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 بيؽ عامي في دولة جشؾب أفخيقيا مؾقف الؾاليات الستحجة االمخيكية مؽ قزية الفرل العشرخي 
  (7977-7979) 

 .سيف معتد عسخم.د
 ا.د.ناعؼ رشؼ معتؾق 

 كمية اآلداب - البرخة جامعة
 السمخص

جشػب افخيؿيا باىتساـ كبيخ مغ جانب سياسة الػاليات الستحجة االمخيكية خالؿ حطيت دولة       
اإلدارات الستعاؾبة بجءًا مغ عيج الخئيذ كارتخ، لقج ارتبصت الػاليات الستحجة االمخيكية مع دولة 
 جشػب افخيؿيا بعالقات تاريخية قػية وتعاونًا وثيقًا بيغ البمجيغ وعمى االصعجة كافة االستخاتيجية

والعمسية واالقترادية والعدكخية، عمى الخغع مغ انتياج نطاـ حكع جشػب افخيؿيا سياسة الفرل 
العشرخؼ ، الحؼ جابيو معارضة دولية مغ األمع الستحجة ومعطع دوؿ العالع التي فزمت مقاشعة 

ع ذلظ الشطاـ النتياكو حقػؽ االنداف واصخاره عمى السزي في اعتساد ذلظ التسييد العشرخؼ، وم
ذلظ فقج استسخت الػاليات الستحجة في عالقاتيا مع دولة جشػب افخيؿيا، وحاولت السػازنة بيغ 
عالقاتيا اإليجابية والعقػبات التي فخضيا الكػنغخس االمخيكي عمى األخيخة،  فقج استسخت بجعسيا 

ادىا بذكل مباشخ او غيخ مباشخ عغ شخيق االلتفاؼ عمى بعس قػانيغ العقػبات وذلظ بيجؼ ابع
 عغ االتحاد الدػفيتي ومشع الذيػعية مغ التغمغل في ربػعيا وفي الجشػب االفخيقي.

 الكمسات السفتاحية: جيسي كارتخ، الفرل العشرخؼ، جشػب افخيؿيا.
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The position of the United States of America on the issue of apartheid 

in South Africa between the years (1977-1979) 

Dr. Seif Moataz Omar 

Prof. Dr. Nazim Rashm Maatouk 

University of Basrah - College of Arts 

Abstract 

       The State of South Africa received great attention from the policy of the 

United States of America during successive administrations, starting with 

the era of President Carter. The rule of South Africa was the policy of 

apartheid, which was met with international opposition from the United 

Nations and most of the countries of the world, which preferred to boycott 

that regime for its violation of human rights and its insistence on continuing 

to adopt that racial discrimination. Nevertheless, the United States continued 

its relations with the state of South Africa, and tried to balance between Its 

positive relations and the sanctions imposed by the US Congress on the 

latter, it continued to support it directly or indirectly by circumventing some 

penal laws with the aim of distancing it from the Soviet Union and 

preventing communism from penetrating its territory and southern Africa. 
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 السقجمة
تتستع دولة جشػب افخيؿيا بسكانة مخمػقة عمى جسيع السدتػيات فعمى السدتػػ الجولي، تتستع      

تصل عمى السحيصيغ ي اقرى جشػب القارة االفخيؿية، و ىحه الجولة بسػقع استخاتيجي ميع، فيي تقع ف
اليشجؼ واالشمدي ومغ ثع تتحكع بصخيق "رأس الخجاء" الرالح الحؼ يذتخؾ مع قشاة الدػيذ في 

بة الى   خاصية ميسة وفخيجة وىي ربط الذخؽ بالغخب وتسخ مغ جشػبيا ناقالت الشفط العسالقة الحـا
ب افخيؿيا بأىسية اقترادية ، فزاًل عغ ذلظ تتستع دولة جشػ الرشاعية في أوروبا واالمخيكيتيغالجوؿ 

كبيخة، اذ تزع في باشغ ارضيا ثخوات واحتياشيات معجنية ضخسة وخرػصًا الثخوات  
االستخاتيجية  كالسعادف الشؽيدة واليػرانيـػ وغيخه مغ العشاصخ السيسة، وعالوة عمى ذلظ بخزت أىسية 

والذخقي وسعييسا لتػشيج نفػذ دولة جشػب افخيؿيا خالؿ مجة الحخب الباردة بيغ السعدكخيغ الغخبي 
كل مشيسا في تمظ السشصقة الحيػية مغ العالع، ولع تفقج تمظ الجولة أىسيتيا بانتياء الحخب الباردة بل 

 تذابظ السرالح االقترادية في العالع .يا في ضل الشطاـ الجولي الججيج و زادت أىسيت
الػاليات الستحجة االمخيكية خالؿ اإلدارات حطيت دولة جشػب افخيؿيا باىتساـ كبيخ مغ جانب سياسة 

يا مع دولة جشػب افخيؿ الػاليات الستحجة االمخيكيةارتبصت ، لقج عاؾبة بجءًا مغ عيج الخئيذ كارتخالست
تعاونًا وثيقًا بيغ البمجيغ وعمى االصعجة كافة االستخاتيجية والعمسية بعالقات تاريخية قػية و 

غع مغ انتياج نطاـ حكع جشػب افخيؿيا سياسة الفرل العشرخؼ ، واالقترادية والعدكخية، عمى الخ 
الحؼ جابيو معارضة دولية مغ األمع الستحجة ومعطع دوؿ العالع التي فزمت مقاشعة ذلظ الشطاـ 
النتياكو حقػؽ االنداف واصخاره عمى السزي في اعتساد ذلظ التسييد العشرخؼ، ومع ذلظ فقج 

قاتيا مع دولة جشػب افخيؿيا، وحاولت السػازنة بيغ عالقاتيا استسخت الػاليات الستحجة في عال
اإليجابية والعقػبات التي فخضيا الكػنغخس االمخيكي عمى األخيخة،  فقج استسخت بجعسيا بذكل 
مباشخ او غيخ مباشخ عغ شخيق االلتفاؼ عمى بعس قػانيغ العقػبات وذلظ بيجؼ ابعادىا عغ 

 .غ التغمغل في ربػعيا وفي الجشػب االفخيقياالتحاد الدػفيتي ومشع الذيػعية م
  :العشرخي في دولة جشؾب افخيقيا  لفرلمؾقف الؾاليات الستحجة  االمخيكية مؽ قزية اتسييج

 :7977حتى عام 
كاف ىشاؾ ثسة تذابو بيغ كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية وجشػب أفخيؿيا في كثيخ مغ الشػاحي 

مشاجع الحىب، ومحاربتيع لإلمبخيالية البخيصانية، كسا كاف كالىسا يعاني مثل انجفاعيع نحػ استغالؿ 
. بدبب المػف، إذ أف الجولتيغ ىسا مغ أكثخ الجوؿ في العالع التي (7)مغ مذكمة التسييد العشرخؼ 

يعير فييسا أعجاد كبيخة مغ الدػد والبيس معًا في البمج نفدو، ومغ ىشا ضيخت العجيج مغ 
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، وفي السقابل (2)تصاعت الػاليات الستحجة األمخيكية التغمب عمى تمظ السذكالتالسذكالت فييا واس
 .(3)كانت دولة جشػب أفخيؿيا غيخ قادرة عمى معالجة السذكمة

يتكػف مجتسع جشػب افخيؿيا مغ مجسػعات متغايخة في اصػليا وثقافتيا والػانيا واديانيا، تشحجر   
مغ االفخيؿية )الدكاف االصميػف( واالوربية )السدتػششيغ اليػلشجييغ والفخندييغ واالنكميد وغيخىع مغ 

نتيجة الختالط تمظ  ذوؼ البذخة البيزاء( واألسيػية )اليشػد(، فزاًل عغ عشرخ السمػنيغ الحؼ جاء
السجسػعات العخؾية ؼيسا بيشيا، فسجتسع جشػب افخيؿيا مجتسع تعجدؼ مشقدع الى اربع شػائف  أفارقة 

 (4)سػد، بيس، ممػنيغ ، واسيػييغ.
أصجر االنكميد العجيج مغ القػانيغ  6886عشجما تحػلت ىحه األراضي إلى التاج البخيصاني عاـ و 

و)قانػف احتجاز أشفاؿ  6889مشيا )قانػف التذخد( عاـ  التي أذلت الدكاف االصمييغ و
، وعسمػا عمى إقامة العجيج مغ اماكغ العدؿ التي عدلػا بيا الدػد عغ 6866( عاـ (5)اليػتشتػت

، ثع اتجيت الدمصات (6)(6886 -6867البيس وذلظ بعج اكتذاؼ الحىب والساس بيغ عامي)
لسشع الدػد مغ الؿياـ بأؼ عسل يتصمب  6966غاؿ( عاـ البخيصانية إلى إصجار )قانػف السشاجع واألش
، وفي العاـ نفدو صجر )قانػف التػضيف( الحؼ جعل (7)ميارة وإجبارىع عمى العسل في اعساؿ معيشة

)قانػف  6963، وضسغ الدياؽ نفدة صجر عاـ (8)الػضائف العميا والستػسصة حكخًا عمى البيس
-6939لسخررة لمبيس، وبعج الحخب العالسية الثانية )األراضي( لسشع الدػد مغ شخاء األراضي ا

( ومع ضيػر فكخة حق الذعػب في تقخيخ مريخىا التي اقختيا مشطسة االمع الستحجة لع 6945
عاـ ( 9)تتحخؾ دولة  جشػب أفخيؿيا باتجاه تقخيخ مريخىا بل زاد األمخ تعقيجًا مع فػز الحدب الػششي

رقة، إذ أصجرت الحكػمة الجشػب افخيؿية الججيجة العجيج مغ في االنتخابات الحؼ يسثل األفا 6948
، 6958، ثع قانػف )تدجيل الدكاف( عاـ 6949القػانيغ أوليا قانػف )حطخ الدواج السختمط( عاـ 

، وقج سشت العجيج مغ القػانيغ التي ساعجت عمى (70)قانػف )السجسػعات العخؾية( في العاـ نفدو
 .(77)عشرخؼ تأصيل سياسة التسييد والفرل ال

عسمت سياسة التسيد العشرخؼ عمى تدخيخ الدكاف االصمييغ لخجمة األوربييغ، إذ ليذ ىشاؾ 
خيار سػػ أف يتحػؿ السػاشغ األصمي مغ مالظ يعير عمى ممكيتو الى عامل في ممظ غيخه 
 لرالح ذلظ السالظ, وقج دعست حكػمة الحدب الػششي ىحا االستغالؿ بشطاـ "الدخخة" وعقػبة العسل

ومفادىا أف السػاشغ األصمي الحؼ يرجر بحقو حكع ألية مخالفة تكػف عقػبتو العسل في مدارع 
 .(72)األوربييغ دوف أؼ اجخ وفي ضل أبذع ضخوؼ االضصياد العشرخؼ 

إف الفكػػػػػػػػخة التػػػػػػػػي ارادت الصبقػػػػػػػػة الحاكسػػػػػػػػة فػػػػػػػػي جشػػػػػػػػػب أفخيؿيػػػػػػػػا ايرػػػػػػػػاليا أف الػػػػػػػػبالد ليدػػػػػػػػت 
ق لمدػػػػػػد امػػػػػتالؾ األراضػػػػػي، ىػػػػػحا فزػػػػػاًل عػػػػػغ أف التفػػػػػػؽ لألفارقػػػػػة بػػػػػل لألقميػػػػػة البيزػػػػػاء اذ ال يحػػػػػ
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العخقػػػػػػي الػػػػػػحؼ اسػػػػػػتخجمتو األقميػػػػػػة البيزػػػػػػاء أعصػػػػػػى ليػػػػػػا القانػنيػػػػػػة فػػػػػػي معاممػػػػػػة األفارقػػػػػػة معاممػػػػػػة 
  (73) سيئة مغ خالؿ سياسة الفرل العشرخؼ.

وىكػػػػػػحا يالحػػػػػػع اف الفئػػػػػػة الحاكسػػػػػػة مػػػػػػغ البػػػػػػيس قػػػػػػج حخصػػػػػػت أشػػػػػػج الحػػػػػػخص عمػػػػػػى اقػػػػػػخار    
القػػػػػػانيغ  التػػػػػي تكػػػػػخس مدػػػػػألة الفرػػػػػل العشرػػػػػخؼ فػػػػػي دولػػػػػة جشػػػػػػب افخيؿيػػػػػا، وىػػػػػػ االمػػػػػخ الػػػػػحؼ 

 كاف لو انعكاسات واضحة عمى الجولة والسجتسع.
ية بالشدبة لمفرل بجأت الدياسات تتذابو بيغ جشػب أفخيؿيا والػاليات الستحجة األمخيك    

عشجما تػلى الحدب الػششي الدمصة بجشػب افخيؿيا أخحت  (74)(Apartheid)العشرخؼ أو األبارتيج 
، وىحا األمخ سبب أزمة لجػ (75)إجخاءات الفرل العشرخؼ في البمجيغ تربح متذابو إلى حج ما

جعي الجيسقخاشية في السقابل الػاليات الستحجة األمخيكية في الكثيخ مغ السحافل الجولية اذ أنيا كانت ت
اضصيج اشخاص في مجتسعيا بدبب لػنيع، وىحا األمخ يعج تشاقزًا واضحًا ؼيسا تجعػ إليو مغ 
حساية حقػؽ اإلنداف ولكشيا في الجاخل تعسل عمى دعع كل ما ىػ قاىخ لمذعػب، وذلظ بدبب أنيا 

، لحلظ عسمت الػاليات الستحجة تخذى مغ تصػيق االتحاد الدػفيتي لسشصقة الجشػب األفخيقي السيسة
االمخيكية ومغ جانب خفي عمى تقػية العالقة مع الشطاـ العشرخؼ وتخصيغ دوره ضسغ اإلشار 

, تعديدًا لسكانتيا في  االستخاتيجي في مػاجية تراعج الشفػذ الدػفيتي في أفخيؿيا أثشاء الحخب الباردة
 (76)مشصقة الجشػب االفخيقي.

