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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 موضوعاَ إستراتيجياَ مهمـاَ ، وهـو أسـرار          -التحدي األمريكي  وفي إطار فهم ومواجهة      - يتناول هذا العدد  

، عظمىالنخبة الثرية والشركات ال   ، ومدة تأثره بنفوذ وسيطرة      وآليات صنع القرار في الواليات المتحدة     وخبايا  

 مـن   نصف الواحد فـي المائـة      تحت تحكم هذه الطبقة التي تشكل عددياَ         وسائل اإلعالم الكبرى  ومدى وقوع   

 التـي تحـاك فـي       اليمكن تفسيره إالّ بالمؤامرة   واليعني هذا بأن التاريخ وأحداثه      . مجموع الشعب األمريكي  

 من المراقبين بر عن واقع يعرفه الكثيرونيع -وهو ليس الوحيد–الظالم، وإنما التفسير والتحليل المطروح هنا       

 مدى تأثير المال علـى اإلنتخابـات الرئاسـية        ، فمثالَ الكل يعرف     ليس سراَ محضاَ  والمتتبعين الجادين، وهو    

 تثار وبشكل متكرر على قوانين الدعم والتبرعـات         اإلنتقاداتوالنيابية في الواليات المتحدة، وهناك الكثير من        

   . ومنقحةصدور قوانين جديدة، مما يؤدي الى المالية اإلنتخابية

، وهـو مـن     عبد الحي زلوم  :  للكاتب حروب البترول الصليبية  :  كتاب  أحد فصول  مادة هذا العدد مقتبسة من    

  ٢٠٠٥إصدارات عام 

  .صورة الشخص الموجودة على الغالف هي ألحد رموز عائلة روكفلر النفطية: مالحظة
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  :فكار الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم األ

والمتتبع للرأسمالية األمريكية منذ بداياتها ، يجد إنها تبحث عن عدو حقيقي أو وهمي لتقوم النخبة المتنفذة بقيادة 

  ، وتتيح الفرصة ألصحاب المال في الـ حروب تغذي صناعاتها العسكريةالجماهير المشغولة بلقمة عيشها إلى 

  في هذه األيام البحث عن عدو جديد هو اإلسالموما أن تم دحر الشيوعية ، حتى تم . إلقراض با) وول ستريت ( 

 

       وفي قلب النخبة هذه التي إحتكرت القرارات بعد الحرب ، كانت هناك بعض العائالت الثرية ، وكان على 

  عائلة روكفلررأسها 

 

تتحكم بالبنوك الرئيسية والصناعات سلطة ، هي التي وكانت هناك نخبة صغيرة تحركها دوافع الطمع وحب ال

   للقوة األعظم في العالم ، وهي الواليات المتحدةووسائل اإلعالم والقوة العسكرية

 

  من أجل جعل العالم وضع االستعداد للقبول بالتضحيات والحروبفإن معظم األمريكيين الخائفين يصبحون في 

  "أكثر أماناً للديمقراطية"

 

 منتشرين  صحفي وإعالمي٤٠٠تسيطر على ما ال يقل عن بأن وكالة االستخبارات المركزية األمريكية كانت 

  في القطاعات اإلعالمية الرئيسية

 

          لم تكن المنظمة الخفية صاحبة الدور المركزي في توجيه الشارع األمريكي ومن وراء ستار سوى 

  مجلس العالقات الخارجية

 

في عهد آيزنهاور ، والمواقع الرفيعة في وكالة االستخبارات ) أيه . آي. سي( تولي آالن داالس إدارة الـ فمنذ 

 ، التي تمثل النخبة المالية تدار من قبل أعضاء في منظمة مجلس العالقات الخارجيةالمركزية األمريكية 

   في السياسة الخارجية األمريكيةلفصلصاحبة الكلمة اوالسياسية والصناعية في الواليات المتحدة ، وتُعد 

 

والقليلون فقط في أمريكا يستوعبون أبعاد حقيقة أن مرشحي الرئاسة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يصلون 

 تموذل الحمالت االنتخابية نفسها ، التي أكتاف المصالح المالية والسياسيةإلى البيت األبيض على 

   بوصول هذا المرشح أو ذاك للبيت األبيضال تتغيرسياسات الجذرية للمرشحين من الجهتين ، حيث ال
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عائلة  ، وأصبحت قطاعي المصارف والطاقةوبنت النخبة األمريكية سلطتها على السيطرة المزدوجة على 

 في قلب هذه الهيمنة ، حيث أخذت في توجيه السياسات الحكومية ، باألسلوب نفسه الذي إنتهجه مؤسس روكفلر

   في السيطرة على صناعة النفط  األمريكيةة شركاتهم جون دي روكفلرمجموع

 

 ، في واشنطن ، الذي Brookings لمعهد بروكينجز تمويل مؤسسة روكفلركما لعب ديفيد دوراً مباشراً في 

   السياسية في واشنطنأبرز مراكز التأثير والدراساتيعتبر من 

 

  مؤسسة٢٠٠  قمة مجدها ، كانت العائلة تدير ما ال يقل عنكفلرعائلة رووفي أوائل الثمانينات  ومع وصول 

   على سياسة النفط والطاقة العالميةنفوذاً هائالًوصندوق و مارست خاللها 

 

 هما اللتان صاغتا التشريع الذي أوجد نظام االحتياط مورغان.  بي.  ومجموعة جيمجموعة روكفلروبإعتبار أن 

 ويتحكم بالنظام المالي والعالمي حالياَ ١٩١٣اع المالي والمصرفي في أمريكا منذ عام الفيدرالي ، الذي يتحكم بالقط

   الكلمة الفصل في القرارات األمريكيةفي عصر العولمة ، فإن لزمرة روكفلر ومجلس العالقات الخارجية 

 

صادية وعلمية  سياسية وإقتثالثة آالف شخصية ، الذين ال يزيد عددهم اليوم على أعضاء المجلسويتحكم 

  مشهورة ، بكل من الحكومة األمريكية ، وباألحزاب السياسية ، وبالبنوك والقطاع الصناعي الخاص

 

 من تلفزيون وإذاعة وصحافة، وقد أدرك المجلس ، ومنذ البداية ، بوسائل االعالم الرئيسيةكما يتحكم المجلس 

 العاملين في الصحف الرئيسية تجنيد الصحافيين الى أهمية السيطرة على االعالم ، فكان أن سارع مجلس األمناء

  بهدف التأثير في الرأي العام ، كما أن المجلس إستقطب عضوية أصحاب محطات االذاعة وشبكات التلفزيون

 

 ، ممن أطلق عليهم نخبة النخبة في المجلس ، هناك دائرة داخلية صغيرة من الثالثة آالف عضوومن بين 

 ، Fletcher Prouty، الكولونيل فليتشر براوتي ) أيه.آي.سي( بارات سالح الجو لدى الـ المنسق السابق إلستخ

  "الفريق السري" إسم  

 

 في وزارة الخارجية الهيمنة على مراكز إتخاذ القرار ، مهمتهم ممارسة مائة عضو منتخبويضم هذا الفريق 

      ، ووزارة الخزانة وسائر اإلدارات FBI) آي . بي. أف( ، ووزارة الدفاع ، والـ ) أيه .آي.سي( والـ 
  الرئيسية في حكومة الواليات المتحدة
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األمريكي هذا ، خالل الحرب الباردة ، كان يعتمد على مصادر دعم " المشروع الحر " ومن المثير للسخرية أن نجد أن 

ألموال العامة ، وشكل من  ، والذي تسانده بدوره ااالقتصاد العسكري المدعوم بقوة من الدولةتتمثل في 

 أو مكدونل Raytheon أو رايثون Boeingأشكال االشتراكية العسكرية مع كبار المؤسسات الخاصة ، مثل بوينج 

McDonnell أو بكتل Bechtelوغيرها من الشركات المستفيدة ،   

 

يواجهون خطر االبادة أنهم خالل الحرب الباردة ، عندما كان معظم األمريكيين منساقين خلف إدعاءات حكومتهم ب

 ، كانت مجموعة ستاندرد أويل التابعة لروكفلر والشركات المتحالفة معها ، مثل النووية من االتحاد السوفييتي

         لتصدير بإتفاقيات سرية مع موسكو ، مرتبطة Occidental Petroleumأوكسيدنتال بتروليوم 

  ةالنفط السوفييتي لألسواق األمريكي

 

  بعائلة روكفلر المهنية إرتبطت كلياً كيسنجروالواقع أن حياة 

 

 ، التي واجهها العالم نتيجة االرتفاع الهائل الذي طـرأ           الصدمة النفطية تم التخطيط للعملية االقتصادية المتمثلة في       

   بستة شهور ١٩٧٣، والذي تم التخطيط له قبل حرب رمضان % ٤٠٠على أسعار النفط ، وبنسبة 

 

وزمالئه في مجموعة  كان من عمل هنري كيسنجرغير أن التخطيط لهذه العملية وتنفيذها حتى أدق تفاصيلها 

   ومن خلف هؤالء جميعاً بالطبع مجلس العالقات الخارجية بيلدبيرج

 

ت  من قرارات في إجتماعاتها السرية يجد طريقه الى التطبيق التام طوال سنوامجموعة بيلدبيرجكان ما تقرره 

الحرب الباردة ، ومن ذلك إدارة التحول السياسي الكبير الحاصل في أوروبا ، بما يخدم المصالح القومية األمريكية 

  التي تصب في النهاية في مصلحة سياسة مجلس العالقات الخارجية والنخبة المالية في الواليات المتحدة 

 

 ــ بما في ذلك تحمل اللجنة الثالثيةعلى إنشاء  شخصياً ديفيد روكفلر أشرف مجموعة بيلدبيرجوالى جانب 

:  للواليات المتحدة عبر العالم، وهي مراكز القوى الثالثة الرئيسية واللجنة الثالثية ترمز الى -نفقات تمويلها 

  أمريكا الشمالية ، وأوروبا الغربية ، باالضافة الى اليابان

 

 Margaretياسات التي طبقتها حكومة مارجريت تاتشر  هذا بمثابة إيجاز للسصامويل هنتنجتونكان تقرير 

Thatcher فاالتحادات العمالية في البلدين كانت على درجة .  في بريطانيا ، والرئيس ريجان في الواليات المتحدة
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  كبيرة من االفالس أو العجز، وشهدت المستويات المعيشية تراجعاً مطرداً بسبب السياسات الحكومية

 

للسياسات التي خرج بها إجتماع قود الثالثة الماضية شهدت التطبيق ، وعلى أرض الواقع ، الواقع أن الع

 عندما قادت المخاوف من هجمات إرهابية جديدة ، ٢٠٠١أيلول  / سبتمبر١١ وحتى ١٩٧٥ عام ، اللجنة الثالثية

   كما لم تشهده بالدهم من قبلبسيطرة الدولة البوليسيةاألمريكيين للقبول 

 

 تشكل أذرع وأرجل ما مجلس العالقات الخارجية ومجموعة بيلدبيرج واللجنة الثالثيةمات الثالث هذه المنظ

 في الواليات للنخبة السلطوية " الفريق السري" يطلق عليه بعض المطلعين على بواطن األمور في واشنطن اسم 

  تي تخدم مصالحهاالمتحدة ، التي تعمل من خالله على تنظيم األمور في العالم بالصورة ال

 

  للسيطرة على وسائل االعالموالدوائر الداخلية للنخبة في الواليات المتحدة تعمل على تكريس مصادرها الهائلة 

 

 ، لدرجة أن معظم تتم بطريقة حاذقةواالختالف الوحيد بين الحالتين أن السيطرة الرسمية على االعالم في أمريكا 

   والتالعب بها من قبل جهات عليايتم تغذيتهاأفكارهم السياسية  أن ال يدركون حقيقةاألمريكيين 

 

 رابع أكبر مجموعة إعالميـة  Rupert Murdoch روبرت مردوخويملك اإلمبراطور اإلعالمي األسترالي المولد 

 ، Fox TV التلفزيونيـة  شبكة فوكس كما يملك مردوخ News Corporationأمريكية ، هي نيوز كوربوريشن 

  " إسرائيل"  لمصلحة للمحافظين الجددر على برامجها الخط الدعائي التي يسيط

 

لعل الحقيقة المثيرة فيما يتعلق بهذا التركيز لقوة اإلعالم في أمريكا حالياً ، تكمن في أن كبرى المؤسسات اإلعالمية 

              من ديزني إلى تايم وورنر  خاضعة لسيطرة أعضاء في مجلس العالقات الخارجية

  ومن فوكس نيوز إلى فياكوم 

 

وربما ال يقل عن هذا األمر أهمية حقيقة أن الذين يسيطرون على شركات اإلعالم األمريكية العمالقة من منتسبي 

 ، وهي حقيقة معروفة ومفتوحة أمام كل من هم جميعاً وبال إستثناء من اليهودمجلس العالقات الخارجية ، 

  وإن كانت تُعد قضية متفجرة ، بحيث يحظر الحديث عنها أو مجرد التطرق لهذه الحقيقة الجليةيرغب في االطالع ، 
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 أكثر من أي وقت مضى في التاريخ ، متمركز في أيدي فئة قليلةتبقى الحقيقة أن اإلعالم في الواليات المتحدة 

