
التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٦من ١                                       ٢٠١٠-أيلول

  

  

  الفكر السياسي واالستراتيجي للواليات املتحدة األمريكية

  

عبدالقادر حممد فهمي: املؤلف

  دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان: بيانات النشر

  ) ٢٠٠٩(الطبعة األوىل 

٢٤٦: عدد الصفحات



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٦من ٢                                       ٢٠١٠-أيلول

الفكر السياسي واالستراتيجي للواليات املتحدة األمريكية

  عرض مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

  

عبدالقادر حممد فهمي: املؤلف

  دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان: بيانات النشر

  ) ٢٠٠٩(الطبعة األوىل 

٢٤٦: عدد الصفحات

الواليات املتحدة األمريكية، بسياساا وعقائدها والتطـورات املختلفـة الـيت    شغلت 

فهذه الدولة اليت تكونت من جماميع شهدا، حيزاً واسعاً من الفكر االستراتيجي العاملي؛ 

فرض سلطاا اإلمرباطوري استطاعت خالل قرون قليلة  بشرية مهاجرة من أوطان شىت

، وأصبح ملعظم قراراا والتطورات احلادثة فيها تأثريها املباشر على العامل من دون منازع

األمر الذي دفع كثرياً من الكتاّب واملفكرين إىل على األوضاع يف خمتلف أرجاء الكون، 

، وحماولة حتديد األسس الفكرية واأليديولوجية املوجهة البحث يف هذه الظاهرة الفريدة

. إلمرباطوريهلذه الدولة وعوامل جناح مشروعها ا
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الفكـر السياسـي واالسـتراتيجي    : "اجلديد هذا السياق تأيت أمهية هذا الكتابيف 

، "دراسة يف األفكار والعقائد ووسائل البناء اإلمرباطوري: للواليات املتحدة األمريكية

  .يلقي الضوء على كثري من هذه األفكاروالذي حياول مؤلفه من خالله أن 

، تنـاول  التطور التارخيي لنشأة الواليات املتحـدة فيه  وبعد مدخل متهيدي استعرض

، مركزاً بشكل خاص على ثالثة من األسس البنيوية للفكر السياسي األمريكيالكاتب 

  : هذه األسس، هي

  األساس الفكري الديين أو األيديولوجية الدينية، 

  واألساس الفكري السياسي واالقتصادي، 

  .واألساس الفكري الرباغمايت

أن األفكار واملعتقدات الدينية اليت جاء ما يتعلق باأليديولوجية الدينية، أكد الكاتب وفي

ا اآلباء املؤسسون للواليات املتحدة لعبت دوراً كبرياً يف إرساء األسس الالزمة لبنـاء  

ديين يتوافق مع عقيدم الدينيـة املنحـدرة مـن الديانـة      -اجتماعي -نظام سياسي

يت كان هلا تأثري كبري ليس يف صياغة الشخصية األمريكية على الصعيد ، والالربوتستانتية

، ومنهج التفكري السياسي الرمسي يف صياغة العقل األمريكياالجتماعي، وإمنا أيضاً يف 

السياسة اخلارجية والعالقات الدولية، مشرياً إىل أن املعتقدات الدينية الـيت جـاء ـا    

، قادت فيما بعد إىل اتباع سياسات "الطهوريون"اسم املهاجرون األوائل، أو ما يعرف ب

أمريكا حتمل لواء رسالة عاملية راسخة نابعة من قناعة أيديولوجية دينية ثابتة مضموا أن 

للمضي قدماً إىل آفاق أرحب دف  تفرض عليها اخلروج من أسر قيود احلتمية اجلغرافية

  .التمدد والتوسع على الصعيد العاملي
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عصر النهضة يف احلريـة الفرديـة   لكاتب أن األفكار واملبادئ اليت جاء ا كما أكد ا

، لعبت هي األخرى دوراً كبرياً يف وضع اللبنات األوىل والفلسفة االقتصادية والسياسية

