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 تقديم

 
 

الشرررق اسوسررط فرري درر  أجنرردات السياسررة ينشررر كتا ررم الموسرروم  أن  العربرري الررديمقرا ييسررر المركررز 

  لهذا العام، الذي انتجم ثلة من الخارجية اسمريكية دراسة تحليلية للفترة االنتقالية بين حكم أوباما وترامب

العاملرة فري إصردار المفكرين والباحثين من الو ن العربي، ويقدر المركز الجهرد المبرذوم مرن قبر  اللجران 

هذا الكتاب من محكمين ومشرفين على الصف والطباعرة، وكر  مرن سراهم فري إنجراز هرذا العمر ، ليكرون 

 بين يدي القارئ العربي.

نؤكررد فرري المركررز الررديمقرا ي العربرري، علررى أهميررة تنرراوم اسحررداث والقمررايا السياسرراتية المهمررة علررى 

قلة تعمرر  فررى إ رار البحررى العلمررى والتحليلرى فررى القمررايا إذ يعتبرر المركررز مؤسسررة مسرتالسراحة العربيررة، 

االسررتراتيجية والسياسررية واالقتصررادية، ويهرردف  شررك  أساسررى الررى دراسررة القمررايا العربيررة وانمررا  التفاعرر  

يما بدراسة انما  العالقرات برين أكما يهتم بين الدوم العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية، 

ن الدوم العربية تعم  ضمن منظومة عولمية لها اجندتها أالمختلفة تأسيا على العالم الدوم العربية ودوم 

  .التى تحددها بناء على مصالحها السياسية واالقتصادية

 

 

 رئيس المركز
 عمار شرعان
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 الشرق األوسط يف ظل أجندات السياسة اخلارجية األمريكية

 "وترامب دراسة حتليلية للفرتة االنتقالية بني حكم أوباما"

 

 هادي الشيب

 فلسطني-األمريكيةاجلامعة العربية  –أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية  

 :مقدمة

سرتراتيجية كونيرة كبررت وترواتر أحرداث مفصرلية ا تعصف  المنطقة منرذ بدايرة هرذا القررن تحروالت جيرو    
ي  شك  خرا،، ولمرا كانرت الجفرافيرا تركت أثارًا وتداعيات سياسية على العالم  شك  عام والمشرق العرب

السياسية هي العام  اسكثر تأثيرا في رسرم سياسرات الردوم ارسرتراتيجية واالقتصرادية، وتحديرد موقر  هرذ  
ونظرًا سهمية موق  الهالم الخصيب الجيواسرتراتيجي كنقطرة  ،الدوم في ارستراتيجيات ارقليمية والعالمية

وهري منطقرة مفصرلية فري ارسررتراتيجية  ،ة وبحريرة وجويرة ترربط العرالمالتقراء ثرالث قرارات وعقردة  ررق برير
 اسمريكية والروسية  اللتين كانتا وما تزالن محور حركة الصراع الكوني للسيطرة على العالم.

م وترواتر اسحرداث فيرم مررورا خلذا كان والبد منا قراءة مستفيمة وتحليلية لمجريات الواقر  العربري نظررا لرز 
الربي  العربرري  ومررا نررتم عنررم مررن ترردمير وتفكيررة البنررى التحتيررة للعديررد مررن الرردوم العربيررة ومررا  مررا سررمي   رر

 موذجا لذلة.نحص   الموص  أخيرًا 
يررررأتي هررررذا المؤلررررف كلضررررافة، لتنرررراوم مجمرررر  التحرررروالت والتطررررورات واس عرررراد للسياسررررية الخارجيررررة       

 نالد ترامب على الشرق اسوسط.بين  اراك اوباما ودو  االنتقاليةاسمريكية في الفترة 
والبيانررات، والمشرراري ،  كاالتفاقيرراتوتررأتي اهميررة هررذا الكترراب  االعتمرراد علررى المراجرر  والمصررادر اسوليررة، 

تجررا  الشرررق  اسمريكيررةوالترري تشررك  دراسررتها وتحليلهررا أهميررة كبيرررة فرري فهررم أفمرر  لكافررة ا عرراد السياسررية 
 هادف الى ايصام الرؤية للدراسين والباحثين والمهتمين. اسوسط، عالوة على التنوع في الطرح ال

وتحقيقررا للهرردف المنشررود ترروخى المؤلفررون  رررح محرراور الكترراب  طريقررة سلسررة وواضررحة مررن اجرر  تمكررن 
ويحتروي هرذا الكتراب علرى مواضري   الدارسين من ربط الماضري  الحاضرر، وامكانيرة استشرراف المسرتقب ،

 متنوعة وهي: 
 .فاهيمي للساسية الخارجية اسمريكيمالنظري والم ار ار -1
 السياسة الخارجية اسمريكيم في د  السنوات اسسبق  اراك أوباما -2
 السياسية الخارجية اسمريكية لترامب تجا  فلسطين. -3
 السياسية الخارجية لترامب نحو دوم الخليم. -3
 .إيرانالسياسية الخارجية اسمريكيم تجا   -5
 سة الخارجية اسمريكيم لترامب.مستقب  الشرق اسوسط في د  السيا -6
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 ملخص:      

 سررطرةة الخارجيررة اسمريكيررة هرري انعكررال مباشررر لوسررائ  الدولررة المتاحررة وفررق اسهررداف المإن السياسرر
ضمن اس ر العامة للمصالح القومية، وتنفرد الحالة اسمريكية في سلوكها الخارجي وفق معطيات التميز 

 كدولة مهيمنة على معالم السياسة الدولية العالميةّ ر

المحدد اسساسي لمصطلحات الدراسة وأ رها ومقارباتهرا النظريرة وسن المبط المفاهيمي والنظري هو 
المفاهيميررة للسياسررة الخارجيررة  سررتحاوم هررذ  الورقررة البحثيررة تسررليط المرروء علررى أهررم الجوانررب النظريررة

 ارضررررافة إلررررى رصررررد التطررررور الترررراريخي لمسرررراراتها منررررد إعررررالن قيررررام دولررررة الواليررررات المتحرررردة  ،اسمريكيررررة
 .نا هذالى يومإاسمريكية 

 

 
American foreign policy: Conceptual study - Evolution and theoretical approaches 

The first axis: "A theoretical and conceptual framework for American foreign policy". 

Abstract: 

The American foreign policy is a direct reflection of the state’s available means within the planned goals 

include in the general framework of national interests, and the unique American situation in its external 

behavior according to the data of excellence as a dominant state of the international political world. 

Since the conceptual and theoretical control is the main determinant of the terms, frameworks and theoretical 

approaches of this study, this research paper will attempt to shed light on the most important theoretical and 

conceptual aspects of American foreign policy, as well as monitoring the historical development of its 

pathways from the declaration of the United States of America until this moment.  

 

 

 

 

 



 11صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 مقدمة:

تعتبرررا السياسررةا الخارجيررة الحقرر  اسبرررز فرري الدراسررة ضررمن المحرراور العلميررة للدراسررات الدوليررة، وذلررة 
 سة الخارجية هي الواجهة التي تتحرك ضمنها الدوم لتنفيذ وتحقيق مصالحها الخارجية.لكون السيا

وتتحكم السياسة الخارجية في الصورة اسوضح لنمطية السلوك الخارجي للدولة، حيى تعتبر توجهاتها 
 وسلوكياتها الخارجية هي الحكم لمدت نجاحها أو فشلها في أدائها وباعدها الدولي.

تعقيدا إذا ما تعلق  السياسة الخارجية اسمريكية، حيى تتميرز سياسرتها  التعقيرد والترداخ   ويزداد اسمر
وكثافة المحاور والتوجهات، نظرا لحجم نفوذها وامتداد عمقها االستراتيجي إلى مختلف منا ق النفوذ فري 

 العالم. 

يقة وواسعة لمراح  تطور، وعندما يتعلق اسمر  السياسة الخارجية اسمريكية فسنكون  صدد دراسة عم
ومحطات رئيسية أثرت وغيرت في تفسير سلوكياتها الخارجية، كمرا سرترتبط الدراسرة بتعردد متفيررات القروة 

كمرا سرتمتد الدراسررة إلرى ترتيرب سررلم النفروذ والقرروة  –الناعمرة والصررلبة  –ومنرا ق النفروذ، وأسرراليب الترأثير 
 زز المكانة اسمريكية وزعامتها للنظام الدولي.العالمية، وأساليب الهيمنة والسيطرة التي تع

ودون شررررة أن دراسررررة الظررررواهر الدوليررررة تنطلررررق عررررادة مررررن خلفيررررة مفاهيميررررة ونظريررررة، سن دراسررررة أي 
موضوع أو داهرة دولية ينطلق من المرتكزات المعرفية والمرجعية النظرية سن هناك عالقة ارتبا يم بين 

العملررري وذلرررة  مرررا يخدمرررم مرررن فهرررم وتحليررر  للوصررروم إلرررى الحقيقرررة التصرررور المفررراهيمي والنظرررري والواقررر  
 العلمية.

مررررا هرررري حرررردود التفسررررير ارشرررركالية الرئيسررررية للدراسررررة حرررروم: ضررررمن اس ررررر العامررررة السررررا قة سررررترتكز 
 اسمريكية؟المفاهيمي والنظري للسياسة الخارجية 

 لإلجا ة عن ارشكالية ستتممن الدراسة العناصر التالية:

 مقدمة 

 اإلطار المفاهيمي للسياسة الخارجية األمريكية: :أوال

 اسمريكية.ماهية السياسة الخارجية  -1
     اسمريكية والعوام  المؤثرة بها. محددات السياسة الخارجية -2
 .مؤسسات صن  السياسة الخارجية اسمريكية -3
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 فسرة للسياسة الخارجية األمريكية:النظرية والفكرية الم انيا: الخلفيةث

 سرة للسياسة الخارجية اسمريكية.ربات النظرية المفالمقت  -1
 .السياسة الخارجية اسمريكية ضمن أ روحات المفكرين اسمريكيين  -2

 خاتمة 

 

 



 12صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 

 أوال: اإلطار المفاهيمي للسياسة الخارجية األمريكية:
 / ماهية السياسة الخارجية األمريكية:1

 / تعريف السياسة الخارجية األمريكية:1.1
دلة الرئيسية التي تتحكم في وض  وصياغة السياسة الخارجية المناسبة هري تحقيرق المصرالح إن المعا

وفق مصادر القوة المتاحة للدولة، من هذا المنطلق ترتبط السياسة الخارجية  حجم ارمكانيات، حيرى أن 
ارقليميرررة المقيرررال اسوم الرررذي يحررردد  ريقرررة تفاعلهرررا مررر  اسحرررداث  مررراقررروة الدولرررة ومصرررادر هرررذ  القررروة ه

هرررا الخارجيرررة، إلرررى جانرررب ترررأثير عوامررر  البي رررة ءفها وآرارررررررمواق ررررررررررر  طريقرررة أو  رررأخرت ررررررررررر  والدوليرررة، ويوجرررم
 الخارجية من قوت ومصالح ومتفيرات النظام الدولي.

إن حصرر مفهروم واضرح للسياسرة الخارجيرة اسمريكيرة وفررق المعادلرة السرا قة أمرر فري غايرة الصررعوبة، 
صرراحبة أكبررر اقتصرراد علررى  سنهررااليررات المتحرردة اسمريكيررة هرري قرروة عظمررى،  مؤشرررات قرروة ضررخمة فالو 

قرررروة ال،  ارضررررافة إلررررى مقومررررات (1)تريليررررون دوالر 13بررررر  تررررمتقرررردر درجررررة إنتاجيحيررررى المسررررتوت العررررالمي 
حها القوميرة مكاف ة للقوة االقتصادية، ك  مصادر القوة تلرة تجعر  مصرالالجفرافية السياسية و العسكرية، ال
حيررى يتسرر  هررذا اسخيررر ليشررم  كرر  المواقررف والمنررا ق فرري النظررام الرردولي ، ميررة المجررام االسررتراتيجيرامت

للواليررات المتحرردة اسمريكيررة وفررق  (2)إن اسهررداف الرسررمية المعلنررة ،اسحررادي القطبيررة الررذي تنفرررد  قيادتررم
لصررررالح الشررررعب اسمريكرررري   يررررة ورخرررراءً وزارة الخارجيررررة اسمريكيررررة هرررري:  خلررررق عررررالم أكثررررر أمنررررا وديمقرا

ترردخ  فرري كرر  القمررايا الوالمجتمرر  العررالمي ، هررذا الهرردف العررام يجعرر  مررن صررالحيات الواليررات المتحرردة 
 االقتصادية والعسكرية واالستراتيجية عالميا، والتي من شأنها المسال  أمن الشعب اسمريكي.

مريكيرة يجعر  دائررة اختصرا، التردخ  اسمريكري إن الهدف العام المذكور سا قا للسياسرة الخارجيرة اس
 تتس  من حيى القمايا ومن حيى المجام حيى:

o  انتشرار التكنولوجيرة المحظرورة )النوويرة(، و المتعلقرة  التجرارة والسرالح،  ما فيها تلرة أن ك  القمايا
د القمررررايا الثقافيررررة والدينيررررة كلهررررا قمررررايا ترررردخ  ضررررمن قائمررررة عرررردم المسررررال  ررررأمن ورفاهيررررة الفررررر و 

 اسمريكي.
o   للمصلحة اسمريكية، ودلي  ذلة التواجد العسكري  وارد   تهديد   كما أن ك   قاع العالم تصبح مصدر

 اسمريكي، واالنتشار الواس  للقوات اسمريكية في ك  القارات )آسيا، إفريقيا، أمريكا الجنوبية(.
o  تأثيرهرررا وفاعليتهرررا علرررى  صرررعوبة تحديرررد مفهررروم السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة، حجرررممرررن كمرررا يزيرررد

ومنرذ اسرتقاللها عرن ررررررر المستوت الدولي، حيى عرفت السياسة الخارجية للواليات المتحدة اسمريكية 

                                                           
 سا. 13,21، على الساعة 2112جويلية  21. ( يوم: org/index/php-//www.marefoالمتحدة في الموق  ارلكتروني ) للواليات أنظر السياسة الخارجية(1)
 المرج  السابق.(2)



 13صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

رتهررا ظفيهررا تطررورات ومواقررف متباينررة فرري ن شررهدتمحطررات تاريخيررة مختلفررة،  رررررررررر المملكررة المتحرردة
 ا في الساحة الدولية.مكانته النسبة لأو حتى  ،وتعاملها م  محيطها الدولي

 التطور التاريخي للسياسة الخارجية األمريكية:/ 1.1
انطلرق هرذا ولقد عرفت السياسة الخارجية اسمريكية مسارا وتطورا كبيرا منذ استقالم الواليات المتحدة، 

 النظام العالمي والهيمنة شبم المطلقة على الشؤون الدولية. غاية قيادة إلى استقاللهاالمسار من 
االقتصررررراد  عرررررد  وبنررررراءاالنشرررررفام اسوم لصررررران  القررررررار اسمريكررررري  تإن القررررروة الذاتيرررررة اسمريكيرررررة كانررررر

ورأسمام استثماري هائ  كان  اقتصادية و بيعيةاالستقالم، وذلة  استفالم الموارد المتاحة من معطيات 
 الخارجيرررررة لشرررررؤون اهتمامرررررا  اب االهتمرررررام االقتصرررررادي أوجرررررفاالنشرررررفام اسوم لصررررران  القررررررار اسمريكررررري، 

وراء البحرار ممرا  فيمرا والعالقات الدوليرة حيرى أن تنرامي القروة الصرناعية اسمريكيرة تطلرب أسرواقا خارجيرة
 يمكن تتب  مراح  تطور  كما يلي: خلق توجها وسياسة خارجية أمريكية تعتبر النواة اسولى لمسار  وي 

 ":م1111-م1771مرحلة العزلة: " 
 –الررردوم اسخررررت يربطهررا  ومنرررذ اسررتقاللها عرررن أي ارتبرررا  سياسرري خرررارجي  فررت الواليرررات المتحرردةز ع

ر أمنهرا يتروفعلى ن تنحصر في بناء دولة قادرة يكانت جهود القادة اسمريكي حيى-منهاخاصة اسوروبية 
 االستقرار(. –السياسي )الوحدة و  اسمن العسكري أو   معانيم، سواء اسمن االقتصادي،  كالداخلي 

أوم مررن اختررار االنعزاليررة ، وهررو يس اسمريكرري جررورش واشررنطن أوم رئرريس للواليررات المتحرردةوكرران الرررئ
مبرردأ العزلررة فرري تعامرر  الواليررات  مررونروأكررد جرريمس ولقررد  (1) الخارجيررةكررأكبر قاعرردة للتعامرر  مرر  الرردوم 

 .أمريكا لألمريكيين  في التعام  والقائ    الشهيرالمتحدة م  الدوم اسخرت من خالم المبدأ 
من بناء االستقرار الرداخلي، وتكروين قروة ومن هنا نالحظ  أن مرحلة عزلة الواليات المتحدة قد مّكنتها 

فررري أحرررداث دوليرررة  اسوم  مررراقتصرررادية ضرررخمة  رررالموازاة مررر  قررروة أسرررطوم عسررركري أمريكررري كررران لرررم الف
 . الحرب العالمية اسولى والثانية -الحقة

 (:م1111-م1111بين  مرحلة الخروج من العزلة: )مرحلة الحد
دورا هاما فري إنهراء الحررب  م1112عالن الواليات المتحدة دخوم الحرب العالمية اسولى سنة ركان 

جديررد للواليرات المتحرردة علررى ال وبرروزا للرردور ،يرررابوفري نفررس الوقررت يعتبرر منعطفررا ك الحلفرراء،لصرالح دوم 
 الساحة الدولية.

للسياسرة الخارجيرة اسمريكيرة  لعالنرم الشرهير عرن مبادئرم أكد ويلسرون علرى هرذا المنحرى الجديرد حيى 
الديمقرا يرررة وحقررروق ارنسررران، ممرررا ، العدالرررة، اسربعرررة عشرررر والتررري تناولرررت مواضررري  مختلفرررة عرررن الحريرررة

رة اسمررررن الجمرررراعي وحقرررروق كرررربنرررراء تنظرررريم دولرررري قررررائم علررررى ففرررري أعطررررى دورا جديرررردا للواليررررات المتحرررردة 
 .(2)ارنسان

                                                           
 .53(، ، 2112، )مصر: دار اسمين للطباعة والنشر، 2،  12و 11تطور السياسة الدولية في القرن محمد السيد سليم،  (1)
 .33، ، 2112جامعة الجزائر،  رسالة دكتورا  في العلوم السياسية،مريكية اتجا  الحركات ارسالمية،  ،  السياسة اسممصطفى صاي(2)
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في إنهاء الحرب العالمية اسولى  مؤثرً  يكون لها دورً لالمتحدة الخروش من العزلة،  الواليات استطاعت
 .(1) الحربوالتقلي  من آثار اسزمة االقتصادية العالمية التي خلفتها 

 يديولوجي على القيادة العالمية(:مرحلة الحرب الباردة: )الصراع األ
عرالمي  عرد استعراضرها لقوتهرا النوويرة فري مردينتي سجلت الواليرات المتحردة دخروال قويرا علرى المسررح ال

ي، كمررا أكرردت الواليرررات المتحرردة علررى الرردور الجديرررد مررن خررالم مشرراري  المسررراعدات كازاجررهيروشرريما ونا
 المالية رعادة بناء أوروبا مث  مشروع مارشام.

قرود  االتحراد يالرذي  الخطرر الشريوعياديرة تمثلرت فري علكن الدور اسمريكي الجديد واجم قروة عالميرة م
  ر خطرررللتقليررر  مرررن   أو احترررواءترررم حاولرررت الواليرررات المتحررردة  اسرررتراتيجيات متعررددة مواجهولقرررد ، السرروفيتي

سياسة االحتواء، سياسة الردع الشرام  وسياسرة حررب  من أهم هذ  االستراتيجياتو انتشار  في آن واحد، و 
 النجوم.

حراد السروفياتي نصرف قررن أنهترم الواليرات المتحردة يديولوجي بين الواليرات المتحردة واالتدام الصراع اس
 .(2) الشرقيةوك  الجمهوريات المساندة لم في أوروبا  السوفيتي انهيار االتحاد  هالصالحم 1111سنة 

 ظام األحادية القطبية:نالعالم، و  ىمرحلة الهيمنة عل
ة قائمرررة علرررى االنفرررراد مررر  نهايرررة الحررررب البررراردة بررردأت الواليرررات المتحررردة تؤسرررس لرؤيرررة عالميرررة أحاديررر

 للحيرراة وذلررة  التأكيررد علررى أن الواليررات المتحرردة هرري الدولررة اسعظررم واسقرروت  ةنموذجررتقررديم أاسمريكرري، و 
 الليبراليررررة، المتمحررررورة أساسررررا حرررروم الديمقرا يررررة قيررررام نظررررام دولرررري جديررررد قررررائم علررررى المبررررادئ اسمريكيررررة 

يا واقتصرررراديا واعتبررررار  اسنسررررب للدولررررة العادلررررة نمرررروذش اسمريكرررري سياسرررراسذلررررة ، وفررررر  (3)والرأسررررمالية 
 أو اررهابية. المارقةنموذش صنفتم القيادة اسمريكية ضمن الدوم والمسالمة، وك  من رفض هذا اس

ر الثقافة اسمريكية واسسرلوب االقتصرادي الليبرالري اسمريكري، اولتأسيس فكرة الزعامة اسمريكية وانتص
داللررة علررى اسررتمرارية الهيمنررة اسمريكيررة  -  ررالتنظير لنهايررة الترراري  - امرراجرراءت كتا ررات فرانسرريس فوكوي

 ودوامها.
فيمرا  عرد بدايرة معرالم جديردة للسياسرة الخارجيرة اسمريكيرة، أدخلرت  2111سربتمبر  11شكلت أحرداث 
ت أسرمولقرد  -دولرة – امادير اكيانرال ياعتبرر  حرب ضد عدو افتراضيفي  -سوم مرة  -الواليات المتحدة 

 هذا العدو  اررهاب العالمي .
ى مبرادئ دهور حرب من نوع جديد ضد عدو من نوع مختلف جع  السياسة الخارجية اسمريكيرة تتبّنر

 :(4) هيرئيسية 
                                                           

 المرج  السابق.(1)
 خالد المصري،  محاضرات في السياسة الخارجية ، اسكاديمية الدولية السورية.(2)
 المرج  السابق.(3)
 سا    في الموق  ارلكتروني: 18:11، على الساعة 2112سبتمبر  1مريكية ، أ ل  عليم يوم: إسماعي  سراش الدين،  تطور نظرية ارمبرا ورية اس(4)
(http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=27070) 



 15صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 / استثنائية القوة العسكرية اسمريكية.1
 ية.قاالستبا / الحرب2
 / نشر الديمقرا ية.3
اررهراب،  تتمثر  تلرة اسخطرار فري:قبر  وقوعهرا، و / استخدام القوة ضد اسخطرار المحتملرة مسرتقبال 3

 وم الفاشلة وأسلحة الدمار الشام الد المارقة،الدوم 
ين:  االنعزاليررة التامررة  يمررعمومررا رغررم التطررور الالفررت للسياسررة الخارجيررة اسمريكيررة وانتقالهررا بررين نق 

 :(1) لتطورهالمختلفة و الهيمنة المطلقة ، يمكن مالحظة أمرين هامين تحكما فيها عبر الفترات ا

هررري الموجرررم اسوم واسساسررري للسياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة، فالمصرررلحة  والمصرررلحيةماتيرررة غ/ البرا 1
 اسمريكية تعلو ك  المبادئ مهما كانت إنسانيتها أو عدالتها.

/ شخصرية الررئيس والجوانرب النفسرية عمومرا لهررا دور هرام فري صرياغة السياسرة الخارجيرة اسمريكيررة 2
 .- وهذا ما سيفص  فيم الحقا –ة عبر مراح  تطورها وذل

 السياسة الخارجية األمريكية والعوامل المؤثرة بها: / محددات1
إن عملية صن  القرار الخارجي في الواليات المتحدة اسمريكية جرد معقردة، نتيجرة للردور القيرادي الرذي 

ددات السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة وتتفاعرر  دد محرعرالواليرات المتحردة علرى السراحة الدوليرة، لررذلة تت تلعبرم
العوامرر  المررؤثرة فيهررا، حيررى تتفاعرر  البي ررة الداخليررة والخارجيررة وفررق متفيرررات البي ررة السرريكولوجية لصرران  

التخاذ قرار خارجي براغماتي يرعى المصالح اسمريكيرة المتراميرة اس رراف ذات اس عراد  القرار اسمريكي،
 رافيا ووفق ميادين مختلفة سياسية، اقتصادية وعسكرية.االستراتيجية الممتدة جف

 دور العوامل الداخلية في صنع السياسة الخارجية األمريكية: /1.1
تتحدد عوام  البي ة الداخلية المؤثرة في صن  السياسة الخارجية اسمريكية، رغم االختالف النسبي في 

الخررارجي، لكررن كرر  هررذ  العناصررر تتفاعرر  درجررة تررأثير كرر  عامرر  مررن هررذ  العوامرر  فرري صررياغة القرررار 
 وتلعب دورا هاما في رسم معالم السياسة الخارجية اسمريكية.

 متغيرات القوة األمريكية: -
 سراهمت فري بنراء إن التفوق اسمريكي فري معطيرات القروة لريس صردفة أو حادثرا  ارئرا، بر  هرو حقيقرة

 ى يقوم جوزيف ناي:معالم الهيمنة العالمية حيلالواليات المتحدة اسمريكية 
 إن تفرروق الواليررات المتحرردة اليرروم يمتررد إلررى االقتصرراد والعملررة والمجرراالت العسرركرية، و ررراز الحيرراة   

 .(2) المتحدةحتى أعداء الواليات  وتخنق واللفة والمنتجات الثقافية التي تفرق العالم وتشك  الفكر

                                                           
 المرج  السابق.(1)
 .38(، ، 2113ن، )الريا : مكتبة العبيكا 1، ترجمة محمد توفيق البيجرمي،  مفارقة القوة األمريكيةجوزيف ناي، (2)



 16صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

كمرررا تتميرررز  االمترررداد  ،ا، سياسررريا وعسررركرياتتميرررز القررروة اسمريكيرررة بتنررروع مصرررادرها اقتصررراديا، جفرافيررر
يررة ر متاحررة لحال والوسررائ  والمررخامة خاصررة علررى المسررتوت العسرركري، ويعطرري التنرروع فرري مصررادر القرروة

القرررار الخرررارجي اسمريكرري، وتحقيرررق أقصررى اسهرررداف والمصررالح المرجررروة، كمررا يعطررري الواليررات المتحررردة 
 لخارجية للدوم اسخرت.لسيطرة والتحكم حتى في القرارات ااإمكانيات 

 كأحد ركائز القوة األمريكية: الدين -
إن للررردين دورا  رررارزا فررري السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة، ويتمرررح هرررذا الررردور مرررن خرررالم ترررأثير النسرررق 

هرات السياسرة الخارجيرة  صرفة عامرة، يرديولوجي لصران  القررار علرى القررارات الخارجيرة وتوجّ العقائردي واس
نهايرررة التررراري  المسرررتوحاة  بنبررروءات  السياسرررة الخارجيرررة ارتبطرررت ارتبا رررا واضرررحا حيررى أن معظرررم مشررراري

 .(1) المقدلأساسا من الكتاب المسيحي 
ويتمح التفسرير العقائردي للسياسرة الخارجيرة اسمريكيرة خاصرة عنردما يفسرر أسرال التعامر  اسمريكري 

ارسررائيلي، حيرى  كيراناسمريكية  ال م  قمايا الشرق اسوسط عموما، أو عندما ترتبط القمايا الخارجية
اسصرروم العقائديرة للمجتمرر  اسمريكرري  علررى يسرتند الرردعم اسمريكري غيررر المشرررو  والثابرت رسرررائي  بنراءً 

والتي تحت  فيها إسرائي  مكانة جوهرية، إضافة إلى تصاعد قوة نفوذ التيار الديني المتطرف في الواليات 
 .(2)المتحدة اسمريكية

سرربتمبر، حيررى تسررتند  11العالقررة بررين الرردين والسياسررة الخارجيررة اسمريكيررة منررذ أحررداث  حتاّتمرركمررا 
أسررال دينرري عرردائي لإلسررالم وكرر  مررا يمثلررم، كمررا كرران لتعررادم التيررار  علررىفكرررة الحرررب ضررد اررهرراب 

كاتم مم فررري معظرررم وسرررائ  ارعرررالم وشررربرررررفررري السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة، وتحكّ  رررررررررر اليمينررري المسررريحي
في إيجاد فكرة الحرب ضرد اررهراب وتزكيتهرا وحترى فري شررعيتها داخر  الواليرات  دور  رررررررر المخمة عالميا 

 عالميا.و المتحدة اسمريكية 
 :الرأسمال كأحد ركائز القوة األمريكية -

، لرذلة يفمر  صران  القررار المرخم إن إحدت دعائم القروة اسمريكيرة هري مقومرات االقتصراد اسمريكري
خارجيرررا تخررردم أصرررحاب رؤول اسمررروام وتعرررزز الثرررروة يتخرررذها  عرررادة أن تكرررون الخيرررارات والبررردائ  التررري

ير واالنتقررررام السرررره  اسمريكيررررة ورأسررررمالها فرررري الررررداخ  والخررررارش، فتوسرررري  اسسررررواق وخلررررق قنرررروات للتصررررد
ريكي يجرد امتردادا لرم يعتبر الهدف اسوم للقرارات الخارجية اسمريكية، خاصة أن االقتصاد اسم أسمامرّ لررل

برمتهررا امترردادا لرررؤول أموالهررا  اسرضررية   الكرررة   المررخمةا  اسمريكيررةا  فرري كرر   قرراع العررالم، وتعتبررر الشررركاتا 
 واستثماراتها.

 
 

                                                           
 .261(، ، 2115، )الريا ، دار اسلوكة، ، دور الدين في السياسة الخارجية األمريكيةعبد الرحمن وافي(1)
 المرج  السابق.(2)



 12صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 دور العوامل الخارجية في صنع السياسة الخارجية األمريكية: /1.1
ريكيرررة مررر  الخرررارش والتخلررري عرررن لعرررب العامررر  الخرررارجي دورا  رررارزا فررري تفاعررر  السياسرررة الخارجيرررة اسم

لمررؤثرات  تعرضررهاسياسررة العزلررة، حيررى عرفررت الواليررات المتحرردة تفرراعال واضررحا مرر  القمررايا الدوليررة  عررد 
 .(1) الثانيةيات المتحدة دخولها الحرب العالمية والوإعالن ال هابرمث  اعتداء بيرم  –خارجية 

أثير ، حيررى تعررددت وتشررا كت القمررايا الدوليررة دور العامرر  الخررارجي ودرجررة ترر فرري الوقررت الررراهن تزايررد  
أولوياتهررا  رتبررت ررالمتفيرات الدوليررة و  أثرت الزعامررة العالميررة، حيررى ترر الواليررات المتحرردة انفررراد عررد خاصررة 

 كمرررااسرررتفادت مرررن الهيمنرررة  الترررأثير علرررى القمرررايا الدوليرررة،  ومرررن جهرررة أخررررت وفرررق المعطيرررات الجديررردة، 
في تعطي  العديد من المشاري  التري ال تخردم مصرالحها، كمرا و سمن في مجلس ا الفيتواستفادت من حق 

 .(2) الدوماستفادت من المؤسسات المالية الدولية في التأثير على اقتصاديات  عض 
سرببم والرذي كران تعرادم دور العامر  الخرارجي فري صرن  السياسرة الخارجيرة  تأكيرد ومرن هنرا يجردر بنرا

التررررأثير الفعررررام  -فيرررررات الدوليرررةتلمختلرررف الم -مة التررري أتاحررررت التطررررورات التكنولوجيرررة المررررخ يالرئيسررر
إمكانية هذ  اسخيرة مرن الترأثير الكبيرر علرى و والمباشر على صن  السياسة الخارجية اسمريكية من جهة، 

 .من جهة أخرت  الساحة الدولية
 متغير البيئة السيكولوجية لصنع القرار الخارجي األمريكي:/ 1.2

جيرررة ليسرررت مجررررد محصرررلة للترررأثير اولررري للعوامررر  الموضررروعية والماديرررة، حيرررى أن إن السياسرررة الخار 
أو مجموعررة مررن اسفرررراد، وبالتررالي فررال يخلررو صررنعها مررن تررأثير الررردواف   عها فرررد  صررنالسياسررة الخارجيررة ي

 .(3) القرارالذاتية والنفسية وخصائص الشخصية لصان  
الخارجيرررة، وينطبرررق ذلرررة علرررى صررران  القررررار  القائرررد دورا أساسررريا ومهمرررا فررري صرررن  السياسرررة ويلعرررب

 اسمريكي حيى توجم عوام  الشخصية الذاتية القرار اسمريكي.
فرري شخصررياتهم وبالتررالي سررتؤثر  طريقررة أو  ن تحررديات تررؤثر تررأثيرا مباشررراياسمررريكيالقررادة تواجررم كمررا 
 :(4) هيهذ  التحديات و  القادةالقرارات الخارجية الصادرة عن هؤالء  في أخرت 

 ال يكون هناك مجام للمعارضة. نالمجد المفر  أي 
  إجهرراد القرررارات حيررى العراقيرر  والعوائررق الماديررة تررؤدي إلررى ارحبا ررات، ومرردت تعامرر  الرررئيس معهررا

 ومدت قدرتم على تحم  الفش  وارحبا .
  الطاقم ارداري العام  معم م التوفيق على مدت قدرتم. 

                                                           
 .56، ، 2118ميلود العطري،' السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  أمريكا الالتينية ، أ روحة ماجستير، جامعة  اتنة، (1)
 36(. ،2111، )اسردن: دار أسامة للنشر، السياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسيةاوي، ياسين العيث(2)
 22.،2115، 1211أشواق عبال، السياسة الخارجية، الحوار المتمرن، العدد، (3)
 16يوم   /vb/showshred.php?t=2m6(www.shoop2.com) يوسف عبد اللطيف،  التحلي  النفسي للرؤساء اسمريكيين ، في الموق  ارلكتروني(4)

 سا. 21,11، على الساعة: 2112سبتمبر 



 18صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

مت  فيها الرئيس  صالحيات واسرعة إال أن المستشرارين وجهراز اردارة أن الواليات المتحدة يتفللتأكيد و 
لرذلة فهرذ  الخيرارات تترأثر  الجوانرب النفسرية للبي رة القراريرة للمؤسسرة  ،لهم دور كبير في صياغة القرارات

 الرئاسية.
 / مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية:2

العديد من المصالح من أهمهرا تعزيرز مكانتهرا العالميرة  الحفاظ على تقوم السياسة الخارجية اسمريكية 
  ما يحفظ لها السيطرة والهيمنة العالمية، وبالتالي القيادة المطلقة للنظام الدولي سياسيا واقتصاديا.

 الجهاز التنفيذي / الرئيس: /1.2
 حرد صرالحياتتخوم السرلطة التنفيذيرة فري الواليرات المتحردة اسمريكيرة للررئيس، حيرى يجمر  فري آن وا

 رئيس الدولة ورئيس الحكومة، مما يجع  النظام اسمريكي نظاما رئاسيا  امتياز.
يعتبرررر الررررئيس اسمريكررري الصررران  اسوم للسياسرررة الخارجيرررة، حيرررى ترررنص المرررادة الثانيرررة مرررن الدسرررتور 

 اسمريكي:
يشريا الواليرات المتحردة قروات ميل ن رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والبحرية اسمريكيرة، وكرذاإ 

 .(1)... للرئيس سلطة عقد االتفاقيات وتعيين السفراء والقناص  ... 
ضررد أي مشررروع يوافررق  االعترررا كمررا تعطرري المررادة السررا قة مطلررق الحريررة للرررئيس السررتخدام حررق  

 عليم الكونجرل.
جهرزة مختلفرة علرى وتنسريقها لصرياغة القررار الخرارجي، أ يساعد الرئيس اسمريكي في جم  المعلومرات

رأسرررها مجلرررس اسمرررن القرررومي الرررذي يمرررم: وزراء الخارجيرررة والررردفاع ورئررريس أركررران حررررب الجررريش ومررردير 
مجلررس اسمررن القررومي مررن  رررف إلررى تقرردم المعلومررات والبحرروث والبرردائ  و الوكالررة المركزيررة للمخررابرات، 

 .(2) القوميمتخصصين يرأسهم مستشار الرئيس لألمن 
سررعة الترري يمتلكهررا الرررئيس فرري مجررام صررن  القرررار الخررارجي، صررالحية إعررالن ومررن الصررالحيات الوا

الحرب، فهو يمث  في الدستور القائد اسعلرى للقروات المسرلحة ويمتلرة حرق اتخراذ القررارات  اسرتخدام القروة 
 .(3)  يارالمحدودة، مث  ضربات الطائرات بدون 

حررب خاضرتها الواليرات المتحردة  131  صرحيى يسج  التاري  اسمريكي في إعالن الحرب أنم من أ
أي مؤسسررة فرري وجررم هررذا القرررار  قررفمرررة، ولررم ت 125اسمريكيررة، أصرردر الرررئيس قرررار إعررالن الحرررب فرري 

 شرعور الخروف علرى  خذ فري حراالت يكرون الررأي العرام اسمريكري معبرأً تّ ررررالسيما أن أغلب قراراتهم كانرت تا 
 .(4) أمنم

                                                           
، )القاهرة، مطا   الهيمنة المصرية السياسة الخارجية األمريكية، اتجاهاتها وتطبيقاتها من الحرب العالمية الثانية إلى النظام الدولي الجديدحسين الشريف، (1)

 .11(، ، 1113العامة للكتاب، 
 .11بق، ، المرج  السا(2)
 (.www.Nasralerabia.com، في الموق  ارلكتروني )21محمد يعيش، السياسة الخارجية اسمريكية في القرن (3)
 المرج  السابق.(4)



 11صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

يس حرررق تمثيررر  اسمرررة اسمريكيرررة فررري المفاوضرررات واللقررراءات مررر  كمرررا يعطررري الدسرررتور اسمريكررري للررررئ
 الديبلوماسيين وتوقي  المعاهدات، والحديى  النيا ة عن اسمة.

 الجهاز التشريعي: /1.2
لقد حاوم الدستور اسمريكي مرن خرالم توزير  الصرالحيات برين السرلطات التشرريعية والتنفيذيرة ضرمان 

من خالم ذلة ترك للكونجرل في مجام العالقات الخارجية، موضروع  عدم انفراد الرئيس  الحكم والنفوذ،
ت الماليررة الترري تعتبررر سررلطتم فيهررا مطلقررة، وذلررة أن أي التررزام خررارجي أو معونررة لدولررة أجنبيررة عتمررادااال

 تنطوي على نفقات ال يمكن تخصيصها إال  عد موافقة الكونجرل.
رجية، وجوب مصادقة مجلس الشيوخ عليها  أغلبية اشتر  الدستور اسمريكي في إبرام المعاهدات الخا

 ثلثي اسعماء مما يم  القيود على حركة الرئيس الخارجية.
ورغم الصالحيات السا قة الذكر للكرونجرل إال أن دور  فري السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة يبقرى ناقصرا 

 :(1) أهمهاسسباب رئيسية 
 احتكار السلطة التنفيذية لمصادر المعلومات.  -1
القرررارات فرري  عررض اسحيرران دون العررودة  اتخرراذتمسررة السررلطة التنفيذيررة  ررأدوات السياسررة الخارجيررة، و  -2

 للكونجرل، خاصة في مجام اسمن القومي.
تحديررررد مهررررام الكرررونجرل والترررري منحهرررا الدسررررتور اسمريكرررري فررري مجررررام السياسررررة    القرررروم يمكرررنمجمررر

 :(2) التاليةالخارجية في المهام 
  ام المعاهدات الخارجية التي يقترحها الرئيس.الموافقة على إبر 
 .الحق في إعالن الحرب والرقا ة على بي  اسسلحة 
  تأسرريس اردارات الحكوميررة والموافقررة علررى الميزانيررات العامررة  مررا فرري ذلررة ميزانيررة الرردفاع والمسرراعدات

 الخارجية والمنظمات الدولية.
 الرأي العام ووسائل اإلعالم: /2.2

فرري التررأثير علررى اتخرراذ القرررار الرررأي العررام  الرردور الكبيررر الررذي يلعبررم لررىع السياسررية اتتتفررق الدراسرر  
حيرى أن  ،أن صانعي القرار يتمتعون بنفوذ كبيرر فري صرن  السياسرة الخارجيرةالخارجي رغم اتفاقها على 

بية شرعبرذلة ترزداد لالرأي العرام هرو الرذي يسرتجيب لسرلوك صراحب القررار الخرارجي ويؤيرد  ولريس العكرس 
 الخارجية فعالة في إدارة اسزمة أو غير ذلة. تمسياس  بيعةمهما كانت  اسزمات،الرئيس أثناء 

                                                           
رام للدراسات، ، القاهرة، مركز اسهمجلة السياسة الدوليةنانسي مصطفى خلي ،  الرئاسة كمؤسسة لصن  القرار السياسي في السياسة الخارجية اسمريكية ، (1)

 .81، ، 1112جانفي 
 ( www.alukah.net/culturel/0/69407لويد جونسن،  الرأي العام وتأثير  على عملية صن  القرار ، ترجمة محمد السيد سليم، في الموق  ارلكتروني )(2)

 سا. 21,35سبتمبر، على الساعة:  2يوم: 

http://www.alukah.net/culturel/0/69407


 21صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

فرري الحالررة اسمريكيررة يلعررب الرررأي العررام دورا نشرريطا فرري السياسررة الخارجيررة، إذ عررادة مررا يكررون محفررزا 
وينطبرق ذلرة علررى  ،الملصرانعي القررار التخراذ قرررارات تردعم سياسرات الهيمنررة والتفروق اسمريكيرة علرى العرر

وبشرك  خرا، تأييرد الررأي العرام لعمليرة الفرزو اسمريكري  دة، الواليرات المتحر م2111سبتمبر  11أحداث 
 .(1) اسحداثستان والتي أعقبت هذ  نفافس

كمررا يلعررب الرررأي العررام اسمريكرري دور المنرراقش للقرررارات اسمريكيررة المناسرربة، حيررى  الررب الرررأي العررام 
الترردخالت اسمريكيررة فرري الخررارش والمررفط قرردر ارمكرران علررى ميزانيررة  بتقلرريصات يالتسررعينمررثال فرري فترررة 

 رواندا،وعدم التدخ  في  الصومام،هذا ما يفسر قرارات الرئيس كلينتون فيما  عد  االنسحاب من  الدفاع،
 .(2) كوسوفووالتدخ  المحدود في 

ليرررة تخطررريط وتنفيرررذ السياسرررة الخارجيرررة كمرررا ترررؤدي وسرررائ  ارعرررالم اسمريكيرررة ودرررائف متعرررددة فررري عم
اسمريكيرررة، حيرررى تتررردخ  وسرررائ  ارعرررالم اسمريكيرررة فررري صرررياغة السياسرررة الخارجيرررة فمرررال عرررن اعتمررراد 

تتكرون مرن التقرارير التري  الدبلوماسريةمرن التقرارير  اً كبيرر  اعلى وسائ  ارعرالم لدرجرة أن عردد الدبلوماسية
 .(3) ارعالميون يكتبها 

 :(4) رئيسيتينخالم ناحيتين  المتحدة منئ  ارعالم على السياسة الخارجية للواليات ويتمح تأثير وسا
وسررائ  ارعررالم علررى الرررأي العررام الررذي يررؤثر برردور  علررى صرران  القرررار، حيررى  ثرتررؤ  مررن ناحيررة -1

دورا هاما في كما تلعب  ونيويورك تايمز   بوست   لواشنطنالتأثير مث  عملية صحف عالمية  تمارل
 واقف الرأي العام من خالم توفير المعلومات واسفكار والتصورات المختلفة.تشكي  م

ش محاولررة خلررق وتقررديم صررورة أمريكررا كدولررة متعاونررة سررلمية مررن خررالم وسررائ  ارعررالم، الترري تررروّ  -2
أكبر دولرة فري العرالم مرن حيرى كرهيبرة الدولرة اسمريكيرة  اعرينمروذش اسمريكري للحيراة والقريم، كمرا تر ألل

 قوة.معطيات ال
وتحدد العالقة بين وسائ  ارعالم وصان  القرار الخارجي في الواليرات المتحردة اسمريكيرة، مرن خرالم 

 ماعتبررار صرران  القرررار لوسررائ  ارعررالم أنهررا الوسرريلة الوحيرردة لتمريررر المعلومررات وإقنرراع الرررأي العررام  قراراترر
 اسة في الواليات المتحدة.ا للسييمحركا رئيس ارعالمالخارجية، ومن جهة أخرت يعتبر رجام 

 
 
 

                                                           
سبتمبر على الساعة  2( يوم www.democratic.de/?P=48023سليم كا   علي، دور الرأي العام في السياسة الخارجية، في الموق  ارلكتروني )(1)

 سا. 21,11
 المرج  السابق.(2)
على الساعة  2112سبتمبر  3( يوم et/mews229www.masr.nسليم كا   علي، وسائ  ارعالم والسياسة الخارجية اسمريكية، في الموق  ارلكتروني )(3)

 سا. 13,11
 المرج  السابق.(4)



 21صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 الجماعات الضاغطة: /1.2

جماعرات المررفط هري جماعررات غيرر محررددة الحجررم تتبراين فرري نشرا اتها مرر  تبراين المجتمعررات الترري 
نشرأت فيهرا، أي أن جماعرات المرفط هري جماعرات توجرد داخر  مجتمر  لرم نشرا اتم لرذلة فدرجرة تطررور 

ا مّ إالمجتم  الذي تعيش فيم، وتكون أهداف تلة الجماعات  د تلة الجماعات متأتية من تطور وتعقدوتعقّ 
جر  تحقيرق مصرالحها، أو تكرون أبح فهي تمفط علرى الرنظم السياسرية واالقتصرادية مرن رّ لررمادية تسعى ل

 . ) 1(ذات  ا   أيديولوجي للدفاع عن قيم ومبادئ معينة تؤمن بها

ي سرربي  تحقيررق هررذ  المصررالح عررن هرري مجموعررة مررن اسفررراد تجمعهررا مصررالح مشررتركة وتنشررط فرر أو
الدولرة ومؤسسراتها ومحاولرة إسرماع صروتها مسرتخدمة كر  مرا تملرة مرن وسرائ    مس ولي ريق االتصام 

مارسرررة المرررفط مرررن خرررالم أشرررخا، أو جماعرررات، فهررري جماعرررات موجرررودة فررري كررر  الرررنظم ممتاحرررة. و 
 )2(الديمقرا ية في جمي  أرجاء العالم.

في السياسة الخارجية عن  ريق اللوبيات التي غالبا ما يكرون لهرا جماعات المصالح أن تؤثر  تحاوم
و مررن خررالم السرريطرة غيررر المباشرررة أو أتررأثير علررى الفرراعلين الرسررميين فرري السررلطة التنفيذيررة والتشررريعية، 

إال أن درجررة تررأثير هررذ  الجماعررات ودورهررا كمحرردد للسياسررة الخارجيررة  ،التالعررب والتررأثير فرري الرررأي العررام
شرررك  كبيرررر علرررى مجموعرررة مرررن المعرررايير منهرررا مررردت انتشرررارها وتعب تهرررا، وقررردرتها علرررى التكييرررف، يعتمرررد  

 ومواردها البشرية والمادية، ومن ثم احتماالت دخولها العم  السياسي مباشرة.

هررذ  المعررايير مترروفرة فرري جماعررات المصررالح اسمريكيررة  شررك  كبيررر، ولهررذا غالبررا مررا يكررون لهررا دور 
لسياسرة الخارجيرة اسمريكيررة. فارتبرا  هررذ  الجماعرات  النخرب السياسررة فري الحررزبين محروري فري صررناعة ا

دعمها المادي والمعنوي للسياسريين والمرشرحين فري االنتخا رات  مّ ث  الرئيسين الجمهوري والديمقرا ي، ومن 
 .)3(يساعدها على لعب دور أكثر فاعلية في صناعة وتوجيم السياسة الخارجية اسمريكية

اعات المفط في الواليات المتحدة اسمريكية مجموعة كبيرة من الجماعرات العرقيرة ووجهرات تمث  جم
ألررف  81النظررر السياسررية، وهرري مؤسسررات  وعيررة، وفرري تسررعينيات القرررن العشرررين كرران هنرراك أكثررر مررن 

ن وفقررا لمجموعررة مررن القواعررد يممررارل للمررفو  مسررجلين فرري واشررنطن، ويعمرر  ممارسررو المررفط المررأجور 
ويسررلم ممارسررو المررفو   ، المرررورة  جماعررات المررفط أو الجماعررات ذات االهتمامررات الخاصررةتتعلررق 

 قرار  شأنها انطالقا من اعتبارات سياسية.الخذ تّ ررمن القمايا يا  %11و %81أيما  أن ما بين 

                                                           
 /(http://www.iraqicp.com/index.phpفي الموق  ارلكتروني ) جماعات المفط ودورها في رسم السياسة العامة للدولة، ماجد احمد الزاملي،-1 
 المرج  السابق.-2 
 ، في الموق  ارلكتروني:خارجية اسلمانية واسمريكية: تباين في المحددات واسهدافمحمد أبو غزلة، مقارنة بين السياسة ال -3 

post_5645.htm-bohothe.blogspot.com/2010/05/blog) 



 22صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

وتبرذم جماعرات المرفط مرن أفررراد وجماعرات جهرودا كبيررة لالحتفراظ  عالقررة وثيقرة مر  مجموعرة كبيرررة 
ا  ررالرئيس وحتررى أصررفرهم مرتبررة، وذلررة مررن خررالم إلقرراء الخطررب وتوجيررم الحكرروميين، برردءً  مسرر ولينالمررن 

، ودعرروتهم إلررى مررؤتمرات ونرردوات، ومناسرربات وحفررالت اجتماعيررة، رسررائ  الرردعم والتقرردير، وتدشررين مبرران  
رار للوصررروم إلرررى صرررانعي القررر هرررموفررري ذلرررة كانرررت اسفمرررلية لإلسررررائيليين وجماعرررات المرررفط المواليرررة ل

 .)1(اسمريكيين

بر  إن كر  ، يعتبر اللوبي اليهودي اسكثر تأثير في السياسة اسمريكية تجا  الصراع العربي ارسررائيلي
مرشرح لالنتخا رات يسرعى لكسررب رضرا هرذ  القرروة ودعمهرا فري االنتخا رات التشررريعية والرئاسرية، وغالبرا مررا 

كمرا دهرر دور هررذ  الجماعرات فري قررار غررزو  ،ح المردعوم مرن قبر  هررذا اللروبيتمير  الكفرة لصرالح المرّشرر
الهرردف  هررذا العررراق، فنائررب الرررئيس اسمريكرري نفسررم كرران مررديرا سكبررر شررركات الررنفط اسمريكيررة، وقررد كرران

  .اسوم للحرب

 الخلفية النظرية والفكرية المفسرة للسياسة الخارجية األمريكية:ثانيا: 
 مريكية:األالسياسة الخارجية تفسير  الواقعي/ الطرح 1

يرررت الواقعيررون أن الرردوم هرري الوحرردات اسساسررية المكونررة لعررالم العالقررات الدوليررة، هررذ  الرردوم كيانررات 
لترررأمين  قائهرررا وتعظررريم مصرررالحها القوميرررة، اعتمررردت الواقعيرررة علرررى مفررراهيم  ع  عقالنيرررة تتصررررف  شرررك  وا 

ة، المصررلحة، هرراجس اسمررن خاصررة لفهررم تعقيرردات السياسررة الدوليررة وتفسررير السررلوك الخررارجي للرردوم )القررو 
 الدولية(. السلوكياتأخالقية و والبقاء 

 ماتية في السياسة الخارجية األمريكية:غالمصلحة / البرا
ثابترا  إن المصلحة هي الهدف اسوم واسسمى في صرياغة القررار الخرارجي اسمريكري، حيرى يعرد مبردأً 

ة اسساسرية للسياسرات اسمريكيرة المعاصررة يمث  الفكرر البراغمراتي المرجعيرو من مبادئ السلوك الخارجي، 
على الصعيد الخارجي والعالقات الدولية، من خالم تفلف  هذا الفكر في العقيدة اسمريكية، أو ما يسرمى 

هذ  العقيدة ترتكز على المنفعة والنجاح والتفوق وحتى  ،والسياسة( الدين، االقتصاداس روحة اسمريكية )
 .(2) الهيمنة

مصررلحة فرري السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة التعامرر  الررواقعي والمصررلحة القوميررة فرري تعامرر  ومررا يؤكررد ال
اردارة اسمريكيرررة علرررى الصرررعيد الخرررارجي فأسرررال هرررذ  السياسرررات هررري المنفعرررة الماديرررة المباشررررة سرررواء 

عالميرة لدت صان  القرار اسمريكي هري ضرمان الهيمنرة والزيرادة ال ت و قصاسولوية الو اقتصاديا أو سياسيا، 
 .(3) اسمريكيةللواليات المتحدة 

                                                           
 (/10/5www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2006إبراهيم غرايبة، لسياسة الخارجية اسمريكية في الشرق اسوسط، في الموق  ارلكتروني ) -1 
 .22، ، 2111، جامعة  فداد، معهد العلوم السياسية، رسالة ماجستيرميثاق مناحي العيساوي،  البراغماتية في الفكر السياسي اسمريكي ، (2)
 .23المرج  السابق، ، (3)



 23صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

تحكمررران  اللترررانالفكريتررران اسبررررز   روحتررران)نهايرررة التررراري  وصررردام الحمرررارات( اس اأ روحتررر عتبررررت
 يمررر السياسرة اسمريكيرة المعاصررة فري نشرر الديمقرا يرة والليبراليرة، وهمرا مرن جهرة أخررت فكرر براغمراتي

مفررررايرة  ثقافررررةكرررر   شيررررادة اسمريكيررررة علررررى العررررالم، ولتهمررررير ليررررديولوجي اسنسررررب لالخطرررراب السياسرررري اس
 عدو في العالقات الخارجية للواليات المتحدة اسمريكية.الالاستمرار مرحلة  وبالتالي ضمان ،وتم يلها

 القوة في السياسة الخارجية األمريكية:
كرد الواقعيرة فري هرذا ؤ ت، و ةإن زيادة مصادر قروة الدولرة تعتبرر مرن أساسريات السياسرة الخارجيرة الناجحر

فعاليرررة فررري تحقيرررق الدولرررة  اسكثررررالصررردد أن القررروة العسررركرية هررري المصررردر اسهرررم مرررن هرررذ  المصرررادر و 
 سهدافها.

انتهجررت الواليررات المتحرردة أسررلوب اسررتخدام القرروة الصررلبة أو التهديررد فرري درر  الثنائيررة القطبيررة، حيررى 
 ت تنتسب بين المعسكرين الفربي والشرقي.كانت اسسلوب اسمث  لتجاوز اسزمات الدورية التي كان

في د  اسحادية القطبية وتفردها  الهيمنة لجأت الواليات المتحدة لمصادر قوتها الناعمة لتعزيز هذا و 
التفرررد والزعامررة العالميررة، وذلررة بتوديررف المعطيررات الثقافيررة والفكريررة المتعلقررة  أسررلوب الحيرراة اسمريكيررة، 

للتفيرر أهرم سربب  -ية القوة المستخدمة من  رف الواليات المتحدة اسمريكية في نمط -هذا التفييروكان 
وواقعية جعلت مفهوم القوة في الفكر االستراتيجي  نظريةفي نمطية النسق الدولي ودهور متفيرات جديدة 

 .(1) القوة ناسمريكي يتحوم من تمجيد القوة الصلبة إلى استخدام أنواع أخرت م
ديردة منافسرة للزعامرة اسمريكيرة علرى العرالم مثر  الصرعود الصريني اقتصراديا، وفي د  تصاعد قوت ج

لجرأت الواليرات المتحردة اسمريكيرة إلرى توديرف مفهروم جديرد للقروة يردمم ، واستعادة الدور الروسري سياسريا
أقر  نها مرن تحقيرق اسهرداف  أحسرن الطررق و رررروالرذي يمكّ  ،بين القوة الصلبة والناعمرة يعررف  رالقوة الذكيرة

 تكاليف.ال
وقررد اسررتخدمت الواليررات المتحرردة قوتهررا الذكيررة فرري مواجهررة تحررديات السياسررة الخارجيررة المعاصرررة، أو 

 2118 عد اسزمة المالية العالميرة اذ االقتصاد اسمريكي قتلة التحديات التي ال تحم   ا عا عسكريا كلن
حررد مررن انتشررار اسسررلحة النوويررة، وأزمررة ومواجهررة بررروز قرروت جديرردة علررى السرراحة الدوليررة، ومحاولررة ال م،

 .(2) من خالم القوة العسكريةمعها الطاقة وغيرها من التحديات التي يصعب التعام  
 واألخالق في السياسة الخارجية األمريكية: األمن 

 (،اسخرالق –تعتمد الواليات المتحدة في تسيير شرؤونها الدوليرة علرى مقاربرة ذات  ررفين همرا )اسمرن 
قتمي اسخالق مجموعة مرن المعرايير ترفعهرا الواليرات المتحردة فري تعامالتهرا الدوليرة مثر  الحررب حيى ت

                                                           
 .35، مرج  سابق. ، القوة الناعمةجوزيف ناي، (1)
 .15، ، 2116، جامعة  فداد، معهد العلوم السياسية، رسالة الدكتورا  رجية اسمريكية ، حيدر سامي عبد،   دور القوة الذكية في السياسة الخا(2)
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ومفررراهيم أخرررت صرراحبت الزعامررة اسمريكيرررة  الرر .. اررهرراب.العادلررة، الترردخ  ارنسرراني، الحرررب ضرررد 
 .(1)للعالم

سن الواليرات المتحردة،  لكن اسمن اسمريكي فوق ك  االعتبارات اسخالقية والشعارات التري تنرادي بهرا
حليفررررا ، و لكرررر  معطيررررات اسخررررالق ارنسررررانية اسوماسمررررن اسمريكرررري يجعرررر  الكيرررران الصررررهيوني المخترررررق 

 استراتيجيا للواليات المتحدة اسمريكية.
فري سروريا،  -ة واعي إنسرانيلردو  -االعتبرار اسمنري منر  الواليرات المتحردة اسمريكيرة مرن التردخ   نفس

وار ررررادات  رات االسررررتراتيجية فرررري المنطقررررة عرررردم الترررردخ  المباشررررر لوقررررف المجرررراز حيررررى تقتمرررري الحسررررا 
 مارسها أ راف متعددة المصالح في سوريا.تالجماعية ضد الشعب السوري والتي 

وال تسرررود اسخرررالق فررري السرررلوك السياسررري الخرررارجي اسمريكررري عنررردما يتعلرررق اسمرررر بتحقيرررق المصرررالح 
هرري الترري تحررافظ علررى صررياغة العررالم  - وحتررى وإن لررم تكررن أخالقيررة -ة اليررالمث فارسررتراتيجيةاسمريكيررة، 

أي أن تسمح  استخدام القوة  أنواعها وفري كر  االمتردادات الجفرافيرة التري تهردد  ،ية اسمريكية لمؤ وفق الر 
نمروذش ر  اسعرتنوع ثقافي أو حماري سنم سيلفى المشروع اسمريكي   أيّ  فضالمصالح اسمريكية، ور 

 ا ي الليبرالي  اعتبار  الطرح المثالي رعادة بناء الدوم الفاشلة.الديمقر 
 / الطرح الليبرالي وتفسير السياسة الخارجية األمريكية:1

تؤكررد النظريررة الليبراليررة تعرردد سررب  التعرراون الرردولي، فالرردوم ال تنشررف  فقررط  الصررراع والمنافسررة وزيررادة 
 ى السلم والعدالة.القوة ب  كذلة تحاوم بناء مجتم  عالمي مبني عل

ولسررون أبرررز المسرراهمين فرري نشررأة اسفكررار الليبراليررة وذلررة مررن خررالم  ويرردرويعتبررر الرررئيس اسمريكرري 
 :(2) فيهامبادئم اسربعة عشر والتي أهم ما جاء 

 إزالة الحواجز أمام حرية التجارة -أ
 تأسيس عصبة اسمم لتحقيق السالم الدولي -ب
 الكبيرة والصفيرةالتكام  واالستقالم السياسي للدوم  -ت

تتجلى ممامين الفكر الليبرالي في العديد من توجهات السياسة الخارجية اسمريكية سواء أثناء الحرب 
 :(3) القطبيةالباردة أو في إ ار النظام أحادي 

وحقرروق ارنسرراني  حريررةاعتمرراد مبرردأ السررالم الررديمقرا ي وذلررة بنشررر الديمقرا يررة واعتمرراد حجررة نشررر ال -
 كما حدث في أففانستان والعراق. ارنسانية،خ  العسكري بدعوت كذرائ  للتد

                                                           
 (.www.Islamonline.netأحمد البان،  السياسة اسمريكية في الشرق اسوسط  ، في الموق  ارلكتروني )(1)
 .251(، ، 1111بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، ترجمة هشام عبد اللم، )الفكر السياسي األمريكينورتون فريش، ريتشارد ستيفنز، (2)
 .53(، ، 2111، )القاهرة: دار الهدت للنشر والتوزي ، النظام الدولي نظريات وإشكالياتجهاد عودة، (3)
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صرريفة المسرراعدات الماليررة المشرررو ة للرردوم غيررر الديمقرا يررة،  علررىاعتمرراد الديبلوماسررية االقتصررادية  -
مصالحها، وال  حيى ربطت المساعدات  مشرو ية سياسية تساهم في صياغة نظام دولي جديد يحقق

 عالقة لم  أي سالم عالمي.
 / الطرح البنائي في تفسير السياسة الخارجية األمريكية:2

تتصرررف البنائيرررة بتركيزهرررا علرررى دور الهويرررة والثقافرررة فررري تشررركي  الفعررر  السياسررري للدولرررة، كمرررا يرررولي 
علرى أسرال  المصرالحير يأهمية كبيرة للطريقة التي يحقق بها الفاعلون مصالحهم، من خالم تس البناؤون 

 Alexander wentd وانترد حيرى يقروم ألكسرندر، راد أو الردوم ذات الصرلة بهراالهويات االجتماعية لألفر
 .(1) الهويات هي أسال المصالح 

كما يؤكد البنائيون على دور العوام  المعيارية والقيمية واالجتماعيرة فري تفسرير السياسرة الدوليرة، كمرا 
 يهتم هؤالء  الخصوصيات الثقافية والهوية والمصلحة.

لم منذ الحرب الباردة، حيرى كران  البنائية على السياسة الخارجية اسمريكية يجد تفسيراتطبيق اسفكار 
جرردت الواليررات المتحرردة مبررررا لررم مررن فرضررية لقررد و أسررال الصررراع بررين الواليررات المتحرردة ثقافيررا وقيميررا، و 

 .(2)حماية الهوية الو نية اسمريكية
ر انتصار وحاص  الثقافية في مقاربة العالقات الدولية،  عد نهاية الحرب الباردة، تزايد االهتمام  العوام

 اجررروهر  انعكاسررر كرررانفررري صرررراع اسرررتراتيجي  الواليرررات المتحررردة والمعسررركر الفربررري علرررى القطرررب الشررريوعي
الحقيقة بداية لنمطيرة نظرام دولري جديرد مبنري  غير أنم في، (3) والديمقرا يةالنتصار ثقافي للقيم الليبرالية 

 وحتى ثقافيا. ،ريكية عسكريا، اقتصادياسما على السيادة
ة الدفاع عرن القريم نوتصب التدخالت الخارجية للواليات المتحدة اسمريكية في العصر الحالي، في خا

ذلة من اسخطار واررهاب، وخطر انتشار أسلحة الدمار الشام ، وما إلى  فالفربية وحمايتها من التطر 
راتيجيون اسمريكيون في إيجادهرا فري كر  مررة، والنمراذش متعرددة مثر : التي يبدع االست والقيمية،المعيارية 

 .ية على العراق، أففانستانالحرب اسمريك
 / السياسة الخارجية األمريكية ضمن أطروحات المفكرين األمريكيين:1

 سنجر:يالسياسة الخارجية األمريكية ضمن أطروحات هنري ك/ 1.1
ق للواليررات المتحرردة اسمريكيررة، أشررهر مررن كتررب فرري السياسررة يعررد هنررري كسررنجر وزيررر الخارجيررة اسسررب

 الخارجية اسمريكية، حيى تعد مؤلفاتم اسشهر واسكثر دقة في وصف السلوك الخارجي اسمريكي.

                                                           
 www.cmiesi.moi، في الموق  ارلكتروني محمد شلبي،  دور الثقافة في هندسة العالقات الدولية ، من أوراق المركز العربي للدراسات ارستراتيجية، المفرب(1)

acmeis  
 المرج  السابق.(2)
barq-)نزار العزاوي،  الثقافة والقوة الناعمة  ، حروب اسفكار في السياسة الخارجية، مركز برق لأل حاث والدراسات، في الموق  ارلكتروني: (3)

rs.com/barq/. ا.س 21,32على الساعة  11/1/2112(، أ ل  عليم يوم 
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حروا  كتا رم  هر  تحتراش الواليرات المتحردة إلرى سياسرة خارجيرة؟ نحرو  سرنجر مرايمن أشهر أ روحات ك
م أن استمرار الهيمنة اسمريكية علرى النظرام الردولي أمرر يتعلرق  فعاليرة أكد في حيى  21دبلوماسية للقرن 

نروع المسرتقب ، وأن التحردي اسوم الرذي  ستحدد السلوك الخارجي لها وأن  ريقة تعاملها العالمية هي من
تواجهررم الواليررات المتحرردة هررو أن ترردرك تفوقهررا  شررر  أن ترردير سياسررتها الخارجيررة كمررا لررو أنهررا تعرريش فرري 

فرري تقاسررم أعبرراء  تجررد شررركاءً  كيسررنجرهررذا مررا يجعرر  الواليررات المتحرردة حسررب  ،م ملرريء  مراكررز القرروت عررال
 .(1) العالميةيادة ر ال

يؤكررد كسررنجر علررى فكرررة الشررراكة واالئررتالف لحرر  اسزمررات العالميررة حيررى يؤكررد علررى ضرررورة وضرر  
ة، وهرذا لرن يكرون إال بتجراوز تعريف جديد للمخا ر المشتركة وبالتالي الوصوم إلى إيجاد غايات مشترك

 .(2)الدوليةالخصومات وتصفية أثار الحرب الباردة، ويقصد بذلة إعادة دور روسيا وإشراكها في السياسة 
يعد كتاب هنري كسنجر اسخير  النظرام العرالمي: ترأمالت حروم  الئر  اسمرم ومسرار التراري  ،  رحرا 

بلم، حيى يطرح كسنجر فكرة عدم التطابق بين النظام سفكار جديدة تتعلق  صيرورة النظام الدولي ومستق
االقتصادي العالمي، حيى يسود التعاون والتبادم من حيى مظاهر التردفق الحرر للسرل  ورؤول اسمروام، 
وبرررين النظرررام السياسررري الررردولي حيرررى تتعرررار  المصرررالح الو نيرررة والقوميرررة للررردوم، فالنظرررام االقتصرررادي 

 .(3) الدولةقي النظام السياسي قائما على مبدأ العالمي أصبح معولما، في حين  
كما يؤكد ضرورة بناء نظام عالمي جديد ال يعتمد على قطب واحد، ومن هذا المنطلق يرت أن النظام 

يرادة، فري حرين يؤكرد أن روسريا ال ترزام ر العالمي الجديد ستتقاسم فيرم كر  مرن الواليرات المتحردة والصرين ال
 دخ  في حسا ات معادلة القيادة العالمية.رررررتّ ل عيدة من حيى معطيات القوة ل

نجر أن النظام العرالمي  القيرادة اسمريكيرة فري عصررنا الحرالي يعراني مرن كيس صفة عامة يؤكد هنري 
 ،(4) العرالمذلة كثرة االضطرا ات والحروب التي تنتشر في العديرد مرن منرا ق  على دلي والأزمة حقيقية، 

يمرر  علررى عرراتق اردارة اسمريكيررة إقامرررة كمررا العررالمي فكرررة تررروازن القرروت،  ويقترررح كبرردي  سزمررة النظررام
 سياسة توازن قوت من خالم إشراك الصين في قمايا السياسة العالمية.

من شأن دور أمريكي هادف أن يكون ضرروريا غيرر أن النظرام العرالمي  :  كيسنجرحيى يقوم هنري 
 .(5) متحركال يمكن إنجاز  من قب  بلد واحد 

ضرررورة التوجررم اسمريكرري فرري السررلوك الخررارجي نحررو مبررادئ  يكمررا يؤكررد كسررنجر علررى فكرررة سررا قة هرر
الدبلوماسرية الهادئررة، مشريدا  الدبلوماسررية اوسريوية وحرر  اسزمررات برين دوم آسرريا دون اللجروء إلررى الحلرروم 

 العسكرية.
                                                           

 .211(، ، 2112)لبنان: دار الكتاب العربي،  هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟،هنري كسنجر، (1)
 .322المرج  السابق، ، (2)
 .225(، ، 2113، ترجمة فاض  حكتر، )لبنان: دار الكتاب العربي، النظام العالمي: تأمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخهنري كسنجر، (3)
 .262السابق، ، المرج  (4)
 .363المرج  السابق، ، (5)
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 ناي: .جوزيف.. سالسياسة الخارجية األمريكية ضمن أطروحات  /1.1
اسمنيرة اسسربق كتا رم حروم  مفارقرة القروة  ر كتا ات جوزيف ناي مسراعد وزيرر الردفاع للشرؤون من أشه

اسمريكيرة ، الرذي حرراوم فيرم تشررخيص السياسرة الخارجيررة اسمريكيرة وذلررة  لعرادة صررياغة مفاهيمهرا حرروم 
علررى القرريم  بنىرررررر، اسولررى تا  ز بررين نرروعين مختلفررين مررن السياسررة الخارجيررة، حيررى مّيرر المصررلحة الو نيررة

وأولويتهرا مثر   ة اسمنيرة للواليرات المتحردة الموالثانية على المصالح، مؤكدا علرى المصرالح المتعلقرة  السر
للقرروة اسمريكيررة  ينهجرروم علررى الواليررات المتحرردة اسمريكيررة، ومنرر  بررروز مهتمررين فرري آسرريا معرراد شررنمنرر  

 .(1)ة ارضافة إلى ضمان سالمة حلفاء الواليات المتحدة اسمريكي
لكررررن يؤكررررد كررررذلة علررررى ضرررررورة إيجرررراد النرررروع اسوم مررررن السياسررررة الخارجيررررة المبنرررري علررررى المصررررالح 
ارنسررررانية، حيررررى يجررررب أن تمررررطل  الواليررررات المتحرررردة بتعزيررررز حقرررروق ارنسرررران، الديمقرا يررررة، التنميررررة 

ياسرررتنا االقتصرررادية، حيرررى يؤكرررد نررراي علرررى ذلرررة قرررائال:  إن المصرررالح ارنسرررانية هامرررة أيمرررا لحياتنرررا وس
 .(2)الخارجية 

يتطرررق نرراي أيمررا سولويررات السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة فرري عصررر العولمررة العررالمي، وإعررادة ترتيررب 
أخررذ ررررررررر أهررداف السياسررة الخارجيررة وفررق دور الشررر ي العررالمي الررذي تلعبررم الواليررات المتحرردة، مرر  ضرررورة 

 ها للقيام  اسدوار المنو ة بها.وكفايتررررررر  عين االعتبار مقومات القوة اسمريكية 
دور  علرى فكررة التعدديرة فري القمرايا ذات الطبيعرة التعاونيرة سن الواليرات المتحردة بيؤكد جوزيف ناي 

ر المصررررالح العالميررررة دون مسرررراعدة البلرررردان اسخرررررت، خاصررررة فرررري القمررررايا ياسمريكيررررة لررررن تسررررتطي  تسرررري
 .(3)تنميرررة، ... المشتركة ذات اس عاد العالمية مث : البي ة، ال

  مجموعة من اسفكرار  القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية كما حوت كتاب جوزيف ناي  
الهامة في إدارة السياسة الخارجية اسمريكيرة وفرق معطيرات القروة الناعمرة: حيرى يسرتعر  نراي مجموعرة 

مررن أهررم العالمررات التجاريررة  62%تحرردة حيررى تحرروي الواليررات الم ،مررن عناصررر القرروة الناعمررة اسمريكيررة
والبرررامم  فررالمالعالميررة فرري العررالم، وهرري أكثررر دولررة تسررتقطب المهرراجرين  ارضررافة إلررى كونهررا مصرردر اس

 .(4) التلفزيونية، وكلها عناصر جاذ ة للحياة ونمط المعيشة اسمريكية
يعررد أكثررر أهميررة، حيررى الحررظ إال أن إتقرران اسررتخدامها  ،دد مصررادر القرروة اسمريكيررة الناعمررةعررورغررم ت

السياسررة  يتراجعررا فرري االهتمررام اسمريكرري  اسررتثمار القرروة الناعمررة مرر  مرررور السررنين، وينصررح نرراي صررانع
لالسرتثمار فري رررررررررررر  حيرى اقتررحالخارجية اسمريكية بتحسين صرورة الواليرات المتحردة اسمريكيرة فري العرالم، 

                                                           
 .165، مرج  سابق، ، مفارقة القوة األمريكيةجوزيف ل ناي، (1)
 .231المرج  السابق، ، (2)
 .282المرج  السابق، ، (3)
 .135، مرج  سابق، ، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدوليةجوزيف ل ناي، (4)
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علررى االتصررام االسررتراتيجي مررن خررالم االتصرراالت اليوميررة والعالقررات  كيررزالتر  ررررررررررررر مصررادر القرروة الناعمررة
 .(1) والمؤتمراتالدائمة م  الشخصيات )المنح الدراسية والمبادالت اسكاديمية والتدريب 

  بريجنسكي: السياسة الخارجية األمريكية ضمن أطروحات زيجينيو /2.1
، مرررن أكثرررر منتقررردي السياسرررة  مريكررري اسسررربقبريجنسررركي مستشرررار اسمرررن القرررومي اس يعتبرررر زيجينيرررو

،  ، أو مررا يصررطلح عليررم أيمررا  حرررب الخلرريم الخارجيررة اسمريكيررة خاصررة فرري تور هررا فرري حرررب العررراق
حيى وجم نقدا واضحا للسياسرة الخارجيرة اسمريكيرة فري عهردي كر  مرن جرورش برول اسب وبير  كلينترون 

هرم مرن ضريعوا فرصرة الواليرات المتحردة اسمريكيرة  ةالثرعتقد أن هرؤالء الرؤسراء الثأ ، و االبن  بولوجورش 
سررترجاع للوضرر  أكررد علررى وجررود فرصررة ثانيررة ال المتشررائمة، رغررم نظرتررم (2)للهيمنررة المطلقررة علررى العررالم

 المكانة اسمريكية شر  أن ال تدخ  في أي حرب مباشرة م  إيران.
ثالثرة أ رافهرا هري الصرين وروسريا نظر بريجنسركي لحررب عالميرة  ،وإمعانا في تشاؤمم حوم المستقب 

الزعامررة  انسررتنتهي بنهايررة قرروتين كبيرررتين تزاحمررو مررن جهررة ومررن جهررة ثانيررة الواليررات المتحرردة اسمريكيررة، 
اسمريكيررة علرررى العرررالم، نهايرررة الحررررب سرررتكون إعرررالن عررن انفرررراد حقيقررري ومطلرررق للواليرررات المتحررردة علرررى 

 .(3)العالم
الزعامررة اسمريكيررة علررى العررالم لررن تكتمرر  وتبقررى مفتوحررة مررا لررم  إن  ئررآمررن بريجنسرركي  رراالفترا  القا

اسرتراتيجي المرتمم لسريطرتها العالميرة، حيرى يقروم  تعززها  السيطرة على أوراسيا التري  مثا رة الفررال الجيرو
 بريجنسكي:

ر فرري هرري القررارة اسكبررر فرري العررالم وهرري المحررو  الرئيسررية فأوراسرريا إن أوراسرريا هرري الجررائزة الجيوليتيكيررة 
تسرريطر القرروة الترري تررتحكم فرري أوراسرريا علررى اثنررين مررن منررا ق العررالم الررثالث اسكثررر و  الجيوبوليتيكررا مجررام
 .(4)  في مجام ارنتاجية االقتصادية أوراسياتقدما 

أمريكرا وأزمرة  ِاسرتراتيجية:رؤية    حوم السياسة الخارجية اسمريكية هو كتاب نسكيآخر مؤلفات بريج
  أكررد فيررم أن قرروة الواليررات المتحرردة اسمريكيررة مهمررة السررتقرار النظررام العررالمي، لكررن ذلررة  السررلطة العالميررة

. مؤكرردا أن انتهرراء دور أمريكررا فرري .يرررتبط  اسررتمرار التوافررق المجتمعرري داخرر  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة
وفق المصالح  إعادة التنظيم العالميو  يالعالم يمكن أن يتسبب في فر  عالمية الح  في نظر بريجنكس

 :(5) أ روحتيناسمريكية ويقترح لذلة 
 

                                                           
 .212المرج  السابق، ، (1)
 ، ترجمة عمر اسيوبي )لبنان: دار الكتاب العربي(.الفرصة الثانيةللتفصي  أكثر أنظر، زيجينيو بريجنسكي، (2)
سبتمبر  11(، يوم www.annabaa.org/arabic/strategicissue.comشبكة النبأ،  عصر بريجنسكي، الحرب الثالثة في اسفق ، في الموق  ارلكتروني )(3)

2112. 
 .31-25(، ، 2112، ترجمة أمام الشرقي، )اسردن: اسهلية للنشر وللتوزي ، رفعة الشطرنج الكبرى نكسي، زيجينيو بريج(4)
 .52(، ، 2111، ترجمة فاض  جكتر، )لبنان: دار الكتاب العربي، رؤية إستراتيجية: أمريكا وأزمة السلطة العالميةريجينيو بريجنكسي، (5)
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 د القوة ارمبرا ورية العالمية.عالواليات المتحدة لم ت -1
مررم برردرجات متفاوتررة الصررين يالمحتملررة يمكررن تجنبهررا مررن خررالم تشرركي  تحررالف دولرري  الفوضررى -2

 المية.تصبح الصين الشرية الرئيسي للواليات المتحدة في احتواء الفوضى الع وروسيا، وأن
محافظررة الواليررات المتحردة علررى تواجرردها العسركري فرري الشرررق اسوسررط و كمرا يتطلررب تحقيررق االسرتقرار 

 أي وسيلة، سن انسحاب القوات اسمريكية من العالم ارسالمي سيؤدي إلى حروب جديردة مثر  )إسررائي  
المثلررى  االسررتراتيجيةفرري اسخيررر  بريجنسرركييقرردم و  ضررد إيررران، والسررعودية ضررد إيررران، ومصررر ضررد ليبيررا(

 المتحدة على دورها اسساسي في النظام العالمي من خالم: لمحافظة الواليات
 إثارة الفوضى والحرب في المنطقة واالعتماد على قوة الصحوة الديمقرا ية العالمية.  -
إعرررالن الحررررب علرررى اررهررراب وتحويررر  العررربء علرررى روسررريا والصرررين ورسرررم دور أساسررري لهمرررا فررري   -

 الشرق اسوسط(.المنطقة )
 زيادة الوجود العسكري اسمريكي في الشرق اسوسط. -

 خاتمة:
ي مقارنرة مر  لرم يمرض علرى نشرأتها سروت قررنين مرن الزمران وهر تعتبر الواليات المتحدة بلدًا اسرتثنائيًا.

ت حديثرة النشرأة، كمرا ال تعتبرر الواليرا -التي تعرود نشرأتها إلرى أالف السرنين دولرة -الدوم الكبرت اسخرت 
المتحدة هي من أنشأ قيم الحرية والديمقرا ية وحتى الليبرالية، لكنها تعتبر اليوم الحرامي اسوم لهرذ  القريم 
واسنمروذش الرذي تاحترذت  رم دوم العرالم فري تطبيرق الديمقرا يرة والحريرات، وتعتبرر الواليرات المتحردة فريردة 

وزير الخارجية الفرنسري السرابق عليها أيما في عظمة قوتها وضخامتها اقتصاديا وعسكريا، حيى يطلق 
 ."ر القوة المفر ةوصف هوبير فيدرين 

التوسرر  اسمريكرري و جروهر السياسررة الخارجيررة اسمريكيرة هررو تحقيررق المصرلحة القوميررة العليررا للربالد، إن 
سرربتمبر، وإنمررا هررو مرافررق لمسرريرة  11ارمبرا رروري لرريس وليررد تررداعيات انتهرراء الحرررب البرراردة أو أحررداث 

نموذش اسمريكي، لكن هذا التوجم اكتسب أ عاًدا أكثر من مكونات اس يريكا تاريخًيا؛ فالقوة مكون أساسأم
خطررورة منررذ وقرروع هررذ  اسحررداث، الترري مثلررت فرصررة ذهبيررة لتطبيررق أفكررار المحررافظين الجرردد الداعيررة إلررى 

 استخدام ك  عناصر القوة المتاحة لفر  الهيمنة اسمريكية على العالم. 

  -الدولي يعرفها النظام التي التحوالت وعبر الزمن مرور م - ةاسمريكي الخارجية السياسة دلت لقد
 نوعيتها:و  أهدافها حوم  اختالف تتميز

 .الشؤون الدولية في التدخ  مؤيدي وبين االنعزالية دعاة بين فاسوم -
 القيام الفريدة وة اسمريكيةالق تخوم والذي الفردي للعم  تفليبم في االنخرا  هذا  بيعة مس والثاني -

 .التعاون والتشاور مبدأ على يقوم الذي الجماعي العم  تفمي  أو  م
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 أو ترام  شرك  تفليرب الواقعيرة إمرا تقتمري التري اسمريكيرة الو نيرة  المصرلحة ذلرة ك  عالقة وثالثا -
 .اسخالقية لالعتبارات اسهمية إعطاء ضرورة

 انفتراح المجرام ايتيحهر التري والعوامر  العناصرر مرن لعديردا تفاعر  عبرر يمرر السياسرة هرذ  صرن  إن
 فري تفسرير  يجرد فاع  والرذي ك  لتأثير النسبية اسوزان اختالف من الرغم على الدائم، السياسي والنقال
 الحررب نهايرة  عرد عمومرا السياسرة اسمريكيرة تميرزتلقرد و  والتوجهرات، والمصرالح االنتمراءات اخرتالف

 اردارة وصروم ومر  كلينترون  فتررة فري رئيسري وذلرة كمحردد االقتصرادية العوامر  أهميرة بزيرادة البراردة
 فري خاصرة القررار صناع أجندة على مهما موقعا لتحت  اسولويات اسمنية عادت الرئاسة إلى الجمهورية

 خدمرة در  النهائي والهدف الجديد، القرن  بداية م  الدولية الساحة عرفتها واسحداث التي التطورات د 
 .نفوذها وتوسي  اسمريكية والسيطرة الزعامة إ قاء إلى يفمي  ما اسمريكية المصالح

 ويتمحور الهدف اسسمى للسياسة الخارجية اسمريكية حوم النقا  التالية:

 للسيطرة على المنا ق الحيوية. استعمام القوة العسكرية -
تسرهيالت العسركرية  فرر  المسراهمة فري علرى القواعرد وال اليات المتحدة اسمريكيرةالو  يبقأهمية أن تا  -

 ة.عاديأي قوة إقليمية مالقماء على 
 بنرراء نظررام عررالمي جديررد يقرروم علررى القيررادة اسمريكيررة لررم، ويهرردف إلررى ردع الررنظم المارقررة الخطيرررة. -

 الممي قدما في مشروع الدرع الصاروخي حتى تكتم  السيطرة اسمريكية على الفماء الخارجي.
علرررى شرررتى التهديررردات  صرررورة حاسرررمة وبفرررر  تحقيرررق  يرررات المتحررردة اسمريكيرررةالالو  ضررررورة تفلرررب -

 االنتصار على القوت المعادية.
 القوة العسكرية اسمريكية على القوت العالمية اسخرت. تفّوق أهمية  -

م، بنراء علرى هرذ  الرؤيرة فرلن لمستقب  السياسة الخارجية اسمريكية مرهون  استمرار هيمنتها علرى العرا
اشررنطن علررى فررر  إرادتهررا علررى الشررأن العررالمي تظرر  مقيرردة  مجموعررة مررن االعتبررارات والتوازنررات قرردرة و 
كمررا تجعرر  اسررتمرار مسررتوت وحجررم  ،مررن المسررتحي  تجاوزهررا أو تجعرر  لنفوذهررا حرردودًا مررن الصررعبالترري 

 .سيطرتها الحالية في المستقب  أمرًا مشكوكًا في حدوثم

 سيظ  يتحكم بها مبدآن أساسيان هما: ية اسمريكيةالسياسة الخارجومهما اختلف مستقب    

 تعرددتو  مصرالحها يخردم مرا وفرق ،ةبراغماتير مبرادئ علرى اسمريكيرة الخارجيرة السياسرة تعتمرد -
 .أهدافها يخدم ما وفق وسائلها

 التفيراتو  ارقليمية التحوالت تأثيرات وفق تحولية  بيعة ذات اسمريكية الخارجية السياسة تعتبر -
 .الموضوعية من أكثر الذاتية العوام  فيها تتحكمالدولي، و  مالنظا في
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 قائمة المراجع:
 الكتب: -
 (.2111، )القاهرة: دار الهدت للنشر والتوزي ، النظام الدولي نظريات وإشكالياتجهاد عودة،  -1
 (.2113بيكان، )الريا : مكتبة الع 1، ترجمة محمد توفيق البيجرمي،  مفارقة القوة األمريكيةجوزيف ناي،  -2
، السياسة الخارجية األمريكية، اتجاهاتها وتطبيقاتها من الحرب العالمية الثانية إلى النظام الدولي الجديدحسين الشريف،  -3

 (.1113)القاهرة، مطا   الهيمنة المصرية العامة للكتاب، 
مة فاض  جكتر، )لبنان: دار الكتاب العربي، ، ترجرؤية استراتيجية: أمريكا وأزمة السلطة العالميةريجينيو بريجنكسي،  -3

2111.) 
 ، ترجمة عمر اسيوبي )لبنان: دار الكتاب العربي(.الفرصة الثانيةزيجينيو بريجنسكي،  -5
 (.2112، ترجمة أمام الشرقي، )اسردن: اسهلية للنشر وللتوزي ، رفعة الشطرنج الكبرى زيجينيو بريجنكسي،  -6
 (.2115، )الريا ، دار اسلوكة، الدين في السياسة الخارجية األمريكية، دور عبد الرحمن وافي -2
 (.2112، )مصر: دار اسمين للطباعة والنشر، 2،  12و 11تطور السياسة الدولية في القرن محمد السيد سليم،  -8
ؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، ترجمة هشام عبد اللم، )بيروت: المالفكر السياسي األمريكينورتون فريش، ريتشارد ستيفنز،  -1

1111.) 
، ترجمة فاض  حكتر، )لبنان: دار الكتاب العربي، النظام العالمي: تأمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخهنري كيسنجر،  -11

2113 ، ،)225. 
 (.2112)لبنان: دار الكتاب العربي،  هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟،هنري كيسنجر،  -11
 (.2111اسردن: دار أسامة للنشر، ، )السياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسيةياسين العيثاوي،  -12

 المقاالت: -
 .2115، 1211أشواق عبال، السياسة الخارجية، الحوار المتمرن، العدد،  -1
، مجلة السياسة الدوليةمريكية ، نانسي مصطفى خلي ،  الرئاسة كمؤسسة لصن  القرار السياسي في السياسة الخارجية اس -2
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 ملخص
ق اسوسرط فالشرر  تركز الدراسة على ار رار النظرري للسياسرة الخارجيرة اسمريكيرة فري الشررق اسوسرط،

حيرى تعمر  السياسرة اسمريكيرة  صرفة عامرة  فعر  ، دائمًا مح  تركيز استراتيجي رئيسي للواليات المتحردة
ثوابررت وأ ررر تحركهررا فرري اتجررا  تلبيررة مصررالحها القوميررة، وفيمررا يتعلررق  الشرررق اسوسررط تنطلررق مررن عرردة 

 ، فروق كر  االعتبرارات اسخررت أسس للوصوم إلى أهدافها ومن أهمها سياسة المصلحة القومية التي ترأتي 
المفراهيم والمصرطلحات، والمحرور الثراني:  فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسية: المحور اسوم،

أهداف السياسة الخارجية اسمريكية في الشرق اسوسط، والمحور الثالى: السياسة الخارجية اسمريكية فري 
 الشرق اسوسط.   

اسررة الخارجيررة، السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة، الشرررق اسوسررط، الواليررات المتحرردة السيالكلمااات الدالااة: 
اسمريكية، الحرب الباردة وما  عرد الحررب البراردة، جرورش دبليرو برول، بير  كلينترون،  راراك أوبامرا، دونالرد 

 ترامب. 
 

The Theoretical Framework of US Foreign Policy in the Middle East 

 Abstract: 

The study focuses on the theoretical framework of American foreign policy in the Middle 

East. The Middle East is always a major strategic focus of the United States, Where the US 

policy in general works by constants and frameworks to move in the direction of meeting 

their national interests, and with regard to the Middle East is based on several foundations to 

reach its objectives, the most important policy of national interest that comes above all other 

considerations. The study was divided into three main areas: the first axis, concepts and 

terminology, and the second axis: the objectives of American foreign policy in the Middle 

East, and the third axis: the American foreign policy in the Middle East. 

Keywords: Foreign Policy, US Foreign Policy, Middle East, United States of America, Cold 

War and Post Cold War, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump. 
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 مقدمة 
تأسست السياسة الخارجية اسمريكية على تجراذب الجردم برين المصرالح واسخرالق أو برين البراغماتيرة  

 واسيديولوجية، وهي العناصر نفسها التي عملت بها حتى  عد الحرب الباردة.  
فتررة  لم تهتم السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة  منطقرة الشررق اسوسرط فري بدايرة تمثيلهرا الدبلوماسري خرالم

حيى اتسرمت  عردم المبراالة لألحرداث الجاريرة فيهرا  1833الحكم العثماني في اسستانة ثم في مصر عام 
والترررردد فررري اتخررراذ مواقرررف ذات شرررأن كبيرررر علرررى اعتبرررار أن المنطقرررة ال تعنيهرررا كونهرررا تخمررر  للسررريطرة 

العالمي الذي أعطرى  وهو الحدث 1861العثمانية، واستمرت هذ  السياسة حتى افتتاح قناة السويس عام 
 المنطقة أهمية استراتيجية على مستوت الموازين السياسية واالقتصادية. 

وبليحراء مرن جرورش لويرد رئريس وزراء بريطانيرا، وافرق  1113وم  اندالع الحرب العالميرة اسولرى عرام 
هرا اسوم فري الرئيس اسمريكي ودرو ويلسون على مساندة المنظمة الصهيونية العالمية التي عقدت مؤتمر 

برعاية تيودور هيرتزم، ولم تكن هرذ  المسراندة تمثر  السياسرة الرسرمية  1812مدينة  ازم السويسرية عام 
اسمريكيررة  قرردر مررا كانررت موقفررًا شخصرريًا مررن ويلسررون، لكررن مرر  ترروالي المسرراعي الصررهيونية مرر  اردارات 

 اسهداف الصهيونية حيى أعلنرت اسمريكية نجحت  عض الشخصيات اليهودية في إقناع البيت اسبيض 
 . 1112تأييدها لوعد بلفور البريطاني الصادر عام  1122اردارة اسمريكية في عام 

لررم تعررط الواليررات المتحرردة اسهميررة االسررتراتيجية لمنطقررة الشرررق اسوسررط إال  عررد أن شرراركت هرري فرري 
،  1135-1131الميرررة الثانيرررة الحررررب العالميرررة اسولرررى، ثرررم تبلرررور لرررديها موقرررف جديرررد خرررالم الحررررب الع

 الرغم من عزلتها تنفيذًا لمبدأ مونرو، وقد انحصرت العالقات اسمريكية م  دوم المنطقة وباسخص منها 
العربيرة فري إرسرام البعثرات التبشريرية والقيرام بربعض المسراهمات ارنسرانية، غيرر أن الحردث اسكبرر الررذي 

سررتراتيجية فرري الشرررق اسوسررط، وفرري العالقررات العربيررة مرر  ترررك آثررارًا عميقررة فرري اسوضرراع السياسررية واال
الفرب والواليات المتحدة على وجم التحديد هو االعتراف اسمريكي قيرام بدولرة إسررائي  فري فلسرطين مرايو 

 في عهد الرئيس ترومان.  1138عام 
اسمريكرري ونتيجررة لررذلة فقررد حظيررت منطقررة الشرررق اسوسررط  أهميررة كبيرررة لرردت صرران  القرررار السياسرري 

أثناء مرحلة الحرب الباردة إذ تبلورت فيها مجموعة مصرالح، منهرا: احترواء النفروذ السروفيتي فري المنطقرة، 
واسررتمرار ترردفق الررنفط العربرري  أسررعار معقولررة وتفمرريلية، ودعررم المواقررف السياسررية ارسرررائيلية، والحفرراظ 

 على اسسواق التجارية في المنطقة. 
دة ومررا سرراد العالقررات الدوليررة مررن دررروف ومررداخالت دوليررة وتفكررة االتحرراد وبعررد انتهرراء الحرررب البررار 

السرروفيتي، دهررر مصررطلح النظررام العررالمي الجديررد، فأصرربحت الواليررات المتحرردة اسمريكيررة القرروة العظمررى 
الوحيرردة فرري العررالم، حيررى لررم يعررد أمامهررا منررافس دولرري أو تحالفررات معاديررة ذات شررأن لررذا اسررتمرت فرري 
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ة للسيطرة على الشرق اسوسط عبر وسائ  وأدوات كان أبرزهرا: التردخ  العسركري المباشرر جهودها الداعي
ارسررائيلي،  -وفر  الحلروم السرلمية غيرر المتوازنرة علرى الردوم العربيرة المعنيرة  قمرية الصرراع العربري 

سررالمية، فمرراًل عررن تأثيرهررا غيررر المباشررر فرري صررياغة القرررارات الصررادرة عررن مررؤتمرات القمررة العربيررة ار
وذلرررة  فيرررة إيجررراد قناعرررات لمصرررلحة توجهاتهرررا االسرررتراتيجية فررري مجتمعرررات دوم المنطقرررة، ونشرررر قيمهرررا 
الليبرالية التي تستند إلى الديمقرا ية السياسرية والتعدديرة الحزبيرة والبرلمانيرة ونشرر الحريرة، واحتررام حقروق 

 ارنسان، واقتصاد السوق. 
لسياسررتها فرري الشررق اسوسررط فرري مرحلررة مررا  عررد الحرررب البرراردة غيرر أنهررا كانررت تواجررم تحررديات كثيرررة 

وعلررى جبهررات متعررددة داخرر  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة وخارجهررا، برررزت فيهررا أجنرردة جديرردة، تمثلررت فرري 
حصوم توازنرات جديردة أدت إلرى دهرور إيرران كقروة إقليميرة صراعدة فري المنطقرة، وبعرض القروت الو نيرة 

حمال، وما ترا  الواليات  –اللم اللبناني، وحركة المقاومة ارسالمية في فلسطين والمحلية الفاعلة كحزب 
المتحررردة اسمريكيرررة بوجرررود دور لهرررذ  القررروت فررري مشررركلة اررهررراب وسرررعي إيرررران المرررتالك أسرررلحة الررردمار 

اق، الشام ، والتمرد العراقري الممراد للهيمنرة اسمريكيرة علرى الشررق اسوسرط، ثرم االحرتالم اسمريكري للعرر 
وحردوث عرردد مرن التررداعيات جررراء ذلرة االحررتالم، كران مررن أبرزهررا المشركلة الكرديررة التري أفرررزت حصرروم 

 تهديدات تركية القتحام شمام العراق  حجة مالحقة عناصر حزب العمام الكردستاني وغيرها. 
ة الشرررق لررذلة أحسررت الواليررات المتحرردة أن االعتمرراد علررى تنفيررذ برنامجهررا اسمنرري والسياسرري فرري منطقرر

اسوسط والذي يشم  مجموعة من اسولويات المرورية لالرتبرا  اسمريكري فري المنطقرة لرم يعرد كافيرًا فري 
إحداث التفيير المطلوب  المنطقة، فهي ال ترغب في محاربة التهديدات التي تواجهها فقط، ولكرن رغبتهرا 

تهديردات، فكران عليهرا أن تترا   الركرائز تشم  أيمًا تفييرر الرديناميكيات ارقليميرة التري ترأتي  مثر  هرذ  ال
 .ارضافية في سياستها المتعلقة في دوم الشرق اسوسط

 إشكالية الدراسة
تنبررر  إشررركالية الدراسرررة مرررن اتجرررا  السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة للهيمنرررة والتركيرررز علرررى منطقرررة الشررررق 

ن منطقررة الشرررق اسوسررط لررم تعررد إال أ اسوسررط وهرري منطقررة تتمترر   أهميررة جيواسررتراتيجية وجيواقتصررادية،
مستقرة للمصالح اسمريكية؛ فقد اندلعت ثورات الربي  العربي التي أفمت لتحوالت في التوازنرات المسرتقرة 
 المنطقة  صورة أزعجت اردارة اسمريكية وأفقدتها حلفائها في المنطقة، كما أن وتيرة التطورات واسحداث 

ع  اسمريكي الذي اتسم  قدر كبير من البطء واالنتقائية وتراج  الدور في المنطقة سريعة وتتجاوز ردة الف
 والفعالية لصالح تنامي الدور الصيني الذي أضحى يشك  تهديدًا للمصالح اسمريكية. 

 أهمية الدراسة
 تنب  أهمية الدراسة، كما يلي: 

   اتجا  السياسة الخارجية اسمريكية إلى التركيز على منطقة الشرق اسوسط. -
 .إضافة علمية للدراسات في مجام العالقات الدولية -
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 وسيتم تقسيم هذ  الدراسة إلى عدة محاور، كما يلي: 
 اوال: المفاهيم والمصطلحات.  

