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 مقدمة

 إستراتيجية األمن القومي األمريكـي  كمـا وثيقته حول

 : وجاء فيها 1992 للكونجرس في جانفي ) األب ( قدمها جورج بوش
 إن المسألة األساسية على الصعيد السياسي هي كيفية انعكاس تقلص «

 ، وعلى تحالفاتنـا ادي في التحالفات الخطر السوفياتي على دور أمريكا القي
 أن الخالفات مـع حلفائنـا سـتبرز ذاتها وبصورة خاصة في أوروبا بيد

 الذي كـان ي للعيان بصورة أكثر مع انخفاض حدة الهاجس األمني التقليد
 وراء وحدة الحلفاء في السابق ستتابع الواليات المتحـدة دعمهـا لنظـام

 ، ومنفتح كأفضل وسيلة لتقوية تنميـة اقتصـادية شامل اقتصادي عالمي،
 المجتمعات الحرة وعلى الـرغم ، ونمو شاملة من أجل االستقرار السياسي

 ستبقى الواليات المتحدة األمريكية الدولة من ظهور مراكز قوى جديدة ،

 الكبيـر بمختلـف األبعـاد ، والنفوذ الوحيدة ذات القوة الحقيقية الشاملة
 والتركيز على تعزيز األمن وبخاصة ، ، والعسكرية ، واالقتصادية السياسية

 ، وردنا هو واقتصادية أكثر منها عسكرية اسية بوسائل سي في العالم النامي
 استثمارات طويلـة األجـل فـي و ، تقوية الديمقراطية تشديد تأكيدنا على

 ، والحكومـات الحـرة ، وبناء األسواق الحـرة ، تطوير الموارد البشرية
 الشرق األوسط، وجنوبي آسـيا، وتشـجيع وتشمل اهتماماتنا اإلستراتيجية

 والحد من انتشار ، دفق البترول بحرية تأمين ت و ، استقرار وأمن أصدقائنا

 وتشـجيع الكثيف والصـواريخ البالسـتية ، األسلحة ذات الدمار الشامل

 التي تؤدي إلى المصالحة بين إسرائيل والدول العربية وبين عملية السالم
 ، التزامنـا الـدائم بـأمن إسـرائيل و الفلسطينيين وإسرائيل بشكل ينسجم

 لليابان وألمانيا وبهذا المعنى فإن المفاوضـات واالهتمام باألدوار المتنامية
 التجارية الجارية حالياً تحمل األهمية اإلستراتيجية نفسها التـي أوليناهـا

 . » تقليدياً للمفاوضات حول التسلح مع االتحاد السوفياتي
 النظام العالمي الجديد والعالم اإلسالمي - سعيد عبد اهللا المهيري . د
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 : واستنتج الحقائق التالية - 1 - اقرأ الوثيقة
 التي وضعتها الواليات المتحدة؟ ما هي اإلستراتيجية الجديدة - 1
 ما هو الوضع الجديد الذي سمح للواليات المتحدة بأن تكون القوة - 2

 الوحيدة في العالم؟
 استخرج الجمل البارزة في الوثيقة ورتبها، هل طبقت الواليـات - 3

 المتحدة هذه السياسة لفائدة الشعوب أو لمصلحتها؟ ما الدليل؟

 أحالفه، وتشتت الدول تراجع قوة ياتي و االتحاد السوف قطب بعد انهيار
 ودخل العالم فلكه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تسير في التي كانت

 فوضى سياسية عارمة تتسم بالصراعات والحروب الداخلية واإلقليمية،
 التي جاءت الت الجديدة في العالقات الدولية التحو والسبب في ذلك هو

 ذي تركه انهيار ري واأليديولوجي ال على أثر الفراغ السياسي والعسك
 نظام عالمي جديد تسيطر ليتبلور ، ونهاية الحرب الباردة االتحاد السوفيتي

 بتوجهاتها السياسية محل العمالق المنهار ت حل التي الواليات المتحدة عليه
 واإليديولوجية والعسكرية بعيدا عن ميثاق األمم المتحدة التي تحمي

