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 عشوائٌا   ٌمكن أن ٌجعلها تقفز. الضغط على الحكومة، كالضغط  من األعلى على  بالون على األرض

 .بأي اتجاه كان

فعندما تضغط جهة ما . وكثٌرا  ما ال ٌختلف األمر فً السٌاسة فً الفٌزٌاء،، قوة غٌر موجهة الضغط
فلو . على حكومة فإنها ال تستطٌع دائما  أن تحدد نتٌجة ذلك الضغط واتجاه رد فعل الحكومة المضغوطة

أخذنا مثاال  للتشبٌه، فأننا عندما نضغط من األعلى على وسط بالونة على األرض، فإنها ما لم تنفجر، 
السٌاسً المسلطة على  كذلك معظم انواع الضغط. سوف تقفز فً أتجاه ما، ٌصعب علٌنا تحدٌده مسبقا  

لإلستسالم له، أو بالعكس، قد تتجه  الحكومة قد تتجه ،من أجل التخلص من ذلك الضغطف، أٌة حكومة
مباشرة باتجاه  عالقةتكون لها ال ما، قد جهة  إلىإلى مقاومته ومحاولة كسره، أو قد تتجه إلى الهرب 

تخلص من مشاكل داخلٌة ال عالقة لها بتلك ذلك الضغط، مثلما تتجه الحكومات إلى الحرب الخارجٌة لل
 .إنها تتجه إلى حٌث تجد منفذا ، بغض النظر عن وجهة ذلك المنفذ. الحرب

حول تلك  أن ٌضع الحواجزٌحدده بنفسه، هً ٌرٌد أن ٌجعل البالونة تقفز باتجاه معٌن  خٌر طرٌقة لمن
إن هو فعل ذلك، . جاه الذي ٌرٌدهٌترك لها سوى منفذ واحد تهرب منه، هو اإلتبحٌث ال البالونة، 

 . ، حتى إن كان من ٌقوم بالضغط ٌقصد أتجاها  آخرٌخدمهفسٌكون كل ضغط على تلك البالونة 

فً أنتظار الضغط الذي تأتً به  المناسبة فً كثٌر من األحٌان بترتٌب الحواجز ٌكتفً الضاغطلذلك 
هذه إن مٌزة . الرٌحل مناسب، ثم ٌنتظر بشك كقبطان ٌعد أشرعتهأو اآلخرٌن، الصدفة أو األحداث، 

ٌكون تسلٌط الضغط العلنً  ، عندماتبعد الشبهات أٌضا   ولكنهااإلقتصادٌة فً الجهد،  لٌست فقط الطرٌقة
 .تدخل دولة أجنبٌة ٌفهم على أنهغٌر مناسب سٌاسٌا ، كأن 

 

إلى توقٌع  دال  من ذلكب من أجل الدٌمقراطٌة، فتقفز الحكومة حكومتهٌضغط على تجد شعبا  كذا قد ه
ثٌر حربا  اتفاقٌة أمنٌة مع دولة أخرى ٌمكنها أن تساعدها فً تهدئة الوضع سٌاسٌا  أو بالقوة، أو ربما ت

للتخلص من ا لضغط  إلى المزٌد من الدكتاتورٌة قد تلجأ حتىالموضوع أو  لتشغل الناس بها فٌنسو
ما ٌحدث هو أن . ، كان ٌقصد العكسللتغٌٌربواسطة قمعه، رغم أن الشعب الذي سلط الضغط المحرك 

الحكومة، وجدت الحواجز مرتبة بشكل ٌجعل من إشعال حرب فً الخارج أو إستعمال اإلضطهاد، 
المضغوط ال ٌهمه أن ٌعرف رغبات من ٌسلط  . ألطرٌق المفتوح أمامها للتخلص من ذلك الضغط

أن وبالطبع من المحتمل جدا  . ن الضغطالضغط علٌه، بل ٌهمه أن ٌعرف المنافذ المفتوحة للتخلص م
بطرقه  وانتظر ضغط ثورة الشعب، أو شجع ذلك الضغط بهذه الطرٌقة للحكومة أحدا  ما رتب الحواجز