وغيػػػػػػػػخه مػػػػػػػػغ حخكػػػػػػػػات  (77)ل حػػػػػػػػدب السػػػػػػػػيتسخ الػػػػػػػػػششي األفخيقػػػػػػػػيوأبػػػػػػػػاف تمػػػػػػػػظ السػػػػػػػػجة عسػػػػػػػػ    
التحخيػػػػػػػػخ فػػػػػػػػي جشػػػػػػػػػب إفخيؿيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى بػػػػػػػػحؿ الجيػػػػػػػػج إلسػػػػػػػػقاط نطػػػػػػػػاـ الفرػػػػػػػػل العشرػػػػػػػػخؼ، إال أف 
السحػػػػػػػػاوالت بػػػػػػػػاءت بالفذػػػػػػػػل، ومػػػػػػػػع تفػػػػػػػػاقع التسييػػػػػػػػد العشرػػػػػػػػخؼ تحػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػدب السػػػػػػػػيتسخ الػػػػػػػػػششي 

الػػػػػحؼ كانػػػػػت ؼيػػػػػػو األفخيقػػػػػي إلػػػػػى اعتسػػػػػاد سياسػػػػػػة العشػػػػػف ضػػػػػج السقػػػػػػخات الحكػميػػػػػة، وفػػػػػي الػقػػػػػػت 
االوضػػػػػاع فػػػػػي دولػػػػػة جشػػػػػػب افخيؿيػػػػػا تدػػػػػػء بدػػػػػبب سياسػػػػػة الفرػػػػػل العشرػػػػػخؼ كػػػػػاف الػضػػػػػع فػػػػػي 

 .(78)الػاليات الستحجة االمخيكية ال يقل سػءًا بدبب سياسة التسييد العشرخؼ 
لقج تغيخت مػاقف الػاليات الستحجة األمخيكية ؼيسا يتعمق بالعخؽ أيزًا خالؿ العقػد األربعة التالية 
لمحخب العالسية الثانية، فقج اعتخض السرمحػف األمخيكيػف مغ خالؿ االحتجاجات وقزايا السحاكع 
والتذخيعات والعادات والقػانيغ التي حخمت غيخ البيس األمخيكييغ مغ أصل أفخيقي في السقاـ األوؿ 

اإلصالحات مغ حقػقيع السجنية وتست إزالة أكثخ أشكاؿ العشرخية مغ السجتسع األمخيكي واستسخت 
في مػاجية البقايا الستبؿية لمعشرخية، ليحا رأػ العجيج مغ اإلصالحييغ في الػاليات الستحجة 
األمخيكية أف استخجاـ اسمػب الكفاح السدمح لإلشاحة بشطاـ الفرل العشرخؼ ىي الصخيقة الػحيجة 

 (79) التي يسكغ أف يحجث فييا التغييخ في جشػب إفخيؿيا.
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حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية في دعع مرالحيا االقترادية  وعمى الخغع مغ سياسة
واالستخاتيجية بجاًل مغ معارضة الفرل العشرخؼ، عسل السفكخيغ األمخيكييغ مغ أصػؿ أفخيؿية 
والشاشصػف اآلخخوف عمى إقامة حسمة ضج سياسات الفرل العشرخؼ في جشػب أفخيؿيا، اذ عسمػا 

ة القادة الدػد في جشػب إفخيؿيا عغ شخيق تثؿيف الجسيػر عمى البحث عغ شخؽ أفزل لسداعج
األمخيكي حػؿ ما يحجث في جشػب أفخيؿيا مغ الفرل والتسييد العشرخؼ ىشاؾ، وجسع األمػاؿ 
لحخكات التحخيخ، ومداعجة أشخاص جشػب إفخيؿيا الحيغ كانػا في الػاليات الستحجة االمخيكية، 

، وعمى الخغع مغ جيػدىع حافطت (20)وكحلظ األمع الستحجة وتقجيع التساس إلى االدارة االمخيكية
 .(27)الػاليات الستحجة االمخيكية عمى عالقاتيا الػثيقة مع القػمييغ مفزمة دعع مرالحيع.

وىكحا كانت العالقات بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية وجشػب إفخيؿيا تتعخض لسديج مغ التػتخ 
الجشػب األفخيقي بدبب استقالؿ كاًل مغ مػزمبيق وأنغػال ىحا بدبب التغييخ االستخاتيجي في مشصقة 

األمخ نتج عشو عجـ استقخار الجشػب األفخيقي بدبب حكع األغمبية الدػداء واألقمية البيزاء، و 
ضمت العالقة الشػوية واالقترادية واالستخاتيجية بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية وجشػب أفخيؿيا 

بدبب محاوالت تفجيخ جشػب أفخيؿيا لقشبمة  6977إلى أف حجث تغيخ عاـ مدتقخة إلى حج كبيخ، 
 James Earl) (22كارتخ) ايخؿ نػوية ونجاحيا في ذلظ األمخ الحؼ سيتعيغ عمى إدارة  جيسي

Carter) (6977-6986 التعامل مع ىحا الػضع الججيج، فزاًل عغ الجعػات الجولية والسحمية )
 لفخض عقػبات اقترادية عمى جشػب إفخيؿيا بدبب سياسة الفرل العشرخؼ.

  وأثخىا عمى  7979-7977مؾقف الؾاليات الستحجة االمخيكية مؽ قزية الفرل العشرخي
 العالقات بيؽ البمجيؽ.

االمخيكي بجولة جشػب افخيؿيا خالؿ مجة الحخب الباردة بدبب إدراؾ االدارات تدايج االىتساـ 
االمخيكية الستعاؾبة ألىسية القارة االفخيؿية بػصفيا مرجرًا ميسًا لمسػاد الخاـ االستخاتيجية 
)اليػرانيػـ(، فزاًل عغ قخبيا مغ رأس الخجاء الرالح الحؼ يسخ عبخه اكثخ مغ نرف البتخوؿ 

ربا الغخبية وخسذ البتخوؿ الستجو الى الػاليات الستحجة االمخيكية، فزاًل عغ ححر الستجو  ألو 
االدارة االمخيكية مغ التػسع الذيػعي في السشصقة، وكاف مغ مرمحة الػاليات الستحجة االمخيكية 
حساية الشفػذ االمخيكي في السشصقة لسػاجية التحخكات البحخية لألسصػؿ الدػفيتي في السحيط 

ؼ، اذ اف الشاقالت االمخيكية الزخسة التي تشقل البتخوؿ الى الػاليات الستحجة االمخيكية وبرفة اليشج
خاصة مغ مشصقة الخميج العخبي ليذ بإمكانيا السخور في قشاة الدػيذ، وذلظ بدبب ضخامتيا 
بالشدبة لعخض االخيخة، لحا كاف عمييا اف تسخ عبخ شخيق رأس الخجاء الرالح، وكاف البج مغ 
تأميغ مخور تمظ الشاقالت وضساف استعجاد ذلظ الصخيق الستؿباليا وعجـ اغالقو اماميا، وىشا تكسغ 



 موقف الواليات املتحدة االمريلية مً قضية الفصل العيصري يف دولة جيوب أفريقيا بني عامي

(7711-7717) 

  ا.د.ىاظه رشه معتوق                                                              و.د.سيف معتز عنر 

   و(2222كاىوٌ االول  – 33العدد مةلحق )  ةلة دراسات ااريخيةجم 
590 

 

590 

مرمحة الػاليات الستحجة االمخيكية بعجـ تسكيغ االتحاد الدػفيتي مغ اقامة القػاعج البحخية التي مغ 
التحالف الغخبي شأنيا تدييل ميستو في اعاقة مخور الدفغ االمخيكية او حتى تزييق الخشاؽ عمى 

 .(23)عدكخيًا او اقترادياً 
وبالسقابل كاف مػقف الحكػمة في جشػب أفخيؿيا يتمخز بالعسل عمى تصبيق وتصػيخ استخاتيجية 

كل مػارد الجولة وسياسات الجولة الخارجية وقسع  عمى الديصخة أجل مغ والسرالح تجسع بيغ القػة
القسعية، وقج لعبت العالقات االقترادية التي تحاوؿ تغييخ ىحه الدياسات  كل العشاصخ

الجشػب أفخيؿية دورًا ميسًا في استسخار سياسة الفرل العشرخؼ، إذ  -واالستثسارات األمخيكية
سكاف البالد  -تغاضت االدارات االمخيكية في كثيخ مغ االحياف عغ انتياكات حقػؽ االفارقة

اتيا االقترادية مع دولة جشػب افخيؿيا التي في سبيل استسخار السرالح االمخيكية وعالق -االصمييغ
 .(24) كانت تسارس سياسة الفرل العشرخؼ عمى اكثخية مػاششييا

بجأ اىتساـ إدارة الخئيذ جيسي كارتخ بجولة جشػب افخيؿيا، مشح األياـ األولى لتػليو الحكع ، ففي 
عقج اجتساع في واششصغ بصمب مباشخ مغ  6977يػـ الحادؼ والعذخيغ مغ شيخ كانػف الثاني عاـ 

 نائب الخئيذ األمخيكي  (Walter F. Mondale) (25) والتخ مػنجيلالخئيذ االمخيكي، حزخه 
( وزيخ Brown, Haroldىارولج بخاوف ) وزيخ الخارجية و( Cyrus Vance) (26)سايخوس فانذو 

مسثل الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ  (Andrew Young) (27)يػنغ أنجروالجفاع ، فزاًل عغ 
ستاندفيمج رئيذ ىيئة األركاف السذتخكة و  Ray B. Sitton الجشخاؿ األمع الستحجة و 

مجيخ االستخبارات السخكدية االمخيكية لسشاقذة الدياسة االمخيكية  (28) (Stansfield Turner)تخنخ
دوار االمخيكية السدتقبمية في السشصقة وتقجيع تجاه دولة جشػب افخيؿيا ، وتحجيج الخيارات الدياسية لأل

والحرػؿ عمى الجعع الذعبي لمدػد والعسل عمى تحقيق اعمى قجر مغ السذاركة في إدارة الجولة 
. لقج كاف عقج االجتساع الخاص بجولة جشػب افخيؿيا في اليػـ التالي لتدشع (29)حقػقيع السذخوعة

جيسي كارتخ الدمصة في الػاليات الستحجة االمخيكية بسثابة دليل ممسػس عمى مقجار االىتساـ 
 األمخيكي بسا يجخؼ بتمظ البقعة السيسة مغ العالع.

عقج اجتساع آخخ في الخامذ والعذخيغ مغ شيخ كانػف الثاني عاـ  ونطخًا لتمظ األىسية فقج
في وزارة الخارجية االمخيكية بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية ودولة جشػب افخيؿيا، تخأس  6977

 .William E)الجانب االمخيكي سايخوس فانذ وزيخ الخارجية ، فزاًل عغ ولياـ شافل 
Schaufele) ويمػؼ ر مذيوف االفخيؿية، اما الػفج االفخيقي فقج كاف بخئاسة مداعج وزيخ الخارجية ل

 .(36)دولة جشػب افخيؿيا في واششصغ  (30)( سفيخ(Roelof Frederik Bothaبػتا  



 موقف الواليات املتحدة االمريلية مً قضية الفصل العيصري يف دولة جيوب أفريقيا بني عامي

(7711-7717) 

  ا.د.ىاظه رشه معتوق                                                              و.د.سيف معتز عنر 

   و(2222كاىوٌ االول  – 33العدد مةلحق )  ةلة دراسات ااريخيةجم 
591 

 

591 

وخالؿ االجتساع تع التصخؽ الى السحادثات التي سبق أف تع مشاقذتيا بيغ الصخفيغ في جشيف 
حكػمة جشػب افخيؿيا ومغ الدػد، فزاًل عغ   خالؿ عيج اإلدارة الدابقة، التي ضست مسثميغ عغ

وتع التصخؽ في ذلظ االجتساع الى اتفاؽ الجسيع  -حيشحاؾ–ىشخؼ كيدشجخ وزيخ الخارجية االمخيكية 
عمى ضخورة السزي قجمًا في انياء إجخاءات الفرل العشرخؼ، كسا بيغ بػتا اف الحكػمة االفخيؿية 

انو بيغ خذيتو مغ مصالبة الدػد بسصالب ججيجة اكثخ  مدتعجة لتقجيع العجيج مغ التشازالت، اال
"راديكالية"، فزاًل عغ تفديخىع السداعي االمخيكية ألنياء الفرل العشرخؼ عمى انيا ضعف، 
وبالسقابل وعج فانذ وزيخ الخارجية االمخيكية بانو سيعسل عمى السداعجة في الغاء إجخاءات الحطخ 

اؿ التداميا بالسزي في إعصاء السديج مغ الحقػؽ السفخوض عمى دولة جشػب افخيؿيا في ح
 .(32)لمسػاششيغ الدػد الحيغ يذكمػف األغمبية

في الثامغ والعذخيغ مغ شيخ كانػف الثاني مغ العاـ نفدو، وتخأس الجانب تكخر االجتساع و 
مداعج الخئيذ لذيوف االمغ  (  Zbignew K. Brzezinski) األمخيكي زيبغيشػ بخيجشدكي

القػمي، ومثل الجانب االفخيقي بػتا الدفيخ االفخيقي لجػ الػاليات الستحجة االمخيكية، وتع ؼيو 
استكساؿ السباحثات التي جخت يـػ الخامذ والعذخيغ مغ الذيخ السحكػر، وفييا بيغ بػتا اعتخاضات 

لدابق ومشيا تقجيع السديج مغ التشازالت عمى بعس الشقاط التي نػقذت في االجتساع ا بالده حكػمة
التي قج تيثخ عمى وضع الحكػمة الجشػب افخيؿية وييدؼ الى ؾياـ الدػد بصمب السديج مغ 

ألف الخكػد مغ الزخورؼ تحقيق الشسػ االقترادؼ ىشاؾ، أنو االمتيازات، كسا أوضح بػتا 
. وعمى (33) تغمغل في تمظ السشصقةييدؼ الى فتح السجاؿ اما الدػفييت لممغ السسكغ أف  االقترادؼ

الخغع مغ تمػيح الدفيخ الجشػب االفخيقي بالخصخ الدػفيتي  وإمكانية امتجاده الى دولة جشػب 
افخيؿيا، اال اف الػاليات الستحجة االمخيكية كانت عازمة عمى احجاث التغييخ السصمػب الحؼ يتسثل 

"يجب عميشا أن نتحكخ أن تظمعات  بقػلوي بخيجشدكبإنياء إجخاءات الفرل العشرخؼ وىػ ما بيشو 
حتى لؾ بجا بعض األفخاد متظخفيؽ لمغاية أو غيخ  الدؾد في جشؾب إفخيقيا  شخعية أساًسا

 . (34) مدتعجيؽ لمحكؼ..."
مخاوفو مغ أف يبادر االتحاد الدػفيتي الى استغالؿ تمظ الطخوؼ بخيجشدكي  وبالسقابل لع يخف  

)الفرل العشرخؼ واضصياد الدػد( ويعسل عمى مج نفػذه الى ىحا الجدء الحيػؼ مغ العالع، لحا فأف 
الؾاليات الستحجة "عمى األقمية البيزاء الحاكسة في دولة جشػب افخيؿيا اف تبجد تمظ السخاوؼ ألف 

 الرخاع إلى جانب حكؾمة أقمية بيزاء ، حتى لؾ كان الذيؾعيؾن متؾرطيؽ لؽ تتجخل أبًجا في
 .(35) "بجعؼ الدؾد...
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ولياـ شافل مداعج وزيخ الخارجية لمذيوف ، صخح 6977وفي الثاني مغ شيخ شباط عاـ 
خ ، معمشًا اف الػاليات الستحجة االمخيكية تييج حكع األغمبية في دوؿ جشػب افخيؿيا، وىػ االماالفخيؿية

الحؼ فدخه بػتا الدفيخ االفخيقي في واششصغ عمى انو تأييج صخيح لرالح الدػد مسا دفعو الى 
تدجيل اعتخاضو رسسيًا لجػ الخارجية االمخيكية التي بيشت اف الترخيح يسثل سياسة إدارة جيسي 

 .(36) كارتخ تجاه قزايا القارة االفخيؿية
، وحزخه أ. ديشيذ 6977الثامغ شيخ شباط عاـ وفي اجتساع لييئة األركاف السذتخكة عقج في 