 حادية جعلت مشاكل العالم تتداخل وتتزايد في كل الشعوب، هذه القوة األ
 الجوانب االقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، دون األخذ بعين
 االعتبار الحدود الجغرافية للدول ذات السيادة     أو االنتماء لوطن هذا

". العولمة " الوضع هو ما اصطلح عليه ب



 المعسكر الغربي وعلى رأسها تي يد ا ك االتحاد السوفي لقد أطلق تفك
 نتج عنه الذي العالم، على الواليات المتحدة لفرض الهيمنة والتبعية

 . القدر األكبر من هامش االستقالل السياسي المحدود لديها ة صادر م
 وأصبح التهديد العسكري بل واالحتالل

 هو الوسيلة األساسية لفرض هذا –
 أمراً ممكناً – ي التكيف االستعمار

 ودون عواقب خطيرة كما كان الحال
 في ظل الوضع الدولي إبان فترة وجود

 وبذلك نكون إزاء . االتحاد السوفيتي
 . ة جديدة من االستعمار القديم مضموناً وشكالً ع ب طَ

تكريس االستعمار والتبعية



 تبين النظام العالمي الجديد والعالقات التي ستكون بين - 2 - الوثيقة
 والجنوب، فإذا استخرجت الجمل البارزة في الوثيقة ورتبتها الشمال

 الذي يختلف ال لتبرير استمرار التسلح فحسب بل " العدو " العالم الثالث أصبح لقد
 في " الليبرالي الغربي " قبل ذلك من اجل مقاومة التفكك الذي ال يبد أن يصيب النظام

 . ظل اختفاء التحدي السوفياتي وزوال النظام العالمي القائم على قطبين
 هو السوفياتي سابقا " العدو " في العالم الثالث يضاهي في خطورته " عدو " أن اكتشاف

 محاولة مفتعلة ومتعسفة لتحقيق غاية متعذرة التحقيق ، هي إقامة نظام متعدد األقطاب
 … ر مجهولة عديدة بعد زوال النظام ثنائي القطبين ينطوي على مخاط

 ) 1599 - 1598 ( من جريدة القبس عدد
17 - 18 / 04 / 90 

 ثالث نهاية العالم ال

 قبل فإننا . ومن منطلقنا كشعوب في العالم الثالث، فإننا ندرك هذه الحقائق جيدا … "
 ، محظور علينا أن نثور و . يبدو هيمنة للفكر الليبرالي عالميا أصبح غيرنا ضحايا ما

 ومع ذلك ال تتورع أقوى دولة " انحراف " و " نشاز " ذلك أن الثورة بمقتضى هذا الفكر
 وقد وجد . بدال من االتحاد السوفياتي " أعداء الغـد " تعتبرنا رأسمالية معاصرة من أن

 بعـدم " كبار القادة العسكريين في الواليات المتحدة ضالتهم المنشودة فيما يصـفونه
 على حد زعم هؤالء القـادة العالم الثالـث فان ". استقرار األوضاع في العالم الثالث

 . مصدر األوبئة والتلـوث و موطن اإلرهاب و . موطن تجار المخدرات هو العسكريين
 وهم يزعمون أن هذه العوامل أصبحت تمثل تحديات لألمن القومي األمريكي ال تقل

ون . خطورة عما كان يمثله االتحاد السوفياتي من قبل  ويلخص الجنراالت األمريكـي
 القوات المسلحة ويقولون أن " عصر سالم عنيف " الموقف بقولهم أن العالم مقبل على

 جب أن يتم تأهيلها لكي تتصدى ألخطار لم تكن من قبل تعتبـر أخطـارا األمريكية ي

 ". الديمقراطية الغربية " داهمة على مستقبل
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 فستستنتج بسهول مكانة العالم الثالث في هذا النسق الجديد، هذه الوضعية
 ستزيد الدول الصغيرة فقرا وبؤسا، وتعميقا في التبعية، وفقدانا للسيادة في

 . أبسط أشكالها

 هناك أساليب مختلفة للهيمنة
 ارة إلى العالم الثالث على أنه يحتوي على مخاطر إش - 2 - في الوثيقة

