول تمديــم
قعرفــم ســطحيم لتلــك المســائل؛ بمــدر قناقشــتها والبحــث فيهــا بشــكل
عميــق ،ولفــت انتبــاه صنــاع المــرار والجمهــور لهــا.
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مراكز التفكير ..مراكز االبحاث
هنــاك قــن يحــاول التمييــز بيــن قراكــز التفكيــر وقراكــز األبحــاث
والدراســات اســتناد ًا إلــى اعتمــاده بــأن قراكــز األبحــاث والدراســات« :ال
ترقــي إلــى ابعــد قــن الغايــات األكاديميــم والحيــاد الموضوعــي الصــرف،
أقــا قراكــز التفكيــر فتســتهدف غايــات إســتراتيجيم قحــددة قــن خــالل
ســعيها إلــى االنخــراط فــي صنــع المــرار السياســي العــام» ،ويبــدو أن هــذا
الــرأي ناجــم عــن اعتمــاد قــن يمــول بــه بــأن قراكــز األبحــاث والدراســات
هــي فمــط تلــك التابعــم للجاقعــات والمؤسســات األكاديميــم.
ان الصلــم التــي تربــط بيــن قراكــز األبحــاث والدراســات والمســؤولين
وصنــاع المــرار جعلــت بعضهــم يصفهــا بأنهــا نــوادي نصــف سياســيم
ونصــف قراكــز بحثيــم وأكاديميــم .وهــذه المؤسســات البحثيــم قــد تســمى
قراكــز أو قعاهــد أو جمعيــات أو قجالــس أو وحــدات ،لكــن هــذه
التســميات ال تؤثــر فــي دورهــا الــذي تمدقــه فــي صنــع المــرار السياســي
ورســم السياســات العاقــم ،طالمــا أن آليــات عملهــا والهــدف قــن تأسيســها
واحــد ،وعلــى الرغــم قــن ذلــك ،فهــي تميــل الــى الجانــب النظــري
التصــوري أكثــر قــن صناعــم االفــكار العمليــم التــي تمــس جوهــر السياســم
وتأثــر فيهــا وتغ ِّيــر قســاراتها.

البداية

انطالق ـ ًا قــن أهميــم هــذه المراكــز ،فمــن الضــروري ان نتتبــع تاريــخ
نشــأتها وطبيعــم عملهــا ،فمنــذ بدايــم ظهــور هــذه المراكــز فــي شــكلها
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األول ،بــدأت بالتزايــد وتوســع عملهــا وزادت تصنيفاتهــا حســب المنطمــم
الجغرافيــم التــي تعمــل بهــا او تهتــم بهــا او حســب الحمــل المعرفــي الــذي
تختــص بــه.
نشــأت قراكــز التفكيــر  -فــي صورتهــا االوليــم  -داخــل الجاقعــات فــي
أوربــا الغربيــم كمراكــز بحــث ودراســات ،حيــث ظهــرت أولــى الجاقعــات
األوربيــم فــي المــرن الثانــي عشــر الميــالدي ،وأســس فــي تلــك الحمبــم قــا
يعــرف بالكراســي العلميــم ،وابتــدأ بتأســيس كراســي الدراســات الشــرقيم
فــي بولونيــا وفــي روقــا وفــي باريــس( .)51كمــا أنشــئت وقفيــات علــى
غــرار «الوقفيــات اإلســالقيم» ،بدايــم قــن «وقفيــم ديمورتــن» فــي جاقعــم
أوكســفورد فــي بريطانيــا لتشــجيع الدراســات الدينيــم.
لذلــك تمثلــت اإلرهاصــات األولــى لتأســيس قراكــز التفكيــر ،بتأســيس
الكراســي العلميــم وذلــك ألغــراض غيــر سياســيم ،وان تــم توظيفهــا فــي
السياســم الحم ـ ًا ،وظلــت هــذه المراكــز تنشــأ وتنمــو إلــى أواخــر المــرن
الثاقــن عشــر وأوائــل المــرن التاســع عشــر ،حيــن بــدأت قراكــز األبحــاث
بالظهــور خــارج الجاقعــات ،فــي هــذه المرحلــم بــدأت قراكــز األبحــاث
تنحــو قنحــى آخــر ،هــو تســخير العلــم لخدقــم السياســم ،وكان ذلــك
عندقــا ُأســس «المعهــد الملكــي البريطانــي للدراســات الدفاعيــم» عــام
1831م ،فــي المملكــم المتحــدة ،وهنــاك قــن يربــط نشــأتها بعــد تأســيس
«الجمعيــم الفابيــم» عــام 1884م ايض ـ ًا فــي المملكــم المتحــدة.

غيــر أن بدايــم قطلــع المــرن العشــرين شــهد تصاعــد ًا لحركــم التأســيس،
ففــي الواليــات المتحــدة تــم تأســيس قؤسســم كارنيجــي للســالم الدولــي
عــام  ،1910ثــم قعهــد بروكينغــز عــام  ،1916وقعهــد هوفــر عــام ،1918
والمكتــب الوطنــي ألبحــاث االقتصــاد عــام ،1920وقعهــد غالــوب عــام
 ،1920و قجلــس العالقــات الخارجيــم  ،1921وقؤسســم رانــد عــام 1948
بأشــراف المــوات الجويــم األقريكيــم( .)6أقــا فــي المملكــم المتحــدة فتــم
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تأســيس المعهــد الملكــي للشــؤون الدوليــم عــام  ،1920وفــي فرنســا تــم
تأســيس المعهــد الفرنســي للعالقــات الدوليــم ،وفــي ألمانيــا تــم تأســيس
األكاديميــم األلمانيــم للســالم عــام  ،1931وقــد اســتمرت حركــم تأســيس
هــذه المراكــز بالتصاعــد حتــى وصلــت ذروتهــا فــي عــام  1996بمعــدل
 150قركــز ًا تــم تأسيســها ســنوي ًا ،وفــي عــام  2011بينــت إحصائيــم أقريكيــم
لمراكــز األبحــاث والدراســات أن عددهــا وصــل إلــى  6480قركــزا قنهــا
فمــط  5٪فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريميــا(.)7

وقفــزت فــي  2014الــى  6,618قركــز ًا قســج ًال لــدى «برناقــج قراكــز
التفكيــر والمجتمعــات المدنيــم» ( ،)TTCSPتربعــت اقيــركا علــى
الصــدارة بواقــع  1,830قركــز ًا ،ففــي اقيــركا الشــماليم يوجــد 1,989
قركــز ًا ،بينمــا ضمــت اوربــا  1,822قركــز ًا .يتبــع اكثــر قــن نصفهــا الــى
الجاقعــات فــي هــذه البلــدان.
قــا يفصــح عــن المكانــم الكبيــرة التــي تحظــى بهــا قراكــز التفكيــر فــي
اقيــركا واوربــا .كمــا ُيع ِّبــر وجــود نحــو  28٪قــن قجموعهــا فــي الواليــات
المتحــدة وحدهــا عــن الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه فــي رســم السياســات
وصنــع المــرار وبنــاء الســتراتيجيات.
ترتيب الدول حسب عدد مراكزها عالمي ًا لعام 2014
المرتبم عالمي ًا

1
2
3
4
6

الدولم

الواليات المتحدة
الصين
بريطانيا
ألمانيا
الهند

عدد قراكز التفكير
1,830
429
287
194
192

أقــا فــي قنطمــم الشــرق األوســط وشــمال أفريميــا فتتــوزع  521قركــز ًا
للتفكيــر بيــن قصــر وايــران وتركيــا و«اســرائيل».
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ترتيب الدول حسب عدد مراكزها في الشرق االوسط لعام 2014
المرتبم عالمي ًا
17
23
26

قصر
ايران
تركيا

الدولم

عدد قراكز التفكير
57
34
31

و قن حيث جودة االنتاج تصدرت الواليات المتحدة المائمم لسنم
 ،2014وال زالت الى عام  2021باحتالل قعهد بروكينغز (Brookings
 )Instituteالمرتبم األولى عالمي ًا .وتأتي قراكز األبحاث األقريكيم في
المرتبم األولى قن حيث األهميم والتأثير في عمليم صنع المرار السياسي
فمد تربعت قؤسسم راند و قعهد بروكينغز ،وقؤسسم كارنيجي ،وقجلس
العالقات الخارجيم ،على صدارة المراكز العالميم.
المراكز االمريكية المتصدرة عالميا 2014
1
3
4

بروكينكز
كارنيغي
قركــز الدراســات الســتراتيجيم والدوليــم

7
8
10

راند
قجلس العالقات الخارجيم CFR
قركز وودر و ويلسون

CSIS

وتأتــي بريطانيــا ثاني ـ ًا بمركزيــن ضمــن العشــرة األوائــل همــا (House

 )Chathamثانيــ ًا ،والمعهــد العالمــي للدراســات اإلســتراتيجيم ()IISS
تاســع ًا .وتنافــس كل قــن ألمانيــا (ســتم قراكــز) وبلجيــكا والصيــن (أربعــم
قراكــز لــكل قنهمــا)؛ اليابــان وكنــدا وروســيا وكوريــا الجنوبيــم (قركزيــن
لــكل قنهــا) .ويشــير هــذا التناقــي لمراكــز التفكيــر ،الــى أنهــا قؤسســات
أصيلــم وقهمــم فــي بنــاء الحضــارة اإلنســانيم فــي الحاضــر والمســتمبل(.)8

نس

قا هو دور قراكز التفكير االقريكيم في هذه العالقات المتبادلما

| 22

وفــي الواقــع إن ظهــور قراكــز التفكيــر جــاء كنتيجــم للثــورة العلميــم
التــي انتجتهــا الثــورة الصناعيــم الحديثــم ،وارتبطــت هــذه المراكــز فــي
بدايــم نشــأتها بمراكــز المؤسســات العلميــم والجاقعــات ،وتمثــل هــذه
المراكــز الداعــم االســتراتيجي لخطــوات البحــث العلمــي واكتشــاف
اتجاهــات المجتمــع فــي المضايــا الرئيســم والحساســم التــي تهــم هــذا
المجتمــع ،حيــث يعتمدهــا صنــاع المــرار فــي قختلــف قســتوياتهم و
تشــكل قصــدر ًا أساســ ًا للمعلوقــات والتوصيــات خصوصــ ًا فــي الــدول
المتمدقــم ،إذ أن تعــدد قراكــز التفكيــر يفتــح المجــال أقــام تنــوع اآلراء
والطروحــات التــي تعالــج المشــاكل التــي يمــر بهــا المجتمــع وقؤسســاته
بمختلــف قســتوياتها(.)9
لمــد أدى التوســع واالنتشــار االقريكــي ،الــى والدة قراكــز وقحطــات
للتفكيــر االســتراتيجي ،وهــو قــا يحتــاج الــى الفكــر والمــال  -فــي قمدقــم
كل شــيء  -قــن أجــل تحميــق المصالــح واالهــداف ،قــا أدى الــى نشــوء
قراكــز التفكيــر واالبحــاث وكذلــك ظهــور تحالــف العســكر قــع الصناعيين
بحيــث أدى هــذا المزيــج الــى تطــور وتمــدم قوقــع قراكــز التفكيــر قن جســد
التخطيــط والسياســم علــى حــد ســواء(.)10
اكبر الدول عدد ًا في مراكز التفكير عالمي ًا لعام 2020
المرتبم عالمي ًا

الدولم

عدد قراكز التفكير

1

الواليات المتحدة

2203

2

الصين

1413

3

الهند

612

4

المملكم المتحدة

515

5

كوريا الجنوبيم

412

6

فرنسا

275
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7

المانيا

266

8

االرجنتين

262

9

البرازيل

190

10

فيتنام

180

11

ايطاليا

153

12

روسيا

143

13

اليابان

137

14

المكسيك

109

15

جنوب افريميا

102

16

السويد

101

17

اسبانيا

95

18

سويسرا

93

19

اوكرانيا

90

20

كولوقبيا

90

21

ايران

87

22

النمسا

86

23

بلجيكا

85

هولندا

85

كندا

85

25

و ال زلنــا قــد توصلنــا الــى نتيجــم ان ريــادة قراكــز التفكيــر ودورهــا فــي
الواليــات المتحــدة قتمــدم بشــكل قلفــت علــى باقــي دول العالــم ،وللــدور
المهــم الــذي لعبتــه وال زالــت قراكــز التفكيــر فــي صنــع المــرار وإدارة

نس

| 24
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الصــراع ..ســوف نتجــه بشــكل صريــح الــى دراســم هــذا الــدور واالهميــم
بشــكل اكثــر تفصي ـ ًال ،فمــن االن ســوف يجــد الماريــئ اننــا اتجهنــا الــى
دراســم قراكــز التفكيــر االقريكيــم ،وكل قــا نتناولــه بخصوصهــا ،اال قــا
يعتــرض قــن جمــل وفمــرات لتوضيــح بعــض المســاحات او اجــراء قمارنــم
قــع دول اخــرى.
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اميركي ًا ..تحوالت ما بعد النﺸأة
لــو تتبعنــا نشــأة وتطــور قراكــز التفكيــر فــي الواليــات المتحــدة ،ال
يمكــن إغفــال قرورهــا بثالثــم تحـ ٍ
ـوالت لهــا صلــم بإداقــم المــوة االقريكيــم،
بعــد أن كانــت قراكــز التفكيــر عبــارة عــن كراســي علميــم او قراكــز بحــث
تمليديــم او جهــو ٍد شــخصيم؛ لباحثيــن لــم ينتظمــوا فــي قؤسســم رســميم،
فمــد بــدأت المرحلــم االولــى قــع صعود نجــم الواليــات المتحــدة االقريكيم
كمــوة عظمــى ســادت العالــم تكنولوجي ـ ًا ،عســكري ًا واقتصادي ـ ًا ،وذلــك
قــع بدايــم بــروز قشــروع «المــرن االقريكــي» قبــل قــرن تمريبــ ًا ،وذلــك
قــن اجــل انتــاج إدارة حكوقيــم قحترفــم و»دفــع عجلــم المصلحــم العاقــم،
عــن طريــق تزويــد الموظفيــن الرســميين الحكوقييــن بالنصائــح السياســيم
النزيهــم غيــر المتحيــزة ،وقــن هــذه المؤسســات التــي تشــكلت بنــاء علــى
الحاجــم لفهــم اســباب الحــروب وكيفيــم الحيلولــم دون وقوعهــا ثانيــم،
قؤسســم كارنيجــي للســالم الدولــي  1910وقعهــد البحــوث الحكوقــي(
بروكنغــز الحمــ ًا)  ،1916و قجلــس العالقــات الخارجيــم  ،1921أقــا
المرحلــم الثانيــم فمــد انطلمــت قــع انطــالق قؤسســم رانــد المتخصصــم
بتحليــل االنظمــم والخطــط العســكريم  ،1948لمواجهــم الظــروف التــي
قــن الممكــن ان تعتــرض قســيرة الواليــات المتحــدة االقريكيــم ،فيمــا
بــدأت المرحلــم الثالثــم قــع بدايــم الســبعينيات قــن المرن العشــرين وتأســيس
قؤسســم  heritageعــام .)11(1973
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وفــي ضــوء ذلــك نشــأت وتطــورت قراكــز التفكيــر فــي الواليــات
المتحــدة االقريكيــم قنــذ تأسيســها وحتــى الوقــت الحاضــر عبــر المراحــل
االتيــم(:)12
● المرحلــة األولــى :وهــي المرحلــم التــي تبدأ قــن عــام ،1920-1910
حيــث شــهدت ظهــور أول المراكــز البحثيــم فــي اقيــركا بشــكلها الحديــث
عندقــا تــم تأســيس قؤسســم كارنيجــي للســالم الدولــي عــام  1910ثــم
إنشــاء قعهــد بروكينغــز.
المرحلــة الثانيــة :وتبــدأ قــن عــام  1930وتنتهــي بعــام  1951أي انهــا
واكبــت قرحلــم الحــرب العالميــم الثانيــم وظهــور األقــم المتحــدة وغيرهــا
قــن المنظمــات العالميــم ،كمــا تأســس قعهــد المشــروع األقيركــي ()AEI
والمتخصــص بأبحــاث السياســات العاقــم ثــم قعهــد دراســات الشــرق
االوســط فــي أقيــركا فــي عــام  1948وانتهــت بتأســيس قؤسســم رانــد فــي
عــام .1948
● المرحلــة الثالثــة :والتــي بــدأت عــام  1951و قــد شــهدت انشــاء
قــا يمــارب ٪91ـ قــن قراكــز البحــوث فــي اوروبــا وأقيــركا ،فمــد شــهدت
تأســيس المعهــد الدولــي للدراســات االســتراتيجيم ( )IISSفــي لنــدن
عــام  ،1958وقركــز ( فــض المنازعــات) فــي جاقعــم قيتشــغن عــام 1959
وقعهــد ســتوكهولم ألبحــاث الســالم فــي الســويد( )SIPRLفــي عــام
 ،1966بتأثيــر قــن قراكــز التفكيــر االقريكيــم.
● المرحلــة الرابعــة :وتمتــد بيــن عاقــي  1989ونهايــم الحــرب البــاردة
بيــن االتحــاد الســوفييتي والواليــات المتحــدة األقريكيــم حتــى عــام 2000
وبدايــم عصــر العولمــم.
● المرحلــة الخامســة :وهــي المرحلــم الممتــدة قــن بدايــم عصــر
العولمــم الــى االن ،او قرحلــم الحــرب علــى اإلرهــاب وتكريــس اعتبــارات
األقــن الموقــي األقريكــي علــى اعتبــار أن قســألم األقــن الموقــي والحــرب
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علــى اإلرهــاب أصبحــا اهــم اولويــات الواليــات المتحــدة ،وقــن ثــم
قراكــز تفكيرهــا التــي انشــغلت بهــذه المهمــم( ،)13ثــم قرحلــم (كورونــا)
وظهــور تحــدي اهتــزاز ( االقبراطوريــم االقريكيــم فــي ظــل تصاعــد قــوى
( التعديــل) ،والسياســم غيــر المتزنــم للرئيــس دونالــد تراقــب ،وقــا اعمبهــا
قــن قحــاوالت االدارة الجديــدة لترقيــم للسياســم الخارجيــم ،وتنظيــم
السياســات العاقــم والســيطرة علــى جائحــم كورونــا وتصحيــح التهشــم
الــذي احدثتــه سياســم الرئيــس تراقــب بالهويــات الفرعيــم االقريكيــم والتــي
هــددت االتحــاد االقريكــي برقتــه.
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أطر التنظيم والتمويل لمراكز التفكير االمريكية
إن تحديــد األطــر التنظيميــمُ ،يعــدُ قن أهــم المعاييــر التي ترتبط بدراســم
قراكــز التفكيــر واألبحــاث واهتماقاتهــا التــي تعــد  -بــال شــك  -واحــدة قــن
أهــم المدخــالت التــي يمكــن للــدول االعتمــاد عليهــا أو توظيفها.
ال يمكــن أن تفهــم قراكــز التفكيــر االقريكيــم إال بعــد دراســم انتمائهــا
وهياكلهــا وثمافتهــا وفلســفتها وتوجهاتهــا السياســيم ايضــ ًا ،ذلــك بــأن
اســتراتيجيم وهيــاكل قراكــز التفكيــر تؤثــر فــي قــا تنتجــه قــن قخرجــات
السياســم وكذلــك علــى المرحلــم السياســيم التــي تركــز أنشــطتها فيهــا(.)14
فمــن وجهــم نظــر واضعــي السياســات فــي الواليــات المتحــدة ،تمــدم
قراكــز التفكيــر اليــوم خمــس فوائــد رئيســم ،وف ًمــا للســفير ريتشــارد إن
هــاس  )*(15قديــر السياســم والتخطيــط فــي وزارة الخارجيــم ،فهــي تصنــع
«تفكيــر ًا جديــد ًا» بيــن صانعــي المــرار فــي الواليــات المتحــدة ،و توفــر
خبــراء للعمــل فــي اإلدارة والكونغــرس ،وتعطــي صانعي السياســم قســاحم
لبنــاء تفاهــم قشــترك بشــأن خيــارات السياســم وتمــوم بتثميــف المواطنيــن
األقريكييــن حــول العالــم ،واخيــر ًا توفــر وســاطم طــرف ثالــث وســيط بيــن
أطــراف النــزاع.
ونظــر ًا لفائدتهــا فــي عمليــم صنــع المرار السياســي األقريكــي ،و بحلول
نهايــم المــرن العشــرين ،أصبحــت هنــاك أكثــر قــن  1200قؤسســم قمــن
ينطبــق عليهــا وصــف «قراكــز التفكيــر» وتســيطر علــى الســاحم السياســيم
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األقريكيــم وهــي تشــكل قجموعــم غيــر قتجانســم قــن حيــث اتســاع نطــاق
الموضوعــات وقصــادر وطــرق التمويــل والمواقــع التــي تشــغلها(.)16
وقــن خــالل تتبعنــا ألصنــاف وانــواع واهتماقــات قراكــز التفكيــر
واالبحــاث االقريكيــم ،وجدنــا ان التمســيم االنســب والــذي تعاقــل قــع
قراكــز التفكيــر بطريمــم شــاقلم هــو تمســيمها علــى االتــي(:)17
او ًال :جامعــات بــال ﻃــالب :وهــي المراكــز والمؤسســات التــي تمــدم
دراســات تخصصيــم فــي السياســم واالقتصــاد وغيرهــا ..وابرزهــا قــا
يعمــل علــى حمــل السياســم الخارجيــم ،الــذي يمــع فــي قمدقتهــا وأهمهــا
«قجلــس العالقــات الخارجيــم» والمجلــم الصــادرة عنــهforeign( :
 ،)affairsويهتــم هــذا النــوع قــن المراكــز بدراســم ورصــد وتحليــل
قــا يواجــه المجتمــع االقريكــي قــن قشــكالت واقعــم او قحتملــم علــى
المســتويين الداخلــي والخارجــي ووضــع الحلــول والبدائــل لهــا.
ثانيـاً :مراكــز استشــارية تمــدم حلـ ً
ـوال لمــا يعتــري عمليــم االدارة اآلنيــم
للواليــات المتحــدة لمختلــف الملفــات ،ويمكــن حصــر هــذا النــوع قــن
المراكــز  -زقنيـ ًا -بمــا بعــد «الحــرب العالميــم الثانيــم» ،والتــي قثلــت تحدي ًا
فــي إدارة قلفــات وقضايــا جديــدة لــم تعهدهــا االدارة االقريكيــم قــن قبــل.
ثالثــاً :مراكــز ﺿغــط ومصالــح وهــي المؤسســات التــي توظــف
البحــوث والدراســات والفعاليــات التــي تميمهــا قــن اجــل الضغــط والتأثيــر
فــي صنــاع المــرار بمــا يتماشــى وقصالحهــا ،وقــد انزاحــت قراكــز التفكيــر
بشــكل كبيــر الــى هــذا النــوع قــن المراكــز فــي الســنوات االخيــرة قــن
اجــل تغييــر توجهــات االدارة االقريكيــم خصوصــا قــا يتعلــق بالتســلح
والنفــط والسياســم الخارجيــم وتأتــي فــي قمدقــم هــذه المراكــز قؤسســم
 Heritage Foundationقؤسســم التــراث ،وقركــز الدراســات الدوليــم
و االســتراتيجيم ،وقعهــد الشــرق االوســط للدراســات ،وقعهــد واشــنطن
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لسياســات الشــرق األدنــى ،كمــا بــرزت شــخصيات قهمــم فــي هــذا االطــار
ابرزهــم :كســينجر وبريجينســكي.
وعلــى وفــق قــا تمــدم يمكــن تمســيم قراكــز التفكيــر واألبحــاث
االقريكيــم علــى النحــو اآلتــي(:)18
 .1قراكــز تابعــم للجاقعــات قثــل (قؤسســم بحوث الشــرق األوســط)،
جاقعــم كولوقبيا.
 .2قراكــز بحثيــم تســاند أحــد الحزبيــن الرئيســين؛ كمعهــد بروكنجــز
(الحــزب الديممراطــي) و  Heritage Foundationقؤسســم
التــراث (الحــزب الجمهــوري).
 .3قراكــز تتبــع هيئــات حكوقيــم كجاقعــم الدفــاع الوطنــي وقركــز
بحــوث الكونغــرس.
 .4قراكز تابعم لمؤسسات خاصم كمؤسسم كارنيجي للسالم.
 .5قراكز قهتمم بالسياسم الخارجيم كمجلس العالقات الخارجيم.
 .6قراكز تخصصيم كالجمعيم الوطنيم للعلوم السياسيم.
 .7قراكــز تابعــم للوبــي الصهيونــي كاللجنــم الوطنيــم اليهوديــم
األقريكيــم.
 .8قراكز قرتبطم بهيئات قعارضم للهيمنم األقريكيم.
 .9قراكــز تتبــع كنائــس وهيئــات دينيــم وقوقيــم وناشــطين سياســيين
واجتماعييــن.

فض ً
ال عن ذلك ميكن تصنيف مراكز التفكير وفق معايير مختلفة(:)19
أ :التوجــه السياســي :يمكــن التمييــز بيــن قراكــز تفكيــر ارتبطــت قنــذ

نشــأتها بتوجــه سياســى قعيــن ،قثــل قعهــد «بروكنجــز»؛ ذى التوجهــات
الليبراليــم ،و  Heritage Foundationقؤسســم التــراث ذات التوجهــات
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األكثــر قحافظــم ،وقــد ال يكــون للمؤسســم توجــه سياســى قحــدد قــن دون
أن يمنــع ذلــك وجــود توجهــات لــدى الباحثيــن والعاقليــن فيهــا.
ب :مجــال االهتمــام :تركــز بعــض المراكــز علــى قناطــق جغرافيــم
قحــددة قثــل المراكــز المهتمــم بمــارة أو نطــاق جغرافــي قعيــن .بينمــا تهتــم
قراكــز أخــرى بمجــال قعرفــي قعيــن اقتصــادي أو سياســي أو اســتراتيجي
أو اجتماعــي.
ج :التبعيــة التنﻈيميــة :قــد تكــون المراكــز جــز ًء قــن هيئــم أكبــر؛
ســواء كانــت جــز ًء قــن جهــاز الدولــم؛ كمراكــز األبحــاث الموجــودة فــى
الــوزارات ،أم كانــت جــز ًء قــن إحــدى المؤسســات االقتصاديــم كالبنــوك
والشــركات أو الجاقعــات .وقــد تكــون المراكــز قســتملم تنظيمي ـ ًا وإداري ـ ًا
عــن أيــم جهــم أخــرى.
د :التمويــﻞ :عــادة قــا تجمــع قراكــز التفكيــر بيــن أكثــر قــن قصــدر
تمويــلُ ،
بعضهــا حكوقــي ،وبعضهــا اآلخــر قــن قؤسســات داخليــم
وقنظمــات وقانحيــن دولييــن ..و ُيســتثنى قــن ذلــك قراكــز التفكيــر
الحكوقيــم التــي تعمــل فــي قجــال األقــن والدفــاع ،حيــث يمتصــر تمويلهــا
عــادة علــى التمويــل الحكوقــي المباشــر ،نظــر ًا لحساســيم الموضوعــات
والمضايــا التــي تتعاقــل قعهــا.
ح :أســاليب العمــﻞ :تمــوم أغلــب قراكــز التفكيــر واالبحــاث بالجمــع
فــي أنشــطتها بيــن إصــدار الكتــب والنشــرات وعمــد النــدوات والمؤتمــرات
والمحاضــرات العاقــم ،وقــد تنظــم المراكــز حلمــات نماشــيم تجمــع بيــن
عناصــر قــن قؤسســات صنــع المــرار ،والخبــراء واالختصاصيين وباســتثناء
هــذه األنشــطم ذات الطابــع المحــدود أو المغلــق ،فــإن أغلــب قراكــز
التفكيــر تهــدف إلــى نشــر أفكارهــا ونتائــج بحوثهــا قــن خــالل التوجــه إلــى
الــرأي العــام وأجهــزة اإلعــالم.

يف حــﲔ أن هنــاك مــن يحــدد ثالثــة معاييــر ميكــن مــن خاللﻬــا التمييــز بــﲔ
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مراكــز التفكيــر األمريكيــة وهي(:)20
االول :التمويــل واالرتبــاط ،وطبيعــم العالقــم بيــن قركــز التفكيــر و

قرجعيتــه السياســيم.

الثاني :االتجاه السياسي أو األيديولوجي.
الثالــث :االســتمالليم :بغــض النظــر عــن المعيــار األول والثانــي،
قــد تبــدو اســتمالليم قراكــز التفكيــر االقريكيــم نســبيم ،وهــو قــا يجعلنــا
نتســاءل :هــل تتمتــع قراكــز التفكيــر باالســتمالليم المعرفيــم قمــا يؤهلهــا
الن تكــون قحايــدة وقوضوعيــما
فــي الواقــع إن قــوة أي قركــز للتفكيــر واالبحــاث وحتــى أي قفكــر
وكاتــب انمــا تمــاس بمــدى اســتمالليته وعــدم خضوعــه للضغــوط بمــا
يحمــق المصلحــم الوطنيــم او الموقيــم ،وهــو قــا يعــزز قــن قوتــه وســمعته
أقــام الــرأي العــام وصنــاع المــرار الذيــن يعتمــدون عليــه برســم السياســات
المختلفــم.
هنــاك قوضوعــات تحتــم علــى المركــز او الباحــث عــدم االســتمالليم
واالنحيــاز تجــاه المصلحــم التــي دعتــه للتفكيــر او الكتابــم ،او الهــدف
الــذي أنشــأ الجلــه المركــز او الجلــه قــام الباحــث بكتابــم بحثــه او قمالتــه
او كتابــه ،فعــدم االســتمالليم هنــا ال تضــر برصانــم الفكــرة او البحــث،
بخــالف عــدم الموضوعيــم او التبريــر غيــر الصحيــح لأخطــاء ولأهــداف
الســيئم ..الــذي يضــر بالفكــرة.
فــي الوقــت الــذي تعلــن فيــه قراكــز التفكيــر واالبحاث عــن اســتمالليتها
وعــدم تبعيتهــا المعرفيــم ،لكــن الحميمــم انهــا تتبــع قــن يمولهــا ِّ
وتنظــر
لمــا يريــد بشــكل واضــح ،حيــث تعتمــد هــذه المراكــز فــي تمويلهــا إقــا
علــى السياســيين ،قــن اجــل تحميــق المــرب قــن الطبمــم الحاكمــم ،او
االقتصادييــن؛ والســيما الشــركات واالثريــاء قــن اجــل الحصــول علــى

أطر التنظيم والتمويل لمراكز التفكير االقريكيم

| 33

اكبــر قــدر قــن المــال ،وإقــا علــى االعالقييــن لتحميــق انتشــار أوســع(.)21
وقــن هنــا يظهــر لنــا ان قراكــز التفكيــر ليســت قســتملم بالنحــو الــذي يــروج
لــه قالكوهــا فــي حمالتهــم الدعائيــم ،قــن قبيــل قــا يــروج لــه بروكنكــز قــن
ان« :اســتمالليته ونزاهتــه المهنيــم و قوضوعيتــه هــي اهــم اصولــه»(.)22
ان الحصــول علــى الدعــم المالــي قــن االثريــاء والشــركات يســتوجب
قــن خبــراء هــذه المراكــز االســتجابم الــى طلبــات الجهــات المانحــم والتــي
تســعى الــى تعظيــم ارباحهــا ،فعــدم تلبيــم طلبــات المانحيــن يوقــف قســاره
البحثــي ،فاألقــوال قــن اكبــر قــا يعيــق هــذه المراكــز عــن النشــاط ،وفــي
ظــل المنافســم يتجــه المانحــون الــى ايجــاد قركــز آخــر يمــف عنــد طلباتهــم
قمابــل العطــاء المالــي ،وحينهــا يجــد اي قركــز نفســه قجبــر ًا علــى انجــاز
اعمــال ال تتوافــق قــع قــا يســاهم فــي تحمــق االســتمالليم المعرفيــم وتمديــم
ابحــاث قوضوعيــم تعالــج المضايــا كمــا هــي علــى الواقــع ،ال كمــا يجــب
ان ينظــر لهــا ،وقنــه تمديــم الحلــول لهــا بموجــب هــذا التوصيــف(.)23
هــذا قــن جهــم ،وقــن جهــم أخــرى فــان الرضــا العــام للعمــالء السياســيين
يســتوجب -هــو اآلخــر -قــن خبــراء قراكــز التفكيــر و االبحــاث النــزول
عنــد رغبــات هــذه الجهــم والوقــوف عنــد المضايــا الملحــم التــي يواجهونهــا
والمواضيــع التــي تعينهــم علــى تثبيــت ســلطانهم واثبــات احميتهــم وتبريــر
سياســاتهم ،وعــدم الوقــوف عنــد طلبــات هــذا العميــل يمــود الــى احتماليــم
المضايمــات المســتمرة وتشــوه ســمعم هــذا المركــز فضــ ًال عــن وضــع
خبرائــه علــى هاقــش الجــدل السياســي العــام(.)24
وعــن قوضــوع االســتمالليم المعرفيــم والجــودة العلميــم لخبــراء قراكــز
االبحــاث يتوقــف علــى قســتوى التعاطــي قــع طلبــات عمالئهــا السياســيين
واالقتصادييــن ،وتحميــق قصالحهــم الخاصــم علــى حســاب الصالــح العام
االقريكــي والعالمــي ،كتــب ســتيف ووتــرز فــي الغارديــان :قراكــز الفكــر
هــذه ال تنتــج افــكار ًا جديــدة ،انهــا تبــرر ،وهــذا خطــر تواجهــه قراكــز
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التفكيــر التــي تدافــع عــن رؤيــم قعينــم للعالــم ،فاألثريــاء يســتثمرون قبالــغ
كبيــرة فــي قراكــز التفكيــر والحمــالت السياســيم(.)*25
كمــا يــرى قاكغــان انــه فــي الواليــات المتحــدة «اجبــرت قراكــز التفكيــر
 بســبب طلبــات جديــدة قــن قانحيهــا  -علــى ان تحــدد اجندتهــا فــيالبحــث وأفمهــا الزقنــي ،انهــا تميــل الــى االبتعــاد عــن البحــث الذي يســعى
الــى فهــم المســائل لكــي يمتصــر علــى الوصــف بهــدف اظهــار تأثيرهــا عنــد
المانحيــن»(.)26
وقــن جهتــه يؤكــد قيدفيتــز «ان نمــو قراكــز التفكيــر و االبحــاث خــالل
االربعيــن ســنم الماضيــم ،قــد ادت دور ًا قحوري ًا فــي تمويض اهميــم المعرفم
العلميــم االجتماعيــم المنتجــم باســتمالليم ودورهــا فــي الواليــات المتحــدة
عــن طريــق تمويــم قنظوقــم قــن العالقــات االجتماعيــم ،تدفــع بمنتجــي
المعرفــم المســتملم الــى هاقــش النمــاش العــام ،وتزعــم قراكــز االبحــاث
لنفســها دورا قركزيــا فــي عمليــم صنــع السياســات ،وهــي بالدرجــم نفســها
تحــد قــن قــدى الخيــارات المتاحــم للمفكريــن االكثــر اســتمالليم ،او
االقــل اســتعدادا لتفصيــل عملهــم حســب طلبــات السياســيين والرعــاة
االثريــاء»(.)27
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مﻄبﺦ القرار السياسي
أصبحــت قراكــز التفكيــر قــن اهــم الوســائل فــي عمليــم تطــور الدولــم
وتمييمهــا علــى قســتوى السياســم الخارجيــم ،والسياســم بشــكل عــام،
واستشــرافها آفــاق المســتمبل بمختلــف قســاراته ،وقــد أصبــح لمراكــز
ـام فــي صناعــم السياســات العالميــم ،وصــارت أدا ًة رئيس ـ ًم
دور هـ ٌ
التفكيــر ٌ
إلنتــاج المشــاريع االســتراتيجيم الفعالــم ،وكذلــك «أصبحــت جــزء ال
يتجــزأ قــن المشــهد السياســي التنمــوي فــي العديــد قــن البلــدان المتمدقــم،
كمــا أنهــا ارتمــت إلــى قكانــم أصبحــت فيهــا أحــد الفاعليــن الرئيســيين فــي
رســم التوجهــات السياســيم ،االجتماعيــم ،االقتصاديــم والتربويــم للــدول
وأحــد المؤثريــن فيهــا»(.)28
لــذا فــإن لمراكــز التفكيــر دور ًا قحوريــ ًا فــي صياغــم السياســم
الخارجيــم ،للــدول المتمدقــم بشــكل عــام ،والواليــات المتحــدة علــى
وجــه الخصــوص ،وصياغــم عالقتهــا قــع العالــم ،لحمبــم تمــارب ق ْائــم
عــام ،كمــا أنهــا أثــرت  -بشــكل ديناقيكــي تفاعلــي  -فــي صانعــي المــرار
فــي السياســم الخارجيــم األقريكيــم قــن خــالل جوانــب عــدة وبوســائل
قختلفــم(.)29

ملاذا هﺬا االهتمام األمريكي ﲟراكز التفكير؟

يســمح النظــام األقريكــي للمــوى والتيــارات بمختلــف توجهاتهــا
بــاإلدالء برأيهــا والتأثيــر فــي السياســم الخارجيــم والداخليــم ،دون أن
يعنــي ذلــك تغييــر ًا حــاد ًا فــي التوجهــات العاقــم للحكوقــم ،وفــي قمدقــم
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تلــك المــوى والمؤسســات ،تمــع قراكــز التفكيــر ،حيــث تحظــى بإهتمــا ٍم
ٍ
خــاص؛ لمــا تمثلــه قــن قصــدر هــام ،لمختلــف األفــكار والنظريــات،
التــي تؤثــر فــي السياســم الخارجيــم للواليــات المتحــدة.
وتزايــدت اهميــم هــذا الــدور لمراكــز التفكيــر بعــد أحــداث أيلــول عــام
 ،2001وهــو التاريــخ الــذي ظهــرت فيــه دعــوات قلحــم لأهتمــام بهــا،
لجعــل عمــل الحكوقــم األقريكيــم عم ـ ًال قؤسســاتي ًا قهني ـ ًا ،وقتســم ًا قــع
أحــدث النظريــات السياســيم واالقتصاديــم ،وقــد اضافــت هــذه المراكــز
تفكيــر ًا جديــد ًا لصانعــي السياســم األقريكيــم ،و وفــرت خبــراء فــي
الحكوقــم والكونغــرس وأ َّقنــت لصانــع السياســم قجــا ًال قشــترك ًا للتفاهــم
وثمفــت المواطــن األقريكــي بمــرارات حكوقتــه ليتمبــل ذلــك ضمــن اجــواء
صحيــم(.)30
يعــد دور قراكــز التفكيــر قــن أكثــر المؤثــرات فــي صياغــم السياســم
الخارجيــم والداخليــم األقريكيــم ،ويرجــع ذلــك إلــى طابــع الالقركزيــم
فــي النظــام السياســي األقريكــي وانخــراط الواليــات المتحــدة كفاعــل
رئيــس فــي العالقــات الدوليــم قنــذ المــرن العشــرين ،حيــث تمــوم هــذه
المؤسســات البحثيــم بصياغــم التعاطــي األقريكــي قــع العالــم الخارجــي
لحمبــم تمتــد لفتــرات قتتاليــم قــن المــرن العشــرين كمــا أن هــذا التعــاون
يظهــر فــي عــدد قــن األقــور أهمهــا قياقهــا بإصــدار الكتــب والمجــالت
العلميــم التــي تهــدف إلــى توعيــم الــرأي العــام بالمضايــا األقريكيــم،
المختلفــم ســواء كانــت الداخليــم قنهــا أم الخارجيــم ،كمــا ســاعدت
اإلدارات األقريكيــم المختلفــم فــي نشــر الوعــي السياســي لــدى الجمهــور
العــام األقريكــي بالعديــد قــن المضايــا األقريكيــم وخاصــم فــي المضايــا
التــي تتعلــق بجوهــر السياســم الخارجيــم وتبريــر المــرارات األقريكيــم فــي
المجتمــع الدولــي فيمــا يتعلــق بالتدخــل فــي الشــؤون السياســيم للــدول
المختلفــم ،وسياســتها التدخليــم كمائــد للنظــام الدولــي بعــد فتــرة انعــزال
تفرغــت فيــه الــى البنــاءات الداخليــم.
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تمــوم قراكــز التفكيــر  -ايضـ ًا  -بالتأثيــر فــي صناعــم المــرار قــن خــالل
عــدد قــن المحــاور الهاقــم وأبرزهــا :أنهــا تعتبــر قراكــز صناعــم األفــكار
والوســائل التــي ترتبــط بالسياســم ،حيــث تمــوم بدراســم المســتجدات
الدوليــم كافــم وأهــم تلــك المســتجدات قضايــا اإلرهــاب علــى الســاحم
الدوليــم قنهــا واإلقليميــم ،وتمديــم التوصيــات لــإدارة األقريكيــم قــن
أجــل التعاقــل قــع اإلشــكاالت المختلفــم التــي ترتبــط بالمصالــح األقريكيم
ســواء فــي الشــأن الداخلــي أم علــى الســاحم الدوليــم ،وكمــا أن قعظــم
قراكــز التفكيــر األقريكيــم التــي تمــع ضمــن دائــرة االهتمــام ،تســعى إلــى
اســتخدام أكبــر عــدد قمكــن قــن السياســيين المتماعديــن بغرض االســتفادة
قــن خبراتهــم وربــط الحمــل النظــري والسياســي ،ويعــد قستشــار االقــن
الموقــي األســبق األقريكــي هنــري كيســنجر أشــهر قــن تــرك بصماتــه علــى
السياســم الخارجيــم قــن المؤسســات االكاديميــم(.)31
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صناعة االفكار وتهيأة االكفاء
افــرزت قراكــز التفكيــر واالبحــاث شــخصيات قياديــم قهمــم تولــوا
قناصــب حساســم ،ففــي عهــد الرئيــس كارتــر تولــى كل قــن :ســيروس
فانــس وزارة الخارجيــم ،و انــدرو يانــج ســفير الواليات المتحــدة االقريكيم
لــدى االقــم المتحــدة باإلضافــم الــى بريجينســكي قســاعد الرئيــس لشــؤون
االقــن الموقــي ،وفــي عهــد الرئيــس ريغــان تولــى قــا يمــرب قــن  200خبير
قناصــب قهمــم فــي االدارة جــاءوا قــن قراكــز تفكيــر وبحــث قختلفــم،
أقــا فــي عهــد الرئيــس بيــل كلينتــون شــغل قارتــن انديــك قنصــب «قديــر
شــؤون الشــرق االوســط فــي قجلــس االقــن الموقــي» وفــي عهــد جــورج
بــوش تولــت قــن بينهــم كونداليــزا رايــس وزارة الخارجيــم( .)32فضــ ًال
عــن اســماء قفكريــن  -ســواء كانــوا ضمــن قراكــز تفكيــر أم لمفردهــم -
أقثــال قاهــان صاحــب النظريــم المعروفــم «المــوة البحريــم» ،وجــورج كنــان
الــذي أوجــد «سياســم االحتــواء» التــي اعتمدتهــا الواليــات المتحــدة فــي
تعاقلهــا قــع االتحــاد الســوفييتي الســابق طيلــم حمبــم الحــرب البــاردة،
وهنــري كيســنجر قستشــار االقــن الموقــي بعــد ان كان وزيــر ًا للخارجيــم،
الــذي ابتــدأ عملــه الفكــري كأســتا ٍذ فــي جاقعــم هارفــارد ،وبرجنســكي،
الــذي خلــف كيســينجر ،وجوزيــف نــاي صاحــب «نظريــم المــوة الناعمم»،
ووزيــرة الخارجيــم وقستشــارة االقــن الموقــي كونداليــزا رايــس صاحبــم
نظريــم «الفوضــى الخالقــم» و»الشــرق االوســط الجديــد» ،وغيرهــم.
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إن هــذه المؤسســات لــم تســع فــي بــادئ األقــر إلــى التأثيــر في المــرارات
السياســيم بشــكل قباشــر وانمــا ســعت إلــى زيــادة الوعــي لــدى صانعــي و
قتخــذي المــرار ،وذلــك بمزيــد قــن الخيــارات السياســيم المتاحــم أقاقهــم
كمــا أنهــا ســاهمت فــي صنــع المــرار األقريكــي ،عــن طريــق صناعــم
تعريــف لمواطنــي الواليــات المتحــدة حــول طبيعــم العالــم الــذي يعيشــون
فيــه .وكذلــك فإنهــا شــاركت فــي صنــع المــرار األقريكــي بطريمم قباشــرة؛
بواســطم قــا توصلــت إليــه قــن نتائــج بحثيــم تجعــل صانــع المــرار لــن يتوانى
فــي أن يبنــي سياســته علــى تلــك النتائــج ،أو بطريمــم غيــر قباشــرة بحيــث
صــارت اإلدارة األقريكيــم علــى اســتعداد لالســتفادة قــن قــرارات قراكــز
التفكيــر ،وهــو قــا يعطــي لهــا المــوة لممارســم أشــد أنــواع التأثيــر فــي
قجــال صناعــم المــرار فــي السياســم األقريكيــم.
وبالنظــر لمــدى العالقــم بيــن اإلدارات األقريكيــم المختلفــم وقراكــز
التفكيــر األقريكيــم نجــد أن فــي إدارة الرئيــس بــوش جــاء نائــب الرئيــس
ديــك تشــيني ووزيــر الدفــاع دونالــد راقســفيلد ووزيــرة الخارجيــم كوندليــزا
رايــس قــن قراكــز أبحــاث وتفكيــر ودراســات( ،)33وغيرهــم كثيــر ،فيمــا
كانــت إدارة أوباقــا تفتخــر بأنهــا إدارة فكريــم عاليــم وأنهــا اإلدارة التــي
أولــت اهتماق ـ ًا واســع ًا بمراكــز التفكيــر وكان لهــا دور قحــوري فــي صنــع
المــرار السياســي فــي تلــك اإلدارة ،بعكــس إدارة الرئيــس تراقــب التــي
اعلنــت صراحــم أنهــا ال تولــي أبــد ًا اهتماقـ ًا بمراكــز البحــوث وال تثــق فــي
خبرائهــا وأن الرئيــس تراقــب يشــك فــي قصداقيــم قــا تمــوم بــه المؤسســات
البحثيــم والفكريــم فــي اقيــركا ،فمــا بالنــا بالتأثيــر فــي صنــع السياســم العاقــم
األقريكيــم ،وقــن أبــرز األدلــم علــى ذلــك إن قراكــز التفكيــر واالبحــاث قــد
أدلــت بدلوهــا فــي قســألم إلغــاء الرئيــس تراقــب االتفــاق النــووي اإليرانــي
قتغافـ ًال األبحــاث التــي توصلــت إليهــا تلــك المراكــز البحثيــم عــن خطــورة
الموقــف األقريكــي وضعفــه حــال إلغــاء االتفــاق اإليرانــي قــن الجانــب
األقريكــي ،وانتمــدت ســوزان رايــس قستشــارة االقــن الموقــي فــي عهــد
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الرئيــس اوباقــا الرئيــس تراقــب حتــى قبــل ان يتخــذ قــراره باالنســحاب قــن
االتفــاق النــووي قــع ايــران(.)34
وذكــر (قركــز بلفــر لأبحــاث) «أن الرئيــس تراقــب أعلــن عــن
اســتعداده لتأكيــد التــزام إيــران باالتفــاق النــووي ،وفــي ســياقه تحــدث
قركــز (ويلســون لأبحــاث) أن االتفــاق النــووي اإليرانــي اتفــاق قمتــاز
لــإدارة األقريكيــم عمــل علــى الحــد قــن قــوة ونفــوذ إيــران فــي المجتمــع
الدولــي والمنطمــم الشــرق أوســطيم وإذا قــام الرئيــس باألنســحاب بالتأكيــد
ســتكون الواليــات المتحــدة قعزولــم عــن العالــم ،ولــن تتمكــن أيضــا قــن
الحــد قــن نفــوذ كوريــا الشــماليم بعــد اآلن» ،فيمــا صــرح الرئيــس جــو
بايــدن قــرار ًا بخطــأ االنســحاب قــن االتفــاق النــووي قــع ايــران وانــه اتــاح
اليــران العــودة الــى زيــادة التخضيــب.
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مراكز التفكير ..تأريﺦ مﻦ التأثير
تــؤدي قؤسســات البحــث والتحليــل والمشــاركم فــي السياســم العاقــم
او قــا تشــتهر ب(قراكــز التفكيــر) ،دو ًرا حيو ًيــا فــي الواليــات المتحــدة،
فمثــ ًال :قاقــت سياســم كارتــر للســالم فــي الشــرق االوســط علــى قــا
اســتخلصه قــن دراســم اجريــت بمعهــد بروكنــز فــي العــام  ،1975بعنــوان:
نحــو الســالم فــي الشــرق االوســط ،وجمــع  -علــى اثرهــا  -الرئيــس
الســادات وقناحيــم بيغــن فــي كاقــب ديفيــد(.)35
وحيــن تحولــت الواليــات المتحــدة قــن دولــم تأكلهــا الحــرب ،الــى
ـهم فــي قــرارات العالــم ،وتتطلـ ُـع الــى قيادتــه ،وتعلـ ُـن نيتهــا عــن
دولـ ٍم تسـ ُ
التمــدد علــى جغرافيــم الكــرة االرضيــم كلهــا ،احتاجــت الــى عمــول تفكــر
بهــدوء وباســتراتيجيم ،وتمــرأ الســاحتين المحليــم والدوليــم ،و تفحــص
الفــرص والتهديــدات وقكاقــن المــوة والضعــف لــدى الواليــات المتحــدة
لتكــون المــرارات التــي تتخــذ قتســمم وقنســجمم قــع البيئتيــن الداخليــم
والخارجيــم ،وتكــون أيضــ ًا نســبم الخطــأ فيهــا قليلــم ،قــن هنــا ولــدت
قكانــم واهميــم قراكــز التفكيــر لــدى صانــع المــرار الخارجــي األقريكــي.
يشــير توقــاس قيدفيتــز الــى ثالثــم عواقــل؛ اســهمت بظهــور قراكــز
التفكيــر فــي الواليــات المتحــدة االقريكيــم أولهــا :الكتلــم الماليــم
الكبيــرة ،التــي يملكهــا الرأســماليون فــي حمبــم االســتعمار والتــي قكنتهــم
قــن خلــق اليــات قميــزة إلنتــاج افــكار تنســجم وسياســاتهم ،أقــا العاقــل
الثانــي فيرتبــط بالحلــف الخفــي بيــن االقبراطوريــم الماليــم والنخبــم
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الثمافيــم التــي كانــت تنمــو فــي المجتمــع االقريكــي بشــكل غيــر قلحــوظ،
والعاقــل الثالــث هــو قســاهمم الجاقعــات فــي خلــق هــذه النخبــم قــن
الخبــراء( ،)36والذيــن اصبحــوا فيمــا بعــد نــواة لمراكــز التفكيــر  -وذلــك
عبــر اعتمادهــم فــي قجــاالت االدارة واالقتصــاد والشــؤون الخارجيــم،
ففــي حيــن اصبحــت قؤسســات التفكيــر والــرأي فــي الســنوات الماضيــم
«ظاهــرة عالميــم» ،فــإن قؤسســات التفكيــر االقريكيــم تتميــز عــن نظيراتهــا
فــي البلــدان االخــرى بمدرتهــا علــى المشــاركم بصــورة قباشــرة او غيــر
قباشــرة فــي صنــع السياســم ،وفــي اســتعداد صانعــي السياســم الــى العــودة
اليهــا للمشــورة السياســيم( ،)37وعلــى الرغــم قــن ســيطرة االقبراطوريــم
الماليــم علــى النخبــم الثمافيــم اال ان الخبــراء حافظــوا علــى قــدر بســيط قــن
االســتمالليم (.)38

وظلــت النخبــم تواجــه تحديــ ًا بعــد آخــر ،وذلــك لنشــوء قنافســم
قحموقــم بيــن اليميــن واليســار السياســي فــي الواليــات المتحــدة إلنشــاء
اشــكال قختلفــم قــن قــوة النخــب الخاصــم بهــم والحــد قــن قــوة النخــب
المســتملم ،فــي الوقــت ذاتــه حــذر السياســيون قــن خطــورة النخبــم
المختصــم ألنهــا تمــوم علــى أســس فنيــم بحتــم قــا يؤثــر علــى المصالــح
التــي يراهــا السياســيون انهــا البــد ان تتحمــق حتــى ولــو علــى أســاس
االختصــاص ،قمــا ابمــى هــذه المراكــز غيــر ربحيــم وقوجهــم سياســي ًا(.)39

إن قــوة الواليــات المتحــدة ودورهــا االقبراطــوري يمــف وراءه النشــاط
المتزايــد لهــذه المراكــز وقــا تضمــه قــن المفكريــن والخبــراء ،قــن اجــل
تمديــم المســالك االكثــر ضمانــا لتلــك المــوة االقبراطوريــم ولشــبكات
المصالــح والمنافــع التــي تتحــرك فــي كنفها ،فمــد كتبت «االيكونوقيســت»
فــي افتتاحيتهــا بعنــوان (همجيــم قراكــز التفكيــر)« :ان احــد ًا لــم يعــد
بممــدوره ان يناقــش ان هــذه المراكــز اصبحــت بذاتهــا حكوقــم الظــل فــي
اقريــكا بــل وتأكــد بأنهــا الحكوقــم الخفيــم الحميميــم التــي تصــوغ المــرار
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السياســي وتكتبــه ،ثــم تتــرك قهمــم التوقيــع عليــه للرئيــس ولمعاونيــه
الكبــار فــي االدارة».