( مداعج نائب الخئيذ األمخيكي، وسايخوس فانذ وزيخ الخارجية A. Denis Cliftكميفت )
االمخيكية، وشافيل مداعج وزيخ الخارجية لمذيوف االفخيؿية، ودونالج إؼ. ماكيشخؼ نائب السشجوب 

ا مسثميغ عغ وزارة الجفاع ووزارة الخديشة ووكالة الجائع لمػاليات الستحجة لجػ األمع الستحجة، وحزخى
االستخبارات االمخيكية وبخيجشدكي مدتذار الخئيذ األمخيكي لذيوف االمغ القػمي وعجد أخخ مغ 

بيا ؼيسا  السػصىواتفق السذاركػف في االجتساع عمى مدارات العسل  .(37)الخبخاء والسدتذاريغ
  -سخاً  –و ارتأوا ضخورة تقجيع الشريحة ب إفخيؿيا ، يتعمق بدياسة الػاليات الستحجة تجاه جشػ 

لفػرستخ رئيذ الػزراء الجشػب االفخيقي بأف العالقات االمخيكية مع جشػب افخيؿيا وصمت الى حًج 
فاصل، وىػ االمخ الحؼ يدتمـد مػاصمة السديج مغ الزغط عميو لتغييخ سياسة الفرل العشرخؼ ، 

اتخاذ خصػات عامة ب ، كسا بيغ السذاركػف ضخورة البجءلتعميسيتغييخات كبيخة في الشطاـ اواجخاء 
إذا ضيخت مدألة  ،إجخاء األعساؿ كالسعتاد استسخار -حاؿ مغ األحػاؿ-تطيخ أنو ال يسكغ بأؼ 

نرؾت لبعزيا حدب محتؾاىا ، حتى لؾ استسخت بخيظانيا "العقػبات في األمع الستحجة، فقج 
 .(38) "...ت ضج العقؾباتوفخندا وألسانيا الغخبية في الترؾي

وبيغ وزيخ الخارجية االمخيكية اف اإلدارة االمخيكية ومشح أواخخ عيج إدارة الخئيذ فػرد واجيت 
إشكالية تسثمت بكيؽية التعامل الشاجع مع دولة جشػب افخيؿيا، فيي مغ جية بحاجة الييا لتحقيق 

سكغ اف تتغاضى األىجاؼ االمخيكية في ناميبيا وروديديا، ومغ جية ثانية فأف اإلدارة االمخيكية ال ي
عغ إجخاءات الفرل العشرخؼ الحؼ يسارسو الشطاـ الحاكع في دولة جشػب افخيؿيا، لحا فقج شخح 
الػزيخ ثالث خيارات، تسثل األوؿ بالحفاظ عمى الدياسة االمخيكية " الحالية" عمى أساس انيا تسشح 

ى سة السديج مغ الزغط عميػ مسار فالخيار الثاني  اإلدارة فخصة لمتأثيخ عمى جشػب افخيؿيا، اما 
الخيار اما  حكػمة األخيخة ولكشو سيديج مغ صعػبة الحرػؿ عمى مداعجتيع في ناميبيا وروديديا،

ستعتسج عمى ما يفعمػنو ؼيسا يتعمق الجشػب افخيؿية -فقج كاف يخػ اف العالقات االمخيكيةالثالث 
 . (39)ومذاكميع الجاخمية بخوديديا وناميبيا
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يجيشدكي الخيار الثالث، عمى امل اف ييدؼ الى مديج مغ التجاوب مغ ومغ جانبو فزل بخ 
الى اجخاء بعس اإلصالحات ، فزاًل  -عمى حج قػلو -الحكػمة الجشػب افخيؿية التي بجأت تسيل

مؽ  "عغ اف الزغط السدتسخ عمى األخيخة قج ييدؼ الى فتح الباب اماـ التغمغل الذيػعي فيتحػؿ 
. في إشارة واضحة الى السخاوؼ االمخيكية (40) .."أبيض.-ع أحسخصخاع أبيض وأسؾد إلى صخا

 مغ التجخالت الدػفيتية في السشصقة.
ويطيخ مغ خالؿ االشالع عمى اراء السذاركػف في االجساع انو كاف ىشاؾ ثسة اتفاؽ عمى 

رئيذ اعتساد الخيار الثالث الحؼ شخحو فانذ، لحا شمب مغ مداعجه لمذيوف االفخيؿية ابالغ فػرستخ 
وزراء جشػب افخيؿيا بأف العالقات االمخيكية مع حكػمتو ستعتسج الى حٍج كبيخ عمى ما يفعمو بذأف 

 .(47)الفرل العشرخؼ وفي ناميبيا وروديديا
واتزح مغ خالؿ الشقاش ضخورة اف يكػف ىشاؾ تشديق عاؿ بيغ الجيػد االمخيكية والبخيصانية 

إجخاءات اكثخ مخونة ؼيسا يتعمق بقزية الفرل مغ اجل حسل نطاـ جشػب افخيؿيا عمى اتخاذ 
اال اف  -ويعشي حكع الدػد عمى اعتبار انيع األكثخية-العشرخؼ والسداعجة في إقامة حكع األغمبية

معطع مغ حطخ االجتساع ومشيع الػزيخ فانذ لع يتػقع اف تتخح الحكػمة البخيصانية إجخاءات 
امل مع دولة جشػب افخيؿيا، لحا فقج ارتأػ ضخورة اف صارمة مساثمة لإلجخاءات االمخيكية بذأف التع

يتع التشديق معيا وذلظ لمخوابط التاريخية والقانػنية التي تخبصيا مع جشػب افخيؿيا، وفي الػقت نفدو 
 .(42)عجـ التػقف عغ ادانة الفرل العشرخؼ 

ة جشػب وفي اشار الجيػد االمخيكية ألنياء الفرل العشرخؼ وإقامة افزل العالقات مع دول
افخيؿيا التي تسثل مشصقة حيػية بالشدبة لمػاليات الستحجة االمخيكية، التقى وزيخ الخارجية فانذ مع 

يعسل عمى تصػيخ كاف الحؼ  (Leon Sullivan) ليػف سػليفافأحج رجاؿ االعساؿ األمخيكييغ وىػ 
،  Ford، و  GM) ومشيا بخنامج لجعل الذخكات األمخيكية التي ليا حرة ميسة في جشػب إفخيؿيا

، ومغ خالؿ العشرخيةؼيسا يتعمق بقزية ، وغيخىا( لمسداعجة في إحجاث تغييخ في البالد  IBMو 
السداواة في التعػيزات كاف ابخزىا  لجػ سػليفاف بخنامج مغ عذخ نقاط  المقاء اتزح اف 

التي تبحليا وزارة وغيخىا مغ األمػر التي تديل دعع الجيػد  بيغ البيس والدػد ومسارسات التػضيف
 .(43)الخارجية االمخيكية

وضسغ الدياؽ نفدو بادرت ادارة الخئيذ جيسي كارتخ الى التػاصل مع مسثمي االفارقة في دولة 
 Gathsha) (44)بػثيميدؼ  جشػب افخيؿيا، فقج قامت االدارة االمخيكية بتػجيو دعػة الى جاثذا

Buthelezi) )لمتأكيج بأف  األبيس البيت لديارة  (45) زعيع الدولػ ورئيذ حدب الحخية )انكاثا
. (46)إفخيؿيا جشػب في الدػداء الؿيادة مع أفزل عالقات الػاليات الستحجة األمخيكية تيتع بإقامة
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 مع 6977 ( شخكة أمخيكية كبخػ في االوؿ مغ شيخ اذار عاـ62وضسغ الدياؽ نفدو وقعت )
 التي تعدز السبادغ مغ لسجسػعة دعع واششصغ عغ إفخيؿيا عقػدًا عبخت جشػب في ةشخكات افخيؿي

 .(47) البيزاء غيخ األقميات ومجسػعات لمدػد الستداوية التػضيف حقػؽ 
وفي الثالث مغ اذار عقج اجتساع ميع في البيت األبيس تخأسو جيسي كارتخ الخئيذ األمخيكي 

والييئات والجوائخ االمخيكية السعشية بالدياسة الخارجية، وتع في وحزخ ؼيو نائبو وعجد مغ الػزرات 
االجتساع التباحث بذأف الدياسة التي يجب اتخاذىا مغ اإلدارة االمخيكية ويسكغ تمخيريا بزخورة 

في السذاركة في اإلدارة والحكع، السيسا  -مغ الدػد–الدعي حثيثًا مغ أجل الدساح لسسثمي األغمبية 
نتخابات تذخيعية في دولة جشػب افخيؿيا، وبالسقابل فقج كانت الػاليات الستحجة مع قخب حجوث ا

حخيرة ججًا عمى اف تكػف تحخكاتيا متػازنة ومتػازية مع الجيػد البخيصانية، مع االخح بعيغ 
االعتبار مرالح الذخكات االمخيكية التي ليا عالقات وشيجة وعسميات كبخػ في جشػب افخيؿيا، كسا 

جتساع الى ضخورة اجخاء السديج مغ االتراالت السكثفة بيغ الدفارة االمخيكية والدعساء تصخؽ اال
الدػد لكي يتع التػضيح ليع بأف الػاليات الستحجة االمخيكية ال تسانع في حرػليع عمى حقػقيع 

 .(48) في الدشػات الدابقة  -بحدب تعبيخ وزيخ الخارجية–السذخوعة في بالدىع وىػ ما عسمتو 
وبشاء عمى ذلظ االجتساع أصجر الخئيذ جيسي كارتخ في التاسع مغ شيخ اذار مغ العاـ نفدو 
تػجييًا رئاسيًا الى نائبو، ووزراء الخارجية والجفاع والخدانة ومشجوب الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ 

جشػب افخيؿيا، األمع الستحجة، فزاًل عغ مجيخ االستخبارات السخكدية ، وتعمق ذلظ التػجيو بجولة 
بعج دراسة كاممة لػجيات الشطخ السقجمة في اجتساع مجمذ األمغ القػمي الحؼ عقج وأوضح ؼيو أنو 

االمخيكية ستخكد في سياستيا الججيجة  الػاليات الستحجة فأف ،6977عاـ آذارالثالث مغ شيخ في 
مغ اجل الػصػؿ  ياتعديد التحػؿ التجريجي لسجتسع جشػب إفخيؿ عمى حكػمة جشػب إفخيؿيا تجاه

الى انياء الفرل العشرخؼ، ولتعديد ىحه الدياسة الججيجة أوعد الخئيذ كارتخ الى سايخوس فانذ 
وزيخ الخارجية االمخيكية ليقـػ بالتذاور مع انجرو يػنغ مشجوب الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ األمع 

 الستحجة
لتعديد التحػؿ التجريجي لسجتسع جشػب  الخصطتحجد سمدمة مغ  دراسةألخح زماـ السبادرة في إعجاد 

في  لجراسةجب أف تشطخ اويإفخيؿيا ، بسا في ذلظ الخصػات السحجدة التي قج تتخحىا الػاليات الستحجة 
فارقة والدعساء االيشقل ىحه الدياسة الى حكػمة دولة جشػب افخيؿيا كيف ومتى ومغ الحؼ يجب أف 

تػصيات محجدة تتعمق بسػقف الػاليات الستحجة بذأف:  الجراسة تزسغتالدػد ،  كسا يجب أف 
بيغ إدارة البحث والتصػيخ في مجاؿ إبخاـ عقج و الفرل الدابع في األمع الستحجة؛ عمى ترػيت ال
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الصاقة االمخيكية وشخكة الصاقة والكيسياويات في جػىاندبيخغ في جشػب افخيؿيا ، فزاًل عغ التعاوف 
 .(49) ستحجة ونطيختيا االفخيؿيةالشػوؼ بيغ ادارة الػاليات ال

( وزيخ الخدانة االمخيكية W. Michael Blumenthal) بمػمشتاؿ كسا تزسغ التػجيو الخئاسي تػجيو
تحجيج خصػات محجدة لتشفيح السبادغ التي والصمب مشيع  امخيكية شخكة اثشا عذخلمتحجث مع رؤساء 

الخئيذ األمخيكي االستخبارات  ذلظ ، وجو، فزاًل عغ اعتسجوىا لتشطيع أنذصتيع في جشػب إفخيؿيا
 .(50)تجاه دولة جشػب افخيؿيالجراسة فعالية العقػبات السحتسمة االمخيكية 

واندجامًا مع تمظ الخؤية االمخيكية ، القى جيسي كارتخ الخئيذ االمخيكي في الدابع عذخ مغ 
 الشاس ورفاـية كخامة عغ تجافعإدارتو سػؼ  تعيج ؼيو بأف الستحجة األمع خصابًا في 6977 اذار عاـ

 .(57) العالع أنحاء جسيع في
 وىػ- مشجوب الػاليات الستحجة األمخيكية لجػ األمع الستحجة يػنغ وقج أكجت ترخيحات أنجرو

 بالعسل كارتخ اإلنداف، ومغ جانبو تعيج الخئيذ بحقػؽ  اإلدارة التداـ عمى -أفخيقي أصل مغ أمخيكي
 فإف اإلصالحات ىحه مثل تحقيق يتع لع إذا أنو إفخيؿيا، وتػقع جشػب في األغمبية حكع أجل مغ

 مدتعجة الستحجة االمخيكية الػاليات كارتخ أف وأكج الخئيذ إفخيؿيا، جشػب في ستشجلع عخؾية حخباً 
 جشػب في دولة الدمسي بالتغييخ يدسح دولي مشاخ لتعديد واألفخيؿية األوروبية الجوؿ مع لمعسل
لقج عكدت تمظ الترخيحات واالجخاءات حخص الػاليات الستحجة  (52).إفخيؿيا قارة وكل إفخيؿيا

االمخيكية عمى انياء الفرل العشرخؼ لشو لع يعج مشاسبًا لخوح العرخ ومشاؼيًا لسبادغ الحخية 
والجيسقخاشية ، وفي الػقت نفدو عكدت حخص االدارة االمخيكية عمى اقامة افزل العالقات مع 

 .(53) يؿيادولة جشػب افخ 
، عقج اجتساع حزخه مغ الجانب األمخيكي 6977وفي الثالث والعذخيغ مغ شيخ اذار عاـ 

جيسي كارتخ الخئيذ األمخيكي ونائبو مػنجيل وسايخوس فانذ وزيخ الخارجية االمخيكية وزبغيشيػ 
مداعج  (William E. Schaufele)بخيجشدكي مدتذار االمغ القػمي األمخيكي وولياـ سكاوفيل 

، ومغ الجانب االفخيقي حزخ بػتا الدفيخ الجشػب االفخيقي في وزيخ الخارجية لمذيوف األفخيؿية
 (Jeremy Shearar)واششصغ )الحؼ تع تخقيتو لسشرب وزيخ الخارجية االفخيؿية(، وجيخمي شيخار 

الدفيخ الجشػب افخيقي الججيج لجػ الػاليات الستحجة االمخيكية، وخالؿ االجتساع تع التصخؽ الى 
مػاضيع عجة كاف ابخزىا تصػرات الػضع في ناميبيا وروديديا وضخورة اف تتعاوف الػاليات الستحجة 