 شبيهة بخطر االتحاد السوفياتي في فترة الحرب الباردة، مما يدل على أن
 هناك فراغ تركه االتحاد السوفياتي، يدفع الواليات المتحدة إلى تطبيق

 الطريق سياستها القديمة المتمثلة في سياسة ملء الفراغ، خاصة وأن
 عن ت علنا كشف ف ، صوب المزيد من السيطرة ها م ممهدة أما أصبحت
 أقصاها، إلى المبيتة للوصول بالتوترات والتناقضات الدولية ها مخططات

 ، بالقوة خدما كافة أساليب الضغط واإلكراه ، مست عبر المواجهة المباشرة
 العسكرية أو باإلخضاع والمزيد من التبعية واإللحاق لضمان استمرار

 الغاز و ، من احتياطات النفط ارد المادية األساسية ى كافة المو عل ا سيطرته
 ، األسواق والمنتجات الصناعية والزراعية إلى وغيرها من الثروات

 ، بما يضمن مصالح القوانين المجحفة لتنقل هذه الثروات حدود و ووضع ال
 التابعة من المتخلفة البلدان في أنظمة النخبة البيروقراطية والمتميزة

 إعاقة نمو هذه البلدان وتدمير اقتصادها وانتشار ى إل ، وبما يؤدي جهة
 وتعمق األزمات السياسية ، المزيد من أشكال التخلف والفقر والجهل

 . ائفية والدينية فيها من جهة أخرى والط

 الواليات المتحدة التي انتهجتها أساليب ما هي
؟ لتحقيق هذه السياسة العدوانية



 شعار صندوق النقد

 الدولي

 مؤسسـات إلـى لتطبيق سياستها على الدول الفقيرة الدول الغنية تستند
 : وهي لخدمة مصالحها أنشأتها أصال دولية اقتصادية ومالية ذات صبغة

 أتفق على إنشائه : FMI صندوق النقد الدولي - 1
في مؤتمر بروتن وودز وقد باشر نشاطه فـي

 184 يبلغ عـدد أعضـائه . 1945 ديسمبر 27

 . دولة
 األمم لمنظمة متخصصة تابعة ُأسس كهيئة

 االقتصاد توازن المتحدة للمساعدة على تشجيع
 مقر الصندوق . عار الصرف الثابتة العالمي من خالل إدارة نظام من أس

 . في واشنطن
 تتضمن مهام صندوق النقد الدولي تشجيع تبادل متوازن للتجارة العالمية،
 واستقرار أسعار الصرف، وتصحيح مشاكل تسديد الديون الخارجية ألي

 المراقبة واإلقراض : يتم عمل ذلك من خالل ثالث طرق رئيسية . دولة
 . والمساعدة التقنية

 من المراقبة تحليل التطورات االقتصادية والمالية، في الدول تتض
 األعضاء وعلى المستوى العالمي على حد سواء، ويصاحبها عادة نصائح

 عمليات اإلقراض التي يؤديها صندوق النقد الدولي أما . سياسية محددة
 هي بشكل حصري للدول األعضاء التي تواجه صعوبات في تسديد ف

 . عالم، وهي ما يعرف بمشاكل ميزان المدفوعات دفعات لباقي دول ال

طبق بها هذه السياسات ؟ األدوات والوسائل التي ت ما هي



 شعار منظمة التجارة

 العالمية

 أنشـئت : OMC منظمة التجارة العالمية - 2
 وهـي . 1995 سـنة منظمة التجارة العالمية

 واحدة من أصغر المنظمات العالميـة عمـراً
 حيث أن منظمة التجارة العالمية هـي خليفـة

 ) الجـات ( االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
 الحـرب العالميـة أعقـاب والتي أنشئت في

 إلـى تقوم باإلشراف على إدارة النظام التجاري العالمي الهـادف . الثانية
 ، وتأمين حريـة السـوق العوائق الجمركية تحرير التجارة الدولية وإزالة