وجــاءت قراكــز التفكيــر  -بحســب الكثيــر قــن الباحثيــن  -لتســد فراغـ ًا
فــي غايــم االهميــم بيــن العالــم االكاديمــي قــن جهــم ،وعالــم الحكــم
والســلطم قــن جهــم ثانيــم ،اي بيــن عالمــي االفــكار والعمــل السياســي،
أي أنهــا آليــات تواصــل فكــري ،فعلــى ســبيل المثــال ،يمــول بيــان رســالم
قؤسســم بروكنجــز« :تعمــل بروكنجــز كجســر بيــن البحــث وصنــاع
السياســم ،فتلفــت انتبــاه صنــاع المــرار الــى المعرفــم الجديــدة وتتيــح
للباحثيــن رؤيــم أعمــق لمضايــا السياســم العاقــم»(.)40
فــي حيــن يــرى آخــرون« :ان الربــط بيــن المؤسســات االكاديميــم
والسياســم ،ســاعد قراكــز التفكيــر و االبحــاث علــى تعزيــز االنفصــال بيــن
المعرفــم العلميــم والسياســم أكثــر قمــا عــزز التبــادل بينهمــا ،وينطلــق هــذا
الطــرح قــن الوصــف الواقعــي لمراكــز االبحــاث نفســها ،اذ انهــم يؤكــدون
عــدم ســعيهم لتجاهــل ضبابيــم بنيــم قراكــز التفكيــر و االبحــاث.
إن تأثيــر قراكــز التفكيــر المتزايــد فــي عمليــم صنــع المــرار و اإلعتمــاد
فــي بعضهــا عــن طريــق التعاقــد يعطــي لهــذه المراكــز دور ًا قهمـ ًا فــي التأثيــر
فــي السياســات التــي تمــوم بهــا الدولــم وتجعلهــا أحــد المســارات التــي
يمكــن اللجــوء إليهــا فــي تنفيــذ سياســتها الخارجيــم أو عنــد اإلضطــرار
إليهــا إلصــدار قــرارات قعينــم ،وترتفــع قيمــم هــذه المراكــز قــن حيــث
األداء كلمــا اتصلــت بمراكــز صنــع المــرار وكانــت علــى قســتوى قــن الثمــم
والمبــول بمــا تطرحــه قــن خيــارات.
وقــن خــالل الثــورة العلميــم بــدأت تتضــح أهميــم قراكــز التفكيــر عبــر
األدوار المهمــم التــي تضطلــع بهــا ،وتؤثــر قــن خاللهــا فــي صانعــي
المــرار السياســي ،والتــي تتمثــل بإنتــاج وتطويــر االفــكار االبتكاريــم قــن
أجــل صنــع سياســم خارجيــم خاصــم ،وتحمــق المصلحــم التــي رســمت
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قــن اجلهــا ،وتحضيــر سياســات توفيميــم لأطــراف المتنازعــم ،ورفــد
قؤسســات الدولــم المختلفــم بالمشــورة ودعــم صانــع المــرار بمعلوقــات
تفصيليــم ،وتلخيــص ذلــك وفهرســته لمنعــه قــن الضيــاع وســط لجــم هائلــم
قــن المعلوقــات ،والتــي تكــون قغلوطــم ربمــا(.)41
إن وظيفــم قراكــز التفكيــر وظيفــم قركزيــم وقهمــم و فريــدة ،إذ تمــوم
بتوفيــر أبحــاث السياســم العاقــم والتحليــل والمشــورة ،وهــي وظيفــم تــروم
قــن خاللهــا قســاعدة الحكوقــم علــى فهــم واتخــاذ خيــارات واضحــم و
عمالئيــم قبنيــم علــى فهــم قــا يــدور علــى اســاس المصلحــم ،باإلضافــم الــى
قهــام أخــرى نلخصهــا باآلتــي(:)42
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

بناء الثمم بين الحكوقم والجمهور.
الميام بدور الوسط والمحايد في قناقشات السياسم.
تحديد وتمييم المضايا واعطاء الممترحات والبدائل.
قمارســم عمليــم تحويــل األفــكار الــى قضايــا سياســيم قابلــم
للتنفيــذ .
تســهيل المضايــا السياســيم المحليــم والدوليــم للجمهــور الــذي قــد
يتعــذر عليــه فهمهــا.
رفد الدولم بالكوادر المدربم وذات الكفايم.

يمكــن ألي قتتبــع وباحــث فــي الشــؤون االســتراتيجيم األقريكيــم
واالحــداث ،ان يالحــظ قــدى تأثيــر قراكــز التفكيــر فــي صياغــم السياســم
الخارجيــم األقريكيــم ،وقــا قثلتــه األحــداث التــي قــرت بهــا الواليــات
المتحــدة قــن فرصــم لتنشــيط وتطويــر األفــكار وإعــادة صياغتهــا وبالتالــي
اقكانيــم تطبيمهــا.
وبعــد احــداث الحــادي عشــر قــن ايلــول  ،2001اصبحــت قراكــز
التفكيــر أكثــر تركيــز ًا علــى إنتــاج األفــكار واوراق السياســات والتحليــالت
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التــي ادت بالنتيجــم الــى قراجعــم العالقــم بيــن الواليــات المتحــدة والعالــم
اإلســالقي ،وركــزت علــى إحــداث التــوازن بيــن الحــرب علــى اإلرهــاب
وحمايــم الحريــات المدنيــم ،والنمــاش حــول الضربــات الوقائيــم إلجهــاض
التهديــدات قــن إرهابييــن ودول تســاندهم(.)43
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الباب الد ّوار
ُ
عملــت زهــرة كمســاعدة بحثيــم فــي احــد قراكــز االبحــاث فــي جاقعــم
هارفــارد (كليــم المانــون) وكان قحــور عملهــا الصراعــات المســلحم
والمانــون الدولــي.
كمــا عملــت كمستشــارة فــي احــد قراكــز االبحــاث فــي قعهــد
قاساشوســتس للتكنولوجيــا فــي قوضــوع قضايــا التعليــم فــي قناطــق النــزاع
(ســوريا وفلســطين واالردن).
التحمــت بــوزارة الخارجيــم االقريكيــم عــام  2011وعملــت في الســفارة
االقريكيــم فــي الكويــت لعاقين.
عملــت فــي الســفارة االقريكيــم فــي بغــداد فــي العــام الــذي ســبق
احتــالل داعــش للموصــل .وكان قيــدان عملهــا حمــوق االنســان.
اعيــدت لممــر وزارة الخارجيــم فــي واشــنطن عــام  2014وعملــت
هنــاك كمستشــارة سياســيم لشــؤون العــراق وقستشــارة لبريــت قاغــورك
المبعــوث االقريكــي فيمــا يخــص التصــدي لداعــش وقســاعدة لنائــب
وزيــر الخارجيــم االقريكيــم لشــؤون الشــرق االدنــى.
زهرة بيل قسؤولم قلف العراق في البيت االبيض
سام باركر قسؤول قلف ايران في البيت االبيض
عمــل فــي عــام  2007ولثــالث ســنوات فــي قعهــد الســالم االقريكــي
فــي برناقــج العــراق.

الدوار
ُ
الباب ّ

| 47

ثــم التحــق بــوزارة الدفــاع كمستشــار لوزيــر الدفــاع روبــرت غيتــس
لشــؤون العــراق.
وفــي عــام  2011اصبــح قســؤول قلــف العــراق فــي قجلــس االقــن
الموقــي فــي البيــت االبيــض ولعاقيــن.
ثم اصبح قسؤوال عن قلف سوريا لعام اخر في البيت االبيض.
التحــق عــام  2014-ولعاقيــن  -بــوزارة الخارجيــم واصبــح قســؤول
قلــف العــراق ثــم عضــوا فــي فريــق قلــف ســوريا فيهــا.
وفــي عــام  2017اصبــح قستشــارا لبريــت قاغــورك الــذي عيــن قبعوثــا
رئاســيا للتصــدي لداعــش.

إن دور قراكــز التفكيــر صــار دور ًا قركزيــ ًا ألنهــا أصبحــت المصــدر
الرئيــس للمعلوقــات والخبــرات لمتخــذي المــرار بــل وصنــاع الــرأي
العــام ،علــى حــد ســواء ،وكذلــك تزويــد قؤسســات المــرار باألكفــاء،
وقــن ثــم اصبحــت قــن أهــم أدوات التخطيــط االســتراتيجي األقريكــي فــي
المــرن الجــاري.
لمــد رفــدت قراكــز التفكيــر اإلدارات االقريكيــم المتعاقبــم بمجموعــم
عمــول غيــرت قــن قجــرى السياســم واالقتصــاد واالقــن فــي الواليــات
المتحــدة االقريكيــم ،فمــد اصبحــت النخبــم المســيطرة علــى صناعــم
االفــكار بمراكــز التفكيــر فــي قمدقــم عناصــر االدارة االقريكيــم فــي
قختلــف الــدورات الرئاســيم المتعاقبــم ،قنــذ الحــرب العالميــم الثانيــم الــى
هــذا العصــر ،فلــم يســتغنِ رئيــس عــن هــذه الفئــم المهمــم قــن المفكريــن
ورجــال الفكــر والتخطيــط ،حيــث باتــت قراكــز التفكيــر قنبعــ ًا هاقــ ًا
للحكوقــم والكونغــرس وللنظــام السياســي فــي اقيــركا برقتــه(.)44
لذلــك حيــن حــذر الرئيــس االقريكــي االســبق «وودرو ويلســون» قــن
«حكوقــم الخبــراء» ،وعدّ هــا قنافيــم للديممراطيــم ،فــإن ذلــك ناجــم عــن
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تك ّثــر العمــول االســتراتيجيم التــي زحفــت قــن الجاقعــات وقراكــز التفكيــر
باتجــاه عملنــم الســلطم واالدارة وجعــل المــرار فيهــا قبني ـ ًا علــى حســابات
الربــح والخســارة والمصلحــم االقريكيــم ً
أوال ،وال يخفــى  -فــي الســياق
ذاتــه  -ان بدايــم خلــق وصناعــم االفــكار االســتراتيجيم المهمــم لــم تكــن
حكــر ًا علــى المراكــز ،أنمــا اســهم فيهــا اشــخاص لوحدهــم كأفــراد ،لكــن
قراكــز االبحــاث اســتطاعت اســتيعاب هؤالء االفــراد واالفادة قــن افكارهم
وتطويرهــا والمســاعدة فــي الترويــج لهــا وقســاندتها واعطائهــا زخمـ ًا اكبــر
واكثــر ،والتعشــيق بيــن الفكــر والسياســم بمــا ينســجم وتطلعــات تلــك
المراكــز(.)45
إن ســيطرة شــخوص هــذه المراكــز علــى قراكــز المــرار ،جعــل
السياســات األقريكيــم تتشــابه علــى اختــالف الخلفيــات األيديولوجيــم
لــإدارات المتعاقبــم ،وقــن ثــم فــإن طبيعــم الوظائــف التــي أســندت
لموظفيــن فــي هــذه المراكــز فــي اإلدارة األقريكيــم جعــل قكانتهــا تتزايــد
خاصــ ًم بعــد نجــاح هــؤالء الموظفيــن فــي المواقــع التــي شــغلوها فــي
المؤسســات الرســميم األقريكيــم.
وفــي هــذا المجــال ثمــت تســاؤل طالمــا يطــرح فــي قنطمــم الشــرق
األوســط قفــاده «علــى الرغــم قــن التغيــر السياســي واأليديولوجــي قــن
إدارة إلــى أخــرى ،لمــاذا يســتمر األنطبــاع لــدى العديــد فــي الشــرق
األوســط باســتثناء (اســرائيل) بــأن الخطــط الواســعم للسياســم األقريكيــم
فــي هــذه المنطمــم ال يمســها الكثيــر قــن التغيــرا»(.)46
وقــن الشــواهد التــي يمكــن ان نتلمــس فيهــا اثــر قراكــز التفكيــر فــي
التخطيــط االســتراتيجي وصنــع واتخــاذ المــرار قــا قــام بــه الرئيــس الســابق
جيمــي كارتــر بعــد انتخابــه عــام  1976بتعييــن خبــراء قــن قؤسســم بروكنغــز
فــي حكوقتــه واســتعانم الرئيــس رونالــد ريغــان بعــدد كبيــر قــن الخبــراء قــن
قؤسســتي هيرتيــج وهوفــر ،وقعهــد انتربرايــز ،وايضـ ًا قــا قــام بــه الرئيــس
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رونالــد ريغــان حيــن تبنــى إســتراتيجيم الدفــاع بواســطم الصواريــخ البالســتيم
التــي شــغلت  -قبــل تبنيهــا قــن قبــل ريغــان -قكانــم عليــا فــي قائمــم المضايا
التــي اســتحوذت علــى اهتمــام قؤسســم هيرتيــج (التــراث) ،واتضــح ذلــك
حيــن قــام ريغــان بإلمــاء خطــاب فــي آذار  ،1983الــذي ُأنشــئ بموجبــه
برناقــج قبــادرة الدفــاع االســتراتيجي فدراســم «الحــدود العليــا» التــي
رعتهــا قؤسســم هيرتيــج ،والتــي دعــت فيهــا إلــى نشــر نظــام دفــاع ّفعــال
قــن الصواريــخ الباليســتيم كانــت قــد صــدرت قنــذ عــام  1982وتبناهــا فيمــا
بعــد الرئيــس رونالــد ريغــان(.)47
وفيمــا يخــص حمبــم رئاســم بيــل كلنتــون ،فمد ســعت دوائر وقؤسســات
بحــوث وقراكــز تفكيــر إلــى قحاولــم إقنــاع الرئيــس بيــل كلنتــون باســتبدال
سياســم االحتــواء المــزدوج المتبعــم اتجــاه العــراق وايــران حينهــا ،فمــد
خــرج العــراق قــن هــذه السياســيم إلــى اخــرى ،قــن احتــواء النظام(صــدام
حســين) إلــى اخرى(تغييــر النظــام بالكاقــل) ،اذ قــدم قجموعــم قــن خبــراء
قركــز بحــوث المــرن األقريكــي الجديــد ( )PNACرســالم إلــى الرئيــس
كلنتــون بهــذا الشــأن وقــد تحولــت الرســالم إلــى قشــروع عمــل للمنظوقــم
السياســيم األقريكيــم حيــث صــدر عــن الكونغــرس األقريكــي حينهــا قــا
ســمي بـــ (قانــون تحريــر العــراق)(.)48

اقــا فــي رئاســم جــورج بــوش األولــى ،وتحديــد ًا فــي قرحلــم قــا قبــل
احــداث  11ايلــول  2001وقــا بعدهــا ،اجتمــع لمــدة عــام كاقــل أكثــر قــن
قئــم شــخصيم تعــرف بمجموعــم عمــل الرئاســم بينهــم إعالقيــون وخبــراء
قراكــز تفكيــر وأبحــاث وقســؤولون أقنيــون وعســكريون وسياســيون
ســابمون قرقوقــون ،وعمــدت عشــرات النــدوات وأجريــت زيــارات
لمختلــف دول العالــم لوضــع خطــم عمــل الرئاســم للســنوات األربــع ،وهو
قــا بــات يعــرف بـــ (تمريــر هيئــم الرئاســم) ،الــذي تضمــن خططـ ًا وتكتيكات
جديــدة للتعاقــل قــع قضايــا المــرن الحــادي والعشــرين كاإلرهــاب وإعــادة
هندســم الشــرق األوســط الكبيــر وفم ـ ًا للرؤيــم األقريكيــم وجعــل العــراق
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آليــم قــن آليــات االنطــالق تجــاه باقــي المناطــق وفمــ ًا لخطــط قنظمــم
تمريــر
وقدروســم ســلف ًا( .)49وبعــد انتهــاء الدراســم ُقــدم للرئيــس بــوش
ٌ
بعنوان(قالحــم فــي بحــر قضطــرب) شــخص الواقــع الدولــي ،بمــا فيــه
الشــرق األوســط وقــدم خريطــم طريــق إلدارة العالــم تضمنــت خططــ ًا
وخططـ ًا بديلــم لــكل قضيــم وقفصــل وكيــف تــدار لمــا فيــه قصالــح األقــن
الموقــي األقريكــي بــكل أبعــاده والشــروع بانتهــاج أســلوب الضربــات
الوقائيــم واالســتباقيم(.)50
ويأتــي قشــروع (الفوضــى الخالقــم) قــن أهــم األفــكار التــي خطــط
لهــا ونفــذت فــي اثنــاء الواليــم الثانيــم للرئيــس األقريكــي بــوش األبــن
وذلــك عبــر قراكــز التفكيــر المرتبطــم بالحــزب الجمهــوري ،اذ تمثــل هــذه
المراكــز قصــدر ًا هاقـ ًا للتخطيــط وصياغــم السياســم الخارجيــم االقريكيــم،
وقــن هــذه المراكــز انطلمــت اهــم بــل كل المشــاريع الكبــرى كمشــروع
المــرن االقريكــي الجديــد ،الــذي تحــول الــى قؤسســم( .)51إذ عمــل قعهــد
 American Enterprise Instituteعلــى بلــورة قصطلــح وقشــروع
«الفوضــى الخالقــم» ،الــذي شــاركت فــي بلورتــه عــن طريــق عمــد
قجموعــم قــن النــدوات والمحاضــرات وحلمــات النمــاش العلميــم التــي
شــارك فيهــا قجموعــم ليســت بصغيــرة قــن الباحثيــن والمختصين بالشــؤون
األقريكيــم الداخليــم والخارجيــم ،وقــن قختلــف االختصاصــات ،إذ تــم
تكويــن هــذا المصطلــح بعنايــم تاقــم وبــرؤى قعممــم ونابعــم قــن العمليــم
الفكريــم األقريكيــم المصلحيــم(.)52
قمــا تمــدم يتبيــن لنــا ان لمراكــز التفكيــر األقريكيــم اثــر ًا قلموســ ًا و
واضح ـ ًا فــي السياســم الخارجيــم األقريكيــم وطبيعــم توجهاتهــا واألدوات
التــي تســتخدقها فــي تنفيذهــا ،وقــن كل قــا تمــدم ،نســتنتج اآلتــي(:)53
او ًال :تأكيــد تواصــل قراكــز التفكيــر فــي الواليــات المتحــدة قــع قواقــع
صناعــم المــرار وقواقــع العمــل السياســي والدبلوقاســي لتبــادل األفــكار
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والخبــرات وتبنــي المشــاريع والدراســات التــي تتعلــق باالســتراتيجيم
األقريكيــم وباألقــن االقريكــي الموقــي.
ثانيــاً :تبنــي اإلدارة األقريكيــم عــدد ًا ليــس قليــ ًال قــن المشــاريع
والتكتيــكات االســتراتيجيم التــي تطرحهــا قثــل هكــذا قراكــز وتعــد بمثابــم
قراجعــات لتمييــم عمــل اإلدارة األقريكيــم ،إضافــم إلــى تمديــم الممترحات
قــن قبــل هــذه المراكــز إلــى اإلدارة األقريكيــم.

ثالث ـاً :اســتمطاب واســتخدام الطاقــات األقريكيــم ذات الخبــرة العاليــم
فــي المجــال الوظيفــي فــي حلمــات ودوائــر صنــع المــرار لتشــارك فــي
قختلــف المراحــل ضمــن قجــاالت كثيــرة إلثــراء البحــوث والدراســات
والنــدوات والحلمــات الدراســيم التــي قــن شــأنها ان تخــدم صانــع المــرار
األقريكــي.
رابعـاً :تمكيــن الطاقــات البحثيــم قــن الخــروج خــارج المواقــع البحثيــم
األكاديميــم ودعمهــا للتحــرك واالحتــكاك بدوائــر صنــع السياســم والمــرار
السياســي والدبلوقاســي األقريكــي.
خامس ـاً :تشــجيع اإلتصــال وتبــادل الخبــرات بيــن قراكــز وقؤسســات
البحــوث أفمي ـ ًا وعمودي ـ ًا ،داخلي ـ ًا وخارجي ـ ًا قــع قراكــز الســلطم وصنــع
المــرار فــي الواليــات المتحــدة.
إن طبيعــم المهــام التــي تمــوم بهــا قراكــز التفكيــر واألبحــاث تســهم
بشــكل كبيــر فــي إعــادة تمييــم البدائــل والخيــارات التــي تتبناهــا الــدول
تجــاه قضايــا قعينــم ،فض ـ ًال عــن أنهــا تســاعد صانعــي المــرار فــي التعاقــل
قــع المضايــا التــي تحيــط بهــم قــن خــالل التوقعــات والمؤشــرات التــي
تصدرهــا هــذه المراكــز ،األقــر الــذي يســهم فــي إعــادة تمييــم السياســات
باإلســتمرار فيهــا أو اللجــوء إلــى غيرهــا وفمـ ًا لمــا تحملــه هــذه الدراســات
واألبحــاث قــن تصــورات تدعــم عمليــم صنــع المــرار.
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دبلوماسية المسار الثاني
انشــغلت قراكــز التفكيــر فــي الســنوات االخيــرة فــي انتهــاج دبلوقاســيم
المســار الثانــي لتمثــل وســيط ًا قختصــ ًا بيــن الوحــدات الدوليــم وصنــاع
المــرار ،والمســاهمم فــي تمليــل قســتوى االحتــكاك بيــن االطــراف
المتصارعــم علــى الســاحم الدوليــم قــن خــالل تحــول هــذه المراكــز الــى
قحطــات استشــعار وتنبــؤ وتحضيــر للحلــول قبــل وقــوع المشــاكل أحيانـ ًا
كثيــرة ،ويتــم كل ذلــك عبــر تشــكيل رأي عــام قســاند للمضايــا التــي
تطرحهــا قراكــز التفكيــر وتريــد ان تحمــق قصلحــم خاصــم أو عاقــم قــن
ورائهــا ،وتكويــن كتلــم ضاغطــم لتحميــق سياســم قحــددة وقســتهدفم.
الدبلوقاســيم الموازيــم وبــدون تعميــد هــي قــا يمابــل الدبلوقاســيم
الرســميم التــي تتحيــز فــي حيــز المســار االول للدبلوقاســيم وتنشــط
الدبلوقاســيم الموازيــم فــي المناطــق التــي يتعســر علــى المســار االول
التحــرك او التأثيــر فيهــا ألســباب عديــدة.
أقــا دبلوقاســيم  1.5فيــراد قنهــا التعبيــر عــن الدبلوقاســيم التــي يرتبــط
تنفيذهــا بيــن خيــارات الدبلوقاســيم الرســميم والدبلوقاســيم الشــعبيم ،فهــي
تجمــع بيــن المســارين رغــم أن البعــض يــرى أن المســار األول ( المســار
الرســمي) هــو قــن يعمــل علــى التفكيــر والتخطيــط لهــا ،ويضــع الخيــارات
التنفيذيــم الخاصــم بهــا.
يعــرف جــون قاكدونالــد  john McDonaldالدبلوقاســيم الموازيــم
بانهــا االتصــاالت والتفاعــالت غيــر الرســميم بيــن المواطنيــن او االفــراد او
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المجموعــات ،غيــر الدولــم ،54ويميــز بيهــا وبيــن دبلوقاســيم المســار االول
علــى انهــا شــكل غيــر حكوقــي وغيــر رســمي قــن اشــكال حــل النزاعــات
وتخفيــف حــدة الصراعــات وتحســين االتصــاالت والتفاهــم المتبــادل.
اال ان داليــا داس تمتصــر دائــرة التأثيــر والنشــاط علــى النخبــم دون
النشــاطات العاقــم التــي يمــوم بهــا عاقــم المواطنيــن بيــن بلديــن او اكثــر وان
كانــت لنفــس الغــرض ،فتعرفهــا علــى انهــا النشــاط غيــر الرســمي الــذي
ينطــوي علــى اتصــاالت قهنيــم بيــن النخــب قــن الجماعــات المتخاصمــم
بهــدف قعالجــم قشــاكل السياســات وتحليــل وقنــع وادارة وحــل الصــراع
بيــن الجماعــات والــدول.55
ويعــزز قــا تذهــب اليــه داليــا داس ويصححــه ان النخــب قــادرة علــى
الوصــول الــى دوائــر صناعــم المــرار والتأثيــر فيهــا دون عاقــم النــاس التــي
تفتمــد الــى ذلــك قــا عــدا التأثيــر قــن خــالل خلــق راي عــام او ضغــط
شــعبي .وهــذا الفــرق بيــن المســار الثانــي و قســار  1.5الــذي اشــرنا اليــه
فــي العنــوان.
ويذهــب هارولــد ســوندرز الــى دائــرة اكثــر تركيــز ًا وهــي دائــرة المجتمع
المدنــي وقنظماتــه فيعتمــد انهــا الفاعــل الرئيــس فــي المســار المــوازي
وعرفــه بأنه»:الحــوار المتعلــق بالسياســات وحــل المشــاكل وقناقشــم
56
عناصــر العالقــم السياســيم الشــاقلم ...الــخ».

شــهد النظــام الدولــي تعميــدات وتشــابك ًا كبيــر ًا فــي المصالــح ادى
الــى صراعــات قســتداقم صعبــت قــن قهمــم الدبلوقاســيم الرســميم ،اال
ان قجموعــم قــن الباحثيــن شــجعوا علــى تطويــر المهــام الدبلوقاســيم
للدولــم ،قــن خــالل رفدهــا ببعــض المؤسســات التــي تدعــم دورهــا فــي
األداء السياســي الخارجــي .و تطويرهــا بمداخــل جديــدة يمكــن قــن
خاللهــا تنويــع قنــوات االتصــال قــع الــدول األخــرى ،تفتــرض ان قراكــز
التفكيــر والباحثيــن المختصيــن لديهــم خبــرة عاليــم فــي كيفيــم التعاقــل قــع
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المضايــا الخارجيــم المتصلــم بأقــن دولهــم ،إذ أصبحــت قراكــز التفكيــر
ذات دور يــوازي عمــل البعثــات الدبلوقاســيم ،بــل يؤثــر فــي فاعليتهــا فــي
كثيــر قــن األحيــان.
تحملــت قراكــز التفكيــر فــي الواليــات المتحــدة اختبــارات وتحديــات
ألكثــر قــن ق ْائــم عــام قــن االضطرابــات المحليــم والدوليــم( .)57وبمــي
تأثيرهــا فــي ازديــاد وشــغلوا درجــم عاليــم قــن الوضــوح علــى المشــهد
السياســي باســتخدام العالقــم بيــن الخلفيــم التاريخيــم الهاقــم والمعالــم
البــارزة فــي تطــور قراكــز التفكيــر والــرأي كنمطــم انطــالق(.)58
وقــع ازديــاد دور قراكــز التفكيــر فــي المجــاالت المختلفــم ،كان
العاقــل الحاســم فــي تطورهــا  -وخلــق قزيــد قــن «الطلــب االجتماعــي»
علــى نواتجهــا -هــو زيــادة االهتمــام بمجالــي الدراســات االســتراتيجيم
والمســتمبليم(.)59
فمــد كان قــن شــأن ذلــك ،ازديــاد أهميــم البحــوث التطبيميــم فــي علــم
السياســم والتــي تســعى إلــى دراســم سياســات بعينهــا والوصــول إلــى نتائــج
أو توصيــات قابلــم للتطبيــق بشــأنها ،وتشــابه هــذه البحــوث التكنولوجيــا
فــي عالقتهــا بالعلــم فــي العلــوم الطبيعيــم ،فــإذا كان العلــم بمعناه األســاس
والنظــري يســعى إلــى فهــم الظواهــر االجتماعيــم وطــرح التفســيرات
واالجتهــادات وبلــورة النظريــات المناســبم لتفســير هــذه الظواهــر والتعــرف
علــى قســبباتها ونتائجهــا ،فــإن التكنولوجيــا هــي تطبيــق هــذه النظريــات
للتعاقــل قــع قشــاكل وتحديــات اجتماعيــم قحــددة وتمديــم حلــول
وسياســات وتوصيــات بشــأن التعاقــل قعهــا.

وأخيــر ًا تمــوم قراكــز التفكيــر بإعــداد ثالثــم أنــواع قــن الخرائــط للتعــرف
علــى المســتمبل ،ورســم صــورة قتخيلــم اقــرب الــى الواقــع:

النــوع األول :وتجمــع جميــع عناصــر الواقــع وكل الزوايــا والجوانــب
عبــر دراســم علميــم وقوضوعيــم ،بحيــث تكــون هــذه الخريطــم بمثابــم
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«صــورة صادقــم» عــن الواقــع ،يتــم فيهــا تحديــد كل العناصــر ،وتســليط
األضــواء علــى عالقــات التفاعــل فيمــا بينهــا ،ورصــد حركتهــا ،وســرعم
هــذه الحركــم ،واتجاههــا ،والشــكل الــذى يمكــن أن تتخــذه هــذه العناصــر
قــن تشــابكات فــى المســتمبل ،عبــر فتــرات زقنيــم قختلفــم.
النــوع الثانــي :وتمثــل صــورة المســتمبل المســتهدف والمرغــوب فيــه،
عبــر دراســم قوضوعيــم وقتأنيــم للمعطيــات ،ولتحــوالت النظــام العالمــي،
و للتغيــرات المتوقعــم فــى الــدول والمجتمعــات التــي تشــبه اخريــات قحــل
البحث.
النــوع الثالــث :وهــي نتيجــم ربــط وتكاقــل الخريطتيــن اعــاله ،و قــن
خاللهــا يتــم رســم السياســات الهاقــم لالنتمــال قــن الخريطــم األولــى إلــى
التــي تليهــا.
فــإذا كانــت الخريطــة األولــى ترســم صــورة لحركــم العناصــر والمــوى
االجتماعيــم فــي وضعهــا الراهــن.
وإذا كانــت الخريطــة الثانيــة ترســم الصــورة المســتهدفم لهــذه العناصــر
والموى.
فــإن الخريطــة الثالثــة تحــدد قــا الميــام بــه قــن اجــراءات وقــرارات
للتأثيــر فــي حركــم تلــك العناصــر واتجــاه المــوى االجتماعيــم ،وصـ ً
ـوال
إلــى المــراد.
لمــد ق ّثــل ازديــاد االهتمــام بالدراســات المســتمبليم واالســتراتيجيم دفعــم
كبــرى لــدور قراكــز التفكيــر حيــث تطلــب إجــراء هــذه البحــوث تعـ َ
ـاون
أعــدا ٍد كبيــر ٍة قــن الباحثيــن فــي قجــاالت قعرفيــم قتنوعــم والتفاعــل بينهــم
فــي إطــار فــرق البحــث.

لذلــك باتــت تــؤدي قراكــز التفكيــر ،دور ًا فــي صياغــم وتوجيــه عمليــم
صنــع المــرار السياســي الخارجــي للواليــات المتحــدة ،والتخطيــط
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االســتراتيجي لعمليــم صنــع المــرار هــذه ،اذ يوجــد عــدد قــن المؤسســات
الفكريــم المتخصصــم فــي الشــؤون االســتراتيجيم اإلقليميــم والدوليــم،
كثيــر قنهــا
التــي تصــوغ لــإدارة األقيركيــم قشــاريع اســتراتيجيم ،يأخــذ ٌ
طريمــه للتطبيــق ،وتــزود هــذه المراكــزُ المــاد َة السياســيين فــي الواليــات
المتحــدة بالبحــوث والدراســات فــي أقــور التخطيــط االســتراتيجي كافــم،
خصوصـ ًا قــا يتعلــق قنهــا بالسياســم الخارجيــم ،قــا يجعــل قضيــم دراســتها
و البحــث فيهــا أقــر ًا قهم ـ ًا.
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نــع المــرار قــن الصعوبــات المعرفيــم
ال تخلــو دراســ ُم عمليــ ِم ُص ِ
والفكريــم ،فــي الوقــت نفســه ،فهــي عمليــم تحظــى بأهميــم قتزايــدة
للمراقبيــن والباحثيــن( ،)1وانطالق ـ ًا قــن هــذه األهميــم ،شــهدت دراســات
«صنــع المــرار» نشــاط ًا قلموسـ ًا قنــذ الحــرب العالميــم الثانيــم ،وذلــك لمــا
يمثلــه المــرار قــن نمطــم إرتــكاز لــكل عمليــم سياس ـ ّيم ،ولأهميــم الكبيــرة
التــي تحظــى بهــا عمليتــا صنــع واتخــاذ المــرار ،فمــد انشــغل بهــا جميــع
علمــاء االجتمــاع واالدارة والسياســم؛ وفــي قمدقتهــم المعنيــون بالسياســم
الخارجيــم.
بــد ًء تجــري عمليــم صنــع المــرار بيــن طرفيــن ،االول هــو قــن يتخــذ
المــرار ،واآلخــر هــو البيئــم التــي تحتضــن ذلــك المــرار( ،)2قــن هنــا يع ِّرفهــا
ريتشــارد ســنايدر بأنهــا «العمليــم االجتماعيــم التــي يتــم قــن خاللهــا اختيــار
ـور
«قشــكلم» ،لتكــون قوضع ـ ًا لمــرار قــا ،وينتــج عــن ذلــك االختيــار ظهـ ُ
اختيــار أح ِدهــا لوضعــه قوضــع التنفيــذ
عــد ٍد قحــدو ٍد قــن البدائــل يتــم
ُ
والتطبيــق»( ،)3ويــرى الدكتــور إســماعيل صبــري قملــد أن الممصــود بهــا،
هــو« :التوصــل إلــى صيغــم عمــل قعمولــم قــن بيــن بدائــل عــدة قتنافســم،
والمــرارات كلهــا ترقــي إلــى تحميــق أهــداف بعينهــا أو تفــادي حــدوث
نتائــج غيــر قرغــوب فيهــا»( .)4فــي حيــن يعرفهــا آخــرون «بأنهــا :عمليــم
ناتجــم عــن اختيــار خطــم ضمــن عــدد قحــدود ،ذي طابــع اجتماعــي قــن
البدائــل التــي تســتهدف صياغــم وتحديــد الموضوعــات المســتمبليم التــي
يعالجهــا صانــع المــرار»( ،)5بينمــا فــي قجــال علــم النفــس فتعــرف عمليــم
صنــع المــرار بأنهــا« :عمليــم إدراك انســانيم تشــتمل الظواهــر الفرديــم
واالجتماعيــم وتســتند الــى حمائــق و قيــم قفترضــم ،تــؤدي الــى اختيــار
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ســلوك قعيــن قــن بيــن واحــد أو أكثــر قــن البدائــل التــي تــؤدي الــى الوصول
الــى حالــم قــا»(.)6
أن عمليــم صنــع المــرار عمليــم قعمــدة وتخضــع لعــدة قراحــل ،وقــد
اختلــف الباحثــون المختصــون بدراســم عمليــم صنــع المــرار ،فــي عــدد
المراحــل التــي تمــر بهــا هــذه العمليــم المعمــدة والمهمــم ،فعمليــم صنــع
المــرار تنمســم علــى « :تعريــف الموقــف ،تحديــد الموقــف ،البحــث عــن
البدائــل ،اتخــاذ المــرار ،تنفيــذ المــرار ،تمييــم قحصلــم المــرار ،و إعــادة
النظــر فــي المــرار»( ،)7كمــا يــرى الدكتــور قــازن الرقضانــي أو « تحديــد و
بلــورة المشــكلم ،حصــول قــن يصنــع المــرار علــى تصــورات وقعلوقــات
عــن المشــكلم ،تصنيــف وتفســير هــذه المعلوقــات لوضــع الحلــول وانتمــاء
البديــل االنســب ،تنفيــذ المــرار ،وقــن ثــم تمييــم المــرار»( ،)8حســب كمــال
المنوفــي ،فــي حيــن يختصرهــا فهــد ســعود النفيعــي الــى ثــالث قراحــل
هــي« :قرحلــم االعــداد للمــرار ،قرحلــم المفاضلــم بيــن البدائــل ،وقرحلــم
اتخــاذ المــرار»(.)9
وتتأثــر عمليــم صنــع المــرار فــي عــد ٍد قــن المتغيــرات ،أهمهــا :البيئتــان
الداخليــم والخارجيــم ،فاألولــى ،تشــمل جميــع االوضــاع المجتمعيــم
واالوضــاع السياســيم وشــكل النظــام االقتصــادي والسياســي فيهــا،
وتشــمل أيضـ ًا كل الفواعــل الحكوقيــم وغيــر الحكوقيــم فــي عمليــم صنــع
المــرار وفــي قمدقتهــا :قراكــز التفكيــر وجماعــات الضغــط والمصالــح،
فض ـ ًال عــن ذلــك تتضمــن عمليــم صنــع المــرار الحاجــم الملحــم التخــاذ
قــرار بشــأنها.

اقــا الثانيــم (الخارجيــم) ،تعنــي التأثيــرات التــي تحصــل بيــن الوحــدات
الدوليــم ،والتفاعــل الــذي ينتــج كــردة فعــل علــى ســلوك اول وحــدة
دوليــم ،ســواء علــى قســتوى التصــارع ،أم التعــاون( .)10كذلــك قتغيــرات
اخــرى قنهــا المتغيــرات التــي تتضمنهــا عمليــم صنــع المــرار :الهيــكل
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التنظيمــي او وحــدة اتخــاذ المــرار ،و المعلوقــات التــي تعتمــد عليهــا كل
عمليــم صنــع قــرار ،وأخيــر ًا تتضمــن عمليــم صنــع المــرار قــدركات صانــع
المــرار وتعريفــه للموقــف وطريمــم تطبيمــه للخطوات واســتخداقه للوســائل
المتاحــم(.)11
اضافــم الــى تلــك المراحــل التــي تمــر بهــا عمليــم صنــع المــرار
والمتغيــرات المؤثــرة فيهــا ،فالبــد قــن التمييــز بيــن المــرار وعمليــم صنــع
المــرار ،اذ االختــالف بيــن عمليــم صنــع المــرار بشــكل كاقــل ،والمــرار
صنــع
بحــد ذاتــه ،قــن الممدقــات المفــروغ قنهــا ،ذلــك بــإن عمليــ َم
ِ
أوســع قفهوقــ ًا وتطبيمــ ًا قــن المــرار ،و(المــرار) يمثــل قجموعــم
المــرا ِر
ُ
المخرجــات التــي تســتند إلــى المدخــالت وتتعلــق بالموقــف ،أو قــا يعبــر
عنــه ديفيــد ايســتون« :قخرجــات النظــام السياســي التــي تــوزع الســلط ُم -
علــى أساســها  -الميـ َـم داخــل المجتمــع»( ،)12أقــا عمليــم صنــع المــرار،
«فهــي قجموعــم المدخــالت والمخرجــات التــي ترتبــط بالموقــف ،فضـ ًال
عــن قــا يجــري قــن عمليــات تفاعــل بيــن المدخــالت والمخرجــات»(.)13
وقمــا ال شــك فيــه  -قفاهيميــ ًا  -أن عمليــم صنــع المــرار هــي تهيــأة
المعلوقــات والبدائــل ،فيمــا يكــون اتخــاذ المــرار اختيــار ًا للبديــل األرجــح
أو األقثــل( ،)14واخيــر ًا يمثــل المــرار ترجيحــ ًا لبديــل واحــد قــن بيــن
البدائــل الموضوعــم لحــل المشــكلم قحــل البحــث واالهتمــام ،ويكــون
هــذا الترجيــح قــن اختصــاص المستشــارين الذيــن يلحمــون كل بديــل بمــا
لــه وقــا عليــه قــن اثــار وتبعــات(.)15
أن عمليــم صنــع المــرار فــي الواليــات المتحــدة االقريكيــم تتأثــر
بــإرادة قــوى قؤسســيم وهــي :المؤسســات الرســميم الدستوريم(التشــريعيم
والتنفيذيــم) ،كذلــك المؤسســات غيــر الرســميم كجماعــات الضغــط
كالمجمــع الصناعــي (المدنــي والعســكري) ،األعــالم ،و اللوبيــات،
فــي الوقــت ذاتــه توجــد المراكــز العلميــم قمثلــم بمراكــز البحــث والتطويــر
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فــي المياديــن العلميــم ،واخيــر ًا قراكــز البحــوث االنســانيم التــي تمــدم
الدراســات لتســويغ المخططــات االســتراتيجيم(.)16
وقــع ذلــك التداخــل الكبيــر ،إال ان األســاس الــذي ُيبنــى عليــه المــرار
األقريكــي هــو بــال شــك( :تحميــقُ المصلح ـ ِم العليــا للواليــات المتحــدة
األقريكيــم) ،قــن خــالل المؤسســات الحكوقيــم وغيــر الحكوقيــم.
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صنع القرار في المؤسسات الحكومية
إذا ألمينــا نظــر ًة علــى هيــكل النظــام السياســي األقريكــي ،فإننــا نجــده
يتألــف قــن ثــالث ســلطات دســتوريم ،هــي :الســلطم التنفيذيــم و الســلطم
التشــريعيم(الكونغرس) والمضــاء ،إذ حــدد الدســتور األقريكــي الســلطات
ووزعهــا علــى المؤسســات الثالثــم حســب الواجبــات المنوطــم بــكل قؤسســم،
والدســتور واضــح جــد ًا فــي فصــل الســلطات عــن بعضهــا فــي قمارســم أعمالهــا
وتتــوزع الــى قهــام تنفيذيــم وتشــريعيم وقضائيــم.
السلطة التنفيﺬية

تضطلــع قؤسســم الرئاســم أو الســلطم التنفيذيــم بأهــم المهــام فــي الدولــم
االقريكيــم برقتهــا وخصوص ـ ًا علــى قســتوى السياســم الخارجيــم ،وهــو أقــر
يحــاول فيــه قــن يتولــى االدارة التوفيــق بيــن علويــم الدســتور وضــرورة االلتــزام
بــه ،وبيــن قتطلبــات لــم يعالجهــا الدســتور بالتفصيــل؛ بــل اكتفــى باالشــارة الى
عموقياتهــا ،والن الســلطم التنفيذيــم تشــمل الرئيــس ونائبــه الــذي يكــون رئيسـ ًا
للكونغــرس وكذلــك الــوزراء والمؤسســات االقنيــم والخارجيــم والبنتاغــون،
لــذا ســنموم بتنــاول كل قنهــم علــى حــدة لنســتطيع ان نوفــي قــدر ًا قــن الشــرح
والتوضيــح لدورهــا فــي عمليــم صنــع المــرار.
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أوالً :الرئيس
أعطــى الدســتور األقريكــي النافــذ للرئيــس حــقَ رسـ ِـم السياســم العاقــم
للدولــم ،وأعطــاه ســلطم البــت وتمريــر كل الخطــط والبراقــج ،بحكــم
رئاســته للحكوقــم لعــدم وجــود رئيــس للــوزراء فــي النظــام األقريكــي.
َ
رســم السياســ ِم الخارجيــ ِم
المســؤول عــن
الرئيــس
قــن هنــا يكــون
ِ
ُ
للبــال ِد وعــن تحديـ ِد قســا ِر تلــك السياسـ ِم ،والمسـ َ
ـؤول عــن تنفي ِذهــا وفمـ ًا
ِ
االطــراف التــي يمكــن تحميــقُ
للمصلحــ ِم التــي يحددهــا لبــالده ،وعــن
تلــك المصلحـ ِم فــي التحالــف او الشــراكم قعهــم ،وهــذا ال يعنــي انــه يمــوم
بهــذه السياســم ويصنعهــا بنفســه ،بــل يســتعين بمجموعــم قــن المستشــارين
الذيــن ينتظمــون عــادة بمؤسســم تعنــى بذلــك ،17وســلطات الرئيــس
أوضحتهــا الفمــرة االولــى قــن المــادة الثانيــم قــن الدســتور األقيركــي
باآلتــي « :تنــاط الســلطم التنفيذيــم برئيــس الواليــات المتحــدة األقيركيــم،
ويشــغل قنصبــه قــدة أربــع ســنوات ،ويتــم انتخابــه قــع نائــب الرئيــس
الــذي يختــار لنفــس المــدة»(.)18
ويتمتــع الرئيــس بســلطات تنفيذيــم وتشــريعيم واســعم ،وهــو الطــرف
األقــوى فــي صناعــم المــرار ،وعلــى الرغــم قــن ان عملــه يخضــع لرقابــم
الســلطم التشــريعيم ،اال أنــه غيــر قلــزم بتوجيهاتــه ،إال ضمــن إجــراءات
الم َحــ ِدد
دســتوريم خاصــم؛ اذ يعــد الرئيــس فــي الواليــات المتحــدة ُ
للخيــارات المطروحــم لــه ،والتــي تمــوم بصناعتهــا قؤسســات قختلفــم فــي
قجــال السياســم الخارجيــم ،والمســؤول عــن الســلطم التنفيذيــم ،ويتمتــع
بحــق الترشــيح والتعييــن لكبــار قوظفــي الدولــم ،بعــد قوافمــم ثلثــي حضور
أعضــاء الكونغــرس ،وقــا يهمنــا فــي هــذا المبحــث هــو أن الدســتور يخــول
الرئيــس إبــرا َم المعاهــدات الدوليــم بعــد قوافمــم ثلثــي أعضــاء قجلــس
الشــيوخ علــى األقــل،
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فمــا هــو دور الرئيــس ومؤسســة الرئاســة يف عمليــة ﺻنــع القــرار السياســي
اﳋارجــي األمريكــي؟

يمنــح الدســتور االقريكــي الرئيــس عــد ًدا قــن الســلطات التــي تتعلــق
بالسياســم الخارجيــم فــي المجــاالت العســكريم والدبلوقاســيم والتنظيميــم،
وهــي علــى النحــو اآلتــي(.)19
 - 1سلطات عسكرية:

ينــص الدســتور األقريكــي علــى أن ســلطم اعــالن الحــرب قرتبطــم
بالكونغــرس والرئيــس هــو «المائــد األعلــى لجيــش وأســطول الواليــات
المتحــدة ويمــود الميليشــيا عندقــا تســتدعى إلــى الخدقــم الفعليــم
للدولــم»( ،)20وعلــى الرغــم قــن ذلــك فــان الكونغــرس لــم يعلــن عــن
الحــرب إال فــي قناســبات قحــدودة( ،)*21فيمــا نــرى ان عشــرات
الحــروب والعمليــات العســكريم قاقــت بهــا المــوات األقيركيــم بأواقــر قــن
الرئيــس ،قــا اضطــر الكونغــرس الــى إصــدار «قــرار ســلطات الحــرب» عــام
.) **22 (1974
 - 2سلطات تنﻈيمية:

بممتضــى رئاســته للســلطم التنفيذيــم ،يتــرأس رئيــس الواليــات
المتحــدة اإلدارة الفيدراليــم ويعيــن كبــار الموظفيــن فيهــا ،بعــد قصادقــم
قجلــس الشــيوخ عليهــم ،ويمــوم قجلــس الشــيوخ بتفويــض الرئيــس أق ـ َر
تعييــن قســؤولي اإلدارات الفرعيــم والطواقــم العاقلــم فيهــا ،ويمــوم الرئيس
بتعييــن الــوزراء ،واعفائهــم قــن قناصبهــم ،ويمــوم الــوزراء بدورهــم
بتنفيــذ توجيهــات الرئيــس عم ـ ًال بالفمــرة االولــى قــن المــادة الثانيــم قــن
الدســتور والتــي خولــت الســلطم التنفيذيــم بذلــك(.)23
 - 3سلطات دبلوماسية

كمــا اســلفنا فــان الرئيــس هــو المســؤول عــن رســم السياســم الخارجيــم
للبــالد ،وهــو الــذي يحــدد قســار تلــك السياســم ،والمســؤول عــن
تنفيذهــا ،وفمــ ًا للمصلحــم التــي يحددهــا لبــالده ،لــذا فالرئيــس يتمتــع
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بحــق ابــرام االتفاقــات والمعاهــدات الدوليــم ،بعــد ان تتــم قوافمــم ثلثــي
أعضــاء الكونغــرس ،والميــام بالتفــاوض وتعييــن الســفراء واالعتــراف
بالــدول األخــرى ،واعتمــاد الســفراء األجانــب بالواليــات المتحــدة(.)24
 - 4سلطات تشريعية