         والذين يتصادف  وبأن الهيمنة في النهاية محصورة في أيدي أعضاء مجلس العالقات الخارجية

  أن يكونوا في معظمهم من اليهود

 

 ، فإنه يصبح من المتعذر على سيطرة شركات اإلعالم العمالقة على الصحف المحلية واإلقليميةوفي ظل 

          ، فكيف باالعتماد على مكاتب األخبار الدولية في الحصول صحافي مستقلأية صحيفة القبول بأي 

  على تقاريرها الصحافية

 

 ، التي تملكها النخبة من أعضاء مجلس العالقات األدوات الخفية إنما تشكل جزءاً من الهيمنة على اإلعالموهذه 

توحي لمعظم ومع ذلك ، فإنهم يفعلون ذلك بطريقة  . اإلمبراطورية العالميةالخارجية في حملتهم إلقامة 

  ال نظير لها في العالم " صحافة حرة " تمتعون ب  بأنهم إنما ياألمريكيين الجهلة

 

   وأنصارهم العالميينمجلس العالقات الخارجية في عمل النخبة في نقطة تحّول بمثابة ١٩٧٤كان عام 

 

    حرب يوم الغفران، من خالل % ٤٠٠ بنسب فلكية، وصلت إلى برفع أسعار النفطفقد أقدموا على التسبب 

 ، هنري كيسنجرفي الشرق األوسط ، وبفضل الجهود الدبلوماسية التي بذلها  ) ١٩٧٣ل تشرين االو/ أكتوبر( 

 اآلخذ في االنتعاش في أجزاء مختلفة من أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا ، تجميداً للنمو االقتصاديوفرضوا بذلك 

  بفعل االرتفاع الكبير في أسعار الطاقة

 

         منإعادة إستعمار للدول الناميةخر الثمانينات ، لم تكن سوى وهذه األزمة ، التي إستمرت حتى أوا

  خالل إدارة ديونها

 

، والتي لم يكن " الحرب على اإلرهاب " وكل هذه الحمالت سبقت العمل األكبر واألشمل ، وهي 

  خارجيةالمخطط اإليديولوجي لها سوى صامويل هنتنجتون ، أحد رموز النخبة في مجلس العالقات ال
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قوى الظل تدير النظـام     : الفريق السري   

 مبراطوريالعالمي اإل

  الحرب العالمية الثانيةخرجت الواليات المتحدة من
سم العالم الحر ، إ ١٩٤٥كزعيمة لما أطلق عليه عام    

 فـي  المتنفـذة  النخبة كانت ١٩٥٠وبحلول عام ، 

 قد عززت مـن سـيطرتها علـى         الواليات المتحدة 

لعـدوان  تـضخيم ا  مي ، مـن خـالل  القرار الرس

 المحدق بالعالم ، فـي حملـة        الشيوعي السوفييتي 

حقيقة أن االتحـاد الـسوفييتي    دت تجاهلدعائية تعم

 ٢٢راً من الحرب ، التي فقد فيها أكثر من          خرج مدم 

سوفييتي حياتهم ، ودمـرت خاللهـا معظـم     مليون

  في وضـع ستالينلم يكن . الصناعات السوفييتية 
ه بشن حرب عالمية جديدة ضـد الواليـات         يسمح ل 

  . المتحدة

غائبين تماماً عـن  األمريكيين كانوا  الواقع أن معظم

  ، فخالل أشهر من إلحـاق الهزيمـة  حقائق العالم
 ، وبدالً من مواجهة السالم      باليابان وألمانيا الهتلرية  

وجد معظـم األمـريكيين    والعودة للحياة الطبيعية ،

هاجس التهديد مـن    شون مجدداً   العاديين أنفسهم يعي  

أكثر خطورة مـن سـابقه، وبـذلك     قبل عدو جديد

عـدة   ، التي دامت حـوالي        الحرب الباردة  تتكون

 أو هذا ما كان يبدو الشيوعيةبدأت بسبب   ، قدعقود

  .في الظاهر

  منذ بداياتها ، يجد إنهااألمريكية  للرأسماليةوالمتتبع

 نخبـة  لتقـوم ال تبحث عن عدو حقيقي أو وهمـي 
 إلى  الجماهير المشغولة بلقمة عيشها   المتنفذة بقيادة   

وتتيح الفرصـة    ،حروب تغذي صناعاتها العسكرية

.  باإلقراض ) وول ستريت ( ألصحاب المال في الـ

ن تم دحر الشيوعية ، حتى تم البحـث عـن           أوما  

   . في هذه األياماإلسالم  عدو جديد هو

قـد   لمتحدةمع حلول الخمسينات ، كانت الواليات ا

 التي ستطول ، وذلك     قتصاد الحرب إمرحلة  دخلت  

هـذه الحجـج    مثل . الدفاع عن الديمقراطيةسم إب

األخالقية خدمت في الواقع األهداف األمريكية إلى       

ولرموز للواليات المتحدة  حد كبير ، حيث سمحت

المال والصناعة ممن يهيمنون علـى الـسياسة        

ات غير مسبوقة األمريكية بتنفيذ سياس  ،الخارجية

 سياسات لم تكنفي التاريخ السياسي العالمي ، بل 
لتخطر على بال النخب السياسية الحاكمـة فـي         

  .البريطانية من قبل العالم ، بما فيها اإلمبراطورية

نطالق إ و الحرب الكورية  أي بعد    ١٩٥٥في عام ،    

 ضـد الـشيوعية ، وتحـول    المكارثيـة  الحملـة 

ن بمخاوف الحـرب    األمريكيين إلى أناس مهووسي   

خرج عالم نفساني ينتمي للنخبة السلطوية  النووية ،

 األمريكية ، ليطلق تحليالت زعم فيها بأن كـسب 
الرأي العام إلى جانبه يتطلب مـن القائـد األخـذ           

المـؤثرة فـي    باالعتبار عدداً من العوامل النفسية

حفـظ الـذات والطمـوح     : تشكيل المواقف مثل

ة واألطفـال ، والـشعور   وحب العائل والكبرياء ،

الوطني والمحاكاة والرغبة في القيادة ، والحفـاظ    

الثقة بالنفس ، كما يحتاج معظم الناس إلـى   على

  . شيء الشعور بصحة ما يعتقدونه حيال أي

 ،وقد أدركت النخبة السياسية األمريكية بعد الحرب      

يمكن أن يلعبه علمـاء الـنفس فـي     الدور الذي

، بة في األوسـاط العامـة       تسويق األفكار المطلو  

لما فيه خدمة النخبة في المقـام األول ،   وتوجيههم

والتقنيات  ي علماء النفستبنّفكان أن عمدت إلى 
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 لتــشكيل أفكــار النــاس ومــواقفهم الــسيكولوجية

   . والتالعب بهم

 تُعد الديمقراطية مجـرد     وبالنسبة للنخبة السياسية ،   

رة عليهـا  األحداث والسيط  تخفي توجيهكلمة مفيدة

 رجـال المـال     من قبل فئـة سـلطوية قليلـة مـن         

الـصناعات  يـسيطرون علـى     ، الذينوالصناعيين

وفي قلب النخبة هـذه التـي        . العسكرية والنفطيـة  

بعد الحرب ، كانت هناك بعـض   إحتكرت القرارات

   . العائالت الثرية ، وكان على رأسها عائلة روكفلر

ـ  ومن هذا المنطلق ، وافق        علـى   انالرئيس تروم

،  " االستراتيجية النفسية " تشكيل ما عرف بمجلس

 " العمليات النفسية " الذي أوكلت إليه مهمة تنسيق
  . للحكومة

فإن مهمتـه الرسـمية    وطبقاً لقرار إنشاء المجلس ،

القومية  تنسيق وتنفيذ ، ضمن إطار السياسات " كانت

المتعارف عليها ، عمليات نفسية ، وتحقيق األهداف        

السياسات والبرامج الخاصة  سية القومية ، ورسمالنف

 مثل هـذه " . بتنسيق وتقييم الجهود النفسية القومية
 مجلـس االسـتراتيجية     العبارات في وصف مهمة   

لألجهزة   ، تعطي فكرة عن الفرصة المتاحةالنفسية

السرية في السيطرة علـى توجيـه الـرأي العـام           

   .١٩٥١األمريكي منذ العام 

، أول من Gordon Gray ، ايغوردون غركان 

عـام   مجلس االسـتراتيجية النفـسية  تولى رئاسة 

تخذ المجلس مقراً له في البداية ضـمن        Yو. ١٩٥١

 بـرز  ١٩٥٢وفي عام  . ) ايه. آي .سي ( مبنى الـ

  كمستشار شاب لرئيس المجلس ، هنري كيسنجرإسم
 ، كما   لعائلة روكفلر والذي كان وقتها يعمل مستشاراً      

مجلـس    كانـا عـضوين فـي   يسنجرغراي وكأن 

 منظمـات    ، التي كانت إحـدى     العالقات الخارجية 

   . النخبة في نيويورك

الصادرة  " الخيال " روايته المشهورة المعنونة في

جـورج  كتب الروائـي البريطـاني    ١٩٨٤عام ، 

األخ  " إن :  يقـول  George Orwell أورويل

س يسيطر على النا  ) ويعني به الحكومة     " ( راألكب

بـالتحكم   من خـالل التالعـب النفـسي الكفيـل    

  .بأحاسيس اآلخرين

 الخارجيـة  مجلـس العالقـات  وهو تماماً ما فعله 

 الجديــد فــي مجلــس االســتراتيجية النفــسيةو

تغييـر إسـم    وفي وقت الحق ، تـم . الخمسينات 

 في محاولـة     مجلس تنسيق العمليات   المجلس إلى 

 منذ أحاطت بالمجلس للتخفيف من التساؤالت التي

 مسؤوالً عن  مجلس تنسيق العملياتكان .تأسيسه

اإلدارات الحكومية المختلفـة ، مـن    التنسيق بين

وزارة الدفاع والخارجية ومجلس األمـن القـومي        

، ومـن خـالل    )يهأ. آي. سي ( إلى الـ وصوالً

ووسـائل  الخارجيـة   بمجلس العالقـات عالقاته 

لمجلس اإلعالم واألوساط الشعبية األمريكية ، كان ا      

 ، الحرب النفسية للنخبـة الحاكمـة    ماكنةبمثابة

واإلدارة الجديدة التي تـم تطويرهـا مـن واقـع           

 وسائل التالعـب الـسيكولوجي  النفسية و األبحاث

  .التي ظهرت في الحرب العالمية الثانية

 الحملة النفسية للمجلـس ، فـي        اعتمد مخططو إو

األمريكية علـى    تسويق خططهم الخاصة بالهيمنة   

 على شـحن النـاس      وعالم خالل الحرب الباردة     ال

اإليمان باهللا وبـالفرد وبالحريـة    " بشعارات مثل

 ".السالم والوطنية، وبعالم يسوده
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وكانت هناك نخبة صغيرة تحركها دوافـع الطمـع         

هي التي تتحكم بـالبنوك الرئيـسية    وحب السلطة ،

 والصناعات ووسائل اإلعالم والقوة العسكرية للقوة
كـان   . في العالم ، وهي الواليات المتحـدة      األعظم  

أكثر فائـدة لهـم    هؤالء على قناعة تامة بأن الحرب

وألصدقائهم من السالم ، ولهذا السبب لجـأوا إلـى          

والعمليات السرية ووسائل أخـرى   التالعب النفسي

 قتـصاد إعدة ، لإلبقاء على أجواء التوتر وتعزيـز  
فطالمـا  . الصناعة العسكرية منذ أوائل الخمسينات      

الشيوعية  " أجنبي كان هناك تهديد جاد من قبل عدو

النـاس بـه    ، يمكن التلويح به وتذكير " السوفييتية

فإن معظـم األمـريكيين الخـائفين       طوال الوقت ،    

للقبـول بالتـضحيات    يصبحون في وضع االستعداد

 أكثـر أمانـاً   " والحروب من أجل جعـل العـالم  
 ".للديمقراطية

الحاكمة في لعبتها النفـسية هـذه       ستمرت النخبة   إو  

 ؛ لتجـد  ١٩٨٩نهيار االتحاد السوفييتي عـام  إ حتى

 ."جديد عدو " نفسها مجبرة على البحث عن

بوسائل  ) ايه. آي. سي ( تلك كانت بداية تالعب الـ

تبين الحقاً ، ومـن خـالل    فقد . اإلعالم األمريكية

التحقيقات التي أجرتها لجـان الكـونغرس خـالل         

وكالـة االسـتخبارات المركزيـة     ات بـأن السبعين

 ٤٠٠األمريكية كانت تسيطر على ما ال يقـل عـن           

وإعالمي منتشرين في القطاعات اإلعالميـة   صحفي

 الخارجية مجلس العالقات ، وذلك من خالل الرئيسية

يه ، وبالتالي األبعد عن     أ. آي. األقل شهرة من السي   

  .العادي مالحظة األمريكي

ترددت في تحقيقات الكـونغرس     سماء التي   ومن األ 

 وليام باإلعالم ، ) ايه. آي. سي ( حول تالعب الـ

الرئيس التنفيذي لـشبكة   ، William Paley بيلي

والمـذكور   ، " CBS " ) سأ. بـي . سي ( الـ

ختـار  إفقد   . مجلس العالقات الخارجية  عضو في   

التلفزيونية الرئيـسية    ، وخالل ترؤسه للشبكةبيلي

ـ سيغ مك ١٩٦١ ١٩٥٤خالل الفترة   Sig سونل
Mickelson الشبكة وزميله في مجلـس   ، مدير