 سياسـات التجـارة الوطنيـة وتقـدم كما تراقب المنظمة . وتنقل البضائع
 منظمـة ات يتم اتخاذ جميع قرار . للدول النامية المساعدة الفنية والتدريب

 ي ـ بألمانيا يومي بألمانيا يومـ (G8) انعقدت القمة األخيرة لمجموعة "...
 رؤساء دول إفريقية منهم الرئيس عبد 6 والتي شارك فيها 2007 جوان 8 - 7

ـاعدات ماليـة ) 8 ( وفي هذه القمة تعهدت مجموعة . العزيز بوتفليقة  بدفع مس
 ، وأكـدت 2010 مليار دوالر سـنويا إلـى غايـة 60 ة إفريقيا تقدر بـ لتنمي

 نعي مسـؤولياتنا وسـنفي : ( بهذا الصدد ) أنجيال ميركل ( المستشارة األلمانية
 لقد أكد لنا شركاؤنا األفارقـة أنهـم سيسـتجيبون : ( مضيفة بقولها ) بالتزاماتنا

 ) بدورهم لما ننتظره منهم
 - 2007 جوان 9 - الشروق
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 ، ويتم التصديق عليهـا األعضاء التجارة الدولية فعليا باإلجماع بين الدول
 . من قبل برلمانات هذه الدول

 شـهر بحلول و . بلدا 76 كان عدد األعضاء ، 1995 جانفي إلى غاية
 كبـر أ . 147 ثم أرتفع الى بلدا 141 ، تضاعفت العضوية إلى 2001 ماي

المساهمين الماليين في المنظمة هي الواليات المتحدة، التي تدفع حـوالي
 . من ميزانيتها % 16
 Multi) ات الشركات المتعددة الجنسي - 3 National) هي الشركات التي 

 تتجاوز أنشطتها الحدود القومية، قوتها على المستوى العالمي جعل دورها
 " كات المتعدية القومية الشر " االقتصادي يتنامى، فتحول اسمها إلى

(trans  national) . إال أن لدولة واحدة ي في الواقع هذه الشركات تنتم 
 فروعها تمتد في كامل دول العالم وهي تعمل على نطاق عالمي في
 تحويل الرساميل والثروات وبالتالي أصبحت المنظمة المركزية ألنشطة

 تجارة والمبادالت االقتصاد العالمي والمحرك الفعال في ديناميكية ال
 القوة االقتصادية الرهيبة لهذه الشركات جعلها بالفعل محور أي . الدولية

 ) 36 ( تملك أصوالً رأسمالية تزيد عن نشاط اقتصادي هذا إذا علمنا
 وهو ما يقارب إجمالي الناتج المحلي لجميع دول العالم في دوالر ن تريليو
. كوكبنا



 ل ثروات العالم الثالث دور الشركات في استغال
 إن ما تقوم به الشركات الكبرى من احتكار فاضح لثروات العالم الثالث

 : وأمواله وتجارته وصناعته، ومن مظاهر االحتكار والنفوذ
 المتواجدة ها فروع عن طريق االقتصادية ألنشطة ى عل الكاملة السيطرة -

 ، عبر العالم وخاصة بالدول النامية
 . االقتصادية وفي مختلف المجاالت

 لجميع الميادين الصناعية احتكارها -
 وبكل الوسائل يها سع و والتجارية

 إنهاك هدفها لهيمنة على الثروات ل
 حيث أصبحت االقتصادي في المجال ى دول العالم الثالث خاصة قو

 البلدان تتولى مهمة استخراج الثروات الخام التي كانت من مهام
 ثم تنتقل إلى البلدان الصناعية العظمى " بلدان العالم الثالث " النامية

 173 منها من أمريكا الشمالية و 244 ، من أكبر الشركات 500 إنه من ضمن "...