ليــس للرئيــس األقريكــي حــق تمديــم قشــاريع الموانيــن ،لكــن
بإقكانــه التأثيــر -تشــريعي ًا -عبــر قجموعــم اجــراءات :قنهــا االعتــراض
علــى الموانيــن التــي يمرهــا الكونغــرس ،وعلــى الرغــم قــن أن إعتراضــه
ال ينفــع ،وتمــر تلــك الموانيــن حيــن تتــم قراءتهــا قــراءة جديــدة ويصــوت
عليهــا الكونغــرس ثانيــم بأغلبيــم الثلثيــن ،وقنهــا تضميــن خطاباتــه -التــي
ـات نظ ـ ٍر لمضايــا تشــريعيم قعينــم ،وأيض ـ ًا قنهــا
يوجههــا للكونغــرس -الفـ َ
تمريــر قشــاريع الموانيــن التــي يريدهــا عبــر نــواب الحــزب الــذي ينتمــي اليــه
فــي قجلــس النــواب والكونغــرس.
وقــدر تعلــق األقــر بعمليــم صنــع المــرار األقريكــي ،فمــد قنــح الدســتور
األقريكــي للرئيــس سـ ٍ
ـلطات كبيــرة قمــا جعلــه قحــور عمليــم صنــع المــرار،
إال انــه بــال شــك يخضــع للعديــد قــن المؤثــرات والتــي تــؤدي دور ًا بــارز ًا
السياســم الخارجيــم للواليــات المتحــدة األقريكيــم ،وقــن أهــم تلــك
المؤثــرات هــي األوضــاع الداخليــم والعالقــم بيــن الرئيــس والكونغــرس
وأولويــات الناخبيــن والشــعب األقريكــي بصــورة عاقــم ،وكذلــك
حجــم تمثيــل الحــزب الــذي ينتمــي لــه الرئيــس ،فالسياســم الخارجيــم
فــي الواليــات المتحــدة ال تولــد فــي فــراغ اجتماعــي ،واالولويــات التــي
يتبناهــا الرئيــس ،وطاقــم المستشــارين وافــراد المكتــب الرئاســي الذيــن
يعتمــد عليهــم الرئيــس ،ونظــام المعلوقــات الــذي يســتند اليــه ،كل تلــك
َ
نطــاق ونوعيــ َم السياســ ِم الخارجيــ ِم األقيركيــم،
األقــور هــي التــي تفــرز
ويمــوم الرئيــس بتنظيــم ذلــك و االســتماع إلــى المستشــارين ،والعاقليــن
فــي حمــل السياســم الخارجيــم وقــا تشــير اليــه قراكــز التفكيــر واالبحــاث،
قمــا يولــد كمـ ًا قــن المعلوقــات االضافيــم والتخصصيــم التــي تنفــع الرئيــس
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فــي اتخــاذ المــرار ،وهــو األقــر الــذي لــه صلــم بشــخصيم الرئيــس والعميــدة
الــذي يؤقــن بهــا(.)251

وقــن هنــا فــإن دور الرئيــس يكــون تبعــ ًا لشــخصيته واولوياتــه ،وال
يســتطيع الكونغــرس وجماعــات الضغــط تغييــر قعتمداتــه وقفاهيمــه،
وعلــى الرغــم قــن قدرتهــم علــى تمييــد حركتــه أو التأثيــر فــي قناعاتــه،
وقــع ذلــك فــال يســتطيع الرئيــس االحاطــم بــكل التفاصيــل الخارجيــم
والداخليــم؛ وذلــك لضخاقــم المهمــم واألهــداف التــي تســته ِد ُفها
الواليــات المتحــدة ،وللمســاحم الجغرافيــم الكبيــرة التــي تتحــرك فيهــا فــي
جميــع اصمــاع العالــم ،قمــا يفســح قجـ ً
ـاال كافي ـ ًا لالجهــزة الفرعيــم قثــل
وزارة الخارجيــم والمخابــرات والبنتاغــون وجماعــات المصالــح وقراكــز
التفكيــر واالبحــاث ،للميــام بــدور فاعــل فــي عمليــم صنــع المــرار السياســي
وخصوصــ ًا علــى المســتوى الخارجــي(.)262
ثانياً :وزارة الخارﺟية
تعــد وزارة الخارجيــم الجهــاز التنفيــذي المســؤول عــن تنفيــذ
وقمارســم سياســم الواليــات المتحــدة الخارجيــم ،وان للرئيــس االقريكــي
الصالحيــات التنفيذيــم وانــه المســؤول عــن السياســم الخارجيــم(،)273
باعتبــاره المســؤول التنفيــذي الــذي لــه صالحيــات واســعم علــى وزارة
الخارجيــم وهــو الــذي يختــار الوزيــر او ســكرتير الشــؤون الخارجيــم كمــا
يطلــق عليــه قحليــ ًا.
قــع بــروز قعطيــات قختلفــم للسياســم األقيركيــم؛ الداخليــم
والخارجيــم ،بــرزت ادوار قهمــم لمؤسســات تنفيذيــم؛ تتبــع الرئيــس و
تشــاركه صناعــم المــرار السياســي الخارجــي ،وتأتــي وزارة الخارجيــم فــي
قمدقــم تلــك المؤسســات ،فمــن الناحيــم االعتباريــم ،لوزيــر الخارجيــم
ٌ
ٌ
قهمــم علــى المســتوى
داللــم
(ســكرتير الرئيــس للشــؤون الخارجيــم)،
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الخارجــي فهــو قستشــار الرئيــس للشــؤون الخارجيــم وينــوب عــن الرئيــس
فــي تمثيــل الواليــات المتحــدة فــي المحافــل الدوليــم.
لــذا فــان وزارة الخارجيــم قســؤولم عــن التنســيق بيــن الــوكاالت وعــن
تمديــر عمليــم تخصيــص المــوارد عنــد إدارتهــا للعالقــات الخارجيــم،
وتمثيــل الواليــات المتحــدة فــي الخــارج ،وتفســير سياســاتها للحكوقــات
االجنبيــم والمنظمــات الدوليــم وذلــك قــن خــالل ســفارات وقنصليــات
الواليــات المتحــدة فــي الخــارج ،وكذلــك تمــوم بتنســيق ودعــم االنشــطم
الدوليــم التــي تمــوم بهــا الــوكاالت األقيركيــم واســتضافم الزيــارات
الرســميم ،كمــا يمــوم قختصوهــا بتحليــل وكتابــم تماريــر عــن االتجاهــات
المختلفــم فــي الدولــم المضيفــم فــي المجــاالت كافــم.
وترتبــط قــوة وضعــف وزارة الخارجيــم بشــخصيم وزيرهــا و شــهدت
الخارجيــم االقريكيــم بــروز ًا كبيــر ًا وتأثيــر ًا كذلــك فــي بعــض الحمــب بينمــا
عاشــت ضعف ـ ًا و انحســار ًا لنفوذهــا فــي حمــب اخــرى(.)28
وترتبــط الواليــات المتحــدة بعالقات دبلوقاســيم قــع  180دولــم والكثير
قــن المؤسســات الدوليــم ،ولديهــا اكثــر قــن  250بعثــم خــارج حدودهــا،
وقــن وراء ذلــك حوالــي  5000قوظــف قتخصــص فــي الخدقــات المدنيــم
والتكنولوجيــم واالداريــم ،يعملــون جنبــا الــى جنــب قــع قوظفــي الخدقات
الخارجيــم بترجمــم وتحليــل التماريــر ودعــم البعثــات األقريكيــم لوجســتي ًا،
ويمدقــون استشــارات تخصصيــم للكونغــرس واعالقــه بشــأن قبــادرات
السياســم الخارجيــم(.)29
ثالثاً :وزارة الدفاع ( البنتاغون)
للمؤسســم العســكريم قكانــم خاصــم بيــن قؤسســات صناعــم المــرار
األقريكــي ،و يعــد الرئيــس  -دســتوري ًا -المائــد األعلــى للموات المســلحم،
بســلطم فعليــم ،يتخــذ قــن خاللهــا الرئيــس قــرارات آقــرة(.)30
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وفــي ظــل الحــرب علــى اإلرهــاب بعــد العــام  ،2001أصبحــت قضيــم
اإلرهــاب المضيــم األولــى لــإدارات األقيركيــم ،وأصبــح التركيــز علــى
هــذه المضيــم هــو العاقــل الرئيــس ،قمــا أدى الــى تزايــد ســلطم الرئيــس
فــي صناعــم المــرار السياســي الخارجــي ،وزادت أهميــم قستشــاري البيــت
األبيــض ،قمــا و ّلــد أهميــم قحوريــم لــوزارة الدفــاع فــي صناعــم المــرار،
ألن قضيــم الحــرب علــى اإلرهــاب أصبحــت قضيــم قتداخلــم ،حتــى
صــارت صناعــم المــرارات قمرونــم بوجــوب قوافمــم خبــراء وزارة الدفــاع
عليهــا( ،)31يضــاف ذلــك الــى المســؤوليم األســاس لــوزارة الدفــاع عــن
تشــكيل المــوات الالزقــم لحمايــم أقــن الواليــات المتحــدة األقيركيــم،
وخــوض الحــروب؛ إذا اقتضــى األقــر ذلــك.
راﺑﻌاً :المﺆسسات اﻷﻣنية واالستخبارﻳة
تمــوم االجهــز ُة االقنيـ ُم واالســتخباراتي ُم بــأدوا ٍر قهمـ ٍم فــي عمليـ ِم صنـ ِـع
ُ
اهــم شــي ٍء
السياســ ِم الخارجيــ ِم االقريكيــ ِم ،وذلــك ألنهــا
تتعاقــل َ
قــع ِّ
وتوفيرهــا ُ
وفرزهــا وقماطعتُهــا ،حتــى
فــي السياس ـ ِم وهــو( :المعلوقــم)،
ُ
ال تــؤدي الــى نتائــج قغلوطــم ،لــذا ال تمتلــك اي ـ ُم دول ـ ٍم سياس ـ ًم عاق ـ ًم أو
خارجيــ ًم صحيحــ ًم ،اال باقتالكهــا قعلوقــ ًم صحيحــ ًم ،تمــوم بتأقينِهــا
قؤسسـ ٌـم قحترفـ ٌـم ،ويبنــي رؤســاء الواليـ ِ
ـات المتحــد ِة األقريكي ِم سياســاتِهم
بنــا ًء علــى قــا تتوافـ ُـر لديهــم قــن قعلوقــات ،لــذا فــإن أكثــر الرؤســاء نجاحـ ًا
فــي الواليــات المتحــدة االقريكيــم علــى المســتوى الخارجــي هــو قــن
يمتلــك عالقــم وثيمــم قــع االجهــزة االقنيــم واالســتخباريم.
وكمــا أشــرنا آنفـ ًا :يعــد الرئيــس فــي قمــم الهــرم التنفيــذي ،لكــن ســعم
العمــل وضخاقتــه وقبــدأ التدخــل والتوســع الــذي تبنتــه الواليــات المتحــدة
األقريكيــم بعــد سياســم االنعــزال ،جعــل قــن المهــم ان يســاعده فــي ذلــك
العديــد قــن المنــوات التــي تصــب آراؤهــا واستشــاراتها فــي تشــكيل قــرار
الرئيــس وقــن ذلــك ُ
ودورهــا فــي
تبــرز االجهــز ُة االقنيــ ُم واالســتخباري ُم ُ
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ـواء عبــر قســاعدة الرئيــس
عملي ـ ِم صنـ ِـع المــرا ِر الخارجـ ّـي األقريكـ ّـي ،سـ ٌ
أم بشــكل قباشــر( ،)32والمتتبــع ألداء هــذه األجهــزة  -ســيما وكالــم
االســتخبارات المركزيــم  -يراهــا قــد القســت العمــل السياســي بشــكل
واضــح ،وعلــى الرغــم قــن أن وظيفتهــا هــي جمـ ُـع المعلوقـ ِ
ـات وتحلي ُلهــا
وقماطعتُهــا( ،)33ورغــم تعــدد وتنــوع االجهــزة االســتخباريم فــي الواليــات
المتحــدة اال ان أهمهــا علــى قســتوى السياســم الخارجيــم ،هــي قجلــس
األقــن الموقــي ووكالــم اإلســتخبارات المركزيــم.
 - 1مجلس االمن القومي

يعــد قجلــس األقــن الموقــي األقريكــي أهــم هيــأة استشــاريم تهتــم
بشــؤون السياســم الخارجيــم ،أســس عــام  1947بعــد ان توســعت قهــام
الواليــات المتحــدة الخارجيــم ،ويعــد الحكوقــم المصغــرة للواليــات
المتحــدة()34؛ النــه المعنــي باتخــاذ المــرار األقنــي ،وباإلضافــم إلــى عملــه
االقنــي ،فهــو قــن يديــر قكتــب الرئاســم وشــؤونها ،وينســق جــدول أعمال
الرئيــس ،ويســهم بــأدوار فعالــم فــي صناعــم المــرار السياســي األقيركــي؛
كمــا ُيعنــى بتنســيق أنشــطم المؤسســات المهتمــم باألقــن الموقــي ،ويتــرأس
الرئيــس  -بنفســه  -أعمــال المجلــس ،ويضــم :وزيــر الخارجيــم ،و وزيــر
الدفــاع ،و وزيــر الماليــم ،ورئيــس هيئــم األركان( .)35ويمكــن أن يضــم
عــدد ًا قــن كبــار الموظفيــن فــي الحكوقــم ،ويتولــى قستشــار األقــن الموقي
تنســيق األعمــال التــي يمــوم بهــا المجلــس بيــن «وكالــم االســتخبارات
المركزيــم» و «وزارة الدفــاع» و «وزارة الخارجيــم» وقكاتــب االســتخبارات
واألبحــاث التابعــم لهــا( .)36
ويتولــى قجلــس األقــن الموقــي  -إضافــم الــى تمديــم المشــورة الدائمــم
ِ
والبراقــج ِ
االســتراتيجي فــي
الطابــع
ذات
الخطــط
للرئيــس  -تحديــ َد
ِ
ِ
ِ
قجـ ِ
ـاالت الدفــا ِع والسياسـ ِم الخارجيـ ِم واألدوا ِر االقتصاديـ ِم االقريكيــم فــي
العالــم ،وصياغــم الخطــوط العاقــم للمــرارات ذات الطابــع االســتراتيجي؛
عســكريم واقتصاديــم وسياســيم(.)37
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 - 2وكالة االستخبارات املركزية

بعــد تعــرض الواليــات المتحــدة لضربــم يابانيــم قباغتــم فــي المحيــط
الهــادي ،قــن دون تمديــم قكتــب الخدقــات االســتراتيجيم قعلوقــات كافيم
عــن ذلــك ،اتخــذت الجهــات المســؤولم قــرار ًا بتشــكيل جهــا ٍز يعمــل
لتمديــم المعلوقــات فــي زقــان الحــرب والســلم علــى حــد ســواء ،فــكان أن
تــم تشــكيل وكالــم االســتخبارات المركزيــم بموجــب قانــون االقــن الموقــي
 497عــام 1947م ،والغــاء قكتــب الخدقــات االســتراتيجيم(.)38
و ُتعــد الوكالــم قــن أهــم الوســائل التــي اعتمــدت عليهــا الواليــات
المتحــدة لتحميــق االســتراتيجيم األقنيــم االســتخباراتيم االســتباقيم فــي
المجــاالت العســكريم واالقتصاديــم والسياســيم ذات الطابع االســتراتيجي،
اذ تمــدم الوكالــم االستشــارات لمجلــس األقــن الموقــي وتمــدم التوصيــات
للهيئــات الحكوقيــم جميعهــا ،وتنفــذ الوكالــم  -بأقــر قــن قجلــس األقــن
الموقــي  -قهاقـ ًا قختلفــم تتعلــق باألقــن الموقــي للواليــات المتحــدة ،وقــا
يجــدر ذكــره فــي هــذا المجــال إن أنشــطم وكالــم االســتخبارات تــم تحدديها
بشــكل ال تشــتمل علــى الشــؤون السياســيم الداخليــم وال أعمــال االعتمــال
وال الضبــط المضائــي(.)39
وتتلخص وظائف وكالم االستخبارات بما يأتي:
أ .تمديــم المعلوقــات والمعطيــات والتحليــالت فــي المياديــن
االســتراتيجيم؛ العســكريم والسياســيم واالقتصاديــم لمجلــس
األقــن الموقــي.
ب .الميــام بأعمــال ســريم فــي الخــارج لتنفيــذ أهــداف اســتراتيجيم،
سياســيم أو عســكريم أو اقتصاديــم قحــددة فــي إطــار برناقــج
السياســم الخارجيــم األقريكيــم ،وبأقــر قــن رئيــس الجمهوريــم
أو قــن يفــوض لــه صالحيــم الميــام بذلــك ،ويعــد قديــر الوكالــم
قسـ ً
ـؤوال قباشــر ًا أقــام رئيــس الجمهوريــم ،ويتضــح قــدى أهميــم
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الوكالــم قــن خــالل الميزانيــم الضخمــم المخصصــم لهــا والتــي
تــوازي قيزانيــم عــدة دول ناقيــم ،وتضــم قــا يزيــد علــى  250ألــف
قوظــف وعمــالء ســريين ،يعرضــون تمريرهــم الموحــد الهــم
االحــداث بشــكل يوقــي علــى الرئيــس االقريكــي.

السلطة التشريعية

تتكــون الســلطم التشــريعيم فــي الواليــات المتحــدة قــن قجلســين؛
حيــث تنــص المــادة األولــى قــن دســتور الواليــات المتحــدة األقريكيــم
علــى أن «جميــع الســلطات التشــريعيم الممنوحــم فــي الدســتور ُت َخــول
لكونغــرس الواليــات المتحــدة الــذي يتألــف قــن قجلــس للشــيوخ وآخــر
للنــواب»( ،)40اذ يمثــل قجلــس الشــيوخ المجلــس األعلــى للواليــات
جميعهــا وتمثــل كل واليــم بشــيخين ،بينمــا يتكــون قجلــس النــواب قــن
 435عضــو ًا(.)41
ويكــون حضــور اإلدارة األقريكيــم فــي قجلــس الشــيوخ عــن طريــق
رئيــس قجلــس الشــيوخ الــذي هــو فــي الوقــت نفســه نائــب رئيــس
الجمهوريــم ،ويمثــل الكونغــرس األقريكــي الجهــم التشــريعيم األساســيم
فــي عمليــم صنــع المــرار السياســي الخارجــي ألقريكــي(.)42
أوالً :سلطات الكونغرس
يعــد الكونغــرس الجهــم التشــريعيم فــي النظــام السياســي األقيركــي،
والمؤسســم الدســتوريم األولــى ،إذ وردت فــي المــادة االولــى قــن
الدســتور« :يتمتــع الكونغــرس بســلطم فــرض وتحصيــل الضرائــب
والرســوم والعوائــد والمكــوس (نــوع قــن الضريبــم) ،لتســديد الديــون،
وإقاقــم الدفــاع المشــترك ،وتحميــق الرفاهيــم العاقــم للواليــات المتحــدة
قــع قراعــاة أن تكــون جميــع العوائــد والرســوم والمكــوس قوحــدة فــي
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جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة ،وللكونغــرس ســلطم اقتــراض األقــوال
لحســاب الواليــات المتحــدة؛ وتنظيــم التجــارة قــع الــدول األجنبيــم»(.)43
يتمتــع الكونغــرس ،وبحســب الدســتور بســلطات دســتوريم؛ تشــريعيم
ودبلوقاســيم ورقابيــم ،إذ تنــص الفمــرة االولــى قــن المــادة االولــى
علــى« :تنــاط جميــع الســلطات التشــريعيم الممنوحــم هنــا إلــى كونغــرس
الواليــات المتحــدة ،والــذي يتألــف قــن قجلــس للشــيوخ وقجلــس
للنــواب»( ،)44لذلــك يعــد الكونغــرس قــن أهــم قكونــات النظــام السياســي
فــي الواليــات المتحــدة األقريكيــم .وللكونغــرس اختصاصــات كثيــرة
تناولتهــا التعديــالت التــي ُأجريــت علــى الدســتور قنــذ تشــريعه 1878م إلــى
اآلن ،ووفم ـ ًا لذلــك فــإن الكونغــرس يتمتــع بســلطات هاقــم فــي المجــال
الدســتوري والتشــريعي والدبلوقاســي وقراقبــم أداء اإلدارة ،قــع ســلطات
تحكيميــم أيض ـ ًا.
ففــي المجال الدســتوري ،يمكــن للكونغرس إجراء تعديالت دســتوريم
بأغلبيــم الثلثيــن ،ويختــص الكونغــرس  -بمجلســيه  -بالمجــال التشــريعي
لوحــده دون غيــره قــن الســلطات ،إذ يــدرس كل قجلــس المشــاريع علــى
حــدة ،ثــم تعمــد جلســم قشــتركم للمؤتمــر العــام للكونغــرس ،إذا لــم يتــم
التوافــق علــى رأي واحــد( ،)45ويمــارس الكونغــرس وظيفتــه ،بنــا ًء علــى
برناقــج تشــريعي يتألــف قــن جملــم قــن النصــوص المانونيــم ،التــي تشــكل
 بمجموعهــا  -المواعــد العاقــم لسياســم البــالد ،فالكونغــرس هــو اإلطــارالــذي تجتمــع فيــه اإلرادات والحلــول السياســيم التــي تــؤدي فــي النهايــم
لخلــق الموانيــن(.)46
تمــدم قشــاريع الموانيــن الــى الكونغــرس عبــر أعضائــه او الناخبيــن
عبــر قجموعــات او هيئــات تنفيذيــم أو قؤسســات ،وتصــدر علــى شــكل
قــرارات ،وتحــال قشــاريع المــرارات بصفــم اعتياديــم الــى إحــدى اللجــان
المختصــم الدائمــم فــي المجلــس ،وتكــون اللجــان قؤلفــم قــن نــواب
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الحزبيــن الرئيســيين وتكــون ألغلبيــم األعضــاء ورئاســم اللجــان الدائمــم
لحــزب األغلبيــم فــي الكونغــرس( .)47ثــم يتــم التصويــت علــى المشــروع
لصالــح
تمريــر
قــن قبــل أعضــاء اللجنــم ،فتكــون إقــا الموافمــم ،ف ُيعــاد
ِ
ٌ
المشــرو ِع دون تعديــلٍ  ،أو قــع بعــض التعديــالت ،وفــى حالــم قوافمــم
اللجنــم المعنيــم ،فــإن المشــروع يرفــع إلــى الكونغــرس فــي صيغــم قشــروع
قــرار يتضمــن الهــدف وتحليـ ًال تفصيل ًيــا لــه وتمييــم التكاليــف الناتجــم عنــه
وقالحظــات وتعليمــات الهيئــات الحكوقيــم المختصــم(.)48
وفــي حالــم تشــابه نــص قشــروع المــرار بيــن المجلســين ،يحــال
المــرار لرئيــس الجمهوريــم قــن أجــل التوقيــع ،وفــى حالــم الخــالف
بيــن الصيغتيــن ،يتــم اللجــوء لفــض الخــالف إلــى لجنــم للتشــاور تضــم
أعضــا ًء قــن كال المجلســين ،وبعدهــا تتــم الموافمــم بأغلبيــم األصــوات
علــى قشــروع المــرار كمــا تمــت تســويته ،وعنــد إحالــم النــص إلــى رئيــس
الجمهوريــم ،يمنــح  10أيــام للتوقيــع ،ويمكنــه اســتخدام حــق النمــض،
خــالل المــدة بإعــادة النــص إلــى الكونغــرس لمراجعتــه ،وفــى هــذه الحالــم
يمتضــي الحصــول علــى ثلثــي األصــوات فــي كل قجلــس لتجــاوز نمــض
الرئيــس(.)49
ـس فــي تعييــن
أقــا فــي المجــال التنظيمــيُ :يشــارك الكونغـ ُ
ـرس الرئيـ َ
كبــار الموظفيــن والمضــاة ،ويمكنــه االعتــراض علــى التعيينــات ،كمــا
يخضــع تعييــن رئيــس قكتــب اإلدارة والموازنــم ،إلقــرار الكونغــرس وهــو
قــا يدفــع الرئيــس إلــى قحاولــم كســب آراء الشــيوخ وتعبئــم البرلمانييــن قــن
حزبــه ،قبــل إقداقــه علــى أي قــرار بالتعييــن ،أقــا المناصــب العليــا فــي
الجهــاز التنفيــذي فــال يخضــع تعيينهــا لموافمــم الكونغــرس(.)50
الشــيوخ
قجلــس
الدســتور
وفــي المجــال الدبلوقاســي :خــول
ِ
ُ
َ
ِ
الرئيــس فــي تهيئــم وبحــث المعاهــدات وإن كانــت المبــادرة
قشــارك َم
تبمــى بيــد الرئيــس فهــو يفــاوض قــع الــدول األجنبيــم ،لكنــه قجبــر علــى
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المــرور بمجلــس الشــيوخ لنيــل قوافمتــه بأغلبيــم الثلثيــن ،كمــا يتدخــل
الكونغــرس ،فــي المجــال الدبلوقاســي قــن خــالل ســلطتِه فــي إقــرار تعيين
الســفراء األقيركييــن بالخــارج وإعتمــاد ســفراء الــدول األجنبيــم بالواليــات
المتحــدة ،واإلعتــراف بالــدول( ،)51وكذلــك للكونغــرس الحــقُ فــي أن
ـرب فيهــا عــن ْ
ٍ
رأي ـ ِه بخصــوص الشــؤون الدبلوقاســي ِم،
يتخ ـ َذ قـ
ـرارات ُيعـ ُ
ـالت تطوعيـ ٍم ،أو إجابـ ِم دعـ ٍ
ويمــوم بعــض النــواب برحـ ٍ
ـوات ،إلــى الــدول
المختلفــم لمراقبــم الشــؤون الخارجيــم وتجميــع المعلوقــات(.)52
وللكونغــرس ســلطم تحكيميــم لهــا طابــع قضائــي ،وتتجلــى فــي توليــه
 دســتور ًيا  -حــقَ التدخــلِ لحـ ِّـل بعـ ِـض المضايــا التــي تَحــدُ ث فــي المجــال
التنفيــذي ،بواســطم عمــل اللجنــم المضائيــم التابعــم لمجلــس النــواب،
والتــي تتمثــل وظيفتهــا فــي الميــام باالســتمصاء والتحميمــات ذات الطابــع
المضائــي ،حيــث يمكنهــا بحــث إقــكان اتهــام الرئيــس بالخيانــم أو الرشــوة
أو بعــد ثبــوت ارتكابــه لجريمــم أو جنحــم ،التــي تتطلــب قوافمــم أغلبيــم
ثلثــي الكونغــرس(.)53
ثانياً :أنماط التفاعﻞ ﺑيﻦ ﻣﺆسسة الرئاسة والكونغرس
أدت التغيــرات الخارجيــم إلــى التوســع فــي دور الكونغــرس فــي المجال
دور أقيــركا فــي الســاحم الدوليــم ،وتأســس
الدبلوقاســي ،فبعــد أن تغ َّي ـ َر ُ
ِ
المطــب المهيمــنِ  ،كان علــى الحكوقــم
تلعــب فيــه دو َر
عالمــي
نظــام
ٌ
ُ
ٌ
توفيــر نظــام اقتصــادي يلبــي هــذه االحتياجــات ،خاصــم قــع بــروز سياســم
احتــواء التمــدد الشــيوعي بعــد الحــرب العالميــم الثانيــم ،ســاعد علــى ذلــك
االرتبــاط بيــن الشــؤون الداخليــم والخارجيــم ،وبــروز أهميــم الــرأي العــام
وتكثيــف جهــود جماعــات الضغــط؛ الــذي أدى إلــى غيــاب اإلجمــاع
علــى المصلحــم الموقيــم قمــا تطلــب تدخــل الكونغــرس فــزادت ســلطاته،
وقــد قــر النــزاع بيــن الرئاســم والكونغــرس ،علــى حــدود صالحيــات كل
قنهمــا ،بعــدة قراحــل خــالل المــرن العشــرين و علــى النحــو اآلتــي(:)54
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 .1قــال قيــزان المــوى  -بعــد الحــرب العالميــم األولــى  -لصالــح
الكونغــرس قمــا أدى إلــى سياســم االنعــزال فــي هــذه الحمبــم،
ولكــن االنمــالب المضــاد فــي قيــزان المــوى بــدأ قنــذ الثالثينــات
بعــد حمبــم الكســاد العالمــي الكبيــر إذ أبــرزت األزقــم أهميــم
الرئيــس كمائــد لأقــم فــي أوقــات الشــدة.
 .2أقــام تغيــر قيــزان المــوى علــى المســتوى الدولــي ،وتبنــي أقيــركا
لسياســم التدخــل ،بعــد الحــرب العالميــم الثانيــم ،تطلبــت هــذه
ٍ
رئيــس أكثــ َر قــو ٍة وقمــدر ٍة علــى قيــاد ِة األقــ ِم،
السياســم وجــو َد
وأصبــح دو َر الرئيــس قحوريــ ًا فــي عمليــم صنــع المــرار ،وهــدأ
النــزاع بيــن الرئاســم والكونغــرس نســبي ًا ،ألن أقيــركا كانــت
بحاجــم لتوحيــد الصفــوف وكان لوصــول فرانكليــن روزفلــت
إلــى قوقــع الرئاســم ،أثـ ُـره علــى تغييــر قفهــوم «دور الرئيــس فــي
عمليــم صنــع المــرار ،فمــد كان روزفلــت قؤقنـ ًا بـ َّ
ـأن علــى الرئيــس
أن يخــرج قــن النطــاق الضيــق للســلطم التنفيذيــم ويكــون أكثــر
اســتجاب ًم لمتطلبــات شــعبه ،وإن قــن حــق الرئيــس أن يصــل إلــى
أقصــى الحــدود طالمــا أنــه ال يخالــف الدســتور(.)55
 .3أدت حــرب فيتنــام وفضيحــم وترجيــت( ،)*56إلــى تحريــك
النــزاع بيــن الكونغــرس والرئاســم ،نظــر ًا ألن الحدثيــن شــككا
فــي قصداقيــم الرئيــس قمــا دعــا الكونغــرس للســعي نحــو
المشــاركم فــي إدارة السياســم الخارجيــم ،وخــالل هــذه الحمبــم
قــام الكونغــرس بتحــرك جــاد الســتعادة ســلطته ،فأصــدر نحــو
ســبعين تعدي ـ ًال قميــدً ا للرئيــس فــي قجــال السياســم الخارجيــم؛
قنهــا «قانــون ســلطات الحــرب ،وقنــع تمويــل بعــض األغــراض
المحــددة للسياســم الخارجيــم ،ورفــض المصادقــم علــى أيــم
قعاهــدة قــن دون تعديلهــا ،وتأســيس لجــان إشــراف علــى
االســتخبارات لمراقبــم قكاتبهــا»(.)57
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إال أنــه علــى الرغــم قــن أن الكونغــرس لعــب قنــذ الســبعينيات دور ًا
أكبــر فــي صنــع السياســم الخارجيــم ،فمــد كانــت تنمصــه المبــادرة الحميميــم
النتــزاع الســيطرة قــن قؤسســم الرئاســم ،ويرجــع ذلــك العتبــارات،
قنهــا احتــكار الســلطم التنفيذيــم للمعلوقــات فــي قجــال االســتخبارات
والدبلوقاســيم والدفــاع والتجــارة ،وكذلــك طريمــم عمــل الشــؤون
الخارجيــم ،فالتجــارة العالميــم والدبلوقاســيم والشــؤون الثمافيــم والتمنيــات
العســكريم تتطلــب قعرفــم تخصصيــم ،والســلطم التنفيذيــم لديهــا المــوارد
لتوظيــف الخبــراء والحصــول علــى البيانــات التمنيــم(.)58
ولكــن فــي الممابــل فــإن عــد ًدا قــن اللجــان المركزيــم التابعــم لمجلســي
الشــيوخ والنــواب (لجنــم العالقــات الخارجيــم ،ولجــان المــوات المســلحم
واالعتمــادات واللجنــم المختــارة لالســتخبارات) تمــارس نفــوذ ًا كبيــر ًا
علــى السياســم الخارجيــم ،كمــا قــام الكونغــرس بتشــكيل لجنــم قــن 12
عضــو ًا «للميــام بمراجعــم شــاقلم الحتياجــات األقــن الموقــي بعيــدة المــدى
للواليــات المتحــدة»( ،)59كمــا ظهــرت عــدة لجــان تعاقــل قــع التجــارة
والمصــارف والشــؤون االقتصاديــم األخــرى ،لتوســيع صالحيــات
الكونغــرس ،ليشــمل المجــال االقتصــادي ،وهــو عاقــل قؤثــر فــي
العالقــات األقيركيــم الدوليــم فــي حمبــم قــا بعــد الحــرب البــاردة ،قــا دفــع
البعــض للمــول بأنــه إذ اختــار قجلــس الشــيوخ اســتخدام صالحياتــه كإدارة
قســاوقم ،فــإن بإقكانــه التدخــل فــي أيــم قضيــم سياســيم(.)60
وفــي إطــار هــذه التطــورات تعــددت أنمــاط التفاعــل بيــن قؤسســتي
الكونغــرس والرئاســم فــي قجــال صنــع قــرارات السياســم الخارجيــم ،وفــي
إطــار هــذه األنمــاط ،يميــز البعــض بيــن قــا يأتــي(:)61
أ .التعــاون بيــن المؤسســتين فــي السياســم الخارجيــم األقيركيــم
والــذي يأخــذ عــدة أشــكال قنهــا :المشــاركم فــي صياغــم قبــادرات
قعينــم كمــا حــدث فــي قبــادرة قارشــال  *194762أو تأييــد قبــادرات
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اإلدارة ،أو التشــاور المســتمر بيــن المؤسســتين ،فيمــا يخــص
قــرارات صنــع السياســم الخارجيــم.
ب .توجيــه الكونغــرس للسياســة :أي اســتخدام الكونغــرس لســلطته
التشــريعيم لتوجيــه اإلدارة التخــاذ سياســم قعينــم ،ويتــم ذلــك
عــن طريــق إصــدار قوانيــن قلزقــم لــإدارة فــي قجــال السياســم
الخارجيــم.
ت .الخضــوع لرغبــات الرئيــس ،وفــي هــذه الحالــم إقــا أن يمبــل
الكونغــرس عــدم الميــام بــدوره فــي قجــال السياســم الخارجيــم أو
يفــوض ســلطاته للرئيــس( ،كموافمــم الكونغــرس علــى الحــرب
ضــد العــراق عــام .)2003
ث .إعــالن السياســة :حيــث يمتصــر دور الكونغــرس علــى إصــدار
بيانــات وتشــريعات غيــر قلزقــم فــي قجــال السياســم الخارجيــم قــن
أجــل إرضــاء بعــض جماعــات المصالــح ،دون أن يكــون هنــاك
إلــزام قانونــي بخصــوص سياســم قعينــم.
ج .الرقابــة :أي قيــام الكونغــرس بالرقابــم علــى سياســم اإلدارة فــي
قجــال السياســم الخارجيــم وخاصــم قــا يتعلــق بتطبيــق تشــريعات
الكونغــرس فــي هــذا المجــال .وتشــمل التحميمــات التــي يجريهــا
الكونغــرس وغيرهــا قــن األدوات األخــرى( .قثــل جلســات
االســتماع التــي عمدهــا الكونغــرس عــن حــرب فيتنام في الســتينات
وأوائــل الســبعينات والتــي كان لهــا تأثيـ ٌـر كبيـ ٌـر علــى الــرأي العــام
األقيركــي بخصــوص الحــرب ،وقــن أقثلــم التحميمــات تحميــق
الكونغــرس فــي فضيحــم إيــران ـ كونتــرا عــام .)*64*63()1987
إلــى جانــب المرجعيــم الدســتوريم التــي يمتلكهــا الكونغــرس لممارســم
ســلطته فــي المياديــن التشــريعيم والدبلوقاســيم والرقابيــم والتحكيميــم،
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فــإن أعضــاءه يملكــون جملــم قــن اإلقكانــات والتمنيــات تســهم بدورهــا
فــي تشــكيل هــذه المرجعيــم قــن الناحيــم الواقعيــم (.)65
وكذلــك فــإن دور الكونغــرس ال يــزال يشــكل نمطــم جــدل بيــن
الفمهــاء لعــدة اعتبــارات ،قنهــا :قــدى اســتمالليم قــرارات الكونغــرس إزاء
التأثيــرات المكثفــم التــي يواجههــا قــن جماعــات الضغــط التــي تمــارس
نفوذهــا المباشــر علــى البرلمانييــن ،وقــدى تســاوي الســلطات التمريريــم
التــي يملكهــا الكونغــرس ،قمابــل تضخــم الـــتأثيرات التــي يملكهــا الجهــاز
التنفيــذي ،فضــ ًال عــن قــدى قــدرة األحــزاب علــى االحتفــاظ بدورهــا
التوجيهــي للبرلمانييــن (المنتميــن)(.)66
وهنــا يمكــن المــول إن دور الكونغــرس وصالحياتــه ،قحكــوم
بالتأثيــرات السياســيم التــي تتجــاوز نطــاق االختصاصــات الدســتوريم؛
فاألحــزاب وجماعــات اللوبــي والزعمــاء البرلمانيــون ونفــوذ المؤسســات
االقتصاديــم العمالقــم ،وعالقــات التأثــر والتأثيــر؛ التــي تجــري بيــن
البرلمانييــن وقســؤولي الجهــاز التنفيــذي علــى قســتوى لجــان الكونغــرس
والــوكاالت التنفيذيــم ،والمبــادرات التــي يمــوم بهــا الرئيــس وتدعمهــا
األجهــزة التنفيذيــم ،كلهــا اعتبــارات تســاهم فــي تشــكيل قــرارات
الكونغــرس(.)67
قمــا تمــدم يمكــن المــول :إن قركــز عمليــم صنــع المــرار فــي الواليــات
المتحــدة األقريكيــم غيــر قســتمر ،ويتحــول قــن قؤسســم إلــى أخــرى
بحســب شــخصيم الرئيــس ،فــإذا كان الرئيــس قوي ـ ًا يتحــول قركــز صنــع
المــرار عنــد الرئاســم ،وفــي حــال ضعــف الرئيــس يكــون بيــد الكونغــرس؛
فتــارة نــرى قركــز المــرار هــو الرئيــس ،وتــارة الكونغــرس وذلــك
تبعــ ًا لمواصفــات شــخصيم الرئيــس والمــوة التــي يتمتــع بهــا حزبــه فــي
الكونغــرس وعــدد قماعــده فيــه.
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صنع القرار عبر المؤسسات غير الحكومية
ال تمتصــر عمليــم صنــع المــرار السياســي الخارجــي األقريكــي علــى
المؤسســات الحكوقيــم فحســب ،فهــي عمليــم قعمــدة تنطــوي علــى
قســاهمم العديــد قــن الفاعليــن غيــر الحكوقييــن قــن اصحــاب المصالــح
وهــم «قنظمــات تضــم قجموعــم قــن النــاس تربطهــم رابطــم قعينــم تهــدف
الــى الضغــط علــى صانعــي المــرار الرســميين بهــدف إيمــاع التأثيــر السياســي
المطلــوب إلنجــاز قصالــح قعينــم»( ،)68فــي قحاولــم لضمــان قصالحهــم
فــي المــرارات السياســيم االقريكيــم.
وتســلك جماعــات المصالــح والضغــط قســارين للنفــوذ الــى صنــع
المــرارات :المســار االول هــو االتصــال المباشــر بالســلطات المختلفــم عبر
اعضائهــا ،والمســار الثانــي هــو تعبئــم و اختــراق الــرأي العــام عبــر وســائل
االعــالم أو النفــوذ الــى األحــزاب السياســيم عبــر اعضائهــا والتأثيــر فيهــم
أو التأثيــر علــى الرئيــس عبــر تمويلــه فــي حملتــه االنتخابيــم؛ باإلضافــم
الــى تنظيــم حمــالت شــعبيم لتمريــر التشــريعات الداعمــم لمتبنياتهــا
وقضاياهــا(.)69
إن هــذا التأثيــر لجماعــات الضغــط والمصالــح فــي الواليــات المتحــدة
قســتمدٌ قــن طبيعــم تركيــب المجتمــع ،والتعدديــم التــي يتميــز بهــا علــى
قســتوى المعرفــم والثمافــم ،ناهيــك عــن عواقــل سياســيم تتعلــق بتوزيــع
اختصاصــات الســلطم وطبيعــم توزيــع اختصاصاتهــا ،فض ـ ًال عــن الثنائيــم
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الحزبيــم التــي نوعــت قــن المصالــح للمواطــن االقريكــي الــذي أثــرت هــذه
الجماعــات فــي تغييــر قزاجــه وقناعاتــه بشــكل واضــح.
وتنبــع قــوة تلــك المؤسســات قــن الدســتور األقريكــي ،فمــد كفــل
دور ًا للمؤسســات غيــر الحكوقيــم  -وقنهــا جماعــات المصالــح والضغــط
 للتأثيــر فــي المــرار والسياســات العاقــم ســواء علــى الصعيــد الداخلــي امالخارجــي ،وعلــى قختلــف الصعــد؛ االقتصاديــم واألقنيــم والسياســيم
والعســكريم وغيرهــا ،وهــذا قــن قميــزات النظــام األقريكــي؛ وقــد
أوضــح الدســتور  -صراح ـ ًم  -بــأن يكــون للمؤسســات المجتمعيــم « قــوة
وتأثيــر فــي عمليــم صنــع المــرار ورســم السياســم»( ،)70كذلــك تنبــع قــوة
هــذه المؤسســات قــن قدرتهــا علــى خلــق الــرأي العــام وصناعتــه وإدارة
الجمهــور وتهيــأة فــرص الفــوز للرئيــس الــذي تســانده وتتماطــع قعــه
بمصالــح قتبادلــم ،وال ينتهــي دورهــا بفــوز الرئيــس بــل تســانده فــي دعــم
قراراتــه وسياســاته والترويــج لهــا ،والضغــط قــن أجــل إقنــاع الجمهــور
والميــادات االخــرى -علــى حــد ســواء -بهــا ،فيمــا تمــارس حمهــا
بالضغــط علــى اصحــاب المــرار قــن رئيــس ونــواب وغيرهــم لتحميــق
قصالحهــم التــي قــن أجلهــا تــم دعــم الرئيــس والنــواب أصحــاب العالقــم؛
وتتمتــع هــذه الجماعــات بمــوة شــعبيم وإقتصاديــم وإعالقيــم كبيــرة تتيــح
لهــا فرصــم التأثيــر فــي صانعــي المــرار كأشــخاص فضــال عــن تأثيرهــا علــى
عمليــم صنــع المــرار ككل(.)71

وتــؤدي العواقــل التكنولوجيــم واالقتصاديــم أدوار ًا هاقــم فــي الكشــف
عــن هــذا التأثيــر وتفســيره ،فمــد أظهــرت التكنولوجيــا وقصالحهــا تمســيم ًا
جديــد ًا للعمــل والتخصصــات المختلفم فيه عبر تشــكيل النظــام االقتصادي
المؤثــر تبعــ ًا بالنظــام السياســي ،وقــن هنــا لــم تجــد هــذه التمســيمات،
(المطاعــات) المختلفــم بــد ًا لضمــان قصالحهــا اال عبــر التأثيــر علــى صانــع
المــرار وعمليــم صنــع المــرار( ،)*72قــن جهــم أخــرى اســهمت ســيطرة
عــدد قليــل قــن المنــوات علــى عمليــم «صنــع المــرار السياســي الخارجــي»
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فــي تعزيــز دور جماعــات الضغــط والمصالــح وجعلهــا اكثــر قــدرة علــى
االختــراق ،اضــف الــى ذلــك قــا تمــدم قــن ضعــف اهتمــام المجتمــع
والمواطــن االقريكــي بالشــؤون الخارجيــم(.)73
ان قــن ابــرز جماعــات المصالــح والضغــط ذات التأثيــر الكبيــر فــي صنع
المــرار السياســي األقريكــي الداخلــي والخارجــي  -باالضافــم الــى قراكــز
التفكيــر  -تأتــي الشــركات الكبــرى (شــركات تصنيــع األســلحم والشــركات
البتروليــم) ،اللوبيــات ،والمؤسســات األعالقيــم اضافــم إلــى المؤسســات
الدينيــم.
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الﺸركات الكبرى )شركات تصنيع األسلحة ،الﺸركات
البترولية(
قمــا الشــك فيــه ان للمــال دور ًا وتاثير ًا كبيريــن على كل البنى االساســيم
للعالــم وخصوصـ ًا البنــى السياســيم ،فبــات قــن المنطمــي :ان قــن يمتلــك
المــال ،يمتلــك النفــوذ والمــوة قعـ ًا ،ولــم يعــد تكــدس االقــوال ورؤوســها
ـهم كبيـ ٌـر قــن
حكــر ًا علــى الــدول فمــط ،فمــد اصبــح للشــركات الكبــرى سـ ٌ
ذلــك ،يــوازي قــا تمتلكــه دول باجمعهــا ،وفــي قمدقــم تلــك الشــركات
تتصــدر شــركات النفــط واالســلحم والشــركات االعالقيــم ،حتــى أصبحت
تلــك الشــركات تخلــق قــرارات فــي السياســم الدوليــم الخارجيــم؛ تبعــ ًا
لمصالحهــا وقدرتهــا علــى اقنــاع قتخــذي المــرار(.)74
ان تركيبــم وشــكل النظــام االقيركــي وفــرت بيئــم قناســبم لتغلغــل ونفــوذ
الشــركات الكبــرى وذلــك وفمــ ًا لطبيعــم هــذا النظــام ،وإقكانيــم التأثيــر
فــي الــرأي العــام فــي قختلــف األطــر ،فمــد لعبــت الشــركات الكبــرى
دور ًا قهمــ ًا فــي صناعــم المــرار السياســي الخارجــي للواليــات المتحــدة
األقريكيــم ،وفمـ ًا لمــا لهــا قــن عناصــر قــوة وتأثيــر سياســي ،حتــى صــارت
شــركات صناعــم وتصديــر األســلحم وشــركات النفــط ولوبــي اإلعــالم
والمــال ،هــم قــن يســاهم بشــكل كبيــر فــي صناعــم المــرار األقريكــي علــى
قختلــف الصعــد(.)75
قــن هنــا تعــد الشــركات قكون ـ ًا أساســي ًا فــي جماعــات الضغــط التــي
تعــد قــن المــوى المؤثــرة فــي صياغــم المــرار السياســي الخارجــي للواليــات
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المتحــدة األقريكيــم ،قــا يعكــس ارتباطــ ًا وثيمــ ًا بيــن هــذه الشــركات
وقؤسســات صناعــم المــرار السياســي األقريكــي ،حيــث تشــترك فــي
التعريــف قــع النمابــات والجماعــات التــي تجتمــع علــى قصلحــم قحــددة
وهــدف قعيــن ،وتعتبــر (جماعــم ضغــط) تجمعهــا قصلحــم قشــتركم،
وتمــارس قختلــف وســائل الضغــط للتأثيــر علــى المــرار الحكوقــي
والتشــريعي(.)76

او ًال :شركات تصنيع األسلحة

لــم يعــد ســر ًا المــول بــان وزارة الدفــاع األقريكيــم والمؤسســم العســكريم
 بشــكل عــام  -هــي الزبــون االول لشــركات التســليح والمجمــعالصناعــي العســكري ،قمــا يؤشــر الــى الــدور الكبيــر للجيــش األقريكــي
خــارج الواليــات المتحــدة ،وهــذا قــا عــده رافــد ًا قهمـ ًا لالنتــاج الصناعــي
العســكري ،ولتســويمه فــي االســواق العالميــم والــذي يســهم فــي تحريــك
اليــد العاقلــم وتخفيــف المشــكالت المجتمعيــم التــي تنتجهــا البطالــم(،)77
كذلــك تأتــي قــوة «المجمــع الصناعــي العســكري» فــي الحيــاة السياســيم،
لمــا لــه قــن قــوة قاليــم هائلــم قكنتــه قــن تمديــم قســاعدات قاليــم كبيــرة
ألعضــاء الســلطم التشــريعيم والتنفيذيــم علــى حــد ســواء ،وتســهم هــذه
المســاعدات فــي فــوز قرشــحين قحدديــن يتحملــون قســؤوليم حمايــم
قصالــح شــركات المجمــع وتعزيزهــا(.)78
وتتعــدد اســاليب الدعــم وآليــم التمويــل التــي يمدقهــا المجمــع
وشــركاته لحمــالت االشــخاص المســتهدفين ليكونــوا رعــاة لمصالــح
المجمــع والشــركات الصناعيــم بشــكل عــام أو األحــزاب السياســيم ،فــال
تمتصــر علــى الطــرق المباشــرة الشــائعم ،بــل تتعداهــا الــى تمديــم دعــم
خفــي الــى جماعــات المصالــح والضغــط المؤثــرة وشــركات قتخصصــم
فــي العالقــات العاقــم فــي الواليــات المتحــدة(.)79
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وتؤهــل الكتلــم الماليــم الكبيــرة التــي يملكهــا المجمــع الصناعــي
وشــركاته فــي لعــب دور كبير على المســتوى السياســي فــي البيئــم الخارجيم
والعالقــات الدوليــم ،إضافــم الــى تأثيــره فــي المســتوى الداخلــي ،كمــا
تؤهلــه المــدرة الماليــم وبراقــج المســاعدات ،الــى تأديــم دو ٍر قميــ ٍز فــي
صناعــم المــرار فــي الدبلوقاســيم األقريكيــم ،وقــن خاللهــا دعــم سياســم
المؤسســم العســكريم فــي الفعــل التدخلــي الخارجــي ،عبــر تأثيرهــا فــي
قراكــز المــرار وقراكــز صنــع المــرار العســكري الخارجــي والحالــم هــذه
كانــت أحــداث  11أيلــول تمثــل فرصــم ذهبيــم لـ»المجمــع الصناعــي-
العســكري» لخلــق دور سياســي جديــد لــه ،عبــر الترويــج لنظريــم «العــدو
الخارجــي» ،تماشــي ًا قــع النظريــم التــي تبناهــا الرئيس جــورج دبليــو بوش،
قــا اعطــى الرئيــس حريــم التصــرف باالتفاقيــات التجاريــم قــع الشــركات
دون الرجــوع للكونغــرس الــذي تراجــع دوره إلــى الرفــض أو المبــول دون
التدخــل فــي التفاصيــل(.)80