 مفهوم السياسة الخارجية. -1
 والسياسرة الدوليرة العالقرات أدبيرات ذلرة فري  مرا االجتماعيرة العلروم مسرتوت  علرى المعرروف مرن

 الناحيرة مرن يعطري مرا المشرتركة، خصائصرم ثنايرا مرن يكرون  معرين لمفهروم ريرفتع إعطاء أن الخارجية،
 التعاريف واختالف بتعدد نصطدم الواق  في أننا إال الظاهرة، حدود لرصد ومعرفياً  منهجياً  إ اراً  النظرية

 ةللسياسرالنسربة   الحرام هرو كمرا الواحردة، الظراهرة حروم الفكريرة مرجعيراتهم واخرتالف المفكررين  راختالف
 .تعقيدها مدت يعكس الذي اسمر الخارجية،

ولررم يتفررق البرراحثون والمهتمررون فرري العلرروم السياسررية والعالقررات الدوليررة علررى تعريررف واحررد لمصررطلح 
السياسة الخارجية، فيرت حامد ربير  أنهرا  جمير  صرور النشرا  الخرارجي حترى ولرو لرم تصردر عرن الدولرة 

اري أو التعبيررات الذاتيرة كصرور فرديرة للحركرة الخارجيرة كحقيقة نظامية، إن نشا  الجماعة كوجرود حمر
 . 1تنطوي وتندرش تحت هذا الباب الواس  الذي نطلق عليم اسم السياسة الخارجية 

 .2ويقوم مازن الرمماني أنها  السلوك السياسي الخارجي الهادف والمؤثر لصان  القرار 
خارجيررة يمثرر  نقطررة البرردء فرري التحليرر ، فهرر  ويرررت بهجررت قرنرري أن التحديررد الرردقيق لماهيررة السياسررة ال

، إضررافة إلررى أن مررا 3تعنرري هررذ  اسخيرررة أهرردافًا عامررة، أم أفعررااًل محررددة أم هرري قرررارات واختيررارات صررعبة
يميز السياسة الخارجية هو تعدد محدداتها والجهات التي تصن  قراراتها وترسم توجهاتها، وأكثر مرن ذلرة 

 ا هو التفير المستمر.  فهي توجم نحو بي ة الثابت فيه
، حيرى ياخررش المفهروم عرن  عرد  التجريردي James Rosenauوالتعريف الذي يقدمرم جريمس روزنرو 

نسررربيًا ويقرررارب الواقررر  الملمرررول والبعرررد العملررري للظررراهرة فيقررروم إن:  السياسرررة الخارجيرررة تعنررري التصررررفات 
ظررة علررى الجوانررب المرغوبررة فرري البي ررة السررلطوية الترري تتخررذها الحكومررات أو تلتررزم  اتخاذهررا، إمررا للمحاف

 .4الدولية أو لتفيير الجوانب غير المرغوبة فيها 
وفررري مسرررتوت آخرررر تاعررررف السياسرررة الخارجيرررة  شرررك  عرررام علرررى أنهرررا سرررلوكية الدولرررة تجرررا  محيطهرررا 

موجهررة نحررو دولررة أخرررت أو نحررو  –الترري قررد تأخررذ أشرركااًل مختلفررة  –الخررارجي، وقررد تكررون هررذ  السررلوكية 

                                                           
 . 2، ، 1118رجية، مكتبة النهمة المصرية، القاهرة، محمد السيد سليم، تحلي  السياسة الخا1
 . 8المرج  السابق، ، 2
نية، القاهرة، بهجت قرني وعلي الدين هالم، السياسات الخارجية للدوم العربية، ترجمة: جابر سعيد عو ، مركز البحوث والدراسات السياسية، الطبعة الثا3

2112 ، ،21 . 
4Rosenau, James N. Comparing Foreign Policies : Why, What, How, in: James Rosenau, Comparing Foreign Policies: 
Theories, Finding, Methods. New York, SAGE Publications, 1974, p.6.  
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ت فررري المحررريط الخرررارجي مرررن عيرررر الررردوم كالمنظمرررات الدوليرررة وحركرررات التحررررر، أو نحرررو قمرررية وحررردا
 .    1معينة

وعرفها أمين المشاقبة  أنها  تنظيم نشا  الدولة في عالقاتها م  غيرهرا مرن الردوم ، أو  أنهرا  السرلوك 
الخررارجي والهررادف نحررو  السياسرري الخررارجي ، أو  معنررى  رد الفعرر  المتخررذ مررن قبرر  دولررة مررا مقابرر  العررالم

 . 2تحقيق غر  ما في وقت ما 
، تعريررررف روي 3وقرررد تنررراوم عبرررد المجيرررد العررررزام فررري كتا رررم عمليرررة صررررن  السياسرررة الخارجيرررة اسردنيرررة

للسياسررة الخارجيررة سي دولررة  أنهررا  ميرردان أفعالهررا تجررا  دوم أخرررت، وهرري  Roy Macridisمكريرردل 
 . 4لة  الطرق السلمية أو  أي  ريقة أخرت دون اللجوء للحرب برنامم يعد لتحقيق أفم  موق  ممكن للدو 

فقرام  أنهرا:  تلرة السرلوكيات الرسرمية التري  المصرطلح Charles Hermanوتنراوم شرارلز هيرمران 
يقررروم بهرررا صرررانعو القررررار الرسرررميون فررري الحكومرررة أو مرررن يمرررثلهم، التررري يقصررردون بهرررا الترررأثير فررري سرررلوك 

 . 5الوحدات الدولية الخارجية 
مرا تناولرم فيررنس وسرنايدر حيرى أنهمرا  6وتطرق محمد السيد سرليم فري كتا رم تحلير  السياسرة الخارجيرة

يربطان السياسرة الخارجيرة  قواعرد العمر  فيقروالن عنهرا:  مرنهم للعمر  أو مجموعرة القواعرد أو كالهمرا، ترم 
 حدوثها في المستقب  . اختيار  للتعام  م  مشكلة أو واقعة معينة فعاًل أو تحدث حاليًا، أو يتوق  

ومررن خررالم التعريفررات الررواردة آنفررًا عررن مصررطلح السياسررة الخارجيررة، فلنررم يمكررن لنررا أن نخلررص إلررى 
تعريرف يتمثرر  فرري كونهررا:  هري النشررا  أو مجموعررة اسنشررطة والبررامم والسررلوكيات الترري يصرروغها صررناع 

داف عامرررة للدولرررة فررري المحررريط القررررار السياسررري فررري الوحررردات المسرررؤولة داخررر  الدولرررة بهررردف تحقيرررق أهررر
الخررارجي ، ويمكررن تعريفهررا إجرائيررًا علررى أنهررا: كرر  تجميعرري لمجموعررة التوجهررات واسهررداف والمخططررات 

 وااللتزامات التي تحركها وسائ  لتمويلها وتحويلها إلى سلوك فع  خارجي.     
 مفهوم السياسة الخارجية األمريكية.  -1

غيرهرا  عرن يميزها  ما اسمريكية المتحدة الواليات حجم في لدولة الخارجية السياسة مفهوم تحديد يمث 
 التفيررات إلرى راجر  وهرذا الصرعوبة، غايرة فري أمراً  العالمية الساحة في وتأثير فاعلية من العالم دوم من

 وتعاملهرا مر  ، سرواء فري نظرتهرا1283عرام  المتحردة المملكرة عرن اسرتقاللها منرذ عرفتهرا التري المسرتمرة

                                                           
 ناصيف يوسف حتي، النظرية في العالقات الدولية، دار الكتاب العربي، الطبعة اسولى، بيروت، 1185، ، 152. 1

 أمين المشاقبة، التربية الو نية في اسردن، دار ومكتبة الحامد للنشر، عمان، 2116، ، 351. 2
 عبد المجيد العزام، عملية صن  السياسة الخارجية اسردنية، وزارة الثقافة، عمان، 1118، ، 1. 3

4Macridis, Roy. C. How Foreign Policy is Made: Foreign Policy in World Politics. Roy C. Macridis, Princeton,  Prentic –
Hall, N.J, 1958, p.12.  
5Herman, Charles. Policy Classification, in, The Analysis of International Politics, edite: James Rosenau, Free Press, New 
York, 1972, p.13.  
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 السياسرية اللعبرة مسرتوت  علرى وحجرم تأثيرهرا الردولي القروت  سرلم فري مكانتهرا حيرى من أو لدوليا المحيط
 .الدولية

ومن أج  الوصوم إلى تحديد تصور مفهرومي شرام  عرن السياسرة اسمريكيرة، ال برد مرن تتبر  التطرور 
ة االسرررتعمار التررراريخي لهرررذ  السياسرررة منرررذ االسرررتقالم، ففررري البدايرررة كانرررت الواليرررات المتحررردة تحرررت سررريطر 

البريطررررراني الرررررذي كررررران متمركرررررزًا علرررررى السرررررواح  الجنوبيرررررة الشررررررقية سمريكرررررا الشرررررمالية، وبسررررربب الطرررررا   
 قيادة  1225االستبدادي لملوك انجلترا في تلة المستعمرات ثارت هذ  اسخيرة على التاش البريطاني عام 

هرذا السرياق يررت  عرض البراحثين أن ، وفي 1جورش واشنطن وفي العام نفسم أعلنت المستعمرات استقاللها
إعرالن االسرتقالم يردم علرى تبلررور فلسرفة العقرد االجتمراعي والليبراليرة السياسررية فري هرذ  المرحلرة المتقدمررة 

 من عمر أمريكا. 
 عرررد ثمررراني سرررنوات مرررن إعرررالن االسرررتقالم وبفمررر  مسررراعدة فرنسرررا وإسررربانيا وهولنررردا هازمرررت القررروات 

اعترفرت بريطانيرا  موجبهرا  اسرتقالم المسرتعمرات  1283بين الطررفين عرام  البريطانية، وتم توقي  معاهدة
تم إصدار الدستور اسمريكي كما  1281اسمريكية الشمالية، وفي مؤتمر فيالدلفيا الدستوري المنعقد عام 

 .    2تم  عدها انتخاب جورش واشنطن كأوم رئيس للواليات المتحدة اسمريكية
صررار مررن الررالزم أن يكررون لهررذا الكيرران الجديررد نظرتررم الخاصررة إلررى قمررايا   عررد اسررتقالم هررذ  اسخيرررة

البي ة الخارجية، وما الذي يمثلم المحيط الدولي  النسبة لم خاصة  عد االعتراف الدولي المشرك  مرن قبر  
القرروت الكبرررت آنررذاك، ولررذلة تشرركلت مراحرر  تطررور السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة علررى أسررال تعاملهررا مرر  

 والقمايا الخارجية.  اسمم
 مفهوم السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط. -2

عرف اليا اني اسص  اسمريكري الجنسرية فرانسريس فوكويامرا، السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة فري الشررق 
اسوسررط  أنهررا:  النشررا  الررذي يمارسررم صرران  القرررار فرري اردارة اسمريكيررة علررى المسررتوت الخررارجي تجررا  

قة الشرق اسوسط والمتمث   الردعوة لنشرر قريم الديمقرا يرة وثقافرة حقروق ارنسران، يوازيرم توجرم فكرري منط
 . 3يركز على دور الثقافة في خلق الرفا  االقتصادي وتعزيز المصالح اسمريكية في المنطقة والعالم 

، إذ اتسررمت السياسرررة وقررد برردأت االسرررتراتيجية اسمريكيررة تهرررتم  الشرررق اسوسرررط مرر  تزايرررد أهميررة الرررنفط
اسمريكيررة  عرردة سررمات، كرران الررردور اسهررم فيهررا يررأتي مررن خرررالم السياسررات الترري يتبعهررا الرؤسرراء خرررالم 
سررنوات حكمهررم فرري البيررت اسبرريض، حيررى برررزت عرردة محطررات فرري هررذ  السياسررات يمكررن الوقرروف علررى 

لعسركرية ضرد أيرة دولرة تسرتهدف أبرزها: مثاًل مصطلح حافة الهاوية، الذي يعني التهديد  اسرتخدام القروة ا
الرردوم الصررديقة والحليفررة للواليررات المتحرردة اسمريكيررة، إذ خرروم مبرردأ الرررئيس اسمريكرري أيزنهرراور اسررتخدام 

                                                           
 . 52، ، 2112هرة، محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاس  عشر والعشرين، دار اسمين للطباعة والنشر والتوزي ، الطبعة اسولى، القا1
 المرج  السابق، نفس الصفحة. 2
 . 16، ، 1112وت، فرانسيس فوكوياما، نهاية التاري ، ترجمة: حسن الشي ، دار العلوم العربية، بير  3
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القوات المسلحة في رد أي عدوان صادر من منظومة الدوم الشيوعية ضد أية دولة فري الشررق اسوسرط. 
ت  مرحلة الحرب الباردة مجموعة من المصرالح اسمريكيرة كما تبلورت خالم هذ  الفترة الزمنية والتي سمي

فررري منطقرررة الشررررق اسوسرررط والتررري تركرررزت علرررى: احترررواء النفررروذ السررروفيتي، ودعرررم سررريادة وأمرررن إسررررائي ، 
والحصرروم علررى الررنفط  أسررعار معقولررة وتفمرريلية والسرريطرة علررى منا عررم فرري الشرررق اسوسررط، والمحافظررة 

حليفة في المنطقة وسالمتها، ومساندة حكومات ك  من مصر والسرعودية على استقرار الدوم الصديقة وال
 .1واسردن  ارضافة إلى ضمان حرية المالحة التجارية وتأمين الوصوم إلى المنطقة  سالم

وتعمررر  السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة فررري منطقرررة الشررررق اسوسرررط داخررر  ثوابررررت محررررددة ترررتلخص أواًل: 
فرتح أسرواق المنطقرة  ق اسوسط وضمان تدفقم للفرب  أسرعار مناسربة، وثانيرًا:حماية منا   النفط في الشر 

المحافظة على حلفاء إسررائي  فري المنطقرة ، وثالثًا: أمام السل  والخدمات اسمريكية السيما سوق اسسلحة
 .2ةإلى جانب رعاية اسنظمة العربية الموالية للواليات المتحد وحماية أمن إسرائي  وتفوقها العسكري 

 مفهوم الشرق األوسط.  -1
ياعد مفهوم الشرق اسوسرط مرن أكثرر المفراهيم التري  الهرا التأوير  والتحريرف  سربب اسهرواء والمصرالح 
المختلفررة  عررد انتهرراء الحرررب البرراردة وتشررك  نظامررًا دوليررًا جديرردًا، وهنرراك اتجررا  يرررت أن مصررطلح الشرررق 

إدخررام دوم غيررر عربيررة فرري المنطقررة وفرري أغلرررب اسوسررط مررا هررو إال تعبيررر سياسرري يترتررب عليررم دائمرررًا 
اسحيان إخراش دوم عربيرة منهرا. وقرد اسرتخدمت الكتا رات الفربيرة للتعبيرر عرن هرذا المفهروم حترى الحررب 
العالمية اسولى بثالث دالالت: الشرق اسدنى وتركز حوم الدولة العثمانية، والشرق اسوسط وتركرز حروم 

 . 3م الصينالهند، والشرق اسقصى وتركز حو 
، حيى أ لقم المؤرخ اسمريكي الفريد تأيد ماهان 1112لقد دهر تعبير الشرق اسوسط سوم مرة سنة 

 . 4ليدم  م على المنطقة الواقعة بين الهند وشبم الجزيرة العربية ومركز  الخليم العربي
اكيررب وتعقيرردات هررو منطقررة إقليميررة أوسرر  مررن الشرررق اسدنررى وتتمترر   مواصررفات وتر  5فالشرررق اسوسررط

ومسالة، تربط شرق الكرة اسرضية  فربها وتتألف مرن مجموعرة أقراليم متنوعرة تقر  فري غررب آسريا والتري 
تتوسط العالم وتحيط بها  حار عديدة. وهذ  المنطقة تعد من أغنرى منرا ق العرالم بثرواتهرا النفطيرة، وهري 

 تتوسط الشرقين اسدنى واسقصى.  
شرررق اسوسررط فرري واشررنطن جفرافيررًا بررين الشرررق اسوسررط والعررالم ارسررالمي، ويطررابق المعهررد العررالمي لل

حيى يجعلم يمتد من الفرب إلى أندونيسيا ومن السودان إلى أوزبكستان وبذلة فلنرم يقررن شرعوبها  الردين 

                                                           
 . 128-122، ، ، 2115نادر زايد الخطيب، حقوق ارنسان والسياسة الخارجية اسمريكية تجا  الو ن العربي، مركز عمان لدراسات حقوق ارنسان، 1
 . 126، ، 2112، 112سبتمبر، مجلة شؤون اسوسط، العدد  11هيثم مزاحم، السياسة الخارجية اسمريكية  عد أحداث 2
، رسالة دكتورا  غير منشورة، جامعة القاهرة، 2113-1112ارسرائيلي وأثر  على اسمن ارقليمي في الشرق اسوسط  –م إبراهيم عيادي، التعاون الصيني إسال3

 . 35، ، 2116كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
4Lenzowski, G. The Middle East in World Affairs, Connell University Press, New York, 1982, p. 18.  

 . 13، ، 1116، حزيران 183سيار الجم ، المجام الحيوي للشرق اسوسط إزاء النظام الدولي القادم، المستقب  العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 5



 31صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

، أمررا المعهررد العررالي البريطرراني الملكرري للعالقررات الدوليررة، فهررو يحرردد الشرررق اسوسررط  كرر  مررن 1ارسررالمي
 . 2ا وإيران وشبم الجزيرة العربية ومنطقة الهالم الخصيب ومصر والسودان وقبر،تركي

وياعد التحديد ارسرائيلي لمنطقة الشرق اسوسط هو أوسر  تعريرف للمنطقرة والرذي جراء فري تصرريحات 
نراء متعددة لمسؤولين إسرائيليين لتبرير احتكارها النووي، فقد أعلرن شرمعون بيريرز وزيرر الخارجيرة آنرذاك أث

 إن موقرف النظرام االسرتفزازي  1115مؤتمر المراجعة والتحديد لمعاهدة انتشار اسسلحة النووية في مايو 
فرري إيررران يبرررر رفررض إسرررائي  التوقيرر  علررى معاهرردة انتشررار اسسررلحة النوويررة، وقررام إن إسرررائي  ال تررؤمن 

 .3امتالكها لألسلحة الفتاكة  معاهدة من  االنتشار النووي حيى إن العراق وإيران انممت إليها رغم
 مفهوم الحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة.  -1

 Coldلفر  الوصوم إلى مفهوم ما  عد الحرب الباردة، ال بد من التعرف إلى مفهوم الحرب الباردة 
War  حيى تاعررف  أنهرا  تلرة الفتررة الزمنيرة التري شرهدت حالرة العرداء الناشر ة فري العالقرات برين الكتلترين

الشرقية والفربية  عد الحرب العالمية الثانية، والتي اتسرمت  اسرتخدام كر   ررف سدوات الحررب العسركرية 
والسياسرية واالقتصررادية والثقافيرة وارعالميررة ضررد الطررف اوخررر، دون أن يررؤدي هرذا االسررتخدام لتصرراعد 

 . 4الميتين اسولى والثانيةالحرب إلى حد المواجهة المسلحة المباشرة على غرار ما حدث في الحربين الع
ويترررادف مصررطلح الحرررب البرراردة أيمررًا مرر  نظررام ترروازن القرروت ثنررائي القطبيررة الررذي يقصررد  ررم توزيرر  
إمكانات القروة فري العرالم علرى محرورين أو كتلترين رئيسرتين، تتمحرور حولهمرا  عرض الردوم، وقرد سراد هرذا 

إذ انقسررم العررالم إلررى معسرركرين، معسرركر الرأسررمالية  النظررام العالقررات الدوليررة  عررد الحرررب العالميررة الثانيررة،
، حيى مرر العرالم فري فتررة 5وتقود  الواليات المتحدة، ومعسكر االشتراكية ويقود  االتحاد السوفيتي السابق

نهايررة اسربعينيررات وبدايررة الخمسررينيات مررن القرررن العشرررين فرري مرحلررة تمثلررت  فيرراب سررلطة منظمررة اسمررم 
 لفترة عرفت حالة التوازن وسمحت دون أدنى شة لعدم الوقوع  حرب جديدة شاملة. المتحدة إال أن هذ  ا

إن حالة التوازن التي اتصف بها النسق الردولي آنرذاك كانرت تتسرم  مواجهرة برين تحرالفين يتمحرور كر  
منهما حوم قطب مهيمن، حيى تشكلت خريطة القوت على هذا النحو فري أعقراب الحررب العالميرة الثانيرة 

ت الررنظم االقتصررادية والسياسررية والرررؤت الفلسررفية واريديولوجيررة منفصررلة بررين الشرررق والفرررب، ثررم فأصرربح
أدت الهل  إلى دف  الدوم والقوت المتوسطة المكانة إلرى  لرب الحمايرة مرن جانرب هرذ  القروت المهيمنرة أو 

 تلة. 
جرردت الواليررات المتحرردة هنررا شررهدت العالقررات الدوليررة سرريادة نظررام ترروازن القرروت ثنررائي القطبيررة، حيررى و 

نفسرها تترزعم معسرركرًا غربيرًا فري مواجهررة معسركر شررقي يهرريمن عليرم االتحراد السرروفيتي، إذ انتهرى مطرراف 
                                                           

 . 131، ، 1186عجمي أحمد الكعكي، الشرق اسوسط والصراع الدولي، دار النهمة العربية، بيروت، 1
 . 333، ، 1123عبد الوهاب الكيالي وكام  الزهيري، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2
 . 36، مرج  سبق ذكر ، ، 2113-1112ارسرائيلي وأثر  على اسمن ارقليمي في الشرق اسوسط  –إسالم إبراهيم عيادي، التعاون الصيني 3
 .  538، ، 2113ر السياسة الدولية في القرنين التاس  عشر والعشرين، دار الفجر للنشر والتوزي ، القاهرة، محمد السيد سليم، تطو 4
 . 16، ، 2112سعد توفيق حقي، النظام الدولي الجديد، اسهلية للنشر، اسردن، 5
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العالقات بين هذين المعسكرين إلى نوع من التوازن بردأ يثبرت منتصرف الخمسرينيات  فمر  التكرافؤ الرذي 
 تحقق في مجام اسسلحة النووية. 

الباردة، فهو المصطلح المستخدم لإلشارة إلى الفترة الزمنيرة التري انتهرى فيهرا  أما مفهوم ما  عد الحرب
عقرررب تنررراثر المعسررركر االشرررتراكي والقررروة السررروفيتية العظمرررى  –الحررررب البررراردة  –صرررراع الشررررق والفررررب 

وتفككها دون ضجيم تقريبًا، دون أن يطلق الفرب  لقرة واحردة، حيرى كران االنهيرار مردويًا بردأ مرن يوليرو 
عنردما سرقطت أنظمرة الحكرم االشرتراكية فري بولونيرا وجمهوريرة ألمانيرا الديمقرا يرة  1181لفاية ديسرمبر و 

وتشيكوسررلوفاكيا وبلفاريررا ورومانيررا، وبرردأت الجيررول السرروفيتية انسررحابها مررن دوم أوروبررا الشرررقية، وأعلررن 
 . 1را ية الفربيةعن قيام حكومات برجوازية تقوم على أنظمة مدنية تأخذ بنظام السوق والديمق

وتاعرف أيمًا حالة التبدم المفاج ة لجمير  أنسراق النظرام الردولي الرذي كران قائمرًا نتيجرة تفكرة االتحراد 
 . 2السوفيتي واختفاء أحد القطبين اسساسيين في النظام ثنائي القطبية ليستقر عند نظام القطب الواحد

 األوسط. ثانيا: أهداف السياسة الخارجية األمريكية في الشرق 
 والخصرائص الوسائ و  فاسهدا الخارجية اسمريكية، السياسة تحرك التي هي مكونات مجموعة هناك

 .العالم حوم اسمريكية المصالح لخدمة السياسة هذ  تسير التي هي الثابتة
 األهداف العامة للسياسة الخارجية األمريكية.   -1

 البراغماتيرة برين أو واسخرالق، المصرالح برين مالجرد تجراذب علرى اسمريكيرةالخارجيرة  السياسة تأسست
 النخرب  موحرات لتحقيرق البراردة الحررب  عرد حترى بهرا عملرت التري العناصرر نفرس وهري، واسيديولوجيرة

 اسهرداف تلرة ثبرات عردم العامرة، أهردافها فري والتنروع االتسراع العرالم، ويعنري علرى الهيمنرة فري الحاكمرة
 مر  المتداخلرة العالميرة الظرروف بتفيرر الحرام وبطبيعرة المتحردة اليراتللو  الداخليرة الظرروف بتفيرر وتفيرهرا

 . 3كيةاسمري المصالح
 نطراق عرام، وحردود  شرك  اسمريكيرة الخارجرة السياسرة تسرير عمر  العامة اسهداف من مجموعة هناك

 : 4كالتالي: لها، المرسوم إ ارها داخ  تعم  أن في السياسة هذ  حصر اسهداف هذ 
 مريكي دوليًا على الصعيد السياسي والعسكري واالقتصادي.التفوق اس .1
 من  دهور مزيد من القوت المنافسة للواليات المتحدة. .2
 من  انتشار أسلحة الدمار الشام . .3

                                                           
، دار الحامد 2118-1111ق اسوسط: مرحلة ما  عد الحرب الباردة أمين المشاقبة وسعد شاكر شلبي، التحديات اسمنية للسياسة الخارجية اسمريكية في الشر 1

 . 22، ، 2112للنشر والتوزي ، الطبعة اسولى، اسردن، 
 ، أنظر:2111محمد ريا ، وراء الحديى عن النظام العالمي الجديد ومشروع عالم أحادي القطب، مجلة النبأ، شبا  2

http://www.annabaa.org/nba54/aw/ama.htm 
 . 181، ، 2118فنسان الفريب، مأزق ارمبرا ورية اسمريكية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3
 ، أنظر: 2115موق  إسالم أون الين، حمدي عبد الرحمن، أ عاد السياسة اسمريكية اتجا  إفريقيا، 4

http://www.islamomline.com 
 

http://www.annabaa.org/nba54/aw/ama.htm
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 حماية خطو  التجارة البحرية. .3
 الوصوم إلى منا ق التعدين والخام. .5
 دعم ونشر الديمقرا ية. .6
 احتواء الشيوعية. .2

 خرالم مرن المتحردة الواليرات مصرالح تلبيرة إلرى اسمريكيرة الخارجيرة اسرةالسي وفري در  ذلرة، تعمر 
 النظرام فري الريرادي مركزهرا المتحردة للواليرات يحفرظ اسهرداف هرذ  تحقيرق أهردافها سن إلرى الوصروم
 مزيرداً  سربتمبر شرهدت 11 عرد أحرداث  اسمريكية الخارجية السياسة أهداف فلن ذلة عن فمالً  .العالمي

 التطرور  عرض شرهدت أنهرا إال السياسرة، هرذ  وأهرداف معرالم وثبرات وضوح من الرغم لىفع التطور، من
 :التالية النقا   عد أحداث سبتمبر لتشم  اسهداف توسي  في ذلة دهر وقد الدولية فو الظر  تتطلبم  ما
ايرة الهدف اسساسي للسياسة الخارجيرة اسمريكيرة تعزيرز اسمرن اسمريكري بتجهيرز القروة اسمريكيرة لحم .1

 أراضيها وشعبها. 
 الدفاع عن الديمقرا ية في الشرق اسوسط وآسيا وأمريكا الالتينية.  .2
 مكافحة اررهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشام   التعاون اسمريكي م  الحلفاء. .3
 القماء على أسباب الصراعات في الشرق اسوسط وغرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا.  .3
 عدية حوم العالم كاريدز.محاربة اسمرا  الم .5
 العم  على تقليص الفوارق بين العالم الفقير والفني. .6
 مواجهة التفيرات المناخية حوم العالم والتي تشك  خطرًا على االقتصاد العالمي. .2
 حماية الديمقرا ية وحقوق ارنسان. .8

 اسوسرط الشررق  ففريي، رجالخرا  أمنهرا رئيسرية وبصورة دائماً  المتحدة للواليات الخارجية تهتم السياسة
 ،سرا قاً  السروفيتية اس ماع ومواجهة اسوسط الشرق  نفط إلي وصولها تأمين على المتحدة الواليات تعم 
 الشررقي المعسركرين برين الرعرب وضر  تروازن ، الصرراع لتفرادي العسركري  التروازن  أشركام مرن شرك  وإقامة

سرنة،  45 إلرى وصرلت - قبر  مرن وروبراأ بهرا ترنعم لرم والسرلم اسمرن مرن فرصرة االثنرين مرنح والفربري
 العرالم علرى انعكرس أنرم عاليرًا، غيرر واجتماعيراً  اقتصرادياً  نمرواً  يحقرق أن الفربري العرالم خاللهرا اسرتطاع

 الحررب  سربب واالجتماعيرة االقتصرادية اسحروام وتردهور االسرتقرار  عردم اسوسرط الشررق  وتحديداً  الثالى
 . 1أخرت  ودوم اسوسط الشرق  على جرت التي  الوكالة
 بها دف  ما المنطقة، وهذا في مصالحها تحقيق على تساعد التي اسنظمة بدعم أيماً  اهتمتأنها  كما

 ممرادة سياسرية اتجاهرات  أنهرا اسوسرط الشررق  فري السياسري والتحررر العربيرة القوميرة وصرف إلرى
 اسسرد وحرافظ القرذافي عمروم الناصر عبد جمام مث  العرب الزعماء من العديد اعتبرت كما للرأسمالية،

                                                           
 . 6، ، 1111، يناير 133محمد زكريا اسماعي ، النظام الدولي الجديد بين الوهم والحقيقة، مجلة المستقب  العربي، العدد 1
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نفسرم  ديمقرا يرة، وفري الوقرت غيرر أنظمرة يقرودون  وأنهرم الشريوعية للقوت  حلفاء  أنهم عارف السالم وعبد
 تعرفرم مرا مر  تتفرق والاسوسرط  الشررق  فري ديمقرا يرة الفيرر اسنظمة من العديد المتحدة الواليات تناصر

  . 1ديمقرا ية من المتحدة الواليات
 سة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط. أهداف السيا -1

 النقرا  فري ترتلخص محرددة ثوابت داخ  اسمريكية في منطقة الشرق اسوسط الخارجية السياسة تعم 
 : التالية

 حماية منا   النفط في الشرق اسوسط وضمان تدفقم للفرب  أسعار مناسبة.  .1
 يما اسسلحة منها. فتح أسواق المنطقة أمام السل  والخدمات اسمريكية الس .2
المحافظررة علررى حلفرراء إسرررائي  فرري المنطقررة وحمايررة أمررن إسرررائي  وتفوقهررا العسرركري إلررى جانررب  .3

 . 2رعاية اسنظمة العربية الموالية للواليات المتحدة
 حيى تمسكت السياسة الخارجية اسمريكية في الشرق اسوسط لتحقيق اسهداف التالية: 

 لى تفوقها العسكري.ضمان أمن إسرائي  والحفاظ ع .1
 ردع واحتواء النظم الراديكالية في المنطقة. .2
 استمرار تدفق وارادات النفط. .3
 الحفاظ على حرية المالحة بين المنطقة والعالم. .3
 .  3المحافظة على أمن الخليم .5

 لتشرم  اسوسرط الشررق  فري اسمريكيرة الخارجيرة السياسرة أهرداف تفيررت سربتمبر 11 أحرداث  عرد
 :التالي النحو على جديدة متطلبات

 التصدي لإلرهاب. -1
 اسمريكيرة االهتمامرات مرن اسولى المرتبة أخذت سبتمبر 11 أحداث  عد  اررهاب يعرف ما مواجهة

 العرالم علرى كبيررة  صرورة القاعردة تنظريم وخاصرة ارسرالمية، التنظيمرات اسوسرط اعتمردت الشررق  فري
 هو التنظيمات لهذ  الرئيسية اسهداف أحد أن إلى إضافة قدراتهم، وتطوير نشا هم تموي  في ارسالمي

 مواجهرة المتحردة الواليرات علرى يجرب المتحردة، لرذا الواليرات مر  المتحالفرة أوسطية الشرق  اسنظمة تهديد
 االسرتقرار لحفرظ الالزمرة المسراعدات وتقرديم أصردقائها تسرتهدف التري ارسرالمية المنظمرات تهديردات
 . المنطقة

 
 

                                                           
 . 66، ، 1113محمد أميت خلي ، صورة أمريكا في العالم العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1
 .126سبتمبر، مرج  سبق ذكر ، ،  11زاحم، السياسة الخارجية اسمريكية  عد أحداث هيثم م2
 . 25، ، 2111حسين الشريف، الواليات المتحدة من االستقالم والعزلة إلى سيادة العالم، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 3
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 ة الدمار الشامل. منع انتشار أسلح -1
مررن نافلررة القرروم تعررد منطقررة الشرررق اسوسررط مررن أكثررر المنررا ق الترري تثررار فيهررا المسررألة النوويررة بررين 

فقررد  الكبرررت،وذلررة سهميتهررا سياسرريًا واقتصرراديًا وجفرافيررًا فرري المرردرك ارسررتراتيجي للقرروت  واوخررر،الحررين 
ورغررم  اسوسررط،ن اسسررلحة النوويررة فرري الشرررق تعرددت المحرراوالت والجهررود الراميررة رنشرراء منطقررة خاليررة مرر

 .ذلة فلن المنطقة لم ترت النور حتى اون
ومرررن المعرررروف أن أغلررررب دوم المنطقرررة عررردا إسرررررائي  موقعرررة علرررى معاهرررردة حظرررر انتشرررار اسسررررلحة 
النووية، وأن أغلبها ليس فقط ال تملة السالح النووي، ب  ال تملة حتى القردرة النوويرة لألغررا  السرلمية 
عدا إيران، ورغم ذلة فلن الجهود التي تمافرت في سبي  جع  هذ  المنطقرة خاليرة مرن اسسرلحة النوويرة 

 أغلبها  اءت  الفش . 
 أنواعهرا،  جمير  الشرام  الردمار أسرلحة انتشرار من  اسوسط، الشرق  في اسمريكية المصالح بين منو 

 المنتشرة اسمريكية القوات وكذلة وإسرائي  ليمالخ في المتحدة الواليات أصدقاء يهدد اسسلحة هذ  انتشار
ة، وتحرت هرذ  الذريعرة، قامرت الواليرات المتحردة  فرزو العرراق، وتعمر  علرى احترواء البرنرامم المنطقر حروم

 النووي اريراني، ومن  إيران من امتالك السالح النووي. 
 تدفق النفط بأسعار مناسبة. -2

 مرن المتحردة الواليرات  حاجرة يفري العرالم فري فطرين مخرزون  أكبرر اسوسرط الشررق  منطقرة فري يوجرد
 مرن الرنفط تردفق علرى واشرنطن تحرر، والعسركري، لهرذا والسياسري االقتصرادي لتفوقهرا الالزمرة الطاقرة
 .لها مناسبة وبأسعار اسوسط الشرق 

 أن يبردو، اسمريكيرة القوميرة المصرالح روافرد مرن العديرد يشرك  اسوسرط الشررق  نفرط أن ويالحرظ
 اسمريكيرة الحكومرة اسمريكري، سن القرومي  راسمن مرتبطرة الرنفط هذا على السيطرة يعتبرون  ن اسمريكيو 

 فري اسمريكري القرومي اسمن يق  ال حتى حلفائها، وإلى إليها المنطقة نفط تدفق استمرار  مرورة  البت
 عليهرا عتمردا  التري الوسريلة هرو الرنفط القروم، أن إلرى عرادة اسمريكيرة الحكومرة وترذهب  حرادة أزمرة

 فري النفط العرب استخدم كذلة ،اسمريكية المتحدة الواليات مصالح على هجماتهم تموي  في اررهابيون 
 كورقرة المقا عة في استخدامم يتم قد أو إسرائي ، على القتالية العمليات وتموي  الفلسطيني الشعب دعم

 . 1اسمريكية اردارة وسيطرة قبةمرا تحت يق  أن يجب لهذا ارسرائيلي، -العربي الصراع في ضفط
 المتحدة الواليات اسوسط اعتبرت الشرق  شؤون  في التدخ  ضرورة النفط على الهيمنة سياسة وتطلبت

 اتجهرت حيرى ا،تأثيرهر مرن الحرد ضررورة ورأت الحررة السروق  اقتصراديات لتهديرد مصردراً  أوبرة منظمرة
 علرى المرفو  ممارسرة المتحردة الواليرات فري نفطللر المحتكررة الشرركات مر  المتحالفة اليمينية المؤسسات

 إلى فتحولت بذلة االكتفاء وعدم أوبة ب  قرارات خالم من النفطية سياساتها بتعدي  لتقوم النفطية الدوم

                                                           
 . 22، ، 2113دار الفكر، دمشق،  سمير صارم، اس عاد النفطية في الحرب اسمريكية على العراق،1



 36صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 سي االقتصرادي النظرام تفييرر معرم يسره  الحكرم نظرام تفييرر سن فيهرا، السياسرية اسنظمة تفيير محاولة
 . 1بلد

 ديقة.استقرار النظم الص -1
 ومصرر الخلريم فري السياسرية اسنظمرة مر  الصرداقة عالقرات علرى  ار قراء المتحردة الواليرات حرصت

 فتقابلهرا  المنطقرة اسمريكيرة السياسرة مطالرب إرضراء على غالباً  تحر، اسنظمة والمفرب، هذ  واسردن
 .والمحا اة والتأييد  المساندة واشنطن

 أمن إسرائيل. -1
 الديمقرا يرة تمرارل التري الوحيردة الدولرة سنهرا إسررائي  دولرة  رأمن  رويالً  المتحردة الواليرات اهتمرت

 الدولة هذ  تثبيت على المتحدة الواليات تعم  اسوسط، لهذا الشرق  في الفريبة للمصالح ومنحازة الفربية
 .دائم سالم وإقامة ارسرائيلي -العربي الصراع رنهاء والمسلمين العرب م  الظروف وتهي ة

 الشرق  عليها في تعتمد التي اسولى االستراتيجية وسيلتها إسرائي  اسمريكية المتحدة الواليات رتواعتب
 العقيردة وأن ،المنطقرة فري الوحيردة الديمقرا يرة الدولرة سنهرا اسمريكري الردعم إسررائي  ونالرت ،اسوسرط

 فري يسرود أن يجرب ترارالمخ اللرم شرعب سن إسررائي  بردعم متمسركين جعلرتهم اسمرريكيين لردت ارنجيليرة
 المنشرتت والمطرارات منحرت أخررت، زاويرة ومرن ،المسريح ينرزم حترى رأيهرم، حسرب المقدسرة، اسر 

 نحو عسكرية هجمات إجراء الظروف تطلبت حين لقواتها آمنة انطالق نقطة المتحدة الواليات ارسرائيلية
 الشررق  سرا قًا، فري لسروفييتيا االتحراد امترداد منر  فاعر  عسركري  كرا ح هري إسررائي  أن الشررق، كمرا

 فري اللرم حرزب مثر  المنطقرة فري ارسرالمية القروت   عرض لمررب إسررائي  سرخرت واشرنطن كما .اسوسط
 . 2نلبنا

 االتحراد تفكرة عرد  حترى قائمرة ترزام ال المتحردة، للواليرات  النسربة اسوسط، الشرق  في إسرائي  وديفة
 الشرر ي) االسرتقرار حارل دور) تلعب  أن المنطقة في موقعها  حكم أهميتها لها إسرائي  سن السوفيتي
 هرذا يتمثر  وارسرالمية، كمرا العربيرة الشرعوب حروم الممترد الجفرافري محيطهرا فري المنطقرة فري اسمريكري

 . 3ديني أو راديكالي تقدم أي ضد فهي القائمة، اسنظمة حماية في الدور
 يتبعهرا أن يجرب التري الخارجيرة لسياسرةا نوعيرة لشرعبم يقردم أن أمريكري رئريس أي كمرا وباسرتطاعة

 اليهودية الجماعات محا اة على تقتصر ال المصالح هذ  اسوسط، الشرق  في اسمريكية المصالح لخدمة
 عشرات دف  يتحم  اسمريكي فالشعب أفادتهما، مما أكثر إسرائي و  المتحدة  الواليات المرر ألحقت التي

                                                           
 . 23، ، 2115أحمد ثابت وخلي  العناني، العرب والنزعة ارمبرا ورية اسمريكية، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1
 . 136، ، 2115قاهرة، أحمد لطفي عبد السالم، االنحياز اسمريكي رسرائي ، دوافعم التاريخية، واالجتماعية والسياسية، مكتبة النافذة، ال2
 . 83، ، 2118حسين كنعان، مستقب  العالقات العربية اسمريكية، دار الخيام، بيروت، 3



 32صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

  السرمعة والمسرال اسزمرات فري الترور  إال ورائهرا مرن يجرن لرم سرنويًا لدولرة الردوالرات مرن المليرارات
 . 1 العالم ومكانتها اسمريكية

 تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان.  -1
 أحرد تشرك  إنهرا إال اسمريكيرة، السياسرة فري عامرة مسرألة ارنسران وحقروق  الديمقرا يرة أن مرن  رالرغم

 هرذ  فري ارنسران، وحقروق   الديمقرا يرة شرنطنوا مصرالحها، تهرتم لخدمرة اسوسرط الشررق  فري وسرائلها
 يمرر قرد الديمقرا يرة تردعيم أن اسمريكيرة السياسرة رأت أهردافها يخردم مرا  مقردار تحديردًا، المنطقرة

 .2االنتخا ات  ريق عن الحكم إلى ارسالمية التيارات أحد تص  عندما  مصالحها
 السياسة فهذ  أهدافها، تحقيق في تتبعها تيمرجعيتها ال اسمريكية الخارجية من زاوية أخرت، السياسة

 سياسرة إلرى الحداثرة فكرر علرى ترتكرز سياسرة من التدريجي  االنتقام بدأت الشيوعية المنظومة تفكة منذ
 إلرى الصرناعي المجتمر  مرن العرالم بتحروم السياسرة هرذ  ترأثرت فقرد ،الحداثرة  عرد مرا مرحلرة إلرى انتقلرت
 . 3أمريكية  قيادة عولمةال قيام  عد الصناعي  عد ما مجتم 
 مواجهة المنافسين -7
 التوازن  حفظ إجمااًل إلى ترمي كانت اسوسط الشرق  في الخارجية اسمريكية السياسة أن المالحظ من

 النظريرة فري اسساسري العنصرر يمثر  القروت  تروازن  نظرام المنطقرة، هرذ  فري القطبرين برين االسرتراتيجي
 حكومرة مرن الخرالي الردولي المجتمر  علرى تسريطر التري الفوضرى، عرن البردي  لهرا  النسربة سنم الواقعية،

 على وقادر المتحدة الواليات لصالح وض  في يكون  أن يجب التوازن  ذلة ولكن، السيطرة تتولى عالمية
 اسهداف تلة تحقيق على المتحدة الواليات عملت سا قًا، لهذا السوفيتي االتحاد لصالح ميالن أي إعاقة

 فري مسرتمر  شرك  ذلرة علرى ار قراء مر  المنطقة في والفربي اسمريكي العسكري  واجدالت دعم خالم من
 مرن االقترراب يمكرن اسوسرط الشررق   ريرق عرن المتوسرط، والبحرر اسفريقري والقررن  العربري والخلريم تركيرا

 موقرف عليرم تفرر  هجروم مراكرز تكرون  محردودة نقرا   اختيرار سرا قًا، السوفيتي لالتحاد المتاخمة الحدود
 وحمايرة دفراع نقطرة تصربح كري المتوسرط منطقرة فري اسمريكري السرادل  اسسرطوم الردفاع وكذلة الدفاع
 . 4للسياسة اسمريكية الممادة الحكومات على ضفط ورقة نفسم الوقت وفي ضد  متقدمة
 نمروذش مر  التعامر  اسمريكيرة الخارجيرة السياسرة علرى يجرب أنرم بريجنسكي أمثام من الواقعيون  يرت 

 أن  عرد العولمرة تحردي أمرام حاليراً  نفسرها تجرد اسمريكيرة اسحاديرة بواقعيرة سن البراردة الحررب  عرد المالعر
  اقرة النشرا  هرذا فولرد جديردة، وثقافة  معلومات النامية الدوم شعوب المتطورة االتصاالت وسائ  مدت

                                                           
 . 82-81المرج  السابق، ، 1
-131،  ،2116راجي عنايت، أمريكا إلى أين، الديمقرا ية الخطأ.. الطاقة الخطأ.. والحليف الخطأ..، نهمة مصر للطباعة والنشر والتوزي ، القاهرة، 2

133  . 
 ، أنظر: 10/4/2007 اسم علي خرسان، السياسة الخارجية للواليات المتحدة اسمريكية وفلسفة الحداثة، موق  صحيفة الحوار المتمدن،3
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 . 28، ، 1115مكتبة مدبولي، القاهرة،  ممدوح محمود مصطفى، الصراع اسمريكي السوفيتي في الشرق اسوسط،4
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 38صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 تحرالن أخرذتا سياسريةال واليقظرة العولمرة أن هرذا  اررهراب، ومعنرى يسرمى مرا موجرة تصاعد في أسهمت
 فالسياسرة ،1العرالم فري االجتماعيرة العدالرة انعردام مرن تعراني التي الفقيرة للشعوب  النسبة الشيوعية مح 

  القيرادة التفررد ميرزة علرى منرم تحصر  عرالمي اقتصرادي سياسري نظرام لبنراء تسرعى اسمريكيرة الخارجيرة
 .الحاجة عند تستفلم عالمي تكت  بداخ  والعم  العالمية

   ثالثا: السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط.
م  تزايد أهمية النفط بدأت االستراتيجية اسمريكية تهتم  الشرق اسوسط، إذ اتسمت السياسة اسمريكية 
 عدة سمات، كان الردور اسهرم فيهرا يرأتي مرن خرالم سياسرات الرؤسراء المتبعرة خرالم سرنوات حكمهرم فري 

  Turmanتم اعتماد استراتيجية االحتواء للنفوذ السوفيتي المستند على مبدأ ترومانالبيت اسبيض، فقد 
Doctrine  ارضررافة إلررى سياسررة حافررة الهاويررة1132الصررادر فرري مررارل  ،  الترري يتبعهررا حلررف شررمام

، وسياسرررة االنتقرررام الشرررام  فررري عهرررد الررررئيس أيزنهررراور والرررذي أنشرررأت 1131اس لسررري الرررذي أنشررر  عرررام 
الذي كان  صيفة ميثاق عسكري بين العراق وتركيا وبريطانيا وباكستان  1153لف  فداد عام حكومتم ح

 وإيران من أج  دعم سياسة االحتواء للمد السوفيتي تجا  الشرق اسوسط. 
ثررم جرراء مصررطلح حافررة الهاويررة الررذي يعنرري التهديررد  اسررتخدام القرروة العسرركرية ضررد أيررة دولررة تسررتهدف 

  فرررة للواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة، إذ خررروم مبررردأ الررررئيس اسمريكررري أيزنهررراورالررردوم الصرررديقة والحلي
Eisenhower Doctrine اسرررتخدام القررروات المسرررلحة فررري رد أي عررردوان صرررادر مرررن منظومرررة الررردوم

، كمرا تبلرورت خرالم هرذ  الفتررة الزمنيرة والتري سرميت  مرحلرة 2الشيوعية ضد أية دولرة فري الشررق اسوسرط
د من المصالح اسمريكية في منطقة الشرق اسوسط، غير أن توالي اسحداث في منطقة الحرب الباردة عد

، وقيام الوحدة بين مصر وسروريا عرام 1156الشرق اسوسط، مث  فش  العدوان الثالثي على مصر عام 
، وتهديررد اسردن، 1158، ووقرروع االضررطرا ات فرري لبنرران وسررقو  النظررام الملكرري فرري العررراق عررام 1158

لواليات المتحدة ررسام قوات المارينز إلى الشوا   اللبنانية، كما قامت بريطانيا  لرسام قواتها إلرى دف  ا
 .   3اسردن بدعوت حماية النظام المحافظ القائم من خطر الثورة العراقية

                                                           
 . 116، ، 2118هاني قبيسي، السياسة الخارجية اسمريكية بين مدرستين: المحافظة الجديدة والواقعية، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 1
 رًا أمن الواليات المتحدة اسمريكية وسالمتها فعندئذ يكون ، وينص على حين يهدد العدوان مباشرًا أو مداو 1132مارل  12هو مبدأ أعلن عنم هاري ترومان في

المد الشيوعي ودخوم  لزامًا على الحكومة اسمريكية أن تقوم  عم  ما لوقف هذا العدوان، و بق هذا المبدأ على اليونان وتركيا خاصة تمكينًا لهما من مقاومة
 الكتلة الشرقية. 

ن  ريق تصعيد أزمة دولية ما ودفعها إلى حافة الحرب النووية  صورة خاصة م  إيهام الخصم أنة تأبى التنازم هي سياسة يقصد بها تحقيق مكاسب معينة م
 أو الرضوخ ولو أدت  ة ذلة إلى اجتياز هذ  الحافة الخطرة، ويعتبر وزير الخارجية جون فوستر داالل أوم من استخدم هذا المصطلح. 

ضمن رسالة خاصة إلى الكونجرل حوم وض  الوض  في الشرق اسوسط، وحسب مبدأ أيزنهاور 1152يناير  5في  يشير إلى خطبة ألقاها دوايت أيزنهاور ،
أيزنهاور  الذكر في فلن  مقدور أي بلد أن يطلب المساعدة االقتصادية أو العون من القوات المسلحة اسمريكية إذا ما تعرضت للتهديد من دولة أخرت، وقد خص 

ات ضد عدوان سوفيتي  لصدار  التزام القوات اسمريكية بتأمين وحماية الوحدة الترابية واالستقالم السياسي لمث  تلة اسمم، التي تطلب تلة المساعدمبدئم التهديد ال
 مسلح صريح من أي أمة تسيطر عليها الشيوعية. 

 . 585سبق ذكر ، ، تطور السياسة الدولية في القرنين التاس  عشر والعشرين، مرج  محمد السيد سليم، 2
 . 332، ، 2111 م مجدوب، السياسة اسمريكية في الشرق اسوسط خالم القرن العشرين في: ارمبرا ورية اسمريكية، مكتبة الشروق، القاهرة، 3



 31صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

ويتمررمن هررذا المحررور شرررحًا مرروجزًا عررن السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة خررالم عرردة فترررات، وصررواًل إلررى 
 ة اردارة اسمريكية الحالية، كما يلي: فتر 

 .فترة عقد الستينات والسبعينات 
استبدلت الواليات المتحدة اسمريكية في عقرد السرتينيات سياسرتها التري كانرت تتسرم  التشردد والتري كران 
جرررون فوسرررتر داالل مرررن أبررررز الرررداعين إليهرررا والمرررروجين لهرررا  أسرررلوب جديرررد وسياسرررة جديررردة تقررروم علرررى 

 والتفهم لوجهات النظر العربية، حيى اعتمدت على محورين هما: المرونة 
: خلرررق رأي عرررام عربررري مؤيرررد للسياسرررة اسمريكيرررة مرررن خرررالم إتبررراع مبررردأ الثرررواب والعقررراب لررردوم األول

المنطقررة  االعتمرراد علررى المعونررات الخارجيررة للرردوم المؤيرردة لسياسرراتها وحرمرران الرردوم الترري تنرراهض هررذ  
العربية على عالقات العررب مر  االتحراد السروفيتي  –رجيح كفة العالقات اسمريكية : توالثانيالسياسات. 

 من خالم تشكي  نشا  سياسي عربي جديد داعم لألهداف والمصالح اسمريكية. 
ردارة الررررئيس جونسرررون، تسرررديد ضرررربة قويرررة للنظرررام المصرررري  عرررد أن  1162سرررنحت الفرصرررة عرررام 

لومات عن أوضاع الجيول العربية لدوم المواجهرة  مصرر وسروريا زودت إسرائي   ك  ما تحتاجم من مع
واسردن  كما جندت آالف المتطوعين من جنوب إفريقيا وروسيا ليحاربوا في صرفوف الجريش ارسررائيلي، 
وبهذا تخلت اردارة اسمريكية عن مبادئها وسياساتها السا قة  ممان استقالم دوم منطقة الشرق اسوسط 

 . 1تشجيعها العدوان ارسرائيلي ودعمها العسكري والسياسيكافة، من خالم 
تولى ريتشارد نيكسون مهام الرئاسة اسمريكية، وجاءت قمية الصرراع العربري  1161وفي مطل  عام 

ارسرررائيلي  النسرربة لررم فرري المرتبررة الرا عررة مررن اهتمامررات إدارتررم  عررد القمررايا الررثالث الجوهريررة، وهرري  -
عالقررات مرر  االتحرراد السرروفيتي، والحرروار مرر  الصررين الشررعبية. فكانررت االسررتراتيجية الحرررب فرري فيتنررام، وال

ارسرائيلي وار قاء على اسر  العربية محتلرة، مر  االسرتمرار  -اسمريكية تسعى لتجميد الصراع العربي 
اتيجية في دعم إسرائي  وتقويتها، لتجع  من غير الممكن هزيمة العرب مجتمعرين لهرا، إال أن هرذ  االسرتر 

تأثرت  عاملين أساسيين هما: انتخا ات الرئاسة اسمريكية، وفميحة ووترغيت، وهذ  اسخيرة أثرت  شرك  
 . 2كبير في وض  الرئيس نيكسون، وعطلت قدرتم على ممارسة مسؤولياتم

اتبعت اردارة اسمريكية اسرتراتيجية الخطروة خطروة، دون تعردي   1123وبعد اندالع حرب أكتوبر عام 
هررردف النهرررائي مرررن تجزئرررة اسزمرررة، والتحررررك  شرررك  منفررررد، لفرررر  إدارتهرررا،  فيرررة التوصررر  إلرررى تسررروية ال

ارسرررائيلي، مرر  الحفرراظ علررى مكانررة الواليررات المتحرردة ونفوذهررا فرري المنطقررة وتقلرريص  –للصررراع العربرري 
 من أبرزها: الدور السوفيتي م  تركيز الجهود نحو عدد من اسهداف قصيرة وبعيدة المدت، والتي كان 

ارسرررائيلي مررن خررالم التوصرر  إلررى سررالم شررام  عررن  ريررق المفاوضررات  –تسرروية الصررراع العربرري  -
 .1162بين الطرفين وإعادة العالقات م  الدوم العربية التي قطعتها منذ عدوان 

                                                           
 . 211، ، 1112 اهر شال، العالقات اسمريكية م  العالم العربي وإسرائي ، في: ارمبرا ورية اسمريكية، مكتبة الشروق، القاهرة، 1
 . 513تطور السياسة الدولية في القرنين التاس  عشر والعشرين، مرج  سبق ذكر ، ، محمد السيد سليم، 2



 51صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

اسررتمرار ترردفق الررنفط وبأسررعار مناسرربة مرر  حمايررة منا عررم فرري الخلرريم واالسررتقرار السياسرري للرردوم  -
 هناك. 

 تعزيز القوات العسكرية ارسرائيلية والحفاظ على تفوقها ضد دوم المنطقة.  -
العمرر  علررى منرر  الرردوم المنتجررة للررنفط مررن تكرررار سياسررة اسررتخدام الررنفط كسررالح فرري الحرررب كمررا  -

 .11231حص  عام 
 .فترة عقد الثمانينيات والتسعينيات 

عنررد أوائرر  الثمانينيررات أشرركااًل جديرردة أخررذت السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة فرري منطقررة الشرررق اسوسررط 
على ضوء التفاعالت التي كانت جارية في المنطقة، ومنها، قيام الثورة اريرانيرة وسريطرتها علرى السرلطة 
فررري إيرررران، فاعتمررردت السياسرررة اسمريكيرررة علرررى  عرررض القررروت المحليرررة فررري المنطقرررة كالسرررعودية مرررن أجررر  

 ير في موازين القوة هناك. المحافظة على أمن الخليم  عد التفير الخط
كما اسرتندت السياسرة اسمريكيرة علرى عردة ركرائز، كانرت الركيرزة اسولرى فيهرا القروة العسركرية مرن أجر  
الوفاء  التزاماتها نحو المصالح اسمريكية، فبدأت  لعداد القدرة العسركرية اسمريكيرة وتطويرهرا، كمرا قامرت 

مصررالح السياسررية واالقتصررادية وحمايررة اسمررن القررومي، أمررا تلرروح بهررا كعامرر  تهديررد وردع فعررام لخدمررة ال
الركيرزة الثانيررة فكانررت تتمثر   لتبرراع الرررئيس جيمري كررارتر لخطرروات تسرعى رقامررة سررالم شرام  فرري الشرررق 
اسوسط يرتكز على: وض  ترتيب رعادة أغلب اسراضي العربيرة المحتلرة مقابر  تنرازالت سياسرية عربيرة، 

 تقرير مصيرهم، هذا التحوم في السياسة اسمريكية أ لرق عليرم اسرم مبردأ كرارتر وإشراك الفلسطينيين في
Carter Doctrine  11812والذي أعلن عنم في يناير من عام . 

اريرانيررررة، كرررران الهررررم اسمريكرررري ينصررررب علررررى منرررر  انتشررررار الثررررورة  –وعنررردما وقعررررت الحرررررب العراقيررررة 
مر المقدم من  رف اردارة اسمريكية لنظام الرئيس صدام ارسالمية إلى دوم المنطقة، فكان الدعم المست

حسين، والذي ياعزت في كثير من اسحيان إلى الهاجس اسمريكي حيام إيران، فراهنت علرى عرراق صردام 
،  ررالرغم مررن تنرراقض هررذا الموقررف مرر  الرررأي الررذي كرران يررتم تداولررم علررى نطرراق واسرر  فرري بدايررة 3حسررين

غبررة فرري انتصررار  فررداد لسرربب يعتبررر  أصررحاب ذلررة الرررأي  كررون النظررام الحرررب  كررون واشررنطن لررم تكررن را 
العراقي قد انخر  في مناسبات عديدة في مواقف وتصريحات الذعة ضد الواليات المتحدة وإسرائي ، كما 

                                                           
 . 36، ، 2115عبد القادر رزيق المخادمي، مشروع الشرق اسوسط الكبير الحقائق واسهداف والتداعيات، الدار العربية للعلوم، بيروت، 1
وينص المبدأ على السماح 1181يناير  23نها من قب  الرئيس اسمريكي جيمي كارتر خالم خطاب حالة االتحاد السنوي في هي سياسة أمريكية تم إعال ،

 فيتي سففانستان في عامللواليات المتحدة اسمريكية  استخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليم العربي، ويعتبر ردًا على غزو االتحاد السو 
 ، إذ ذكر كارتر أن القوات السوفيتية في أففانستان تشك  تهديدًا خطيرًا لحرية حركة نفط الشرق اسوسط. 1121

 . 21-11، ، 2115ارسرائيلية، مركز دراسات الشرق اسوسط، عمان،  –خلود اسسمر، انعكاسات التطورات ارقليمية والدولية على العالقات العربية 2
 . 133، ، 2113يمنة أم البقاء: السعي اسمريكي إلى السيطرة على العالم، ترجمة سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، القاهرة، نعوم تشومسكي، اله3



 51صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

اتمرررح ذلرررة مرررن جديرررد عنررردما حررراوم قادترررم ترررزعم المعارضرررة العربيرررة ضرررد الررررئيس المصرررري محمرررد أنرررور 
 . 11221ارجماع العربي بزيارتم التاريخية إلى إسرائي  عام السادات  عد خروجم عن 

اريرانيرة كانرت تتسرم مر  المبردأ الميكرافيلي،  جعلهرا تردوم  –إن السياسة اسمريكية إزاء الحرب العراقيرة 
أ رروم فترررة ممكنررة مرر  السررهر علررى أن ال يحقررق أي مررن الطرررفين تفوقررًا حاسررمًا علررى اوخررر، عررن  ريررق 

ضررعف، عنررد الحاجررة، رعررادة الترروازن فرري الوضرر  العسرركري، كمررا أن هررذ  السياسررة مسرراعدة الطرررف اس
تكيفت م  حالة االرتياح في السوق النفطية جراء تعادم دور السعودية في زيادة ض  النفط إلى اسسواق 

 ، كمررا ترردخلت الواليررات المتحرردة فرري حمايررة نرراقالت الررنفط2العالميررة نتيجررة تنرراقص صررادرات العررراق وإيررران
العمالقة التي كانت تنق  النفط، لمصلحة الكويت  عد اتساع دائرة حرب الناقالت برين العرراق وإيرران عرام 

، وهري الحرررب الترري قررام فيهرا الطرفرران  مهاجمررة النرراقالت البحريررة التري تحمرر  نفررط الدولررة اسخرررت 1185
كانررت تحمرر  العلررم  حتررى تحرمهررا مررن المرروارد الناشرر ة عررن تصرردير الررنفط، مررا عررر  إحرردت السررفن الترري

لهجررروم إيرانررري ردت عليرررم الواليرررات  1182اسمريكررري، وهررري السرررفينة  سررري آيررر  سررريتي  فررري أكتررروبر عرررام 
، إال أن تصرررف الواليررات المتحرردة مرر  العررراق كرران 3المتحرردة اسمريكيررة بترردمير رصرريفين للررنفط فرري إيررران

ائي ، حيررى تعرضررت القطعررة البحريررة مختلفررًا فقررد أعطتررم ميررزة لررم تكررن لرردت أيررة دولررة أخرررت،  اسررتثناء إسررر 
USS Stark  للهجروم  صراروخين أ لقرا  1182التي كانت تحرل الممرات البحرية في الخليم في مرايو

فررردًا، حيرررى اعتبررررت  32مررن مقاتلرررة ميررراش عراقيرررة، قاتررر  علررى أثرهرررا جميرر  أعمررراء الطررراقم المكررون مرررن 
 . 4  العراق أي تعويض عن الهجومالواليات المتحدة  أن الهجوم كان نتيجة حادث، ولم يدف
مكنم من استعادة جزيرة الفاو التي احتلتهرا  1188غير أن تحسن اسداء العسكري العراقي مطل  عام 

، ومرر  هررذا التحسررن وتكثيررف اسررتخدام اسسررلحة الكيماويررة، وافقررت 1186إيررران فرري وقررت سررابق مررن عررام 
ي يقمي بوقف إ الق النار بين الجانبين، وهرو الذ 518إيران على قبوم قرار مجلس اسمن الدولي رقم 

 . 5في أواخر فترة والية الرئيس ريفان 1188أغسطس عام  8ما تم في 
أمررا السياسررة اسمريكيررة فرري عهررد الرررئيس ريفرران، فلنهررا تعتمررد علررى تقررديم المسرراعدات العسرركرية إلررى 

المسررراعدات إلرررى  عرررض الررردوم إسررررائي   فيرررة تمكينهرررا مرررن مواجهرررة النفررروذ السررروفيتي فررري المنطقرررة، ومرررنح 
الصررديقة والحليفررة بنرراء علررى  لررب تلررة الرردوم كالسررعودية وباكسررتان، كمررا أيرردت الواليررات المتحرردة الفررزو 

الذي كان يستهدف المقاومة الفلسطينية والنظام السوري المؤيد من االتحراد  1182ارسرائيلي للبنان عام 
للسررالم فرري محاولررة ريجرراد حالررة الترروازن فرري السياسررة السرروفيتي آنررذاك، ثررم جرراءت مبررادرة الرررئيس ريفرران 

 اسمريكية تجا  الشرق اسوسط. 
                                                           

 . 31، ، 2113جلبير اسشقر، الشرق الملتهب: الشرق اسوسط في المنظور الماركسي، ترجمة سعيد العظم، دار الساقي، بيروت، 1
 . 31المرج  السابق، ، 2
 . 632تطور السياسة الدولية في القرنين التاس  عشر والعشرين، مرج  سبق ذكر ، ، مد السيد سليم، مح3
 . 216، ، 2112نعوم تشومسكي وجلبير اسشقر، السلطان الخطير: السياسة الخارجية اسمريكية في الشرق اسوسط، ترجمة ربي  وهبة، دار الساقي، بيروت، 4
 .632ياسة الدولية في القرنين التاس  عشر والعشرين، مرج  سبق ذكر ، ، تطور السمحمد السيد سليم، 5



 52صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

ومنذ أواخر الثمانينيات بدأت السياسة الخارجية اسمريكية في الشرق اسوسط تتجم نحو استخدام القروة 
ينرادي في الصراعات ارقليمية على اعتبار أن الحرب هي استمرار للسياسة  طريقة أخرت حسب ما كران 

، فاتبعرت الواليرات المتحردة اسمريكيرة وسرائ  متعرددة On War م كارم كالوزفيتز في كتا م  فن الحررب  
لنق  الصراع إلى المستويات ارقليميرة، كران مرن أهمهرا: اسرتقطاب الردوم ارقليميرة فري المنطقرة، والسرماح 

شررر إلررى منطقررة الخلرريم العربرري  اسررتخدام قواتهررا المسررلحة فرري الصررراعات ارقليميررة، فتوجهررت  شررك  مبا
، كمرا نقلرت الواليرات المتحردة 1111لمواجهة اجتياح القوات العراقية لألراضي الكويتية في أغسطس عرام 

السالح والتكنولوجيرا إلرى  عرض الردوم الخليجيرة كرالبحرين وقطرر فري سرباق محمروم للتسرليح، إضرافة إلرى 
ارسرائيلي، حيرى سرعت  –ي قمية الصراع العربي أنها عملت على إدارة اسزمات ال حلها، وخصوصًا ف

، فجاءت 1111لتحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق اسوسط في أعقاب حرب الخليم الثانية عام 
مبرادرة الرررئيس بررول اسب  اسر  مقابرر  السرالم  مررن أجرر  تحقيررق السررالم وصرواًل إلررى مررؤتمر مدريررد فرري 

 . 1111أكتوبر 
  كلينتون وجورج دبليو بوش. فترة الرئيسان بيل 

جرراء التفييررر اسبرررز فرري السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة فرري الشرررق اسوسررط فرري عهرردي الرئيسررين، بيرر  
كلينتررررون وجررررورش دبليررررو بررررول، حيررررى تحولررررت سياسررررتها لمحاربررررة اسصررررولية ارسررررالمية كبرررردي  للشرررريوعية 

يررررة إسرررررائي  ومحاربررررة اسصررررولية فأصرررربحت المعادلررررة الجديرررردة تفررررر  عليهررررا السررررعي لتررررأمين الررررنفط وحما
ارسالمية  حجة مكافحة اررهاب، إضافة إلى العم  على توسي  نطاق التفلف  االقتصادي وفتح أسرواق 

 . 1جديدة
كما جاء التعام  اسمريكي م   عض دوم المنطقة من منطلرق القروة التري تتمتر  بهرا الواليرات المتحردة 

الرردوم فرري هررذ  المنطقررة عرضررة للترردخ  اسمريكرري، فأوصرر  والترري وفرررت لهررا غطرراًء مناسرربًا جعرر   عررض 
حام تلة الدوم إلى التشتت واالنهيار  عد التعر  سنظمة الحكم فيها فاعتبرت من الدوم المنهارة، على 
أثر دخوم القوات العسكرية اسمريكية إلى أراضيها، ومرن هرذ  الردوم، ترأتي الصرومام علرى رأل القائمرة، 

فيها ليثير االهتمام غير  1112كري الذي قادتم الواليات المتحدة اسمريكية في عام فقد جاء التدخ  العس
المسبوق في حالة الصراع القائمة في هذا البلد الفقير، حيى سراعد التردخ  فري تنرامي الترداعيات الداخليرة 

ء الردور اسثيروبي والخارجية التي جعلت من الساحة الصومالية مسرحًا للتأثيرات الدولية وارقليميرة، إذ جرا
ليؤدي مهامم كأحد الالعبين المؤثرين في الحالة الصومالية،  عد انهيار نظام محمرد سرياد برري وانفصرام 
الشمام عن الجنوب  عد التدخ  اسمريكي، وهنا لعبت أثيوبيا دورًا كبيررًا بردعم القبائر  الصرومالية وإشرعام 

 . 2من أج  عدم مطالبتم مجددًا  لقليم أوجادين نار الفتنة بينها، كما سعت ر قاء الصومام ضعيفاً 

                                                           
 . 382 م مجدوب، السياسة اسمريكية في الشرق اسوسط خالم القرن العشرين في: ارمبرا ورية اسمريكية، مرج  سبق ذكر ، ، 1
، ، 2112، أبري  168ز الدراسات السياسية واالستراتيجية  اسهرام، العدد خلود محمد خميس، اس عاد ارقليمية لحرب الصومام، مجلة السياسة الدولية، مرك2

181 . 



 53صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

أمررا عررن الدولررة اسخرررت فرري قائمررة الرردوم المنهررارة الترري تعرضررت لهررا الواليررات المتحرردة اسمريكيررة فرري 
مرحلة مرا  عرد الحررب البراردة فهري أففانسرتان، هرذا البلرد الرذي عصرفت  رم الحررب  عرد انهيرار نظرام حكرم 

، إذ أرجعرت الواليرات 1181لرى أثرر رحير  القروات السروفيتية عنرم عرام ، ع1112الرئيس نجيب اللم عام 
المتحردة  أمررراء الحرررب  إليررم ليكونرروا مصرردرًا لجميرر  أنرواع الكرروارث الترري ألمررت  أففانسررتان عقررب االحررتالم 

سراعدتها علرى السريطرة  سرهولة شرديدة  السوفيتي، غير أن حالة االلتفاف الجماهيري حوم حركة  البان
، وذلرررة  عرررد تنرررامي مشررراعر الكراهيرررة لررردت غالبيرررة الشرررعب اسففررراني ضرررد أمرررراء 1116د عرررام علرررى الررربال

الحرب في التحالف الشمالي، حيرى وفررت حركرة  البران للشرعب حالرة مرن االسرتقرار التري كرانوا يفتقردون 
مانينيرات إليها جراء ما أصاب البالد لفترة زمنية ليست  القصيرة امتدت من التدخ  السوفيتي في حقبة الث

 . 1من القرن المنصرم حتى منتصف التسعينيات
حتررى دخرر  الترراري  اسمريكرري خررالم  2111ومررا أن جرراءت أحررداث الحررادي عشررر مررن سرربتمبر عررام 

دقائق قليلة منعطفًا جديدًا، على أثر تعر  رموز الدولة السياسية والعسكرية واالقتصادية لهجوم خا ف 
ابهرررا مرررن داخررر  الواليرررات المتحررردة لتسرررتهدف وتصرررطدم  أهررردافها انتحررراري  طرررائرات مدنيرررة، اختطفرررت برك

وتدمرها، فاتجم االتهام إلى أسامة بن الدن السعودي الجنسية زعريم تنظريم القاعردة والمقريم فري أففانسرتان 
منذ فترة  ويلرة. عنردها أعلرن الررئيس اسمريكري جرورش برول االبرن شرن الحررب علرى مرا يسرمى  اررهراب 

العررالم، ودعررا إلررى تكرروين تحررالف دولرري للقيررام بتلررة المهمررة تحررت قيررادة الواليررات  فرري كرر  مكرران مررن دوم
المتحدة، التي  البت حركرة  البران الحاكمرة فري أففانسرتان بتسرليم أسرامة برن الدن لمحاكمترم فري أمريكرا 
أو التعر  لحملة عسكرية للقبض عليم وتدمير تنظيمم والقمراء علرى الحركرة وإقامرة حكومرة ديمقرا يرة 

 . 2في أففانستان
إال أن رفض حركة  البان لتلة المطالب اسمريكية أدخ  أففانستان ضمن قائمة الدوم المنهرارة علرى 

، 2111يررد الواليررات المتحرردة اسمريكيررة، حيررى برردأت العمليررات العسرركرية ضرردها فرري السررا   مررن أكترروبر 
اسح لمواق  عسكرية حوم كابر  وذلة  مرب معسكرات التدريب التا عة للقاعدة  الصواري ، م  قصف ك

                                                                                                                                                                                   
مرا  التي اجتاحتم  اتت الصومام تمر  ظروف سي ة جدًا استمرت لسنوات قليلة دف  فيها الشعب الصومالي الكثير من حياة أبنائم حالة االقتتام والمجاعة واس

رة على إدارة شؤون الدولة  شك  سليم، يرافقم حالة التدخ  المستمرة لبعض اس راف ارقليمية، والتي كان من أبرزها في د  عدم وجود حكومة مركزية قوية قاد
وم من القرن التدخ  اسثيوبي الذي لم يتمكن من دعم وتحقيق سيطرة تامة لطرف معين ضد  قية اس راف الناشطة هناك  يلة فترة التسعينيات والنصف اس

 شرين. الواحد والع
وبرز نجم  البان، ، في أوائ  التسعينيات من القرن الماضي، شمالي  اكستان، عقب انسحاب قوات االتحاد السوفيتي السابق من أففانستان  البان حركة دهرت

ووعدت  البان، التي توجد في منا ق الباشتون المنتشرة في  اكستان وأففانستان،  لحالم  .1113في أففانستان في خريف عام  وأكثر عناصرها من الباشتون 
الزنا و بقت الحركة عقوبات وفقًا للشريعة مث  ارعدامات العلنية للمدانين  جرائم القت  أو مرتكبي  .السالم واسمن وتطبيق صارم للشريعة  مجرد وصولها للسلطة

وكما أمرت الرجام  ل الق لحاهم والنساء  ارتداء النقاب، وحظرت  البان مشاهدة التلفزيون واالستماع إلى الموسيقى  .أو بتر أيدي من تثبت إدانتهم  السرقة
 .وارتياد دور السينما، ورفمت ذهاب الفتيات من سن العاشرة إلى المدارل

 . 131لخارجية اسمريكية في الشرق اسوسط، مرج  سبق ذكر ، ، نعوم تشومسكي، السلطان الخطير السياسة ا1
 . 35، ، 2112محمد قدري سعيد، الحروب اسمريكية في القرن العشرين، في: ارمبرا ورية اسمريكية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/12/141216_taliban_profile
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/12/141216_taliban_profile
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أكتروبر، حيرى بردأ الهجروم البرري  عمليرة  11العاصمة، واستمرت الحملة  مرب أهرداف أخررت حترى يروم 
 محدودة ضد هدف معين  القرب من مدينة قندهار معق  حركة  البان. 

كت فري القترام وتوالت المعارك الحربية من خالم قيام القوات الخاصة اسمريكية والبريطانية التي اشتر 
 عمليرررات مفاج رررة علرررى اسر  رنجررراز مهمرررة البحرررى عرررن ابرررن الدن والمرررال عمرررر وبررراقي قيرررادات حركرررة 

، وتروالى 2وب  52 البان وتنظيم القاعردة  عرد تكثيرف المرربات الكاسرحة  صرواري  كرروز و رائرات ب 
كابرر  إذ سررقطت هرري  سررقو  المرردن اسففانيررة حيررى برردأ  مدينررة مررزار الشررريف، ثررم االنرردفاع نحررو العاصررمة

اسخرت بيد اسمريكان، ثم انتق  القتام إلى منطقة  تورا بورا  التي يختب  فيها ما تبقى من مقاتلي  البان 
 عرررد فشررر  كررر  مرررن القررروات اسففانيرررة  2112والقاعررردة، ولرررم يتوقرررف صررروت الرصرررا، حترررى مطلررر  عرررام 

تنظيم القاعدة والمرال عمرر زعريم حركرة والقوات الخاصة اسمريكية في الوصوم إلى أسامة بن الدن زعيم 
 . 1 البان

وتعررد العررراق مررن قائمررة الرردوم المنهررارة الترري تعرضررت أيمررًا إلررى الترردخ  اسمريكرري المباشررر  والقرروات 
، حيى تمكنت الواليات المتحدة على أثرها من إسقا  نظام حكم 2113المتحالفة معها، وذلة في مارل 

تناد إلى كذ ة وجود أسلحة الدمار الشام  في هذا البلرد، حيرى صررح الرئيس العراقي صدام حسين،  االس
 ررأن وكالررة المخررابرات  2116تررايلور دراملررر أحررد المسررؤولين السررا قين فرري المخررابرات اسمريكيررة فرري عررام 

اسمريكيررة قررد أكرردت للرررئيس بررول قبرر  الحرررب أن العررراق ال يملررة أسررلحة الرردمار الشررام ، فيمررا اعترررف 
ل االبررن  حصرروم إخفرراق فرري ترروفير المعلومررات الصررحيحة ردارتررم قبرر  غررزو العررراق، الرررئيس جررورش بررو 

اسمررر الررذي دفعررم لالعتررذار عررن هررذا الخطررأ للشررعب اسمريكرري وذلررة فرري معررر  خطرراب لررم مطلرر  شررهر 
، إال أن النجرراح الالفرت للنظرر الررذي حققترم إدارة الررئيس بررول قبر  نهايرة واليتررم 2118ديسرمبر مرن عرام 

الترري يررتم  موجبهررا سررحب  تمثرر  فري التوصرر  إلررى توقيرر  االتفاقيررة اسمنيرة 2111ينرراير  21ي الرئاسرية فرر
 حيرى أن االتفاقيرة ترأتي علرى اعتبرار  2111القوات اسمريكية من العرراق فري فتررة ال تتجراوز نهايرة عرام 

اسمريكيرة فري أن الفر  منها هو تحديد اسحكام والمتطلبرات الرئيسرة التري ترنظم الوجرود المؤقرت للقروات 
 العراق. 

وقد كان من أهم اسسباب التي دفعت الررئيس برول االبرن رتبراع ذلرة الرنهم هرو وجرود عوامر  عديردة 
أثرت في السياسة الخارجية اسمريكية في هذ  المنطقة الحيوية، التي أسهمت في خلق سخط شعبي كبير 

                                                           
 . 36المرج  السابق، ، 1
 نسحاب القوات وضمان أمن العراق كما يلي: تنسحب جمي  قوات الواليات المتحدة اسمريكية المقاتلة من اسمريكية فيما يتعلق  ا –تممنت االتفاقية العراقية

اسماكن المذكورة أعال  المدن والقرت والقصبات العراقية في موعد ال يتعدت تاري  تولي قوات اسمن العراقية، على أن يكتم  انسحاب قوات الواليات المتحدة من 
، تعترف الواليات المتحدة اسمريكية  الحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروش قوات الواليات المتحدة من 2111يونيو عام  31دت في موعد ال يتع

ية بنود االتفاقالعراق في أي وقت وأن تعترف  المقاب  حكومة العراق  الحق السيادي للواليات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت، كما تممنت 
ستخدميهم، وحوم حق تتعلق بردع المخا ر اسمنية التي قد يتعر  لها العراق وحوم حقوق الوالية القمائية على أفراد القوات اسمريكية والمتعاقدين معها وم

 االحتجاز سي شخص إال  موجب قرار قمائي عراقي.  
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سررنوات، مررا أفشرر  وصرروم مرشررح ضررد سياسررات الحررزب الجمهرروري  يلررة فترررة حكمررم الترري دامررت ثمرراني 
الحزب جون مكين للفوز إلى مقعد الرئاسة الحقرًا، ونجراح مرشرح الحرزب الرديمقرا ي  راراك أوبامرا  رالفوز 

 ، ولع  أبرز هذ  العوام : 2118 االنتخا ات الرئاسية التي جرت مطل  نوفمبر 
 .هيمنة تيار المحافظين الجدد على اإلدارة األمريكية 

ولى الرررررئيس اسمريكرررري جررررورش بررررول االبررررن مقاليررررد اسمررررور علررررى رأل اردارة ترررر 2111فرررري ينرررراير 
اسمريكية وكانت تحيط  م مجموعة من تيار المحافظين الجدد، الذي هو تيار فكري نخبوي برز  شرك  
ملحرروظ فرري أربعينيررات القرررن العشرررين وجرراء تبلررور  الحقيقرري فرري عقررد السررتينيات، حيررى شررهد أوش حركررة 

 . 1والحركة المناهمة للحرب ضد فيتنام الحقوق المدنية
استطاع التيار بواسطة رمروز  العراملين فري مجرام التردريس فري الجامعرات، أو مرن خرالم الكتا رة فري 
الصررررحف والرررردوريات الكبرررررت عبررررر نسررررم شرررربكة واسررررعة لتعمرررريم أفكررررارهم ونشرررررها فرررري مراكررررز التفكيررررر 

إال أنررم كرران يعتمررد علررى القاعرردة الشررعبية  والمؤسسررات البحثيررة، وقررد درر  التيررار مررن دون قاعرردة شررعبية
لتيررار اليمررين الررديني  ررالرغم مررن االختالفررات الفكريررة بررين رمرروز التيررارين، إال أن نقطررة اللقرراء كانررت فرري 

 قمايا السياسة الخارجية للواليات المتحدة. 
 إن أفكرررار المحررررافظين الجرررردد كانرررت هرررري المسرررريطرة علرررى إدارة بررررول الترررري قامرررت بترتيررررب أولويررررات

سياسرررتها فرررري منطقررررة الشرررررق اسوسرررط  ارضررررافة لتأييررررد هررررذا التيرررار للمواقررررف الترررري تتخررررذها الحكومررررات 
ارسرررائيلية المتعاقبرررة، غيررر أن تأييررردها المطلرررق كرران لمواقرررف الليكررود ارسررررائيلي أكثرررر مررن  قيرررة القررروت 

لوية النظرام السياسري السياسية، فكانت الفكرة اسساسية التي تقوم عليها مدرسة المحافظين الجدد هي أو 
على المؤسسات والتشريعات الدولية، فالخطر اسكبر الرذي يتهردد المصرالح الحيويرة اسمريكيرة يرأتي مرن 
اسنظمة التي ال تقاسم الواليات المتحدة قيمهرا السياسرية والمدنيرة، ولهرذا فرلن أفمر  وسريلة لتو يرد أمرن 

 . 2الديمقرا يأمريكا هي تفيير اسنظمة االستبدادية وفر  المسلة 
  .تأثير اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة في سياسة اإلدارة األمريكية 

لقررد تمررافرت مجموعررة مررن العوامرر  والظررروف سرراعدت الحركررة الصررهيونية لإلعررالن عررن نفسررها، إذ 
ات كان للنشا ات التي قامت بها اسثر الفاعر  فري العديرد مرن التفييررات واسحرداث التري شرهدتها العالقر

 الدولية في العصر الحديى. 
إن نشررا  الحركررة الصررهيونية فرري الواليررات المتحرردة اسمريكيررة اسررتطاع كسررب المزيررد مررن اسعمرراء 

، إذ انمررم إلررى الحركررة العديررد مررن الشخصرريات البررارزة فرري 1112خاصررة  عررد إصرردار وعررد بلفررور عررام 
تفييرر موقرف اردارة اسمريكيرة مرن  الواليات المتحردة، لعر  أبررزهم كران لرويس برانردايس الرذي تمكرن مرن

                                                           
اسمريكية من الداخ ، في: حسن نافعة ونادية محمود مصطفى )محررون(، العدوان على  منار الشوربجي، صن  قرار الحرب ضد العراق: الواليات المتحدة1

 . 268، ، 2113العراق خريطة أزمة ومستقب  أمة، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 
 . 32، ، 2113بيروت،  سبتمبر ارشكاالت الفكرية واالستراتيجية، الدار العربية للعلوم، 11السيد ولد أ ا ، عالم ما  عد 2
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الدعوة الصهيونية رقامة و ن قومي لليهود في فلسطين، كما كان سداء الرئيس اسمريكي ترومران مرن 
خالم ممارستم ضفو ًا كبيررة علرى أعمراء الجمعيرة العامرة لألمرم المتحردة مرن أجر  تمريرر قررار تقسريم 

ن ثرررم االسرررتجا ة للمرررفو  الصرررهيونية  رررلعالن ، ومررر1132نررروفمبر  21بتررراري   181فلسرررطين المررررقم 
 . 11381اعترافم بدولة إسرائي   عد دقائق من إعالن إنشائها عام 

وبعد إنشاء دولة إسرائي  سعى اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة نحو توجيم السياسة الخارجية 
صبح اللوبي من أقوت جماعات اسمريكية من أج  دعم إسرائي  ومساندة مواقفها، وبالفع  تحقق ذلة وأ

 المفط في الواليات المتحدة  ارضافة لنجاحم في جع  العالقات بين البلدين خاصة وفريدة. 
 .فترة الرئيس براك أوباما 

عم  الرئيس  اراك أوباما على إعادة ترتيب أولويات سياستم الخارجية في الشرق اسوسرط، مرن خرالم 
لقمررية الرئيسررية كمررا فرري اسعرروام السررا قة لحكررم إدارتررم، لهررذا عمررد عرردم االسررتمرار فرري جعرر  العررراق هرري ا

 صورة تدريجية إلى تخفيف الوجود العسكري اسمريكي في العراق ونق  المسرؤولية اسمنيرة إلرى العرراقيين، 
ولكن في الوقت نفسم أخذ في الحسربان أن الوضر  هنراك مرا يرزام هشرًا للفايرة، لرذا ركرز أوبامرا منرذ بدايرة 

 –فرري البيررت اسبرريض علررى أربرر  قمررايا رئيسررية تتعلررق  الجانررب السياسرري، هرري النررزاع الفلسررطيني  إدارتررم
ارسررررائيلي، وفررري الجانرررب اسمنررري تشرررم  العرررراق وأففانسرررتان والملرررف النرررووي اريرانررري إلرررى جانرررب أربررر  

 .2اسوسط إشكاليات، هي العالقات بين بالد  والعالم ارسالمي وعمليات التنمية السياسية في الشرق 
ومن أهرم مرا جراء فري اسرتراتيجية الررئيس أوبامرا فري الشررق اسوسرط هرو تقلريص الوجرود اسمريكري فري 
المنطقرة، وتطلبررت أيمررًا ممارسررة ضرربط الررنفس مررن الناحيررة الدبلوماسررية والتراجرر  خطرروة إلررى الرروراء وترررك 

كمررا أن إدارة أوبامررا حاولررت  الحلفرراء أنفسررهم يتحملررون مسررؤولية أكبررر تجررا  التحررديات الترري تواجررم أمررنهم،
التكيف م  الحام  الشرق اسوسط، وذلة  عد فش  السياسات اسمريكية في الشرق اسوسط أمام اسحرداث 
الجسام، كررفض إسررائي  تجميرد االسرتيطان، أو االنقرالب العسركري فري مصرر، أو تقهقرر الجريش العراقري 

 .  3فسمأمام تنظيم الدولة ارسالمية الذي أعلن عن نفسم بن
وتقوم استراتيجية أوباما علرى أن الواليرات المتحردة لعبرت دورًا حاسرمًا فري تعزيرز السرالم واالزدهرار فري 

مررن خررالم المحافظررة علررى الترروازن الرردقيق بررين الصررين وجيرانهررا، كمررا لعبررت دورًا أيمررًا فرري شرررق آسرريا، 
وأنررم برردون دور رائي  وجيرانهررا. الحفرراظ علررى الترروازن فرري الشرررق اسوسررط بررين إيررران وجيرانهررا، وبررين إسرر

أمريكي في تحقيق التوازن  الشرق اسوسط، فرلن المنطقرة سروف تسرعى لتحقيرق التروازن الخرا، بهرا، وأن 

                                                           
 . 282 اهر شال، العالقات اسمريكية م  العالم العربي وإسرائي ، في: ارمبرا ورية اسمريكية، مرج  سبق ذكر ، ، 1
 ، أنظر:2017/4/1صفاء عبد الوهاب علي، االستراتيجية اسمريكية تجا  الشرق اسوسط، شؤون عربية، 2

http://www.arabaffairsonline.org/article?p=88 
 ، أنظر:2015/9/4استراتيجية أوباما في الشرق اسوسط، الجزيرة نت، 3

.net/news/presstour/2015/9/4/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%Dhttp://www.aljazeera 
 

http://www.arabaffairsonline.org/article?p=88
http://www.arabaffairsonline.org/article?p=88
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2015/9/4/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%25D
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2015/9/4/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%25D
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ومن دون القيادة اسمريكية في الشرق اسوسط، سوف ذلة سوف يكون عملية عنيفة ومزعزعة لالستقرار، 
والسرررعودية، يا، أو لتتصرررارع عليرررم دوم مثررر  تركيرررا، كررري تقررررر  الصرررين أو روسررريتررررك مسرررتقب  المنطقرررة، 

 وإيران، ولن يكون ذلة مدعاة لألم . 
تجا  العالم ومنطقة الشرق اسوسط على وجرم الخصرو، يمكن القوم  لن سياسة الرئيس  اراك أوباما 

المنطقررة، شررهدت فرري السررنوات اسربرر  اسولررى مررن فترررة حكمررم انخرا ررًا أقرر  للواليررات المتحرردة فرري العررالم و 
ولكنهررررا لررررم تمتلررررة كرررران لهررررا تررررأثير أقرررر ، وأن الواليررررات المتحرررردة تبنررررت منرررراورات تكتيكيررررة، ونتيجررررة لررررذلة، 

استراتيجية متماسكة أو رؤيرة للقيرادة العالميرة، وأن صرورة الواليرات المتحردة الخارجيرة أصربحت صرورة قروة 
ن ذلة يظهر  شك  أكثر وضروحًا فري وفي حالة تراج ، وأعظمى تعبت من تحم  مسؤولية قيادة العالم، 

 .1منطقة الشرق اسوسط التي شهدت حمورًا أمريكيًا مكثفًا في الماضي
  .فترة الرئيس الحالي دونالد ترامب 

انتهت فترة الرئيس اسمريكي  اراك أوباما، وفوج  العالم بتقردم الجمهروري دونالرد ترامرب علرى منافسرتم 
اع ترامب أن يص  إلى البيت اسبيض  الرغم من خطا م المفرالى فري الديمقرا ية هيالري كلينتون واستط

التطرف ومواقفم العنصرية شديدة االستعالء، وبذلة وص  إلى سدة الحكم في دولرة مرن دوم الديمقرا يرة 
 الراسخة في العالم،  الرغم من خطا م المعادي لقيم الديمقرا ية كالحرية والمساواة والعدم وغيرها.

مالئم  رح سؤام حوم حدود التفيير واالستمرارية فري السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة تجرا  وأصبح من ال
حيررى شررهدت السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة تجررا   .الشرررق اسوسررط فرري مرحلررة مررا  عررد أوبامررا وقرردوم ترامررب

لتعامرر  الشرررق اسوسررط، خررالم السررنوات اسخيرررة، متفيرررات جديرردة شرركلت إ ررارًا حاكمررًا لتلررة السياسررة فرري ا
مرر  قمررايا وأزمررات المنطقررة. وبرردأ هررذا ار ررار الجديررد خررالم الفترررة الثانيررة للرررئيس أوبامررا، وتحديرردًا  عررد 
ثورات الربي  العربي، ومن المتوق  أن يشك  هذا ار ار الجديد حاكمًا لحدود التفير، أو لطبيعة السياسة 

 .2اسمريكية ومممونها، سي رئيس أمريكي جديد
سررة الخارجيررة اسمريكيررة  ررالتفيير فرري اوليررات مررا بررين الترردخ  العسرركري، كمررا حرردث فرري واتسررمت السيا

عهد الجمهوريين في إدارتري برول اسب وبرول االبرن، وتبنري اوليرات الدبلوماسرية فري عهرد الرديمقرا يين 
ئمرًا للتروازن في إدارتي كلينتون وأوباما. كما أن السياسة اسمريكيرة،  عرد الحررب العالميرة الثانيرة، تسرعى دا

 .بين حسا ات المصالح اسمريكية الواقعية، وحسا ات القيم والديمقرا ية المثالية
والمتا   لمجريات السياسة الدولية يمكن أن يلحظ بوضوح تراجر  دور الواليرات المتحردة فري العرالم فري 

لعرالم كمرا كانرت تفعر  منرذ لم تعد قادرة أو راغبة فري قيرادة ا 3السنوات اسخيرة.  اختصار الواليات المتحدة
                                                           

 ، أنظر:2017/2/16محمد كمام، قراءة في رؤية أمريكية لسياسة أوباما الخارجية، السياسة الدولية، 1
http://www.siyassa.org.eg/News/8695.aspx 

 ، أنظر:2016/11/12يدر اسجودي، رؤساء أمريكا ولعبة السياسة تجا  الشرق اسوسط، شبكة النبأ المعلوماتية، ح2
http://annabaa.org/arabic/reports/8620 

 ، أنظر: 2017/7/28محمد كمام، من يقود العالم؟ مركز اسهرام، 3

http://www.siyassa.org.eg/News/8695.aspx
http://www.siyassa.org.eg/News/8695.aspx
http://annabaa.org/arabic/reports/8620
http://annabaa.org/arabic/reports/8620
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نهايررة الحرررب العالميررة الثانيررة. فررالرئيس ترامررب يرفرر  شررعار أمريكررا أواًل، ويعلررن انسررحاب الواليررات المتحرردة 
مررن اتفاقيررة الشررراكة التجاريررة عبررر المحرريط الهررادي، ومررن اتفاقيررة  رراريس للمنرراخ الترري وقعهررا سررلفم أوبامررا، 

ها  الرردفاع عرررن دوم حلررف شررمام اس لنطررري، ويطالررب  لعرررادة ويهرردد  عرردم تنفيرررذ الواليررات المتحرردة تعهرررد
التفرراو   شررأن اتفاقيررة منطقررة التجررارة الحرررة سمريكررا الشررمالية الترري تجمرر  بررالد  مرر  كرر  مررن المكسررية 
وكندا. ك  هذ  المؤشرات جعلرت أحرد حلفراء الواليرات المتحردة، وهري المستشرارة اسلمانيرة ميركر ، تتحردث 

 .وسعها االعتماد على الزعامة اسمريكيةعن أن أوروبا لم يعد ب
ويمكرررن الجرررزم إن التنررروع فررري البنيرررة السياسرررية واالجتماعيرررة والثقافيرررة فررري الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة 
سررريمث  قيررردًا علرررى الررررئيس اسمريكررري دونالرررد ترامرررب. ومرررا هرررو واضرررح أن السياسرررات الخارجيرررة اسمريكيرررة 

كاستخدام القوة العسكرية والفرارات الجويرة وفرر  العقوبرات، برداًل ستتجم إلى االعتماد على القوة الصلبة 
مرررن االعتمررراد علرررى القررروة الناعمرررة التررري اسرررتخدمها برررراك أوبامرررا الررررئيس السرررابق سمريكرررا كاالتجرررا  نحرررو 

 .1التفاو  والدبلوماسية ودعم قيم الحرية والديمقرا ية ودعم التنمية
هررررا فرررري الشرررررق اسوسررررط واالتجررررا  إلررررى القررررارة اوسرررريوية كمررررا أن إدارة ترامررررب سررررتتجم نحررررو تقليرررر  نفوذ

لالسرررتفادة مرررن الفرررر، االقتصرررادية فررري القرررارة اوسررريوية. كمرررا أنرررم سررريتبنى منظرررورًا واقعيرررًا فررري سياسررراتم 
الخارجية، وبالترالي سريتراج  االهتمرام  قمرايا الديمقرا يرة والحريرات وحقروق ارنسران تجرا  منطقرة الشررق 

ال ترررزام غيرررر مؤهلرررة السرررتقبام الديمقرا يرررة الفربيرررة  المرررا أن الحرررروب اسهليرررة  اسوسرررط، التررري يررررت أنهرررا
 .يمثلون بي ة خصبة لنمو اررهاب والتعصب الديني والفرال السياسي

ونخلررص إلررى أنررم سررواء كرران ترامررب يمتلررة أجنرردة واضررحة  شررأن إدارتررم لملفررات الشرررق اسوسررط أم ال، 
، واحتكاكررم بواقرر  المنطقررة، قررد يجعلررم يفيررر الكثيررر مررن 2112فررلن وجررود  فرري البيررت اسبرريض منررذ ينرراير 

رؤيتررم، ويتراجرر  عررن الكثيررر مررن تصررريحاتم، فجررورش بررول االبررن وعررد فرري بدايررة عهررد   ممارسررة سياسررة 
خارجية متواضعة، ولكن سررعان مرا وجرد نفسرم يحراوم تفييرر الشررق اسوسرط  رالقوة. وكرذلة  راراك أوبامرا 

ق، وإعادة تنظيم العالقات م  العالم ارسالمي، فلذا بتنظيم داعش يجر  ثانية الذي وعد  الخروش من العرا
 .إلى العراق، وكذلة إلى سوريا

 الخاتمة 
 هري معينرة اسرتراتيجيات علرى  االعتمراد اسوسرط الشرق   منطقة اسمريكية الخارجية السياسة ارتبطت

 للسياسرة وبالنسربة المنطقرة، فري نافسريهام ومواجهرة إسررائي  ودعرم للفررب المنطقرة من النفط تدفق تأمين
 يعتبرر معرروف هرو وكما ولكن، الجوانب تلة في سياستها لنجاح نظراً  إيجابياً  تأثرت اسمريكية الخارجية

                                                                                                                                                                                   
http://www.ahram.org.eg/News/202339/4/605975/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D%D8%9F.aspx 

 ، أنظر:2112الديمقرا ي العربي، مارللبنى عبد اللم علي، إدارة ترامب وبوادر التفيير في السياسة الخارجية اسمريكية، المركز 1
http://www.democraticac.de/?p=44183 
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 دائرم صرديق وال دائرم عردو يوجرد فرال أساسري عام  والتفير استثنائي عام  الخارجية السياسة في الثبات
 رالقيم  وتتقيرد  عامرة  رأ ر تعمر  اسمريكيرة السياسرة أن مرن  رالرغم دائمرة، مصرالح هنراك ب  السياسة في

 الحررب نهايرة فري الدوليرة السياسرة واقر  بتفيرر تفيرر ذلرة إن إال ارنسران، وحقروق  كالديمقرا يرة والمثر 
 تفكة االتحاد السوفيتي.  و الباردة

 الررأي وتكرون  ميارسرال التطررف نمرو فري اسوسرط الشررق  منطقرة فري اسمريكيرة السياسرة كمرا سرببت
 يكرن لرم اسمريكيرة للسياسرة دعمهرم  رأن المنطقرة فري النرال غالبيرة المنطقة، يعتقرد في لها المعادي العام

 تقروم والتري ديمقرا يرة السياسرية الفيرر واسنظمرة رسررائي   انحيازهرا حقروقهم عرن تفاضرت وأنهرا مجردي
  .شعوبها مصالح حساب على السياسة تلة  خدمة

 واالقتصرادية السياسرية اسهرداف محصرلة هرو جوارها إلى واالنطالق المنطقة على مريكيةاس فالهيمنة
 أمرام المجرام لهرا فتحرت اسمريكيرة  رأن السياسرة سربتمبر علرى 11أحرداث  أثررت اسمريكيرة، إذا للسياسرة

 الصرعب مرن لكران اسحرداث تلرة لروال فربمرا العرالم، قيرادة مرن واالقترراب اسمريكيرة الهيمنرة أهرداف تحقيق
وهرذ  . اررهراب لمررب دولي وتأييد دولية أحالف على وتتحص  لياً دو  تنشط أن اسمريكية السياسة على

السياسة جاءت أيمًا في غير مصلحة الشرق اسوسط، سن الخطوة الهامة فيها هي قيام الشررق اسوسرط 
يًا بتقسريمها وتجزئتهرا ومنحهرا هويرة الكبير والذي يعني تفير المنطقة سياسيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، اقتصراد

 جديدة  قيادة إسرائيلية. 
ومن جهة أخرت، أن السعي اسمريكي لترك منطقة الشرق اسوسط والتوجم لمحاصرة ومنافسرة الصرين 

لم يعد  النف  على الواليات المتحدة؛ لخسارتها النفوذ في آسيا والشرق  -القارة اسسيوية  -في عقر دارها 
حررين تبرردو الصررين المسررتفيد اسكبررر مررن هررذا التوجررم اسمريكرري نحررو آسرريا الررذي عجررز عررن اسوسررط، فرري 

محاصرة نفوذ  كين المتنامي والمؤثر في القارة اسسيوية، أضف إليم جهود الصين الدائبة لتعظيم مكانتها 
 وتو يررد عالقاتهرررا مررر  دوم المنطقرررة  عرررد االنسرررحاب اسميركررري ولعرررب دور مرررؤثر فررري حررر  قمرررايا الشررررق 

اسوسررط ونزاعاتررم وصررراعاتم مرر  مررا سرريكون لررذلة مررن تررداعيات وتررأثيرات علررى مكانررة ومصررالح الواليررات 
 .المتحدة في هذ  البقعة من العالم
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 الملخص:
مرن حيررى  ة الخارجيررة اسمريكيرة،صررناعة القررار السياسري ومحدداتررم فري السياسر تنراوم البحرى إشركالية

تأثير المحددات الداخليرة مثر  وسرائ  ارعرالم والررأي العرام وجماعرات المرفط والمحرددات الخارجيرة مثر  
إسرائي  والنفط وشركات السالح واررهاب على مؤسسات صن  السياسة الخارجية اسمريكية إتجا  الشررق 

 اسوسط.
رار السياسري وإدارة السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة تتميرز بتعردد توصلت الدراسة إلى أن  عمليرة صرن  القر

وتبدو عملية معقدة سنها تشم  أنما ا متعددة للتفاع  بين المشاركين، فمرال  المؤسسات المشاركة فيها،
 عن تفاع  المؤسسات والقيادات المشاركة م  بي ة النظام.

ويتمترر   ات تمكنهرا مررن صرناعة القررار،تتمتر  كر  مؤسسرة مشرراركة فري صرن  السياسررة الخارجيرة  سرلط
الرئيس اسمريكي  العديد من السلطات في مجام السياسة الخارجية التي تجعلم اسسرال  صرناعتها،مث : 
سرررلطة قيرررادة القررروات المسلحة،والسرررلطات الدبلوماسرررية وغيرهرررا مرررن السرررلطات،إال أن  الررررئيس اسمريكررري ال 

يوجررد العديررد مررن المؤسسررات الرسررمية والمحررددات الداخليررة  يسررتأثر  صررن  السياسررة الخارجيررة وحررد ،ولكن
والخارجيرة الترري تررؤثر علررى صررن  القرار،مثرر : الكررونجرل الرذي يمكنررم إصرردار تشررريعات تلررزم الرررئيس فرري 

 إتباع سياسة معينة.
Abstract: 

    This research paper tackles the dilemma of political decision-making and its limitations 

on the American foreign policy pertaining the Middle East whether internal such as mass 

media, public opinion and pressure groups or external such as Israel, weapons, companies 

and terrorism.  The study reached the conclusion that the process of decision- making seems 

to be sophisticated since it involves many interactive patterns of participants apart from 

institutions and leaderships. Each institution involved in decision-making enjoys authorities 

which enable it to take decisions. However, the American President enjoys wide authorities 

in the domain of foreign policies which makes him a major pillar in decision-making such as 

leading the armed forces and the diplomatic authorities. But the American President does not 

monopolize decision-making as there are many official institutions as well as internal and 

external limitations that issue legislations which direct the President’s policy. 
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     مقدمة:
يعبر النظام السياسي للواليات المتحدة تعبيرًا دقيقًا عن خصوصية المجتمر  اسمريكري ذي التكروين 
االجتماعي واالقتصادي والثقافي الفريد،وأن  جوهر العم  داخ  النظرام السياسري هرو مبردأ الفصر  برين 

لطات وهرو اسمرر الرذي يمنر  السلطات الثالث م  وجود آليرات المرفط والرقا رة والتروازن برين هرذ  السر
تركيز السلطة والمسؤولية في مؤسسة واحدة، ويحقق الديمقرا ية وال يستأثر شخص أو جماعة  عينهرا 
 عمليرررة صرررن  وتنفيرررذ السياسرررة الخارجيرررة  أ عادهرررا الداخليرررة والخارجيرررة .فعمليرررة صرررن  وإدارة السياسرررة 

والتفاع  فيما بينها،اسمر الذي يحِتم التوفيق الخارجية اسمريكية تتميز  المشاركة بين هذ  المؤسسات 
برين عرردد مرن اسهررداف والتفصريالت والوسررائ  البديلرة،وبالتالي يررأتي التفاعر  بررين المؤسسرات المختلفررة 
في النظام السياسي رتخاذ قرار يأتي من خالم التفاع  بين المؤسسات سواء  أكانت هذ  المؤسسات 

 رسمية أو غير رسمية.

ت صررررن  القرررررار اسمريكرررري المبحررررى اسوم: مؤسسررررا ممبحثررررين، يتنرررراو ا البحررررى إلررررى وينقسررررم هررررذ  
 السياسة اسمريكية. تالثاني: محدداويتناوم المبحى  الخارجية.

 مشكلة الدراسة

إن العوام  التي تؤثر في صرن  السياسرة الخارجيرة تتمرمن إجمراال المتفيررات والمحرددات الداخليرة 
دولررة، ت الداخليررة برردور مررؤثر سررلبًا وإيجا ررا فرري السررلوك الخررارجي سي تقرروم المتفيرررا ىوالخارجيررة، حيرر

قبر  صران  القررار  تأثيرهرا مرنهذا الترأثير علرى  بيعرة هرذ  المتفيررات مرن جهرة وكيفيرة إدراك  فويتوق
 السياسي الخارجي من جهة ثانية.

اسمريكيرة، ة تتمحور مشكلة الدراسة حروم صرناعة القررار السياسري ومحدداترم فري السياسرة الخارجير
حيرى تررأثير المحرددات الداخليررة مثر  وسررائ  ارعرالم والرائرري العرام وجماعررات المرفط والمحررددات  نمر

مؤسسررات صررن  السياسررة الخارجيررة  ىواررهرراب، علررالخارجيررة مثرر  إسرررائي  والررنفط وشررركات السررالح 
 اسمريكية اتجا  الشرق اسوسط.
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 المبحث األول

 جية األمريكية مؤسسات صنع السياسة الخار 

تساهم  عملية صن  القرار اسمريكي العديد من المؤسسات، ولك  مؤسسة دور في اتخاذ القرار، وذلرة 
حسرررب قررروة هرررذ  المؤسسرررة والصرررالحيات الممنوحرررة لهرررا فررري الدسرررتور، سرررواء أكانرررت تنفيذيرررة مثررر  الررررئيس 

 :االكونجرل، أهمهواسجهزة المعاونة لم أو تشريعية مث  
 التنفيذية: ات أوال: المؤسس

الررئيس ولرم  ااسمريكيرة، وأهمهرهنالة العديد من المؤسسات التنفيذية التي لهرا دور فري صرن  السياسرة 
 .العديد من اسجهزة المعاونة والمساعدة لم مث  وزارة الدفاع والخارجية ووكاالت المخابرات

 الرئيس األمريكي -1
 ويرسرم دون الروزراء، الدولرة فري الحكرم اهرمظر جمير  ممارسرة حرق الرئاسي النظام في الرئيس يملة

 في ويحكم يسود يرسمها الرئيس،فهو التي السياسة تنفيذ الوزراء عاتق على ويق  العامة، السياسة الرئيس
 اسرم علريهم للرئيس ويطلق معاونون  يوجد وإنما للوزراء، مجلس الرئاسي النظام في يوجد الوقت،وال ذات

 الشرعب أمرام اختيرارهم بتعيينهم،ويتحمر  مسرؤولية الررئيس عراونين،ويقومالم اسمنراء،أو السركرتيرين،أو
 .(1)عزلهم حق وللرئيس

 من المستشارين ف ة أيما وتساعد  البالد، شؤون  وإدارة القوانين، بتنفيذ الرئيس  مساعدة يقوم الوزراء
 مباشررة  صرورة عون سياسرية؛سنههم ترا  صرفة أيرة لهرم يترأسرها،وليس دائررة هرؤالء مرن ولكر  والمسراعدين،

 منم. فيستمدونها أعمام،وأما سلطتهم من لم يقدمون  عما أمامم مسؤولون  أنههم للرئيس،كما

يعتبرررر رئررريس الواليرررات المتحررردة هرررو الفاعررر  المحررروري فررري عمليرررة صرررن  السياسرررة الخارجيرررة، ويسرررتمد 
ن الحرروب حترى لرو سلطاتم من نصو، الدستور.فهو القائد اسعلى للقوات المسلحة وتخوم لم سلطة شر

عالوة على سلطات دستورية هامة أخرت مث  عقد المعاهدات وتعيين الوزراء والسفراء  كانت غير معلنة،
 (2)كما يتمت  الرئيس  ميزتين في مجام السياسة الخارجية: ،والقناص 

  الحصررروم علرررى معلومرررات غيرررر محررردودة عرررن الررردوم اسجنبيرررة وقادتهرررا مرررن مصرررادر عررردة مثررر  وكالرررة
 برات المركزية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.المخا

 ،فلديررم القرردرة علررى ارسررتحواذ علررى التأييررد   النسرربة رتخرراذ القرررارات فرري السياسررة الخارجيررة والدفاعيررة
 والدعم الشعبي ومساندة الكونجرل.

                                                           
(1)Gonenc .Levent, Prospects for Constitutionalism in Post-communist Countries , Massachusetts:  Martinus Nijhoff 
Publishers,2002,p.285.  