العالقات الخارجية ، ليكون المنسق الشخصي لـه        

ـ قبل أن ينقـل مك  ) ايه. آي. سي ( مع الـ سون ل

الحـرة ، وهـي ذراع    إلدارة محطة راديو أوروبا

  .إعالمية أخرى لوكالة االستخبارات المركزية

 New نيويورك تايمزالناشر جريدة  عترفإكما 
York Times  ،  بيرغـر زآرثر هـايز سـول  

Arthur Hays Sulzberger    وهـو بـدوره ،

عضو في مجلس العالقات الخارجية ، بأنه سبق له         

خالل الخمسينات،  ) يهأ. آي. سي ( العمل مع الـ

صـحافيين مـن    حيث طلبت منه الوكالة وضـع 

 .المتعاملين معها في مواقع رئيسية في الـصحيفة         

  داالسصديقاً مقرباً مـن   كانسولزبيرغيذكر أن 

 وعـضو مجلـس   ) يـه أ. آي. سي ( مدير الـ
  . العالقات الخارجية أيضاً

 لم تكن المنظمة الخفية صاحبة الدور المركزي في
توجيه الشارع األمريكي ومن وراء ستار سـوى        

المنظمة  فقد عملت هذه . مجلس العالقات الخارجية

ة لمعظم األمريكيين العاديين ،     غير المعروفة بالنسب  

مواقع قيادية ، لـيس   على زرع كبار أعضائها في

 في وزارتي الخارجية والدفاع فحسب ، بل في الـ
آالن فمنذ تـولي  . بعد الحرب  ) يهأ. آي. سي (

 فـي عهـد   ) يـه أ. آي. سي (  إدارة الـداالس

  ، والمواقــع الرفيعــة فــي وكالــةيزنهــاورآ
 األمريكية تدار مـن قبـل       االستخبارات المركزية 

،  أعضاء في منظمة مجلس العالقـات الخارجيـة  
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التي تمثل النخبة المالية والسياسية والصناعية فـي         

الكلمة الفصل فـي   الواليات المتحدة ، وتُعد صاحبة

  .السياسة الخارجية األمريكية

   "روكفلر ومجلس العالقات الخارجية مجموعة"

قيـام الواليـات    ذعرف األمريكيون حكم النخبة من

المتحدة في نهاية الحـرب الثوريـة فـي أواخـر           

عشر ، حيث سيطرت فئة  الثمانينات من القرن الثامن

متنفذة على الحياة السياسية واالقتصادية ، وهي فئـة         

مجهولة الطابع والعضوية بالنـسبة لمعظـم    ال تزال

  ، الذين أصبحوا يتقبلـون ، ومـن دون  األمريكيين
 "ديمقراطية "لهم من أنهم يعيشون فينقاش ، ما يقال 

األفضل في العالم ، وبأن أصواتهم االنتخابيـة    هي

  . هي التي تحدد الخيارات الحقيقية

والقليلون فقط في أمريكا يستوعبون أبعاد حقيقـة أن         

الــديمقراطي  مرشــحي الرئاســة مــن الحــزبين

والجمهوري يصلون إلى البيت األبيض على أكتاف       

ل ذنفـسها ، التـي تمـو    ة والسياسيةالمصالح المالي

الحمالت االنتخابية للمرشحين من الجهتين ، حيـث        

ال تتغير بوصول هذا المرشح أو  السياسات الجذرية

  .ذاك للبيت األبيض

مؤسسة الـساحل  سم إالعادة  ويطلق على النخبة في

  ، في إشارة إلى حقيقة أن العائالت الرئيسيةالشرقي
البنوك ودور  لمتحدة تتركز في    المتنفذة في الواليات ا   

نيويورك والـوول   لشركات النفطية في ، أو االمال

 ، وتلقت تعليمها وأفكارهـا مـن جامعـات          ستريت

  :، مثل النخبة في الساحل الشرقي

ــارد  . Harvard هارفـــــــ
 . Yale ييـــــــــــل

 . Princeton برينيـــــــستون
   كولومبيا في نيويورك جامعة

ألمريكيـة  وبخروج البنوك والشركات الصناعية ا    

من الحرب العالمية الثانيـة منتـصرة ،    الرئيسية

 كانت الهيمنة السياسية في القرن األمريكـي مـن  
نصيب زمرة محددة من النخبة األمريكية الحاكمة ، 

نفوذها مـن    التي كانت تستمدعائلة روكفلروهي 

 وكبريـات   والسيطرة على البنوك الدولية الكبرى      

البارون النفطـي   الشركات الصناعية ، من خالل

 .John D جــون دي روكفلــراالســطوري 
Rockefeller الذي  ، الذي كان يفتخر بالوصف

 ، "قـسوة األمريكي األكثـر  " أطلق عليه باعتباره
 صناعة النفط فـي  جون دي روكفلرحتكر إ حيث

 أمريكا ، من خالل ممارسات ال أخالقية ، كالخداع
  .واإلكراهوالفساد 

يته شركات عمالقة ،    مبراطورإوسرعان ما ضمت    

، التابعـة   US Steel ستيل. سأ. يو:مثل شركة

تـشيز  ، وJ.P Morgan  مورغان. بي. جيل 

،  General Electric لكتريـك إ جنرال ، وبانك

 كويتابل اليفإ، وشركة  Monsanto مونسانتوو
Equitable Life    للتأمين ، وشـركات نفطيـة 

 .يكـسون وشـيفرون  إ وموبيـل أويـل  أبرزها 
Chevron  

 
وبنت النخبة األمريكية سـلطتها علـى الـسيطرة         

والطاقـة ،   المزدوجة على قطـاعي المـصارف  

وأصبحت عائلة روكفلر في قلب هـذه الهيمنـة ،          

الحكوميـة ،   حيث أخذت في توجيـه الـسياسات  

نتهجـه مؤسـس مجموعـة      إباألسلوب نفسه الذي    

الـسيطرة علـى     فـي جون دي روكفلرشركاتهم 

  يكيةاألمر صناعة النفط 
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 بعـد ،  روكفلـر  أما هيكل اإلدارة المركزي لعائلـة 

 ، وهي صـندوق     مؤسسة روكفلر  فتمثل في    ١٩٤٥

الضريبية الرسمية ،  عائلي خاص ال يخضع لألنظمة

 بهـدف   ١٩١٤ قد أسسه عام     جون دي روكفلر  كان  

مؤسـسة  وقد قامـت  . من بعده  إدارة أموال العائلة

سـات  مجلـس نيويـورك لدرا     سراً بتمويل    روكفلر

 ١٩٤٣ و ١٩٣٩خالل الفترة مـن   الحرب والسالم

لدراسات التي أفـرزت التوجـه اإلمبريـالي        وهي ا 

 . األمريكي في مرحلـة مـا بعـد الحـرب     والقرن
  هي اإلدارة الماليـة فـي   مؤسسة روكفلـر وكانت

صياغة السياسات الجديدة للنخبة األمريكية  والتـي        

العام ، والتربوي  تتخفى وراء ستار النشاط التعليمي

بينما كانت في الحقيقة تتولى إدارة توجيه السياسات        

  بعيداً عن أنظار معظم األمريكيين العاديين األمريكية

 دراسة حول روكفلر مؤسسةوخالل الحرب ، تولت 

 جوزيـف   التقنيات الدعائية لوزير الدعايـة النـازي      

ومن الواضـح أن   Josef Goebbels      غوبلز

وا ذلك للخروج بتـصورات     أصحاب الدراسة لم يفعل   

بألمانيـا  كفيلـة بإلحـاق الهزيمـة     إعالمية مضادة

 غـوبلز  ، بل لتقرير كيفية تطبيق تقنيـات  الهتلرية
نتهـاء الحـرب وأدى     إالناجحة داخل أمريكا بعـد      

اإلذاعيـة   وكالة لرصد األخبـار المشروع إلى إقامة 

سـتخبارات  إوكالـة   سـم   إ ، أطلق عليهـا      العالمية

دعائي لزمن الحرب ،   وهي جهازبيةاإلذاعات األجن

نشر أسطورة الديمقراطية األمريكيـة حـول       مهمته  

وفـي وقـت   . الحرب الباردة   خالل سنواتالعـالم 

وكالة سم الوكالة المذكورة لتصبح     إالحق ، تم تغيير     

 ، والتي تعمل في مجـال تـسويق   األمريكية اإلعالم

أثير الت السياسة الخارجية للواليات المتحدة من خالل

   . في توجهات الرأي العام داخل أمريكا وخارجها

وحتى نهايـة الـسبعينات ،    وبدءاً من الخمسينات

 خمسة إخـوة    مؤسسة روكفلر تولى إدارة أنشطة    

كانت األكثر نفوذاً في المؤسـسة   من العائلة ، التي

جون دي روكفلر   : األمريكية وقتها ، وهؤالء هم      

ــث ،  John D. Rockefeller III الثال

،  Winthrop Rockefeller وينثروب روكفلرو

،  Nelson Rockefeller نيلـسون روكفلـر  و

،  Rockefeller  Laurence لورنس روكفلرو

 حيـث   David Rockefeller ديفيد روكفلـر و

تقاسم اإلخوة الخمسة مـسؤوليات إدارة الـسياسة        

 . الــساحة العالميــة  األمريكيــة علــى 
 

نفوذاً داخل العائلـة    ومن جانبه ، كان األخ األكثر       

 ، صاحب رؤية خاصـة تتعلـق   روكفلر جونهو 

الحد من اإلنجاب وتخفيض عدد الـسكان       بسياسة  

والواقع أن الحد من التناسل كان أحد  . العالم حول

العشرينات ، عنـدما   المشاريع الرئيسية للعائلة منذ

كان للعائلة بعض أبرز علماء الجنس البشري داخل 

مكتـب سـجالت   ة ، كمـا أن  النازي حكومة هتلر

 ، مؤسسة روكفلرالتابع ل Eugenics يوجنسي

األبحـاث الخاصـة   الممولـة لبـرامج    كان الجهة

 ، بمـا يكفـل      بالتعقيم الجماعي للشعوب الملونة   

مـا   " الشعوب السوداء المتخلفـة  " عدد تخفيض

المشاريع تم التخلي عنها بهـدوء   مثل هذه. أمكن 

ف عـن بـرامج     بعد الحرب، عندما تسبب الكـش     

العرقي النازية ، لمشاريع روكفلر الشبيهة  التطهير

   . بكثير من الحرج لصورة العائلة الثرية

 رسـم    ، فكان مسؤوالً عـن      وينثروب روكفلر  أما

مثل الثورة   ،سياسات نفطية وزراعية وتـسويقها 

الخــضراء التــي أدخلــت الزراعــة الــصناعية  
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انت تنتجهـا  التي ك واالستخدام المكثف للكيماويات ،

  أصبح . للكيماويات المملوكة للعائلة     شركة دوبونت 

 الحقاً وهي الوالية ركنساسألوالية   حاكماًوينثروب

 .  في عالم السياسة بيل كلينتوننطالقةإالتي شهدت 
 

يـدير مـصالح     ، الذي كان      نيلسون روكفلر  وهناك

 نيلسونوكان  . الالتينية العائلة الضخمة في أمريكا

رئيـساً لـشؤون    ) يهأ. آي. سي (  الـقد خدم في

 ، وكذلك منسقاً للشؤون األمريكيـة        أمريكا الالتينية 

 عـام   مساعد وزير الخارجيـة  ووصل إلى منصب

بمتابعة تنفيـذ    حيث كان في موقع يسمح له        ١٩٤٤

 والسالم لمجلس العالقات الخارجية مشروع الحرب

 القرن األمريكي في مرحلة ما بعدسم إ، والمعروف ب
 حاكمـاً لنيويـورك     نيلسونبعدها أصبح    . الحرب

 كواحد من يزنهاورآ  ، بعد أن خدم معنائباً للرئيسو

  . كبار مساعديه في الخمسينات

 رئيـساً  أطول مـن خـدم    ، فكان ديفيد روكفلرأما

 Chase لمجلس إدارة بنك العائلة تشيز منهـاتن 
Manhattan بـي  . جـي  أصـبح اليـوم    ، الذي

ـ    J.P. Morgan Chase كمورغان تـشيز بان
Bank  عهد ديفيد العائلة بعدد  رتبط البنك فيإ، وقد

: من كبريات الشركات األمريكية العالميـة ، مثـل          

، .Firestone Tire Co لإلطـارات  فايرسـتون 

آليـد  ،  Honeywell Corp هوني ويل كـورب 

 جنـرال موتـورز  ،  Allied Chemical كيميكال
General Motors ، ــان ــسبإ أمريك  رسك

American Express  ،ــت ــارد هولي  باك
Hewlett-Packardــوفيا ، و واشــــــــ

 .Wachovia Bankبانــــــــــك
دوراً مباشراً فـي تمويـل مؤسـسة     ديفيدكما لعب 

، فـي   Brookings  لمعهد بروكينجـز روكفلر

يعتبر من أبرز مراكـز التـأثير    واشنطن ، الذي

   . والدراسات السياسية في واشنطن

 الذي خدم نائب حاكم فلرلورنس روك وأخيراً هناك

 Douglas دوغـالس مكـارثر  مـع الجنـرال   
MacArthur اليابان بعد الحرب العالميـة   ، في