فهً فوضى " الفوضى الخالقة"ما نسمٌه لٌس ذلك سوى . الخاصة، بعد تورٌة القصد من ذلك الضغط
كما ٌرٌد من ٌسٌطر على اإلمكان توجٌه طاقتها فً الحركة النشطة بأي اتجاه كان، وهً خالقة ألن ب

 .منافذ تنفٌس الضغط

 



السابقٌن، جون بٌركنز، الوسائل التً تتبعها المؤسسات السرٌة لقد كشف لنا أحد عمالء السً آي أي 
األمرٌكٌة لتسلٌط الضغط على حكومات العالم عندما ترٌد أن تجبرها على سٌاسة باتجاه معٌن ٌتناسب 

 جال األعمال األمرٌكٌٌن، مثل بٌع ثروات تلك البالد للشركات األمرٌكٌة بشكل مجحفمع طموحات ر
بإقناع تلك الحكومة باقتراض مبالغ  عادة   اإلبداع فً تسلٌط الضغط، حٌث ٌبدأ األمر نجدوهنا . للشعب

غم أن القصد ور. مالٌة كبٌرة، وإقناع الجهات المالٌة الدولٌة مثل البنك الدولً، على تقدٌم تلك القروض
 . من ٌخطط األمر ٌخفً أمرا  آخر فأنمن تلك القروض ٌبدو لحل مشاكل تلك البالد اإلقتصادٌة، 

هؤالء المخططٌن، أن البالد سوف لن تتمكن من إٌفاء دٌونها، أو أنهم سٌحاولون دفع االمور فً  ٌقدر
 ط الدٌن على الدولة المدانة،ٌة وغٌرها، بحٌث ٌسلذلك اإلتجاه من خالل عالقاتهم العالمٌة اإلقتصاد

للوصول إلى غاٌتهم، حٌث ٌتم محاصرة المنافذ الممكنة لحل األزمة اإلقتصادٌة،  ضغطا  ٌمكن استثماره
للشركات التً خططت  بالدهم بسعر بخسبٌع ثروات وترك طرٌق واحد مفتوح أمام حكومة البلد، وهو 

 . ةالموضوع كله بالتعاون مع األجهزة األمنٌة األمرٌكٌ

فً كتبه وفً المقابالت التً أجراها، أنه فً حالة فشل الضغط فً توجٌه حركة  وٌبٌن جون بٌركنز
ث ، كما حدللضغط الحكومة باإلتجاه المطلوب فأن الخٌار اآلخر هو قتل المسؤول الذي ٌرفض اإلذعان

لرئٌس األكوادور السابق جٌم رولدوس ورئٌس بنما السابق عمر تروخٌو، الذان تقبال مصٌرهما ببطولة 
 ( 2). نادرة بدال  من بٌع بالدهما وقتال الواحد تلو اآلخر خالل بضعة أشهر

 ٌتمكن من ترتٌبسٌطرة على ظروف الضحٌة، وأن  تكون لهإذن إلنجاح خططه، أن الضاغط ٌحتاج 
 . المنفذ الذي ٌخدمه وهو لتنفٌس الضغط، ا  واحد ا  لها منفذ تركٌث ٌبح محٌطها

 

حٌن بدأ المالكً ٌحاول ممارسة (. بشكل ما)نأخذ مثال عراقً، من حكومة المالكً األولى المنتخبة، ل
الٌستطٌع تحرٌك فصٌل بدون موافقة "أعد له، جعله ٌشتكً علنا  قائال  أنه  محاصرعمله إصطدم بواقع 

وكان جزء هام من هذا الضغط من أفضال أٌاد عالوي،  .رغم أنه القائد العام للقوات المسلحة" أمرٌكٌة
ٌتٌح للحكومة العراقٌة  ألمانٌا  فرنسٌا ، المعٌنة من اإلحتالل، حٌث رفض مشروعا   األولى رئٌس الحكومة

حتى ذلك الحٌن تحت وتجعل من قوة اإلحتالل األمرٌكٌة، التً كانت المنتخبة صالحٌات كبٌرة للحركة 
غطاء أممً، قوة مساعدة على حفظ النظام حسب طلب الحكومة العراقٌة، التً كانت ستحتفظ بالسلطة 