ي تـتحكم فـي % 83 أي بعبارة أخرى . يابانية 46 أوروبية و  من أهم المنشآت الـت
 طة مـذهالً ويغدو تركز السل . التجارة واإلنتاج العالمي هي أمريكية شمالية وأوروبية

ون 86 تلك التي يفوق رأسمالها ( شركة األكبر في العالم 25 إذا تأملنا الـ  ألف ملـي
 ما يعني . نية يابا % 4 أوروبية و % 26 منها أمريكية شمالية و % 70 أكثر من : ) دوالر

كانت الشركات المتعددة الجنسية تتحكم في االقتصاد العالمي فـإن الواليـات إذا انه
 تحدث ما يؤكد على أن مقولة أن العولمة . حاليا هي القوة المسيطرة مريكية المتحدة األ

 . ..." خاطئة إلى ابعد الحدود فكرة عالماً مترابطاً
 ) 1999 جريدة فاينانشال تايمز في يناير (
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 8 زعماء مجموعة

 مالزمة لهذه االحتكارية وتعاد في شكل مصنوعات وتبقى الصفة
 . التي تعمل على تحقيق أرباح طائلة الشركات

 هو البروز لعدد قليل الخدمات وخير مثال التحكم في أثمان السلع و -
 ى السيطرة عل و باالستحواذ ومحدود من الشركات البترولية الكبرى

 . العالمي البترولي على الصعيد المحلي و االقتصادي مجموع النشاط
 قوة هذه الشركات جعلها تتدخل في الشؤون السياسية للبلدان النامية، -

 . فأصبحت بمثابة دولة داخل دولة
 للمطالعة

 ) G8 ( مجموعة الثمانية
 تأسست مجموعة الثمانية

 . في فرنسا 1975 عام
 ، فرنسا : هم ائل األو أعضائها

 ، إيطاليا ، بريطانيا ، ألمانيا
 . اليابان والواليات المتحدة

 ثم كندا انضمت 1976 وفي سنة

 وب هي المسؤولة المباشرة على الصراعات والحر ، الشركات المتعددة الجنسيات
ة يعـد االضطرابات لكونها هي التي تغذي هذه ، في العالم الثالث  فخراب أي دوـل

 عليها بالنفع، وعلى سبيل المثال الحرب التي جرت في العراق يعود ر بمثابة استثما
 ولبنان والخراب الذي أصاب العراق جعل الشركات الكبرى تتنافس للحصول على

. شركاتها بنت وهكذا امتياز التعمير والبناء فجيوشها خربت و



 8 أعمال الشغب ضد لقاءات مجموعة

 . 1998 عام روسيا
 تأسيس هذه المجموعة يصادف -

 األزمة البترولية مما تولد عنها من
 ركود اقتصادي عالمي الشئ الذي
 دفع بهذه الدول إلى تأسيس تنظيم

 دول في العالم، يجمع اقوي وأغنى ال
 للتباحث سنويا في مسائل تعد

 دولية من خالل النقاش تحديات
 . واتخاذ الخطوات

 مجموعة الدول الصناعية -
 ثابت أو الثماني الكبرى ليس لها مقر
 ولذا فإن المجموعة تعد هيئة غير رسمية . ن ميزانية أو موظفون دائمو

 . ة القمة لواحد منهم تُعطى رئاس وجها لوجه في قمة سنوية ها يلتقي زعماء
 ومن بين القضايا التي أصبحت تدرج على جداول أعمال القمم -

 الدولي، وعملية السالم في واألمن تقديم المساعدات للعالم النامي، ، األخيرة
 . ، وإعادة تعمير العراق األوسط الشرق

 بإمكان أعضاء المجموعة االتفاق على سياسات ووضع أهداف، لكن -
 . يذ هذه أو تلك يظل اختياريا االلتزام بتنف

 بتأثير قوي في المنظمات والهيئات الدولية مجموعة الثمانية تمتع ت -
. ا بفضل التفوق االقتصادي والسياسي ألعضائه األخرى



 للمطالعة
 مصالح دولهم الصناعية فقط، تخدم مجموعة الثمانية بات واضحا أن

 ، مما تولدت عن ذلك . ضاربة عرض الحائط احتياجات باقي دول العالم
 فأصبحت كل قمم المجموعة تستقبل بمظاهرات . شعبية في كامل دول العالم