 الثانية ، حيث لعب دوراً في إبقاء اليابان ضـمن 
  لـورنس  بعـدها قـدم   . االمبراطورية األمريكية   

الكمبيوتر  نطالقة شركاتالتمويل األولي الالزم إل

 Intel Corp كـورب نتل إواالتصاالت العمالقة 
، كمـا   Apple Computers أبـل كمبيـوتر  و

 Readers " ريدرز دايجست " سيطر على مجلة
Digest     وهي مجلـة العائلـة األمريكيـة ذات ،

رئيـسياً فـي    التأثير الواسع ، والتي لعبـت دوراً 

الخمسينات والستينات كمصدر دعائي مؤثر ضـد       

ت األمريكيين بـأن سياسـا   قناعإالشيوعية ، وفي 

حكومتهم في الحرب الباردة ال تـستهدف سـوى         

والحفاظ على الطريقة األمريكية  خدمة مصالحهم ،

   . في الحياة

وصول عائلة روكفلـر   وفي أوائل الثمانينات  ومع

 ٢٠٠قمة مجدها ، كانت العائلة تدير ما ال يقل عن 

مارست خاللها نفـوذاً هـائالً    ومؤسسة وصندوق 

   . العالميةعلى سياسة النفط والطاقة 

 ، على المستويين  روكفلرللنفوذ الهائل لعائلة وكان

إرسـاء   السياسي واالقتصادي ، دوره الفاعل فـي 

القاعدة األساسية لسياسات النظام العالمي الجديـد       

جورج هيربرت والكر  للواليات المتحدة منذ وصول

،  George Herbert Walker Bush بـوش 

   . اتللبيت األبيض في أوائل التسعين



 التحدي الصهيوين                        )١٧(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٢٨ من١٥                                                  ٢٠٠٨ -شباط

 

 بريـسكوت    ، بدءاً من السيناتور    عائلة بوش وكانت  

، تُعد شريكاً أصغر فـي   Prescott Bush بوش

 بي. جي، وHarriman روكفلر وهاريمانمصالح 
 منذ بدايات القرن العشرين ، عنـدما قـرر      مورغان

التـصالح   بي مورغان وجـون دي روكفلـر  . جي 

   .  كبيراًوتوطيد الجهود ليشكال تجمعاً مالياً وسلطوياً

 " القوة الخفية لمجلس العالقـات الخارجيـة  "
 نفوذها السياسي الهائـل مـن   عائلة روكفلر مارست

  الخاضـع لهيمنـة   مجلس العالقات الخارجيةخالل
وكان المجلس ، الذي ظهر إلى الوجود عام        .  العائلة

نشئ أ ، قد فرساي  خالل محادثات السالم في١٩١٩

صالح البنكية المتنفـذة    م سرية من قبل الم    كأداة تحكّ 

 شـارلز  عوقد تبـر  . روروكفل مورغانلمجموعة 

 شـركة  ، المدير المالي في Charles Pratt برات

 ، بمبنى فـي   روكفلر المملوكة لعائلةأويل ستاندارد

للمجلس   بنيويورك ليكون المقر الرئيسي٦٨الشارع 

، الذي سرعان ما أقام عدداً من المنظمات الشقيقة ،          

 ، للشؤون الدولية في لنـدن  المعهد الملكيا بما فيه

فريقيـا ونيوزيلنـدا    أوأفرعاً عدة في كندا وجنـوب       

عتبار إوب. والسويد وهولندا والهند واليابان  سترالياأو

 مورغان  .بي.  ومجموعة جي روكفلرأن مجموعة

هما اللتان صاغتا التشريع الذي أوجد نظام االحتياط        

طاع المالي والمـصرفي  بالق الفيدرالي ، الذي يتحكم

 ويتحكم بالنظـام المـالي      ١٩١٣مريكا منذ عام    أفي  

 في عصر العولمـة ، فـإن لزمـرة    حالياَ والعالمي

 روكفلر ومجلس العالقات الخارجية الكلمة الفصل في
ــة ــرارات األمريكيــــ   . القــــ

 
 رئاسة أقوى بنـك المثير هنا أن الذين تعاقبوا على 

الفيـدرالي فـي     ، وهو االحتياط     مركزي في العالم  

 مارتن  وليام مكنزي:مرحلة ما بعد الحرب مثل 
William Machesney Martin ،آرثر بيرنز  

Arthur Burns  ،ــي ــر . ج ــام ميلل  ولي
G.William Miller ،بــول فــولكر  Paul 

Volcker ــسبان، و  Alan آالن غرينـ
Greenspan ،  ستثناء قبل إكانوا جميعاً ، وبال

  . القات الخارجيةمجلس العذلك ، أعضاء في 
، وال يـزال ،     مجلس العالقـات الخارجيـة      كان  

ــتم   ــي ي ــة الت ــن النخب ــة م ــة خاص مجموع

عتبارات رئيـسية   ها من قبل لجنة إل    ءختيارأعضاإ

  بوالء األعضاء لألجندة الـسرية العالميـة       تتعلق

ويتحكم أعضاء المجلس ، الذين ال يزيـد         . لنخبةل

اسـية  سي عددهم اليوم على ثالثة آالف شخـصية 

قتصادية وعلمية مشهورة ، بكل مـن الحكومـة         إو

وبـالبنوك   األمريكية ، وبـاألحزاب الـسياسية ،  

  .والقطاع الصناعي الخاص

مـن   كما يتحكم المجلس بوسائل االعالم الرئيسية

وقـد أدرك المجلـس ،   ، وصحافة ذاعةإتلفزيون و

السيطرة على االعالم ، فكان  ومنذ البداية ، أهمية

س األمناء الى تجنيـد الـصحافيين       أن سارع مجل  

الصحف الرئيسية بهدف التـأثير فـي    العاملين في

سـتقطب عـضوية   إالرأي العام ، كما أن المجلس       

  . محطات االذاعة وشبكات التلفزيون أصحاب

. سي. آر فهذه كبرى المحطات االذاعية في أمريكا

. روكفلرمبراطورية إ، كانت جزءاً من  RCA يهأ

التلفزيونيـة   ت الـثالث شـبكات  وبعد الحرب كان

الرئيسية ، مملوكة ألعضاء في مجلس العالقـات        

آالف عـضو فـي    ومن بين الثالثـة  . الخارجية

المجلس ، هناك دائرة داخلية صغيرة مـن نخبـة          

المنـسق الـسابق    النخبة ، ممـن أطلـق علـيهم   
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،  )يـه أ.آي.سي ( ستخبارات سالح الجو لدى الـإل

، letcher Prouty  Fفليتشر براوتـي الكولونيل 

   ."الفريق السري "       سمإ

 ، مهمـتهم   مائة عـضو منتخـب   ويضم هذا الفريق  

تخاذ القرار في وزارة إمراكز  ممارسة الهيمنة على

، ووزارة الدفاع ،    ) يه  أ.آي.سي( الخارجية ، والـ    

ـ  ، ووزارة الخزانـة   FBI ) آي. بـي . فأ ( والـ

واليـات  الرئيسية فـي حكومـة ال   وسائر اإلدارات

  .المتحدة

  كتب عـضو مجلـس العالقـات   ١٩٧٥في عام ، 
الخارجية وأحد أبرز المتنفذين فيه ، واألسـتاذ فـي          

ــارد  ــون هارف ــامويل هنتنجت  Samuel ص
Huntington صــراع  " ، صــاحب ســيناريو

الحرب الـصليبية  خطة  ، الذي يشكل " الحضارات

        ، كتب مقالة تحت عنوانالجديدة على االسالم
القاعـدة  ، تحدث فيهـا عـن    " زمة الديمقراطيةأ "

 ، أو ما سماها بالمؤسـسة ،  األمريكية الفعلية للقوة

إن الواليات المتحـدة ،   " : وفي ذلك يقول هنتنجتون

 في مرحلة ما بعد الحرب ، كانت محكومـة مـن  
الرئيس وعدد من كبار المسؤولين ، واألهم من ذلك         

لمؤسـسات  وا الشركات والمصارف ودور المحاماة

 " .  واالعالم ، التي تشكل مؤسسة القطاع الخـاص 
 

 الى الناخبين أو الديمقراطية ، هنتنجتون ولم يتطرق

بأمريكا من  فهذه أمور ال تهم القوة الفعلية التي تتحكم

 .وراء ستار

 خالل الحرب العالميـة الثانيـة ،        ١٩٤٣في عام ،    

المجموعة السرية مـن أعـضاء مجلـس     خرجت

  العاملين فـي وزارة الخارجيـة  لخارجيةالعالقات ا

قامة إومجموعة دراسات الحرب والسالم ، بفكرة       

  . نتهاء الحربإاألمم المتحدة بعد 

كانت الفكرة من وراء تأسيس المنظمـة الدوليـة         

السيطرة األمريكية ،  يجاد وكالة تكون فعلياً تحتإ

من خالل حق النقض في مجلس األمن ، وصـوالً          

األمريكية على الدول األضعف  منةالى تحقيق الهي

، وبدون الحاجـة الـى      ) من بين أهداف أخرى     (

االستعماري المباشر ، الذي ميز األسلوب  االحتالل

 البريطاني والفرنسي والهولنـدي وغيرهـا مـن   
  . االمبراطوريات

كانت النخبة األمريكية اآلخذة في الظهـور أكثـر         

ت الخطة كان . التعامل مع قضية الهيمنة ذكاًء في

 تقضي بأن تصبح األمـم المتحـدة جـزءاً مـن    
ــة بعــد العــام  . ١٩٤٥االمبراطوريــة األمريكي

 ولضمان تحقيق هذا الهدف ، وهو السيطرة على
 بـالتبرع   عائلة روكفلر أنشطة األمم المتحدة قامت     

المنظمة الدولية في  باألرض التي سيبنى عليها مقر

كـون  كان الهدف أن ي   . منهاتنالجزء الشرقي من    

تشيز مانهاتن بنـك  المتحدة مطالً على  مبنى األمم

، أي في قلـب القـرن األمريكـي         ومركز روكفلر 

  .الجديد

ستخدام المـستعمرات الـسابقة لبنـاء       إوبدالً من   

االمبرياليـة الجديـدة    ختـارت إاالمبراطوريـة ،  

أيديولوجية األسواق الحرة والتجـارة المفتوحـة ،        

 األمريكية علـى  الصناعات والبنوك لضمان هيمنة

 االقتصاد العالمي ، وعلى حساب منافساتها األجنبية
.  

، Time Magazine  مجلـة التـايم   ناشر لاقو

أعلن فيـه    ، في مقاله الشهير ، الذيهنري لوس

 قـد   ١٩٤١شباط ،   /والدة القرن الجديد في فبراير    
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اذا كانـت   " : كشف المستور عندما كتـب يقـول  

 تاج الى مساحة واسعة مناألنظمة الدكتاتورية قد تح
األرض تخضعها لحكمها المتـسلط ، فـإن النظـام          

. بكثير  الديمقراطي يحتاج وسيحتاج الى مساحة أكبر

نجليزية واضحة ، نقول إن ألمانيـا النازيـة         إوبلغة  

وتـشيكوسلوفاكيا ،   حتاجت الى ضم شرق بولنـدا إ

وبعدها المناطق الغنية بالمواد الخام من روسيا ، من         

غير أن النموذج االقتصادي كنظام قوي ،  لبقاءأجل ا

الحريـة ،   األمريكي ، القائم على حرية السوق ، أي

مبراطورية عالمية أو مـساحة بحـدود       إيحتاج الى   

أسواق العالم بصورة   ، أي الهيمنة علىالعالم أجمع

ــتمرار   ــاء واالس ــل البق ــن أج ــم م  . " أعظ
االقتـصادي األمريكـي بحاجـة الـى      كان النموذج

مصادر ال تنضب من الغنائم والعمالة الرخيـصة ،         

مثل هذا المبـدأ  . يتغذى عليها وتضمن بقاءه  التي

،  " المـشروع الحـر   " كان هو الذي يميز نموذج

  . الذي ساد في مرحلة ما بعد الحرب

"  المشروع الحر " المثير للسخرية أن نجد أن ومن
خالل الحرب الباردة ، كان يعتمـد   األمريكي هذا ،

على مصادر دعم تتمثل في االقتـصاد العـسكري         

بقوة من الدولة ، والـذي تـسانده بـدوره     المدعوم

 األموال العامة ، وشكل مـن أشـكال االشـتراكية   
 العسكرية مع كبار المؤسسات الخاصة ، مثل بوينج

Boeing ـ أو راي  أو مكـدونل  Raytheon ونث
McDonnell أو بكتلBechtel    وغيرها مـن ،

  الشركات المستفيدة

هيئات مثل األمم المتحدة والمنظمـات   وبفضل وجود

صندوق  المالية واالقتصادية الجديدة التابعة لها ، مثل

 ، منظمة الجات ، وبعدها النقد الدولي والبنك الدولي 

التجاري الدولي ، تمكنـت   التي تسيطر على النظام

ج من الحرب العالميـة     الواليات المتحدة من الخرو   

. في قمة قوتها العسكرية واالقتصادية  الثانية وهي

 فقد كانت تتحكم بالجزء األعظم من النقد الـذهبي 
العالمي ، وتسيطر على البحار الـسبعة ، وعلـى          