 .85-83،-.،82،1183،القاهرة:مؤسسة اسهرام،العددالسياسة الدولية( هالم سعودي، الكونجرل والصراع العربي ارسرائيلي ،2(

http://books.google.com.eg/url?client=ca-print-brill_nijhoff&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-brill_nijhoff+BTB-ISBN:9789041118363&q=http://www.brill.nl/product_id20719.htm&usg=AFQjCNHKvrHUWCVL5g5ibbEPlqbgPvjjPg&source=gbs_buy_r
http://books.google.com.eg/url?client=ca-print-brill_nijhoff&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-brill_nijhoff+BTB-ISBN:9789041118363&q=http://www.brill.nl/product_id20719.htm&usg=AFQjCNHKvrHUWCVL5g5ibbEPlqbgPvjjPg&source=gbs_buy_r
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الرئيس اسمريكي يحظرى   سرلطات واسرعة فري مجرام السياسرة الخارجيرة وال يمكرن تفسرير سرلطاتم  
حردد  الدسرتور للررئيس فري مجرام السياسرة الخارجيرة ،فالسرلطات التري حرددها لرم  مرا  ذا الصردد فقرطبه

الدسرتور بهررذا الصردد محرردودة إذا مرا قورنررت  السرلطات الواسررعة التري يمارسررها فعرال فرري الواق ،وعنرردما 
طو  ما يكفي وض  المؤسسون اسوائ  الدستور اسمريكي وخاصة الجزء المتعلق  الرئيس، أرادوا أن يع

مررن سررلطة ولكررن لرريس كرر  السررلطة.فمن الناحيررة الدسررتورية يعتبررر الكررونجرل أقرروت مررن الرئاسررة نسرربيًا 
ولكررن قررد يمكررن إرجرراع ذلررة فرري جررزء منررم إلررى أن دور أمريكررا فرري المجتمرر  الرردولي فرري ذلررة الوقررت لررم 

، وقرد صريا الدسرتور (1)يكن كبيرا،وبالتالي دور الرئاسة فري صرن  السياسرة الخارجيرة كران دورا هامشرياً 
برربعض العبررارات الفاممررة عررن الرررئيس لتعطيررم مسرراحة مررن الحريررة للتجرراوب مرر  التفيرررات الداخليررة و 
الدولية ،ومن خالم هذ  العبارات اتس  دور الرئاسة وأصبح محوريرًا فري الشرؤون الخارجيرة وقرد وصر  

رًا للتفيرررات علررى السرراحة الدوليررة هررذا التوسرر  فرري السررلطة إلررى ذروتررم  عررد الحرررب العالميررة الثانيررة نظرر
 (2)ووجود الخطر الشيوعي.

كما تلعب السمات الشخصية للرئيس اسمريكري دورًا مرؤثرا فري قردرة الررئيس علرى توديرف الررأي    
كمرررا أن اسغلبيرررة الحزبيرررة فررري الكرررونجرل تمررراف إلرررى مؤسسرررات صرررن  القررررار فررري  العرررام لصرررالحة،

الرررئيس فررري العمليررة التشرررريعية وحسررربما قررام الررررئيس فررررنكلين الواليررات المتحررردة، وتسرراعد علرررى نجررراح 
 (3)روزفلت سحد مساعديم أنا  قبطان هذ  السفينة ولكن موش البحر يتحكم  القبطان 

ومرن ثرم  فرلن قردرة الررئيس  الرئيس يستطي  توديف الرأي العام للمفط على السلطة التشرريعية،   
مرن الرئاسرة الحديثرة فري الواليرات المتحردة،وفي ار رار نفسرم على قيادة الرأي العرام هري  مثا رة القلرب 

يشرررير  جرررورش ادوارد إلرررى أن  ارحتكرررام إلرررى الشرررعب يرتكرررز علرررى قبررروم أربررر  مقررردمات تتعلرررق  القيرررادة 
 (4)الرئاسية وهي:

 أن  أعماء الكونجرل ينصتون إلى الرأي العام. -
 أن  الدعم الشعبي ضرورة أساسية للنجاح الشعبي. -
 الرئيس  التأييد الشعبي ال يعود فقط سدائم لمهام منصبم.أن  تمت   -
أن تكون هناك إمكانية لدت الرئيس من خرالم حمالترم االنتخابيرة أن يسرهم فري تشركي  وتعب رة الررأي  -

 العام.

                                                           
)1 (Stephen King, Anthony, The New American Political System, Washington: Institute For Public Policy,1990 ,pp. 5-6. 

 .81.،1112،يناير 122،القاهرة:مؤسسة اسهرام ،العدد السياسة الدوليةلي ، الرئاسة كمؤسسة لصن  السياسة الخارجية اسمريكية ،( نانيس مصطفى خ2)
(3)Alterman. Eric, Who Speaks for America?: Why Democracy Matters in Foreign Policy, New Yourk :cornell 
university,1998,p.71. 

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220320&eid=4748بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي اسمريكي ( العالقة4(
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يستند الرؤساء في صن  السياسة وإدارة الفرع التنفيذي إلى مجموعة من اسجهزة التي تعاونم وتقدم لرم 
الجهاز التنفيذي تس  وكاالت أنش ت لمعاونة الرئيس، ويعد مكتب البيت اسبريض ومكترب  المشورة، يمم

ومجلرررس المستشرررارين االقتصررراديين مرررن أهرررم الوكررراالت التسررر ،  اردارة والميزانيرررة ومجلرررس اسمرررن القرررومي،
 وعالوًة على ذلة قد يطلب الرئيس مساعدة الوزراء والمدعي العام في المشاورات  صدد السياسة.

 الشرق األوسط.للسياسة األمريكية تجاه  دور الجهاز التنفيذي للرئيس 
 -ويتكون من:،التنفيذي للرئيس أوال: الجهاز

 مكتب البيت األبيض (1
يمم مكتب البيت اسبيض مستشاري الرئيس البارزين،وعادًة يكون أقرب مستشاري الررئيس فري البيرت 

االنتخا ررات أو الررذين حررازوا علررى ثقتررم علررى مررِر اسبرريض هررم اسصرردقاء الشخصرريين الررذين سرراعدو  فرري 
 .(1)السنين،ويتممن كذلة المستشار القانوني للرئيس والسكرتير الصحفي،وغيرهم من المودفين

 مكتب اإلدارة والميزانية. (1
وكران فري اسصر  مكترب  يعد مكتب اردارة والميزانية من اكبر أجهزة المكتب التنفيذي للررئيس قا برة،

فررري إ رررار وزارة الخزانرررة،) وأعررراد نيكسرررون تسرررميتم  مكترررب اردارة  1121ي أنشررر  فررري العرررامالميزانيرررة الرررذ
(.ويقررروم  لعرررداد مسررررودات ميزانيرررة الررررئيس الفدراليرررة السرررنوية،التي تقررردم إلررررى 1121والميزانيرررة فررري العرررام 

صررنيف الكررونجرل للموافقررة عليهررا فرري ينرراير مررن كرر  عررام.ويمكن لمرردير مكتررب الميزانيررة أيمررا أن يقرروم بت
 .(2)وتوزي  المقترحات التشريعية التي يقدمها لألجهزة التنفيذية المختلفة

 مجلس األمن القومي: (2
يهدف إلى تقديم النصح للرئيس فيما يتعلق بتنسيق السياسات الداخليرة والخارجيرة والعسركرية المتصرلة 

نها. ويتكرون المجلرس وذلرة فري شرك  خطرط وسياسرات ليتخرذ قراراترم  شرأ  اسمن القومي ودراسرة مشراكلم،
حسب نظامم اسساسي من الرئيس ونائب الرئيس ووزيري الخارجية والردفاع  ارضرافةإلى مسراعد الررئيس 

 .)3(وهؤالء يعتبروا أعماء دائمين وأساسيين لشؤون اسمن القومي والذي يعم  كمدير تنفيذي للمجلس،
 مجلس المستشارين االقتصاديين:   (1

.ومرررن خرررالم هرررذا المجلرررس يقررروم ثالثرررة مرررن 1136انون التشرررفي  لعرررامأنشررر  هرررذا المجلرررس  مقتمرررى قررر
)ويمكن عزلهم من مناصربهم فري أي وقت(بتحلير  االقتصراد وتقرديم مرا    ارقتصاديين الذين يعينهم الرئيس

                                                           
 182.،1116المية،،القاهرة:الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة الع نظام الحكم في الواليات المتحدة اسمريكية(الري إلويتز، ترجمة،جابر سعيد عو  ، 1(

(2 (Schmidt, Steffen , American Government & Politics Today, Boston: Barbara A. Bardes ,2009)pp.482-483. 
(3 (Best.Richard .The National Security Council: An Organizational Assessment, Washington: Congressional Research 
Service,2011 ,pp. 4-5 
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يتوصررلون إليررم مررن نتررائم إلررى البيررت اسبيض،وتررأتي نصرريحة مجلررس المستشررارين االقتصرراديين عررادة 
ثيرررررًا  سياسررررات وضررررعت خصيصررررا بهرررردف خفررررض معرررردالت التمررررخم ضررررمن تقريررررر سنوي،وتوصرررري ك

 .(1)والبطالة

 وعردم السياسرية أمامرم، للمسراءلة الروزارة خمروع عردم فري الكرونجرل عرن التنفيذيرة السرلطة تستق 
 السرلطة أمرام مسرؤولية الررئيس عرن وأمرا ،(2)البرلمران أعماء جانب من لهم وإستجوا ات أس لة توجيم

 فلنه  الوقت ذات وفي أمام الكونجرل، سياسًيا مس وال يكون  ال المتحدة الواليات رئيس فلن   التشريعية،
 التري الجنائيرة المسرؤولية لقواعرد الررئيس يخمر  أنّ  إال المجلسرين، مرن أي حر  يسرتطي  ال الررئيس

 ةالجنائير المسرؤولية تحريرة ويرتم الفدراليرة، فري الحكومرة مدنيرة عامرة ودرائف يشرفلون  مرن كر  علرى
 جنائًيا الرئيس إتهام سلطة وحد  النواب مجلس ويتولى ارتهام الجنائي؛  ريق عن الكونجرل بواسطة

 في الرئيس محاكمة وتكون  البسيطة،  اسغلبية المجلس قرار ويصدر  لب الجنة القمائية، على بناءً 
 الجلسة ويرأل ية،القم النظر في قب  اليمين اسعماء يقسم أنّ  على الشيوخ أمام مجلس الحالة هذ 

 (3) المجلس أعماء ثلثي  موافقة الرئيس إدانة قرار ويصدر المحكمة العليا، رئيس

 الشرق األوسط: إتجاهدور الرئيس في السياسة األمريكية  ثانيا:
 للرئيس اسمريكي دور كبير في السياسرة الخارجيرة ويظهرر ذلرة مرن خرالم السرلطات الممنوحرة لرم،

مليرون دوالر مرن المسراعدات التري تقردمها  15.2الررئيس دونالرد ترامرب حجرب قررار  ومثاال على ذلة،
مليررون دوالر مسرراعدات عسرركرية(، وتررأخير  65,2مليررون دوالر مسرراعدات اقتصررادية، و 31لمصررر )

مليرار دوالر ،  1,3مليرون دوالر مرن المسراعدات العسركرية السرنوية لمصرر التري تقردر برر  115إرسام 
أيام من الحديى عن إعادة منراورات الرنجم السرا   التري ألفاهرا  أوبامرا  فري عرام ويأتي هذا القرار  عد 

2113(4) .    

للقاهرة بين هدفين رئيسريين: أولهمرا المرفط علرى النظرام المصرري  تمزش المساعدات اسمريكية    
يرى تمرنح لتبني سياسات ترغب الواليات المتحدة أن ينتهجها. وثانيهما، تحقيق المصلحة اسمريكية؛ ح

                                                           
(1 (Patterson. Bradley Hawkes, The White House Staff: Inside the West Wing and Beyond ,Washington: Brookings 
Institution Press, 2000,p. 88. 

 .212،،1115 والتوزي ، شروللن للدراسات الجامعية المؤسسة منشورات:،بيروت البرلماني النظام في الدولة رئيس ومسؤولية سلطة  سيوني، الفني ( عبد2)
 .22،، 1183 نطا،  نطا:جامعة ،الدستورية المقارنة اسنظمة في الدولة لرئيس السياسية المسؤولية بركات، (عمر3)

(4( Shepherd.Todd, US set to withhold $95 million in foreign aid to 
Egypt,washingtonexaminer,22/8/2017,In,http://www.washingtonexaminer.com/us-set-to-withhold-95-million-in-foreign-
aid-to-egypt-report/article/2632258 . 
 

http://www.washingtonexaminer.com/author/todd-shepherd
http://www.washingtonexaminer.com/author/todd-shepherd
http://www.washingtonexaminer.com/us-set-to-withhold-95-million-in-foreign-aid-to-egypt-report/article/2632258
http://www.washingtonexaminer.com/us-set-to-withhold-95-million-in-foreign-aid-to-egypt-report/article/2632258
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المساعدات العسكرية الواليات المتحردة مزايرا كثيررة، مرن أهمهرا منراورات الرنجم السرا  ، والتري تعرد اسكبرر 
مررن نوعهررا فرري العررالم، ومزايررا عسرركرية ولوجيسررتية، مثرر  اسررتخدام اسجررواء المصرررية، وتسررهي  عبررور قنرراة 

رسررررتخباراتي فرررري مجررررام مكافحررررة السررررويس للسررررفن والبرررروارش اسمريكيررررة، وفمرررراًل عررررن التعرررراون اسمنرررري وا
  .(1)اررهاب

عارضرررت  1162 عرررد احرررتالم القررردل عرررام  وقررررار نقررر  السرررفارة اسمريكيرررة مرررن تررر  أبيرررب إلرررى القررردل.
الواليات المتحدة ارجراءات ارسرائيلية في القدل، من خالم الخطراب الرذي ألقرا  ممثر  الواليرات المتحردة 

دة تررت أن القردل الشررقية التري احتلتهرا إسررائي  هري ، قرام إن  الواليرات المتحر 13/2/1162المتحدة في 
هرري منطقررة محتلررة تخمرر  لقررانون االحررتالم الحربرري ،وال يجرروز رسرررائي  أن ترردخ  فيهررا أي تفييررررات ، 

 .(2)وكذلة فلن التفيرات التي أدخلتها إسرائي  على المدينة  ا لة 
تحيرررزًا للمواقرررف ارسررررائيلية رغرررم  إال أن  الموقررف اسمريكررري مرررا لبرررى أن أخرررذ  رررالتراج ، وأصررربح اسكثرررر

إعتبارهررا أوم اسمررر القرردل الشرررقية أر  محتلررة.فامتنعت عررن التصررويت لمصررلحة قرررارات اسمررم المتحرردة 
التررري تررردين إجرررراءات االحرررتالم ارسررررائيلي،وت جلى ذلرررة الموقرررف فررري إعرررالن وزيرررر خارجيتهرررا روجررررز فررري 

س تحديررد وضرر  المدينررة وعرردم تقسرريمها وكفالررة لموقررف بررالد  مررن القرردل القررائم علررى أسرر 1161ديسررمبر 
 .(3)حرية زيارتها

رسالة إلى رئريس بلديرة القردل تيردي كوليرة جراء فيهرا يجرب  1111 عى الرئيس جورش بول في عام 
أن تقسررم القرردل ثانيررة هكررذا كانررت ومررا تررزام سياسررة الواليررات المتحرردة اسمريكيررة، وتلررة سياسررتي،وقام إن 

ناء المستو نات يشم  القدل الشرقية، وردًا علرى ذلرة قرام عمرو الكرونجرل االعترا  اسمريكي على ب
دانيررام  اتريررة مونيهرران وعرردد مررن أعمرراء مجلررس الشرريوخ اسمريكرري فرري خطرروة تصررعيديم  مشررروع قرررار 
مدعوم من اللوبي الصهيوني،يدعو الكونجرل اسمريكي لالعتراف  القدل عاصمة رسرائي ، واستصردر 

 (4) قرارًا نص على  قاء القدل موحدة. 22/3/1111مجلس الشيوخ في 
اسررتخدمت الواليررات المتحرردة حررق الررنقض  الفيتررو  ضررد قرررار المجلررس اسمررن الررذي  12/5/1115ففرري 

هكتررار مررن أراضرري القرردل، رغررم أن جميرر  أعمرراء  53يطلررب مررن إسرررائي  التراجرر  عررن قرارهررا  مصررادرة 
ار ، وبرررت واشرنطن موقفهمرا المعرار  لمشرروع القررار المجلس اسربعة عشر اوخررين قرد أيردوا هرذا القرر 

 القوم على لسان مادلين أولبرايت   إننا لم نصوت ضد القرار لريس سننرا نؤيرد مصرادرة إسررائي  سراضري 

                                                           
،على الرا ط 28/8/2112،مجلة السياسة الدولية،  جدم أمريكي حوم المساعدات العسكرية لمصرعمرو عبد العا ي،(1)

http://www.siyassa.org.eg/News/15231.aspx 
، القاهرة:مركز البحوث رسالة ماجستير( فواز الهمص،مقارنة بين سياسة الواليات المتحدة واالتحاد اسوروبي تجا  عملية التسوية الفلسطينية ارسرائيلية ،2)

 .155،،2113والدراسات السياسية،
 .2115،111، القاهرة:مركز البحوث والدراسات السياسية،رسالة ماجستير،2111-1111االسرائيلي–ة تجا  الصراع الفلسطيني (ايادنصر،السياسة اسمريكي 3(
 .86-85،-، ،2113،شتاء116،القاهرة:اسمانة العامة لجامعة الدوم العربية،العددشؤون عربية( نبي  السهلي،قمية القدل واردارات اسمريكية،4)

http://www.siyassa.org.eg/News/15231.aspx#WriterBio
http://www.siyassa.org.eg/News/15231.aspx
http://www.siyassa.org.eg/News/15231.aspx


 21صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

القدل ، لكن حكومتي اضطرت لمعارضة القرار سن المجلس سرعي سن يقروم رأيرًا فري الوضر  الردائم 
 .(1)وضات بين اس راف المعنية  القمية  للقدل بينما يتحدد هذا  المفا

إن الكونجرل اسمريكي بدور  كران قرد حرى  فري رسرالة وجههرا إلرى الررئيس كلينترون مرن  ضرمنها   
توكيرد علررى أن اردارة اسمريكيررة يجرب  أن تتبرر  سياسررة غيررر مؤيردة سي إدعرراءات فلسررطينية  القرردل، 

اسمريكي لم يكن يؤيرد اسرتخدام  الفيترو  ضرد قررار يصرف ، والراجح، إن الرئيس  (2)شك  من اسشكام 
عمليررة المصرررادرة  أنهرررا عمرر  غيرررر مؤيرررد للسررالم وأن ضرررفو  الكرررونجرل واللرروبي اليهرررودي هررري التررري 

 .(3)إلى استخدام الفيتو ضد المشروع
 وتحولررت قمررية القرردل إلرري ميرردان واسرر  للمزايرردة بررين الكررونجرل واردارة اسمريكيررة قبرر  موعررد  

االنتخا ات العامة، مثه  مشروع القرار الرذي قدمرم السريناتور  روبررت دوم  لنقر  السرفارة اسمريكيرة مرن 
ت  أبيب إلى القدل والترويم لهذا المشروع وإقرار    سرعة، ومنح الرئيس اسمريكي حق تأجير  وضر  

مري ذلررة ، ثرم عمررد أساسرات المبنرى لفترررة سرت أشرهر ،أخرررت مرا دام يررت أن المصررلحة اسمريكيرة تقت
إلرري وضرر  المشررروع علررى جرردوم أعمررام مجلررس الشرريوخ دون تمريررر  علررى لجنررة العالقررات الدوليررة كمررا 
يقتمررري برررذلة العررررف واسصررروم فررري العمررر  التشرررريعي اسمريكررري وترررم التصرررويت علرررى المشرررروع فررري 

13/11/1115. (4) 
، وتكررررون 1111م العررررام وبررررات الرررررئيس اسمريكرررري مطالبررررًا بنقرررر  السررررفارة إلرررري القرررردل مرررر  حلررررو    

المحادثات الفلسطينية ارسرائيلية قد انتهت كما تفتر  إتفاقات أوسلو خاصة وأن القرار أصبح نهائيًا 
 عد انقماء المدة المحددة لم لإلعترا  على القرار ،وهو ما لم يتحقرق  شرك  كامر  ، وبرررت اردارة 

س حق تأجي  التنفيذ ما دام يرت ذلة ضروريًا اسمريكية عدم االعترا ،  حجة أن القانون يمنح الرئي
غير أن  هذا البند من القانون أوجد مخرجًا متفقرًا عليرم برين الكرونجرل والبيرت اسبريض لتمديرد القرانون 

وتجردر  .وجذب أصوات اللوبي اليهودي لصفهم ، يبدو كمن فر  عليم القرار فرضًا من الكرونجرل 
                                                           

 211-211، -،، 1116، القاهرة، 123،القاهرة:مؤسسة اسهرام، عدد السياسة الدوليةوتحديات السنوات الثالث القادمة،  1115،القدل احمد القرعي  )1(
(2)Muslehuddin, Ahmad,Promised Land?: A Perspective On Palestinian- Israeli Conflict, Indiana: Author 
House,2010,pp.220-221 

 12،،1116مايو 2،لندن،صحيفة الحياةنصير عاروري،القدل والسياسة اسمريكية، )3(
 56،،2112،عمان:دن،القدل في المواقف الدولية والعربية وارسالمية،عبد اللم العرقان )4(

 لم يخوم الدستور فلنه  أيام، عشرة  أكثر من الكونجرل انعقاد دورة فض قب  اسمريكي الرئيس إلى القانون  مشروع قدم *)حق الرئيس االعترا  على القوانين(إذا
 هذا ولكن هذا المشروع، على الرئيس اعترا  أوجم عن ببيان مصحوًبا أوال، اقترحم الذي المجلس إلى تمتوقيعم وإعاد برفض وذلة عليم، االعترا  في السلطة

وتقرير  الكونجرل، بواسطة ثانية، مرة القانون  مشروع  حى إعادة ضرورة عليم يترتب يكن،وإنما لم كأن اعتبار  أو القانون، مشروع زوام عليم يترتب ال االعترا 
 كاملة القانون  على الرئيس اعتراضات  لدراش يقوم أن القانون، إليم مشروع أعيد الذي المجلس، على الدستورا  أوجب فقد ولذا البحى، ذلة على اءً بن القانون  مصير

 اسعماء ثلثي ية أغلب يحظى أن مشروع القانون  على للموافقة يتعين الحالة هذ  وفي االعتراضات، هذ  ضوء في المشروع  حى يقوم  لعادة ثم ، ممبطتم في
)حنين حجاب،دور الرئيس التشريعي في النظام السياسي .فقط المطلقة أغلبيتهم وليست  الطب ، القانوني لالجتماع النصاب اسق  على يشكلون  الذين الحاضرين

 .81-81،، ،2111،نابلس:جامعة النجاح،كلية الدراسات العليا،رسالة ماجستيرالفلسطيني،
 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/191-2206781-5440513?_encoding=UTF8&field-author=Muslehuddin%20Ahmad&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank


 22صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

لقررانون المشررار إليررم ال تكمررن فرري وضررعم موضرر  التنفيررذ وإنمررا فرري ارشررارة فرري هررذا الشررأن أيمررًا خطررورة ا
كونرررم يشرررك  تراجعرررًا كبيررررًا عرررن الموقرررف اسمريكررري التقليررردي تجرررا  القررردل ، ومخالفرررة رسرررالة المرررمانات 
اسمريكيرة الترري انطلرق مررؤتمر مدريرد علررى أساسررها ، كمرا أن القررانون المرذكور إن كرران يعتبرر شررأنًا داخليررًا 

نررم مررن شررأنم فرري درر  إنفررراد الواليررات المتحرردة فرري قيررادة العررالم  عررد انهيررار ارتحرراد السرروفيتي، أمريكيرًا إال أ
إضفاء مشروعية دولية على الموقف ارسرائيلي من القردل فمراًل أن مرن شرأنم خلرق المزيرد مرن الحقرائق 

 . (1)الحقائق المؤيدة للموقف ارسرائيلي من مستقب  السيادة السياسية على القدل
رتم اردارة اسمريكية رغم تعارضم الصارخ م  القرارات الدولية الصرادرة  إن  الكونجرل اتخذ القرار ومر 

وحاولرت اردارة اسمريكيرة التخفيرف مرن حردة القررار علرى اس رراف العربيرة  رالقوم  المدينة،الصادرة  شان 
، وسررروف يررررتبط ذلرررة 1111 رررالقوم أنرررم   إذا حررردث وترررم نقررر  السرررفارة إلررري القررردل فلرررن يكرررون قبررر  عرررام 

ص  إلي ح  نهرائي برين إسررائي  والفلسرطينيين، وارتفراق علرى مسرتقب  المرفة الفربيرة وغرزة والقردل  التو 
، غير أن هذا القرار يعد  المحصلة موقفرًا أمريكرا أعلرن مررارًا علرى مختلرف المسرتويات (2)والقدل الشرقية 

  أن تطبيقم رهنًا بتوفير دروف مالئمة لذلة .
رة اسمريكية في إسرائي  مرن تر  أبيرب إلري القردل إذا انتخرب وأوضح جورش بول أنم سيبدأ بنق  السفا

، وفرري كلمررة لررم أمررام اجتمرراع للجنررة الشرر ون العامررة ارسرررائيلية 2111رئيسررًا للواليررات المتحرردة فرري العررام 
اسمريكية ) إيباك( قام بول سيحدث شيء عندما أصبح رئيسًا،  مجرد أن أتولى المنصرب سرأبدأ  عمليرة 

، لكررن  عررد فرروز بررول  الرئاسررة (3)ريكرري إلررى المدينررة الترري اختارتهررا إسرررائي  عاصررمة لهررانقرر  السررفير اسم
وقرر  مررذكرة تقمرري بتأجيرر  نقرر  السررفارة اسمريكيررة مررن ترر  أبيررب إلررى القرردل سررت  2111اسمريكيررة عررام 

ا ترم فلنرم أشهر، وأعلن أنم ما زام ملتزمًا بتنفيذ هذ  الخطوة في المستقب  ، ونق  السفارة إلى القدل إذا مر
سيفمرررب الفلسرررطينيين وغيررررهم مرررن العررررب الرررذين سررريعتبرونم اعترافرررًا  مرررم إسررررائي  للقطررراع العربررري مرررن 
المدنية واستند بول إلى البند نفسم في القرار الذي اتخذ ، وقام  مذكرة إلرى وزيرر الخارجيرة كرولن  راوم   

لمتحرردة تأجيرر  تنفيررذ قررانون نقرر  قررررت لررذلة أنررم مررن المررروري حمايررة مصررالح اسمررن القررومي للواليررات ا
 .(4)السفارة  القدل ستة أشهر  

، وهررردف إلرررى ضرررم الكترررر  2113ومثرررام آخرررر قرررام الررررئيس برررول بتقرررديم خطرررراب ضرررمانات لشرررارون 
،بتحوير  هرذ  التعهردات 25/6/2113 -23فري االستيطانية إلى إسرائي  وتعدي  الحدود،وقام الكونجرل 

                                                           
)1) Beinart. Peter, The Crisis of Zionism, New York: Picador, 2013,   pp.117-118 
(2)Tabarani. Gabriel, Israeli-Palestinian Conflict: From Balfour Promise to Bush Declaration: THE Complications And The 
Road For A Lasting Peace, Indiana: Author House, 2008, pp.305-306. 
(3)Inbar. Efraim,EytanGilboa, Us-Israeli Relations in a New Era: Issues and Challenges After 9/11,New York: Routledge, 
2008, p.82. 

,)William Stone. Aaron4( Texas: The University Of Texas  ,Dispensationalism and United States Foreign Policy with Israel
At Arlington,2008,p.p.76-77. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Gabriel%20Tabarani&search-alias=books&sort=relevancerank
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عررد إقرررار   أغلبيررة  مجلررس الشرريوخ إقرررار  و  أغلبيررة  مجلررس إلررى قرررار صررادر عررن مجلسرري الكررونجرل  
نائبرًا وجراء  335نرواب عرن التصرويت، مرن أصر   3نرواب وامتنراع  1ومعارضرة  312النواب) بلفت 

(إن  االتفرراق الرردائم بررين إسرررائي  111فقط)مررن أصرر 3عمررو مقابرر  15قرررار مجلررس الشرريوخ الذي)أيررد  
عتبار الواق  القائم على اسر .فليس من الواقعي انتظار العرودة والفلسطينيين يجب أن يأخذ  عين ار

،والحرر  الرردائم يجررب أن يرسررى علررى أسررس و تفييرررات تجرررت  لتفرراق بررين 1162الكاملررة إلررى خررط عررام 
الطرفين يعبر عن هذا الواق ،كما أن  الح  الدائم لمشكلة الالج ين يجب التوص  إليم في إ ار الدولة 

 (1)تو ينهم هناك وليس في دولة إسرائي  الفلسطينية،إذ يجب 
كما أشارت كوندوليزا رايس إن ما أشار إليم الرئيس بوضوح هو مجرد   دعوة إلى أخذ الحقرائق    

على اسر   االعتبرار دون أن يكرون ذلرة تجراوزًا لمرجعيرة التسروية المتعرارف عليهرا دوليرًا ، وشرددت 
دولرة فلسررطينية إلررى جانررب إسررائي   عررد إنهرراء االحررتالم  رايرس علررى  االلتررزام نحرو السررالم ونحررو إقامررة

 (2) 1162الذي تم  في العام 
 وزارة الدفاع -1

الجيش البري والبحري و -، وهدفها توحيد اسفرع العسكرية المختلفة1132أنش ت وزارة الدفاع عام 
فاع اكبررررر تحررررت إشررررراف وزيررررر الرررردفاع لتحقيررررق إسررررتراتيجية دفاعيررررة لألمررررة وتعتبررررر وزارة الررررد-الجويررررة

المؤسسررات فرري الحكومررة اسمريكيررة، وتشررارك الرروزارة  صررن  السياسررة الخارجيررة علررى جميرر  مسررتوياتها 
ووجهررة النظررر الترري يبررديها وزيررر الرردفاع علررى مجلررس الرروزراء تكررون موضرر  اهتمررام خاصررة مررن جانررب 

 .(3)الرئيس
رهررررا وحرررردة ضررررمن  اعتبا ءالقرررررار، سررررواوتحترررر  وزارة الرررردفاع مكانررررة خاصررررة داخرررر  أجهررررزة صررررناعة 

المؤسسررررررات التنفيذيررررررة أو  عالقاتهررررررا  ررررررالكونجرل أو فرررررري إ ررررررار ارتبا هررررررا  المؤسسررررررات االقتصررررررادية 
واالجتماعية كجماعات المفط والمصالح ووسائ  ارعالم وارتصرام والنخرب، فمراًل عرن مقتمريات 

قررروات المسرررلحة وجودهررا وتررردخلها فررري مختلرررف أنحررراء العرررالم. فدسررتوريا يعتبرررر الررررئيس القائرررد اسعلرررى لل
يتخرذ شخصريا القررارات  سالبرلمانيرة، فرالرئيليست رمزية كما هرو الحرام فري الرنظم  ماسمريكية، وسلطت

 (4)والجويةاومرة لك  جندي في القوات البرية والبحرية 
وزيرر الردفاع  كالمسلحة، ويشار ويتولى الرئيس تعيين كبار مودفي وزارة الدفاع وقيادات الهي ات   

يشرارك فيهرا مسراعدوهم  اسقسرام  االقرومي، كمرة اسركران العامرة  اجتماعرات مجلرس اسمرن ورئيس هي 
                                                           

 . 13-13.، ،2115ة والنشر،.  بيروت: شركة التقدم العربي للصحافة والطباع خطة فة االرتبا قيس عبد الكريم وفهد سليمان ، )1)
   6/5/2113http://www.addustour.com/v1/articles/399965رايس: شارون لم يمللنا وضمانات بول،)2(

)3) Polmar. Norman , Naval Institute Guide to the Ships and Aircraft of the U.S. Fleet, 18th ,Annapolis :Edition Naval 
Institute Press; 18 edition, 2005,p.17. 
( الري الوتيز،ترجمة جابر عو ،نظام الحكم في الواليات المتحدة اسمريكية، القاهرة:الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،1116،،-، 128-(4

121.  

http://www.addustour.com/v1/articles/399965
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Norman%20Polmar&search-alias=books&sort=relevancerank
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مودفرررو الررردفاع والقررروات المسرررلحة فررري  ماسركررران، ويسررراعدهالمتخصصرررة  النسررربة لررروزارة الررردفاع وقيرررادات 
اسساسري  مناقشة وبلورة االختيارات والبدائ   مجام السياسة الخارجية.ويعتبر وزير الدفاع مساعد الررئيس

 .(1)اسساسي في ك  المسائ  المتعلقة  الدفاع واسمن القومي
 دور وزارة الدفاع في السياسة اسمريكية تجا  الشرق اسوسط:-

فيمررا يتعلررق  ةاسوسررط، خاصررتلعررب وزارة الرردفاع دورا فرري تحديررد السياسررة اسمريكيررة تجررا  الشرررق     
 الث مجموعات: هذا الصدد يمكن التمييز بين ث يالعسكرية، وف القمايا 

  .وزير الدفاع ويمكن استشارتم في مسائ  السياسة العليا 
  دورها في المسائ  المتعلقة  المساعدات العسكرية. رالمشتركة، ويظههي ة رؤساء اسركان 
  الخبراء ارقليميون في الشرق اسوسرط والموجرودون فري مكترب الروزارة لشرؤون اسمرن الردولي ويوجرد  رم

مجموعررة مررن المتخصصررين فرري المسررائ   مآسرريا، وتعاونررللشرررق اسدنررى وجنرروب  نائررب مسرراعد الرروزير
 .(2)العربية ارسرائيلية

كذلة لها دور تجا  فلسطين من خالم تحذير الجنرام دافيد بترايول قائد قوات الجيول اسمريكية فري 
ارسررررائيلي  الشررررق اسوسرررط وآسررريا الوسرررطى التررري تشررررف علرررى حربررري العرررراق وأففانسرررتان، مرررن أن النرررزاع

خررالم  راسوسرط، وذكرالفلسرطيني وفكررة محا راة أمريكرا رسررائي  يقوضران المصرالح اسمريكيرة فري الشررق 
جلسررة اسررتماع  مجلررس الشرريوخ اسمريكرري أن  الترروترات بررين إسرررائي  والفلسررطينيين تمثرر  تحررديات واضررحة 

وات المسرلحة فري مجلرس الشريوخ لقدرتنا على دف  مصالحنا فري المنطقرة. أضراف فري إفرادة أمرام لجنرة القر
أن  النزاع يزيد من المشاعر المعادية للواليات المتحدة  سبب فكرة محا اة الواليات المتحدة رسرائي .وأشار 
إلى أن الفمب العربي  سبب القمية الفلسطينية يحد من قوة وعمرق الشرراكات اسمريكيرة مر  الحكومرات 

 .(3) والشعوب في المنطقة

 رات المركزية:وكالة المخاب  -2
لقرانون اسمرن القومي،لتحر  محر  مكترب الخردمات  113أنش ت وكالة المخابرات المركزية وفقرًا للمرادة 

لقررانون ،وخولهررا ا)4(ارسررتراتيجية الررذي قررام  العمليررات المتعلقررة  المخررابرات  أثنرراء الحرررب العالميررة الثانيررة
 مجموعة من الودائف أهمها:

                                                           
)1) Beard. Errol M, The United States Government Manual 2009-2010,Washington : U.S. Government Printing 
Office,2009, p.149. 

(هالة سعودي،السياسةاسمريكية تجا  الصراع العربي ارسرائيلي)1162-1123(رسالة ماجستير،القاهرة:جامعة القاهرة،كلية االقتصاد والعلوم (2
. 121،،1182السياسية،  

(3)Stewart. Dona ,The Middle East Today: Political, Geographical and Cultural Perspectives , New York: Routledge; 2 
edition, 2013,  pp.234-235. 
(4) IBP,US Central Intelligence Agency (CIA) Handbook - Strategic Information, Activities and Regulations, Washington: 
Int'l Business Publications USA,2013,p.189. 
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 القررررومي، ومي فيمررررا يتعلررررق  قمررررايا المخررررابرات المتعلقررررة  رررراسمن تقررررديم النصررررح لمجلررررس اسمررررن القرررر
 بين نشا ات الهي ات المختلفة للمخابرات المرتبطة  اسجهزة التنفيذية. وبالتنسيق

  لتوجهات مجلس اسمن القومي. االقومي، وفقتنفيذ أنشطة المخابرات المتعلقة  اسمن 
  تلرة المعلومرات وتقرديمها إلرى دائررة  قرية، وتنسيالسجم  المعلومات عن  ريق اسساليب العلنية أو

 صن  القرار في مجام السياسة الخارجية.
  وارستراتيجية في  ةوالعسكرية، واالقتصاديتقديم التحليالت والتقويمات والتقديرات لألوضاع السياسية

 .(1)من مجلس اسمن القومي أو الرئيس بلدان العالم بناء على  لب
 -:ااإلدارات، أهمهبمهامها فأن لديها عددا من  ولتقوم هذه الوكالة

  عررررن إنترررراش ونشررررر التحلرررريالت  ةللوكالررررة، ومسررررؤولتعررررد الفرررررع التحليلرررري  ياالسررررتخبارات: والتررررإدارة
 ارستخباراتية من كافة المصادر حوم القمايا الخارجية.

  التجمي  السري لإلستخبارات السرية والخارجية. ةالعمليات: منا إدارة  
  المواد التاريخية كعم  مشروع وجاد. مارستخبارات: ويماسات مركز در 
  لرررم صرررلة بوسرررائ  ارعرررالم والسياسرررة  االوكالرررة، فيمرررالنصرررح لمررردير  مالعامرررة: ويقررردمكترررب الشرررؤون

المتحردث الرسرمي  اسرم  أنم االوكالة، كمبتوديف قمايا االتصاالت لمصلحة مدير  مالعامة، ويقو 
 .(2)الوكالة

لقرروم إن وكالررة المخررابرات اسمريكيررة سرراهمت  شررك  فاعرر  فرري تنفيررذ السياسررة وفرري النهايررة يمكررن ا
الخارجيررة اسمريكيررة، وأنهرررا شرركلت محررورًا مهمرررًا داخرر  أجهرررزة صررناعة القرررار السياسررري اسمريكرري مرررن 

 خالم الوسائ  المتاحة لها وقدرتها على ارفالت من رقا ة القانون والهي ات الدستورية.
 2003 ات في ارشراف على تنفيذ خار ة الطريق عاموكان لوكالة المخابر 

أ ررراح بررررئيس الررروزراء المنتخرررب والرررذي  1153ولعبرررت الوكالرررة دورا فررري االنقرررالب فررري إيرررران عرررام  
ديمقرا يررا آنررذاك محمررد  مصرردق،و نافِّررذ ارنقررالب العسرركري بتوجيررم مررن وكالررة ارسررتخبارات المركزيررة 

 سربب إعرادة ترأميم شرركات إنتراش الرنفط اريرانيرة،  الخارجيرة،اسمريكية في إ ار تطبيق بنرود السياسرة 
الفارسرية للرنفط، والتري أصربحت -والتي كانت تخم  للسيطرة البريطانيرة مرن خرالم الشرركة البريطانيرة

وكانررت تلررة الخطرروة مصرردرا لقلررق  ررالا لرردت كرر  مررن الواليررات .تعرررف فيمررا  عررد  شررركة بررريتش بيتررروليم
نتررا تعتبررران الررنفط اريرانرري مصردرا رئيسرريا لهمررا رعررادة البنرراء االقتصررادي فرري المتحردة وبريطانيررا، إذ كا

                                                           
(1)Borne,David L." The Intelligence Community How Crucial”, Foreign Affairs, Tamba: Council of Foreign Relations, 
Vol7,Nu3, Summer1992, p.55. 

 .123.،2113 اكتوبر، ،158،القاهرة:مؤسسة اسهرام،العددالسياسة الدولية( علي خفاجي، المخابرات اسمريكية والبريطانية والحرب على العراق ،2)
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فتررة مررن  عرد الحرررب العالميرة، كمررا كانررت الحررب البرراردة أيمرا عررامال مهمررا  النسربة إلررى البلردين فرري تلررة 
 .(1)الحسا ات

 وزارة الخارجية -1
سمريكيررررة داخرررر  الجهرررراز تعررررد وزارة الخارجيررررة واحرررردة مررررن أهررررم مؤسسررررات صررررن  السياسررررة الخارجيررررة ا

،وهرري بررذلة تعررد أقرردم الرروزارات الترري أنشررأها الدسررتور ويرررأل هررذ  الرروزارة 1281التنفيذي.وقررد أنشرر ت عررام 
وزيرررر الخارجيرررة وهرررو عمرررو فررري مجلرررس اسمرررن القومي.ويتحمررر  الررروزير المسرررؤولية الكاملرررة فررري الشررر ون 

 ( 2)الخارجية للواليات المتحدة اسمريكية.
الحرررب العالميرة الثانيررة تفيررات أساسررية فري  بيعررة اهتمامرات وزارة الخارجيررة.ومن  شرهدت فتررة مررا  عرد

الناحية النظرية يمكن القوم إن المسؤولية اسساسرية للروزارة هري العالقرات السياسرية برين الواليرات المتحردة 
ات الخارجيرة والبلدان اسخرت،كما أضيفت أنواع جديدة غير سياسية إلى مسؤوليات هرذ  الروزارة كالمسراعد

والدعائيررررة والعالقرررررات االقتصرررررادية والقمرررررايا العسكرية،وبارضرررررافة إلرررررى ذلرررررة فررررران الررررروزارة تشررررررف علرررررى 
النشررا ات اسمريكيررة فرري اسمررم المتحرردة والمنظمررات ارقليميررة كمنظمررة الرردوم اسمريكيررة، وتتعرردد اسقسررام 

وب آسررررررريا يعتبرررررررر أهرررررررم هرررررررذ  واردارات فررررررري وزارة الخارجيرررررررة اسمريكيرررررررة، فمكترررررررب الشررررررررق اسدنرررررررى وجنررررررر
اسقسام،وينقسم هذا المكترب إلرى عردد مرن اسقسرام يترولى كر  واحرد منهرا إدارة شرؤون دولرة، ويكرون مردراء 

 هذ  اسقسام على عالقات وثيقة  السفارات اسمريكية.
وتقوم وزارة الخارجيرة بردور مهرم فري عمليرة صرن  القررار،إذ يقر  علرى عاتقهرا دراسرة كيفيرة التعامر  مر  
الحكومررررات اسجنبية،وتنفيررررذ العديررررد مررررن القرررررارات الترررري تتخررررذ فرررري هررررذا المجررررام،عن  ريررررق الدبلوماسرررريين 
والعاملين في الهي ات التا عرة لها،وتعتمرد وزارة الخارجيرة علرى مشرورة الخبرراء العراملين بهرا لتقرديم وجهرات 

 (3)النظر المختلفة.
ة الخارجية،فان ودائفهرا يرتم التعردي عليهرا مرن  الرغم من أن وزارة الخارجية هي المس ولة عن السياس

قب  دوائر تنفيذية أخرت،مث  الكونجرل ومكتب البيرت اسبريض ومجلرس اسمرن القرومي.وزاد التنرافس برين 
مجلررس اسمررن القررومي ووزارة الخارجية.فقرررد اوجررد هنررري كيسنجر،كمستشرررار لألمررن القومي،اتجاهررا جديررردا 

مهمشرين وغيرر قرادرين علرى مجراراة مستشراري اسمرن القرومي فري  وجد فيرم  عرض وزراء الخارجيرة أنفسرهم
الوصوم إلى الرئيس.وبكر  شريء مرا عردا اللقب،فقرد تصررف كيسرنجر وبتشرجي  مرن نيكسرون وكأنرم وزيرر 

                                                           
،على الرا ط، 1153،21/8/2113ها في انقالب إيران عام وكالة االستخبارات المركزية اسمريكية تعترف رسميا بدور (1)

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130820_cia_documents_iran_coup 
 
(2)Marks .Edward,U.S. Government Counterterrorism: A Guide to Who Does What ,New York : CRC Press,2016,p.273. 

،، 1123القاهرة،كليررة االقتصرراد والعلرروم السياسررية، ،القاهرة:جامعةماجسررتير رسررالةن بدران،السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة فرري عهررد كيندي،ودودة عبررد الرررحم )3(
،35-36. 
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الخارجيرة الحقيقرري متجراوزا مسررؤوليات ولرريم روجررز وزيررر الخارجيررة آنرذاك.ولعب كيسررنجر دورا حاسررما 
 سياسة اسمريكية تجا  الصين وروسيا ودوم أخرت.في تحديد العوام  الرئيسية لل

في هذا السياق فلن وزارة الخارجية كانت في موق  ضعف مقابر  مجلرس اسمرن القرومي والوكراالت 
مقارنررة الهبررو  المسررتمر لرردور وزارة الخارجيررة فرري صررن  السياسررة الخارجيررة  ناسخرررت، ويمكررالتنفيذيررة 

از اسمنررري الرررذي تررم إنشررراؤ  فررري أواخررر اسربعينرررات لخرررو  اسمريكيررة مررر  النمرررو الهائرر  فررري قررروة الجهرر
أن البنترراجون ومجلررس اسمررن القررومي قررد حجمرروا وزارة الخارجيررة فرري  ذلررة إلررى دالبرراردة، ويعررو الحرررب 

مجالي عدد المستخدمين وموارد الميزانية.وهناك عدة أسباب تكمن وراء الصعوبات التي تواجهها وزارة 
  الخارجية: ي السياسة الخارجية في ممارسة عملها ف

 تصرف الرئيس اسمريكي وكأنم وزير خارجية. -
 غياب اربداع والتفير والممارسات التقليدية لوزارة الخارجية. -
 غالبا ما توجم االنتقادات إلى وزارة الخارجية  انعدام التخطيط. -
رورية مودفررررو السررررلة الدبلوماسرررري يميلررررون إلررررى التررررردد فرررري الحصرررروم علررررى الخبرررررات الحديثررررة المرررر -

 .(1)كالتدريب ارقتصادي للتعام  م  الحقائق الجديدة التي تظهر في العالم
 دور وزارة الخارجية األمريكية في السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط:               

في عهد الرئيس ترومان عندما وقفت أجهزة الخارجية والردفاع ضرد  فري دعمرم رقامرة إسررائي ،وقد 
ان  لسرررائي  سرراعة ارعررالن عررن قيامهررا مسررتخدما سررلطاتم الدسررتورية،وبترتيب  عيررد عررن اعترررف ترومرر

 .(2)وزارة الخارجية
،لكرررن وزارة 1132كمرررا أيررردت الواليرررات المتحررردة مشرررروع تقسررريم فلسرررطين فررري اسمرررم المتحررردة عرررام 

لررد هررذا الخارجيرة عارضررتم وحاولررت تفييرر الموقررف اسمريكرري  عرد التصررويت فرري الجمعيرة العامة،وقررد و  
اسمرررر مواجهرررات كثيررررة وصرررعبة برررين البيرررت اسبررريض والخارجيرررة اسمريكيرررة،وانتهى اسمرررر  ررران أحررربط 

 الرئيس ترومان خطة وزارة الخارجية وأكد من جديد التزام الواليات المتحدة  مبادئ التقسيم.
 ثانيا:الجهاز التشريعي )الكونجرس( 

السياسرري اسمريكرري ويتكررون مررن مجلررس الشرريوخ، يعتبررر الكررونجرل الهي ررة التشررريعية فرري النظررام  
فررررري السياسرررررة الخارجيرررررة   الكرررررونجرل، وسرررررلطاتم، ودور ومجلرررررس النواب.وبالترررررالي سرررررنتناوم مكونرررررات 

 اسمريكية.
 مجلسا الكونجرس: -1

 مجلس النواب 1.1
                                                           

 .62-62السابق،، ،  المرج  )1(
)2) Wynn. Neil A, The A to Z of the Roosevelt-Truman Era,Maryland: Scarecrow Press Inc ,2008,p.xxxiii . 
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واليرة، يتكون مجلس النواب اسمريكي من اسعماء الذين يمثلون الواليات، وفق عدد السركان فري كر  
الواليات الخمسرين، حيرى يواجرم هرؤالء النرواب الهي رة الناخبرة كر  عرامين، ويبلرا عردد أعمراء مجلرس  نم

 .(1)(عموا  335النواب )
 مجلس الشيوخ: 1.1

( عمو، ممثلين بواق  عموين لك  والية من الواليات الخمسين، يتم 111يتكون مجلس الشيوخ من )
لرررثهم كررر  عرررامين،وهو يمثررر  الواليرررات ويحرررافظ علرررى انتخا رررم مباشررررة ولمررردة سرررت سرررنوات، ويرررتم تجديرررد ث

مصالحها، إذ أن ك  والية وبفض النظر عن حجمها وعدد سكانها، تمث   التساوي م  الواليات اسخرت، 
 .(2)في حين أن مجلس النواب يمث  الشعب اسمريكي

 االختصاصرات التشرريعية المجلسرران القوانين،فيمرارل سررن هري الرئيسررة الكرونجرل ومهمرة  
 المجلسين تعار  لوحد ،وفي حالة النواب مجلس حق من هي المريبية التي  التساوي، استثناء القوانين

 تأخذ للمشروع أخرت  صيفة وسا ة رعداد لجنة يشكالن قانون،فلنهما مشروع على التصويت حيى من
أغلرب مشراري  يحصر  إتفراق فرلنه المشرروع يلفى،و  لرم إذا المجلسرين،وفيما مرن كر  رأي ارعتبرار  عرين

 (3)القوانين ترج  لمبادرة من مجلس النواب.
 سلطات الكونجرس -1

فررري المرررادة اسولرررى الفقررررة الثامنرررة مرررنح الدسرررتور اسمريكررري للكرررونجرل علرررى وجرررم الخصرررو، ، سررربعًا 
 وعشرين سلطة مختلفة،  ارضافة إلى ذلة خولتم المادة الرا عة سلطة قبوم واليات جديدة في ارتحاد.

ور اسمريكرري ذاتررم محررددًا للفايررة فرري نفررس الوقررت فرري أشررد الفمررو  فيمررا يتعلررق  سررلطات وكرران الدسررت
الكررونجرل، فررللى جانررب السررلطات المنصررو، عليهررا فرري الدسررتور، والترري تسررمى  السررلطات الصررريحة، 

( ، مرن الدسرتور والتري 18الفقررة 8وهناك سلطات ضمنية يمارسها الكونجرل  بقًا للمرادة اسولرى )القسرم 
الكررررونجرل الحررررق فرررري أن يمرررر  كرررر  القرررروانين الترررري تكررررون مالئمررررة وضرررررورية لتنفيررررذ السررررلطات  تعطرررري

المنصررو، عليهررا فرري المررادة اسولررى، ولتنفيررذ كرر  السررلطات المخولررة لحكومررة الواليررات المتحرردة، أو سي 
ور إدارة من إداراتها أو مودف من مودفيها،وهذا النص يسمى  الشر  المررن الرذي قرد أدت إلرى اتسراع د

الحكومررة الفدراليررة  صررف عامررة، فرري مواجهررة حكومررات الواليررات ،والررى اتسرراع سررلطات الكررونجرل  صررفة 
. فرررري مواجهررررة سررررلطات الرررررئيس اسمريكرررري وسررررلطات المحكمررررة العليررررا، وال يقلرررر  مررررن سررررلطات (4)خاصررررة

                                                           
(1)Frederick. Brian ,Congressional Representation & Constituents: The Case for Increasing the U.S. House of 
Representatives (Controversies in Electoral Democracy and Representation), New York: Routledge,2009,p.p1-2. 
(2)Utter. Glenn H. ,Ruth Ann Strickland, Campaign and Election Reform: A Reference Handbook(California: ABC-CLIO; 
2 edition, 2008,p.111. 
(3)Walston-Dunham.Beth, Introduction to Law, New York: Cengage Learning; 6 edition, 2011, p.59. 
(4)Baughman,John Russell, Common Ground: Committee Politics in the U.s. House of Representatives,California: 
Stanford University Press,2006,p.15. 

https://www.amazon.com/Brian-Frederick/e/B002DVAY0K/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Glenn-H.-Utter/e/B001JP7WVA/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Ruth%20Ann%20Strickland&search-alias=books&sort=relevancerank
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الكررونجرل مررا درش عليررم مررن تفررويض لرربعض سررلطاتم، فرري المجررالين الررداخلي والخررارجي إلررى رئرريس 
 .(1)يات المتحدة اسمريكيةالوال

ولمجلس الشيوخ اختصاصات أخرت مث  والمصادقة على تعيين كبرار المرودفين االتحراديين، مثر  
علررررى  صررررالحية المصررررادقة مالمررررودفين، ولرررر رالعليررررا، وكبرررراالسررررفراء، والقناصرررر ، وأعمرررراء المحكمررررة 

 .(2)والمعاهدات الدولية  أغلبية ثلثي اسعماء الحاضرين
 لطة إعالن الحرب. س 1.1

منح الدستور اسمريكي السلطة المطلقة للكونجرل في إعالن الحرب إال انم من الناحية الفعليرة لرم 
يعلررن الحرررب إال خمررس مرررات فقررط، فعادتررا مررا كرران يقرروم الرؤسرراء اسمريكيررون  ارقرردام علررى اسررتخدام 

ت الحرررررب )القررررانون قررررانون سررررلطا 1123القرررروة دون تصررررريح مررررن الكررررونجرل. وقررررد أصرررردر فرررري عررررام 
(، ورغررم أن القررانون أعطررى للرررئيس سررلطة نشررر القرروات اسمريكيررة فرري الخررارش ودون 138-13العررام)

الحصوم على تصريح من الكونجرل، فانم إشتر  أن تكون الواليات المتحردة اسمريكيرة مهرددة،أو أن  
كيين  الخرارش، كمرا اشرتر  هذا اسمر ضروري من أج  حمايرة القروات اسمريكيرة، أو المروا نين اسمرري

سراعة، وبالترالي فران هرذا القرانون وان  38قيام الرئيس بتقديم تقرير إلى مجلس النواب والشريوخ خرالم 
كان قد مكن الكونجرل من تفيير نشر القوات في الخارش، حينها اشتر  موافقة الكرونجرل علرى ذلرة 

 (3) وجع  للكونجرل فقط دورًا سلبيًا.خالم ستين يوما،وجع  للرئيس نصيبًا وافرًا من المبادرة 
 اإلشراف على الشؤون الخارجية 1.1

نرررص  الدسرررتور صرررراحًة علرررى تخويررر  الحكومرررة ارتحاديرررة وحررردها سرررلطة ارشرررراف علرررى الشرررؤون 
الخارجيرررة ولكرررن  هرررذ  السرررلطة تتررروزع برررين الررررئيس والكرررونجرل، فرررالكونجرل يخرررتص بتنظررريم التجرررارة 

موافقررررة مجلررررس الشرررريوخ علررررى تعيررررين السررررفراء والرررروزراء المفوضررررين  الخارجيررررة ، كمررررا أنررررم ال بررررد مررررن
والقناص ،وعقد المعاهدات، وان ك  الرؤساء عادة ما حاولوا التفلب على موافقرة مجلرس الشريوخ علرى 
المعاهرررردات مررررن خررررالم اللجرررروء إلررررى االتفاقيررررات التنفيذيررررة، سنهررررا ال تتطلررررب الشرررررو  ارجرائيررررة الترررري 

 .(4)وافقة مجلس الشيوختستلزمها المعاهدات من م
 سلطة الرقابة المالية. 1.2 

                                                           
 ( منار الشوربجي،الكونجرل اسمريكي :المؤسسة المنسية عربيا،القاهرة:مركز اسهرام للدراسات السياسية وارستراتيجية، 2111،،1.136)
(2)United States. Congress. Senate. Committee on Appropriations, United States Senate Committee on Appropriations, 
138th anniversary, 1867-2005,Tennessee: General Books,2011,p.29. 
(3)Brewerm,Thomas L. American Foreign Policy: A Contemporary Introduction, Fourth Edition, New Jersey :Preston 
Hall,1997, pp.123-124. 
)4 (Ramsey,Michael D. The Constitution،s Text in Foreign Affairs, Cambridge: President and Fellows of Harvard 
College,2007,pp.33-34. 

http://www.harvard.edu/
http://www.harvard.edu/
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إن أهررم مررا يمارسررم الكررونجرل فرري عمليررة صررن  السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة يررتم مررن خررالم ممارسررة 
(إذ ال بد من الحصوم على 1(قسم)1الكونجرل لسلطاتم في مجام المخصصات المالية ذلة وفقا للمادة)

واب(على اسموام الالزمة لتموي  برامم تنفيذ السياسة الخارجية على موافقة مجلسا الكونجرل)الشيوخ والن
الخارجيررررررررة اسمريكيررررررررة ابتررررررررداء مررررررررن ارنفرررررررراق علررررررررى وزارة الخارجيررررررررة حتررررررررى المسرررررررراعدات االقتصررررررررادية 
والعسكرية،ويستطي  الكونجرل من خالم سلطاتم في مجام المخصصات المالية أن يمنح جزئيرا أو كليرا 

يررة معينة،وهكررذا يعرروق هررذ  السياسررة أو يجعرر  تنفيررذها كليررا المخصصررات المرررورية لتنفيررذ سياسررة خارج
 .(1)كك  أمر مستحيال

 دور الكونجرس في السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط -2
تعتبررر سررلطة الكررونجرل محرردودة فرري مجررام السياسررة الخارجيررة إذا مررا قورنررت  سررلطة الرررئيس وعلررى 

سررة الخارجيررة إتجررا  الصررراع ارسرررائيلي الرررغم مررن ذلررة مررارل الكررونجرل تررأثير   شررك  واضررح علررى السيا
الفلسرررطيني مرررن خرررالم دعرررم إسررررائي  ماليرررًا وعسررركريًا.وفر  القيرررود علرررى السرررلطة التنفيذيرررة فررري تحركاتهرررا 

 :ويرجع ذلك الدعم إلى األسباب التاليةالخارجية.
 .قيام إسرائي   الحفاظ على المصالح اسمريكية 
  المساهمات المالية في الحمالت االنتخابية.اسصوات اليهودية في انتخا ات الكونجرل و 
 .جهود المفط من جانب جماعات المصالح 

 فري أصروات 3ضرد صروًتا 13 أكثريرة ،1115فري السرفارة بنقر  يقمي قانونً  مشروع الكونفرل تبني
 السرفارة نقر  قررار تنفيرذ يرتم لرم ولكرن."النرواب مجلرس فري صروًتا23ضرد صروًتا 323و الشريوخ، مجلرس

 الرذي العربري للعرالم المتحردة الواليرات  مراعراة تتعلرق سياسرية نتيجرة درروف وذلرة القردل إلرى اسمريكيرة
 للواليرات يحقرق  مرا اسمريكيرة اردارة لتقرديرات يخمر  وكرذلة واقتصرادية، مصرالح سياسرية  رم تربطهرا

 .)2(ضرورًيا قومًيا أمًنا التي تعد المتحدة مصالحها
سرائي  ماليًا، والرذي تقروم  رم بردورها فري بنراء المسرتو نات فري كما أن للكونجرل دورًا مهمًا في دعم إ

اسراضرري المحتلررة، ومثررام علررى ذلررة قرردم الكررونجرل إلررى الرررئيس بررول مشررروع قررانون ووافررق عليررم، وهررو 
 2113، ويررنص القررانون علررى التفررويض المررالي لعررام 2113قررانون الموازنررة الماليررة لرروزارة الخارجيررة لعررام 

يتنررراوم الررردعم اسمنررري وسياسرررة الواليرررات المتحررردة  شرررأن القررردل  اعتبارهرررا عاصرررمة للعالقرررات الخارجيرررة و 
 .(3)إسرائي  وأن الكونجرل يحافظ على التزامم بنق  السفارة اسمريكية من ت  أبيب إلى مدينة القدل

                                                           
)1)Schultz .David, Encyclopedia of the United States Constitution ,Routledge: New York,2009,p.158  

, Cambridge University Press,Cambridge: 2004 -United States Practice in International Law: 2002Sean D. .  Murphy)2(
p.20. 

(3)Singh. Satyendra, Handbook of Business Practices and Growth in Emerging Markets ,London: World Scientific 
Publishing Company , 2010, pp.109-110 

http://books.google.com.eg/url?client=ca-print-cambridge&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-cambridge+BTB-ISBN:9780521750714&q=http://www.cambridge.org/9780521750714&usg=AFQjCNH0fH2Cd9RQokPc5vLUYUPj9WzjgA&source=gbs_buy_r
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أصرررردر الكررررونجرل قرررررار يرررردعم جرررردار الفصرررر  العنصررررري فرررري مواجهررررة اردارة  2113وفررررى عررررام 
عندما أشارت كونرداليزا رايرس إلرى اعتراضرها علرى الجردار العرازم. وألمحرت إلرى  ذلة اسمريكية، حدث

أن الواليرررات المتحررردة قرررد تقررروم  خصرررم تكلفرررة الجررردار مرررن قيمرررة المسررراعدات اسمريكيرررة رسررررائي  التررري 
 (1) .2113اعتمدتها في ابري  عام 

 عليرم يتالتصرو  ترمّ  والرذي ، 185 رقرم يحمر  قررار صروت الكرونجرل علرى 1/3/2118وفري 
 مرن بيروتهم على ترك أجبروا أو أنهم   ردوا يد عي الذين اليهود من آالف م ات  ارجماع،ينص  ان

 الحكومرة الكرونجرل و الرب ."يعتبررون الج رين ارسررائيلي العربري الصررع  سربب العربيرة، الردوم
 .(2)فلسطينيينال الالج ين ح  لقمية عن يتحدث دولي قرار ك  القرار في مممون   لدخام اسمريكية

 المبحث الثاني

 تجاه الشرق األوسط محددات السياسة األمريكية
يوجرررد العديرررد مرررن المحرررددات الداخليرررة والخارجيرررة المرررؤثرة علرررى سياسرررة الواليرررات المتحررردة الخارجيرررة 

الررأي العرام وجماعرات المصرالح ووسرائ   رخاصرة، ويعتبرالشررق اسوسرط يصرف   عامة، وإتجرا صفة 
 المحددات الداخلية، وتعتبر إسرائي  والنفط من أهم المحددات الخارجية. ارعالم أهم هذ 

وال تحرردد تلررة العوامرر  سررلوكا أمريكيررا محررددا أو قرررارات  عينهررا  قرردر مررا تمرر  حرردودا يتحرررك فرري 
إ ارهرررا صرررانعوا السياسرررة الخارجيرررة وال يسرررتطيعون تخطيها.فرررلن السياسرررة الخارجيرررة للواليرررات المتحررردة 

ثررم هنرراك جوانررب  نالسياسرري، ومرربارهررا دولررة ديمقرا يررة تمتررد  عمررق فرري  بيعررة نظامهررا اسمريكيررة  اعت
عديرردة للسياسررة الداخليررة اسمريكيررة أثهرررت تررأثيرا هامررا علررى السياسررة الخارجيررة الترري أنتجتهررا الواليررات 

 اسوسط.المتحدة اسمريكية تجا  الشرق 
 الداخلية تأوال: المحددا

لداخليرررة التررري سرررنبحثها هنرررا مثررر  الررررأي العرررام وارعرررالم وجماعرررات هنالرررة العديرررد مرررن المحرررددات ا
 المصالح الصهيونية ومراكز اس حاث واليمين المحافظ.

 الرأي العام .1
 بداية سوف يتم التعرف على الرأي العام وخصائصم ودورة كمحدد في السياسة اسمريكية.

مشركلة تتعلرق فري تحديرد : يعتبر مفهوم مجررد يصرعب ارحا رة  رم فثمرة مفهوم الرأي العام 1.1
 . (3)االصطالحات في علم السياسة عامةً 

                                                           
United States  , V. 150, Pt. 11, June 25, 2004 to July 14 2004, Washington:Congressional Record)Congress, 1(

Congress,2009 ,p.15030 
(2)Stone. Kurt F. The Jews of Capitol Hill: A Compendium of Jewish Congressional Members ,Maryland : Scarecrow 
Press, 2010, p.533 . 
 ( د.عبد الففار رشاد القصبي،الرأي العام:دراسة في النتائم السياسية ، 3،المنصورة:دار اسصدقاء للطباعة والنشر،1116،.،3.13)
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يرررت جررون سررتيوارت ميرر   أنررم ما يريررد  المجتمرر  أو الجررزء السررائد منررم  ،وعرفررم كلوريرردش  أنررم الحكم  
الرررذي تصررر  إليرررم الجماعرررات فررري مسرررألة ذات اعتبرررار عرررام  عرررد مناقشرررات وافيرررة عليرررم  .ويعرفرررم الررردكتور 

 حصيلة أفكار ومعتقدات ومواقف اسفراد والجماعات إزاء شأن مرن شرؤون تمرس إسماعي  علي سعد  أنم 
تمررس النسررق االجتمرراعي كررأفراد وتنظيمررات ونظم،والترري قررد تررؤثر نسرربيًا أو كليررا  مجريررات أمررور الجماعررة 

 (1)ارنسانية على النطاق المحلي أو الدولي .
 رق األوسطدور الرأي العام األمريكي في السياسة األمريكية تجاه الش 1.1

ا هامًّا لمسار المفاوضات بين ارسرائيليين والفلسرطينيين، وقردرة  يعد موقف الرأي العام اسمريكي محددًّ
 أيهما على ممارسة مستوت معين من المفو  على الطرف اوخر سخذ رؤيتم تجا  القمايا الخالفية.

ارسررائيلية المرتبطرة  راسمن ووضر  بداية يمكن ارشارة إلى أن الرأي العرام اسمريكري يررجح المصرالح 
إسرائي  في توازن القوي ارقليمي في منطقة الشرق اسوسط وهو ما توضرحم نترائم اسرتطالع الررأي الرذي 

 12فري  American Israeli Cooperative Enterpriseارسرائيلي أجرتم مؤسسة التعاون اسمريكي
االسرررررتطالع علرررررى تأييررررردهم لمررررررورة حرررررى ممرررررن شرررررملهم  %11والتررررري أكرررررد فيهرررررا حررررروالي  2111ينررررراير 

سولويرررة وقرررف  %11الفلسرررطينيين علرررى وقرررف تعلررريم أبنرررائهم كراهيرررة إسررررائي .  رررالتوازي مررر  تأييرررد حررروالي 
الميليشيات الفلسطينية ر الق الصواري  على مستو نات ومدن جنروب إسررائي ، وذلرة فري مقابر  تأكيرد 

لوقرف النشرا  االسرتيطاني ارسررائيلي فري  %38د على ضرورة فتح معابر قطاع غزة وتأيي %31حوالي 
 . (2)المفة الفربية كمتطلب أساسي لتقدم عملية السالم بين الطرفين

 Pew Researchوفي السياق ذاتم كشف اسرتطالع للررأي أجرترم مؤسسرة بيرو السرتطالعات الررأي 
Center for the People&the Press  ين ال مررن اسمررريكي %38أن حرروالي  2111فرري ينرراير

يفمرررررلون انخررررررا  الواليرررررات المتحررررردة  صرررررورة أكبرررررر فررررري مفاوضرررررات التسررررروية برررررين الطررررررفين ارسررررررائيلي 
والفلسررطيني، وذلررة فرري مقابرر  االنقسررام الواضررح حرروم ثوابررت الرردور اسمريكرري فرري عمليررة التسرروية مررا بررين 

لعمليرة التسروية  رعالن الواليات المتحدة عن دعمها رسرائي  فري جهودهرا الداعمرة %31تفمي  حوالي 
لعدم قيام الواليات المتحدة  أي نشا  وعدم اضطالع مس وليتها  أي جهد في عملية  %38وتأييد حوالي 

 . (3)التسوية

                                                           
(1)Brewerm,Thomas L. American Foreign Policy: A Contemporary Introduction, Fourth Edition, New Jersey :Preston 
Hall,1997,pp.123-124. 
(2)American Public Opinion Polls: On Israeli Operations "Cast Lead" and "Pillar of Defense" January 10-12, 2009, 
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/pogaza.html 
(3)SmithR.obert O. More Desired than Our Owne Salvation: The Roots of Christian Zionim,New York: Oxford,2013, 
pp.28-29. 
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وتنطوي الرؤية اسمريكية على قدر من التناقض فيما يتعلق  موقفهم مرن إقامرة دولرة فلسرطينية فري 
عرن  2111فري ينراير  Ipsosمؤسسرة إيبسرول المرحلة الراهنة، وكشرف اسرتطالع الررأي الرذي أجرترم 

من المبحوثين لدعم الواليات المتحدة رقامة دولة فلسطينية في المرحلة الراهنة  %35معارضة حوالي 
لسياسة  %31السيما  عد الحرب علي غزة وسيطرة حركة حمال علي القطاع في مقاب  تأييد حوالي 

 . (1)الواليات المتحدة في هذا الصدد
، أجررت معهرد بروكينفرز 2112مات على سفارتي الواليات المتحدة فري القراهرة وليبيرا فري  عد الهج

اسرتطالع لقيررال انطباعررات الررراي العررام االمريكرري والتعررف مررا إذا كانررت جهررود الدبلوماسررية اسمريكيررة 
 المنطقررررة  حاجررررة للتفييررررر وكيررررف. وبينررررت النتررررائم أن اسمررررريكيين أصرررربحوا اقرررر  ميرررروال لقبرررروم الحجررررم

في الم ة منهم عرن عردم اقتنراعهم  61المستخدمة سا قا لدعم المساعدات اسمريكية لمصر،فقد أعرب 
 مرررررورة أن تقرررردم الواليررررات المتحرررردة مسرررراعدات إلررررى مصررررر لرررردعم ديمقرا يتهررررا الناشرررر ة فرررري المرحلررررة 

لريس مرن فري الم رة مرن اسمرريكيين الرذي شرملهم االسرتطالع أنرم  23وأجابت غالبيرة بنسربة  االنتقالية.
المسرراعدات اسمريكيررة لمصررر خررالم اسوقررات ي الواليررات المتحرردة كميررات كبيرررة مررن الحكمررة أن تعطرر

 .(2) االقتصادية الصعبة التي تجتازها بالدهم
 وسائل اإلعالم .1

تقف وسائ  ارعالم اسمريكية في مكانة متقدمة في صناعة السياسة الداخلية  حكم تطور صناعة 
ترررؤدت وسرررائ  ارعرررالم ودرررائف لصرررحافة مقارنرررة  رررالموجود فررري دوم أخررررت. و ارعرررالم وفررري مقررردمتها ا

مختلفررة فرري عمليررة السياسررة الخارجيررة ،أن هررذ  الوسررائ  هرري القنرروات غيررر الشخصررية الترري يسررتخدمها 
متخذو القرار وصانعو السياسة لشرح وتجمي  التأييد لمواقفهم الحكوميرة هرذا  ارضرافة إلرى أن وسرائ  

الحكوميين.ويلعرب  ة اسساسية التي يمكن مرن خاللهرا أن تصر  آراء قرادة الررأي غيررارعالم هي اولي
ارعالم اسمريكي دورا هامرا فري صرياغة سياسرة الحكومرة،ففي سرعيم إلرى وضر  أفكرار  موضر  التنفيرذ 
يجررد الرررئيس اسمريكرري لزامررا عليررم ال يقتصررر علررى التعامرر  الفعررام مررن اسركرران الرسررمية للسررلطة أي 

ل، وأجهررزة الحكررم الفيرردرالي، برر  ينبفرري عليررم أن يتعامرر  مرر  الصررحافة الترري تلقررب  السررلطة الكررونجر 
 . (3)الرا عة في الحكم إلى جانب السلطات الثالث:التنفيذية والتشريعية

 وسائل اإلعالم األمريكية والشرق األوسط. -

                                                           
(1)The Reputation of the United States of America: A Benchmark at the Outset of the Obama Presidency, Monday, 
January 19, 2009, http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=4243 

  (2)ANWAR SADAT CHAIR, THE UNIVERSITY OF MARYLAND PROGRAM ON   INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES, 
Americans on the Middle East ,Maryland: University of Maryland,  October 8, 2012,p.p 3-4.  

A Study of American Public Opinion 
(3)Schmidt ,Steffen W. ,American Government and Politics Today - Texas Edition, 2009-2010,Independence:Wadsworth 
Publishing; 14 edition, 2009,  pp.380-381. 

http://www.amazon.com/Steffen-W.-Schmidt/e/B001IGOCOK/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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عرالم اسمريكيرة فري ارسررائيلي فيمرا يتعلرق بردور وسرائ  ار -ثمة جدم واس  حروم الصرراع الفلسرطيني
 للفلسطينيين؟ تفطية قمايا الصراع ه  هناك تحيز رسرائي  أم

والقمرايا التري أثارتهرا ولقرد أكردت الدراسرات التري أجريرت عرن  1162بدأ االهتمام  الصرراع مر  حررب 
التفطيرررة الصرررحفية للصرررراع حصررروم إسررررائي  علرررى درجرررة أكبرررر مرررن تأييرررد الصرررحافة اسمريكيرررة  المقارنرررة 

ف العربي.يقررروم المحلررر  السياسررري اسمريكررري ديفيرررد جريجررروري أن   مرررن أهرررم اسسرررباب التررري تجعررر   رررالطر 
السياسة اسمريكية وارعالم اسمريكي  شك  عام داعًمرا للجانرب ارسررائيلي علرى حسراب الفلسرطينيين هرو 

لررومهم أسرره  ببسررا ة أن إسرررائي  أكثررر شررعبية فرري أمريكررا مررن فلسررطين. لررذلة فررلن  انتقرراد الفلسررطينيين و 
  كثير وأق  خطورة من انتقاد إسرائي  . 

معظرررم  اسمريكيرررة، سن  وترررنعكس وجهرررة نظرررر اللررروبي إتجرررا  إسررررائي   شرررك  كبيرررر فررري وسرررائ  ارعرررالم 
د إختصاصايو اإلعاالم فاي الوالياات المتحادة أًن أهام المعلقين ومقدمي البرامم هم موالون رسررائي .و حادد

حف يومية، وأربع شركات تلفزيونية، وثالث مجاالت أسابوعية، هاي المؤسسات اإلعالمية هي ثالث ص
(، وواشااانطن بوسااات New York Timesعلاااى التاااوالي: الصاااحف اليومياااة، نيوياااورك تاااايمز )

(Washington Post( و وول ستريت جورنال ،)Wall Street Journal )(؛ والشركات )القناوات
(، وسااي. بااي. NBC(، وإن. بااي. سااى )ABC(، وآي. بااي. سااى )  CNNالتلفزيونيااة، سااي. إن. إن )

(، وياو إس نياوز أناد Newsweek(، ونيوزوياك )Time(؛ والمجالت األسبوعية، تاايم )CBSإس. )
(. نجد أنها جميعا تخضع إما لملكياة كاملاة أو U.S. News and World Reportريبورت ) ورلد

 .(1)كاملة، لليهودرئيسية، وإدارة كاملة أو شبه 
ئ  ارعالم والصحافة الهائ  ذلة ال يعنرى التنروع والتعردد فري مصرادر اسخبرار، وهنراك ولكن عدد وسا

شرررركات قليلرررة تحتكرررر معظرررم الصرررحافة المقرررروءة والمسرررموعة والمرئيرررة فررري الواليرررات المتحررردة. فالصرررحف 
اسكبر، مث : نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، و ووم ستريت جورنام، ولول أنجلول تايمز، وشيكاغو 

يبيون، هري عبرارة عرن مؤسسرات تجمر  اسخبرار وتبيعهرا، وتقروم بتوزير  التحلريالت ارخباريرة والمقراالت تر 
سبي  المثام، يوزع المقام اسسبوعي الذي يكتبرم الكاترب الصرحفي وليرام التي تعبر عن رأت معين. فعلى 

ة. ويعتبرر هرذا الكاترب جريدة يوميرة ومجلرة أسربوعي 611سافاير في جريدة نيويورك تايمز على أكثر من 
 .(2)الذي عم  مستشارا للرئيس نيكسون من أكثر المنحازين إلى إسرائي  وتحامال على العرب

(، CBS(، وسري. بري. إل. )NBCوحوم تفطية شبكات التلفزة اسمريكيرة الرثالث: إن. بري. سري. ) 
خباريرة المسرائية الرئيسرية، ارسررائيلي خرالم النشررات ار -(، للصرراع الفلسرطيني ABCوآي. بي. سي. )

(، المعنيررة بنزاهررة وحريررة ارعررالم فرري If Americans Knewأجرررت منظمررة  لررو يعلررم اسمريكيررون  )
 21الواليات المتحدة، دراسة علرى مردت نحرو عرامين. بردأت الدراسرة مرن بدايرة االنتفاضرة الفلسرطينية فري 

                                                           
 htm-10-http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/07.2005/8 اسم خفاجي،  مصداقية ارعالم اسمريكي،  )1(
 .121-115، ، 2111، عمان: الدار اسهلية للنشر والتوزي ، لحياة والمؤسسات اسمريكيةادوغالل ك ستيفنسون، ترجمة أم  سعيد، (2)

http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/07-10-2005/8.htm
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رت الدراسرة علرى مردت العرام ، ثم 2111أيلوم/ سبتمبر  28وحتى  2111أيلوم/ سبتمبر   2113كرر 
لمقارنة النترائم مر  العرام اسوم لالنتفاضرة. وقرد كشرفت النترائم أن  الشربكات الرثالث أخفرت المعلومرات 
الحقيقية، وقدمت معلومرات مشروهة عنردما غطرت عردد القتر  ارسررائيليين وقردرتهم  حروالي أربر  مررات 

 .(1)رات ارخبارية الرئيسيةالفلسطينيين خالم النشمن عدد القتلى 
ارسرررائيلي، أجرررت منظمررة  لررو يعلررم  -وحرروم تفطيررة صررحيفة نيويررورك تررايمز للصررراع الفلسررطيني 

قرررة علرررى مررردت نحرررو  اسمريكيرررون ، المعنيرررة بنزاهرررة وحريرررة ارعرررالم فررري الواليرررات المتحررردة، دراسرررة معم 
وحتررى  2111أيلرروم/ سرربتمبر  21ي عررامين. شررملت الدراسررة الفترررة مررن بدايررة ارنتفاضررة الفلسررطينية فرر

رت علررررى مرررردار عررررام 2111أيلرررروم/ سرررربتمبر  28 لمقارنررررة النتررررائم مرررر  العررررام اسوم  2113، ثررررم كررررر 
لالنتفاضة. وقد كشفت عن اسرت ثار أنبراء القتلرى ارسررائيليين بثالثرة أضرعاف مرا يحصر  عليرم القتلرى 

ة إلررى التبرراين الواضررح فرري  ريقررة تفطيررة الفلسررطينيون مررن إهتمررام. وأشررار التحليرر  ارحصررائي للدراسرر
أنباء القتلى في الصراع على أسال االنتمراء العرقري للمرحية. علرى سربي  المثرام، وجردت الدراسرة أن  

 فرال فلسرطينيا، مقابر  ثمانيرة أ فرام  126بلرا  2113ضحايا الصراع من اس فام الفلسطينيين عرام 
 فررال فلسررطينيا. وعلررى رغررم ذلررة، فررلن  22قتيرر  مقابرر   إسرررائيليين، أي أن  النسرربة هرري  فرر  إسرررائيلي

قت  اس فام ارسرائيليين بلفت سربعة أضرعاف التفطيرة التفطية ارخبارية التي حصلت عليها حوادث 
 .(2)ارخبارية التي حصلت عليها حوادث قت  اس فام الفلسطينيين

ل اإلساااارائيلي وبنااااا  لاااام تااااذكر صااااحيفة نيويااااورك تااااايمز فااااي تغطيتهااااا الصااااحفية أن االحااااتال 
هاو السابب األساساي ورا   1117المستوطنات اليهودية في الضفة الغربياة وقطااع غازة مناذ عاام 

 المقاومة الفلسطينية والعمليات االستشهادية.
 جماعات المصالح: .3

نتناوم هنا جماعات المصالح  اعتبارها أحد المحددات الداخلية المؤثرة على صان  القررار، مرن    
 لمفهوم النظري،وأهم هذ  الجماعات وأسباب قوتها،ودورها في التأثير على الرئيس والكونجرل. حيى ا

  :مفهوم جماعات المصالح 2.1
سررواء كانررت فرري -يسررتخدم اصررطالح جماعررات المصررالح لإلشررارة إلررى المنظمررات غيررر الحكوميررة

لعملية السياسرية التي تحاوم التأثير على مخرجات ا-شك  نقا ات أو جمعيات ذات عموية اختيارية
عن  ريق فر  مطالب على النظام السياسري اسمريكري، وتعكرس المطالرب واسهرداف العامرة رفرراد 

                                                           
)1)If American Knew, Television News Coverage of Israeli and Palestinian Deaths (2005), 
http://www.ifamericanknew.org/media/net-report.htm. 
)2) If Americans Knew ,Off the Charts Accuracy in Reporting of Israel/Palestine The New York Times, December 31, 
2004, http://www.ifamericansknew.org/media/nyt-report.html 

http://www.ifamericanknew.org/media/net-report.htm
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هذ  الجماعات.وتعتبر جماعات المصالح من أهم القروت السياسرية غيرر الرسرمية التري تلعرب دورًا محوريرًا 
 .(1)في عملية صن  السياسات العامة وخاصة النظام السياسي اسمريكي

 أهم جماعات المصالح المؤثرة في السياسة األمريكية إتجاه الشرق األوسط: 2.1 
تنشررط جماعررات المصررالح ارسرررائيلية فرري دفرر  السياسررة اسمريكيررة فرري مسررارات تصررب فرري المصررالح 
القوميررة ارسرررائيلية، وفررى نفررس الوقررت فررلن  هررذ  الجماعررات نجحررت فرري إقنرراع الرررأي العررام اسمريكرري أن 

.ولهرذا أصربح (2)مريكية ارسرائيلية تشك  مصلحة واحدة ، وأن   كليهما متمراثالن فري الجروهرالمصالح اس
دعررم إسرررائي  وحمايررة أمنهررا مررن الثوابررت الرئيسررية للسياسررة الخارجيررة أسمريكيررة لرريس فقررط  سرربب مررا تمثلررم 

مررؤثرة فرري صررن  إسرررائي  مررن أهميررة لهررذ  السياسررة وإنمررا لقرروة جماعررات المررفط الصررهيونية فرري الرردوائر ال
القرررار اسمريكرري فهررذ  الجماعررات تسررعى لنشررر قناعررة  ررأن  إسرررائي  هرري الشرررية ارسررتراتيجي فرري الشرررق 

 .(3)اسوسط 
جماعات المفط الموالية رسرائي  كثيرة ومنتشرة فري الواليرات اسمريكيرة، وأهرم هرذ  الجماعرات ولجنرة 

اليهررررودي  لالموحررررد، الكررررونجر النررررداء اليهررررودي  ةمرررر(، منظالعالقررررات العامررررة اسمريكيررررة ارسرررررائيلية)ايباك
 رؤساء المنظمات اليهودية اسمريكية. راسمريكي، ومؤتم

 أهم جماعات الضغط اإلسرائيلية في الواليات المتحدة: 2.2

 تعددت جماعات المفط ارسرائيلية في أمريكا بهدف زيادة الدعم رسرائي  وأهمها:
 سرائيلية )ايباك(لجنة الشؤون العامة األمريكية اإل  (1
( (AIPACيتمثرر  اللرروبي الصررهيوني الرسررمي فرري اللجنررة اسمريكيررة ارسرررائيلية للشررؤون العامررة ايبرراك 

المسج   المتحدة، واللوبي الوحيدمن أبرز وأكبر جماعات المفط ارسرائيلية المعروفة في الواليات  يوه
 .(4)1151اللوبي عام  رسميا تحت قانون التسجي  الفيدرالي للوبي، وتم تأسيس هذا

ال بد من التعرف علرى أهرم  ةالمتحدة، ولذلتعتبر ايباك أهم جماعات المفط الصهيوني في الواليات 
 التي تعتمد عليها لتحقيق أهدفها:  تمبادئها، واسدوا

 ايباك:أهم المبادئ التي تقوم عليها  -
  في ك  المراح . الحفاظ على إستمرار الدعم رسرائي  من قب  اردارات اسمريكية 

                                                           
(1)Kogan. Maurice,M. E. Hawkesworth ,Encyclopedia of Government and Politics, Volume 1(New York:Routledge , 1992) 
p.370 

،  2112،  1،مجلرد  1،  عمران : المعهرد الدبلوماسري اسردنري، العردد  مجلرة اسردن للشر ون الدوليرةتوفيق حصو   اللوبيفي الواليات المتحدة وكتاب جيمرى كرارتر    ( 2
 ،– ،11-12. 

، القراهرة : كليرة االقتصراد و العلروم السياسرية رسالة دكتورا  ( 2118-2111تفيرات الدولية وارقليمية والمحلية والعالقات اسردنية اسمريكية ) عبد الرحيم العرقان ، الم( 3
 .126، ، 2111،جامعة القاهرة 

(4)Bard,Mitchll c."AIPAC and U.S. Policy in the Middle East" EfraimInbar ,IN,US-Israeli Relations in a New Era: Issues 
and Challenges After 9/11,New York: Taylor & Francis Group,2009 ,pp.76-77. 

http://www.routledge.com/books/search/author/efraim_inbar/
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  اسمريكية.اسسلحة  أحدثالعم  على إمتالك 
  الحفاظ على وض  الدعم المالي الذي تحص  عليم إسرائي  مرن الواليرات المتحردة ويكرون معفري مرن

 .(1) المرائب
 المنظمة الصهيونية في أمريكا  (1

م مرررؤتمر ، ويعتبرررر تأسيسرررها مرررن الناحيرررة الرسرررمية التررراري  نفسرررم لتأسررريس أو 1812تأسسرررت عرررام 
الرررى 1118عرررام  131111صرررهيوني، فأنهرررا دلرررت ضرررعيفة حيرررى هررربط عررردد أعمرررائها الرسرررمي مرررن

 .1121عام  18111
 أساليب تأثير جماعات المصالح 2.1

 أسرلوبين، أولهمرا: تعم  جماعات المصرالح علرى تحقيرق هردفها فري الترأثير فري السياسرة الخارجيرة 
ممارسررة المررفط  المباشررر، وثانيهمررا: هررواسسررلوب مقابلررة المشرررعين والمررودفين العمرروميين وهررو  وهرر

 على صانعي القرار من خالم ارعالم وهو اسسلوب غير المباشر.
 أساليب التأثير المباشر:-
 التأثير على الرئيس األمريكي -1

 اعتمدت جماعات المصالح الصهيونية على وسيلتين للتأثير المباشر على الرئيس:
مريكرري وذلررة عررن  ريررق إرسررام الخطا ررات إليررم وعقررد االجتماعررات االتصررام المباشررر  ررالرئيس اس

 . (2)معم ريماح وجهة النظر ارسرائيلية 
يزداد المرفط علرى الررئيس اسمريكري عنردما يقتررب موعرد ارنتخا رات والتري يبردو فيهرا  أهميرة كر  

لرئاسرة نظررًا من الصوت والمام اليهوديين، فقد اكتسب الصوت اليهودي أهمية خاصرة فري انتخا رات ا
( 3)إلى تركز اليهود في الواليات ذات الكثافة السكانية التي يهتم مرشح الرئاسة للفوز  االنتخا رات فيهرا

كما تأتي أهمية الصوت اليهودي من  بيعة النظام ارنتخابي اسمريكي الذي يعتمد علرى نظرام الكليرة 
هررري إنتخا رررات غيرررر مباشررررة، فرررالموا نون  االنتخا رررات الرئاسرررية اسمريكيرررةاالنتخابيرررة ويعنررري ذلرررة أن  

يصوتون في تصويت شرعبي، غيرر أن منردوبي الكليرة االنتخابيرة هرم الرذين يخترارون الرئيس.فالمرشرح 
الذي يحص  على أكثر اسصوات الشعبية في واليرة معينرة يحصر  علرى عردد أصروات منردوبي الكليرة 

 .(4)م  عدد سكان الوالية المخصصة لتلة الوالية والمتناسبة  Electorsاالنتخابية

                                                           
(1)Price, David Porter,Ignorance of Power: Metamorphosis in American Government and Society ,SWI 
Publishing,2008,pp.363-364. 

 .116سابق.،  ،مرج السياسة اسمريكية تجا  الصراع العربي ارسرائيليسعودي، د.هالم)2(
 .32،،1123،تموز،  33هرة :مؤسسة اسهرام ،العدد،القاالسياسة الدولية(علي الدين هالم، التطويق الصهيوني للرأي العام اسمريكي ، 3(

(4)Bugh. Gary, Electoral college reform (Election Law, Politics, and Theory),Burlington : Ashgate , 2010, pp.223-236. 

http://books.google.com.eg/url?client=ca-print-pub-3580224688083824&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-pub-3580224688083824+BTB-ISBN:9781880776001&q=http://www.roadmapforamerica.com/&usg=AFQjCNF8V2R3mn-bU8MlRcrxd1fqpm5UYA&source=gbs_buy_r
http://books.google.com.eg/url?client=ca-print-pub-3580224688083824&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-pub-3580224688083824+BTB-ISBN:9781880776001&q=http://www.roadmapforamerica.com/&usg=AFQjCNF8V2R3mn-bU8MlRcrxd1fqpm5UYA&source=gbs_buy_r
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تعتمد معظم واليات الواليات المتحدة اسمريكيرة نظرام اسصروات المتعرددة علرى مسرتوت الواليرة، ولكن هرا 
تعتمرررد الكليرررة االنتخابيرررة علرررى مسرررتوت انتخررراب الررررئيس لالتحررراد الفيررردرالي. والكليرررة ارنتخابيرررة فررري أمريكرررا 

ارضرافة إلرى  عرض اسصروات ارضرافية التري اكتسربتها تساوي في عددها عدد مجلسري الشريوخ والنرواب  
 335واشرنطن فري مرحلررة مرن مراحرر  التطرور السياسرري فري الواليرات المتحرردة وبرذلة يكررون المجمروع هررو )

( ولكرن أعمراء الكليرة ارنتخابيرة أو مجلرس الحكمراء ليسروا هرم 538واشرنطن    3شيوخ+  111نواب +
يرتم اختيرارهم خرالم عمليرة التسرابق نحرو البيرت اسبريض فري  نفسهم أعمراء مجلسري النرواب والشريوخ لكرن

 .(1)أغلب الواليات  طريقة من يكسب الوالية يكسب جمي  أصوات الوالية في الكلية االنتخابية
 :المثام سبي  على .مباشر  شك  الحاكمة اردارة ارسرائيلي اللوبي في الرئيسية المنظمات وتستهدف

 فقرد .الخارجيرة وزارة في مهمة مناصب اليهودية الدولة منتقدي تولي عدم ىعل ارسرائيلية القوت  تحر،
 مرن يعتبر بوم أن يعرف كان لكنم عهد ، في للخارجية وزير أوم بوم جورش يعين أن كارتر جيمي أراد

 سياسرة صران  أي القرا   المعيرار هرذا ويجبرر .تعينيرم سيعار  ارسرائيلي اللوبي وأن إسرائي ، منتقدي
 مهدداً  نوعاً  ارسرائيلية للسياسة علناً  المنتقدون  أصبح لذا رسرائي ، صريحاً  مؤيداً  يصبح أن لىع  موح

 (2) .اسميركية الخارجية السياسة مؤسسة في  ارنقرا 

 الكونجرس:التأثير على -1
ويمكن القوم  ان الكونجرل هو أسه  اسهداف التي تسعى جماعات المصالح الصرهيونية للترأثير    

ليها،  النظر إلرى عردد مرن العوامر  منهرا اعتبرارات إعرادة االنتخراب لعمروية الكرونجرل واالعتمراد علرى ع
 .(3)اسصوات والمساهمات المالية اليهودية في الحمالت االنتخابية

ومثام على ذلة لعبت منظمة إيباك  ليعاز من إسرائي  رحبا  مطالبة واشنطن بتنفيذ إلتزاماتها تجرا  
الطريررق مررن خررالم حملتررين فرري مجلررس الشرريوخ والنررواب اسمررريكيين  استصرردار شررهادة وفرراة خطررة خار ررة 

للخطرررة قبررر  أن تررررت النرررور ، وتعفرررى الرسرررالة التررري ترررم توجيههرررا مرررن الكرررونجرل أي مسررر ولية عرررن تفييرررر 
الوضرر  فرري اسراضرري الفلسررطينية مررن دون أي إشررارة إلررى تحسررين أوضرراع المرروا نين الفلسررطينيين ، وأال 

ق إلررى تجميررد االسررتيطان وتطالررب بررول برررفض  المبرردأ اسساسرري المحرردد النسررحاب قرروات االحررتالم تتطررر 
ارسرررررائيلي، وإقامررررة الدولررررة  الفلسررررطينية المؤقتررررة كمررررا ورد فرررري الخطررررة علررررى أن يكررررون برررردي  ذلررررة قيررررام 

كررد الفلسررطينيين تنفيررذ سلسررلة مررن الشرررو  قبرر  أن يطلررب مررن إسرررائي  أن ترررد  خطرروات محررددة، ممررا يؤ 
مسررراعي إسررررائي  رحبرررا  أي تحررررك أمريكررري للبررردء فررري تنفيرررذ خريطرررة الطريرررق خاصرررة مررر  إشرررارة ايبررراك 

                                                           
(1)Ibid. 
(2)Mearsheimer, John J., Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy London Review of Books, London: 
London Review of Books Vol. 28, No. 6 ,March 23, 2006,  pp.18-19. 
(3 (Raffel, Lance, “History Of Israel Advocacy" Alan (ED),in, Jewish Polity and American Civil Society: Communal 
Agencies and Religious Movements in the American Public Square ,Gainesville : University Press of 
Florida,2002,pp.136-137. 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FIsrael-Lobby-U-S-Foreign-Policy%2Fdp%2F0374531501&ei=OtGUUaj6OaeF4gTT6YG4Cw&usg=AFQjCNHltYKybjSkVpc4h3GPGsXC-JmUlw&sig2=NjhUgrxOcB2wG0pxPUousg
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FIsrael-Lobby-U-S-Foreign-Policy%2Fdp%2F0374531501&ei=OtGUUaj6OaeF4gTT6YG4Cw&usg=AFQjCNHltYKybjSkVpc4h3GPGsXC-JmUlw&sig2=NjhUgrxOcB2wG0pxPUousg
http://books.google.com.eg/url?client=ca-print-pub-7241579986202155&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-pub-7241579986202155+BTB-ISBN:0813014786&q=http://www.upf.com/book.asp%3Fid%3DKAUFMS97&usg=AFQjCNEFpW1K45ErmaKEVckGnpPJrf7bPw&source=gbs_buy_r
http://books.google.com.eg/url?client=ca-print-pub-7241579986202155&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-pub-7241579986202155+BTB-ISBN:0813014786&q=http://www.upf.com/book.asp%3Fid%3DKAUFMS97&usg=AFQjCNEFpW1K45ErmaKEVckGnpPJrf7bPw&source=gbs_buy_r
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وعناصرها في واشرنطن  رأن تترالي حردوث أعمرام غيرر مسر ولة فري اسراضري المحتلرة يؤكرد علرى عردم 
 .(1)قدرة الفلسطينيين على القيام  خطاب تسوية أو سالم راهن أو مستقبلي

 فري عمرواً  81 أرسر  ،2112نروفمبر 16ففري  .الكرونفرل فري يعمر  سررائيليار اللروبي أخرذ كمرا
 تمتن   أن أيماً   البوا لكن  عرفات، االجتماع لرفمم فيها يمتدحونم بول إلى رسالة مجلس الشيوخ

 تصرح أن على وأصروا الفلسطينيين، ضد إنتقامية بردود القيام عن إسرائي  كبح المتحدة من الواليات
 .(2) جانب إسرائي   حزم تقف أنها علناً  اردارة
 اردارة تجاوز إعتراضات ،2112مايو 2 ففي .شارون  لمساندة الكونفرل تحر ك ذلة، غمون  في

 وصردرت ؛2 مقابر  فري 13  أغلبيرة الشريوخ مجلس صوت(إسرائي  دعم تأكيد يعيدان قرارين وأصدر
د  ).12مقاب  في 352 أغلبية القرار من النواب مجلس نسخة  المتحدة الواليات أن   على القراران وشد 

 مشرتركاً  كفاحراً  اون يخوضران" النرواب، مجلرس قرار في جاء كما البلدين، وأن   "إسرائي  م  تتمامن"
وِّر الذي ،"لإلرهاب المتواص  عرفات دعم" القرار من النواب مجلس نسخة وأدانت ".اررهاب ضد  صا

 .(3)اررهاب مشكلة في مركزي  عنصر وكأنم
 (4)اليب التأثير غير المباشرةأس-
  الصررحافة والتلفزيررون وارذاعررة ثررم اسررتخدام هررذ  الوسررائ   اسمريكيررة، مثرر السرريطرة علررى أجهررزة ارعررالم

 لتعب ة الرأي العام لصالح إسرائي .
  خلررررق مؤسسررررات تنظيميررررة تتعامرررر  مرررر  كرررر  قطاعررررات الشررررعب اسمريكرررري وتحرررراوم إيجرررراد سلسررررلة مررررن

،ويذكر في هذا الشأن را طة العم  الصرهيوني ،ومنظمرة النسراء الصرهيونية اررتبا ات وتبادم المناف 
 )5(والتي تعد من أكبر التنظيمات النسائية في العالم.

 مراكز الفكر واألبحاث: .1

واجرررم البررراحثون صرررعوبات عنرررد تعريرررف مراكرررز اس حررراث وخاصرررة عنررردما ازدادت وتعررردد أنواعهرررا،  
 ف وهياكلها التنظيمية.والمصالح التي تمثلها والجمهور المستهد

 مراكز الفكر واألبحاث: مفهوم 1.1

                                                           
 28، المجلد  1211، يوليو  153،  القاهرة : مؤسسة اسهرام، العدد  السياسة  الدوليةالمؤشرات    –التوجهات  – ارق فهمي   خريطة الطريق : المواقف ( 1(

 ، ،–  ،181-183. 
(2)USA International Business Publications, Jewish Lobby in the United States Handbook: Organization, Operations, 
Performance ,Washington: International Business Publications 2 edition , 2006, p.86.  
(3)Mearsheimer,John , Stephen Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, Op.cit p.28. 
اسهرام ،العدد  القاهرة:مؤسسة  نادية رمسيس، دور جماعات المفط في التأثير على صن  القرار اسمريكي تجا  الصراع العربي ارسرائيلي  ، السياسة الدولية،(4)

.113-111،، ، 1183،أكتوبر،28  
القاهرة،كلية االقتصاد والعلوم  ، القاهرة:جامعةرسالة ماجستير،1151-1153علوي،السياسة الخارجية اسمريكية تجا  االتحاد السوفيتي من  مصطفى)5(

 .36-33.، ،1125السياسية،

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=USA%20International%20Business%20Publications&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FIsrael-Lobby-U-S-Foreign-Policy%2Fdp%2F0374531501&ei=OtGUUaj6OaeF4gTT6YG4Cw&usg=AFQjCNHltYKybjSkVpc4h3GPGsXC-JmUlw&sig2=NjhUgrxOcB2wG0pxPUousg
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FIsrael-Lobby-U-S-Foreign-Policy%2Fdp%2F0374531501&ei=OtGUUaj6OaeF4gTT6YG4Cw&usg=AFQjCNHltYKybjSkVpc4h3GPGsXC-JmUlw&sig2=NjhUgrxOcB2wG0pxPUousg
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تعررف المراكرز علرى أن هررا   مؤسسرات غيرر حكوميررة ال تهردف إلرى الرربح تعمرر  علرى دراسرة السياسررات 
العامة ، وثمة تعريف آخر يرت إن مراكز اس حاث هي  ترتيبات مالية ومجموعرم مرن الهبرات المسرتقطعة 

الموسرين والهبات الحكومية التي تعطى للباحثين الذين قموا المستقطعة من حساب المؤسسات الخيرية و 
 .(1)قموا معظم وقتهم للتنافس للحصوم على فرصة لنشر أسمائهم من خالم إسهاماتهم البحثية

 المراكز البحثية: أهم 1.1
 -:(The Brookings Institution )معهد بروكنجز -
 Carnegie Endowment for International)مؤسسررة كررارنيجي الوقفيررة للسررالم العررالمي  -

Peace): 
  (The Heritage Foundation) "هيريتيمةومؤسس -
 (:Foreign Relations Councilمجلس العالقات الخارجية ) -

وتحت  مراكز اس حاث مكانا مهما في عملية صن  القرار فري الواليرات المتحردة اسمريكية،وخاصرة فري 
 (2)من خالم خمسة ادوار أساسية: ما يتعلق  السياسة الخارجية،حيى تمارل تأثيراً 

 .توليد أفكار وخيارات وبدائ  مبتكرة للسياسات 
 .تأمين مجموعة من الخبراء للعم  في الحكومة 
 .توفر مكانًا للنقال حوم القمايا المختلفة للسياسة العامة 
 .تثقيف موا ني الواليات المتحدة  النسبة لمسائ  السياسة الخارجية والعالم 
 اعي الرسمية في مجاالت تعنى  التفاو  وح  النزاعات ارقليمية والدولية.مساندة المس 
 

 عالقة مراكز األبحاث بالمؤسسات الرسمية األمريكية 1.2
 األمريكي. سأوال: الرئي

عررن  ريررق  ةالرئاسررة، وذلررمررن اسدوار المهمررة الترري تلعبهررا المراكررز البحثيررة هررو تأثيرهررا علررى مرشررحي 
تروعيتهم  ررأهم القمررايا الداخليرة والخارجيررة التري يقومرروا علرى أساسررها بتحديررد تقرديم النصررح والمشرورة لهررم و 

 عرد ترولي الررئيس اسمريكري  نالرئاسة، ولكرستشك  سياساتهم عند الفوز  مقعد  ياالنتخابية، والتبرامجهم 
 منصبة يلجأ إلى مراكز اس حاث من اج :

   سرربي  المثررام اعتمررد الرررئيس السررابق  ىة، فعلررالحركررتقررديم الخبرررة والمشررورة للرررئيس اسمريكرري حرروم برردائ
 Hoover Institution(3)ريجان على مراكز اس حاث ارستراتيجية المحافظة مث  معهد هوفر

                                                           
(1 (Kent, Weaver. The Changing  World of Think Tanks ,Washington: The Brookings Institute, September 1989.p564. 

،مارل، 325،بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،عدد العربي المستقب الوهم ، مريكي:تفسيراتمنذر سليمان، دولة اسمن القومي وصناعة القرار اس )2(
2116،.23. 