 2007 وألماني 2001 أعمال شغب، أبرزها ما حدث في ايطاليا سنة و

 ومما زاد من ردود الفعل المناهضة هذه هي المواقف االيجابية . وغيرها
 أطلقت مجموعة الثمانية األخيرة وفي السنوات . للعولمة من طرف المجموعة

 ، ومن بينها االيدز، وأعلنت عن برامج تنموية األمراض مبادرات لمواجهة
 لكن في الغالب تعتمد هذه المساعدات . بعض ديونها دول من إلعفاء وخطط

 ويرى . على مدى احترام الدول للديمقراطية والحكم الصالح في الدول المتلقية
 وتبرز الخالفات من . المعارضون أن مخصصات هذه القنوات غير كافية

 ألة مثلت مس فقضية االحتباس الحراري : بين أعضاء المجموعة آلخر وقت
 جورج بوش األمريكي حيث أكد الرئيس 2001 شائكة في قمة جنوا عام

 الغازات المسببة الرتفاع درجة انبعاث رفضه لمعاهدة كيوتو حول خفض
كما بدا الصدع واضحا بين دول المجموعة فيما يتعلق . األرض حرارة

. بالحرب على العراق



 _ 1 _ الصورة

 _ 2 _ الشكل
) 2 - 1 ( ضع تعليقا مناسبا لكل صورة من الصور



 يبين فيها التقريران التفاوت بين الدول الغنية والدول الفقيـرة - 5 - الوثيقة
 . وكذلك الديون الثقيلة التي تعاني منها الدول الفقيرة

 . اشرح األسباب واالنعكاسات - 1
 يـب الهـوة بـين أذكر ما هي الحلول التي تراهـا ناجعـة لتقر - 2

 . المجموعتين

 1992 لتنمية في العالم ل ير البنك الدولي تقر
 أن نسبة دخل الفرد في أغنى البلدان بالقياس ألفقر البلدان قد زادت بشكل "

 . ت العالقة بين االثنين شكالً آخر أخذ 1960 و 1870 إذ بين عامي . مطرد
حتى أصبح متوسط دخل األكثر ثراء يعادل متوسط دخل األكثر فقراً بمقدار

 أصبحت 1960 أي بعد ربع قرن من عام 1985 ن، في عام ولك . ضعفاً 38
 والبون ، ضعفاً 52 بمقدار الفقير يزيد على الغني أي أن دخل ) 52 / 1 ( النسبة

 العالم، إذ اهتمامات ومن ثم، لم تعد قضية الفقر خارج جدول يزداد اتساعاً
 كل الفقراء الذين يقل متوسط دخل عدد وفقاً ألرقام البنك الدولي أيضاً فإن

 . " منهم عن دوالر يومياً يزيد عددهم على المليار نسمة

 1991 تقرير صادر عن األمم المتحدة عام
 والر أي تريليون د 1.2 قد بلغت 1990 ذكر أن ديون العالم الثالث عام "

 وتنبأ التقرير أن تظل أعباء الديون ثقيلة ومرهقة . مليار من الدوالرات 1200
 ". لعشرات السنوات القادمة

5 وثيقة



 1990 القوات العراقية تغزو الكويت أوت

 حدوث أزمات إقليمية ووطنية

 لقد تصاعد العدوان االمبريالي على الدول بشكل لم يسبق له مثيـل بعـد
 سقوط المعسكر الشيوعي، حيث برزت الواليات المتحدة كقـوة عظمـى
 منفردة بالعالم، توجهه لخدمة مصالحها وال يتم لها ذلك إال إذا قضت على

 أو دولة ذات قوميات موحدة أو إسقاط الدول ذات الحـزب أي قوة ناشئة
 وكل ذلك كان . أو األنظمة الدكتاتورية الذي ال تخدم مصالحها الواحد،

 يتم عن طريق شعارات متفرقة مثل نشر الديمقراطية، حمايـة األقليـات،
 وحقوق اإلنسان، ومحاربة اإلرهاب الدولي وغيرها من الشـعارات التـي