كمـا   من ثروة العالم وقدراته الـصناعية ، % ٤٠

  .وخرجت من ويالت الحرب من دون خسائر تذكر

أوج قوتهـا ،    أمريكا فـي  كانت١٩٤٥في عام ، 

بينما كانت الدول الكبرى األخرى تكافح للخـروج        

الـبعض بمثابـة    عتبرهـا إمن رماد الحـرب ، و 

االنقالب األعظم في التـاريخ ، حيـث أصـبحت          

على العالم ، في الوقت  الواليات المتحدة المسيطرة

 . " المحرر " الذي ينظر فيه اليها باعتبارها

العالم ، في الوقـت الـذي      كان األسد يستعد لحكم     

 . عتباره حمالًإالترحيب والتعامل معه ب يلقى فيه

المتحـدة تحظـى    في ذلك العالم ، كانت الواليات

بثروة عظيمة ، وكانت النخبة السلطوية فيها فـي         

واليابان وبعـض الـدول    وضع تسمح فيه ألوروبا

الحليفة المختارة بعناية ، بأن تتطور وتزدهر مـا         

لواليات المتحدة نشاطها في نهـب  ا دامت تشاطر

 خيرات العالم الثالث ، وموافقة وزارة الخارجيـة 
ـ     "األمريكية في وصفها لعملية النهـب هـذه بـ

 الحرب المزيفة التـي   وتأييد "التطور االقتصادي

 تشنها الواليات المتحدة على الشيوعية أو ما يعرف
  . بالحرب الباردة

معظـم  خالل الحـرب البـاردة ، عنـدما كـان           

دعاءات حكومتهم بأنهم إخلف  األمريكيين منساقين

يواجهون خطر االبـادة النوويـة مـن االتحـاد          

 ستاندرد أويل التابعـة  كانت مجموعة السوفييتي ،

  والـشركات المتحالفـة معهـا ، مثـل    لروكفلر
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ــوم أ ــسيدنتال بتروليـ  Occidental وكـ
Petroleum تفاقيـات سـرية مـع    إ، مرتبطة ب

، فط السوفييتي لألسواق األمريكية الن موسكو لتصدير

 وكان ذلك يتم من خالل مجلس العالقات الخارجيـة 
ويـشرح أحـد    . الذي كان ينسق مثل هذه األنشطة       

الخارجيـة ،   األعضاء المتنفذين في مجلس العالقات

والذي كان يدير دفة األمور بـوزارة الحـرب فـي           

الذي كان يتمتع به المجلس  األربعينات ، مدى النفوذ

كلمـا    " : تخاذ القرارات األمريكيـة بـالقول  إفي 

ختيـاره  إحتجنا إلى أحد األشخاص كنا نعمل على        إ

المجلـس ، ومـن ثـم نتـصل      من قائمة أعضاء

  " .  بنيويورك إلرساله

لمجلـس  من أعضاء ا ١٢ وعلى سبيل المثال ، فإن

 في عهـد الـرئيس      االستشاري السري حول فيتنام   

 ١٤عـددهم  ، و Lyndon Johnson جونـسون 

ختيارهم مـن بـين أعـضاء مجلـس         إعضواً ، تم    

 كان سائر من ١٩٧٧وفي عام   . العالقات الخارجية

تم تعيينهم على رأس وزارة الخارجيـة مـن قبـل           

، أعضاء فـي المجلـس المـذكور     الرئيس كارتر

  . ثنين فقطإستثناء إب

 بروفسوراً نيلسون روكفلر ختارإخالل الخمسينات ، 

ن هارفارد لترؤس مجموعة دراسـية      شاباً طموحاً م  

لفترة الستينات ، ولم يكـن المـذكور    جديدة للمجلس

 والواقع أن حيـاة كيـسنجر   . هنري كيسنجرسوى 
 ، وهي الحقيقـة     رتبطت كلياً بعائلة روكفلر   إالمهنية  

وقد جاء كتابـه  . خفاءهاإ التي حاول كيسنجر جاهداً

 جيةالخار األسلحة النووية والسياسة " المعنون بـ
 حصيلة مشاركته في مـشروع  ١٩٥٨في عام ،  "

وهي المـشاركة التـي    مجلس العالقات الخارجية ،

أوصلته الى البيت األبيض كمستشار للرئيس كيندي 

  . بعدها بأعوام

  "مجموعة بيلدبيرج واللجنة الثالثية "

مجلس العالقـات    أدرك أعضاء    ١٩٥٤في عام ،    

 قـادرة  أطلسية  وجود حاجة الى منظمةالخارجية

على التنفيذ ، والتحكم بالسياسات األوروبيـة فـي         

بعيـداً عـن الـسياسات     مرحلة ما بعد الحرب ،

. العسكرية الموكلة لحلف شمال األطلسي النـاتو        

المخططـون االسـتراتيجيون فـي     وعليه ، نظم

شهدت ) هولندا   ( فندق بيلدبيرج  المجلس ندوة في  

 المناقـشات الـسياسية ، وقـد مولـت     سلسلة من

 "نبثق عنه ما عـرف إاالجتماع المذكور ، الذي 
، حيث تم تعيـين األميـر    "بمجموعة بيلدبيرج 

 . رئيساً Bernhardt بيرنهاردتالهولندي 

وكان المذكور قد خدم في الحرب كـضابط فـي          

النازية ، وكان مقرباً من قائد تلك  القوات الخاصة

وبعد الحرب ، وجدت الواليات المتحـدة        . القوات

ألمير اللعوب كما أطلقت عليه الـصحافة أداة  ا في

خـالل   دارة شؤونها األوروبيـة مـن  إناجعة في 

  . بيلدبيرجمجموعة

  مائة من المسؤولينومنذ ذلك الحين ، يعقد حوالي
الحكوميين ومن القطـاع الخـاص فـي أمريكـا          

سري  جتماعاً سنوياً في مكانإ ، الشمالية وأوروبا

ث يناقشون مبادرات   بعيداً عن أعين الصحافة ، حي     

وقد عرفت عمليـة   . سياسية يتم االعداد لها مسبقاً

،  "بيلدبيرج مجموعة "سمإاالجتماعات هذه الحقاً ب

جتماع من هـذا    إستضاف أول   إنسبة للفندق الذي    

  .النوع
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 وكما أشرنا في فصل آخر ، ١٩٧٣أيار ، /مايو في

  فـي مجموعة بيلـدبيرج جتماع سري عقدته إوفي 
ــة ــرة خاص ــا جزي ــرج تملكه ــة وولنبي  عائل
Wallenberg سولتهوبادنالسويدية اليهودية في  

Saltsjoebaden  ، تم التخطيط خارج ستوكهولم

النفطية ، التي  للعملية االقتصادية المتمثلة في الصدمة

واجهها العالم نتيجة االرتفاع الهائل الذي طرأ علـى         

، والذي تم التخطـيط  % ٤٠٠وبنسبة  أسعار النفط ،

  .  بستة شهور١٩٧٣ قبل حرب رمضان له

 في االجتماع وهو علـى رأس   كيسنجرشارك وقتها

العالم اللوم  وبالطبع ، فقد ألقى. مجلس األمن القومي 

في هذا على الدول العربية المنتجـة للـنفط طبقـاً           

غير أن التخطيط لهـذه العمليـة    للدعاية األمريكية ،

هنـري   وتنفيذها حتى أدق تفاصيلها كان من عمـل       

 ومن خلـف   بيلدبيرجوزمالئه في مجموعة كيسنجر

كان  . هؤالء جميعاً بالطبع مجلس العالقات الخارجية

 مـن قـرارات فـي       مجموعة بيلـدبيرج  ه  رما تقر 

التـام   جتماعاتها السرية يجد طريقه الـى التطبيـق  إ

دارة إطوال سنوات الحرب البـاردة ، ومـن ذلـك           

روبـا ، بمـا   أو التحول السياسي الكبير الحاصل في

يخدم المصالح القومية األمريكية التي تـصب فـي         

 مجلس العالقات الخارجية النهاية في مصلحة سياسة

  .  في الواليات المتحدةالنخبة الماليةو

مبراطوريـة الـدوالر   إالوقت ، كانت غنائم  في ذلك

المتحدة فـي   هائلة ، بما يسمح بمنح أتباع الواليات

  .لفتاتمجموعة الدول السبع بعض ا

ستراتيجية الـصدمة  إ  ومع تنفيذها١٩٧٤في عام ، 

مـصالح   و  مجلس العالقات الخارجية   النفطية ، قرر  

، بأن هناك حاجـة الشـراك     في نيويوركروكفلر

 مباشرة في حسابات القـوة االسـتعمارية ،         اليابان

قتصادها المزدهر سـيخدمان  إاليابان و لضمان أن

 .. ريـة األم سناد تـابع لالمبراطو إكعنصر دعم و
 .الواليات المتحدة

ديفيـد  شـرف   أ مجموعة بيلـدبيرج  والى جانب   

نشاء اللجنة الثالثية ــ بما إعلى   شخصياًروكفلر

  واللجنة الثالثيـة -في ذلك تحمل نفقات تمويلها 
ترمز الى مراكز القوى الثالثة الرئيسية للواليـات        

الـشمالية ،   أمريكـا : وهـي   المتحدة عبر العالم،

  . ا الغربية ، باالضافة الى اليابانوأوروب

هنـري  أقرب المقـربين الـى     أحد روكفلرختارإ

زبيجنيـو  دارة شؤون اللجنـة ، وهـو         إل كيسنجر

معهـد  كان وقتها علـى رأس    ، الذيبريجينسكي

في جامعة كولومبيـا ، وهـو       الدراسات الروسية   

 . مؤسسة روكفلروتنفق عليه  بدوره معهد أسسته

قعت أعين ديفيد روكفلر علـى      وفي ذلك الوقت ،     

الذي كان حاكماً مغمـوراً لواليـة     ،جيمي كارتر

 أحد األعضاء المؤسسين للجنة ، ليكون جورجيا
  . الثالثية

وعندما أصبح رئيساً للواليات المتحدة في الفتـرة        

من الطبيعي أن يمنح زمالءه   كان١٩٨٠ ، ١٩٧٧

 بريجينـسكي   األعضاء في اللجنـة ، وبخاصـة      

، مواقـع   Cyrus Vance  فـانس وسـايروس 

   .رئيسية في االدارة

للخارجية في عهد   الذي خدم وزيراً فانسيذكر أن

فـي   . مؤسـسة روكفلـر   كارتر ، كان قد ترأس      

 ١٩٧٥ عـام ،  الثالثيـة  للجنةاالجتماع السنوي 

 "  ورقته المعنونة بـ صامويل هنتنجتونعرض
 وقتهـا  هنتنجتـون كـان   " .  الديمقراطية أزمة

ن المبالغة فـي  إ : "اً بدرجة فظة عندما قالواضح
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الديمقراطية يقابلها عجز في قدرة الحكومـة علـى         

سلطاتها ، وقدرة أقل على فرض التضحيات  ممارسة

الخارجية  التي قد تكون ضرورية للتعامل مع السياسة

  " .  والدفاعية

المـذكور   جتماع اللجنةإووصف أحد المشاركين في 

 عقـد  ١٩٧٥أذار ، /ي مـايو ف  : "ما حدث بالقول

لعدد من المديرين التنفيذيين لشركات متعددة  جتماعإ

الواليات  الجنسيات ، وشخصيات سياسية مرموقة من

المتحدة واليابان ، وعدد قليل من ممثلـي النقابـات          

الديمقراطيـة الفائـضة    التجارية ، لمناقشة موضوع

  ."عن الحاجة

الخارجية وزيري  ت مجموعة النخبة المشاركةوضم

والدفاع األمريكيين ، ونائـب الـرئيس ومستـشاره         

وتحدث الجميع عن المشكلة  لشؤون األمن القومي ،

المتعاظمة للتراجع الحاصل في شرعية ممارسـات       

السرية والخداع واالنضباط : الحكم مثل  أساسية في

 وطالب هؤالء صراحة بـالتخفيف مـن  واالكراه ، 
ة الثالثية وبخاصـة    سلطة الديمقراطية في دول اللجن    

  . الواليات المتحدة

المجتمعون عن الحاجة لحجب المعلومـات   وتحدث

يخـدم   عادة توجيه التعليم العام بمـا إعند اللزوم ، و

االقتــصادية  " التوجيهــات الرســمية واألهــداف

 تقلـيص  ، وفي الوقت نفـسه  " للحكومة والسياسية

تخاذ إعملية  نفوذ النقابات واالتحادات العمالية على

  .القرار الرسمي

 يجـاز إ هذا بمثابـة  صامويل هنتنجتونكان تقرير 
 مارجريـت تاتـشر  للسياسات التي طبقتها حكومة 

Margaret Thatcher في بريطانيا ، والرئيس 
فاالتحادات العمالية في   .  في الواليات المتحدة     ريجان