انصرف اتمع بكل فئاته إىل إنشاء مشروعات إنتاجيـة ذات  لقيام جمتمع قوي؛ حيث 

عامـل  وقد ساعد . ية تمع مدين وليد النشأةجدوى اقتصادية، وبناء مؤسسات سياس

على تكريس هذه اجلهود املبذولة لقيام الدولة واتمع، فقد أبقى هـذا   العزلة اجلغرافية

بعيدة عن مشكالت القارة األوروبية املزكومة العامل القارة األمريكية، لعقود من الزمن، 

، يف الوقت الذي كانت جتـري يف  نةبأزماا السياسية احلادة وحبروا العسكرية الطاح

ومؤسسات سياسية تضبط  عمليات حثيثة إلرساء مرتكزات بنية اقتصادية متينةأمريكا 

وهكذا، أصبحت الواليات املتحدة مع بداية القرن . األداء السياسي للمجتمع األمريكي

ي يف ، ومتكنت من تصحيح اخللل االستراتيجمتثل قوة عسكرية واقتصادية كربىالعشرين 

هزمية معادلة توازن القوى األوروبية، وأسهمت أثناء احلرب العاملية الثانية وما بعدها يف 

، وإعادة بناء القوى املتضررة من احلرب من حلفائها يف أضـخم مشـروع   دول احملور

  .مشروع مارشالعرفه الغرب، وهو 

ا اإلمرباطوري، يف تأسيس كيا العوامل اليت ساعدت الواليات املتحدةوناقش املؤلف 

 وتنامي معدالت اإلنتـاج املتمثلة بتوفر املوارد األولية،  القوة االقتصاديةمشرياً إىل أن 

واإلنتاجية نتيجة القدرة الصناعية اهلائلة، واالنتشار االقتصادي املتمثل بالقدرة على تقدمي 

رأس املـال،  القروض واملنح واملساعدات املالية واالستثمار الواسع النطاق للفـائض يف  

، فضالً عن إقامـة  وتنامي دور املؤسسات املالية والشركات متعددة اجلنسيات العمالقة

حتالفات سياسية أمنية يف خمتلف مناطق العامل، وتبين عقائد واسـتراتيجيات عسـكرية،   

تشكيل مالمح النموذج ، كل ذلك أسهم يف واالنتشار العسكري على الصعيد العاملي

؛ حيث تزعمت الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية دول يكياإلمرباطوري األمر

والتفرد الرأمسايل ضد دول املعسكر االشتراكي بزعامة االحتاد السوفييت، -املعسكر الغريب
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بعد زوال األخري، بقيادة العامل وإدارته بفعل إمكاناا االقتصادية وقـدراا العسـكرية   

  .ومليالثقايف الع-ومنوذجها الفكري

ويرى الكاتب أن جزءاً كبرياً من التفكري االستراتيجي األمريكي يف مرحلة مـا بعـد   

ضرورة تفعيل فكرة استخدام القوة العسكرية خارج احلرب الباردة، كان منصباً على 

امتالك قوات عسكرية تعمل جنباً إىل جنـب مـع   ، وتأكيد احلاجة املتزايدة إىل البالد

ماتية متطورة يكون مبقدورها محاية قائمة طويلة من املصـاحل  معلو-منظومة أسلحة تكنو

وجد دعماً قوياً من األوساط ، مشرياً إىل أن هذا التوجه األمريكية يف خمتلف أحناء العامل

بشـكل دفـع إىل    ،٢٠٠١الشعبية والرمسية بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

، املتـردد للقـوة العسـكرية    التوظيف املباشر وغرياعتماد سياسة جديدة تقوم على 

، واليت منحـت  "احلرب على اإلرهاب"ومتثلت هذه السياسة يف إعالن ما عرف باسم 

، وتبين سياسة عاملية تسويغاً منطقياً ملفهوم املصلحة القومية احليويةالرئيس بوش وإدارته 