(3 (Abelson ,Donald, "From Policy Research to Policy Advocacy: The Changing Role of Think Tanks in American Politics", 
Canadian Review of American Studies ,Toronto : University of Toronto Press, Volume 25, issue 1, 1995,p153. 
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 .القيام  اس حاث والتحلي  حوم سياسات معينة 
 .جلب المهارات وتوديفها في اردارات اسمريكية الجديدة 

 ة األمريكية تجاه الشرق األوسطدور المراكز البحثية بالتأثير على الرئاس
، حيرى احتر  مناصرب رفيعرة فري فري عهرد برول السياسرة اسمريكيرةي ويتمح تأثير مراكز الفكر فر

إدارتررم مسرر ولون مررن هررذ  المراكررز، فدونالررد رامسررفيلد )وزيررر الرردفاع( وكونررداليزا رايررس )مستشررارة اسمررن 
ورتشرارد ز هروفر للدراسرات ارسرتراتيجية القومي للرئيس بول ووزيرة خارجيترم( كالهمرا مرن رمروز مركر

 . )نائب الرئيس بول( وهو من رموز مركز دراسات المشروع اسمريكي تشيني
كمرررا أن لهرررذ  المراكرررز دورًا فررري توجيرررم وإرشررراد السياسرررة اسمريكيرررة ،حيرررى اصررردر معهرررد واشرررنطن 

ر الجديررد قررام فيررم  إن لسياسررات الشرررق اسدنررى بيانررًا موقعررًا مررن مرردير   روبرررت شررالوف   عنرروان الجرردا
الجدار منح اسمر  سوم مررة منرذ االنتفاضرة للشررق أوسرطين فري إقامرة سرالم حقيقري برين ارسررائيليين 
والفلسرررطينيين وشرررن حملرررة علرررى جرررورش برررول قرررائاًل إن الجررردار يجررردد إمكانيرررة إقامرررة دولترررين إسررررائيلية 

االنتفاضررة ( ، وان الجرردار هررو فلسررطينية وهررو الحرر  الررذي كرراد أن يتالشرري  سرربب حرررب اسلررف يرروم )
 (1)الح  الوحيد سنم ما كان يمكن نزع سالح المنظمات الفلسطينية ولو على يد أكثر المعتدلين   

،  2118وحينمررا تحرردث الرررئيس اسمريكرري بررول عررن ضرررورة قيررام الدولررة الفلسررطينية خررالم العررام  
ح الطيران اسمريكي ،  طرح خطة ( لأل حاث التا عة لسالRand Corporationقامت مؤسسة )راند 

 شأن  الدولة الفلسطينية الجديدة  المقترحة .تقتررح الدراسرة التري  2115المؤسسة عام  سبق أن أعدتها
توصرريات شررمولية لنجرراح دولررة فلسررطينية مسررتقلة، أبرزهررا:  2115إبريرر   22أعرردتها مؤسسررة رانررد فرري 

بط بين المفة الفربية وقطاع غزة وتفتح الباب إنشاء خط للسكة الحديدية و ريق عام وبنية تحتية تر 
أمام تنمية جديدة جذرية في فلسطين تعطي الفلسطينيين فرصًا جديدة للحصوم على الودائف والفذاء 

 .)2(والماء والتعليم والرعاية الصحية وارسكان والخدمات العامة
عامررة فري الشررق اسوسررط  بينمرا يقتررح تقريررر آخرر مرافرق لررم وضرعم  مركرز مؤسسررة رانرد للسياسرة ال

[Rand Center for Middle East Public Policy عنرروان  القررول: بنيررة منهجيررة لدولررة  ]
فلسطينية  ممرًا جديدًا من شمام المفة الفربية إلى قطراع غرزة سيسراعد فري تحقيرق اسهرداف المحرددة 

ن التفلرب علرى النمرو السرري  في التقرير اسوم ولتمكين الفلسطينيين من بناء مستقب  أكثر ازدهرارا ومر
 .)3(في عدد السكان

ويقرروم إنررم  ال يمكررن تصررور نجرراح دولررة فلسررطينية مسررتقلة فرري غيرراب السررالم واسمررن للفلسررطينيين 
و ارسرررائيليين  علررى حررد سررواء ، وأنررم يجررب أن ال تشررك  الدولررة الفلسررطينية المسررتقلة  أي خطررر علررى 

                                                           
 . 263، ،  2113، القاهرة : مركز ارعالم العربي ،  جدار الخوفابراهيم ابو الهجاء ، ( 1(

(2)RAND. Building a Successful Palestinian State,New Orleans: RAND Corporation,p.xxxiii 
(3)http://www.rand.org/pubs/monographs/MG327.html 
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ناضلة )المقاومة( التي تخ   استقرار الدولة الفلسطينية وتهدد إسرائي  ، وعلى  إخماد نشا  المنظمات الم
مرروارد ماليررة رعررادة بنرراء دور القمرراء والشررر ة، وإعررادة هيكلررة  -وفررق التقريررر  -إسرررائي ، ويتطلررب ذلررة 

 .)1(أجهزة اسمن الداخلي وشراء معدات
ة سركان المرفة الفربيرة مر  توقر  زيراد -أما الممر اومرن )القرول( الرذي تقترحرم الدراسرة فسروف يرربط 

البلرردات  - 2121ماليررين نسررمة  حلرروم عررام  6.6ماليررين إلررى نحررو  3.6الفربيررة وقطرراع غررزة مررن نحررو 
والمدن الرئيسة الفلسرطينية  مرا فيهرا نرابلس ورام اللرم والقردل والخلير  ومدينرة غرزة ممرا يجعر  مرن الممكرن 

وسرتكون كرر  محطرة قطررار  دقيقررة، 11السرفر مرن جنرروب غرزة حتررى شرمام المررفة الفربيرة خرالم أقرر  مرن 
على  عد  عض الكيلومترات من المراكز المدنية والتاريخية القائمة مركرزًا رئيسريًا للتنميرة الجديردة وسرترتبط 
 ررالمركز المرردني الترراريخي عبررر  رررق جديرردة ووسرريلة متقدمررة مررن النقرر  السررري   البررا،،  مررا يررربط البلررد 

 .)2(ببوا اتها االقتصادية في مطار ومرفأ في غزة
 ثانيا العالقة مع الكونجرس:

تعتمد مراكز اس حاث في التأثير علرى عمليرة التشرري  مرن خرالم ارقنراع والتحلير  الفكرري واسكراديمي 
علررى عكررس جماعررات المصررالح.وهناك عرردة وسررائ  تسررتخدمها مراكررز س حرراث فرري التررأثير أهمهررا: إعررداد 

إستمرررافة  إلرررى أعمررراء الكرررونجرل. اامرررة، وإرسرررالهالهحررروم القمرررايا  والمررروجزة اليوميرررةالتقرررارير الصرررفيرة 
 .(3)ودعوتهم لحمور المناقشات الخاصة أعماء الكونجرل

 

 اليمين المحافظ:  .1
يمث  المحافظون الجدد تيارا فكريا ودينيًا يمم مجموعرة مرن الكتراب وارعالميرين والساسرة اسمرريكيين 

ب علرى التيرار المحرافظ التقليردي الرذي يرؤمن والذين ينادون  أفكار شديدة المحافظة تص  إلى حرد ارنقرال
 مرورة الحفاظ على الوض  القرائم وخفرض المررائب لصرالح أصرحاب الثرروات والوقروف ضرد أي تفييرر 

 .(1)رئيسي في اسفكار واريمان  المؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية القائمة
 ظ:أهم األسس الفكرية والتيارات المكونة لليمين المحاف 

 األسس الفكرية لليمين المحافظ 1.1

                                                           
(1)http://www.rand.org/pubs/monographs/MG327.html 
(2)Ibid. 

 ،22/2/2115الفكراسمريكية، مراكز خرائط في ( أميمةعبد اللطيف، قراءة3)
http://alkashif.org/html/center/9/1.pdf 

)1)Muravchik. Joshua, "The Past, Present, and Future of  Neo-conservatism" Commentary ,New York :Commentary 
Magazine  Vol. 124,No.3,Oct.2007,pp.19-20. 
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تررررتبط نشرررأة هرررذا التيرررار  شرررخص مرررن أصررر  ألمررراني ومفكرررر يهرررودي هررراجر إلرررى الواليرررات المتحررردة 
(، وعم  أستاذًا للعلوم السياسية  جامعة شيكاغو.وتتركز 1123-1811اسمريكية هو )ليو شتراول()

لرة لرسرالة خيرر إلرى برالد العرالم اسخررت، وذلرة أفكار  اسساسية  اعتقراد  أن  الواليرات المتحردة تعرد حام
 اسم الرأسمالية ومن ثم يجرب أن تشرف  وضرعًا مميرزًا وفريردًا يجسرد تفوقهرا ويتماشرى مر  دورهرا الكبيرر 

 في الساحة الدولية.
ويمتلرررة هرررذا التيرررار  عرررض أهرررم مؤسسرررات التفكيرررر والمرررؤثرة فررري صرررناعة السياسرررة الخارجيرررة مثررر   

 Hudsonمؤسسة هدسون و  American Institute projectsمريكي للمشروعات المعهد اسو هوفر 
Institute ،ومؤسسة التراث Heritage Foundation معهد كاتووCato Institute. 

تجسرررد إدارة الررررئيس برررول نجررراح اليمرررين اسمريكررري  شرررقيم السياسررري المعرررروف اصرررطالحيًا  ررراليمن 
الحيًا  راليمن المسرريحي الجديررد، وداللرة ذلررة السياسررية المحرافظ الجديررد، وبشررقم الرديني المعررروف اصررط

تكمن انم على مدت تاري  اردارات اسمريكية لم يحدث أن  وص  اليمين  أ عاد  السياسية والدينية إلى 
المشاركة في عملية صن  السياسة في آن واحد، كما كران الحرام فري إدارة جرورش برول، ولرذلة سروف 

 افظ. يتم عر  تيارات اليمين المح
 أهم التيارات ومواقفها تجاه الشرق األوسط. 1.1

 المحافظ االنعزالي التيار-1
يعتبررر  اتريررة بيوكررانن أحررد منظررري الفكررر المحررافظ، وأحررد رمرروز الحررزب الجمهرروري، ويرررت أهميررة 
إلتزام الواليات المتحدة ببقاء إسرائي  وضمان حصولها على أسلحة للردفاع عرن نفسرها، ولكن رم يررت أن  

،ويررت أن  1162سراضى عربية منذ حرب  ب الصراع في الشرق اسوسط هو إحتالم وضم إسرائي قل
تأييررد الواليررات المتحرردة رسرررائي  أدت إلررى إضررعاف مصررداقيتها بررين العرررب، وأن  وسرريلة إسررتعادة تلررة 

يليين، ولكرن المصداقية :هو قيام الواليات المتحدة  قيادة عمليرة سرالم عادلرة برين الفلسرطينيين وارسررائ
دون إلتزام  مشاركة قوات أمريكية في عمليات حفرظ سرالم أو تقرديم مسراعدات، وإقامرة دولرة فلسرطينية 
في المفة الفربية وغزة  عاصمة في القدل الشرقية على أن تكون هذ  الدولة منزوعة السالح، وإلتزام 

 (1)وقها العسكري الواليات المتحدة بتزويد إسرائي   السالح اسمريكي للحفاظ على تف
 المحافظ التقليدي: التيار-1

يعتبر برنت سكوكروفت من أبرز رموز هرذا التيرار ويررت ضررورة وجرود إسرتراتيجية شراملة للتعامر  
مرر  مشرركلة الشرررق اسوسررط، ويرررت أن  الوقررت حرران لقيررادة حاسررمة وإصرررار علررى أعلررى مسررتوت لتنفيررذ 

                                                           
(1)Buchanan J. Patrick, A Republic not an Empire: Reclaiming America،s Destiny,  Washington DC:Reganery Publishing. 
INC, 2001. PP. 382-383. 



 13صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

تكون وقف إ الق النار والذي قد يحتاش لقروة دوليرة برين إستراتيجية للسالم، وأن الخطوة اسولى يجب أن 
 .(1)الطرفين

ويرررت أن تتررولى الواليررات المتحرردة القيررادة فرري صررياغة رؤيررة للسررالم. وأن هررذ  الرؤيررة يجررب أن تررؤدي  
مرر   عررض التعررديالت الناتجررة عررن  1162إلررى دولتررين مسررتقلتين  حرردود تقترررب مررن حرردود مررا قبرر  يونيررو 

إنفررررادي وحرررق العرررودة للفلسرررطينيين رسررررائي  يرررتم اسرررتبدالم بتخلررري إسررررائي  عرررن التفررراو  ولررريس  شرررك  
المسررتو نات.وح   النسرربة للقرردل يتمررمن سررياديتين منفصررلتين مرر  الحفرراظ   قرردر ارمكرران علررى وحرردة 

 (2)المدينة من الناحية العملية.والمساعدة والعدالة لالج ين الفلسطينيين.
  فرررلن  الواليرررات المتحررردة وشرررركاؤها يجرررب أن يصرررروا علرررى جهرررود وحترررى ال تمنرررى هرررذ  الطريقرررة  الفشررر

لوقرررف العنرررف مررر  ارصررررار علرررى الوقرررف غيرررر المشررررو  لتوسررر  االسرررتيطان  %111فلسرررطينية بنسررربة 
 .(3)ارسرائيلي  شك  مستق  عما يقوم  م الفلسطينيون. 

 المحافظ الديني: التيار-2
دارة الرئيس برول، ويقروم هرذا التيرار وبالردفاع والتحيرز لعب اليمين المسيحي المتطرف دورًا مؤثرًا في إ

 .(4)ن الرب أعطاها لهمالكام  رسرائي ، ويؤيدون إحتفاظ إسرائي   اسراضي المحتلة س  
فيلويرر  مررن أبرررز رمرروز التيررار اليمنررى المؤيررد رسرررائي ، وذكررر خررالم زيررارة لررم  ويعتبررر القررس جيرررت 

يس برول إلرى تفييرر وضرعية القردل فرلن  ذلرة سروف يرؤدي إلرى ، أن رم إذا سرعى الررئ2113رسرائي  عرام 
خروجم ومؤيديم من الحزب الجمهوري وإنشاء حزب جديد، وذكر أن قيام دولة فلسطين ذات سيادة كاملة 

 .(5)سوف يجعلها مركزًا لكافة أنواع اسسلحة. 
 تيار المحافظون الجدد:-1

لمثقفررين أغلرربهم مررن يهررود نيويررورك ومررن أبرررز برردأ المحررافظون الجرردد كحركررة فكريررة يقودهررا عرردد مررن ا
 :_خصائصهم

 .يساندون إسرائي   شك  غير مشرو ، ولديهم تحالفات وثيقة م  حزب الليكود 
 (6)يطالبون  لعادة تخطيط الشرق اسوسط، وهم على إستعداد الستخدام القوة لتحقيق ذلة. 

للمحافظين الجدد لتحقيق أفكرارهم  وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتمث  الفرصة التاريخية 
المتعلقررة  الهيمنررة اسمريكيررة والمررربات الوقائيررة واسررتخدام القرروة العسرركرية. وقرردم المحررافظون الجرردد 

                                                           
 2113. نوفمبر 5،القاهرة:جامعة القاهرة، مركز الدراسات اسمريكية، عدد كراسات إستراتيجية كر المحافظ والسياسة الخارجية اسمريكية ،( د. محمد كمام ، الف1(

 ،،13. 
 .15، ، المصدر السابق ( 2(

(3 (Scowcroft. Brent, The Tools for Peace, The Washington post, 17/5/2002 
(4)Stephen, Zunes, "The Influence of the Christian Right in US", Meddle East Policy ,Washington :Meddle East Policy 
Council ,Vol. Xii, No 2, Summer 2005,p.75. 

 .11. مرج  سابق ، الفكر المحافظ والسياسة الخارجية اسمريكية( د. محمد كمام ،5
 .21-12، -، ،2113،القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. في خرائط الفكر والحركةالمحافظون الجدد قراءة  أميمة عبد اللطيف، )6(



 15صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

إ رار فكريرًا متكررامالا لسياسرة الواليرات المتحرردة فري مرحلرة مررا  عرد الحرادي عشررر مرن سربتمبر. ويقرروم 
 .(1)هذا ار ار على ما يلي

 م عالقة بتأييد الواليات المتحدة اسمريكية لسياسات إسرائي .إن  اررهاب ليس ل 
   يجب على إسرائي  إتباع منهم جديد للسالم يعتمد على السالم مقاب  السالم، بدال من السرالم مقابر

 اسر ، ودعوا إسرائي  إلى عدم التعام  م  عرفات.
 ثانيا:المحددات الخارجية:

لمؤثرة فري السياسرة اسمريكيرة تجرا  الشررق اسوسرط ،والتري لهرا هنالة العديد من العوام  الخارجية ا
 دور في صناعة وتشكي  هذ  السياسة :

 أهم المحددات الخارجية: -1
 النظام الدولي: (أ

ررم علررى المسررتوت الكلرري للتحليرر   يارِكررز التحليرر  للسياسررة الخارجيررة مررن منظررور النظررام الرردولي إهتمام 
ب إهتمامم الرئيسي على التفييرات   .(2)نفذ فيها الدوم سياستها الخارجيةفي البي ة الدولية التي توينص 

قررد برردأ التركيررز فعليررًا علررى  بيعررة النظررام الرردولي كعامرر  مسررتق  يفسررر السررلوك الرردولي، مرر  بدايررة 
المدرسة السلوكية في تطور دراسة العلوم السياسية في نهاية الخمسينيات وبدايرة السرتينيات مرن القررن 

ررز هررذا التطررور الررذي اسررتمد جررذور  مررن المدرسررة الواقعيررة الجديرردة علررى كيفيررة تقسرريم  الماضرري. وقررد رك 
 .(3)ي سلوك الدولة في الساحة الدوليةالقوة في النظام الدولي، وكيفية تأثير هذا التقسيم ف

وياعررررهف النظررررام الرررردولي علرررى أنررررم   مجموعررررة مرررن القواعررررد والنمرررراذش المترا طرررة الترررري تحكررررم عمرررر  
 .(4)الدوم وتحدد مظاهر ومصادر االنتظام والخل  فيها عبر فترات زمنية معينة  العالقات بين 

 
 مراحل أهمها: ةظام الدولي بعدمرد الن -

 أوال: القطبية الثنائية:
مر  بنيران القطبيرة الثنائيرة العالميرة  مررحلتين اسولرى: وهري مرحلرة القطبيرة الثنائيرة الجامدة،ويقصرد 

بين كتلتين متماسكتين،حيى يختفي االنشقاق داخ  ك  كتلة،كما أن  دور  بها أن البنيان الدولي ينقسم
الدوم المحايدة أو غير المنحازة في البنيران محدود.فالدولرة إمرا أن تكرون مر  المعسركر الشررقي أو مر  

رررا المرحلرررة 1161الرررى 1135المعسررركر الفربررري .وقرررد امتررردت هرررذ  المرحلرررة خمسرررة عشرررر سرررنة مرررن  .أم 

                                                           
 .33. مرج  سابق ، الفكر المحافظ والسياسة الخارجية اسمريكية(د. محمد كمام ،1)
 .33، ،1111والبحوث ارستراتيجية، ،ابودبي:مركز ارمارات للدراساتدبلوماسية الدوم العظمى في د  النظام الدولي تجا  العالم العربي( عدنان هياجنة، 2)
 .61،،2111منشورات الهي ة العامة السورية للكتاب، ،دمشق،2111أيلوم  11أولرويرات السياسة الخارجية اسمريكية  عد أحداث شاهر إسماعي  الشاهر، ( 3(
، القاهرة : جامعة القاهرة ،  رسالة ماجستيرلسالم واسمن الدوليين ، أحمد إبراهيم ، التفير في النظام الدولي  عد الحرب الباردة ودور مجلس اسمن في حفظ ا)4(

 .31،،2111كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، 



 16صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

القطبية الثنائية المرنة ويقصرد بهرا أن تماسرة الكتلترين بردأ يختر  مر  دهرور النزاعرات  الثانية: فهي مرحلة
 بين الدوم اسعماء في الكتلة الواحدة.

 ثانيا: النظام العالمي الجديد أو أحادي القطبية:
شهد العالم منذ بداية الثمانينات حدوث تحوم بنيوي في النسق العرالمي مصرحوبًا بتفروق غيرر مسربوق 

ت فرري النهايررة إلررى انهيررار القطبيررة الثنائيررة الررذي تشررك  فرري أعقرراب الحرررب العالميررة فرري ا لقرروة اسمريكيررة أد 
 الثانية، وبداية تبلور نظام عالمي جديد.

والواقرر  أن  الواليررات المتحرردة منررذ إنيهررار القطبيررة الثنائيررة وهرري تسررير  شررك  متزايررد نحررو اسحاديررة فرري 
ياًل للعم  عبر المؤسسات الدولية مثر  :اسمرم المتحردة بر  يمكرن القروم القمايا الدولية ، وأصبحت أق  م

التفررروق العسررركري اسمريكررري قرررد أوجرررد مرررياًل مرررن جانرررب الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة السرررتخدام القرررروة أن  
العسكرية حيى تساوي في ذلة ك  اردارات الجمهوريرة والديمقرا يرة وهرو اسمرر الرذي بردأ مر  إدارة برول 

، 1112، ثرم التردخ  فري الصرومام عرام 1111، وحررب الخلريم الثانيرة عرام 1181فزو بنما عام اسب  
 .(1) كذلة قصف إدارة كلينتون العراق والسودان

وفي إ ار السياق السابق يمكن تفسير إنزعاش الرئيس بول اسب عندما سر بت وزارة الدفاع اسمريكية 
 عرررد انتهررراء الحررررب البررراردة والتررري ارتكرررزت علرررى محاولرررة  تصرررورها لإلسرررتراتيجية العسررركرية فررري مرحلرررة مرررا

تكررريس الهيمنررة اسمريكيررة علررى النظررام الرردولي والسررعي إلرري الحيلولررة دون دهررور قرروت عظمررى جديرردة فرري 
واليا ران، والردعوة إلري ار قراء  مثر : ألمانيراالعالم حتى وإن كانت من داخر  المنظومرة الرأسرمالية العالميرة 

 . (2)ات المتحدة  مكانة القوة العظمىعلى إنفراد الوالي
فري  نسرالم، لكرالقطبيرة الثنائيرة إال أن رم لرم يرتم الوصروم إلرى اتفراق  مرن وجرودونستنتم مما سبق برغم 

 النظام الدولي الجديد تم التوص  إلى اتفاق سالم. 
 إسرائيل:   (ب

ولررذلة ال تتخررذ  اسوسررط،تعتبرر إسرررائي  مررن أهررم المحرددات الخارجيررة للسياسررة اسمريكيررة إتجرا  الشرررق 
يختلرف أحررد   لسررائي ، والالسياسرة اسمريكيرة أي قررار يخرص إسررائي  إال  مشراورتها وال تتخرذ قررارًا يمرر 

علررى وجررود إلتررزام أمريكرري لرريس فقررط  المحافظررة علررى أمررن إسرررائي  فرري المنطقررة وإنمررا  مرردها  كرر  أسررباب 
 يوجد إجماع على أن إسرائي  هي مصلحة أمريكية.  مجتمعة، وبالتاليووسائ  التفوق على الدوم العربية 

وأصبح من اسهداف اسمريكية الرئيسية في المنطقة دعم التفروق االسرتراتيجي ارسررائيلي  اعتبرار      
لعر  مرن  اسخررت. وعنصررًا مرن عناصرر الرردع للقروت ارقليميرة  المنطقرة،أداة االستراتيجية اسمريكيرة فري 

الررررردعم الرررررذي تدفعررررم الواليرررررات المتحررررردة لقرررراء عالقتهرررررا الخاصرررررة وتحالفهرررررا  أبرررررز وأوضرررررح مؤشررررررات هررررذا
                                                           

(1)kagan , Robert, Power and Weakness , Policy Review ,Washington: Hoover Institution,no.113,2002,p.36. 
(2)Schwarz, Benjamin ,Permanent Interests, Endless Threats : Cold War Continuities and NATO Enlargement, World 
Policy Journal , New York : World Policy Institute ,No,3( Fall 1997, p,27 . 



 12صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

ارسرررتراتيجي مررر  إسررررائي  هرررو المسررراعدات العسررركرية واالقتصرررادية الهائلرررة التررري دل رررت تقررردمها للدولرررة 
 .  (1)ارسرائيلية منذ تأسيسها  أكثر من نصف قرن 

مررا  1131لررى إسرررائي  منررذ عررام وقررد بلررا مجمرر  المسرراعدات الترري قرردمتها الواليررات المتحرردة ع   
مليار دوالر إضافة إلى ضمانات قرو   عشرة مليارات دوالر، وغير ذلة مرن منراف  جانبيرة  81.38

هرذ  اسرقرام ال تتمرمن  رالطب  أمرواال تجنيهرا إسررائي   حسرابية،وأموام غير منظرورة اسرتثنيت سسرباب 
 Washington Report forمجلررة ) سررنويًا مررن مشررروعات ومصررادر أمريكيررة مختلفررة، وكانررت

AffairsMiddle Eastern قدرت مجم  المساعدات التي تلقتهرا إسررائي  حترى السرنة المرريبية  د( ق
وحرصت اردارات اسمريكية المتتا عة على إلتزامها  المحافظرة  .(2)مليار دوالر 11.82 مبلا  2111

ربيرررة وجعلهرررا أكبرررر قررروة فررري منطقرررة الشررررق علرررى التفررروق النررروعي العسررركري ارسررررائيلي علرررى الررردوم الع
 : (3)اسوسط وذلة من خالم

 رسرائي .االلتزام  المحافظة على المستويات الحالية للمعونة اسمريكية العسكرية واالقتصادية  .1
 رف  مستويات التعاون العسكري بين البلدين إلى الفايات القصوت. .2
مليررون دوالر  111مكافحررة اررهرراب وتخصرريص مبلررا مبررادرة الواليررات المتحرردة  التنسرريق مرر  إسرررائي  ل .3

 . 1116رسرائي  في أعقاب الحوادث التي شهدتها مدينة القدل في مارل 
أعلنررت الحرررب علررى  2111ي عشررر مررن سرربتمبر دوبعررد تعررر  الواليررات المتحرردة لهجمررات الحررا

  ارحرررداث لتحقيرررق اررهررراب وبررردأتها  أففانسرررتان ثرررم العرررراق. وودفرررت الحكومرررة ارسررررائيلية جيررردًا هرررذ
أهرردافها، ونجحررت  التحررالف مرر  وسررائ  ارعررالم العالميررة والترري تمتلكهررا منظمررات يهوديررة  ررالربط بررين 
اررهاب وارسالم والعرب، ب  إن  شارون أثناء زياراتم المتكررة لواشنطن ولقاءاتم  الرئيس بول والتري 

ظمرررات الفلسرررطينية هررري منظمرررات ، اسرررتطاع إقناعرررم أن  المن2112بلفرررت سرررب  مقرررابالت خرررالم عرررام 
 (.4)إرهابية كتنظيم القاعدة وأن  إسرائي  تتعر  لنفس الخطر الذي تتعر  لم أمريكا

من قب  الرئيس  راراك أوبامرا.  2111كما أن إستراتيجية اسمن القومي اسمريكية الصادرة في عام 
 .(5)ئ أهمهاوالتي أ لق عليها اسم  الشرق اسوسط الكبير  والتي تممنت عدة مباد

 ضمان اسمن ارسرائيلي. .1
 تحقيق الطموحات الفلسطينية  الدولة. .2

                                                           
(1)Ezell Darrell,  Beyond Cairo: US Engagement with the Muslim World,New York: Palgrave Macmillan, 2009,p.21 . 
(2)Mcarthus. Skirl, " A Conservative Total for U.S. Aid to Israel: $91 Billion—and Counting " Washington Report on middle 
east affairs,Washington : American Educational Trust, 5 January 2001, p.p15-16.   

 . 63، ، 2112،عمان: دار الجلي ، وسطاسمريكية في الشرق اس ارستراتيجيةجمام السلطان ، ( 3(
 .111، ، 2113، ابري  152اسهرام، العدد  ،القاهرة:مؤسسةالسياسة الدولية ( أحمد سيد احمد   الواليات المتحدة والحكومة ارسرائيلية الجديدة  4)

(5)National Security Strategy, The white House ,May 2010,pp.24-26, 
www.whitehouse.gov/site/default/files/rss_viewer_national_security_strategy.pdf. 

http://www.whitehouse.gov/site/default/files/rss_viewer_national_security_strategy.pdf
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 تحوي  السياسة اريرانية  عيدًا عن اسسلحة النووية وعن دعم اررهاب وتهديد الجيران. .3
رسررررائي  دور مرررؤثر فررري السياسرررة اسمريكيرررة مرررن خرررالم القنررروات الرسرررمية  ارتصرررام مررر  الررررئيس     

يم، أو من خالم جماعات المفط ارسررائيلية مثر : ايباك،ومثرام علرى ذلرة عنردما اسمريكي والمفط عل
،رفمرررت إسررررائي  هرررذا اسمرررر وعملرررت 2111 لررب أوبامرررا مرررن إسررررائي  التجميرررد الكامررر  لإلسرررتيطان عرررام 

 المفط والترأثير علرى أوبامرا مرن خرالم جماعرات المرفط والكرونجرل،وأدت ذلرة إلرى تراجر  اوبامرا عرن 
 ميد الكام  إلى التجميد الجزئي لالستيطان. موقفم من التج

 النفط:  (ج
هررذ  ( 1)لقررد أصرربحت الواليررات المتحرردة مدمنررة للررنفط الررذي يسررتورد مررن أنحرراء غيررر مسررتقرة فرري العررالم 

.ويعنري أن  الواليرات المتحردة 2116العبارة وردة في الخطاب السنوي للرئيس بول فري حالرة االتحراد عرام 
مليرون برمير  وواقر   31 شرك  هائر  لسرد إسرتهالكها اليرومي الرذي يزيرد علرى تعتمد على الرنفط الخرارجي 

اسمر فلن النفط قد إحت  جانبًا كبيرًا من إهتمامات كافة اردارات المتعاقبة. وكما يشِك  النفط أحد ركرائز 
 سياستها الخارجية.

سسرواق اسمريكيرة، ولهذا تحر، الواليات المتحدة على ضمان اسرتمرار وصروم البترروم العربري إلرى ا
 وعدم سيطرة أي قوة معادية عليم، وأكدت أن  لها مصالح اقتصادية وحيوية في الشرق اسوسط.

ويوضح  أيان ترتيلدش  في كتا م  العطش إلى النفط : ماذا تفع  أمريكا لممان أمنهرا النفطري؟  ودور 
د تطورت عبر سعيها للوصروم إلرى النفط كمحور للسياسة اسمريكية وكيف أن  عالقتها  الشرق اسوسط ق

تأمين مصادرها للطاقة ويشير إلى أن  عطش الواليات المتحردة إلرى الرنفط كران وسريبقى عامر  ترأثير مهرم 
فرري سياسررة الواليررات المتحرردة إتجررا  المنطقررة العربيررة، ممرريفًا إلررى أن  الحرررب علررى العررراق لررم تكررن حربررًا 

محميرررة نفطيرررة موثوقرررة تتعهرررد بترررأمين  لرررب المسرررتهلكين  سجررر  الديمقرا يرررة أو الحريرررة بررر  كانرررت رنشررراء
اسمريكيين المتصاعد للنفط، ولتجنب أزمة وشيكة فري أسرعار الرنفط العالميرة، ولرذا، فرلن  إحرتالم الواليرات 
المتحرردة  للعررراق، حرر  يمكررن أن يلبررى احتياجررات اسمررريكيين مررن الطاقررة، ويوجررد برردياًل لبتررروم السررعودية 

ت ارسررالمية عليهررا. وعبررر  برروم وولفيتررز  نائررب وزيررر الرردفاع اسمريكرري آنررذاك  قولررم خشررية سرريطرة التيررارا
 الفرق اسهم بين كوريا الشمالية والعراق يكمن في المكاسرب االقتصرادية، فلرم يكرن أمامنرا مرن خيرار آخرر 

 .(2)غير العراق الذي يطفو على  حر من النفط
الصراع العربي ارسرائيلي خالم حرب الخلريم عرام  وعليم فلن الموقف اسمريكي تعر  الختبار تجا 

عنردما حراوم الررئيس العراقري صردام حسرين الررربط برين حر  اسزمرة الكويتيرة والقمرية الفلسررطينية،  1111
وأ لرررق صرررواري   عيررردة المررردت علرررى إسررررائي  علرررى أمررر  تقرررويض التحرررالف الررردولي الرررذي شررركلتم الواليرررات 

                                                           
 .123،، 2116ابري   163هرام،عدد اس ، القاهرة:مؤسسةالسياسة الدوليةأشرف كشة  أمن الخليم العربي في السياسة اسمريكية   )1(
القاهرة:جامعة القاهرة، كلية  رسالة ماجستير ،2118-2111ابو  كر الدسوقى، السياسة الخارجية اسمريكية تجا  الجمهورية العربية السورية في الفترة ما بين  )2(

 .51االقتصاد والعلوم السياسية، ، 
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ن وجود صلة حقيقيا بين حرب الخليم ودور إسرائي ، ففي حام المتحدة لمحاربة، ومن خالم ذلة يتبي
رد إسرائي  على صواري  العراق سيتأثر التحالف الدولي خصوصًا العرب مرنهم سريالقى العررب حرجرًا 
فرري القتررام إلررى جانررب إسرررائي  لررذلة مررارل  بررول اسب  ووزيررر خارجيتررم  جيمررى بيكررر  ضررفطًا كبيرررًا 

 .(1)رائي  للحيلولة دون ردها على الهجمات العراقية الصاروخيةومنح حوافز عديدة لحكومة إس
يرردرك صرران  القرررار اسمريكرري حقيقررة الترررا ط بررين الصررراع العربرري ارسرررائيلي وقمررية الررنفط وحرر  
القمررررية الفلسررررطينية، وللواليررررات المتحرررردة مصررررالح فرررري الررررنفط العربرررري لررررذلة عليهررررا أن تهررررتم  الصررررراع 

 .(2)وتطوراتم
 رهاب:الحرب على اإل  (ت
منطقة  في المتحدة للواليات الخارجية أهم محددات السياسة أحد اررهاب على الحرب أصبحت لقد
 ،2002العرام فري المتحردة للواليرات الدوليرة اسمنيرة ارسرتراتيجية عرن ارعرالن اسوسرط، فرتم   الشررق 

 اررهراب هزيمرة علرى العم  أهمها وكان والمبادئ اسهداف من عدد على ارستراتيجية واشتملت هذ 
 القرومي اسمرن مؤسسرات تهي رة وإعرادة العرالم، فري القروت  مراكرز برين التعراون  والسعي لتطوير العالمي

 فري المتحردة الواليرات تواجرم أن يمكرن التري المسرتقبلية التحرديات أجر  مرن كر  ذلرة وكران اسمريكري،
 ويعكرس يجسرد  اررهراب يسرمى لمرا موحرد تعريرف إلرى التوصر  إن  عردم .(3)والعشررين الحرادي القررن 
 ورغباتهرا  موحاتها لتلبية الفرصة المتحدة الواليات أعطى اسمر وهذا الدولي، الوض  السياسي حالة

  لنشراء ذلرة وتمثر  م، 2001 سربتمبر مرن عشرر الحرادي أحرداث  عرد العرالم، للهيمنرة علرى التوسرعية
 .الخاصة مصالحها لخدمةالعالم   م تقود دولي تحالف

لحرررب علررى اررهرراب تسررتطي  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة مررن تجنيررد أصرردقائها تحررت ففرري حالررة ا
ومرردت التهديررد لألمررن والسررلم العررالميين. فقررد أكررد  الرررئيس اسمريكرري  لإلرهرراب،انطبرراع القرروة التدميريررة 

ن سبتمبر) إن  الواليات المتحدة اسمريكية سوف لن تميز بين اررهابيي 11بول االبن( عقب أحداث (
 معنررى: أن  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة تسررتعد لمرررب  (4)الررذين اقترفرروا هررذ  اسعمررام، والررذين يررؤونهم

 الدوم التي تدعم أو تموم أو تأوي اررهاب مث  أففانستان العراق وسوريا.
 شركات السالح األمريكية: (ذ

                                                           
، ،  2112،بيروت: شركة المطبوعات للتوزي  والنشر.  اللوبي ارسرائيلي وسياسة أمريكا الخارجية اس ، ستيفن والت. جون ميرشايمر، ترجمة أنطوان  )1(

16. 
(2)Quandt. William, Sudan Arabian Foreign Policy in 1985: Security and Oil, (Washington DC: Brooking Institution,1987), 
P.P. 138-139. 
)3(   Bush .George , The National Security Strategy of the United States of America: September 2002,(Washington: THE 
WHITE HOUSE,2002) ,p.p1-2. 
)4(   Solomon .Lewis ,Paul D. Wolfowitz: Visionary Intellectual, Policymaker, and Strategist,(London:  Praeger Security 
International,2007),p.75. 
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خلق ليستعم ؛ فكلما زادت يعرف العالم تجارة اسسلحة من خالم مبدأين أساسيين: أولهما أن  السالح 
الحررررروب زاد الررررربح وراجررررت الصررررناعة، وكلمررررا قلررررت الحررررروب والصررررراعات كرررران ذلررررة فرررري غايررررة المرررررر 
 الصناعات الدفاعية وصرناعة السرالح عموًمرا. لرذلة وبفرض النظرر عرن صرفقات الجيرول النظاميرة فرلن  

و تهردأ أبرًدا لمرمان اسررتمرار فرلن  العرالم ال برد وأن يحتروي علرى برؤر معينرة مشرتعلة  اسرتمرار وال تنطفر  أ
أمررا المبرردأ الثرراني: فهررو )تجربررة السررالح(، هنرراك أسررلحة تصررن  وال بررد مررن تجربتهررا فرري .اسربرراح الملياريررة

 .(1)مكان ما لممان فاعليتها ولممان استمرار مشروع تصنيعم وبالتالي تسويقم على نطاق واس 

التحلير  الدوليرة فري الواليرات المتحردة   آي إترش إل  المتخصصرة فري معلومرات وبيانرات  تقوم شرركة
المتحرردة فرري تقريررر لهررا صررادر عررن تجررارة التسررليح العالميررة، إن  مبيعررات اسسررلحة فرري جميرر  أنحرراء العررالم 

للعام السادل على التوالي، وحظيت الواليات المتحدة بثلى مجموع صرادرات التسرليح  2113ارتفعت في 
يات المتحدة كانت المستفيد الرئيسي من هذا النمو، حيرى في العالم، وأضافت الشركة في تقريرها أن  الوال

كمرا يقروم .كانت للصادرات اسمريكية من اسسلحة شعبية خاصة بين المشرترين فري سروق الشررق اسوسرط
المحلرر  العسرركري المتخصررص فرري شررؤون الرردفاع واسمررن بررن مرروريس  إن  الشرررق اسوسررط هررو أكبررر سرروق 

مليررار دوالًرا فرري العقررد  111 مقرردار   فررر، ازديرراد واردتررم مررن السررالح إقليميررة للسررالح فرري العررالم، وتوجررد
المقب ، وهرذا الررقم كفير  ريمراح لمراذا ترغرب الواليرات المتحردة أن تخرو  الردوم العربيرة حروًبرا مباشررة 

كري بداًل منها في إ ار سياستها الجديدة التي تقوم  أنم آن اووان أن تواجم الدوم العربية  السالح اسمري
المخا ر التي تهدد الواليات المتحدة في الشرق اسوسط، فاسمريكان أدركوا  أن م لرم يعرد هنراك حاجرة سن 

 .  (2)يفقدوا مزيًدا من الجنود في صراعاتهم  الشرق اسوسط
صناع اسسلحة ليسوا مجرد مجموعة من رجام اسعمام والمستثمرين ال أكثر؛ يمكرن توضريح الصرورة 

أو المجم  الصناعي العسركري اسمريكري، فري البردء فرلن  (MIC) الرئيسي العالمي وهوبتوضيح الالعب 
هو مصطلح يشرح   (military – industrial complex) مصطلح المجم  الصناعي العسكري عموًما

 بيعررة العالقررة الو يرردة بررين القرروات المسررلحة للدولررة، المشرررعين القررانونيين )مجررالس النررواب(، ومتعاقرردي 
اع )شرررركات اسسرررلحة/ السماسررررة/ رجرررام أعمرررام ومسرررتثمرين(، وكيرررف تتكامررر  هرررذ  اس رررراف الثالثرررة الررردف

وتتحالف م   عمها لتشك  دولة داخ  الدولة، وهو المصطلح الذي اكتسب شهرتم مرن اسرتخدام الررئيس 
خطرر اسمريكي أيزنهاور عندما حذر الشعب من المجم  الصناعي العسركري اسمريكري الرذي يمثر  أكبرر 

                                                           
control-to-how-industry-https://www.sasapost.com/death-، 6/3/2115صناعة الموت،كيف يسيطر أ ا رة السالح على العالم؟، )1(

emperors-arms-to-the-world / 
  /:www.noonpost.org/content/6405http/،2115أبري   26ما العالقة بين إمبرا ورية السالح اسمريكية والصراع الدائر في الشرق اسوسط؟،)2(
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على الواليات المتحدة، بينما هو في الحقيقرة مصردر الشررور اسساسري فري العرالم وفوهرة الجحريم التري 
 .(1)تنتم أغلب حروب الكوكب

و كتررب جررون وايتهيررد،مقااًل علررى موقرر  مؤسسررة مسررتقب  الحريررة يحررذر فيررم مررن المجمرر  الصررناعي 
 االتحاد غير المشرروع برين الكرونجرل و العسكري اسمريكي واصًفا إيا   أنم )عدو  من الداخ (، وأن

وزارة الدفاع اسمريكية وشركات اسسلحة هو أكبر تهديد للدولة اسمريكية الهشة من الرداخ ،ثم أضراف 
أن هررذ  الرا طررة الترري تمررم سياسرريين مرتشررين فسرردة وسماسرررة عسرركريين جشررعين ومسرر ولين حكرروميين 

ليررون دوالر فرري السرراعة الواحرردة عسرركرًيا علررى الحررروب م 21يفتقرردون للكفرراءة بتعبيررر ، تنفررق قرا ررة الررر 
 الخارجية  ما يقارب الخمسة عشر مليار دوالر شهرًيا.

 األوسط:شركات السالح األمريكية والشرق  -

نجرررح  عقرررد صرررفقة لبيررر  السرررالح  ،2112خرررالم زيرررارة الررررئيس اسمريكررري دونالرررد ترامرررب للسرررعودية 
ودية للبنيرررة التحتيرررة اسمريكيرررة، وهرررو مرررا جعررر  قيمرررة اسمريكررري للسرررعودية، وفررري جلرررب اسرررتثمارات سرررع

رب العسرركري الصررناعي  311الصرفقة تصرر  إلرى نحررو  مليرار دوالر. وهرري صررفقة سرتابهم جماعررة الماركه
من كبار المس ولين في البنتراغون ممرن عّيرنهم ترامرب هرم مرن ذوي  15اسمريكي. ويكفي أن نعلم أن 

الصرناعي اسمريكري )مثر  جرارد كوشرنر، وبنيرامين كاسريدي، العالقات المباشرة مر  المرّكرب العسركري 
وجوناثان هوفمران، وجريم مراتيس، وجرون كيلري، وبرات شرانهان، وهيثرر ويلسرون، وكيرى كيلروش، وتشراد 

إل (. وكانت أولرى مؤشررات العالقرات برين …وولف، ولورا رايس، ومايك  كاتنزارو، وجوستون ميكولي
 (.2)مليار دوالر 53هو زيادة ترامب لإلنفاق العسكري بنحو ترامب والماركهب العسكري الصناعي 

مليرررار دوالر  351إن  االتفرراق السررعودي اسمريكررري الررذي يرررنص علررى شرررراء أسررلحة أمريكيرررة  مبلررا 
وزيررر الرردفاع  مقررا دوالر،مليررار  111خررالم السررنوات العشررر القادمررة، حيررى تبرردأ  صررفقة فوريررة قيمتهررا 

مررررس محرررراور: أمررررن الحرررردود ومكافحررررة اررهرررراب، واسمررررن البحررررري اسمريكرررري تيلرسررررون أن هررررا تشررررم  خ
والسررراحلي، وتحرررديى القررروات الجويرررة، والررردفاع الجررروي والصررراروخي، وتحرررديى اسمرررن السررريبراني وأمرررن 

يعنرررري أن المرّكررررب العسرررركري الصررررناعي سرررريدف  نحررررو تررررأجيم النزاعررررات الدوليررررة )دون  .(3)االتصرررراالت
طراب ترامرب فري مرؤتمر الريرا  مرن أن علرى دوم المنطقرة انخرا  مباشر فيها، وهو ما اتمح في خ

أن تحمي نفسها بنفسها( رفساح المجام لمزيد من مبيعات السالح للمتصارعين. وهو أمر يتمح من 
                                                           

)1( Bardes. Barbara A.  , Mack C. Shelley , Steffen W. Schmidt, American Government and Politics Today: The 
Essentials 2008,(Belmont: Wadsworth Publishing,2008)p.528.  

-3،-،،2112،بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،مقالة علميةية،وليد عبد الحي،جولة دونالد ترامب في المنطقة العربية وانعكاساتها المستقبل )2(
3. 
،  2112مايو/أيار   21مليار دوالر، 311ترامب يعلن صفقات بين السعودية وأمريكا تتجاوز )3(

visit-trump-signed-agreements-us-https://arabic.cnn.com/business/2017/05/21/saudi  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Barbara+A.+Bardes&search-alias=books&field-author=Barbara+A.+Bardes&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Barbara+A.+Bardes&search-alias=books&field-author=Barbara+A.+Bardes&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Mack+C.+Shelley&search-alias=books&field-author=Mack+C.+Shelley&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Steffen+W.+Schmidt&search-alias=books&field-author=Steffen+W.+Schmidt&sort=relevancerank
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حجم المبيعات العسكرية اسمريكية على المستوت العالمي  شك  عام والشرق أوسطي  شك  خا،، وهو 
 .مية تدور  سالح أمريكي م  الطرفين أو م  أحدهماما يتمح في أن  أغلب الحروب ارقلي

وبارضرررافة إلرررى الصرررفقة الدفاعيرررة المرررخمة، وقعرررت السرررعودية أيمرررًا اتفاقيرررات مررر  شرررركات أمريكيرررة 
 :للصناعات العسكرية تشم 

  ررائرة هليكرروبتر مررن  ررراز 151لرردعم برنررامم تجميرر   "لوكهيررد مررارتن" توقيرر  اتفرراق مرر  شررركة -
"Black Hawk S-70"  مليارات دوالر 6السعودية، وهو اتفاق تبلا قيمتم في. 

رنشراء فررع فري السرعودية سريركز علرى تنفيرذ بررامم لخلرق قردرات  "رايثيرون " توقير  اتفراق مر  شرركة -
 .محلية في الدفاع وصناعة الطيران واسمن في المملكة

وتصرني  ودعرم علرى  ترو ين التصرميم وهندسرة  "جنررام داينراميكس" توقير  اتفراق مر  مقراوم الردفاع -
 51المركبررات القتاليررة المدرعررة،  للبرررامم الحاليررة والمسررتقبلية فرري المملكررة،  مررا يرردعم هرردف تررو ين 

  (1) .في المائة من ارنفاق الحكومي العسكري في السعودية
 
 
 

 الخالصة
عملية إن عملية صن  وإدارة السياسة الخارجية اسمريكية تتميز بتعدد المؤسسات المشاركة فيها.وتبدو 

معقدة سنها تشم  أنما ا معقدة للتفاع  بين المشاركين فمال عن تفاع  المؤسسات والقيادات المشاركة 
 م  بي ة النظام.

يتمتررر  الررررئيس اسمريكررري  العديرررد مرررن السرررلطات فررري مجرررام السياسرررة الخارجيرررة التررري تجعلرررم اسسرررال 
أن   السررررلطات، إال  ماسرررية وغيرهرررا مرررن الدبلو  تالمسرررلحة، والسرررلطا: سرررلطة قيرررادة القررروات   صرررنعتها، مثررر

الرررئيس اسمريكرري ال يسررتأثر  صررن  السياسررة الخارجيررة وحررد ،ولكن يوجررد العديررد مررن المؤسسررات الرسررمية 
والمحددات الداخلية والخارجية التي تؤثر على صان  القرار،مث  الكونجرل الذي يمكنم إصدار تشريعات 

نررراك دور كبيرررر ومرررؤثر للمحرررددات سرررواء كانرررت داخليرررة او تلرررزم الررررئيس فررري إتبررراع سياسرررة معينة.كرررذلة ه
 خارجية ك  هذ  العوام  على تم  حدودا لصان  القرار.

                                                           
 المرج  السابق)1(
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 ملخص:
الواليررات المتحرردة اسمريكيررة  رراسخص دور يعتبررر التخطرريط فرري السياسررة الخارجيررة أمرررا مهمررا  النسرربة 

البديلرررررة، أيرررررن يعرررررد مفهررررروم التخطررررريط المعلومرررررات وعلرررررم المسرررررتقب  لرسرررررم السررررريناريوهات واالسرررررتراتيجيات 
االسررتراتيجي فرري السياسررية الخارجيررة مرادفررا لمجموعررة التخطرريط فرري وزارة الخارجيررة والترري تفيرررت مهامهررا 
وودائفها اليوم عن سنوات الستينات والتري تطرورت مرن مجررد كتا رة الخطا رات إلرى ودرائف عمليرة أكثرر 

سة الخارجية، انطالقا من هذا توجب علرى مجموعرة حساسية  اعتبارها كجهة اتصام ضمن مجتم  السيا
التخطرريط االسررتناد إلررى جملررة مررن تقنيررات ومنرراهم االستشررراف بهرردف رسررم اسررتراتيجيات  عيرردة المرردت فرري 
درر  مراجعرررة الواليررات المتحررردة اسمريكيرررة لسياسررتها الخارجيرررة وفقرررا لنظريررة القررروة الذكيرررة الترري تجمررر  برررين 

 ق غايات وقيم ومصالح الدولة.القوتين الصلبة والناعمة لتحقي

التخطرررريط االسرررررتراتيجي، التخطرررريط السياسررررري، القررررروة الذكيررررة، علرررررم المسرررررتقب ،  :الكلماااااات المفتاحياااااة
 السيناريوهات، المنهم المورفولوجي، العصف الذهني، نموذش ريشاردسن لنزع السالح. 

 

Abstract: 

   Our study « Strategic Planning of American Foreign Policy: A Study of Planning 

Principles and Methods according to Smart Power Theory, » analysis the importance of 

planning policy for the united states, as well as the role of information and futurologie to 

desing scinarios and alternative strategies. 

   In foreign policy, the concept of strategic planning is synonymous with the State 

Department’s policy planning staff—or “S/P” as it is called within the confines of Foggy 

Bottom. During its sixty-year history, the actual functions of the staff have varied widely, 

ranging from speech-writing duties to operational functions to acting as a liaison to the 

foreign policy community outside of the government According to its own website, the goal 

of S/P is “to take a longer term, strategic view of global trends and frame recommendations 

for the Secretary of State to advance U.S. interests and American values. 

Keywords : strategic planning, policy planning, futurologie, scinarios, brainstorming, 

morphology, ricahrdson arms race model, smart théory, think tanks. 
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 مقدمة.ال  
التخطيط االستراتيجي للسياسة الخارجيرة أمررا  رالا التعقيرد كونرم يتطلرب مسرتوت عرالي أصبحت عملية    

مرن المرونرة ومواكبررة المتفيررات الراهنررة علرى المسررتوت الردولي، وهرذا مررا جعر  الواليررات المتحردة اسمريكيررة 
رجية  اعتبارها تربط نفسها  عدة ملفات تجند مختلف إمكانياتها بهدف التخطيط االستراتيجي للسياسة الخا

علررى المسررتوت الكلرري، كملررف الحرررب علررى اررهرراب، الملررف النررووي اريرانرري، الحرررب السررورية، عالقاتهررا 
  الصين وروسيا...وغيرها من الملفات التي تختلف فيما بينها من حيى درجة اسهمية.  

رررص الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة أهميرررة كبررررت لل    تخطررريط للسياسرررة الخارجيرررة كرررون أمنهرررا الرررو ني تخصِّ
يرررتبط  رراسمن الرردولي، وعليررم تسررعى إلررى ترتيررب اسولويررات وتحديررد متطلبررات التخطرريط، أولهررا الحصرروم 
علررى المعلومررات الترري تبنرري قاعرردة البيانررات أيررن تعتبررر هررذ  الدولررة كقاعرردة للبيانررات علررى اثررر التكنولوجيررا 

لتراري  مرا جعلهرا ترتحكم فري االتصراالت واسقمرار الصرناعية والعديرد مرن المعلوماتية التي اكتسربتها عبرر ا
اسمررور ذات العالقررة  التكنولوجيررا، وهررو مررا سرراعدها فرري التحليرر  الرردقيق لمكونررات الموضرروع محرر  اهتمررام 
السياسة الخارجية وما يترداخ  معرم مرن ترأثيرات وتفراعالت متبادلرة، وبطبيعرة الحرام ال يكرون هرذا  معرزم 

ف اختصاصات اسجهرزة والجهرات اسخررت كروزارة الردفاع واالسرتخبارات ووزارة الخزانرة، وهرذا مرا عن مختل
 يبين أهمية الدور الذي تقوم  م هذ  اسجهزة في صن  السياسة الخارجية اسمريكية.

خارجيرة أما النقطة الثانية التي تمنحها الواليات المتحدة اسمريكية أهمية كبرت في عملية بنراء السياسرة ال 
هو عام  استشراف المستقب ،  حيى اهتمت  شك  مكثف  مراكز البحى العلمري ومراكرز االستشرراف، إذ 
يحترراش مخططرررو السياسرررة الخارجيرررة إلررى إتقررران اسرررتخدام اسدوات المنهجيرررة العلميررة التررري تسررراعدهم علرررى 

علررى ملررف مررن  استشررراف المسررتقب  ورسررم مالمحررم ومنررم تكررون مسررتعدة سي حرردث أو تفيررر مفرراج  يطرررأ
ملفررات أجنرردتها اسمنيررة، أيررن يرررتبط التنبررؤ هنررا  القرردرة علررى االسررتجا ة المناسرربة لمتطلبررات أحررداث ذلررة 

 المستقب .
علرى سياسرة القروة الذكيرة بهردف معالجرة القمرايا  1221سربتمبر  11اعتمدت هذ  الدولة  عد احداث    

مررزش بررين القرروة الصررلبة والقرروة الناعمررة لتحقيررق والملفررات المعقرردة علررى السرراحة الدوليررة وهررذا مررن خررالم ال
أهررداف السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة وهررذا مررا نلمسررم مررن خررالم تعاملهررا مرر  الملررف النررووي والسرروري وكررذا 
عدة قمايا أخرت على مستوت الشرق اسوسط، هرذ  المنطقرة التري تمثر  عرامال مناسربا للتحررك اسمريكري 

قرة وكررذا عالقرات التعراون الترري تجمعهرا مر  العديررد مرن الردوم خاصررة مرن خرالم قواعرردها العسركرية  المنط
مر  دوم الخلرريم، إضرافة إلررى تواجردها  ررالعراق وكررذا وجرود الكيرران الصرهيوني  حررد ذاترم كقاعرردة معلومررات 

 ومراقبة للمنطقة.
يفيرة هذ  العناصرر كلهرا تفرتح المجرام أمرام الدارسرين والبراحثين فري حقر  العلروم السياسرية للبحرى فري ك   

بناء تخطيط استراتيجي للسياسة الخارجية اسمريكية، كون هذ  الدولة فرضت نفسها في عردة منرا ق مرن 
العالم ومن خالم تدخلها فري عردة ملفرات سرواء  لعالنهرا الحررب علرى اررهراب أو عبرر نشرر الديمقرا يرة 
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قروق ارنسران مثلمرا حردث والسالم حتى وإن كان تحقيق هذا الهدف اسخير سيتم  رالعنف والقروة وخررق لح
في العراق، لكنها دائما تبرر سياساتها الخارجية مهما اختلف الرؤسراء والحكرام فري إسرتراتيجيتها ومبادئهرا 

 التخطيطية تبقى ثابتة.
ومنم، سرتعالم ورقتنرا البحثيرة هرذ   مبرادئ التخطريط االسرتراتيجي للسياسرة الخارجيرة اسمريكيرة عبرر  ررح 

هااي أهاام الخطااوات والتقنيااات التااي تقااوم عليهااا عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي مااا سررؤام رئرريس مفرراد : 
 للسياسة الخارجية األمريكية؟

تقسررم الورقررة إلررى أربرر  محرراور رئيسررية تحلرر  مفهرروم التخطرريط فرري السياسررة الخارجيررة وتطررور مجموعررة    
خطريط مرن خرالم االسرتناد التخطيط فري الواليرات المتحردة اسمريكيرة، وكرذا العوامر  المسراهمة فري بنراء الت

إلرى التقنيررات المنهجيرة الترري تعرد  حررد ذاتهرا أسررس علرم االستشررراف أيرن سررنعر   عمرا مررن تقنيرات بنرراء 
االحتمرراالت فرري السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة علررى اعتبررار أن اسدوات المنهجيررة لبنرراء السرريناريو متعررددة 

قتصرادية، لنتوصر  فري اسخيرر إلرى تقرديم نظررة ومختلفة حسب القمايا سواء كانت أمنية أو سياسرية أو ا
 راسخص  عرد الواليرات المتحردة اسمريكيرة تحليلية للتخطيط السياسي وفرق نظريرة القروة الذكيرة التري تبنتهرا 

، لنختم دراستنا بتوصيات لإلدارة الجديدة في عهد ترامب وكذا استنتاجات، وانطالقنرا فري التحلير  1222
كلما تحكمت الواليات المتحدة األمريكية في رئيسية تقوم على أسال أنم سيكون من خالم  رح فرضية 

بيانات المعلومات وتقنيات علم االستشراف كلما توصلت إلى بنا  تخطايط اساتراتيجي دقياق لسياساتها 
  الخارجية.

 . أوال: مفهوم التخطيط في السياسة الخارجية
  االتحررراد السررروفييتي أصررربحت الواليرررات المتحررردة  عررد التفيرررر فررري هيكررر  مررروازين القررروت الدوليررة وسرررقو     

اسمريكية  القائرد العرالمي ، هرذا الموقر  الجديرد فري المجتمر  الردولي دفر  منظرري السياسرة الخارجيرة لتبنري 
، وبالتررالي تحديررد موقعهررا كقائررد للسياسررة العالميررة عبررر إيجرراد اسررتراتيجية new tasksخيررارات جديرردة 

  1حق  السياسة الخارجية. توجيهية فاعلة لنشا اتها في
 مفهوم التخطيط في السياسة الخارجية: -1

يعتبر مفهوم التخطيط من المفاهيم الحديثة نسبيا سواء في عملية صن  السياسة الخارجية أو في أدب    
السياسرررة الخارجيررررة، أيرررن دهررررر هررررذا المفهررروم  عررررد الحررررب العالميررررة الثانيررررة حرررين أنشررررأت وزارة الخارجيررررة 

  للتعامررر  مررر  قمرررايا مرررا  عرررد الحررررب، 1117 جموعاااة تخطااايط السياساااة الخارجياااة سااانةماسمريكيرررة  
وسرعان مرا توسرعت هرذ  التجربرة إلرى عردة دوم أخررت عبرر العرالم، وابترداء مرن سربعينات القررن العشررين 

                                                           
1 - Georg Schild, American foreign policy extending from the golf war to the conflict in afghanistan : American foreign 
policy between unilateralism and multilateralism. departement of politicl sciences rheinixh Friedrich-Wilhelms- universitat 
Bonn phd, Summer 2002, p 3. 
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دهررر مفهرروم تخطرريط السياسررة الخارجيررة فرري اسدبيررات النظريررة مررن خررالم المؤلفررات المقدمررة مررن  رررف 
 1.يسرا، موريس ايست ودسلتر واخرون فيلد، مروتشين، بوم

 مفهوم التخطيط االستراتيجي:-أ
فرري مذكراتررم  أنررم  النظررر إلررى اسمررام، ولرريس فرري المسررتقب  البعيررد ولكررن وراء  Achesonيعرفررم العميررد   

ء عملية توديف اسزمات ووراء دخان المعارك الحالية،  عيدا  ما فيرم الكفايرة لرؤيرة الشرك  الناشر  لألشريا
 2التي تأتي وتحدد ما ينبفي القيام  م لتلبية التوقعات .

 ررررأن مخططرررري السياسرررة البررررد لهررررم مرررن  إعررررادة التقيرررريم المسررررتمر  Acheson ارضرررافة إلررررى هررررذا يعتقرررد 
 للسياسات القائمة .

وبهررذا نالحررظ  ررأن التخطرريط االسررتراتيجي ال يقتصررر علررى اسررتراتيجية كبرررت، وإنمررا يمكررن أن يخررص 
الداخلية وارقليمية، و بعا التخطيط االستراتيجي أو السياسي يمكن أن يكون بهدف إعرادة أيما اسزمات 

 االستدالم.
التخطيط االستراتيجي هو محاولة قراءة المستقب  بهدف التحررك فري مختلرف الجهرات، فراسمر يتطلرب 

اسررة الخارجيررة مررن  حيررى تبرردأ عمليررة صررن  السي 3اسررتباقية وديناميكيررة وقرردرة علررى التكيررف مرر  المتفيرررات،
عمليررة التفكيررر االسررتراتيجي مرررورا  عمليررة التخطرريط االسررتراتيجي وصرروال الررى عمليررة اتخرراذ القرررار، ومنررم 

 تعتبر عملية تخطيط السياسة الخارجية كجزء من عملية صن  السياسة الخارجية.
 مفهوم التخطيط بين النشاط الفكري والعملية السياسية: -ب
مجموعة التخطريط السياسري، قرام فري نفرس الوقرت بتحديرد  )C.MarshellGeorge  )عندما عين     

 4في مذكراتم: -جورش كنان –ودائف المجموعة  شك  عام في عدة شرو ، كما وضحها 
 .وض  برامم  ويلة لتحقيق أهداف السياسية الخارجية اسمريكية 
 ا.توق  المشاك  التي يمكن للوزارة أن تواجهها خالم اضطالعها  مهمته 
 العسكرية.-اعداد دراسات عن المشاك  السياسية 
 .تقييم مدت كفاءة السياسة الحالية وتقديم توصيات استشارية  شأنها 

                                                           
، ، 2112التخطيط االستراتيجي للسياسة الخارجية وبرامم اسمن القومي للدوم )الواليات المتحدة نموذجا(. القاهرة، مكتبة مدبولي، فوزي حسن حسين،  -1 

 ،233 ،235. 
2 - Daniel W.Drezner, The challenging future of strategic ‘planning. The fletcher of world affaires  . Vol.33 :I, winner/ 
spring 2009, p 5. 
3 - la planification strategique, manuel planification  strategique , Association pour l’étude et l’évaluation d’actions de 
développement ,south research, consulté le 7/8/ 2017.  
http://portailqualite.acodev.be/fr/system/files/node/254/la_planification_strategique.pdf 

)(- George C.Marshell وصاحب خطة مارشام رعادة إعمار االقتصاد اسوروبي  ،1132أوم من أنشأ مجموعة التخطيط للسياسة الخارجية اسمريكية عام
 واستشراف مستقب  أوروبا.

4 - Brady Linda,  « Planning for foreign policy : A framework for analysis » , International journal, vol 32, N°4, Autumn 
1977, p 830. 

http://portailqualite.acodev.be/fr/system/files/node/254/la_planification_strategique.pdf
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 .تنسيق أنشطة التخطيط م  وزارة الخارجية 
 وهذا ما يعبر عنم  اعتبار  التخطيط كنشا  فكري مقاب  التخطيط كعملية سياسية.

 : ellectual activityplanning as int التخطيط كنشاط فكري  -
( علرررى مررا ينبفررري أن يقرروم  رررم Thinker modelيركررز التخطرريط كنشرررا  فكررري )نمررروذش المفكررر 

 Schellingالمخططررون، ومررن هررذا المنظررور يعررد التخطرريط كررأداء ودررائف ) فكريررة ( محررددة، وقررد تررا   
 فيهررا أبرردا؟ . هررذ  الودررائف فرري شررك  سررؤام مفرراد :  كيررف يمكنررة وضرر  قائمررة  رراسمور الترري لررن تفكررر

« Haw do you make a list of things you would  never have thought of? »  
 :أ عد من هذا من خالم جم  مستويات التخطيط في أرب  مجموعات  Bloomfield هنا يذهب

  التصورconceptualization :.)تحديد المصالح واسهداف الو نية الواسعة )اسهداف والفايات 
  التوقعAnticipation :.التنبؤ  اسحداث والمواقف 
  ماااا بعاااد المراجعاااةpost-audit : تتطلرررب هرررذ  العمليرررة إجرررراء تحلررريالت وتقييمرررات لالسرررتراتيجيات

 المتخذة.
  التحديchallenge :. ربما تعتبر أصعب وديفة تشم  صياغة أساسية للبدائ 

 :planning as political processالتخطيط كعملية سياسية    
 تقاسررررم هررررذا المنظررررور مجموعررررة مررررن القواسررررم المشررررتركة مرررر  سررررا قم، فنمرررروذش  الفاعرررر  البيروقرا رررريي

bureauctratic actor ":يعّرف التخطيط  أنم أداء لمجموعة من الودائف المحددة المتمثلة في 
Objectives, forecasting, post-hoc analysis, formalation of 

unthinkable alternatives. 
 داف، التنبؤ، مراجعة التحليالت وأخيرا صياغة البدائ  غير المتوقعة.اسه

يعترررف هررذا النمرروذش مثرر  سررا قم  ررالتمييز بررين ودررائف التخطرريط ومسررؤوليات العمليررة، لكررن هررذا ال   
يعني أن يصبح المخططرين عمليرين سجر  الترأثير فري السياسرة، وإنمرا البرد أن يشراركوا فري عمليرة وضر  

 Stanleyي مسرررؤوليات عملياتيرررة فررري يررروم مرررن اسيرررام، وفرررري هرررذا الصررردد اقتررررح السياسرررة دون ترررول
Hoffmann . 1 أن التخطيط ينبفي أن يكون   نشا ا توجيهيا منفص  عن العمليات اليومية 

 التخطيط كتوازن بين التفكير والعملية السياسية:
ن التخطرريط كعمليرة سياسررية، ال يوجرد سرب  سررهلة لحر  الصررراع الردائر بررين التخطريط كنشرا  فكررري وبري   

 حيى يجادم اسخير في كون المخططين ينجحون فقط عنردما يسريرون فري خرط ضريق مرا برين التخطريط 
والمسررؤولية العملياتيررة، مررن جهررة، إذا أدخرر  المخططررين أنفسررهم فرري العمليررة السياسررية فررلنهم سرريخا رون 

ن العمليرة السياسرية فرلنهم يواجهرون  عدم االنفصام، ولكن من جهة أخرت إذا عزم المخططرين أنفسرهم عر

                                                           
1 - Ibid, pp 831,832. 
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خطر أكبرر  الردخوم فري مجررد تمرارين فكريرة، وكر  هرذا يشرير إلرى وجرود توافرق ضرعيف فري اوراء حروم 
   1مسؤوليات المخططين.

 التالي نستنتم  شك  عام  رأن التخطريط هرو مجموعرة مرن النشرا ات الفكريرة المتعرددة فري سرياق عمليرة  
 سياسية. 

 .طيط في السياسة الخارجية األمريكيةثانيا: تطور التخ
مررن الصررعب علررى الواليررات المتحرردة اسمريكيررة أو أي دولررة كانررت، أن تنجررز مختلررف أهرردافها ومهامهررا 
اسساسية من تلقاء نفسها،  حيى البد للدوم أن تعم  م   عمها البعض لمواجهة قمرايا مثر  اررهراب، 

ن الصرعب اتخراذ القررارات  شرك  منفررد كرون العرالم عبرارة البي رة، انتشرار اسمررا . وهكرذا، فمر االقتصاد،
عن مجتم  دولي، وفي د  هذا المجتم  نتساءم كيرف يمكرن للرو.م.أ أن تحصر  علرى مرا تريرد ، وكيرف 

 الدولي؟تقرر ما تريد ، واسهم ما هي أهداف هذ  الدولة من المجتم  
 لة أين تعم  العديد من مجموعات الترأثير  النسبة لهذ  الدولة ليس من السه  ارجا ة على ك  هذ  اسس

علررى السياسررة الخارجيررة، ففرري الكررونفرل كمررا مجلررس النررواب والسرريناتور )الشرريوخ( كلهررا تملررة عرردة لجرران 
عاملة في مجام العالقات الخارجية، اسمن القومي، قمرايا الردفاع والتجرارة، وفري السرلطة التنفيذيرة هنراك 

أن الررررئيس هرررو المالرررة للقررررار الفاصررر ، إضرررافة إلرررى هرررذا ترررؤثر  عررردة وكررراالت متنافسرررة علرررى الررررغم مرررن
مجموعررات دوليرررة علرررى السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة مثرر  اسمرررم المتحررردة، البنرررة الررردولي وصرررندوق النقرررد 

 2الدولي.
انطالقا من كثرة المجموعرات المرؤثرة علرى صرن  وتنفيرذ السياسرة الخارجيرة نتسراءم عرن دور مجموعرة    

اسة الخارجية وكيفية إثبات نفسها في صن  وتنفيذ السياسة اسمريكية وهذا عبر تتبر  تراري  التخطيط للسي
تطورهررا ومحطررات ف شررلها ونجاحهررا وأسررباب ذلررة حتررى نررتمكن فيمررا  عررد مررن تحديررد متطلبررات التخطرريط 

 وأدواتم وفق العناصر المحددة لمهام هذ  المجموعة.
 مريكية:نشأة مجموعة تخطيط السياسة الخارجية األ -1

أوم مررردير  George F.Kennan تجنرررب المرررياع ، كانرررت هرررذ  نصررريحة مقدمرررة لررررجورش كنررران    
 Georgeلمجموعرررررة التخطررررريط السياسررررري لررررروزارة الخارجيرررررة اسمريكيرررررة مرررررن قبررررر  وزيرررررر الخارجيرررررة 

C.Marshall بهررردف الررررد علرررى تهديررردات  1117،  حيرررى أنشررر ت المجموعرررة مرررن  ررررف مارشرررام عرررام
وخمسة أشخا، أخرين  جورج كناندي والفوضى السياسية  عد حرب أوروبا، وقد تولى االنهيار االقتصا

،  حيررى لررم تكررن أثررار Marshall planمررن المجموعررة أدورا فعالررة فرري صررياغة خطررة مارشررام آنررذاك 

                                                           
1 -Ibid, p 833. 
2 -foreign policy : Key principles and practices. Current ISSUES, 2015, p 158.  
https://www.closeup.org/lib/CurrentIssuesChapters/Foundational%20Unit%20-%20U.S.%20Foreign%20Policy.pdf 

https://www.closeup.org/lib/CurrentIssuesChapters/Foundational%20Unit%20-%20U.S.%20Foreign%20Policy.pdf
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المخطرررط تهررردف إلرررى ارسرررراع  االنتعرررال االقتصرررادي اسوروبررري ولكرررن أيمرررا الستشرررراف أسرررس مسرررتقب  
 1كك .االقتصاد اسوروبي 

خررالم ترراري  المجموعررة فترررة السررتينات تفاوتررت الودررائف الفعليررة للمجموعررة علررى نطرراق واسرر  برردء مررن    
كتا ررة الخطرراب إلررى ودررائف فعليررة وعمليررة  مثا ررة جهررة االتصررام للمجتمرر  الخررارجي للسياسررة الخارجيررة 

جية  ويلرررة اسمرررد للحكومرررة، ووفقرررا لموقررر  مجموعرررة التخطررريط فرررلن هررردفها يكمرررن فررري اتخررراذ نظررررة اسرررتراتي
انطالقررا مررن  2لالتجاهررات العالميررة وتقررديم التوصرريات لرروزارة الخارجيررة للنهررو   مصررالح الررو.م.أ وقيمهررا، 

هذا كان لمجموعة التخطيط السياسي أثر كبير على اتجا  السياسة الخارجية اسمريكية، م  ذلرة عجرزت 
أوائرر  ومنتصررف السررتينات وهررو مررا يعكررس  المجموعررة فرري صررياغة سياسررة الواليررات المتحرردة اتجررا  الفيتنررام

وضر  أوراق السياسرة الو نيرة كاسرتراتيجيات  Walt Rostowتباينرا واضرحا علرى الررغم مرن أن المردير 
 Deanلتطروير مبرادئ توجيهيرة للسياسرة العامرة إال أن جهرود  لرم تحرظ  االهتمرام مرن قبر  وزيرر الدولرة 

Rusk. 
 تقييم عمل مجموعة التخطيط: -1   
ظ المراقبون  أن تأثير مجموعرة تخطريط السياسرة قرد تراجر  إلرى أدنرى مسرتوت خرالم الفتررة الممتردة الح   

،  اسخص فيما يتعلرق  سياسرة الفيتنرام، وفري نفرس الوقرت يرجر  الربعض هرذا الفشر  1111-1111بين 
ن مررن وتركيرز  فقررط علرى مشراك  اليرروم وإهمرام القمرايا الترري يحتمر  أن تكرون ذات وز  Ruskإلرى اهتمرام 

خالم تأثيراتها المستقبلية، كما أن أداء المجموعة خالم إدارتم ضاعف مرن هرذا ارهمرام كرون المرودفين 
أسابي  فقط لمناقشة ورقة التخطيط التي لرم يكرن الروزير قرد  تحت إدارتم كانوا يجتمعون ك  ثالث أو أرب 

 3قرأها أصال.
فوريررة  ارضررافة إلررى أن تحليرر  القمررايا علررى القرررارات السياسررية ال 1111ركررزت المجموعررة فرري عررام 

الراهنة يحتاش إلى التشجي  على النقال وإعرادة تنظريم المسرؤولين علرى إدارة نظرام مجلرس اسمرن القرومي، 
برردا واضررحا أن تأثيرهررا علررى صررن  السياسررة الخارجيررة كرران ضررعيفا جرردا، وهررو مررا اسررتدعى  1171وفرري 

 Wiston Lord  نحرو وزارة الخارجيرة وتعيرين نجرهناري كساعنردما تحررك   1172عملية التجديد عرام 
مررديرا، هنررا أعررادت مجموعررة التخطرريط السياسرري فررتح نقاشررات،  حرروث، وتعليررق واسرر   شررأن عمليررة صررن  

 4السياسة الخارجية.
قريم صرانعوا السياسررة والمرراقبين واقر  التخطرريط االسرتراتيجي للسياسرة الخارجيررة اسمريكيرة فري السررنوات    

 Shawn Brimley and Michéle صرفو   الميرت كونرم تراجر  كثيررا،  حيرى قراماسخيررة أيرن و 

                                                           
1 - Brady Linda, Op.Cit, p829. 
2 - Daniel W.Drezner, Op.Cit, p 5. 
3 -Brady Linda, Op.Cit,p p829, 830. 
4 - Ibid, p 830. 
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Flournoy  بالنسبة لبلد ال يزال يتمتع لموقف عالمي ال مثيل له، فأناه مان المالحاظ باأن الاو.م.أ ال"
مررن 11وبعررد أحررداث تملااك تخطيطااا اسااتراتيجيا فعاااال لعمليااة األماان القااومي، وهااو أماار مثياار للقلااق"، 

أقررر العديررد مررن الدارسررين والمخططررين  ررأن الواليررات المتحرردة اسمريكيررة  عررد سررنوات مررن  2111سرربتمبر 
  اسحرررداث مازالرررت ال تملرررة اسرررتراتيجية كبررررت، وكررران هرررذا رأي مررردير مكترررب السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة

Aaron Friedberg  )( كمرا أضراف اسميررام ،Admiral William Fallon )( أننرا  حاجرة إلرى 
  1دروسة  شك  جيد للمشاركة في العالم، تكون هذ  الخطة عادلة  انتظام وذات نظام متوازن.خطة م

 .مناهج وتقنيات بنا  االحتماالت في السياسة الخارجية األمريكية ثالثا:
تلعرررب عمليرررة التخطررريط دورا مهمرررا فررري السياسرررة الخارجيرررة ففررري حالرررة تنفيرررذ المخططرررات السياسرررية فرررلن   

ون الخارجية سيكون فعاال،  حيى يعّبر التخطيط عرن أنمرا  للتفكيرر تتوافرق مر  المروارد تأثيرها على الشؤ 
والقدرات المناسبة التي تتوفر عليها الدولة بهدف تحقيق أهدافها السياسية، وعليرم تعتمرد الواليرات المتحردة 

مرات عبرر إتقران اسمريكية على عنصر المعلومرات واالستشرراف وكرذا اهتمامهرا الواسر  فري معالجرة المعلو 
 استخدام اسدوات المنهجية العلمية في هذ  العملية.  

 جمع المعلومات وإنشا  قاعدة للبيانات: .1
إن التطرور الحاصر  فري مجرام البحرى العلمري والتكنولروجي جعر  العرالم مفتوحرا علرى  عمرم الربعض، إذ 

ر المحصرنة فري عردة دوم، أصبح من السه  تسريب المعلومات واختراق المواق  الحكومية والعسركرية غير
كلرررررم بهررررردف الحصررررروم علرررررى المعلومرررررات السررررررية كونهرررررا مهمرررررة  النسررررربة لعمليرررررات التخطررررريط السياسررررري 
واالسرررتراتيجي وكرررذا أهميتهرررا فررري عمليرررة صرررن  واتخررراذ القررررار فررري السياسرررة الخارجيرررة، فهررري تعرررد  مثالرررة 

 ارشارات والرسائ  التي تحفز صناع القرار للتعام  م  موقف معين.
تعررررد عمليررررة تجميرررر  المعلومررررات المرحلررررة اسولرررى فررري التعامرررر  مرررر  المعلومررررة تتخللهررررا مجموعررررة مررررن     

الخطررروات كجمررر  البيانرررات وتبويبهرررا و تصررنيفها و تحليلهررا بتفكيررة و دراسررة و تركيرررب أجزائهرررا و ربطهرررا 
ا خطررروات أخررررت الحقرررة، و يرررتم  فيرهررررا مررررن البيانررررات ثرررم تخزينهررررا أو عرضرررها علرررى صررران  القررررار لتتبعهررر

الحصرروم علررى المعلومررات فرري إ ررار نظررام معلومررراتي معرررين وفرررق الفايرررات المطلوبرررة عررربر مراحررر  مرتبرررة 
وممنهجرة هري المردخالت أي الحصروم علرى البيانرات المتعلقرة  اسحرداث قبر  أو أثنراء تكررون الموقررف ثرم 

لومررات و تحديررد قيمتهررا و جعلهررا جرراهزة للقبرروم أو الرررفض تبعررا المعالجررة الترري هرري عبررارة عررن انتقرراء المع
و في هررذا ار ررار فررلن عمليررة االتصام المعلومراتي ضرمن نظرام المعلومرات الرو ني  للمعطيات المتوفرة،

مهمرررة جررردا، فهررري ال تعرررني االقتصررار علرررى عمليرررة نقرررر  المعلومررات فقررط مررن البي ررة الداخليررة والخارجيررة 

                                                           
 )(-Aaron Friedberg  كان مدير التخطيط السياسي لنائب الرئيس :Cheney Bruce Richard (.2115-1321،)في الفترة بين 
 )(- Admiral William Fallon قائد القيادة المركزية :Centcom 2118الى غاية. 

1- Daniel W.Drezner, Op.Cit, p 3. 
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توصرررريلها إلررررى النظررررام المعلومرررراتي  قرررردر مررررا تعنرررري توصرررري  المعلومرررررات داخررررر  الرررررنظم الفرعيرررررة للنظرررررام و 
  .1االمعلومراتي الرو ني و ربطهرا منطقيرا مر  غيرهرا و إحداث التفيير فيه

وهرررري  Dataتتطلررب كثرررة المعلومررات مررن أجهررزة التخطرريط السياسرري وجرروب إنشرراء قاعرردة بيانررات متكاملررة 
حسرب اهتمرام قياداتهرا  رة عررن مجموعررة مررن الحقرررائق المخترررارة الرررتي يمكرررن اسرررتخال، النترررائم منهرراعبررا

السياسية، لكن قاعدة البيانات تتطلب تحديى ومراجعة بين فترة وأخرت كونها تكون مخزنرة ولرن تنفر  فري 
لو نيرررة تتفيرررر حسرررب المتفيررررات حررام تركرررت دون مراجعرررة ذلرررة سن المواضررري  والقمرررايا الدوليرررة وحترررى ا

 الجديدة، إضافة إلى أن عملية التخطيط تحتاش إلى معلومات جديدة وحديثة.
فيمرررا يخرررص قواعرررد البيانرررات التررري تتررروفر عليهرررا الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة نجرررد قاعررردة بيانرررات مكتبرررة 

، كمرا CIAسرتخبارات المركزيرة وقاعدة بيانات وزارة الخارجية وثالثرا قاعردة بيانرات وكالرة اال )(الكونفرل،
بتحديى قواعد بيانات عن اسجهزة االستخباراتية في دوم العالم وكذا  FASيقوم اتحاد العلماء اسمريكيين 

نظم التسرلح لردت مختلرف الردوم، إضرافة إلرى تقيريم بررامم التسرلح النوويرة والكيماويرة والبيولوجيرة، وتحلير  
الت اسمن واالستخبارات والتسلح والحررب ارلكترونيرة، لهرذا توجرب أحدث االبتكارات التكنولوجية في مجا

علررى أجهررزة التخطرريط السياسرري أن تعمرر   شررك  تكرراملي ومترررا ط مرر  أجهررزة االسررتخبارات كونهررا تحترراش 
لمعلومررات مختلفررة ودقيقررة ومررن مصررادر موثوقررة  معنررى وجرروب الرردمم بررين مررا هررو دبلوماسرري مرر  مررا هررو 

ب البحرى واالسرتخبارات فري وزارة الخارجيرة اسمريكيرة الرذي يقروم  عمليرة دمرم استخباراتي، وهو عم  مكت
وتوحيررد جهررود الدبلوماسررية مرر  فعاليررات وعمليررات االسررتخبارات، حيررى تقرردم اسخيرررة المعلومررات الحساسررة 
للدبلوماسررية اسمريكيررة فرري حررين ترروفر الدبلوماسررية اسمريكيررة الواجهررات واسغطيررة لفعاليررات االسررتخبارات 

   2اسمريكية في الخارش.
هنا نعرود إلرى ودرائف مجموعرة التخطريط التري قمنرا بتحليلهرا فري المحرور اسوم مرن دراسرتنا،  حيرى البرد 
مررن تحديررد اسهررداف والفايررات والبحررى فرري المعلومررات المتعلقررة  الهرردف المعررين وترتيبهررا وتحليلهررا والتأكررد 

 ا نكون أمام عنصر االستشراف.من صحتها،  عد ذلة التنبؤ  اسحداث والمواقف وهن
 التنبؤ واالستشراف بالمستقبل: .1

لعبت الواليات المتحدة اسمريكية دورا كبيرا في مجام االستشراف والذي انطلرق  مبرادرات الجريش وكرذا    
مررن خررالم عمرر  ذا  ررا   اجتمرراعي  1111الجامعررات والسررلطة السياسررية، برردأ االهتمررام بهررذا العلررم عررام 

                                                           
، مركز الدراسات مجلة دراسات دوليةسعد السعيد،  سمة خلي  االوقاني، دور المعلومات في عملية صن  القرار السياسي الخارجي )دراسة نظرية(. -1 

 .132، ، 51،2111تراتيجية، عاالس
 )(-  مليون كتاب في مختلف الفروع العلمية  25مليون عنوان، و أكثر من  151تعتبر مكتبة الكونفرل اسمريكية اكبر مكتبة في العالم حيى تمم أكثر من

واليات المّتحدة اسمريكية، وهي عبارة عن مكتبة للبحى تا عة التقنية و ارنسانية. تعد أكبر مكتبة حجمًا في العالم، وهي أقدم مؤّسسة ثقافية فدرالّية في ال
 للكونجرل ولكنها أيمًا تعم  كمكتبة عامة و نّية. 

 .235، 233فوزي حسن حسين، مرج  سبق ذكر ، ، ،  -2 
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آنذاك، ولكن كان البد من االنتظار حتى نهاية الحرب العالمية الثانيرة مر   Hoover تحت رغبة الرئيس
 تنامي دور المنظمات االقتصادية وكذا تقدم التخطيط ليصبح االستشراف حقيقة ثابتة.

إلررى  لررب دراسررة حرروم العلرروم التكنولوجيررة التنبؤيررة والترري  Arnoldعمررد الجنرررام اسمريكرري للقرروة البحريررة 
وهرذا فري إ رار عمر  المؤسسرة العسركرية، لكرن االهتمرام  الدراسرات المسرتقبلية  Von Karmanقرام بهرا 

 Futurologie،1علرررى إثرررر  مررروح ورغبرررة الرررو.م.أ فررري ابتكرررار علرررم المسرررتقب   1117كانرررت مررر  بدايرررة 
 نالحظ هنا أنها نفس السنة التي أنش ت فيها مجموعة التخطيط السياسي، إذن نلحظ  أن االهتمام الفعلي

بهرررذا العلرررم نشرررأ فررري دررر  رغبرررة هرررذ  الدولرررة فررري تطررروير مؤسسررراتها السياسرررية والترررأثير علرررى عمليرررة صرررن  
 السياسة الخارجية. 

أرادت الواليررررات المتحرررردة اسمريكيررررة التفرررروق علررررى خصررررومها فتوجهررررت إلررررى عمرررر  دراسررررات مسررررتقبلية 
 Mcلررر    research and devlepmentللتكنولوجيررا العسرركرية والترري تكفلررت بهررا مؤسسررة رانررد

Douglas  1111ليكررون هررذا المشررروع كتنظرريم مسررتق  عررام Rand corporation   بهرردف التحليرر
 رانااداالسررتراتيجي ومنررم أصرربح كمختبررر لمنهجيررات االستشررراف كتقنيررة دلفرري،  عرردها لررم يعررد دور مؤسسررة 

 مقتصرا على المؤسسة العسكرية ليتوس  نحو اسنشطة المدنية.
امعيررة فررانطلق مرر  منتصررف السررتينات فرري الجامعررات اسمريكيررة مرر   مجموعررة أمررا دور المبررادرات الج

، وفي إ ار مبادرات الحكومرات اسمريكيرة فقرد دهررت Daniel Bellاسلفية  تحت رئاسة السوسيولوجي 
  التري عملرت فري تحلير  المشراك  الداخليرة سمريكرا، مثر  دراسرة زيرادة الطلرب علرى Ad hokمجموعرة   

حة من خالم رف  ميزانية الدفاع وهذا سنوات الخمسينات )أثناء الحرب الكورية(، وهو ما المزيد من اسسل
 إلى تزكية المجموعة  اولية السياسية. Paleyدف  الرئيس  إنزنهاور  إلى دف  السيناتور 

نالحرررظ مرررن خرررالم تقرررديمنا لنبرررذة مصرررفرة عرررن تطرررور االستشرررراف فررري الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة أن    
سسررة السياسررية فرري نهايررة المطرراف أدركررت مرردت أهميررة مجموعررات البحررى والتنبررؤ بهرردف تحليرر  نظرررة المؤ 

مسررتقبلية تمكررن مررن تهي ررة اسرضررية للتعامرر  مرر  المسررتجدات واسحررداث المسررتقبلية، وهررو مررا أكرردت عليررم 
مكن مرن مجموعة التخطيط السياسي م  وجوب الوصوم إلى االسرتجا ة المناسربة لتلرة التنبرؤات، لكرن الرت

تحقيررق خطرروة التنبررؤ هررذ  واالسررتجا ة يحترراش إلررى إتقرران اسررتخدام المنرراهم العلميررة فرريعلم المسررتقب  والترري 
 يمكن اختصارها في جدوم. 

 تقنيات ومناهج علم المستقبل: .2
التررررري يعتمرررررد عليهرررررا مخططرررررو السياسرررررة الخارجيرررررة اسمريكيرررررة هرررررو تحديرررررد التقنياااااات والمنااااااهج أهرررررم    

، تقنيرررة Brainstormingعررردة منررراهم وتقنيرررات مرررن بينهرررا، تقنيرررة العصرررف الرررذهني السررريناريوهات وفقرررا ل

                                                           
 لمزيد من المعلومات حوم االستشراف في أمريكا أنظر على سبي  المثام:-1 

-Yves Simon, la prospective pratique et méthodes.(la prospective en Amérique du nord). Paris : ed, Economica, 1993,  
p p 142-147 .  
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دلفرررري، مصررررفوفة التررررأثير المتبررررادم، شررررجرة العالئررررق والتحليرررر  المورفولرررروجي، منهجيررررة المحاكرررراة، نمرررروذش 
، حيررى تشررك  هررذ  التقنيررات Richardson Arms Race Modelريتشاردسررون لسررباق التسررلح  

حرررى بهررردف فهمهرررا واسرررتعمالها فررري جمررر  المعلومرررات وتحليلهرررا وترتيبهرررا ورسرررم واسدوات مجررراال واسرررعا للب
االحتمرراالت والسرريناريوهات، وهررذا مررا يجعرر  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة تررولي أهميررة كبيرررة لمراكررز البحررى 

  العلمي، يمكننا شرح أهم أفكار هذ  التقنيات في الجدوم اوتي:
 .تقنيات ومناهج علم المستقبلأهم بعض 

 أهم أفكارها. التقنية 
 منهجية السيناريو 1

 

مجموعة تتكون من وصف وض  مستقبلي ووصف تمشي اسحداث التي تسمح  المرور من السيناريو هو 
الوض  اسصلي إلى الوض  المستقبلي، وكلمة سيناريو غالبا ما يفر  في استعمالها لوصف أي مجموعة 

 واالحتمامالوجاهة والتماسة  :  لخمسة شرو  في آن واحدفرضيات، إذ على فرضيات السيناريو أن تخم
 واسهمية والشفافية. 

: وهي تمر من الميوالت السا قة والحاضرة السيناريوهات اإلستكشافية - نميز بين نوعين من السيناريوهات أ
بديلة : وتبنى من خالم صور سيناريوهات اإلستباق أو المعيارية -ب .والمفمية إلى مستقبالت محتملة

 استرداديمللمستقب  تصور  طريقة فتكون محبذة أو على العكس من ذلة مخيفة. كما أنها تتصور  طريقة 
 .إسقا يم

تحلي   -2تعلق اسمر  موضوع التحلي  الهيكلي(. يتحديد المتفيرات المفاتيح ) -1: مراحل بنا  السيناريو
تقليص الريبة حوم المسائ  المفاتيح  -3ى المستقب . تدخالت الفاعلين حتى نطرح اسس لة المفاتيح  النسبة إل

  .وإبراز سيناريوهات المحيط اسكثر احتماال  فم  مناهم الخبراء
منهجية العصف  2

 الذهني.
Brainstorming 

تحاوم هذ  التقنية تشجي  أكبر قدر ممكن من اسفراد على  رح أفكار مستقبلية حوم موضوع حتى وإن كانت 
ة أو غير منطقية، وقد بدأت هذ  التقنية البسيطة  شكلها المنظم في أربعينات القرن العشرين من أفكارا مستهجن

يسيطر إتجا  فكري واحد على هذ  العملية،  التالي  أال، أساسها Alex Osbornخالم جهود الباحى اسمريكي 
ات التي يمتلكها المخططون، ومل عملية مسح لقواعد المع تتكون مجموعة أفكار حوم الظاهرة ومن ثم القيام

وبالجم  بين اسسلوبين )العصف والمسح( نتوص  إلى معطيات واقعية أكثر وضوحا  النسبة للدراسات 
 المستقبلية.

 التحليل المورفولوجي 3

 

يسعى التحلي  المورفولوجي إلى السبر المنظم للمستقبالت الممكنة انطالقا من دراسة ك  التوافيق الناتجة عن 
نظام معني. ويستعم  هذا المنهم اليوم أساسا في بناء السيناريوهات. ويمكنم كذلة أن ييسر توضيح  تفكة

 .أساليب أو منتجات الجديدة فيما يخص الرصد التكنولوجي

أثناء الحرب العالمية الثانية وهو يحتوي على   F.Zwichهو تقنية صاغها صوريا الباحى اسمريكي ف. زفيكي 
  :نمرحلتين أساسيتي

تتعلق هذ  المرحلة بتفكية النظام أو الوديفة المدروسة إلى أنظمة  :بنا  الفضا  المورفولوجي 1المرحلة 
صفيرة أو مكونات. وضمن هذا التفكية فلن اختيار المكونات دقيق ويتطلب تفكيرا معمقا يمكن انجاز  مثال، 

 .انطالقا من نتائم التحلي  الهيكلي

 ما أن  عض التوافيق ب  حتى  عض عائالت التوافيق ممتنعة  .  المورفولوجياختزال الفضا:  2المرحلة 
التحقيق: لعدم انسجام التشكالت، ال ... ولذلة تتمث  مرحلة العم  الثانية في تقليص الفماء التشكلي اسصلي 
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، اديةاالقتص) االنتقاءإلى فماء صفير مفيد،  لقحام  عض معايير التمييق لالستبعاد أو  عض معايير 
ولتيسير انجاز التحالي  المورفولوجية وخاصة  . التقنية....(، التي يمكن انطالقا منها تفحص التوافيق الوجيهة

 ور ووض  تحت تصرف [ LIPSOR[ أو اريثار، فان ليبسور االستبعادلرسم الفماءات والتحكم في معايير 
  Morphol الجمي  مجانا أداة، وهي تطبيقة مورفوم

 دلفي تقنية  4

 
خالم الستينات(يرمي إلى إبراز  Rand Corporation ضمن الـ[ Helmer Olafقبل[ ضبط منهج دلفي من 

توافقات في اوراء وإدهار  عض االجماعات حوم مواضي  معينة، وذلة  فم  استجواب خبراء عن  ريق 
إلقاء الموء حوم منا ق  وإن أكثر أهداف دراسات دلفي تواترا هو حم  الخبراء على .استبيانات متتالية

 .االرتياب قصد مساعدة ما على اتخاذ القرار

 أهم مراحلم:
 صياغة المشك  وهنا يتم إعداد االستبيان ضمن أس لة دقيقة ومستقلة.-1
عبر  أراءهمنقوم  عزم الخبراء وتجمي   ولالحتيا إختيار الخبراء، وهذا حسب قدرتهم على تصور المستقب ، -2

 ة لنحص  على رأي ك  واحد.بريد مجهوم الهوي
يق  إرسام استبيانات متتالية قصد الحدّ من تشتت اوراء ولكي تتمح الفكرة التوافقية  المجرى العملي:-3

ا العهم على نتائم الدورة  إثر، فلنم يتعين على الخبراء الدورة الثانيةنسخة(، وأثناء  111)حوالي الوسطى 
م الذين شّذوا عن رأي نتائيطلب من ك  خبير أن يعلق على  الدورة الثالثة اسولى، أن يقدموا إجا ة جديدة. وفي

يقدم الخبير ارجا ة النهائية: أي ]تحديد[ الفكرة التوافقية المتوسطة و]مدت[ تشتت  الدورة الرا عةالفريق. وفي 
 اوراء.

 

مصفوفة التأثير  
 المتبادل

، وتعني دراسة 21في سبعينات القرن ام  Theodore J.Gordon and J.Haywardتطورت هذ  التقنية على يد 
التأثيرات المتبادلة بين المتفيرات المكونة للظاهرة عند التنبؤ  مستقبلها، لكن البد لنا أن ندرك مجموعة من 

 المالحظات:
الي ،  التAعلى    bال يساوي  المرورة تأثير  bعلى  Aأن التأثير المتبادم ليس متساويا  المرورة، تأثير -

 ينبفي تحديد المتفيرات اسكثر تأثيرا واسكثر تأثرا.
 المتفيرات الوسيطة. االعتباراسخذ  عين  -
عدم استقرار العالقة بين المتفيرين على إثر تدخ  عوام  جديدة  معنى أن لزمن عنصر مهم لقيال التأثير  -

 والتأثر المتبادم بين المتفيرات.
 ر تأثيرا في غيرها كونها مسؤولة لدرجة كبيرة عن تطور الظاهرة  شك  أو  أخر. منح اسولوية للمتفيرات اسكث -

 منهجية المحاكاة 

 
 

 

 ان المحاكاة هي أكثر من مجرد أسلوب منفرد وذلة  سبب النماذش واسساليب المتنوعة   Dilworth , ويرت  .
لذلة فهو يعرف المحاكاة  المشاك . والواسعة التي يمكن أن تستخدم في دراستها . إنها  ريقة أو مدخ  لح 

على إنها   عملية تجريب وفق انموذش معين لنظام أو موقف حقيقي إلى حد ما لج  فهم أو ح  مشكلة ما في 
إنها أداة أو وسيلة للحصوم على تجريب اصطناعي من خالم استخدام انموذش  آخر،العالم الحقيقي   .  معنى 

  . يعبر عن مظهر أو تأثير الواق 

المحاكاة هي اسسلوب الذي يقلد السلوك لموقف معين أو نظام  Sumulationووفقا لقامول اوكسفورد االنكليزي  
انموذش أو جهاز، إما  ( اقتصادي ، عسكري ، وميكانيكي ... ال  ( بواسطة موقف مماث  ) قياسي)معين 

 . للحصوم على معلومات أكثر مالئمة أو لتدريب اسفراد

)في قلب  تينيت جورجالستخبارات اسمريكية المركزية بتنفيذ هذ  التقنية حسب ما ورد في كتاب قامت وكالة ا
الصحراء( من خالم االستناد  مجموعة من الممثلين تم وضعهم في كهوف في منطقة جبلية شبيهة  أففانستان 

ن التنظيمين في د  في دروف شبيهة  ظروف تنظيم القاعدة و البان، من أج  التعرف على نمط تفكير هذي
تستهدف المعرفة المسبقة مال يكون عليم رد الفع  من جهة معينة على  فالمحاكاةالظروف التي يعيشونها، 
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 نمط معين من اسحداث.

نموذج ريتشاردسون  
 لسباق التسلح

 

أن يقود إلى  تزايد القلق اسوروبي من تراكم اسسلحة  عد الحرب العالمية االولى والخوف من Richardsonالحظ 
 :دول 3تقوم على  من خالم فرضياتومنم  ور نموذجم  صراع عالمي أخر،

 A.دولة عدوانية جدا وعرضة للدخوم في حرب : 
B .دولة محايدة وغير سلبية : 
C هو عدو متردد للدولة :A 

لة، ووحدة على التوالي والتي تشير إلى كمية اسسلحة لدت ك  دو   X,Y and Zنفر  أننا نحدد المتفيرات 
 القيال هي قيمة اسموام من اسسلحة التي تملكها ك  دولة منهم.

 4تعتمد على ، وهي T=K+1في نموذش ريتشاردسون كمية اسسلحة التي تمتلكها الدوم عبر الوقت هي  
 :مبادئ

 T=Kكمية اسسلحة التي يملكونها ك  الوقت    1

 ات اسسلحة لدت الدوم اسخرت.لمستوي كاستجا ةكمية اسسلحة التي قد يبنونها  2
)كما رأينا  انسبة للو.م.أ فلن الحفاظ على الداخلية كمية اسسلحة التي يمكن التخلص منها  سبب ميوالتهم  3

قواتها يمكن أني كون مكلفا وأحيانا يطرح مشروع التخفيمات أوقات السلم إما  سبب أولويات أخرت أو العجز 
 في الميزانية(.

استعداد للحرب أو لها مظالم ضد دوم أخرت، هنا نرصد كمية اسسلحة المراد تجهيزها على أي  إذا كانت على4
 حام حتى وإن لم تظهر الدوم اسخرت أي تهديد.

من هذ  المبادئ والفرضيات يمكن للدوم أن تتنبأ  سلوك الوحدات السياسية اسخرت اتجاهها،  حيى  انطالقا
  لحة وسلوك الدولة.تبني سيناريوهات وفقا لكمية اسس

 .1تنظيم التقنيات المعروضة  الجدومتم االستناد إلى مجموعة من المراج  ل-

من خالم الجدوم يمكننا أن نالحظ مدت تعدد المناهم والتقنيات التي تستخدم في رسرم السريناريوهات 
المعاصررة علرى الررغم  المستقبلية والتي تعتبر مهمة في ما يتعلق  علم المستقب  الرذي يعرد مرن أهرم العلروم

من كونم يتسم  عدم الدقة والالموضوعية وم  ذلة فلنم ال يزام يقدم لنا أدوات التحلي  الرئيسية التي تقود 
وترردعم مسررار العمليررة البحثيررة خررالم فترررة زمنيررة تتررراوح مررن عشرررة  إلررى خمسررة عشرررة عامررا، فعلررى سرربي  

موعرة مرن التحلريالت التري تتفيرر وفرق تفيرر المتفيررات المثام يقدم لنا منهم مصفوفة الترأثير المتبرادم مج
فيعتبر مهما جدا من أجر  تحلير   نموذج ريتشاردسون لسباق التسلحوالفواع  واسهم العالقة بينهم، أما 

                                                           
 :لبناء الجدوم تم االستعانة  المراج  التالية-1 
، LIPSORقاليم. مخبر ليبسور ميشام غوديم، فيليب دوران، قيس الهمامي، تر: محمد سليم قاللة و قيس الهمامي، االستشراف االستراتيجي للمؤسسات واس -

  االبتكار، االستشراف االستراتيجي والتنظيم.
ext.pdf-varab-unesco-http://www.laprospective.fr/dyn/traductions/contents/dunod 

 .2115، 21ديم، قيس الهمامي، االستشراف االستراتيجي المشاك  والمناهم. كرال ليبسور، رقم ميشام غو  -
 .2112التخطيط االستراتيجي للسياسة الخارجية وبرامم اسمن القومي للدوم)الواليات المتحدة نموذجا(. القاهرة، مكتبة مدبولي، فوزي حسن حسين،  -
اسدة اسكثر فاعلية في اتخاذ القرار ارداري المفهوم ، المبرر ، النوع ، المنهم ، لفاتها و برامجياتها.  :المحاكاة ،سامي ذياب مح  نصرت عبد الرحيم مداح-

 .2112،–26العدد 8 / - مجلة تكريت للعلوم الدارية واالقتصادية / المجلد
 -David Bigelow, An Analysis of the Richardson Arms Race Model. November 25, 2003. 
http://jfrabajante.weebly.com/uploads/1/1/5/5/11551779/arms_race_models.pdf 
- Bill Farr, Richardson’s Arms Race ..Model. MA 2071 A ’05, September 30, 2005. 
http://www.math.wpi.edu/Course_Materials/MA2071A05/Lect/arms_race.pdf 

http://www.laprospective.fr/dyn/traductions/contents/dunod-unesco-varab-ext.pdf
http://www.laprospective.fr/dyn/traductions/contents/dunod-unesco-varab-ext.pdf
http://jfrabajante.weebly.com/uploads/1/1/5/5/11551779/arms_race_models.pdf
http://www.math.wpi.edu/Course_Materials/MA2071A05/Lect/arms_race.pdf
http://www.math.wpi.edu/Course_Materials/MA2071A05/Lect/arms_race.pdf
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تحركات الوحدات السياسية فري زمرن القروة والتسرابق المرتالك اسسرلحة وهرو نمروذش جرد معقرد ويظهرر هرذا 
الترري رصرردناها فرري الجرردوم أعررال ، وفيمررا يخررص  رراقي التقنيررات فكلهررا مهمررة مررن خررالم اسرقررام والرمرروز 

واستعمالها يختلف حسب القمية أو اسزمة أو الظاهرة المراد تحليهرا ومنرم يسرتطي  المستشررفون وصرناع 
 القرار من وض  مجموعة من البدائ  التي تحدد خطواتهم المستقبلية.

ضرررة أعرررال  يرررتمكن المخططرررون وعلمررراء االستشرررراف مرررن جمررر   الترررالي، انطالقرررا مرررن التقنيرررات المعرو   
المعلومرات وتحليلهرا ومراجعتهرا ووضر  البردائ  المناسرربة واالسرتراتيجيات البديلرة أيمرا، ومنرم ينبفري علررى 
صان  القرار أن يختار اسنسب منها وهو ما يجع  الواليات المتحدة اسمريكية تولي اهتماما كبيررا  مراكرز 

 لتنظير.البحى العلمي وا
 .التخطيط للسياسة الخارجية األمريكية وفق نظرية القوة الذكيةتحليل را عا: 

 مفهوم نظرية القوة الذكية في الفكر األمريكي.-1
فري اي دولرة –إن التفير الحاص  في مجام حق  العالقرات الدوليرة والشرؤون الخارجيرة جعر  الحكومرة    

تتوجرم  شرك  كبيرر لالعتمراد  -كيرة  مرا أنهرا موضروع دراسرتنامتقدمة واسخص في الواليات المتحردة اسمري
علررررى الخبررررراء وعلمرررراء االستشررررراف والتخطرررريط، وهررررذا مررررا جعلهررررا تشررررج  البحرررروث العلميررررة فرررري مختلررررف 
التخصصات كونها كلها ستساهم في تقديم المعلومات الالزمة والدقيقة للمخططين في السياسة الخارجية، 

السياسررة عررن االقتصرراد، وال االقتصرراد عررن المجررام العسرركري، وال حتررى ففرري عررالم اليرروم ال مجررام لفصرر  
إهمام المجام االجتماعي والبي ي، وال  أي مجام عن اسخر، فعلى سبي  المثام هناك عردة اتفاقيرات فري 
مجرررام اسسرررلحة تمنررر  اسرررتخدام أو تجربرررة أنرررواع معينرررة مرررن اسسرررلحة فررري منرررا ق جفرافيرررة محرررددة نظررررا 

رة التري قرد ترنجم علرى الكائنرات الحيرة، وفري مثرام أخرر ال يمكرن للدولرة أن تتطرور فري لالنعكاسات الخطي
المجرررام التكنولررروجي والعسررركري أو إنتررراش اسسرررلحة إذا كررران اقتصرررادها متررردهورا ...وغيرهرررا مرررن العالقرررات 

 التأثيرية.
للسياسرة الخارجيرة  على هذا اسسال تستند الواليات المتحدة اسمريكية إلى الخبراء في مجام التخطيط   

كونهررا مدركررة  شررك  كبيررر للرردور الررذي يقرروم  ررم هررذا الفريررق الررذي يمررم خبررراء مررن عرردة تخصصررات كمررا 
 يرتبط  شك  كبير بوزارة الخارجية وكذا مراكز البحى العلمي، فقد تعددت اسدبيات التي درست ما يسمى

موعات الداعيرة والمسراهمة فري ومعاهد البحى والمج think tanks مث "مؤسسات التخطيط السياسي" 
والترري تطررورت مررن معاهررد تقليديررة  1التررأثير فرري صررن  السياسررة الخارجيررة فرري الواليررات المتحرردة اسمريكيررة،

للبحررى إلرررى مؤسسرررات داعيرررة ومسررروقة لمجموعرررة مرررن اسفكرررار مثررر  مؤسسرررة التخطررريط السياسررري التقليديرررة 
CFR مررن بينهررا وجرروب انفترراح هررذ  الدولررة علررى  الترري تررروش سفكررار سياسررية معينررة منررذ القرررن العشرررين

                                                           
1 -for more informations see : US foreign agenda, The role of think tanks in Us foreign policy. An electronic journal of the 
US department of states, N°3, November 2002. 
-Val Burris, Elite policy-planning networks in the united states. Research in politics and society, vol,4, page 111-134. 
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اللبرالية العالمية أو ما نسميم الباب المفتوح، وهذا الباب في جوهر  حوم االنفتاح على اسسواق والمنا ق 
 1لتوسي  الرأسمالية عبر الو نية.