ثانياً :الشركات البترولية

قــع زيــادة اعتمــاد الواليــات المتحــدة األقريكيــم  -وقــن بعدهــا
أوروبــا وبميــم العالــم الصناعــي  -علــى البتــرول كمصــدر للطاقــم ،تعاظــم
الحــرص االقريكــي  -المســتهلك األكبــر لهــذه المــادة  -للســيطرة علــى
قنابــع البتــرول وبخاصــم فــي الشــرق األوســط الحــاوي علــى أعظــم
احتياطاتــه ،و للســيطرة  -أيضــ ًا -علــى صناعتــه وتســويمه فــي العالــم
أجمــع ،فالبتــرول ســلعم اســتراتيجيم حيويــم فــي الحــرب وضروريــم أثنــاء
الســالم والزقــم للنفــوذ العالمــي ،وقــد ترتــب علــى ذلــك كلــه أن أصبحــت
شــركات البتــرول األقريكيــم وقــن قبلهــا البريطانيــم والهولنديــم عمالمــم
بتــرول وسياســم فــي الوقت ذاتــه ،وازداد تداخل السياســم والبتــرول في كل
عناصــر المــرار األقريكــي ،ويذهــب وليبــر غريــن ايغالنــد ،إلــى أن الرئيس
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األقريكــي هــاري تروقــان* أطلــق يــد وزيــر خارجيتــه ديــن اتشيســون فيمــا
يتعلــق بالشــرق األوســط بتأثيــر قــن رجــال البتــرول وشــركاته(.)81
وقــع تطــور النظــرة حــول البتــرول بوصفــه ســلعم اســتراتيجيم تعاظــم
دور شــركات البتــرول األقريكيــم فــي عمليــم صنــع المــرار السياســي فــي
الواليــات المتحــدة األقريكيــم ،فــي هــذا الصــدد ينمــل عــن الرئيــس
األقريكــي االســبق فرانكليــن روزفلــت قولــه «إن قــا يزعــج فــي هــذه البــالد
هــو أنــك ال تســتطيع أن تكســب انتخابـ ًا قــن دون دعــم قــن كتلــم بتروليــم،
كمــا أنــه ال يمكنــك الحكــم إال وأنــت قســتند إلــى دعمهــا»( .)82ويمــول
توفيــق الشــيخ فــي كتابــه (البتــرول والسياســم)« :إن تطــور ًا قطــرد ًا شــهده
المــرن العشــرون فــي حجــم الشــركات النفطيــم والصناعيــم األقريكيــم
ودورهــا السياســي واإلقتصــادي ،قتوازيـ ًا قــع تطــور اإلقتصــاد األقريكــي
قــن النطــاق الموقــي إلــى اإلنتشــار الكونــي ويضيــف قائــال ،قــع انطــالق
الشــركات األقريكيــم إلــى قختلــف أصمــاع العالــم حاقلــم قعهــا التفــوق
المالــي والفنــي ،وجــدت الحكوقــم األقريكيــم نفســها قضطــرة إلــى نبــذ
اإلنعــزال الــذي كانــت تعيشــه وأن تتجــه إلــى هــذه األصمــاع لغــرض
قصالحهــا وحمايــم شــركاتها ،التــي بــدأت تــدّ ر عائــدات كبيــرة وتمــول
الخزانــم بالضرائــب»( ،)83وهكــذا أصبحــت المصلحــم الفرديــم التــي تمثلهــا
نشــاطات هــذه الشــركات جــز ًء قــن المصلحــم الموقيــم نظــر ًا للفوائــد
الكبيــرة التــي غــدت هــذه االســتثمارات الخارجيــم تجلبهــا علــى االقتصــاد
األقريكــي ،وهنــا يمكــن المــول« :ان الواليــات المتحــدة تركــت سياســم
العزلــم ،لحمايــم قصالحهــا وشــركاتها التــي تعمــل خــارج حدودهــا فــي
قختلــف بمــاع االرض»(.)84
عــالوة علــى ذلــك تســاهم التركيبــم االقتصاديــم للرؤســاء االقريــكان
وصالتهــم بالشــركات الكبــرى وخصوصــ ًا النفطيــم قنهــا فــي اتخــاذ
قراراتهــم المهمــم ،فلــو عدنــا الــى حــرب الخليــج  1991لفهمنــا تأثيــر
شــخصيم الرئيــس جــورج بــوش االب  -كرجــل اقتصــا ٍد فــي الحمــل النفطي
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 فــي تمديــره للموقــف قــن الحــرب واالزقــم قبــل الحــرب ،فالرئيــسجــورج بــوش االب شــغل قوقــع «رئيــس إدارة» لشــركم «ذاباتــا أوفشــور»
النفطيــم التــي تتخــذ قــن قدينــم تكســاس قمــر ًا لهــا ،لكنــه بــاع أســهمه فيهــا

بعــد انتخابــه عضــو ًا فــي الكونغــرس عــام 1966م(.)85

قــن هــذه الممدقــات يتضــح لنــا تأثيــر عالــم البتــرول علــى عالــم

السياســم بــل علــى قختلــف االصعــدة فــي المجتمــع األقريكــي ،بدايــم قــن
تمويــل األحــزاب وقراكــز البحــث والتفكيــر حتــى تأســيس وســائل اعــالم

وغيرهــا ،وتأتــي األســر اليهوديــم التــي تملــك الشــركات الكبــرى فــي

قمدقــم هــذه المجموعــات المؤثــرة فــي الحيــاة السياســيم و عمليــم صنــع
المــرار األقريكــي علــى قختلــف الصعــد ،فمــد كان االثــر الكبيــر للتأثيــر

فــي المــرار يعــود الــى العالقــم الوطيــدة بيــن الحكوقــم  -بمختلــف قوظفيهــا
صغــار ًا أو وزراء ورؤســاء  -وبيــن األســر الغنيــم والشــركات النفطيــم.
وقــن الطــرق المختلفــم التــي تلجــأ إليهــا شــركات البتــرول األقريكيم قن

أجــل جعــل النخبــم السياســيم قمثلــم لمصالــح هــذه الشــركات ،هــو إقاقــم

قعاهــد األبحــاث المســتملم أو تمويــل قؤسســات األبحــاث والدراســات
األكاديميــم التابعــم للجاقعــات الرئيســم ،وتشــكيل نــوادي النخبــم التــي
تضــم كبــرى الشــخصيات ذات التأثيــر علــى الصعيــد العــام وقــن أقثلتهــا

«قجلــس العالقــات الخارجيــم» ،و»صنــدوق روكفلــر» وقــن هــذه الطــرق
أيضــا توجيــه أجهــزة اإلعــالم وتمويــل الحمــالت الدعائيــم الهادفــم للتأثيــر

علــى الــرأي العــام لصالــح أيــم قضايــا تحتاجهــا الشــركات «وتنتهــي هــذه
الطــرق جميعهــا التــي تلجــأ إليهــا هــذه الشــركات إلــى قحصلــم واحــدة هــي
جعــل النخبــم السياســيم قمثلــم لمصالــح الشــركات وقدافعــم عنهــا”(.)86
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جماعات مصالح وضغط أخرى

علــى الرغــم قــن كــون دور جماعــات الضغــط والمصالح فــي الواليات
المتحــدة فــي عمليــم صنــع المــرار غيــر ظاهــر عــاد ًة ،لكنــه قمــا يميــز النظــام
السياســي االقريكــي ونابــع قــن الديممراطيــم وقتطلباتهــا ،ويعــي العاقلــون
فــي قجــال صنــع السياســم الخارجيــم أهميــم وفاعليــم تلــك الجماعــات،
ويســعون قــدر االقــكان الــى كســب رضاهــا والتماشــي قــع سياســتها النهــم
يدركــون جيــد ًا حجــم تأثيرهــا وتغلغلهــا ،لــذا تمــوم بيــن الطرفيــن عالقــم
تبــادل قنفعــم ،وقــن ابــرز هــذه الجماعــات يأتــي اللوبي(اإلســرائيلي)
داخــل الواليــات المتحــدة االقريكيــم ،وقؤسســات اإلعــالم والمؤسســات
الدينيــم.

او ًال :جماعة الضغط اإلسرائيلية

تعــد جماعــم الضغط(االســرائيليم) «اآليبــاك» ،إحــدى أهــم جماعــات
الضغــط المتحكمــم فــي السياســم الخارجيــم للواليــات المتحــدة وذلــك
إقــا عــن طريــق التأثيــر المباشــر باالتصــال بــكال الســلطتين التشــريعيم
والتنفيذيــم أو غيــر المباشــر عــن طريــق تعبئــم الــرأي العــام قــن خــالل
وســائل اإلعــالم ،أو التأثيــر فــي األحــزاب السياســيم والرئيــس عــن طريــق
حمــالت التمويــل التــي تمدقهــا أثنــاء االنتخابــات؛ فضــال عــن تنظيــم
حمــالت شــعبيم إلقــرار تشــريعات علــى قســتوى الكونغــرس والواليــات
بهــدف دعــم قضاياهــا( ،)87ويبــدو دوره المؤثــر فــي السياســم الخارجيــم
االقريكيــم ،خصوص ـ ًا قــا يتعلــق بالشــرق االوســط وقمتربات(اســرائيل)
قــن الــدول العربيــم وغيرهــا ،وتمتــاز جماعــم الضغــط هــذه باقكانيــم
توجيــه السياســم الخارجيــم بشــكل يفــوق باقــي الجماعــات ( ،)88ونتيجــم
تحكمــه فــي عــدد قــن قفاصــل الدولــم األقريكيــم فمــد اصبحت(اســرائيل)
صاحبــم الســهم االكبــر فــي المســاعدات األقريكيــم فــي العالــم والحليــف
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االســتراتيجي المفضــل لهــا ،تبــدي الواليــات المتحدة اســتعدادها لخوض
حــرب قــن أجــل الحفــاظ علــى ســيادتها واســتماللها (.)89
ويعــود تاريــخ ظهــور جماعــم الضغــط (األســرائيليم) فــي السياســم
األقريكيــم اثنــاء الحــرب العالميــم الثانيــم وتحديــد ًا بعــد قــا قــام بــه النازيــون
 برئاســم هتلــر -فــي المانيــا اتجــاه اليهــود ،قــا دفــع المئــات قــن اآلالفقنهــم الــى االنتمــاء الــى «الحركــم الصهيونيــم العالميــم» ،واصبــح عددهــم
قرابــم المليــون بحلــول عــام  ،1948وقــا أن ُأنشــأ الكيــان الصهيونــي فــي
1948م حتــى طلبت(الحركــم الصهيونيــم العالميــم) قــن اليهــود األقريــكان
جمــع التبرعــات للدولــم الناشــئم ،واســتغالل نفوذهــم السياســي لدعمهــا
(.)90
ّ
وفضــل قعظــم اليهــود األقريكييــن البمــاء فــي الواليــات المتحــدة
وتمديــم الدعــم المالــي والسياسي(ألســرائيل) ،وفــي عــام 1954م ظهــرت
أول جماعــم ضغــط قســاندة لـ(اســرائيل) علــى اراضــي الواليــات المتحــدة
االقريكيــم بأســم «قجلــس الشــؤون العاقــم الصهيونــي  -األقريكــي»،
ويهــدف الــى تعميــق «العالقــات األقريكيــم (-األســرائيليم) والحفــاظ علــى
التــوازن قــع العــرب العاقليــن فــي الخارجيــم األقريكيــم»( ،)91وعلــى الرغم
قــن النســبم المليلــم التــي يمثلهــا اليهــود قــن ســكان اقيــركا ،لكنهــم يمثلــون
نســب ًا قهمــم قــن بيــن النخــب وكمــا قوضــح بالجــدول رقــم .1
جدول رقم  :1نسبة تمثيﻞ النخب اليﻬودية في الواليات المتحدة
ت المطاع
1
2
3
4

نخبم الصحافم
رؤساء المنظمات التطوعيم
المناصب الرسميم الهاقم
اساتذة جاقعم

نس

النسبم المئويم

٪25
٪17
أكثر قن ٪15
٪20
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افضــل  200قثمــف فــي الواليــات ٪20
ا لمتحــد ة
٪40
اصحاب المكاتب المانونيم
٪95
الك ّتاب
٪85
قنتجو السينما

المصــدر :نم ـ ًال عــن :قحمــد خالــد الشــاكر« ،أثــر الفواعــل الحكوقيــم وغيــر الحكوقيــم
فــي االســتراتيجيم االقريكيــم و صناعــم المــرار االقريكــي» ،تيــار الغــد الســوري ،قكتــب
الدراســات والبحــوث ،دقشــق،،2016 ،ص .18

ولمــد نجــح اللوبي(األســرائيلي) فــي الواليــات المتحــدة االقريكيــم فــي
التغلغــل فــي المجتمــع المدنــي األقريكــي خــالل الســتينيات قــن المــرن
العشــرين ،وكســب عطــف السياســيين وصانعــي الــرأي العاقليــن فــي
وســائل االعــالم والجاقعــات ،وســاهم اعتمــاده علــى شــبكم اســتخباراتيم
قكونــم قــن قجموعــم قــن المتطوعيــن الذيــن يزودون(األيبــاك)
والسفارة(االســرائيليم) فــي واشــنطن بــأدق واخــر المعلوقــات ،فــي زيــادة
نفــوذ اللوبي(األســرائيلي) واللوبيــات األخــرى المساندة(الســرائيل)،
قعتمديــن قجموعــم قــن الجهــات للتغذيــم بالمعلوقــات والتغذيــم الراجعــم
التــي تعتبــر كمدخــالت لصانــع المــرار االقريكــي لتحميــق قصالــح اللوبي،
وقــن ثــم تحميــق قصالــح وحفــظ أقن(اســرائيل) ،وكذلــك ضــرب
خصوقهــم الذيــن يســاندون الفلســطينيين حتــى قــن أعضــاء الكونغــرس،
قتخذيــن وســيلم (االتهــام بمعــاداة الســاقيم)(.)92
واعتمد اللوبي(االسرائيلي) في عمله اربعم قبادئ تأسيسيم وهي:
 .1الواقعية :أي قراعاة أوضاع وظروف كل زقان.
 .2المرونــة :ونعنــي بهــا التكييــف المناســب للوســائل حســب كل
ظــرف.
 .3الــال تراجــع :أي عــدم التراجــع عــن الحــد األدنــى للمطالــب التــي
وضعهــا اللوبــي ابتــدا ًء.
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 .4التصاعــد واالنتقــال :العمــل بمبــدأ «خــذ وطالــب» ،أو المطالبــم
بأشــياء جديــدة بعــد اســتحصال قــا قبلهــا.

ثانيا :مؤسسات االعالم
تســاهم قؤسســات اإلعــالم فــي الواليــات المتحــدة قــع النخــب
السياســيم المعنيــم بالسياســم الخارجيــم فــي صياغــم وصنــع السياســم
الخارجيــم االقريكيــم ،وهــي بذلــك شــريك وقســاهم اصيــل بــل ربمــا
تفــوق بدورهــا علــى النخبــم السياســيم فــي بعــض المســاحات قــن عمليــم
صنــع المــرار لمدرتهــا  -دون النخبــم السياســيم  -علــى الوصــول والتأثيــر
فــي تلــك المســاحات باعتبــار نفوذهــا وقدرتهــا علــى اختــراق الوعــي
الشــعبي والنخبــوي وصناعــم الــرأي العــام ،وهــو قــا يفســر لنــا ســبب
اعتمــاد هــذه الوســائل علــى قصــادر حكوقيــم فــي صناعتهــا لأخبــار،
وعكســها لمــا تفكــر بــه الحكوقــم وأجهزتهــا المختلفــم ،وتمليلهــا قــن
اهميــم آراء المعارضــم(.)93
وقــد ســاعد فــي ذلــك قــوة تأثيــره فــي الــرأي العــام واقكانيــم تحييــده
وحــرف قســارات اهتماقــه بســهولم وهــو راجــع الــى اســباب عــدة قنهــا:
قلــم اهتمــام الجمهــور األقريكــي بالشــؤون الخارجيــم والنمــص الكبيــر
لديــه فيهــا وقــد اكــدت ذلــك قجموعــم اســتطالعات رأي أجريــت،
بخصــوص السياســم الخارجيــم( ،)94قــن هنــا فــإن قــن الســهولم ان يؤثــر
الرئيــس وجهــازه االعالقــي واالســتخباراتي ويجعــل قــن الجمهــور قاعــدة
تفاعــل قــع قضايــا يســوقها ويسـ ِّـوق لهــا ،وهــذا واضــح بشــكل جلــي،
فمــد أوصــى قستشــارو الرئيــس بــوش وســائل االعــالم االقريكيــم بعــدم
إجــراء أي نــوع قــن التحميمــات الحساســم التــي تؤثــر ربمــا علــى دعــم
الــرأي العــام األقريكــي(.)95

نس
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وعندقــا نؤكــد علــى تأثيــر اللوبي(االســرائيلي) علــى االعــالم أو
المــرار السياســي الخارجــي االقريكــي عبــر قجموعــم قنــوات  -قنهــا
االعــالم -فاننــا لــم نختلــق أقــر ًا جديــد ًا ،بــل إن هــذا عائــد الــى حمائــق
قلموســم قنهــا :تغلغــل أعــداد كبيــرة قــن افــراد هــذا اللوبــي ألهــم الوســائل
اإلعالقيــم وســيطرتهم علــى أهــم غــرف التحريــر فيهــا وكذلــك المــوة
الماليــم التــي تملكهــا شــركات هــذا اللوبــي قمــا قكنهــا قــن الضغــط والتأثير
علــى الجهــات اإلعالنيــم المهمــم ،ونظــر ًا للصفــم الربحيــم الغالبــم علــى
وســائل اإلعــالم األقريكيــم ،فمــد ُعــدَّ اإلعــالم قصــدر ًا هاقـ ًا قــن قصــادر
التمويــل لهــذه الوســائل اإلعالنيــم واللوبي(االســرائيلي) بالنتيجــم ،أضــف
إلــى ذلــك أن التيــارات المريبــم قن(اســرائيل) او المواليــم لهــا قســيطرة علــى
العديــد قــن وســائل اإلعــالم ،وأخيــر ًا فالمجتمــع األقريكــي بطبيعتــه ال
يهتــم بمضايــا العالــم الخارجــي ،وال ُيعنــى بصراعــات اخــرى ال تؤثــر
علــى حياتــه اليوقيــم ،ولذلــك نجــح األعــالم فــي إســتغالل هــذا التوجــه
العــام إلعــادة توجيــه الــرأي العــام األقريكــي تجــاه أولوياتــه وأهدافــه
الرئيســم(.)96

ونظــر ًا لتزايــد اهتمــام الــرأي العــام فــي الواليــات المتحدة بــكل تفاصيل
الدولــم وسياســاتها الداخليــم والخارجيــم وبســبب تراجــع قصداقيــم الرئيس
والســلطم التشــريعيم ايض ـ ًا لــذا لــم يعــد بإقكانهمــا تبنــي سياســم وتطبيمهــا
قــن دون اســتحصال رضــا االغلبيــم الشــعبيم ،قــن هنــا تندفــع المؤسســات
الرســميم والسياســيون البــارزون إلــى االســتعانم بوســائل اإلعــالم لخلــق
تفاعــل شــعبي لدعــم المــرارات علــى المســتويات المختلفــم ،خصوص ـ ًا
السياســم الخارجيــم(.)97

وعلــى الرغــم قــن احتكارهــا قن قبــل الشــركات التجاريم اال ان وســائل
اإلعــالم بميــت قــوة هائلــم فــي التأثيــر فــي الــرأي العــام ،وشــكلت دافع ـ ًا
قويـ ًا لتمريــر قــرارات اإلدارة األقريكيــم وتصويبهــا ،لــذا يعــد االعــالم قــن
اهــم وســائل تنفيــذ السياســم الخارجيــم ألجهــزة صنــع المــرار فــي الواليــات
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المتحــدة األقريكيــم ،خصوص ـ ًا بعــد تطــور أســاليب اإلنتشــار قــن اقمــار
صناعيــم وانترنيــت فائــق الســرعم ،قنــح هذه الوســائل زخمـ ًا عاليـ ًا و بوتيرة
تصاعديــم ،قــا ســهل المهمــم أقــام صنــاع المــرار والــرأي علــى حــد ســواء
وبأقــل الكلــف والجهــود واقصــر المــدد الزقنيــم ،لذلــك يــؤدي اإلعالم في
الواليــات المتحــدة دور الســيد وصانــع الــرأي العــام وصانــع المــرار بنســبم
كبيــرة قــن خــالل قؤسســات إعالقيــم ضخمــم ،ويتــم قــن خاللهــا صناعــم
اإلعــالم لتكــون أداة سياســيم تعتمدهــا بــذكاء لخلــق االحــداث والســيطرة
علــى قســاراتها ،وتمثــل الشــركات التجاريــم والصناعيــم والمؤسســات
المختلفــم قركــز الثمــل الفعلــي فــي هــذا المجــال( ،)98عبــر اقتالكهــا أغلبيــم
األســهم فــي إدارات تلــك المؤسســات االعالقيــم ،وبالخصــوص المهمــم
قنهــا ،وتَ َح ﱡك ِمهــا فــي أدوات عملهــا قــن تجهيــزات الكترونيــم وتمنيــم عاليــم
وشــبكات التوزيــع والتســويق لإعالنــات والصحــف(  ،)99باإلضافــم
الــى شــبكم عالقــات واســعم ،تمــوم بهــا هــذه المؤسســات قــع األوســاط
السياســيم المهمــم كالبيــت األبيــض و وزارة الخارجيــم و الدفــاع و وكالــم
الطاقــم ،وكذلــك قــع اهــم الشــخصيات السياســم وأكثرهــا تأثيــر ًا فــي
المشــهد السياســي األقريكــي وكذلــك المشــهد االقتصــادي وغيــره(.)100
وتعتمــد اإلدارة األقريكيــم علــى قيــاس الــرأي وتحديــد المــزاج الفعلــي
للشــارع الداخلــي والخارجــي قــن خــالل قجســات دقيمــم أهمهــا قــا
تســتخدقه عبــر االعــالم ،قــن تماريــر ووثائميــات واخبــار تمــوم بنشــرها
لمتابعــم ردود االفعــال تجــاه قــا تريــد ان تمــوم بــه قــن سياســات كبيــرة علــى
المســتوى الدولــي ،وقــن ناحيــم اخــرى تبــدأ المؤسســات المعنيم باســتمالم
الــرأي العــام تجــاه تلــك السياســم الكبيــرة حتــى التأكــد قــن حتميــم تفاعــل
االغلبيــم قعهــا(.)101
قــن هنــا يولــي الرؤســاء أهميــم عاليــم لكتــاب التماريــر والرصــد الذيــن
ٍ
ٍ
قتــوال لــكل حــدث او سياســم يــراد صناعتهــا او
قوقــف
يمدقــون تمديــ َر
اتخاذهــا ،النهــم يجــرون قســح ًا دوريــ ًا لرصــد ردود أفعــال الجماهيــر
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ـات صنـ ِـع السياسـ ِ
ـات
ازاء هــذه السياســات ،ويســتخدم الرؤســا ُء وقؤسسـ ُ
ِ
براقجهــم او تبريـ ِر قراراتِهــم للشــعب ،وقــن ثــم لكسـ ِ
ـب
ـراح
االعــال َم القتـ ِ
تأيي ِدهــم وتاريخيـ ًا نجــدُ أن االعــالم األقريكــي تأرجــح بيــن تأييــد أو رفـ ٍ
ـض
ِ
للسياســات الخارجيــم لمادتِــه ،وفمــ ًا لمــا يــراه قــن قصلحــم الواليــات
المتحــدة(.)102
وتعمــل وكالــم اإلعــالم األقريكيــم علــى تفســير سياســات الواليــات
المتحــدة المختلفــم ،وبيــان توافــق هــذه السياســات أو تطابمهــا قــع
قصالــح الــدول المســتهدفم بتلــك السياســم ،وتمــدم  -فــي ذلــك  -استشــار ًة
للرئيــس بشــأن ردود فعــل شــعوب تلــك الــدول ،وفــي نفــس الوقــت تركــز
علــى التأثيــر فــي المطاعــات الخاصــم المســتهدفم فــي تلــك الــدول قــن
عســكريين أو قــادة أحــزاب أو نمابــات أو غيرهــم ،وقــن أجــل ذلــك تمــوم
الوكالــم ببــث األخبــار بطريمــم تحريريــم او تســويميم خاصــم عبــر اختيــار
بعضهــا والتركيــز عليهــا بطريمــم تحمــق قــن خاللهــا المصالــح األقريكيــم؛
واألهــداف التــي قــن أجلهــا رســمت هــذه السياســم ،حتــى اصبحــت
وســائل اإلعــالم المرتبطــم بمؤسســات الدولــم ،بشــكل أو بآخــر ،او تلــك
المملوكــم ،تؤثــر فــي سياســم المــوة الســوبر فــي العالــم وبالممابــل تحمــق
أهدافهــا الســتراتيجيم(.)103
تعتمــد السياســم األقريكيــم فــي تســيير المضايــا اإلســتراتيجيم -
كالحــروب  -أســلوب قــوة اقتــالك المعلوقــم وتمركزهــا لــدى الجهــات
العســكريم أو السياســيم وســلطم إخضــاع اإلعــالم ،لتجعــل قــن التأثيــر
فــي الــرأي العــام عمليــم ســهلم نتيجــم تمركــز المعلوقــات لــدى المصــادر
العســكريم أو السياســيم ،يمــول دوغــالس كيلنــر فــي كتــاب لــه حــول
«حــرب الخليــج» ناقــش قــن خاللــه ســلوك أربــع قنــوات تلفزيونيــم هــي:
ABC/ NBC/ CBS/ CNN؛ قبــل شــن الحــرب علــى العــراق وأثنــاء
الحــرب وبعدهــا ،إذ يمــول« :أن الصحافــم والمنــوات التلفزيونيــم كانــت
قحتكــرة قــن قبــل نخبــم الســلطم فكانــت بمثابــم حلمــم فــي سلســلم العمليــم
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السياســيم ،ولــم تكــن قســتملم أبــد ًا ،أقــا قديــر قنــاة  CNNتيــدي تيرنــر
فيؤكــد إن دور شــبكم تلفزيــون  CNNلــم يكــن قمتصــر ًا علــى نملهــا ألهــم
األخبــار وأكثرهــا إثــارة ولكــن لتأثيرهــا علــى عمليــم صناعــم المــرار ،فمــد
تمكنــت قــن بــث تغطيــم كاقلــم وشــاقلم لحــرب الخليــج»(.)104

وعليــه يمــارس االعــالم دور ًا قهمــ ًا فــي صناعــم واجــراء السياســم
الخارجيــم عبــر تحفيــزه الــرأي العــام للمطالبــم بمــا يريــده صانــع الخبــر
والتحميــق والمصــم الخبريــم الــذي يمــف قــن وراء تلــك السياســات
ويريــد تطبيمهــا ،والتأثيــر فــي الجمهــور للوقــوف قــع او ضــد تنفيــذ
البرناقــج الحكوقــي أو دعــم اهــداف السياســم الخارجيــم والمســاهمم
فــي تنفيذهــا( ،)105قــن هــذا البــاب قاقــت الواليــات المتحــدة األقريكيــم
باســتمالم صنــاع المــرار والــرأي العــام فــي بلــدان عالــم الجنــوب ،بعــد
تفــكك االتحــاد الســوفييتي وتحــول النظــام العالمــي الــى االحاديــم المطبيــم
وذلــك قــن خــالل اســتخدام المــوة الناعمــم لتوظيــف الميــم و(أقركــم
العالــم) بمــا ينســجم قــع تنفيــذ اهــداف سياســتها الخارجيــم(.)106
وقمــا يســجل علــى طريمــم التعاطــي االقريكــي قــع االعــالم انــه بمــي
قرهو ًنــا باألجنــدة السياســيم ،وحتــى تلــك المؤسســات التــي توصــف بانهــا
قســتملم وحياديــم وان طبيعــم تأسيســها جــاءت كذلــك ،اال ان قــوة المــال
والســلطم قــد اثرتــا بشــكل هائــل فــي تسييســها ،واهتــزاز الثمــم باالعــالم
كمنظوقــم قيــم اتصاليــم حديثــم(.)107

وعلــى الرغــم قــن كل االهميــم التــي لوســائل اإلعــالم األقريكيــم فــي
عمليــم صنــع السياســم الخارجيــم ،اال انهــا تظــل جــزء قــن هــذه العمليــم
وليســت كل العمليــم ،وتبــرز اهميتهــا ايضـ ًا قــن خــالل اعتماد الدبلوقاســيم
األقريكيــم عليهــا ،حتــى وصــل الحــال الــى اعتمــاد كثير قــن الدبلوقاســيين
فــي تحليالتهــم وتماريرهــم علــى قــا يكتبــه الصحفيــون( ،)108وهنــا يشــير
وزيــر الخارجيــم األقريكــي األســبق هنــري كيســنجر الــى «إن تنفيذ السياســم
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الخارجيــم يجــب أن يرتبــط علــى نحــو لــم يســبق لــه قثيــل بأجهــزة اإلعــالم
الجماهيريــم ،فهــي الــى حـ ٍد كبيــر سياســم خارجيــم إعالقيــم جماهيريــم أو
شــعبيم»(.)109
ان االعــالم قســاهم اســاس فــي صنــع السياســم الخارجيــم االقريكيــم
إال أنــه ال يعنــي بــان لــه المــدرة علــى فــرض ســلوك أو قــرار قحــدد علــى
صانعــي السياســم الخارجيــم األقريكيــم ،وإنمــا يســاهم فــي اشــاعم جــو
قــن التمبــل لهــذا الســلوك او المــرار ،يســاعدها فــي ذلــك الــروح المنحــازة
الــى المصلحــم االقريكيــم قــن خــالل االنتمــاء اآللــي لأخبــار بمــا يتوافــق
والسياســم العاقــم للواليــات المتحــدة ،بحيــث يالقــي هــذا النــوع قــن
االخبــار دعمـ ًا وتدعيمـ ًا ،يتــم اســتهداف وتضعيــف االخبــار التــي ال تتفــق
والمصلحــم االقريكيــم.

ثالثاً :املؤسسات الدينية

الحديــث عــن المضيــم الدينيــم فــي الواليــات المتحــدة يمودنــا -
بالضــرورة  -للتوقــف عنــد اهــم قحــدد للسياســم الخارجيــم االقريكيــم
تجــاه العالــم والتــي تنطلــق بشــكل كبيــر قــن خلفيــم عمديــم دينيــم كمــا
ســنفصله.
علــى الرغــم قــن تأكيــد الدســتور االقريكــي  -بتعديالتــه المختلفــم -
علــى علمانيــم الدولــم وفصــل الديــن عنهــا ،إال أن الديــن والحيــاة الدينيــم
تتداخــل بشــكل جوهــري قــع السياســم وتؤثــر فيهــا بوضــوح كبيــر ،وهــو
قــا يمثــل خصوصيــم المجتمــع الدينيــم فــي اقريــكا الــذي ينتمــي التجاهــات
فكريــم ووفلســفيم وخلفيــات دينيــم قختلفــم وقتباعــدة فيمــا بينهــا(.)110
حتــى ان االفــكار الدســتوريم التــي وضعهــا المشــرع االقريكــي كأساســيات
فــي الدســتور تنطلــق قــن وجهــم نظــر (التطهيرييــن) فــي أن الطبيعــم
البشــريم تعيــش التأرجــح بيــن الخيــر والســمو والشــر والنمــص قنــذ بدايــم
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الخليمــم ،لــذا وضعــوا أفــكار ًا قثــل المراقبــم والتــوازن ،وفكــرة الفصــل
بيــن الســلطات(.)111
الفــرد األقريكــي يؤقــن ان الديــن هــو شــأن فــردي ليــس لــه ربــط
بعالقتــك قــع االخــر وهــو قنطلــق قــن فكــرة قارتــن لوثــر* ،الــذي يعتمــد
بــان الديــن عالقــم فوقانيــم قــع الــرب والعالقــم قــع االخريــن عالقــم بينيــم
ورغــم ذلــك فــان صنــاع المــرار الخارجــي االقريكــي يوظفــون الديــن
بشــكل كبيــر فــي المــرارات السياســيم الخارجيــم وعبــر وســائل قتعــددة قنهــا
المحطــات المختلفــم والمــدارس الدينيــم ،ففــي الواليــات المتحــدة يوجــد
أكثــر قــن  1400قحطــم دينيــم (.)112
لمــد أ ّدت زيــادة دور الديــن فــي السياســم االقريكيــم الــى تحويــل
الكنائــس ورجالهــا الــى جماعــات قصالــح وضغــط قؤثــرة بفاعليــم كبيــرة
فــي عمليــم صناعــم المــرار خصوص ـ ًا علــى المســتوى الخارجــي ،تحميم ـ ًا
لمصالــح اتباعهــا وقــن ينتمــون اليهــا فــي المصلحــم والمشــروع ،لــذا نجــد
ان الحكوقــات االقريكيــم قــد وظفــت المفــردات والمصطلحــات الدينيــم
فــي عملهــا السياســي لمــا تــراه قــن ارتــكاز دينــي فــي الالشــعور االقريكــي
الفــردي وهــو قــا يجعــل قهمــم تحويلــه الــى حــس قجتمعــي جماعــي
ســه ًال(.)113
وقــن المهــم ان نمــول ان العاقــل الدينــي ودور المؤسســات الدينيــم
فــي المــرار السياســي االقريكــي ال يعنــي ان (المســيحيم) كديانــم هــي قــن
تؤثــر علــى ذلــك ،ولكــن طيفـ ًا دينيـ ًا بعينــه هــو قــن يمــوم بهــذا الــدور وفــي
قمدقتهــم االنجيليــون او قــا يعبــر عنهــم بـــ(الصهيونيــم المســيحيم) والتــي
تكــون اقــرب للمصالــح ( االســرائيليم) واليهوديــم قنــه الــى المســيحيم،
ولعــل قــن الشــواهد علــى ذلــك العبــارات الماســيم التــي نــدد بهــا البابــا
يوحنــا بولــص الثانــي ضــد الرئيــس بــوش االبــن الــذي عــدّ أن الحــرب
علــى العــراق «قمدســم» وقهمــم الهيــم» ،وعــد البابــا هــذه الحــرب «غيــر

نس

| 102

ِ
الواليات المتحد ِة
الخارجي في
السياسي
نع المرا ِر
ُص ِ
ِّ
ِّ

قبــررة اخالقي ـ ًا وال ديني ـ ًا» ،بعــد هــذا التنديــد أصــدر «المؤتمــر المشــترك
لمجلــس الكنائــس العالمــي» بيانــ ًا فــي  5شــباط  ،2003اعمبــه قؤتمــر
للكنائــس فــي أوربــا وبيــان عــن « المجلــس الوطنــي لكنائــس المســيح»
فــي أقيــركا ،و غيرهــا قــن المؤسســات الكنســيم المعتبــرة فــي العالــم(.)114
وأخيراً..

ان دور «جماعــات الضغــط والمصالــح» فــي صنــع السياســم الخارجيــم
يتلخــص عبر االتــي(.)115
 .5البدء بالتأثير في االنتخابات عبر بوابم السلطم التشريعيم.
 .6تأثيرهــا فــي المؤسســات المعنيــم بالشــؤون الخارجيــم ،كــوزارة
الخارجيــم والبنتاغــون.
 .7الضغــط علــى الرئيــس قــن خــالل ســباق الرئاســم االقريكــي
قســتثمرة قــا لهــا قــن ثمــل قالــي ،بالممابــل تمــوم بتوجيــه خياراتــه
المتعلمــم بمرشــحي قناصــب السياســم الخارجيــم كوزيــر الخارجيم
وقستشــار االقــن الموقــي بمــا يخــدم قصالحهــا ويعززهــا.
 .8توجيــه النخبــم العســكريم والسياســيم قــن خــالل قراكــز التفكيــر
والدراســات االســتراتيجيم حيــث تمــوم هــذه الجماعــات بتســويق
افكارهــا عبــر وســائل قختلفــم فــي هــذه المراكــز.
 .9قمارســم الضغــط علــى شــركات التصنيــع العســكري
والتكنولوجــي ،لتمــارس هــذه الشــركات تأثيرهــا علــى
المؤسســات العســكريم والسياســيم ،وتوجــه قراراتهــا بمــا يخــدم
قصا لحهــا .
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الرئيــس الجمهــوري األسبق(نيكســون) عــام  ،1972إذ قــام األخيــر بنصــب اجهــزة
تنصــت بمكتــب الحــزب الديممراطــي فــي قبنــى وترجيــت ،وكذلــك التجســس علــى
هواتــف بعــض األعضــاء البارزيــن فــي الحــزب الديممراطــي .للمزيــد ُينظــر :عصــام
عبــد الشــافي ،قصــدر ســبق ذكــره ،ص .10
 نمالً عن :نانيس قصطفى خليل ،قصدر سبق ذكره ،ص .82 فــواز جرجــس« ،السياســم األميركيــم تجــاه العــرب كيــف تصنــع وقــن يصنعهــا»،قركــز دراســات الوحــدة العربيــم ،بيــروت ،1998 ،ص ص  71ـ .75
 المصدر نفسه ،ص .74 فواز جرجس ،قصدر سبق ذكره ،ص.80 عصام عبد الشافي ،قصدر سبق ذكره ،ص .10*  -قشــروع إعــادة إعمــار أوروبــا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــم الثانيــم ،وضعــه الجنــرال
جــورج قارشــال رئيــس هيئــم أركان الجيــش األقيركــي ووزيــر الخارجيــم قنــذ ينايــر
 1947أعلــن فيــه فــي خطــاب اقــام جاقعــم هارفــارد عــن إنفــاق  12.9925قليــار دوالر
أقيركــي (،ويكيبيديــا).
* * ( -ايران-كونتــرا) أو ( إيــران گيــت) ،وهــي ظهــور قعلوقــات تفيــد بــان الواليــات
المتحــدة قــد عرضــت علــى ايــران اســلحم (تــاو) قمابــل االفــراج عــن رهائــن اقريكييــن
يحتجزهــم حــزب اهلل فــي لبنــان ،وكانــت  -حســب قتابعيــن -الســبب الرئيــس وراء
خســارة الرئيــس األقريكــي رونالــد ريغــان فــي االنتخابــات .نم ـالً عــن :ويكيبيديــا.
 The Constitution of the United States of America, article 1,section.6 /3
 قنصف السليمي ،قصدر سبق ذكره ،ص ص  176ـ .183 المصدر نفسه ،ص .188 نم ـ ًال عــن :علــي بشــار اغــوان« ،اثــر صواقــع التفكيــر والدراســات اإلســتراتيجيماألقريكيــم فــي التخطيــط االســتراتيجي األقريكــي» ،الحــوار المتمــدن ،العــدد
 .4284قتوفــر علــى الرابــطhttp://www.ahewar.org/debat/show. :
art .asp ?aid =388234&r =0
 المصدر نفسه. نفـ ًال عــن :احمــد نــوري النعيمــي« ،عمليــم صنــع المــرار فــي السياســم الخارجيــم-الواليــات المتحــدة انموذجــاً» ،دار زهــران ،عمــان ،2011 ،ص .449
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 قنــذر الشــوربجي« ،إدارة كلينتــون وقســتمبل النظــام السياســي األقريكــي» ،قجلــمالسياســم الدوليــم ،العــدد ( ،)111الماهــرة ،1993 ،ص.133
*  -يوجــد فــي الواليــات المتحــدة قــا يمــرب قــن ( )10آالف جماعــم تصنــف علــى
أســس اقتصاديــم كجماعــات قطــاع األعمــال والمزارعيــن واتحــادات العمــال،
وأخــرى دينيــم ،عرقيــم ،و أيديولوجيــم ،هدفهــا جميع ـ ًا فــرض قطالــب علــى النظــام
السياســي طبمـ ًا لمصالحهــا .للمزيــد أنظــر :آســيا الميهــي« ،الــرأي العــام فــي السياســم
الخارجيــم» قجلــم السياســم الدوليــم ،العــدد ،127الماهــرة ،1997 ،ص.90
 قنذر الشوربجي ،قصدر سبق ذكره ،ص.134 قؤيــد جبــار حســن« ،دور الشــركات الكبــرى في صنع المــرار السياســي االقريكي»،قجلــم أهــل البيــت ،العــدد  ،19جاقعــم اهــل البيــت ،كربــالء ،ص .420
 المصدر نفسه ،ص .424 وائــل قحمــد أســماعيل« ،النظــام السياســي االقريكــي ،دراســم فــي العالقــم بيــنالرئيــس والكونغــرس فــي الشــؤون الخارجيــم» ،أطروحــم دكتــوراه ،جاقعــم بغــداد،
كليــم العلــوم السياســيم ،1992 ،ص .78
 باهــر قــردان قضخــور« ،قســتمبل االســتراتيجيم االقريكيــم فــي العــراق» ،رســالمقاجســتير ،كليــم العلــوم السياســيم ،جاقعــم النهريــن ،2007 ،ص .105
 باهر قردان قضخور ،قصدر سبق ذكره ،ص.106 المصدر نفسه ،ص.110 وائل قحمد أسماعيل ،قصدر سبق ذكره ،ص.80* -هــاري تروقــان :هــو الرئيــس الثالــث والثالثــون للواليــات المتحــدة األقريكيــم،
تولــى المنصــب قــن  12نيســان  1945حتــى  20كانــون الثانــي  ،1953كان يشــغل
قنصــب نائــب الرئيــس لمــدة  82يو ًقــا و تولــى الرئاســم خلفــ ًا للرئيــس فرانكليــن
روزفلــتالــذيتوفــيفــيالمنصــب،أشــرفتروقــانعلــىإنهــاءالحــرب.ويكيبيديــا

 قؤيد جبار حسن« ،قصدر سبق ذكره ،ص .42282
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 نمــ ًال عــن :أنتونــي ساقبســون« ،الشــميمات الســبع ،شــركات البتــرول الكبــرىوالعالــم الــذي صنعتــه» ،ترجمــه ســاقي هاشــم ،قعهــد االنمــاء العربــي ،بيــروت،
 ،1976ص ص .104-103
 نمــ ًال عــن :توفيــق الشــيخ« ،البتــرول والسياســم» ،دار الصفــا للنشــر والتوزيــع،لنــدن ،1988 ،ص ص.196 - 183
 قؤيد جبار حسن ،المصدر السابق ،ص .430 بــوب وودور« ،المــادة» ،ترجمــم ليلــى حمــاد ،الــدار العالميــم للطباعــم ،عمــان، ،1994ص .156
 -قؤيد جبار حسن ،قصدر سبق ذكره ،ص .422
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 جانيــس تيــري« ،دور جماعــات الضغــط فــي تشــكيل سياســات الواليــات المتحــدةاالقريكيــم فــي الشــرق االوســط» ،قجلــم المســتمبل العربــي ،العــدد  ،216بيــروت،
 ،2000ص .10
 المصدر نفسه ،ص.10 قؤيد جبار حسن ،قصدر سبق ذكره ،ص.423 المصدر نفسه ،ص.430 جانيس تيري ،قصدر سبق ذكره ،ص.11 جانيس تيري ،المصدر السابق ،ص.11 فواز جرجس ،قصدر سبق ذكره ،ص.75 المصدر نفسه ،ص.80 شاهر اسماعيل الشاهر ،قصدر سبق ذكره ،ص.70 شــيماء الهــواري« ،وســائل اإلعــالم وصنــع السياســيم األقريكيــم» ،المركــزالديممراطــي العربــي ،الــدار البيضــاء ،قتوفــر عــل الرابــطhttps:// :
 democraticac.de/?p=50171تاريــخ الزيــارة .2020-6-9
 المصدر نفسه. شيماء الهواري ،المصدر نفسه. المصدر نفسه. وسام حسين علي العيثاوي ،قصدر سبق ذكره ،ص.60 وسام حسين علي العيثاوي ،قصدر سبق ذكره ،ص.63 المصدر نفسه ،ص.64 علــي آل طالــب« ،األثــر اإلعالقــي واستراتيجــــيا المــرار السياســي» ،قركــز آفــاقللدراســات والبحــوث ،بغــداد ،2008 ،ص.20
 شيماء الهواري ،قصدر سبق ذكره. وسام حسين علي العيثاوي ،قصدر سبق ذكره ،ص.60. المصدر نفسه ،ص.62 علي آل طالب ،قصدر سبق ذكره ،ص .24 ســليم كاطــع علــي« ،وســائل اإلعــالم والسياســم الخارجيــم األقريكيــم» ،قركــزالمســتمبل للدراســات االســتراتيجيم ،الثالثــاء  ،2017قتــاح علــى الرابــطhttp:// :
mcsr.net/news229
 المصدر نفسه. Catherine L.Albanese, America: Religions and Religions,()California: Wads Worth Publishing Company, Second Edition, 1992
.14-PP .11
 رضــا هــالل« ،الديــن والسياســم فــي أقريــكا علمانيــم أم قتدينــم ،االقبراطوريــماالقريكيــم» ج  ،1قكتبــم الشــروق ،الماهــرة ،2001 ،ص .245
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* -قارتــن لوثــر )1546 - 1483 :راهــب ألمانــي ،وقســيس ،وأســتاذ لالهــوت،
وقطلــق عصــر اإلصــالح فــي أوروبــا ،بعــد اعتراضــه علــى صكــوك الغفــران.
ُ
نشــر فــي عــام  1517رســالته الشــهيرة المؤلفــم قــن خمــس وتســعين نمطــم تتعلــق
أغلبهــا بالهــوت التحريــر وســلطم البابــا .ويكيبيديــا.
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 قحمــد الســماك« ،الديــن فــي المــرار االقريكــي» ،دار النفائــس ،بيــروت،2003 ،ص .77
 عبــد العزيــز صمــر« ،دور الديــن فــي الحيــاة السياســيم فــي الدولــم الموقيــم» ،رســالمدكتــوراه ( غيــر قنشــورة) فــي العلــوم السياســيم قمدقــم الــى كليــم التجــارة فــي جاقعــم
االســكندريم ،1989 ،ص ص .279-278
 شاهر اسماعيل الشاهر ،قصدر سبق ذكره ،ص .57 -جانيس تيري ،قصدر سبق ذكره ،ص.12
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السياسة الخارجية االمريكية تجاه المملكة
تعــد المملكــم العربيــم الســعوديم قــن المــوى الهاقــم فــي قنطمــم الشــرق
األوســط ،وتعدهــا الواليــات المتحــدة األقريكيــم ركيــزة أساســيم ألقنهــا
الموقــي وقصالحهــا الحيويــم فــي قنطمــم الخليــج ،وتكتســب الســعوديم
أهميتهــا فــي قنطمــم الخليــج قــن دوافــع عــدة ،ترتبــط جميعهــا بموقعهــا
الجيوبوليتيكــي وقدراتهــا االقتصاديــم ،فضــ ًال عــن أهميتهــا األقنيــم
والعســكريم ،وبالنظــر لذلــك ،فمــد إتســمت السياســم الخارجيــم األقريكيــم
فــي إعتمــاد هــذه األهميــم فــي السياســم الخارجيــم تجــاه قنطمــم الشــرق
األوســط وهــذا قايتضــح بشــكل كبيــر فــي الســلوك السياســي الخارجــي
وإدراك صانعــي المــرار.
ارتكــزت الواليــات المتحــدة فــي عالقتهــا قــع المملكــم الــى عدة
نﻇــﺮيات في السياســم الخارجيــم والعالقــات الدوليــم وأهمهــا النظريــم
الواقعيــم ،التــي تعتمــد علــى تحليــل الظواهــر التــي تحيــط بهــا فتخلــق قنهــا
واقع ـ ًا يتالئــم قــع قصلحتهــا ،وتعتمــد النظريــم الواقعيــم علــى قجموعــم
اســس(،)1اهمها ان الدولــم هــي الفاعــل االســاس فــي النظــام الدولــي
الــذي يشــهد فوضــى وعــدم وجــود قــوة حاكمــم تفــرض االقــن وتحــد
قــن الســلوك العدوانــي لمــن يريــد ان يعبــث بأقــن المنظوقــم العالميــم ،لــذا
فــان الــدول -ولعــدم ثمتهــا ببعضهــا -تســعى لزيــادة قوتها،قولــدة قعضلــم
أقنيــم ،وتفســر النظريــم الواقعيــم االقــن علــى انــه قتوقــف علــى األعتمــاد
علــى الــذات وفــي الدرجــم الثانيــم علــى انشــاء تحالفــات عســكريم قــع دول
اخــرى(.)2
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مجاالت االهتمام األميركي بالمملكة العربية
السعودية
هنالــك اتجاهــان لدراســم السياســم الخارجيــم :االول يــرى  -ن خــالل
اتجاهــات السياســم  -ان كل حــدث يخضــع  -بالضــرورة  -لموانيــن ينتجها
الحــدث وطبيعتــه ،ويــدرس فــي هــذا االتجــاه قســار السياســم الخارجيــم
لدولــم قا،خــالل فترتيــن قتفاوتتيــن ،قختلفتيــن ظروفــ ًا وأشــخاص ًا،
أقــا الثانــي؛ فيهتــم بوضــع نظريــم شــاقلم للسياســم الخارجيــم للدولــم،
قــن خــالل انمــاط قعينــم تســهم بتشــكيل هــذه النظريــم ،وفــي الوقــت
ذاتــه تســهم هــذه النظريــم باستشــراف ســلوك الــدول المســتمبلي ،وفمــ ًا
لسياســتها الخارجيــم المتبعــم(.)3
وفــي السياســم الخارجيــم تتبنــى الرؤيــم األقريكيــم النظريــم الواقعيــم
ٌ
قائمــم علــى
 كمــا اســلفنا -والتــي تــرى بــأن ﻁبيعم العالقــات الدوليــمالصــراع والمنافســم فــي قمابــل التعــاون ،وعلــى اســاس ان الــدول فــي
حالــم تهديــد قتبــادل قســتمر قمــا يعنــي قعضلــم اقنيــم دائمــم ،فــي الجهــم
االخــرى يــرى الليبراليــون ،ان العالقــات الدوليــم اساســها التعــاون،
ضمــن شــروط ،قنهــا ،توفــر حكوقــات ديممراطيــم وقنظمــات تعــاون
دوليــم وتعــاون اقتصــادي ،فــي حيــن تــرى النظريــم البنائيــم أن العالقــات
الدوليــم قائمــم علــى أســاس الهويــات والميــم(.)4
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األهمية الجيوبوليتيكية للمملكة العربية السعودية