 . ي عهد الحرب الباردة كانت معطلة ف
 : حرب الخليج الثانية

 فور نهاية الحـرب البـاردة
 انطلقت الواليات ) 1990 نوفمبر (

 المتحدة تخطط الكتساح الـدول
 التي كانت فـي فلـك االتحـاد
 السوفياتي وبدأت بالعراق لعـدة

 : أسباب أهمها
 وضع اليـد علـى الثـروة -

 ة وبالتالي تكـون قـد البترولية التي تزخر بها العراق والمنطقة كامل
. حققت حلمها لبسط نفوذها على كامل المشرق العربي



 وهي التسمية ) عاصفة الصحراء (

 التي أطلقت على العمليات العسكرية

 األمريكية لتحرير الكويت

 استعملت في هذه الحرب

 أحدث األسلحة وأفتكها

 أن العراق خرجت منهكة مـن -
ــى قوتهــا  حــرب قضــت عل
 االقتصادية والعسـكرية وهـي

 اإليرانية والتي - الحرب العراقية
 يطلق عليهـا بحـرب الخلـيج
ــن ــت م ــي دام ــى الت  األول

 . 1988 إلى أوت 1980 سبتمبر

 قـة مباشـرة، حماية إسرائيل بطري -
ه أصـبحت لهـا قواعـد  خاصة وأـن

). برا وبحرا ( عسكرية في المنطقة



 بغداد دمار في

 أكراد ( تشريد الشعب

 ) العراق

 أما السبب الذي عجل بالتدخل تحت -
 غطاء أممي وبتدبير أمريكـي هـو

 أوت 2 غزو العراق للكويـت فـي
 جـــانفي 17 - 16 وفـــي . 1990
 ،أعلن التحالف الدولي حربا على 1991

ـاركت -  العراق إلخراجه من الكويت، ش
 دول الغربيـة بمـا فيهـا دول فيه كل ال

 أعضاء في الجامعة العربية وحركة عدم
 االنحياز والمنظمة اإلفريقية مع أن هـذه

 مبـدأ حـل ميثاقها ينص على المنظمات
 المشاكل بالطرق السلمية، وعدم االنحياز ألي قوة أو جعـل أراضـي

 وبالتالي هذه الحـرب . أحد هذه الدول مراكز عسكرية ألي قوة أجنبية
 قضى على كل المبادئ التـي ال تتماشـى نظاما عالميا جديدا كرست

. األمريكية وحلفائها الواليات المتحدة ومصالح



 ؟ الحرب نخوض لماذا
 . مليار دوالر 40 كم قدرت قيمة حرب الخليج الثانية؟ - 1
 في الظاهر دفعتها الواليات المتحدة، لكن في من دفع النفقات الحربية؟ - 2

 ). مليار دوالر 10 ( % 25 الواقع دفعت
 حرب خليج أدت إلى رفع ف من فوائد البترول ما هو مصدر هذه األموال؟ - 3

 . خالل الحرب دوالر 42 رب إلى دوالر قبل الح 15 أسعار البترول من
 . مليار دوالر 30 حصدت الشركات البترولية الكبرى

 استخراج وتجارة البترول في لكن إلى من تنتمي الشركات البترولية؟ - 4
 : وهي " تعرف باألخوات السبع " الشرق األوسط بيد الشركات السبع

 ChevronExxonMobil : خمس شركات أمريكية ( Gulf Oil  Texaco 

 British : أوروبية 2 و Petroleum  Royal Dutch/Shell. .( كل الشركات التي 
 هي أمريكية مقسمة  بين اإلدارة ) ملياردوالر 30 ( حصدت هذه األرباح

 مليار دوالر أرباح للخواص 9 مليار دوالر و 21 األمريكية بحوالي
 مليار 11 وبالتالي فقد ربحت الواليات المتحدة من هذه الحرب . األمريكيين

 مليار دوالر أرباح البترول وإذا 21 مليار نفقات الحرب من 10 دفعت ( دوالر

6 وثيقة



 أضفنا المستثمرين الخواص الذين لم ينفقوا على هذه الحرب فتكون الواليات
 ). 9 + 11 مليار دوالر اي 20 المتحدة قد ربحت من حرب الخليج