علررى ضرروء المراجعررات الترري قامررت بهررا الرردوم لسياسررتها الخارجيررة وخاصررة الرردوم الكبرررت الترري تسررعى   
للحفاظ على توازن واستقرار النظام العالمي لصالح استمرار هيمنتها، وجد صناع القررار أنرم مرن الصرعب 
الفصر  بررين أدوات القرروة، فررالقوة العسرركرية واالقتصررادية قررد تصربح أحررد مصررادر قرروة الدولررة الناعمررة كونهررا 

الخسرائر الناجمرة عرن  تجذب اوخرين، كما أنم من الصعب أن تعمر  القروة الصرلبة وحردها فري در  تزايرد
الحرررروب والنزاعرررات، ومرررن جهرررة أخررررت مرررن الصرررعب أن تعمررر  القررروة الناعمرررة  شرررك  منفصررر  عرررن القررروة 

القاوة الذكياة العسكرية واالقتصادية التي تدعم مكانة الدولة عالميا، وهو ما دفر  فري اسخيرر إلرى دهرور  
 ما بين القوة الصلبة والقوة الناعمة.     وهي استراتيجية متكاملة تسعى إلى الجم في السياسة الخارجية

تعررررف القررروة الذكيرررة علرررى أنهرررا القررروة التررري تجمررر  مرررا برررين القررروتين: الناعمرررة والصرررلبة أي الرررربط برررين      
التسامح والشدة، فبالقوة الناعمة يمكن تحقيق اسهداف المرجوة عرن  ريرق الترغيرب والجرذب والقردرة علرى 

الترري تتمترر  بهررا الدولرررة …لجاذبيررة الثقافيررة أو السياسررية أو ارعالميرررةاالسررتقطاب وارقنرراع، ومررن خرررالم ا
بهدف إقامة عالقات م  الحلفاء، تقديم المسراعدات االقتصرادية، التبرادم الثقرافي مر  الردوم اسخررت وكرذا 
خلق رأي عام مدعم، في حين تجد القوة الصلبة ترجمتها العسكرية  الحرب المباشرة، وترجمتهرا السياسرية 

ممررايقة عبررر الهي ررات الدوليررة وارقليميررة، وترجمتهررا االقتصررادية  سررب  المررفط والمقا عررة والحصررار،  ال
التي غالبا ما تمارسها من قب  دولة قوية ضرد وحردة سياسرية أو عبرر دفر  حلفائهرا لممارسرتها مر  التلرويح 

  2الدائم  لمكانية استخدام القوة.
فرريمكن اختصررارها فرري مجموعررة مررن النقررا  والترري كانررت  أدوات تحقيااق القااوة الذكيااةأمررا فيمررا يخررص   

 CENTER FOR STRATEGICكخالصة لتقرير مركز الدراسات العالمية واالستراتيجية اسمريكي )
& INTERNATIONAL STUDIES) CSIS  1227:3في عام 

سمريكيرة فري الواليرات المتحردة االتأكيد على أهمية التحالفات والشراكة والمؤسسات التي تردعم مصرالح  -أ
الخارش، ورفض التحرك االنفرادي في السياسات العالمية والتأكيد على قيم الحمايرة واسعبراء المشرتركة 

 ما بين الدوم.

                                                           
1 - Nana de Graaff and Bostiaan Von Apeldoorn, America’s post-cold war grand strategy-makers and policy planning 
network. university Amsterdam,  Department of political science, paper  presented at theannual convention of the 
international studies association, panel on US foreign policy meets elits studies, San Frncisco, U.S.A, April 3, 2013, p 5. 

 .2، ، 21/12/2115كريم أبو سليم، سياسات القوة الذكية ودورها في العالقات الدولية. مركز دمشق لأل حاث والدراسات، وجهات نظر،  -2 
 لمزيد من المعلومات حوم ما جاء في التقرير أنظر: -3 

-Richard L. Armitage Joseph S. Nye, Jr, CSIS COMMISSION ON SMART POWER A smarter, more secure 
America.New York : CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES, 2007. 
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المسرراهمة فرري التنميررة العالميررة وتطرروير الرردور التنمرروي العررالمي، وكسررب عطررف الشررعوب فرري قرررارات  -ب
 السياسة الخارجية.

 االقتصادي في د  قيم االعتماد المتبادم والشراكة.التأكيد على أهمية االندماش  -ش
التأكيد على أهمية الدبلوماسية الشعبية وأهمية كسب العقوم والقلروب والتأكيرد علرى عالقرات جيردة مر   -د

 الشعوب اسخرت.
المساهمة في ح  مشكالت عالمية مث  أمن الطاقة والمناخ والبي رة والتركيرز علرى أهميرة التكنولوجيرا  -ه

 ها المتزايد.ودور 
تجدر ارشرارة إلرى أن النقرا  التري جراءت فري تقريرر المركرز اسمريكري ارتبطرت  الحالرة اسمريكيرة  حرد    

ذاتهررا  رراسخص مررا تعلررق  مراجعتهررا لسياسررتها الخارجيررة والحررديى عررن اس عرراد الدبلوماسررية واالقتصرررادية 
تنفررررد فيهرررا القررروة العسررركرية  رررالتحرك فررري والثقافيرررة فررري  عررردها النررراعم، وذلرررة فررري إ رررار يتبنرررى اسرررتراتيجية 

السياسات العالمية، وهي النقطة التي أكد عليها  جوزيف ناي  فعصر المعلومات والتكنولوجيا يحتاش إلى 
الجم  بين القوتين في إ ار القوة الذكية التي أثبتت فاعليتها ليس في عصرنا هذا فحسب أو فقرط، وإنمرا 

يررة منررذ فترررة الحرررب البرراردة مررن خررالم محاولررة نشررر الديمقرا يررة والحريررة برردأ تطبيقهررا فرري السياسررة الخارج
  1واالنفتاح على اسسواق.

من خالم اسفكار المعروضة أعال  نستخلص  أن مفهروم القروة الذكيرة هرو مفهروم تطروري يختلرف عرن    
يرة، كرون هرذ  مكوناتم أي يختلف عن مفهومي القروة الصرلبة والناعمرة فري تحقيرق أهرداف السياسرة الخارج

النظرية تجم  في  ياتها مجموعة من المبادئ التري تركرز علرى التعراون والتحرالف والشرراكات وكرذا تعردد 
الفواع  ووجوب تحديد اسهداف من وراء استخدام القوة الذكية، م  ذلة يتطلب تحقيقهرا تروفر ارمكانيرات 

لررى جانررب اسدوات الدبلوماسررية والثقافيررة والمرروارد الفعليررة  معنررى إمكانيررات عسرركرية واقتصررادية ملموسررة إ
والسياسرررية أيمرررا، هرررذا مرررن جهرررة، إضرررافة مراعررراة السرررياق الرررذي تسرررتخدم فيرررم القررروة الذكيرررة  معنرررى الرررذكاء 

الذي يعرفم جوزيف ناي على أنم القدرة على فهم البي رة المحيطرة  Contextual intelligenceالسياقي 
وكرررأخر نقطرررة يجرررب عررردم إهمرررام الجانرررب  وفررري أي موقرررف،ومعرفرررة مترررى نسرررتخدم أدوات القررروة الذكيرررة 

 المؤسسي والذي يعتبر التحدي الحقيقي أمام تفعي  القوة الذكية وإنجاحها في السياسة الخارجية. 
 استناد الواليات المتحدة األمريكية إلى مفهوم القوة الذكية في سياستها الخارجية الجديدة. -1

المسررتوت الرردولي توجهررت الواليررات المتحرردة اسمريكيررة إلررى مسررايرة  فرري إ ررار المتفيرررات الحاصررلة علررى   
سياستها الخارجية وفق نظرية القوة الذكية، حيى برز استخدام هذ  النظريرة فري السياسرة الخارجيرة للردوم 
الترري اتجهررت للتأكيررد علررى القرروة العسرركرية واسررتمرار حرراالت التسررلح، مرر  إدمرراش تلررة القرروة  ررأدوات ناعمررة 

عسكرية، وقد اتمح هذا في تحركات الواليات المتحردة اسمريكيرة علرى السراحة الدوليرة وحترى  أخرت غير
                                                           

. القاهرة: دار البشير 2113-2115نادية محمود مصطفى، القوة الذكية في السياسة الخارجية: دراسة في أدوات السياسة الخارجية اريرانية تجا  لبنان  -1 
 .66، ، 2113قافة والعلوم، للث
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الصررين هرري اسخرررت  صررعودها كقرروة اقتصررادية  ررالتوازي مرر  ارتفرراع نفقاتهررا التسررليحية مررن جانررب ووجررود 
تحراد برامم وتحركات ثقافية من جانب أخر، نفس الشيء يحدث م  الردوم اسوروبيرة مرن خرالم برروز اال

 1اسوروبي كقوة مؤثرة اقتصاديا وثقافيا.
دهررررت مجموعرررة مرررن القمرررايا ذات البعرررد ارنسررراني والمعيررراري لكنهرررا ارتبطرررت  اسرررتخدام القررروة العسررركرية 
لفرضررها نلمررس هررذا مرر  قمررايا الترردخ  ارنسرراني والحرروار الثقررافي والعدالررة التوزيعيررة، كمررا دهررر االهتمررام 

ازاة مر  رفر  شرعارات معياريرة تتمثر  فري اسرتخدام القروة العسركرية مرن خرالم  البعد المعيراري والقيمري  رالمو 
شعار الدفاع عن النفس والتدخ  ارنساني العسكري والحرب على اررهاب، وفي هذا ار ار تأتي نظرية 
الحررررب العادلرررة التررري ترررربط برررين البعرررد القيمررري والعسررركري فررري الحرررديى عرررن أخالقيرررات اللجررروء إلرررى القررروة 

 2وشرعيتم وقانونيتم وعدالتم. العسكرية
ففري الحررب اسمريكيرة علرى العرراق وأففانسرتان تبنرت فكررة القروة الناعمرة التري تناولهرا جوزيرف نراي منررذ   

، كمرررا ركرررزت علرررى وجررروب تطبيرررق مبرررادئ الديمقرا يرررة وحقررروق ارنسررران والنهرررو   الدولرررة 1112عرررام 
ن هرذا التردخ  كران مسرطرا لرم منرذ التسرعينات لكنرم العراقية لكن عبر التدخ  العسكري، ليتبرين فيمرا  عرد أ

، ودراسرة البي رة الداخليرة 1222لم يجد التخطيط الالزم لينفذ في إ ار السياسرة الخارجيرة إلرى غايرة عرام 
آنذاك يقدم العديد من الطروحات التي تثبت صحة هذ  الفكرة، في  جورج وولكر بوشوالخارجية للرئيس 

حرب على اررهاب لنشر الديمقرا ية ومحاربة اسنظمة االستبدادية ومحور نفس ار ار دهرت مفاهيم ال
الشررر علررى اعتبررار أن الررديمقرا يات ال تحررارب  عمررها الرربعض عكررس هررذ  الرردوم الترري اتهمررت  مسرراندة 
اررهاب، وهو ما أدخ  الو.م.أ في عدة حروب وصراعات أضرت  ميزانيتها ومسرت  سرمعتها، مرا جعلهرا 

 الذكية.تتجم إلى القوة 
علرى أر  الواقر   1221لكرن المفهروم دهرر عرام  1222مفهوم القروة الذكيرة فري  جوزيف نايدشن    

كمفهوم حيوي  1221عام  هيالري كلينتون وتناولتم  باراك أوبامافي الحملة االنتخابية للرئيس اسمريكي 
 Powerة تحويرر  القرروة لرردعم السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة، ومفهرروم القرروة الذكيررة يررأتي فرري قلررب عمليرر

conversion  حيررى أن  عررض الرردوم لررديها مصررادر كثيرررة للقرروة ولكنهررا تفشرر  فرري تحويلهررا لمخرجررات ،
تصررب فرري صررالح الدولررة، ومنررم جرراء هررذا المفهرروم فرري إ ررار مراجعررة السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة علررى 

 3أسس ذكية للجم  بين أدوات القوة الناعمة والصلبة معا.

                                                           
 . 12،11المرج  نفسم، ، ، ،  -1 
 .33المرج  نفسم، ،  -2 
 . 63نادية محمود مصطفى، مرج  سبق ذكر ، ، -3 

 لمزيد من المعلومات حوم القوة الذكية أنظر: 
-Théo Corbucci , Pierre-William Frengonese, Soft power, hard power et smart power : le pouvoir selon Joseph Nye. 
vendredi 06 juin 2014. 
 https://www.nonfiction.fr/article-7095-soft_power_hard_power_et_smart_power__le_pouvoir_selon_joseph_nye.htm 

https://www.nonfiction.fr/article-7095-soft_power_hard_power_et_smart_power__le_pouvoir_selon_joseph_nye.htm
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تم إعادة صياغة السياسة الخارجية، حيى ركزت على اردارة  شك  كبير على  أوبامالرئيس في عهد ا   
التعاون م  غيرها من اسمم فعلى سبي  المثام خالم الحررب اسهليرة بليبيرا انمرمت مر  الردوم اسوروبيرة 

مررا سررمحت لمسرراعدة قرروات المعارضررة علررى إسررقا  نظررام معمررر القررذافي، وهنررا لررم تتخررذ الرردور الريررادي وإن
للدوم اسوروبية وقروات المتمرردين  أخرذ الريرادة وهرو مرا أثرار غمرب  عرض المرراقبين الرذين يعتقردون  رأن 

لكن هذ  الدولة من ناحية استراتيجية فري فتررة  1على الو.م.أ أن تلعب دورا أكثر قوة في الشؤون العالمية،
ي عردم قردرتها علرى التمييرز برين النيرران التدخ  سحبت تكنولوجيتها وهنا وجدت القوات اسوروبية حرجا فر
 الصديقة ونيران العدو، وهنا تكون أمريكا قد وازنت بين القوتين.

، كرران عليررم أن 1217 يناااير 12إلررى سرردة الحكررم بترراري   دونالااد ترامااب عررد وصرروم الرررئيس الجديررد    
حديثرة، بهردف فرر  يواجم مجموعة من التحرديات الدوليرة  قردرات وفرر، أكثرر تركيرزا ضرمن الحكومرة ال

اتسرراق شررام  علررى السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة، وبطبيعررة الحررام نحررن نعلررم  ررأن جميرر  الرؤسرراء يتخررذون 
 المرورة الخيارات والقرارات االستراتيجية علرى أسرال االفتراضرات الموجرودة لرديهم مسربقا، وحترى يرتمكن 

وزن، وهررذا  بعررا يحترراش إلررى عمرر   ترامررب مررن العمرر  علررى جعرر  قرررارات السياسررة الخارجيررة هامررة وذات
جدي ولن يتأتى هذا إن لم يكن يملة فريقا يثق فيم، إضرافة إلرى نقطرة ثانيرة جرد مهمرة تكمرن فري وجروب 
االهتمررام  التقنيررات والمنرراهم المتعررددة، حتررى يررتمكن مررن االختيررار بررين البرردائ  واالسررتراتيجيات الناجحرررة 

 2موت أو حياة.للسياسة الخارجية  اعتبار أنها تمث  مسألة 
 التالي يرت المراقبرون  رأن ترامرب يملرة شرهية للحصروم علرى معلومرات التخطريط االسرتراتيجي لرإلدارة    

الجديدة لكن ليس  الطرق المعتادة على اعتبار أنم يرسم أهدافا واسعة ويعم  سج  تحقيقها  شك  مكثف 
لذكيرررة لتحقيرررق أهرررداف السياسرررة الخارجيرررة  االعتمررراد علرررى المرونرررة والتكتيكرررات أي االعتمررراد علرررى القررروة ا

لبالد ، وعندما يفش  التكتية فلنم يتكيف ويتحرك  سرعة ولرن يكرون هرذا إال إذا كانرت البردائ  واسرعة مر  
وجرررود دراسرررات استشررررافية تحلررر  سرررلوك الفررراعلين الررردوليين وارقليميرررين مرررن جهرررة، وكرررذا اختبرررار مختلرررف 

حيررى رصرردنا فرري  –المحرردد وكررذا حسررب المررنهم المناسررب الفرضرريات حسررب المشرركلة المطروحررة والهرردف 
المحررور الثالررى مررن دراسررتنا مجموعررة صررفيرة مررن المنرراهم والتقنيررات الترري تسرراهم فرري عمليررة االستشررراف 

 ورسم السيناريوهات والبدائ  التي تساعد في اتخاذ القرار على مستوت السياسة الخارجية.
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
-Ernest J.Wilson, Hard power, Soft power, smart power.The annals of the American academy of political and social 
science. California : Sage publications, on June 16, 2008. 
1 - foreign policy : Key principles and practices, Op.Cit, p 161. 
2 - Colin Dueck, Strategic planning for the new administration. A Hoover institution essay. Washington, Islamism and the 
international  stanford university , 2016, p p 1,2. 
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 الخاتمة:   
تم رصد  في ورقتنا البحثية هذ  أن التخطيط يعتبر عامال مهمرا فري صرن   في اسخير نستخلص مما    

السياسة الخارجية، وقد الحظنا هذا من خالم قراءتنا لمراح  تكّون مجموعة التخطيط السياسي اسمريكية 
هنا فشرلت السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة  Ruskعندما لم يؤخذ  ملف مجموعة التخطيط في عهد الوزير  

تعامر  مر   أزمرة الفيتنرام، وبمررور الوقرت أدرك صرناع القررار  رأن التخطريط يحتراش إلرى جهرد وعمر  في ال
جدي بهدف الحصوم على المعلومات الدقيقة وتحليلها واسهم معرفة كيفية اسرتخدام تقنيرات ومنراهم علرم 

سرتراتيجية، وهرذا االستشراف بهدف رسم سيناريوهات والوصوم إلى البدائ  المناسربة وكيفيرة االسرتجا ة اال
ما جع  الواليات المتحدة اسمريكية تشج  مراكز البحى العلمي ومجموعة التخطيط السياسي من مختلف 

 التخصصات بهدف رسم استراتيجيات مستقبلية في كافية الميادين.
أدرك المراقبون  أن التخطيط السياسي اسمريكي متراج   شك  كبير،  1221سبتمبر  11 عد أحداث    

  أدرك  ررأن تراماابوبالترالي البرد مررن منحرم اسهميرة الالزمررة، ومرن ناحيررة أخررت نررت  ررأن الررئيس الحرالي  
عمليررات السياسررة الخارجيررة الحاليررة ال تعمرر   الشررك  المطلرروب وهررو مررا دفعررم التخرراذ العديررد مررن القرررارات 

يمكننررا وضرر  مجموعررة مررن  التشرراور مرر  الرردائرة الوثيقررة  مررا فرري ذلررة مسررؤولو الحكومررة الرئيسرريون، ومنررم 
 التوصيات التي البد أن يعم  بها  ترامب  بهدف تحقيق سياسة خارجية فعالة:

 .،التعلم من خبرات القطاع الخا 
 .وض  وتنفيذ استراتيجية مبكرة وفعالة لألمن الو ني 
 .استعادة التوازن الصحيح ما بين مجلس اسمن القومي والوزارات والوكاالت 
 سمرن القرومي للررئيس أن يلعرب دور الوسريط الهرادف والسياسري المرنظم والوكير  البد علرى مستشرار ا

 الرئيسي.
 .تعيين وتمكين مديرية التخطيط االستراتيجي  مجموعة المجلس القومي الو ني 
 .النظر في إنشاء مجلس فعام للتخطيط االستراتيجي 

سياسي وحدة أمر غير ناف  إذا تجدر ارشارة إلى نقطة مهمة تكمن في أن إنشاء مديريات للتخطيط ال
لرم يكررن عملهررا فعرراال و مررؤثرا، فمهمررة التخطرريط لرريس مجررد إنترراش أدبرري وإنمررا صررن  النتررائم، فمررا يهررم هررو 
التأثير الذي ال يحدث إال عندما يكرون المخططرون مرؤثرين ولريس فقرط مفكررين،  معنرى أن يكونروا فواعر  

قرادرين علرى الوصروم إلرى المعلومرات وإلرى صرناع القررار في اللعبة البيروقرا ية، وهذا يتوجب أن يكونوا 
رفيعررري المسرررتوت، إضرررافة إلرررى اكتسرررابهم لمهرررارات المفاوضرررة والمشررراركة فررري ارجرررراءات العمليرررة العاديرررة، 
كلعداد مراجعة للميزانية أو توضيح  عض القمرايا، السريطرة علرى المعلومرات، التحرالف مر  نظررائهم فري 

ئر المحليررة المنتخبررة، إضررافة إلررى كسررب ثقررة المسررؤولين المهمررين علررى رأسررهم الحكومررة الخارجيررة أو الرردوا
ا مكانرة مهمرة رئيس الدولة، أي كسب أوراق للمساومة وهذا ما يجع  المخططين في السياسرة الخارجيرة ذ

 .ضمن وزارة الخارجية



 131صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 قائمة المراجع والمصادر
 أوال: المراجع باللغة العربية.

 :الكتب-أ
 .2115، 21يس الهمامي، االستشراف االستراتيجي المشاك  والمناهم. كرال ليبسور، رقم ميشام غوديم، ق -
-2115نادية محمود مصطفى، القوة الذكية في السياسة الخارجية: دراسة في أدوات السياسة الخارجية اريرانية تجا  لبنان  -
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 الملّخص:
ب فرري الشرررق اسوسررط بررين اهتممنررا فرري هررذ  الدراسررة  االسررتراتيجية اسمريكّيررة الشرراملة لمكافحررة اررهررا

. ورّكزنا على إشكالّية مركزّية مجالها البحى في  بيعة هذ  االستراتيجية وعالقتها 2116و 2113سنتي 
 اسرررتراتيجية اسمرررن القرررومّي اسمريكّيرررة، ودراسرررة المتفّيررررات التررري شرررهدتها والثوابرررت التررري حافظرررت عليهرررا، 

تهرررا إدارة دونالرررد ترامرررب عرررن إدارة  ررراراك أوبامرررا فررري والنظرررر فررري حصررريلة ارنجرررازات وارخفاقرررات التررري ورث
ميرردان مكافحررة اررهرراب. ومرررّد اهتمامنررا بهررذ  االسررتراتيجية إلررى أهميتهررا وتررداعياتها علررى البلرردان العربّيررة 
ودور دراسرررتها فررري المسررراعدة علرررى فهرررم  عرررض الجوانرررب مرررن السياسرررات اسمريكّيرررة وعلرررى تحليررر  الفتررررة 

بامرا وترامرب. وقّسرمنا هرذ  الدراسرة إلرى ثالثرة محراور: فري االسرتراتيجية اسمريكّيرة االنتقالّية بين حكمري أو 
لمكافحررة اررهرراب  بيعررًة ومنزلررًة فرري اسررتراتيجية اسمررن القررومّي أّوال، والمتفّيرررات والثوابررت ثانيررا، وحصرريلة 

نهجررا يجمرر  بررين النجاحررات وارخفاقررات فرري ميررداني الحرررب العسرركرّية ومعركررة اسفكررار ثالثررا. واعتمرردنا م
التحلي  والمقارنة. وانطلقنا مّمرا تعلنرم الوثرائق الرسرمّية دون إهمرام مرا تسركت عنرم. فتبرّين لنرا أّن الواليرات 
المتحرردة اعتمرردت فرري الفترررة المعنّيررة اسررتراتيجية شرراملة لمكافحررة اررهرراب قامررت علررى القررّوة الذكّيررة وهرردفت 

القريررب والبعيررد. واتمررح االنسررجام بررين هررذ  االسررتراتيجية  إلررى مواجهررة التنظيمررات اررهابّيررة فرري المررديين
واسرررتراتيجية اسمرررن القرررومّي أهررردافا ورؤيرررة وأفكرررارا ضرررمنّية. وتبرررّين مرررن دراسرررة المتفّيررررات التررري شرررهدتها أو 
تزامنت معها والثوابت التي حافظت عليها أّن الجهود الميدانّية اسمريكّية شهدت تكثيفا وانتقاال من  ريقة 

لقررردم الخفيفرررة إلرررى أثرررر القررردم المتوّسرررطة، ولكرررّن الواليرررات المتحررردة حافظرررت علرررى اسهرررداف والمبرررادئ أثرررر ا
. واتمررررح مررررن البحررررى فرررري حصرررريلة ارنجررررازات 2113والتكتيكررررات العسرررركرّية الترررري اعتمرررردتها قبرررر  سررررنة 

ّط من قدرة وارخفاقات أّن عالمات ارخفاق كانت أبرز، ولم تظهر الدالئ  على النجاح اسمريكّي في الح
 التنظيمات اررهابّية على التكّيف واالنتعال والتوالد.

 -المعركرة العسركرّية -مكافحرة اررهراب -االسرتراتيجية -الشررق اسوسرط -: أمريكراالكلمات المفتاحّياة
 معركة اسفكار.   

Abstract: 
This study has dealt with the American comprehensive counterterrorism strategy in the 

Middle East, in the period between 2013 and 2016. It has focused on the issue of the strategy 

nature and relation with the American national security strategy, the variables and constants 

in implementing the strategy and the outcome of successes and failures inherited by the 

Trump administration from the Obama administration in the field of counterterrorism. Our 

Interest in the American counterterrorism strategy is due to its importance and impacts on 

the Arab World and the key role of its study in the understanding of the American policies 

and the analysis of the transition period between Obama and Trump. This research paper has 

been divided into three chapters: The first studies the nature of American counterterrorism 

strategy and its relation with the American national security strategy. The second highlights 

the strategy’s variables and constants. The third part focuses on the outcome of successes 

and failures. By adopting a methodology that combines analysis and comparison, it was 

revealed that the American strategy was a comprehensive one based on the smart power and 

aimed at combating the terrorist organizations in the near and long terms and that the 
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strategy was consistent with the national security strategy in terms of objectives, approach 

and implicit ideas. By studying the variables and constants, it was clear that the American 

efforts have been intensified and moved from the light footprint to the medium footprint 

way. However the United States of America has maintained the objectives, principles and 

military tactics adopted before 2013. By the end of Obama’s second term in office, the 

failures were more prominent than the successes and the United States of America failed in 

degrading the ability of the terrorist organizations to adapt, recover and reproduce.                

Key words: America- Middle East- Strategy- Counterterrorism- Military Battle- Battle of 

Ideas. 
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 المقدمة
 Comprehensive)نفترررررررررررر  أّن البحرررررررررررى فررررررررررري  االسرررررررررررتراتيجية الشررررررررررراملة لمكافحرررررررررررة اررهررررررررررراب  

1Counterterrorism Strategy)  يمكن أن يساعد على فهم  عرض الجوانرب مرن السياسرات اسمريكّيرة
، كمرا يمكرن (Barack Obama)في الشرق اسوسط في السنوات اسخيرة فري حكرم الررئيس  راراك أوبامرا 

 Donald)يسرراعد علررى النظررر فرري حصرريلة ارنجررازات وارخفاقررات الترري ورثتهررا إدارة دونالررد ترامررب أن 
Trump)  .عن إدارة أوباما في ميدان مكافحة اررهاب والتطّرف 

وسعينا إلى دراسة االستراتيجية الشراملة لمكافحرة اررهراب سّن البحرى فري هرذا الموضروع يسراعد علرى 
اسات اسمريكّية فري الشررق اسوسرط. وخّيرنرا التركيرز علرى الفتررة الممترّدة برين فهم  عض الجوانب من السي

فقررد أعلررن فيهررا الرررئيس أوبامررا  2113سّنهررا توافررق واليررة أوبامررا الثانيررة. أّمررا سررنة  2116و 2113سررنتي 
يردان. أهداف االستراتيجية الشاملة لمكافحرة اررهراب ووسرائلها، ووعرد بتحقيرق إنجرازات عملّيرة فري هرذا الم

فررلّن اعتمادهررا نهايررة للمرحلررة المدروسررة سرراعدنا علررى رصررد مررا حّققتررم إدارة أوبامررا مررن  2116وأّمررا سررنة 
نتائم ومقارنتم  الوعود السا قة. وخّيرنا في هذ  الدراسة االنطالق من  عض الوثائق الرسمّية الصادرة في 

سّنم  2113ماي سنة  23مدنا خطاب أوباما يوم الفترة المعنّية سّنها توّفر ماّدة يمكن االشتفام بها. واعت
الخطاب الذي وّضح فيرم هرذ  االسرتراتيجية أوال، واسرتراتيجية اسمرن القرومّي التري أصردرها البيرت اسبريض 

سّنهررا الوثيقررة اسساسررّية الترري يمكررن انطالقررا منهررا تحديررد منزلررة اسررتراتيجية مكافحررة اررهرراب  21152سررنة 
 2116و 2113. وفمرال عرن الوثرائق الصرادرة برين سرنتي 3قومّي اسمريكّيرة ثانيرافي استراتيجية اسمن ال

استعننا  الوثائق الرسمّية التي دهرت في والية أوباما اسولى فيما نجريم من مقارنات قصد رصد الثوابت 
 والمتفّيرات في االستراتيجية الشاملة لمكافحة اررهاب.

نهرا  اسسر لة التاليرة: مرا  بيعرة هرذ  االسرتراتيجية ومرا منزلتهرا ويدور هذا البحى على إشركالّية نعّبرر ع
 2116و 2113في استراتيجية اسمن القومّي اسمريكّيرة؟ وفريم تتمّثر  المتفّيررات التري شرهدتها برين سرنتي 

                                                           
 :2113ماي سنة  23م يوم هو الوصف الذي أسند  الرئيس  اراك أوباما لالستراتيجية التي ذكرها في خطاب ل 1

Barack Obama, Address on Drones and Terrorism at the Nation Defense University, May 23, 2013, in: 
AmericanRhetoric.com. 

يفّية مواجهتها واتخاذ القرارات المناسبة وذكر في هذا الخطاب أّن الواليات المتحدة في مفترق  رق وأّنها في حاجة إلى إعادة فهم التهديدات التي تواجهها وتحديد ك
عتها الواليات المتحدة في في شأنها، ووعد بتحقيق إنجازات عملّية  اتباع هذ  االستراتيجية. وتعتبر هذ  االستراتيجية إحدت الحلقات في سلسلة السياسات التي اتب

. فقد خاضت حربا على اررهاب في الشرق اسوسط. وكانت هذ  الحرب  ويلة 2111مواجهة التهديد اررهابّي منذ تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر سنة 
وفي العراق  2111. فشّنت حربا في أففانستان سنة (hard power and soft power)المدت استخدمت فيها الواليات المتحدة مصادر قّوتها الصلبة والناعمة 

ساعية إلى التصّدي ريديولوجّية اررهابّيين، وأ لقت  (War of Ideas)ابّيين، وخاضت حرب أفكار ، وكان الهدف منها القماء على اررهاب وارره2113سنة 
 George Walker)في الشرق اسوسط وشمام إفريقيا من أج  القماء على اسسباب التي قّدرت إدارة بول االبن  (Freedom Agenda)برنامجا للحرية 

Bush)  السياسّي الناتم عن االستبداد و فجوة الحرّية  في المنطقة والفقر الناتم عن السياسات التنموّية الفاشلة.أّنها توّلد اررهاب كاالغتراب 
2White House, National Security Strategy, 29, 2015. 

 ال يمنعنا ذلة من االستفادة من  عض خطا ات أوباما اسخرت الدائرة على مكافحة اررهاب والتطّرف. 3
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والثوابت التي حافظت عليها؟ ومرا هري حصريلة ارنجرازات وارخفاقرات التري ورثتهرا إدارة ترامرب عرن إدارة 
 في ميدان مكافحة اررهاب والتطّرف؟أوباما 

واعتمدنا منهجا ثنائّي المدخ . المدخ  اسّوم تحليلّي والهدف منم هو تحديرد  بيعرة هرذ  االسرتراتيجية 
أهدافا ووسائ  ومقاربة، والنظر في أسباب عدم تحّقق أهدافها كاملة. والمدخ  الثاني مقارنّي، والفاية منم 

ة في استراتيجية اسمن القومّي أّوال، وضبط موا ن االئتالف واالختالف بين تحديد منزلة هذ  االستراتيجي
، ورصررد العوائررق الترري حالررت دون 2113هررذ  االسررتراتيجية والثانيررة الترري اعتمرردتها إدارة أوبامررا قبرر  سررنة 

ميرردان تحّقررق أهرردافها تحّققررا تاّمررا مررن خررالم المقارنررة بررين أهرردافها المعلنررة ومررا تحّقررق مررن إنجررازات علررى ال
 ثانيا. 

 وقّسمنا هذا البحى إلى ثالثة محاور كبرت ثنائّية التركيب:
 أوال: في االستراتيجية اسمريكّية لمكافحة اررهاب

  بيعة االستراتيجية -1
 استراتيجيتا مكافحة اررهاب اسمن القوميّ  -2

 ثانيا: المتفّيرات والثوابت
 المتفّيرات -1
 الثوابت -2

 اتثالثا: حصيلة ارنجازات وارخفاق
 ميدان المعركة العسكرّية -1
 معركة اسفكار -2

 أوال: في االستراتيجية األمريكّية لمكافحة اإلرهاب
 طبيعتها -1

التري اتبعتهرا الواليرات المتحردة برين  1يتطّلب النظر في  بيعة االستراتيجية اسمريكّية لمكافحة اررهاب
 لتي قامت عليها.البحى في أهدافها ووسائلها واسفكار الممنّية ا 2116و 2113سنتي 

عن مسرتقب  مكافحرة اررهراب  2113ماي سنة  23تحّدث الرئيس أوباما في الخطاب الذي ألقا  يوم 
فرري دررّ  واليتررم الثانيررة. وذكررر فيررم أّن أهررداف مكافحررة اررهرراب تتمّثرر  فرري تفكيررة الشرربكات اررهابّيررة الترري 

   قدم لها والحفراظ علرى الحريرات والمثر  تمّث  خطرا مباشرا على الواليات المتحدة ومنعها من اتخاذ مو 
. وتبعرا لرذلة ذكرر أّن الردور اسساسرّي للواليرات المتحردة هرو اسرتكمام 2العليا التري يرداف  عنهرا اسمريكّيرون 

مهّمرررة دحرررر تنظررريم القاعررردة والقررروت المنتسررربة إليهرررا فررري بلررردان مختلفرررة مثررر  أففانسرررتان وباكسرررتان والررريمن 

                                                           
 ائنة أو المحتملة. مكافحة اررهاب جملة من الممارسات والتكتيكات والتقنيات واالستراتيجّيات الهادفة إلى مواجهة التهديدات أو اسعمام اررهابّية الك المقصود 1

2 Obama, Address on Drones and Terrorism, May 23, 2013,op.cit, p : 3  
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ز االهتمرررام علرررى هرررذا التنظررريم إلرررى أّن تفكيكرررم وإلحررراق الهزيمرررة  رررم مرررن . ويعرررود تركيررر1والصرررومام ومرررالي
. ففررري تلرررة الهزيمرررة ضرررمان سمرررن مررروا ني الواليرررات 2أولويرررات اسمرررن القرررومّي العليرررا عنرررد الررررئيس أوبامرررا

المتحرردة ومصررالحها. وإذا كانررت القاعرردة علررى هررذا القرردر مررن اسهميررة فقررد قّلرر  الرررئيس أوبامررا فرري خطا ررم 
ن شأن جماعات أخرت. واعتبرها مجّرد مجموعات مرن المليشريات المحلّيرة المتطّرفرة التري تهرتّم المذكور م

 االستيالء على اسراضي، ولكّنرم دعرا إم الحرذر مرن أّيرة دالئر  علرى أّن تلرة المجموعرات قرد تتحرّوم مرن 
 تهديدات محلّية إلى تهديدات عابرة للحدود الو نّية.

منحصررررر فرررري ثالثررررة أ ررررراف. وهرررري  العناصررررر الفّتاكررررة المنتسرررربة  إّن الخطررررر،  حسررررب هررررذا التصررررّور،
للقاعدة، وإن كانت أقّ  قدرة من ذي قب ، والتهديردات التري تواجرم المرافرق وشربكات اسعمرام فري الخرارش، 

. ففي غياب جماعة إرهابّية قادرة على التخطيط لهجمرات شربيهة بتفجيررات 3والمتطّرفون من داخ  البالد 
وهزيمررة القاعرردة، ال تتعررّدت الهجمررات الترري  2111 عررد مقترر  أسررامة بررن الدن سررنة  2111سرربتمبر سررنة 

ومتمّثلرررة فررري اسرررتهداف  2111يتوّقعهرررا الررررئيس أوبامرررا عملّيرررات شررربيهة  مرررا كررران عليرررم اسمرررر قبررر  سرررنة 
ربّيرة أو اررهابّيين خرارش الواليرات المتحردة للدبلوماسرّيين اسمرريكّيين خاصرة والفرربّيين عامرة والشرركات الف

عملّيات االختطاف واسعمام ارجرامّية أو اسعمام اررهابية المحدودة التي يقوم بها متطّرفرون أمريكّيرون 
 موالون للقاعدة داخلها.

وبسرربب إدراك الخطررر علررى هررذ  الشرراكلة أعلررن الرررئيس أوبامررا أّن الرررّد المناسررب ال يكررون  شررّن حرررب 
الجهرود الهادفرة إلرى تفكيرة الشربكات اررهابّيرة التري تهرّدد أمريكرا.  مستمّرة على اررهاب وإّنما  سلسلة مرن

وال يخفررى فرري ذلررة ميلررم إلررى الواقعّيررة فرري تصررّور الرردور اسمريكررّي فرري مكافحررة اررهرراب. ويتنررّزم فرري هررذا 
السياق قولم:  ال أستطي  أنرا وال أّي رئريس غيرري أن نعرد  للحراق الهزيمرة الكاملرة  اررهراب. لرن نسرتطي  

 . 4و الشّر الكامن في قلوب البشر والقماء على كّ  خطر محدق  مجتمعنا المنفتح مح
ولتحقيق اسهداف المطلوبة ذكر أّن الواليات المتحدة في حاجة إلرى كرّ  عناصرر القرّوة القومّيرة لكسرب 

صرار . ويعكرس ذلرة إرادة االنت5(battle of ideas)ومعركرة اسفكرار  (battle of wills)معركرة اررادة 
فرري الجهررود الراميررة إلررى مكافحررة اررهرراب فرري المرردت القريررب والمرردت البعيررد. ولررذلة كانررت االسررتراتيجية 
شرراملة لمررا يمكررن أن يسرراعد علررى ذلررة مررن وسررائ . إّنهررا تجمرر  بررين اسررتخدام الطررائرات دون  ّيررار تكتيكررا 

قاضراتهم. وهرو مرا يمكرن أن يتريح عسكرّيا وجم  المعلومرات االسرتخباراتّية وتبادلهرا واعتقرام اررهرابّيين وم
                                                           

رهاب خاصة  المشرق العربّي أو  منطقة الخليم العربّي، وإّنما تشم  كذلة شمام إفريقيا ومنا ق أخرت. فهي تهدف ليست ارستراتيجّية اسمريكّية لمكافحة ار 1
 لدان ذات اسغلبّية المسلمةإلى مواجهة اررهاب في ما أسمتم إدارة بول االبن بر الشرق اسوسط الكبير  الذي ياقصد  م البلدان العربّية مماف إليها إسرائي  والب

 مث   اكستان وأففانستان وإيران وتركيا.
2 White House, National Security for Counterterrorism, 26, 2011, p : 1. 
3 Obama, Address on Drones and Terrorism, May 23, 2013,op.ct, p : 3.  

 ر والمراج   اللفة ارنجليزّية.نعتمد في هذا الشاهد وفي كّ  الشواهد الالحقة تعريبنا الخا، لما ورد في المصاد
4Ibid. 
5Ibid, p : 4. 
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مكافحة اررهاب في المدت القريب. ويعّد هذان االختياران بديال من اجتيراح الردوم التري ترؤوي اررهرابّيين 
واسررتخدام القرروات البرّيررة فرري حرررب ميدانّيررة  ويلررة اسمررد. وفرري ذلررة محاولررة لتجرراوز اسخطرراء الترري ترّتبررت 

الررئيس برول االبرن، وهمرا أففانسرتان والعرراق. وفيرم كرذلة سرعي  عن اجتياح دولتين ذاتي سيادة في زمن
إلررى تفررادي التكرراليف المادّيررة والبشرررّية الباهظررة الترري نتجررت عررن حرررب العررراق خاّصررة. ورحررداث نرروع مررن 
الترروازن الررذي يمنرر  التكتيكررات العسرركرّية مررن الطفيرران علررى مشررهد مكافحررة اررهرراب، تعتمررد االسررتراتيجية 

 الدبلوماسّية أداة لمكافحة اررهاب. اسمريكّية على
وال تنحصر وسائ  مكافحة اررهاب في المدت القريب، وإّنما تتعّدا  إلى المدت البعيد. فهي تجم  بين 
معالجررة المظررالم الكامنررة والصررراعات واسزمررات الترري تفررّذي التطررّرف مررن شررمام إفريقيررا إلررى جنرروب آسرريا 

ة في بلدان  الربي  العربّي  وتعزيز المعارضة في سوريا والسالم بين ودعم عملّيات التحّوم إلى الديمقرا يّ 
. وإضافة إلى هرذ  الجهرود فري الميردان السياسرّي تشرم  االسرتراتيجية اسمريكّيرة 1ارسرائيلّيين والفلسطينّيين

ا جهودا أخرت في الميدان االقتصادّي ومنها مسراعدة البلردان فري الشررق اسوسرط علرى تحرديى اقتصراداته
وتشجي  روح المبادرة، ومنها كذلة تقديم المساعدات اسجنبّية. إّن المقاربة  ويلة المدت تدّم على الرغبة 
في االنتصار في معركة اسفكار التي تخوضها الواليات لكسب القلوب والعقوم في المنطقرة. وتردّم كرذلة 

القتصادّية واالجتماعّيرة. إّنرم،  حسرب على تصّور سسباب اررهاب بوصفم من إفرازات البي ة السياسّية وا
هررذا التصررّور، نرراتم عّمررا تعانيررم المنطقررة مررن اسررتبداد سياسررّي وغيرراب للحرّيررة وفشرر  اقتصررادّي ومشرراك  

 اجتماعّية وغيرها من المظالم.
وهكذا يتمح من الوسائ  المعتمدة في مكافحة اررهاب أّن هذ  االستراتيجية شاملة وقائمة على القرّوة 

 .2التي تتمّث  في الجم  بين القّوتين الصلبة والناعمة (smart power)ة الذكيّ 
 استراتيجيتا مكافحة اإلرهاب واألمن القوميّ  -1

 2113إّن االسرررتراتيجية الشررراملة لمكافحرررة اررهررراب التررري سرررعت إدارة أوبامرررا إلرررى تفعيلهرررا برررين سرررنتي 
. فرّرع 1يق المصالح القومّيرة اسمريكّيرة. فهي تساعد على تحق3جزء من استراتيجية اسمن القوميّ  2116و

                                                           
1Ibid. 

ر ار:  أعتقد أّن استخدام عّولت الواليات المتحدة في هذ  الجهود على جمي  عناصر القّوة الو نّية لكسب معركتي اررادة واسفكار. يقوم الرئيس أوباما في هذا ا
شة أكثر اتساعا نحتاش إلى  رحها حوم استراتيجية شاملة لمكافحة اررهاب... ال يمكننا استخدام القوة في كّ  القّوة يجب أن يانظر إليم  اعتبار  جزءا من مناق

الهزيمة  أنفسنا ونفّير  مكان تتأّص  فيم أيديولوجّية متطّرفة، وفي غياب استراتيجية تحّد من منب  التطّرف سوف تبرهن حرب دائمة إلى اسبد... على أّننا نلحق
. وهذا دلي  على أّن مكافحة التطّرف العنيف  معالجة المظالم والصراعات والفجوات التي تفّذيم جزء من االستراتيجية 1 طرق مقلقة، المصدر نفسم، ،:  بلدنا

 الشاملة لمكافحة اررهاب.
2Anna Dimitrova, Obama’ s Foreign Policy: Between Pragmatic Realism and Smart Diplomacy, 
in:www.culturaldiplomacy.org/.../Anna-Dimitrova-Obama’s-Foreign-...,p: 4. 

أو مراكز  حوث ودراسات نظرا إلى  بيعة موضوع  حثنا. فهو  (Think Tanks)نشير إلى أّننا نعتمد في هذا البحى  عض المراج  الصادرة عن مراكز خبرة 
 تنشر في شأنها تقارير ودراسات نراها مهّمة سّنها ثمرة جهود الخبراء في هذا الموضوع.متعّلق  قمّية راهنة تهتّم بها هذ  المراكز كثيرا و 

استراتيجية اسمن القومّي التعريف التالي:  فّن )وعلم( تطوير القوة القومّية )الدبلوماسّية واالقتصادّية والعسكرّية  (Harry Yarger)يعّرف هاري يارجر  3
 يقها من أج  تحقيق اسهداف المتصلة  اسمن القومّي :والمعلوماتّية( وتطبيقها وتنس
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هرررذ  المصرررالح إلرررى أربعرررة أنرررواع، وهررري اسمرررن  2115التقريرررر الخرررا،  اسرررتراتيجية اسمرررن القرررومّي لسرررنة 
(security)  واالزدهرررار(prosperity)  والقررريم(values)  والنظرررام الررردولّي(international order) .

المصررالح المتصررلة  رراسمن والقرريم والنظررام الرردولّي. أّمررا فرري  والسررتراتيجية مكافحررة اررهرراب دور فرري تحقيررق
مجرام اسمررن فمكافحررة تهديرد اررهرراب المتواصرر  جرزء مررن أهررداف أمنّيرة أخرررت مثرر  تعزيرز اسمررن القررومّي 
ومنرر  انتشررار أسررلحة الرردمار الشررام  ومواجهررة التفّيررر المنرراخّي وتنميررة اسمررن الصررحّي العررالمّي. وأّمررا فرري 

ّن مكافحرة اررهراب فري المردت البعيرد  معالجرة أسربا م تنردرش ضرمن أحرد اسهرداف المتصرلة مجام القيم فرل
 القيم. وهو المتمّث  في دعم الديمقرا ّيات الناش ة. وفي هذا يتنّزم تأكيرد الررئيس أوبامرا أّن دعرم عملّيرات 

. 2لمظالم التي تفّذيمالتحّوم الديمقرا ّي في مصر وتونس وليبيا إحدت وسائ  مكافحة اررهاب  معالجة ا
وأّمررا فرري مجررام النظررام الرردولّي فررلّن مكافحررة اررهرراب تسرراعد علررى تحقيررق االسررتقرار والسررالم فرري الشرررق 

 .3اسوسط وشمام إفريقيا. وهو أحد اسهداف المتعّلقة  النظام الدوليّ 
الثانية وفي خدمة  إّن الصلة بين استراتيجيتا مكافحة اررهاب واسمن القومّي و يدة. فاسولى جزء من

أهدافها. وبينهما تناسق يظهر في المصرالح القومّيرة والقيمّيرة المشرتركة. ولكرّن الصرلة بينهمرا تتجراوز ذلرة 
إلى اسفكار اسساسّية التي بانيتا عليها. إّن أبرزها فكرة القيادة اسمريكّية التي تعني، في درّ  إدارة أوبامرا، 

التررري تشرررم  الخطرررر  4عرررة الدولّيرررة وقيادتهرررا لمواجهرررة التحرررديات اسمنّيرررة  القررردرة الفريررردة علرررى إدارة المجمو 
وآثرار التفّيرر المنراخّي وتفّشري اسوب رة فري العرالم  (cybersecurity)اررهابّي وتحردّيات اسمرن السريبرانّي 

 . 5وغيرها

                                                                                                                                                                                   
Harry Yarger, Strategic Theory for the 21th century: The Little Book on Big Strategy, February 2006, in: 
www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/publications/.../20753, p: 11. 

تاري  إصدار أولى استراتيجّيات اسمن  1182كّ  اردارات  لصدار تقارير في شأنها. وقد دأبت على ذلة كّ  إدارة جديدة منذ سنة ويطالب القانون اسمريكّي 
ولم تصدر  إاّل في  أّخرت في ذلةالقومّي في الواليات المتحدة. وكانت إدارة أوباما مطالبة  لصدار تقرير خا،  لستراتيجّية اسمن القومّي لواليتم الثانية. ولكّنها ت

مستشارة اسمن  (Suzan Rice). وهو ما جعلها تتعّر  إلى انتقادات واسعة مدارها على غياب هذ  االستراتيجية. وبّررت سوزان رايس 2115فيفري سنة 
 عين . راج : القوم:  لو وضعناها في فيفري أو أفري  أو جويلية لتجاوزتها اسحداث  عد أسبو  2113القومّي عدم إصدارها سنة 

Adam Quinn, Obama’ s National Security Strategy: Predicting US Policy in the Context of Changing Wordviews: 
Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, January 2015, in: 
https://www.cathamhouse.org/20150109/obamanationalsecurit..., p: 4. 

ين المشاغ  اسمنّية المصلحة القومّية مفهوم أساسّي في السياسة الخارجّية. وهي تتأّلف من اسهداف واالختيارات التي توّجم سلوك الدولة الخارجّي وتجم  ب 1
 واسخالقّية واسولوّيات المشتركة بين الدوم،

Eugenio Lilli, The Arab Awakening and US Counterterrorism in the Greater Middle East: A Mixed Opportunity, Journal of 
Terrorism research, vol. 6, issue 2, May 2015, p: 18. 
2 Obama, Address on Drones and Terrorism, May 23, 2013,op.cit, p: 10- 11. 

المتحدة  تسيا والمحيط الهادي وتقوية التحالف الدائم م  أوروبا واالهتمام  مستقب  إفريقيا من أهدافم اسخرت الدف   اتجا  إعادة التوازن في عالقة الواليات  3
 وتعزيز التعاون االقتصادّي واسمنّي بين اسمريكّيتين.

4 The White House, National Security Strategy, 2015, op.cit, p: i. 
 .5 -2ا لتحّم  أعباء هذ  القيادة راج  المصدر نفسم، ، ،: للتوّس  في الطرق التي وعد البيت اسبيض  اعتماده 5
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مة وكيفّيرة مواجهتهرا، وإضافة إلى أثر فكرة القيادة اسمريكّية في مقاربة إدارة أوباما للمسائ  اسمنّية عا
حمرورا كامنرا فري تصرّورها لمسرألة   (Social Movement Theory)1فرلّن لنظرّيرة الحركرة االجتماعّيرة

خاّصررة، وهرري جرررذور اررهرراب. فررأثر الرررربط بررين اررهرراب والبي رررة السياسررّية واالقتصررادّية واالجتماعّيرررة ال 
إلرى اسرتراتيجية اسمرن القرومّي كرذلة. ففري سرياق ينحصر في استراتيجية مكافحرة اررهراب، وإّنمرا يتعرّداها 

، وهرو السرعي إلرى االسرتقرار والسرالم 2115تفسير أحد اسهداف المتصلة  اسمن القومّي فري تقريرر سرنة 
في الشرق اسوسط وشمام إفريقيا وردت إشارة إلى الصلة بين غيراب الديمقرا ّيرة وانتهراك حقروق ارنسران 

بيررروت إلررى  فررداد مررن جهررة ونشررأة الجماعررات اررهابّيررة الجديرردة مررن جهررة  والعنررف والصررراع الطررائفّي مررن
 . 2أخرت 

إّن مررن مظرراهر االنسررجام بررين اسررتراتيجيتا مكافحررة اررهرراب واسمررن القررومّي كررذلة أّنهمررا تقومرران علررى 
جموعة فكرة أساسّية مفادها أّن اررهاب مشكلة دولّية. وهذا ما يجع  مواجهتم تتطّلب مجهودا تقوم  م الم

الدولّيرررة بزعامرررة الواليرررات المتحررردة. فهرررو، وإن كررران نا عرررا مرررن منطقرررة محرررّددة هررري الشررررق اسوسرررط، قابررر  
 للمعالجة الدولّية عن  ريق القّوة الخارجّية.   

تتسررم بواقعّيررة  2116و 2113فرري ضرروء مررا سرربق يتبررّين أّن اسررتراتيجية مكافحررة اررهرراب بررين سررنتي 
كرز علرى القروة الذكيرة. ويتبرّين كرذلة أّن أهردافها المعلنرة ووسرائلها ومرا بنيرت اسهداف وتنّوع اسهرداف وترت

عليم من أفكار أساسّية في انسجام م  استراتيجية أساسرّية: اسرتراتيجية اسمرن القرومّي. ويبقرى البحرى فري 
المرحلررة هررذ  االسررتراتيجية مررن الناحيررة العملّيررة ضرررورّيا سّنررم يترريح النظررر فيمررا شررهدتم مررن متفّيرررات فرري 

 المعنّية وما حافظت عليم من ثوابت.
 ثانيا: المتغّيرات والثوابت

 المتغّيرات -1
. تبردأ المرحلرة اسولرى 3يقّسم  عض الخبراء مرحلة ما  عد مقتر  أسرامة برن الدن إلرى مررحلتين فررعّيتين

هايرة وتنتهري فري ن 2113، في حين تبدأ المرحلة الثانية في أواخرر سرنة 2113وتنتهي سنة  2111سنة 

                                                           
وبين المستفلِّين  هي نظرّية تسعى إلى فهم جذور التعب ة االجتماعّية ونتائجها. والعالم، بناء على هذ  النظرّية، منقسم بين من يملكون ارنتاش والعمام 1

ّلين وبين اسسياد والعبيد،   والمستف 
Katharine Gorka, The Flawed Science Behind America’ s Counter- Terrorism Strategy, The Council on Global Security, 
October 2014, in: www.academia.edu/.../The_Flawed_Science_Behind_Americas_Co.., p: 7. 

 المترّدية واالستبداد السياسّي وانتهاكات حقوق ارنسان والحريات المدنية.وتعتبر هذ  النظرّية اررهاب تعبيرا عن مظالم مشروعة مث  الظروف االقتصادّية 
2 White House, National Security Strategy, 2015, op.cit, p: 26. 

 (Mickael Vickers) بوصفها مرحلة غير منقسمة. يقّسم مايك  فيكرز 2116و 2111خالفا لهذا االتجا  ينظر خبراء آخرون إلى المرحلة الممتّدة بين سنتي  3
حلة اسولى من سنة حرب الواليات المتحدة على القاعدة وحلفائها وفروعها إلى ثالثة مراح  يّتمح من خاللها المسار االستراتيجّي لهذ  الحرب: امتّدت المر 

على قادة القاعدة الكبار. وامتّدت المرحلة الثانية بين ، وهدفت إلى ار احة بنظام  البان والتخّلص من ملجأ القادة في أففانستان والقبض 2116إلى سنة  2111
تتويجا لهذ  المرحلة. وامتّدت  2111، وشهدت القيام  مربات قوّية ضّد القاعدة. ويعتبر مقت  أسامة بن الدن في سبتمبر سنة 2111وسنة  2116نهاية سنة 

المّية في العراق والشام )داعش(، وانفصلت عن القاعدة. وانكّبت الواليات المتحدة على ، ودهرت فيها الدولة ارس2116إلى سنة  2111المرحلة الثالثة من سنة 
 مكافحتها.
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. ونميررر  إلرررى هرررذا التقسررريم الزمنرررّي سّنرررم يوّضرررح التفيررررات الميدانّيرررة والعملّيرررة التررري شرررهدتها 21161سرررنة 
االستراتيجية اسمريكّية لمكافحة اررهاب في المرحلة التي ندرسرها. وبنراء علرى هرذا يمكننرا تقسريم المرحلرة 

، وهرررري امتررررداد للترررري 2113إلررررى مرررررحلتين صررررفريين: تنتهرررري اسولررررى سررررنة  2116و 2113بررررين سررررنتي 
تبردأ مرحلرة  2113اعتمدتها الواليات المتحدة في مكافحة اررهاب  عد مقتر  ابرن الدن. وفري أواخرر سرنة 

جديررردة مرررن تفعيررر  هرررذ  االسرررتراتيجية وتنتهررري مررر  نهايرررة واليرررة الررررئيس أوبامرررا الثانيرررة. ويبررررز الفررررق برررين 
 فحة اررهاب في الشرق اسوسط.المرحلتين في درجة كثافة الجهود اسمريكّية في مكا

أمرا المرحلرة الصرفرت اسولرى فقرد اعتمردت فيهررا واشرنطن اسرتراتيجية المسرؤولّية المحردودة التري يسررّميها 
. وفيها أنقصت مرن جهودهرا الهادفرة إلرى )footprint-light(2هام براندز وبيتر فيفر  أثر القدم الخفيفة  
زت علرى اسرتهداف التنظيمرات اررهابّيرة التري اعتبرتهرا اسكثرر مكافحة اررهراب  عرد مقتر  ابرن الدن، ورّكر

خطرررورة وقّللرررت مرررن خطرررورة جماعرررات إرهابّيرررة أخررررت. وعّولرررت علرررى دور الشرررركاء المحلّيرررين فررري محاربرررة 
. وشّجعت على ارصالح السياسّي واالقتصرادّي  وير  المردت 3التنظيمات اررهابّية الموجودة في أرضهم

ب. ولم تس  هذ  الطريقة إلى التخّلص الجذرّي من اررهاب  رأدوات فّعالرة  قردر مرا لمعالجة أسباب اررها
 سعت إلى احتوائم.

وأما المرحلة الصفرت الثانية فقد شهدت تكثيفا لجهود مكافحة اررهاب أ لرق عليرم هرام برانردز وبيترر 
لقّوة العسكرّية  شك  أكثر . وقد تطّلبت استخدام ا)footprint-medium(4فيفر اسم  أثر القدم المعتدلة  

اتسرراعا وقررّوة مررن مرحلررة أثررر القرردم الخفيفررة. وحافظررت الواليررات المتحرردة علررى اعتمرراد المررربات  الطررائرات 
دون  ّيررار، ولكّنهررا أدمجتهررا فرري حمررالت جوّيررة أكثررر قررّوة. ولررم تكتررف  التعويرر  علررى جهررود الشررركاء فرري 

. وأحجمرت عرن الجهرود 5شرركاء ومررافقتهم فري المعركرةالميدان وإّنما عّززت جهودهرا فري مسراعدة قروات ال
المكلفة الهادفة إلى تفيير مجتمعات الشرق اسوسط كما تّم تخّي  ذلة في برنامم الحرّية في زمن الرئيس 
بول. واكتفت  حّى الشركاء المحلّيين على القيام  ارصالحات السياسّية واالقتصادّية التري تمرعف قردرة 
                                                                                                                                                                                   
Michael Vickers, What the Trump Administration Needs to Know : Lessons Learned from Fifteen Years of 
Counterterrorism Operations, in: The Center for Security Studies, What the New Administration Needs to Know: Lessons 
Learned from Fifteen Years of Counterterrorism Operations (Proceeding from The January 26- 27, 2017 conference), in: 
georgetowensecuritystudiesreview.org/…/Vikers-What-the-Trump…, pp: 34- 36. 
1 Hal Brands and Peter Feaver, After ISIS : U.S. Political- Military Strategy in the Global War on Terrorism, Center for 
Strategic and Budgetary Assessments, 2017, in: csbaonline.org/…/After_ISIS_US_Politico-Military_Studies_in_th… 

 .2116كن ردارة ترامب أن تختار أحدها. ولكّن  عض هذ  المقترحات تّم العم   م في مكافحة اررهاب قب  سنة يعر  الكاتبان مقترحات استراتيجية يم
2 Ibid, p: 9.  

ودعمها  تحدة بتدريبهاالمقصود  الشركاء الحكومات المحلّية التي تحارب داعش. ويتمّث  دورها في توفير القوات البرّية التي تقات  داعش. وتقوم الواليات الم 3
 ومساعدتها.

4 Hal Brands and Peter Feaver, After ISIS, op.cit, p: 13. 
 حّدد الرئيس أوباما عناصر هذ  االستراتيجية: 5

Obama, Address to the Nation on the Islamic State of Iraq and the Levant, September 10, 2014, in: 
AmericanRhetoric.com, pp: 2- 4.  
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تفالم المظالم والمشاك  واسزمات التي تعاني منها المنطقة لصالحهم. وبسربب اعتمراد اررهابّيين على اس
هررذ  الطريقررة فرري مكافحررة اررهرراب والتركيررز علررى تقررديم المزيررد مررن الرردعم والمسرراعدة لقرروات الشررركاء فرري 

الواليررات  الميرردان  تحّسررنت فعالّيررة القرروات المحلّيررة الترري تحررارب داعررش فرري العررراق وسرروريا منررذ أن انتقلررت
 .  1 2113إلى مقاربة أكثر قّوة في أواخر  2113-2111المتحدة من مقاربة أثر القدم الخفيفة في 

وأمرا أسرباب االنتقررام مرن المرحلرة اسولررى إلرى المرحلرة الثانيررة فهري مرتبطرة  مررا شرهدتم سراحة مكافحررة 
م داعرررش عرررن القاعررردة اررهررراب فررري الشررررق اسوسرررط مرررن أحرررداث. يتمّثررر  أّوم هرررذ  اسحرررداث فررري انفصرررا

مرحلرة الرذروة  2115و 2113وتطّورها وتحّولها إلى خطر إرهابّي إقليمّي وعالمّي  ارز. وتعتبر السنتان 
. وهرو مرا 2113جروان سرنة  11في تطّور داعش وانتعاشرها الرذي بررز خاّصرة عنرد سرقو  الموصر  يروم 

ى الحفاظ على سريادة حكومرة  فرداد علرى كشف عدم قدرة الجيش العراقّي الذي تدّربم الواليات المتحدة عل
ترابهررا الررو نّي. وتررزامن هررذا الحرردث مرر  الحرررب اسهلّيررة العنيفررة بررين الحكومررة البعثّيررة فرري سرروريا والقرروات 
المتمّردة التري يسريطر عليهرا الجهرادّيون. وترزامن كرذلة مر  انتشرار التهديرد اررهرابّي فري بلردان أخررت مرن 

يبيرررا ومصرررر والكويرررت مرررن جهرررة وتنرررامي خطرررر الرررذئاب المنفرررردة والخاليرررا المنطقرررة العربّيرررة مثررر  ترررونس ول
 الصفرت في بلدان مختلفة من العالم من جهة أخرت.

. وتجّلرى 2وفي مواجهة تحّدي هذ  اسحرداث بررزت متفّيررات اسرتراتيجية فري سراحة الحررب ضرّد داعرش
عرررش برررّرا وجرررّوا وبحررررا فررري سرررنة أبررررز هرررذ  المتفّيررررات فررري التررردّخ  العسررركرّي الروسرررّي فررري الحررررب ضرررّد دا 

الترري دّلررت تميرر  لصررالح  . وهررو الترردّخ  الررذي  غّيررر معررادالت الترروازن االسررتراتيجّي فرري الحرررب2115
التنظيم اررهابّي  يلة الفترة التي سبقت هذا التدّخ . حيى أحرجرت دوم التحرالف الردولّي  قيرادة الواليرات 

. وشرملت 3ة  يلرة عرام كامر  دون مسرتوت التحرّدي والخطرر المتحدة التي دّلت ضرباتها وفعالياتهرا الجوّير
المتفّيرات االستراتيجية فري ميردان محاربرة داعرش التري ذكرهرا عمراد علرّو كرذلة دخروم حرامالت الطرائرات 
الفرنسرررّية والصرررينّية فررري الحررررب وتشررركي  عررردد مرررن التحالفرررات العسررركرّية ارقليمّيرررة والدولّيرررة وإعرررادة انفتررراح 

وتمركزهررا ونشررر نوعّيررة جديرردة مررن قرروات العملّيررات الخاّصررة اسمريكّيررة والرردف   اتجررا  حررّ  القرروات البرّيررة 
سررلمّي للمشرركلة السررورّية وزيررادة الرردعم العسرركرّي اسمريكررّي والروسررّي والفربررّي للجيررول ارقليمّيررة النظامّيررة 

 .4المشتبكة م  تنظيم داعش
فري الشررق اسوسررط فري المرحلرة المدروسرة شررهدت  وهكرذا يتبرّين أّن مكافحرة الواليرات المتحرردة اررهراب

تكثيفرررا للجهرررود العسررركرّية فررري ميررردان الحررررب ضرررّد داعرررش. ونرررتم ذلرررة عرررن مواجهرررة تحرررّدي اسحرررداث فررري 
 وأواخرها وتزامن م   عض المتفّيرات االستراتيجية ارقليمّية والدولّية. 2113منتصف سنة 

                                                           
1 Ibid, p: 15. 

ّي، المركز اسوروبّي توّس  عماد علّو في تحلي  هذ  المتفّيرات االستراتيجية، عماد علّو، المتفّيرات االستراتيجية في مسرح الحرب ضّد تنظيم داعش اررهاب 2
 .../www.europarabct.com، على الموق : 2116جانفي  25العربّي لدراسات مكافحة اررهاب واالستخبارات، 

 نفسم. 3
 الكردّي.يذكر عماد علّو منها: الجيش العراقّي والجيش العربّي السورّي والجيش الو نّي الليبّي وقوات البيشمركة الكردّية وقوات حماية الشعب  4
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 الثوابت -1
مريكّيررة الراميررة إلررى مكافحررة اررهرراب فرري الشرررق اسوسررط فررلّن رغررم المتفّيرررات الترري شررهدتها الجهررود اس

 عررض القواعررد الموّجهررة للسررلوك اسمريكررّي دّلررت ثابتررة. ويتمّثرر  أبرررز هررذ  القواعررد فرري المرونررة ومحاولررة 
أّن الواليرررات المتحررردة قامرررت برررر تكييف  2115التكّيرررف مررر  اسحرررداث. ورد فررري وثيقرررة اسمرررن القرررومّي لسرررنة 

. ويندرش في هذا ار ار االنتقام من التركيز على 1فحة اررهاب م  تهديد إرهابّي متطّور استراتيجية مكا
مكافحررة القاعرردة إلررى مكافحررة داعررش واالنتقررام مررن أثررر القرردم الخفيفررة إلررى أثررر القرردم المتوّسررطة. وهررو مررا 

االسرتراتيجية اسمريكّيرة يتماشى م  فكررة القابلّيرة لالسرتمرار التري تّمرت ارشرارة إليهرا فري الوثيقرة الخاصرة  
:  نحررن متعّهرردون  حملررة واسررعة وقابلررة لالسررتمرار وإدماجيررم 2111لمكافحررة اررهرراب الترري صرردرت سررنة 

معرررا مررر  جهرررود الحلفررراء والشرررركاء  -العسررركرّية والمدنّيرررة وقرررّوة قيمنرررا -تسرررتخدم كرررّ  أدوات القررروة اسمريكّيرررة
كررررذلة عبررررارة  اسرررررتراتيجية مكافحررررة اررهرررراب القابلرررررة . واسررررتعم  الررررررئيس أوبامررررا 2والمؤّسسررررات التعّددّيررررة 

 .(sustainable counterterrorism strategy)3لالستمرار  
وبقط  النظر عن مدت االلترزام  المبرادئ التري توّجرم الجهرود اسمريكّيرة فري مكافحرة اررهراب فقرد تررّدد 

  أن تكون من الثوابت التي ينبفي في الخطاب الرسمّي اسمريكّي التذكير بهذ  المبادئ التي من المفتر 
االلتزام بها في كّ  مراح  مكافحة اررهاب. وقد حّددتها الوثيقة الخاّصرة  مكافحرة اررهراب التري صردرت 

في: االلتزام  قيم الواليرات المتحردة اسساسرّية مثر  احتررام حقروق ارنسران والحقروق الشخصرّية  2111سنة 
ة برررين اسمرررن والشرررفافّية أوال، وبنررراء شرررراكات أمنّيرررة تسررراعد علرررى العمررر  والمدنّيرررة وسررريادة القرررانون والموازنررر

التعرراونّي مرر  الشررركاء فرري تبررادم المعلومررات االسررتخباراتّية والترردريب والعملّيررات ومكافحررة التطررّرف وتقويررة 
ب أنشررطة المؤّسسرررات التعّدديرررة الدولّيرررة وارقليمّيرررة ثانيرررا، واسررتخدام وسرررائ  مكافحرررة اررهررراب  شرررك  مناسررر

وبررالحر، علررى الترروازن بررين االعتبررارات  ويلررة المرردت وقصرريرة المرردت ثالثررا، وبنرراء ثقافررة مرونررة وصررمود 
 تجع  الواليات المتحدة مستعّدة للرّد على كّ  عم  إرهابّي محتم  را عا.

إّن اسهداف هري مرن أبررز عناصرر الثبرات فري االسرتراتيجية اسمريكّيرة لمكافحرة اررهراب كرذلة. فهري 
حمايررة الشررعب اسمريكررّي فرري الررداخ  والمصررالح اسمريكّيررة فرري الشرررق اسوسررط. ويرردّم علررى ذلررة تشررم  

الحرر، علررى إضرعاف التنظيمررات اررهابّيرة الترري تمّثرر  تهديردا وخطرررا مرن وجهررة النظرر اسمريكّيررة. ولرر ن 
مريكّيررة علررى محاربررة داعررش فرري العررراق وسرروريا فررلّن اسهررداف اس 2113ترّكررزت الجهررود منررذ أواخررر سررنة 

 .21114دّلت نفسها مقارنة  سنة 

                                                           
1White House, National Security Strategy, 2015, op.cit, p: 1. 
2White House, National Strategy for counterterrorism, 2011, op.cit, p: 2. 
3 Obama, On the Administration’ s Approach to Counter-Terrorism, December 6, 2016, in: AmericanRhetoric.com, p: 7. 

ومناصريها وإضعافهم وتفكيكهم  على تنظيم القاعدة. وتتمّث  هذ  اسهداف في تعطي  القاعدة وفروعها 2111تّم التركيز في إستراتيجّية مكافحة اررهاب لسنة  4
 للمصالح اسمريكّية: وهزمهم والتخّلص من مالج هم اومنة ومكافحة أيديولوجّيتهم. وهي أهداف يمكن أن تشم  داعش رغم أّنها لم تتحّوم آنذاك إلى تهديد خطير

White House, National Strategy for counterterrorism, 2011, op.cit, pp: 8- 9. 
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وتتجاوز موا ن الثبات في االستراتيجية اسمريكّية لمكافحة اررهاب المبادئ واسهداف إلى التكتيكرات 
العسكرّية. وتعتبر المربات  الطرائرات دون  ّيرار أبررز هرذ  التكتيكرات، إاّل أّن اعتمراد هرذ  المرربات لرم 

لمربات  الطائرات دون  ّيار من المبادئ االستراتيجية ردارة برول االبرن، . فقد كانت ا2111يبدأ سنة 
 .1وحافظت عليها إدارة أوباما، وكانت أكثر استخداما لها

علرى فكررة  التفييرر  خاّصرة فري السياسرة  2118ورغم أّن الررئيس أوبامرا قرد بنرى حملترم الرئاسرّية سرنة 
لى حّد ما. ورغم الحر، على سحب عبارة  الحرب العالمّية الخارجّية فلّن في مكافحة اررهاب استمرارا إ

على اررهاب  من االستعمام الرسمّي واستبدالها  عبارة  مكافحة اررهاب  فلّن البيت اسبيض يعترف  أّن 
االستراتيجية القومّية لمكافحة اررهاب مبنّية على اسسال نفسم الذي وضعتم االستراتيجيات السا قة قبر  

وعلى العديد من عناصر المقاربة اسمريكّية في مكافحة اررهاب الثابتة الخاّصرة  حكومرة الواليرات أوباما 
. ولكّنم يعترف كذلة  أّنها تتبّنى  ريقة أكثر تخّصصا وتركيزا على محاربة تنظيم إرهابّي  عينرم 2المتحدة

ى هرذ  المقاربرة فري مرحلتري أثرر . وقد حافظت إدارة أوبامرا علر3بدال من محاربة الدوم أو محاربة ارسالم
القررردم الخفيفرررة وأثرررر القررردم المتوّسرررطة. ولرررم تتحرررّوم، رغرررم تطرررّور التهديرررد اررهرررابّي، إلرررى  ريقرررة أثرررر القررردم 

. ورغم أّن مقت  ابن الدن أشاع االعتقاد  انهزام القاعدة هزيمة نهائّية فلم تتخّ  واشنطن عرن هرذ  4الثقيلة
االسرتراتيجّي البردي  المتمّثر  فري االنسرحاب مرن ميردان محاربرة اررهراب فيمرا المقاربة، ولم تتربّن االختيرار 

وراء البحار ولم تخّير االنعرزام وارحجرام عرن التروّر  فري الخرارش. وهرذا مرا يجعر  االسرتراتيجية اسمريكّيرة 
اسرّية تروحي لمكافحة اررهاب تتسم  الثبات فمال عن اتسامها  الشمولّية والمرونة رغرم أّن البالغيرات الرئ

. ويتطّلب البحى في االستراتيجية اسمريكّية الشاملة فري مكافحرة اررهراب 5في كثير من اسحيان  التفيير
 فتها إدارة أوباما ردارة ترامب.في المرحلة المعنّية كذلة النظر في حصيلة ارنجازات وارخفاقات التي خلّ 

 
 
 
 

                                                           
 وّس  في دراسة تاري  استخدام الطائرات دون  ّيار استراتيجية عملّياتية في مكافحة اررهاب دراسة نقدّية، راج : للت1

Cameron Gable, The US Drone Policy under the  Obama Administration : Critical Appraisal, Yonsei Journal of 
International Studies : Law & Order, vol. 6, issue 1, Spring/ Summer 2014, pp : 17- 37. 

 حلبة  رغم مطلب التفيير عند الرئيس أوباما دّلت تقسيمة الحرب إلى حرب عسكرّية وحرب أفكار مستعملة في خطا اتم. وتجّسدت في عبارات من قبي  2
و معركة اررادة ومعركة اسفكار ،  .White House, National Strategy for counterterrorism, 2011, op.cit, p : 17المعلومات واسفكار ، 

Obama,Address on Drones and Terrorism, op.cit, p: 4.  ، و معركة القلوب والعقومObama,Pentagon Address on the Progress 
Toward Defeating ISIL, July 6, 2015, in: AmericanRhetoric.com, p: 5. 

3White House, National Strategy for counterterrorism, 2011, op.cit, p: 2. 
 والعراق.ياقصد بها الحرب العالمّية على اررهاب التي مّكنت الواليات المتحدة في عهد الرئيس بول االبن من شّن حربين على دولتين: أففانستان  4
لواليات المتحدة مفترق  رق أكثر من مّرة وعن ضرورة إعادة تحديد التهديد اررهابّي يظهر ذلة في الكالم على المنعرجات في مكافحة اررهاب وعن بلول ا 5

 ودرجة خطورتم على أمن اسمريكّيين والمصالح القومّية اسمريكّية االستراتيجية والقيمّية.
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 ثالثا: حصيلة اإلنجازات واإلخفاقات
 عركة العسكرّية ميدان الم -1

نخّيررر فرري دراسررة حصرريلة ارنجررازات وارخفاقررات االنطررالق مّمررا تعلنررم الوثررائق الرسررمّية اسمريكّيررة دون 
مصررردرين  21121جرررانفي سرررنة  11و 2116ديسرررمبر سرررنة  6إهمرررام مرررا تسررركت عنرررم. ونّتخرررذ خطرررابي 

ة اررهراب. ويتمّثر  أبررز هرذ  أساسّيين. فقد وردت فيهما إشارة إلى النجاحات اسمريكّية فري ميردان مكافحر
النجاحات فري منر  هجمرات علرى الواليرات المتحردة شربيهة  مرا حردث فري الحرادي عشرر مرن سربتمبر سرنة 

رّد قتر  الزعمراء 2. وهو عالمة النجراح نفسرها التري تكرّرر ذكرهرا فري الوثرائق اسمريكّيرة السرا قة2111 . ويع 
أعلرى الخطراب الرسرمّي اسمريكرّي مرن مقتر  ابرن الدن  اررهابّيين من أبرز عالمات النجاح كذلة. فمثلمرا

ذكر الرئيس أوباما في خطراب الروداع أّن االئرتالف الردولّي الرذي قادترم الواليرات المتحردة  2113قب  سنة 
في محاربة داعش نجح في القماء علرى قادتهرا إضرافة إلرى تحريرر قرا رة نصرف اسراضري التري سريطرت 

 . 3عليها
مريكّيين الهادفة إلى مكافحة اررهاب في أففانستان وباكستان قد مّكنرت،  حسرب وإذا كانت الجهود اس

 shadow)ما ذكر  الرئيس أوباما، من تفكية القاعدة وتحويلها إلى صرورة زائفرة عّمرا كانرت عليرم سرا قا 
4of its former self)  فرلّن مكافحرة اررهراب فري الشررق اسوسرط وفري بلردان أخررت مثر  ليبيرا ومرالي
. والالفرررت أّن عررردد المرررربات العسررركرّية ضرررّد 5الصرررومام والررريمن قرررد وضرررعت داعرررش فررري  ريرررق الهزيمرررةو 

داعش في العراق وسوريا والوسائ  والطرق المعتمدة في مكافحتها تارذكر فري خطا رات الررئيس أوبامرا أدّلرة 
بعين دولرة وتقويرة على نجاح الجهود اسمريكّية كذلة. وهي تشم  إقامة االئتالف الدولّي من أكثر من سر

الموارد االسرتخباراتّية واتخراذ القروات المحلّيرة شرريكة فري الميردان والمرربات  الطرائرات دون  ّيرار للقربض 
على اررهابّيين والحفاظ على أرواح الجنود اسمريكّيين وإزالة المالج  اررهابّية اومنة واسرتهداف المروارد 

 .6المالية الحيوّية الخاّصة بداعش
ر  عررض الخبررراء الجهررود اسمريكّيررة فرري مكافحررة اررهرراب القائمررة علررى أثررر القرردم المعتدلررة منررذ ويعتبرر

أقررّ  االختيررارات االسررتراتيجية سرروءا مقارنررة ببرردائ  أخرررت مثرر  أثررر القرردم الخفيفررة أو  2113أواخررر سررنة 
. ويرجرر  دارسررون 7الثقيلررة أو اختيررار االنعررزام سّنهررا سرراعدت علررى جعرر  داعررش تتكّبررد أنواعررا مررن الخسررائر

                                                           
1Obama, 
- On the Administration’ s Approach to Counter- Terrorism, December 6, 2016, op.cit. 
- Presidential Farwell Address, January 10, 2017, in: AmericanRhetoric.com. 
2White House, National Security Strategy, 2015, op.cit./Obama, Address on Drones and Terrorism, May 23, 2013, op.cit. 
3Obama, Presidential Farwell Address, January 10, 2017,op.cit, p: 8. 
4Obama, On the Administration’ s Approach to Counter- Terrorism, December 6, 2016, op.cit, p: 2. 

 أمريكا لن يكون سالما،لم يعلن الرئيس أوباما في خطاب الوداع الهزيمة الكاملة لداعش، ولكّنم أبدت تفاؤال عندما أّكد أّنها سوف تاحّطم وأّن كّ  من يهّدد  5
 Obama, Presidential Farewell Address, January 10, 2017, op.cit, p: 8. 
6Obama, On the Administration’ s Approach to Counter- Terrorism, December 6, 2016, op.cit, p: 4. 
7Hal Brands and Peter Feaver, After ISIS, op.cit, p: 2. 
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آخرون النجراح اسمريكرّي فري مكافحرة اررهراب إلرى اعتمراد  عرض االسرتراتيجّيات العملّياتّيرة الناجحرة مثر  
والعملّيررات الترري توّجههررا المخررابرات وحمررالت المررربات  (hardened defenses)الرردفاعات الصررلبة 

 The Global) لمكافحررة اررهرراب الدقيقررة القوّيررة والدائمررة ودعررم قرروات الشررركاء والشرربكة العالمّيررة
1Counterterrorism Network) إاّل أّن النجراح اسمريكرّي فري مكافحرة اررهراب نسربّي. وفري  عرض .

خطا ررات الرررئيس أوبامررا صررور تخييليررم غيررر قابلررة للمقايسررة والمرربط. ويظهررر ذلررة فرري الصررورتين اللتررين 
تررم. فررلذا كانررت القاعرردة آنررذاك صررورة زائفررة عّمررا اختارهمررا لوضررعّية كررّ  مررن القاعرردة وداعررش فرري نهايررة والي

كانت عليم سا قا فلّن داعش  صدد تلّقي ضربات تقسرم دهرهرا. فهرو يقروم إّن النقطرة الجوهرّيرة هري  أّننرا 
. وهرو مرا يجعر  تقيريم مردت نجراح (we are breaking the back of ISIS)2نقسرم دهرر داعرش  

تنظيمرررين اررهرررابّيين تقييمرررا دقيقرررا عملّيرررة عسررريرة. ولرررم يقرررّدم الواليرررات المتحررردة فررري القمررراء علرررى هرررذين ال
الخطاب الرسمّي معطيات دقيقرة عرن وضرعّيتهما ومردت عجزهمرا عرن االنتعرال مرن جديرد أو توليرد فرروع 
أكثر تطّرفا وعنفا. وتجدر ارشارة إلى أّن الررئيس أوبامرا نّسرب مشرهد النجراح وأبردت رغبترم فري عردم رسرم 

، وذكر أّن الوض  مرازام صرعبا  سربب انتشرار اررهراب فري 3وض  في الشرق اسوسطصورة وردّية عن ال
منررا ق مختلفرررة مررن الشررررق اسوسرررط وشررمام إفريقيرررا ووجرررود داعررش التررري تحرررارب بوصررفها شررربكة إرهابّيرررة 

 وتمّردا في الوقت نفسم فمال عن عسر الوض  في أففانستان.
سوسرررط أّن الخطرررر اررهرررابّي هرررّدد الواليرررات ومرررن عالمرررات الفشررر  فررري مكافحرررة اررهررراب فررري الشررررق ا

المتحدة نفسها، وهو مرا جعلهرا تعمر  علرى  مكافحرة التطرّرف العنيرف  فري الرداخ  فري الوقرت الرذي تكرافح 
فيم اررهاب فري الخرارش. ويظهرر هرذا الخطرر فري  عرض اسعمرام اررهابّيرة التري نّفرذها أفرراد ترّم تجنيردهم 

. ولم تظهر الدالئ  على أّن إلحاق الهزيمرة العسركرّية 4لفة من البالدعبر وسائط االتصام في أماكن مخت
برررداعش، إن تحّقرررق  شرررك  كامررر ، يمكرررن أن يمنررر  تنظيمرررات إرهابّيرررة شررربيهة بهرررا أو أكثرررر عنفرررا منهرررا مرررن 

 خالفتها في الميدان مثلما كانت هي خليفة للقاعدة.
أّدت إلرررى نترررائم  2111هررراب منرررذ سرررنة وتشرررير الدراسرررات إلرررى أّن الجهرررود اسمريكّيرررة فررري مكافحرررة ارر 

سرؤاال  (Erick Goepner)عكسرّية. ولرم تحّقرق إدارة أوبامرا اسرتثناء فري هرذا الشرأن.  ررح إيريرة جروبنر 
مهّمررررا:  هررررر  كرررران لجهرررررود الواليررررات المتحررررردة تررررأثير قررررروّي فرررري اررهررررراب  يلررررة السرررررنوات الخمررررس عشررررررة 

جهررود اسمريكّيررة ارتبطررت  ازديرراد ترررّدي وضررعّية ، وبررّين، مررن خررالم تحليرر  المعطيررات، أّن ال5الماضررية؟ 

                                                           
1Michael Vickers, What the Trump Administration Needs to Know, op.cit, pp: 37- 39. 
2Obama, On the Administration’ s Approach to Counter- Terrorism, December 6, 2016, op.cit, p: 4. 
3Ibid, p: 3. 

 2116وم على النادي الليلّي في أورالندو سنة والهج 2115وعملّية إ الق النار في غارالند في والية تكسال سنة  2113مث  تفجيرات ماراثون بوسطن سنة 4
 والتفجيرات في نيوجرسي ونيويورك في السنة نفسها. 

5Erick Goepner, Measuring the Effectiveness of America’ s War on Terror, Parameters, vol. 46, issue 1, Spring 2016, p: 
111. 
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اررهرراب وكانررت غيررر فّعالررة فرري تحقيررق اسهررداف المعلنررة، ولررم يررتّم إلحرراق الهزيمررة  الجماعررات اررهابّيررة، 
 .2111وتزايد عدد التنظيمات اررهابّية مقارنة  ما كان عليم اسمر سنة 

سررباب مختلفررة. يررذهب مايكرر  فيكرررز إلررى أّن ويمكررن تفسررير الفشرر  اسمريكررّي فرري مكافحررة اررهرراب  أ
الفشرر  يعررود إلررى اعتمرراد  عررض االسررتراتيجّيات العملّياتّيررة الفاشررلة نسرربّيا أو كلّيررا، ويررذكر منهررا مررا أسررما  
 االسررتراتيجّيات الترري تتكرر  علررى شرررية مشرركوك فيررم . ويقصررد بهررا الشررراكة مرر  روسرريا فرري سرروريا. وهرري 

رأيم، وضعّية استراتيجية مريبة وأضعفت حلفاء الواليات المتحدة وقّوت ارستراتيجّية التي أنتجت،  حسب 
أعررداءها. ويررذكر كررذلة اسررتراتيجية االحتررواء الترري فشررلت قبرر  الحررادي عشررر مررن سرربتمبر كمررا فشررلت فرري 

 سوريا وليبيا.
هذا الفش  إلرى سرببين همرا قردرة اررهرابّيين علرى التكّيرف  (Michael McCaul)ويرج  مايك  مكوم 

لفشررر  السياسرررّي اسمريكرررّي فررري التصرررّدي لرررذلة  سررربب االهتمرررام الحصررررّي  جماعرررات محرررّددة بررردال مرررن وا
. فهررو يررررت أّن سررنوات مرررن القيررادة الفاشررلة فررري واشررنطن جعلرررت 1 الحركررة اررهابّيررة ارسرررالموّية الواسررعة 

إّنررم يبررّين أّن تراجرر  . 2الواليررات المتحرردة عرضررة لهجرروم محتمرر  قررد تشررّنم مررا أسررماها  القرروات الراديكالّيررة 
أمريكا عن المسررح العرالمّي أنرتم فراغرات قرّوة اسرتفّلها اررهرابّيون ويردعو الواليرات المتحردة إلرى االعترراف 

وفي هذ  الدعوة عودة ضمنّية إلى ما قب  الررئيس  3 أّنها تخو   حربا عالمّية على اررهاب ارسالموّي 
 أوباما.

رت تتمّث  في تجاه   عض اسسرباب التري يسرتفّلها اررهرابّيون فري وقد يعود هذا الفش  إلى أسباب أخ
الدعاية والتجنيد. ومنها تجاه  عملّية السالم في الشرق اسوسرط واالنحيراز الردائم رسررائي . ومنهرا كرذلة 
صررررورة الواليررررات المتحرررردة فرررري المنطقررررة. فمازالررررت تبرررردو فرررري صررررورة الدولررررة الفازيررررة وريثررررة االمبرا ورّيررررات 

ارّية والدولررة التري ال تهررتّم إاّل  مصررالحها الثابترة فرري المنطقرة وإن أبرردت سررعيا إلرى حمايررة مصررالح االسرتعم
 الشركاء  مكافحة اررهاب.

يدّم ما سبق على أّن عالمات الفش  في مكافحرة اررهراب فري الشررق اسوسرط فري المرحلرة المدروسرة 
ض النجاحررات التكتيكّيررة فرري القمرراء علررى أبرررز مررن عالمررات النجرراح. فلرر ن حّققررت الواليررات المتحرردة  عرر

الزعماء اررهابّيين وعرقلة مساعي التنظيمات اررهابّية فلّنها لرم ترنجح فري تفكيكهرا والرتخّلص منهرا نهائّيرا 

                                                           
1Michael McCaul, A National Strategy to Win the War against Islamist Terror, Homeland Security Committee, September 
2016, in : https://homeland.house.gov/.../A-National-Strategy-to-Win-the-W..., p: 7. 

ها للرئيس الالحق  عد الرئيس أوباما. ويتمّث  أبرز أولوّياتها في إيقاف التجنيد داخ  الواليات المتحدة  هذ  الوثيقة ارستراتيجّية أراد لها كاتبها أن تكون دليال موجِّ
ار في معركة ومن  اررهابّيين من الوصوم إلى أسلحة الدمار الشام  ومن العودة إلى ساحة المعركة ومن  دهور شبكات جديدة ومالج  آمنة أخرت واالنتص

 اسفكار.  
2Ibid, p: 2. 
3Ibid, p: 5. 
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وشررّ  قرردرتها علررى التوالررد والتكرراثر الناتجررة عررن قابلّيتهررا للتكّيررف. وإذا كرران اسمررر علررى هررذ  الشرراكلة فرري 
 ّية لإلرهاب فما هي حصيلة النجاحات وارخفاقات في ميدان معركة اسفكار؟ميدان المكافحة العسكر 

 معركة األفكار -1
تعود جذور عبارة  معركة اسفكار  إلى تقسيمة الحرب على اررهاب إلى حرب عسركرّية وحررب أفكرار 

. كانررررت حرررررب اسفكررررار هادفررررة إلرررررى نررررزع المشررررروعّية عررررن اررهرررررابّيين 1فرررري زمررررن الرررررئيس بررررول االبرررررن
يديولوجّيتهم، وارتبطت ببرنامم الحرّية الذي أ لقتم إدارة الرئيس بول االبن في الشررق اسوسرط وشرمام وأ

إفريقيا. ولذلة سعت إلى تفيير الظرروف الموضروعّية التري يسرتفّلها اررهرابّيون لتسرويا أعمرالهم. وشرملت 
فري المنطقرة تصرّديا لجرذور اررهراب مجالين. أّما اسّوم فهو تشجي  الديمقرا ّية والحرّيرة وحقروق ارنسران 

وأسبا م الكامنرة فري البي رة السياسرّية واالقتصرادّية واالجتماعّيرة التري يسرتفّلها اررهرابّيون. وأّمرا الثراني فهرو 
ّمي  التطّرف العنيف  تصّديا لألسباب اسيديولوجّية التري توّلرد اررهراب وتجعر  مرن يتبّنونهرا  مكافحة ما سا

. وقامررت إدارة أوبامررا  اسررتبدام الحرررب العالمّيررة علررى اررهرراب 2مقترررفين لإلرهرراب فعررالفكرررا يتحّولررون إلررى 
برسلسلة الجهود الهادفة والمثابرة لتفكية شربكات معّينرة مرن المتطرّرفين العنيفرين الرذين يهرّددون أمريكرا كمرا 

 مّر البيان.
ها في ميردان معركرة اسفكرار وفي  عض خطا ات الرئيس أوباما إشادة  جهود الواليات المتحدة وشركائ

وذكر لها بوصفها من عالمات النجاح دون تحديد نتائجها. وفي هذا السياق يذكر الرئيس أوبامرا الجهرود 
التشرراركّية فرري التصررّدي للرسررائ  اررهابّيررة فرري وسررائ  االتصررام االجتمرراعّي، ويشررير إلررى مركررز االلترررزام 

ادف إلرى إعرالء صرروت مرن يتصرّدون لررداعش الهر (the Global Engagement Center)العرالمّي 
. إّنم يمّث  إحدت المبادرات متعرّددة اس رراف التري اشرتركت فيهرا الواليرات المتحردة مر  3وتشويهها لإلسالم

 .4 قية البلدان في ميدان حرب اسفكار. وهي مبادرات دولّية هادفة إلى مكافحة التطّرف العنيف
لررئيس أوبامرا كرذلة مرا ينبفري أن يكرون عليرم اسمرر بردال مرن وعالوة على ذكر الجهود نفسرها، يرذكر ا

تحديررد نتررائم الجهررود تحديرردا دقيقررا. فعنررد ارشررارة إلررى دور االسررتراتيجية  ويلررة المرردت فرري تقلرريص التهديررد 

                                                           
أّن الحرب على اررهاب كانت  من البداية حرب أسلحة وحرب أفكار في الوقت نفسم، معركة ضّد  2116رة الخارجّية اسمريكّية لسنة ورد في وثيقة وزا 1

 اررهابّيين وأيديولوجّيتهم القاتلة ،
United States Department of State, National Strategy for Combating Terrorism, 29, 2006, p: 7. 

. ولكن دّلت مكافحة التطّرف العنيف من الناحية العملّية مفهوما ثانوّيا وتا عا للحرب 2115استعمام عبارة  مكافحة التطّرف العنيف  رسمّيا في صيف سنة تّم  2
 العالمّية على اررهاب، ولم يتحّوم إلى مفهوم استراتيجّي شام  إاّل م  إدارة أوباما،

Katharine Gorka, The Flawed Science Behind America’ s Counter- Terrorism Strategy, op.cit, p: 6. 
3Obama, On the Administration Approach to Counter- Terrorism, December 6, 2016, op.cit, p: 5. 

 ement and Resilience Fund)(the Global Community Engagتشم  هذ  المبادرات كذلة الصندوق العالمّي لالنخرا  المجتمعّي والصمود  4
ومنظمة اسمن  (the International Institute of Justice and the Rule of Law)والمعهد الدولّي للعدالة وسيادة القانون  (Hedayah)ومركز هداية 

 ،(the Sawab Center)ومركز صواب  (the Organisation for Security and Co-operation in Europe)والتعاون في أوروبا 
Alia Awadallah and others, Losing the War of Ideas: Countering Violent Extremism in the Age of Trump, Center for 
American Progress, August 2017, in : https://www.americanprogress.org/issues/.../08/.../losing-war-ideas/, p: 6.  
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اررهررابّي  ررالطرق الترري تقررّوي المجتمعررات الهّشررة يررذكر أّن علررى الواليررات المتحرردة تشررجي  التنميررة والعنايررة 
وبالكرامة ارنسانّية وارعالء من شأن الحرّيات المدنّية. وهو في ذلة ال يحرّدد مرا أانجرز فري هرذا  الشباب 

. إّنرم يعتررف فري خطراب 1الميدان، وإّنما يشير إلى مجام الممكن والمتاح رغرم أّنرم فري آخرر واليترم الثانيرة
رنسرران وحقرروق المرررأة قررد ال تكررون الرروداع  ررأّن الجهررود اسمريكّيررة الهادفررة إم توسرري  الديمقرا ّيررة وحقرروق ا

، ولكّنم يعتبرها ضرورّية فري الردفاع عرن أمريكرا. وقرد يعرود عردم ذكرر المنجرزات فري ميردان معركرة 2مثالّية
 .3اسفكار إلى صعوبة قيس درجة النجاح فيم

 إّن  عرررض الخبرررراء يررررون أّن الجهرررود اسمريكّيرررة التررري تمّثلرررت فررري حرررّى الشرررركاء المحلّيرررين علرررى القيرررام
 ارصالحات السياسّية واالقتصرادّية التري يمكرن أن تمرعف ترأثير اسيديولوجيرة المشرتركة برين المتطرّرفين 

. ويررت آخررون أّن الواليرات المتحردة فّوترت فرصرة الهّبرة العربّيرة التري 4لم تحّقق إاّل نجاحا متوّسرطا للفايرة
اليرات المتحردة بردورها علرى تشرجيعها و الرب القرائمون بهرا  رالقيم نفسرها التري تعمر  الو  2111بدأت سرنة 

فرري المنطقررة. وهررو مررا جعرر  الديمقرا ّيررة ال تشررهد، حتررى فرري واليررة أوبامررا الثانيررة، تقررّدما فرري بلرردان الشرررق 
 .5اسوسط  حسب وجهة نظرهم

وقرررد يكرررون ارتبرررا  السرررعي اسمريكرررّي إلرررى توسررري  الديمقرا ّيرررة فررري المنطقرررة وتشرررجي  الحرّيرررة  مختلرررف 
هررا  عملّيررات مكافحررة اررهرراب أحررد اسسررباب الترري تفّسررر عرردم تحّقررق نتررائم  ررارزة فرري هررذا أشرركالها وأ عاد

المجام. فهرذا االرتبرا  امترداد للمقاربرة اسمريكّيرة فري زمرن الررئيس برول االبرن التري كران الخلرط فيهرا برين 
مات  حكومات محاربة الدوم  اسم الحرب على اررهاب من جهة وإسقا  اسنظمة القائمة واستبدام الحكو 

. يرررت مايكرر  فيكرررز أّن  اسررتراتيجّيات تحفيررز التفييررر الررديمقرا ّي وتحويرر  6جديرردة مررن جهررة أخرررت  ررارزا
 .7الدوم  لم تنجح بوصفها استراتيجّيات عملّياتّية هادفة إلى مكافحة اررهاب في العراق واليمن

ة واالقتصرررادّية التررري يسرررتفّلها وإذا لرررم تحّقرررق مسررراعي الواليرررات المتحررردة إلرررى تفييرررر الظرررروف السياسررريّ 
اررهررابّيون لصررالحهم نجاحررا ملحودررا فررلّن جهودهررا الراميررة إلررى التصررّدي لألسررباب اسيديولوجّيررة الموّلرردة 
لإلرهاب لرم يبررز فيهرا النجراح كرذلة. وفري هرذا ار رار يرذكر الررئيس أوبامرا أّن  التطرّرف العنيرف  سروف 

                                                           
1Obama, On the Administration Approach to Counter Terrorism, December 6, 2016, op.cit, p : 11. 
2Obama, Presidential Farewell Address, January 10, 2017, op.cit, p : 9. 

 تفصي  لمعنى التقّدم وتجّلياتم ومدا ،  يكتفي الرئيس أوباما  القوم:  يحّق لنا أن نفخر  التقّدم الذي أحرزنا   يلة السنوات الثماني الماضية ، دون  3
Obama, On the Administration Approach to Counter Terrorism, December 6, 2016, op.cit, p : 5. 
4Hal Brands and Peter Feaver, After ISIS, op.cit, p : 14. 

 مثاال لهؤالء الدارسين، (Eugenio Lilli)يعتبر يوجينيو  5
Eugenio Lilli, The Arab Awakening and US Counterterrorism in the Greater Middle East : A missed Opportunity, Journal 
of Terrorism Research, vol. 6, issue 2, May 2015, , p : 17. 

عنم في السؤام التالي: ه  االستثناء التونسّي ناتم عن الجهود  ويستثني هذا الباحى النموذش التونسّي ويعتبر  استثناء واعدا. ولكّن مالحظتم تثير إشكاال نعّبر
لوفاق الو نّيين؟  عبارة أخرت: أين اسمريكّية الرامية إلى تشجي  الحرية والديمقرا ّية في المنطقة أم هو وليد جهود الفاعلين المحلّيين المتمّثلة في تجربتي الحوار وا

 خر؟ينتهي جهد كّ   رف ليبدأ جهد الطرف او
 .2113مثام ذلة الحرب على العراق سنة  6

7Michael Vickers, What the Trump Administration Needs to Know, op.cit, p : 40. 
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تررري جعلرررت حجرررب العقررروم الهّشرررة والقابلرررة للترررأّثر  اسيرررديولوجّيات يسرررتمّر ويبرررّرر ذلرررة بررردور التكنولوجيرررا ال
. وقررد يكررون مرررّد الفشرر  فرري التصررّدي لألسررباب اسيديولوجّيررة المؤّديررة لإلرهرراب إلررى 1العنيفررة عملّيررة صررعبة

تررررأّثر إدارة أوبامررررا بنظرّيررررة الحركررررة االجتماعّيررررة. وهرررري نظرّيررررة يمكررررن أن تفّسررررر اسسررررباب البي ّيررررة لظهررررور 
ات اررهابّيررة، ولكّنهررا ال تفّسررر أسرربا م الفكرّيررة. فالبي ررة السياسررّية واالقتصررادّية واالجتماعّيررة نفسررها الجماعرر

التي تكون أرضّية لبروز جماعات إرهابّية يمكن أن توّلد جماعات رافمة لوجود تلة الجماعات اررهابّية 
ديولوجّيرة ال يمكرن إنكرار دور المرروروث ومعاديرة لهرا. وفري مكافحرة اررهراب  معالجررة أسربا م الفكرّيرة واسي

. بيرد أّن ارتبرا  اررهراب 2الدينّي التكفيرّي الرذي تسرتفّلم الجماعرات اررهابّيرة وتؤّولرم  طررق تخردم غاياتهرا
الذي تمارسم التنظيمات اررهابّية مث  القاعدة وداعش  الموروث التكفيرّي ارسالمّي ال يعني أّن ارسالم 

. وإّنمررا القمررّية هرري قمررّية تأويرر  حرفررّي 3تطررّرف كمررا ذهبررت إلررى ذلررة كرراثرين جوركررايلهررم اررهرراب أو ال
وعنيررف للنصررو، الدينّيررة ارسررالمّية ولرربعض المفرراهيم والسررّيما مفهرروم الجهرراد. وهرري كررذلة قمررّية رفررض 

 لنسق الدولة الحديى برّمتم سواء كانت الدولة غربّية أو عربّية.
 2116و 2113وارخفاقررات فرري مكافحررة اررهرراب بررين سررنتي فرري ضرروء دراسررتنا لحصرريلة النجاحررات 

يتبرّين لنررا الفشرر  اسمريكررّي فرري تفكيررة التنظيمررات اررهابّيرة وشررّ  قرردرتها علررى التوالررد وفرري معركررة اسفكررار 
الهادفة إلى التصّدي للظروف السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية واسسباب الفكرّية واسيديولوجّيرة الموّلردة 

رهاب. ومرّد ذلرة إلرى قصرور ذاترّي يتجّلرى فري رؤيرة جرذور اررهراب. وهري جرذور يمكرن أن تعرود إلرى لإل
. ولكن ال يمكن إنكرار 4الجهود اسمريكّية نفسها الرامية إلى مكافحة اررهاب سّنها أّدت إلى نتائم عكسّية
ازيررررة الترررري ال تهررررتّم إاّل اسسررررباب التاريخّيررررة الترررري تجعرررر  الواليررررات المتحرررردة تظهررررر فرررري صررررورة الدولررررة الف

 مصرالحها الخاّصرة وإن تبّنرت خطا ررا ناعمرا، وهرو مررا يسراهم فري عرقلرة جهودهررا فري معركرة اسفكررار. وال 
يمكن كذلة إنكار اسسباب اسيديولوجّية التي تشّد الجماعات اررهابّية إلى موروث دينّي تكفيرّي ال يمكن 

 يجع  مكافحة اررهاب في الشرق اسوسط عملّية عسيرة.. وهذا ما 5حجب وجود  في التاري  ارسالميّ 
 

                                                           
1Obama, On the Administration’ s Approach to Counter- Terrorism, December 6, 2016, op.cit, p : 6. 