 هذا مع كولن باوللكن وجود عالوي فً ا لحكم مكن األمرٌكان من تجاوز األمر، حٌث ذهب . األعلى
وطلب من مجلس األمن ترك األمر بٌن العراق وأمٌركا لٌتفقا علٌه بدون تدخل األمم المتحدة، فكان ما 

 (3) .كان

 

الحكومات العراقٌة محاصرة لتمكٌنهم من  بالنسبة لألمرٌكان كان هذا التصرف من قبل عالوي ضرورٌا  
الضغط شدٌدا  حٌث  وجد المالكًبالفعل و. وإخضاعها للضغوط األمرٌكٌة اوتحدٌد خٌاراته التالٌة،

هذه الشكوى و !اصطدم مع قائد القوات األمرٌكٌة بشكل مؤلم فاشتكاه لبوش، فأجابه هذا بأن علٌه أن ٌهدأ
مقصودة كجزء  كانت أن تصرفات قائد القواتلم ٌفكر تبٌن بوضوح أن المالكً لم ٌكن ٌدرك األمر، و
 . إلحتاللمن خطة لمحاصرته وتحدٌد خٌاراته بما ٌناسب ا

للوسائل األخرى المعدة مسبقا ، مثل طرٌقة كتابة الدستور وتوزٌع السلطات،  إضافة إلى ذلك فقد كان
 وكذلك السلطة اإلعالمٌة التً تمتلك الوالٌات المتحدة كل مفاتٌحها األساسٌة فً العراق، ضغط كبٌر جدا  

نة لتثبٌتها وتكبٌرها أٌضا ، مثل الطائفٌة، وقد استفاد هذا اإلعالم من حقائق معٌ. على أٌة حكومة عراقٌة
والقرب من إٌران، لمحاصرة أي عمل ٌحاول رئٌس الحكومة أن ٌقوم به، وال ٌناسب سٌاسة الوالٌات 

 . المتحدة

 

http://www.youtube.com/watch?v=mfXmk-87yv8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mfXmk-87yv8&feature=related
http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/18alawi.htm


فقد كان بإمكان . قضٌة الدٌون العراقٌة الفاسدة عن ضغوط الوالٌات المتحدة فً العراق ومما نذكره
ُ  فاسدة تخص صدام حسٌنالحكومة األمرٌكٌة إعالن  وكانت قد فعلت ذلك . أن دٌون العراق تعتبر دٌونا 

لكنها كانت ترى أن فً العراق ظرفا  آخر ٌتطلب منها اإلحتفاظ . مع كوبا عندما احتلتها 2231عام 
وبالفعل كانت الدٌون حجة لتمرٌر شروط . بأكبر عدد ممكن من أدوات الضغط علٌه، ومنها اإلقتصادٌة

 .لسوق والقبول بمعاهدات مع أمٌركا، لم تكن مقبولة من الشعب العراقًاقتصاد ا

وخلق اإلعالم جوا  من اإلتهامات والحساسٌات، مستفٌدا  من حقائق فعلٌة، ضمنت إمكانٌات كبٌرة لتسلٌط 
عاجزا  عن وبغض النظر عن براءته أو نواٌاه، فقد كان المالكً . الضغط على أي حكومة عراقٌة

أو أٌة  السنة،الطائفة األخرى، ص كبٌر أو التحقٌق فً أٌة جرائم ٌقوم بها المحسوبٌن على محاسبة أي ل
فأٌة حركة من هذا النوع كانت تفجر بوجهه كل تهم الطائفٌة  .شخصٌات سبق أن اعلنت عدائها إلٌران

الحقته لها معتادا  أن أي وزٌر لص كان ٌهرع فورا  إلى القول أن ماألمر والعمالة إلٌران، حتى صار 
 إن لم ٌنفع كل ذلك فً ردع الحكومة،و! ألنه انتقد عالقة السلطة بإٌرانأو سٌاسٌة،  طائفٌة أو أسباب

 !من بٌن أٌدي الشرطةبعد إدانتهم، بقوة السالج وكان األمرٌكان ٌتكفلون بتهرٌب المتهمٌن، حتى 

لشدٌد،ولم ٌكن المالكً ٌدرك هكذا أوصل اإلحتالل المالكً إلى اإلحساس بالشلل والحصار والضغط ا
سرعان ما انفجر هذا و، (بدلٌل شكاٌته لبوش)فً البداٌة أن الضغط الذي ٌسلط علٌه كان جزء من اللعبة 