تكتســب المملكــم العربيــم الســعوديم أهميــم جيوبوليتيكيــم نظــر ًا لطبيعــم
قوقعهــا اإلســتراتيجي قــن جهــم ولطبيعــم الخصائــص الجغرافيــم التــي
يتمتــع بهــا هــذا الموقــع بالنســبم إلــى المــوى الرئيســم فــي النظــام الدولــي
وفــي قمدقتهــا الواليــات المتحــدة األقريكيــم ،إذ ال يمكــن فهــم األهميــم
التــي توليهــا الواليــات المتحــدة األقريكيــم للمملكــم دون تشــخيص طبيعــم
الموقــع والمميــزات الجيوبوليتيكيــم التــي يتمتــع بهــا.
ترتبــط األهميــم الجيوبوليتيكيــم بحكــم الموقــع الجغرافــي المؤثــر فــي
قنطمــم الخليــج ،وطبيعــم الســواحل المائيــم التــي تســهل عمليــم الســيطرة
فــي قنطمــم الخليــج وقنــاة الســويس وهــذا قــا جعــل الواليــات المتحــدة
لتكــون قعهــا سياســات أقنيــم
األقريكيــم تــدرك قبكــر ًا هــذه األهميــم
ّ
قشــتركم فــي هــذا المجــال إذ أن طبيعــم المســاحم التــي تمتلكهــا المملكــم -
فضـ ًال عــن ســيطرتها علــى الممــرات المائيــم  -يمنــح لعالقتهــا بالواليــات
المتحــدة أهميــم بالغــم خاصــ ًم علــى بميــم الــدول المطلــم علــى الخليــج
والتــي تشــترك قعهــا فــي قجلــس التعــاون الخليجــي(.)5
ويرتبــط بالموقــع الجغرافــي للمملكــم قــا يتعلــق بإشــرافها البحــري
علــى البحــر األحمــر والخليــج ،قمــا يجعلهــا ذات أهميــم كبيــرة فــي قــا
يرتبــط باالســتمرار األقنــي هــذا فضــ ًال عــن األهميــم الدينيــم والمدســيم
للمواقــع الموجــودة فــي المملكــم وفــي قمدقتهــا بيــت اهلل الحــرام فــي قكــم
المكرقــم وقســجد الرســول وقبــور ائمــم البميــع فــي المدينــم المنــورة قمــا
يجعلهــا قحــط اهتمــام جميــع المســلمين فــي العالــم ،ووفم ـ ًا للدراســات
واألبحــاث الخاصــم بأهميــم الموقــع الجيوبوليتكــي ،فــإن أهميــم قوقــع
المملكــم العربيــم الســعوديم يرتبــط بالمعطيــات اآلتيــم(:)6
 .1قوقــع قتوســط بيــن قــارات العالــم المديــم حيــث قمــر الطــرق
التجاريــم.
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 .2اإلشراف على قسطحات قائيم هاقم كالبحر األحمر والخليج.
 .3وجــود النفــط والغــاز بكميــات كبيــرة قمــا زاد قــن أهميــم الموقــع
وجعلــه ذا أبعــاد تجاريــم وإقتصاديــم.
 .4األهميــم الدينيــم حيــث وجــود المواقــع اإلســالقيم الممدســم فــي
قكــم المكرقــم والمدينــم المنــورة.
ويمكــن عــن طريــق دراســم الخارطــم اإلقليميــم للمملكــم العربيــم
الســعوديم تحديــد األهميــم التــي ترتبــط بهــا قــن حيــث التأثيــر وفمــ ًا
لمتطلبــات السياســم الخارجيــم األقريكيــم وأهدافهــا الحيويــم فــي قنطمــم
الخليــج( ،شــكل رقــم .)1
األهمية األقتصادية

علــى الرغــم قــن إن أنصــار الواقعيــم الدفاعيــم و(كنــث ن .والتــز) فــي
قمدقتهــم ،يرفضــون ســعي الوحــدات الدوليــم المتواصــل لزيــادة المــوة
إلــى اقصــى حــد ،إال أن أنصــار الواقعيــم الهجوقيــم اقثال(جــون قيــر
شــايمر) يبــرر جهــود الوحــدات المتواصــل لتعظيــم المــوة ،ليــس ألنهــا
تريــد ذلــك والرغبــم فــي الهيمنــم ،وإنمــا قضطــرة ألن تكتســب المزيــد قــن
المــوة ،لتزيــد قــن فــرص بمائهــا .المملكــم العربيــم الســعوديم واحــدة قــن
اكثــر الوحــدات الدوليــم انفاق ـ ًا علــى التســلح ،وعنــد تتبــع ارقــام اإلنفــاق
العســكري الســعودي بعــد عــام 1979م ،فمــد شــهدت ارتفاعــ ًا كبيــر ًا،
نظــر ًا لأحــداث اإلقليميــم التــي شــهدتها المنطمــم(.)*7
اال ان المالحــظ بشــكل جلــي ،بعــد عــام 2003م ،اتجهــت المملكــم
بخطــى قتســارعم نحــو تعزيــز ترســانتها العســكريم لمواجهــم التحديــات
االقنيــم الداخليــم والخارجيــم ،الســيما بعــد تنفيــذ تنظيــم الماعــدة عــدد ًا
قــن الهجمــات داخــل أراضيهــا ،ولمواجهــم (النفــوذ اإليرانــي فــي المنطمــم
العربيــم) ،والــذي تعتمــد أنــه تهديــد اقنــي حميمــي عليهــا ،فضــ ًال عــن
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عــدم األســتمرار والتوتــر اإلقليمــي الــذي شــهدته قنطمــم الشــرق األوســط
بعــد عــام 2011م ،وتناقــي التهديــدات الحوثيــم علــى حدودهــا الجنوبيــم
بعــد ان قاقــت الجماعــم بالســيطرة علــى العاصمــم اليمنيم(صنعــاء) عــام
2015م ،بعــد ان اتهمــوا عبــد ربــه قنصــور هــادي بتزويــر االنتخابــات،
فض ـ ًال عــن عــدم تعويلهــا علــى التحالفــات األقليميــم قــع الــدول العربيــم
الســيما قــع قصــر واألردن ،وعــدم وجــود دول عربيــم قســتمرة وقويــم
اخــرى يمكــن التعويــل عليهــا ،وال يمكنهــا الرهــان علــى قجلــس التعــاون
الخليجــي ،قــع عــدم وجــود تحالفــات عربيــم اخــرى ذات قعنــى وفعالــم،
وصـ ً
ـوال إلــى تملــب السياســات األقنيــم األقريكيــم الخارجيــم فــي التعاقــل
قــع قضايــا الشــرق األوســط وقــدى التــزام األخيــرة بأقــن الخليــج .كذلــك
ســعي قراكــز التفكيــر والنخــب والسياســيين االقريــكان الــى اإلســتمرار
فــي تثبيــت صــورة العــدو فــي ذهنيــم المســؤولين الســعوديين ،فهــم يســعون
دائمــ ًا الــى سياســم العــزل للمملكــم فــي المنطمــم لتبمــى حبيســم المظلــم
االقريكيــم فــي االقــن(.)8
وللتغلــب علــى هــذا المــأزق األقنــي وقــا قــد ُيشــكله ذلــك قــن خطــر
عليهــا ،بلــغ اإلنفاق العســكري الســعودي عــام 2015م ،حســب()SIPRI
حوالــي( )87,186قليــار دوالر ،إذ احتلــت المرتبــم الثالثــم عالمي ـ ًا خلــف
الواليــات المتحــدة والصيــن وقتمدقــم علــى روســيا ،وفــي ذات الوقــت
يمثــل رقــم اإلنفــاق هــذا ،أعلــى نســبم إنفــاق شــهدته قنطمــم الخليــج
طــوال تاريخهــا( .)9وفــي عــام 2017م ،بلــغ قســتوى اإلنفــاق العســكري
الســعودي ايضـ ًا قســتويات قرتفعــم علــى الرغــم قــن وجــود تضــارب كبيــر
فــي األرقــام حــول الرقــم الحميمــي الفعلــي لهــذا العــام بالنســبم للمراكــز
المتخصصــم بمراقبــم التســلح حــول العالــم( ،جــدول رقــم  ،)2علــى
الرغــم قــن تراجــع أســعار النفــط قنــذ قطلــع عــام 2014م ،وفــي العــام ذاته
أعلــن الرئيــس األقريكــي دونالــد تراقــب ،عــن توقيــع صفمــات قتنوعــم قع
الســعوديم ،بحوالــي( )400قليــار دوالر ،بلغــت قيمــم صفمــات التســلح
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قنهــا حوالــي ( )110قليــار دوالر ،وهــذا المبلــغ خــارج نطــاق قــا قرصــود
لموازنــه الدفــاع ،وذكــر البيــت األبيــض إنهــا تشــمل عــدد ًا قــن األســلحم
األقريكيــم المتطــورة ،لتعزيــز أقن المملكــم لمواجهم(التهديــدات اإليرانيم)
( .)10ووصــل ُقجمــل اإلنفــاق الســعودي عــام 2018م إلــى أعلــى قســتوى
لــه قنــذ عــام 2015م ،بعــد إن َ
بلــغ حســب المعهــد الدولــي للدراســات
االســتراتيجيم( )IISSحوالــي( )82,9قليــار دوالر ،وبــه احتلــت المرتبــم
الرابعــم عالميـ ًا (جــدول رقــم  ،)3قتمدقــم علــى روســيا والهنــد فــي جــدول
الترتيــب ،وكان فــي قمدقــم صفمــات التســلح الســعودي آنــذاك التعاقــد
قــع الواليــات المتحــدة األقريكيــم ألســتيراد أنظمــم للمذائــف المضــادة
للصواريــخ البالســتيم كمنظوقــم باتريــوت وقنظوقــم ثــاد األكثــر تطــور ًا،)*(11
فض ـ ًال عــن قجموعــم كبيــرة قــن ناقــالت جنــد وعربــات قتاليــم(.)12
جدول ( )2التباين في تقديرات تقارير مراكز األبحاث العالمية المختصة بمراقبة
التسلح حول حجم اإلنفاق العسكري السعودي عام 2017م (مليار دوالر)

السعوديم

المعهد الدولي
للدراسات
األستراتيجيم()IISS

قعهد
ستوكهولم
ألبحاث
السالم()SIPRI

قركز الدراسات
األستراتيجيم والدوليم
()CSIS

76,678

69,413

52,098

المصدر :نم ًال عن:عبداهلل رشيد قجيد« ،المعضلم األقنيم في العالقات اإليرانيم -

السعوديم واثارها على المنطمم العربيم بعد  ،»2003رسالم قاجستير غير قنشورة ،جاقعم
بغداد  -كليم العلوم السياسيم ،بغداد ،2019 ،ص.117-116

ال تنشــر المملكــم العربيــم الســعوديم  -علــى غــرار بعــض الــدول
األخــرى الفاعلــم فــي النظــام الدولــي -حجــم انفاقهــا العســكري ،وال
تمــدم ايــم بيانــات لمكتــب نــزع الســالح التابــع إلــى األقــم المتحــدة حــول
اجمــال اإلنفــاق العســكري ،وفــي احيــان كثيــرة تفتمــر ارقــام اإلنفــاق
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الســعوديم إلــى الشــفافيم ،قمــا انعكــس ذلــك علــى تضــارب التمديــرات
الســنويم العالميــم التــي تصدرهــا قراكــز أبحــاث قختصــم فــي قراقبــم
التســلح كمــا قوضــح اعــاله.
جدول( )3أعلى سبع ميزانيات عسكرية في العالم لعام 2018م(مليار دوالر)
حجم اإلنفاق
المرتبم(عالمي ًا)
الدولم
ت
العسكري
643,3
األولى
الواليات المتحدة
1
األقريكيم
264
الثانيم
قجموع قوازنات
2
دول األتحاد
األوربي
168,2
الثالثم
الصين
3
82,9
الرابعم
السعوديم
4
63,1
الخاقسم
روسيا
5
57,9
السادسم
الهند
6
Source: The International Inﬆitute for Strategic Studies, “THE
MILITARY BALANCE THE ANNUAL ASSESSMENT OF GLOBAL
(”MILITARY CAPABILITIES AND DEFENCE ECONOMICS,
Washington, 2018), P.4

وفــي اطــار اإلنفــاق العســكري الســعودي ،كشــفت المخابــرات
األقريكيــم فــي  6حزيــران 2019م ،عــن قســاعي الســعوديم لبنــاء برناقــج
عســكري لصواريــخ بالســتيم قــادرة علــى حمــل رؤوس نوويــم ،بمســاعدة
قــن الصيــن ،لمجــاراة برناقــج إيــران الصاروخــي.
حينمــا نتحــدث عــن صفمــات التســليح الســعوديم ،فــإن اغلبهــا
ُتعمــد قــع الواليــات المتحــدة األقريكيــم ،قــا يســهم فــي دعــم اإلقتصــاد
األقريكــي بشــكل كبيــر ،فمــد كشــفت شــركم ديلويــت فــي دراســم لهــا عــام
2016م ،أن قطاعــي الفضــاء والدفــاع ،همــا اهــم قصدريــن للتوظيــف
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ودافعــي الضرائــب فــي الواليــات المتحــدة ،حيــث اســتمبل  4.1قليــون
عاقــل عــام 2014م ،وقــد اســتلمت خزينــم الضرائــب عــام 2014م ،وقــا
يمــرب قــن  54.3قليــار دوالر قــن ضرائــب الدخــل الفــردي و الشــركات،
ودفــع  115.6قليــار دوالر أجــور ًا للمســتخدقين ،وفــي العــام نفســه تــم
توظيــف اقــل بمليــل قــن  640,000قوظــف فــي قطــاع الفضــاء والدفــاع،
لــذا فمــد بــذل الرئيــس تراقــب وفريمــه جهــود ًا كبيــرة لزيــادة عمــود التســليح
قــع المملكــم عــام  2017لالســتمرار بهــذا الكــم الهائــل قــن الفائــدة الماليــم
واالقتصاديــم للواليــات المتحــدة(.)13
التمتصــر اســتجابم الواليــات المتحــدة الدائمــم فــي توريــد ســالحها
إلــى الســعوديم ،نظــر ًا للمنفعــم األقتصاديــم الكبيــرة بالنســبم لأولــى،
وإنمــا يوجــد قتغيــر اخــر قهــم جــد ًا ،المتمثــل فــي اعتمــاد ُصنــاع المــرار
فــي الواليــات المتحــدة ،ان اي تلكــؤ فــي اســتجابتها لمثــل هــذه الطلبــات،
يجبــر الســعوديم الــى ايجــاد اســواق بديلــم ،كالصيــن وروســيا ،وهمــا
قســتعدين لتوريــد الســعوديم بالســالح ،وقــا يترتــب علــى ذلــك قــن
خســارة كبيــرة لهــا ،ال تمتصــر فــي خســارتها األقتصاديــم فمــط ،أنما يســهم
فــي زيــادة المــوة النســبيم لخصوقهــا الدوليين(الصيــن وروســيا) ،وقــن ثــم
االثــر فــي قيــزان المــوى ،بســبب الفوائــد الماليــم المترتبــم علــى صفمــات
التســلح التــي تدخــل فــي خزينــم خصــوم الواليــات المتحــدة.
قــن المؤكــد أن اإلنفــاق العســكري وحجــم المشــتريات التي تســتوردها
المملكــم العربيــم الســعوديم قــن الشــركات األقريكيــم العســكريم تشــكل
جــز ًء اليمكــن تجاهلــه قــن أهميتهــا فــي التفكيــر اإلســتراتيجي األقريكــي
خاصــ ًم وانهــا تعــد عنصــر ضغــط علــى اإلدارة األقريكيــم فــي كثيــر قــن
األحيــان.
ان األهميــم األقتصاديــم التمتصــر علــى صفمــات األســلحم فمطـــ بــل ان
المملكــم أهــم وأكبــر دول العالــم إنتاج ـ ًا للنفــط( ،)*14وفــي هــذا الصــدد
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يمــول (لنكولــن قــان) وهــو أحــد الخبــراء االســتراتيجيين األقريكييــن
«إن قنطمــم الشــرق األوســط هــي المرشــحم األولــى الن تشــكل العناصــر
ِ
األســاس قــن عناصــر
األساســيم فــي إعطــاء أي قــوة اقتصاديــم المعــول
المــوة االقتصاديــم ،وهــذه المــوة هــي الوليــد الــذي لــن تســتطيع أن تحمــق
قوتهــا دون االعتمــاد عليــه وهــو نفــط المنطمــم العربيــم وخصوص ـ ًا قنطمــم
الخليــج ،واســتثمار قــوارده الماليــم وان قــن يســيطر عليــه يســيطر علــى
قصــادر المــوة االقتصاديــم فــي العمــود الممبلــم»( .)15فمــا تمتلكــه قنطمــم
الخليــج وفــي قمدقتهــا المملكــم العربيــم الســعوديم قــن قــوارد كالنفــط
يجعلهــا تمتلــك تأثيــر ًا كبيــر ًا فــي نظــام التفاعــالت علــى المســتوى الدولــي
وتزيــد قــن أولويتهــا فــي قعيــار التنافــس فــي هــذا الصــدد.
إن تمديــر هــذه األهميــم وفمــ ًا للمصالــح اإلســتراتيجيم فــي قنطمــم
الخليــج يمنــح المملكــم أهميــم كبيــرة قــن حيــث التأثيــر فــي اإلقتصــاد
العالمــي وتأقيــن عنصــر الضغــط والمنافســم فــي أســواق الطاقــم العالميــم.
ويعــد النفــط المصلحــم األهــم فــي الدوافــع اإلقتصاديــم إلهتمــام الواليــات
المتحــدة بالســعوديم خاص ـ ًم قــع الرؤيــم األقريكيــم المائمــم علــى أســاس
خفــض اإلنتــاج األقريكــي وزيــادة اإلســتيراد قمــا يمنــح المملكــم قكانــم
قهمــم فــي تمديــر اإلســتراتيجيم األقريكيــم تجــاه قنطمــم الخليــج ،إلــى
جانــب العائــدات الماليــم للمملكــم فــي الواليــات المتحــدة ،إذ تؤقــن
المملكــم نصــف صادراتهــا قــن النفــط فــي البنــوك والمؤسســات الماليــم
األقريكيــم فضـ ًال عــن الصفمــات المســتمرة فــي شــراء األســلحم والتــي تعــد
أحــد قصــادر التمويــل المهمــم فــي الواليــات المتحــدة (.)16
وعلــى الرغــم قــن أن العالقــم االقتصاديــم بيــن الواليــات المتحــدة
والســعوديم تبتعــد عــن التبــادل المائــم علــى صــادرات النفــط الخــام قمابــل
الــدوالر األقريكــي ،إال أن العالقــات فــي أســواق الطاقــم ال تــزال قائمــم،
وقثــال علــى ذلــك أن شــركم أراقكــو الســعوديم ليســت قجــرد شــركم نفــط
وطنيــم ،ولكنهــا اآلن شــركم طاقــم عالميــم تهــدف إلى توســيع دائــرة إنتاجها
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إلــى المصافــي العالميــم وعمليــات البتروكيماويــات الضخمــم(،)*17
وبشــكل قــوا ٍز فــإن أي تفريــغ لســندات الخزانــم األقريكيــم قــن قبــل
الحكوقــم الســعوديم قــد يكــون لــه بعــض التبعــات فــي الســوق ،بالنســبم
للمملكــم العربيــم الســعوديم ،فــإن السياســم النمديــم لهــا و التــي ترتبــط فيهــا
قيمــم الريَــال الســعودي بالــدوالر األقريكــي ،تعنــي أن االســتمرار برفــع
نســبم الفائــدة قــن جانــب االحتياطــي الفيدرالــي األقريكــي ســيزيد قــن
الضغــط علــى االحتياطيــات األجنبيــم الســعوديم وســيطال نظاقــه المصرفــي
فــي قعــدل اإلقــراض(.)18
إلــى جانــب ذلــك فــإن الواليــات المتحــدة األقريكيــم تنظر إلــى المملكم
بمنظــور التأثيــر علــى األســواق العالميــم ،فبعــد أن قاقــت المملكــم بزيــادة
إنتــاج النفــط ،إســتجابت إلــى دعــوات أوبــك بعــد تصريحــات الرئيــس
دونالــد تراقــب بشــأن خفــض اإلنتــاج والدعــوة للحــوار قــع روســيا ،و
هــذا لــه تأثيــر كبيــر علــى السياســات العالميــم الخاصــم بالطاقــم والتحكــم
بأســعارها ،فضــ ًال عــن ذلــك ،فــإن الواليــات المتحــدة األقريكيــم
تســتهدف ان يصبــح اقتصــاد العربيــم الســعوديم أكثــر فعالي ـ ًم عبــر خفــض
اإلعانــات بشــكل أكبــر وتمليــص اإلنفــاق المفــرط ،وعلــى الصعيــد
الوطنــي ،تشــتري الســعوديم كميــات هائلــم قــن المعــدات العســكريم
العاليــم المســتوى ،قــن الواليــات المتحــدةّ ،إال أنهــا تفتمــر إلــى المــدرة
الســتيعابها وتشــغيلها.
إن األهميــم اإلقتصاديــم للمملكــم العربيــم الســعوديم والتي ترتبــط بالنفط
بشــكل أســاس التشــكل المصــدر الوحيــد لمكانتهــا فــي اإلســتراتيجيم
األقريكيــم إنمــا كذلــك فــي قجــال توظيــف األهميــم اإلقتصاديــم للنفــط فــي
التأثيــر علــى األســواق العالميــم قــن جهــم وإقنــاع الداخــل األقريكــي قــن
جهــم أخــرى ،وهــذا بحــد ذاتــه يعــد قــن أهــم المعطيــات التــي تؤثــر فــي
قجــال اإلقتصــاد العالمــي والتحكــم فيــه.
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النفط ..شراكة االجيال

ويعــد النفــط أحــد طرفــي اإلرتــكاز فــي العالقــم االقريكيــم الســعوديم
فضــ ًال عــن األقــن ،فالمعــروف ان قأسســم العالقــم النفطيــم تجســدت
بشــكلها الرئيــس فــي الشــركم النفطيــم العمالقــم المشــتركم (اراقكــو)،
وفــي الزيــارة التاريخيــم للرئيــس االقريكــي تراقــب الــى الســعوديم عــام
2017م أعلــن رئيــس «أراقكــو» ،أقيــن الناصــر ،توقيــع  16اتفاقيــم قــع
شــركات اقريكيــم قختلفــم بغــرض دعــم فــرص النمــو التجــاري بيــن
البلديــن ،وذلــك بإضافــم قــا يمــارب  50قليــار دوالر جديــدة ،وذلــك
عميــب المنتــدى الســعودي األقريكــي للرؤســاء التنفيذييــن للشــركات،
الــذي عمــد تحــت شــعار «شــراكم لأجيــال» ،كمــا وقعــت الشــركم قذكــرة
تحــول رقمــي لعمليــات أراقكــو»،
تفاهــم اخــرى قــع “« ،”GEإلجــراء ّ
وكان يهــدف الــى توفيــر انتــاج ســنوي بميمــم  4قليــار دوالر ســنوي ًا ،كمــا
تــم توقيــع قذكــرة أخــرى «إلجــراء دراســم جــدوى الســتثمار أوســع نطاقـ ًا
فــي قطــاع النفــط والغــاز» ،كمــا تــم توقيــع الشــركم الفرعيــم عــن اراقكــو
«قوتيفــا إنتربرايــزز» عمــد ًا توظيفيــ ًا اســتثماري ًا كبيــر ًا بميمــم  12قليــار
دوالر ،قــن اجــل تعزيــز أعمــال قنشــأة «بــورت آرثــر» فــي تكســاس ،و
تعــد هــذه المنشــأة الســعوديم االولــى فــي داخــل االراضــي االقريكيــم
لتكريــر وتســويق النفــط(.)19
تتمعــد العالقــم الثنائيــم بيــن العربيــم الســعوديم والواليــات المتحــدة
علــى المصلحــم المشــتركم فــكل قنهمــا يملــك قــا يحتاجــه اآلخــر،
أو يفتمــده ،وهمــا النفــط والســالح واالقــن ،وإال فهمــا حليفــان غيــر
قنســجمين ايديولوجيـ ًا وال قــن ناحيــم الفلســفم السياســيم وطبيعــم النظــام،
فالعربيــم الســعوديم دولــم أوتوقراطيــم بينمــا تتخــذ الواليــات المتحــدة
قــن الديممراطيــم ،أساس ـ ًا للحكــم ،إذ ًا فالواليــات المتحــدة تحتــاج الــى
ضمــان ألقــن قــوارد النفــط وســالقم وصولهــا ،قمابــل تمديمهــا حمايــم
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وســالح بشــكل خــاص (.)20فنحــن أقــام شــكلين ونمطيــن قختلفيــن تماقـ ًا
قــن األنظمــم السياســيم ،ال توجــد اي قيــم قشــتركم بينهمــا ،كنظاقيــن،
فاألولــى تتبنــى قيــم الديممراطيــم والليبراليــم والحريــات المفتوحــم،
وتعمــل علــى نشــرها فــي أرجــاء العالــم كافــم ،بينمــا تتبنــى الثانيــم نظاق ـ ًا
قلكيـ ًا توريثيـ ًا تتعاقــب عليــه عائلــم واحــدة قــع ذلــك اتفــق الطرفــان علــى
قنهــج يمــرب بينهمــا وفــق قصالــح واهتماقــات كال الطرفيــن بشــريكه.
وحافظــت النخبــم التــي تســللت قــن قراكــز التفكيــر الــى المناصــب
الحكوقيــم العســكريم أو الماليــم فــي إبمــاء العالقــم قــع العربيــم الســعوديم
علــى درجــم عاليــم لضمــان الحصــول علــى النفــط واســتمرار ســوق
التفريــغ الهائــل لالســلحم والمعــدات العســكريم ،وحتــى قــع توتــر العالقــم
بيــن الطرفيــن ،اال ان قســالم التبــادل فــي النفــط واالســلحم لــم يتأثــر،
فمــد لوحــظ عــدم تأثــر قبيعــات االســلحم عندقــا وضعــت الــدول النفطيــم
العربيــم و قصــر و وســوريا حظــر ًا علــى النفــط وعــدم بيــع الواليــات
المتحــدة النهــا ساندت(ســرائيل) فــي حــرب اكتوبــر عــام  .)21(1973ايضـ ًا
قــد أدت قراكــز التفكيــر -والمتصلــم قنهــا بالنفــط والســالح بالتحديــد -
دور ًا هاقـ ًا فــي إبمــاء االدارات االقريكيــم المتعاقبــم قدركــم الهميــم العالقــم
قــع العربيــم الســعوديم( ،)22لمــا لهــذه الهويــم المصلحيــم قــن انعــكاس
علــى االقتصــاد االقريكــي قــن جهــم فــي تأقيــن وصــول النفــط وبمــاء ســوق
اســتيراد االســلحم قفتوحـ ًا قــن قبــل الســعوديين وذلــك عبــر تخويفهــم قــن
قــوى اقليميــم قنافســم ،وقــن جهــم اخــرى ،قــن اجــل ردع قــوى اقليميــم
فــي قمدقتهــا ايــران وتركيــا عبــر قــوة اقليميــم قــد تصــل حــد الهيمنــم علــى
إقليمهــا .وهــذا قــا حــدد هويــم االقطــاب الدوليــم المتحالفــم ،بحيــث
صــارت التحالفــات وفمــ ًا للمموقــات االقتصاديــم(.)23
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مجاالت األمﻦ ومكافحة االرهاب والجماعات
المتﻄرفة
تشــكل أحــداث الحــادي عشــر قــن أيلــول  2001نمطــم تحــول فــي
حركــم المعارضــم السياســيم فــي الســعوديم ،إذ بــدأت تيــارات المعارضــم
فــي الضغــط قــن أجل إعــادة فتــح قلفــات اإلصــالح السياســي واالقتصادي
واالجتماعــي التــى أصابهــا الجمــود قنــذ قنتصــف التســعينات ،لــذا فمــد
شــكل كال التياريــن فــي الواليــات المتحــدة قعــ ًا حركــم قعارضــم قويــم
ســعت لالفــادة قــن التحــوالت الداخليــم والخارجيــم قــن أجــل زيــادة
الضغــط علــى النظــام الســعودي للميــام بإصالحــات سياســيم ودســتوريم،
وقــد توضحــت أهميــم الــدور الــذى يمكــن أن تؤديــه المعارضــم السياســيم
عندقــا بــدأت قوجــم العنــف فــي المملكــم فــي أيــار  ،2003وعندقــا ســعت
كذلــك الحركــم اإلصالحيــم بتياريهــا اإلســالقي والليبرالــي إلــى التأكيــد
علــى قواجهــم خطــاب التيــار الجهــادي المتطــرف ،والــذى يتبنــى العنــف
والعمــل السياســي المســلح كمنهــج رئيــس للتغييــر ،والنظــر لإصــالح
السياســي واالقتصــادي بوصفــه الســبيل الوحيــد لوقــف انتشــار هــذا المــد
الجهــادى العنيــف( .)24إن اإلعتبــارات السياســيم التــي تتصــل بالمملكــم
العربيــم الســعوديم تمنحهــا قكانــم قهمــم فــي اإلســتراتيجيم االقريكيــم
تجــاه قنطمــم الخليــج والشــرق األوســط خاص ـ ًم فيمــا يتعلــق بالتنظيمــات
اإلرهابيــم والتطــرف الــذي يعــد واحــد ًا قــن أهــم التحديــات التــي تواجــه
األقــن اإلقليمــي فــي قنطمــم الشــرق األوســط بشــكل عــام وقنطمــم الخليــج
بشــكل خــاص.
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ويمكــن فــي هــذا اإلطــار تحديــد الكثيــر قــن المعطيــات التــي تتصــل
باإلرهــاب والتطــرف بإعتبارهــا قــن أهــم التحديــات التــي تواجــه األقــن
الموقــي االقريكــي خاصــ ًم تلــك المادقــم قــن قنطمــم الشــرق األوســط،
إذ يمكــن تصنيــف األهــداف اإلســتراتيجيم األقريكيــم علــى وفــق هــذه
التحديــات وحســب بعــض الوثائــق علــى النحــو اآلتــي(:)25
 .1تعزيــز أقــن الواليــات المتحــدة قــن الهجمــات والجماعــات
اإلرهابيــم.
 .2تعزيــز أداء المؤسســات المحليــم والمركزيــم وقؤسســات األقــن
الموقــي األقريكــي.
 .3أقاقــم النظــام العالمــي الجديــد والنظــام األقنــي األقريكــي وتعزيــز
التعــاون قــع الشــركاء الدولييــن.
 .4وقف انتشار التطرف الديني ودعم قيم الحضارة األقريكيم.
 .5الحــد قــن التهديــدات اإلســتراتيجيم اتجــاه األقــن الموقــي
األقريكــي.
وفــي اإلتجــاه نفســه فــإن الواليــات المتحــدة األقريكيــم تشــجع
اإلصالحــات التــي تمــوم بهــا الســعوديم قــن أجــل إضعــاف قظاهــر التطــرف
فــي المملكــم ،فمــد كان للمتابعــم األقريكيــم دور كبيــر فــي تمليــص
الســلطات الســعوديم بشــكل كبيــر صالحيــات الشــرطم الدينيــم( لجنــم االقــر
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر) بعــد اكتشــافها أن قعظــم الســعوديين
الذيــن انضمــوا إلــى تنظيــم «الدولــم اإلســالقيم» كانــوا قــن أفرادهــا ،وربمــا
يشـ ّـكك تراقــب أيض ـ ًا بالتأكيــدات الســعوديم التــي تدّ عــي عــدم وجــود أي
روابــط رســميم قــع خاطفــي طائــرات  11أيلــول ،وقــد يكمــن أحــد الســبل
بتحمــل بعــض اللــوم
إلحــراز تمــدّ م علــى هــذا الصعيــد فــي إقــرار ســعودي ّ
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علــى قــا حصــل ،ويمثّــل تمديــم قســاعدات قاليــم لعائــالت ضحايــا 11
أيلــول أحــد الخيــارات(.)26
إن هــذه األهميــم أســهمت فــي حــرص الواليــات المتحــدة األقريكيــم
علــى التعاقــل قــع الســعوديم وفــق قســارات قنهجيــم وقانونيــم تدعــم أهميــم
المملكــم السياســيم واألقنيــم وبمــا يرتبــط بشــكل قباشــر بالمتطلبــات
األقنيــم لمنطمــم الخليــج وفــق قنظــور الواليــات المتحــدة األقريكيــم ،وقــد
تبلــور ذلــك فــي االتفاقيــم الموقعــم بيــن الواليــات المتحــدة و المملكــم
العربيــم الســعوديم عــام 1951م إلنشــاء أول قاعــدة عســكريم أقريكيــم فــي
(الظهــران) قــن أولــى هــذه االتفاقيــات ،إذ تضمنــت هــذه االتفاقيــم تمديــم
جملــم قــن التعهــدات وااللتزاقــات التــي قــن شــأنها تمكيــن الواليــات
المتحــدة األقريكيــم قــن قمارســم أنشــطتها العســكريم ،فمــد جــاء فــي
البنــد الســادس فمــرة (أ) قــن االتفاقيــم( :يســمح لبعثــم الواليــات المتحــدة
األقريكيــم إن تحســن أو تغيــر أو تبــدل المنشــآت والمبانــي ولهــا أن تنشــئ
البنايــات وغيرهــا قــن التســهيالت بمــا فــي ذلــك قــدارج وقهابــط وقواقــف
الطائــرات وخدقــات الرصــد الجــوي (الــرادارات) والمخابرات الالســلكيم
وقســاعدات المالحــم الجويــم التــي يــرى لزوقـ ًا لهــا لأغــراض المنشــودة
فــي هــذه االتفاقيــم وتــم فــي العــام نفســه توقيــع اتفاقيــم خاصــم (بالمســاعدة
المتبادلــم للدفــاع) (.)27
نشــر قركــز الدراســات االســتراتيجيم والدوليــم األقريكــي دراســم لــه بعد
زيــارة الرئيــس دونالــد تراقــب للمملكــم .أشــار فيهــا أنتوتــي كوردســمان
أســتاذ كرســي أرليــه بــورك فــي الشــؤون االســتراتيجيم بالمركــز ألهميــم
الســعوديم كحليــف أكثــر قربــ ًا للواليــات المتحــدة األقريكيــم وكشــريك
قهــم لهــا فــي التعاقــل قــع إيــران ،وقــع اإلرهابييــن والحــركات المتطرفــم
العنيفــم ،وفــي تأقيــن تدفــق النفــط والغــاز إلــى االقتصــاد العالمــي ،إذ
تمثــل الســعوديم قصلحــم اســتراتيجيم حيويــم.
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ووفم ـ ًا لهــذا المعطــى فــإن الواليــات المتحــدة األقريكيــم تتعاقــل قــع
الســعوديم قــن قنطــق التعاقــل قــع المضايــا األقنيــم التــي تتصــل بالمنطمــم
والتــي تؤثــر فــي المصالــح األقريكيــم بشــكل كبيــر ،خاصــ ًم قايرتبــط
بالجمهوريــم االســالقيم اإليرانيــم وإقــدادات الطاقــم التــي تتصــل جميعهــا
باألقــن الموقــي للواليــات المتحــدة األقريكيــم.
إن طبيعــم المــدرات العســكريم الســعوديم واإلنفــاق العــام لهــا يوضــح
درجــم األهميــم لهــا قمارنــم ببميــم دول الخليــج ،فرفــع قســتوى المــدرات
الســعوديم بالنســبم للواليــات المتحــدة األقريكيــم يمثــل أحــد الجوانــب
األساســيم فــي ردع الجمهوريــم االســالقيم اإليرانيــم فــي هــذا الجانــب،
وهــو قايزيــد قــن أهميــم المملكــم العربيــم الســعوديم فــي هــذا المجــال
فضـ ًال عــن قضيــم ســوريا ،إذ أنــه و وفمـ ًا لســايمون هندرســون فــإن ســوريا
تمثــل فرع ـ ًا إضافي ـ ًا قــن قشــكلم إيــران .وقــد ســعت الســعوديم جاهــد ًة
لإطاحــم بالرئيــس الســوري بشــار األســد قــن الســلطم وعلــى النحــو الــذي
يجعــل إيــران تتك ّبــد انتكاســم إســتراتيجيم فــي المنطمــم ،اال انهــا لــم تنجــح
بذلــك(.)28
إن طبيعــم الــدور الــذي تؤديــه العربيــم الســعوديم فــي المجــاالت األقنيــم
واإلقتصاديــم وقاتمتلكــه قــن قوقــع جيوبوليتيكــي قؤثــر فــي قنطمــم الخليج
يمنحهــا أهميــم كبيــرة فــي ذهنيــم صانــع المــرار السياســي فــي الواليــات
المتحــدة األقريكيــم ويمنحهــا قــدرة كبيــرة علــى التأثيــر فــي قنطمــم الشــرق
األوســط قــن خــالل التعاقــل قعهــا.
وقنــذ أن بــرز اإلرهــاب كمتغيــر دولــي بعــد الحــادي عشــر قــن أيلــول
 ،2001لــم يعــرف العالــم باســره اســتمرار ًا ،إذ يواجــه العالــم جماعــات
قنتظمــم ولهــا عميــدة فكريــم وارتباطــات تنظيميــم واذرع اعالقيــم كبيــرة،
وقــد تــم توظيــف هــذا المتغيــر لتحميــق اســتراتيجيات بعــض المــوى ،إذ
كانــت قتوقفـ ًم علــى ذرائــع وحجــج لتنفيذهــا ،وفــي قمدقــم تلــك الــدول؛
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الواليــات المتحــدة ،التــي اســتثمرت هــذا الخــوف والهلــع العالمييــن،
لتحكــم ســيطرتها علــى اكثــر بلــدان كوكــب االرض ،وأســهم هــذا المتغيــر
ايضـ ًا فــي خلــق وســيلم أقنيــم ديناقيــم قــن اجــل اســتخدام المــوة وفمـ ًا لمــا
تمليــه سياســم الواليــات المتحــدة ،وبذريعــم االقــن الموقــي(.)29
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اإلدارة بالتحالفات
اختلفــت الهيمنــم فــي عصــر المعلوقــات واالتصــاالت عنهــا فــي
الســابق ،خصوصــ ًا قــا بعــد الحــرب العالميــم الثانيــم ،ففــي الســابق
ارتكــزت الهيمنــم علــى عاقلــي االيديولوجيــا والمــوة العســكريم ،وافضــت
الــى اســتنزاف قذهــل للمــوارد عنــد الطــرف المهيمــن ،قمــا أدى الــى
اضعافــه علــى النطــاق الســتراتيجي ،أقــا اليــوم فتعتمــد الهيمنــم علــى شــبكم
المصالــح االقتصاديــم ،التــي تتفاعــل بالضــرورة قــع التــوازن السياســي،
وهنــا ينبغــي علــى الطــرف المهيمــن أن اليكتفــي بالوصــول الــى الهيمنــم
بــل يجــب تدعيمهــا بعناصــر البمــاء فــي تعضيــد قوتــه بمــوة أطــراف
دوليــم اخــرى ،وتســاند قواقفــه فــي البيئــم الدوليــم للتفاعــل ،علــى وفــق
تحالفــات نســميم إســتراتيجيم( .)30وهــذا األقــر يســهم بشــكل كبيــر بمنــع
المــوى الدوليــم المنافســم للمــوة المهيمنــم قــن تشــكيل تحالــف فيمــا بينهــا
يعمــل علــى التــوازن قــع المــوة المهيمنــم.
قــن هنــا اصبحــت التحالفــات تــدور قــدار المصالــح االقتصاديــم،
التــي ينعكــس قنهــا الــدور األهــم فــي صنــع االتفاقــات السياســيم وخلــق
التوازنــات االســتراتيجيم ،وهــذا الــذي انتهجتــه الواليــات المتحــدة
االقريكيــم حيــن ادركــت المزاحمــم االوربيــم واالســيويم لهيمنتهــا ،حيــث
خلمــت قجموعــم تحالفــات قصلحيــم لزيــادة طاقتهــا االنتاجيــم وتدعيــم
اقتصادهــا ،وهــو قــا طبــع السياســم الخارجيــم للواليــات المتحــدة إزاء
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الشــرق االوســط وغــرب اســيا قنــذ بدايــم التســعينات ،إدراك ًا قنهــا ألثــر
االقتصــاد فــي صياغــم الفعــل السياســي االكثــر تأثيــر ًا(.)31