 .(54)ودولة جشػب افخيؿيا في تذكيل حكػمة يتسثل فييا الدػد
الجشػب افخيؿية فقج أوضح كارتخ انو مغ الزخورؼ –عالقات االمخيكية اما ما يتعمق بسػضػع ال

معخفة مدتقبل العالقات بيغ الدػد والبيس ليتدشى لحكػمتو اتخاذ الدياسة السشاسبة، وبيغ الخئيذ 
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السذاركة كارتخ انو يشػؼ ارساؿ مبعػث مغ قبمو لمتحجث مع فػرستخ رئيذ الػزراء االفخيقي بذأف 
 .(55)مبيشًا انيا مديولية الحكػمة الجشػب افخيؿية  جتساعية والدياسية لمدػداالقترادية واال

ومغ جانبو دافع بػتا عغ نطاـ الفرل العشرخؼ في دولة جشػب افخيؿيا مػضحًا اف ما تع 
التػصل اليو مغ نطاـ الحكع جاء بعج تزحيات قجميا البيس ىشاؾ ، كسا بيغ اف السديوليغ ىشاؾ 

لمتخمي عغ الحكع لرالح الدػد، اال أنيع غيخ  مدتعجوف  لدمصة مع الدػد، أنيعغيخ تػاقيغ لتقاسع ا
مدتعجيغ لتقاسع الدمصة مع أؼ شخز،  وحاوؿ بػتا التصخؽ الى بعس مسيدات الشطاـ الدياسي 

التسييد عمى أساس المؾن ، في رأيي ، ال يسكؽ الجفاع عشو "في جشػب افخيؿيا مغ خالؿ القػؿ اف 
في أماكؽ أخخى مؽ إفخيقيا ،  ،لكؽ ال يسكششا التخمي عؽ حقشا في تقخيخ السريخ ،عمًشا، وقج قمتو 

ال تؾجج حكؾمة ديسقخاطية حًقا. ومع ذلػ ، لجيشا نغام حيث يسكششا ، عمى سبيل السثال ، الحىاب 
إن قزية العخق ليدت قزية أساسية ، ويجب عميشا أن نفعل ، إلى السحكسة ومقاضاة حكؾمتشا

ألن لكششا لؽ ندمؼ الدمظة إلى أي شخص آخخ  ،لمقزاء عمى التسييد في أسخع وقت مسكؽشيًئا 
وأوضح بػتا اف الحكػمة في جشػب افخيؿيا تديخ قجمًا مغ اجل  .(56)..."أنفدشا ذلػ يعشي تجميخ

 .(57)تصػيخ حياة الدػد ليعيذػا حياة كخيسة
ة جشػب افخيؿيا عغ كثب لحا فيػ ومغ جانبو بيغ الخئيذ األمخيكي أنو يػد معخفة رأؼ وسياس

سيقػـ بإرساؿ مغ يسثمو الى ىشاؾ لالشالع عغ كثب عمى تصػرات األوضاع الدياسية واالجتساعية 
السداعجة كثيًخا في ىشاؾ لكي تتسكغ اإلدارة مغ دعع حكػمة جشػب افخيؿيا عمشًا، كسا يكػف بإمكانيا 

 .(58)حل مذاكل روديديا وناميبيا
وفي اليػـ نفدو وجو فػرستخ رئيذ وزراء جشػب افخيؿيا رسالة خاصة الى جيسي كارتخ رئيذ 
الػاليات الستحجة االمخيكية، شمب فييا تجاوز الخالفات كسا وجو دعػة إلرساؿ مبعػث خاص مغ 
الخئيذ األمخيكي لديارة جشػب افخيؿيا مغ اجل اجخاء محادثات مدتؽيزة بذأف مذكالت الجشػب 

متظمبات الؾقت وخظؾرة حجؼ القزايا التي يشظؾي عمييا البحث عؽ الدالم تجعل " قي ألف االفخي
 .(59)ًا.."استخجام القشؾات الجبمؾماسية العادية أمًخا غيخ مشاسب

، كتب بخيجشدكي مداعج الخئيذ األمخيكي لذيوف 6977وفي الثالث عذخ مغ شيخ نيداف عاـ 
بذأف الػضع في جشػب افخيؿيا وأشار فييا الى الجراسة التي  االمغ القػمي محكخة  الى الخئيذ كارتخ

تع اعجادىا مغ قبل الػزيخ فانذ وكحلظ يػنغ مشجوب الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ األمع الستحجة 
وبيغ انيا تزسشت ضخورة ابالغ فػرستخ رئيذ وزراء دولة جشػب افخيؿيا اف العالقات االمخيكية مع 

لع تقع جشػب افخيؿيا بتحخؾ سخيع ألنياء الفرل العشرخؼ ، كسا اوصت  بالده سػؼ تتزخر اذا
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مخاجعة  وتعديد الحطخ الصػعي عمى األسمحة الجراسة بزخورة اتخاذ عجد مغ اإلجخاءات مشيا : 
 .(60) لجولة جشػب افخيؿيا الشػوية الدياسة

بخؾية إلى القشرمية في كيب تاوف واستكسااًل لصب الخئيذ االفخيقي أرسمت وزارة الخارجية االمخيكية 
، تع فييا الصمب مغ القشرل األمخيكي ىشاؾ المقاء 6977بتاريخ الدادس عذخ مغ شيخ نيداف عاـ 

بفػرستخ رئيذ الػزراء االفخيقي لمتباحث معو بذأف ارساؿ السبعػث الخئاسي األمخيكي، فزاًل عغ 
حلظ مشاقذة السحادثات الدابقة بيغ وزيخ الشقاط التي مغ السسكغ مشاقذتيا خالؿ تمظ الديارة، وك

الخارجية االمخيكية ونطيخه االفخيقي وكحلظ بعس الشقاط مشيا ردود الفعل األولية لجشػب افخيؿيا عمى 
زيارة وزيخة خارجية السسمكة الستحجة بخرػص روديديا الجشػبية والخصػة الغخبية بذأف ناميبيا، 

مخيكية تجعع تمظ السبادرات كسا انيا مدتعجة لمؿياـ بجور والتػضيح لو بأف الػاليات الستحجة اال
( يقجـ 385ممسػس في ميتسخ دستػرؼ حػؿ روديديا الجشػبية كسا اف قخار مجمذ االمغ السخقع )

افزل أساس لحل ىحه السدألة سمسيًا وبصخيقة مقبػلة دوليًا وداخميًا ، وبشاء عمى ما تقجـ فسغ السفيج 
كي بتبادؿ اآلراء بذكل كامل وصخيح مع الخئيذ فػرستخ بذأف تمظ ججًا اف يقػـ مبعػث امخي

الجشػب افخيؿية، وتديع في انياء الفرل -السػاضيع ألىسية ذلظ في تصػيخ العالقات االمخيكية
 .(67)العشرخؼ وإعصاء الدػد السديج مغ الحقػؽ 

شيخ نيداف في ومغ جانبو استفدخ فػرستخ رئيذ وزراء دولة جشػب افخيؿيا في التاسع عذخ مغ 
إحخاز تقجـ بذأف روديديا وناميبيا العاـ نفدو، عغ ما يعشيو الذخط األمخيكي لجعع بالده وىػ 

فكاف رد القشرل  ،ثع تداءؿ عسا إذا كاف السبعػث الخاص سيأتي إلى جشػب إفخيؿيا ،وجشػب إفخيؿيا
ا يتعمق بالدساح األمخيكي ىػ ضخورة تحقيق تصػرات ممسػسة كبيخة عمى ارض الػاقع السيسا م

مغ أجل إنذاء إشار إيجابي لالتراالت مع قصاع عخيس مغ  لمدػد بالسذاركة في حكع البالد
مػاششي جشػب إفخيؿيا مغ مختمف األعخاؽ والسعتقجات الدياسية التي ُيتػقع أف يقػـ بيا مبعػث 

اف إجخاء  غ فػرستخ، ومغ جانبو بيإلى جشػب إفخيؿيا السختؿبة ديارةالالسدتػػ خالؿ أمخيكي رؼيع 
تػضيح سػء الفيع و  إنتاج فيع أفزل لمػضع ،  شأنيامحادثات مع الػاليات الستحجة االمخيكية مغ 

كسا شمب  .(62) الجسيع صمع إليو يت والسفاـيع الخاشئة ، و تعديد الدالـ في جشػب إفخيؿيا الحؼ
اىتسامو باستؿباؿ السبعػث الخئيذ فػرستخ مغ القشرل األمخيكي اف يشقل الى الخئيذ األمخيكي 

 .(63) الخئاسي ألف ذلظ مغ شأنو أف ييدؼ الى نتائج إيجابية
بيغ نائب الخئيذ األمخيكي والتخ مػنجيل  6977الثالث مغ شيخ أيار عاـ  وبالفعل جخػ لقاء في

وفػرستخ رئيذ وزراء دولة جشػب افخيؿيا لإلسخاع في إنياء نطاـ الفرل العشرخؼ )األبارتيج(، ولكغ 
ىحا االجتساع فذل في تحقيق اليجؼ مشو ، وىػ ما دفع االدارة االمخيكية الى ارساؿ رسالة إلى 
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أفخيؿيا اوضحت أف العالقات بيغ البمجيغ سػؼ يذػبيا الزعف والفتػر إف لع يكغ حكػمة جشػب 
ىشاؾ تقجـ سخيع في سياستيا في ىحا السزسار، وبالخغع مغ ذلظ فإف الػاليات الستحجة األمخيكية لع 
تػافق عمى إصجار أؼ عقػبات دولية شاممة، فزاًل عغ استخجاميا حق الشقس الفيتػ في مجمذ 

لي لمحيمػلة دوف إصجار قخار بفخض حطخًا كاماًل عمى التعامل الجبمػماسي واالقترادؼ األمغ الجو 
 .(64)والثقافي واالجتساعي وفزمت استخجاـ أسمػب اإلقشاع

 (Warren M. Christopher) كتب وارف كخستػفخ 6977وفي العاشخ مغ شيخ ايار عاـ 
بيغ فييا انو أجخػ مكالسة  وزيخ الخارجيةنائب وزيخ الخارجية االمخيكية  بخؾية الى سايخوس فانذ 

ىاتؽية مع بػتا وزيخ الخارجية االمخيكية بذاف مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ استسخار نطاـ 
الفرل العشرخؼ دوف تحقيق اؼ تقجـ ممسػس، وىػ االمخ الحؼ احخج االدارة االمخيكية في الجاخل 

عالقات حكػمة واششصغ مع نطيختيا الجشػب وفي االمع الستحجة وصعػبة االستسخار في 
 .(65)االفخيؿية

ومغ جانبو بيغ بػتا اف ىشاؾ ترخيحات امخيكية صجرت مغ يػنغ مشجوب الػاليات الستحجة 
االمخيكية لجػ االمع الستحجة بذأف دولة جشػب افخيؿيا وسياستيا الجاخمية وىػ االمخ الحؼ كاف لو 

لتخمز مغ السذكالت التي تعتخض شخيق العالقات بيغ صجًػ سمبي في بالده وزاد مغ صعػبة ا
 .(66)البمجيغ

اجتسع في فييشا والتخ ؼ. مػنجيل نائب الخئيذ  6977وفي التاسع عذخ مغ شيخ ايار عاـ 
االمخيكي مع فػرستخ رئيذ الػزراء دولة جشػب افخيؿيا بحزػر عجد ميع مغ الذخريات االمخيكية 

 .Wنائب مدتذار الخئيذ لذيوف االمغ القػمي وانتػني ليظ )( David Aaronمشيع ديفيج اروف )
Anthony Lake مجيخ فخيق تخصيط الدياسات في وزارة الخارجية االمخيكية ويمياـ باودلخ )

(William Bowdler الدفيخ في دولة جشػب افخيؿيا، ومغ الجانب الثاني حزخ كل بػتا وزيخ )
سفيخ جشػب افخيؿيا لجػ الػاليات  (Donald Sole) ودونالج سػؿالخارجية الجشػب افخيؿية 

. وتخكد الشقاش عمى الػضع في روديديا التي كانت  االوضاع فييا غيخ مدتقخة وكانت (67)الستحجة
وجية الشطخ االمخيكية تتمخز بزخورة استقخار االوضاع ىشاؾ ألف استسخار االضصخابات مغ شأنو 

ػفيتي في السشصقة، لحا فقج شمب نائب الخئيذ االمخيكي اف يفتح الباب عمى مرخاعيو اماـ الشفػذ الد
مغ الخئيذ الجشػب افخيقي اف تقػـ حكػمتو بإنجاح االنتخابات فييا بسا يديع في وصػؿ شخريات 
تحطى بالخضا الذعبي وفي الػقت نفدو غيخ بعيجة عغ الدياسة االمخيكية، ويطيخ اف فػرستخ 

تسخار نفػذ بالده في روديديا والعسل عمى عجـ انتقاؿ الخئيذ الجشػب افخيقي كاف ميتسًا في اس
 .(68) ميثخاتيا الى  دولة جشػب افخيؿيا
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وفي الػقت الحؼ كاف ؼيو مانػيل نائب الخئيذ االمخيكي مدتسخًا في محادثاتو مع فػرستخ رئيذ 
وجو وزراء جشػب افخيؿيا بذأف الػضع في االخيخة وفي السشاشق السجاورة ليا وابخزىا روديديا، 

كارتخ الخئيذ االمخيكي عغ شخيق مدتذاره لالمغ القػمي بخيجشدكي جسيع االدارات التشفيحية بتقجيع 
تقخيخ يتزسغ كذفًا  عغ جسيع االتراالت والسحادثات والعقػد السبخمة بيغ الػاليات الستحجة 

الججيجة ازاؤىا  االمخيكية ودولة جشػب افخيؿيا وذلظ بيجؼ مخاجعيا وصياغة االستخاتيجية االمخيكية
 .(69) وتع تحجيج يػـ الخابع والعذخيغ مغ شيخ حديخاف مغ العاـ نفدو مػعجًا لتقجيع ذلظ التقخيخ

وعمى الخغع مغ التقجـ البصيء في السحادثات بيغ نائب الخئيذ األمخيكي وفػرستخ فقج عقج في 
جتساع عجد مغ السديوليغ العذخيغ مغ شيخ ايار االجتساع الثالث بيشيسا في فييشا كسا حزخ في اال

. دار الشقاش حػؿ العجيج مغ السدائل السيسة بالشدبة لمصخفيغ أوليا الػضع في (78) مغ كال الجولتيغ
جشػب وغخب افخيؿيا، وبيغ مػنجيل اف ادارتو تخغب في تحديغ العالقات مع دولة جشػب افخيؿيا، 

الفرل العشرخؼ وتحقيق السذاركة وذلظ لغ يتع اال بعج انياء السذكالت العالقة ومشيا مذكمة 
 ًا..يسكؽ لمسجتسع الدياسي أن يكؾن ديسقخاطي " الالفاعمة بيغ البيس والدػد في إدارة الجولة ألنو 