مـن االفـالس أو    البلدين كانت على درجة كبيرة

يات المعيشية تراجعاً مطرداً العجز، وشهدت المستو

  .الحكومية بسبب السياسات

 مبـادرة  " سـم إوفي حين حملت تلك السياسات 
، فإنها في الحقيقة ال تعـدو أن   " األسواق الحـرة 

تكون سرقة للرواتب التقاعدية والتأمين الـصحي        

واألجور لمئات الماليين مـن المـواطنين حـول         

ون حـول  النخبة الـذين يتمحـور   العالم، من قبل

  .مجلس العالقات الخارجية والمنظمات التابعة له

الواقع أن العقود الثالثة الماضية شهدت التطبيق ،        

للسياسات التي خـرج بهـا    وعلى أرض الواقع ،

 ١١ وحتـى    ١٩٧٥جتماع اللجنة الثالثية عـام ،       إ

عندما قادت المخاوف مـن   ٢٠٠١ أيلول /سبتمبر

للقبول بسيطرة رهابية جديدة ، األمريكيين    إهجمات  

 ، البوليسية كما لم تشهده بالدهم مـن قبـل   الدولة

المعنونة  وبإمكان من يعيد قراءة دراسة هنتنجتون

، التـي عرضـها فـي        " أزمة الديمقراطية " بـ  

أن يلمس تطبيقاً  ١٩٧٥جتماع اللجنة الثالثية عام إ

 ١٩٧٥فعلياً لطروحات الباحث خالل الفترة مـن        

وليـد مـصادفة أن    م يكنوعليه ، ل  .٢٠٠١ الى

 هو مؤلف الكتاب المثير للجدل ،       هنتنجتونيكون  

الذي يرسـم  ،  " الحضارات صراع" المعنون بـ 

صورة تشاؤمية عن حروب متوقعة بين المسيحية       

 قـد  هنتنجتـون وكان  .االسالمي الغربية والعالم

 تحدث عن نظريته هذه ألول مرة في مقالة نشرتها
،  Foreign Affairs " فيـرز أالفورين  " مجلة

  .العالقات الخارجية مجلسالتي يصدرها 

المنظمات الثالث هذه مجلس العالقات الخارجيـة       

بيلدبيرج واللجنة الثالثية تـشكل أذرع   ومجموعة

 وأرجل ما يطلق عليه بعض المطلعين على بواطن
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للنخبـة   " الفريق السري " األمور في واشنطن اسم

ة ، التي تعمل من خالله الواليات المتحد السلطوية في

تخـدم   على تنظيم األمور في العالم بالصورة التـي 

  . مصالحها

 " المحافـل  " وخلف هذه الهيئات ، تكمن شبكة من
الخاصة والجمعيات السرية ، التـي تـدير نـشاط          

 ، وهي أجندة سلطويةالعالم لمصلحة  الماليين حول

 "االدارة المتشابكة " سمإما يطلق عليها البعض 

الدولي تحت سيطرة مجلس العالقات  االعالم "

  "الخارجية

مجلـس  يجـاد  إالثانيـة و  منـذ الحـرب العالميـة   

 فـي وكالـة االسـتخبارات       االستراتيجية النفـسية  

ومجلس العالقـات الخارجيـة ،    المركزية األمريكية

الدوائر الداخلية للنخبة في الواليات المتحدة تعمـل        و

رة على وسائل تكريس مصادرها الهائلة للسيط على

  . االعالم

وسائل االعالم األمريكيـة   وفي الوقت الحاضر تُعد

تحت السيطرة الفعلية ألعـضاء مجلـس العالقـات         

وبشكل يفوق ما تتعـرض لـه وسـائل     الخارجية ،

 االعالم الصينية في الصين الشيوعية أو أي نظـام 
  . دكتـــــــاتوري آخـــــــر

سمية واالختالف الوحيد بين الحالتين أن السيطرة الر      

االعالم في أمريكا تتم بطريقة حاذقة ، لدرجـة   على

أفكـارهم   أن معظم األمريكيين ال يدركون حقيقة أن

السياسية يتم تغذيتها والتالعب بها من قبـل جهـات          

  . عليا

المؤسسات االعالمية قـد تعرضـت    وكانت كبريات

عادة تنظيم وعولمة وتمركز ، بحيـث       إأخيراً لعملية   

 . فئة صـغيرة سنوات األخيرة الى ملكيتها في ال آلت

 AOL Time Warner أول تايم وورنـر فهذه 
عالمية علـى المـستوى     إتُعد حالياً أكبر مؤسسة     

. سي العالمي، بعد أن أصبحت تسيطر على شبكة

 نأ. نأ.  سيالتلفزيونية ، وشبكة CBSسأ. بي
CNN  وأ. بي. تشأ، وشبكةHBO ،   واألخيـرة

ات المتحدة ، هـذا     هي أكبر شبكة كيبل في الوالي     

 Time magazine مجموعة تايمباالضافة الى 
group  نتشاراً في العالم ، إ، وهي أوسع المجالت

 Warnerوورنـر بـرذرز   باالضافة الى شركة
Brothers      وغيرهـا مـن شـركات االنتـاج ،

فهي أكبـر   AOL أما أول. السينمائي في هوليوود

  .شركة لخدمات االنترنت في الواليات المتحدة

فـي   Walt Disney  وولت ديزنيوتأتي شركة

االعالميـة   المركز الثاني على قائمـة الـشركات  

 Michael يزنـر إمايكـل  العمالقة ، ويـديرها  
Eisner وتـدير  . ديزنـي   الذي ال ينتمي لعائلة

 ديزني عدة شركات لالنتـاج التلفزيـوني ، منهـا         

بوينـا  ، و Touchstone TV في. تشستون تي

 كارفـان ، و Buena Vista TVفي. فيستا تي 
Caravan بكتـشرز  هوليوود، وPictures .  

 ثاني أوسع شبكة تلفزيونية هـي       ديزنيكما تملك   

 Capital ســي. بــي .كابيتــال ســيتيز أي
Cities/ABC التي تملك عدة أفرع في أوروبا ،  

أما ثالث عضو في الكارتل اإلعالمي األمريكـي        

،  " Viacom Inc إنكورب فياكوم " فهي مؤسسة

الرياضـية   " نأ .بي. سأ. أي " التي تملك شبكة

النسائية  Womens Wear وومنز وييروجريدة 

 Paramount Pictures          ، وبارامونت
. سـي  " شترت مؤخراً شبكةإلإلنتاج الفني ، كما 

 Time مـن تـايم وورنـر    CBS " سأ. بـي 
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Warner  بـاإلعالم الـشبابي فـي     وتتحكم فياكوم

التـي   " MTV في. تي. مأ "  خالل شبكةالعالم، من

 ، من خالل    البرامج اإلباحية والعنف  تروج لألفالم و  

 ماليين مشترك فـي  ١٢٠التي تبث إلى أفالم الفيديو

  من أحد أكثـر شـركات  فياكوموتعتبر .  دولة ٧١
  . االتـصاالت نفـوذاً علـى المـستوى العـالمي     

برت  رواألسترالي المولد إلمبراطور اإلعالميويملك ا

رابع أكبر مجموعـة   Rupert Murdoch مردوخ

 News هي نيوز كوربوريـشن  إعالمية أمريكية ،
Corporation        كما يملك مردوخ شـبكة فـوكس

، التي يسيطر على برامجهـا   Fox TV التلفزيونية

  ."إسرائيل " الخط الدعائي للمحافظين الجدد لمصلحة
وتتبع إمبراطوريـة مـردوخ اإلعالميـة جريـدة         

وعدد آخـر   New York Post بوست ويوركالني

 Weekly ويكلـي سـتاندارد  من الصحف ، مثل 
Standard  الناطق الرسمي األسبوعية ، التي تُعد

  وليـام  ، ورئيس تحريرهـا سم المحافظين الجددإب
كان شريك مردوخ و . William Kristol كريستول

،  Haim Saban بانسالسابق ، الملياردير حاييم 

ـ   صاحب النشاط  ود ، و اإلعالمي والفنـي فـي هولي

 وأحد أكبر مؤيدي  ،رييل شارونأوالمقرب جداً من 
مجموعـة   شترى مؤخراً أكبـر إ، فقد  " إسرائيل "

   تلفزيونية في ألمانيا وهي

   . Pro-7 Media "  ميديا٧برو  "  

عالمية في أمريكا ، فهي     إأما خامس أكبر مجموعة     

المملوكــة  Newhouse مجموعــة نيوهــاوس

وتضم  .Si Newhouse سي نيوهاسللملياردير 

 محطة كيبـل  ٨٧تلفزيونية ، و  محطة١٢المجموعة 

 Sunday مجلة صـنداي في، باإلضافة الى . تي
magazine بارادرئيسية أخرى ، مثل  ، وصحف 

Parade نيويوركر، و New Yorker وفوغ ، 
Vogue ــل  Mademoiselle ، ومادموزي
 Vanity Fair يتي فييـر نمجالت فـا ومجموعة 

magazines .  

الحقيقة المثيرة فيما يتعلق بهذا التركيز لقـوة   لعل

أن كبـرى   اإلعالم في أمريكا حالياً ، تكمن فـي 

المؤسسات اإلعالمية خاضعة لسيطرة أعضاء في      

إلـى تـايم    مجلس العالقات الخارجية من ديزنـي 

وربما ال   . وورنر ، ومن فوكس نيوز إلى فياكوم      

حقيقة أن الذين يسيطرون  ر أهميةيقل عن هذا األم

على شركات اإلعالم األمريكيـة العمالقـة مـن         

العالقات الخارجية ، هم جميعاً وبال  منتسبي مجلس

 ستثناء من اليهود ، وهي حقيقة معروفة ومفتوحةإ
وإن كانت تُعـد     ،   أمام كل من يرغب في االطالع     

أو  قضية متفجرة ، بحيث يحظر الحـديث عنهـا  

أما إذا ما تجرأ    .  لهذه الحقيقة الجلية     مجرد التطرق 

مثـل كيـف أن    أحد على طرح أسئلة سياسـية ، 

جماعة عرقية صغيرة تحتكر سلطة اإلعالم فـي         

ومفاهيمهـا   الواليات المتحـدة لتفـرض رؤيتهـا   

 ، وغيرها على الـسياسة  " إسرائيل " المنحازة ل
فإن تهمة معاداة   الخارجية ألقوى دولة في العالم ،       

  .  له بالمرصادالسامية

تبقى الحقيقة أن اإلعالم فـي الواليـات المتحـدة          

أكثر من أي وقت مضى  متمركز في أيدي فئة قليلة

في التاريخ ، وبأن الهيمنة في النهاية محصورة في         

مجلس العالقات الخارجيـة والـذين    أيدي أعضاء

وفي  . يتصادف أن يكونوا في معظمهم من اليهود      

ن غيـر المـستهجن أن   الحقيقة، يصبح م ظل هذه

، " إسرائيل  "   ينحاز معظم األمريكيين إلى صف      

فيما يتعلق بالوضع اإلسرائيلي الفلسطيني أو  سواء
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هؤالء أي مجال  فيما يتعلق بالعراق ، حيث ليس أمام

للنظر إلى األمور في الشرق األوسط والعـالم مـن          

  . زاوية إخبارية أوسع

قـة علـى   وفي ظل سيطرة شركات اإلعـالم العمال  

يصبح من المتعذر  الصحف المحلية واإلقليمية ، فإنه

 صحيفة القبول بأي صحافي مستقل ، فكيف        ةعلى أي 

األخبار الدولية في الحـصول   باالعتماد على مكاتب

 فهذه الـصحف مطالبـة   . على تقاريرها الصحافية
 من وكاالت مثل النيويورك تـايمز  بشراء أخبارها

New York Times ز وول سـتريت  ، وداو جون

، أو شـركة   Dow Jones- Journal جورنـال 

ــت  ــنطن بوس  Washington Post الواش
Company    وهي وكاالت أنباء تـسيطر عليهـا ،

فالنيويورك تايمز مملوكة  . مجموعة المصالح نفسها

  Arthur Sulzberger لعائلة آرثر سولزبيرغر

 Joseph جوزيـف ليليفلـد  التحريـر   أما رئيس
Lelyveld   وتملـك  . بن حاخـام يهـودي   إو فه

جريـدة   New York Times تـايمز  النيويورك

 جريـدة  ٣٣، و Boston Globe البوسطن غلوب

وعـدداً مـن محطـات التلفزيـون      إقليمية أخرى ،

 وتزود وكالة أنباء نيويورك تايمز تقارير. واإلذاعة 
 ٥٠٦وتحليالت إخبارية وتغطيات صحافية لحـوالي       

ويدير جريـدة   . المتحدةصحف في عموم الواليات 

الواشنطن بوست ، وهي أقوى الصحف نفـوذاً فـي          

 يـوجين مـايير  المصارف  واشنطن ، أحفاد رجل
Eugene Meyer    لبرنـارد  ، الـشريك الـسابق

الواشـنطن  وتملـك   Bernard Baruch  .باروخ

 مطبوعـة ومجلـة     ١١ محطات تلفزيون ، و      بوست

ريب وكانت حتى وقت ق النيوزويك ، ومحطة كيبل ،

 فـي إصـدار جريـدة       النيويورك تايمز تشترك مع   

 International الدوليـة  الهيرالـد تريبـون  
Herald Tribune .    وبدأ بـوش األول حياتـه