السياسّية التي تعيشها المجتمعات العربّية المعاصرة وأّنها مرتبطة  موروث تكفيرّي  -ير نمت في أوضاع اسزمة االجتماعّيةيرت عبد ارلم بلقزيز أّن داهرة التكف2
 .2115، أذار 333 ارز في التاري  ارسالمّي، عبد ارلم بلقزيز، التفكير في التكفير: نحو استراتيجية مواجهة ثقافّية، المستقب  العربّي، العدد 

3Katharine Gorka, The Flawed Science Behind America’ s Counter- Terrorism Strategy, op.cit, p : 11. 
، في حين ال توجد حرب مقّدسة في 15ومن موا ن الخلط أّن الكاتبة تحّدثت عن  سردّية الحرب المقّدسة التي تمنح المظالم المحلّية قيمة ، المرج  نفسم، ،: 

 جد تأوي  قتالّي للجهاد وعم   مقتمى ذاك التأوي .ارسالم وإّنما يو 
العرب وتمنح  يرت رضوان السيد أّن محاولة الواليات المتحدة فر  ارصالحات في المنطقة العربّية والسّيما ارصالح الدينّي تعرق  جهود ارصالحّيين4

رضوان السّيد، الصراع على ارسالم: اسصولّية وارصالح والسياسات الدولّية، دار الكتاب اسصولّيين ذريعة التهامهم  مواالة الواليات المتحدة والرضوخ لمطالبها، 
 .28 -22، ،:2113العربّي، 

م ارنسانّية ت  كلية اوداب والعلو هذ  من النتائم التي انتهت إليها أعمام الندوة العلمّية الدولّية التي نّظمها مخبر تجديد مناهم البحى واسيديولوجيا في ارنسانّيا5
. وهي ندوة تعّلق موضوعها بدراسة الخطاب التكفيرّي في الفكر العربّي الحديى والمعاصر ونتم عنها إصدار 2112أفري  سنة  22 -21 -21 القيروان أّيام 

 .2112ّيات، جامعة القيروان، كتاب: الخطاب التكفيرّي في الفكر العربّي الحديى والمعاصر، مخبر تجديد مناهم  البحى والبيداغوجيا في ارنسان
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 الخاتمة
 توّصلنا في هذ  الدراسة إلى مجموعة من النتائم نجملها فيما يلي:

/ اعتمرردت الواليررات المتحرردة فرري واليررة أوبامررا الثانيررة اسررتراتيجية شرراملة لمكافحررة اررهرراب سررعت مررن 1
رة فرري المررديين القريررب والبعيررد. ولررذلة قامررت علررى القررّوة خاللهررا إلررى مواجهررة التنظيمررات اررهابّيررة الخطيرر

الذكّية وجمعت بين القّوتين الصلبة والناعمة. وكشفت الوثائق الرسمّية حر، إدارة أوباما على جع  هذ  
االسرررررتراتيجية فررررري انسرررررجام مررررر  اسرررررتراتيجية اسمرررررن القرررررومّي أهررررردافا ورؤيرررررة. وتبرررررّين مرررررن المقارنرررررة برررررين 

مررررا تقومرررران علررررى أفكررررار ضررررمنّية مشررررتركة أبرزهررررا فكرررررة القيررررادة اسمريكّيررررة فرررري العررررالم االسررررتراتيجّيتين أّنه
 وتتعامالن م  قمايا العالم والمشاك  المتفّشية فيم من زاوية نظرّية الحركة االجتماعّية.

/ وتبرررّين مرررن دراسرررتنا السرررتراتيجية مكافحرررة اررهررراب فررري المرحلرررة المعنّيرررة مرررن الناحيرررة العملّيرررة أّنهرررا 2
 2113و 2113دت تكثيفا للجهود الميدانّية اسمريكّية وانتقاال من  ريقة أثر القدم الخفيفة بين سرنتي شه

. ومررّد ذلرة إلرى برروز داعرش خطررا 2116وأواخرر سرنة  2113إلى أثر القدم المتوّسطة بين أواخر سنة 
حررب عليهرا نتيجرة لتردّخ  يهّدد المصالح اسمريكّية في المنطقة ودهرور متفّيررات اسرتراتيجية فري سراحة ال

أ ررراف دولّيررة وإقليمّيررة فرري المعركررة. ورغررم هررذ  المتفّيرررات ورغررم البالغيررات الرئاسررّية الترري ترروحي أحيانررا 
علرررى اسهرررداف والمبررررادئ  2113 رررالتفيير، حافظرررت الواليرررات المتحررردة فررري مكافحررررة اررهررراب  عرررد سرررنة 

. وبرران مررن ذلررة دور التررأثير المؤّسسررّي فرري 2113والتكتيكررات العسرركرّية نفسررها الترري اعتمرردتها قبرر  سررنة 
 وبالغّياتهم. السياسة الخارجّية اسمريكّية العابر للرؤساء وأزمنتهم

/ واتمح من دراسة حصيلة ارنجازات وارخفاقات في ميدان المعركة العسكرّية أّن الواليات المتحدة 3
ة تتكّبررد  عررض الخسررائر. ولكّنهررا لررم تررنجح حّققررت نجاحررات تكتيكّيررة فرري جعرر  التنظيمررات اررهابّيررة الخطيررر 

رغرم كرّ  الجهرود فري تحطريم قردرة هرذ  التنظيمرات علرى التكّيرف واالنتعرال والتوالرد. وهرو مرا يتعرار  مرر  
الوعرررود السرررا قة بتفكيرررة التنظيمرررات اررهابّيرررة وتحطيمهرررا والرررتخّلص منهرررا. ولرررم تظهرررر عالمرررات علرررى أّن 

رهاب في والية أوباما الثانية نجحت في تجّنب النتائم العكسّية المنجّرة االستراتيجية اسمريكّية لمكافحة ار
 2113عنهررا. وهررذا مررا يجعلهررا غيررر مختلفررة عررن اسررتراتيجيات مكافحررة اررهرراب الترري اعتامرردت قبرر  سررنة 

والتي أّدت إلى نتائم عكسّية. ورغم جاذبّيرة عبرارة  مرا  عرد داعرش  التري بردأت تردرش فري الدراسرات وترذّكر 
كة من الما عدّيات الرائجة في خطاب النهايات المعاصر، فلّن نهاية داعش، إن تّمت، قد تكون بدايرة  شب

 لتنظيم آخر أكثر تطّرفا وعنفا.  
/ وتبّين لنرا أّن نترائم معركرة اسفكرار لرم تكرن واضرحة. ولرم يررد، فري الوثرائق الرسرمّية التري اتخرذناها 3

لمؤّشررات التري يمكرن أن تسراعد علرى قيرال درجرة النجراح فري مصادر في هذا البحى، تحديرد للمعرايير وا
هررررذا الميرررردان. ولررررم تبرررررز عالمررررات دقيقررررة علررررى نجرررراح الواليررررات المتحرررردة فرررري تفييررررر الظررررروف السياسررررّية 
واالقتصادّية واالجتماعّية التي رأت أّنها أرضّية لتفّشي اررهاب في المنطقة كما لم تظهر عالمات أخرت 
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ي للجذور الفكرّية واسيديولوجّية الموّلدة للتطّرف العنيف ومن  تحّولم إلى ممارسة على نجاحها في التصدّ 
 إرهابّية تهّدد أمن العالم واستقرار .

/ واتمح أّن العوائق التي تحوم دون تحقيق اسهداف المرجّوة ترتبط  قصور ذاتّي في رؤية التهديرد 5
مواجهترم. ولرم يحجرب ذلرة العوائرق اسخررت التري تتصر  اررهابّي وإدراك أسربا م وجرذور  وتصرّور كيفّيرات 

 أسررباب تاريخّيررة وجيوسياسررّية والترري ورثتهررا إدارة ترامررب عررن إدارة أوبامررا ضررمن حصرريلة مررن النجاحررات 
النسرربّية وارخفاقررات الترري ال يمكررن حجبهررا. ولكررّن هررذا الميررراث ال يحرروم دون سررعي اردارة الجديرردة إلررى 

ة لمكافحرررة اررهررراب وتفعيلهرررا. وهرررو مرررا كشرررفتم حملرررة ترامرررب الرئاسرررّية سرررنة صرررياغة اسرررتراتيجيتها الخاصررر
التي كانت فيها  محاربرة التطرّرف ارسرالمّي  إحردت القمرايا الكبررت عنرد . وهرو مرا كشرفتم كرذلة  2116

 .1مسوّدة االستراتيجية اسمريكّية الجديدة لمكافحة اررهاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Jonathan Landy and Warren Strobel, Exclusive: Trump counterterrorism strategy urges allies to do more, May 5, 2017, 
in: www.reuters.com/article/us-usa-extremism/exclusive-trump-counterterrorism-strategy-urges-allies-to-do-more-
idUSKBN1. 
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 مقدمة:
امتررازت السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة  ازدواجيررة المعررايير والسررير بتراتبيررة وخطررًا ثابتررة رغررم أزواجيتهررا،    

المصالح القومية العليا سمريكا فوق ك  اعتبرار، وبحكرم  ا عهرا اسحرادي القطبري فهري تتمتر  فأنها تم  
 عالقات دولية و يدة م  أغلب دوم العالم، تمتد من أوروبا إلى اسمريكيتين إلى أسيا وافريقيا، يحكم هذا 

أمريكي  حكم تأثيرها  النوع من العالقات  ا   هيمني غالب المسحة اسمريكية، تعميمي أنموذش رأسمالي
على صن  القرار العالمي الناجم نتيجة لعوام  داخليرة وأخررت خارجيرة، وسن البعرد الرديني جرزء حراكم فري 
السياسرررة الخارجيرررة اليرررروم وفاعررر  نشررررط مرجعيترررما اسصرررولية المسرررريحية الصرررهيونية وال ينفررررة عرررن عقيرررردة 

رردد الترري  ررارك وجودهررا  ليررو شررتراول  وأسررس ل هررا  مررارتن لرروثر  فرري ثررورة ارصررالح الررديني المحررافظين الجا
)البروتستانتي( وبناء جسور عقائدية بين المسيحية والصهيونية تشك  على أثرها قيام دولة إسرائي  داخ  
المحيط العربي لتأكيد نبوءة دينية ودهور اليمين المتطرف في أمريكا والكيان الصهيوني والعالم، من هنا 

يرة مكانرة مهمرة وكثيررًا مرا يستحمرر الساسرة أسرم الررب فري خطا راتهم، رغرم أن للدين في السياسة اسمريك
، وهرذا يعنري 1أي إشارة إلى دين معين كأن يتحدث مرشح الرئاسة  اسم المسريح علرى أنرم تعصرب  رائفي

إن السياسة اسمريكية اليوم يحكمها إ ار ديني ماحض، تفّردت في إدارتِم اسصرولية الدينيرة البروتسرتانتية 
 مزجت بين الدين والسياسة، والدولة والمجتم   شك  عام.ف

التي تمحورت لدينا على النحو التالي: أذ نعتقد  رأن هنراك إشركالية  إشكاليتنا البحثيةومن هنا دهرت    
بين صعود اسصولية الدينية البروتستانتية في الواليات المتحدة وبين تصاعد العنف في العالم ارسالمي، 

ط أثرررت علررى مسررتقب  العالقررات الدوليررة بررين الواليررات المتحرردة والعررالم ارسررالمي فرري ماجملررما وبالتررالي فقرر
 .2111/سبتمبر/11وتّردي صور العالقة بينهما، تجلت الصورة  شك  جلي خصوصًا  عد أحداث 

جرم هنرا فهرو: مرا هرو الباعرد أو ار رار الرديني الحراكم للسياسرة اسمريكيرة، ومرا هرو ح أما ساؤال البحاث   
 تأثير ا على العالم ارسالمي؟ 

مررن هنررا نتقرردم بهررذ  الدراسررة ونحررن نحرراوم التركيررز علررى عرردة محرراور جوهريررة أهمهررا: ابرررز المفرراهيم     
الدينية الما طة ر ار السياسة االمريكية مث : )البروتستانتية، المسيحية الصهيونية(، ثم دور الدين في 

وترررأثير ا فررري صرررن  القررررار االمريكررري، وأثرررر اسصرررولية المسررريحية  السياسرررة االمريكيرررة، والررردور الصرررهيوني
الصهيونية في تحديد مسار العالقة بين الواليات المتحدة والعالم ارسالمي، ومسرتقب  العالقرات الخارجيرة 

 بين أمريكا والعالم ارسالمي.
علميرة فري البحرى  فهذ  الدراسة ستعتمد على دراسات سرا قة فري هرذا المجرام، وسرتعوم علرى منهجيرة    

 العلمي، ستعتمد على منهم تحلي  المممون، والنقد التحلي  الوصفي. 
 محاور البحث: 

                                                           
 .6(، ،1336، )الريا : نمو للنشر، 1ترجمة: عبد اللطيف موسى أبو البص ،   الدين في السياسة األمريكية: تاريخ موجز،فرانة المبرت،  1
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 حاور وخاتمة، على النحو التالي:قسمت الدراسة إلى مقدمة وخمسة م 
، وسرتناوم أبررز المفراهيم الدينيرة المحور االول: اإلطار المفاهيمي للسياسة الخارجية األمريكياة -

دد(. للسياسة الخا  رجية مث : )البروتستانتية، اسصولية، المسيحية الصهيونية، المحافظين الجا
 المحور الثاني: دور الدين في السياسة االمريكية. -
 اللوبي الصهيوني في صنع القرار االمريكي. الثالث: تأثيرالمحور  -
 الصهيونية. المحور الرابع: عالقة بين امريكا بالعالم اإلسالمي في ظل األصولية المسيحية -
 المحور الخامس: مستقبل العالقات الخارجية بين أمريكا والعالم اإلسالمي _الخاتمة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل



 158صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

ثمررة ثوابررت حررددتها رهانررات واقرر  الحيرراة اسمريكيررة مررذ اكتشررافها حتررى اللحظررة لدرجررة  اتررت تسررمى فرري    
يررا، حيررى هنرراك محررددان أساسرريان يشرركالن المعلررم القررامول السياسرري  المصررالح الو نيررة أو القوميررة العل

اسساسي للمجتم  اسمريكي اسوم مجتم  مهاجرين، والثاني: أنما مجتم  متنوع مجتم  المهاجرين يعريش 
حالة غمو  للهوية بين هوية البلد اسم والبلد المهجر، والمجتم  المتنوع يعيش حالة قلق الهويرة وفقردان 

اتفاقررًا كاسررحًا علررى مسررائ  مهمررة أبرزهررا  2ا حيررى اتفقررت شررعوب أمريكررا قا بررة، رغررم ذ1القواسررم المشررتركة
فيما مث  هذ  المهرام السياسرة اسمريكيرة ونرادت بهرا، حيرى شركلت السياسرة  3قيمة الدين في الحياة الفردية

يردور الخارجية للواليات المتحدة اسمريكية عنوان الواجهة لها والمحردد الرذي مرن خاللرم فهرم أو تفسرير مرا 
داخ  محريط الواليرات المتحردة، سن السياسرة الخارجيرة هري الخطراب الرسرمي المعلرن للدولرة، حترى مقولرة 

فاسررر سكثررر مررن  ريقررة لكنررم مثرر   4الررنص المسرريحي اسساسرري: )اعررط مررا لقيصررر لقيصررر ومررا للررم للررم(
دلترررا مختلفترررين فررري  منطقترررين مميرررزتين فررري المجتمررر  إحرررداهما معنيرررة  السياسرررة والثانيرررة  الررردين والعبرررادة،

، كانرررت مسرررار الواليرررات المتحررردة أنهرررا هيمنرررت الشرررق ارمبرا ررروري علرررى الكهنررروتي، وتسرررخير ا 5عالقتهمرررا
 لصالح سياساتها الداخلية والخارجية.

إذ امتازت السياسة الخارجية االمريكيرة  فاعليتهرا وتأثيرهرا فري السراحة العالميرة ويمتراز مفكروهرا  رالخبرة   
ء وتشكي  المستقب  العالمي، إضافة للقدرة اربداعية في المأسسة والتنظيم التري تتميرز بهرا والحنكة في بنا

فيما يمفي الطا   السياسي الديني على القومية  6المؤسسات المعنية  السياسة الخارجية للواليات المتحدة
تروراة المحرافظين وضر  مشرروع لقررن أميركري جديرد وهرو  1112اسمريكية شك  رسالة تبشيرية فمذ العرام 

الجررردد الرررذين وصرررلوا للحكرررم مررر  جرررورش برررول مبررردأ أساسررري للقررررن الحرررادي والعشررررين تمثررر   رررأن القيرررادة 
فيمرررا  7اسمريكيرررة مفيررردة للعرررالم وأنهرررا الوحيررردة القرررادرة علرررى توصررريف الخيرررر والشرررر، العرررادم وغيرررر العرررادم

القتصاد في العيش ونكران الذات إلى خمعت الواليات المتحدة لتفيير في القيم حّولها من التركيز على ا
التري جراءت مدافعرة لهرا هرا قريمهم  8التركيز على المتعة الدورية وارنفاق ارلزامري وإرضراء النزعرة الفرديرة

 الدينية. 

                                                           
 .8(، ،2118 ، )بيرت: الدار العربية للعلوم ناشرن،1المحافظية الجديدة والواقعية،   السياسة الخارجية االمريكية بين مدرستينهادي قبيسي،  1
ا والية أالسكا أيمًا، في الركن الفربي وجزر هاواي في المحيط الهادي تمتد الواليات المتحدة من المحيط اال لسي شرقًا إلى المحيط الهادي غربًا وتمم أراضيه 2

 ند كما يعتقد ....سنة من أسيا وليس من اله 21111كان سكانها االوائ  ينتمون إلى شعوب يعتقد أنها رحلت إلى أمريكا قب  
 .21(، ،2112، )دمشق: تموز، 1_ للمزيد راج : تقديم ومداخالت: فالح أمين الرهيمي، أمركة العالم وليس عولمتِم،  

 . 22(، ،2112، )الريا : العبيكان، 1، ترجمة: محمد محمود التوبة،  قيمنا المعرضة للخطر أزمة أمريكا االخالقيةجيمي كارتر،  3
 .22_21نص م تهى:  4
(، 2112(، 3133، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، )1، ترجمة: أشرف محمد كيالني،  القوة واإليمان: الدين والسياسة في الشرق األوسطبرنارد لويس،  5

،63. 
 .12هادي قبيسي، مرج  سابق،، ، 6
، )الدوحة: مركز العربي لأل حاث ودراسة 1ة: جمام شحّيد، سعد المولى،  ، ترجمة: نبي  عجان، مراجعصنع العدو أو كيف تقتل بضمير مرتاحبيار كونيسا،  7

 .111(، ،2115السياسات، 
 .51ريتشارد ايتش. روبنز، المشاك  العالمية وثقافة الرأسمالية، ، 8
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 المحور األول: اإلطار المفاهيمي للسياسة الخارجية األمريكية
لتشعب هذا المفهوم وتنوعم وترأثير ا الجروهري  للدين دور هام في السياسة الخارجية اسمريكية ونظراً       

سمريكيررة فرري تلررة السياسررة سررنحاوم هنررا تنرراوم  عمررم المفرراهيم الدينيررة ذات الصررلة  السياسررة الخارجيررة ا
 كل ار مفاهيمي، ومنها:

 _ البروتستانتية:
وبية؛ كنتاش لهيمنة نشأت البروتستانتية نشأة إصالحية وتفيير لواق  التقهقر الذي عاشتما القارة اسور      

 بقرة رجرام الدينيرة وتمرادي الكاثوليكيرة وتطاولهرا علرى القيمرة ارلهيرة _ مرن وجهرة نظرر البروتسررتانتية _ 
من خرالم تّوديفهرا وخرداع ارنسران مرن خرالم جعلرما أداة  يعرة خران  وترا   للكنيسرة ورجالهرا، ال يسرتطي  

الكاثوليكيرررة، أي أن حركرررة ارصرررالح الرررديني  أن ياقررررر حريترررما بررردون وسرررا ة ومشرررور  مرررن  ررراقم الكنيسرررة
البروتستانتي قامت  اسسال؛ كثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية في روما وسلطة البا ا ورجرام الرذين اكتسربوا 

وترررّوديفهم المقررردل فررري شرررف  المررردنس؛ كمشرررروع مارا حرررة أي أن  1سرررلطة دينيرررة مرررن وراء سرررلطتهم الدينيرررة
ي الهر قررة والخرافررات كمررا ياعتقررد مثرر  بيرر  صرركوك الففررران وتأثيرهررا دهررور البروتسررتانتية نرراجم عررن تنررام

السررلبي علررى واقرر  المجتمعررات الفربيررة، واختصررار الرردين فرري مؤسسررة )الكنيسررة(  مررا  هرري مؤسسررة ترردير 
وتحّوم العباد فيها إلى أشبم بر  مودفين ماعينين  يتقاضون رواتب ومناف  ونثريات  2شؤون النعمة ارلهية 

وبالتررررالي فقررررد سرررربهب ارصررررالح  3ي أدانتررررم البروتسررررتانتية علررررى يررررد زعيمهررررا اسوم مررررارتن لرررروثراسمررررر الررررذ
البروتستانتي انقسامًا حادًا في المسيحية في أوروبا  شك  عام حيى غلب على دوم أوروبا الفربيرة  را   

يكرررا حليفررة حرررظ فكانررت أمر  4المررذهب الكرراثوليكي، بينمرررا تحولررت أغلرررب الرردوم الشرررمالية إلررى البروتسرررتانتية
البروتسررتانتية  حكررم المنطررق الجفرافرري، واسررتمر الحررام مررارًا  منعطفررات تاريخيررة أزاحررت البروتسررتانتية عررن 
وجهها الحقيقي وخبرهرا المنشرود خصوصرًا الكنيسرة البروتسرتانتية اسمريكيرة والردور اليهرودي )الصرهيوني( 

 في تّوديفاتها السياسية.

 

 

 _ األصولية    

                                                           
 .361(، ،2112، )القاهرة: مكتبة اسنجلو أمريكية، 2  الفكر السياسي من افالطون إلى محمد عبدة،د. حورية توفيق مجاهد،  1 
(، 1113، ترجمة: د. محمد علي مقلد، مراجعة: جورش أبي صالح، )بيروت: مركز االنماء القومي، األخالق البروتستانتية والروح الرأسماليةماكس فيبر،  2 

،181. 
 (.1536_1383راهب وقس ألماني عال ) 3 
(، 2116، )القاهرة: الشروق الدولية، 1، ترجمة: رانية خالف،  ثيره على العالم اإلسالميصعود البروتستانتية اإليفانجيلية في أمريكا وتأد. محمد عارف،  4 

،55. 
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 1للفررة مرررأخوذة مررن الفعرر   أصررر   الشرريء يوصررلم أي عرراد  رررم إلررى االصرروم والثوابرررتاالصررولية فرري ا
واسال مذهب اسصولية هو الفهرم البروتسرتانتي للعقيردة المسريحية وبالرذات فري امريكرا ومرؤدا  إن الكتراب 

وكلمة  اصرولي  تعنري مرن الجراري فري مصرطلحات العلروم الشررعية: أصروم  2المقدل معصوم من الخطأ
وهري غيرر  4، وهي حركة راديكالية بردأت كحركرة إصرالحية3يقام اسص : ويقصد  م علم التوحيدو  ،الدين

مقتصرررة علررى المسرريحية دون اليهوديررة أو ارسررالم، فكرر  اسديرران تلتقرري  اسصرروليات، واسصرروليات واحرردة 
 لدت جميعها. 

بينمرررا يعرفهرررا قرررامول  ببروتسرررتانيتها،فيمرررا تعررررف اسصرررولية فررري قرررامول المرررورد علرررى انهرررا  العصرررمة    
أذن  اسصرروليون هررم  5أكسررفورد علررى إنهررا  حركررة أرثوذوكسررية تقليديررة تقرروم علررى مفهرروم ممرراد لليبراليررة 

البروتسرررتانت اسمريكيرررون اسررررتاِخدم للداللرررة علررررى  عرررض الكنررررائس البروتسرررتانتية اسمريكيررررة وتمييزهرررا عررررن 
فهي  ارثوذوكسية،ة تاشير الى انها بروتستانتية أو ، وسواء أكانت اسصولي6الكنائس البروتستانتية السائدة 

 في النهاية حركة كنسية ) ابوية( مسيحية الهوتية غربية  ك  المقاييس لكن لم تعد حكرًا عليها.

 _ المسيحية الصهيونية: 

 هي جماعة من المسيحيين المنحدرين غالبًا من الكنائس البروتستانتية اسصولية والتري ترؤمن  رأن قيرام    
كرران ضرررورة حتميررة سنهررا تررتمم لنبرروءات الكترراب المقرردل  عهديررم القررديم والجديررد  1138دولررة إسرررائي  عررام 

وتشك  المقدمة لمجيء المسيح الثاني إلى اسر  كملة  منتصر، فيما يعتقد الصهاينة المسريحيون أن مرن 
ويعارضرون أي نقررد أو واجربهم الردفاع عررن الشرعب اليهررودي  شرك  عررام وعرن الدولرة العبريررة  شرك  خررا،، 

معارضة رسرائي  خاصة في الواليات المتحدة اسمريكيرة حيرى يشركلون جرزءًا مرن اللروبي المؤيرد رسررائي ، 
أذن الصررهيونية المسرريحية هرري أيررديولوجيا دينيررة  رؤيويررة  سياسررية حديثررة العهررد نسرربيًا، لكررن جررذورها تتصرر  

(. واسلفية هري معتقرد Millenarianismبتيار اسلفية )بتيار ديني يعود الى القرن اسوم للمسيحية ويسمى 
دينررري نشرررأ فررري أوسرررا  المسررريحيين الرررذين هرررم مرررن أصررر  يهررررودي، وهرررو يعرررود الرررى اسرررتمرارهم فررري االعتقررراد 

، وهو أن المسيح سريعود 6-21/3 -والى تأويلهم اللفظي لما ورد في سفر رؤيا يوحنا  7 المشيحية الزمنية
موا  اسلفية.الى هذا العالم محا ًا  ا  لقديسين ليملة في اسر  ألف سنة ولذلة سا

                                                           
 .21، )بيروت: منشورات محمد علي بيمون دار الكتب العلمية، (، ،األصولية االسالمية واألصوليات الدينية األخرى تقديم: محمد احمد دياب،  1
(، 2111، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1،  ي لألصولية اإلسالمية من خالل واقعها المعاشتهافت األصولية: نقد فكر شاكر النابلسي،  2

،83. 
 .83المرج  نفسم، ، 3
 .65، ،(2111، )الدار البيماء: المركز الثقافي العربي، 1، إعداد: د. أحمد يوسف،  مستقبل اإلسالم السياسي: وجهات نظر أمريكيةمجموعة مؤلفين،  4
5 Oxford: Claredon Press. 1955), p.818.The Shorter Oxford English Dictionary ( 
 .21، مرج  سابق، ،القوة واإليمان: الدين والسياسة في الشرق األوسطبرنارد لويس،  6
 المشيحية كلمة من أص  عبري. 7
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 _ المحافظين الُجدد 

ترررتبط نشررأة المحررافظون الجرردد _ أو الشتراوسرريون _  أفكررار  ليررو شررتراول  وهررو مفكررر يهررودي ألمرراني     
 وعمرر  أسررتاذًا للعلرروم السياسررية  جامعررة شرريكاغو اسمريكيررة ومررن 1138هرراجر إلررى الواليررات المتحرردة عررام 

رررررف بررررر  الليبراليررررة الستراوسررررية  هنرررراك برررردأت رحلررررة أفكررررار شررررتراول السياسررررية واالجتماعيررررة تتبلررررور فيمررررا عا
Straussian Liberalism وهررري نفرررس اسفكرررار التررري اعتبررررت  مثا رررة الجرررذور أو المنطلقرررات الفكريرررة  

شررينات حروالي سرنة للمحافظين الجدد، أوم مررة أ سرتخدم فيهرا مسرمى  المحرافظين الجردد  كران فري بدايرة الع
، أستخدم لنقد الليبراليين الذين انتقلوا إلى اليمين أوم من تبنرى هرذا المسرمى كران  ايررفين كريسرتوم  1121

وهرررم مرررا زالررروا عرررراب المحرررافظين الجررردد وهرررو والرررد بيررر  كريسرررتوم مؤسرررس مشرررروع القررررن اسمريكررري الجديرررد، 
 . 1ية والصهيونيةيسعون إلى صياغة العالم وفقًا لمصالح السياسة اسمريك

 المحور الثاني: الدين في السياسة األمريكية 
ردد أو مرا أ لرق علريهم      مث  الردين أساسرًا أاقريم عليرم العرالم الجديرد )أمريكرا( حيرى حمر  المهراجرين الجا

حترررى  رررات يررردين أغلبيرررة  2معهرررم العقيررردة البروتسرررتانتية )الكالفينيرررة  اسسرررال( 1621 البيوريترررانيين  عرررام 
اسمريكي بهذا المذهب )البروتستانتي( الذي تأثر كثيرًا  اليهودية  حيى عم  مرارتن لروثر مؤسرس  الشعب

المررذهب البروتسررتانتي علررى تهويررد المسرريحية عنرردما أصررر علررى اعتمرراد الترروراة العبرانيررة بررداًل مررن كترراب 
دًا فرري مسرار وصررناعة ، لدرجرة  ررات يرتحكم البعررد الرديني، وبالررذات البعرد الصررهيوني تحدير3 العهرد الجديررد  

فيما يالخرص هنرري كيسرنجر اسهرداف الرئيسرة للسياسرة اسمريكيرة فري الشررق اسوسرط  4السياسة اسمريكية
وهرري ضرررورة إ قرراء االسررتقرار الررذي يحفررظ المصررالح الكبرررت، والتعامرر  مرر  سررائر اس ررراف  طريقررة  تحفررظ 

وهرذا اختصرار  5ممرات االستراتيجية والحردودتلة المصالح التي حوم أربعة أمور: النفط، أمن إسرائي ، ال
دد في سياسة أمريكا الخارجية ودأب المسيحية الصهيونية  شك  وثيرق الصرلة  لجوهر فكرة المحافظين الجا

  محافظيها.
ترّزمتين الردينين، الرذين ودفروا العامر  الرديني فري تحقيرق       فيما تمث  هذا البعد في هيمنرة  بقرة مرن الما

ية والدنيويررة، ولررم يقتصررر تصرراعد نفرروذ المتطرررفين الرردينيين فرري الواليررات المتحرردة علررى المصررالح السياسرر
قمررايا المتجمرر  اسمريكرري الررداخلي إنمررا تعرردا  إلررى السياسررة الخارجيررة وإعررادة تشرركي  خار ررة العررالم وفررق 

دد؛ كمشررعين و 6معتقداتهم عراملين لهرا ، أي عبر تبني فكرة اسصولية البروتستانتية و بقة المحافظين الجا

                                                           
 .21(، ،2111، )بيرت: الفارابي للنشر، 1، تحقيق: يوسف مرتمى،  وشأميركا االمبراطورية المضطربة، هل يصلح أوباما ما أفسده بمحسن دلوم،  1
 .5(، ،2115، )القاهرة: الشروق، 1،  رسالة في األصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية األمريكية: قانون الحرية الدينية كنموذجسمير مرقس،  2
 .263، ،(2118ار الجمهورية للصحافة، ، )القاهرة: كتاب دالدين والحرب في زمن بوشمؤمن الهبهاء،  3
 .62_61محسن دلوم، مرج  سابق، ، 4
 .33(، ،2115، )بيروت: دار الكتاب العربي، الصراع على اإلسالم: األصولية واإلصالح والسياسات الدوليةد. رضوان السيد،  5
 .22نقاًل عن: مؤمن الهبهاء، مرج  سابق، ، 6 
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فاعتمرردت  1معنررى داللرري  خصررو، صررنف معررين مررن البروتسررتانت المقرراتلين  مررا تحملررما اسصررولية مررن
اسصررولية البروتسررتانتية ثمررة مسررتويات فرري توجههررا السياسرري مثرر  تبنرري موقررف دفرراعي لحمايررة مصررالحها 

يكيررة، وتمثيرر  هررذا وأفكارهررا اسساسررية، ثررم تبنرري موقررف هجررومي رحررداث تجرردد الهرروتي لررنمط الحيرراة اسمر 
الموقف الهجومي  شرن  حررب صرليبية   رعرادة فرر  مرا أسرمتما  اسخالقيرة الكتابيرة  )الكتراب المقردل(، 

وغالبرًا مرا ترم تجريرب هرذ  اسهررداف  2ثرم بلرورة تلرة المواقرف فري بررامم اسحرزاب السياسرية اسمريكيرة عامرة
م النرررروعي الررررذي  اركتررررما اسصررررولية الدينيررررة فكرررران لهررررذا الصررررعود والتحررررو  3واسفكررررار فرررري العررررالم ارسررررالمي

)البروتسررتانتية( فرري أمريكررا والعررالم عالقررة  رديررة مرر  تزايررد العنررف والكراهيررة واسصررولية ذاتهررا فرري العررالم 
أجم ، لوحظ ذلة في اسصوليات اليهودية وارسالمية، لربما كان مرج  ذلة نا   من اعتقاد واحد وسائد 

وثابتة فما ياصيب اسصولية المسريحية يحردث مثلرم فري اسصروليات اسخررت  إن اسصوليات الدينية واحدة
هرررذا مرررن جانرررب، ثرررم أن تعلرررن الواليرررات المتحررردة تبنيهرررا اسصرررولية المسررريحية  كررر  تفاصرررلها وتمنررر  علرررى 

 المسلمين من جانب أخر، أعاد صورة العنف في عالقة أمريكا  المسلمين عامة.
رررردد ومررررن خررررالم توديفررررات البعررررد الرررردي      ني للمسرررريحية، خصوصررررًا  عررررد صررررعود  بقررررة المحررررافظين الجا

)المسررريحية الصرررهيونية( التررري اعتبررررت فيرررم الواليرررات المتحررردة أن مصرررير ارنسرررانية وحيويرررة المجتمعررررات 
وأمنررت المسرريحية الصررهيونية، قبرر   4البشرررية كلهررا ال قيمررة لهررا  المررا أن ذلررة يمهررد لعررودة السرريد المسرريح

ورة عرودة الشرعب اليهرودي إلرى أرضرم الموعرودة فلسرطين وإقامرة كيران يهرودي تأسيس دولة إسرائي ،  مر 
وبالتالي فهو نظام سياسي يتجاوز أسس العدم كونما يطمرح للتحرّوم سصرولية  5فيها للعودة الثانية للمسيح

، متمثلررة  اسصررولية المسرريحية الصررهيونية 6تلموديررة عنصرررية أضررحت تشررك  خطرررًا علررى القرريم االنسررانية
سررراعدت علرررى تعمررريم أنمرررروذش أصررروليات مؤسرررلمة كاسصرررولية السررررلفية الجهاديرررة؛ كررررد فعررر  علررررى التررري 

البروتستانتية المتشددة، التي بدورها عممتا الفوضى واالضطراب وإرعاب العالم وإدخالرم فري دوامرة صرراع 
 ديني محض.

الرديني إال مرن خرالم إذ يحظى اسصوليون المسيحيون بنفوذ سياسي كبير وال سربي  لمواجهرة اليمرين     
إذ أصربحت  7فهم أهدافهم السياسية وادارك اسساليب المتنوعة التي يقومرون بتوديفهرا لبلرول هرذ  اسهرداف

رردد هررم عصررب ومحررور  رراقم اردارة اسمريكيررة وفكرررهم هررو دليرر  السياسررية الخارجيررة   بقررة المحررافظين الجا
وجررم الدقررة، فخلررت لهررم تلررة السرراحة السياسررية  حيررام العررالم، والشرررق اسوسررط تحديرردًا وارسررالم منررم علررى

                                                           
 .15(، ،2113، )القاهرة: الشروق الدولية للنشر، 3، ترجمة: نشأت جعفر،  صولية البروتستانتية وااليفانجلكيةكيف نفهم األجورش م. مارسدن،  1 
 .15سمير مرقس، مرج  سابق، ، 2
  حكم منطقين اسوم وجود الكيان الصهيوني في أر  العرب المحتلة )فلسطين(، والثروات التي تتمت  بها هذ  المنطقة. 3
 .61محسن دلوم، ، 4
 .263مؤمن الهباء، ، 5
 .62محسن دلوم، مرج  سابق، ، 6
، )القاهرة: سلسة المشروع 1، تحرير: كيمبرلي بالكر، ترجمة: هبة رؤوف، تامر عد الوهاب،  أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكا)مجموعة مؤلفين(،  7

 .281(، ،2115 ، 163القومي للترجمة  
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وهرذ  الف رة تجتمر  حروم ثرالث أهرداف: اسوم 1)الخارجية اسمريكية( وأصربحوا برؤرة اهتمرام وسرائ  ارعرالم
أيمرررانهم  االعتقررراد الرررديني الراسررر  عبرررر محررروري الخيرررر والشرررر لهرررم اسوم ومناهمررريهم المحرررور الشرررروري 

لقرروة العسرركرية هرري المحرردد الجرروهري بررين الرردوم والرغبررة أو التلررويح كمناهمررين لعررالم مرراك، والثرراني أن ا
 استخدامها، والثالى: التركيز اسساسي علرى الشررق اسوسرط وارسرالم  اعتبارهمرا يمرثالن التهديرد الررئيس 

إذ يجرب علرى الواليرات المتحردة يجرب أن تتبروأ مكانرة متفرّردة  2للمصالح اسمريكيرة وعرالم مراك فري الخرارش
صررورة تفّوقهررا فرري السياسررة الدوليررة العالميررة وتحقيررق ذلررة يقتمرري قمرر  ومواجهررة القرروت المناهمررة تعكررس 

وهرذا مرا يافسرر  3للسياسات اسمريكيرة فري العرالم واعتمراد مبردأ القروة المفر رة لكربح الميروم العدائيرة سمريكرا
 هول الواليات المتحدة  الحروب البشرية والدمار وإرعاب العالم.

خاضررررتها االدارات اسمريكيررررة  حررررروب،لهيمنررررة االمريكيررررة شررررهد العررررالم حتررررى اللحظررررة أربرررر  ففرررري درررر  ا   
 الثالثااةو واليا رران،ضررد ألمانيررا  الثانيااةو العثمانيررة،هرري ضررد ألمانيررا والدولررة  األولااى العررالم،المتعاقبررة ضررد 

 4ارسررالمالقائمررة حتررى اللحظررة هرري ضررد  الرابعااةو البرراردة(،ضررد االتحرراد السرروفيتي ) مررا يعرررف الحرررب 
دد والصهيونية المسيحية سعتبارات دينية محمة.  واسخيرة قامت بدعوات المحافظين الجا

وبالتررالي اسررتخدم القررادة اسمررريكيين رمرروزًا خطابيررة مررن  العهررد القررديم  الررذي يرردور حرروم ترراري  اليهررود     
 الرؤيرا  وسرفر  النبروءة  كمرا اسرتخدم جرورش برول اسبرن تعبيررات مرن سرفر  5لتبرير ك  الجرائم الصرهيونية

/سرربتمبر/ 11علررى الطريقررة التوراتيررة الترري اعتبررر انهررا تالئررم أمريكررا وتحرردث مرر  اسمررريكيين  عررد أحررداث 
وقراد أمريكرا للحررب ضرد اففانسرتان  6عن حملة صرليبية ضرد قروت الشرر، والمناهمرين لعرالم مراك 2111

جوهر التحالف بين اليمين المتطرف في أمريكا م   وهذا 7والعراق مدعيًا إنها إشارة إلهية تدعو  للقيام بها
فقِم للمعتقدات الدينية أن تلعب دورًا  دد وهو تحالف يربط بين السياسي والديني يسمح وا ف ة المحافظين الجا
جوهريررًا فرري الحيرراة السياسررية، ودأب أعمرراء اليمررين المتطرررف إلررى جعرر  الواليررات المتحرردة اسريكيررة أمررة 

علررى غيررر  8لهررم، أي إضررفاء الطررا   المسرريحي )البروتسررتانتي( المحررض علررى الدولررة مسرريحية هرردفًا رئيسرراً 
لكن لم تكن البروتستانتية سوت واحدة فقط من بين عدد من العوامر  نزعة مدنية أو سياق علماني حاكم، 

 المرررؤثرة فررري تكررروين الثقافرررة اسمريكيرررة، إذ اسرررتمد اسمريكيرررون مرررن مجمررروعتين قرررويين مرررن الفكرررر العلمررراني
دون ارخرررالم  9رعرررالن اسرررتقاللهم وصرررياغة دسرررتورهم الجديرررد وهمرررا الليبراليرررة والنزعرررة ارنسرررانية المدنيرررة

                                                           
، تحرير: أرون سلزر، ترجمة: فاض  جتكر، المحافظون الجدد، وكيف أصبحت؟ ، في: مجموعة مؤلفين، الجديدة ماذا كانت قناعة المحافظةإرفنا كرستوم،   1
 .63(، ،2113، )الريا ، العبيكان للنشر، 1 
 .28محسن دلوم، ، 2
3 , (Chicago: University of Checago,1995), p.p65_70.Liberalism Ancient ModernLeo Strauss,  
 .2(، ،2115، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1  حرب البترول الصليبية والقرن األمريكي الجديد،عبد الحي يحيى زلوم،  4
 .23مؤمن الهبهاء، مرج  سابق، ، 5
 تعبير بنجامين  اربر أشهر المفكرين اسمريكيين الذين ينتمون للتيار اسمريكي العقالني والتنويري. 6
 .23من الهبهاء، مرج  سابق،  ،مؤ  7
 .281، مرج  سابق، ،أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكا 8
 .11فرانة المبرت، مرج  سابق، ، 9
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 العامررررر  الرررررديني ، اسمرررررر الرررررذي وضررررر  السياسرررررة اسمريكيرررررة فررررري جرررررّدم علمررررراني _ دينررررري، فالمسررررريحيون 
لررة، فيقرروم الصررهيونيون يقرراتلون مررن أجرر  رد ارلحرراد والمرراللة، وهررم يخوضررون حرررب ثقافيررة مررن أجرر  ذ

القررس دي. جرريمس كنيررردي أن مهمتنررا هررري رد أمريكررا إلرررى المسرريح مهمررا كررران الررثمن مرررن ربقررة الملحررردين 
، وهو ال شة من أنها 2وتهكم جورش دبليو بول  أن يسوع المسيح فيلسوفما المفم  1والعلمانيين اسخرين

السياسرة الخارجيرة االمريكيرة  سياسة وتوجم خارش عن تعاليم المسيح، فيما كان لهذا التوجم انعكال علرى
/سبتمبر اررهابية لتشك  منعطفًا 11إزاء العالم، والشرق ارسالمي على وجم الخصو،، جاءت أحداث 

خطيرررًا علررى العررالم ارسررالمي وتصرراعد وتيرررة العنررف واررهرراب وسرروء العالقررة بررين الفرررب والشرررق  سرربب 
 توجهات السياسة الخارجية اسمريكية.

أحررداث تفجيررر برجرري التجررارة فكرررة إن العررالم  ررات أكثررر خطرررًا مررن قبرر ، وصررارت فكرررة  فيمررا عررززت    
تفيير اسنظمة السياسرية وإشراعة الديمقرا يرة؛ كرلثنين مرن أهرم أهرداف سياسرة أمريكرا الخارجيرة إزاء العرالم 

الرأسرمالية لرم فالمصالح السياسية والعولمرة  3ارسالمي تبدو أكثر قناعة فلم يعد هناك حديثًا عن اسخالق
تدع هنراك مجرااًل لألخرالق أو احتررام القريم ارنسرانية، وأمثلرة العرراق واففانسرتان خيرر دلير  علرى انحطرا  
اسخرررالق فررري السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة، بررر  يسرررتحي  أن تممررري الديمقرا يرررة إلرررى جانرررب اسسرررلحة 

 مجوقلين على جناح  ائرة  واحدة!
ارجيررة اسمريكيررة حيررام العررالم ارسررالمي محكومررًا  العقيرردة الدينيررة الترري فيمررا سرريظ  مسررار السياسررة الخ   

قاولبت بها تلرة السياسرة وتّموضرعت حولهرا مرن جانرب، والرهانرات المفروضرة مرن أعلرى مرن جانرب  أخرر، 
مما يجع  مصير العالقة بينهما في هذا الشك  عالقة محكومة بوازع ديني أصولي محض، عدائية على 

لجانبين حقًا، يحكمها منطق الجفاء والعدوانية، ما دام هناك تقاربرًا حيويرًا برين البروتسرتانتية أغلبها، ومن ا
واليهودية، واسخيرة هي ارشكام اسكبر  النسبة للعالم ارسالمي  حكرم اسرتفاللها أر   فري قلرب المحريط 

رردد: البروتسررتانت كررانوا متررأثرين  اليهو  ديررة تررأثرًا مركبررًا، الهوتيررًا، العربرري، خصوصررًا مررنهم المهرراجرين الجا
ردد  تاريخيًا، وكتابيًا، وسياسيًا أفرز صيفة تعايش خصوصًا عند التيارات اسصولية ورؤيرة مسرتو نيها الجا

حتمرًا سرتكون النتيجرة صرراع دامري ترتحكم فري مفاصرلة السياسرة الخارجيرة  4للعالم على أنما القدل الجديدة
مررردجم  السرررالح الرررذخيرة الحيرررة إلرررى جانرررب نشرررر الديمقرا يرررة اسمريكيرررة عرررن  ريرررق الجنررردي اسمريكررري ال

اسمرررر الرررذي أدهرررر تفرررّوق الصرررراع فررري لفرررة السياسرررة  5وحقررروق ارنسررران مرررن غوانتانرررامو الرررى أبررري غريرررب
الخارجيرة اسمريكيرة حيرام العررب والمسرلمين لصررالح الكيران الصرهيوني  حكرم التقرارب الروحري والالهرروتي 

                                                           
 .311، مرج  سابق، ،أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكا 1
 .311المرج  نفسم، ، 2
، تحرير: أرون سلزر، ترجمة: فاض  المحافظون الجدد ، في: مجموعة مؤلفين، األمريكية تبقى المحافظة الجديدة أساس السياسة الخارجيةوليم كرستوم،   3

 .123(، ،2113، )الريا ، العبيكان للنشر، 1جتكر،  
 .6سمير مرقس، مرج  سابق، ، 4
 سجن سيء السمعة غربي  فداد، مورست انتهاكات حقوق ارنسان  أ ش  صورها على يد جنود االحتالم اسمريكي. 5
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ة واليهودية الذي فاق أحيانًا كثيرًا عالقة البروتستانت  الكاثولية فيما أبدت هذا والتاريخي بين البروتستانتي
التناقض تجا  الكاثوليكية وتقاربما حيام اليهود عندما بدأت موجرات الهجررة الكثيفرة إلرى أمريكرا مرن اليهرود 

الهرررروتي  والكاثوليرررة، ترسرررخت تلرررة العالقرررة الحميمررررة إلرررى قيرررام و رررن لليهرررود فرررري فلسرررطين عبرررر اعتقررراد
فلررم يمررر هررذا االعتقرراد  سررالم مررن جانررب العرررب والمسررلمين لدرجررة  1بروتسررتانتي  مرررورة البعررى اليهررودي

أصرربح الصررراع العربرري ضررد الكيرران الصررهيوني  مثا ررة صررراع عربرري إسررالمي ضررد السياسررة اسمريكيررة فرري 
السياسررة ارسررالمية،  الشرررق والعررالم أجمرر ، فكرران الرردين فاعرر  ونشررط فرري السياسررة اسمريكيررة، ومثلررما فرري

 والسبب جهود اسصوليات الدينية في زش الدين في حق  السياسة.
 المحور الثالث: تأثير اللوبي الصهيوني في صنع القرار االمريكي.

 ات تأثير اليهود في السياسة الخارجية اسمريكيرة واضرحًا وفري الشررق اسوسرط خصوصرًا لدرجرة رأت     
ن يسرررريطرون علررررى السياسررررة اسمريكيررررة فرررري الشرررررق اسوسررررط علررررى حسرررراب الرررربعض أن اليهررررود اسمريكيررررو 

 2المصرررلحة القوميرررة فرررأ لقوا علرررى اللررروبي ارسررررائيلي أسرررم  أقررروت ترررأثير علرررى السياسرررة اسمريكيرررة اليررروم 
والحقيقررة أن اللرروبي يمتلررة قرردرة التررأثير فرري القمررايا الترري تخرردم إسرررائي  فقررط، وهنررا دخلررت قمررايا العرررب 

جوهر التأثير الصهيوني، فيما ال ياعقر  أن تكرون جماعرة أقليرة مرا ترتحكم فري مصرير دولرة والمسلمين في 
ررر  الحسرررا ات ويفررروق كررر  التصرررورات ، اللررروبي الصرررهيوني  كابررررت إن لرررم يكرررن هنررراك مرررا هرررو أكبرررر مرررن كا
والواليات المتحدة انموذجًا حيًا لدرجة يستحي  تصور صدور قرار أمريكي خصوصًا حيرام الشررق والعرالم 

تحديردًا ، حترى  اترت السياسرة الخارجيرة  3ارسالمي ما لم تكرن البصرمة الصرهيونية حاضررة وبقروة واللروبي
اسمريكيرررة محكومرررة  المقرررام اسوم بترررأثيرات اللررروبي الصرررهيوني ومنظمرررة إيبررراك _ أخطرررر لررروبي ضرررفط _ 

يمنرررة الفربيرررة الناشرررط والفاعررر  الررررئيس فررري توجيرررم تلرررة السياسرررات علرررى نحرررو ماتراترررب ياحقرررق أفمرررلية لله
الرأسررمالية، وال يخرررش عررن دائرررة التعررّولم، وهررذا اللرروبي الصررهيوني هررو قررّوة متعررّددة القررّوت تمررم إسرررائي ، 
جماعرررررات اليهرررررود اسمرررررريكيين، وحلفرررررائهم فررررري الحكومرررررة، ومجموعرررررات ذات اهتمامرررررات خاصرررررة، مواليرررررة 

اسرررات الكيررران الصرررهيوني فررري ، وهرررو مرررا يفعلرررما اللررروبي الصرررهيوني تمامرررًا فررري إيجررراد دعرررم سي4للصرررهيونية
المنطقة العربيرة، قتر ، حررق، هجررة، بنراء مسرتو نات، عصرا ات، أعمرام عنرف، تّوغر  فري القردل، كلهرا 
هموم دعمرت بنراء منظومرة اللروبي الصرهيوني ريجراد الردعم والتمّوير  الفربري فري امريكرا وأوروبرا والعرالم، 

                                                           
 .2سمير مرقس، مرج  سابق، ، 1
السياسة الخارجية األميركية  ، في: تشارلز كيجلي، ويوجين ويتكوف، تأثير جماعات الضغط على السياسة األمريكية في الشرق األوسطميشي   ارد،   2

 . 118(، ،2113(، 635، )القاهرة: المجلس الثقافي اسعلى )1، ترجمة: عبد الوهاب علوب،  ومصادرها الداخلية: رؤى وشواهد
يكي تجلس جماعات لوبي كلمة انكليزي تعني  الرواق  أو الردهة االمامية وتاطلق الكلمة على الردهة الكبرت لمجلس العموم البريطاني، ومجلس الشيوخ اسمر  3

ن  القرار.   المفط في هذ  الردهات لعقد الصفقات والمشاورات والتأثير على صا
 .233(، ،2111، )القاهرة: الشروق للنشر، 2،  اليُد الخفية: دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسريةبد الوهاب المسيري، _ للمزيد راج : د. ع     

، ترجمة: حسان البستاني، السياسة الخارجية األميركية في الشرق األوسط: دور جماعات الضغط والمجموعات ذات االهتمامات الخاصةجانيس ش. تيري،  4 
 .118(، ،2116)بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ، 1 
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إلرى المرتبرة الخامسرة برين أكبرر القروت النوويرة  اضف إلى حجم ذلة البالون المنتف  وصوم دولرة إسررائي 
دولرررة صرررفيرة الحجرررم كبيررررة القررروة  1فررري العرررالم، حيرررى تمتلرررة مرررن الررررؤول النوويرررة مرررا ال تمتلكرررم بريطانيرررا

العسرركرية ال أبررد لهررا أن تؤخررذ بنظررر االعتبررار،  عيررردًا عررن منطررق العدالررة الدوليررة حرروم امررتالك إسررررائي  
صمها )فلسرطين( أو الردوم العربيرة اسخررت كرالعراق، مصرر، سروريا، مرن ترسانة نووية م  من  جارها وخ

امررتالك حجررارة صررماء!، فهرر  هنرراك مررن ياشرركة  ظلررم هي ررة اسمررم المتحرردة، وقرروت االسررتكبار العررالمي، أو 
 اسحرت ما الذي قدمتما هذ  الدولة الفريبة في الجوف ارسالمي والعامق العربي من أعمرام عنرف وجررائم 

وغيرها حيرام شرعب مالرة حقيقري سرضرم ومفراتيح  2ت بها عصا ات منظمة قامت بها الهاغانا دولية قام
ررداف  عررن حقررما الماسررتلب، يقرراوم ذلررة  أسررلحة مجررردة لررّرد اسذت والرردفاع عررن الررنفس  بيوتاتررم المفتصرربة، وما

لمحمرورة دوليرًا، واسر  والعر ، فيما ياعد ذلة عماًل إرهابيًا وياصنف في قائمرة المنظمرات اررهابيرة وا
دون أن يتسرراءم أي أحررد  منررا، مررن هيرر  اسرضررية والمنرراخ الّرحررب لبررروز تلررة المنظمررات، فررتح، حمررال، 

 ، فيماال أحد ياصنف سياسات صهيون كمنظمات أو أعمام إرهابية؟!3الجهاد ارسالمي، القسام

عرن قيرام أعمرام العنرف  أليس الوجود الصهيوني الفاصب والدعم اسمريكي الرال محردود هرو المسرؤوم    
ارسالمي في فلسطين؟!، ه  كان العالم يعرف فلسطين كدولة إرهابيرة قبر  التّرحير  اللروثري أو  عرد عرام 

وعررررد بلفررررور المشررررؤوم؟ يجررررب أن نعترررررف إن سياسررررات الواليررررات المتحرررردة المدعومررررة مررررن اللرررروبي  1116
طريقة  أو  رأخرت، واللروبي الصرهيوني لرم الصهيوني كانت سببًا جوهريًا في قيام أعمام العنف ارسالمي  

يكتف  محاربتنرا داخر  فلسرطين فحسرب، إنمرا أصربح أكثرر فاعليرة ونشرا  فري ممرايقة المهراجرين العررب 
والمسررلمين داخرر  القررارة اسمريكيررة واسوروبيررة، إذ غالبررًا مررا يقرروم اللرروبي الصررهيوني مقررام اللرروبي المعررادي 

موفوبيا، أو الّرهاب ارسالمي ناجم عرن تلفيقرات ودعايرات أشربم وصعود مفهوم ارسال 4للعرب والمسلمين
 المادة ارعالنية وفّرها ارعرالم اسمريكري المعرادي للمسرلمين، لرم يجرد اسدلرة الدامفرة للّرهراب، وإنمرا كران 
مجرد معلومات استخبارية عن عناصر تجسس وليسرت ناجمرة عرن دراسرات  حثيرة أكاديميرة رصرينة، فلرم 

الحرردود فحسررب برر  يررتحكم فرري مفاصرر  الصررراع العربرري _ ارسرررائيلي لدرجررة أنررما نجررح فرري  يقررف عنررد تلررة
إخراش العرب من دائرة ذلة الصراع، وإخراش فلسطين نفسها؛ كقوة واحدة من هذ  الدائرة، وحصرر الصرراع 

، دون أن نتحرردث  الخيبررة المفجعررة عررن صررراع فلسررطيني _ 5بررين منظمررات فلسررطينية والكيرران الصررهيوني
 لسطيني!!ف

                                                           
 .125(، ،2118، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 1، ترجمة:  سام شيحا،  الفوضى التي نظموها الشرق األوسط بعد العراقجوين دايار،  1 
 عصا ة ومنظمة عسكرية إسرائيلية. 2 
 هذا لو اعتبرناها منظمات إرهابية مصنفة!! 3
 .118جانيس تيري، المرج  نفسم، ، 4 
 أي صراع حمساوي _ إسرائيلي، أو صراع فتحاوي _ إسرائيلي. 5
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مررا كرران لهررذ  الهيمنررة والقرروة الفاشررمة أن تسررتأثر  مفاصرر  العررالم لرروال دعررم المسرريحية الصررهيونية وتيررار    
رردد، والمالمررة هنررا تالقررى علررى العرررب والمسررلمين )مسررلمو أوروبررا( )مسررلمو أمريكررا( لفيرراب  المحررافظين الجا

ة فرري أذهررانهم! وهنررا أدعرروهم لتشرركي  دورهررم الّريررادي فرري إقنرراع الفرررب وتحسررين صررورة المسررلمين الماهشررم
 لوبي عربي إسالمي  في أمريكا وأوروبا لتميق الخناق على اللوبي الصهيوني أو على اسق  يداف  عرن 
حقنا المافتصب وتجمي  صورة ارسالم هناك، فالفارق بين المسلمين والصهيونية في الفرب أن الصهاينة 

تيجرررة كانرررت تخرررريم صرررهاينة متعلمرررين متررردينين، ومسرررلمين يبنرررون مررردارل والمسرررلمين يبنرررون مسررراجد، الن
 متخلفين دينيًا!! فال يجب أن نلوم غيرنا على قتلنا!!

بينمرا ياشرراع الحررديى دومرًا فرري العالقررات الدوليررة  رأن المررام ماحرررك السياسررة، فيمرا نعتقررد أن المررام هررو     
لقناعرة فري متا عرة سرير ترأثير اسقليرات المحرك الوحيد في السياسة والعالقات الدولية، وهو ما تجلرت  رم ا

الدينيررة علررى مسررار ومسررتقب  أغلبيررة كاملررة لشررعوب تعتقررد إنهررا مررن العررالم اسوم مررن حيررى النمررو والتعلرريم 
والتكنولوجيررا، كالواليررات المتحرردة اسمريكيررة مررثاًل قررد أسررهم المتطرفررون الرردينيون )أغلرربهم صررهاينة أو يهررود( 

، وقلرررب المعادلرررة 2113والعرررام  2111الرئاسرررية فررري دورترررين العرررام فررري دعرررم جرررورش برررول فررري انتخا رررات 
االنتخابية لصالحم، فيما أثر رئيس الروزراء ارسررائيلي بنيرامين نتنيراهو علرى سرير االنتخا رات ضرد  راراك 
أوباما عن  ريق استعمام أثرياء اليهود في التصويت لميت رومني خصم أوباما في والية فلوريدا خريف 

،  وكر  ذلرة ترم  مباركرة 2ترامب عبر اللروبي الصرهيوني وأثريراء اليهرود فري أمريكرا والعرالم ، وفوز21121
الجهررود الحثيثررة للرروبي الصررهيوني، فالصررهيونية ولرردت علررى فرررال االسررتعمار الفربرري، وال بررد أن ترررد هررذا 

ار رررادة الجميررر  وتحرررافظ علرررى هرررذا المفرررنم الكبيرررر، فهررري ال تتررروانى علرررى التهجيرررر، والترحيررر  القسرررري، و 
الجماعية، المجازر، المحارق، التهديم، توسي  االستيطان في أر  اغتصبتها  القوة والردعم الفربري، فمرا 
تنتظررر مررن موا نيهررا، هرر  يبادلوهررا  اسهررازيم أو الرضررا، المقاومررة هنررا واجررب شرررعي وأخالقرري وإنسرراني، 

م، سرررينتم الحرررام عنرررف ويسرررتحي  أن ياخرررا  مقارعرررة الكيررران الصرررهيوني بررردون تمررررد وعسرررف وعنرررف ود
إسررالمي، لرريس ذنررب العرررب وحرردهم برر  ذنررب الصررهيونية وكرر  مررن دعررم مشررروعها وسرراهم فرري اسررتيطان 
أر  غيررر لهررا لفقتهررا صرريحات الرردين وزجررت بهررا فرري السياسررة، عررن  ريررق تهكمررات اسصرروليات الدينيررة 

 وجوقة من المتزمتين )المسيحية الصهيونية( في أفكارهم ومعتقداتهم.

                                                           
، )ارمارات: مركز للدراسات والبحوث االستراتيجية، 1  السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط في الفترة الرئاسية الثانية لباراك أوباما،جوان كوم،  1 

 . 13(، ،2113(، 162سلسلة محاضرات )
تراع والتي هي  فض النظر من أن يكون دعم مادي في عمليات الدعاية والترويم االنتخابية أو عبر شراء اسصوات من الناخبين، أو عبر تزوير صناديق االق 2 

لمتمركزة في الواليات المتحدة اسمريكية دورًا  ارزًا في اسخرت التي تتم عبر عملية دعم وتمّوي  مامنهم ومنظم، فقد لعب اللوبي الصهيوني والجماعات اليهودية ا
غير المدعوم من اليهود على  عندما أدهرت شبكات التصويت ارلكتروني تفوق وفوز المرشح للرئاسة الخصم 2111تزوير نتيجة انتخا ات الرئاسية للعام 

عب  أصوات والية كاليفورينا المعروفة  حجمها السكاني واالنتخابي أيض، لتفرز فوز خصمم جورش بول المدعوم لوبيًا، وتم الطعن  النتيجة وبعد أيام تم التال
ي الدولة الديمقرا ية المدعوم من المام اليهودي على خصمم، وهذ  عينم  سيطة عن دور اللوبي الصهيوني والمام اليهودي في التأثير على االنتخا ات الرئاسية ف

 اسولى  العالم حسب ادعاءها!!



 168صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

قاب  فقد وفرت النزعة البروتستانتية الشرو  التاريخيرة للمسروغات الدينيرة والكالميرة التري سراعدت وبالم   
علررى تعظرريم سررلطة الدولررة ثررم الكيانررات القوميررة اوخررذة فرري التشررك  وقت ررذ، هاترران القوترران الدولررة والقوميررة 

الكيرران الصررهيوني/أو/ دولررة ، 1)الترري تحولررت ترردريجيًا إلررى قوميررة تسررتند إلررى وحرردة اللفررة والثقافررة العامررة
إسررررائي  جرررزء مرررن هرررذا المررروروث التررراريخي الرررذي وفرترررما البروتسرررتانتية ودعمترررما اللوثريرررة  شرررك  مباشرررر، 
فالصهيونية دولة أو كيان قائم على نزعة قومية دينية ماحّمة وعلى دين  ماحدث )الصرهيونية(، فاليهوديرة 

نية قا مة على مفاص  الدولة والحكرم، دون أن تكرون في إسرائي  دين مامطهد ومنبوذ، والنزعة الصهيو 
الصهيونية حركة سياسية متناقمرة ومتقلبرة تحمر  فري  ياتهرا تناقمرات العلمنرة والثقّر رة، الردين والردنيا، 
وملخص القوم فالصهيونية ضد اليهودية فكيف ال تكون ضد العرب! فيستحي  أن تتجاه  أمريكا المؤثر 

تجاوز  في قرار أمريكي، فحتى خيار الحرب على العراق ما كران أن يرتم لروال الصهيوني واسخر ال يمكن 
مباركة اللوبي الصهيونية ودعمما في ذلة، فاحتالم العراق خطوة صهيونية  حتة، لها أحقاد تاريخية تعود 
 لعصررر نبوخررذ نصررر والسرربي البررابلي اسوم والثرراني لليهررود فرري وادي الرافرردين، وهررذ  عينررم حيررة مررن تررأثير

اللوبي الصهيوني على صن  القرار اسمريكي خصوصًا إزاء العالم ارسرالمي، بتعبيرر أدق فالبروتسرتانتية 
ليسررررت أكثررررر مررررن أداة للعررررب فرررري العمرررر  السياسرررري والعالقررررات االجتماعيررررة والسياسررررية الخارجيررررة، سرررريظ  

ياسرات وصرن  القررار السياسري المتطرفين الدينيين في الواليات المتحدة اسمريكية دورًا  ارزًا في توجيرم الس
ة والمسريحية الصرهيوني 2ودورهم البارز في تشجي  ودعم التوسر  ارسررائيلي فري اسراضري العربيرة المحتلرة

 المفّذي الحيوي لهذا المسار. 

 المحور الرابع: عالقة بين امريكا بالعالم اإلسالمي في ظل األصولية المسيحية الصهيونية 

أو  المسرريحية المتهررّودة  هرري مسرريحية مررن نرروع خررا،، تعتبررر الديانررة اليهوديررة  المسرريحية الصررهيونية     
وأن تكرون ملتزمررًا  3أصراًل لهرا، أي مرجعهرا، وفكرتهرا تقروم لكري تكررون مسريحيًا ال برد أن تكرون يهوديرًا أوالً 

أي أنهرا ارترداد عرن اريمران المسريحي اسصرلي وأن المسريحي يهرودي  4 النامول اليهودي وشررعة موسرى
وهي نفس فكرة مارتن لوثر اسولى التي اعتقد أن المسيح ولد يهوديًا، قب  أن ينقلب على اليهرود  5اسص 

ويارحلهم من أوروبا ويعّري حقيقتهم في كتا م:  اليهود وأكاذيبهم  وجوهر فكرة لوثر هنا هي ترحي  اليهرود 
أكثرررر سرررمًا ومكررررًا مرررن اليهرررودي  عرررن ألمانيرررا وأوروبرررا قا برررة معتقررردًا  ررران لررريس هنررراك  عرررد الشررريطان عررردو

                                                           
 .35(، ،2115، )مركز صناعة الفكر للدراسات واس حاث، 3  والدين والديمقراطية، أرا  جديدة في العلمانيةرفيق عبد السالم،  1 
 .22مؤمن الهبهاء، مرج  سابق، ، 2 
 . 11(، ،2113ي ، ، )دمشق: الدار الو نية الجدية للنشر والتوز 1  المسيحية المتهودة في خدمة الصهيونية العالمية،عيسى اليازجي،  3 
 .حافًظًا للسبت، عاماًل للختان، ممارسًا لكافة الطقول والممارسات اليهودية دائبًا على شريعة اليهود وااللتزام  أ رها وضوا طها كافة 4 
 .11عيسى اليازجي، مّرج  سابق، ، 5 



 161صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 2وان اليهررود رضرعوا سررم الكراهرة للمسرريح مر  اللبنرران مرن اثررداء امهراتهم فررال أمرن مررن إصررالحهم 1المحرض
 وسي   من االتهامات  حقهم. 

فاسصرروليون هررم البروتسررتانت اسمريكيررون، ويرجرر  ترراري  اسصررولية إلررى السررنوات اسولررى مررن القرررن     
ختلفررت الكنررائس البروتسررتانتية اسمريكيررة عررن غيرهررا مررن الكنررائس البروتسرررتانتية العشرررين صرردر عنرردما ا

السائدة، وتمحور اختالفهم في نقطتين هما: اسولرى: رفمرهم الالهروت الليبرالري، والثانيرة: إصررارهم علرى 
نهرا ، فيمرا بردت البروتسرتانتية هنرا  كو 3ألوهية الكتراب المقردل وِعصرمتم الحرفيرة فري ترجمرة الملرة جريمس

راعيرررة اليهوديرررة، والررررا ط الحيررروي برررين المسررريحية والصرررهيونية وهرررذا التصرررور يجرررب أن يررردف  ثمنرررما العررررب 
والمسررلمين الحقررًا، حيررى سررعت اردارة اسمريكيررة إلررى إعررادة صررياغة العررالم والشرررق اسوسررط تحديرردًا  مررا 

الفايرة  4ة ودعرم حقروق ارنسرانيتوافق م  الفكر اسمريكي في ادعاءات ماّوهمة؛ كنشر الحرية والديمقرا ير
الحقيقية من ذلة تحقيق مصالحها في المنطقة وحماية أمن الكيان الصرهيوني المعرر  للخطرر، فهري ال 
تنررف مررن دعررم هررذا الكيرران والوقرروف إلررى جانبررم فرري الصررراع العربرري _ ارسرررائيلي فيمررا يتررذرع المحررافظين 

دد في ذلة الدعم بدواف  دينية محمة صموئي  هنتنفترون  رأن ارسرالم هرو الخطرر الرذي فيما صور  5الجا
كبدي  محتمر  ذاتري التردمير  6يهدد السلم واسمن العالمي، أي  الخطر اسخمر  بدياًل لر  الخطر اسحمر 

  . 7للتنافس بين الشرق والفرب

رردد أن أعظررم نجرراح حققررو  هررو تخلرري الرررئيس جررورش دبليررو بررول عررن اسررتعمام      واعتبررر المحررافظين الجا
 8لمررة  اررهرراب  واسررتبدالها  كلمررة  ارسررالم الراديكررالي ، أو  ارسررالم المتطرررف ، أو  ارسررالم الفاشسررتي ك

الذي تلقفتما وسائ  ارعالم اسمريكية خصوصًا المدعومة يهوديرًا، تسراوقًا مر   روحرات عرابري المسريحية 
غيررهم، فهرذا منطلرق سياسرتهم إزاء الصهيونية هنتنفتون، برنارد لويس، وإرفنرا كرسرتوم، ودانيرام  رايبس و 

 الشرق والعالم ارسالمي.

مث  صعود الصهيونية المسريحية أسربا ًا سياسرية أثررت الحقرًا علرى السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة فري      
المنطقة، سواء بدعم إسرائي  ريمانهم  أن سياسة إسرائي  تعجي  بنزوم المسريح وإن السرالم يعروق حركرة 

                                                           
 .11، ،(2112ة: النافذة للنشر، ، )القاهر 1دراسة وتقديم: د. محمود النجيري،   اليهود وأكاذيبهم،مارتن لوثر،  1
 .61المرج  نفسم، ، 2
 .21، مّرج  سابق، ،القوة واإليمان: الدين والسياسة في الشرق األوسطبرنارد لويس،  3
 .23محسن دلوم، مرج  سابق، ، 4
 .68_62المرج  نفسم، ، 5
، )بيروت: دار سطور 2:  لعت الشايب، مراجعة: د. صالح قنصوة،  ، ترجمةصدام الحضارات: إعادة صناعة النظام العالمي الجديدصموئي  هنتنفتون،  6

 (.1111للنشر، 
 .21(، ،1115، )القاهرة: مدبولي، 1، ترجمة: مجدي شرشر،  اإلسالم والغرب: أفاق الصدامصموئي  هنتنفتون،  7
 .255مؤمن الهباء، مرج  سابق، ، 8



 121صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

فتبلررّورت فكرررة الررو ن القررومي لليهررود وتناقلتهررا اسوسررا  المسرريحية واليهوديررة مررذ  1ا االتجررا الترراري  فرري هررذ
العهود اسولى للحركة الطهورية البروتستانتية اتساقًا لفكررة العرالم اسرحاق نيروتن فري تأكيرد ا علرى إن نبروءة 

تحقررق  2اسراضرري الماقدسررة دانيررام سررتجبر العررالم  قبرروم اسمررر الواقرر  أال وهررو قيررام و ررن قررومي لليهررود فرري
( الرررذي نظرررم صرررهيونية سياسرررية فررري كتا رررم )الدولرررة اليهوديرررة( 1113_1861ذلرررة ببررردء تيرررودور هرترررزم )

مسررتفيدًا دعمررًا مررن جهتررين: الحركررة  1812، وبرردأ التحمررير للمررؤتمر الصررهيوني اسوم فرري  ررازم 1816
الهرردف  3سرررا والواليررات المتحرردة اسمريكيررةالمسريحية الصررهيونية، وأثريرراء اليهررود فرري بريطانيررا وألمانيرا وسوي

 إنشاء و ن قومي لليهود وتشجي  الهجرة والحصوم على موافقات دولية.

جرراءت النازيررة لتطبيررق وممارسررة أفكررار لرروثر والبروتسررتانتية  الدقررة الممكنررة، وال نسررتبعد هنررا التشرركية     
ئررم مفررنم كبيررر سوروبررا واليهررود وأمريكررا، والمخرراوف مررن هررذ  المبالفررة  العررداء لليهررود، إن لررم يكررن مررن ورا

 الحمرارة الفربيررة هرري الترري افررزت االمبرياليررة والنفعيررة والداروينيررة والنازيرة والصررهيونية ، ولررذا فلرريس مررن 
ونمررف إلررى ذلررة  4المسرتفرب أن تجررد مجموعررة مرن اسفكررار المشررتركة برين الرررؤيتين النازيررة والصرهيونية 

، ونسرأم 5لنازية والصهيونية واسصولية ارسالموية والمسريحية الصرهيونيةوجود أفكار مشتركة اليوم بين ا
هنررا إذا كرران اليهررود خطررر كررارثي ووبرراء فرراقم علررى أوروبررا  اعتقرراد مررارتن لرروثر والمسرريحيين، فلمرراذا ترردعم 

! أنهرم أوروبا هذا الوباء إذا كانرت ترفر  شرعار ارنسرانية والتنروير والحداثرة والقريم واسخرالق البروتسرتانتية؟
يقلررررون  أمراضررررهم واوب ررررتهم فرررري حاويررررات الشرررررق ارسررررالمي مررررن مررررارتن لرررروثر وليررررو شررررتراول وكرسررررتوم 

 وهنتنفتون ولويس وجورش بول ودبليو ، إلى ترامب!

وإذا كانرررت أمريكرررا وأوروبرررا تعررراني مرررن اليررروم مرررن فاشرررية إسرررالمية وفوبيرررا إسرررالم والتخررروف مرررن إرهررراب    
ب أو أي زعيم أوروبي أو غربري علرى إيجراد و رن قرومي لنرا نحرن العررب المسلمين لماذا لم يساعدنا ترام

والمسلمين للخرال، منرا ومرن مخا رنرا كمرا يزعمرون مثلمرا فعلروا مر  اليهرود سرا قًا!! ال شرة إن هنراك مرا 
هو أكبر من تصوراتنا، وباعتقادنرا أن خطرر اليهرود مرا هرو إال أكذوبرة لوثريرة وتلفيرق بروتسرتانتي رسرعاد 

ِهبرررتهم و رررن مجانرررًا يحققرررون فيرررم نبررروءات أنبيررراءهم المحرفرررة ومصرررالح الفررررب فررري الشررررق والعرررالم اليهررود و  
 ارسالمي!

لكرررن التأصررري  للعرررداء ال يبررردا بتاتشرررر أو جرررورش برررول أو اوفاديرررا يوسرررف أو صرررموئي  هنتنفترررون أو      
فري كتا رم )العرداء الفربري مادلين أولبرايت أو كوندليزا رايس، وإذ يرجر  الردكتور محمرد عبردة التحامر  هرذا 

                                                           
 .1، ، مرج  سابق،أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكا 1 
 .25(، ،2116، )بيروت: دار الهادي للنشر، 1،  المسيحية الصهيونية من الداخل: أمريكا والرقص على إيقاع الخرافةخمر عواركة،  2 
 .22المرج  نفسم، ، 3 
 .132(، ،2111، )القاهرة: الشروق للنشر، 3،  لصهيونية والنازية ونهاية التاريخد. عبد الوهاب المسيري، ا 4 
ن من مصدر اءة فاحصة للمتلقي  لمعان في هذ  المفاهيم بدقة سوف يكتشف حجم التقارب والتشا م والقواسم المشتركة، لدرجة ياخيه  أن كالهما ينبعاأن قر  5 

 واحد ومرجعية واحدة ويعمالن من أج  هدف  واحد، أو أنهما  الفع  كذلة.
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لإلسالم والمسلمين(: إلى أْن أصوم هذا العداء يرجر  إلرى صردور ارسرالم والفتوحرات ارسرالمية اسولرى، 
علررى يررد السررلطان المملرروكي االشرررف خليرر ، كانررت  1211مبينررا أْن الحررروب الصررليبية الترري انتهررت عررام 

، وهررري تلرررة بررردايات صرررناعة الكراهيرررة 1تمرمرحلرررة مرررن مراحررر  العرررداء الرررذي تفذيرررم الصرررهيونية  شرررك  مسررر
خصوصًا  عد توفر المواد اسولية التحميرية لخلطة الصرناعة أال وهرو الرّدل الماسروني الصرهيوني الرذي 
أحدث نقلم نوعية في العداء لإلسالم والعرب، وإْن ارسالميون قد رأوا في الصهيونية  يلرة عقرود عنصررًا 

وخالصرة  2ْن زرع كيانًا صرهيونيًا يهردف إلرى نرزع ملكيرة المسرلمين وقهررهمرئيسيًا في المؤامرة المعادية، وإ
القرروم أن عررداء أمريكررا المتهررّودة نررا   عرردء ملفررق ومزيررف، أمريكررا هرري مررن أختارتررم  اعترافهررا هرري يقرروم 
برنررارد لررويس: لقررد اخترنررا نحررن معرراداتهم، سننررا نحررسخ  حاجررة نفسررية التخرراذ عرردّو يحرر  محرر  السرروفيتي 

نتيجرة لرر  عقردة نفسرية   تعراني منهرا أمريكرا وبحاجرة لمرن يسرد لهرا ذلرة الرنقص والظمرأ الروحري   3المانهرار
 شكلت أسباب الكّراهية لإلسالم. المتعطش للقت  والدمار، فت

 المحور الخامس: مستقبل العالقات الخارجية بين أمريكا والعالم اإلسالمي

ي في العرادة قمرية تأكيرد، حترى وأن الربعض مرنهم علرى يمكن القوم إن التعاليم المسيحية في أمريكا ه  
فهرو قروم مقنر  وسرليم  4الفكرة القائلة  أن أمريكا هي أمة مختارة،  إسررائي  جديردة  تصرن  تراثهرا المسريحي

إلررى حررد مررا، ياقررارب بررين أصرر  ونشرروء الرردولتين اسمريكيررة وارسرررائيلية، فيمررا تررذهب رؤيررة أغلررب التيررارات 
المسرريحية الصرررهيونية وسياسرراتها الداعمرررة للهيمنررة اسمريكيرررة جررزء لصررريق مررن ثقافتهرررا اسصررولية الدينيرررة و 

وامتررداد لرررؤت اسمررريكيين اسوائرر  أنفسررهم  اعتبررارهم شررعب اللررم المختررار وأنهررم يمثلررون  مدينررة علررى جبرر   
لررذي أعرراد ، ا5فكرررة موصررولة  فكررر الزعامررات اسمريكيررة عبررر ترراريخهم تكريسررًا لفكرررة  االسررتثناء اسمريكرري 

رردد عبررر تسررخير الرردين فرري خدمررة السياسررة اسمريكيررة والررذي أثررر سررلبًا علررى مسررتقب   مجررد ا المحررافظين الجا
 العالقة بين أمريكا والعالم ارسالمي أجم .

والنقطة الجوهرية هنا هي أن الواليات المتحدة ال تاريد في الحقيقة التعام  م  إسرالم صرادق وحقيقري،    
ي وشكلي، عابر لمفهوم التسامح وقبوم اسخر قريب من اسصولية أكثر من الدين نفسم، وإنما إسالم ثانو 

فهرري تفترراظ مررن إسررالم لهررذا ابتكرررت نمرروذش اسصرروليات الدينيررة وسرروقتما عبررر قنررام العولمررة الرأسررمالية، 
، ب  أنهرا لعبرت معتدم على أنم الديانة والنظام المحكم والتقاليد والمعتقدات التي يعتنقها ماليين المسلمين

                                                           
/تشرين 11، 16182جريدة الدستور، اسردن، العدد  قية للحمالت التي شنها الغرب على اإلسالم،"العدا  الغربي لإلسالم والمسلمين" .. دراسة توثيمقام   1

 .2113اسوم، 
 .223(، ،1112، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1،  اإلسالم وخرافة المواجهة: الدين والسياسة في الشرق األوسطد. فريد هاليدي،  2
، 1، ترجمة: حازم مالة حسن،  واإلرهاب الُمقّدس: رؤية المحافظين الُجدد واليمين األمريكي لإلسالم المعاصر أزمة اإلسالم الحرب األقدسبرنارد لويس،  3

 .61(، ،2113)دمشق: دار صفحات للنشر، 
 .22فرانة المبرت، مرج  سابق، ، 4
 .11، مرج  سابق، ،أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكا 5
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حترررى تجرررد الذريعرررة فررري تحقيرررق   1بورقرررة  التشررردد ارسرررالمي  وهررري فكررررة ذات جرررذور عميقرررة فررري التررراري 
للصهيونية دور  ارز مصالحها العليا عبر ربط ارسالم  التطرف واررهاب، وتاليًا  ما ال يقب  الشة كان 

ذهررا وتأثيرهررا فرري السياسررة الخارجيررة فرري رسررم كثيررر مررن مالمررح العررداء والكراهيررة للمسررلمين، _  حكررم نفو 
 اسمريكية حيام الشرق اسوسط _، والمسلمين منما خاصة  والعرب على أخص الخصو،.

ففرري حرردود ارمبرا وريررة االمريكيررة كرران دور الصررهيونية حاضرررًا لمررا حرردد ا مؤسسررها الروحرري تيررودور     
جعرر  مررن العررداء علررى مسررتوت  2شرررق هرتررزم:  اسررتحكام محّصررن أمررامي للحمررارة الفربيررة ضررد برابرررة ال

رسررمي وعلررى هي ررة خطرراب دولررة للواليررات المتحرردة لررم يفيررب هرردف أمررن إسرررائي  حتررى فرري لحظررة أوبامررا 
 وترامب  اعتبارهما أق  نزعة عسكرية من غريمها بول اسب واسبن.

الم فررري دائررررة فيمرررا سرررياثار هنرررا موضررروع الفوبيرررا إسرررالم أو ارسرررالموفوبيا مررررة  ثانيرررة، وسيوضررر  ارسررر    
أي مرن  3تزايد هجرة المسلمين وتدفقهم إلى الفررب المخاوف وسينقط  اللون اسخمر، لثمة أسباب أبرزها

خوفررررًا ضررررخمتما وسررررائ  ارعررررالم الموجههررررة  4إن الخررررّوف الررررذي ياثيررررر ا المسررررلمون راجرررر  لكثرررررتهم العدديررررة
_ارسررالمية حتررى فترررة حكررم بررول  والمملوكررة لرررأل المررام الصررهيوني، فيمررا سررتحظى العالقررات اسمريكيررة

ردد  اسبن بنصيب وافر من العداء والكراهية علرى حسراب التعراون والتقرارب فري در  هيمنرة المحرافظين الجا
 والجناح الداعم للكيان الصهيوني.

رردد   ررأنهم مجموعررة      يعرزز هررذ  الفكرررة كاترب صررهيوني  يرروري أفنيررري : الرذي يقرروم عررن المحرافظين الجا
ن اليهود وهم يؤيدون إسرائي  إلى درجة يمكرن اعتبرارهم معهرا إسررائيليين يحملرون الجنسرية ك  أعمائها م

اسمرر ذي صرلة  5اسمريكية، أو أمرريكيين يحملرون الجنسرية ارسررائيلية، وهرم متطرفرون أكثرر مرن شرارون 
يهررودي  أصرر  وجررودة ونشررأة هررذ  الطبقررة سوم مرررة، حيررى تعررود نشررأة هررذا المفهرروم لليررو شررتراول _ وهررو 

ألماني هاجر إلى الواليات المتحدة _ ، أي  معنى إنما؛ كمفهوم تاريخي جراء للملمرة شرتات الصرهاينة فري 
أمريكررا وأوروبررا مررن أجرر  بلررّورة وصررياغة كتلررة قررادرة علررى الررتحكم  العررالم مررن خررالم الهيمنررة االقتصررادية 

الخصرم المعلرن لرما، وهري حتمرًا وبالتحديد ضرمان مسرتقب  الكيران الصرهيوني وسرالمتما عبرر تشرّويم صرورة 
صررورة ارسرررالم والتنكيررر   رررالعرب أو كمررا عبرررر عرررنهم فرانسررريس فوكويامررا:  أْن المحرررافظين الجررردد ... هرررم 

                                                           
 1، ترجمة: أشرف رفيق، تقديم ومراجعة: مصطفى عبد الرزاق،  : دور الواليات المتحدة في نشأة التطرف اإلسالميلعبة الشيطانروبرت ديريفول،  1 
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حتررى أصرربح الخلرريم العربرري هررو النقطررة  1المسررؤولون إلررى حررد  عيررد عررن دخولنررا فرري الحرررب مرر  العررراق 
 رأغنى الثرروات )البترروم(  عصرب النمرو  الفربري الحساسة في حدود ارمبرا ورية اسمريكية كونرما ماحرا  

فالمنطقرررة العربيرررة وارسرررالمية  اترررت ضرررمن حسرررا ات الفررررب االسرررتعماري، وضررررورة  2 عرررد سرررحق العرررراق
 استراتيجية للفزو والقبض على مقاليدها واجب قومي أمريكي محض.

الواليرة الثانيرة لرما _، أنرما الجديد في السياسة الخارجيرة فري عهرد الررئيس  راراك أوبامرا _ خصوصرًا فري    
أحررراد عرررن اسرررتخدام القررروات العسررركرية فررري العرررالم ارسرررالمي أو قلررر  مرررن التواجرررد العسررركري اسمريكررري فررري 
رررد ارنهررراء التررردريجي  منطقرررة الشررررق اسوسرررط، عكرررس فتررررة غريمرررم الررررئيس جرررورش برررول ومرررا قبالهرررا، إذ عا

ة وعرردم إرسررام قرروات إضررافية أو جديرردة إلررى للترردخ  العسرركري فرري الشرررق اسوسررط وإدارة اسزمررات الجديررد
منطقررة الشرررق اسوسررط علررى المرردت الطويرر  مررن أولويررات سياسررة الرررئيس أوبامررا، حيررى سررعى إلررى اتخرراذ 

برردم ارفرررا   ررالقوة العسرركرية الترري لررم تحرر   3الموقررف النرراعم نسرربيًا ردارة الصررراع فرري اففانسررتان والعررراق
رلم أولويرات مشاك  العالم في عهدي بول، فيما جاء  العام  االقتصادي وحركة التجرارة واالسرتثمار فري سا

الرئيس دونالد ترامب _ شخصية اقتصرادية وذات توجرم تجراري  حرت _، ياظهرر هرذا التحروم إن السياسرة 
الخارجية اسمريكية مرتبطة  أمرين، اسوم مصالحها العليا، والثاني مجاراة الواقر  والرهانرات علرى اسر  

 ة قيم ما دامت تحفظ مصالحها ورسم المستقب  في المنطقة.التخلي عن أي

ومما سبق يمكن القوم  أن على صفو مستقب  العالقة بين أمريكرا والعرالم ارسرالمي يتحردد فري ثمرة      
نقا  هامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، أبرزها داخليًا: أن تعيد الواليات اسمريكية حسا اتها خرارش 

ي ووفق منطرق التعراون والتسرامح االخالقري، أمرا خارجيرًا فيتحردد فري ثمرة نقرا  أهمهرا: الكرف العام  الدين
من دعم الكيان الصهيوني المستبيح والمحت  لألراضي العربية الفلسطينية التي تسبب في صناعة الجهاد 

دجم ، الكررف عررن نشررر الديمقرا يررة علررى  ريقررة النمرروذش اسمريكرري المرر4ارسررالمي ضررد قرروت عررالم مرراك
 الذخيرة والسالح كما حدث في العراق وقبلها اففانستان، عدم التدخ  في شؤون الداخلية للشرق االوسط، 
التعام  م  دوم المنطقة العربية من منطلق تعاون ودي وتقارب مصرالح ولريس مرن قاعردة سرائد ومسريد، 

ميم مررا دمرتررما سياسرراتها فأخطرراء الواليررات المتحرردة جمررة فرري الشرررق اسوسررط إن لررم تسرراعد علررى إعررادة تررر 
 وحروبها، وسيبقى الصراع م  الشرق اسوسط قائم إلى أج  غير مسمى.

                                                           
 .21(، ،2112، )الريا : العبيكان للنشر، 1، ترجمة: محمد محمود التوبة،  الُمحافظين الُجّدد أمريكا على مفترق طرق: ما بعدفرانسيس فوكوياما،  1
 .11روجيم غارودي، مرج  سابق، ، 2
 .22جوان كوم، مرج  سابق، ، 3
، )القاهرة: 1ترجمة: أحمد محمود،  ، عالم ماك المواجهة بين التأقلم والمواجهةالتسمية نا عة من تصور بنجامين  اربر، للمزيد راج : بنجامين  اربر،  4
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وبالتررالي ال يمكررن تصررور عالقررة أمريكررا  المسررلمين نا عررة مررن عقيرردة صررموئي  هنتنفتررون أو المحررافظي   
دد صرب تتسرم  رم التي أثبتت عدم صحتها، وإن العالم ماقب  على حوار أديران، وتقاربرات، وتسرامح خ، الجا

ررالم  ررالف ر ب فرري المسررتقب  القريررب لررم ولررن تنبرر  مررن صررّدام  المسريحية كمررا ارسررالم، ومررن ثررم فعالقررات ارسه
فيمررا يجررب علررى أمريكررا كمررا المسررلمين التخلرري عررن هررذ  الفكرررة، والرردعوة للتعرراون والتوافررق،  1الحّمررارات

اء، وال برد أن يكرون خيرار السياسرة الخارجيرة وقبوم اسخر، فالعالم ال يسعم مزيدًا من الحروب وإراقة الردم
لكررر  اس رررراف واحرررد مرررن اثنرررين: إمرررا التخلررري مرررن زش اسديررران المقدسرررة فررري السياسرررة كخطايرررا دينويرررة، أو 
توديررف اسديرران  مررا يحقررق التعرراون والتقررارب والسررمو واسخررالق وياظهرهررا  صررورها الطهوريررة النا عررة عررن 

 صور اريمان الحقيقي. 

هررو أهررم علررى صررعيد الخطرراب السياسرري الرسررمي للرردوم، وهررو ضرررورة تفكيررة المفرراهيم قبرر  وهنرراك مررا    
توجيررم الخطرراب، خصوصررًا مررن جانررب المسررلمين، إذ ال يمكررن اختصررار الفرررب  أمريكررا، أو تصررور كرر  
أفعام السياسة اسمريكية _ رغم دعم البعض اسوروبي لها _ على أنها فع  غربي يتم دمم أوروبا برنفس 

، هررذ  الصررورة الترري تريرردها أمريكررا  حكررم  ررا   الهيمنررة االسررتعمارية، فيمررا يجررب علررى المسررلمين الموقررف
ت تعاونيرة تفكية هذ  الصورة، فألوروبا تاري  غني  التسامح الديني يمكن توديفرم مرن جانرب بنراء عالقرا

 بين أوروبا والمسلمين.

 خاتمة
لخارجيرة مر  مراعراة مصرالحها السياسرية إزاء العرالم يتحدد البعرد الرديني فري توجرم السياسرة اسمريكيرة ا    

لدرجة يستحي  فهم ما يدور في السياسة اسمريكية بدون الرجوع إلى عام  الدين )البروتسرتانتية( حصررًا، 
إذ سعت الواليات المتحدة من خالم توديف الدين فري السياسرة إلرى اعتمراد سياسرة مزدوجرة برين أصرولية 

عولمررة رأسررمالية وحداثررة مررن جانررب أخررر للمناغمررة سررعيًا لتحقيررق مصررالحها، دينيررة متطرفررة مررن جانررب، و 
والتدخ  فري الشرؤون الداخليرة للعرالم ارسرالمي  القردر الرذي يرؤتي لهرا بثمرار توديرف الردين فري السياسرة، 
كرران عصرررب تلررة السياسرررة هرررو اللرروبي الصرررهيوني  حكررم الررروفرة الماليرررة إلررى حسرررم موضرروع كفرررة الصرررراع 

الصهيوني تساوقًا مر  ادعراءات المسريحية الصرهيونية ومحافظيهرا الجردد علرى أن فلسرطين لصالح الكيان 
هي المكان التي وعد الرب اليهود  م، وجورش بول  اعتبار  من المولودين ثانيرة جراء لتحقيرق رضرا الررب 

ة الخارجيرة لم يتخلف عن هذا المشروع  اراك أوبامرا أو دونالرد ترامرب وال برديلهما، فبرالرغم مرن أن السياسر
تمترراز  المرونررة وازدواجيرررة المعررايير، مرررا الحظنررا  مرررن موقررف مررررن فرري عهرررد أوبامررا قيرررًا ببررول، إال أنهرررا 
 الوقت نفسم ال تستطي  التفّرد الشخصي أو التعوي  على زعامة  عينها، فهي سياسة ثابتة ال عائق يقف 

، وصرردام الحمررارات أثبررت فشررلما، سن أمررام المصررالح القوميررة العليررا حتررى لررو كرران الرردين أو المسرريح نفسررم

                                                           
 .211(، ،2115، ترجمة: صالح محجوب إدريس، )القاهرة: الهي ة المصرية العامة للكتاب، اإلّسالم ودالغدرُب وإْمكانية الحوار تقديم: كاي حافظ، 1
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العولمة اسمريكية  اسسال تعني توديرف الررب فري خردمات السياسرة، أو أنهرا تاقردم المرادة والرربح المرادي 
 على ارنسان الذي جعلت منما العولمة مجرد ماكنة للعم .

ا دامرررت تاقررردم هرررذ  فيمرررا سررريبقى مصرررير العالقرررة برررين أمريكرررا والعرررالم ارسرررالمي متررروترة علرررى عاالتهرررا، مررر  
العولمة المفريات والدعم اللوجسرتي لجماعرات أصرولية متشرددة، مرن أجر  إحرراق العرالم وإغرراق المسرلمين 
فرري مشرراكلهم الداخليررة لتعزيررز حمايررة أمررن الكيرران الصررهيوني وتشررديد الهيمنررة الكاملررة علررى منررا   الررنفط 

رئيس للسياسررة الخارجيررة االمريكيررة فسرريظ  والثررروات العربيررة، ومررا دام اسصررولية الدينيررة هرري المحرررك الرر
الصررراع العربرري _ ارسرررائيلي علررى ديمومتررِم، وسرريلتهب العررالم نيرانررًا أخرررت، سررتزداد صررعوبة حرر  مشرركلة 

 العرب في فلسطين ما أن دلت اسصولية المسيحية الصهيونية هي من يدير أ راف هذا الحوار.
ن وسالم المنظومة العالمية كك ، وهذا أمر  رالا الصرعوبة فاستقرار وسالم العالم ارسالمي مرتبط  أم   

مرا دام الواليرات اسمريكيررة راعيرة العنررف اسصرولي واررهرراب فري العررالم، فرلن لررم تتخلرى عررن تفذيرة العنررف 
وتحسين صورة ارسالم في شاشات تلفزيوناتها وبرامجها اليومية فسيكون مسرتقب  السرالم مهردد  الفوضرى 

 لم ماك أو معما. عا واالضطرا ات ضد
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بارك أوباما والسياسية اخلارجية األمريكيه جتاه الشرق األوسط بني 

 ثنائيت الرتاجع واإلحنسار

 

 

 

 شكالط ويساماألستاذ. 
 التعاون واألمنباحثة دكتوراة ختصص دراسات متوسطيه ومغاربية يف 

 جامعة اجلزائر

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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 الملّخّص:
بوصوم  اراك أوباما إلى الرئاسة دهرت توجهات استراتيجية جديردة لردت هرذا اسخيرر مرن أجر  تفييرر 
 الصورة النمطية التي أضحى العالم يمتلكها عن الواليات المتحدة اسمريكية ،والتي صراغها ورسرمها سرلفم

جررورش بررول االبررن وبرراسخص مررا تعّلررق  السياسررة الخارجيررة اتجررا  منطقررة الشرررق اسوسررط ،والترري تمّيررزت 
 االسررتعمام المفررر  للقرروة العسرركرية، وعليررم تهرردف هررذ  الدراسررة إلررى التعررّرف علررى أهررم الخطررو  العريمررة 

د أساسرها فري منطلقرات لسياسة أوباما في الشرق اسوسط التي غّلفها هذا اسخير  أ ر قيميرة أخالقيرة تجر
النظرية المثالية في العالقات الدولية لكن ببراغماتية أكبر إال أن الكثير من اسكاديميين والمتتبعين للشرأن 
الخررارجي اسمريكرري يتحررّدثون عررن فشرر  ذريرر   للسياسررة الخارجيررة اسمريكيررة أثنرراء حكررم أوبامررا ،برر  تراجرر  

لذي عارف عن الواليات المتحردة منرذ نهايرة الحررب البراردة فري وانحسر الدور اسمريكي العالمي والقيادي ا
 فترة ترّأسم للبالد. 

 رررراراك أوبامررررا، السياسررررة الخارجيررررة اسمريكيررررة، الشرررررق اسوسررررط، القرررروة، التراجرررر ،  الكلمااااات المفتاحيااااة:
 االنحسار، دونالد ترامب.

Barack Obama and the American foreign policy in the Middel East 

between Recession and regression 
Summary: 

With the arrival of Barack Obama to the presidency emerged new strategic directions 

of the latter to change the stereotype that the world has become from the United States of 

America, and formulated and painted by his predecessor George W. Bush and especially 

foreign policy towards the Middle East, characterized by the excessive use of military force, 

This study aims to identify the most important outlines of Obama's policy in the Middle 

East, which was covered by ethical values that are based on the ideal theories of 

international relations but with greater pragmatism. However, many academicians The 

observers of the American external affairs talk about the catastrophic failure of US foreign 

policy during Obama's rule, but the decline has subsided and US global leadership role and 

who knew about the United States since the end of the Cold War period headed by the 

country. 

key words: Barack Obama, US foreign policy, Middle East, power, retreat, retreat, 

Donald Trump. 

 مقدمة:
لقرد حمر  وصرروم   راراك أوبامررا  إلرى سرردة الحكرم فرري الواليرات المتحرردة اسمريكيرة الكثيررر مرن التفييرررات 
فرري محترروت التوجهررات االسررتراتيجية للسياسررة الخارجيررة اسمريكيررة، خصوصررا مرر  تراجرر   المكانررة القيميررة 

اسررا مررن روح الدسررتور اسمريكرري واسخالقيررة لهررذ  الدولررة علررى المسررتوت العررالمي، تلررة المكانررة النا عررة أس
وهذا التراجر  كران انعكاسرا حتميرا لسرنوات حكرم الررئيس اسسربق  جرورش برول االبرن   الرذي خرا  حروبرا 
استباقية ووقائية في  قاع  عيدة عن اسراضي اسمريكية  حكم الحفاظ والدفاع عرن مصرالح اسمرن القرومي 

فري كتا رم  اسمرة المسرتفنى عنهرا: السياسرة  « Vali Nasr » اسمريكي، اسمر الذي أدت إلرى مرا أسرما  
 الخارجية اسمريكية في تراج   ب  عسكرة السياسة الخارجية اسمريكية .
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وعليررم فقررد سررعى  أوبامررا  عررن  ريررق حزمررة مررن الوعررود الترري حرراوم تجسرريدها مررن خررالم سياسررة 
قرة الشررق اسوسرط وهرذا خارجية تهردف إلرى تفييرر صرورة أمريكرا المشروهة عالميرا، وبراسخص فري منط

 لنهررراء حربررري العرررراق وأففانسرررتان، اسمرررر الرررذي هلررر  لرررم العديرررد مرررن السياسررريين والمتتبعرررين والمهتمرررين 
شرررق أوسررطية وبتفراؤم كبيررر  الحررديى عررن مسرتقب  يحمرر  شررراكة أكبررر وتعاونررا – العالقرات اسمريكيررة 

ي المنطقرررة أال وهرررو الصرررراع أكثرررر يخررردم كررر  اس رررراف، ويررردعم إيجررراد تسررروية سرررلمية سقررردم صرررراع فررر
 ارسرائيلي.-العربي

ولكن  لجراء قراءة تقييمية وتحليلية للسياسة الخارجية اسمريكيرة فري فتررة حكرم   راراك أوبامرا  نردرك 
التراج  الكبير واالنحسار في الدور اسمريكي فري إدارة مجموعرة مرن القمرايا الدوليرة وارقليميرة ومنهرا 

طقة الشرق اسوسط على غرار القمية الفلسطينية، الملرف النرووي اريرانري، قمايا ومسائ  متعلقة  من
الحراك العربي وما تبعم من دهور لتنظيمات إرهابية علرى رأسرها  تنظريم الدولرة ارسرالمية فري العرراق 
والشرررام ، إضرررافة إلرررى تعقرررد مسرررارات اسزمرررات :السرررورية، واليمنيرررة، وكرررذا الليبيرررة، وبررراسخص فررري دررر  

استراتيجيين الدوليين -لذي يشك  فيم الشرق اسوسط ساحة هامة بين مختلف الالعبين الجيوالتنافس ا
وارقليميررين ، سرربب تراجرر  القرروة، الهيمنررة، والقيررادة العالميررة للواليررات المتحرردة اسمريكيررة  علررى مسررتوت 

 النظام الدولي المتمخض عن نهاية الحرب الباردة.
ة الرئاسرة تجسردت أكثرر الوعرود االنتخابيرة لهرذا اسخيرر علرى ولكن  صعود  دونالد ترامرب  إلرى سرد

اسق  في المدت القصير ،الراغبة أساسا في تجاوز فترة االنحسار والتراج  ،عن  ريق تفيير توجهات 
السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة السررترجاع الهيمنررة والقيررادة العالميررة، ولعررب دور القرروة العظمررى فرري إدارة 

ليررررة الشررررائكة،  اسررررتراتيجية عمادهررررا اسساسرررري التوديررررف الفعلرررري لكرررر  عوامرررر  القرررروة أهررررم القمررررايا الدو 
اسمريكية المادية والمعنوية، الصلبة والناعمة، خصوصا أن النظام الدولي حاليا ياتنّبرأ لرم أنرم سياصربح 

تيكيررة نظامررا متعرردد اسقطرراب، وبالتررالي فررلن علررى الواليررات المتحرردة اسمريكيررة إدارة مصررالحها الجيوبولي
 في عالم يشهد تنافسا شرسا بين مختلف أقطا م بوسائ  شتى، إدارة استراتيجية فعالة.

 وعليه فإن دراستنا تحاول اإلجابة عن اإلشكالية التالية:
لقرررد حررراوم   ررراراك أوبامرررا   مرررن خرررالم سياسرررتم الخارجيرررة وبررراسخص اتجرررا  الشررررق اسوسرررط إدارة 

افس فيهرا،  مررا يخردم مصرالح اسمررن القرومي اسمريكري، ولكررن مجموعرة مرن القمرايا االسررتراتيجية المتنر
 ارخفاق، التراج  واالنحسار كان مصير  أوباما  وسياستم.

فما هي أهم تلة اسسباب الكامنة وراء إخفاق هذا اسخير في تجسيد وعود  وأهداف اسمرن القرومي 
 اسمريكي خصوصا في السنوات اسخيرة لحكمم؟

 دراسة، سنتبنى الفرضية العلمية التالية:ولمعالجة إشكالية ال 
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إّن أي سياسررة خارجيررة تسررعى إمررا للحفرراظ علررى الوضرر  القررائم أو تفييررر  أي  مررا يتماشررى ومصررالح -
إاّل أّن سياسة أوباما الخارجية خصوصا ما تعلق  منطقرة الشررق اسوسرط أّدت إلرى تراجر   اسمن القومي،

 الم. وانحسار الدور اسمريكي القيادي على الع
 ولتحليل إشكالية دراستنا وإلثبات أو نفي فرضية البحث سنقّسم دراستنا إلى العناصر التالية:

 : ضبط مفاهيم الدراسةالمحور األول
السياسرررة الخارجيررررة اسمريكيرررة فررري الشرررررق اسوسرررط بررررين الجمهررروريين والررررديموقرا يين:  المحاااور الثاااااني:

 الممامين الثابتة والمتفّيرة.
 إلى الحكم وتفيير صورة الواليات المتحدة القاتمة دوليا. صعود أوباماث: المحور الثال

 : السياسة الخارجية اسمريكية في عهد أوباما وقمايا الشرق اسوسط.المحور الرابع
: قراءة تقييمية في اسسباب الكامنة وراء إخفاقات السياسة الخارجية اسمريكية سوباما شرق المحور الرابع

 أوسطيا.
: الثابررت والمتفّيررر فرري السياسررة الخارجيررة للواليررات المتحرردة اسمريكيررة بررين حكررم أوبامررا محااور الخااامسال

 وترامب. 
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 المحور األول: ضبط مفاهيم الدراسة
إن الخطررروة الرئيسرررية والمنهجيرررة فررري دراسرررة أي موضررروع مرررن الجانرررب النظرررري هررري البررردء  مررربط 

كما تهدف هذ  الخطوة إلى التحديد الدقيق المسربق لتفرادي االضرطرار إلرى المفاهيم التي سترد اتباعا، 
التطرررق إليهررا فرري سررياق الدراسررة تجّنبررا للتررأثير الررذي قررد يحصرر  علررى تواصرر  العررر ، كمررا أن هررذا 

 التحديد يساعد على إحكام وضبط المصطلحات.
االنسرانية إال أن السرعي  وبالرغم من أن المفاهيم هي ذات صبفة غير ثابتة وتتجدد بتجدد المعرفة

 إلى تحديدها اعتبر من أهم الخطوات االجرائية المعروفة في البحى اسكاديمي.
 وعليم سنتطرق إلى المفاهيم التالية:

 السياسة الخارجية:-1
لقد تطور مفهوم السياسة الخارجية على يد أجيرام مرن البراحثين الرذين  رّوروا هرذا الحقر  الدراسري، 

ريف جام  ومان  لهذا المفهوم، ولذلة سرنتطرق لمجموعرة مرن التعراريف فيمرا يتعلرق وعليم ال يوجد تع
  السياسة الخارجية.