. لحا فقج أوضح مػنجيل انو (77) ..."إذا لؼ تكؽ ىشاك مذاركة كاممة ومتداوية في شؤون مؾاطشيو
بيغ حكػمة جشػب افخيؿيا والدعساء الدػد ألف مغ السفيج ججًا اف يكػف ىشاؾ حػار حؿيقي وسخيع 

عغ التجخل في شيوف السشصقة ، وفي الػقت يديع  تذلظ مغ شأنو انياء حالة العشف وابعاد الدػفيي
في استقخار الػضع في دولة جشػب افخيؿيا، ومغ جانبو اعتخؼ فػرستخ ببعس األخصاء السػجػدة 

يس اال انو بيغ اف ىشاؾ الكثيخ مغ اإليجابيات عمى في بالده ومشيا وجػد التسييد بيغ الدػد والب
مدتػػ التعميع والتشذئة وغيخىا مغ الخصػات السيسة التي سػؼ تدسح لمدػد بالسذاركة بذكل فعاؿ 
في اإلدارة، كسا قارف فػرستخ بيغ وضع الدػد في بالده وبيغ وضعيع في الػاليات الستحجة 

سبخرات التي تجفع نطامو لفخض سياسة الفرل العشرخؼ االمخيكية، وحاوؿ فػرستخ اف يقجـ بعس ال
 .(72)في دولة جشػب افخيؿيا ومشيا عجـ االىمية الكاممة لمدػد إلدارة البالد في ذلظ الػقت

الغمؼ  ،نحؽ ال نخى الغمؼ مؽ الشاحية الشدبية "  االمخيكينائب الخئيذ ومغ جانبو بيغ مػنجيل 
السجتسع العادل يعشي  ..ليحا أردت أن أنقل لكؼ مبادئشا ،ال يبخره في مكان آخخ ،في مكان ما

نجعؾ إلى إنياء التسييد والسذاركة الكاممة  ،غياب التسييد ، والفرل السفخوض كدياسة ىؾ تسييد
ىحه ىي معتقجاتشا ومذاعخنا تجاه حقؾق اإلندان  ،التي تؤدي إلى مجتسع صحي وعادل وآمؽ

وتمخز رد فػرستخ عمى ىحا الكالـ بأف دولة  .(73) "...نغخناأردنا مشػ أن تفيؼ وجيات  ..ومبادئشا
جشػب افخيؿيا تديخ ُقجمًا باتجاه تحقيق السداواة بيغ مختمف شخائح وفئات السجتسع ولكغ بالذكل 

 .(74)الحؼ ال ييدؼ الى اقراء البيس مغ البالد
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ية بذأف تػؾيع وفي غزػف ذلظ  تقجمت دولة جشػب افخيؿيا بصمب الى وزارة الخارجية االمخيك
عقج مع احج الذخكات األمخيكية يتعمق بشطاـ السخاؾبة البحخية معيا، اال أف ىحا االمخ جػبو 

ومػضفػ مجمذ األمغ القػمي ووزارة الخارجية ، لكغ البيت األبيس  باعتخاضات مغ وزارة الجفاع
الخارجية األمخيكية بالشطخ كسا سسح لسكتب مخاؾبة الحخائخ التابع لػزارة ، أبصل ىحه االعتخاضات

وكاف ابخز األجيدة  ، ولكغ عمى أساس كل حالة عمى حجة ، مع الصمبات الجشػب افخيؿية بتعاشف
سخاؾبة السحيصات ، والتي قج تطيخ الجراسة أنيا مصمػبة مغ قبل جشػب السصمػبة تمظ التي تتعمق ب

خ ىحه السعجات سيكػف غيخ متػافق مع أف ترجي ، اال أف فانذ وزيخ الخارجية االمخيكية قخرإفخيؿيا
، شػيمة مجةمشح  توسياسة اإلدارة تجاه جشػب إفخيؿيا ، وكحلظ يتعارض مع حطخ األسمحة الحؼ فخض

وزارة الخارجية ال تدال تعتقج أن بيع ىحه السعجات إلى جشؾب أفخيقيا ، وىؾ في الؾاقع تعاون "ألف 
الية تجاه جشؾب أفخيقيا ، وسؾف يعخضشا عدكخي مع ذلػ البمج ، يتعارض مع سياستشا الح

 .(75)..."النتقادات حادة
وبيشت وزارة الخارجية اف الدبب وراء رفزيا إتساـ العقج يكسغ في أف بيع تمظ السعجات يتعارض 

ف الػاليات الستحجة أف يػضح لمجشػب أفخيقييغ أ مع سياسة إدارة الخئيذ كارتخ كسا اف ذلظ مغ شأنو
بذأف األىسية بحجج حكػمة جشػب افخيؿيا  تقبم ياوأن يا الججيجةبذأف سياستاالمخيكية ليدت جادة 

التعاوف العدكخؼ مع حكػمة جشػب إفخيؿيا مغ لحكػمة واششصغ، كسا أف  االستخاتيجية لبمجىع بالشدبة
فيع وقبػؿ أفزل لألىجاؼ األمخيكية في خمق  تو اإلدارة االمخيكيةشأنو أف يقػض التقجـ الحؼ أحخز 

ومغ جانب آخخ  إف مػافقة حكػمة  ،بيغ الجوؿ األفخيؿية الدػداء ودوؿ العالع الثالث األخخػ 
،  في الػاليات الستحجة االمخيكية الػاليات الستحجة عمى ىحا البيع  سيكػف لو تجاعيات محمية حادة

لذعب بذكل عاـ، ويدبب ارتباًكا بذأف نػايا ويػلج ردود فعل سمبية في الكػنغخس ، والرحافة وا
االدارة في جشػب إفخيؿيا، وأخيخًا أف ؾيسة أؼ معمػمات استخباراتية قج تحرل عمييا الػاليات الستحجة 
االمخيكية  مغ مثل ىحا التختيب سػؼ يفػقيا كثيًخا الزخر الحؼ قج يمحقو البيع بالشيج الججيج لإلدارة 

 .(76)فخيؿيا وكحلظ لعالقاتيا مع البمجاف األفخيؿية الدػداءاالمخيكية تجاه في جشػب إ
لقج كاف مػقف وزارة الجفاع مغايخًا لسػقف وزارة الخارجية االمخيكية، ففي محكخة كتبيا ىارولج 
بخاوف وزيخ الجفاع الى بخيجشدكي مداعج الخئيذ لذيوف االمغ القػمي بتاريخ الخابع مغ شيخ 

الرفقة تست بشاء عمى مػافقة سابقة تعػد الى الحادؼ والثالثػف  بيغ فييا اف 6977حديخاف عاـ 
، كسا أوضح بخواف اف مداعجة جشػب افخيؿيا في مخاؾبة 6975مغ شيخ كانػف األوؿ عاـ 

أنطسة الخادار والسخاؾبة الداحمية والسخافئ ،  تسكيغ نطاًما حجيًثا قادًرا عمى يال السحيصات سيػفخ
ات اآللية الجاخمية والقجرة عمى االتراالت لجمج وتفديخ البيانات السجسعة والقجرة عمى معالجة البيان
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ال تستج الجراسة والتػفيخ الالحق لمسعجات إلى القجرات التي قج تتزسغ عسميات نقل تقشية  ،بدخعة
 :(78).  اما السبخرات التي يسكغ تقجيسيا فيي(77)حداسة أو مذاركة أمخيكية مباشخة

 لو استخجاـ محتسل في الذيوف الحكػمية الجاخمية. الشطاـ السقتخح ليذ -6
عشج اكتساؿ الشطاـ سيػفخ معمػمات عغ تحخكات الحخكة البحخية والتجارية البحخية حػؿ  -2

جشػب إفخيؿيا والتي لغ تكػف متاحة مغ مرادر أخخػ ، مع عجـ وجػد نفقات مالية مغ حكػمة 
 الػاليات الستحجة .

، مغ الستػقع أف تقجـ  " )الثسانيشات(القادـ"مع تدايج السشافدة عمى السػارد خالؿ العقج  -3
كسا سيكػف لجييا  ،السعمػمات الستاحة مداىسة كبيخة لمغاية في االستخبارات االقترادية األمخيكية 

 السشصقة. تي والتحخكات البحخية فييالقجرة عمى السداىسة في مخاؾبة حخكة أسمحة االتحاد الدػفي
أف رفس العقج سييدؼ الى تػجو دولة جشػب افخيؿيا الى السانيا االتحادية او فخندا، وفي ىحه -4

 الحالة سػؼ تخدخ الػاليات الستحجة الفػائج التي مغ السسكغ اف تتحقق نتيجة بيع أجيدة السخاؾبة.
اجسالي الشفقات ( شيخًا وستكػف 36ستدتغخؽ السذتخيات وتخكيب األجيدة ما ال يقل عغ ) -5

تكامل ،  ونطخًا ألف ىحا الشطاـ سػؼ لغ يكػف لو ؾيسة حتى تكتسل جيػد مميػف دوالر (68) حػالي
ف جشػب إفخيؿيا ، ألفإف الشفػذ الدياسي الكبيخ سػؼ يتخاكع خالؿ مخحمة االستحػاذ ، ومغ ثعاألنطسة

 ستخغب بذجة في إكساؿ الشطاـ والحرػؿ عمى عائج استثساراتيا.
تخاخيز لترجيخ كسيات وأنػاع ء عمى نرح وزيخ الجفاع بزخورة السزي قجمًا في مشح وبشا

معقػلة مغ معجات مخاؾبة السحيصات إلى جشػب إفخيؿيا لجعع التعاوف الحؼ تست السػافقة عميو 
 ، وأقتخح الػزيخ اف يكػف ذلظ في مشاسبةيجب الشطخ في التػقيت السشاسب ليحه السػافقة ، ومدبًقا

الدياسة في اتجاه  يربييا الػاليات الستحجة إرساؿ إشارة مكافأة لعسل جشػب أفخيقي تخيج ف
 .(79)الخاصة بجشػب إفخيؿيا االمخيكية

وفي الحادؼ والعذخيغ مغ شيخ حديخاف مغ العاـ نفدو عقج اجتساع بيغ فانذ وزيخ الخارجية 
التصخؽ الى العجيج مغ القزايا األمخيكية و بػتا وزيخ الخارجية الجشػب افخيقي وتع في االجتساع 

السذتخكة ولعل ابخزىا الػضع في ناميبيا ومػقف حكػمة جشػب افخيؿيا مشيا، كسا تصخقا الى الػضع 
اإلدارة االمخيكية بأف نطختيا أحادية وتشطخ فقط لسرالح الدػد  الجاخمي في جشػب افخيؿيا واتيع بػتا

وقج  ، (80) "كيغ في ضيخ حكػمة جشػب إفخيؿياسدوف اف تكتخث لسرالح البيس وكاف ذلظ بسثابة "
ال يسكغ أف تقبل استسخار االمخيكية أف الػاليات الستحجة  كاف ذلظ مثيخًا لمػزيخ فانذ الحؼ بيغ

في التعامل في الػقت السشاسب تمظ الحكػمة  التسييد مغ  حكػمة جشػب إفخيؿيا أو الفذل مغ جانب
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 ذلظ سببًا في انتياء االجتساع دوف اف يحخز تقجمًا ممسػساً  ، وقج كافمع السذاركة الدياسية الكاممة

(87). 

وتشفيحًا لمتػجيو الخئاسي الحؼ صجر بتاريخ العذخوف مغ شيخ أيار مغ العاـ نفدو، كتب 
الى الخئيذ كارتخ تزسشت ( 82)بخيجشدكي مداعج الخئيذ لذيوف االمغ القػمي محكخة غيخ ميرخة

إجابات اإلدارات التشفيحية ومجػ عالقاتيا بحكػمة جشػب افخيؿيًا ، فزاًل عغ خالصة لمعقػد السبخمة 
بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية ودولة جشػب افخيؿيا، واتزح مغ خالؿ السحكخة اف عالقة السيسدات 

متػسصة وعالقات متيشة وعالقات قػية ججًا، االمخيكية مع األخيخة متفاوتة فيشاؾ عالقات خؽيفة و 
ات، و سقاشعالإدارة ، و إدارة أبحاث وتصػيخ الصاقة األمخيكية، و الخديشة، و وزارة وزارة العجؿومشيا 

 .(83) وزارة الجفاع

الجشػب افخيؿية، والتباحث مع الخئيذ كارتخ أعجت –وبعج دراسة مدتؽيزة لمعالقات االمخيكية 
وزارة الخارجية االمخيكية دراسة كانت بسثابة خارشة شخيق لإلدارة االمخيكية، وكاف مغ ابخز ما 
تزسشتو ىػ قخار الخئيذ كارتخ الستزسغ عدمو عمى مػاصمة بحؿ جيػد نذيصة إلحجاث تغييخ في 

، كسا قخر الخئيذ األمخيكي التعاوف مع حكػمة السسمكة جشػب افخيؿيا وكحلظ في روديديا وناميبيا
الستحجة ودعع جيػدىا ؼيسا يتعمق بسشح ناميبيا استقالليا والػصػؿ الى حكع األغمبية، كسا قخر 

الػاليات الستحجة بذكل مباشخ في السبادرات التي يتع تشطيسيا تحت رعاية األمع ضخورة مداىسة 
 .(84) (385)في إشار قخار مجمذ األمغ رقع  الستحجة لتحقيق استقالؿ ناميبيا

وبيشت الجراسة اف وزارة الخارجية قج قخرت بشاء عمى تػجييات البيت األبيس سمدمة مغ  
 السبادرات والدياسيات الستعمقة بجشػب افخيؿيا ومشيا ما يمي:

سع ابالغ حكػمة جشػب افخيؿيا بػجية نطخ اإلدارة االمخيكية بذأف التحػؿ التجريجي لسجت -6
 جشػب افخيؿيا .