صولة "فً  ضرب الصدرٌٌن: الضغط باإلتجاه المرسوم له، اإلتجاه الوحٌد المفتوح له للعمل، وهو
 . ذو المنفذ الواحد للتصرف  بدون ذلك الحصارمستحٌال  كان سٌكون ، محققا  حلما  أمٌركٌا  "الفرسان

طبعا  كان للمالكً أسباب أخرى هً مشكلة المٌلٌشٌات وتصرفاتهم، لكن ذلك ربما كان ٌمكن حله من 
هل كان سٌنجح بذلك؟ ال أحد . خالل الضغط على قادتهم فً التٌار الصدري، وهم شركاءه فً الحكومة

كان، ومن الواضح أن المالكً لم ٌحاول ذلك، وإن فعل فلٌس بأٌة ٌعلم، لكن ذلك لم ٌكن ٌناسب األمرٌ
 .جدٌة تستحق الذكر، فقد بدا الحل العسكري، منفذا  شدٌد اإلغراء لتنفٌس الضغط األمرٌكً

 

فقد تمكنت حكومة المالكً، ومن . لكن إدارة الضغط لم تكن ناجحة دائما ، رغم شدته ومهارة إدارته
انً، من إدارة ملف النفط بشكل ممتاز إذا تذكرنا كمٌة الضغوط التً سلطت خالل السٌد حسٌن الشهرست

لقد كان انتصار الشهرستانً فً ملف النفط، ٌتمثل فً عدم الرضوخ للضغوط الشٌدٌدة، . علٌها
ومحاصرته لكً ٌقبل الخٌار المفتوح الوحٌد لدٌه، وهو توقٌع اتفاقٌات شراكة مع شركات النفط الكبرى، 

وكان من أدوات الضغط التً سلطها األمرٌكان على . ك الوالٌات المتحدة حصة األسد فٌهاوالتً تمتل
 . الشهرستانً بشكل خاص وحكومة المالكً بشكل عام، حكومة كردستان

، كان حكومة كردستان مستسلمة تماما  الموضوعفعلى العكس من حكومة المركز التً صمدت فً هذا 
ستانً ٌوقع عقود الشراكة بشكل هستٌري، ولم ٌكن هناك من ٌجرؤ على ، وكان وزٌر النفط الكردللفساد

نها كان من وما وصل ع. ما ٌبدو فً حكومة أو برلمان كردستان على مطالبته بكشف تلك العقود
وكان من وقاحته أنه نقل بعضا  من أكبر الحقول من قائمة الحقول المكتشفة إلى قائمة . مصادر أجنبٌة

 ! المناطق اإلستكشافٌة، لكً ٌبٌعها رخٌصة للشركات

وبالطبع فأن صمود المركز ضد مثل هذه العقود كان محرجا  لكردستان، التً سلطت ضغوطا  شدٌدة 
الذي ٌتٌح توقٌع مثل تلك العقود، ووصل األمر إلى ما ٌشبه الشتائم الموجهة إلى  لتوقٌع قانون النفط

وزٌر النفط العراقً، الذي تحمل ذلك الضغط، دون أن ٌستسلم للتنفٌس عنه، حٌن وجد أن التنفٌس 
وحتى خالل تشكٌل الحكومة . الوحٌد الممكن، ٌتمثل فً بٌع ثروة بالده بشكل لصوصً إلى الشركات

ة للمالكً قبل فترة قصٌرة، كان أحد شروط اإلئتالف الكردستانً لإلنظمام، هو توقٌع قانون النفط، الثانٌ
 .القبول: أمال  فً أن تجد الحكومة نفسها تحت ضغط ٌجبرها على التنفٌس عنه من المنفذ الوحٌد

العالقة كان من الواصح أن أمٌركا لم تكن سعٌدة بتطور . النفط ٌذكرنا بضغط آخر فً مكان آخر
. اإلقتصادٌة بٌن روسٌا واإلتحاد األوروبً، وكانت تسعى لعزل روسٌا فً السنوات العشرة الماضٌة