يعررّرف  هولسررتي  السياسررة الخارجيررة  أّنهررا: مجموع القرررارات واسعمررام الترري تقرروم بهررا الدولررة تجررا  
الجرررزء مرررن النشرررا   البي رررة الخارجيرررة لتحقيرررق أهرررداف معينرررة  أمرررا  مارسررري  ميررررم  فيعرفهرررا  أّنهرررا:  ذلرررة

 1الحكومي الموجم نحو الخارش، أي مشاك  تاطرح ما وراء الحدود .
وعليم فلن السياسة الخارجية عبارة عن قرارات وأفعام فهي قرارات سّنها جزء من النشا  الحكرومي 

 .الموجم إلى البي ة الخارجية، كما أنها أفعام سّنها تعالم مشاك  تطرح ما وراء الحدود الو نية
وبعيدا عن التعريفات التقليدية لمفهوم السياسرة الخارجيرة المقتصررة علرى العالقرات الخارجيرة للدولرة 
القائمررة والمركررزة علررى العالقررات السياسررية، فررلن اسكرراديمي اسمريكرري  كررارم دويررتش  قررد عّرفهررا  أنهررا: 

سررررعي وراء مصررررالحها  تعررررالم فرررري المقررررام اسوم المحافظررررة علررررى اسررررتقالم الدولررررة وأمنهررررا، وثانيررررا، ال
 2االقتصادية وحمايتها .

كمررا جرراء فرري كترراب اسكرراديمي  كررريس بررراون  الموسرروم ب: فهررم العالقررات الدوليررة  وهررو يفررّرق بررين 
مصررطلحي  السياسررة الخارجيررة  و السياسررة الداخليررة  فررلن اسولررى نتائجهررا تررأتي مررن ترررا ط فرري صررن  

سخررت احتررام سرلطتها، سّنرم مرا مرن دولرة تمتلرة سرلطة القرارات ،فال يس  الدولة أن تتوق  من الدوم ا
ففري –في نظام فوضوي .أّما مسألة ما إذا كان لدت الدولة وسيلة لتنفيذ رغبتهرا فتلرة مسرألة مشررو ة 

حرين أّن الدولررة تمتلرة علررى الصررعيد الرداخلي، احتكررارا للوسررائ  القسررية، مررن حيررى المبردأ ،فررلّن اسمررر 
 3حيى إّن هذا الوض  ال يتوفر سّي دولة. يختلف على الصعيد الدولي،

                                                           
 .66،، 2112سة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة(،مركز كردستان للدراسات ارستراتيجية،أنور محمد فرش،نظرية الواقعية في العالقات الدولية)درا-1
 .111.،1182كارم دويتش،تحلي  العالقات الدولية ،ترجمة :محمود ناف ،الطبعة الثانية،مكتبة اسنجلوالمصرية، مصر، -2
 .83،، 2113ارمارات العربية المّتحدة:مركز الخليم لأل حاث،كريس براون،فهم العالقات الدولية،ترجمة:مركز الخليم لأل حاث،-3
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أّن السياسررة الخارجيرررة وعليررم يمكررن االستشررهاد برربعض مررن مسرررلمات الواقعيررة التقليديررة  الحررديى عررن 
،والمصرلحة فري فكرر هرذ   Power وفكررة القروة  Interestللدولرة مرا هري إاّل تعبيرر عرن فكررة المصرلحة 

بردورها فري نطراق مرا يسرّميم مورغرانتو  فكررة الترأثير أو السريطرة  النظرية تتحّدد في إ ار القوة التي تتحّدد
.ذلررة أّن الررواقعيين ينظرررون إلررى المجتمرر  الرردولي والعالقررات الدوليررة علررى أنهررا صررراع Controlالسرريطرة 

مستمر نحو زيادة قوة الدولة واستفاللها  الكيفية التي تمليها مصرالحها أو اسرتراتيجيتها  فرّض النظرر عرن 
 1تتركها في مصالح الدوم اسخرت.التأثيرات التي 

 األمن القومي:-
يقصررد  رراسمن القررومي ضررمان  قرراء الدولررة وأمنهررا واسررتقاللها، وقررد كرران مرتكررزا علررى اسمررن العسرركري 
ومواجهررة التهديرردات ذات الطبيعرررة العسرركرية والتررردخ  السياسرري مررن  قيرررة الفواعرر  الدوليرررة، ليطررام اسمرررن 

لة أينما كانت وبك  أنواعها، وكذا حمايرة قريم الدولرة ونمرط معيشرتها. ضمان جمي  المصالح الشرعية للدو 
ولتحقيق هذا الهدف تتم تعب ة كر  الوسرائ  ارقتصرادية والعسركرية والديبلوماسرية والثقافيرة القيميرة، أي أن 

 هذا المفهوم توس  ليشم  أ عادا جديدة: كالبعد ارقتصادي ،المجتمعي، البي ي والثقافي.
موضررروع الدراسرررة المتعلرررق  الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة يعررررف الجررريش اسمريكررري اسمرررن وتماشررريا مررر  

  -جيوبوليتيررة عنرردما تتحرردث الجفرافيررا–القررومي حسررب تعريررف ورد فرري كترراب:  الجفرافيررا والحلررم العربرري 
ة للررردكتور: جاسرررم سرررلطان  أّنرررم:  مصرررطلح يشرررم  الررردفاع الرررو ني، والعالقرررات الخارجيرررة للواليرررات المّتحرررد

 2اسمريكية، وبشك  خا، مواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي للو ن داهرا كان  أو  ا نا  .
كمرا قرّدم   رراراك أوبامرا تعريررف لألمرن القررومي  أّنرم: أمان الواليررات المتحردة وشررعبها وحلفاؤهرا وشررركائها 

ريكررا ارنسررانية ،وتطرروير االقتصرراد اسمريكرري فرري درر  نظررام دولرري غنرري  ررالفر، والرفررا ، واحترررام قرريم أم
العالمية،وكذا احترام النظام العالمي  قيادة الواليات المتحدة اسمريكية، والتي تروش للسالم واسمن والفر، 

 3من خالم التعاون لمواجهة التحديات الكونية .
إن اسمررن القررومي هررو مررا يحرررك الرردوم عررن  ريررق سياسرراتها الخارجيررة للوصرروم إلررى تحقيررق اسهررداف 

 ما يتماشى والمصالح القومية.المنشودة  
 المصلحة القومية-

إلرى -فري جروهر –المصلحة الو نية هي  المفتاح اسساسي  فري السياسرة الخارجيرة ويرترد هرذا المفهروم 
مجموع القيم الو نية ،تلة القريم النا عرة مرن اسمرة والدولرة فري نفرس الوقرت غيرر أّن هرذا المفهروم ال يخلرو 

 أنها:  اسهرداف العامرة المسرتمرة التري تعمر  اسمرة مرن أجلهرا ، و بقرا  من الفمو  إذ يمكن أن توصف

                                                           
 .11-18،، ، 1111اسماعي  صبري مقّلد،العالقات السياسية الدولية دراسة في اسصوم والنظريات ،القاهرة :المكتبة اسكاديمية،-1
،، 2113لة أدوات القادة،الطبعة اسولى،لبنان:تمكين لأل حاث والنشر،جاسم سلطان،الجفرافيا والحلم العربي القادم جيوبوليتية عندما تتحّدث الجفرافيا،سلس-2

81. 
 .81نفس المرج  ،، -3
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لهذا التعريف تتميرز المصرلحة الو نيرة  عموميتهرا واسرتمرارها وارتبا هرا  العمر  السياسري وإذ كران مرن 
الصعب بيان المقصود  المصلحة الو نية  فكرة مجردة، فلّنم مرن المسرتحي  أن نجرد إجماعرا علرى مرا 

مرية معينرة، إذ أّن الجرردم المتكررر حروم السياسرة الخارجيررة يتركرز أساسرا حروم التفسرريرات تعنيرم فري ق
   1 المختلفة لمتطلبات المصلحة الو نية.

كأداة تحليلية تستخدم لوصف وشرح وتقيريم مصرادر –إذ يرت جميس روزيم أّن:  المصلحة القومية 
ة كأداة للعم  السياسي فلّنها توّدف لتبرير أو وكفاءة السياسة الخارجية لدولة ما، أّما المصلحة القومي

 2استنكار واقتراح سياسة ما .
كمرا يرررت مورغررانتو أّن المصرلحة القوميررة  أّنهررا  القرروة  معنرى ارتبا هررا  قمررية البقراء ومررن ثررّم فلّنهررا 

 3تشّك  جوهر السياسة الخارجية .
سررة الخارجيررة الترري يررتّم رسررمها لتعزيررز أّمررا ولفيرررز فيعررّرف المصررلحة القوميررة   أّنهررا مررن تاقررّرر السيا

 4مصالح اسّمة مجتمعة وليس فقط ك  فرد على حدت .
واعّرف محمد  م بدوي المصلحة القومية  أّنها:  تعني أمن الوحدة السياسية، وذلة استنادا إلى أّنم 

ومن هنا فال  ليس من شيء يبدو لرجام الدولة أعظم شأنا من العناية  أمن دولتهم، تأكيدا الستمرارها،
حرش في ربط فكرة  المصلحة القومية   سياسة القوة،  اعتبارهما متالزمتين، وعلى أسال أن المصلحة 

  5القومية تتمث  في المثابرة على إنماء القوة الذاتية.
وفي هذا المقرام يجرب الترذكير  رأن مفهروم القروة قرد توسر  مثلرم مثر  مفهروم اسمرن، أي مرن المفهروم 

 ي إلى المفهوم الناعم.الصلب العسكر 
فحسررب اسكرراديمي اسمريكرري  جوزيررف ل نرراي  صرراحب كترراب : القرروة الناعمررة وسرريلة النجرراح فرري 
السياسررة الدوليررة  : فررلّن القرروة الناعمررة هرري القرردرة علررى الحصرروم علررى مررا تريررد وتحقيررق اسهررداف عررن 

قافررة بلرد مررا، ومثلرم السياسررة  ريرق الجاذبيررة بردال مررن اررغرام أو دفرر  اسمروام وهرري تنشرأ مررن جاذبيرة ث
،وسياساتم فعندما تبدو سياستنا مشروعة في عيون اوخررين تتسر   قوتنرا الناعمرة...تمتلة أمريكرا مرن 
القرروة الناعمررة الكثيررر وال تمررطر إلررى ارنفرراق كثيرررا علررى العصرري والجررزرات)أي علررى عوامرر  اررغررام 

ى الررررردوام، إذ أن الكثيرررررر مرررررن القررررريم مثررررر  وارغرررررراء(،إذ اّن ارغرررررراء أكثرررررر فاعليرررررة مرررررن اررغرررررام علررررر
 6الديموقرا ية، حقوق ارنسان وإتاحة الفر، لها قدرة عميقة على ارغراء.

                                                           
  .52،، 1183جوزيف فرانك ،العالقات الدولية،ترجمة:غازي عبد الرحمن القصيبي،الطبعة الثانية،المملكة العربية السعودية،-1
 .33-32،، ، 2112يا :جامعة نايف العربية للعلوم اسمنية،محمد جمام مظلوم،اسمن غير التقليدي،الطبعة اسولى،الر -2
 .33نفس المرج  ،، -3 
 .33نفس المرج ،، -4 
 .51-58محمد  م بدوي،مدخ  إلى علم العالقات الدولية،لبنان:دار النهمة العربية،، ،،-5 
لبجيرمي،الطبعة العربية اسولى،المملكة العربية السعودية :العبيكان،، جوزيف ل،ناي،القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية،ترجمة:محمد توفيق ا-6 

،23-25. 
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وهنررا يجررب التنويررم أيمررا أّن الترررا ط كبيررر جرردا بررين مفرراهيم السياسررة الخارجيررة والقرروة سررواء الصررلبة أو 
نتاش ثقافة الجماعرة الو نيرة وروح تجانسرها، الناعمة وقيم الدوم، هذ  القيم التي اعتبرها  جوزيف فرانك   

 وهذ  القيم أيما هي التي تحدد للنال ما يعتقدون أّنم حق أو أّنم عادم. 
 الديمقراطيين:-

رغرررم أّن واضرررعو الدسرررتور اسمريكررري نظرررروا إلرررى اسحرررزاب السياسرررية علرررى أنهرررا ممزقرررة وخطيررررة ،كرررون 
مرر  ،وينتهجررون مصررالح أنانيررة ،فمررال عررن أّنهررم الحررزبيين فرري مفهررومهم يشررجعون االنقسررامات فرري المجت

يعملون على تقييد المعارضة، لم تكن المؤسسة التي خشيها او اء المؤسسون قد تطورت فعرال وقرت تلرة 
تلة التحذيرات ،لكن أحزا ا ونظاما ثنائي الحزبية تطورا فعال في وقت مبكر من التاري  اسمريكي واستمرا 

ف او ررراء المؤسسرررين مرررن هرررذ  الظررراهرة السياسرررية ،إاّل أن االحرررزاب منرررذ ذلرررة الحرررين، وبرررالرغم مرررن مخررراو 
 1السياسية أضحت واقعا سياسيا في وقت مبكر من تاري  البالد.

ولعرر  مررن أشررهر اسحررزاب: الحررزب الررديموقرا ي الررذي يعررد مررن أقرردم اسحررزاب اسمريكيررة، عررادة يتبنررى 
ة في السياسات االقتصادية ويشرج  كرذلة الحزب مواقف سياسية تدعم الرخاء االقتصادي وتدخ  الحكوم

التوجرم الدبلوماسرري فرري حر  المشرراك  الخارجيررة بررديال عرن الترردخ  العسرركري، ويعرد تحيررز  للحقرروق المدنيررة 
والليبراليررة عالمررة مميررزة فرري توجهررم الررداخلي وفرري تدخالتررم الخارجيررة فرري شررؤون الرردوم اسخرررت .أمررا فرري 

مريكرري العسرركري غيررر المررروري ويسررتبدم  ررم العمرر  عررن  ريررق الخررارش فيتعهررد الحررزب بتقليرر  الترردخ  اس
 المؤسسات الدولية والدبلوماسية االقتصادية والثقافية .

 الجمهوريين:-
 11يعّد الحزب الجمهوري أحد أكبر حزبين معاصرين في الواليات المتحدة اسمريكية، وعقب هجمات 

الررررذين فرضرررروا نظرررررتهم علررررى السياسررررة تصرررردر واجهررررة الحررررزب المحررررافظون الجرررردد  2111سرررربتمبر/أيلوم 
الخارجيرررة وبررراسخص مرررا تعلرررق  قمرررايا الشررررق اسوسرررط، وفررري فتررررة حكرررم الجمهررروريين قامرررت الحررررب فررري 

، كمررا تررّم دعررم دولررة إسرررائي  دعمررا قويررا  فمرر  توّغرر  2113وغررزو العررراق عررام  2111أففانسررتان عررام 
 2متلة أذرعا مالية وسياسية متنّفذة داخلم.اللوبي ارسرائيلي في دواليب صن  القرار في الحزب كونم ي

عليم فرلن السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة مرا هري إال حصريلة السرتراتيجيات الحرزبين الرئيسرين الحراكمين 
 التنرراوب فرري الواليررات المتحرردة اسمريكيررة، واللررذان يعمررالن وفررق برررامم قررد تتبرراين أحيانررا وتتشررا م أحيانررا 

ي هرو تحقيرق اسمرن القرومي اسمريكري، وبراسخص فري منطقرة أقر  مرا قرد يقرام أخرت، إاّل أّن هدفها النهائ
 عنها حسب اس روحات الجيوبوليتيكية أّنها منطقة استراتيجية أال وهي منطقة الشرق اسوسط.

                                                           
ليم إم ساندي مايس ،ارنتخا ات واسحزاب السياسية اسمريكية،ترجمة:خالد غريب علي،الطبعة اسولى،جمهورية مصر العربية،مؤسسة هنداوي للتع-1 

 .38،، 2113والثقافة،
2http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/9/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A 
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المحااااور الثاااااني: السياسااااة الخارجيااااة األمريكيااااة اتجاااااه الشاااارق األوسااااط بااااين الجمهااااوريين 
 بتة والمتغّيرةوالديموقراطيين: المضامين الثا

عنرررد تحليررر  السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة اتجرررا  الشررررق اسوسرررط نرررتلّمس مجموعرررة مرررن المحرررددات 
المتحكمة في هذ  اسخيرة رغم اختالف حزب الرئيس سواء أكان ديموقرا يا أو جمهوريرا، والحقيقرة أن 

اسساسري فري تراري  الشرعب الكثير من الممامين الثابتة في السياسة الخارجية اسمريكيرة تجرد منبعهرا 
 اسمريكي الذي شك  الوعي السياسي لدت اسمة اسمريكية.

 المحّدد الديني البروتستانتي-
لقد بنت الطائفة البيوريتانية الهوية الحمارية اسمريكية، وهرم الرذين ترأثروا ترأثرا  الفرا  العهرد القرديم 

رين اسوائرر  نحررو أمريكررا رأوا أنفسررهم الرروارثين أن المهرراج ذ(، إاليهررودي والعهررد الجديررد )الكترراب المقررّدل
الشرررعيين للكترراب المقرردل ولتعاليمررم، هررذا اسخيررر الررذي أصرربح برردور  مرجعيررة روحيررة لمفرراهيم النظررام 

 1السياسي اسمريكي  يلة تاري  الواليات المّتحدة.
متروافقتين، والردعم ومن هنا نفهم  بيعة العالقة المتمّيزة بين إسررائي  وأمريكرا، كرون قريم كر  منهمرا 

الكبيررر الررذي تلقررا  دولررة اسرررائي  فرري منطقررة الشرررق اسوسررط  فمرر  السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة خيررر 
دلي  إذ ياعتبر أمن إسرائي  من بين أهرّم أولويرات السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة أيرا كران حرزب الررئيس، 

لقررررار فررري الواليرررات المتحررردة خصوصرررا فررري دررر  تفلفررر  واضرررح للررروبي ارسررررائيلي فررري دواليرررب صرررن  ا
 اسمريكية هذا اسخير الذي يعد من بين أهم جماعات المفط الناشطة في هذا البلد.

إذ يعّد أمن إسرائي  عنصرا ثابتا في أجندة السياسرة اسمريكيرة فهرو ال يختلرف  راختالف الحكومرات 
ريكرري رسرررائي  علررى مرردت المتعاقبررة سررواء أكانررت ديموقرا يررة أو جمهوريررة ،حيررى اسررتمّر الرردعم اسم

،ثرّم الردخوم كطررف أساسري 1138السنوات المتعاقبة، وهذا منذ ارعرالن عرن قيرام دولرة إسررائي  عرام 
فررري مفاوضرررات السرررالم برررين العررررب وإسررررائي  كرررراع للسرررالم فررري المنطقرررة .ولرررذا تقرررّدم الواليرررات المّتحررردة 

لرررى فررري الررردوم المسرررتقبلة للمسررراعدات مسرراعدات عسررركرية سرررنوية رسررررائي  رتجعلها تحترررّ  المرتبررة اسو 
العسرركرية اسمريكيررة الخارجية،وهررذا كّلررم بهرردف ضررمان تفّوقهررا العسرركري ،كمررا تسرراند الواليررات المتحرردة 
إسررائي  علرى المسررتويين السياسري والدبلوماسري دوليررا ،كاسرتخدام حرق الررنقض  الفيترو  عشررات المررّرات 

ي  وممارسراتها العدوانيرة ضرّد الشرعب الفلسرطيني كمرا ضّد أية مشاري  قرارات فري المجلرس تردين إسررائ
يلعب اللوبي ارسرائيلي في الواليات المّتحدة دورا مهّما فري حشرد اردارة اسمريكيرة والكرونفرل لصرالح 

 2دعم إسرائي .

                                                           
 .2،، 2116حسين عايش،أمريكا ارسرائلية وسرائي  اسمريكية،الطبعة اسولى،لبنان:المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،-1
 لسياسة اسمريكية اتجا  الشرق اسوسط،أحمد سيد أحمد،محددات ا-2 

https://syrianncb.com/2016/08/05/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
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ارسررائيلي، كمرا أّن تفسرير السياسرة -وعليم فالبعد العقائدي يلعب دورا هاّما في جوهر الصرراع العربري
أّن  فقررط، إذرجيررة اسمريكيررة اتجررا  منطقررة الشرررق اسوسررط ال يجررب أن يكررون تفسرريرا مصررلحيا ونفعيررا الخا

 الجانب العقائدي والقيمي يشكالن أحد اس عاد الهامة في تأجيم هذا الصراع اسقدم في هذ  المنطقة.
 محّددا البراغماتية والمصلحة-

ّن السياسرة الخارجيرة لكر  دولرة مرن دوم العرالم حسب كتاب تفسير السياسة الخارجيرة للويرد جونسرن فرل
تتحررّرك وفررق نهررم معررّين، يمّثرر  ار ررار الررذي يحكررم حركتهررا ويرردف  بهررا نحررو تحقيررق أهرردافها،  بقررا لهررذا 

  1النموذش فلّن الدوم تشّك  وحدات منفصلة تسعى إلى تعظيم أهدافها في السياسة العالمية.
مريكيررة يؤكررد أّن الرروعي القررومي اسمريكرري مبنرري علررى أسررال وعليررم فررلن اسررتقراء السياسررة الخارجيررة اس

البراغماتية النفعية، وفي هذا المقام يجب التذكير أن  بيعة تكوين وتشك  الدولة اسمريكية قد اتخذت من 
الفلسفة البراغماتية النفعية أسلوبا معيشيا في شتى مجراالت الحيراة  مرا فري ذلرة السياسرة الخارجيرة و بعرا 

 ة قوية بين البراغماتية كمذهب وفلسفة وواق  في الواليات المّتحدة والمصلحة.هناك عالق
وفيما يتعّلق بهذين المحرّددين ومنطقرة الشررق اسوسرط، فرلّن مقتمريات البراجماتيرة والمصرلحة تظهرران 

فة في جع  المحافظة على إمدادات النفط هدفا استراتيجيا لدوائر صن  القررار فري الواليرات المتحردة، إضرا
إلى مواجهرة انتشرار أسرلحة الرّدمار الشرام  فري هرذ  المنطقرة حفادرا علرى أمرن حليفتهرا إسررائي  وشرركائها 
فري منطقرة الخلريم العربري الترري تتوافرق مر  المصرالح واسهرداف اسمريكيررة، وعليرم تعمر  الواليرات المتحرردة 

برنرامم النرووي اريرانري، و بعرا اسمريكية من خالم سياستها الخارجية وباستعمام كر  اسدوات الحترواء ال
أيرررن  2111مرررن سررربتمبر /أيلررروم  11مواصرررلة مرررا سرررمي  رررالحرب علرررى اررهررراب خصوصرررا  عرررد أحرررداث 

أصبحت مواجهة اررهاب أحد اهتمامات الواليات المتحدة في منطقة الشرق اسوسط ،وقد دفعت ما سمي 
دارة اسمريكيرة  حاجرة إلرى بنراء تحالفرات بثورات الربير  العربري بهرذا التوّجرم أكثرر فرأكثر ،أيرن اصربحت ار

اسررتراتيجية مرر  دوم المنطقررة الحتررواء خطررر التنظيمررات اررهابيررة المتصرراعدة علررى غرررار  تنظرريم الدولررة 
 ارسالمية في العراق والشام .

ولعررّ  أهررم الممررامين المتفيرررة مررا بررين الجمهرروريين والررديموقرا يين تتمّثرر  فرري كررون الحررزب الجمهرروري 
تعمام القوة للحفاظ على المكانة الريادية للواليات المتحدة اسمريكية في منطقة الشررق اسوسرط، يفم  اس

أما الحزب الديموقرا ي فيسعى دوما إلى تفمي  اسدوات الناعمة في التعام  م  منطقرة الشررق اسوسرط 
لعليرررا للواليرررات وقمررراياها، ولكرررن هرررذا ال ينفررري ضررررورة اسرررتعمام القررروة إذا اقتمرررت الحاجرررة والمصرررلحة ا

 المتحدة اسمريكية. 

                                                                                                                                                                                   
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7/ 
 .6،، 1181لويد جونسن،تفسير السياسة الخارجية،المملكة العربية السعودية،-1 
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وعليم فلن الكثير من اس ر القيمية النا عة من روح الدستور اسمريكري، قرد تفيرب فري التعامر  مر  
تتنررافى مرر  المصررالح القوميررة، وهنررا تكررون الفلبررة  اسوسررط، كونهرراالكثيررر مررن القمررايا المتعلقررة  الشرررق 

 صورة الواليرات المتحردة اسمريكيرة الراعيرة لحقروق ارنسران لصالح السياسة الواقعية التي أضّرت كثيرا 
والديموقرا ية والمنادية  مرورة حماية الشعوب والحريات وتفعير  القرانون الردولي، اسمرر الرذي توّجرب 
على الرئيس  اراك أوباما مواجهتم عن  ريق سياسة تختلف في التوجهرات الكبررت، كرون الجمهروريين 

 ياسة القوة.ال  الما كان ميلهم لس
 إلى الحكم وتغيير صورة الواليات المتحدة القاتمة دوليا المحور الثالث: صعود أوباما

فرري فترررة حكررم الرررئيس  جررورش بررول اربررن  ازدادت كراهيررة العررالم سمريكررا سنهررا لررم تحترررم وعودهررا 
ل كان قد تحردث ورمزية شعاراتها عن الديموقرا ية، ولم تحترم ارعالن العالمي لحقوق ارنسان، فبو 

دائرررة نعررم  ارنسرران، وتوسرري اثنرراء حملتررم االنتخابيررة عررن ضرررورة خلررق ترروازن للقرروة فرري مصررلحة حريررة 
أخرررت تحررت  االسررتباقية، وأحيانرراالحريررة عالميررا، وإذ  ررم ينتهررة هررذ  القرريم أحيانررا تحررت مسررّمى الحرررب 

 الوقائية.مسّمى الحرب 
مررن خررالم تمعنررم فرري اسررتراتيجية اسمررن القررومي وفرري هررذا المقررام يؤكررد الكاتررب  نعرروم تشومسرركي  

اسمريكيرة الصرادرة أثنرراء حكرم الررئيس بررول  أّنهرا خاليرة مررن أّي ذكرر للقرانون الرردولي أو لميثراق اسمررم 
المتحدة، فأسبقية القانون على القوة  الما كانت أهم شيء في السياسة الخارجية اسمريكية  عد الحرب 

م  اسلفية الثالثة تختفي تماما من ارستراتيجية الجديدة لصالح استعمام القوة  العالمية الثانية، إاّل أنها
 1 الشك  الذي ترا  الواليات المتحدة اسمريكية مناسبا.

والحقيقرررة لقرررد كررران لهرررذ  السياسرررة آثرررار وانعكاسرررات خطيررررة علرررى عوامررر  القررروة اسمريكيرررة: الماديرررة 
أثنرراء حديثررم عررن فكرررة انهيررار ارمبرا وريررات فرري  (Robert Gilpin) والمعنويررة، ف روبرررت جلبررين 

كتا ررم  الحرررب والتفييررر فرري السياسررة العالميررة  قررد قررام:  أّن مررن شررأن الهيمنررة أن تحررّد مررن الفوضررى، 
ولكن في المقاب  فلّن الدولة المهينة ال يمكن لها أن تاحافظ على  قائها ...ذلة أّن القوة مكلفة ومهلكة 

دية للمجتم ، وبالتالي ارتفاع االستهالك وتراج  االستثمار اسمر ما يقرّو  ،ما يمعف القوة االقتصا
 اسسس االقتصادية والعسكرية والسياسية لموقف الدولة.

كمررا ركررز كترراب أمررريكيين آخرررين علررى ضرررورة العررودة إلررى المبررادئ والقرريم اسمريكيررة حمايررة للرردور 
( مرن G.Hartومرن بيرنهم الكاترب   غراري هرارت  )العالمي الذي تقروم  رم الواليرات المتحردة اسمريكيرة 

خررررالم كتا ررررم:  القرررروة الرا عررررة )االسررررتراتيجية الكبرررررت للواليررررات المتحرررردة اسمريكيررررة فرررري القرررررن الحررررادي 
والعشرين   أين قام:   أن االستراتيجية الكبرت التري اعتامردت فري بدايرة اسلفيرة الجديردة تهرتم  اسرتخدام 

فيررم هررذ  اسخيرررة إضررافة إلررى قرردراتها االقتصررادية والسياسررية والعسرركرية  القرروة، فرري الوقررت الررذي تمتلررة
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،قدرة را عة هي قوة المبدأ، وهري القردرة التري يمكرن أن تكرون  حرّق واحردة مرن أعظرم أصرولها االسرتراتيجية 
 في القرن الحادي والعشرين .

يرررة عنررردما تتبنرررى دور وقرررد أكرررد  هرررارت  فررري دراسرررتم أن أمريكرررا تمرررحي  مبادئهرررا الجمهوريرررة الديمقرا 
ارمبرا ورية، سّن أمريكا قائمة على مبادئ تاريخيرة معّينرة منهرا: الحريرات الدسرتورية لشرعبها، والسرلطات 
المحدودة للحكومات م  ضبط فروعها، وموازنتها  الدسرتور المكتروب، أمرا عرن الحقروق، فأمريكرا بلرد حرق 

لقررانون، وحريررة المعتقررد الررديني، ويمكررن أن تمرراف إلررى حّريررة التعبيررر واالنتخا ررات، والصررحافة وااللتررزام  ا
هررذ  المبررادئ الشررفافية فرري التعررامالت الدبلوماسررية الدوليررة، والتبررادم بررين اسمررم، وعالميررة حقرروق ارنسرران، 

 .(1)واحترام سيادة الدوم، والّتمسة  المبادئ اسساسية للقانون الدولي وهكذا
متها أو يجرري التخّلري عنهرا مرن الّناحيرة المجرّردة النظّريرة  إّن هذ  المبادئ تنتهة حر  :ويميف  هارت

أقررّ  مّمررا يكررون ذلررة فرري أثنرراء التطبيررق، وذلررة  انتهرراك حرمررة هررذ  المبررادئ والتخلرري عنهررا أكثررر، حيررى 
اسررتخدمت الواليررات المتحرردة اسمريكيررة قّوتهررا مررن أجرر  إجبررار  قيررة العررالم علررى العرريش  مسررتوت مبادئهررا، 

 كاتررب علررى جمهوريتنررا الّطرراهرة الفاضررلة أن تحكررم العررالم ،  :رئيس اسمريكرري  جررون آدمررزسّنهررا كمررا قررام الرر
إّن اسمررة اسمريكيررة أّمررة عالميررة تسررعى لتحقيررق مبررادئ »وفرري ذلررة قررام أيمررًا الررّرئيس  تومررال جيفرسررون  

مبادئ جانبا، لكّنها وفي محاولة إجبار  قية العالم على إتباع مبادئها، وضعت هذ  ال«. تصلح للعالم كلم
لرررذلة وجررررب علررررى أمريكرررا العررررودة إلررررى مثلهرررا العليررررا، والمبررررادئ التررري ترررررّددت أصررررداؤها  شرررك  قرررروي بررررين 
المؤسسررين اسوائرر  للدولررة اسمريكيررة، فأمريكررا مهمتهررا حمررارية تتمررمن تلقررين العررالم الحريررة والّديمقرا يررة 

ا كأمر مركزي لدور أمريكرا فري العرالم، حسب معتقداتهم فوجب بذلة استعادة الجمهورية اسمريكية لمبادئه
ولكن استعادة هذ  المبادئ هي أيًما ضرورية إذا كان اسمريكيون أصال يروّدون ضرمان مسرتقبلهم، حترى 

 .(2)ال تق  أمريكا في ف  إغراءات ارمبرا ورية 
تررم نحررن لسررنا الشررعب الررذي يرررت العررالم  الدرجررة الرئيسررية مررن حيررى عالق»وقررام أيمررا  غرراري هررارت : 

 ممارسة القوة، على الرغم مرن أن ممارسرتها ضررورية عنردما تاطلرب مرن أجر  اسمرن واالسرتقرار، لرذلة ال 
يجب إخفاء سياستنا عن شعبنا نحن أو عن العالم عموما،  استثناء أهرم اسسررار اسمنيرة، فرنحن ال نملرة 

يجررب أن ال تصررير عررذرا جديرردا عررذر مقاومررة الشرريوعية لنابررّرر أعمالنررا السررّي ة، وحتررى مقاومتنررا لإلرهرراب 
للّتقصير في تطبيق مبادئنا، وعذرا لنارعب  م جيراننا وحلفاءنا، ونتصرف وكأّننا بناة ارمبرا وريرة الجردد، 
علينا أال نفص  قّيمنا عن قّوتنا أو قّوتنا عن قيمنا، فالقوة الكبيرة الحقيقية تمارل من أج  القوة دائما، أو 

نتهازيرة هري فري الّنهايرة قرّوة تهرزم نفسرها، هرذا هرو هيكر  االسرتراتيجية القوميرة من أج  مصالح أنانية أو ا
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اسمريكية للقرن الحادي والعشرين، هذا الهيك  الذي يستند إلى المبادئ الديمقرا يرة والقريم الجمهوريرة، 
 .(1)«إّنها استراتيجية حازمة ولكنها أيما استراتيجية يستطي  الشعب اسمريكي أن يكون فخورا بها

 ولمتا عرررة اسررتراتيجيتنا الكبررررت، يجرررب   :ولتررأمين مسرررتقب  الواليررات المتحرررّدة يمررريف  غرراري هرررارت
أن نستعيد هرذ  الصرفات سمريكرا، ففري القررن الحرادي والعشررين، سروف تكرون اسرتعادة قرّيم الجمهوريرة 

ولمة والمعلومات والسّيادة، والنزاع، ذو أهمية كبيرة، سّن ثورات القرن الحادي والعشرين الماتمثلة في الع
 .(2)تستدعي بروز المث  العليا وقيم الجمهورية 

ومن منطلق وجوب أن تكون السياسة الخارجية عقالنية  ما يتماشى ونظرية الفاع  العقالني وكذا 
متطلبررررات تحديررررد المصررررلحة الو نيررررة، أي اختيررررار التصررررّرفات الترررري تاحّقررررق أقصررررى المكاسررررب، وتقّلرررر  

ائر إلررى أقصررى حررّد ممكررن، حرراوم أوبامررا وبمنطلقررات النظريررة المثاليررة أن يوجررد خّطررا اسررتراتيجيا الخسرر
 عيرردا عررن أسررلوب سررلفم، ويعمرر  وفررق اس ررر القيميررة الترري تحرردث عنهررا هررارت كرري يعيررد مجررد اسمررة 

 اوثار السلبية للسياسة الخارجية التي انتهجها جورش بول االبن.  محو اسمريكية
اسة الخارجية اسمريكية في عهد الرئيس  اراك أوباما إلى التخلص من الخيبرات التري إذ سعت السي

خّلفتهررا سياسررة بررول االبررن، ودّشررن الرررئيس الررديموقرا ي سياسررتم الخارجيررة  خيررارات مفررايرة لتلررة الترري 
 3كانت تنتهجها إدارة سلفم الجمهوري وبأسلوب مفاير.

 ية في عهد أوباما وقضايا الشرق األوسطالمحور الرابع: السياسة الخارجية األمريك
 عررد تقلررد  رراراك أوبامررا سررّدة الحكررم فرري الواليررات المتحرردة اسمريكيررة واجررم هررذا اسخيررر مجموعررة مررن 
القمررايا المتعلقررة  منطقررة الشرررق اسوسررط كالقمررية الفلسررطينية والملررف النررووي اريرانرري وكررذا ضرررورة 

ن و بعررا مخرجررات الحررراك العربرري فرري عرردد مررن الرردوم سررحب القرروات اسمريكيررة مررن العررراق وأففانسررتا
 العربية أي مواجهة كّ  ملفات السياسة الخارجية التي تركها سلفم جورش بول  مستجدات جديدة.

وفرري مطلرر  واليتررم اسولررى، تعارضررت سياسررة أوبامررا مرر  توجهررات سررلفم الجيواسررتراتيجية  شررّدة علررى 
عّلقة بنشر القوات البرّية واستخدام القوة العسكرية في إ رار اسقّ  من ناحية الخطاب، والسيما تلة المت

مشرررروع الشررررق اسوسرررط الكبيرررر لفرررر  التحرررّوم الرررديموقرا ي فررري العرررالم العربررري  ررراركرا  واالحرررتالم 
 المباشر.

وقرررد حمررر  انتخررراب أوبامرررا لتررررأل الواليرررات المتحررردة الكثيرررر مرررن اسمررر   النسررربة لشرررعوب المنطقرررة 
جاء بوعود التفيير، هذا التفيير الذي  مح إليم  اراك أوباما يجّسرد  رغبترم فري  وحكوماتها، وهو الذي

إخمرراد العنررف المتزايررد  المنطقررة، ومعالجررة النفررور المتنررامي مررن قبرر  المسررلمين والعرررب تجررا  الواليررات 
ياسرات المّتحدة، والذي يالقي بتداعياترم السرلبية علرى المصرالح اسمريكيرة فري المنطقرة، فهرو يعتقرد أّن س
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إدارة بول قد أضّرت بهذ  المصالح، وزادت التهديدات سمن إسرائي  لذلة يحاوم من خالم نهرم التفييرر 
 الذي يرّوش لم إدهار التمايز عن إدارة سلفم، والسيما فيما يتعلق  معالجة ملفات الشرق اسوسط.

برردوم الشرررق اسوسررط هرري  ولعررّ  أهررّم معمررلة واجههررا أوبامررا فرري عالقررات الواليررات المتحرردة اسمريكيررة
لررذلة لامسررت إرادة عنررد هررذا اسخيررر  مرررورة تفييررر أدوات التعامرر  مرر  هررذ  المنطقررة  معمررلة الشرررعية،

خصوصرررا اسداة العسررركرية لكرررن دون التسررراؤم عرررن مررردت شررررعية هرررذ  المصرررالح اسمريكيرررة فررري اسسرررال 
 1تحدة اسمريكية.والساعية إلى الحفاظ على القيادة والهيمنة العالمية للواليات الم

ويمكن استشرفاف أهرم التوجهرات االسرتراتيجية للسياسرة الخارجيرة اسمريكيرة مرن خرالم الخطرب الرثالث 
الرئيسرية الترري ألقاهررا أوبامررا والموّجهررة إلررى العررالمين العربرري وارسررالمي والترري ألقاهررا خررالم سررنتم الرئاسررية 

العرالم ارسرالمي والشررق اسوسرط  شرك  عرام اسولى، حيى حاوم رسم معرالم سياسرة انفرراش عميرق اتجرا  
،الذي أحام فيم إلى عالقات جديردة مر  2111من خالم خطا م في القاهرة في الرا   من يونيو /حزيران 

العالم ارسالمي ووض  حد لسياسة ارمالء مرن فروق، التري كانرت تريردها إدارة برول فيمرا يسرمى  الشررق 
المحررافظين الجرردد ونهجهررم ..ورغررم التوّجررم الواضررح سوبامررا نحررو اسوسررط الكبيررر، الررذي كرران ثمرررة فلسررفة 

منطقة آسيا والباسفية ،إاّل أن منطقة الشرق اسوسط مهمة في أجندة السياسة الخارجية اسمريكية ،إذ أّنم 
ومنذ مطل  عهد أوباما،  ات التنراقض جلّيرا برين الخطراب واالسرتراتيجية، فالتزامرم  االنسرحاب مرن الشررق 

تعّر  الختبار  اسوم في أففانسرتان فبعرد  روم تمّعرن وتررّدد، وّسر  البيرت اسبريض االسرتراتيجية  اسوسط
ألرف جنردي ألحقهرم  51اسففانية لتشم  أففانستان وباكستان ،وصّعد الحرب من خالم زجم  فوش تعرداد  

ل ،وشرملت انتشرارا واسرعا  استراتيجية عسكرية أكثر عدوانية، لمكافحرة التمررد  قيرادة الجنررام  ديفيرد بترايو 
للقوات إضافة إلى حزمة من الحوافز والتهديدات لمن رفض التعاون م  الواليات المتحدة وقد أ لق أيما 

غّطت جمي  أنحاء المنرا ق –وهي غير قانونية في رأي اسغلبية –حملة جديدة للطائرات من دون  يار 
 ومام.الممتّدة من أففانستان وصوال إلى اليمن، مرورا  الص

كمررا تحرردث أوبامررا عررن عالقررات جيرردة تقرروم علررى المصررالح المشررتركة واالحترررام المتبررادم  السرريما مرر  
بدأ في توجيم ارنذارات إلى  هرران .ودعرا أيمرا إلرى تبنري نهرم أكثرر  2111إيران، إاّل أّنم وبحلوم عام 

فررر  التفييررر علررى اسصرردقاء  واقعيررة وأقررّ  ترردّخال فرري المنطقررة، وأوضررح أّن الواليررات المّتحرردة لررن تحرراوم
واسعرررداء علرررى حرررّد سرررواء ولرررن تسرررعى إلرررى ممارسرررة الترررأثير السياسررري علررريهم  رررالقوة ولكّنرررم الترررزم بتوسررري  
العمليررررات السرررررّية اسمريكيررررة فرررري الشرررررق اسوسررررط)كما كشررررفت صررررحيفة نيويررررورك تررررايمز فرررري آيار/مررررايو 

تجميررد بنرراء المسررتو نات اليهوديررة، ثررّم انتبررم (.وناشررد رئرريس الرروزراء ارسرررائيلي  بنيررامين نتنيرراهو  2111
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الحقا ،إذ استمّر في توفير الدعم لدولرة إسررائي   طررق مختلفرة مرا جعلرم أحرد أصردقاء إسررائي  اسكثرر 
 1إخالصا في التاري  الحديى.

ولقد تبّنت إدارة  اراك أوباما سياسات براغماتية نفعية اتجا  الحّكام العرب المستبّدين بهردف تحقيرق 
مزيد من التعاون ارقليمي وتعّد زيارة أوباما إلى مصر قبر  ثمانيرة عشرر شرهرا مرن انردالع الثرورة خيرر 
علررى التأييررد والرردعم الررذي لعبررم النظررام التسررلطي واالسررتبدادي للرررئيس السررابق  حسررني مبررارك  ،والررذي 

 اسحكرررام العرفيرررة والشرررر ة أحرررد المررردونين المصرررريين علرررى مواقررر  التواصررر  االجتمررراعي  أّنرررم : يحكرررم 
السرررية وغرررف التعررذيب، وال تسررتطي  أّي كلمررة قررد يتفررّو  بهررا اسسررتاذ أوبامررا تفييررر النظرررة السررائدة أن 

 2اسمريكيين يدعمون دكتاتورا بتوفيرهم مساعدات سنوية لم تتجاوز المليار دوالر.
اسوسررط خصوصررا تلرررة وعليررم يمكررن القرروم أن منطرررق التعامرر  اسمريكرري مرر  دوم منطقرررة الشرررق 

العربيرررة المعرررروف عنهرررا أّنهرررا أنظمرررة تسرررلطية تأخرررذ مرررن ديموقرا يرررة الواجهرررة أسرررلوبا سخرررذ الشررررعية 
الخارجيررة أي رضررى الواليررات المتحرردة اسمريكيررة وحلفاءهررا، مررا جعرر  منهررا أنظمررة عميلررة للفرررب ،هررو 

ب  حرية الشعوب ،وقب  منطق المصلحة قب  أي شيء آخر ،أي قب  دعم الديموقرا ية وترسيخها، وق
حقوق ارنسان، اسمر الذي يففلم الكثير من الحكام العرب ،فأمريكا تبحى عن مصالح أمنهرا القرومي 
الترري تقررر  آالف الكيلررومترات عرررن أراضرريها، والعررررب ال يزالررون  عيررردين كررّ  البعرررد عررن مصرررالح أمرررنهم 

 القومي.
البراغمرراتي يأمرر  فرري تحسررين العالقررات  هررذا الرررئيس المنطقررة، كررانإذ مررن خررالم جولتررم اسولررى فرري 

 اسنظمرررررة العربيرررررة المسرررررتبّدة مرررررن دون فرررررر  أي مطالرررررب أو شررررررو  فررررري مجرررررالي حقررررروق ارنسررررران 
والديموقرا ية فقد زار أوباما الريا  قب  القاهرة، ووصف الرئيس المصري السابق حسني مبارك  أّنم 

وتم اللطيفة . ولم تاخف داللة ذلرة الثنراء  حليف قوي الشكيمة ، وأشاد ب حكمة العاه  السعودي وحفا
عرررن العرررالم العربررري وفررري الواقررر  ،قرررّررت إدارة أوبامرررا تقلررريص الميزانيرررات المخصّصرررة للمنظمرررات غيرررر 
الحكومية في العالم العربي، والتي سبقت دعمهرا للديموقرا يرة فري المنطقرة وترزامن انفتراح أوبامرا علرى 

ففانسررررتان لتصررر   اكسررررتان، وتكثيرررف الهجمررررات بواسررررطة العرررالم العربرررري وتوسررري  نطرررراق الحررررب فرررري أ
الطائرات دون  يار فري بلردان مثر  الريمن، وفشرلم فري الوقرت نفسرم فري المرفط علرى إسررائي  لتجميرد 
زحفهررا االسررتيطاني علررى اسراضرري الفلسررطينية المحتّلررة وبحلرروم الربيرر  العربرري، وصررلت شررعبية أوبامررا 

بيررة الترري سرربق أن رأت فيررم رجرر  دولررة واعررد وعنررد انرردالع مررا إلررى أدنررى مسررتوياتها بررين الجمرراهير العر 
اصطالح عليم  الربي  العربي، بذلت إدارتم جهدا  ائسا كي تظهر  مظهر الداعم للجماهير العربية مرن 
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 113صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

خالم تسريبها إلى وسائ  ارعالم، وبصورة انتقائية ،تقارير تافيد بوجود مخّطرط أّولري للتحرّوم إلرى النظرام 
 .1في العالم العربيالديموقرا ي 

فقرررد أدركرررت إدارة أوبامرررا وسرررط تلرررة االحتجاجرررات العارمرررة أّنهرررا لرررم تتعامررر  معهرررا فررري بررردايتها تعرررامال 
عقالنيررا، برر  انتظرررت لترررت مخرجررات ذلررة الحررراك الررذي برردأ  مطالررب اجتماعيررة واقتصررادية ليتحرروم إلررى 

جعرر   السياسرري، مررات فشرر  أدائهررا حررراك سياسرري يرغررب  ار احررة  اسنظمررة السياسررية الحاكمررة الترري أثبترر
الفواع  الدولية وارقليمية وعلى رأسها الواليات المتحدة التي تمتلة مصالح حيوية واستراتيجية في منطقرة 
الشرق اسوسط تعيد النظر فري سياسراتها تحالفاتهرا مر  تلرة اسنظمرة التري انتهرت مردة صرالحيتها  النسربة 

 للطرف الفربي.
اما ،نتيجة التطورات المأساوية في تونس ومصر إلى تبني مقاربات بديلة تعيد لذلة اضطّرت إدارة أوب

النظررر فررري السياسررة المنتهجرررة والتحالفررات القديمرررة فرري المنطقرررة ،فمررا إن تجررراوز البيررت اسبررريض الصررردمة 
اسولررى والفمررو  وااللتبررال  سررعى إلررى التمسررة  شررركائم مررن اسنظمررة التسررلطية واالسررتبدادية مررن خررالم 

ة إلى ارصالح واالنتقام السلمي فحين افتاتن العرالم  مرا عررف  رالثورة التونسرية التري أ احرت بنظرام الدعو 
بررن علرري التسررلطي أ قررت الحكومررات الفربيررة علررى المباالتهررا الواضررحة أو أصرريبت  االرتبرراك فرري أحسررن 

اسمريكيرة هرذا  اسحوام فعندما اجتاحت موجة التفيير مصر تكررت المما لة نفسها وشرك  موقرف اردارة
،تناقمررا مأسررويا جليررا مرر  موقفهررا الررداعم  لالنتفاضررة  اريرانيررة قبرر  عررامين إذ كرران ردهررا عنررد إذ فوريررّا، 
وعّبرت مالحظة وزيرة الخارجية هيالري كلينتون في شأن عدم انحياز الواليات المتحدة خالم المواجهات 

صريحاتها المتعا فة م  التظاهرات في إيران عقب التي عّمت إيران ،عن النفاق الفربي المعتاد مقارنة بت
.فعلى سبي  المثرام، أعلرن أوبامرا قرائال:   النسربة إلري، مرن الخطرأ الترزام 2111االنتخا ات التشريعية عام 

الصررمت  اتجررا  القمرر  فرري إيررران صررحيح أّن ذلررة ال يعنرري أّنررم اتخررذ موقفررا مررن االنتخا ررات اريرانيررة ،وأّنررم 
ياعّبرر  صرراحة أكبرر، إاّل أّن واشرنطن كانرت متحّمسرة للثرورة الخمرراء إذ رأت فيهرا  كان في استطاعتم أن

حركررة مواليررة للفرررب، ولررم تبرردأ الواليررات المتحرردة ومعهررا زعمرراء غربيررون آخرررون فرري اتخرراذ مواقررف أكثررر 
م وضروحا واردالء بتصررريحات متماسرركة لصررالح انتقررام سرلمي مررنظم للسررلطة ،إاّل  عررد تأّكرردهم أن حلفرراءه

 2آيلون للسقو .
إال أن التطررورات الترري ترافقررت مرر   ذلررة الحررراك أّدت إلررى ارتبرراك أكثررر فرري أفعررام السياسررة الخارجيررة 
اسمريكية، إذ سرعان ما اّتمح أن هذ  االنتفاضرات رغبرت فري إسرقا  اسنظمرة الحاكمرة، اسمرر الرذي قرد 

علررى المصررالح اسمريكيررة فرري هررذ   يشررّك  قطيعررة مرر  الماضرري ،مررا ينبرر  بوجررود مخررا ر متعررددة الجوانررب
المنطقرة ،أي أن موجررة التفييرر أمررر واقر  وحاصرر  ،وعليرم قررّررت إدارة أوامرا اتخرراذ موقرف انتقررائي يفمرري 
بدعم رغبة الشعوب في ك  من ليبيا وسوريا ،والتزام الصمت اتجا  البحرين واليمن الرتبا  هرذين البلردين 
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مصررالح اسمريكيررة فرري المنطقررة  كرر  آمرران ،بينمررا اسولررى  مصررالح الشررركاء الخلجيررين الررذين يرعررون ال
تعنرري مررن الناحيررة الجيواسررتراتيجية التصررادم مرر  فواعرر  دوليررة وإقليميررة كروسرريا، تركيررا، إيررران وغيرهررا 
والتي بدورها تمتلة مصرالح حيويرة واسرتراتيجية فري المنطقرة،ما يحرتم دعرم التفييرر وارتيران  حكومرات 

 مريكية.موالية تخدم اسهداف اس
لكن ما سمّي  الثورات العربية أدهرت حالة االنكفاء اسمريكي النسبي كنهم، وفرضت هذ  اسخيرة 
علررررى الواليررررات المّتحرررردة أن تعيررررد النظررررر فرررري أدوات سياسرررراتها الخارجيررررة فرررري الشرررررق اسوسررررط وتفّيررررر 

ة اسمريكيرررة تجّنرررب اسرررتراتيجيتها مسرررتخدمة أدوات  القررروة الناعمرررة ، والتررري تمظهررررت فررري محاولرررة اردار 
التصادم م  اتجاهات الرأي العاّم العربي والتعا ي معم  ليجابية ،وخاصة فيما يتعلق  التقا عات مر  
الحركررررات ارسررررالمية الترررري أوصررررلتها صررررناديق االنتخا ررررات إلررررى الحكررررم فرررري عرررردد مررررن الرررردوم العربيررررة 

دي فقرد شرهد تراجعرا بنراء علرى مواقفهرا ،ومحاولة احتواء نتائم توّسعها، أّما دور الواليات المتحردة الريرا
وسياستها المرتبكة والمعيفة في التعام  م  الحاالت المتعددة ،لكّنها حافظت علرى حمرورها المتقرّدم 

 .1يما في منطقة الخليم العربي ومصرفي منا ق وجودها التقليدية، والس
ة تتحررررررّرك وفررررررق أ ررررررر إّن مررررررا اصررررررطلح عليررررررم بثررررررورات الربيرررررر  العربرررررري أثبررررررت أّن اردارة اسمريكيرررررر

جيواسررتراتيجية خالصررة، ذلررة أن وصرروم مررا يمكررن أن يسررّمى ب  الثررورات  إلررى محرراور جيوبوليتيكيررة 
ياعرررف عنهررا أنهررا محرراور مهمررة لألمررن القررومي اسمريكرري، وأي تبررّدم فيهررا قررد يحرردث تفّيرررا فرري مرروازين 

ة، ذلرة أّن السرريطرة علرى منطقررة القروت العالميرة لررن يخردم المصررلحة القوميرة للواليررات المتحردة اسمريكيرر
الشرق اسوسط سيفتح كّ  اسبواب للسيطرة العالمية، اسمرر الرذي يتنرافى مر  مشرروع السريطرة العالميرة 

 للواليات المّتحدة اسمريكية.
وعليررم فررلن القيررام  قررراءة تقييميررة لمعرفررة مررا إذا كانررت إدارة أوبامررا قررد نجحررت أو فشررلت فرري تحقيررق 

منطقرة الشررق اسوسرط يعرّد أمررا ضرروريا، بهردف الوقروف علرى كر  اسسرباب الكامنرة استراتيجيتها فري 
وراء ما يوصف في اسدبيرات الخاصرة  السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة التري تناولرت فترتري حكرم الررئيس 
  اراك أوباما   الفش ، إذ فصلت هذ  اسخيرة في الكثير من حيثياتها على أّنها أخفقرت فري العديرد مرن 

 لقمايا التي أدارتها.ا
المحور الرابع: قرا ة تقييمياة فاي األساباب الكامناة ورا  إخفاقاات السياساة الخارجياة األمريكياة 

 ألوباما شرق أوسطيا
 المررا تفّنرت الواليررات المّتحردة اسمريكيررة  عوامر  قّوتهررا الماديرة وخصوصررا المعنويرة منهررا، هررذ   ال

سرربق   رراراك أوبامررا  إحيرراء أمجرراد أمريكررا ،أي انتهرراش نهررم اسخيرررة الترري حرراوم مررن خاللهررا الرررئيس اس
قيمي ، فية التخلص من الصورة القاتمة للواليات المتحدة اسمريكية التي صنعها  جورش برول   فمر  
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سياسة خارجية جعلت من القوة توّجهها المفّم  في التعام  م  قمايا منطقة الشرق اسوسط، إذ  فم  
ية والقيم اسمريكية الممّجدة للديموقرا ية وحقوق ارنسان مح  استفهام مرن قبر  هذ  اسخيرة أضحت الحر 

شعوب المنطقة والعالم  أسر ، سمر الذي أفمرى إلرى مجموعرة مرن االنعكاسرات لعرّ  أبرزهرا كران التراجر  
ة الحررب واالنحسار في الدور اسمريكي الذي لم يعد متناسبا م  مفهوم القوة المهيمنة الذي برز  عرد نهاير

 الباردة.
وفررري تقريرررر لمركرررز الجزيررررة للدراسرررات فرررلّن الكاترررب: زكررري العايررردي قرررد قرررام أّن نفررروذ الواليرررات المتحررردة 

عرردنا لألهررداف الرئيسررية  اسوسررط، فررلذااسمريكيررة فرري العررالم يتتكرر   مررا فرري ذلررة النفرروذ فرري منطقررة الشرررق 
التطبيررق تعّبررر عررن فشرر  متعرردد الجوانررب،  حصرريلة الرئاسررة، فررلنالترري عّبررر عنهررا أوبامررا لرردت توليررم سرردة 

 .1إسرائي  استمر في النمو والتعادمفالدعم لمواقف 
كما أن ديبلوماسية  اراك أوباما لم تأت  الشيء الجديد في تعاملها م  القمية الفلسرطينية، إذ أّن حرّ  

خالصرة، وعليرم هنراك الدولتين والوعد بتأسيس دولة فلسطينية، هي في نهاية المطاف مقترحات إسرائيلية 
نرروع مررن المرربابية فرري السياسررة اسمريكيررة اتجررا  الشرررق اسوسررط، فررال  المررا اعتابرررت هررذ  المنطقررة مسررألة 

أن اللرروبي ارسرررائيلي يلعررب دورا كبيرررا فرري جعرر  مرروازين القرروت تميرر   الداخليررة، إذمحسرروبة علررى السياسررة 
 2منطقة الشرق اسوسط  شك  عاّم. لصالح دولة إسرائي  وسياساتها في فلسطين  شك  خا، وفي

إذ أّنم وبالرغم من تحديد خمسة أهداف رئيسية للواليرات المتحردة اسمريكيرة فري منطقرة الشررق اسوسرط 
ك:إحياء العالقات اسمريكية العربية التي تمررت  شدة من جّراء شّن الحرب علرى العرراق ومرا تبعرم مرن 

س فرري عمليررة السررالم فرري الشرررق اسوسررط عررن  ريررق دفرر  احررتالم دام تسرر  سررنوات، وتحقيررق اختررراق رئرري
رئرريس الرروزراء ارسرررائيلي  بنيررامين نتنيرراهو  إلررى تجميررد بنرراء المسررتو نات ،وتحقيررق االسررتقرار فرري العررراق 
قبرر  مفررادرة القرروات اسمريكيررة ،واالنسررحاب مررن أففانسررتان مررن موقرر  القرروة وعلررى أسررال الحررّد اسدنررى مررن 

ستان، والشروع في حوار م   هران حوم برنامجها النووي إاّل أّن المتفّحص فري التقارب السياسي م   اك
هذ  اسهداف ومقارنتها  ما هو حاص  علرى أر  الواقر   يردرك تمراءم الطموحرات اسمريكيرة سرنة  عرد 
سررنة فيمررا يتعلررق  القمررية الفلسررطينية ،فرري حررين اسررتمّر دعمهررا لمواقررف وسياسررات الطرررف ارسرررائيلي، إذ 

وتعرررادم هرررذا الررردعم كثيرررررا أّمرررا عرررن الحصررراد االسرررتراتيجي فرررري العرررراق فجميررر  البيانرررات الرسررررمية  تنرررامى
،لكررن الواقرر   اسمريكيررة تؤّكررد تلررة الروايررة الخياليررة حرروم إنجرراز مهّمررة االنسررحاب وفقررا لحسررا ات أوبامررا

عن عشرين ألف  مختلف إلى حّد كبير ،فقد بذلت الواليات المتحدة قصارت جهدها لإل قاء على ما يناهز
سّن الوضر  فري الربالد ال يرزام  عيردا عرن االسرتقرار، وهرذا  2111جندي في العرراق إلرى مرا  عرد ديسرمبر 

 3 بعا من أج  مصلحة مفهومة في التفاو  على اتفاق جديد م  السلطات في  فداد .

                                                           
 .2 ،، 2112/نيسان  للدراسات، أبريالجزيرة  زوسط، قطر: مركاسأوباما في الشرق  تالعايدي، إخفاقازكي -1 

2 - Mohammed El Oifi,Ibid. 
 .13مروان  شارة،مرج  سابق،، 3 



 112صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

مررد علررى القرروة ولكررن االنسررحاب اسمريكرري مررن العررراق شررّك  نهايررة لفكرررة الهيمنررة اسمريكيررة الترري تعت
العسرررركرية الترررري تتفررررّوق بهررررا الواليررررات المتحرررردة اسمريكيررررة عررررن  قيررررة دوم العررررالم، إذ يرررررت البروفيسررررور 
أنرم  عررد قرا رة تسررعة أعروام مررن بدايرة الحرررب التري شررّنها جرورش بررول االبرن علررى العرراق ووعررد  بنصررر 

 القلير  الرذي أمكرن تحقيقرم مرن حررب كّلفررت  أسردم خلفرم  راراك أوبامرا السرتار علرى تلرة الحرررب راضريا
 النسررربة للخزينرررة اسمريكيرررة ،إذ كررران الهررردف الحقيقررري لفرررزو العرررراق هرررو أن تظهرررر الواليرررات المتحررردة 

أّن القروة  العسركرية اسمريكيرة هري  2111اسمريكية لعالم ما  عرد هجمرات الحرادي عشرر مرن سربتمبر 
نظام صدام حسين الهّش هدفا مثاليا رثبرات ذلرة مرن وجهرة نظرر التوّجم الرئيس سمريكا ،وكان بذلة 

بول االبن لتحقيق نصر سري  وحصد النتائم وإثبرات المكانرة اسساسرية للقروة العسركرية لردت الواليرات 
  1المتحدة اسمريكية.

ولعررّ  أهررّم أمررر حققتررم هررذ  الحرررب الطويلررة فرري العررراق هررو الرردمار والتشررريد والقترر ، وترردني مسررتوت 
الرذي يطررح الكثيرر مرن  اليروم، اسمررالمعيشة والفقر وغيرها من المتسري التري يعيشرها الشرعب العراقري 

 أوباما: حرومالتساؤالت حوم مفاهيم ال  الما تحّدثت عنها اردارات اسمريكية المتعاقبة  ما فيها إدارة 
 اسمن ارنساني، والتنمية الإلنسانية وغيرها من المفاهيم.

ريقررة التعررا ي مرر  مخلفررات مررا سررمي  ررالربي  العربرري، فالمررربة الجويررة عررن  عررد فرري إضررافة إلررى  
ليبيا عبرت عن الرغبة اسمريكية في تقاسم اسعباء بين الحلفاء فيما بينهم، لكّنها رغم نجاحها إال أنها 
 لم تحم  معها كيفيرة التعامر  البعردي مر  هرذ  اسزمرة وهر  تسرتدعي ضرربة أخررت أم ال، وهنرا نالحرظ

التررّدد الرذي مّيررز السياسرة الخارجيرة اسمريكيررة فري التعامر  مرر  أزمرات الربير  العربرري أثنراء حكرم  رراراك 
 2أوباما.

كما يرت  والي نصر   في كتا م : اسمة المسرتفنى عنهرا: السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة فري تراجر   
ياسرررتها اتجرررا  المنطقرررة، أّن أّن تعامررر  الواليرررات المتحررردة مررر  مرررا سرررمي  موجرررة الربيررر  العربررري وفررري س

الموقف اسمريكي من المنطقة والحراك الذي مّيزها كان خطا ا بالغيا مفعرم  اومرام والطموحرات التري 
لررم تجررد لهررا سرربيال للتطبيررق علررى أر  الواقرر ، ويتحررّدث عررن تررأرجح الموقررف اسمريكرري مررن تطررورات 

عوب الثرائرة ترارة أخررت، وكرذلة فري امتناعرم  الربي  العربي  بين دعم اسنظمة السياسية تارة ودعرم الشر

                                                           
 محمد ماضي،االنسحاب اسمريكي من العراق :هزيمة استراتيجية ونهاية لهيمنة قوة عظمى،-1 

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-
%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-/31802844 
 
2 -Christian Nunlist,La politique étrangère d’Obama :premier bilan,No 188,Zurich :Center for Security Studies,2016,p 3. 

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-/31802844
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-/31802844
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-/31802844
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-/31802844
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-/31802844
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-/31802844
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عرررن إنهررراء المعانرررات ارنسرررانية فررري سررروريا، ويارجررر   نصرررر  إخفاقرررات السياسرررة  الخارجيرررة اتجرررا  المنطقرررة 
وقمررراياها إلرررى عجرررز الخارجيرررة اسمريكيرررة عرررن قرررراءة تطرررورات الشررررق اسوسرررط واالنسرررحاب مرررن المنطقرررة 

  اسمريكي للقراّرة اوسريوية لمواجهرة النفروذ الصريني، والحقيقرة واالحتفاظ بوجود محدود في مقاب  نق  الثق
والحقيقررة أّن هررذا التعامرر  المترررّدد الررذي كرران فرري بدايتررم مؤيرردا للحررراك العربرري خصوصررا  النسرربة للحالررة 
المصرررية أي التحرروم مررن دعررم  مبررارك  إلررى دعررم المحتجررين ،هررو سرريطرة أعمرراء فريقررم الرئاسرري الشرراب 

،ثررّم 1مررا عررن سياسررتم اتجررا  إيررران فقررد انحصرررت فرري التهديررد  ررالقوة العسرركريةعلررى صررن  القرررار اسمريكرري أ
إيرانري حروم الملرف النرووي اريرانري الرذي يمكرن أن نقروم عنرم أّنرم تأجير  –تدّعمت  ليجاد اتفراق أمريكري 

المتالك  هران للسالح النووي، وليس من  قا   ريران من امتالك برنامم نووي غير سلمي، وباسخّص 
 السياسة العدائية الحالية للرئيس  ترامب .وباسخّص م  

وعليم فلّن الفش  في السياسة الخارجية اسمريكية يكمن حسب العديد من المتتبعين في عجز الواليات 
المتحرردة اسمريكيررة أثنرراء حكررم أوبامررا عررن حررّ  أزمررات المنطقررة، وترردّخ  فواعرر  ياعرررف عنهررا أنهررا منررافس 

مرن قبير  روسريا ارتحاديرة وغيرهرا التري سرعت لتوديرف الحرراك العربري شرل للواليات المتحردة اسمريكيرة 
مرررن أجررر  أن يكرررون لهرررا نفررروذ أكبرررر فررري المنطقرررة مرررا يررردّعم أكثرررر فرررأكثر مصرررالحها ارسرررتراتيجية، اسمنيرررة 
 وارقتصادية في هذ  المنطقة التي أقّ  ما يقام عنها أنها حيوية  النسبة للقوت الكبرت أو تلة الصاعدة. 

الخااامس: الثاباات والمتغّياار فااي السياسااة الخارجيااة للواليااات المّتحاادة األمريكيااة بااين حكاام  المحااور
 أوباما وترامب.

أّن المالحرظ لشرأن المنطقرة يررت أّن  أوسطية، إالّ انتقد ترامب سياسة أوباما  ما في ذلة سياستم شرق 
مرحلة نشوب مرا سرّمي بثرورات هذ  اسخيرة هي أكثر ساحات القتام والعنف في العالم  أسر ، خاصة  عد 

أّن ميرزة تلرة اسزمرات أّنهرا أزمرات برال أفرق واضرح  وحرروب، كمراالربي  العربي، وما لحق بها مرن أزمرات 
 للح  السياسي، لتشا ة أ رافها الداخلية م  اس راف ارقليمية والدولية.

ر ارتجاهررات الكبرررت وعليررم والسررتعادة الرردور اسمريكرري الريررادي فرري منطقررة الشرررق اسوسررط، سررتتمحو 
 2للسياسة الخارجية اسمريكية في عهد ترامب في:

 الحرب على اإلرهاب:-

                                                           
 .5-3، ، ،2113الجزيرة للدراسات ، ز(، قطر: مرك)مراجعات كتبتراج ، الخارجية اسمريكية في  ةعنها: السياسالمستفنى  ةالعا ي، اسمعمرو عبد  -1 
 ترامب وقمايا الشرق اسوسط ةد، إدار أحمأحمد سيد -2 

http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx 
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تشك  محاربة تنظيم  داعش ، والحرب على اررهاب محور اهتمام السياسرة اسمريكيرة تجرا  الشررق 
هررم اسوسررط فرري عهررد اردارة الجديرردة. فقررد أكررد ترامررب أن احتررواء انتشررار التطرررف ارسررالمي هررو أحررد أ 

السياسررة الخارجيررة للواليررات المتحرردة، وكررذلة العررالم. لكررن موقررف ترامررب مررن التطرررف ارسررالمي يتسررم 
  العمومية، وغياب الرؤية المحددة، ويمث  تكرارا لسياسة جورش بول االبن.

 األزمة السورية:-
امرررب الشررررق تمثررر  اسزمرررة السرررورية أحرررد مجررراالت التفييرررر الملمرررول المتوقعرررة فررري سياسرررة إدارة تر 

اسوسررط.  وتنبررر  أهميرررة تلرررة اسزمررة  النسررربة لواشرررنطن مرررن كونهرررا قمررية رئيسرررية فررري ملرررف العالقرررات 
، ولتأثيرهرررا فررري المنطقرررة ككررر ، والمصرررالح اسمريكيرررة فيهرررا، إلرررى جانرررب ارتبا هرررا الروسرررية-اسمريكيرررة 

ب، خرالم حملترم  قمايا أخرت، كالهجرة، والالج ين، واررهاب. وقد أدهررت تصرريحات ومواقرف ترامر
االنتخابية، عزمم إحداث تفيير كبير على السياسة اسمريكية، حيى انتقد  شدة سياسة إدارة أوباما في 
دعم المعارضة السورية المسلحة، والتركيز على تنحية الرئيس السوري  شار اسسد، ورأي أن اسولوية 

اسزمرررة، وإدارة الررررئيس بررروتين،  هررري لمحاربرررة تنظررريم  داعرررش  فررري سررروريا، وأشررراد  الررردور الروسررري فررري
 والرئيس السوري لها، وأنهما أكثر ذكاء من أوباما.

 االتفاق حول البرنامج النووي اإليراني-
أعلررن ترامررب، أكثررر مررن مرررة، رفررض اتفرراق البرنررامم النررووي، وعررّد  تهديرردا سمررن الواليررات المتحرردة، 

جديردة  شررو  أفمر  للواليرات المتحردة،  وأمن إسرائي ، ووعد  للفاء هذ  الصفقة، والبحى عرن صرفقة
حيى رأت أن الشركات اسمريكية لم تستفد من رفر  العقوبرات علرى إيرران، خاصرة فري مجرام اسرتخراش 

 النفط، وإنما استفادت منها الشركات اسوروبية والروسية.
ات كمررررا اتهررررم إيررررران برررردعم ورعايررررة التنظيمررررات المسررررلحة فرررري المنطقررررة، وأكررررد إعررررادة تشررررديد العقوبرررر

اريرانيرة  -االقتصادية على  هران. ولذلة، فرلن تلرة المواقرف سرتؤدي إلرى زيرادة العالقرات اسمريكيرة 
 .توترا،  عد أن شهدت حالة من التقارب الحذر في عهد أوباما،  عد توقي  االتفاق النووي 

 القضية الفلسطينية وعملية السالم-
ابيررة، أنررم أحررد أكثررر الرؤسرراء اسمررريكيين أدهرررت تصررريحات ومواقررف ترامررب، خررالم حملتررم االنتخ 

 2116تعبيرا عن االنحياز رسرائي ، والسعي نحو تقوية التحالف معها. فقرد كترب ترامرب فري أكتروبر 
علررى حسررا م  موقرر  التواصرر  االجتمرراعي فيسرربوك:  لقررد قلررت فرري مناسرربات عديرردة إنررم فرري عهررد إدارة 

هرري العاصررمة الوحيرردة والحقيقيررة رسرررائي  . وفرري  ترامررب، فررلن الواليررات المتحرردة سررتعترف  ررأن القرردل
 -مناسررربة أخررررت، قرررام ترامرررب، فررري خطررراب أمرررام المرررؤتمر السرررنوي للجنرررة الشررر ون العامرررة اسمريكيرررة 

بواشررنطن، إّنررم فرري حررام انتخا ررم رئيسررا، سرريقيم تحالفررا قويررا بررين  2116ارسرررائيلية )أيبرراك( فرري مررارل 
رئيسررا، فرلن أيررام معاملرة ارسرررائيليين كمروا نين مررن الدرجررة برالد  وإسرررائي  . وأضراف:  عنرردما أصربح 

الثانيررررة سررررتنتهي فرررري اليرررروم اسوم . وأشررررار إلررررى أن أي اتفرررراق تفرضررررم اسمررررم المتحرررردة علررررى إسرررررائي  
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والفلسطينيين سيكون كارثرة، متهمرا المنظمرة اسمميرة  أنهرا ليسرت صرديقة لتر  أبيرب. وأكرد ترامرب أن أوم 
سبيض،  عد انتخا م، هو رئيس الوزراء ارسرائيلي بنيرامين نتنيراهو، كمرا اتهرم شخص سيقابلم في البيت ا

ترامررب أوبامررا بتخريررب العالقررات مرر  إسرررائي . وشرردد علررى التزامررم  ررأمن إسرررائي ، مؤكرردا ضرررورة اعتررراف 
وبالتررالي، سررتكون  السررلطة الفلسررطينية  لسرررائي  كدولررة يهوديررة، ووقررف جميرر  الهجمررات اررهابيررة ضرردها

قمية الفلسرطينية مرن أبررز القمرايا الخارجيرة التري لرن تشرهد تفييررا إيجابيرا ملموسرا خرالم إدارة ترامرب. ال
ومررن المسررتبعد حرردوث تقرردم حقيقرري علررى مسررتوي عمليررة السررالم، فرري درر  الحكومررة ارسرررائيلية اليمينيررة 

ادم والشرام  الرذي يعيرد المتشددة، بزعامرة نتنيراهو، التري تررفض تقرديم تنرازالت حقيقيرة لتحقيرق السرالم العر
للفلسررطينيين حقرروقهم المشررروعة، حيررى تريررد السررالم علررى  ريقتهررا فرري إقامررة دولررة فلسررطينية أشرربم  حكررم 
ذاترري، وكانتونررات منعزلررة، وعرردم التخلرري عررن القرردل، ورفررض حررق العررودة، وهررو مررا أفشرر  كرر  مبررادرات 

المتحرردة فرري لعررب دور فاعرر  فرري  السررالم السررا قة. كمررا أنررم مررن الصررعب أن تحرر  أوروبررا محرر  الواليررات
عمليرررة السرررالم، خاصررررة  عرررد فشررر  المبررررادرة الفرنسرررية السررررت ناف المفاوضرررات،  عرررد رفررررض إسررررائي  لهررررا، 
وتمسرررركها  المفاوضررررات المباشرررررة مرررر  الفلسررررطينيين وبرررردون شرررررو  مسرررربقة. ومرررر  انحيرررراز ترامررررب الشررررديد 

دولتين، فرلن الجمرود سريظ  مهيمنرا علرى رسرائي ، وتبني مواقفها، وعدم تقديم رؤية واضحة  شأن حر  الر
القمية الفلسطينية حتى إشعار آخر، ب  قد يزداد سوء، السيما مر  تراجر  مكانرة القمرية الفلسرطينية فري 

 اسجندات الدولية، وارقليمية، والمحلية
 1وعليه يمكن استنتاج السمات الرئيسية التالية لسياسة ترامب الخارجية اتجاه الشرق األوسط:

لسررمة اسساسررية الترري يعمرر  مررن خاللهررا ترامررب تعتمررد علررى عقليررة قوميررة  خررالف العقليررة العالميررة ا-1
الترري يسررتند إليهررا أوبامررا فترامررب يامّجررد الدولررة القوميررة ويعتبرهررا أسررال التحررّرك فرري سياسررتم وأن المصررالح 

 القومية فوق ك  اعتبار.
هتمررام  الشررؤون الداخليررة، لكررن الواقرر  العملرري اسمررر الررذي يعنرري انتهرراش سياسررة انعزاليررة مبنيررة علررى ار

اليرروم يبررّين أن اسررتعمام القرروة الصررلبة قررد يكررون أسررلوبا مررن اسسرراليب الترري قررد يلجررأ إليهررا ترامررب لمعالجررة 
 عض قمايا الشرق اسوسط، إضافة إلى التعامالت الدبلوماسية م  أبرز الفواع  ارقليميرة والدوليرة التري 

 سزمات التي تميز المنطقة في الوقت الراهن، وعلى رأسها روسيا.تلعب أدوارا في مختلف ا

                                                           
)دائرة واس حاث اسات رؤية للدر  زترامب، فلسطين، مركأبرز مالمح السياسة الخارجية اسمريكية تجا  منطقة الشرق اسوسط  عد فوز  منصور عبد الكريم،-1

 البحى العلمي والدراسات وحدة تحلي  الشأن الدولي(:
http://cors.ps/wp-content/uploads/2016/11/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-
%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8.pdf 
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توجررم ترامررب نحررو الشرررق اسوسررط أكثررر مرريال رسرررائي  ودوم الخلرريم علررى عكررس التوّجررم نحررو -2
إيررران الررذي كرران الوضرر  الممّيررز ردارة أوبامررا، كمررا أّن التعامرر  مرر  الحلفرراء مررن اسنظمررة فرري المنطقررة 

سرررة ترامرررب،  حيرررى يختلرررف فيرررم ترررأّخر أوبامرررا فررري تعاونرررم مررر  تلرررة اسنظمرررة رّبمرررا يكرررون أبررررز فررري سيا
كالنظررام المصررري علررى وجررم الخصررو، وعرردم إدهررار عررداء مباشررر لثررورات الربيرر  العربرري كمررا هررو 
الحام م  ترامب، كما أّن الموقرف مرن القمرية الفلسرطينية فري عهرد أوبامرا ،المعلرن عهنرا فقرط، يعتبرر 

 لذي أعلنم ترامب صراحة ورفمم للتسوية الفلسطينية ارسرائيلية.مفايرا للموقف المعادي ا
توجهررات ترامررب ضررّد تنظرريم الدولررة أكثررر حررّدة وعنفررا ورغبررة فرري القمرراء السررري   خررالف موقررف -

أوبامررا الررذي لررم يّتخررذ خطرروة عسرركرية ضررّد التنظرريم، وإن كانررت سياسررة أوبامررا قررد حّققررت أهرردافها فيمررا 
 مريكية في المنطقة.يتعّلق  حماية المصالح اس

ارسالم السياسي حّتى كمفهوم شهد تفّيرا فري خطا رات ترامرب، فأوبامرا كران يتعامر  مر  ارسرالم -
السياسي بتعريف مستقّ  عن اررهاب على خالف ترامب الذي غالبا ما يجعلهرم متررادفين، فأوبامرا لرم 

مرات إرهابيرة أّمررا ترامرب فهرو يرردين يعرادي كرّ  تيررارات ارسرالم السياسري ويتعامرر  معهرا علرى أّنهررا تنظي
 ارسالم السياسي ويتهم سلفم أّنم ساند وصوم جماعة ارخوان المسلمين للحكم.

أّما ما يخص الملّف السوري فلّنم يشهد عّدة اختالفات برين توجهرات ترامرب فري التعامر  مر  هرذا -
لتري لرم تقرم بهرا الواليرات المتحردة الملف ،وسياسات سلفم  اراك أوباما، أّولها فكرة  التردّخ  العسركري، ا

اسمريكيررة أيررام حكررم هررذا اسخيررر ،ولكّنررم أعلررن عنهررا فرري وقررت مررن اسوقررات، وهررو مررا يخررالف موقررف 
ترامب الذي يرفمها تماما ب  يررت أّنرم يجرب ترركهم يحراربون  عمرهم  عمرا دون تحمر  أعبراء تردّخ  

اسسد، فترامب دهر أكثر وضوحا  قبوم سكري جديد قد يمر أكثر  أمريكا وثانيا ،الموقف من  شار 
اسسد وتفميلم على مشهد الفوضى الذي يخّلفم و الما أّن اسسد يحارب تنظيم الدولة ارسالمية فهو 
ال يرت ضرورة رحيلم وثالثها الموقف من التدّخ  الروسي فري سروريا فقرد كانرت هنراك معارضرة، علرى 

وكأّنرم مرّحرب بهرذا التردخ  فري درّ  أّنرم يحرارب تنظريم  اسق  علنية ،من قبر  أوبامرا، لكرن ترامرب يبردو
 الدولة ويخدم أهم أهدافم في سياستم نحو الشرق اسوسط.

مما سبق يمكن القروم أن المنطلقرات اسساسرية لترامرب فري سياسرتم الخارجيرة أنهرا ترّكرز علرى مبردأ 
ن وجرروب عرردم الترردخ  االنعررزام ،ولكّنهررا تتسررم بنرروع مررن التنرراقض وعرردم الوضرروح، فأحيانررا يتحرردث عرر

خصوصا العسكري منم في منطقرة الشررق اسوسرط ،رغبرة فري تحقيرق نروع مرن العقالنيرة السياسرية فري 
التعامرر  مرر  قمررايا وأزمررات الشرررق اسوسررط الترري ال تنتهرري  سرربب أهميتهررا الجيوبوليتيكيررة الترري جعلررت 

كثرررر فرررأكثر  عوامررر  القررروة منهرررا سررراحة تنرررافس دولررري وإقليمررري ،وهرررذا تالفيرررا لتكررراليف جديررردة قرررد تمرررّر أ
اسمريكية ،وأحيانا أخرت يتحّدث عن وجوب التحرك العسكري إذا كانت هناك دواع حقيقية حوم وجود 
خطرررر مباشرررر علرررى اسمرررن القرررومي اسمريكررري وهرررذا إن كررران يررردم علرررى شررريء إّنرررا يررردّم علرررى المنررراورة 

ة فرري التعامرر  مرر  مسررائ  الشرررق والتالعررب  المصررطلحات الترري تتمّيررز بهررا السياسررة الخارجيررة اسمريكيرر
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اسوسررط عررن  ريررق الرردمم مررا بررين أفكررار الررواقعيين والمثرراليين، فسياسررة القرروة مطلوبررة ولكّنهررا تافّلررف دومررا 
 شرررررعارات المثررررراليين عرررررن حمايرررررة قواعرررررد القرررررانون الررررردولي ،نشرررررر الديموقرا يرررررة، نبرررررذ سياسرررررات اسنظمرررررة 

لنررا أّنررم يجررّر برردوم وعلررى رأسررها روسرريا إلررى القيررام  مهررام التسررّلطية..إل  ،إاّل ترامررب الررواقعي جررّدا ياظهررر 
معينة في الشرق اسوسط وهو يدرك تماما أن التكاليف الباهظة في نهاية المطاف قرد تمرر  اقتصراديات 
هذ  اسخيرة كثيرا، وبالتالي اسرتفادة الواليرات المتحردة اسمريكيرة مرن تبعرات هرذ  التردخالت غيرر ممرمونة 

 النتائم. 
، سهميتهررررا والرررردولينطقررررة الشرررررق اسوسررررط سرررراحة مررررن سرررراحات التنررررافس والتكالررررب ارقليمرررري تبقررررى م

للسريطرة، بذلة شعوب المنطقة أهّم خاسر فري هرذ  اللعبرة الدوليرة  والجيواستراتيجية، وتكون الجيوبوليتيكية 
 تم.تأخذ نصيبها من التطور والرقي، ب  ترّس  فيها أكثر فأكثر داهرة التخلف  ك  مستويا ولن

 
 الخاتمة 

مّما سبق نستنتم أّن السياسة الخارجية اسمريكية ما هي إال اندماش لفكرر واقعري ومثرالي،اسوم تحّتمرم 
الطبيعررة الفوضرروية للنظررام الرردولي ووجررود  موحررات أمريكيررة يعبررر عنهررا مشررروع الهيمنررة الررذي تجّسررد أهررّم 

حسررب اس روحررات الجيوبوليتيكيررة لررن تتررأتى فصرر  فيررم منررذ نهايررة الحرررب البرراردة .ولعرر  الهيمنررة العالميررة 
كليررا إال مررن خررالم السرريطرة علررى منطقررة الشرررق اسوسررط الررذي يشررّك  حلبررة تنررافس وصررراع بررين مختلررف 
الفواعرر  الدوليررة وارقليميررة، والثرراني تحّتمررم المرررورة اسخالقيررة ،إذ  المررا جّملررت أمريكررا سياسرراتها العنيفررة 

 سخالقي. منطلقات أسسها المدخ  القيمي وا
ولعّ  أوباما قد أدرك فعال أن سياسة القوة قد أضّرت كثيرا  صورة أمريكا  الراعية للسالم ، إذ أّن تكلفة 
 ارمبرا وريرة  أضرحت تكلفرة  اهظرة اسرتوجبت التفكيرر  اسرتعمام أدوات ناعمرة تمتلكهرا الواليرات المتحردة 

 اسمريكية لتفيير صورتها القاتمة.
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 صراع في المنطقة: الصراع العربي ارسرائيلي.
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 الملخص:
تبحررى الدراسررة فرري مسررألة اسهميررة الجيررو إسررتراتجية لمنطقررة الشرررق اسوسررط،  اعتبارهررا تمثرر  إحرردت 

 الدولية الكبرت ومنها الواليات المتحدة اسمريكية.التوجهات والمنطلقات لدت القوت 
لتنتقرر  الدراسررة لتبررين مالمررح السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة فرري عهررد الرررئيس دونالررد ترامررب، مررن خررالم 
دراسة أهم المبادئ واسهداف التي تبنى عليها السياسة الخارجية الترامبية اتجا  منطقة الشرق اسوسط في 

 ة والتفاعالت التي تعرفها المنطقة.د  التحوالت السياسي
في نهاية، تحاوم الدراسة أن تبين توجهات السياسة الخارجية اسمريكية فري عهرد ترامرب اتجرا  منطقرة 
الشرررق اسوسررط مررن خررالم إبررراز موقفهررا اتجررا  الملررف النررووي اريرانرري، اسزمررة السررورية ومشرركلة الالج ررين 

 الشمالية. واسزمة الخليجية، وموقفها اتجا  كوريا
 الشرق اسوسط، السياسة الخارجية، الثابت، المتفير. الكلمات المفتاحية:

 
Trump's US foreign policy toward the Middle East: 

Between fixed and variable 

Summary: 

      The study examines the geostrategic importance of the Middle East region, as it 

represents one of the orientations of the major international powers, including the United 

States of America. 

      The study shifts to reflect the features of US foreign policy under President Donald 

Trump  , By studying the most important principles and objectives on which the trait foreign 

policy is based on the direction of the Middle East in light of the political transformations 

and the interactions defined by the region. 

       At the end, the study attempts to show the direction of the US foreign policy during 

the Trump era towards the Middle East,By showing its position on the Iranian nuclear file, 

the Syrian crisis, the refugee problem, the Gulf crisis, and its attitude toward North Korea. 

Keywords: Middle East, foreign policy, fixed, variable. 
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 دمة:مق
تعتبر صن  السياسة الخارجية واتخاذ قراراتها إحدت أهم الركائز التي تعتمرد عليهرا الدولرة مرن أجر  
تحقيق أهدافها عبر توديف مختلف اسدوات والوسائ  التي تستعملها، وذلة من خرالم مرا تمتلكرم مرن 

إلرى تحقيرق أهردافها إمكانيات وقدرات تستطي  بواسطتها البلول اسهرداف المرسرومة فربعض الردوم تلجرأ 
عبررر الوسررائ  السررلمية الدبلوماسررية، بينمررا هنرراك دوم أخرررت تعتمررد علررى الوسررائ  العدوانيررة كررالحرب، 

 وهذا بداف  تحقيق غاياتها، ووفقا لما تتطلبم مصالحها.
تمثرر  منطقررة الشرررق اسوسررط وجهررة االسررتقطاب وس مرراع القرروت الدوليررة، ومنهررا القرروت الكبرررت منهررا 

متحدة اسمريكية  نظرا لموقعها الجيوسياسي وجيواستراتجي الذي يمث  نقطة اهتمام الواليات الواليات ال
المتحرردة اسمريكيررة خاصررة فرري عهررد الرررئيس دونالررد ترامررب، حيررى شررهدت السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة 
تجرررا  الشررررق اسوسرررط متفيررررات جديررردة شررركلت إ رررارا حاكمرررا لتلرررة السياسرررات فررري التعامررر  مررر  قمرررايا 

أزمات المنطقة، وقد بدأ هذا ار ار خالم فترة حكم الرئيس أوباما وتحديدا م  فترة ما يعرف  رالربي  و 
العربي أو الحراك العربي، ومن المتوق  أن يشك  هذا ار ار الجديد حدود من التفير في اوليات في 

فيرة اتجرا  العديرد مرن سياسة ترامب اتجا  العديد من القمايا التي تحتوي على أهرداف معلنرة وأخررت خ
القمايا الدولية منها ما يتعلق  حماية مصالح إسرائي ، والحرب على االرهاب التي تسعى من خاللها 
الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة الحفررراظ علرررى اسرررتقرار منطقرررة الشررررق اسوسرررط بهررردف تحقيرررق مصرررالحها 

 ارستراتيجية ومنها النفط.
سمريكية تتميز  الثبات من حيى مبادئها وأهدافها، فانم من فلذا كانت محددات السياسة الخارجية ا

المهرررم تحليررر  المواقرررف المعلنرررة عرررن توجهرررات ترامرررب اتجرررا  منطقرررة الشررررق اسوسرررط، المفتوحرررة علرررى 
مجموعة من اوليات والسياسات والخيارات المطروحة أمرام أ رراف النرزاع )الواليرات المتحردة اسمريكيرة 

اسزمررة السررورية ومشرركلة الالج ررين، اسزمررة الخليجيررة، وموقفهررا اتجررا  كوريررا والملررف النررووي اريرانرري، 
 الشمالية التي تحم  العديد من التساؤالت في المستقب (.

 المشكلة البحثية:
مااهي توجهاات السياساة الخارجياة األمريكياة فاي  تتمحور إشكالية الدراسرة حروم التسراؤم الترالي:

رق األوسط في ظل التحاوالت السياساية والتفااعالت الحاصالة عهد الرئيس ترامب اتجاه منطقة الش
 في النظام الدولي؟

المحااور األول: األهميااة الجيااو إسااتراتجية لمنطقااة الشاارق األوسااط بالنساابة للسياسااة الخارجيااة 
 األمريكية:

يتمترر  الشررررق اسوسرررط  موقررر  اسرررتراتيجي وجيرررو سياسررري حسرررال  النسررربة للمنافرررذ المائيرررة والبريرررة   
 مقرردرات اقتصرادية ونفطيررة وماليرة هائلررة حيرى تعتبررر هرذ  المنطقررة نرواة الررنفط العرالي ومصرردر  وتتمتر 

قررروة الحيررراة الصرررناعية  يلرررة عقرررود القررررن المنصررررم. وقرررد أدهررررت الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة الكبيررررة 
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المتحررردة لمنطقرررة الشررررق اسوسرررط عنرررد قيرررام االتحررراد السررروفياتي  فرررزو أففانسرررتان، حيرررى أعلنرررت الواليرررات 
اسمريكيررة أن أي محاولررة سرريطرة للمنطقررة هررو تهديررد للمصررالح الحيويررة اسمريكيررة وسررتوجهها حتررى  ررالقوة 
العسكرية وهو ما عرف   مبدأ نيكسون  وهذا ما جع  المنطقة مح  أ ماع الدوم الكبرت خاصة الواليات 

 1المتحدة اسمريكية التي تتمث  مصالحها فيما يلي:
االقتصرررادية التجاريرررة التررري تتعلرررق بتررردفق الرررنفط، وضرررمان السررريطرة اسمريكيرررة علرررى _ حمايرررة المصرررالح 

 عمليات استخراجم ونقلم واستثمار عوائد .
_ حماية إسرائي  وضمان تفوقها العسكري ارقليمي في مواجهة الدوم العربية  اعتبارها أهم حليف تعتمرد 

 عليم.
الخليم العربي، لريس هدفرم حمايرة المصرالح المباشررة _ الحفاظ على وجود  حري أمريكي دائم في منطقة 

 للواليات المتحدة اسمريكية وإنما لإلعراب أيما عن دعمها وحمايتها للنظم الصديقة في المنطقة.
تنررتم منطقررة الشرررق اسوسررط نحررو ثلررى نفررط الكوكررب، وأكثررر مررن عشررر احتياجررم مررن الفرراز الطبيعرري، 

 ات الفاز الطبيعي في العالم، جزء كبير من ذلة يتم تصردير  وتحتوي المنطقة على أكثر من ثلى احتيا
ممرا يجعرر  االقتصراد العررالمي  أسررر  معتمردا علررى اسررتمرار تردفق هررذا الرنفط والفرراز فرري هرذ  المنطقررة الترري 

 .2شهدت قدرا هائال من الصراعات في العقود القليلة الماضية
 ة الشرق األوسط: يبين خريطة موارد النفط والغاز في منطق21الشكل رقم 

 
 2112.11.12. تم تصفح الموق  يوم:( | نون بوست2ون خريطة تخبرك الكثير عن الشرق اسوسط )الث المصدر:

 

                                                           

التوجهااات الجدياادة للسياسااة الخارجيااة األمريكيااة تجااه ايااران وانعكاساااتها علااى الاادول المنطقااة  أسرماء أمينررة قاسرم،   1  
.) مررررررررررذكرة مقدمررررررررررة لنيرررررررررر  شررررررررررهادة ماسررررررررررتر علرررررررررروم سياسررررررررررية، جامعررررررررررة الجياللرررررررررري بونعامررررررررررة، خمرررررررررريس "1021.1001

 .001_002(،،:3102مليانة،
 2112.11.12ح الموق  يوم:. تم تصف( | نون بوست2الثون خريطة تخبرك الكثير عن الشرق اسوسط ) 2 

www.noonpost.org/content/2704 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23-v-kajWAhVBlxQKHddhDcAQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.noonpost.org%2Fcontent%2F2704&usg=AFQjCNFAS1LRnlgNGK9bjOZ953bE6EyuGA
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23-v-kajWAhVBlxQKHddhDcAQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.noonpost.org%2Fcontent%2F2704&usg=AFQjCNFAS1LRnlgNGK9bjOZ953bE6EyuGA
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23-v-kajWAhVBlxQKHddhDcAQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.noonpost.org%2Fcontent%2F2704&usg=AFQjCNFAS1LRnlgNGK9bjOZ953bE6EyuGA
http://www.noonpost.org/content/2704
http://www.noonpost.org/content/2704
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هذ  الخريطة تظهر موارد النفط والفراز وكيرف يرتم نقلهرا بررا أو  حررا عبرر الخلريم العربري،  اعتبرار 
وم بينهررا الخلرريم العربرري يمررم أحررد أكبررر احتيا ررات الطاقررة فرري المنطقررة والعررالم، لكنررم محررا  بررثالث د

 1عداءات تاريخية، إيران، العراق، المملكة العربية السعودية.
 رالنظر إلررى اسهميرة النفطيررة لمنطقرة الشرررق اسوسررط، اسرتهدفت السياسررة الخارجيرة اسمريكيررة تجررا  
الشررررق اسوسرررط الررردوم العربيرررة علرررى وجرررم الخصرررو،، خرررالم المراحررر  السرررا قة لإل قررراء علرررى الميرررزان 

ي فرري المنطقررة فرري وضرر  يميرر  لصررالحها، والحيلولررة دون ميلررم لصررالح قرروة أخرررت االسررتراتيجي الرردول
 2على تحقيق ذلة عبر:

  ،إعرررادة رسرررم المالمرررح والخصرررائص السياسرررية فررري دوم المنطقرررة كررري تصررربح أكثرررر ديمقرا يرررة وانفتاحرررا
دون دهرور  اعتبار أن ذلة يشك  ضمانة أمريكيرة هامرة لعردم تكررار أحرداث سربتمبر، كرذلة الحيلولرة 

 أي تيارات أو قوت سياسية مناوئة للواليات المتحدة اسمريكية  ما قد يؤدي إلى دخوم قوة المنافسة.
  اسررتقطاب دوم المنطقررة اتجررا  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة بهرردف دعررم النفرروذ اسمريكرري وتقلرريص نفرروذ

 لوثيقة م  واشنطن.الدوم اسخرت وذلة عبر دعم اسنظمة السياسية العربية ذات العالقة ا
  دعم التواجد العسكري اسمريكي  صرورة شربم مطلقرة فري المنطقرة، ومحاصررة النفروذ الروسري والحيلولرة

 دون انتشار  والعم  على تقليصم وتصنيفم.
كمررا تتمترر  منطقررة الشرررق اسوسررط  مركررز جررد مهررم لبنرراء محطررات الطاقررة النوويررة فرري إ ررار وجررود 

تمثرررر  فرررري )مصررررر، إيررررران، المملكررررة العربيررررة السررررعودية، تركيررررا، خطررررط بررررين الرررردوم الشرررررق أوسررررطية ت
وارمرررارات العربيرررة المتحررردة( لرررديها برنرررامم  اقرررة نوويرررة مخطرررط لهرررا حاليرررا. إيرررران وارمرررارات العربيرررة 

( فري 1المتحدة لديهما البرنامم اسكثر تقدما، حيى يوجد المفاع  الوحيد العامر  فري المنطقة)بوشرهر_
لررة ارمررارات رنشرراء أربعررة مفرراعالت، كمررا أن تركيررا لررديها أيمررا برررامم متقدمررة، إيررران، فيمررا تتجررم دو 

لبنراء أربعرة مفراعالت فري  Rosatomحيى وقعت  الفع  مشاري  م  الشركة الروسية للطاقة النووية 
 3على الشا   الجنوبي لتركيا. Akkuyuموق  
 
 

                                                           

 المرجع السابق. 1 
" التناااافس األمريكاااي الروساااي فاااي منطقاااة الشااارق األوساااط دراساااة حالاااة األزماااة الساااورية عبرررد الررررزاق بوزيررردي،  2  

علرررررررررى شرررررررررهادة الماجسرررررررررتير فررررررررري العلررررررررروم السياسرررررررررية، جامعرررررررررة محمرررررررررد .) مرررررررررذكرة تكميليرررررررررة للحصررررررررروم  1021.1020
 .26(،،:3101.3102خيمر، سكرة،

. ترررم تصرررفح الموقررر  يررروم: "برناااامج الطاقاااة النووياااة الساااليمة فاااي الشااارق األوساااط: تحليااال وتقيااايم علررري أحمرررد،  3  
3109.16.31 

http://www.aub.edu.lb/ifi/programs/eps/Documents/articles/gulf_year_3291_ahmad.pdf 
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 1211: المفاعالت النووية بحسب بلدان العالم لسنة 21الجدول رقم

 

 
 1217.21.12،تم تصفح الموقع يوم: مركز كارنيغي .. -مستقبل الطاقة النووية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا : المصدر

 
 المحور الثاني: السياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس ترامب اتجاه منطقة الشرق األوسط:

م  مجموعة مرن المبرادئ واسهرداف إن التداوم السلمي على السلطة في النظام السياسي اسمريكي يح
التي تحاوم تحقيقها، فهي تعتبر  مثا ة ارستراتيجية التي من خاللها يتم فهم مخرجات السياسة الخارجية 
من أهداف ووسائ  ومحددات تؤثر  شك  مباشر أو غير مباشر فري صرن  السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة، 

تنفيرررذ ارجرررراءات التررري تختارهرررا القيرررادة السياسرررة والبررردي  لرررذلة فالسياسرررة الخارجيرررة تسرررتخدم عررردة أدوات ل
اسفمررر  الرررذي مرررن خاللرررم يرررتم اتخررراذ القررررار النهرررائي، فالحرررديى عرررن السياسرررة الخارجيرررة هرررو شرررأنها شرررأن 
السياسررة الداخليررة  حسررب نمرروذش دافيررد ايسررتون، تتمحررور علررى عناصررر)البي ة الداخليررة ، العلبررة السرروداء، 

 1ة االسترجاعية(.البي ة الدولية، التفذي
فقد تبنى الرئيس  دونالرد ترامرب  منرذ توليرم رئاسرة الحكرم فري الواليرات المتحردة اسمريكيرة مجموعرة مرن 
المواقررف، الترري تبرردو أنهررا متعارضررة مرر  سررلفم الرررئيس   رراراك أوبامررا ، حرروم الكثيررر مررن القمررايا الدوليررة 

                                                           

 اعداد الباحثة. 1 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN9tCGkbTWAhUJvxQKHRipD_Y4ChAWCCwwAQ&url=http%3A%2F%2Fcarnegie-mec.org%2F2016%2F01%2F28%2Far-pub-62623&usg=AFQjCNFA5DNj_RSMsOrNJvzw8sa_117t3A
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اد عليها في هرذا التحلير  يمكرن الوقروف مرن وارقليمية، ومن خالم خطا اتم اسساسية والتي تم االعتم
 1المبادئ أو المنطلقات اسساسية للساسة الخارجية للمرشح الرئاسي  دونالد ترامب :

يتبنى ترامب في سياستم الخارجية مبدأ  أمريكا أوال  كالهدف العام من سياستم الخارجية  معنى أنم ال  .1
في اعتبارها  القردر الحرالي، مر  ضررورة االلترزام يجب على أمريكا أن تؤمن مصالح غيرها أو تمعها 

 المصالح اسمريكية والتعام  معها على أسال أنها الداف  اسساسي سي تحرك على مستوت السياسرة 
 الخارجية، فأمريكا ليس عليها أن تتحم  عبء حماية أو دفاع عن دوم أخرت دون مقاب .

 :2من اسهداف الرئيسية لترامب .2
م والشركات اسمريكية لديهم فرصة عادلة للتنافس على اسعمرام التجاريرة علرى _ ضمان أن العما

 حد سواء في السوق اسمريكية المحلية وفي اسسواق الرئيسة اسخرت في جمي  أنحاء العالم.
_ إزالة الحرواجز التجاريرة غيرر العادلرة فري اسسرواق التري تمنر  الصرادرات اسمريكيرة،  مرا فري ذلرة 

 السل  الزراعية.الصادرات من 
_ الحفرراظ علررى سياسررة متوازنررة تبحررى عررن مصررالح جميرر  قطاعررات االقتصرراد اسمريكرري،  مررا فرري 
ذلة الصناعات التحويلية، والزراعرة، والخردمات، فمرال عرن اسعمرام التجاريرة الصرفيرة ورجرام 

 اسعمام.
حيررى يرررت أن الواليررات   isolationist.يعهررد ترامررب مررن أصررحاب مبرردأ العزلررة فرري السياسررة الخارجيررة  3

المتحردة اسمريكيررة لرريس عليهررا أن تترردخ  فرري تنظرريم شرؤون العررالم مررن حولهررا وحرر  مشرراكلم، ويتجنررب فرري 
  لرذا يفلرب علرى خطا رم الرروح القوميرة بر  ويعظرم مرن أهميررة globalismسياسرتم الحرديى عرن العالميرة  

 3الدولة القومية كما أشار صراحة في خطا م عن سياستم الخارجية.
. جعرر  الحلفرراء يرردافعون أو يترررك لهررم مجررام العمرر : فقررد أعلررن دونالررد ترامررب أنررم سيواصرر  المسرراهمة 3

 حلفرراء الواليررات المتحرردة اسمريكيررة لتمويرر   المعمررلة اسمنيررة اسمريكيررة  وبالتررالي: هرر  هررذا إعررالن عررن 
صرررة لزيرررادة جهودهرررا سرررة فر إعرررادة تنظررريم شررربكة التحالفرررات اسمريكيرررة؟ هررر  سرررتجد أوروبرررا فررري هرررذ  السيا

 .4الدفاعية؟
                                                           

. مركرز رؤيرة "أبرز مالمح السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط بعد فاوز تراماب"، أبو كرم منصرور 1  
 .12للدراسات واس حاث، دائرة البحى العلمي والدراسات وحدة تحلي  الشأن الدولي،،:

 2 the president's 2017 trade policy agenda - United States Trade ....look at the site 

in(21/09/2017 

https://ustr.gov/.../2017/.../Chapter%20I%20-%20The%20Presiden. 