متابعة جيػد األمع الستحجة والجوؿ ذات العالقة بذأف السفاوضات الخاصة باستقالؿ ناميبيا  -2
 .(85)وروديديا )زيسبابػؼ(

وبقجر تعمق االمخ بجولة جشػب افخيؿيا فقج ذكخ وزيخ الخارجية انو تع تشفيح التػجييات الخئاسية 
جشػب افخيؿيا، وكاف مغ أولى الخصػات السيسة بيحا  الخامية الى تعديد التحػؿ التجريجي لسجتسع

الذأف ىي ابالغ قادة حكػمة دولة جشػب افخيؿيا بذكل واضح بأف الدياسية االمخيكية تجاه بمجىع قج 
تغيخت وبشاء عمى ذلظ ألتقى مػنجيل نائب الخئيذ األمخيكي مع فػرستخ رئيذ الػزراء الجشػب 

( ، وكاف محػر ىحه االجتساعات إيراؿ رسالة 6977يار//أ28-69افخيقي في فييشا بيغ يػمي )
الحيغ –ميسة اف اإلدارة االمخيكية تعتقج اف استسخار التسييد العشرخؼ السيسدي وحخماف الدػد 
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مغ الحقػؽ الدياسية واالقترادية واالجتساعية يتعارض مع السبادغ األساسية التي  -يسثمػف الغالبية
يدؼ الى استسخار عدلة نطاـ جشػب افخيؿيا عغ السجتسع الجولي، كسا يمتـد بيا الذعب األمخيكي وسي

أنو سييدؼ الى حجوث صخاعات داخمية في جشػب افخيؿيا عمى أساس عشرخؼ، لحا فأف الػاليات 
الستحجة االمخيكية ال يسكشيا االستسخار في الحفاظ عمى نػع العالقة نفدو مع جشػب افخيؿيا شالسا 

العشرخؼ ولسعالجة ذلظ ولتجشب حجوث تمظ االمػر يشبغي القزاء عمى  انيا تتبع سياسة الفرل
التسييد العشرخؼ والتشسية السشفرمة) تشسية البيس عمى حداب الدػد(، كسا يشبغي تحقيق السذاركة 

. كسا بيشت الػرقة اف حكػمة جشػب افخيؿيا رفزت اجخاء (86)الدياسية الكاممة لجسيع الدكاف االفارقة
لمزغػط االمخيكية، وبجاًل مغ ذلظ بجأت تمظ الحكػمة في الترػيخ لمعالع باف  تغييخات نتيجة

 .(87)الدياسة االمخيكية مرسسة ألنياء األقمية البيزاء وتجميخىا 
واضعػ الجراسة اف حكػمة جشػب افخيؿيا سػؼ تتخمي عغ سياستيا الستزسشة معارضة  وتػقع

لييغ البيس الحيغ يجافعػف عغ التغييخ الدياسي الػاليات الستحجة االمخيكية بدبب مػقف الميبخا
 .(88)التجريجي الحؼ ال ييدؼ الى التأثيخ عمى أمغ ومرالح البيس

و بيشت الجراسة اف أؼ سياسة قج تتخحىا الػاليات الستحجة االمخيكية تجاه نطاـ جشػب افخيؿيا 
ظ الخصػات قبل تشفيح أؼ يشبغي اف تأخح بعيغ االعتبار االثار التي قج تتختب عمى كل خصػة مغ تم

مشيا، كسا اف اإلدارة االمخيكية بحاجة الى تقييع التأثيخ االقترادؼ الحؼ يسكغ اف تحجثو خصػات 
معيشة عمى جشػب افخيؿيا نفديا، كسا يجب فحز ودراسة البيانات السالية والتكمفة التي ستتحسميا 

معيشة وفي حاالت أخخػ قج ترل الى  الػاليات الستحجة االمخيكية التي قج تكػف شؽيفة في حاالت
مئات السالييغ مغ الجوالرات، كسا اف العجيج مغ الخصػات سيتصمب تذخيعات ججيجة في الكػنغخس، 
 فزاًل عغ ضخورة التذاور مع الحمفاء السيسا مع الحكػمة البخيصانية، كسا أوضحت الجراسة أنو 

التأثيخ  الؿياـ بأية خصػة وىي لتقييع في يجب الشطخ إلى ثالثة أىجاؼ سياسية متسيدة كجدء مغ ا
الػاليات فظ االرتباط أو عجـ مذاركة  وعمى الخأؼ العاـ في الػاليات الستحجة وجشػب إفخيؿيا، 

التأثيخ عمى الحياة االقترادية والدياسية  وجشػب إفخيؿيا مع أنذصة أخخػ بأية األمخيكية  الستحجة
 .(89)في جشػب إفخيؿيا

 : (90)تقجـ اقتخحت الجراسة اتخاذ جسمة مغ التجابيخ السحجدة وىيوعالوة عمى ما 
 .. اغالؽ محصة تتبع الرػاريخ6
 عدكخؼ في الدفارة االمخيكية في دولة جشػب افخيؿيا.. تقميز حجع مكتب السمحق ال2
 .. عجـ تذجيع التعاوف في مجاؿ الخياضة3
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، ما لع يصبق السدتثسخوف مسارسات . تثبيط االستثسار األمخيكي السدتقبمي في جشػب إفخيؿيا4
 تذسل الدػد والبيس معًا.  تػضيف عادلة

 .الخجمات التجارية انياء. 5
 .، بسا في ذلظ إغالؽ القشرمية في كيب تاوف  تقميز حجع البعثة . 6
 .. تقميل أو مشع التدييالت السرخؼية لمترجيخ واالستيخاد7
 .ػجيا عالية السدتػػ جشػب أفخيؿيا إلى التكشػلدولة . تقييج وصػؿ 8
 .. ثشي البشػؾ األمخيكية عغ تقجيع القخوض إلى جشػب إفخيؿيا9

يسكغ لسجمذ ، إذ الخصػات غيخ اإللدامية -. عسل األمع الستحجة بسػجب الفرل الدادس 68
 األمغ اتخاذ إجخاءات تػصية بسػجب الفرل الدادس مغ ميثاؽ األمع الستحجة

ويتزسغ ذلظ  عقػبات إلدامية -الفرل الدابع  -أفخيؿيا . عسل األمع الستحجة ضج جشػب 66
 فخض حطخ عمى األسمحة وعقػبات اقترادية أخخػ.

اجتسعت لجشة مخاجعة الدياسات وحزخىا  6977وفي الثاني والعذخيغ مغ شيخ  تسػز عاـ 
كي وزيخ الخارجية وعجد مغ السديوليغ مغ الػزارة ووزارة الجفاع بخيجشدكي مداعج الخئيذ األمخي

لذيوف االمغ القػمي ومجيخ االستخبارات السخكدية االمخيكية، وذلظ لمتباحث بذأف الػضع في دولة 
 تمظ الحكػمة ججيةخصػات  . لقج اجسع الحاضخوف عمى اف الػقت قج حاف التخاذ(97)جشػب افخيؿيا

جاد أعزاء وتتسثل بتشفيح التػصيات التي قجمتيا الػزارة في الػرقة التي أعجتيا ومشيا تخؽيس اع
حطخ جسيع الرادرات ، ؼيسا يتعمق بالعشاصخ الججيجة ، الدفارة العامميغ في دولة جشػب افخيؿيا، و 

كسا تقخر أنو يشبغي ، لمسبيعات أو الستخجاميا مغ قبل شخشة جشػب إفخيؿيا أو القػات العدكخية
أساس كل حالة عمى  البت في القزايا السعمقة الستعمقة بترجيخ قصع الػيار ومعجات الريانة عمى

 .(92)انتقالية محجودةلسجة حجة 

قخرت الػاليات الستحجة األمخيكية تأييج  6977وفي الدادس والعذخيغ مغ شيخ تذخيغ االوؿ عاـ 
قخار مجمذ األمغ الجاعي إلى فخض حطخ بيع األسمحة لجولة جشػب افخيؿيا، إال أف حكػمة االخيخة 

 .(93)"االبارتيج" مسا أثار الكثيخيغ مغ فئات الذعب األمخيكيتسدكت بدياسة الفرل العشرخؼ 

 (94) (Polaroid) شخكة بػالرويج أعمشت 6977وفي الحادؼ والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني عاـ 
بدبب الزغػط الكبيخة التي واجيتيا مغ السجتسع السجني  إفخيؿيا دولة جشػب في أعساليا ستشيي أنيا

الحكػمة في جشػب أفخيؿيا، وقج استخجمت الذخكة كل وسائل الجفاع األمخيكي إلنياء التعامل مع 
عغ وجػدىا في دولة جشػب أفخيؿيا بالزغط عمى حكػمتيا واستخجمت الذخكة مشتجاتيا لتحقيق ىحا 
اليجؼ، وعسمت الذخكة عمى تجسيع العجيج مغ الذخكاء ليا لسسارسة الزغػط عمى حكػمتيا، 
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مغ الذخكات والشقابات والجساعات الكشدية في سحب القخوض  وبالفعل نجحت في أف تقشع العجيج
 (95).السقجمة لألخيخة

 الخئيذ إلى مػجية عخيزة عمى أمخيكي مغ أصػؿ افخيؿية باحث (688) وفي العاـ نفدو وقع
 إفخيؿيا لجولة جشػب األمخيكي الجعع بإنياء فييا يصالبػف  األمخيكية والكػنغخس الخارجية ووزارة كارتخ

، أما بالشدبة لمباحثيغ االفارقة  فأنيع غيخ ججيخيغ بالثقة في (96) ناميبيا االخيخة و وتحخيخ يا،وروديد
 الرخاع أولػية عمى القائسة العالسية الدياسات دعع في الجفاع عغ قزيتيع مغ خالؿ عجـ رغبتيع

 في عسمية والغخب، وعمى الخغع مغ ذلظ كاف ىشاؾ مذاركة لبعس الدياسييغ األمخيكييغ الذخؽ  بيغ
 التحقيق في الذخوع عمى الذيػخ مجمذ مداعجة خالؿ مغ األمخيكي التجخل تجاوزات مغ الحج

 التي تعسل عمى دعع سياسات الفرل العشرخؼ، وتدعع ىحه السعارضة  الخاصة األمػاؿ وإنياء
 و( Iowa) أيػا والية مغ Dick Clark(97)) كالرؾ ) ديظ الدشاتػر ىسا القادة ىيالء مغ اثشاف
ديجد  تذارلد عسل ومغ جانب أخخ كاليفػرنيا، والية مغ (98)(Jon Tony)تػني  جػف 

(Charles Diggs)(99) إفخيؿيا لجولة جشػب األمخيكي الدخؼ  الجعع لكذف عزػ الكػنغخس بجج 
 .(688) والتأميغ والترجيخ االستيخاد وضسانات والقخوض التجارة خالؿ مغ مشو والحج

مجتسع جشػب إفخيؿيا ىػ السجتسع الخأسسالي الرشاعي الػحيج في القارة اف ومغ الججيخ بالحكخ 
مغ القػػ  اً قػي األفخيؿية الحؼ تييسغ عميو بػضػح الدياسات العخؾية العشرخية، لكشو تمقى دعساً 

بخيصانيا، ونطخًا لتسدظ دولة جشػب افخيؿيا بدياسة الفرل و  االمخيكية الكبخػ بؿيادة الػاليات الستحجة
حجوث ثػرة عشيفة ىشاؾ، وتحقيق حكع األغمبية ومع ذلظ ، نجحت خؼ فقج كاف مغ الستػقع العشر

 (686) وخالفيا بجسيع انػاعيا.ـيسشتيا  التي تػاجو تحجياتالحكػمة األقمية البيزاء في قسع 
لع تحافع الذخكات األمخيكية عمى ما وعجت بو الدػد في دولة جشػب أفخيؿيا عمى مسارسة 

 حكػمتيا أباف رئاسة كارتخ، بل أنيا وججت لشفديا مبخرًا قانػنيًا ليا بحيث أنيا تقجـالزغط عمى 
العشرخؼ،  الفرل نطاـ مع استثساراتيع عمى الحفاظ خالؿ مغ الدػد أفخيقييغ لمجشػب كبيخة خجمة

ولكغ مغ الػاضح أنيا ال تخيج أف تتعخض لمخدارة في ضل ىحه اإلصالحات ضج نطاـ جشػب 
دولة  في الخخيرة الدػداء العسالة كانت الذخكات األمخيكية قج استفادت مغ مسارساتافخيؿيا، و 

العاـ لجػ الدػد أخح في التدايج، ىحا  الػعي لكغ اإلشالؽ، عمى مداءلة أؼ دوف  إفخيؿيا جشػب
 أكثخ وقعت وقج ،6977عاـ  (702)(Sullivan principlesسػليفاف) باإلضافة إلى تصػيخ مبادغ

 أنيا يفتخض التي السبادغ ( شخكة أمخيكية عمى358مغ أصل ) مجة رئاسة كارتخ شخكة (628) مغ
العسل عغ شخيق مداواة األجخ بيغ العساؿ، تجريب  مكاف في رئيدة إصالحات بتشفيح تعيجت
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 السفاوضة بحقػؽ  الرحية، واالعتخاؼ والسخافق والتعميع السداكغ وتحديغ ضخوؼ الدػد، تحديغ
 .(683)ليع الجساعية

 ىػ ما سػػ  تفعل ولع باإلصالح التعيج عغ ومسا يالحع أف الذخكات االمخيكية أحجست عمشاً  
 أحج أخبخ العاـ األمخيكي والعالسي عمى حكػمة جشػب أفخيؿيا، اذ ضغط الخأؼ لػقف ضخورؼ 
مػجو  حيغ أدرؾ أنيا كانت تدتخجـ لتيجئة سػليفاف مبادغ عمى أنو أوقف التػؾيع الذخكات مديولي

 (684) الستحجة االمخيكية. الػاليات الشقج العاـ في
 إعادة قانػف  لسذخوع تعجيالً  الشػاب االمخيكي أقخ مجمذ 6978وفي الثاني مغ شيخ حديخاف عاـ 

 ألنذصة البشظ تدييالت مغ االستفادة شأنو مغ واالستيخاد االمخيكي، والحؼ الترجيخ بشظ تفػيس
 عمى التذخيع ىحا و يحطخ العشرخؼ، الفرل عمى القزاء في تقجـ إحخاز بذخط إفخيؿيا جشػب

 الفرل في تداىع التي الرادرات واالستيخاد التي تجعع الترجيخ البشظ السحكػر الؿياـ بعسميات
وافق مجمذ الذيػخ عمى التعجيالت  6978 تذخيغ األوؿ عاـ العشرخؼ، وفي الخابع عذخ مغ شيخ

سياسات الفرل العشرخؼ بجشػب أفخيؿيا، أما بالشدبة  التي وضعتيا الذخكات األمخيكية لسػاجية
 االستثسار تذجيع عجـ في الستسثمة األمج شػيمة الدياسة فقج واصمت وأفعاليا كارتخ إدارة لترخيحات

 إلى الرادرات لتذجيع واالستيخاد الترجيخ بشظ تدييالت بعس وإتاحة إفخيؿيا جشػب في تثبيتو أو
 الذخشة أو الجير ميسدات األسمحة إلى حطخت مبيعات كارتخ إدارة أف فزاًل عغ إفخيؿيا، جشػب

 .(685)األخيخة إلى األمخيكية الرادرات تقميل إلى اإلجخاء ىحا أدػ إفخيؿيا، وقج جشػب في
عمى السػضفيغ الدػد الحيغ عيشتيع  6979دراسة أجختيا وزارة الخارجية األمخيكية في عاـ  وفي

، في االدارة العمياسػد أجشػب إفخيؿيا أنو لع يتع تعييغ أؼ دولة شخكة أمخيكية كبخػ لمعسل في  (38)
 (4588)مغ بيغ  كاف عمى سبيل السثاؿ ، ،ضمػا في وضائف غيخ تقشية وأف جسيع الدػد تقخيباً 

 .(706) رؼيعة فقط مغ الدػد يذغمػف مشاصب أربعةمػضف مغ جشخاؿ مػتػرز، 
 أصػات إلى الصالبية العجيج مغ األصػات الحكػمية االمخيكية انزستوالى جانب الجيػد 

 التعامل عغ التػقف عمى األمخيكية الذخكات حثػا اذ واألبيس، األسػد السجتسع وجساعات الشقابييغ
السيسة  والسعجات والتكشػلػجيا الساؿ رأس العشرخؼ في جشػب افخيؿيا عغ شخيق تػفيخ الشطاـ مع