 ا الصناعات الحربية ؟ امتصته مليار دوالر نفقات الحرب 40 ـ أين ذهبت ال - 5
 !! التي كانت كلها شركات أمريكية

 دوافعها 1991 حرب الخليج ما هي الدوافع الحقيقية لهذه الحرب؟ إذا - 6
 ومن هنا . كما قيل " حماية الحريات " أو " إنساني " الرئيسية اقتصادي وليس

 نستنتج الدوافع الرئيسية لحدثين شغال العالم في هذه الفترة هي حرب الخليج
 . حرب في أفغانستان وال

 ”Extrait du cours de“ Modélisation et gestion des ressources naturelle1 ) بتصرف من
Institut Polytechnique de Milan)



متثل اخلريطة مركز احلروب واالضطرابات اليت ازدادت بعد اية احلرب الباردة وكلها مناطق بترولية



 أكتوبر 5 أعمال الشغب في الجزائر
1988 

 حركة الطالب في الصين ساحة

 تيان آن مين

 بروز التعددية السياسية
 أحدث هزة سياسية 1 ونهاية الحرب الباردة تفكك االتحاد السوفياتي

 شديدة في العديد من الدول ذات النظام األحادي، معظمها كانت ذات اتجاه
 اشتراكي أو دكتاتوري، فزوال االتحاد السوفياتي بالنسبة لهذه الدول معناه

 ان حليف لها، سرعان ما تحركت فقد
 فيها التنظيمات السياسية التي كانت
 إما تعمل في السرية، أو كانت

 وكثيرا ما صاحب هذا . ممنوعة
 التحرك مظاهرات وأعمال شغب من

 أجل الحرية السياسية وتطبيق
 منها التي نجحت وغيرت دستورها الذي أقر بالتعددية . الديمقراطية

 لتي أقرت السياسية مثل الجزائر ا
 1989 فيفري 23 ذالك  في دستور

 أكتوبر 5 بعد اضطرابات شديدة في
 ومنها من فشل فيها التحرك . 1988

 الشعبي مثل الصين، حيث قام
 الطلبة بانتفاضة عنيفة في ساحة

 ") TIEN AN MEN " تيان آن مين (

 ، جمع اللقاء  مخائيل اء مالطا على متن باخرة سوفياتية أعلن عن نهاية الحرب الباردة رسميا في لق - 1

). 1989 سمبر دي 4 - 3 ( ) األب ( غورباتشوف وجورج بوش



 غير أن التدخل العنيف للسلطة 1989 أفريل 15 بيكين في ة بالعاصم
 . لطلبة أنهى تحركات ا

 اختبر مكتسباتك المعرفية

 النشاط األول - 1

 : حلل النص تحليال تاريخيا ثم أجب عما يلي

 ما الفرق بين وسائل االستعمار التقليـدي واالسـتعمار الجديـد؟ - 1
 . عزز إجابتك بأمثلة

 تناول بالشرح آليات النظام االقتصادي العالمي الراهن التي يعتمد - 2
 . عليها االستعمار الجديد في فرض هيمنته على الدول الفقيرة

 يقوم النظام االستعماري الجديد أساسا على التسلط االقتصادي "
 والثقافي والتقني وذلك خالفا لالستعمار التقليدي الذي كان قائما
 على أساس التسلط السياسي والعسكري المباشر، ويرتبط

 الجديد بالنظام االقتصادي العالمي الراهن الذي االستعمار
 . يهيمن عليه الشمال هيمنة مالية وتقنية وتجارية مطلقة

 سلسلة عالم - العالم المعاصر والصراعات الدولية - عبد الخالق عبد اهللا . د (

) 180 : ص 133 . عدد - المعرفة



 النشاط الثاني - 2
 تعد الشركات المتعددة الجنسيات من آليات الدول االمبريالية التي

 ية في بواسطتها تتحكم في مجمل العالقات واالرتباطات التجارية والنقد
 . العالم

 أكتب مقاال وافيا عن طريق البحث المعمق كل ما يتعلق : المطلوب
. ث وخطورتها على العالم الثال ت بالشركات المتعددة الجنسيا