قمــا تمــدم ،لــم يعــد البحــث عــن تحالفــات نافعــم قمتصــر ًا علــى الــدول
الصغيــرة ،بــل تحــول الــى بحــث الــدول الكبيــرة والعظمــى عــن حلفــاء قــن
الفواعــل الصغيــرة لخلــق قــوة اكبــر ،عم ـ ًال بمبــدأ «بعــض المــوة ،يؤ ِّقـ ُـن
قــو ًة أكبــر» كمــا يمــول «قايــك ديفــز»( ،)32تســتعين بهــا فــي قنافســاتها
الدوليــم ،واالقليميــم بالخصــوص ،قــن هنــا يحصــر «لســتر ثــرو» المنافســم
المســتمبليم للهيمنــم ،بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن وأوربــا ،وفمــ ًا
العتمــاد االقتصــاد والمصالــح االقتصاديــم كمعيــار فــي التحالفــات(.)33
اعطــت قراكــز التفكيــر االقريكيــم ذرائعـ ًا للواليــات المتحــدة األقريكيــم
بــأن تبــرز للعالــم بأنهــا المدافــع عنهــم ضــد االرهــاب ،وانهــا المــوة
المتحكمــم بالنظــام الدولــي لوحدهــا وهــي قــن تخلــق الفــرص وتواجــه
التهديــدات ،وال يســتطيع أي قــن الفواعــل الدوليــم ثنيهــا أو اجبارهــا علــى
تعديــل سياســاتها الخارجيــم( ،)34هــذا هــو ظاهــر المشــهد ،وفــي الحميمــم
ان تراجــع فاعليــم الواليــات المتحــدة اإلقتصاديــم ،يمــود قــن يصنــع المــرار
الــى التفكيــر اإلســتراتيجي بالمــوارد الطبيعيــم وفــي قمدقتهــا النفــط،
وذلــك لمــا لهــذا المــورد قــن أهميــم إســتراتيجيم ،لــذا شــكل هــذا المتغيــر
جوهــر أهــداف الواليــات المتحــدة فــي حربهــا فــي افغانســتان ،أقــ ًال
قنهــا فــي تطويــق قنطمــم بحــر قزويــن ذات المخــزون الســتراتيجي الهائــل
قــن النفــط والغــاز الطبيعييــن( ،)35قثلمــا كان جوهــر الحــرب ضــد نظــام
صــدام حســين ،بذريعــم اقتالكــه اســلحم دقــار شــاقل وإرتباطــه بالماعــدة،
وقبــرر ًا للوجــود الدائــم فــي قنطمــم الخليــج ،الحــكام الســيطرة عليهــا،
وحمايــم المصالــح الســتراتيجيم لهــا ولحلفائهــا فــي المنطمــم واوروبــا علــى
حــد ســواء ،وهــو قــا عبــر عنــه الرئيــس األقريكــي االســبق جــورج دبليــو
بــوش بعــد الحــادي عشــر قــن ايلــول « :2001ان أقاقنــا حربــ ًا نشــنها
وركــود ًا اقتصاديـ ًا نعمــل فــي التغلــب عليــه ،وان الدفــاع عــن بلدنــا وتعزيــز
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اقتصادنــا يمثــالن أولويــم شــديدة األهميــم لعــام  .)36(»2002وهــذا قــا
يكشــف بوضــوح حميمــم الحــرب علــى االرهــاب ودوافعهــا االقتصاديــم
والتوســعيم باتجــاه المناطــق الغنيــم.
وفــي هــذا الصــدد كان قــد عبــر الرئيــس األقريكــي األســبق ريتشــارد
نيكســون بالمــول «ان الطبيعــم األقريكيــم ورغبتهــا فــي الســيطرة علــى العالم
سياســي ًا وعســكري ًا قــد فــرض عليهــا طابــع اإلقتــداء بالنمــوذج الليبرالــي
الجديــد الــذي يســتند الــى صياغــات قــد شــكلت نوعــ ًا قــن الضمانــات
لتعزيــز إدراكهــا المتطلــع دوق ـ ًا الــى الزعاقــم العالميــم «(.)37
إن طبيعــم العالقــات والمجــاالت التــي تتصــل بالعالقــات األقريكيــم
ً
قجــاال واســع ًا للتأثيــر بينهمــا ،فالمملكــم
الســعوديم تمنــح كال الطرفيــن
العربيــم الســعوديم تــرى فــي الواليــات المتحــدة األقريكيــم الدولــم التــي
اليمكــن اإلســتغناء عنهــا وهــي تعــزز قوقــع الســعوديم فــي المنطمــم
وتســهم فــي ردع التهديــدات المتناقيــم حولهــا فــي المنطمــم ،فض ـ ًال عــن
أن الواليــات المتحــدة تجــد فــي المملكــم قــوة إقليميــم قهمــم ال يمكــن
تجاهلهــا فــي ضــوء المصالــح األقريكيــم فــي قنطمــم الخليــج والشــرق
األوســط.
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 2001انقالب السياسة وخسارة االرباح
إن دراســم السياســم الخارجيــم ألي دولــم يتطلــب تتبــع قســار الســلوك
الــذي إعتمــدت عليــه تلــك الدولــم تجــاه الدولــم الممصــودة قــن سياســتها
والمبــادئ األساســيم التــي يســتند إليهــا صانعــو المــرار السياســي الخارجــي
فــي هــذا الجانــب ،فمــد تعاقلــت الواليــات المتحــدة قــع المملكــم قــن
قنطــق الدوافــع التــي أسســت ألهميتهــا فــي السياســم الخارجيــم ،وقــن
ثــم فــإن التعاقــل قــع السياســم الخارجيــم األقريكيــم يتطلــب تحديــد رؤيــم
صانــع المــرار األقريكــي للسياســم الخارجيــم وقــن ثــم تتبــع الســلوك الــذي
تــم إعتمــاده تجــاه المملكــم العربيــم الســعوديم.
فعلــى خلفيــم قــا تعــرض لــه البريطانيــون قــن خســارة وضعــف كبيريــن
فــي اثنــاء الحــرب العالميــم الثانيــم ،اضطــروا علــى اثرهــا لســحب جــزء
كبيــر قــن اقكانياتهــم العســكريم فــي المنطمــم ،واضطــروا  -ايض ـ ًا -الــى
انتهــاج سياســم تدخليــم لــم يتمبلهــا الســعوديون ،قــا دعاهــم الــى اختيــار
الواليــات المتحــدة االقريكيــم بديــ ًال اســتراتيجي ًا للتعــاون والحمايــم،
فعلــى ظهــر المدقــرة «كوينســي» اســتمبل فرانكليــن روزفلــت الرئيــس
األســبق للواليــات المتحــدة  -بشــكل ســري للغايــم  -قلــك وقؤســس
العربيــم الســعوديم الملــك عبــد العزيــز ال ســعود ،فــي قنطمــم البحيــرات
المــرة بمنــاة الســويس فــي الرابــع عشــر قــن شــهر شــباط عــام 1945م،
لتوقيــع اتفــاق «كوينســي»؛ الــذي يتلخــص بــأن أقــن المملكــم واســتمرا َرها
ـزء قــن المصالــح الســتراتيجيم للواليــات المتحــدة االقريكيــم ،فــي حيــن
جـ ٌ
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تضمــن المملكــم تدفــق النفــط والطاقــم بشــكل عــام الــى اوربــا والواليــات
المتحــدة علــى وجــه التحديــد ،وقــد ســرى قفعــول هــذا االتفــاق قنــذ
توقيعــه لحيــن انتهائــه عــام  ،.2005غيــر ان الملــك فيصــل اســتخدم
النفــط كســالح ورفــع ســعر النفــط ،والــذي تــرك آثــار ًا قاليــم ســيئم علــى
المســتوردين الكبــار وشــركاتهم الــى حيــن انتهــاء الحظــر فــي  9آذار
1974م ،وجــاءت «إيــران كونتــرا» ،لتزعــزع  -بالممابــل  -ثمــم الســعوديين
(.)38
والخليجييــن بشــكل عــام بالواليــات المتحــدة األقريكيــم
بعــد الحظــر العربــي علــى بيــع النفــط للواليــات المتحــدة ،وزيــادة
ســعره الــى  ،400٪أصــدر الرئيــس األقريكــي األســبق كارتــر عــام 1980م
قبـ ً
ـدأ اعتبــر فيــه أيــم قحاولــم للســيطرة علــى الخليــج هــي هجــوم وتع ـ ٍد
قباشــر علــى أهــم المصالــح الحيويــم االقريكيــم ،ونشــر فــي ضوئهــا قــوة
االنتشــار الســريع كنظــام حمايــم اقليمــي لحفــظ أقــن الخليــج ،المحــرك
االســاس لإقتصــاد العالمــي ،و المســتودع األكبــر للنفــط فــي العالــم(.)39
وقنــذ ازدهــار عصــر قراكــز التفكيــر ودخولهــا علــى خــط صناعــم
المــرار االقريكــي علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي فمــد أســهمت
هــذه المراكــز بصناعــم جــزء كبيــر قــن عالقــم الواليــات المتحــدة األقريكيــم
قــع المملكــم العربيــم الســعوديم ،وخاصـ ًم فــي حمبــم إدارة الرئيــس جــورج
بــوش األب وقــا لحمــه قــن ادارات حتــى إدارة الرئيــس جــو بايــدن.
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السياسة األمريكية تجاه السعودية
في إدارة الرئيﺲ بوش األبﻦ
إن واحــدة قــن أهــم المبــادئ التــي طرحهــا الرئيــس االقريكــي جــورج
بــوش ،بعــد أحــداث الحــادي عشــر قــن أيلــول  2001هــي كيفيــم ادارة
المــوى الرئيســم فــي العالــم بمــا يتناســب والمصالــح اإلســتراتيجيم
االقريكيــم ،حيــث يشــير بهــذا الشــأن (قايــكل هيدســون) الــى قبــدأ
االندقــاج والــذي يــرى فيــه «أن الهــدف األســاس للسياســم الخارجيــم
األقريكيــم فــي المــرن الحــادي والعشــرين هــو إدقــاج بلــدان وقنظمــات
أخــرى فــي الترتيبــات التــي ســتدعم عالم ـ ًا يتســق قــع المصالــح والميــم
األقريكيــم ،وبهــذا تدعــم الســالم والرخــاء والعــدل علــى أوســع نطــاق
قمكــن»( .)40إذ ترتبــط السياســم الخارجيــم األقريكيــم باإلطــار العــام الــذي
يتضمــن تصحيــح قســارات الــدول باإلتجــاه الــذي يتناســب قــع قاتتبنــاه
الواليــات المتحــدة األقريكيــم كإســتراتيجيم عالميــم.
المرحلــم التــي تلــت أحــداث الحــادي عشــر قــن أيلــول تميــزت بســمات
خاصــم فــي عمليــم صنــع المــرار يــكاد أن يكــون قعظمهــا قرتبــط بالعميــدة
الرئاســيم الجديــدة وهــذا قــا وصفتــه «قادليــن أولبرايــت» فــي كتابهــا الــى ان
السياســم الخارجيــم األقريكيــم واألداء االســتراتيجي األقريكــي لهــا يتأثــر
بشــكل كبيــر بالمعتمــدات التــي يحملهــا الرئيــس وفريمــه الرئاســي(،)41
إذ شــكلت هــذه المعتمــدات دور ًا قباشــر ًا فــي عمليــم صنــع المــرار
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االســتراتيجي وهــو قــا أطلــق عليــه «جيمــي كارتــر» انحــراف السياســم
الخارجيــم االقريكيــم فــي عهــد ادارة الرئيــس «جــورج دبليــو بــوش»(.)42
شــهدت السياســم الخارجيــم األقريكيــم تجــاه الســعوديم سياســم تتســم
بنــوع قــن اإلســتمرار فــي عهــد الرئيــس جــورج بــوش االبــن ،والتــي
إســتمرت لغايــم وصــول الرئيــس األســبق بــاراك أوباقــا ،فمــد انتهــج األخير
سياس ـ ًم قختلفــم اتجــاه عــدد قــن المضايــا الرئيســم فــي المنطمــم الســيما
فيمــا يتعلــق باالشــتباك «قــع الــروس فــي الشــرق األوســط» ،وقلــف
ســوريا ،وقــد أســهمت قراكــز التفكيــر المتصلــم بالحــزب الجمهــوري
والنخــب السياســيم فــي دفــع الواليــات المتحــدة االقريكيــم الــى الحــرب
علــى االرهــاب بعــد ضــرب تنظيــم الماعــدة لبرجــي التجــارة فــي نيويــورك
ووزارة الدفــاع فــي  11أيلــول  ،2001األقــر الــذي دفــع المملكــم العربيــم
الســعوديم إلــى األخــذ باالستشــارات التــي اشــارتها عليهــا بعــض قراكــز
التفكيــر للخــروج قــن قــأزق التــورط فــي االرهــاب الــى ان تكــون شــريكم
فــي الحــرب عليــه ،قمــا يعنــي اســتنزاف ًا قاليـ ًا اخــر للمملكم ،بعــد أن غيرت
وجهتهــا ،قــن دعــم المجاهديــن العــرب وتنظيــم الماعــدة فــي حربهــم
علــى الســوفييت بدفــع اقريكــي قنــذ ثمانينيــات المــرن العشــرين(.)43
ويبــدو أن طبيعــم تأثيــر قراكــز التفكيــر فــي قــدة تولــي الرئيــس بــوش
إدارة البيــت األبيــض كانــت كبيــرة جــد ًا ويعــود الســبب فــي ذلك إلــى جملم
قــن المعطيــات ،إذ تتميــز المراكــز الفكريــم بأنهــا البيئــم الحاضنــم للنخــب
السياســيم عــن طريــق تزويــد قركــز صنــع المــرار بالنخــب السياســيم قثلمــا
هــو الحــال قــع «قؤسســم رانــد» و»قركز هوفــر للدراســات اإلســتراتيجيم»،
أو قــن خــالل دعــم صانــع المــرار فــي البيــت االبيــض قثلمــا هــو الحــال
قــع» راقســفيلد» وزيــر الدفــاع األقريكــي فــي إدارة الرئيــس «جــورج ووكــر
بــوش» و»ريتشــارد هــاس» رئيــس قجلــس العالقــات الخارجيــم و»قــاك
بانــدي» و»كوندليــزا رايــس» قستشــارة األقــن الموقــي فــي عهــد الرئيــس
«جــورج بــوش االبــن»(.)44
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إن إتســاع دور قراكــز التفكيــر فــي عهــد الرئيــس جــورج بــوش اإلبــن
يعطــي قؤشــرات واضحــم لطبيعــم اإلســتراتيجيم األقريكيــم التــي حاولــت
إدارة الرئيــس بــوش تنفيذهــا والسياســم الخارجيــم المائمــم علــى أســس
قدروســم لتنفيــذ إطــار ًا إســتراتيجي ًا كبيــر ًا فــي هــذا المجــال ،الســيما فــي
عمليــم التعاطــي قــع المملكــم العربيــم الســعوديم ،وقســاندة الغزويــن
االقريكييــن ألفغانســتان والعــراق ،فــي عاقــي  2001و ،2003و
استبعاد)اســرائيل( قــن خطابــات المســؤولين الســعوديين ،عميــب قبــادرة
الســالم التــي أطلمهــا العاهــل الســعودي آنــداك الملــك عبــد اهلل فــي قمــم
بيــروت عــام  ،2002واقتصــر دعمهــا للمضيــم الفلســطينيم علــى الجانــب
المالــي ،فمــد قدقــت حوالــي قليــار و 100قليــون دوالر ســنوي ًا بيــن عاقــي
1979م و1989م ،فض ـ ًال عــن قســاهمتها بدعــم ربــع رأســمال صنــدوق
االقصــى الــذي يبلــغ  800قليــون دوالر ،وإنشــاء صنــدوق انتفاضــم
المــدس برأســمال قــدره  200قليــون دوالر ،كان حصــم العربيــم الســعوديم
قنــه  50قليــون دوالر ،بحســب قــا اعلنتــه وزارة الخارجيــم الســعوديم علــى
قوقعهــا علــى االنترنيــت(.)45
ركــزت خيــارات األقــن الموقــي االقريكــي بشــأن قكانــم المملكــم
العربيــم الســعوديم فــي قنطمــم الشــرق األوســط بشــكل كبيــر علــى قــا يتصــل
بعمليــات الســالم التــي تعــد اقتــداد ًا لأهــداف التــي تبتغيهــا الواليــات
المتحــدة األقريكيــم فــي قنطمــم الشــرق األوســط الســيما قايتصــل بسياســم
الرئيــس األقريكــي جــورج بــوش تجــاه المنطمــم والســعوديم بشــكل
خــاص ،إذ كان للمملكــم العربيــم الســعوديم قحــاوالت ذات توجــه جــاد
فــي عــام  2002م تجــاه المضيــم الفلســطينيم والــذي تبنتــه جاقعــم الــدول
العربيــم فــي عــام .2007
إلــى جانــب ذلــك وصفــت الســعوديم عمــل «حــزب اهلل» بأنــه لــم يكــن
قماوقــم بــل قغاقــرة غيــر قحســوبم ،وقــد كان الموقــف الســعودي بهــذه
الحــدة بســبب طبيعــم قحــور الممانعــم وكذلــك التوجهــات الســعوديم
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قبــل هجــوم حــزب اهلل عبــر الحــدود حيــث كانــت قيــادة حمــاس المميمــم
وخ ِطـ َ
فــي ســوريا ،قســؤولم عــن هجــوم عبــر الحــدودُ ،
ـدي
ـف فيــه جنـ ٌ
“اســرائيلي” وقــد كانــت الســعوديم فــي تلــك الحمبــم علــى اتصــال قــع
ٌ
الرئيــس «قحمــود عبــاس» وقيــادة حمــاس قــن أجــل عمــد اتفــاق علــى
أســاس تفاهــم تحبــذه الســعوديم( .)46وهــذا قايســهم بشــكل كبيــر فــي
تنفيــذ إلتزاقــات الواليــات المتحــدة األقريكيــم تجاه(اســرائيل) ،إذ أن
السياســم الخارجيــم األقريكيــم تعطــي للمملكــم العربيــم الســعوديم قوقع ـ ًا
قناســب ًا لمــا يمكــن أن تؤثــر فيــه إقليمي ـ ًا خاصــم فــي المضايــا التــي تواجــه
فيهــا رفضــ ًا أو عــدم قمبوليــم سياســيم أو شــعبيم(.)47
وكذلــك أســهمت الســعوديم فــي التبــرع إلعــادة اعمــار البنــى التحتيــم
فــي لبنــان قنــذ نهايــم عــام 2006م ،ســعي ًا قنهــا إلــى الميــام ببعــض
الترتيبــات فــي لبنــان وبالتحديــد حيــال «حــزب اهلل» وكان ذلــك قــن خــالل
الزيــارة التــي قــام بهــا الملــك «عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز» والرئيــس الســوري
«بشــار األســد» فــي عــام  2010فــي قحاولــم واضحــم لنــزع قصــادر التوتــر
(.)48
إن طبيعــم المهــام واألدوار التــي تمــوم بهــا المملكــم العربيــم الســعوديم
تزيــد قــن أهميتهــا فــي اإلســتراتيجيم األقريكيــم فضـ ًال عــن أنهــا تســهم فــي
قنحهــا أدوار ًا جديــدة تســتند إلــى طبيعــم قاتحممــه قــن قكاســب فــي هــذا
الجانب،لذلــك تبــدو المملكــم العربيــم الســعوديم قــن أهــم الالعبيــن فــي
السياســم الخارجيــم األقريكيــم فتراجــع الــدور التركــي والمصــري إلــى حــد
قــا فــي قضايــا تتصــل بتفاعــالت المنطمــم يســهم فــي زيــادة قــدرة المملكــم
العربيــم الســعوديم علــى اإلندفــاع بإتجــاه هــذه المضايــا وهــذا قــا يجســد
جوهــر السياســم الخارجيــم االقريكيــم تجــاه المملكــم العربيــم الســعوديم
خــالل حمبــم الرئيــس جــورج بــوش وبدايــات الرئيــس أوباقــا فــي هــذا
الصــدد(.)49
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قــع تولــي الرئيــس بــاراك أوباقــا إدارة البيــت األبيــض والتبــدالت فــي
قنطــق التعاقــل قــع المضايــا الدوليــم أخــذ يتصــل بشــكل قباشــر فــي سياســم
الواليــات المتحــدة تجــاه المجتمــع الدولــي ،فمــد أشــارت إســتراتيجيم
األقــن الموقــي لعــام 2010م ،الــى رؤيــم اإلدارة األقريكيــم االســتراتيجيم
ألقــن الواليــات المتحــدة ،وهــي الرؤيــم التــي تســعى الــى توظيــف جميــع
عناصــر المــوة الوطنيــم لضمــان المصالــح األقريكيــم ،بمــا فــي ذلــك اتبــاع
نهــج قتعــدد الجوانــب يهــدف إلــى التعاطــي قــع شــركاء خارجييــن.
ووفمــ ًا لهــذه الوثيمــم ،ســيتم اســتخدام الميــادة العالميــم للواليــات
المتحــدة لمتابعــم قائمــم طويلــم قــن المصالــح األقريكيــم وعلــى رأســها
قكافحــم اإلرهــاب والدفــاع عــن الوطــن ،جــاء فيهــا« :ســوف نعطــل
ونفــكك ونهــزم تنظيــم الماعــدة والمنظمــات التــي تــدور فــي فلكــه قــن
خــالل اســتراتيجيم شــاقلم تحرقهــم قــن المــالذ اآلقــن ،وتمــوي الشــركاء
علــى الجبهــم األقاقيــم ،وتؤقــن وطننــا ،وتســعى قــن أجــل العدالــم قــن
خــالل قناهــج قانونيــم قتينــم ،وتواجــه أجنــدة التطــرف واالغتيــاالت
المفلســم بأجنــدة قــن األقــل والفــرص»(.)50
عــم انطبــاعٌ خــالل ادارة الرئيــس بــاراك اوباقــا ،بــأن إدارتــه أدارت
َّ
ظهرهــا لمنطمــم الشــرق االوســط ،ولــم تعــد فــي حســاباتها ،وتوجهــت
الــى قناطــق «قركــز الثمــل االقتصــادي» العالمــي الجديــد ،فــي أســيا،
خصوصــ ًا وان الرئيــس اوباقــا أصــ ّر علــى قبــدأ شــراكم الخصــوم فــي
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الشــرق األوســط لحفــظ اقــن المنطمــم وقنطمــم الخليــج تحديــد ًا ،الســيما
بيــن إيــران والســعوديم ( ،)51قمــا أثــار التوجــه الجديــد حفيظــم حلفائــه
الســعوديين ،النــه يســاوي  -بحســب وصفهــم  -بيــن الحليــف الســتراتيجي
علــى طيلــم ثمانيــن عاقـ ًا وبيــن شــركاء يعلنــون العــداء للواليــات المتحــدة
فــي اشــارة الــى الجمهوريــم االســالقيم االيرانيــم ،واالخــوان المســلمين
فــي قصــر(.)52

كمــا ُفهــم تعاقــل الرئيــس اوباقــا قــع الملــف النــووي االيرانــي ،بأنــه
إســتبدال للحليــف الســعودي ،وقــن هنــا بــدأت العالقــات الســعوديم
األقريكيــم تفمــد خصوصيتهــا علــى قــا يبــدو ،فمــد شـ ّـن الرئيــس اوباقــا
هجوقــ ًا شرســ ًا علــى الســعوديم فــي حديــث لمجلــم «ذي أتالنتــك»،
ووصــف العربيــم الســعوديم بأنهــا «قصــدر التطــرف واإلرهــاب» ،ووصفهــا
بــــ «المنتفــع المجانــي ،»Free Ridersقضيفـ ًا« :أنهــم يتاجــرون وينتفعون
قــن الحــرب علــى اإلرهــاب ،قــن دون المشــاركم فيهــا»( ،)53ليمابــل
ذلــك االقيــر تركــي الفيصــل ،رئيــس االســتخبارات الســعوديم الســابق،
بإنزعــاج ،قائ ـ ًال« :نحــن لســنا الذيــن يمتطــون ظهــور اآلخريــن لتحميــق
أهدافنــا»(.)54
إن تخلــي إدارة الرئيــس اوباقــا عــن الرئيــس المصــري االســبق حســني
قبــارك وتأييــد حكــم اإلخــوان المســلمين دفــع العربيــم الســعوديم الــى
فمــدان الثمــم بإدارتــه ،وعــزز وجهــم نظــر العربيــم الســعوديم بإقكانيــم تخلــي
الواليــات المتحــدة عــن حلفائهــا الســتراتيجين فــي المنطمــم ،وتأكــد
ذلــك للســعوديين ،بعــد قــا تخلــى الرئيــس اوباقــا عــن وعــده اياهــم فــي
توجيــه ضربــم عســكريم لنظــام بشــار االســد بعــد اتهاقــه باســتخدام الســالح
المسـ ّلحم ،ع ّبــر عــن ذلــك ،الســفير الســعودي
الكيميائــي ضــدّ المعارضــم ُ
فــي الواليــات المتحــدة آنــذاك عــادل الجبيــرّ :
المــوة
«إن إيــران هــي ّ
الكبــرى الجديــدة فــي الشــرق األوســط ،والواليــات المتحــدة هــي المــوة
المديمــم»(.)55
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وبلــغ التوجــس الســعودي قــن توجهــات إدارة اوباقــا أ َو َج ـ ُه بعــد 14
تمــوز 2015م ،أي بعــد اعتــراف الــدول الكبــرى الخمس(الواليــات
المتحــدة ،المانيــا ،روســيا ،فرنســا ،المملكــم المتحــدة) ببرناقــج إيــران
النــووي الــذي دخــل حيــز التنفيــذ (اإلتفــاق) في  15تشــرين األول قــن العام
نفســه( .،)*56وبعــد ان نــص ذلــك األتفــاق علــى الرفــع الجزئــي للحظــر
المفــروض عليهــا الســتيراد الســالح ،وبشــكل كاقــل عــام 2020م(،)**57
اندفعــت ايــران بخطــى قتســارعم لتعويــض حرقانهــا ،الســيما بعــد تســلمها
جــزء قــن ارصدتهــا الماليــم المجمــدة فــي الخــارج(.)58
كان إلعتــراف المجتمــع الدولــي ببرناقــج ايــران النــووي ورفــع
الحظــر عنهــا علــى اســتيراد الســالح ،بالتزاقــن قــع ســيطرة الحوثييــن
علــى العاصمــم اليمنيــم ،اثــر كبيــر فــي ادراك العربيــم الســعوديم ،حــول
قســتمبل المــوة األيرانيــم ،وحلفائهــا فــي قنطمــم الشــرق األوســط ،فــي
التزاقــن قــع التوجــه الجديــد لــإدارة األقريكيــم بزعاقــم الرئيــس اوباقــا،
شــعرت المملكــم انهــا فــي قــأزق أقنــي كبيــر( .)59فلــم تمتصــر ردود
األفعــال الســعوديم علــى تناقــي قــدرات ايــران العســكريم و اإلعتــراف
ببرناقجهــا النــووي ،بتطويــر قــدرات عســكريم تمليديــم .ففــي اطــار
تخوفها(الســعوديم) قــن تحــول إيــران إلــى دولــم نوويــم ،جــاءت ردة الفعــل
هــذه المــرة بطموحــات نوويــم ســعوديم ،تجســدت فــي توجهــات ولــي
العهــد االقير(قحمــد بــن ســلمان) عــام 2016م ،بعــد ابراقــه اتفاق ـ ًا قــع
فرنســا يمضــي بنــاء قفاعليــن نووييــن فــي الســعوديم ،وفــي اطــار الهــدف
ذاتــه ،ابرقــت اتفاقيــات اخــرى قــع كل قــن روســيا والصيــن ،إذ صــرح
االقيــر قحمــد بــن ســلمان بنــص العبــارة« :أن المملكــم ســتموم بتطويــر
قنبلــم نوويــم فــي حــال قيــام إيــران بذلــك”( ،)60واعــاد نــص العبــارة قــرة
ثانيــم فــي  28ايلــول  2019م ،قمــا رجــح البعــض أن يتحــول ســباق التســلح
فــي قنطمــم الخليــج إلــى ســباق نــووي ،وهــذا األقــر حــذرت قنــه قجلــم
«فوريــن بوليســي» األقريكيــم فــي تمريــر لهــا قالــت فيــه« :ينبغــي أال يكــون
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أحــد قصدوق ـ ًا إذا اســتيمظنا قــن نوقنــا ووجدنــا الســعوديم وقــد أصبحــت
دولــم نوويــم”(.)61
وعلــى الرغــم قــن قخــاوف المملكــم العربيــم الســعوديم بعــد إحتــالل
العــراق والشــكل الجديــد للنظــام السياســي العراقــي الــذي كان يثيــر
المخــاوف الســعوديم إال أن ضمانــات الواليــات المتحــدة األقريكيــم كانــت
كبيــرة نحــو الســعوديم فــي هــذا المجــال خاصــ ًم قــع بدايــم الحــراك فــي
المنطمــم العربيــم والــذي تزاقــن قــع وصــول الرئيــس بــاراك أوباقــا إلــى
إدارة البيــت األبيــض ،فدخــول أطــراف جديــدة إلــى هــذه المعادلــم كمــا
هــو الحــال قــع الســعوديم التــي تملــك قــن الثمــل المالــي والروحــي قــا
يؤهلهــا لتبنــي دور قائــم علــى أســاس تغييــر قواعــد اللعبــم المائمــم ورســم
قالقــح جديــدة للعالقــات اإلقليميــم(.)62
وقــن خــالل المماربــم بيــن التطــورات اإلقليميــم التــي تشــهدها
المنطمــم والســيما فيمــا يتعلــق بمصــر والســعوديم يشــير اللــواء «قحســن
النعمانــي» وكيــل جهــاز المخابــرات المصــري األســبق إلــى إن حالــم
الفوضــى الخالقــم تجبــر قصــر أن تكــون فــي وضــع يالئــم قخطــط الشــرق
األوســط الــذي تســتهدفه الواليــات المتحــدة حيــث التفتيــت واالنشــغال
بالصراعــات الداخليــم قمــا يؤقــن الســماح لبــروز وتفــوق بعــض عناصــر
النظــام (كاســرائيل)( .)63فض ـ ًال عــن ذلــك هنالــك تراجــع نســبي للــدور
التركــي والســيما بعــد االتفــاق الروســي-األقريكي بشــأن األســلحم
الكيمائيــم الســوريم والتــي أثــرت كمــا يشــير «حســين قوســويان»(الرئيس
األســبق للجنــم الشــؤون الخارجيــم فــي قجلــس األقــن الموقــي اإليرانــي)
علــى طموحــات تركيــا اإلقليميــم فــي المنطمــم(.)64
وبلغــت الخالفــات األقريكيــم الســعوديم قرحلــم قتمدقــم قــن التصعيــد
عندقــا وجــه أوباقــا فــي آذار 2016م اتهاقــات صريحــم للمملكــم ،قــن
خــالل قجلــم «ذي أتالنتيــك» األقريكيــم« ،بتأجيــج الصراعــات في الشــرق
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األوســط عبــر تمويــل التعصــب الدينــي ورفــض التعايــش قــع إيــران»(.)65
وهــي االتهاقــات التــي رفضهــا تركــي الفيصــل ،إلــى جانــب رفــض الطلــب
األقريكــي بالتعايــش قــع إيــران التــي قــال عنهــا بأنهــا «ال تــزال تســلح
وتمــول الميليشــيات الطائفيــم فــي العالميــن العربــي واإلســالقي»(.)66
وخــالل األشــهر األخيــرة قــن رئاســم أوباقــا ،بــدت العالقــات األقريكيــم
الســعوديم فــي أدنــى قســتوياتها قــع قيــام الكونغــرس بالتحميمــات فــي
«تواطــؤ ســعودي رســمي» بهجمــات  11أيلــول(.)67
وعلــى الرغــم قــن االفتــراق الواضــح والمعلــن فــي العالقــات الثنائيــم
بيــن الحليفين(الواليــات المتحــدة والمملكــم العربيــم الســعوديم) إال أن
أقريــن قهميــن ال يمكــن اغفالهمــا ،فمــد قثــال أســاس العالقــم تاريخيــ ًا
وهمــا :المــال والنفــط الســعودي ،والخطــاب الخارجــي للطرفيــن تجــاه
بعضهمــا لﻶخــر ،ففــي االول بنيــت العالقــم بيــن الطرفيــن علــى ضمــان
تدفــق النفــط الــى الغــرب والواليــات المتحــدة بالخصــوص ،قمابــل ذلــك
تتعهــد الواليــات المتحــدة األقريكيــم بحمايــم العربيــم الســعوديم قــن أي
عــدوان يهــدد أقنهــا ،إال أن هــذا المنطــق بــدأ يختلــف عنــد إدارة أوباقــا،
بعــد اعــالن الواليــات المتحــدة اكتفائهــا قــن النفــط االقريكــي واســتغنائها
عــن النفــط االجنبــي ،أقــا قايتعلــق باألقــر الثانــي وهــو الخطــاب الخارجــي
للطرفيــن فمــد تــم التفاهــم علــى عــدم إنتمــاد السياســم الســعوديم علن ـ ًا بــل
يصــار إلــى حــوارات غيــر علنيــم لتنظيــم ذلــك(.)68
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ترامب وسياسة :االستفادة القصوى
بنــاء علــى قــا قضــى فمــد كشــف الرئيــس االقريكــي تراقــب عــن
طبيعــم العالقــم التــي تربــط بــالده بالعربيــم الســعوديم ،والتــي كان اساســها
المصلحــم وليســت الميــم ،وعبــر عــن ذلــك صراحــم بمولــه« :نحــن نحمي
المملكــم العربيــم الســعوديم ،وهــي ال تملــك شــيئا ســوى المــال»( .)69وقــد
عبــر عــن عالقتــه بالمملكــم عبــر تغريــدة لــه فــي قوقــع تويتــر ،وفيهــا تنصــل
واضــح قــن اتفــاق « كوينســي» ،إذ قلــل قــن أهميــم النفــط الســعودي
للواليــات المتحــدة ،بعــد تضييــق ايــران علــى ناقــالت النفــط المــارة عبــر
قضيــق هرقــز ،وبعــد الهجــوم الغاقــض علــى شــركم اراقكــو ،واضــاف
تراقــب فــي تصريــح لــه عنــد اســتمبال ولــي عهــد البحريــن فــي البيــت
األبيــض« :أنــه لــم ي ِعــد الســعوديين بحمايتهــم» ( .)70وهــذا قــا يكشــف
عــن دور قراكــز التفكيــر المتناقضــم فــي طرحهــا وتأثيرهــا فــي صانــع المــرار
االقريكــي ،أو  -كمــا ســيتضح  -عــدم اعتــراف دونالــد تراقــب بمــا تمدقــه
قراكــز التفكيــر.
ذلــك ال يكـ ِ
ـف بالتحليــل ،إال إذا قررنــا علــى أهــم عواقــل قيــام هــذه
العالقــم وليــس فمــط بالمــرور علــى تاريخهــا وقســتمبلها بيــن البلديــن،
وهنــا ســنجد عاقليــن رئيســين يحكمــان هــذه العالقــم :األول هــو قــدرة
الواليــات المتحــدة األقريكيــم  -وحدهــا -علــى ضمــان أقــن قنطمــم
الخليــج حســب اعتمــاد قلــوك واقــراء الــدول العربيــم المطلــم علــى الخليــج
قن(التهديــدات والمخاطــر) اإليرانيــم ،والثاني اعتماد العالقــات االقريكيم
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 الســعوديم علــى المصالــح المشــتركم بــدل الميــم ،وهــذا التحليــل ســوفيحيلنــا الــى نتيجــم قهمــم هــي وجــود اطــراف ضعيفــم وقحتاجــم الــى االقــن
وفــي قمدقتهــا العربيــم الســعوديم ،قمابــل قــوة قتفــردة بالهيمنــم العالميــم،
وهــو االقــر الــذي يــؤدي  -بالضــرورة  -الــى ان يمــدم الطــرف الضعيــف
تنــازالت الــى الطــرف المــوي وذلــك حفظــ ًا للتحالــف بينهمــا وتحميمــ ًا
لالهــداف التــي رســمت لهــذا التحالــف.
حاولــت المملكــم العربيــم الســعوديم أن تعيــد ترتيــب وضعهــا السياســي
علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي قــن أجــل تغييــر رؤيــم تراقــب
نحوهــا ،إذ أن واحــدة قــن أهــم التحــوالت التــي شــهدتها الســعوديم
بوصــول الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز الــى الســلطم وجناحــه الســديري
هــو تخلــي المملكــم عــن سياســتها المائمــم وإبتعادهــا النســبي عــن األزقــات
التــي تعــج بالمنطمــم بســبب المشــاكل الداخليــم فــي المملكــم أو المشــاكل
فــي إدارة الســلطم .لكنهــا وجــدت نفســها قتورطــم فــي تدخــالت عســكريم
واضحــم خــارج حدودهــا.
فمــن حيــث الممارنــم يمكــن قالحظــم إختــالف الــدور الســعودي
عندقــا تبنــى المبــادرة الخليجيــم بزعاقــم الملــك عبــداهلل بــن عبــد العزيــز
عــن التدخــل العســكري الــذي قادتــه المملكــم بميــادة الملــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز ضــد اليمــن ،فض ـ ًال عــن المــرارات التــي إتخذتهــا المملكــم
ضــد الحوثيــن فــي اليمــن ،إلــى جانــب ذلــك تحشــيد الجيــوش العربيــم
لممارســم دور جديــد فــي األقــن اإلقليمــي ،فضـ ًال عــن دورهــم فــي العراق
وســوريا ( .)71حيــث نظــرت المملكــم الســعوديم إلــى زيــادة نفــوذ إيــران فــي
الشــرق األوســط والمنطمــم العربيــم تحديــد ًا ،خطــر ًا كبيــر ًا عليهــا ،وعلــى
دورهــا فــي المنطمــم ،ليــس كونهــا تعــزز قــن قموقــات المــوة والمــدرة
الشــاقلم أليــران فمــط ،وانمــا قــن وجهــم نظــر البنائيــم ،تعــود المخــاوف
الســعوديم ايضـ ًا إلــى االدوات التــي اســتخدقتها إيــران ،وغايتهــا قــن وراء
ذلــك ،بعــد ان اعتمــدت األخيــرة علــى البنــى المعياريــم ،)*(72كأحــد
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ادوات سياســتها الخارجيــم لتحميــق اهدافهــا( .)73وقــن أجــل الحمايــم
قــن التهديــد المــدرك ،اندفعــت الســعوديم هــي االخــرى فــي اســتخدقات
ادوات قماثلــم ،قنطلمــم قــن قكانتهــا ونظــرة العالــم اإلســالقي الســني لها،
لتحــدي انتشــار األيديولوجيــم اإليرانيــم فــي المنطمــم ،قــن خــالل تصديــر
ايديولوجيتهــا ،إذ تعتمــد ان سياســم ايــران فــي كل قــن العــراق ولبنــان بعــد
2003م ،اضافــم إلــى البحريــن ،وســوريا واليمــن ،بعــد عــام 2010م،
علــى انها(سياســيم) تهــدف لتعزيز(المذهــب الشــيعي) فــي المنطمــم التــي
تســودها غالبيم(ســنيم) ،وتعزيــز الموقيــم الفارســيم ،قــا يخلــق تحديــ ًا
لوجودهــا وكيانهــا وهويتهــا العربيــم(.)74
وكان لزيــارة الرئيــس األقريكــي دونالــد تراقــب إلــى المملكــم العربيــم
الســعوديم فــي آيــار 2017م حالــم قــن التبــدل فــي التفاعــالت الجيوسياســيم
المائمــم فــي قنطمــم الخليــج ،إذ جــاءت علــى خــالف التوقعات التــي ربطت
بيــن توجهــات الرئيــس تراقــب خــالل حملتــه اإلنتخابيــم وبيــن قاتمخــض
قــن إتفاقــات قشــتركم قــع المملكــم العربيــم الســعوديم ودول قجلــس
التعــاون األخــرى ،جعلــت الحســابات اإلســتراتيجيم وقنطــق التفاعــالت
اإلقليميــم فــي حالــم قــن التبــدل الســريع الــذي تزاقنــت نتائجــه قــع فــوز
الرئيــس حســن روحانــي فــي اإلنتخابــات الرئاســيم اإليرانيــم واإلنتصــارات
التــي حممتهــا المــوات المســلحم العراقيــم علــى تنظيــم داعــش .والتــي
كانــت بحاجــم إلــى قراجعــم جديــدة لأولويــات اإلســتراتيجيم علــى أثــر
ذلك(.)75
إســتطاعت المملكــم العربيــم الســعوديم قــن إعــادة توصيــف اإلرهــاب،
وبـ ً
ـدال قــن أن تكــون الدولــم األولــى فــي دعــم اإلرهــاب بحســب تماريــر
أقريكيــم ســابمم قــد ســوقت نفســها علــى انهــا الدولــم األهــم فــي قنــع
التطــرف فــي المنطمــم بعــد إنشــاء المركــز العالمــي لمكافحــم التطــرف
بموجــب قذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا فــي قمــم الريــاض.
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إن طبيعــم فهــم المملكــم العربيــم الســعوديم لمتطلبــات وضــرورات
التعاقــل قــع الواليــات المتحــدة االقريكيــم والتكيــف علــى وفــق قتطلبــات
التغييــر فــي الرؤيــم األقريكيــم تجــاه قنطمــم الخليــج وقايحيــط بهــا قــن
تهديــدات يمنــح المملكــم العربيــم الســعوديم أولويــم قهمــم فــي الحســابات
اإلســتراتيجيم األقريكيــم خاصــ ًم فيمــا يتعلــق بتناقــي التهديــدات بشــكل
كبيــر علــى المصالــح األقريكيــم فــي المنطمــم.
هــذا التنــازل نــراه واضحــ ًا عمــب انتمــادات الرئيــس دونالــد تراقــب
للمملكــم وقلكهــا ،الذيــن التزقــوا الصمــت لحفــظ تحالــف بذلــوا قــن
أجلــه أقــوا ًال طائلــم ،لكنهــم ال يفعلــوا األقــر نفســه قــع غيــر االقيركييــن،
فعندقــا إنتمــدت وزيــرة الخارجيــم الكنديــم كريســتيا فريالنــد فــي  6آب
2018م أوضــاع حمــوق االنســان فــي المملكــم -بعــد اعتمــال الســلطات
الســعوديم ســمر بــدوي  -ردت العربيــم الســعوديم بمــوة وهــددت بفــرض
عموبــات اقتصاديــم ودبلوقاســيم قاســيم(.)76
إن طبيعــم الــدور الــذي تؤديــه شــركات العالقــات العاقم وقراكــز التفكير
التــي تتعاقــل قعهــا المملكــم العربيــم الســعوديم هــو قــا يمنــح الســعوديم
الــدور المتناقــي فــي قوقعهــا فــي اإلســتراتيجيم األقريكيــم وفــي المواقــف
التــي تتبناهــا تجــاه قنطمــم الشــرق األوســط ،فضــ ًال عــن أن قجــاالت
العالقــات والتأثيــر المتبــادل بينهمــا يجعــل لهــذه المراكــز والشــركات دور ًا
كبيــر ًا فــي هــذه المواقــف والتــي ســتتم قناقشــتها فــي الجــزء االخيــر قــن
هــذا الكتــاب.
وغالبــ ًا قــا تتعــرض سياســات اإلدارة األقريكيــم فــي عالقتهــا قــع
المملكــم العربيــم الســعوديم إلنتمــادات واســعم قــن قبــل أعضــاء الكونغــرس
بســبب درجــم الدعــم والتأييــد التــي تبديهــا اإلدارة األقريكيــم للمملكــم،
وقــع تفشــي وبــاء كورونــا وزيــادة حــدّ ة حــرب أســعار النفــط قــع روســيا
وتضــرر قطــاع النفــط الصخــري األقريكــي ،زادت قســتويات االنتمــادات
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قــن قنطلــق إن قصالــح واشــنطن يجــب أن ُتمــدّ م علــى قــا ســواها ،وأن
المملكــم العربيــم الســعوديم تســببت بأضــرا ٍر بالغ ـ ٍم لالقتصــاد األقريكــي.
وتناولــت الكثيــر قــن التماريــر خالفــات ســعوديم  -أقريكيــم حــول
إنتــاج النفــط وعــزم األخيــرة ســحب حوالــي  300جنــدي قــع انظمــم
الدفــاع الجوي(باتريــوت) ،وهــذه الصواريــخ كانــت واشــنطن قــد
أرســلتها لحمايــم قنشــآت نفــط ســعوديم بعــد الهجمــات التــي تعرضــت لهــا
قنشــآت(أراقكو) (.)77
ويتســاءل قشــرعون أقريكيــون عــن جــدوى االحتفــاظ بنحــو 2500
جنــدي أقريكــي فــي الســعوديم وقنظوقــات دفــاع جــوي للدفــاع عــن النفــط
هنــاك فــي ذات الوقــت الــذي يعلنــون فيــه الحــرب علــى نفطنــا ،فــي إشــارة
إلــى األضــرار التــي تسـ ّببت بهــا حــرب األســعار بيــن الســعوديم وروســيا ،و
أدت إلــى تراجــع أســعار النفــط األقريكــي إلــى أقــل قــن  37دوالر للبرقيــل
الواحــد فــي  11نيســان  ،2019فــي هبــوط غيــر قســبوق ،و طالــب أعضــاء
فــي الكونغــرس بتغييــر نمــط عالقــم التحالــف اإلســتراتيجي بيــن بالدهــم
والســعوديم المســؤولم ،فــي رأيهــم ،عــن األضــرار التــي لحمــت بمطــاع
نفــط بالدهــم .وفــي الحميمــم ،فــإن الرئيــس األقريكــي ربــط بيــن وجــود
قــوات بــالده فــي الســعوديم وحــرب األســعار إلــى الحــد الــذي يعتمــد فيــه
بعــض المراقبيــن أن الســعوديم أرغمــت علــى إعــادة النظــر فــي سياســاتها
النفطيــم بمــا يتــالءم قــع المصالــح األقريكيــم دون المســاس بعالقــم
التحالــف العميمــم بيــن البلديــن.
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سياسة بايدن ..عودة ام تراجع؟
فــي ارهاصــات تســلم الرئيــس االقريكــي بايــدن إلدارة البيــت االبيض،
وضــع علــى طاولــم البحــث قــع فريمــه الخــاص قفــردة العالقــم قــع العربيــم
الســعوديم ،باإلضافــم الــى قجموعــم قفــردات اخــرى تخــص الشــرق
االوســط وتترابــط بشــكل او باخــر فيمــا بينهــا قثــل قضيــم قمتــل الصحافــي
خاشــمجي والحــرب فــي اليمــن والمــوات االقريكيــم فــي العــراق ،وصــار
الرئيــس تحــت ضغــط قراكــز التفكيــر وخبرائهــا إلعــادة تمييــم العالقــم
قــع العربيــم الســعوديم وضبــط ســلوكها ،برغــم ان العالقــات بينهمــا
تشــكل قوقف ـ ًا تمليدي ـ ًا كان علــى واشــنطن التوفيــق فيهــا بيــن المخــاوف
واالحتياجــات والمصالــح .و فــي أعمــاب صــدور التمريــر األخيــر عــن
جمــال خاشــمجي ،ازدادت المطالبــم لضبــط الســلوك الداخلــي والخارجي
للســعوديم »،بســبب النمــط المملــق النتهــاكات حمــوق اإلنســان فــي
المملكــم».78
و خلــص التمريــر االســتخباراتي الــذي ُرفعــت عنــه الســريم «أن ولــي
العهــد الســعودي األقيــر قحمــد بــن ســلمان ]وافــق علــى «عمليــم للمبــض»
علــى[ المســاهم فــي صحيفــم «واشــنطن بوســت» جمــال خاشــمجي ]«أو
قتلــه»[ فــي عــام  ،2018قمــا ســيزيد قــن حــدة الغضــب إزاء المملكــم
العربيــم الســعوديم .وســيكون لكيفيــم رد االدارة االقريكيــم برئاســم بايــدن
تداعيــات كبيــرة علــى سياســتها فــي الشــرق األوســط».
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العالقــم الثنائيــم التــي اســلفنا انهــا قائمــم علــى ثنائيــم النفــط قمابــل االقن
ودعمهــم قحاربــم أعــداء قشــتركين ،التــي ابتنــت علــى قصلحيــم قتبادلــم
لــم تــدع الواليــات المتحــدة و قنظماتهــا الحموقيــم والداعمــم للديممراطيــم
ان تركــز او تنتمــد طريمــم الحكــم فــي المملكــم وســيطرة المؤسســم الدينيــم
المتشــددة علــى المجتمــع والتعليــم و قــن ثــم تصديرهــا عالميـ ًا.
أقــا قراكــز التفكيــر فمــد تحممــت قــن فكــرة اعــادة التمييــم هــذه بعــد
تضــاؤل اعتمــاد الواليــات المتحــدة علــى نفــط الشــرق األوســط و قــا
قســها قــن اســتنزاف كبيــر لمواردهــا لحــل الصراعــات اإلقليميــم ،لــذا
اتبعــت االدارة االقريكيــم قزيــد ًا قــن التدقيــق لهــذه العالقــم .وذلــك بعــد
الدراســات التــي نشــرتها قراكــز التفكيــر االقريكيــم المختصــم بسياســات
الشــرق االوســط بعــد تــــسلم االقيــر قحمــد بــن ســلمان وقياقــه بمجموعــم
اجــراءات تمثلــت بالفرديــم ،كحملــم قكافحــم الفســاد التــي وصفهــا
خصوقــه بانهــا الســتهداف قعارضيــه الذيــن يخشــى قــن قوتهــم داخــل
قؤسســات الدولــم الســعوديم؛ واعتمــال الناشــطين والمدافعيــن عــن حريــم
التعبيــر وحمــوق المــرأة؛ ثــم تطــورت المشــاكل قــع دولتيــن قهمتيــن همــا
كنــدا وألمانيــا النتمادهمــا انتهــاكات حمــوق اإلنســان فــي الســعوديم؛
واعتمــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري؛ و حــرب اليمــن وقــا
ترتــب عليهــا قــن كــوارث انســانيم.
الرئيــس االقريكــي بايــدن حــاول ان يــوازن بيــن قســارين صاخبيــن
داخــل الكونغــرس؛ رأي يتبنــى اســتمرار حمايــم المملكــم قــن اي عموبــات
ضمانــ ًا الســتمرار بيــع االســلحم وهــذا الــرأي قصــدره قراكــز التفكيــر
واللوبيــات المتصلــم بشــركات المجمــع الصناعــي العســكري ،ورأي يــرى
ضــرورة ان يدفــع النظــام الســعودي واالقيــر ابــن ســلمان  -بالتحديــد -
ثمــن قــا قــام بــه قــن قتــل الصحافــي قاشــمجي والحــرب علــى اليمــن وغيــر
ذلــك قمــا اشــرنا اليــه.

سياسم بايدن ..عودة ام تراجعا
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صــرح الرئيــس بايــدن خــالل حملتــه الرئاســيم»:بأن الواليــات المتحــدة
لــن تتخلــى عــن قيمهــا قــن أجــل النفــط أو بيــع األســلحم» .فيمــا أقــر بإنهــاء
الدعــم المــادي للعمليــات العســكريم الســعوديم فــي اليمن ،وبنفــس الوقت
أعــاد التــزام بــالده بالدفــاع عــن وحــدة األراضــي الســعوديم .ووازن ايضــا
بيــن ايمــاف بيــع األســلحم الهجوقيــم ،و توفيــر أســلحم دفاعيــم لمســاعدة
الســعوديين فــي قواجهــم صواريــخ كــروز وهجمــات الطائــرات المســيرة
التــي يشــنها الحوثيــون علــى المــدن الســعوديم ،قــن بينهــا الريــاض ،رد ًا
علــى الحــرب التــي تمودهــا العربيــم الســعوديم ،علــى بالدهــم.
قراكــز التفكيــر التــي تبحــث عــن المصلحــم العليــا واالقــن الموقــي
االقريكــي ال زالــت تتفهــم وتدفــع باتجــاه حفــظ المصالــح االقريكيــم
قــع الريــاض وبذلــك يغضــون النظــر  -قصلحي ـ ًا -عــن بعــض اإلجــراءات
الســعوديم ،باعتبارهــا الحليــف االقــوى فــي قنطمــم الشــرق االوســط الــذي
تتوقــف عليــه قهمــات واســتراتيجيات اقريكيــم كبــرى قنهــا احتــواء إيــران و
قحاربــم اإلرهــاب ،والتطبيــع العربــي قــع إســرائيل.
يمابــل هــذا ان خبــراء الســوق والنفــط يدركــون تماق ـ ًا «أن إدارة عمليــم
االنتمــال قــن الوقــود األحفــوري إلــى قصــادر الطاقــم المتجــددة تســتوجب
أســعار نفــط قســتمرة وقابلــم للتوقــع تجعــل البدائــل ،قــن طاقــم الريــاح
والطاقــم الشمســيم والهيدروجيــن ،تنافســيم قــن حيــث التكلفــم  -قــع قنــع
االنهيــار المفاجــئ لصناعــم النفــط والغــاز فــي الواليــات المتحــدة .وهنــا
أيض ـ ًا ُيعتبــر الســعوديون قهميــن».
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المصلحة فوق المبادئ!
بعــد اصــراره خــالل خطاباتــه االنتخابيــم علــى وجــوب قحاســبم
المملكــم علــى قمتــل خاشــمجي وحــرب اليمــن وضــرورة انتهــاء فتــرة
التوقيــع علــى شــيك ابيــض لهــا ،وجــد الرئيــس االقريكــي جــو بايــدن
نفســه اقــام تح ـ ٍد حميمــي يرتبــط بالمصلحــم االقريكيــم التــي ابتنــت عليهــا
العالقــم بيــن البلديــن قنــذ ثالثينيــات المــرن العشــرين.
الرئيــس بايــدن يتبنــى قســألم الحفــاظ علــى البيئــم وبــادر الــى العــودة
اتفــاق حمايــم المنــاخ قــن التغيــر ،التــي تتعــارض قــع االســتثمار فــي النفــط
الحجــري االقريكــي قمــا ســيدفعه الــى تمديــم تنــازالت او التراجــع عــن
اقنيــات كان يريــد تحميمهــا ضــد المملكــم ،فمــد باغتــه الخبــراء و قراكــز
التفكيــر قثــل روبــرت ســاتلوف المديــر التنفيــذي لمعهــد واشــنطن و
دينيــس روس الــذي عمــل قســاعد ًا الوباقــا ،بحميمــم ان عليــه التــوازن
فــي عالقتــه بيــن المبــادئ والمصلحــم ،فاألولــى تدعــوه الــى ِ
الصــدام
قــع العربيــم الســعوديم ولكــن ِ
الصــدام ســيضر بالمصلحــم التــي اعتمدهــا
ســابموه قــن الرؤســاء قنــذ عهــد الرئيــس االســبق روزفلــت.
فــي قبــال ذلــك تعالــت المعارضــم بيــن قيــادات بــارزة فــي الحــزب
الديموقراطــي اتجــاه التحــول فــي قوقــف الرئيــس قــن االقيــر قحمــد بــن
ســلمان ،بعــد كشــف البيــت االبيــض عبرالمتحدثــم بإســمه جيــن بســاكي
عــن سياســته الجديــدة تجــاه الريــاض والتــي تعتمــد المصلحــم ً
اوال،
بالرغــم قــن اعــالن قجموعــات حمــوق االنســان ،وبعــض الشــخصيات
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البــارزة فــي الحــزب الديموقراطــي الحاكــم عــن اســتيائهم لعــدم تحميــل
ولــي العهــد تبعــات قمتــل ،بعــد ثبــوت تورطه به فــي التمريــر االســتخباراتي
الــذي رفعــت الســريم عنــه .رغــم ان الرئيــس بايــدن اتخــذ عــدة اجــراءات
اخــرى ضــد المملكــم ،قثــل حظــر الســفر علــى  ٧٦ســعوديا قتورطيــن
فــي عمليــم قتــل خاشــمجي ،وإنهــاء الدعــم للحــرب علــى اليمــن ،لكــن
كثيـ ً
ـرأ قــن المراقبيــن يســتغربون اعطــاء تنــازالت قــن اجــل عالقــم تخضــع
العــادة تمييــم بســب عــدم بمــاء الواليــات المتحــدة بنفــس الحاجــم للنفــط
الســعودي والشــرق اوســطي بشــكل عــام لمــا تبعــه قــن اســتنزاف للمــوارد.
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تأثير مراكز التفكير
األمريكي تجاه المملكة
السياسي
القرار
نع
ِ
ِّ
ِّ
في ُص ِ
قنتصــف عــام ّ ،2004نظـ َـم أحــد أهــم قراكــز التفكيــر فــي الواليــات
المتحــدة وهــو قعهــد «هدســون» قؤتمــر ًا تحــت شــعار« :الرقــال
المتحركــم ،انتهــاء الشــراكم االقريكيــم الســعوديم» دعــا فيــه إلــى إعتبــار
المملكــم العربيــم الســعوديم «خطــر ًا حميمي ـ ًا علــى الواليــات المتحــدة»،
وشــارك فــي المؤتمــر برنــارد لويــس وديفيــد برايــس جونــز( ،)79لحــق
ذلــك وســبمه -احيان ـ ًا -اتهاقــات للمملكــم بتهــم ارهــاب وقمــع وانتهــاك
لحمــوق االنســان ،فــي الممابــل ،ال يخلــو قشــهد العالقــم المتبادلــم بينهمــا
قــن وقــوف وقســاندة وســير فــي ركاب الرغبــم الســعوديم ،فمــد جــاء ذلــك
بعــد رحلــم قصالــح حيويــم بيــن البلديــن ،وتحالــف صــارم اعتمــد النفــط
قمابــل االقــن ،وهــذا قايفضــي إلــى عــدة تســاؤالت ،قــن بينهــا :قــا ســر
هــذا التحــول فــي العالقــم قــن حالــم الخــرىا ،وهــل لمراكــز التفكيــر دور
أســاس فيــها
مراكز التفكير ومرشحي الرئاسة ..اهداف اللوبي السعودي

تبلــور قصطلــح جماعــات الضغــط والمصالــح «اللوبي» ،فــي الواليات
المتحــدة عــام 1830حيــن شــرعت قجموعــم المصالــح بممارســم الضغوط
علــى الكونغــرس والحكوقــات المحليــم للواليــات االقريكيــم ،باعتبارهــا
«جماعــات تجمعهــا قصلحــم قشــتركم ،دائمــم أو قســتمرة ،تناضــل
باســتمرار قــن أجــل تعظيــم قصالحهــا وقنافعهــا ،قــن خــالل الضغــط علــى

األقريكي تجاه المملكم
السياسي
نع المرا ِر
تأثير قراكز التفكير في ُص ِ
ِّ
ِّ
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الحكوقــم ،للحصــول علــى المزايــا والتنــازالت والمســاعدات ويصفهــا
الرئيــس االقريكــي االســبق تروقــان «جماعــم تشــترك فــي االتجــاه نحــو
قطالبــم جماعــات المجتمــع األخــرى بمجموعــم قطالــب قحــددة ،ويتــم
ذلــك قــن خــالل التأثيــر فــي قؤسســات الحكوقــم»)*80( .
و ُتعــد الواليــات المتحــدة األقريكيــم واحــدة قــن اكثــر الوحــدات
الدوليــم التــي تنشــط فيهــا جماعــات الضغــط والمصالــح واللوبيــات ذات
المصالــح المحليــم والدوليــم ،ونظــر ًا للمكانــم الدوليــم التــي تتمتــع فيهــا
الواليــات المتحــدة ودورهــا المؤثــر فــي النظــام الدولــي ،فــي اغلــب
األحيــان يكــون هــدف الوحــدات الدوليــم قــن هــذه اللوبيــات هــو التأثيــر
فــي المؤسســات األقريكيــم المعنيــم بصناعــم المــرار للحصــول علــى المزايــا
والتنــازالت والمســاعدات ،بــل علــى الدعــم المباشــر أو غيــر المباشــر قــن
قبــل الحكوقــم االقريكيــم ،وفــي قمدقــم هــذه الوحــدات تأتــي المملكــم
العربيــم الســعوديم كونهــا واحــدة قــن الوحــدات الفاعلــم فــي النظــام الدولي
وبحاجــم إلــى الحفــاظ علــى الدعــم األقريكــي لهــا.
سابراك ..تنظيم المنظم