 ، وهـو يهـودي   مـايير  يوجيناالستثمارية مع 

   . مصرفي إعالمي معروف

االتـصاالت   وبموجب القوانين التي سنتها لجنـة 

 مايكـل بـاول  الفيدرالية في إدارة بوش ، برئاسة 
Michael Powell  ،بـاول  بن كولينإ Colin 

Powell  فإن الشركات اإلعالمية العمالقة القليلة ،

 ، وبالتالي الهيمنة على باالندماج  سيسمح لهاهذه

 المزيد من محطات التلفزة واإلذاعة المحلية عبـر 
أكثر قـدرة علـى     الواليات المتحدة ، مما يجعلها      

الواليات المتحـدة   م داخلالتحكم بمزاج الرأي العا

وهذه  . االستثمار الحر سم  إ ، ويتم هذا ب    وخارجها

اإلعالم إنما تشكل جزءاً من األدوات  الهيمنة على

 الخفية ، التي تملكها النخبة من أعـضاء مجلـس  
العالقات الخارجية في حملتهم إلقامة اإلمبراطورية      

يفعلون ذلـك بطريقـة    ومع ذلك ، فإنهم . العالمية

 لمعظم األمريكيين الجهلة بأنهم إنما يتمتعون       توحي

  . ال نظير لها في العالم " صحافة حرة " ب

ــالم   " ــى اإلس ــرب عل ــر والح  " روكفل
 علـى  الخارجيـة  مجلس العالقـات وجدت هيمنة 

وسائل اإلعالم والرأي العام األمريكي نفسها فـي        

السبعينات ، عندما بـدأت   ختبار في أوائلإموضع 

ن األمريكي ، في مرحلة ما بعـد        إمبراطورية القر 

صدمات وتهديدات لمستقبلها مـن   الحرب ، تواجه

اليابـان  قبل المنافسين ، اآلخذين في الظهور في        

، وكذلك بعض دول العالم النامي ، فمـا   وأوروبا

 مجلس العالقات الخارجيـة كان من القائمين على 
إالّ أن أقدموا على خطوات جريئة لمواجهة هـذه         

ل في تحو  بمثابة نقطة١٩٧٤كان عام . التهديدات 
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عمل النخبة في مجلس العالقات الخارجية وأنصارهم       

 برفع أسعار النفط التسبب فقد أقدموا على . العالميين

حرب ، من خالل    % ٤٠٠، وصلت إلى    بنسب فلكية 

فـي   ) ١٩٧٣تشرين االول / أكتوبر ( يوم الغفران

 التـي   الشرق األوسط ، وبفضل الجهود الدبلوماسية     

وفرضوا بذلك تجميداً للنمـو   ، هنري كيسنجر بذلها

مختلفة من  االقتصادي اآلخذ في االنتعاش في أجزاء

أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا ، بفعل االرتفاع الكبير   

كان مشروع النخبة األمريكيـة ،   . في أسعار الطاقة

  ، حيث يعملتدوير الدوالر النفطيالمتمثل في إعادة 
 ، والبنوك الرئيـسية فـي نيويـورك         روكفلرديفيد  

 العربي واإليرانـي  ستقبال عوائد النفطإولندن، على 

 إلـى   قروض بالـدوالر  وإعادة تدويرها على شكل     

المرتفع الثمن ، مثل األرجنتين  الدول المستهلكة للنفط

 والبرازيل وبولندا ويوغسالفيا ، كان هذا المشروع
  .  الثالث بأزمة ديون العالمبداية لما عرف

أواخر الثمانينات ،  ستمرت حتىإوهذه األزمة ، التي 

ستعمار للدول النامية من خالل     إلم تكن سوى إعادة     

وفي الوقت ذاته ، الذي شهد عمليـة   . إدارة ديونها

 مـن خـالل     إعادة تنظيم كامل لالقتصاد العـالمي     

جماعة إعادة تدوير الدوالر النفطي ، كانت  مشروع

فـي    منهمكةالعالقات الخارجيةمجلس  في روكفلر

 تستهدف حياة الماليين من سـكان       خطة سرية إعداد  

شخصيات رئيسية مثل  الدول النامية ، خطة أبطالها

 ، الذي كـان     روكفلر ، وهنري كيسنجر   . دي. جون

 مستشار األمن القومي للـرئيس  وقتها يشغل منصب

كانـت الخطـة    . جيرالد فورد  ، ومن بعده     نيكسون

سـم النظـام   إ ق بالمشروع الذي سيحملتتعل السرية

  . العالمي الجديد

ــة    ــسنجر وخط   NSSM 200   كي
جـون دي   ،نيكسون كلف الرئيس ١٩٧٢في عام 

الـسكان   " برئاسة لجنـة رئاسـية حـول   روكفلر

ذاته قد أعلـن   روكفلر وكان "األمريكي والمستقبل

كان يعـرف   قبل ذلك بعشرين عاماً عن تأسيس ما

، الذي دعا صـراحة إلـى    " مجلس السكان "ب

 ، وهي عبـارة  تام للنمو السكاني في العالم تجميد

 .  برامج إلبادة جماعية منظمـة تعني في الواقع
 حول السكان والمـستقبل     لجنة روكفلر شكل عمل   

كيـسنجر    األساس لمشروع١٩٥٢األمريكي عام 

الجديد الخاص بالموضوع نفسه ، والـذي رفعـه         

نيـسان  / أبريـل  يللرئيس في مذكرته الشهيرة ف

 . " NSSM 200 " سـم إ والتي حملت ١٩٧٤
 ن إ " : رؤيته بهذا الشأن بـالقول كيسنجر ولخص

في الدول النامية ، الغنيـة   معدالت النمو السكاني

نما تشكل مبعـث    إبالمصادر الخام االستراتيجية ،     

القومي األمريكي ، ويجب أن تحظـى   قلق لألمن

 المتحدة لوالياتهتمامات اإباألولوية القصوى في 
" . 

 علـى رأس    كيسنجر خالل السبعينات ، عندما كان    

الخارجية باإلضافة إلى منصبه كمستـشار   وزارة

كسلع   برز النفط إلى جانب الغذاءلألمن القومي ،

ذات أهمية استراتيجية بالنـسبة لألمـن القـومي         

 كيــسنجر وقتهــا أطلــق. للواليــات المتحــدة 

 " سـم إ التي حملت ستراتيجيته المثيرة للجدل ،إ
لتـي أخـذ   ، وا " ستراتيجية النفط مقابل الغذاءإ

ستيراد كميات كبيرة إالسوفييتي بموجبها ب االتحاد

 من القمح األمريكي مقابل كميـات مـن الـنفط   
وكان اإلنتاج النفطي    . السوفييتي المسعر بالدوالر  

الـذروة عـام     الواليات المتحدة قد وصل إلىفي

راجع المطرد ، وأصـبحت      وبدأ مرحلة الت   ١٩٧٠
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المستوردة للنفط ، وتحول  الواليات المتحدة من الدول

الغذاء إلى سالح في الترسانة األمريكية منـذ ذلـك          

 . الوقت
 Earl Butz يرل بوتزإوطبقاً لوزير الزراعة آنذاك 

الجياع يستمعون فقط لمن يملك قطعة خبز ،  "  فإن

جعبـة  تفاوضي قوي في  فالطعام أداة ، وهو سالح

 خير مـن  كيسنجر، ووقتها كان  " الواليات المتحدة

 يـدين بنجاحـه   كيسنجرالواقع أن . التفاوض  يجيد

الموفقة مـع   السياسي منذ أواخر الستينات إلى بدايته

 ، التي كان لها الفضل فيما وصل إليه         عائلة روكفلر 

فمن خالل عمله . سلم السلطة  من مواقع متقدمة على

حتكاكـه  إ ، ومن واقـع      كفلرمؤسسة رو كباحث في   

العائلة التي كانت في قلب االهتمامـات   المباشر مع

بدايات القرن  النفطية واالستثمار في المواد الخام منذ

 مبكراً مدى أهمية الـنفط      كيسنجرالعشرين ، أدرك    

  . القوميـة للواليـات المتحـدة    والغذاء للمـصالح 
 NSSM200 كيـسنجر عتماداً علـى مـذكرة   إو

، تبنت واشنطن رسـمياً  لنفط مقابل الغذاءبا الخاصة

 سياسة فرض القيود على الـدول الناميـة ، وهـي   
الحد من معدالت   سياسات كان لها أثرها السريع في       

 إشارات كيسنجر فقد حملت مذكرة . النمو السكاني

المجاعة قد تكون وسيلة فعالة فـي       ضمنية إلى أن    

مـن    " :، عندما قالالعالم تخفيض عدد السكان في

من النوع الذي  المتوقع أن يشهد العالم حاالت مجاعة

لم يخبره لعقود طويلة ماضية ، مجاعات من النـوع          

سـتبعد  إو . " منها إلى األبد عتقد بأنه تخلصأالذي 

  في مذكرته إقدام الواليات المتحـدة علـى  كيسنجر
في . توفير الصادرات الغذائية إلى المناطق المنكوبة       

كمستـشار لألمـن    كيسنجرة  كتب خليف١٩٧٥عام 

برنـت  القومي وشريكه في العمل الخاص بعد ذلـك         

تلعب  " ، يقول Brent Scowcroft سكوكروفت

مـشكلة   القيادة األمريكية دوراً أساسياً في مواجهة

تعاظم النمو السكاني، وفي تطبيق خطة عمل سكان        

الواليات المتحـدة   العالم، وصوالً إلى تعزيز أمن

خارج، ولهـذا الـسبب جـاءت       ومصالحها في ال  

الــرئيس علــى  الموافقــة الــسريعة مــن قبــل

ــذكرة  ."NSSM200المــــــــــــ
 NSSM  كيـسنجر تجدر اإلشارة إلى أن مذكرة

 ١٩٨٩بقيت سرية حتى اإلعالن عنها عام ، 200

الكاثوليكية في فـرض    الكنيسةاعندما نجح محامو

الكشف عن الملفات الخاصة بهذه القـضية التـي         

   . تعارضها الكنيسة

وكانت المذكرة قد أوردت تقديرات عن النمو فـي         

بعد نهاية القـرن ،   عدد السكان في العالم حتى ما

والنتائج المترتبة عن الحاجة للغذاء والمواد الخام ،        

إن النمـو   " حيث جاء فيها القول. النفط وبخاصة

من شأنه أن يتـرك أثـاراً    المتزايد لسكان العالم

إلى الغذاء ، وبخاصة    خطيرة فيما يتعلق بالحاجة     

 " األفقر واألسرع زيادة في عدد السكان في الدول
ترتفع معدالت حاجـة   " :  قائالًكيسنجروأضاف  .

 سنوياً أو أكثر، في وقت% ٥,٢العالم للغذاء بنسبة 
لم يعد هناك المزيـد مـن المـساحات الـصالحة           

 ستغالل ، األمر الـذي يحـتم  إللزراعة من دون 
إلنتـاج الغـذاء ، مثـل       البحث عن طرق أخرى     

وفي مثل هذا  . " تحسين النوعية وزيادة المحصول

 قد أطلقـت    مؤسسة روكفلر الوقت تحديداً ، كانت     

هندسة الجينات مجال  برنامجها البحثي الواسع في

  .  ، بمـــا فـــي ذلـــك األرزالنباتيـــة
مذكرته المشهورة،  وبموجب توصيات كيسنجر في

كاثر الـسكان   فقد جعلت واشنطن برامج الحد من ت      
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التـي تعترضـها فـي مجـال      من الشروط المسبقة

مساعداتها الخارجية ، بما في ذلك مـساعداتها فـي          

كما حرصت واشـنطن علـى أن    . حاالت المجاعة

 جزء من السياسة الرسـمية      الحد من اإلنجاب  يكون  

 ، وبرامج األمم المتحدة النقد والبنك الدولي لصندوق

 . األخرى

منتصف الـسبعينات ، أصـبحت    وعليه ، وبدءاً من

سائر المساعدات التي يقـدمها الـصندوق والبنـك         

ستعداد إالنامية المستهدفة ، مربوطة ب الدوليان للدول

التـي   الحد من اإلنجابهذه الدول للقبول بسياسات 

 NSSM كيـسنجر وطبقاً لمذكرة . تمليها واشنطن 
رئيـسية تـشكل     دولة١٣سماء أ ، فقد وردت 200

ستراتيجي بالنسبة للواليـات  إم سياسي وهتماإمصدر  

، باكـستان ، بـنجالدش ،    الهند: المتحدة ، وهي 

ندونيسيا ، تايالند ، نيجيريا ، الفلبـين ، تركيـا ،            أ

  . أثيوبيا ، المكسيك ، البرازيل وكولومبيـا  مصر ،
السكانية المرتفعة   بأن معدالت الزيادةكيسنجرويرى 

للمصالح القوميـة   في هذه البلدان تشكل مصدر قلق       

الـدول   " الجدير بالذكر أن كالً من هذه . األمريكية

قتـصادية  إجتماعية وإضطرابات إ تشهد " الرئيسية

وفي الوقت ذاتـه ،      . ١٩٧٤وعسكرية رئيسية منذ    

الواليات المتحدة على حجب مساعداتها  فقد حرصت

 الغذائية عن الدول الرافضة تبني سياسات الحد من
، حتى في حالة تعرض أي      دة السكان اإلنجاب أو زيا  