 التفكيخ عمى اإلدارة األمخيكية إجبار في ميساً  دوراً  الصالب ب أفخيؿيا، وقج لعبلسداعجة حكػمة جشػ 
 تمعب األمخيكية الذخكات إف تتسثل في التي البذعة" "الحؿيقة ومػاجية العشرخؼ، الفرل شبيعة في

 .(687) الشطاـ ىحا بقاء في حيػياً  دوراً 
 ، اذ زاد"متشاقزة" يتزح أنيا إفخيؿيا دولة جشػب تجاه وسياساتيا كارتخ وعشج تقييع إدارة

 إلى 6978 عاـ في دوالر مميػف  (778) مغ إفخيؿيا جشػب في األمخيكي االقترادؼ االستثسار
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 إلى دوالر مميار (6.85) مشتجات بؿيسة اذ تزسشت ،6978 عاـ بحمػؿ دوالر مميار (6.994)
 مميار (6.88إلى ) 6978 عاـ في شؽيف بذكل السبمغ ىحا وزادت ،6977إفخيؿيا عاـ  جشػب
 جشػب مغ البزائع مغ دوالر مميار (6.26) ؾيستو ما الػاليات الستحجة االمخيكية واستػردت دوالر،
 ،6978 عاـ بحمػؿ دوالر مميار (2.26) إلى تقخيباً  السبمغ ىحا وضاعفت 6977 عاـ في إفخيؿيا

الػاليات الستحجة  إلى لمفحع السرجر األوؿ السرجر إفخيؿيا دولة جشػب أصبحت ذلظ إلى باإلضافة
 .(688) االمخيكية

 تيدؼ في جشػب أفخيؿيا مغ السسكغ أف الجاخمي اإلصالح سياسة كانت إدارة كارتخ مجركة أف
 جشػب في لمغخب ومييجة معتجلة سػداء حكػمة تيسذ تجريجية و بصخيقة الدػداء األغمبية حكع إلى

 الصػيل، وأؼ مدار آخخ السجػ عمى ىشاؾ األمخيكية السرالح لزساف شخيقة أفزل ىي إفخيؿيا
 معادية سػداء حكػمة إلى تيدؼ أف السحتسل مغ والتي ودمػية شػيمة حخب إلى الشياية في ييدؼ

الستحجة االمخيكية، ومغ ناحية أخخػ كاف رأؼ فػرستخ رئيذ وزراء دولة جشػب أفخيؿيا  لمػاليات
 الخضػخ ألف ذلظ مغ يوف الجاخمية لبالده، لحا تعيج بعجـاالمخيكية وتجخميا في الذ رافزًا لمزغػط

 (689).البيزاء األقمية بسػقف اإلضخار شأنو
وعمى الخغع مغ الخصابات األمخيكية السشاىزة لدياسات الفرل العشرخؼ لحكػمة فػرستخ 
 بجشػب أفخيؿيا إال أنيا كانت ال تدتصيع أف تسارس ضغػشًا أكبخ في سبيل تحػيل سياسة التسييد

العشرخؼ بدبب السرالح االقترادية واالستخاتيجية والعدكخية السذتخكة بيغ البمجيغ والتي كاف ليا 
أثخًا بالغًا أىسية في تخصيط ورسع الدياسة األمخيكية عمى الػاقع الفعمي وليذ عغ شخيق الخصابات 

إجخاءات الترحيح  الدياسية الدائفة والتي تجعػ إلى نبح سياسة التسييد العشرخؼ دوف اتخاذ أؼ مغ
والتي تعسل عمى الزغط عمى حكػمة جشػب أفخيؿيا، خالصة القػؿ انتيجت االدارة األمخيكية 
سياسة اعتسجت عمى مرالح رجاؿ األعساؿ والدياسييغ والعدكخييغ وليدت عمى الجػانب التي 

 اعتسجت عمى حقػؽ اإلنداف.
 الخاتسة

سياسة التسييد العشرخؼ التي كانت ال  افخيؿيادولة جشػب عمى الخغع مغ تبشي حكػمة  .6
وضيػر مشطسة األمع  العالسية الثانية تتشاسب مع السفاـيع الججيجة التي بخزت بعج انتياء الحخب

الستحجة التي وقفت برالبة ضج حكػمة بخيتػريا بيجؼ حسميا عمى انياء تمظ الدياسة ، فقج سانجت 
ة جشػب افخيؿيا )العشرخية( وبذكل مدتسخ في الجسعية الػاليات الستحجة االمخيكية حكػمة دول

العامة لألمع الستحجة، عمى الخغع مغ اف ذلظ يسثل انتياكًا واضحًا لحقػؽ االنداف و تشاقزًا في 
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مدتعجة لمتخمي  واششصغسياسة واششصغ بيغ مبادئيا السعمشة ومرالحيا االقترادية التي لع تكغ 
 .مدتسخة ردة بيغ السعدكخيغ الغخبي والذخقيؼيو الحخب البا كانتعشيا في وقت 

الحخب الباردة والرخاع بيغ السعدكخيغ الغخبي بؿيادة الػاليات الستحجة  فقج أثخت وعمى ىحا .3
، ب افخيؿياغ تجاه دولة جشػ صاالمخيكية والسعدكخ الذخقي بدعامة االتحاد الدػفيتي عمى سياسة واشش

استغالؿ احتياج الػاليات الستحجة االمخيكية  ليا في  ومغ جانبيا نجحت دولة جشػب افخيؿيا في
جػانب عجة ، فسغ خالليا غحت سياستيا العشرخية وحرمت عمى ما يٌذبو الحرانة التي تجاىمت 
بيا كل الشقج الجولي السػجو ضجىا، كسا اف الخأؼ العاـ األمخيكي وعمى الخغع مغ تدايج اىتسامو 

 كغ متحسدًا التباع سياسات متذجدة تجاه حكػمة بخيتػريا.بقزية التفخقة العشرخية  فإنو لع ي
دورًا فعااًل في دعع االقتراد في دولة جشػب افخيؿيا في مقابل  ةالمخيكيت الخساميل اولعب .4

التدييالت التي حرمت عمييا الػاليات الستحجة االمخيكية في الحرػؿ عمى السػاد الخاـ والعسالة 
زائعيا وشخكاتيا، اف اقتراد جشػب افخيؿيا مع ثخواتيا السعجنية الخخيرة والدػؽ السفتػح في ب

الخاـ الستشػعة والخبخة التقشية وفخت ليا القجرة عمى االكتفاء الحاتي حتى لػ كانت مرادره خارجية، 
وقج بخز ىحا االمخ في حراريغ متتابعيغ عمييا، وكاف لمػاليات الستحجة االمخيكية دورًا كبيخًا في 

اد جشػب افخيؿيا عشجما كاف عمى حافة االنييار في بعس الدشػات التي حرل فييا انقاذ اقتر
 انخفاض شجيج في مبيعات الحىب والتبادالت التجارية والحطخ والحرار الجولي.

تسثمت  سياسة خاصة تجاه دولة جشػب افخيؿيا ألداره الخئيذ األمخيكي جيسي كارتخ لقج كاف .5
القات االمخيكية مع األخيخة وضساف السرالح االمخيكية العدكخية السحافطة عمى الع بالخغبة في

واالقترادية وفي الػقت نفدو حسميا عمى تغييخ سياستيا التي كانت تالقي انتقاد واسع مغ لجف 
السجتسع الجولي والخاؼ العاـ األمخيكي السيسا في أوساط األمخيكييغ مغ ذوؼ األصػؿ االفخيؿية 

تسامًا عغ عالقات دولتيع مع دولة تشتيظ حقػؽ االنداف عالنية وعمى مخأػ الحيغ لع يكػنػا راضيغ 
اعتساد سياسات مختمفة، لمتػفيق بيغ ما يخيجه  الخأؼ الخئيذ كارتخ ومدسع مغ الجسيع، لحا حاوؿ 

وبيغ مرالح الجولة العميا، وعمى ىحا فقج ارتبط  -بذأف قزية الفرل العشرخؼ  -العاـ االمخيكي 
األمخيكية تجاه دولة جشػب افخيؿيا بعجـ االضخار بسرالحيا حتى وأف كاف ذلظ عمى صشع الدياسة 

حداب الدػد الحيغ مثمػا أكثخية الذعب األفخيقي الحؼ ضل لقخوف عجيجة ياف تحت وشأة سياسة 
التسييد العشرخؼ في بالدىع، واصصجمت تمظ الدياسة في كثيخ مغ األحياف باعتخاضات الكػنغخس 

ؼ كاف لو  تأثيخ واضح عمى عالقات الػاليات الستحجة مع دولة جشػب افخيؿيا، واسيع األمخيكي الح
 في تسخيخ العجيج مغ القخارات والعقػبات بحق األخيخة.
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 اليؾامش
                                                           

عشجما قامت شخكة اليشج  6652قزية التسييد العشرخؼ بجشػب أفخيؿيا في عاـ ( مغ الججيخ بالحكخ بجأت (6
الذخؾية اليػلشجية بإنذاء محصة تجارية في مشصقة الكاب بجشػب أفخيؿيا وعسمت عمى االستفادة مغ األراضي ىشاؾ 

يا في استدراع ولكشيا اصصجمت بالدكاف السحمييغ فعسمت عمى استقصاب العجيج مغ العائالت اليػلشجية لسداعجت
عقيل جعيد شسخي الديالني، سياسة التسييد العشرخؼ في اتحاد  . لمسديج مغ التفريالت يشطخ:األراضي ىشاؾ

 2868كمية التخبية لمعمـػ االندانية، جامعة البرخة، ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،6966-6968جشػب افخيؿيا
 .39،ص

الستحجة االمخيكية والتي كانت تعتسج عمييع في كل السجاالت  ( أخحت احػاؿ الدػد تدداد سػًء في الػاليات(2
خرػصًا في الػاليات الجشػبية، وىشالظ حاوؿ العبيج االفارقة تشطيع حخكات لمتسخد أبخزىا حخكة )ناف تػرنخ( عاـ 

اـ لشكػلغ في فخجيشيا والتي تالىا تراعجًا في الداحة الدياسية االمخيكية، ومع وصػؿ الخئيذ الجسيػرؼ أبخى 6836
في الػاليات الجشػبية،  يشز عمى الغاء العبػدية وتحخيخ الدػد 6862،اصجر مخسػمًا عاـ  6866لدجة الحكع عاـ 

تع اقخار  6868وبعج ذلظ صجرت عجة قػانيغ ججيجة تحدغ مغ حالة الدػد في الػاليات الستحجة االمخيكية، ففي عاـ 
تع اعصاء حق الترػيت لمحكػر الدػد، كسا تع انتخاب  6878وفي عاـ مشح السػاششة الكاممة لألمخيكييغ االفارقة، 

)ىيخاـ رودس ريفيمد( اوؿ نائب اسػد في مجمذ الذيػخ و )جػزيف ىايشي ريشي( اوؿ نائب اسػد في مجمذ الشػاب. 
؛ 648ص-92لمسديج يشطخ: عقيل جعيد شسخي الديالني، السرجر الدابق، ص

https://www.noonpost.com/content/37451. 
(3)Patrick Henry Martin, American Views on South Africa, 1948-1972, Unpublished 
thesis, Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, Louisiana 
State University, 1974, p. 51; Richard Goldstone, Ambiguity and America: South Africa 
and US Foreign Policy, Social Research , Vol. 72, No. 4, winter, 2005, p. 811. 

،اشخوحة دكتػراه  غيخ مشذػرة، 6983-6966( احسج صالح السعسػرؼ، االوضاع الدياسية لجولة جشػب افخيؿيا (4
؛ ىذاـ مدوجي، نمدػف مانجيال وكفاحة ضج التسييد العشرخؼ 44، ص 2826ية، جامعة بابل،كمية التخبية االندان
قصب شتسة،  –، رسالة ماجدتيخ  غيخ مشذػرة، كمية العمـػ االندانية واالجتساعية 2863-6968في جشػب افخيؿيا 

 .68، ص2865-2864جامعة دمحم خيزخ بدكخة،
ػف في جشػب افخيؿيا يختمف ىيالء عغ الدنػج ببذختيع البشية السرفخة ( وىع مغ سالالت الدنػج الحؼ كانػ يدكش(5

وقاماتيع القريخة وجباىيع البارزة وعيػنيع الزيقة. لمسديج يشطخ: ججيػف س.ويخ، تاريخ جشػب افخيؿيا، تخجسة: 
 ؛22ص-69، ص6986عبجالخحسغ عبجهللا الذيخ، دار السخيخ، الخياض، 

https://www.hindawi.org/books/39490260/1.8/. 
،مجمة 6948( اسامة حيسج خميل، الرشاعة في ضل التفخقة العشرخية في جسيػرية جشػب افخيؿيا حتى عاـ (6

 .28،ص2828، 44،العجد 66الجراسات التاريخية والحزارية، السجمج 
، مجمة كمية 6998-6652عبج الػىاب دفع هللا احسج: التصػر التاريخي لدياسة التفخقة العشرخية في جشػب أفخيؿيا    (7)

، كانػف االوؿ 25اآلداب، العجد   .44ص-36، ص: 2887، جامعة الخخشـػ

https://www.noonpost.com/content/37451
https://www.noonpost.com/content/37451
https://www.hindawi.org/books/39490260/1.8/
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الجبمػماسية، معيج محسػد حدغ خميل: قزية جشػب أفخيؿيا أسبابيا وآثارىا والسػقف الجولي مشيا، مجمة الجراسات   (8)
 .64ص-62، ص 6998، 7الجراسات الجبمػماسية، العجد 

( بدعامة ىختدوج في الدابع مغ NPويخمد لو )  National Party( الحدب الػششي: ُأسذ الحدب الػششي (9
في  ، اذ أكج األخيخ أف تكػف الديادة لجػ البػيخ اليػلشجييغ ، أزداد أعزاء الحدب الػششي 6964كانػف الثاني 

البخلساف، عسل سياسي قاـ بو الحدب الػششي في تمظ اآلونة ىػ السداواة بيغ المغتيغ اإلنكميدية واليػلشجية األفخيكانية 
فاز الحدب الػششي وبدعامة   6948، وإلغاء العمع البخيصاني واختيار عمع ججيج يسثل دولة جشػب أفخيؿيا، وفي العاـ 

في البخلساف ، وىشا تحققت أماؿ اليػلشجييغ مخة ثانية= =لمديصخة عمى سجة  بأغمبية السقاعج6954 – 6948ماالف  
الحكع في جشػب أفخيؿيا ، والتخمز مغ مشافدييع البخيصانييغ . شبقت حكػمة ماالف سياسة ججيجة في البالد ىي 

الت يشطخ: سييخ عػاد األولى مغ نػعيا في العالع أال وىي سياسة التسييد العشرخؼ ) األبارتيج (.لمسديج مغ التفري
،اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخبية لمبشات، 6994-6968أيػب الكبيدي، حدب السيتسخ الػششي االفخيقي 

 .36-35،ص2885جامعة بغجاد، 
، كانت قزية بخاوف ضج مجمذ التعميع: ىي قزية 6954( ضيخت )قزية بخاوف ضج مجمذ التعميع( عاـ (68

أف القػانيغ التي  6954ايار عاـ  67يات الستحجة األمخيكية ، اذ أعمشت فييا السحكسة العميا في تاريخية بارزة في الػال
تشز عمى إنذاء مجارس عامة ُمشفرمة لمصالب الدػد والبيس غيخ دستػرية، وبحلظ أنيت ىحه القزية الفرل 

ا انترارًا كبيخًا لحخكة الحقػؽ السجنية العشرخؼ القانػني في السجارس العامة بالػاليات الستحجة األمخيكية ويسثل ىح
الستشامية في الػاليات الستحجة االمخيكية. اذ أشار بخاوف إلى إجساع دولي ناشئ حػؿ شخور الفرل العشرخؼ. لمسديج 

 مغ التفريالت يشطخ:
.https://nps.gov/brvb/index.htm; Richard Goldstone, Op., Cit., p. 813. 