من )لكن الوالٌات المتحدة لم تضغط على اإلتحاد األوروبً لكً ٌتوقف عن استٌراد الغاز الروسً، 
خاصة  -ق مرور هذا الغازخالل إثارة المشاكل فً دول أوروبا الشرقٌة العمٌلة لها، والتً تتحكم بطرٌ

لإلتحاد األوروبً لتنفٌس هذا الضغط، ٌتمثل بمشارٌع " مناسب"قبل إعداد منفذ ( أوكرانٌا فً ذلك الحٌن
إلستٌراد الغاز والنفط من دول أخرى تناسب ( مثل خط نابوكو)أخرى مثل مشروع خط أنابٌب بدٌل 

 . أمٌركا أكثر من روسٌا

البدٌل كان مكلفا  ولم ٌكن كافٌا ، " المنفذ"مرٌكٌة مرتبة بشكل ممتاز، ألن تكن الحواجز األ وهنا أٌضا  لم
ولذلك كان نجاح أمٌركا فً هذا المجال محدودا  رغم جهودها، فقد أصرت ألمانٌا ودول أخرى على 

 .عالقات إقتصادٌة متٌنة مع روسٌا، ومازالت أوروبا تستورد ربع حاجتها من الغاز من روسٌا

 

إجبار اإلتحاد السوفٌتً السابق على الدخول مختلفة ألستعمال الضغط اإلقتصادي، نتذكر كأمثلة أخرى 
ولزٌادة الحصار، فأن . فً سباق تسلح مكلف جدا ، مما جعله عاجزا  عن تقدٌم الخدمات الالزمة لشعبه

عر األمرٌكان ضغطوا على المملكة العربٌة السعودٌة ودول الخلٌج إلغراق السوق بالنفط لٌهبط س
وألن العملة الصعبة لإلتحاد السوفٌتً كانت تأتً بشكل رئٌس من النفط، فقد . البرمٌل الواحد بشكل كبٌر

. تسبب ذلك له بخسائر هائلة، تقدر بملٌار دوالر للعام الواحد لكل دوالر واحد ٌنخفض فٌه سعر البرمٌل
 . حٌاتها الصعبةوهكذا تم خلق الجو المناسب إلثارة غضب شعوب اإلتحاد السوفٌتً من 

ووجد صدام . وأستعمل نفط السعودٌة والكوٌت اٌضا  للضغط على حكومة صدام بعد الحرب مع إٌران
التً كان للوالٌات )نفسه أمام ضغط إقتصادي شدٌد ٌتوجب الحركة، حٌث أنه خرج من حرب إٌران 

باحها أكبر مما ٌستطٌع بدٌون ضخمة جدا ، كانت أر( دور رئٌس فً إثارتها أٌضا   والسعودٌة المتحدة
، الذي مازال ٌمتلك فأنها توصلت إلى أن صداموقبل ان تقوم الوالٌات المتحدة بحركة الضغط، . دفعه

ٌحتل فٌها الكوٌت، أو جزء منها، وهو ما  جٌشا  قوٌا  جدا ، لن ٌجد منفذا  للضغط اإلقتصادي سوى أن
 . الٌها وبشروط مناسبة جدا  لها سوف ٌثٌر اضطرابا  فً المنطقة ٌتٌح لها إدخال قواتها

تصرٌح  وكانت الحركات األخٌرة التً اسقطته فً الفخ، هً .وبالفعل تم اإلٌحاء لصدام بذلك الحل
ال توجد "الناطق باسم البٌت األبٌض، ردا  على أخبار احتمال اختراق عسكري عراقً للكوٌت بأنه 

أي أعتداء  بالتحذٌر منبدال  من الجواب المعتاد " اتفاقٌات دفاع مشترك بٌن الوالٌات المتحدة والكوٌت
أبرٌل غالسبً، والتً أعطت وأخٌرا  جاءت مقابلة صدام حسٌن مع السفٌرة األمرٌكٌة  . عسكري

 المتحدة مفتوحا  أمامه، وٌدخل بقواته لصدام لٌمر من المنفذ الوحٌد الذي تركته الوالٌات الضوء األخضر
 ( 4). إلى الكوٌت، إلى الفخ