 لقيت من كيسنجر غير أن توصيات. منها للمجاعة 

، فكان أن تم    الفاتيكانيعارضها بشدة ، وبخاصة من      

ومـع  . في بداية الثمانينـات   " رسميا "التخلي عنها

الدولية المعنية اسـتمرت فـي    ذلك، فإن المؤسسات

ء تحولت إلى جز  األخذ بها على أرض الواقع ، حيث        

 ، برامج صندوق النقد والبنك الـدوليين  أساسي من

 وبرامج المساعدات الرئيسية للمنظمة الدوليـة ، 
مجلس  وشبكة مجموعة روكفلروذلك بفضل جهود 

مجموعـة  و  اللجنة الثالثية  والعالقات الخارجية

 التي تتحكم بقرارات المؤسسات الدوليـة       بيلدبيرج

ـ كيـسنجر  وما زالت توصيات. المذكورة  شكل  ت

سياسة غير رسمية مطبقة على أرض الواقع ، وإن         

  . عنهـا رسـمياً   تـم اإلعـالن عـن التراجـع    
ومن دون الحاجة إلى اإلعالن عن ذلك صراحة ،         

 في مذكرته شـكلت فعليـاً   كيسنجر فإن توصيات

الجولة األولى من حرب الواليات المتحـدة علـى         

اإلسالمية ، التي تسجل واحدة من أعلـى   الشعوب

  ، وهو سبب آخرت زيادة السكان في العالممعدال
يضاف لألسباب التي تسوغ لواشنطن ولندن تبرير       

، وإذا  " الحرب علـى اإلرهـاب   " ما تطلقان عليه

مناسباً إلعـالن   كان الوضع في السبعينات لم يكن

 التي  كيسنجرالحرب على اإلسالم ، فإن توصيات       

 عتبـار إاإلسالمية بوجه خاص ، ب ستهدفت الدولإ

الـدول   " أن معظم الدول المدرجة علـى قائمـة  

المستهدفة بشروط الحد مـن اإلنجـاب    " الرئيسية

فإن العراق السكانية كانت دوالً إسالمية ،  والزيادة

/ سـبتمبر  ١١وإيران وسوريا أضيفت للقائمة بعد 

  . ٢٠٠١ايلول 

 " األمريكية الحرب الباردة وصناعة األسلحة "
كـانون  /  فـي ينـاير    نتهت فترة رئاسـته   إعندما  

 خطابه يزنهاورآ دوايت ألقى الرئيس ١٩٦١الثاني،

الوداعي ، الذي تضمن تحذيرات لألجيال القادمـة        

لم تعد المؤسسة العسكرية  " األمريكيين بالقول من

الكثير من الصفات التـي عرفهـا أي    اليوم تحمل

 ممن سبقوني،ال في زمن السلم وال من المقـاتلين 
 العالمية الثانيـة ، أو الـذين        الذين خاضوا الحرب  
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خلـق صـناعة    لقد أجبرنا علـى  . قاتلوا في كوريا

ويتجاوز حجم إنفاقنـا     ... أسلحة دائمة وبنسب هائلة   

أربـاح سـائر الـشركات     العسكري إجمالي صافي

مثل  " :  قائالًيزنهاورآومضى الرئيس . "  األمريكية

 هذا الجمع بين المؤسسة العسكرية الهائلة واإلنفـاق       

الصناعة العسكرية أمـر جديـد علـى     الضخم على

التجربة األمريكية ، حيث من السهل مالحظة مـدى         

ذلـك علـى الجوانـب الحياتيـة المختلفـة       تـأثير 

 لألمريكيين، االقتـصادية والـسياسية بـل وحتـى    
االجتماعية ، في كل مدينة ومؤسسة حكومية ، وفي         

ن نحـص  نحن مطالبون بـأن ... كل برلمان والية 

سنا ضد النفوذ المحتمل للمؤسـسة العـسكرية ،         أنف

... دون قصد  سواء جاء ذلك حصيلة سعي منها أو

حتماالت الصعود المأساوي لسلطة فـي غيـر        إألن  

   " . كذلك في المستقبل حتماالت قائمة وستظلإمحلها 

عالمي  في واقعها كانت الحرب الباردة عملية توسع

 منهـا   للقوة العـسكرية األمريكيـة ، التـي حـذر         

حماية الحرية  " ، وفعلت ذلك تحت غطاءيزنهاورآ

مـن   وسـيكون . عبر العـالم  " من تهديد الشيوعية

المفيد هنا إلقاء نظرة على الحروب العلنيـة التـي           

منذ بدء الحـرب   خاضتها القوة العسكرية األمريكية

 ١٩٥٠ندالع الحرب الكوريـة عـام       إفمنذ  . الباردة  

ماماً نحو اإلنفاق علـى  منجذبة ت والحكومة األمريكية

 مغامراتها العسكرية عبر العالم ، على حساب إهمال
برامجها الداخلية ، بما في ذلك البـرامج الـصحية          

ومـن  . المدنيـة   والتعليمية والبطالة والبنية التحتية

التستر خلف التهديدات النووية السوفييتية في      خالل  

في النخبة في الواليات المتحدة   ، نجحتالخمسينات

 تكديس كم غير مسبوق من الصالحيات بأيدي النخبة
العسكرية، ووضع مقاليد السيطرة على الـصناعات       

البنتـاجون ،   الرئيسية في البالد في أيدي مخططي

 . من خالل العقود الممنوحـة للـشركات المدنيـة   
جـون  على نـصيحة مـن     وبناء١٩٥٠في عام 

، الـذي   John Foster Dulles فوستر داالس

 ، يزنهاورآ للخارجية في عهد الحقاً وزيراًأصبح 

 ،  مجلس العالقات الخارجية  وهو عضو بارز في     

ختراقات في إالكورية الجنوبية على  أقدمت القوات

 وقتها كذب الرئيس. عمق أراضي كوريا الشمالية 
دعـى  إالكوري الجنوبي على األمم المتحدة عندما       

ـ  بأن الشماليين هم الذين أشعلوا الحرب دورها ، وب

كذبت الواليات المتحدة علـى مجلـس األمـن ،          

لجلـسات المجلـس    مستغلة المقاطعة الـسوفييتية 

للحصول على دعم األمم المتحدة للحرب األمريكية       

النتيجة المزيد من التوسع فـي   كانت. في كوريا 

رتفعـت  إصالحيات البنتاجون وسـلطته ، الـذي        

كمـا وتعـاظم الحـشد    % . ٣٠٠بنـسبة   ميزانيته

سكري لحلف شمال األطلسي ، وتحولـت الحـرب         الع

إلى حقيقة واقعة في أذهان األمريكيين السذج ،  الباردة

  . وإلـى جـزء ضـروري فـي حيـاتهم اليوميـة      
وفي أوائل الستينات ، أرسلت الواليات المتحدة بـآالف        

العسكريين إلى فيتنام لدعم النظـام   " المستشارين " من

 Ngo Dinh دين دييم نغو الفاسد للرئيس الدكتاتوري

Diem .  غتياله بوقت قصير ، حاول الـرئيس إوقبل 
لينـدون   جاداً االنسحاب من فيتنام ، وجاء سلفه         كيندي

الصناعة العسكرية فـي    ليمنح القائمين علىجونسون

 لـم   جونسونالبنتاجون ما كانوا يحلمون به ، كما أن         

خلـيج   " حادثـة  " الكذب على العالم بـشأن  يتردد في

بهجوم فيتنـامي  الخاصة   Gulf of Tonkin ينتونك

 ، في سبيل حـشد      مزعوم على إحدى السفن األمريكية    

نتهـت  إ. العالمي للحرب األمريكية فـي فيتنـام   الدعم

أزهقـت    ولكن بعـد أن ١٩٧٥ الفيتنامية عام ،الحرب

 ، غيـر أن مؤسـسة       أرواح أربعة ماليـين شـخص     
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فوذاً مـن  قوة ون زدادتإالصناعات العسكرية األمريكية 

غير أن الحرب أدت في الوقت ذاته إلى بـروز          . جديد  

الشعبية التي رفعـت وألول مـرة    موجة من المعارضة

تساؤالت تشكك في وجود أساس منطقي لحرب ال معنى         

  . لها

الواقع أن حركة االحتجاج السياسي المتعاظمة في أوساط        

تجاه الحرب األمريكية في فيتنـام ،   األمريكيين العاديين

  إلعـداد تقريـره   صامويل هنتنجتـون هي التي حفزت

 الديمقراطية أزمة " الخاص باللجنة الثالثية عام  بعنوان
، والذي حذر فيه من المخاطر التي قد تترتب على مثل  "

علـى أهـداف    " االحتجاج الديمقراطي " من هذا النوع

شـهدت   " :  يقـول هنتنجتـون كتب  وفي ذلك. النخبة 

... الديمقراطية في أمريكا  ذرياً للروحالستينات تجدداً ج

لتشكل بـذلك تحـدياً لـسلطات المؤسـسات الـسياسية           

وذلك كنـوع مـن   ... واالقتصادية التقليدية  واالجتماعية

السلطة التنفيذية  ردة الفعل الرافضة لتركيز السلطة في يد

 وهي األزمة التي كان يخـشاها  " في الحكومة الفيدرالية
 الذين بدأوا عملية طويلة من التطوير        والنخبة ،  هنتنجتون

 التهديد    "المناسبة للتعامل مع هذا لإلجراءات واألدوات
تحركـه الـدوافع الديمقراطيـة     الذي يمثله أي مواطن "

  . للحصول على حقوقه الطبيعية

الظاهري في العمل العسكري ، التي  بعد فترة من الهدوء

عـام   الد ريجاندونتلت المأزق الفيتنامي ، أقدمت إدارة 

 الصغيرة ، بحجة إنها  جزيرة غرنيـادا   على غزو    ١٩٨٣

وبعـد أن  . األمريكيـة   تشكل خطراً على إمدادات النفط

غرينادا زرعت واشنطن حكومة عميلة لها هناك، تحولت        

وفـي  . آمن لتجارة المخدرات وغسل األموال  إلى ملجأ

 بـوش . دبليـو . تشأ. جورج غزا الرئيس ١٩٨٩عام 
. د أن آلت قناة بنما إلى الحكومة البنمية مباشرة          ، بع بنما

أربعـة آالف قتيـل، وقامـت     سقط في الغزو أكثر من

واشنطن مجدداً بزرع حكومة عميلة لها هناك ، وتحولت         

.  إلى سلطة عسكرية خاصة بها  قناة بنماإدارة مسؤولية

لتلميـع    بحاجة إلى مثل هذه الخطـوة  بوش األبكان

قتراب إب قرارات حاسمة مع     صورته السياسية كصاح  

  . االنتخابات الرئاسية

 الحرب األولى   بوش األب  شن الرئيس    ١٩٩١في عام   

عاصـفة   " سـم إالتي حملت  على العراق ، في الحملة

 إلى غزو صدام حسين ، وذلك بعد أن جر " الصحراء

وكانت الحـرب التـي منحـت المؤسـسة         الكويت ،   

مباشراً في الخليج وجوداً رئيسياً و العسكرية األمريكية

عام  تبع ذلك إرسال المارينز إلى الصومال . ألول مرة

 ١٩٩٥ والبوسنة عام    ١٩٩٤ وإلى هاييتي عام     ١٩٩٢

الحمـالت سـبقت    وكل هـذه  . ١٩٩٩وكوسوفو عام 

 اإلرهاب الحرب على " العمل األكبر واألشمل ، وهي
، والتي لم يكن المخطط اإليـديولوجي لهـا سـوى     "

رموز النخبة فـي مجلـس     ، أحدونصامويل هنتنجت

ومن خالل السيطرة على اإلعالم     . العالقات الخارجية   

والموجه األكبر لألمريكيين وللكثيرين في العالم  المؤثر

تتحكم في القـرار   بصورة متعاظمة ، فإن النخبة التي

مجلس العالقـات   األمريكي ، من خالل مؤسسات مثل       

 ، قـد   بيلـدبيرج الثالثية ومجموعة الخارجية واللجنة

 أخضعت العديد من المناطق االقتصادية الحيوية فـي 
. العالم بصورة شبه كاملة للهيمنة العسكرية األمريكية        

للقوة العسكرية والصناعية  وهذا التوسع الال ديمقراطي

   ١٩٦١يزنهاور عام آللواليات المتحدة هو ما حذر منه 

لطوية فـي   مع بداية األلفية الجديدة ، كانت النخبة الـس        

تستعد الستخدام وضـعها العـسكري    الواليات المتحدة

 المهيمن وسيطرتها على وسائل اإلعالم النتزاع لقـب 
 بصورة غير مسبوقة ، وهو أمر       اإلمبراطورية العالمية 

، وال حتـى   لم تحققه قوة عالمية أخـرى مـن قبـل   

كيف خطط هـؤالء لمثـل هـذا         ... اإلسكندر العظيم 

تيجيتهم الجريئة هذه تحمل فـي  ستراإ األمر، وكيف أن

 تساؤالت سـيتم  ؟ هالك القرن األمريكيطياتها بذور 
 . اإلجابة عنها في فصول أخرى من الكتاب