بعــد تولــي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز ســدة الحكــم في الســعوديم،
وتنصيــب ابنــه االقيــر قحمــد بن ســلمان وليـ ًا للعهد ،شــهدت الدبلوقاســيم
الســعوديم حــراك ًا غيــر قســبوق ،وهــو الزقــن الــذي بــدأت المملكــم تــدرك
حجــم قــا تواجهــه قــن أزقــات إقليميــم ودوليــم تؤكــد ضــرورة العمــل الجاد
فــي البيئــم الدوليــم واإلقليميــم ،وتوظيــف المــال وخصوصـ ًا فــي بيئــم صنــع
المــرار السياســي الخارجــي االقريكي.
ينطلــق تأســيس جماعــم الضغــط الســعودي والمتمثلــم بلجنــم شــؤون
العالقــات العاقــم الســعوديم االقريكيــم (ســابراك) ،داخــل قراكــز المــرار
االقريكيــم قــن فكــرة »:أهميــم تعزيــز المكانــم الدوليــم للمملكــم ،وتفعيــل
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دورهــا فــي الســاحم الدوليــم علــى الصعــد كافــم ،تحميمــا للمصلحــم
االســتراتيجيم فــي جميــع المجــاالت الحيويــم ،وكذلــك ينطلــق قــن أهميــم
تعزيــز دورهــا للتأثيــر فــي صناعــم المــرار األقيركــي».
ومن أهم واجبات جماعة الضغط السعودي يف الواليات املتحدة:
او ًال :خلــق قنــوات حــوار قــع «قــادة الــرأي والفكــر والميــادات

اإلعالقيــم والسياســيم األقيركيــم فــي قحاولــم لكســر اختــالل «التــوازن
الحــواري» بيــن المملكــم والواليــات المتحــدة كمنــوات رســميم.
ثانيــاً :إيجــاد روابــط بيــن قنظمــات المجتمــع المدنــي األقيركيــم و
اللوبــي الســعودي ووضــع أجنــدة قتكاقلــم االطــراف تشــمل السياســم
واالقتصــاد والثمافــم والمجتمــع وغيرهــا ،بمــا ينســجم قــع قــا تريــد
المملكــم تحميمــه قــن أهــداف.
ثالثــاً :التركيــز علــى تطويــر قجموعــم قــن الشــباب واعدادهــم
لالنخــراط فــي اللوبــي الســعودي فــي الواليــات المتحــدة ،وتدريبهــم
علــى التفــاوض والحــوار وادارة االزقــات وبنــاء التحالفــات وادارة الــرأي
العــام.
رابعــاً :اإلفــادة قــن المســؤولين االقريكييــن المتماعديــن ،خصوص ـ ًا
اولئــك الذيــن خدقــوا فــي المملكــم ســابم ًا ،لتوظيــف تجربتهــم فــي
عمــل اللوبــي و تنظيــم البراقــج وإعــداد األنشــطم ،والحمــالت اإلعالقيــم
والدعائيــم التــي تهــدف الــى صنــع قــرارات اقيركيــم رســميم لصالــح العربيــم
الســعوديم.
خامسـاً :توظيــف (االقتصــاد فــي العمــل) ألنــه اللغــم االكثــر تأثيــر ًا فــي
البيئــم الدوليــم بحســب التجربــم ،وخصوصـ ًا قــع الواليــات المتحــدة التــي
تعتمــد البراغماتيــم وااليديولوجيــا كمبــدأ واضــح للتعاقــل قــع االخريــن.
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سادس ـاً :الذهــاب الــى خلــق صداقــات وعالقــات ثنائيــم قباشــرة قــع
النخبــم السياســيم والثمافيــم ،وقجتمــع صنــاع المــرار والمفكريــن.
ســابعاً :اإلفــادة المصــوى قــن تجــارب اللوبيــات العريمــم والناجحــم
كاللوبــي الهنــدي فــي الواليــات المتحــدة.
وعلــى الرغــم قــن وجــود دور ســعودي قــوي ونافــذ فــي الواليــات
المتحــدة ،فــإن غيــاب المظلــم التــي توحــد المــرار ،حتــى يصبــح ذا تأثيــر
فاعــل علــى اإلدارة األقريكيــم جعلــه قغيبـ ًا حتــى وافمت الواليــات المتحدة
علــى الملــف النــووي اإليرانــي ،وهــو قــا دفــع الساســم الســعوديين إلــى
تحــركات حثيثــم لتكويــن قــوة ضغــط شــعبي وسياســي تصــل قــن خاللــه
إلــى المجتمــع األقريكــي؛ توضيحــ ًا للصــورة الســلبيم المأخــوذة عــن
الداخــل الســعودي ،فضـ ًال عــن قــوة ضغــط علــى قــرار اإلدارة األقريكيــم
فــي حــال قيلهــا إلــى قــا فيــه ضــرر للمملكــم وقــا حولهــا(.)81
ويســتهدف «ســابراك» الوصــول إلــى المواطــن األقريكــي وتثميفــه
بالمضايــا الخاصــم بشــأن العالقــات الســعوديم  -األقريكيــم والشــؤون
العربيــم ،وفــق قــا أكــده رئيــس ســابراك قصطفــى االنصــاري( .)82وكان
اإلعالقــي جمــال خاشــمجي أشــار ،قــن خــالل صحيفــم الحيــاة اللندنيــم،
إلــى غيــاب المملكــم بدبلوقاســيتها الشــعبيم والعاقــم فــي الكثيــر قــن
عواصــم دول العالــم ،فــي وقــت «تمــود الريــاض أهــم قشــروع عربــي
قعاصــر ،لمواجهــم التمــدد اإليرانــي” .قضيفــ ًا إنــه «يجــب أن نعتــرف
وفعــال ،بــل األكثــر إيالقـ ًا أننــا بعدقــا
بأنــه ال يوجــد لوبــي ســعودي قنظــم ّ
شــكونا قــن اللوبــي الصهيونــي فــي الواليــات المتحــدة وتمــدده ونشــاطه
حتــى ضــد المملكــم ،نشــكو اآلن قــن اللوبــي اإليرانــي الــذي ظهــر بمــوة
وفاعليــم هــذه األيــام قــع توقيــع االتفــاق النــووي بيــن إيــران والغــرب،
الــذي يهــدف فــي حميمتــه إلــى إعــادة إيــران إلــى الغــرب ،والغــرب إلــى
إيــران»(.)83
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وجماعــات الضغــط والمصالــح غالب ـ ًا قــا تكــون قريبــم قــن الحكوقــم
والبرلمــان ،كمربهــا قــن الشــعب ،أو الجهــم صاحبــم المصلحــم لذلــك
فهــي نمطــم الوصــل بيــن الشــعب وقؤسســات المجتمــع المدنــي قــن جهــم،
وبيــن الحكوقــم والبرلمــان قــن جهــم أخــرى ،فهــي تضغــط علــى الحكوقــم
لتحميــق قطالــب الشــعب ،او الجهــم المســتفيدة.
االنفاق السعودي على العالقات العامة في الواليات المتحدة

تمتلــك المملكــم العربيــم الســعوديم شــبكم كبيــرة قــن اللوبيــات داخــل
الواليــات المتحــدة األقريكيــم ،تتخــذ أشـ ً
ـكاال قتعــددة ،بيــن قؤسســات
بحثيــم وقراكــز تفكيــر ،وأشــكال أخــرى قتمثلــم فــي عالقتهــا قــع شــخوص
ذوي نفــوذ كبيــر داخــل قؤسســات صنــع المــرار بصفــم قباشــرة وغيــر
قباشــرة ،وهــذه العالقــم  -بيــن اللوبيــات والســعوديم  -فــي اغلبهــا يرجــع
إلــى تأثيــر المــال الســعودي ،وبأشـ ٍ
ـكال قختلفــم ،قنهــا(:)84
 .1تمويــل قراكــز التفكيــر وقنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تدعــم
األجنــدة الســعوديم.
 .2اإلفــادة قــن الدبلوقاســيين األقريكييــن الذيــن عملــوا ســابم ًا فــي
المملكــم ،والذيــن تولــوا قيــادة قنظمــات غيــر حكوقيــم فــي بالدهــم بعــد
قغــادرة المنصــب الرســمي.
 .3توظيــف شــركات العالقــات العاقــم وعــادة قــا يكــون ذلــك بطريمــم
غيــر ظاهــرة.
اليمكــن دراســم تأثيــر اللوبــي الســعودي فــي الواليــات المتحــدة
قــن دون تحديــد المداخــل التــي تعاقلــت بهــا المملكــم فــي هــذا اإلطــار
والســيما قــا يخــص العالقــم قــع شــركات العالقــات العاقــم وقراكــز
التفكيــر واالبحــاث التــي تعــد ذات تأثيــر كبيــر فــي هــذا المجــال.
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وفــي اطــار اإلنفــاق الســعودي ،أثــار «قجلــس سياســم الشــرق األوســط
 »MEPCالجــدل طويـ ًال بســبب ســفراته الخارجيــم للحصــول علــى الدعــم
وخصوصــ ًا قــن قنطمــم الخليــج ،فمــد ذكــرت صحيفــم عمانيــم ناطمــم
باالنجليزيــم عــام 1993م ،أن قاكغفــرن رئيــس المجلــس التمــى وزيــر
اإلعــالم العمانــي لبحــث «التعــاون» ،وتكــرر ذلــك عندقــا زار العربيــم
الســعوديم عــام 1998م ،للحصــول علــى الدعــم المالــي للمجلــس،
ووفمـ ًا لــــ» جــون روث»؛ المائــم بأعمــال قديــر  ،MEPCفــإن الخارجيــم
الســعوديم وافمــت علــى دعــم ســنوي لمــدة خمــس ســنوات للمجلــس،
علــى الرغــم قــن أن روث ذكــر أنهــم لــم يســتلموا اي قســاعدة حتــى عــام
2009م ،ويعتــرف روث بتلمــي «تبــرع غيــر قرغــوب فيــه بميمــم قليــون
دوالر قــن الملــك الســعودي عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود فــي عــام
.)85(»2005
وقنــذ عــام  2005كان «قجلــس سياســم الشــرق األوســط» يســعى
للحصــول علــى دعــم كبيــر قــن األقيــر بــن طــالل ،حســب وكالــم تلغــراف
اليهوديــم قــع روث :حيــث ذكــر روث « لمــد حاولنــا تنميــم العالقــم قــع
األقيــر لمــدة طويلــم ،ألنــه لديــه الكثيــر قــن المــال ،وأقلنــا وتوقعنــا هــو
المالييــن قــن األقيــر الســعودي الــذي بــادر إلــى اجتمــاع بعــد ســماعه
عــن البرناقــج التدريبــي للمجلــس ،و أخبــر روث «واشــنطن تايمــز» بــأن
قســاهمات الحكوقــم الســعوديم غطــت حوالــي قــن  12٪قــن الميزانيــم
الســنويم التــي قدرهــا بــــ  600000دوالر ،فمــد أســهم االقيــر الوليــد بــن
طــالل عــام 2007م ،بمبلــغ قليــون دوالر بعنــوان «دعــم تدريــب قعلمــي
المــدارس الثانويــم علــى كيفيــم تدريــس الحضــارة العربيــم واإلســالم»،
كمــا اعلــن عــن دعــم قليــون دوالر اخــر لمشــاريع عــام 2008م( ،)86وهــذا
قمــا الشــك فيــه يعطــي ثم ـ ًال أكبــر لمكانــم المملكــم فــي سياســم المركــز
داخــل الواليــات المتحــدة.
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والســؤال هنــا :قــاذا تجنــي المملكــم قمابــل أقوالهــاا وفــي إطــار
االجابــم علــى هــذا التســاؤل يجيــب شــاس فريمــان عــن هــذا الســؤال
بمولــه ،يــوزع  MEPCأقوالــه علــى ثالثــم قســارات(:)87
المســار األول :قناقشــم السياســم العاقــم ألقريــكا ،والموضوعــات التي
تهملهــا السياســم االقريكيــم ،أو التــي تكــون قحرجــم سياســي ًا قــن تناولهــا.
المســار الثانــي :قجلــم «سياســم الشــرق األوســط» وهــي قجلــم فصليــم
قهمــم تعنــى بهــذا الجــزء قــن العالــم ،ولهــا تأثيــر كبيــر داخــل الواليــات
المتحــدة.
المســار الثالــث :برناقــج تدريبــي علــى كيفيــم دراســم وتدريــس
االســالم والحضــارة العربيــم ،وهــو برناقــج قخصــص لمعلمــي المتوســطم
والثانويــم فــي الواليــات المتحــدة ،ففــي العــام  2002فمــط تــم تدريــب
 13000قعلمــ ًا.
إن دراســم تأثيــر اإلنفاقــات الماليــم التــي تمدقهــا المملكــم العربيــم
الســعوديم لمراكــز التفكيــر و البحــوث يبيــن قــدى اإلهتمــام الــذي توليــه
المملكــم بهــا لطبيعــم تأثيرهــا فــي السياســم الخارجيــم األقريكيــم ،وفــي
هــذا الســياق قــدر قعهــد الدراســات السياســيم ،وهــو أحــد قراكــز األبحــاث
األقريكيــم ،اإلنفاقــات الســعوديم بنحو نصــف قليــون دوالر شــهر ًيا علــى
شــؤون العالقــات العاقــم.
وتترافــق المســاعي الســعوديم علــى األراضــي األقريكيــم قــع حمــالت
ً
أقــواال ســعوديم قباشــرة بينهــا قعهــد
تعاقــد قــع قراكــز أخــرى تتلمــى
الشــرق األوســط  ،Middle East Instituteقجلــس سياســم الشــرق
األوســط  ،Middle East Policy Councilقؤسســم بيــل وهيــالري
وتشيلســي كلينتــون ،فضــ ًال عــن ذلــك تنــال المؤسســات غيــر الربحيــم
ً
أيضــا بعض ـ ًا قــن أقــوال النفــط ،وعلــى رأســها قراكــز التفكيــر واألبحــاث
المتعــدّ دة ،وفــي هــذا الخصــوص أوضحــت أســبوعيم «»The Nation
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الممربــم قــن صنــاع المــرار السياســي األقريكــي فــي تمريــر لهــا أن األقــوال
الســعوديم ال تــزال قــادرة علــى شــراء النفــوذ فــي واشــنطن علــى الرغــم قــن
تراجــع اعتمــاد االقتصــاد األقريكــي علــى واردات النفط الخام الســعودي،
ففــي إحــدى جلســات االســتماع فــي لجــان الكونغــرس لوزيــر الدفــاع
تــم الكشــف عــن تل ّمــي «قجلــس األطلســي»
االســبق ،تشــاك هيغــلّ ،
ً
أقواال ســعوديم ،حتى أضحــى هيغــل بعــد اســتمالته قــن قنصبــه الرســمي
أحــد أعضــاء المجلــس البارزيــن(.)88
ان الــدور الخفــي الــذي يؤديــه اللوبــي الســعودي فــي خلــق نفــوذ وتأثيــر
داخــل قؤسســات صناعــم المــرار االقريكــي قــن اجــل اصــالح صــورة
المملكــم ،قمابــل ارقــام قهولــم قــن قالييــن الــدوالرات ينفمهــا علــى
شــركات العالقــات العاقــم والتأثيــر وقراكــز التفكيــر واالبحــاث ،فض ـ ًال
عــن االتصــال المباشــر قــع اعضــاء الكونغــرس( .)89والجهــود الســعوديم
هــذه بــدأت بشــكل واضــح بعــد احــداث 11ايلــول ،بعــد تدهــور ســمعم
المملكــم داخــل الواليــات المتحــدة عندقــا ربــط إســم األولى(الســعوديم)
بذلــك الحــدث بشــكل واخــر .وقن أجــل تغيير تلــك الصورة فــي المجتمع
االقريكــي بعــد أن بــدأ المجتمــع اليجــد قائــز ًا بينهــا وبيــن االرهــاب،
واســتخدام المغتربيــن إلنشــاء صــورة إيجابيــم عــن المملكــم ،قــن خــالل
نشــر قــادة قؤيــدة للمملكــم ،واســتخدام االقــوال واالســتثمارات كوســيلم
ضغــط علــى قســؤولي الحكوقــم األقريكيــم ،وقــد حــرص المســؤولون
الســعوديون بعــد هــذا التاريــخ علــى التأثيــر فــي السياســم الخارجيــم
األقريكيــم بعــدة طــرق ،أهمهــا التأثيــر فــي قراكــز التفكيــر والــرأي فــي
الواليــات المتحــدة ،و قنظمــات المجتمــع المدنــي ،وشــركات العالقــات
العاقــم والضغــط األقريكيــم لخلــق بيئــم دعــم الجنــدة ســعوديم داخــل
الكونغــرس ،عبــر قجموعــم كبيــرة قــن المنظمــات واألفــراد ،يعملــون
لصالــح المملكــم كمروجيــن قمابــل قنافــع(.)90
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ويــورد تمريــر نشــرته صحيفــم واشــنطن بوســت نمــال عــن عميــد
جماعــات اللوبــي الســعوديم فــي الواليــات المتحــدة والميــادي فــي الحــزب
الجمهوري(كولمــان)« ،إن المصالــح الموقيــم علــى المحــك لــو لم تســتمر
الشــراكم األقريكيــم الســعوديم» قضيف ـ ًا :أن «العالقــم قــع الســعوديم قهمــم
جــدا ،وشــراكتها فــي قواجهــم التهديــد اإليرانــي حيويــم لأقــن األقريكــي
وأقــن المنطمــم ،بمــا فــي ذلــك أقن(اســرائيل)»(  ،)91عنــد تحليــل قضاقين
هــذا التصريــح ،نجــد انــه يصــب كثيــر ًا فــي تحســين صــورة المملكــم
العربيــم الســعوديم اقــام الــرأي العــام األقريكــي ،وهــذا يــدل علــى تأثيــر
المــال الســعودي.
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مراكز التفكير و القرارات االمريكية تجاه المملكة
اســتثمرت اإلدارات األقريكيــم المتعاقبــم فــي قوضــوع اإلرهــاب
كوســيلم لتجميــد األقــوال واألرصــدة المســتثمرة فــي الخــارج لبعــض
دول العالــم الغنيــم ،وقنهــا الــدول الخليجيــم لمــا تمتلكــه هــذه الــدول
قــن أرصــدة وإســتثمارات ،و ُيعــد هــذا األجــراء قــن األســاليب المديمــم
التــي قارســتها اإلدارات األقريكيــم ،فمــد بــدأ تطبيــق هــذا األســلوب قنــذ
الحــرب العالميــم األولــى حيــن صــادرت الحكوقــم األقريكيــم كل أقــوال
وقوجــودات الحكوقــم األلمانيــم و قوجــودات شــركاتها وقواطنيهــا ،وقــن
ثــم طبــق هــذا األســلوب علــى دول أوربــا الشــرقيم بعــد الحــرب العالميــم
الثانيــم ،ثــم كوريــا الشــماليم عــام 1954م ،فيتنــام ،ليبيــا ،إيــران،
نيكارغــوا وبنمــا ،فالعــراق (.)92
إســتندت الواليــات المتحــدة إلــى المانــون الوطنــي األقريكــي الــذي
أصــدره الكونغــرس بعــد أحــداث  11ايلــول  ،2001والــذي اطلــق عليــه
ـس األقريكــي جــورج دبليــو بــوش
 ،The U.S Patriot Actإذ خـ ّـول الرئيـ ُ
صالحيــ َم هــذا المانــون لوزيــر خزانتــه لغــرض تطبيــق إســلوب تجميــد
األقــوال ،فضـ ًال عــن اتخــاذه خطــوات تتعلــق فــي قســألم غســيل األقــوال
وتحديــد الحريــات الشــخصيم بأســم األقــن الموقــي األقريكــي ،علــى أن
الهــدف الجوهــري الــذي يتضمنــه هــذا المانــون هــو تجميــد األرصــدة التــي
ُيشــك فيهــا أنهــا «تدعــم المؤسســات اإلرهابيــم» والتــي تعــود فــي األســاس
لشــركات أو أفــراد لهــا حســابات فــي بنــوك وقؤسســات قاليــم ســواء فــي
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داخــل الواليــات المتحــدة أم فــي فــروع لهــا فــي الخــارج( .)*93وعلــى
الرغــم قــن ان هــذا المانــون يعطــي للمتهــم الحــق فــي الدفــاع عــن شــرعيم
أقوالــه قضائيـ ًا ،إال ان ذلــك ســيتطلب وقتـ ًا طويـ ًال وأقـ ً
ـواال طائلــم ،فضـ ًال
عــن عــدم ضمــان آليــم ونتائــج التحميــق المضائــي المتوقعــم(.)94
وتشــكل دول قجلــس التعــاون الخليجــي جانبــ ًا قهمــ ًا قــن األقــوال
المجمــدة فــي قؤسســات قاليــم وقصــارف أقريكيــم ،وهــذه األقــوال فــي
قوضــع شــك وأشــتباه حــول قشــاركتها كأفــراد او شــركات فــي تمويــل
اإلرهــاب .)*(95إذ ان اســتثمار قثــل هــذا األســلوب ال ُيعــد قســالم اكاديميــم
او حالــم نظريــم ،انمــا ُيعــد وســيلم اجتهاديــم قــد فرضتهــا السياســم األقريكيم
بهــدف قصــادرة تلــك األقــوال ،فمــد أظهــرت بعــض المحاكمــات وثائــق
تثبــت ان هــذه األقــوال عبــارة عــن تبرعــات ألفــراد وجمعيــات خيريــم
قعتــرف بهــا قانونــ ًا ،فــي حيــن ُيظهــر المضــاء الفيدرالــي األقريكــي قــا
يثبــت العكــس بغيــم الوصــول الــى الغايــم قــن هــذا األســلوب .)97(96وهكذا
الحــال ســينعكس قثــل هــذا اإلســلوب علــى األقــوال والموجــودات التــي
تســتثمرها دول اخــرى داخــل الواليــات المتحــدة ،والســيما األســتثمارات
اليابانيــم والصينيــم وبعــض دول شــرق اســيا المصنعــم والتــي تمتلــك
الخدقــات الفنيــم والماهــرة(.)98
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الحرب على اليمﻦ ..التأرجح المزدوج
ترتبــط اليمــن بأهميــم كبيــرة فــي التفكيــر الخليجــي نظــر ًا للموقــع
الجيوبولتيكــي المجــاور للمملكــم العربيــم الســعوديم ،إذ تعــد الســعوديم
قوقــع اليمــن جــز ًء قهمـ ًا قــن أقنهــا الموقــي ،فضـ ًال عــن إدراك المملكــم أن
اليمــن هــو الخاصــرة الرخــوة ألقنهــا الموقــي ،فوجــود اليمــن المضطــرب
ســوف يكــون لــه تأثيــر فــي أقــن المملكــم الداخلــي ،والتــي تــرى فــي
تواجــد الحوثييــن تهديــد ًا أقنيـ ًا قحتمـ ًال علــى الســعوديم( .)99وهــذا قاجعل
الوضــع فــي اليمــن واحــدة قــن أولويــات األقــن الموقــي بالنســبم للمملكــم
العربيــم الســعوديم.
إتســم قوقــف المملكــم ،فــي بــادئ األقــر بمراقبــم الصــراع المتــأزم
علــى اقتــداد حدودهــا الجنوبيــم الغربيــم بملــق قتزايــد خاص ـ ًم بعــد أن قــام
الحوثيــون بتصعيــد قســارات العمــل العســكري قــع النظــام السياســي
اليمنــي ،فضــ ًال عــن التــآكل الســريع لمــدرة صنعــاء علــى قمارســم
الحكــم ،وتصاعــد وتيــرة نشــاط تنظيــم الماعــدة فــي جزيــرة العــرب قمــا
دفــع قجلــس التعــاون الخليجــي بميــادة الســعوديم إلــى التدخــل فــي األزقــم
ولذلــك عــدة أســباب يمكــن إجمــال أهمهــا باآلتــي(:)100
 -١أن المــوة والثمــم لــدى المتظاهريــن والمعتصميــن علــى اختــالف
قكوناتهــم كان قــن أجــل رحيــل علــي عبــد اهلل صالــح.
 -٢إن التظاهــرات التــي بــدأت فــي اليمــن هــي اســتمرار لثــورات
الشــعوب العربيــم فــي تونــس وقصــر وليبيــا كمــا تعــد حافــز ًا قهمـ ًا لشــعوب
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المنطمــم كلهــا وشــعوب الــدول المجــاورة وهــي دول قجلــس التعــاون
الخليجــي ،لذلــك فــأن الوصــول إلــى حلــول ســريعم إلنهائهــا تعــد قحاولــم
لوقــف التدفــق الثــوري وقنعهــا قــن األســتمرار إلــى الــدول المســتمرة
نســبي ًا.
 -٣إن طبيعــم اإلنفــالت األقنــي وتدهــور األوضــاع قنــذ بدايــم الثــورة
أدى إلــى زعزعــم األقــن فــي اليمــن ،وكان هنالــك قلــق شــديد قــن أن
يتعــدى الوضــع حــدود اليمــن إلــى الــدول المجــاورة إليــه (دول قجلــس
التعــاون الخليجــي) قمــا دفعــت إلــى تدخــل هــذه الــدول فــي األزقــم.
تدخلــت المملكــم العربيــم الســعوديم فعليـ ًا فــي اليمن عبر إنطــالق حملم
عســكريم اطلمــت عليهــا اســم «عاصفــم الحــزم» فــي اليمــن التــي بــدأت فــي
 ٢٦آذار  ٢٠١٥بمشــاركم خمــس دول قــن قجلــس التعــاون الخليجــي
هــي( :المملكــم العربيــم الســعوديم ،قطــر ،الكويــت ،اإلقــارات،
البحريــن) باســتثناء ســلطنم عمــان إلــى جانــب المغــرب والســودان واألردن
وقصــر فيمــا أعلنــت باكســتان عــن اســتعدادها للمشــاركم(.)101
إن الواليــات المتحــدة األقريكيــم تركــز فــي قوقفهــا قــن اليمــن وقنطمــم
الشــرق األوســط بشــكل عــام علــى أولويــات قكافحــم اإلرهــاب ،إذ تــرى
أن اليمــن تــؤدي دور ًا قهم ـ ًا فــي هــذا الجانــب عبــر إســتمرار التعــاون بيــن
الرئيــس هــادي والحكوقــات الغربيــم ،عــالو ًة علــى قجلــس التعــاون
الخليجــي ،وهــذا األقــر ســوف يســاعد اليمــن علــى تحميــق قســتوى أكبــر
قــن المصالحــم الوطنيــم والحــوار الوطنــي فــي هــذا الجانــب ،وفــي الوقــت
ذاتــه تــرى الواليــات المتحــدة إن إســتمرار الســعوديم وإيــران بخطــوات
قتناقضــم بشــأن اليمــن ســوف يملــص قــن فــرص نجــاح أي عمليــم تفاوضيم
تســتهدف تحميــق الحــوار بيــن األطــراف المتصارعــم( ،)102الســيما وأن
األدوار اإلقليميــم المتناقضــم تتصــل إلــى حــد كبيــر بالتوازنــات الدوليــم
وأدوار المــوى المعارضــم للواليــات المتحــدة األقريكيــم.
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إن قوقــف الواليــات المتحــدة األقريكيــم بشــأن اليمــن لــم يتضــح
بشــكل قباشــر رغــم رفضهــا للحــرب التــي تتبناهــا المملكــم العربيــم
الســعوديم ،إال أنهــا قازالــت تحتفــظ بعالقــات قمتــازة قعهــا قــد تتجــاوز
حــد التنســيق إلــى قســتوى الدعــم اللوجســتي قــن خــالل التأييــد الدولــي
وعــدم قعارضــم دورهــا العســكري فــي اليمــن ،إذ أن قوقفهــا قن الســعوديم
لــم يتغيــر إلــى حــد كبيــر ،فبعيــد ًا عــن التصريحــات الدبلوقاســيم الجافــم،
كانــت المســاعدات العســكريم األقريكيــم لعمليــم «عاصفــم الحــزم» أكثــر
حســم ًا ،إذ أســتعدت الواليــات المتحــدة لتزويــد طائــرات التحالــف
الســعودي بالوقــود فــي الجــو ،كمــا وعــد الرئيــس األقريكــي بــاراك
أوباقــا بتمديــم قســاعدات لوجســتيم واســتخباريم فــي العمليــات العســكريم
ولكــن تعهداتــه كانــت ناقصــم ،إذ وفــرت األقمــار األقريكيــم االســتخباريم
قعلوقــات عــن قيــدان المعركــم قــن دون تحديــد أهــداف ،والضغــط علــى
جماعــم الحوثــي للعــودة إلــى طاولــم المفاوضــات بالســالح ولكــن عــدم
المضــاء عليهــم(.)103
إن طبيعــم اإلنتمائيــم التــي تتعاقــل بهــا الواليــات المتحــدة األقريكيــم قــع
المضايــا التــي تتصــل بالســعوديم قــن جهــم والوضــع فــي الشــرق األوســط
تعكــس طبيعــم الــدور الــذي تؤديــه قراكــز التفكيــر و االبحــاث ،واللوبيــات
لصالــح المملكــم العربيــم الســعوديم ،وتعكــس الترتيبــات اإلقليميــم
التــي تتبناهــا الواليــات المتحــدة األقريكيــم فــي قنطمــم الشــرق األوســط
وكذلــك أنمــوذج الموازنــم اإلقليميــم قــن خــالل التدخــل وقســاوقم المــوى
اإلقليميــم لفــرض قصالحهــا اإلســتراتيجيم ،حيــث التأكيــدات المســتمرة
التــي تطلمهــا دول قجلــس التعــاون الخليجــي علــى دور الواليــات
المتحــدة األقريكيــم فــي الترتيبــات األقنيــم وكذلــك إدراج اليمــن ضمــن
هــذه الترتيبــات باعتبارهــا قكونـ ًا قهمـ ًا فــي الصياغــات اإلســتراتيجيم تؤقــن
هــذه المكانــم والــدور بالنســبم إلــى الواليــات المتحــدة األقريكيــم (.)104
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كان قخططــو إســتراتيجيم األقــن الموقــي يراقبــون عــن كثــب هــذه
التحــوالت فــي اليمــن خصوصـ ًا وإدراك البعــض قنهــم أهميــم نظــام «علــي
صالــح» األقنــي الــذي يســاهم فــي تعزيــز االســتمرار فــي اليمــن وقحيطهــا
اإلقليمــي ولكــن بعــد أن وصلــت خيــارات اليمــن إلــى نمطــم الالعــودة
قاقــت الواليــات المتحــدة األقريكيــم بتبنــي خيــارات بالتعــاون قــع قجلــس
التعــاون الخليجــي وكانــت خطــوة التوقيــع علــى االتفاقيــم جانبـ ًا قهمـ ًا قــن
طمأنــم الواليــات المتحــدة بشــأن االســتمرار فــي اليمــن وهــذا قــا يكشــف
عــن دور العربيــم الســعوديم فــي الترتيبــات االقليميــم عمــب الحــركات
االحتجاجيــم واالنتفاضــات العربيــم(.)105
وفيمــا يخــص حــرب اليمــن وتأثيرهــا فــي تلــك العالقــات يمــول
ســايمون هندرســون قديــر برناقــج الخليــج فــي قعهــد واشــنطن فــي شــهادة
لــه أقــام لجنــم الشــؤون الخارجيــم فــي قجلــس النــواب األقريكــي« :إن
التحــدي الرئيــس فــي العالقــم بيــن الواليــات المتحــدة والمملكــم العربيــم
الســعوديم يتمثــل فــي قجــال قكافحــم اإلرهــاب بوجــود نمــاط اختــالف
حــول التركيــز والتوجــه أكثــر قــن أي وقــت قضــى ،قمــا قــد ينطبــق حتــى
علــى الحلفــاء الممربيــن».106
غيــر أن الواليــات المتحــدة تعتمــد أن العمــل العســكري بميــادة
الســعوديم ،قــد أســيء فهمــه ولــن يفضــي إلــى أي نتيجــم إيجابيــم ،فمــد
بالغــت الســعوديم بــدور إيــران فــي دعــم الحوثييــن ،فض ـ ًال عــن ذلــك،
تتمثــل وجهــم نظــر الواليــات المتحــدة ،بأنــه عوضــ ًا عــن التوجــه نحــو
تهدئــم األوضــاع المتوتــرة بيــن ايــران والســعوديم ،يبــرز خطــر التصعيــد،
وإلــى جانــب قعارضــم الواليــات المتحــدة األقريكيــم إلســتراتيجيم الحــرب
فــي اليمــن ،تؤكــد وزارة الخارجيــم االقريكيــم فــي قعظــم المؤتمــرات
المعمــودة فــي اليمــن بــأن جماعــم الحوثييــن ليســت جماعــم إرهابيــم ،إذ
أكــد «جاســتين ســايبيريل» قنســق قكافحــم اإلرهــاب فــي وزارة الخارجيــم
األقريكيــم« :الواليــات المتحــدة ال تعتبــر الحوثييــن قنظمــم إرهابيــم،
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وإنمــا يعــدون طرفــ ًا فــي النــزاع وجهــم فــي المفاوضــات التــي تهــدف
لتســويم هــذا النــزاع» ،قــع ذلــك ،أكــد ســايبيريل قلــق الواليــات المتحــدة
إزاء تأييــد إيــران للحوثييــن ،قشــيرا ،قــع ذلــك ،إلــى أن بلــده ال تعتبــر هــذا
التأييــد دعمــا لنشــاط إرهابــي(.)107
إن رؤيــم الواليــات المتحــدة للصــراع فــي اليمــن بأنــه ذو أبعــاد
قتناقضــم بســبب تبايــن المصالــح بيــن أبــرز أطــراف الصــراع اإلقليمــي
خاصــم الجمهوريــم االســالقيم االيرانيــم والمملكــم العربيــم الســعوديم،
فإســتراتيجيم الحــرب فــي اليمــن لــم تــؤ ِد إلــى نتائــج قلموســم ،بــل جــاءت
بنتائــج ســلبيم خاص ـ ًم بعــد تشــتت قواقــف أهــم الــدول فــي هــذا التحالــف
(قصــر واألقــارات) عــن الموقــف األول لهــا أيــام الحــرب ،فالتــردد
اإلقاراتــي كان لــه أثـ ٌـر قهـ ٌـم فــي دعــم شــرعيم الخليــج للحــرب ،األقــر
الــذي أجبــر المــادة فــي المملكــم إلــى قراجعــم خطواتهــم اإلســتراتيجيم
بشــأن التعاقــل قــع الحــرب ضــد الحوثييــن كذلــك الكــوارث اإلنســانيم فــي
اليمــن ،اضافــم إلــى الخســائر الماليــم الســعوديم(.)108
وعلــى الرغــم قــن عــدم وجــود قنــوات واضحــم لدعــم الواليــات
المتحــدة األقريكيــم وحلفائهــا للمملكــم العربيــم الســعوديم فــي حــرب
اليمــن إال أن قؤشــرات قهمــم تتعلــق بالتســليح كان فيهــا تأثيــر كبيــر للوبــي
الســعودي وقراكــز التفكيــر فــي هــذا الجانــب ،فمــد وافمــت وزارة الدفــاع
األقريكيــم فــي تمــوز  2015علــى صفمــات بيــع أســلحم للســعوديم ،كان
إحداهــا بميمــم  5.4قليــار دوالر لبيــع انظمــم باتريــوت للدفــاع الجــوي
وأخــرى بميمــم  500قليــون دوالر لبيــع أكثــر قــن قليــون طلمــم ذخيــرة
وقنابــل يدويــم وقعــدات أخــرى للجيــش الســعودي ،وباإلســتناد إلــى
قراجعــم الكونغــرس األقريكــي ،باعــت الواليــات المتحــدة فــي المــدة بيــن
أيــار وأيلــول 2017م ،أســلحم للمملكــم بميمــم  7.8قليــار دوالر ،وفــي
تشــرين األول ،وافمــت الواليــات المتحــدة علــى بيــع  4ســفن حربيــم قــن
انتــاج «شــركم لوكهيــد» للســعوديم بميمــم  11.25قليار دوالر ،وفي تشــرين
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الثانــي ،وقعــت الواليــات المتحــدة علــى صفمــم بيــع أســلحم للســعوديم
بميمــم  1.29قليــار دوالر تشــمل أكثــر قــن  10آالف قطعــم ذخيــرة أرض-
جــو ،قنهــا قنابــل قوجهــم بالليــزر ،و»قنابــل خارقــم للحصــون» ،وقنابــل
قــن طــراز «م ك  )MK84( »84ذات االســتخدام العــام ،واســتخدقت
الســعوديم كل هــذه األنــواع فــي اليمــن(.)109
ووفمــ ًا لمؤسســات بحثيــم قختلفــم فــإن الواليــات المتحــدة كانــت
قــد قدقــت تماريــر قســتمرة حــول حــرب اليمــن والوضــع العســكري،
وعلــى الرغــم قــن تأكيــد الكونغــرس علــى أن قــرار الحــرب فــي اليمــن،
(أداة حــادة) يمكــن أن تلحــق أضــرار ًا جانبيــم بالغــم علــى قجموعــم قــن
المصالــح الموقيــم األقريكيــم فــي الشــرق األوســط ،حيــث لــن يتــم قعاقبــم
المملكــم وحســب ،بــل حكوقــات اليمــن ،واإلقــارات العربيــم المتحــدة،
ودول أخــرى تماتــل ضــد الحوثييــن فــي االئتــالف الــذي تمــوده الســعوديم؛
ولكــن فــي الممابــل ،تــرى الواليــات المتحــدة األقريكيــم أن إنهــاء دعمهــا
للتحالــف الــذي تمــوده الســعوديم ،يعــد دعمــا إليــران ،األقــر الــذي قــد
يمثــل تهديــد ًا دائم ـ ًا لالســتمرار واألقــن اإلقليمييــن ،وقــن ثـ ّـم يتعــارض
ذلــك بشــكل قباشــر قــع المصالــح األقريكيــم( ،)110كذلــك فإســتمرار
الدعــم األقريكــي ال يمتصــر علــى المصالــح فمــط ،وانمــا خضــوع األدارة
األقريكيــم ،األقــر قــن شــأنه أن يبيــن قــدى تأثيــر قراكــز التفكيــر قــن
خــالل التماريــر وتمديــرات الموقــف التــي تمــدم إلــى المؤسســات الرســميم
فــي الواليــات المتحــدة االقريكيــم واإلســتجابم المحتملــم علــى الرغــم قــن
تعميــدات المواقــف وســوء التمديــر التــي المرافمــم للسياســات التــي تمــوم
بهــا المملكــم فــي قنطمــم الشــرق األوســط(.)111
إن تعزيــز دور قراكــز التفكيــر واألبحــاث فــي تغييــر قناعــات
المؤسســات الرســميم وقراكــز صنــع المــرار فــي الواليــات المتحــدة
األقريكيــم بشــأن براقــج الدعــم والتســليح للمملكــم هــو جــزء قــن ترتيبــات
اللوبــي الســعودي والتنســيمات المســتمرة قــع شــركات العالقــات العاقــم،
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إذ تســهم فــي قعالجــم الثغــرات ونمــص المعلوقــات ولــو بشــكل جزئــي،
وتعــزز قــن الضغــوط الســعوديم والخليجيــم بشــكل يتناســب قــع قاتتطلبــه
المرحلــم قــن سياســات فــي هــذا المجــال.
ووفمــ ًا لذلــك فمــد أســهمت الدراســات الممدقــم قــن قبــل «قعهــد
واشــنطن لسياســات الشــرق األدنــى» بشــأن تناقــي قــوة الحوثييــن بإعــادة
تمييــم وضــع المملكــم العربيــم الســعوديم قــن الناحيــم العســكريم قــن
أجــل عــدم الســماح للحوثييــن بتحميــق اإلنتصــار العســكري لمــا فيــه قــن
تداعيــات علــى المصالــح األقريكيــم في قنطمــم الخليــج لصالح إيــران(.)112
ايض ـ ًا نجــح اللوبــي الســعودي فــي التأثيــر فــي عــدم اصــدار اي قــرار
او قانــون يجبــر الســعوديم انهــاء حملتهــا العســكريم فــي اليمــن ،وتــم
اســتمبال ولــي العهــد قحمــد بــن ســلمان ،اسـ ً
ـتمباال قبهــر ًا ،وهــذا قــا يدلــل
علــى نجــاح آلــم التأثيــر الســعودي وتشــكيلها سياســم ناجحــم وتنظيمهــا
لمفاهيــم قطابمــم لمــا تريــد فــي اقريــكا ،وذلــك عبــر ضــخ هائــل لمالييــن
الــدوالرات قــن خــالل شــركات عالقــات عاقــم وشــركات قانونيــم وقراكــز
تفكيــر ،فضـ ًال عــن صفمــات أســلحم كبيــرة تــم توقيعهــا قنــذ انشــاء العالقــم
الســتراتيجيم بيــن البلديــن(.)113
لكــن علــى الرغــم قــن النجــاح الــذي حممتــه آلــم التاثيــر الســعوديم
فــي قواجهــم قشــروع انهــاء الحــرب فــي اليمــن ،اال انهــا واجهــت اقتحانـ ًا
عســير ًا اثــر قضيتييــن ،فاألولى(قانــون جاســتا) ،والثانيم(قمتــل الصحفــي
جمــال خاشــمجي عــام 2018م) ،والــذي اعتــرف المســؤولون الســعوديون
بــه ،بعــد نفيــه بشــكل قتكــرر .وعلــى الرغــم قــن زيــارة كبــار المســؤولين
الســعوديين فــي قمدقتهــم أحمــد عســيري؛ نائــب رئيــس جهــاز المخابرات
إلــى اقريــكا لتغييــر قناعــات الصحافييــن وصانعــي الــرأي و قراكــز التفكيــر
واألبحــاث (.)114
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قانون جاستا والقوة الحقيقية المخفية
إن واحــدة قــن قضايــا تأثيــر اللوبــي الســعودي فــي الواليــات المتحــدة
األقريكيــم هــو الجانــب الــذي يتصــل بمانــون جاســتا والــذي عــادة قايحــرج
اإلدارة األقريكيــم بســبب السياســات التــي تتبناهــا المملكــم أو التــي تمــوم
بهــا فــي تعاقلهــا قــع قضايــا البيئــم الخارجيــم ،وعلــى الرغــم قــن أن
المملكــم العربيــم الســعوديم تعمــل بشــكل قســتمر قــن أجــل تجــاوز هــذا
المانــون ،إال أنــه يبمــى قرتهن ـ ًا بمــدرة اللوبــي الســعودي وتأثيــر شــركات
اإلعــالم والعالقــات العاقــم فــي هــذا المجــال.
فمنــذ عــام 2001م والمملكــم لديهــا إســتثمارات كبيــرة فــي الواليــات
المتحــدة خصوصــ ًا فــي قطــاع الصناعــات العســكريم ونظــام البنــوك،
تتجــاوز االف المليــارات قــن الــدوالرات باالضافــم الــى كونهــا تعــد
قصــدر قهــم لشــركات الســالح االقريكــي قمــا يمنحهــا دور ًا قهمــ ًا قــن
حيــث نطــاق التأثيــر فــي هــذا الجانــب(.)115
وترتبــط حيثيــات قانــون جاســتا حينمــا فرضــت الســلطات األقريكيــم
فــي  28صفحــم قــن تمريــر تحميــق ســري حــول احــداث  11أيلــول
2001م ،لمماضــاة الحكوقــات األجنبيــم فــي الهجمــات ،وعلــى الرغــم
قــن أن الواليــات المتحــدة اتهمــت  15ســعودي ًا قــن أصــل  19قتهمـ ًا نفــذوا
الهجمــات ،لكــن لــم يســبق توجيــه أي اتهــام للحكوقــم الســعوديم ،وقــد
خلصــت اللجنــم التابعــم للكونغــرس األقريكــي إلــى اســتبعاد «تــورط
كبــار المســؤولين الســعوديين ،أو جهــات حكوقيــم ســعوديم فــي تمويــل
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الماعــدة» ،لكــن جملتهــا هــذه فتحــت قجــال التخمينــات أقــام إقكانيــم
«تــورط قســؤولين ســعوديين قــن قســتويات أدنــى بالهجمــات» إذ أشــار
أعضــاء اللجنــم تحــت كلمــم كبــار المســؤولين بعالقــم تحديــد تؤكــد تلــك
االحتماليــم ،وقــع أن المانــون لــم يشــر بشــكل صريــح إلى أحــداث الحادي
عشــر قــن أيلــول وتــم تمريــره فــي عــام 2016م إال أنــه يســمح ضمنيــ ًا
بإجــراء دعــاوى قضائيــم ضــد المملكــم قــن قبــل الضحايــا وأســرهم(.)116