 .45 احسج: السرجر الدابق،صعبج الػىاب دفع هللا  (66)
, أشخوحة 6986-6945( عراـ عبج الحديغ نػماف الجليسي, الػاليات الستحجة األميخكية ودولة جشػب إفخيؿيا (62

 .28-64(،ص2888دكتػراه غيخ مشذػره, كمية التخبية لمبشات, )جامعة بغجاد, 
، جامعة 63وجشػب أفخيؿيا، مجمة شيوف عخبية، العجد دمحم عبج الغشي الحاج قاسع: التعاوف الشػوؼ بيغ اسخائيل   (63)

 .652، ص 6998الجوؿ العخبية، األمانة العامة، ايمػؿ 
( االبارتيج: مرصمح األبارتيج يصمق عمى سياسة التسيد العشرخؼ التي كاف يشتيجيا الشطاـ الدياسي في دولة   (64

العالع التي تعمغ عجـ السداواة بيغ مػاششييا وتخفس  جشػب افخيؿيا بذكل عمشي وصخيح، اذ كانت الجولة الػحيجة في
االعتخاؼ بالسػاثيق الجولية الستعمقة بحقػؽ االنداف، وكانت ىحه الدياسة ترشف سكاف جشػب افخيؿيا الى أجشاس 
يسشح مغ ضسشيا البيس السشحجروف مغ اصػؿ اوروبية مختبة الدادة عمى حداب البانتػ الدكاف االصمييغ واالسيػييغ 

السمػنيغ الحيغ يشتسػف الى أصل مختمط فييالء يكػنػف في الجرجات الجنيا يحجد ليع نطاـ التسييد العشرخؼ اماكغ و 
سكشاىع وشبيعة التعميع وكحلظ نػعية العسل مع تقييج تحخكاتيع وحخياتيع في التشقل داخل بمجىع وقج جػبيت ىحه 

، 6،ط4يشطخ عبج الػىاب الكيالي ، السػسػعة الدياسيةج الدياسة بخفس داخمي وخارجي ليا. لمسديج مغ التفريالت
؛ احسج زكي بجوؼ، معجع مرصمحات العمـػ االجتساعية، 227، ص6979السيسدة العخبية لمجراسات والشذخ، 
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؛ ضارؼ رشيج الدامخائي ، الفرل والتسييد العشرخؼ في ضػء القانػف الجولي العاـ ، دار 23،ص6982،بيخوت،2ط
 .369، ص6983العخاؽ ، الخشيج لمشذخ ، 

(15) Patrick Henry Martin, Op. Cit., p. 52. 
 .95ص-93( عراـ عبج الحديغ نػماف الجليسي، السرجر الدابق، ص(66

( حدب السيتسخ الػششي األفخيقي: كاف الجكتػر بيكدمي سيع أوؿ مغ شعخ بأىسية تذكيل حدب سياسي يزع 67)
غ حقيع بالسداواة في بالدىع. ودعا إلى عقج اجتساع لدعساء الؿبائل االفارقة االفارقة وجسيع الفئات السختمفة ويجافع ع

. شاركت في فئات وندب 6962لتأسيذ الحدب. انعقج السيتسخ في بمػمفػنتيغ في الثامغ مغ كانػف الثاني عاـ 
ج وزعساء الؿبائل ، مختمفة مغ شعب جشػب إفخيؿيا ، بسا في ذلظ السثقفػف االفارقة الحيغ أكسمػا دراستيع في الخار 

ورجاؿ الجيغ ، والسحامػف ، وصغار التجار. لقج أكج الحدب في بيانو األوؿ وحجة األفخيقييغ والتحخر الػششي ، وأف 
األفخيقييغ ىع أغمبية مزصيجة ، وأستشكخ العشرخية في جشػب أفخيؿيا. كسا أتفق السيتسخوف عمى تدسية الحدب أوؿ 

  (The South Africa Native National Congress)ػششي لجشػب أفخيؿيا (  األمخ بػ ) السيتسخ األىمي ال
  ((African National Congress، ثع تغيخ أسسو إلى ) حدب السيتسخ الػششي األفخيقي (  6962وذلظ في العاـ 

، ؛ لصفي جعفخ فخج 36-35(. لمسديج يشطخ: سييخ عػاد أيػب الكبيدي، السرجر الدابق،صANCويخمد لو ) 
، بغجاد  34حدب السيتسخ الػششي األفخيقي ودوره في ؾيادة الشزاؿ في جشػب أفخيؿيا ، مجمة السيرخ العخبي ، العجد 

، 6؛ ريتذارد جيبدػف، حخكات التحخيخ االفخيؿية الشزاؿ السعاصخ ضج االقمية البيزاء، ط629، ص 6988، 
 .69،ص2882تخجسة: صبخؼ دمحم حدغ، القاىخة، 

(18) Richard Goldstone, Op., Cit, p. 813. 
(19) Javan David Frazier, Atomic Apartheid: United States-South African Nuclear 
Relations from Truman to Reagan, 1945-1989, Unpublished thesis, Faculty of Auburn, 
Auburn University, May 11, 2006, pp.303-304. 

كاف الخئيذ  دولة، 693،وتتكػف حتى االف مغ 6945مشطسة دولية تأسدت عاـ  ىياالمع الستحجة: ( (28
( ىػ اوؿ مغ استخجـ مرصمح االمع الستحجة والحؼ استخجـ بعج Franklin Rooseveltاالمخيكي فخانكميغ روزفمت )

 في خزع الحخب العالسية الثانية لمتفاصيل يشطخ: 6942ذلظ لإلعالف عغ االمع الستحجة في عاـ 
http://www.un.org/ar/about-un/index.html.  
(21) Charles Denton Johnson, African Americans and South Africans: the Anti-
apartheid Movement in the United States, 1921-1955, Unpublished thesis,  Faculty of 
the Graduate School, Howard  University, 2004, p. 255. 

(، ولج في تذخيغ 6986-6977جيسي ايخؿ كارتخ: رئيذ الػاليات الستحجة األمخيكية التاسع والثالثيغ لمسجة ) ((22
شػب في بميشد بػالية جػرجيا ، وأكسل دراستو االبتجائية والثانػية في مدقط رأسو، التحق بجامعة ج 6924األوؿ 

( 6953-6946غخب جػرجيا ، ثع بسعيج جػرجيا لمتقشية، ثع التحق باألكاديسية البحخية األمخيكية لسجة سبع سشػات )
فاز كارتخ بسشرب السحافع لػالية  6978، وفي عاـ 6967رشح نفدو لسجمذ الذيػخ عغ والية بػالتيغ حتى عاـ 

(, وخالؿ مجة رئاستو أقاـ عالقات دبمػماسية 6986-6977جة )جػرجيا، وأصبح رئيدًا لمػاليات الستحجة األمخيكية لمس

http://www.un.org/ar/about-un/index.html
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.لمسديج أنطخ:حدغ 6978مع الريغ، وسحب قػاتو مغ تايػاف، وسعى إلى أنجاح  مباحثات كامب ديفيج في عاـ
،رسالة ماجدتيخ كمية 6988-6964مالح ناصخ، مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ مذكمة روديديا الجشػبية 

؛ غفار جبار جاسع الجليسي، سياسة الػاليات الستحجة 262(،ص2864معمـػ االندانية،)جامعة البرخة،التخبية ل
؛ 685،ص2862، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة تكخيت، 6986-6974االمخيكية تجاه مرخ

 ؛275أودو زاوتخ، ،السرجر الدابق،ص
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/Jimmicarter. 

،مجمة كمية 6989-6978( نريخ محسػد شكخ الجبػرؼ، السرالح االمخيكية والدػفيتية في جشػب افخيؿيا (23
 .362، ص2828، الجامعة السدتشرخية، 687التخبية االساسية،العجد

(24) Gisela Hübner-Dick and Reimund Seidelmann, Simulating Economic Sanctions 
and Incentives: Hypothetical Alternatives of United States Policy on South Africa, 
Journal of Peace Research , Vol. 15, No. 2 1978, p. 155. 

جيشة نفديا، ، وتخخج مغ الس 6928( والتخ مػنجيل: ولج في ميشيدػتا في الخامذ مغ شيخ كانػف الثاني عاـ (25
حرل عمى شيادة في  6956، خجـ بعجىا في الجير األمخيكي خالؿ الحخب الكػرية، وفي عاـ  6956في عاـ 

، ًأصبح 6968القانػف ،عسل محامًيا في ميشيابػليذ، عيشو الحاكع أورفيل فخيساف بسشرب الشائب العاـ في عاـ 
اختاره جيسي كارتخ  6976، وفي عاـ 6972و 6966اـ عزػًا في مجمذ الذيػخ األمخيكي واعيج انتخابو في األعػ 

ليخافقو في التخشيح الجيسقخاشي لمخئاسة، وتسكغ كارتخ ومػنجيل مغ ىديسة الخئيذ جيخالج فػرد ونائبو بػب دوؿ في 
اال انيسا ىدما اماـ رونالج ريجاف ونائبو جػرج  6988نتيجة متقاربة. أعاد مػنجيل تخشحو مع الخئيذ كارتخ عاـ 

.  تػفي مػنجيل في 6996، وتقاعج في عاـ 6993ش ، عيشو الخئيذ بيل كميشتػف سفيخ البالد في الياباف في عاـ بػ 
 . لمسديج مغ التفريالت يشطخ: 2826التاسع عذخ مغ شيخ نيداف عاـ 

The American Presidency Project, Cited in: https://www.presidency .ucsb.edu /people/ 
other /walter-f-mondale. 

ػ ومغ ثع عمى الجكتػراه   6939، حرل عمى البكالػريػس مغ جامعة بيل  6967سايخوس فانذ : مغ مػاليج  (26)
، خجـ فانذ بالبحخية ومارس ميشة السحاماة ، ومغ ثع تجرج  بعجة مشاصب ، حيث شغل  6942في القانػف في 

، وقاـ بالعجيج مغ االعساؿ الجبمػماسية والسباحثات الجولية ، ليذغل في  مشرب وزيخ الجفاع في حكػمة جػف كيشجؼ
شغل مشرب مبعػث االمع الستحجة لمبػسشة ،  6993وزيخ الخارجية االمخيكية في عيج كارتخ ، في عاـ  6977عاـ 

ايخوس . لمسديج مغ التفريالت حػؿ فانذ وسياستو يشطخ : عبج الدتار جعيجخ عبج ، س 2882وتػفي في عاـ 
 ؛  2866، الجامعة العخاؾية ، 98فانذ وسياستو الخارجية تجاه الذخؽ االوسط ، مجمة كمية االداب ، العجد 

https://history.state.gov 

، في نيػ أورلياند في6932أنجرو يػنغ: ولج في آذار عاـ   (27) لػيديانا، بجأ مديختو كقذ، وكاف قائجا في حخكة  
مجيخًا تشفيحيًا لسيتسخ الؿيادة السديحية الجشػبية )الحقػؽ السجنية، وعسل  SCLC  .وكاف مقخبا مغ مارتغ لػثخ كيشغ )

وأخح يجافع عغ حقػؽ الدػد ويحارب التسييد العشرخؼ وقاؿ في مقابمة لو "أنو يتحكخ تػتخات التسييد العشرخؼ في 
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األمخيكية لجؼ األمع الستحجة في مجة نيػ أورلياند"، وأخح يتقمج السشاصب حتي أصبح سفيخ الػاليات الستحجة 
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نذصا في الدياسة، اذ دخل مجمذ الشػاب األمخيكي عغ جػرجيا، ثع سفيخ الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ األمع 

مغ التفريالت يشطخ:الستحجة، وأخيخا عسجة مجيشة أتالنتا. لمسديج   

-https://www.congress.gov/member/andrew-young/Y000028; 
https://history.house.gov/People/Detail/21064.2 

االكاديسية البحخية  ، تخخج مغ 6923تخنخ : اميخاؿ في البحخية االمخيكية ، ولج في ىايالنج في شيكاغػ عاـ  (28)
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االفغانية، وبعج خخوجو مغ االستخبارات اتجو إلى تأليف العجيج مغ الكتب كأحج -الثػرة االيخانية ، والحخب الدػفيتية 
 . يشطخ :  2868الخبخاء الدياسييغ الكبار . تػفي عاـ 

The Washington Post  Journal , January 18 , 2018 , https://www. washingtonpost.com 
(29)Presidential Review Memorandum/NSC–4, Washington, January 21, 1977,  Cited in: 
Foreign Relations of the United States, 1977–1980, Volume XVI, Southern Africa, 
United States Government Publishing Office ,Washington,2016, P: 745. (Hare after Will 
be Cited as: F. R. U. S.). 
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3, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, , P:756. 
(37)Summary of Conclusions of a Policy Review Committee Meeting, Washington, 
February 8, 1977, 3–4:15 p.m., Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:784. 
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مبادغ سػليفاف: سسيت كحلظ ندبة الى القذ ليػف سػليفاف وىػ وزيخ أمخيكي مغ أصل أفخيقي وكاف عزػًا  (682)
في مجمذ إدارة جشخاؿ مػتػرز، وترادؼ أف جشخاؿ مػتػرز ىي أكبخ جية عسل لمدػد في جشػب إفخيؿيا، وقج تع 

فرل العشرخؼ بجشػب أفخيؿيا، وشسمت ىحه لمحج والزغط عمى حكػمة ال 6977تصػيخ ىحه السبادغ في عاـ 
( مسارسات التػضيف الستداوية 2( عجـ تفخقة األجشاس في جسيع مخافق األكل والخاحة والعسل، )6السبادغ اآلتي: )

( أجػر متداوية لجسيع السػضفيغ الحيغ يقػمػف بعسل متداٍو أو مذابو لشفذ السجة 3والعادلة لجسيع السػضفيغ، )
لذخوع في بخامج التجريب وتصػيخىا سػاء كاف الدػد وغيخىع مغ غيخ البيس لمػضائف اإلشخاؼية ( ا4الدمشية، )

( 6( زيادة عجد الدػد وغيخىع مغ غيخ البيس في السشاصب اإلدارية واإلشخاؼية، )5واإلدارية والكتابية والفشية، )
االت مثل الدكغ والشقل والسجرسة تحديغ نػعية الحياة لمدػد وغيخىع مغ غيخ البيس خارج بيئة العسل في مج

( العسل عمى إلغاء القػانيغ واألعخاؼ التي تعيق العجالة االجتساعية واالقترادية 7والتخؼيو والسخافق الرحية، )
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