تغٌر الموقف فجأة، وصار الهدف هو ترتٌب البٌئة لدفع صدام إلختٌار البقاء فً الكوٌت حتى  عندها،
تغٌرت لهجة الوالٌات المتحدة وأصبحت ومن أجل الهدف الجدٌد، . ٌتمكن األمرٌكان من إخراجه بالقوة

وكان الغرض من ذلك أٌضا  توجٌه ضغط أدبً سٌاسً علٌه لكً . ستفزازٌة، ومهٌنة لصدامعدوانٌة وا
 ٌغلق علٌه باب الخروج من الكوٌت بال حرب، وبالشكل الدبلوماسً، وٌترك خٌارا  واحدا  مفتوحا  له،

الساعات ورغم أن صدام أعلن إذعانه فً . وبالفعل نجحت الخطة تماما  . الخٌار األنسب للخطة األمرٌكٌة
خطته األخٌرة المسموح له بها من اإلنذار، فأن بوش رفض األمر وأصر على المضً قدما  فً إكمال 

 .وإدخال جٌوشه والبدء بالحرب، كاشفا  أن الحرب كانت هدفا  بحد ذاتها

 

فٌمكن ترتٌب ضغط . وٌمكن أن نالحظ أٌضا  نوعا  آخر هو عبارة عن عملٌات ضغط متعددة المراحل
ى ا لشعب، لٌقوم بدوره بتسلٌط ضغط على الحكومة التً ٌكون المخطط للموضوع كله قد رتب ٌسلط عل

ظروفها لكً ال تجد منفذا للتنفٌس عن الضغط إال بالسٌر فً الممر الوحٌد الذي تركه لها المخطط 
 . للمؤامرة
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الضغط  وٌحدث مثل هذا الضغط فً الدول الدٌمقراطٌة، حٌث ٌكون للشعب رأي هام، وحٌث ٌكون
المباشر على الحكومة أكثر صعوبة، بسبب توزٌع السلطات والشفافٌة، فأن الضاغطٌن كثٌرا  ما ٌلجأون 

اكتشاف وإذا كان للحكومات مستشارٌن قد ٌساعدوها على . إلى هذا النوع من الضغط غٌر المباشر
، وتتأثر ب المثقفة، فأن الشعوب ال تمتلك هؤالء، وهً تتصرف بعفوٌة حتى الشعوالضغوط ومقاومتها

فالشعب ٌضغط على حكومته . بسهولة أكبر ، لذلك فهً تقع فً الفخبشكل أكبر بالمؤثرات اإلعالمٌة
ترتٌبها بشكل ٌضمن أن حركة دون عادة بشكل مباشر، ودون دراسة المخارج المتوفرة للحكومة، و

 . الحكومة ستكون كما ٌرٌد

صادٌا  بحٌث تجعلها عاجزة عن تقدٌم الخدمات الالزمة، إقت الدولةمحاصرة وأحد األسالٌب هً أٌضا  
وبالتالً ٌسلط نقص الخدمات الضغط الالزم على الشعب لكً ٌسلط ضغطا  على حكومته، التً ٌجب أن 

 . ٌكون المخطط قد رتب بٌئتها لتسٌر الحكومة فً ا لطرٌق المرسوم

ارشال التً نفذتها الوالٌات المتحدة ا النوع من الضغط اإلقتصادي، نذكر خطة معلى هذ كمثال ممتاز
فبعد حوالً سنتٌن من نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة وجدت الوالٌات المتحدة أن . فً أوروبا الغربٌة

شعوب أوروبا تختار الشٌوعٌة بشكل كبٌر، وبشكل خاص فً الٌونان وإٌطالٌا وفرنسا والمانٌا وأسبانٌا 
حٌدة لردعها عن ذلك هو استغالل الفقر الشدٌد الذي كانت شعوب ووجدت أن الطرٌقة الو. وكذلك الٌابان

أوروبا الغربٌة تعانً منه، وكون الوالٌات المتحدة الدولة الوحٌدة التً كانت تتمتع بإقتصاد منتعش فً 
العالم، فقررت اإلستفادة من ضغط الجوع المنتشر، فوضعت أمام تلك الشعوب منفذا  واحدا  لتنفٌس ذلك 