قــن ناحيــم اإلطــار المانونــي ســبب المانــون توتــر ًا كبيــر ًا فــي العالقــات
االقريكيــم -الســعوديم ،حتــى قبــل تمريــره ،فحينئــذ هــددت الســعوديم
بخفــض حجــم اســتثماراتها فــي الواليــات المتحــدة ،وأفــاد عضــو لجنــم
الشــؤون المضائيــم فــي قجلــس الشــيوخ الســناتور جــون كورنيــن أن
الســعوديم دفعــت أقـ ً
ـواال طائلــم عبــر جماعــات الضغــط والعالقــات العاقــم
األقريكيــم لمنــع صــدور المانــون ،قــن جهتها كانــت اإلقارات قــد هددت،
وبدفــع قــن المملكــم العربيــم الســعوديم وتأثيرهــا بأنهــا قــد تســحب التعــاون
األقنــي قــع الواليــات المتحــدة فــي حــال المصادقــم علــى قانــون جاســتا،
و وفمــ ًا لرســائل إلكترونيــم اطلعــت عليهــا «ديلــي تلغــراف» قــام الســفير
اإلقاراتــي لــدى الواليــات المتحــدة بتحذيــر أعضــاء فــي الكونغــرس فــي
لمــاءات خاصــم قــن أن الــدول التــي ســتواجه قضايــا قانونيــم قــد تكــون أقــل
اســتعداد ًا للمشــاركم فــي المعلوقــات الحيويــم واالســتخباراتيم ،نفــس
الرســائل كشــفت حســب نفــس المصــدر التعــاون الســعودي اإلقاراتــي
للضغــط علــى المشــرعين األقريكييــن لعــدم تمريــر جاســتا(.)117
وفــي الواقــع ،تتعــرض أســس التحالــف األقيركــي  -الســعودي قنــذ
هجمــات الحــادي عشــر قــن أيلــول 2001م إلــى إختبــارات كثيــرة ،إذ
يبــدو ّأن قانــون «جاســتا» قــد أســس قرحلــ ًم جديــد ًة فــي العالقــات بيــن
الطرفيــن ،تمــوم علــى أســاس تراجــع قكانــم المملكــم العربيــم الســعوديم
وأهميتهــا فــي المماربــم األقيركيــم الجديــدة التــي دفــع بهــا الرئيــس بــاراك
ثــمّ ،
فــإن قانــون
أوباقــا نفســه خــالل ســنوات رئاســته الثمانيــم ،وقــن ّ
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«جاســتا» أصبــح عنوان ـ ًا لواقــع جديــد أخــذ فــي التشـ ّـكل قنــذ صــدوره،
ً
ودليــال آخــر علــى افتــراق أوســع فــي األجنــدة والمصالــح اإلقليميــم
بيــن الطرفيــن ،وهــو قــا يهــدد بمزيــد قــن التوتــر فــي العالقــات الثنائيــم،
فضـ ًـال عــن اإلضــرار بالتعــاون الوثيــق بينهمــا حــول حزق ـ ٍم قــن المضايــا
خصوصــا فــي المجــاالت االقتصاديــم والنفطيــم
والتحديــات المشــتركم،
ً
واألقنيــم والعســكريم ،وهــذا قاتبنــاه الكثيــر قــن المختصيــن فــي العالقــات
األقريكيــم الســعوديم خاصـ ًم قــع تراجــع العالقــات الثنائيــم بينهمــا فــي إدارة
الرئيــس بــاراك أوباقــا(.)118
إن قكانــم العربيــم الســعوديم التــي تراجعــت إلــى حــد قــا فــي أثنــاء إدارة
الرئيــس بــاراك أوباقــا بســبب إتســاع األدوار التــي قاقــت بهــا قطــر كان لــه
تأثيــر كبيــر فــي العالقــات األقريكيــم الســعوديم ،وهــي تــكاد تمتــرب قــن
كونهــا نــوع قــن التفاعــل غيــر المنســجم بســبب تأثيــرات قانــون جاســتا
علــى العالقــات بيــن البلديــن وعلــى قوقــف اإلدارة األقريكيــم بشــكل
خــاص تجــاه الــرأي العــام االقريكــي ،األقــر الــذي أســهم فــي تجميــد
بعــض العالقــات الثنائيــم بينهمــا رغــم األدوار التــي قاقــت بهــا شــركات
العالقــات العاقــم واللوبيــات وقراكــز التفكيــر بشــكل خــاص قــن أجــل
تمليــص تأثيــر تداعيــات هــذا المانــون علــى قســتمبل العالقــات الثنائيــم،
باالضافــم الــى أن تركيــز إســتراتيجيم الرئيــس بــاراك أوباقــا علــى قنطمــم
المحيــط الهــادئ أســهم فــي تعديــل الكثيــر قــن اإللتزاقــات األقريكيــم
تجــاه قنطمــم الخليــج والشــرق األوســط بشــكل عــام(.)119
وعلــى الرغــم قــن الصعوبــات التــي واجهــت المملكــم فــي التعاقــل قــع
قانــون جاســتا إال أن طبيعــم الــدور الــذي أدتــه اللوبيــات الســعوديم انعكــس
ايجاب ـ ًا فــي التماريــر الممدقــم قــن وكالــم التنميــم الدوليــم األقريكيــم إلــى
البيــت األبيــض و وزارة الخارجيــم قــا جعلهــا تحظــى بأهميــم كبيــرة فــي
هــذا الجانــب ،فالتماريــر كانــت تركــز علــى الــدور الســعودي فــي قجــاالت
عديــدة أهمهــا(:)120
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إن الــدور الســعودي قهــم بالنســبم للواليــات المتحــدة األقريكيــم
بإعتبــاره يســهم فــي تمويــم التعــاون والتــوازن اإلقليمــي.
إن أســاس التعــاون والحــوار فــي الشــرق األوســط وفمــ ًا للتصــور
االقريكــي هــو شــرق أوســطي وليــس عربــي قمــا يعطــي للمملكــم دور ًا
قهمـ ًا فــي الحــوارات قــع المــوى اإلقليميــم األخــرى غيــر العربيــم كالحالــم
قــع تركيــا وايــران.
إن تأثيــر قثــل هــذه المعطيــات الخاصــم بالتصــور األقريكــي تمنــح
الســعوديم دور ًا قهم ـ ًا فــي اإلســتراتيجيم األقريكيــم إلــى جانــب قاتمتلكــه
المملكــم قــن قموقــات أخــرى على صلــم وثيمــم بالعالقم قــع قراكــز التفكير
و شــركات العالقــات والمجمــع الصناعــي العســكري الــذي يســهم بشــكل
كبيــر فــي زيــادة هــذه المكانــم وتعميمهــا علــى المســتوى اإلســتراتيجي ،إذ
أنــه و وفم ـ ًا لكثيــر قــن الدراســات والتماريــر فــإن المملكــم إســتطاعت أن
تؤثــر فــي تمليــص تداعيــات «قانــون جاســتا» عــن طريــق الصفمــات الكبيــرة
التــي تــم إبراقهــا قــع شــركات قهمــم فــي الواليــات المتحــدة كان أبرزهــا
تعهــد المملكــم بشــراء طائــرات وقعــدات عســكريم أقريكيــم بمليــارات
الــدوالرات ،فضــ ًال عــن إلتزاقــات أخــرى تتعلــق بحمــوق قواطنيــن
أقريكييــن(.)121
وباإلتجــاه ذاتــه كان لمؤتمــرات الممــم الثــالث التــي عمــدت قــع
الــدول الخليجيــم علــى نحــو خــاص تأكيــد علــى أهميــم عــزل الجمهوريــم
االســالقيم االيرانيــم إقليميــ ًا عــن طريــق تمييــد حــدود قوتهــا المتناقيــم
قمابــل قــوة المملكــم العربيــم الســعوديم التــي بــدأت تتراجــع بســبب
تكاليــف اإلنغمــاس فــي أزقــات المنطمــم خصوص ـ ًا الحــرب فــي اليمــن،
وعليــه فــان واحــدة قــن نتائــج اإلجتماعــات المباشــرة هــو قحاولــم تمييــد
ســلوك قطــر الخارجــي المندفــع تجــاه إيــران وتركيــا بشــكل يؤثــر علــى
األقــن الخليجــي.
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تبــدو الخيــارات الســعوديم فــي قجــال الضغــط علــى الواليــات المتحدة
األقريكيــم بشــأن قانــون جاســتا قعمــدة إلــى حــد كبيــر ،فالمملكــم تمتلــك
إحتياطــات نمديــم تتجــاوز  560قليــار دوالر وإســتثمارات كبيــرة تتجــاوز
 96.5قليــار دوالر علــى شــكل ســندات خزينيــم إال أن جميــع ذلــك قــد
اليمكنهــا قــن التهديــد بهــا بســبب إلتزاقــات أقنيــم تتجــاوز قانــون جاســتا
أساس ـ ًا ،وقــع ذلــك فهــي تبمــى ورقــم قمكــن الضغــط قــن خاللهــا علــى
شــركات العالقــات العاقــم واللوبيــات قــن أجــل التأثيــر فــي المــرارات
اإلســتراتيجيم األقريكيــم التــي تتصــل بوضــع المملكــم علــى المســتوى
اإلقليمــي أو الدولــي(.)122
إن إدارة المملكــم العربيــم الســعوديم لمانــون جاســتا والتعاقــل قــع
الضغــوط الكبيــرة التــي حــاول فرضهــا الكونغــرس األقريكــي علــى اإلدارة
األقريكيــم تبيــن قســتوى تأثيــر اللوبــي الســعودي فــي الواليــات المتحــدة
االقريكيــم ،عبــر قراكــز التفكيــر وصانعــي السياســم ،وإقكانيــم تأثيــره فــي
المــرارات الموجهــه تجاههــا وهــذا قــن شــأنه أن يجعلهــا ذات تأثيــر أكبــر
فــي قضايــا ذات قســتوى تشــريعي وسياســي أكبــر فــي الواليــات المتحــدة
األقريكيــم.
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مقتل جمال خاشقجي:
مﻦ القنصلية الى رفع سرية التقرير
شــكل قمتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــمجي ،فــي المنصليــم
الســعوديم فــي اســطنبول ،فــي  2تشــرين االول 2018م واحــدة قــن المضايا
المؤثــرة فــي قكانــم المملكــم العربيــم الســعوديم فــي السياســم األقريكيــم،
علــى الرغــم قــن التبايــن الــذي إتســمت بــه المواقــف قــن هــذه الحادثــم
وخال ًفــا لموقــف الرئيــس دونالــد تراقــب ،تبنى قجلــس الشــيوخ باإلجماع
 فــي خطــوة نــادرة انضــم فيهــا أعضــاء قجلــس الشــيوخ الجمهوريــون إلــىالديممراطييــن  -قــرار ًا ُيلمــي المســؤوليم كاقلـ ًم علــى ولــي العهد الســعودي
االقيــر قحمــد بــن ســلمان فــي جريمــم المتــل ،وعلــى اثــر ذلــك ،أقــر
قجلــس الشــيوخ قشــروع قانــون ينــص علــى وجــوب توقــف الواليــات
المتحــدة قــن دعمهــا العســكري واللوجســتي للمملكــم فــي ســياق حملتهــا
العســكريم فــي اليمــن (.)123
وبعــد االنتخابــات النصفيــم 7 ،تشــرين الثانــي عــام  ،2018فــاز
الحــزب الديموقراطــي بأغلبيــم قجلــس النــواب بينمــا احتفــظ الحــزب
الجمهــوري ،حــزب الرئيــس تراقــب ،بأغلبيتــه فــي قجلــس الشــيوخ،
اندفــع الديموقراطيــون فــي قجلســي الشــيوخ والنــواب الــى الضغــط علــى
الرئيــس األقريكــي لفــرض عموبــات علــى المملكــم العربيــم الســعوديم،
وعلــى ولــي العهــد االقيــر قحمــد بــن ســلمان ،قــع حمــالت قســتمرة
لمواجهــم عواقــب قمتــل جمــال خاشــمجي ،بلغــت إلــى حــد المطالبــم
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بطــرد الســفير الســعودي قــن الواليــات المتحــدة بعــد أن اعترفــت المملكــم
رســمي ًا بممتــل خاشــمجي داخــل قنصليتهــا فــي إســطنبول فــي  2تشــرين
األول2018م ،علــى يــد فريــق قــن خمســم عشــر شــخصا يرتبــط بعضهــم
بشــكل قباشــر باالســتخبارات الســعوديم والحــرس الملكــي والدائــرة
المحيطــم بولــي العهــد ،قثــل ســعود المحطانــي المستشــار فــي الديــوان
الملكــي بدرجــم وزيــر(.)124
وحــاول الكونغــرس األقريكــي تكثيــف جهــوده بالضغــط علــى إدارة
الرئيــس دونالــد تراقــب ،إذ قــام الرئيــس الســابق لـــ «لجنــم العالقــات
الخارجيــم» فــي قجلــس الشــيوخ األقريكــي بــوب كوركــر (جمهــوري
قــن واليــم تينيســي) والعضــو األقــدم عــن حــزب األقليــم بــوب قينينديــز
(ديممراطــي قــن واليــم نيــو جرســي) بتوجيــه رســالم إلــى الرئيــس تراقــب،
اقتبســا فيهــا «قانــون قاغنيتســكي الدولــي للمحاســبم علــى انتهــاكات حموق
اإلنســان فــي العالــم» .ويطلــب هــذا المانــون قــن الرئيــس األقريكــي أن
يمــرر ،بنــا ًء علــى طلـ ٍ
ـب قــن الحزبيــن الجمهــوري والديممراطــي ،قــا إذا
كان شــخص أجنبــي قسـ ً
ـؤوال عــن قتــل أو تعذيــب شـ ٍ
ـخص يمــارس حريــم
التعبيــر أو عــن ارتــكاب أي انتهــاك فــادح لحمــوق اإلنســان بحــق هــذا
الشــخص خــارج إطــار المضــاء واختصــاص المحاكــم ،وكذلــك يعطــي
هــذا المانــون قهلــم للرئيــس األقريكــي أقدهــا  120يوق ـ ًا إلصــدار قــراره،
ويجيــز فــرض عموبــات علــى أي أشــخاص يعدهــم الرئيــس قســؤولين عــن
الجريمــم المرتكبــم ،ولكنــه ال يتطلــب فــرض قثــل هــذه العموبــات ،وحيــن
و ّقــع الرئيــس أوباقــا علــى «قانــون قاغنيتســكي الدولــي» أعــرب عــن قلمــه
قــن احتمــال حــدوث تجــاوزات فــي الكونغــرس ،قشــير ًا الــى حمــه بـــ
«رفــض التصــرف بنــا ًء علــى هــذه الطلبــات عنــد االقتضــاء»(.)125
أن الصفمــات المرتبطــم بشــراء األســلحم والــدور الــذي أدتــه هــذه
الشــركات قــن تأثيــر فــي إدارة الرئيــس دونالــد تراقــب أســهمت فــي عــدم
اإلكتــراث لهــذه الحمــالت بســبب طبيعــم قصالــح الشــراكم والتهديــدات
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الثنائيــم فــي هــذا الجانــب( .)126فــإن هــذه الضغــوط التــي تشــكلت،
والــرأي العــام العالمــي ،اال أن تأثيــر شــركات الســالح والمجمــع الصناعي
العســكري قــد أســهما بتغييــر الكثيــر قــن المواقــف والضغــط علــى اإلدارة
االقريكيــم لعــدم إصــدار قــرار ســلبي يخــص العربيــم الســعوديم وولــي
العهــد االقيــر قحمــد بــن ســلمان ،وفمـ ًا إلعتبــارات كثيــرة تتعلــق بالعمــود
المبرقــم للتســليح قــع الســعوديم(.)127
قــن خــالل قــا ســبق فــإن الكثيــر قــن المتغيــرات تســهم فــي التأثيــر فــي
الموقــف األقريكــي علــى الرغــم قــن الضغــوط التــي صاحبــت حادثــم
قمتــل خاشــمجي ،فهــي وفمـ ًا للعديــد قــن التماريــر والدراســات تعــد حادثم
إختبــار قهمــم للعالقــات الثنائيــم بيــن الواليــات المتحــدة و والمملكــم
العربيــم الســعوديم وهــي فــي الوقــت ذاتــه تعــد تعبيــر ًا قالئمـ ًا لتمييــم حجــم
تأثيــر اللوبــي الســعودي فــي الواليــات المتحــدة األقريكيــم ،فمــن المؤكــد
أن الكثيــر قــن الحســابات المنطميــم علــى المســتوى اإلســتراتيجي  -والتــي
تخلــق قراكــز التفكيــر اغلبهــا -تمنــع الواليــات المتحــدة األقريكيــم قــن
تمليــل إلتزاقاتهــا قــع العربيــم الســعوديم أو قهاجمتهــا بســبب حادثــم
قمتــل خاشــمجي ،فالضغــوط التــي تدفــع بهــا الواليــات المتحــدة تجــاه
الجمهوريــم االســالقيم اإليرانيــم تســتوجب تمويــم المحــاور المعارضــم
لسياســتها فــي المنطمــم وفــي قمدقتهــم الســعوديم قــن أجــل التأثيــر فــي
المكانــم اإلقليميــم إليــران.
وقــع جميــع ذلــك فــإن االنمســام فــي صفــوف الكونغــرس قنعــه قــن
إرغــام اإلدارة األقريكيــم علــى اتخــاذ إجــراءات قحــددة أو إحــداث تغييــر
أساســي فــي التــزام الرئيــس تراقــب بتوطيــد الشــراكم قــع الســعوديم ،ولكن
اســتمرار الجلســات والتحميمــات وقشــاريع الموانيــن والتعليمــات العلنيــم
التــي تركــز علــى الســعوديم قــد اضعــف هــذه العالقــم و دفــع األخيــرة إلــى
تعزيــز روابطهــا قــع الــدول التــي تعــارض المصالــح األقريكيــم(.)128
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إن طبيعــم قضيــم خاشــمجي تبيــن قســتوى التأثيــر وحجــم النفــوذ الــذي
تمتلكــه المملكــم العربيمالســعوديم فــي قراكــز صنــع المــرار داخــل الواليات
المتحــدة األقريكيــم والــدور الــذي يؤديــه اللوبــي الســعودي وقراكــز
التفكيــر واالبحــاث التــي تتعــاون قعهــا المملكــم في إيجــاد خيــارات جديدة
يمكــن أن تغيــر أو تؤثــر فــي المــرارات التــي تتخذهــا اإلدارة األقريكيــم
حيــال المضايــا التــي تشــترك بهــا قــع المملكــم كالحالــم قــع قضيــم قمتــل
خاشــمجي وكيــف أســهم اللوبــي الســعودي فــي تغييــر المنــوات التــي علــى
صلــم وثيمــم بالمــرارات التــي كان قــن الممكــن أن تتخــذ ضدهــا قــن قبــل
اإلدارة األقريكيــم.
ايضــ ًا ،حــول تأثيــر جماعــات الضغــط فــي الواليــات المتحــدة
المدعوقــم قاليــ ًا قــن قبــل المملكــم العربيــم الســعوديم ،ففــي هــذا
الخصــوص  -وتحضيــر ًا لزيــارة ولــي العهــد الســعودي الــى الواليــات
المتحــدة فــي آذار 2018م ،وبعــد أربعــم أشــهر قــن اســتالقه واليــم العهــد
 دعــا الســفير الســعودي الــى قمــر الســفارة فــي اقريــكا قجموعــم قــناللوبيــات المؤثــرة فــي صنــع المــرار الخارجــي األقريكــي ،قن اجــل ترتيب
جــدول اعمــال قنظــم وقنتــج ،خصوصــ ًا وان الزيــارة تأتــي فــي خضــم
جــدل عالمــي كبيــر ضــد سياســم بــن ســلمان لوجــود قضيتيــن كبيرتيــن،
ســيناقش الكونغــرس اوالهمــا :الحملــم الســعوديم العســكريم فــي اليمــن
وتبعاتهــا علــى الشــعب اليمنــي والتــي وصفتهــا االقــم المتحــدة بـــ «أســوأ
كارثــم إنســانيم فــي العالــم»( ،)129والثانيــم :قمتــل الصحفــي الســعودي
جمــال خاشــمجي فــي المنصليــم الســعوديم فــي قدينــم اســطنبول التركيــم،
وكان قــن اهــم المدعويــن نــورم كولمــان؛ الســيناتور الســابق ،وقــارك
القبكيــن المستشــار المخضــرم ،و الفريــد قوتــور ،المخطــط الســتراتيجي
الشــهير(.)130
ان طبيعــم اللمــاءات والحــوارات التــي أجريــت فــي الواليــات المتحــدة
األقريكيــم تبيــن قــدى تأثيــر اللوبــي الســعودي فــي الواليــات المتحــدة
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األقريكيــم خاصــم قايتعلــق بتحســين صــورة المملكــم فــي تصــور الرئيــس
تراقــب وقــن ثــم لمــاء كوشــنر بولــي العهــد الســعودي ،وعلــى الرغــم قــن
قحاولــم بعــض أفــراد األســرة المالكــم فــي الســعوديم  -وقــن بينهــم األقيــر
قحمــد بــن نايــف  -ألجــل إضعــاف فــرص قحمــد بــن ســلمان قــن التأثيــر
فــي إدارة الرئيــس دونالــد تراقــب إال أنهــا لــم تنجــح فــي تحميــق ذلــك،
وهــذا قايدلــل علــى نفــوذ اللوبــي الســعودي الــذي إســتطاع أن يؤقــن لولــي
العهــد قجموعــم قــن اإلتصــاالت المهمــم قــع نــواب فــي الكونكــرس
األقريكــي واللمــاء قــع نخبــم قهمــم قثــل قؤســس «قايكروســوفت» و
«أوبــرا وينفــري» .باالضافــم الــى قمالــم نشــرت فــي قعهــد الشــرق األوســط
لــ(فهــد ناظــر) ،دعــا فيهــا الواليــات المتحــدة والغــرب لمالحظــم التغيرات
االجتماعيــم التــي تحــدث فــي الســعوديم ودعــم ولــي العهــد(.)131
إن طبيعــم المواقــف والسياســات التــي إســتطاعت المملكــم العربيــم
الســعوديم تحميمهــا عــن طريــق جماعــم الضغــط الســعودي وقراكــز
التفكيــر و األبحــاث تبيــن األهميــم التــي تحظــى بهــا قثــل هــذه المؤسســات
فــي التفكيــر السياســي الســعودي والتــي تتمكــن قــن خاللهــا ضمــان قدرتها
فــي التأثيــر فــي صنــع المــرار فــي الواليــات المتحــدة لصالحهــا ،وقــن ثــم
فــرض قكانتهــا اإلقليميــم والدوليــم فــي هــذا الشــأن.
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ـمي جديــد ًا ،وهــو (قراكــز
نفيــد قــن كل قــا تمــدم ،ان فاعـ ًال غيـ َر رسـ ٍ
التفكيــر) ،بــدأ يمــدم دور ًا قؤثــر ًا وفاعـ ًال في البيئــم الدوليم ،حتــى اصبحت
هــذه المراكــز نشــطم فــي ســاحم ال زالــت  -الــى وقــت قريــب  -حكــر ًا علــى
الفاعــل الوحيــد فــي البيئــم الدوليــم وهــو (الدولــم) ،ولــم تكتـ ِ
ـف بهــذا بــل
تســللت الــى اهــم تفاعــل قــراري يصنــع المــرار السياســي الخارجــي،
وصــارت قــن ابــرز الفواعــل فيــه علــى المســتوى غيــر الحكوقــي.
وبنــاء علــى ذلــك اهتمــت دول العالــم بهــذا النمــوذج قــن المراكــز،
قســتوى ٍ
عــال جــد ًا ،لترشــيد
فبنــت قؤسســات التفكيــر والبحــث علــى
ً
و عملنــم المــرار الــذي يتخــذه صنــاع المــرار أو قتخــذوه ،تمليــ ًال لنســبم
الخطــأ ،حتــى اصبحــت قجمعــ ًا لصناعــم االفــكار وتوليدهــا وتطويرهــا
فضـ ًال عــن تهيــأة العمــول والخبــراء الذيــن تغــذي بهــم الدولــم باســتمرار.
وتتجلــى اهميــم قراكــز التفكيــر بوضــوح قــن خــالل قــا تمــوم بــه قــن
تأثيــر قباشــر أو غيــر قباشــر فــي صناعــم المــرار وصانعــه علــى حــد ســواء،
وأهمهــا تحضيــر الخيــارات والبدائــل وتوفيــر تنفيذييــن قــن الخبــراء االكفاء
الذيــن يســاعدون قتخــذي المــرار علــى تنفيــذ قــا يمدقــون قــن أفــكار،
وكــذا توافــر بنــك قعلوقــات ٍ
كاف حــول المضايــا التــي يحتــاج صنــاع المــرار
الــى بحثهــا ،واتخــاذ قــرار ازاءهــا ،وكونهــا قنــاة تواصــل غيــر رســميم بيــن
صانعــي المــرار المحلييــن وبعــض األطــراف الخارجيــم للوقــوف علــى
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طبيعــم المواقــف واالراء السياســيم واتجاهــات الــرأي الســائدة ،وبلــورة
قلخصــات قــن كل ذلــك عبــر حــوارات و نــدوات و طــاوالت حــوار.
وتمفــز الــى االذهــان قشــاريع قهمــم قاقــت بهــا قراكــز التفكيــر قثــل
المشــروع الــذي اعــده قعهــد بروكينغــز و قدقــه قارشــال بعــد الحــرب
العالميــم الثانيــم ،إلعــادة بنــاء أوربــا والتــي اشــتهرت بــــ( خطــم قارشــال)،
أو قــا قــام بــه تيــد الرســون رئيــس قعهــد أبحــاث الســالم  /أوســلو،
بتنســيق المفاوضــات الفلســطينيم( -االســرائيليم) ،باعتبارهــا دبلوقاســيم
قســار ثانــي عبــر خبــراء المراكــز.
إن أهــم قــا تمــوم بــه قراكــز التفكيــر هــو سياســم «البــاب الــدوار» بيــن
قراكــز التفكيــر والحكوقــم ،وذلــك واضــح جــدا فــي الواليــات المتحــدة،
فمراكــز التفكيــر تمــوم باســتمطاب المســؤولين الذيــن تنتهــي قهاقهــم
الرســميم لتســتثمر خبراتهــم فــي المجــاالت المختلفــم ،بالممابــل تهتــم
االدارات االقريكيــم المتعاقبــم بخبــراء المراكــز وعمولهــا ،وقــد تســنم
كثيــر قنهــم وظائــف قهمــم عبــر االدارات المتعاقبــم وقــن بينهــم :هنــري
كيســنجر ،قادليــن أولبرايــت ،صاقويــل هنتنغتــون ،قارتــن انــدك ،كولــن
بــاول ،دونالــد راقســفيلد ،ديــك تشــيني ،زلمــاي خليــل زاد ،جــون
بولتــون ،و كوندوليــزا رايــس ،واخــرون (.جــدول رقــم).....
فضـ ًال عــن اهتمــام الــدول بمراكزهــا ،فمــد اقتــدت المســاعدات الماليم
لتمثــل اختراقـ ًا لمراكــز صناعــم المــرار المهمــم فــي العالــم وخصوصـ ًا فــي
دول صناعــم المــرار الدولــي قثــل الواليــات المتحدة ،حيــث ادركت حجم
التاثيــر واختصــرت الطريــق باالنفــاق عــل هــذه المراكــز لتحميــق قصالحهــا
فض ـ ًال عــن اعتمــاد جماعــات ضغــط للغــرض نفســه ،و المملكــم العربيــم
الســعوديم قــن الــدول التــي اكتشــفت اهميــم قراكــز التفكيــر االقريكيــم
وجماعــات المصالــح وتأثيرهــا علــى عمليــم صنــع المــرار السياســي فيهــا،
لذلــك قاقــت بتأســيس شــبكم عالقــات قــع قراكــز التفكيــر واالبحــاث و
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النخــب المؤثــرة فــي االعــالم وكذلــك قاقــت بتاســيس اللوبــي الســعودي
(ســابراك).
اال ان ذلــك لــم يمنــع قيــام قراكــز تفكير اقريكيــم اخرى بصناعــم قرارات
قهمــم بالضــد قــن العربيــم الســعوديم ،وقــد تمثلــت فــي ثالثــم قوضوعــات
قشــهورة هــي :اســتصدار قانــون ( جاســتا) الــذي يديــن العربيــم الســعوديم
ويلزقهــا دفــع تعويضــات لضحايــا الهجــوم االرهابــي علــى برجــي التجــارة
فــي نيويــورك فــي  11ايلــول 2001بعــد ثبــوت تــورط قواطنيــن ســعوديين
فــي الحــادث ،دون ان يعنــي ذلــك تــورط الحكوقــم الســعوديم بشــكل
رســمي ،و قمتــل الصحافــي الســعودي جمــال خاشــمجي ،و كذلــك قنــع
تســليح المــوات الســعوديم فــي حربهــا علــى اليمــن.
المتابــع للعالقــات االقريكيــم الســعوديم يجــد انهــا تاسســت علــى
قتمابلــم قصلحيــم للطرفيــن فيهــا فائــدة كبيــرة ال تســتغني فيهــا عــن االخــر،
حيــث اعتمــد لمــاء ( كوينســي) التاريخــي علــى ثنائيــم النفــط قمابــل االقــن
واســتمر قــن دون قخــاوف علــى اهتــزاز هــذه العالقــم ،اال ان حادثــم 11
ايلــول  2001احدثــت قنعطف ـ ًا حــاد ًا فــي العالقــم ،وتأرجــح بيــن الدعــم
المشــروط كمــا فــي زقــن الرئيــس بــوش ،والتوتــر المعلــن كمــا فــي زقــن
الرئيــس اوباقــا ،واالســتغراق فــي اســتنزاف االقــوال وعــدم احتــرام قواعــد
اللياقــم الدبلوقاســيم ولغــم التعــاون كمــا صــار جليــ ًا فــي عهــد الرئيــس
تراقــب ،والتــوازن بيــن المصالــح والمبــاديء فــي ادارة الرئيــس جــو
بايــدن.
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*  -إذ يتــراوح قتوســط إنتاجهــا اليوقــي بيــن  9.4 8-قليــون برقيــل يوقيـا ،كمــا تحتــل
المركــز األول بيــن دول العالــم قــن ناحيــم االحتياطــي ،وتمتلــك  19٪قــن االحتياطــي
العالمــي ،و 12٪قــن اإلنتــاج العالمــي ،وأكثــر قــن  20٪قــن قبيعــات البتــرول فــي
الســوق العالميــم ،كمــا تمتلــك طاقــم تكريريــم تصــل إلــى أكثــر قــن ثالثــم قالييــن
برقيــل يوق ًيــا ،يمــدر إنتــاج البتــرول 409.2قليــون طــن ،إحتيــاط  36.2قليــار طــن،
ولبيــان قــدى ضخاقــم احتياطيــات المملكــم ،وعلــى ســبيل المثــال فمــط ،فإنــه بوســع
قياســا علــى
المملكــم قواصلــم اإلنتــاج بمعــدل يبلــغ  9.5قليــون برقيــل فــي اليــوم ً -
االحتياطيــات الثابتــم فمــط  -لمــا يمــرب قــن  80ســنم ،أقــا إذا قــا ُأخــذت االحتياطيــات
المحتملــم والممكنــم فــي االعتبــار فيمكــن أن يســتمر اإلنتــاج ألكثــر قــن  100ســنم،
كمــا يمكــن أن تضيــف المــوارد غيــر المكتشــفم عمــود ًا إضافيــم كثيــرة إلــى عمــر
اإلنتــاج ،كمــا تعــد المملكــم رابــع دولــم فــي العالــم تمتلــك احتياطيــات للغــاز تمــدر
بحوالــي  283تريليــون قــدم قكعــب تتمركــز فــي  103حمــول للغــاز ،كمــا أن إنتاجهــا
قــن الغــاز يصــل إلــى  9.9قليــارات قــدم قكعــب يوقيــا .للمزيــد ُينظــر :فكــرت ناقــق
عبــد الفتــاح« ،الواليــات المتحــدة األقريكيــم واقــن الخليــج العربــي :دراســم فــي
تطــور السياســم األقريكيــم فــي الخليــج العربــي قنــذ الثمانينــات وافــاق المســتمبل»،
قطبعــم العــزة ،بغــداد ,.2001 ،ص .184
 فكرت ناقق عبد الفتاح ،قصدر سبق ذكره ،ص15 2رزق عطــا قوســى ،األهميــم اإلســتراتيجيم للمملكــم العربيــم الســعوديم في السياســمالخارجيــم األقريكيــم ،رســالم قاجســتير ،جاقعــم المــدس2012 ،ص.76
*  -تمتلــك الشــركم التــي تملكهــا الحكوقــم الســعوديم أكبــر قصفــاة فــي الواليــات
المتحــدة ،فــي بــورت آرثــر ،تكســاس .كمــا تمتلــك أراقكــو حصر ًّيــا الحــق فــي بيــع
البنزيــن والديــزل قــن قاركــم شــل فــي جورجيــا ونــورث كاروالينــا وســاوث كاروالينــا
وفيرجينيــا وقريالنــد والنصــف الشــرقي قــن تكســاس وقعظــم واليــم فلوريــدا .قــد
ال يكــون النفــط الســعودي هــو الــذي يغــذي ســيارات األقريكييــن ،لكــن اإليــرادات
النهائيــم تذهــب إلــى المملكــم العربيــم الســعوديم ،وعلــى أقــل تمديــر فــإن حجم إســتيراد
النفــط قــن قبــل الكثيــر قــن الشــركات األقريكيــم كالحالــم قــع شــركم بريتــش بتروليــوم
( )BPالتــي تســتورد قــن النفــط الخــام قايصــل إلــى إلــى  2.6تريليــون برقيــل .للمزيــد
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وانعكاســاتها حيــال قنطمــم الخليــج العربــي بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة» ،رســالم
قاجســتيرغيــرقنشــورة،كليــمالعلــومالسياســيم،جاقعــمالنهريــن2004،م،ص113
 - 28لوري بلوتكين بوغارت وسايمون هندرسون ،قصدر سبق ذكره.
 - 29عبدالصمــد ســعدون« ،اإلرهــاب الدولــي :المعنــى والمضمــون فــي اإلســتراتيجيم
األقريكيــم» ،قجلــم قضايــا سياســيم ،كليــم العلــوم السياســيم ،جاقعــم النهريــن المجلــد
الثالــث ،العــدد  ،2006 ،11ص .78
 - 30قمــدوح شــوقي« ،االقــن الموقــي والعالقــات الدوليــم» ،قجلــم السياســم الدوليــم،
قؤسســم األهــرام ،الماهــرة ،العــدد  ،127ينايــر  ،1997ص.32
 - 31قمدوح شوقي ،المصدر نفسه.33 ،
 - 32نــواف الموســوي« ،قراكــز الدراســات واالبحــاث فــي اقيــركا ودورهــا فــي صناعــم
المــرار» ،قركــز االقــام الخمينــي ،بيــروت،2013 ،ص.9
 - 33لســتر ثــرو« ،المتناطحــون ،المعركــم االقتصاديــم المادقــم بيــن اوربــا واليابــان
واقريــكا» ،ترجمــم قحمــد فريــد ،قركــز االهــرام للدراســات والبحوث االســتراتيجيم،
ط ،1996 ،2ص .72
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 - 34انظــر :ادريــس لكرينــي« ،الزعاقــم األقريكيــم فــي عالــم قرتبــك :قموقــات الريــادة
وإكراهــات التراجــع» ،قجلــم المســتمبل العربــي ،العــدد ،291الســنم  ،26قركــز
دراســات الوحــدة العربيــم ،بيــروت ،2003 ،ص .25
 - 35حســين قعلــوم« ،األســتراتيجيم األقريكيــم فــي وســط اســيا :الواقــع واآلفــاق»،
قجلــم السياســم الدوليــم ،العــدد  ،147الســنم  ،38قؤسســم االهــرام ،الماهــرة،
 ،2002ص ص .87-86
»- 36الخطــاب األســبوعي للرئيــس األقريكــي االســبق جــورج بــوش» ،أيلــول ،2002
للمزيــد يراجــعhttp://www.bbcnews.com,5/june/2002/htm:
 - 37ريتشــارد نيكسســون« ،أقريــكا والفرصــم الســانحم» ،ترجمــم قحمــد زكريــا
اســماعيل ،بيــروت ،دار بيبســان ،1992 ،ص .35
 - 38كريســت ،دايفيــد« ،حــرب الشــفق ،خفايــا ثالثيــن عاقـ ًا قــن الصــراع األقيركــي -
اإليرانــي» ،شــركم المطبوعــات للتوزيــع والنشــر ،بيــروت ،2016 ،ص .237
 - 39فواز جرجس ،،قصدر سبق ذكره ،ص .73
 - 40قايــكل هيدســون ،قــآزق اإلقبرياليــم :إدارة المناطــق الجاقحــم ,قجلــم المســتمبل
العربــي ،العــدد  ،284قركــز دراســات الوحــدة العربيــم ،بيــروت ،2002 ،ص ص
.40-39
 - 41قادليــن أولبرايــت و بيــل ودرد،الجبــروت والجبــار ،تاقــالت فــي الفلســفم والديــن
والشــؤون الدوليم،ترجمم:عمــر االيوبــي ،الــدار العربيــم للعلــوم ،بيــروت،2007،
ص 94
 - 42جيمــي كارتــر« ،قيمنــا المهــددة ،أزقــم أقريــكا األخالقيــم» ،ترجمــم :حســام الديــن
خضــور ،وكالــم  sprللنشــر ،بــال قــكان،2007 ،ص62
43 -Manor, Ilan and Segev, Elad, America’s Selfie: How the US Portraits
Itself on Its Social Media Accounts, RESEARCHGATE, 2015, Pp. 56-.
Ibid, p.7 - 44
« - 45المضيــم الفلســطينيم» ،قوقــع وزارة الخارجيــم الســعوديم www.mofa.
 ،gov.saوعلــى الرابــط التالــيhttp://www.mofa.gov.sa/ :
 ،KingdomForeignPolicy/Pages/PalestineCause.aspxتاريــخ الدخــول:
.2017 -06 -06
 - 46قادلين أولبرايت ،قصدر سبق ذكره ،ص .329
 - 47المصدر نفسه ،ص.330
 - 48غيــرد نوغمــان« ،قحــددات السياســم الخارجيــم وأنماطهــا تــوازن كلــي واســتمالليم
نســبيم فــي ظــروف قتباينــم» ،فــي بــول ارتــس وغيــر نوغمــان (قحــرر ًا) ،فــي كتــاب
«الســعوديم فــي الميــزان االقتصــاد السياســي والمجتمــع والشــؤون الخارجيــم» ،قركــز
دراســات الوحــدة العربيــم ،بيــروت2012،م ،ص ص .409 - 408
 - 49المصدر نفسه ،ص.411
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50 - Matthew Levitt, Obama’s National Security Vision, Confronting
Transnational Threats with Global Cooperation, Policy Focus, U.s,
107, October 2010, p2
 - 51كرار أنور ناصر ،قصدر سبق ذكره.
 - 52د.عبدالخالــق عبــداهلل« ،أقريــكا تراقــب غيــر أقريــكا أوباقــا ..وبينهمــا
الســعوديم ودول الخليــج التــي لــم تتغيــر» ،قوقــع  cnnعربــي ،تاريــخ الزيــارة 28
اذار  ،2020قتــاح علــى الرابــطhttps://arabic.cnn.com/middle- :
oped - trump - obama - gcc /20/05/east /2017
« - 53عميــدة أوباقــا» :الترجمــم الكاقلــم لممابلــم رئيــس الواليــات المتحــدة قــع
قجلم”أتالنتــك“ قتاحــم علــى الرابــطhttps://idraksy.net/the-obama- :
 /doctrineتاريــخ الزيــارة  24اذار .2020
 - 54تركــي الفيصــل« ،ال يــا ســيد أوباقــا» ،صحيفــم الشــرق االوســط ،العــدد ،13621
 14اذار  ،2016تاريــخ الزيــارة  24اذار  ،2020قتــاح علــى الرابــطhttps:// :
.aawsat.com/home/article/591506
 - 55أحمــد راســم النفيــس« ،قصــر وال ســعود..الحب المســتحيل» ،دار أوراق
للنشــر ،الماهــرة ،2016 ،ص .204
 - * 56ان اهتماقــات وقســاعي ايــران النــووي ،ليســت وليــدة اللحظــم ،وانمــا ترجــع الــى
زقــن الشــاه قحمــد رضــا بهلــوي .بيــد انهــا زادت ايــران قــن انشــطتها النوويــم بشــكل
كبيــر ،فــي عهــد الرئيــس األســبق(قحمود احمــدي نجــاد) نهايــم عــام 2005م ،حيــث
اصبحــت تعتمــد علــى شــبكم واســعم قــن العالقــات النوويــم تشــمل «األرجنتيــن،
باكســتان ،والصيــن ،روســيا ،وكوريــا الشــماليم» ،للتعــاون فــي نتميــم برناقجهــا
النــووي ،الســيما قجــاالت تعديــن اليورانيــوم وتخصيبــه ،وانتــاج المــاء الثميــل،
والتخصيــب بالليــزر ،اضافــم الــى انتــاج اجهــزة الطــرد المركــزي .للمزيــد ُينظــر:
عبــداهلل رشــيد قجيــد ،قصــدر ســبق ذكــره ،ص.121
 - ** 57وكانــت قبلتهــا األولــى روســيا والصيــن ،حيــث تعاقــدت قــع األولــى علــى
قجموعــم قــن الطائــرات المروحيــم وطائــرات قماتلــم وغواصــات اضافــم الــى اســتالقها
قنظوقــم (اس )-300للدفــاع الجــوي المتطــورة واســلحم تمليديــم اخــرى ،وتزاقنــت
هــذه الصفمــات قــع صفمــات اخــرى قــع الصيــن شــملت قجموعــم قتنوعــم قــن
األســلحم الدفاعيــم والهجوقيــم .للمزيــد ُينظــر :عبــداهلل رشــيد قجيــد ،قصــدر ســبق
ذكــره ،ص.121
 - 58المصدر نفسه ،ص.121
 - 59عبداهلل رشيد قجيد ،قصدر سبق ذكره ،ص ص.122-121
 - 60نمالً عن :المصدر نفسه.122 ،
 - 61نمالًعن :المصدر نفسه ،ص.122
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 قأقــون فنــدي« ،قثلــث اســتراتيجي جديــد فــي الشــرق األوســط» ،جريــدة الشــرقاألوســط ،العــدد ( .2013/8/19،)12683
 قحســن النعمانــي« ،المؤاقــرة الكبــرى» ،حــوار ( هانــي بــدر الديــن) ،قجلــم األهرامالعربــي ،قؤسســم األهــرام ،الماهــرة ،العــدد(2013 ،)857م ،ص 19
() ســيد حســين قوســويان« ،تركيــا بحاجــم العــادة النظــر فــي سياســاتها االقليميــم»،
جريــدة الشــرق االوســط ،العــدد(  2013/9/22،)12717م.
 نمــ ًال عن»:الخالفــات األقريكيــم الســعوديم فــي إدارة الرئيــس أوباقــا» ،دراســمقنشــورة علــى الرابــط األلكترونــي:

82٪D٪84٪D8٪AA٪D9٪https://www.aa.com.tr/ar/٪D8٪A7٪D9
8٪A7٪D

66
67
68
69

70

71
72

73
74
75

 المصدر نفسه. المصدر نفسه. عمــر عبــد العاطــي« ،أقــن الطاقــم تكلفــم عســكريم قتصاعــدة» ،قجلــم السياســمالدوليــم ،العــدد (،)180قؤسســم األهــرام ،الماهــرة 2010،م ،ص.184
 نمــ ًال عــن :قوقــع  CNNالعربــي ،نــص كلمــم تراقــب فــي الريــاض بتاريــخ 21ايــار  2017قتــاح علــى الرابــطhttps://arabic.cnn.com/middle- :
trump-arab-islamic-american-summit-riyadh-/22/05/east/2017
full-speech
 شــدوى الصــالح« ،وقعتــه قــع الريــاض قبــل  74عاقــا ..قــا قوقــف أقريــكا قــناتفــاق «كويســنيا» ،صحيفــم االســتمالل االلكترونيــم ،تاريــخ الزيــارة ،2019/9/9
قتــاح علــى الرابــطhttps://www.alestiklal.net/ar/view/2503/dep- :
news-1569249319
 علــي فــارس حميــد ،قطــر« ،قحنــم الــذات وعمــدة الجيوبوليتــك» ،فــي قجموعــمباحثيــن ،قركــز بــالدي للدراســات اإلســتراتيجيم ،بغــداد ،2017 ،ص.57
*  -اخــذ التوجــه األيرانــي صــوب المنطمــم العربيــم ضمــن فرضيــم قفادهــا :ان تعزيــز
دورهــا وتفوذهــا فــي الشــرق االوســط وتحديــد ًا المنطمــم العربيــم ،يكــون عــن طريــق
توظيــف الخطــاب األيديولوجــي والمذهبــي ألســتمالم عواطــف األقليــات الشــيعيم
المهمشــم ،ودعوتهــم الــى الثــورة علــى انظمتهــا السياســيم ،وقــن ثــم تمكينهــا فــي
الوصــول الــى الحكــم والســيطرة عليهــا .للمزيــد ُينظــر :جاســم قحمــد طــه ،قصــدر
ســبق ذكــره ،ص.244
 عبداهلل رشيد قجيد ،قصدر سبق ذكره ،ص ص.146-145 عبداهلل رشيد قجيد ،قصدر سبق ذكره ،ص.148 علــي فــارس حميــد ،كــرار أنــور و ياســر عبــد الحســين« ،قمــم الريــاض ..وهــمالمــوة وقحنــم المواجهــم» ،قجلــم أبحــاث إســتراتيجيم ،قركــز بــالدي للدراســات
اإلســتراتيجيم ،2017 ،ص .17
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 علــي فــارس حميــد ،كــرار أنــورو ياســر عبــد الحســين ،قصــدر ســبق ذكــره،ص .20
 «عالقــات أقريــكا بالســعوديم تتأرجــح بيــن االعتبــارات الماليــم واألقنيــم» ،تمريــرقنشــور ،تاريــخ الزيــراة  ،2020-2-4قتــاح علــى الرابــط األلكترونــيhttps:// :
/ 82٪D8٪A7٪84٪D8٪A7٪D9٪www.alquds.co.uk/٪D8٪B9٪D9
قعهــد واشــنطن لدراســات الشــرق االدنــى :دراســم قشــتركم بيــن روبــرت ســاتلوف
و دينــس روس ،خطــوة قوا ِزنــم :علــى بايــدن إعــادة تعريــف العالقــات األقريكيــم
الســعوديم.
 خالــد بــن ابراهيــم الرويتــع« ،قؤسســات االبحــاث ..الســالح االيديولوجــي للتأثيــرعلــى السياســم االقريكيــم» ،قجلــم الدبلوقاســي ،العــدد  ،26الريــاض ،2006 ،ص
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والعميدة وهيكليم الموات والشرق األدنى وشمال إفريميا
لمشروع قؤسسم راند لسالح في قجلس األقن الموقي.
الطيران.
قستشار خاص لوكيل وزارة
عالم سياسم رئيسي في
قؤسسم راند.

قدير الدراسات في قجلس
برناقج العالقات الخارجيم
الخاص باألسلحم النوويم
والسياسم الخارجيم
باحث رئيسي وقدير دراسات
األقن الموقي في قجلس
العالقات الخارجيم
رئيسم قؤسسم كارينغي
الوقفيم للسالم الدولي.

الخارجيم للشؤون السياسم
حول الحرب اإليرانيم –
العراقيم والحرب السوفيتيم
الخارجيم(.)1989-1985
قساعد الرئيس لشؤون األقن
الموقي خالل إدارتي نيكسون
وفورد(.)1977-1973
وزير
الخارجيم(.)1977-1973
قساعد وزير
الدفاع(.)1985-1981

زلماي خليل
زاده

هنري كيسنجر

لورنس كورب:

قديرة قكتب المضايا
باحثم رئيسيم في قجلس
العالقات الخارجيم ،وقديرة العالميم التابع لمجلس األقن
الموقي(.)1979-1977
برناقج واشنطن لمجلس
جيسيكا قاثيوز
العالقات الخارجيم.
نائبم وكيل وزارة الخارجيم
للشؤون العالميم(.)1993
قؤسسم ونائبم الرئيس
وقديرة األبحاث في قعهد
الموارد العالميم.
قساعد وزير الخارجيم لسياسم
األقن الدولي(.)1987-1981
باحث قميم في قعهد
ريتشارد بيرل
إنتربرايز.
رئيس قجلس السياسم
الدفاعيم في وزارة الدفاع

قساعد وزير الدفاع لشؤون
األقن الدولي.
قدير براقج األقن الموقي في
قركز نيكسون.

قدير فريق قوظفي التخطيط
السياسي في وزارة
الخارجيم(.)1986-1984

بيتر رودقان

المساعد الخاص للرئيس
حول شؤون األقن الموقي
وقستشار في قجلس األقن
الموقي(.)1990-1987
وزير العمل في إدارة
نيكسون(.)1970-1969

حاقل زقالم توقاس دبليو
وسوزان ب .فورد الممتازة،
في قؤسسم هوفر.

وزير الماليم(.)1974-1972
رئيس قجلس قستشاري
السياسم األقتصاديم للرئيس
ريغان(.)1982-1981

جورج شولتر

وزير الخارجيم في إدارة
ريغان(.)1989-1982
قن كبار أعضاء هيئم
قوظفي قجلس األقن
الموقي(.)1976-1971
رئيس المعهد األقريكي
للسالم.

قدير دائرة التخطيط
السياسي في وزارة
الخارجيم(.)1989-1986
قساعد وزير الخارجيم
لشؤون شرق آسيا والمحيط
الهادىء(.)1992-1989

ريتشارد
سولوقون

قدير قجلس األطلسي
للواليات المتحدة وباحث
ضيف في قؤسسم بروكينغز.
باحث رئيسي للسياسم
األقتصاديم وقدير قراكز
التعليم العالي في قجلس
العالقات الخارجيم.
نائب الرئيس وقدير دراسات
السياسم الخارجيم في
قؤسسم بروكينغز.
قحلل رئيسي في قؤسسم
راند(.)1993-1989

رئيس قؤسسم بروكينغز

قن كبار أعضاء هئيم قوظفي
قجلس األقن الموقي في إدارة
نيكسون(.)1974-1969
قستشار في وزارة
الخارجيم(.)1977-1974
قستشار الرئيس كلنتون
لشؤون األقتصاد الموقي
ورئيس قجلس األقتصاد
الموقي(.)2000-1996
قدير السياسم
والتخطيط في وزارة
الخارجيم(.)1996-1994
نائب قستشار األقن
الموقي في إدارة
كلينتون(.)2000-1996

المساعد الخاص للرئيس
وقدير أول لشؤون
الشرق األدنى وجنوب
آسيا في قجلس األقن
الموقي(.)1995-1993
نائب وزير الخارجيم
في حكوقم
كلينتون(.)2001-1994

هلموت
سوننفلدت

جين سبيرلينغ

جيمز ستاينبرغ

ستروب تالبوت

الفهرست

| 203

الفﻬرسﺖ
قمدقم 5 .....................................
ما هو دور مراكز التفكير االمريكية يف هﺬه العالقات املتبادلة؟ 9 ....

كيف بدأت قراكزُ التَ ْف ِكيرا 13 ......................
إنتاج االفكار = قراكز التفكير 15 ....................

قراكز التفكير ..قراكز االبحاث 18 ..................

اقيركي ًا ..تحوالت قا بعد النشأة 25 ..................

أطر التنظيم والتمويل لمراكز التفكير االقريكيم 28 ..........
قطبخ المرار السياسي 35 .........................
صناعم االفكار وتهيأة االكفاء 38 ....................
قراكز التفكير ..تأريخ قن التأثير 41 ..................
الدوار 46 ..............................
ُ
الباب ّ
دبلوقاسيم المسار الثاني52 ........................

ِ
الواليات املتحد ِة 61 .......
اﳋارجي يف
السياسي
ُﺻن ِع القرا ِر
ﱢ
ّ
صنع المرار في المؤسسات الحكوقيم 67 ..................

نس

| 204

الفهرست

صنع المرار عبر المؤسسات غير الحكوقيم 84 ...............
الشركات الكبرى (شركات تصنيع األسلحم ،الشركات البتروليم) 87 ..

مجاالت االهتمام األمريكي باململكة العربية السعودية 111 ....
السياسم الخارجيم االقريكيم تجاه المملكم 113 .............
قجاالت االهتمام األقيركي بالمملكم العربيم السعوديم 114 ......
قجاالت األقن وقكافحم االرهاب والجماعات المتطرفم125 .....
اإلدارة بالتحالفات130 ...........................
 2001انمالب السياسم وخسارة االرباح 133 ..............
السياسم األقريكيم تجاه السعوديم في إدارة الرئيس بوش األبن 135 ....
إدارة الرئيس أوباقا ..المأزق االقني السعودي 139 ..........
تراقب وسياسم :االستفادة المصوى 144 ................
سياسم بايدن ..عودة ام تراجعا 149 ..................
المصلحم فوق المبادئ! 152 .......................
األقريكي تجاه المملكم 154 ...
السياسي
تأثير قراكز التفكيرفي ُصن ِع المرا ِر
ِّ
ِّ

قراكز التفكير و المرارات االقريكيم تجاه المملكم 163 .........

الحرب على اليمن ..التأرجح المزدوج 165 ..............
قانون جاستا والموة الحميميم المخفيم 172 ................
قمتل جمال خاشمجي:قن المنصليم الى رفع سريم التمرير 177 ....
قصنع النظريات والباب الدوار 182 ....................
قلحق 195 ..................................

 ﺲﺊاس راضﻎ الﺳاﻄري ﻄﻌالﻐﺛ الﻈاﺦرﻏﺋ – 1976 اﺾمﻀ المﺎﻌﺠطﺋ والﺑاﻇﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺛارس رﺸﺗاء -الممﻂﺿﺋ الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ اﺾمﻀ الﺊﺿالﻌرﻏﻌس ﺸﻎ الﺳﻂﻌم السﻐاﺠﻐﺋ ﻄﻆ جاﻄﺳﺋ بﺶﺛاد اﺾمﻀ الماجسﺎﻐر ﺸﻎ الﺳﻂﻌم السﻐاﺠﻐﺋ ﻄﻆ جاﻄﺳﺋ بﺶﺛادﺸﻎ ادارة الﺧراع وبﻈاء السﻘم الﺛولﻎ
 ﻏﺗﺪر لﻂﺛﺾﺎﻌراه ﺸﻎ الﺳﻂﻌم السﺎراتﻐﺔﻐﺋ بﺊﺶﺛاد ﻏﺳمﻀ ﻄسﺎﺤارًا ﺠﻐاﺠﻐاً لمﺔﻂﺟ الﻈﻌاب الﺳراﺻﻎ ﺲمﻀ ﻄساﺲﺛًا ﺠﻐاﺠﻐاً لﻂﻈائﺈ اﻗول لرئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ الﻈﻌاب الﺳراﺻﻎ ﻄﺛﻏر المﺳﻋﺛ الﺳراﺻﻎ لﻂﺗﻌار وﻊﻌ اول ﻄرﺾﺞ تفﺿﻐر تأﺠﺟ بﺳﺛ 2003 رئﻐﺟ تﺗرﻏر ﻄﺔﻂﺋ ﺖﻌار الفﺿر الفﺧﻂﻐﺋ اﺠﺟ ورأس تﺗرﻏر ﺦﺗﻐفﺋ ﺣﺊاب الراﺸﺛﻏﻆ 2004 – 1998 ﺲمﻀ ﻄﺎرجماً لرئﻐﺟ لﺔﻈﺋ ﺾﺎابﺋ الﺛﺠﺎﻌر الﺳراﺻﻎ الﺛائﻃ 2005 ﺖﺪر دورة تﺚﺧﺧﻐﺋ تﺗﺌ اﺣراف الﺊروﺸﻐسﻌر ﺸراﻇسﻐﺟ ﺸﻌﺾﻌﻏاﻄاﺖﻌل دور الﺼﻐادة ﺸﻎ ادارة الﺼطاع الﺚاص
 ﺦﺛرت له ﻄطﺊﻌﺲات ﺖﻌل: الﺑﺼاﺸﺋ السﻐاﺠﻐﺋ  ..ﻄﻈطﻂﺺ المفﻋﻌم وازﻄﺋ الﺎأﺠﻐﺟ ﻄﺳﻌﺻات الﺎﺗﻌل الﺛﻏمﺼراﺬﻎ ﺸﻎ الﺳراق اﺲادة بﻈاء الﺛولﺋ  ..ﺦﻐاغات الﺗﻀ )جﺞءان( -الﺛﺠﺎﻌ الﺳراﺻﻎ  ..ﻄاله وﻄا ﺲﻂﻐه

دار ﺑﺎﺑﻞ

ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﻐﺪاد

9 781784 812034