فضرورات مكافحة اإلرهاب انطوت على مساحة واسـعة  . النزعة التدخليةتقوم على 

األهداف اليت يعتقد أا متس األمن القومي األمريكي، ومعها أصبحت مجيع الدول  من

وفق اخلطاب الرمسي األمريكي، مهددة بأمنها واستقالهلا إذا ما تعاملت أو ثبـت أـا   

تتعامل مع نشاطات وجمموعات إرهابية، أو رد أا ال تدين العمل اإلرهـايب، وهـي   

  . اإلدارة األمريكيةنشاطات يترك أمر تقديرها إىل

اليت تبنتها الواليات املتحدة بعد أحداث احلادي  لعقيدة احلرب الوقائيةوتعرض املؤلف 

، مشرياً إىل أن القراءة املتأنية هلذه العقيدة تكشف عن عدة أمور ٢٠٠١عشر من سبتمرب 

  : منها

يات املتحدة من لتأكيد هيمنة الوالأا متثل إحدى أهم الوسائل أو األدوات املستخدمة 

، وأن القيم واملصاحل األمريكيـة تسـتوجب   خالل امتالكها لقوة ونفوذ غري مسبوقني
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اتباع سبل استثنائية يف الرد على مصادر التهديد، وأن هذه العقيدة تتجاوز عتبة الـردع  

التقليدي الذي حرصت عليه كل االستراتيجيات السابقة، كاالحتواء والرد االنتقـامي  

  . ى التدمري بالضربة الثانيةوالقدرة عل

اليت جرى تطبيقها ضد أفغانستان والعراق، أريد ا استهالل عصـر   احلرب الوقائيةويرى الكاتب أن 

تعطي للقوة العسكرية أولوية على بقية ) احملافظون اجلدد(جديد مصمم وفق أفكار خنبة قيادية أمريكية 

استثمار أقصى ما ميكن استثماره من حالـة االنفـراد   العسكرية، والغاية من وراء ذلك اخليارات غري

القوة الوحيدة القادرة على حل ، وتوجيه رسالة إىل اآلخرين مفادها أن الواليات املتحدة هي األمريكي

، حىت وإن مت ذلك بعيداً عن مشاركة حلفائها، مشرياً إىل أن اعتناق الواليات املتحدة هلـذه  مشكالا

خاصة إذا مـا جـرى    رية سيكون هلا تأثريها السليب على االستقرار العامليأرسى سابقة خطالعقيدة 

تعميمها على اآلخرين، حبيث يكون لكل دولة احلق نفسه يف إجهاض ما تتصوره عـدواناً حمـتمالً أو   

  .الفوضى الدولية وسيادة شريعة الغابوشيكاً ضدها، األمر الذي يؤدي إىل 

املصـاحل  "عندما تتطلب  ملنطقة القوة على مبدأ سيادة القانونحدة وانتقد املؤلف تغليب الواليات املت

ذلك، من دون أي اعتبار حلقوق الشـعوب ومبـادئ السـيادة    " ضرورات األمن القومي"و" احليوية

ازدراء املؤسسات الدولية والقانون الدويل كان واضحاً يف عهـد  واالستقالل لآلخرين، مشرياً إىل أن 

حيث بقيت الواليات املتحـدة   ؛)إدارة رجيان وبوش األب واالبن(ثالث األخرية اإلدارات اجلمهورية ال

حمتفظة لنفسها حبق العمل االنفرادي من جانبها، وحيثما تدعو احلاجة إليه، حتت مسوغ الدفاع عـن  

  .مصاحلها احليوية

ة واملساواة والعدالة مثل احلري(ويرى الكاتب أن القيم السامية اليت ترفعها الواليات املتحدة كشعار معلن 

، يف حني ال تظهر دالالا يف الغالب إال على الشعب األمريكي) والدميقراطية وحقوق اإلنسان وغريها

تضعف قيمة هذا الشعار بكل مفرداته عندما حيملها اخلطاب السياسي واإلعالمي ويروج هلـا خـارج   

اجلارح الذي يصل إىل حد التشـكيك   حدود الواليات املتحدة، مدلالً على صحة هذا االدعاء بالنقد

مبصداقية املناداة األمريكية ذه القيم من جانب كثري من الكتاب واملثقفني والسياسيني داخل الواليات 

  .املتحدة وخارجها
  