 ! طرد الٌسارٌٌن من حكوماتهم: والضغط، وه

حدث مثل هذا األمر فً نٌكاراغوا، فبعد إنهاك البالد إقتصادٌا بحروب العصابات التً كانت أمٌركا 
تدعمها، وضعت هذه شعب نٌكاراغوا أمام خٌار وحٌد للخالص من ضغط الجوع واإلرهاب، وهو 

المفضلة أمرٌكٌا ، والتً دفعت البالد ثمن  التخلً عن حكومتهم المفضلة، الساندٌنٌستا، وقبول الحكومة
 . خٌارها غالٌا  

. وتشمل إمكانٌات هذا الضغط، شعوب أوروبا فً العصر الحدٌث أٌضا ، رغم أنها ال تعانً من الجوع
كمثال على ذلك، أختار الشعب الهولندي، بحرٌته، أسوأ حكومة فً حٌاته قبل بضعة أعوام حٌن صوت 

، وكان هؤالء مجموعة من عصابات الشركات والمحتالٌن رفعهم "فورتانبٌم "الشعبوي " حزب"لـ 
السابقة الٌمٌنٌة غضب الشعب المشروع من حكومته  تم استغالل وألجل ذلك. بشكل مثٌر لإلنتباه اإلعالم

، رغم أنه كان واضحا  وحٌد حزب فورتان كبدٌللٌقدم لتسلٌط ضغط شعبً ٌبحث عن حل بدٌل، و
لكن . البدٌل المناسب على اإلطالق، فالبدٌل المنطقً المناسب كان الخٌار الٌساري للمراقب أنهم لٌسوا

الطرٌق الوحٌد "قبل فً الفخ والشعب الهولندي سقط هذا الخٌار كان مغلقا  بحواجز نفسٌة وإعالمٌة، ف
انتخب مجموعة فورتان، الذٌن أسسوا حكومة لم تصمد ثالثة أشهر حتى وصلت عملٌا ، و" المفتوح

 !بوجه بعضهم المسدساترفع  بٌنهم إلى لصراعاتا

مع شركات " جً إس إف"سقطت الحكومة، لكن بعد إتمام توقٌع صفقة مشاركة إنتاج الطائرات 
األسلحة األمرٌكٌة، والتً كانت تواجه معارضة شعبٌة شدٌدة جدا ، وكالعادة تبٌن الحقا  أنها كانت صفقة 

 .ن معلنا  ، وأن كلفتها أكثر كثٌرا  مما كاسٌئة

أن الفرق بٌن اإلتجاه المخطط سرا ، وبٌن ما ٌبدو علنا، قد ٌكون كبٌرا  إلى درجة مدهشة، كما حدث 

للشعب الهولندي، حٌن كان ٌأمل بحكومة تلبً حاجاته، أي أكثر ٌسارٌة، فجاءت حركته بعصابة ٌمٌنٌة 

بأن  ٌقولألباما،  –المتحتدة وكمثال آخر أذكر أحد مواطنً الوالٌات . من أصحاب الشركات الفاسدٌن

 !سبب انتخابه لبوش هو أنه تعب من الضغوط المادٌة، وأن بوش سٌخفض الضرائب عن الفقراء

ٌعرف مالحوا الزوارق الشراعٌة أنهم ٌستطٌعون اإلستفادة من ضغط الرٌاح، لتسٌٌر سفنهم باتجاه ٌكاد 
 ! ة السفٌنة بشكل مناسبزعنفوتجاه الرٌح الضاغطة، من خالل وضع الشراع معاكسا  إلٌكون 



القدرة على اإلستفادة من  من ٌسٌطر على تحدٌد المنافذ،المرونة لتغٌٌر اتجاه تأثٌر الضغط، ٌمنح  هذه
أن . ، ولٌس بالضرورة كما ٌتجه الضغط أو ٌرٌد صاحبهمختلف الضغوط المتوفرة، ومهما كان اتجاهها

عٌن، علٌه أن ٌحسب المنافذ المتاحة لها قبل أن من ٌرٌد تسلٌط الضغط على الحكومة من أجل هدف م
 . ٌبدأ بتسلٌط الضغط

 

(2 )87yv8&feature=related-http://www.youtube.com/watch?v=mfXmk  

دور عالوي فً فقدان سٌادة العراق على العملٌات العسكرٌة ووجوده تحت الفصل ")أنظر مقالتً (  3)
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