 ، المرجع السابق.أبو كرم3 

? réalité de principe le vers : Trump candidat du étrangère politique La 4)21/09/2017) 
http://theconversation.com/la-politique-etrangere-du-candidat-trump-vers-le-principe-de-realite-58657 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH1eDWobTWAhWIbxQKHQdOBw8QFghGMAU&url=https%3A%2F%2Fustr.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Freports%2F2017%2FAnnualReport%2FChapter%2520I%2520-%2520The%2520President%2527s%2520Trade%2520Policy%2520Agenda.pdf&usg=AFQjCNGtSaRmvRfI27bc1OM9liskmZgNFw
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  كأسال أو داف  للتدخ   Humanitarian intervention . ال يؤمن ترامب  فكرة التدخ  ارنساني  5
في الشرأن الرداخلي للردوم. فطالمرا اسمرر لرم يمرس المصرالح اسمريكيرة فرال داعري لترور  القروات اسمريكيرة 

يتعلررق اسمررر  صررالح الواليررات المتحرردة اسمريكيررة يجررب والسياسررة اسمريكيررة فرري هررذا الشررأن. لكررن عنرردما 
 Militaristic and unilateralعليها التدخ  العسكري اسحرادي الرذي تعتمرد فيهرا علرى أ رراف أخررت  

 interventionist. 1 
. التفيرررر فررري اوليرررات ال اسهرررداف: هنررراك ثوابرررت فررري السياسرررة اسمريكيرررة تشرررك  اسرررتمرارية لهرررا،  فرررض 6

 بيعررة اردارة اسمريكيررة، جمهوريررة كانررت أو ديمقرا يررة، وأن التفيررر فقررط دائمررا مررا يكررون فرري النظررر عررن 
اوليات، ما بين اللجوء إلى اوليات الصلبة كالحرب، والتدخ  العسركري، والعقوبرات، وهري غالبرا مرتبطرة 

، وهي غالبا مرتبطة  الجمهوريين، وما بين اوليات الناعمة، مث  الدبلوماسية، والمفاوضات، والمساعدات
 رراردارات الديمقرا يررة. لكررن هنرراك اتفاقررا بررين كرر  اردارات علررى تحقيررق تلررة الثوابررت، الترري ترررتبط  كيفيررة 

 2تحقيق المصالح اسمريكية.
. غلبة الواقعية على المثالية: تشير تصريحات ومواقف ترامب  شأن الشرق اسوسط إلى توجهم صروب 2

مصرررالح، والميررر  نحرررو االسرررتقرار، والتعررراون مررر  اسنظمرررة الحاكمرررة لمحاربرررة تفليرررب الواقعيرررة فررري إعرررالء ال
االرهرراب، واتخرراذ مواقررف متشررددة مررن التيررارات والحركررات ارسررالمية، وهرري سررمات اردارات الجمهوريررة، 
والتخلي عن المثالية، والترويم للديمقرا ية، ودعم الحريرات، وحقروق ارنسران، وهرو مرا يميرز سياسرة إدارة 

ة، ومنهرررا جماعرررة ا، وبررررز  شرررك  كبيرررر إ ررران ثرررورات الربيررر  العربررري، وتقاربرررم مررر  التيرررارات ارسرررالميأوبامررر
 .3ارخوان المسلمين

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1أبو كرم، المرجع السابق. 

 3109.16.30مجلة السياسة الدولية. تم تصفح الموق  يوم : التغيير.. ادارة ترامب وقضايا الشرق األوسط... حدود 2 

http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx 

 المرج  السابق.3 

http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx
http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx
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وبرررذلة فالثابرررت فررري السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة فررري عهرررد الررررئيس ترامرررب اتجرررا  منطقرررة الشررررق 

 اسوسط، يتبن من خالم المخطط التالي:
 النزعة القومية التي يتميز بها الرئيس ترامب                                           

 العم  م  حلفاء الواليات المتحدة اسمريكية                                            
 مبدأ العزلة في السياسة الخارجية الترامبية                                            

 مبدأ  أمريكا أوال                                             
 المحافظة على المصالح اسمريكية وارسرائيلية                                           
إضررررررررعاف الدولررررررررة ارسررررررررالمية مررررررررن خررررررررالم تفجيررررررررر                                            

 اعتبارهررررا تشررررك  تهديرررردا للواليررررات المتحرررردة اسمريكيررررة     الصررررراعات داخلهررررا                        
 وللفرب   

إيقاف القدرة العسكرية لدت الدوم العربية واالسرتثمار                                             
 في 

 مجام النفط واالعتماد على مداخي  الدوم الخليجية 
 المصدر: تصميم وإعداد الباحثة

 
 

توجهاات السياساة الخارجياة األمريكياة اتجااه منطقاة الشارق األوساط فاي عهاد المحور الثالاث: 
 الرئيس دونالد ترامب:

فرري إ ررار توجهررات الرررئيس اسمريكرري دونالررد ترامررب نحررو منطقررة الشرررق اسوسررط، نجررد أن سياسررتم 
الخارجيرررة برررين الثابرررت والمتفيرررر،  اعتبرررار أمرررن إسررررائي  وتحقيرررق مصرررالحها فررري المنطقرررة، ومواجهرررة 

رهاب  اعتبرار  إحردت التهديردات اسمنيرة التري تواجرم الواليرات المتحردة اسمريكيرة،  مثا رة الثابرت فري اال
أهدافها، وبالتالي فرالمتفير يكمرن فري آليرات والسياسرات التري تبنهرا الررئيس ترامرب حرام وصرولم للبيرت 

الالج رررين، اسزمرررة  اسبررريض، تتمثررر  فررري موقفرررم اتجرررا  إيرررران وملفهرررا النرررووي، اسزمرررة السرررورية ومشررركلة
 الخليجية، كوريا الشمالية، وهذا ما سيتم تحليلم:

 .موقف ترامب من الملف النووي اإليراني:1
أعلن ترامب أكثر من مرة، رفض اتفاق البرنامم النووي، وعّدة تهدادا سمن الواليات المتحدة، وأمن 

أفمر  للواليرات المتحردة، حيرى إسرائي ، ووعد  للفاء هذ  الصفقة، والبحى عن صفقة جديردة  شررو  
رأت أن الشركات اسمريكية لرم تسرتفد منهرا الشرركات اسوروبيرة الروسرية. كمرا اتهرم إيرران بردعم ورعايرة 
التنظيمات المسلحة في المنطقة، وأكد إعادة تشديد العقوبات االقتصادية على  هران، ولذلة فان تلة 

الثاباااااااااااات فااااااااااااي 
السياساااااااااااااااااااااااااااة 
الخارجيااااااااااااااااااااااااااة 
األمريكياااااااة فااااااااي 

 عهد ترامب
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ريرانية توترا،  عد أن شهدت حالة من التقارب الحرذر فري المواقف ستؤدي إلى زيادة العالقات اسمريكية ا
 1عهد أوباما،  عد االتفاق النووي.

 2لذلة يحدد ترامب ثالث نقا  للتعام  م  الملف النووي وهي:
البررد مررن الوقرروف أمررام المحرراوالت اريرانيررة لرردف  المنطقررة لحالررة عرردم االسررتقرار والسرريطرة عليهررا، فرران  .1

لمنطقة وتهدد استقرار العديد مرن دوم المنطقرة كرالعراق وسروريا ولبنران والريمن تمث  خطرا على ا إيران
 وليبيا والمملكة السعودية العربية، وتدعم تنظيمات إرهابية كحزب اللم في لبنان وحمال في غزة.

يجب إعادة النظر في االتفراق النرووي مر  إيرران سنرم اتفراق كرارثي، علرى حرد وصرفم، فالبرد مرن إلفراء  .2
ق أو أعادوا النظر فيم مرة أخرت لتعديلم سنم ال يمثر  المصرالح اسمريكيرة ويمرر  رأمن إسررائي  االتفا

ومصررالحها  شررك  مباشررر، فالبررد مررن وضرر  محررددات  خصررو، االتفرراق تمررمن وضرر  إيررران تحررت 
 المساءلة  شك  تام ويعزز من عدو محاولة إيران اختبار أسلحتها والذي لم ينص االتفاق على منعم.

ة شرربكات إيررران اررهابيررة العالميررة فررلذا كانررت إيررران تملررة شرربكة قويررة فالواليررات المتحرردة تسررتطي  تفكيرر .3
 3 قوتها السيطرة على إيران. لذلة يمكن وض  سيناريوهات للملف اريراني:

يشرير الخطراب السياسري المنتخرب ترامرب وتصرريحاتم القليلرة  السيناريو األول: السيناريو التشااؤمي:
لى وجود حالة مرن عردم اليقرين اسقررب إلرى التشراؤم  خصرو، اسرتمرار مسراؤ  االنفتراح علرى حتى اون إ

إيررران والررذي أقررر وفررق االتفرراق النررووي، مثرر  هررذا السرريناريو سيرسرر  سررلبية للجمهوريررة ارسررالمية، وهررو مررا 
  وكالرة سينعكس في عودة إيران إلى مرب  ما قب  االتفاق من حيى إخفاء أنشطتها من جهرة والتعراون مر

 الطاقة النووية من جهة أخرت.
مررن المتوقرر  أن يتخررذ ترامررب إجررراءات تعررزز مررن نفرروذ الواليررات الساايناريو الثاااني:العودة للعقوبااات: 

 المتحدة اسمريكية على إيران، ومن بين ارجراءات:
نري وذلرة المفط على االقتصاد اريراني، وتحديدا الجهات االقتصرادية التا عرة للحررل الثروري اريرا*

 من خالم الحد من رغبة الشركات اسجنبية في الدخوم إلى اسسواق اريرانية.
وضرر  شرررو  علررى الشررركات الدوليررة المتعاملررة مرر  الشررركات اريرانيررة أن يكررون انجرراز المعررامالت *

  الدوالر اسمريكي فقط.
                                                           

 .،المرجع السابق ترامب وقمايا الشرق اسوسط إدارة1
 .12،،:3102،وارستراتجية . المعهد المصري للدراسات السياسية ياسة الخارجية عند دونالد ترامب"توجهات السسليمان يمني، 2 

. تم 3109،وارستراتجيةالمعهد المصري للدراسات السياسية  ".إيران" سيناريوهات سياسة ترامب تجاه محمد أبو سعد، 3 
 .3109.16.30تصفح الموق  يوم:

-http://www.eipss
-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AAeg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2/0/1388-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87 

http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2/0/1388
http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2/0/1388
http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2/0/1388
http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2/0/1388
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ابيرة للعمر  علرى تقريم عهرد تررام  رالى فريرق ضرمن حملترم االنتخالسيناريو الرابع: سايناريو البناا : 
شرام  لالتفرراق النررووي والمزايررا الترري تحصرر  عليهررا إيررران  موجررب االتفرراق، وكررذلة االلتزامررات المطالبررة 
بها من قب  المجتم  الدولي، مث  هذا التقييم سيصبح اون أحد أهم المرجعيات لخطواتم القادمرة نحرو 

رار االتفاقيررة والعمرر  علررى تطويرهررا وذلررة إيررران، وربمررا يرررت مستشررارين ترامررب  أنررم ال مرران  مررن اسررتم
 خشية من رد فع  إيراني في المنطقة ارقليمية وضد المصالح اسمريكية.

 .ترامب واألزمة السورية ومشكلة الالجئين:1
، عنررردما انتشررررت  شرررك  سرررري  وكبيرررر انتفاضرررات الربيررر  العربررري التررري 2111اليرررزام النظرررر لعرررام 

وريرة الهشرة فري الشررق اسوسرط، فرالحرب اسهليرة فري سروريا الترزام مسرتمرة،  عدد من اسنظمة الديكتات
، والترزام الريمن غارقرة فري العنرف وعردم 2113أن مصر ودعت الديمقرا ية  االنقالب العسكري سرنة 

االسررررتقرار السياسرررري، الحرررررب فرررري ليبيررررا، ربمررررا تبرررردو تررررونس الوحيرررردة الترررري تتحرررررك برررربطء شررررديد نحررررو 
تررزام منطقررة الشرررق اسوسررط تعرراني مررن التحرروالت السياسررية خاصررة سرروريا فرري إ ررار فال1الديمقرا يررة، 

الخالقات السياسية بين نظام الحكم اسسد والمعارضة السياسية، ما أدت إلرى تفراقم اسزمرة السياسرية ، 
منهررا التهديرردات اسمنيررة، ومشرركلة الالج ررين الترري أصرربحت تمثرر  تهديرردا أمنيررا للرردوم الممرريفة، نتيجررة 

لصراعات الداخلية، وتدخ  القوت ارقليمية الكبرت في الشؤون الداخلية للدولة، لفر  هيمنتها وبسرط ا
 نفوذها،  اعتبارها من أولويات سياسيتها الخارجية نظرا لألهمية الجيواستراتجية التي تتمت  بها.

 : يبين خريطة الربي  العربي في منطقة الشرق اسوسط وشمام إفريقيا12الشك  رقم

 
 2112.11.12.تم تصفح الموق  يوم: ( | نون بوست1ك الكثير عن الشرق اسوسط )ثالثون خريطة تخبر المصدر: 

إن الموقرررف اسمريكررري تجرررا  مرررا يحررردث فررري سررروريا يهررردف إلرررى تطبيرررق نظريرررة الفوضرررى البنررراءة أو 
التفكيررة النظيررف، بهرردف إعررادة رسررم الخار ررة الجفرافيررة والسياسررية لرريس فقررط فرري سرروريا وإنمررا الشرررق 

م هذ  النظرية حسب المنظور اسمريكي إلرى تفكيرة الوضر  القرائم فري بلرد مرا، ولرو اسوسط كك ، وتقو 

                                                           

 2112.11.12 .تم تصفح الموق  يوم: ( | نون بوست1ثالثون خريطة تخبرك الكثير عن الشرق اسوسط )1 

http://www.noonpost.org/content/2678 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23-v-kajWAhVBlxQKHddhDcAQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.noonpost.org%2Fcontent%2F2678&usg=AFQjCNHgUV_UiVvA11QFLb4U9pnuofh1Ig
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23-v-kajWAhVBlxQKHddhDcAQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.noonpost.org%2Fcontent%2F2678&usg=AFQjCNHgUV_UiVvA11QFLb4U9pnuofh1Ig
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23-v-kajWAhVBlxQKHddhDcAQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.noonpost.org%2Fcontent%2F2678&usg=AFQjCNHgUV_UiVvA11QFLb4U9pnuofh1Ig
http://www.noonpost.org/content/2678
http://www.noonpost.org/content/2678
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أدت ذلرررة إلرررى حررردوث فوضرررى مؤقترررة تمهيررردا رعرررادة تركيرررب هرررذا البلرررد علرررى أسرررس جديررردة مالئمرررة أكثرررر 
 1لمصالح الواليات المتحدة ومخططاتها في المنطقة.

لوقرت ذاترم إزاء مرا سريأتي  عرد سرقو م. أوصى ترامرب  اسرتخدام  قروة هائلرة  ضرد اسسرد، وأعررب فري ا
وقد أعرب عن تشكيكم في موضوع تدريب الواليات المتحدة للمعتدلين السوريين، وما إذا كان الوثوق بهم 
بهم أم ال. كما يعر  فر  منا ق حظر جوي في شمام سروريا، ولكرن يردعم اقامرة منرا ق أمنرة، وأكرد 

 2واليات المتحدة.وأكد ترامب  أنم سيمن  الالج ين السوريين من دخوم ال
فري الرداخ  السروري يعريش فيهرا   safe zonesوفري هرذ  المسرألة يقتررح ترامرب إقامرة منرا ق أمنرة  

السوريون  حيى يعودون لتعمير بالدهم عند انتهاء الحرب، وبالنسربة لمرا يمكرن أن يقدمرم مرن دعرم لهرذا، 
عرن الردعم العسركري لترأمين تلرة يعلن ترامب أنرم يمكرن أن يردعم هرذا اقتصراديا لكرن لرم يتعرر  للحرديى 

المنا ق. أما فيما يتعلق  مصير اسسد، أشار تررام  رالى أن ار قراء علرى رجرام أقويراء فري منطقرة الشررق 
اسوسط أفم  من الفوضرى، وربرط ترامرب هرذا التوجرم  سرياق الحررب علرى العرراق_ التري عارضرا حسرب 

ر قراء علرى القرذافي وصردام علرى سربي  المثرام قولم_ والوض  فري مصرر وليبيرا وكأنرم يريرد أن يقروم إن ا
 Strongmen betterربمرا كران أفمر  ممرا وصرلت إليرم المنطقرة مرن فقردان السريطرة وعردم االسرتقرار 

than  chaos . 3 
كمررا تقرروم ارسررتراتيجية اسمريكيررة  اسسررال علررى تقسرريم سرروريا  عررد ترردميرها إلررى منررا ق تررتحكم فيهررا 

ة وتبعا لذلة تنهار المنطقة ويتولد مناخ سياسي وأمني مالئم تماما لفر  وقائ  االثنيات القومية والطائفي
جديررردة علرررى الجفرافيرررا الفلسرررطينية  مرررا يحقرررق حمايرررة أمرررن إسررررائي  االسرررتراتيجي واسرررتمرار  مررروح الكيررران 

 4الصهيوني ومشروعم في اقامة دولة إسرائي  الكبرت.
 .توجهات ترامب اتجاه األزمة الخليجية:2

                                                           

 .039، مرج  سابق،،:"التنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسط"عبد الرزاق، 1 
تم تصفح الموق   .ةارستراتيجي_مركز البدي  للتخطيط والدراسات  األمريكيةترامب ومستقبل السياسة الخارجية 2 

 .3109.16.31يوم:
-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-lhttps://elbadi

-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/ 
 .12،،:المرجع السابقسليمان يمني، 3 
 .039مرج  سابق،،: "التنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسط"،عبد الرزاق، 4 

https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
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يونيررو الماضرري، حررى تيلرسررون، ووزيررر  /دء الحصررار علررى قطررر، فرري الخررامس مررن حزيرررانمنررذ برر
الدفاع جيمس ماتيس، اس راف المختلفة على إيجاد ح  سلمي لألزمة، وعرضا المساعدة فري تحقيرق 
ذلرررة، غيرررر أن ترامرررب وعبرررر سلسرررلة مرررن التفريررردات، أ لقهرررا فررري اليررروم الترررالي، أعلرررن تأييرررد  المرررمني 

الحصررار ضررد قطررر حررين زعررم أن قمتررم فرري الريررا  مرر  زعمرراء مسررلمين هرري مررا قرراد  رجررراءات دوم
إليها، وعلى الرغم من محاوالت البيرت اسبريض نفري أي خرالف برين ترامرب وتيلرسرون، وفران اسرتمرار 

 1التناقض في المواقف بين الطرفين د  دائما.
 /مرة فري التاسر  مرن حزيررانوقد تجلى التعبير اسبرز عرن الفوضرى فري الموقرف اسمريكري مرن اسز 

الماضي، عندما قام تيلرسون  للقاء كلمة مقتمبة في مقر وزارة الشؤون الخارجية اسمريكيرة، دعرا فيرا 
اس ررراف إلررى حرر  خالفاتهررا مررن خررالم المفاوضررات، ولكررن لررم تكررد تمررض  مرر  سرراعات حتررى كرران 

يكي  االتهامرات لقطرر مرن جديرد، معتبررا أن  خالم مؤتمر صحفي مشترك م  رئيس الوزراء الروماني
اسرررتمرار فررري عزلهرررا يعرررّد انتصرررارا لموقفرررم الرررداعي إلرررى وقرررف جميررر  أشررركام الررردعم لمرررن وصرررفهم ب  

 2المتطرفين .
الشرررة فررري أّن صرررمود الموقرررف القطرررري، وإجمررراع القطرررريين علرررى الررردفاع عرررن سررريادتهم واسرررتقاللية 

نرة الخارجيررة، فمررال عرن اسداء الدبلوماسرري وارعالمرري قرراراتهم، ورفررض كر  أشرركام ارمررالءات والهيم
القطرري الهرادئ والفاعرر  فري الوقررت نفسرم، وهرو أداّء نجررح فري كسررب تعرا ف عربري دولرري كبيرر علررى 
صعيد الرأي العام وعلى الصعيد الرسمي، إضافة إلى ضعف منطق الحملة المعادية التي قامت على 

ريررررة الررررأي والتعبيررررر، ومنررر  كرررر  رأي مخرررالف، عوامرررر  الترهيرررب وارمررررالء، فررري محاولررررة السرررتهداف ح
 3اضطلعت كلها بدور كبير في احتواء الهجمة التي تعرضت لها قطر من دوم الحصار.

إال أّن جملة من العوام  الدولية اسخرت أّدت أيّما دورا مهّما في من  دوم الحصار من التصرعيد 
هررو مررا جعرر  الرررئيس ترامررب يطلررب مررن حلفائررم  فرري مقرردمتها تنررامي الترروتر فرري شرربم الجزيرررة الكوريررة،

العرب تجميد الصرراع مر  قطرر مؤقتّرا، خرالم االتصرام الهراتفي السرالف الرذكر الرذي أجررا  مر  الررئيس 
السيسرري، إذ لررم يررتمكن مررن احتمررام التعررا ي مرر  عررّدة أزمررات فرري اجتمرراع العشرررين الررذي كرران متجّهررا 

 4إليم.

                                                           

وحدة تحلي  السياسرات فري المركرز العربري،   جولرة وزيرر الخارجيرة اسمريكري الدبلوماسرية برين موقرف ترامرب وتعّنرت دوم 1 
 .13،،:3109ودراسة السياسات، لأل حاثالحصار. تقدير موقف، المركز العربي 

 المرجع السابق.2 
. تقردير موقرف، المركرز العربري " األزمة الخليجية في اجتمااع القااهرة وبعاد"وحدة تحلي  السياسات في المركز العربي،  3 

 .13،،:3109لأل حاث ودراسة السياسات،
 المرجع السابق.4
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 .موقف ترامب اتجاه كوريا الشمالية:1
تمكنت كوريا الشمالية من إثبات قدراتها في مجام إنتراش الصرواري  الباليسرتية وإ القهرا، فقرد أصربحت 
أصبحت تملة القدرة على إنتاش محركات صواري ، وأنها وصلت أو اقتربت من الوصوم إلى القدرة على 

 ررالى علررى ضرررب البررر اسمريكرري. فرري ضرروء هررذ  التقررديرات،  ررادرت إدارة الرررئيس اسمريكرري دونالررد ترررام 
تشديد المفو  على كوريا الشمالية ،وردا على تجربتي إ الق الصاروخين الباليسرتيين الشرهر الماضري، 
الماضي، فر  مجلس اسمن التا   لألمم المتحدة،  لجماع أعمائم،  من فيهم روسيا والصين، عقوبات 

ي تبلا عقوبات جديدة على بيونا يانا، وتستهدف هذ  العقوبات تخفيض عائدات الصادرات الكورية، والت
تبلررا نحررو ثالثررة مليررارات دوالر سررنويا، بنحررو الثلررى، وبمقتمررى هررذا القرررار سرريتم حظررر صررادرات كوريررا 
الشمالية من الفحم والحديد الخام والرصا، الخام ،ويحظر على الدوم استقبام أعداد أكبر مرن الكروريين 

وحررذرت ممررا سرريتبعها مررن  الشررماليين العرراملين فرري الخررارش. وجرردت بيونررا يررانا العقوبررات الجديرردة  مفتعلررة 
إجرررراءات عنيفرررة، كمرررا أشرررارت إلرررى أن تجربتررري الصررراروخين العرررابرين للقرررارات اللترررين أجرتهمرررا فررري تمررروز 
الماضرررري تثبترررران أن الواليررررات المتحرررردة،  كامرررر  أراضرررريها أصرررربحت داخرررر  نطرررراق صررررواريخها، وأن هررررذ  

:  إن تهديرردات كوريررا الشررمالية الصررواري  وسرريلة مشررروعة للرردفاع عررن الررنفس، ورد ترامررب علررى ذلررة  قولررم
 1ستواجم بنار وغمب وقوة لم يرها العالم من قب  قط .

فرري حررين توعررد ترامررب  اسررتخدام القرروة ضررد كوريررا الشررمالية مؤكرردا أن الخيررار العسرركري  جرراهز للتنفيررذ  
رغررم دعرروة الصررين الررى ضرربط الررنفس فرري محاولررة لتهدئررة الحرررب الكالميررة غيررر المسرربوقة بررين واشررنطن 

يونا يانا، وقد كتب ترامب على موق   تويتر  أّن:  الحلوم العسركرية وضرعت  شرك  كامر  حاليرا وهري وب
 2جاهزة للتنفيذ في حام تصرفت كوريا الشمالية بدون حكمة .

في مقاب  ذلة هددت هي ة اسركان الكورية الشرمالية بتوجيرم ضرربة لحاملرة الطرائرات اسمريكيرة  كرارم 
وم أمريكي، وصرفت إرسرام الواليرات المتحردة سرفنا حربيرة إلرى ميرا  شربم الجزيررة فينسون  في حام أي هج

الكوريررة  ررالخطوة المتهررورة، كمررا حررذر نائررب وزيررر خارجيررة كوريررا الشررمالية ممررا وصررفم  اسررتفزاز واشررنطن 
 لكوريررا الشررمالية عسرركريا، مشررّددا علررى أنررم إذا قامررت الواليررات المتحرردة  منرراورات عسرركرية اسررتفزازية ذلررة

 مربة استباقية، وقام هان سونا ريوم :  نملرة قروة ردع نوويرة قويرة، وبالتأكيرد لرن نبقرى مكتروفي اسيردي 
                                                           

 3109.16.33يوم:. تم تصفح الموق  _ أزمة الصواريخ الكوريةودراسة السياسات لأل حاثالمركز العربي 1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-

%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1 

 .3109.16.33. تم تصفح الموق  يوم:ترامب يلوح بالحرب ضد كوريا الشمالية2 
http://www.alhaya.ps/pdf/2017/8/12/page8.pdf 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
http://www.alhaya.ps/pdf/2017/8/12/page8.pdf


 211صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

في وجم أي ضربة استباقية أمريكية، من يثير المشركالت ليسرت جمهوريرة كوريرا الشرعبية، بر  الررئيس 
 1اسمريكي دونالد ترامب .

 خاتمة:
األمريكياة فاي عهادة تراماب اتجااه منطقاة الشارق  السياسة الخارجياةفي ختام دراستنا لموضوع  

نستنتم أنها تتميز  الثبات والمتفير، ويتجلى ذلة مرن خرالم التفيرر فري السياسرات واوليرات  األوسط"،
الترري تبنهررا الرررئيس دونالررد ترامررب منررذ حملتررم االنتخابيررة، مررن منطلررق الموقرر  الجيواسررتراتيجية لمنطقررة 

ثبات في سياستم الخارجيرة تتمثر  فري المبرادئ واسهرداف التري تصرن  الشرق اسوسط، أما من ناحية ال
 السياسة الخارجية اسمريكية  ما تممن هيمنتها وحماية مصالحها ومصالح إسرائي .

كمررا أن توجهررات ترامررب فرري سياسررتم الخارجيررة لرسررم خريطررة الشرررق اسوسررط فرري السررنوات القادمررة، 
ات المتحرردة اسمريكيررة الترري تعررد المحرردد الرئيسرري للتفرراعالت يرررتبط مباشرررة  طبيعررة العالقررة بررين الواليرر

الدوليرررة مرررن جانرررب، ومرررن جانرررب اخرررر برررين عررردد مرررن القررروت ارقليميرررة الكبررررت التررري ترررؤثر علرررى نمرررط 
تفاعالتهرررا، هرررذا مرررا يمرررنح ترامرررب اسهميرررة والترررأثير فيمرررا يتعلرررق  القمرررية المصررررية اسمريكيرررة، الملرررف 

   نظام اسسد، استمرار الحرب ضد تنظيم داعش.اريراني النووي، المرونة اتجا

                                                           

 .3109.16.33. تم تصفح الموق  يوم:نون بوست/هل تندلع حرب نووية بين أمريكا وكوريا الشمالية تفني العالم؟1 
https://www.noonpost.org/content/17573 

https://www.noonpost.org/content/17573
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 قائمة المراجع:
 أوال: باللغة العربية:

 .المجالت العلمية :1
 .12،،:3102،وارستراتجيةسليمان يمني،  توجهات السياسة الخارجية عند دونالد ترامب . المعهد المصري للدراسات السياسية .0

. تررم تصررفح 3109،وارسررتراتجية . المعهررد المصررري للدراسررات السياسررية إيرررانتجررا   محمررد أبررو سررعد،   سرريناريوهات سياسررة ترامررب.3
 .3109.16.30الموق  يوم:

-http://www.eipss
-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA
-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9

1%D8%A7%D9%86/2/0/1388%D8%A5%D9%8A%D8%B-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87 

 

وحدة تحلي  السياسات في المركز العربي،   جولة وزيرر الخارجيرة اسمريكري الدبلوماسرية برين موقرف ترامرب وتعّنرت دوم الحصرار. .2
 .3109ودراسة السياسات، لأل حاثتقدير موقف، المركز العربي 

ير موقررف، المركررز العربرري لأل حرراث وحرردة تحليرر  السياسررات فرري المركررز العربرري،   اسزمررة الخليجيررة فرري اجتمرراع القرراهرة وبعررد . تقررد.1
 .3109ودراسة السياسات،

أبررو كرررم منصررور، أبرررز مالمررح السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة تجررا  منطقررة الشرررق اسوسررط  عررد فرروز ترامررب. مركررز رؤيررة للدراسررات .2
 واس حاث، دائرة البحى العلمي والدراسات وحدة تحلي  الشأن الدولي.

 .مذكرات التخرج:1
. 3101.3112وانعكاسرراتها علررى الرردوم المنطقررة  إيرررانمينررة قاسررم، التوجهررات الجديرردة للسياسررة الخارجيررة اسمريكيررة تجررا  أسررماء أ.0

 .3102مذكرة مقدمة لني  شهادة ماستر علوم سياسية، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة،
. مررذكرة 3101.3101وسررط دراسررة حالررة اسزمررة السررورية عبررد الرررزاق بوزيرردي،   التنررافس اسمريكرري الروسرري فرري منطقررة الشرررق اس.3

 .3101.3102 سكرة، تكميلية للحصوم على شهادة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة محمد خيمر،
 .المواقع االلكترونية:1

 2112.11.12. تم تصفح الموق  يوم:( | نون بوست2الثون خريطة تخبرك الكثير عن الشرق اسوسط )
www.noonpost.org/content/2704 

 3109.16.31علي أحمد، برنامم الطاقة النووية السليمة في الشرق اسوسط: تحلي  وتقييم. تم تصفح الموق  يوم:    

http://www.aub.edu.lb/ifi/programs/eps/Documents/articles/gulf_year_3291_ahmad.pdf   

 3109.16.30مجلة السياسة الدولية. تم تصفح الموق  يوم: لشرق اسوسط حدود التفيي.ادارة ترامب وقمايا ا

http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx 

 2112.11.12 .تم تصفح الموق  يوم: ( | نون بوست1ثالثون خريطة تخبرك الكثير عن الشرق اسوسط )
http://www.noonpost.org/content/2678 

 .3109.16.31تم تصفح الموق  يوم: .ةاالستراتيجيترامب ومستقب  السياسة الخارجية االمريكية _مركز البدي  للتخطيط والدراسات 
-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-https://elbadil
-9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%88%D
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/ 
 3109.16.33المركز العربي لال حاث ودراسة السياسات_ أزمة الصواري  الكورية. تم تصفح الموق  يوم:

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-

http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2/0/1388
http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2/0/1388
http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2/0/1388
http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2/0/1388
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23-v-kajWAhVBlxQKHddhDcAQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.noonpost.org%2Fcontent%2F2704&usg=AFQjCNFAS1LRnlgNGK9bjOZ953bE6EyuGA
http://www.noonpost.org/content/2704
http://www.noonpost.org/content/2704
http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx
http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23-v-kajWAhVBlxQKHddhDcAQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.noonpost.org%2Fcontent%2F2678&usg=AFQjCNHgUV_UiVvA11QFLb4U9pnuofh1Ig
http://www.noonpost.org/content/2678
http://www.noonpost.org/content/2678
https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://elbadil-pss.org/2016/11/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
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%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1 

 .3109.16.33ترامب يلوح  الحرب ضد كوريا الشمالية. تم تصفح الموق  يوم:
http://www.alhaya.ps/pdf/2017/8/12/page8.pdf 

 .3109.16.33  يوم:نون بوست. تم تصفح الموق/ه  تندل  حرب نووية بين أمريكا وكوريا الشمالية تفني العالم؟
https://www.noonpost.org/content/17573 

 :جنبيةثانيا: باللغة األ
The site : 

? réalité de principe le vers : Trump candidat du étrangère politique 1.La)21/09/2017) 

http://theconversation.com/la-politique-etrangere-du-candidat-trump-vers-le-principe-de-realite-
58657 

2.the president's 2017 trade policy agenda - United States Trade ....look at the site in(21/09/2017 

https://ustr.gov/.../2017/.../Chapter%20I%20-%20The%20Presiden. 
 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-1
http://www.alhaya.ps/pdf/2017/8/12/page8.pdf
https://www.noonpost.org/content/17573
https://www.noonpost.org/content/17573
http://theconversation.com/la-politique-etrangere-du-candidat-trump-vers-le-principe-de-realite-58657
http://theconversation.com/la-politique-etrangere-du-candidat-trump-vers-le-principe-de-realite-58657
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH1eDWobTWAhWIbxQKHQdOBw8QFghGMAU&url=https%3A%2F%2Fustr.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Freports%2F2017%2FAnnualReport%2FChapter%2520I%2520-%2520The%2520President%2527s%2520Trade%2520Policy%2520Agenda.pdf&usg=AFQjCNGtSaRmvRfI27bc1OM9liskmZgNFw
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اني يف اخلليج العربي من السياسة اخلارجية األمريكيه اجتاه الدور اإلير

 اوباما إىل ترامب يف حدود اإلستمراية والتغري

 

 

 

 

 ستاذ الدكتور: عبد الكريم تيبي اال

 علوم السياسية والعالقات الدوليةاستاذ التعليم العالي يف ال 

 اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلمهورية-قسنطينة

 

 عبد احلق ااألستاذه: حسن

 -الدراسات اإلسرتاتيجية واألمنية باحثة دكتوراة، يف 

 اجلزائرية الدميقراطية الشعبية. اجلمهورية-قسنطينة 
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 الما شكلت سياسة الجمهورية ارسالمية اريرانية عنوانا مهم لصان  القرار السياسي اسمريكري  حكرم 
لررى المسررتوت اسمنرري، واالقتصررادي مررا ترسررمم تلررة السياسررة مررن تهديررد واعررد للمصررالح اسمريكيررة السرريما ع

 فقد اختلفت التوجهات اسمريكية حيام إيران في حقبتي اوباما وترامبوالجيواستراتيجي 
كون أن إيران تعد قوة إقليمية كانت وال زالت تسعى إلى  سط نفوذها في المنطقة ، سيما على الخلريم 

برهررا الواليررات المتحرردة اسمريكيررة قرروة تررؤثر العربرري والتررأثير علررى دوم أخرررت إقليميررا، ومررن جانررب أخررر تعت
سررلبا علررى مسررار تحقيررق أهررداف الواليررات المتحرردة اسمريكيررة فرري المنطقررة  ، و هرري اون متهمررة مررن قبرر  
الواليات المتحدة اسمريكية في التدخ  في الشؤون الداخلية لدوم الشرق اسوسط وزعزعة أمنها واسرتقرارها 

العربي ، ناهية عن سعي إيرران المرتالك التكنولوجيرا النوويرة مرن خرالم  الداخلي ، و خاصة دوم الخليم
برنامجهررا النررووي الررذي تعتبررر  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة والفرررب  أنررم برنامجررا ذو دوافرر  عسرركرية تسررعى 
إيران من خاللم إلى امتالك السالح النووي، مما يمكنها من فر  نفوذها كقوة نووية إقليمية على منطقة 

 الخليم العربي وتحقيق  موحاتها .
وتبررررز أهميرررة الدراسرررة فررري أنهرررا تشرررتم  علرررى السياسرررية الخارجيرررة اسمريكيرررة تجرررا  النفررروذ اريرانررري فررري 

رارية و لكرررن التفييرررر فررري الخلررريم العربررري خرررالم، فترتررري حكرررم أوبامرررا و دونالرررد ترامرررب، فررري حررردود االسرررتم
ا، و هدا ما برز مرن خرالم االتفراق النرووي إلرى التروتر من تقارب إيراني أمريكي في عهد اوبام التوجهات

في العالقات خالم عهدة ترامب و هدا من خالم خطا ات دونالد ترامب اتجا  إيران، و أنها تشك  خطر 
 المنطقة.كبير على منطقة الخليم العربي و المصالح اسمريكية في 

Abstract: 

American politicaldecision-maker because of what the policy of the threat of promising US 

interests, especially on the level of security, economic and geostrategic has varied American 

attitudes towards Iran in the periods of Obama and Trump 

The factthat Iran is a regional power has been and continues to seek to extendits influence in 

the region, especially on the Arabian Gulf and influence on other countries regionally, and 

on the other hand isconsidered by the United States of America as a force negatively affect 

the course of achieving the objectives of the United States of America in the region, By the 

United States of America to intervene in the internalaffairs of the Middle East and 

destabilizeitsinternalsecurity and stability, especially the Arab Gulf countries, not to mention 

Iran'spursuit of nucleartechnologythroughitsnuclear program, which the United States and 

the West as a program with Du Iran seeks to acquirenuclearweapons, enablingit to impose 

its influence as a regionalnuclear power on the Gulf region and realizeits ambitions. 

    The importance of the studyisthatitincludes US foreignpolicytowardIranian influence in 

the Arabian Gulf during the periods of Obama and Donald Trump, within the limits of 

continuity, but the change in attitudes of the Iranian-American rapprochement under Obama, 

and this has emergedthrough the nuclear agreement to The tension in relations 

duringTrump's tenure isechoed by Donald Trump'srhetorictoward Iran, posing a major threat 

to the Gulf region and US interests in the region. 
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 مقدمة:
لقررد هيررأت التحرروالت الدوليررة اسجررواء المناسرربة للواليررات المتحرردة اسمريكيررة لتحقيررق مسررعاها  عررد نهايررة 

، فأخرذت توجرم فمنذ انهيار االتحاد السوفييتي اردارة اسمريكية تسرعى للهيمنرة علرى العرالمالحرب الباردة. 
تفتمرريم مصررالحها، وفرري هررذا السررياق  السررلوك الخررارجي وتعمرر  علررى صررياغة العالقررات الدوليررة وفقررا لمررا

ترررداعياتها للتوجرررم نحرررو منطقرررة الشررررق اسوسرررط فررري إ رررار محاولرررة إعرررادة هيكلرررة  11/1اسرررتفلت أحرررداث 
العررررراق  2111المنطقرررة بررردعوت )ارصرررالح والتفييرررر( خاضرررت خاللهرررا حروبرررا اسرررتباقية فررري أففانسرررتان 

م  لتؤسرررس برررذلة لمرحلرررة جديررردة مرررن ، تحرررت ذرائررر  إيرررواء اررهررراب امرررتالك أسرررلحة الررردمار الشرررا2113
 الحمور اسمريكي القوي في المشهد الشرق أوسطي.

إن محاولررررة الواليررررات المتحرررردة اسمريكيررررة رعررررادة هيكلررررة الشرررررق اسوسررررط ليسررررت جديرررردة، ففرررري مطلرررر  
التسرررعينيات مررررن القرررررن العشررررين  رحررررت إدارة الرررررئيس جررررورش برررول  اسب  المشررررروع الشرررررق اسوسررررطي 

م، وبردف   1111 الق عملية التسوية للصراع العربي ارسرائيلي التي بدأت في مدريد عرام  التوازي م  إ
مررن المتفيرررات التطررورات ارقليميررة والدوليررة، تررم تقررديم تصررور أمريكرري لمررا يعرررف  الشرررق اسوسررط الكبيررر 

 لعربيرة،ا للمنطقرة اسرتراتيجية الجيرو للخريطرة كاملرة صرياغة علرى لفر  نظام شرق أوسطي يقوم أساساً 
 عبر والحمارية الثقافية المقومات  مس على والعم  العربي، النظام من ما تبقى على القماء تتممن
إلرى  شررقاً  القوقراز وشرمام قرزوين  حرر مرن يمترد أوسر ، اسرتراتيجي نطراق فري السياسري هرذا الفررال ترذويب

 الشررق  أن أهمهرا مرن تناسرقةم غيرر مرزاعم إلرى اسمريكيرة اردارة اسرتندت وقرد المملكرة المفربيرة غربرا،
 كبير  اضطراب هو منطقة اسوسط

ترررأثرت السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة اتجرررا  الشررررق اسوسرررط مرررؤخرا فررري دررر  التحررروالت الجيرررو سياسرررية 
اسخيررة و الترري حملرت معهررا معطيررات جديردة علررى المشرهد السياسرري و خاصررة عقرب التحرروم الررديمقرا ي 

السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة بتفيرر ترتيرب اسولويرات و االهتمامرات و  الذي مس الدوم العربية فقد قامت
تبني استراتيجيات جديدة تتمشى م  هرد  التطرورات و خاصرة فري منطقرة الشررق اسوسرط  و صرعود قروت 
اقليمية على ساحة مما اثر على مصالحها في المنطقة وعلى راسها إيران  حيى احتلت السياسة اريرانية 

شرق اسوسط مسراحة كبيررة مرن النقرال ، ولعر   بيعرة النظرام السياسري اريرانري الرذي دهرر في منطقة ال
 عد الثرورة ارسرالمية يلعرب دوًرا فري  ررح كثيرر مرن التسراؤالت حروم سياسرة إيرران فري ارقلريم، وإن كانرت 

ن اسمنيرة عنصرًرا االستراتيجية اريرانية وتأثيراتها موضوًعا  ارًزا للجدم السياسي حيى تّشك  هواجس إيرا
متقررردًما فررري رسرررم التوجرررم اسساسررري لالسرررتراتيجية اريرانيرررة فلنهرررا تمتلرررة عناصرررر القررروة ، و تسرررتثمر تلرررة 
العناصر الكتساب دور إقليمي و تسرعى سياسريا ،و اسرتراتيجيا الن تصربح قروة إقليميرة مها رة عرن  ريرق 

ارقليميرررين فررري الشررررق اسوسرررط حيرررى مرررد نفوذهرررا تجرررا  دوم المنطقرررة  و  اعتبارهرررا مرررن ابررررز الالعبرررين 
اسررتطاعت توديررف المتفيرررات الحاصررلة و خاصررة عقررب ثررورات الربيرر  العربرري ،فرري توسرري  مجررالت عمرر  
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سياستها ، من خالم استراتيجيتها القائمة على التدخ  و من ابرز تدخالتها ارقليمية يبرز في منطقرة 
راتيجيتها القائمرررة علرررى التمررردد والتفلفررر   فررري الخلررريم العربررري  اعتبرررار  المجرررام الحيررروي  النسررربة السرررت

 .المنطقة

فقررد عطسررت هررد  الثررورات حجررم المصررالح اسجنبيررة وخصوصررا أمريكررا وإسرررائي  فرري نهررب خيرررات 
وثررروات الررو ن العربرري مررن خررالم قيررام الواليررات المتحرردة اسمريكيررة  االصررطفاف إلررى جانررب الثررورات 

برردا واضررحا مررن خررالم وقوفهررا  جانررب الثررورة السررورية  الترري تررؤمن لهررا مصررالحها المسررتقبلية وذلررة مررا
 م  الجانب البحريني ضد الثورة وأيما وقوفها

فرري هرردا النظررام، و تحديرردا تجررا  منطقررة تعتبررر مررن أكثررر و أهررم المنررا ق حيويررة فرري العررالم  النسرربة 
اسرية لرم لمصالح القوت الكبرت و االقتصاد العالمي إن عدم تطور تصورات أمريكرا لصرعود تيرارات سي

تكرررن  الحسرررربان فررررر  علرررى الواليررررات المتحرررردة اسمريكيرررة التطرررروير مررررن االسرررتراتيجية  وفررررق المرحلررررة    
نحاوم في هذ  الدراسة البحى  عن توجهات السياسة الخارجية اسمريكية تجا  منطقرة الشررق اسوسرط 

جميررر  جوانررررب خاصرررة لفتررررة مرررا  عرررد التحرررروم الرررديمقرا ي و مختلرررف التحررروالت الدوليررررة التررري شرررملت 
 العالقات الدولية، و ما تبعها من بلورة وض  جديد تجسد أكثر في النظام الدولي الجديد. 

حيررى أن البحررى يسررير فرري اتجررا  هرردف أساسرري وهررو الوصرروم إلررى فهررم سررلوكيات وأفعررام الوحرردة 
والنسرق الدولية اسبرز واسقوت للتعام  م  المستجدات على اسر  فرالتفيير شرم  اسنظمرة السياسرية 

االجتماعي والتوازنات ارقليمية مما فر  على الواليات المتحدة اسمريكية أن تم  استراتيجية جديدة 
 أو تطوير استراتيجياتها السا قة  ما يتالئم والتفيرات الحاصلة 

 تستدعي  بيعة الموضوع والجوانب المرتبطة  م، صياغة ارشكالية الرئيسية على النحو التالي: 
إشرركالية الدراسررة حرروم معرفررة ماهيررة السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة اتجررا  إيررران مررن أوبامررا  تتمثرر  -

إلى ترامب والتفاع  في الجوانب السياسية واسمنية واالستراتيجية ومستقب  العالقة بين إيران والواليات 
 المتحدة اسمريكية وخاصة في د  زيادة النفوذ اريراني؟؟

 فرضية الدراسة:
منا لفهم الموضوع وارحا ة  جوانبم، تم االستعانة  فرضية رئيسية وفرضيات أخرت مكملة نراها  ومحاولة

 موجهة لمسار الدراسة تتمث  في:
  كلمرا كانررت اسحرداث الراهنررة واسوضرراع فري الشرررق اسوسرط مترروترة وزاد النفرروذ االيرانري كلمررا كانررت

علرى زمرام اسمرور والرتحكم فري منرا   الرنفط وذلرة مرن  مبررات الواليرات المتحردة اسمريكيرة قويرة فري السريطرة
 اج  تفوقها االستراتيجي وإدامة هيمنتها وسيطرتها على المنطقة.

 ويمكن وض  فراضيات جزئية تتمث  في:
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  أدت أحداث الدولية الراهنة في الشرق اسوسط وخاصة  عد الربي  العربري إلرى بدايرة مرحلرة جديردة فري
 كية نحو تأكيد الريادية العالمية والسيطرة على منطقة الشرق اسوسط. السياسة الخارجية اسمري

   اختلفت التهديدات اسمنية في الشرق اسوسط  اختالف التوجم االستراتيجي للدوم المتعام  معها 
 هناك تدخالت إيرانية كلما زادا احتمام نشوب صراعات تؤثر على امن الخليم العربي. كلما كانت 

 خطة الدراسة:
 قمنا بتبني الخطة التالية:

 المحور اسوم: دراسة عوام  القوة اريرانية.
 المحور الثاني: االستراتيجية اريرانية اتجا  منطقة الخليم العربي.

 المحور الثالى: السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  إيران في عهدتين  ارك اوباما ودونالد ترامب.
 .لخارجية اسمريكية اتجا  الدور اريرانيمستقب  السياسة ا المحور الرا  :
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 المحور األول: دراسة عوامل القوة اإليرانية. 
ترررتبط أي قرروة دولررة فرري العررالم  مجموعررة مررن القرردرات وارمكانيررات الترري تتمترر  بهررا، وتتمررمن هررد  

قتصرادية، القدرات مجموعة من العناصر المادية وغيرر الماديرة الموقر  الجفرافري والمسراحة، والبنيرة اال
والعسكرية لها التي تتيح للدولة إمكانية التحرك سن تؤدي دورا إقليميا مؤثرا في سلوك الردوم اسخررت، 

 وسياستها أو حتى في تشكي  عالقات القوت.
وفي ضوء ما تقدم تأتي أهمية الجيوستراتجية ريران مرن أهميرة موقعهرا الجفرافري فرليران تقر  غررب 

درجرة شررقا وتحردها أدربيجران،  63-53شرماال، وبرين خطري  روم  31-21أسيا بين دائرتري عرر  
وأرمينيا، وتركمستان من الشمام وتركيا والعراق من الفرب، وأففانستان وباكستان من الشرق، والخليم 

 .1العربي وعمان، وبحر العرب من الجنوب

 الموقع الجغرافي والفلكي إليران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 11، ص 1221، بيروت ،  1ار العربية للعلوم ، طالمصدر: أطلس العلم ، الد

 
 الموق  البحري والقاري: -/1

                                                           
  121،،61سليم كا   علي ،البعد االيراني في السياسة الخارجية اسمريكية ،مركز الدراسات االستراتجية و الدولية ،جامعة  فداد ،العدد -1 
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تمكن الدوم من التحكم  يعطي أتباع مدرسة الجيبوليتية أهمية سياسة و خاصة للمواق  الجفرافية التي
فرري  ريررق المرررور الرردولي ،فالدولررة الترري تقطرر  أراضرريها  ريررق عبررور  بيعيررة، تحترر  مركررزا خاصررا فرري 

ات الدولية ،كما تتمت  تبعا لذلة بنفروذ سياسري فري مواجهرة الردوم التري ال منرا، لهرا مرن االلتجراء العالق
إلررى هررذا الطريررق ،لررذلة تصرربح الرردوم الترري تسررتفيد مررن هررذا المعبررر  حاجررة إلررى مرضرراتها، وهرري مرضرراة 

اء قرروة  حريررة  ولعرر  اهتمررام فرري بنرر1 عظيمررة الفائرردة ،الن العبررور الترانزيررت قررد يررؤدي إلررى اسررتيفاء رسرروم.
 فاعلة وتطويرها و إعطائها أولوية خاصة مما جعلها إحدت الركائز اسساسية لحركة السياسة الخارجية.

و إذا حاولنررا تطبيررق هرردا المعيررار علررى إيررران وجرردنا إن إيررران تتمترر   موقرر   حررري مررؤثر وخطيررر فرري 
إذا تطرر  مررن الجنرروب علررى خررط منطقررة تعررد مررن أكثررر المنررا ق القلقررة جيوبوليتكيررا فرري الشرررق اسوسررط، 

تصرردير الررنفط علررى عبررور ناقالتررم إلررى دوم العررالم كافررة المعينررة  مسررتقب  هررذا الررنفط ،ومررن الشررمام علررى 
 حررر القررز ويررن الفنرري هررو اسخررر  ررالنفط و الفرراز و  سرربب هرردا الموقرر  عررالوة علررى الثررورات و القرردرات 

ع إقليمي امني و اقتصادي  ،الن لمقدورها  أن البشرية و االقتصادية ال يمكن تجاوز إيران في أي مشرو 
 2تعرق ، على اسق  ماال تشعر معم  اال م نان أو ما ينذرها  التهميش و االستبعاد .

بثررروات الررنفط والفرراز فرري العررالم،  أكبررر مسررطح مررائي مفلررق علررى اسر ، وثرراني أكبررر وأغنررى منطقررة
فرري اسسررال  -سسررباب سياسررية واقتصررادية-تتقاسررم خمررس دوم شرروا  م بنسررب متفاوتررة، لكنهررا تختلررف 

 .القانوني الستفالم ثرواتم
لررردت اريرانيرررة مصرررلحتان أساسررريتان: حمايرررة سرررالمتها ارقليميرررة والنظرررام ارسرررالمي، وأن تصررربح القررروة 
الرائرردة فرري المنطقررة.    ترررت إيررران أن أمريكررا تشررك  أكبررر تهديررد لبقرراء نظامهررا وتسررتخدم برنامجهررا النررووي 

تملرررة إيرررران  عرررض المزايرررا الجيوسياسرررية. حيرررى لرررديها إمكانيرررة  ذ فررري عالقاتهرررا مررر  العرررالم. لكسرررب النفرررو 
الوصررروم إلرررى اثنرررين مرررن الطاقرررة الفنيرررة فررري العرررالم والمنرررا ق، والشررررق اسوسرررط، وحرررو   حرررر قرررزوين. 

ى السيطرة بين الشمام والجنوب والشرق والفرب من خطو  النق  العابر للطاقرة والقردرة علرى السريطرة علر
ممررريق هرمرررز زيرررادة نفررروذ إيرررران علرررى الجهرررات الفاعلرررة اسخررررت. كتلتهرررا البريرررة كبيررررة والتمررراريس غيرررر 

 ممياف هي مزايا هائلة ضد االختراق العسكري اسجنبي. 
 االقتصادية ريران: القوة -/2

ووسريلة  تعد القوة االقتصادية من أهم محددات قوة الدولة في تفاعالتها الدوليرة وارقليميرة، وهري هردف
في نفس الوقرت، فهري هردف تلبيرة حاجيرات الدولرة الداخليرة وعردم وقوعهرا تحرت و رأة العروز أو االعتمراد 
علررى الخررارش والمقصررود  ررالقوة االقتصررادية لرريس مجرررد حيررازة الدولررة لمرروارد الثررورة الطبيعيررة وبقرردر مرراهي 

                                                           
  1 - مازن اسماعي  الرمماني، السياسة الخارجية،  فداد: دار الحكمة،1111، 1،،32

 113،،1،2115الستراتيجية االيرانية، بيروت: دار العربية للعلوم ناشرون،  عمر كام  حسن، المجاالت الحيوية الشرق اوسطية في ا2 
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زيرد مرن قردراتها نفوذهرا علرى حسن توديف وإدارة تلة المروارد والمقردرات  مرا يحقرق مصرالح الدولرة و ي
 1صعيد سلم الترابية الدولية.

فري الم ررة مرن إجمرالي االحتيا يررات(،  11.3تحتر  إيرران ثراني أكبررر احتيا يرات الرنفط فرري العرالم )
، كانررت إيررران را ر  أكبررر منررتم للرنفط والفرراز الطبيعرري 2116فري المائررة(. فرري عرام  15.5عرن الفرراز )

فري الم رة مرن النراتم  5.3مليرون برمير  يوميرا )حروالي  3.3نتاش الرنفط الحرالي العالم، في حين يقدر إ
 2العالمي(. احتيا اتها من النفط

 القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االيراني
 -1-الشكل 

 
و  المصرري للدراسرات السياسريةالمصدر: دراسات وأ حاث: القوت الداخلية في المجتمر  اريرانري المحرور الثراني القروت االقتصرادية، المعهرد 

 2،،2115االستراتيجية، أكتوبر 
 -1-الشكل

 
 32، نفس المرج  السابق،القوى الداخلية في المجتمع اإليراني المحور الثاني القوى االقتصادية، : وأ حاثالمصدر: دراسات 

                                                           
 33، ،2111مصطفى شفيق، الدولة اريرانية محددات القوة وعوام  المعف، القاهرة: المركز العربي للدراسات االنسانية، -1 

2 nihat ali özcan and özgür özdamar, iran’s nuclear program and the future of u.s.-iranian relations, Journal compilation, 
middle east policy council,2009,p125 
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ة العربيررررة تمتلررررة إيررررران ثرررراني أكبررررر اقتصرررراد فرررري منطقررررة الشرررررق اسوسررررط وشررررمام أفريقيررررا  عررررد المملكرررر

مليررار دوالر. وهرري كررذلة  312.2حرروالي  2116السررعودية، حيررى بلررا إجمررالي النرراتم المحلرري فرري عررام 
مليرون نسرمة  28.8ثاني أكبر بلدان المنطقة  عد مصر من حيى عدد السكان إذ بلرا عردد السركان نحرو 

والخرررردمات،  . ويتميررررز االقتصرررراد اريرانرررري بوجررررود قطرررراع هيرررردروكربوني، وقطرررراعي الزراعررررة2115عررررام 
وحمور ملحوظ للدولة فري قطراعي الصرناعات التحويليرة والخردمات الماليرة. وتحتر  إيرران المركرز الثراني 
في العالم من حيى احتيا يات الفاز الطبيعي والمركز الرا   في احتيا يات النفط الخام المثبترة. ومرازام 

العائرردات النفطيررة، ومررن ثررم سررتظ   النشررا  االقتصررادي وإيرررادات الحكومررة يعتمرردان إلررى حررد كبيررر علررى
 متقلبة.

تبنررت السررلطات اريرانيررة اسررتراتيجية شرراملة تسررعى لتطبيررق إصررالحات تقرروم علررى عوامرر  السرروق، كمررا 
عامرا، وخطرة التنميرة الخمسرية السادسرة ريرران  21يتمح في وثيقة الرؤية التي تعتمدها الحكومرة وتمترد 

التنميرة الخمسرية السادسرة مرن ثالثرة أعمردة، هري: تطروير . وتتألف خطرة 2121 – 2116لفترة السنوات 
اقتصرراد مرررن وقررادر علررى التحمرر ، وتحقيررق تقرردم فرري العلرروم والتكنولوجيررا، وتعزيررز التفررّوق الثقررافي. وعلررى 

، وتنفيررررذ %8الصررررعيد االقتصررررادي، تتوقرررر  خطررررة التنميررررة تحقيررررق معرررردم نمررررو اقتصررررادي سررررنوي نسرررربتم 
دولرة، والقطراع المرالي والمصررفي، وعمليرة تخصريص وإدارة المروارد إصالحات في المؤسسات المملوكرة لل

 1النفطية ضمن اسولويات الرئيسية للحكومة خالم فترة السنوات الخمس.
 . القوة العسكرية اريرانية:3

مفهوم القوة العسكرية يرتبط  القدرات العسكرية  مدت إمكانية الدولة على توديف قواتها المسلحة، كما 
مرررة سهرررداف سياسررراتها الخارجيرررة، ولرررذلة تررررتبط ارتبا رررا وثيقرررا  القررردرات االقتصرررادية والبشررررية ونوعرررا خد

والعلميررة والتكنولوجيررة والمعنويررة للدولررة، وتختلررف القرردرات العسرركرية للدولررة  رراختالف إمكانررات هررذ  الرردوم 
ن القرومي سرواء ومدت كفاءة صناع قراراتها على تحديد ما تحتاجم من قوة عسكرية فاعلة سغرا  ضرما

    2في الحاضر أم في المستقب .
 سياسة بناء القوة العسكرية في إيران: 

مررن خرررالم متا عرررة السرررلوك السياسرري اريرانررري فظرررال عرررن دراسررتنا م نظريرررة تررردرش الحاجرررات ارنسرررانية 
  سبراهام ماسلو يمكن أن نحل  سياسة صناع القرار اريراني نحو بناء قوة عسكرية فاعلة في منطقة

   3الشرق اسوسط التي تعد اشد صراعا في العالم 

                                                           
 15.11على الساعة  ،22/1/2112يوم   http://www.albankaldawli.org/ar/country/iran/overviewتقرير البنة الدولي، نقال عن:-1 
 
 188-182مازن إسماعي  الرمماني ،السياسة الخارجية ،مصدر سبق ذكر ، ، -2 
  11، ،2116، 1ريا  الراوي، البرنامم النووي اريراني وأثر   على منطقة الشرق اسوسط، دمشق: الرأوائ  للنشر و التوزي ،   -3 

http://www.albankaldawli.org/ar/country/iran/overview
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 : البريةالقوات 
يشررير التقريررر إلررى أن الجرريش اريرانرري يتمترر   حجررم كبيررر مررن القرروات البريررة مقارنررة  جيررول دوم 

إن عرردد الررد ا ات  ررالجيش اريرانرري شررهدت زيررادة ملحودررة فرري السررنوات  كوردساامانالخلرريم. ويقرروم 
، ويشررير التقريررر 2116عررام  1,613و 2113فرري  1,565إلررى  2111عررام  1,135السررا قة، مررن 

د ا رررة، وعررردد الرررد ا ات  581إلرررى أن عررردد الرررد ا ات  الحديثرررة   بقرررا للمعرررايير السرررائدة ال تتعررردت الرررر 
. ويذكر التقرير أن إيران تستورد اسسلحة الممادة للد ا ات 1,111الجاهزة لالستعمام ال تتعدت الر 

رانيررا، كمررا تصررنعها محليررا  بقررا للنمرراذش السرروفيتية الترري تمتلكهررا. كمررا تنررتم مررن روسرريا والصررين وأوك
المصان  الحربية المحلية قاذفات الصواري  المتعرددة. وفري تقييمهرا العرام للمقردرات الجريش اريرانري، 
تقرروم الدراسررة إنررم  ررالرغم مررن تحسررينات فرري تنظرريم وإعررداد قرروات الجرريش، الزالررت القرروات تعرراني مررن 

حودررة مررن حيررى قرردرتها علررى صرريانة المعرردات الحربيررة وترروفير ارعررداد والترردريب الكررافي قصررور مل
للموارد البشرية. ويوضح المؤلفان أن مقدرات الجيش اريرانري تعتبرر دفاعيرة فري  بيعتهرا، حيرى أن 

 التدريبات المعدات المتوفرة ال تؤه  القوات للقيام  مهمات كبيرة خارش البالد.
 :القوات الجوية

فرري قطرراع الرردفاع  15,111شررخص  مررا فرريهم مررن  52,111تكررون القرروات الجويررة اريرانيررة مررن ت
 ررائرة حربيررة. ويقرروم التقريررر أن القرروات الجويررة تعرراني مررن  311الجرروي. وتمتلررة إيررران أكثررر مررن 

ضعف في إمكانيات الصيانة. كما تعتبر المقدرات التكنولوجية المتوفرة للقوات قديمة مقارنة  القوات 
 1.رقليمية اسخرت. وفيما يلي تلخيص للمواردا

 المحور الثاني: االستراتيجية اإليرانية اتجاه الخليج العربي.    
 القروة اسرتخدام  أنهرا:  فرن االسرتراتيجية تعريرف فري "هرارت ليردم" خطرى "بروفر أندريرم" اقتفرى     
 دروف معينرة في أخرت  ئ وسا هناك أن يعتقد أنم أسال على وذلة السياسة ، أهداف إلى للوصوم

 .2مباشرة  صورة العسكرية القوة استخدام دون  االستراتيجية هذ  تحقيق إلى تؤدي
 التوجهات اإليرانية في منطقة الخليج العربي:

من هنا جاء توجم البحى نحو دراسة االستراتيجية اريرانية في منطقة الخليم العربي  اعتبار  جرزء 
انرري السرريما وان الخلرريم العربرري يشررف  أهميررة اسررتراتيجية وجيوبولوتيكيررة حيرروي مررن اسمررن القررومي ارير 

قصوت في الحسرا ات ارقليميرة والدوليرة، كونرم أكبرر حرو  نفطري فري العرالم  لنتاجرم واحتيا يرم وهرو 
اون يعرريش حالررة مررن الصررراع علررى النفرروذ بررين جبهتررين اسولررى الواليررات المتحرردة اسمريكيررة وحلفاؤهررا 

                                                           
 .18.31،على الساعة 2112-1-21يوم   http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/257.htm، نقال عن:3تقرير واشنطن، العدد-1 
 
الدولي ،مجلة السياسة الدولية ، فداد إيتسام حاتم علوان ،دينا محمد جبر ،االستراتيجية بين اسص  العسكري و المرورة السياسية و تأثير  على توازن القوت  -2 

 262، ،  2115، 2، الجامعة المستنصرية ،العدد

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/257.htm
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ن، وهررررذا الصررررراع اخررررذ عرررردة أشرررركام منهررررا الصررررراع السياسرررري واالقتصررررادي وقررررد يتطررررور إلررررى والثانيررررة إيرررررا
 العسكري.

القمايا الخالفية بين  هران وواشرنطن  أبرز أحدن مسالة التوازن ارقليمي في منطقة الخليم العربي إ
اليات المتحدة أن وذلة للتباين الواضح في رؤت الدولتين حوم امن الخليم ومقومات استقرار ، اذ تجزم الو 

إيران تمث  تهديدا مباشرا لمنطقة الخليم العربي لذلة فيتحتم عليها التردخ  لحمايرة امرن هرذا الخلريم بينمرا 
كرران الموقررف اريرانرري يتمحررور حرروم أن امررن الخلرريم مسررؤولية تقرر  علررى عرراتق الرردوم السرريما، وإن إيررران 

 تملة ساح   وي  على الخليم العربي.
إيران أي وجود أجنبي في ميا  هذا الخليم ، ويقصد  الوجود اسجنبري فري هرذا  من جانب أخر ترفض

المقام ) التواجد االستراتيجي العسكري أو اللوجستي سي قوت غيرر خليجيرة سرواء كانرت غربيرة أجنبيرة أو 
 ( القائرد العرامهرذا التوجرم )يحيرى رحريم صرفوي  ، وقرد أكردالخلريم  شرك  مباشرر( حتى عربية ال تنتمري إلرى

للحرررل الثرروري اريرانرري فرري كلمررة لررم أمررام رجررام القرروة البحريررة اريرانيررة اذ جرردد رفررض إيررران سي وجررود 
أجنبرري فرري هررذ  المنطقررة الترري تشررك  الشررريان االقتصررادي الحيرروي فرري العررالم واتهررم واشررنطن  السررعي إلررى 

ا الوسطى والقوقاز من تطبيق أهداف استراتيجية  عيدة المدت مممونها الهيمنة على الشرق اسوسط واسي
 خالم أحكام السيطرة على الخليم العربي.

وفرري درر  هررذ  التفرراعالت السياسررية والجيوبولوتيكيررة الرردائرة فرري منطقررة الخلرريم العربرري برردأت إيررران فرري 
 1تطبيق استراتيجيتها الخاصة  الخليم العربي من خالم مجموعة ادوار عكست سياستها الخارجية.

 :نطقة الخليج العربي على المستويين الرسمي والغير رسميالنفوذ اإليراني في م
تشف  إيران مكانة  ارزة في المعادلة ارقليمية والدولية نظرا سهمية موقعها االستراتيجي بوصفها نقطة 
صرررراع برررين القررروت العظمرررى وقرررد شرررفلت حيرررزا كبيررررا فررري اسفكرررار والنظريرررات الجيوبولوتيكيرررة االسرررتراتيجية 

إيران في منطقرة الهرالم الخرارجي فري نظريرة قلرب اسر  التري وضرعها هرالفورد ماكنردر،  الدولية، إذ تق 
أمرررا سررربايكمان صررراحب نظريرررة اس رررراف فقرررد أعطرررى أهميرررة لمنطقرررة السررراح  التررري تتماشرررى مررر  الهرررالم 
الخررارجي الررذي حرردد  ماكنرردر، وقررام إن مررن يسرريطر علررى منررا ق السرراح  يسرريطر علررى منررا ق الظهيررر 

 2 طرة على قلب العالم.وبالتالي السي
وهررذا يبررين أهميررة سررواح  الخلرريم العربرري وخلرريم عمرران وبحررر العرررب وبالتررالي أهميررة منطقررة الظهيررر 
اريرانية مما جعلها منطقة صراع بين الدوم العظمى عبر التاري  مما انعكس على السياسة الخارجية لها 

 اتجا  الدوم المجاورة.
                                                           

، 3،العدد11مجلة القادسية للعلوم االنسانية،المجلدالدور االستراتيجي اليران في منطقة الخليم العربي دراسة جيوبولوتيكية، إياد عايد والي البديري، -1 
2118،،351 

النزاع بين دولة ارمارات العربية المتحدة وإيران حوم جزر أبو موسى و نب الكبرت و نب الصفرت في الوثائق البريطانية ) وليد حمدي االعظمي ،  -2 
 5، ، 1113،  1( ،  فداد : دار الحكمة ،   1263-1121
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العربيررة )الخليجيررة( فلنهررا مرررت  مراحرر  متعررددة وكرر   –يرانيررة وعلررى صررعيد العالقررات السياسررية ار
 .1مرحلة لها صفاتها وعواملها الخاصة

اسمريكرررري فرررري العررررراق إلررررى تعزيررررز التواجررررد اريرانرررري فرررري دوم الخلرررريم العربرررري علررررى  الفررررزو أدت
 الصعيدين الرسمي والفير رسمي

بري أنهرا ليسرت  رفرا فري اسزمرة على الرغم من إعرالن دوم الخلريم العر /على الصعيد الرسمي: -ا
اسزمرة، اسمريكية، فلن التفراعالت ارقليميرة جعلرت تلرة البلردان جرزءا مرن  والواليات المتحدةبين إيران 
، حيررى صرردر بيرران وإيرررانبلرردان الخلرريم محررال لالسررتقطاب بررين الواليررات المتحرردة اسمريكيررة  وأصرربحت

ديد علرى ان الجرزر الرثالث جرزء ال يتجرزأن ارضري يعيرد التشر 2112يوليرو  اريرانية فريعن الخارجية 
 .إيران

فقرد اسرتطاعت إيرران توديرف الورقرة الشريعية لتعزيرز نفوذهرا ارقليمري /المستوى الغير رسمي: -ب
في الخليم ،التي تحتوي على مكون شيعي مهم، وبالتالي أضحى ريران وجرود فعلري غيرر رسرمي فري 

دررف هررذا الوجررود ليكررون خررط لرردفاعها اسوم حررام تعرضررها البلرردان الخلرريم العربرري ،فاسررتطاعت أن تو 
لمررربات عسرركرية ، لمكانيررة تحرررك الجماعررات الشرريعية المواليررة ريررران وزعزعررة اسررتقرار تلررة البلرردان 
،استطاعت إيران تأكيد نفوذها داخ  بلدان مجلرس التعراون الخليجري المحتويرة علرى مكرون شريعي ولرم 

اث ذ أيمرا أشركاال عمليرة عبررت عنهرا مواقرف شريعية اتجرا  اسحرديقتصر النفوذ على التهديرد ،بر  اتخر
 .2المختلفة التي شهدتها المنطقة

 : توجهات السياسة األمريكية حيال النفوذ اإليراني.المحور الثالث
 : السياسة األمريكية اتجاه النفوذ اإليراني في فترة حكم أوباما.1

 األجندة السياسية الوباما-1.1
الخطو  العريمرة لبرنامجرم االنتخرابي الرواردة فري   مطبوعرة  ية سوباما قوامهافاسجندة السياس

 2111التفييررر_  ايرردن الزرقرراء   وخطا اتررم الرئيسررة كخطرراب التنصرريب وخطررابي تركيررا فرري ابريرر  
 ومجموعة ارجراءات المتخذة إ ان توليم مقاليد الحكم. 

جية للنظرررام السياسررري اسمريكررري التررري فاسجنررردة السياسرررية تمثررر  جرررزءا مرررن التوجهرررات االسرررتراتي
تحررددها الرردوائر النافررذة فرري المؤسسررات اسمريكيررة، فررلذا كرران الرررئيس اسمريكرري منتخررب ديمقرا يررا، 
إال انم يعجز عن التسيير  مفرد  كما يعجز عرن معارضرة مصرالح تلرة القروت المرؤثرة،  معنرى أن 

تحيرد عرن اسفرق االسرتراتيجي الرذي يعلرو السياسات اسمريكية ال ترسم مرن قبر  الررئيس وحرد ، وال 
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فرررروق الجميرررر  سررررواء علررررى مسررررتوت كررررال الحررررزبين أو علررررى صررررعيد المؤسسررررات ذات الطررررا   المرررردني 
 والعسكري. 

كانرررت اسولويرررة فررري بدايرررة واليترررم الرئاسرررية هررري معالجرررة القمرررايا الداخليرررة التررري تتصررردرها اسزمرررة 
الملفررات الدوليررة الترري تشررم  ملفررات عرردة علررى رأسررها االقتصررادية اسمريكيررة والعالميررة قبرر  التفرررل إلررى 

 . واريرانيةسحب الجنود اسمريكيين من العراق والملفات اسففانية، الباكستانية 
ي  سربب اسزمرة الماليرة تراجعت قمايا السياسة الخارجيرة اسمريكيرة فري نظرر الررأي العرام اسمريكر

والبطالرررة، فرررالتحوم غيرررر المتوقررر  فررري  الفقرررر ومشررراك  والرعايرررة الصرررحيةصرررعوبات الطاقرررة الخانقرررة و 
االفتراضري  –اسحداث السياسة المتمث  في تمدد اسزمات االقتصرادية الداخليرة مرن االقتصراد المرالي 

 ولريس إلرى واالقتصرادي وبرنامجم االجتماعيإلى االقتصاد ارنتاجي عكس كفم الرجحان إلى أوباما 
وحسررمت يا الحياتيرة للمروا ن اسمريكرري الورقرة الرا حرة السياسرة الخارجيرة وحسررب، حيرى مثلرى القمررا

 . ودون لبسعلى نحو واضح  اسولويات
على الصعيد الداخلي، يمث  التحدي اسساسي في مواجهة انعكاسات اسزمة االقتصادية، فأصرر  

 على اتخاذ خطوات مستعجلة رنعال االقتصاد المتمرر.
من االلتزام بثالثة وعود انتخابية من أص  خمسة، حيى إن تقييم سياسة أوباما، يستند إلى تمكنم 

مثلرررت فررري دعرررم ارنعرررال االقتصرررادي مرررر قررروانين تعتبرررر  مثا رررة أعمررردة سجندترررم السياسررية الداخليرررة ت
قرررانون رنقررراذ صرررناعات السررريارة المتعثررررة، حيرررى جرررددت القررررو  لشرررركة جنررررام موترررورز وكرايسرررلر و 

موجررررم برنامجررررم المرررررتبط  لصررررالح نظررررام الرعايررررة  الثالررررى والقررررانون لتواصرررر  عمليررررات إعررررادة التنظرررريم 
تسروية  وعجرز عرنالصحية، غير انم ينجح في إقناع الكونفرل  سن قانون حوم االنحبال الحرراري 

   1ملف الهجرة.
أما على الصرعيد الردولي فاسجنردة السياسرة للررئيس أوبامرا تصربو إلرى تحسرين صرورة واشرنطن فري 

ة فري مجرام السياسرة الخارجيرة ويتصردر الملرف العراقري أولويرات أوبامرا العالم  لحداث تفيررات جوهرير
اقتصرادية فأوبامررا عرار  الحرررب قبر  الهجرروم  وشخصرية حتررىوت الرردولي سسرباب رمزيررة علرى المسرت

موقفم إ ان الحملة االنتخابية حيى وعد  االنسرحاب التردريجي مرن  ولم يتفير 2112على العراق في 
 قواعرد عسركرية دائمرة فري اسراضري العراقيرة مر  تردعيم  عدم االحتفراظو شهر  16العراق في غمون 

 . 2وإرساء لالستقرار، وصياغة دستورالمجام المؤسساتي بتشكي  حكومة 
الرررئيس أوبامررا قررد اتخررذ موقفررا   مبكرررا  مررن الحرررب علررى العررراق ، حيررى كرران احررد أعمرراء مجلررس 

 أنرم سرينهي  2118ابيرة للرئاسرة فري العرام الشي  الرذين صروتوا ضرد الحررب، ووعرد فري حملترم االنتخ
إذ ما تم انتخا م رئيسا و فعال أوفى بوعد  و سحب القروات اسمريكيرة  2111الحرب هناك في نهاية 
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من العراق فري الوقرت المحردد، هرذا  رالرغم أن االنسرحاب كران تكتيكيرا و سسرباب انتخابيرة إال انرم 
لفررررر  إخررررراش القرررروات اسمريكيررررة مررررن مرمررررى فرررري نفررررس الوقررررت يخرررردم هرررردفا اسررررتراتيجيا، و ذلررررة 

االستهداف اريرانية و حلفائها في العراق إذا ما قررت الواليات المتحدة ضرب إيرران مسرتقبال ... 
...1 

أكد الررئيس  راراك أوبامرا علرى أن الواليرات المتحردة اسمريكيرة هري صرديقة لكر  بلرد يسرعى مرن 
أمريكررا لررن ترضرر  لمررن اسررماهم  اررهررابيين، فهرري اجرر  تعزيررز الحريررة و الصررداقة، مشرريرا إلررى أن 

 هرردفها اسساسرري هررو تحسررين صررورتها فرري العررالم و حرر  النزاعررات بررين الرردوم علررى أسررال الحرروار 
الرردولي و سررعيها إلررى  ريررق جديررد قررائم علررى المصررالح المتبادلررة و االحترررام ، اسمررر الررذي يفسررر 

سبرريض هررو انتصررار للديمقرا يررة الفربيررة و مقاربررة مهمررة هرري أن دخرروم  رراراك أوبامررا إلررى البيررت ا
الذي سيترجم في الدور الذي سيلعبم الرجر  اسسرود فري البيرت اسبريض الررافض لرنهم برول القرائم 
علررى شررن الحررروب ضررد الرردوم الترري تسررميها واشررنطن الرردوم المارقررة، حيررى أكررد فرري خطا ررم   أن 

وائمرة القائمرة علرى إبرراز التعراون مرر  سياسرة أمريكرا الخارجيرة اتجرا  العرالم يجرب أن تقروم علرى الم
اسمرررم اسخررررت فهرررو برررذلة اتخرررذ موقفرررا رافمرررا اتجرررا  اوراء التررري تقررروم انرررم لررريس أمرررام أمريكرررا فررري 

   2سياستها الخارجية إلى أن تختار الحرب أو االنعزالية  .
، فقررد تفيرررت معظررم الظررروف وتفيرررت معهررا اسسررس 2112فرري معركررة االنتخا ررات الرئاسررية لعررام 

التي بني عليها الرئيس أوبامرا حملترم االنتخابيرة ودخر  علرى أساسرها البيرت اسبريض، هرذا مرا يفرر  
  3.*عليم التفكير  معادلة جديدة ومبتكرة إذا ما أراد البقاء في البيت اسبيض لدورة رئاسية ثانية

، وغلررق معتقرر  أثنرراء الحملررة االنتخابيررة وعررد أوبامررا  مراجعررة االسررتراتيجية اسمريكيررة  شررك  شررام 
 غوانتنامو، وسحب القوات اسمريكية تدريجيا من العراق وأففانستان والتركيز على القمايا الداخلية.  

العامررة لالسررتراتيجية اسمريكيررة فرري عهررد الررديمقرا يين برئاسررة أوبامررا، تختلررف إلررى حررد  إن المالمررح
فري إعرادة رسرم الردور اسمريكري كبيرر عنهرا فري عهرد الجمهروريين برئاسرة برول االبرن، و يتجلرى ذلرة  

فرري العررالم،  و تراجرر  النزعررة الفرديررة لصررالح العمرر  الجمرراعي، ومراجعررة ميزانيررات التسررلح مرر  مراعرراة 
متطلبات اسمن الو ني، التركيز على اررهاب الداخلي وعدم استثارة أعداء العالم، العربي وارسالمي 

لح اسمريكيرررة ، العمررر  علرررى كسرررب المزيرررد مرررن تشرررجي  التحررروم الرررديمقرا ي مرررادام يتماشرررى و المصرررا
وهنرررا ربمرررا تفيرررب مفررراهيم الحررررب االسرررتباقية واسرررتراتيجية الحلفررراء ، وهررري نظررررة واقعيرررة لدرجرررة كبيررررة 
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الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية )دراسة حالة الواليات المتحدة االمريكية(، رسالة ماجستير، قسنطينة، كلية الحقوق،  ر منيرة، بودردابن، دور الدبلوماسية غير2 

 .188، ، 2111جامعة قسنطينة منتوري ، 
 18ر ريا  العيسمي ، مرج  سبق ذكر  ، ، 3 



 236صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

الصدمة والرعب ولو مؤقتا من القامول السياسي اسمريكي، في انتظار الظهور التالي للمحرافظين الجردد 
 . 1 و الصقور على المسرح العالمي

 دارة الرئيس باراك أوباما تركز في استراتيجياتها على: فإ 
منرر  أي دولررة مررن مناقشررتها علررى الصررعيد المررالي اون وفرري المسررتقب  أو إزاحتهررا مررن مركررز  -1

الزعامة أو تقليص دورها، وذلة عبر إتباع نظام جديد لألمرن واالقتصراد فري الشررق اسوسرط 
الوجرود العسركري الكثيرف وترتيبرات إقليميرة  االعتماد على أدوات مرن داخر  المنطقرة يسرندها 

تلعب فيها إسرائي  وتركيا دورا مهما إلرى جانرب  عرض البلردان العربيرة كراسردن ومصرر، وأن 
 تكون اقتصاديات ارقليم مفتوحة تعم  على أسال اقتصاد السوق. 

الحفرررراظ علررررى المصررررالح الحيويررررة القوميررررة اسمريكيررررة فرررري العررررالم وبرررراسخص منهررررا المصررررالح  -2
 االستراتيجية في الشرق اسوسط وذلة من خالم محاور أهمها: 

أ ر التفلفرر  االقتصررادي فرري المنطقررة والررتحكم فرري الثررروة النفطيررة المررخمة خاصررة الخليجيررة وحمايتهررا 
 وضمان تدفقها. 

ب ر دعرم وحمايرة الردوم العربيرة الحليفرة والصرديقة وتكرريس وجودهرا كردوم إقليميرة مهمرة تمثر  حليفهرا 
 اتيجي اسوم في المنطقة والعالم. االستر 

ش ر تحقيررق اسمررن واالسررتقرار فرري المنطقررة  ررالتركيز علررى تحقيررق السررالم الشررام  فرري الشرررق اسوسررط 
 ومكافحة اررهاب الدولي. 

التري تردخ   وامن الردومالتصدي سية تهديدات إقليمية توجم للمصالح اسمريكية أو تهدد استقرار  -3
كافررررة الوسررررائ  المتاحررررة سررررواء السياسررررية أو الدبلوماسررررية أو  سررررتخداموذلررررة  اضررررمن هررررذ  المصررررالح 

                                                                                                         .2االقتصادية أو العسكرية عند المرورة
 التقارب األمريكي اإليراني: -/1

لواليات المتحدة اسمريكيرة وإيرران صردمة سرعودية، إذ لرم تشرعر هرذ  اسخيررة  شك  االتفاق النووي بين ا
 على معلنة غير تفاهمات وجود من خشيتها السعودية تخفي لم االرتياح تجا  التقارب بين الجانبين، كما 

 وحساب حسابها على حلوم إلى السرية التي كانت تجري بين إيران وأمريكا، قد تؤدي المفاوضات غرار
يبرردو أن إدراك السرعودية للموقرف اسمريكري غيررر الحاسرم فري الوقروف إلررى الملفات. مختلرف فري لعرربا

جانبهرررا، ضرررد مرررا تعتبرررر  سياسرررات إيرانيرررة مزعزعرررة لالسرررتقرار فررري المنطقرررة دفعهرررا للتحررررك منفرررردة، وعلرررى 
دة فررر  الصررعيد العملرري، ثمررة مررا يبرررر القلررق السررعودي مررن هررذا التقررارب، حيررى رفمررت الواليررات المتحرر

،علرى الررغم مرن أن 2115عقوبات علرى إيرران  عرد إجرائهرا تجربرة لإل رالق صراروخ  السرتي فري أكتروبر 

                                                           
، 1، مجلة دفاتر السياسة و القانون، العدد 1112ر  1111دة: من التفرد الى الهيمنة ر نور الدين، حشود، االستراتيجية اسمنية اسمريكية  عد الحرب البار 1 

2113 ، ،312-313   . 
  .   11،  ،1،2113االستراتيجية اسمريكية تجا  الشرق اسوسط خالم إدارة الرئيس  اراك اوباما، عمان: دار الحامد للنشر والتوزي ،  ر سعد شاكر، 2
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ذلررة يمثرر  انتهاكررات لقرررارات مجلررس اسمررن، ويبرردو أن إدارة أوبامررا تحرراوم حمايررة االتفرراق النررووي مرر  
فري تلمريح -ةوحسب جرول ارنسرت فرلن الواليرات المتحردة اسمريكيرة لرن تخمر  لمرفو  أي دولرإيران 

نحن نعرف أن لهذا النوع مرن العقوبرات "في فر  عقوبات اقتصادية ضد إيران، وأضاف: -للسعودية
سروف نفرر  تلرة  المالية تأثيرا في مواجهة برنامم إيران للصواري  البالستية، ولكن فري النهايرة، نحرن

ن لهررا أقصررى قرردر مررن العقوبررات الماليررة فرري وقررت نختررار  نحررن، عنرردما يعتقررد خبراؤنررا  أنررم سرروف يكررو 
 .1"التأثير

شررهدت العالقررات اسمريكيررة اريرانيررة مرردا وجررزرا منررذ عشرررات السررنين، فرري زمررن الشررا  إلررى الثرررورة 
الخمينية، وقيام الجمهورية ارسالمية م  الحكومات المتتالية في تولي الحكم، وسياسة محمود أحمدي 

سرن روحراني رئاسرة الجمهوريرة، ودهرور بروادر نجاد التصعيدية، حتى تولي الررئيس اريرانري الجديرد ح
دبلوماسية سياسية منفتحة على الفرب والعالم، ثم في تحوم مفاج  لمسرار العالقرات، التري قرد أخرذت 

 .2و خاصة عند وصوم ترامب للحكموتيرة تصعيدية من الجانبين
وبامررا وذلررة أخررذت وتيرررة التقررارب بررين واشررنطن و هررران تتطررور  سرررعة أكبررر فرري درر  إدارة  رراراك أ

وزيرر الردفاع  روبرت غيتس.حيى صرح نتيجة لتبني الحزب الديمقرا ي استراتيجية جديدة تجا  إيران؛
، أنرررم يمكرررن التفررراو  المباشرررر مررر  إيرررران بهررردف تحسرررين 2111اسمريكررري السرررابق فررري شرررهر مررراي 

ة عرررام اسوضررراع اسمنيرررة فررري المنطقرررة، ولررردت انررردالع االحتجاجرررات الشرررعبية فررري  عرررض الررردوم العربيررر
،تكشررفت مالمررح التعرراون اسمريكرري اريرانرري فرري دعررم المعارضررة الشرريعية فرري الخلرريم العربرري، 2111

حيى نظمت مؤسسات دعم الديمقرا يرة اسمريكيرة دورات متقدمرة للمعارضرة الطائفيرة المرتبطرة  رليران 
لخليجري، كمرا في مجام استخدام شبكات التواص  االجتماعي، لتأليب الرأي العام ضرد أنظمرة الحكرم ا

الررذي رعتررم وزارة الخارجيررة  قااادة الديمقراطيااة"انخررر  زعمرراء هررذ  الجماعررات الراديكاليررة فرري برنررامم  
 اسمريكية، وشارك فيم معارضون مرتبطون  ليران.

  إلرررى مرحلرررة التعررراون الدبلوماساااية الهادئاااةتميرررزت اردارة الثانيرررة سوبامرررا  االنتقرررام مرررن مرحلرررة   
ان، وخاصرررة فيمرررا يتعلرررق  الشرررأنين السررروري والعراقررري، واسرررتبعاد سياسرررة التهديرررد المعلرررن مررر  نظرررام إيرررر 

تقريرررا لحسرراب سررالح الجررو  راناادالعسرركري فرري معالجررة الملررف النررووي اريرانرري، حيررى نشرررت مؤسسررة 
 ، ومثلرت هررذ  : "مسااتقبل إياران النااووي: االختياارات الحرجااة لاإلدارة األمريكيااةاسمريكري تحرت عنروان

ا فرري الرؤيررة اسمريكيررة إزاء احتررواء إيررران، حيررى تمررمن اعترافررا ضررمنيا  فشرر  العقوبررات الدراسررة تفيررر 
االقتصادية في إيقاف البرنامم النووي، وضررورة تبنري سياسرة جديردة تجرا  إيرران عبرر:  تقرديم الحروافز 

                                                           
 .13-13، ،2116الخالف اسمريكي السعودي والعالقات م  إيران. المركز العربي لأل حاث ودراسة السياسات، أسامة أبو أرشيد، - 1
،   http://www.acrseg.org/2362هاني سليمان، التقارب االميركي االيراني و تأثير  على القمية السورية، المركز العربي للبحوث و الدراسات، نقال عن-2 

 22.11على الساعة : 11/1/2112يوم 
 

http://www.acrseg.org/2362%20،%20يوم%2010/9/2017
http://www.acrseg.org/2362%20،%20يوم%2010/9/2017
http://www.acrseg.org/2362%20،%20يوم%2010/9/2017
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عن مفهوم رقناع إيران  التخلي عن فكرة إنتاش سالح نووي، والتخفيف من العقوبات االقتصادية والتخلي 
 .1التهديد العسكري 

تلقت العالقات اسمريكية اريرانية دفعة قويرة، مر  فروز روحراني  االنتخا رات الرئاسرية اريرانيرة، وتبنيرم 
وتبنيم سياسة دبلوماسية منفتحة على الفرب، وتفيير لفرة الخطا رات اريرانيرة مر  الفررب، دور فري تهي رة 

كران 2فمرال عرن تنسريق  عرض اسنشرطة ارقليميرة.تهي ة اسجرواء لطرور جديرد مرن العالقرات برين البلردين، 
الحافز اسساسي لجهود التقارب بين إيرران والواليرات المتحردة اسمريكيرة، هرو إيمران إدارة أوبامرا  رأن إيرران 
يمكرررن إقناعهرررا  عررردم السرررعي للحصررروم علرررى أسرررلحة نوويرررة مرررن جهرررة، ورغبرررة إيرررران فررري إنهررراء المرررفو  

ثرر المركررب للعقوبرات المتزايرردة، والسياسرات االقتصررادية الخا  رة الترري االقتصرادية الترري تعنيهرا،  سرربب اس
   .3أحمدي نجاداتبعها الرئيس السابق 

 ررح جاء التقارب اسمريكي اريراني انطالقا من دوافر  معينرة لكرال الطررفين، فعلرى الصرعيد اريرانري، 
النخررا  البنراء  فري عالقرة برالد  الرئيس روحاني في مقالم  صحيفة  واشرنطن بوسرت  اسمريكيرة  مقاربرة ا

م  الفرب وتحديدا م  الواليات المتحدة اسمريكية، وهو مرا يتوافرق مر  مصرطلح  المرونرة البطوليرة  الرذي 
 أ لقم المرشد اسعلى للثورة ارسالمية علي خامن ي، والتي تحقق ريران المصالح التالية:

فري ذلرة تخصريب اليورانيروم فري مفاعالتهرا النوويرة،  ّتأمين حق إيران في امتالك القدرات النوويرة،  مرا -
  اعتبار ذلة أمرا غير قاب  للتفاو .

 تأمين نفوذها في المنا ق المتوترة الحيوية  النسبة لها مث : العراق، أففانستان. -
ضمان لعب دور إقليمي ريران في منطقة الشرق اسوسط، خاصة فيما يتعلق  رالملف السروري تصرب  -

جتمعررة فرري المصررلحة القوميررة العليررا ريررران، أال وهرري االعتررراف بهررا كقرروة إقليميررة فرري هررذ  اسهررداف م
 المنطقة، تمتلة نفوذا يوازني النفوذ اسمريكي فيها.

وفرري مقابررر  ذلررة تشرررير تصررريحات كبرررار المسرررؤولين فرري اردارة اسمريكيرررة، إلررى أن الواليرررات المتحررردة 
وويرة، ال تمرر  المصرالح اسمريكيرة فري المنطقرة، وال تسرعى اسمريكية تريد مرن هرذا التقرارب إيرران غيرر ن

لقلب موازين القوت في الخليم والشرق اسوسط، على نحو يخرش عن قدرتها علرى السريطرة، ومرن ثرم تقروم 
اسرررتراتيجية أوبامرررا علرررى التعرررايش مررر  إيرررران واالعترررراف بهرررا كقررروة إقليميرررة،  المرررا أزالرررت الفمرررو  عرررن 

 4جاوز الخط اسحمر  حيازة السالح النووي.برنامجها النووي، ولم تت

                                                           
وتأثيرهرررررا علرررررى أمرررررن دوم مجلرررررس التعررررراون لررررردوم الخلررررريم العربيرررررة . المرصرررررد  (2115-2112اريرانيرررررة )-دراسرررررات وأ حررررراث :  تطرررررور العالقرررررات اسمريكيرررررة - 1

 .5-3، ، 2115أوت 12االستراتيجي،
 ، التقارب اسمريكي اريراني وتأثير  على القمية الروسية. المركز العربي للبحوث والدراسات، نفس المرج  السابقهاني سليمان - 2
لجزيرررررة مررررارك كاتز،مررررتالت التقررررارب اسمريكرررري اريرانرررري: درول مررررن الماضرررري)مؤلف جمرررراعي: التقررررارب اريرانرررري اسمريكرررري: مسررررتق  الرررردور اريراني(.مركررررز ا- 3

 .35،، 2113للدراسات،أفري 
 .3-3،، ، 2113محمد بدري عيد، التقارب اسمريكي اريراني وأمن الخليم: التداعيات المحتملة والخيارات المتاحة .مركز الجزيرة للدراسات، - 4
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، يأخررذ أ عررادا مختلفررة دبلوماسررية وعسرركرية وأخرررت 2113برردأ التقررارب اسمريكرري وانطالقررا مررن عررام 
 سياسية يمكن تفصيلها على النحو التالي:

 مالمح التعاون الدبلوماسي: -
بنرران والرريمن، وتبرردي تعمرر  إيررران علررى تثبيررت دورهررا الجديررد، كقرروة تهرريمن علررى العررراق وسرروريا ول

الهادفررة إلررى إنشرراء منظومررة أمنيررة  الدبلوماسااية االيجابيااة"اسررتعدادها للقيررام برردور إقليمرري عبررر تبنرري  
تعاونية بين إيران والفرب، وهو اسمر الرذي تشرجعم الواليرات المتحردة اسمريكيرة ففري غمرون اسشرهر 

ارقليمري، والثنراء علرى دورهرا فري محاربرة الماضية نشطت الدبلوماسية اسمريكية في تعزيز دور إيران 
اعش ونجاحها في إقناع نظام سوريا  التخلي عن اسسلحة الكيمياويرة، وفري الوقرت ذاترم يبرى ارعرالم 
اسمريكرري مررادة خصرربة حرروم إمكانيررة اسررتثمار عالقررات التعرراون مرر  إيررران، لنررزاع فتيرر  اسزمررات الترري 

دولررة مارقررة إلررى عامرر  ترروازن إقليمرري، يمكنهررا مررن  تعصررف  المنطقررة، والعمرر  علررى تحويرر  إيررران مررن
االندماش في منظومة أمنية جديدة، تقوم هذ  االستراتيجية على الدبلوماسية التصراعدية، التري تسرتثمر 

 فر، التعاون ارقليمي لبناء العالقات وتحقيق المزيد من المنجزات.
 مالمح التعاون العسكري: -

فرري شررهر  فردريااك هااوفري فرري وزارة الخارجيررة اسمريكيرة سررب المسررؤوم السررابق عررن الملرف السررو 
إيرانيررة عقرردت فرري اسشررهر الماضررية لمناقشررة -تفاصرري  سلسررلة اجتماعررات سرررية أمريكيررة 2115مررارل

الدور افيراني في مواجهة المخا ر اسمنيرة المشرتركة برين الجرانبين، وتحردث هروف عرن أهميرة الجولرة 
تفق الطرفان فيها على تقييم المخا ر التي يمكن أن تواجههرا الخامسة التي انتهت في شهر فيفري، وا

 1المنطقة إذا انهار النظام السوري.
 سياسة الخارجية االمريكية في عهدة دونالد ترامب اتجاه إيران: -/1

يحمرر  كرر  رئرريس جديررد للواليررات المتحرردة اسمريكيررة مجموعررة مررن المبررادئ واسهررداف، الترري يحرراوم 
ئاسررتم، وتعتبررر هررذ  اسهررداف والمبررادئ جررزء مررن اسررتراتيجية الرررئيس أو الحررزب تحقيقهررا خررالم فترررة ر 

الحرراكم، لررذلة دراسررة السياسررة الخارجيررة تتطلررب فهمررًا دقيقررًا لمختلررف مخرجررات السياسررة الخارجيررة مررن 
أهررداف ووسررائ  وأدوات وعوامرر  ومحررددات مررؤثرة،  شررك  مباشررر أو غيررر مباشررر فرري صررن  السياسررة 

ة، لررذا فصرناعة قررارات السياسررة الخارجيرة يمكررن أن تردرل فري ضرروء تفاعر  صررناع الخارجيرة اسمريكير
القرارات وبي تهم الداخلية، وإن ما يميز قرارات السياسة الخارجية عن  قية القرارات أنها تخم  لتفاع  

  فريد من نوعم، إال وهو التفاع  بين البي ة الداخليرة والخارجيرة، ومرا يحتويرم ذلرة التفاعر  مرن ضرفو 
يتسررم النظررام السياسرري اسمريكرري  الثنائيررة الحزبيررة، والتنرراوب علررى تررولي مقاليررد  . مختلفررة ومتعارضررة

الحكرررررم فررررري الواليرررررات المتحررررردة اسمريكيرررررة برررررين الحرررررزب الجمهررررروري ذو الصررررربفة المحافظرررررة والحرررررزب 

                                                           
 . 2-6-بق ذكر ، ،اريرانية وتأثيرها على أمن دوم مجلس التعاون لدوم الخليم العربية ، مرج  س-دراسات وأ حاث:  تطور العالقات اسمريكية-1



 231صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

ى تطبيقهررا الررديمقرا ي ذو الصرربفة الليبراليررة المتحررررة، لررذلة لكرر  حررزب سياسرراتم الخاصررة الترري يعمرر  علرر
عنرد وصررولم لسردة الحكررم، ويعررد الخطراب السياسرري لكرر  رئريس أمريكرري أحررد أبررز اسدوات والوسررائ  الترري 

 يستخدمها 

بهدف توضيح رؤيرة إدارترم للسياسرة الخارجيرة نحرو العرالم  أسرر . ومرن المرروري ارشرارة إلرى أن كر  
خطط االستراتيجية المرسومة مسبقًا، رئيس أمريكي جديد يأتي وفق أجندة تعم  على تنفيذ مجموعة من ال

 .1نحو جمي  القمايا المرتبطة  المصلحة اسمريكية العامة

 فرري االنتخا ررات الرئاسررية فقررد اعتمررد موقفررا حرراد اتجررا  إيررران  و مررن هنررا فمررن  ترامررب دونالررد عررد فرروز  
وربمرا ، هرا مر   هررانيخرص موجهت المتوق  آن تعود الواليات المتحدة اسمريكية إلى سياسة االحتواء فيما

تستخدم سياسة العقاب  من خالم المفط العسكري و البحى عن فر، لتفيير النظرام ،أمرا فيمرا يخرص 
موقف ترامب من الملف النووي  والدي أعلن عنم قب  الفروز فري االنتخا رات الرئاسرية كمرا قرام حرفيرا فري 

د تم التفاو  عليم على ار الق و قرد إحدت المناسبات أن االتفاق النووي هو أسوأ ما يمكن أن يكون ق
 .12وعد في ا فوز   ان يجع  من تفكية االتفاق النووي اسولوية رقم 

     

 ، وهي:قةنقا  للتعام  م  النفوذ اريراني في المنط 3يحدد ترامب 

 يران البرد مررن الوقروف أمررام المحراوالت اريرانيررة لرردف  المنطقرة لحالررة عردم االسررتقرار والسريطرة عليهررا فررل
 تمث  خطرا على المنطقة وتهدد استقرار العديد من الدوم خاصة دوم الخليم وأيما العراق واليمن.

  يجب إعادة النظر في االتفاق النرووي مر  إيرران سنرم اتفراق كرارثي علرى حرد وصرفم، فرال برد مرن إلفراء
متحردة اسمريكيرة ويمرر االتفاق وإعادة النظر فيم مرة أخرت لتعديلم سنرم، ال يمثر  مصرالح الواليرات ال

  تمن إسرائي  ومصالحها  شك  مباشر.
   تفكيررة شرربكات إيررران اررهابيررة العالميررة فررلذا كانررت إيررران تملررة شرربكة قويررة فالواليررات المتحرردة تسررتطي

 .3 قوتها السيطرة على إيران

 كية في عهدة الرئيس دونالد ترامب/العالقات اإليرانية األمري-ا

                                                           
 : ترامب نقال عنمالمح السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  منطقة الشرق اسوسط  عد فوز  أبرزمنصور أبو كريم،  -1 

http://www.al-bayader.org/2017/01/55777/  
 1،، 2112سياسية، المعهد المصري للدراسات ، إيران، تقديراتسة ترامب اتجا  سيناريوهات سيا سعد ،محمد أبو  -2 
 11 ،، 2116، واالستراتيجية، القاهرةالمصري للدراسات السياسية  سياسية، المعهد ترامب، تقديراتسليمان اليمني، توجهات السياسة الخارجية عند دونالد -3 

http://www.al-bayader.org/2017/01/55777/
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اسميركية لتكرون  حثرا مفتوحرا، ال يفرادر إرث -سألة العالقات اريرانيةم  إدارة ترامب عادت م
الماضي مستعيدا لهجة التصعيد والتهديد، لكنم فري الوقرت ذاترم يبردو عراجزا عرن القفرز  عيردا عمرا 

 .يفرضم الواق  الجيوسياسي في المنطقة

عرررة ومسرررار هرررذ  اسميركيرررة  مجوعرررة مرررن القمرررايا، التررري تحررردد  بي-تررررتبط العالقرررات اريرانيرررة
وعنرد بنراء هرذ  المؤشررات والنظرر فري ركائزهرا، يبردو واضرًحا أن  وإلى أين مرن الممكرن أن تتجرم. 

الرررئيس اسميركرري، دونالررد ترامررب، لديررم توجهررات للحررد مررن نفرروذ إيررران، ومحاولررة إعررادة النظررر فرري 
ذلرة برنامجهرا الصراروخي، مر  االتفاق النووي، واستهداف القدرات العسكرية اريرانية وفري مقدمرة 

مالحظررة أن خصرروم ومنافسرري إيررران فرري المنطقررة سرريلعبون علررى وتررر مكافحررة االرهرراب، وهررو مررا 
فرري السررعي لوضرر  اسررم إيررران ضررمن الرردوم الراعيررة لإلرهرراب،  سررتركز عليررم السررعودية، وإسرررائي 

عرالم. وال يفرادر ووضعها إلى جانب القاعدة وتنظيم الدولة كمصدر أساسي للعنف في المنطقرة وال
-ذلة سياق الحرديى عرن جبهرة إسررائيلية عربيرة ضرد إيرران، قرد تكرون فري حقيقتهرا جبهرة سرعودية

ال  .إسرررائيلية ضررد إيررران قررد تمررم إلررى جانبهمررا أ راًفررا عربيررة أخرررت تبرردو قلقررة مررن النفرروذ اريرانرري
أكثررر مررن مناسرربة ياخفرري ترامررب مخالفتررم الصررريحة والحررادة لالتفرراق النررووي مرر  إيررران ووصررفم فرري 

ا ، وأكد أن  البرنامم النووي اريراني يجب أن يتوقف  أية وسيلة تلزم لذلة، " أنم اتفاق  خطير جدًّ
 . 1وم  ذلة فهو ال ينكر  أنم كان  ارمكان من خالم التفاو  الوصوم إلى اتفاق أفم 

سرريكون لررم تداعياتررم ورغررم موقررف ترامررب الحرراد مررن االتفرراق إال أن إلفرراء اتفرراق جرررت بتوافررق دولرري 
على صعيد عالقات الواليات المتحدة اسميركية وباقي الدوم المشاركة فري إنجراز االتفراق، ولرن يكرون 
متاًحا أمام اردارة اسميركية أن تحص  على موقف دولي موحد ضد إيران على غرار ما كان الوضر  

 .2عليم قب  االتفاق النووي 
 :الضغط بورقة العقوبات

ترمب أنم ال يمكن العودة للعب دور في الشرق اسوسط واستعادة االسرتقرار دون وضر  تدرك إدارة 
وإذا كانت اردارة الجديردة لرم تشررع  عرد فري إلفراء االتفراق النرووي فلنهرا لرم تعردم  .حد لنفوذ ودور إيران

م وسررائ  المررفط علررى إيررران، لهررذا اعتمرردت اردارة اسميركيررة سياسررة العقوبررات الترري جرراءت مررن خررال
، الصررادرة عررن مجلررس النررواب 2112سلسررلة مررن القرروانين والقرررارات فرري شررهور فبرايررر ومررايو ويوليررو 

ومجلرررس الشررريوخ ووزارة الخزانرررة اسميركيرررة، وذلرررة بهررردف إضرررعاف قررردرات إيرررران واالحتفررراظ  مزيرررد مرررن 
 أوراق المفط عليها، ال سيما في د  غياب دروف مالئمة رعادة النظر في االتفاق النووي.

 :االنخراط وإعادة االنتشار العسكري 

                                                           
 5،، 2112الدراسات الجزيرة للدراسات، فيفري  تقرير، مركزلواق  الجيو إستراتجية، محددات ا ولجم إيرانفا مة الصمدي، ترامب -1 
 5نفس المرج  السابق ،-2 
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منرررذ قررردوم ترمرررب عرررادت الواليرررات المتحررردة إلرررى سياسرررة االنخررررا  العسررركري  قررروة  عررردما أعرررادت تقيررريم 
انسررحابها مررن المنطقررة خررالم فترررة أوبامررا، وخلررص التقيرريم إلررى أن سياسررات اردارة السررا قة سررمحت ريررران 

ت المتحرردة سرواء فرري الخلرريم، ومررا يمثلررم ذلررة مررن تررأثير بتوسري  نشررا ها العسرركري المهرردد لمصررالح الواليررا
يتعلق بتوسي  نفوذها ارقليمري  مرا  فيمالى تدفقات النفط وحركة التجارة، و على حركة المالحة البحرية وع

 :ولمواجهة ذلة قامت الواليات المتحدة  ما يأتي .يؤثر على توازنات القوت لفير صالح الواليات المتحدة
لعسركري فري الخلريم العربري: وحردث ذلرة  كثافرة  عرد قردوم ترمرب، سرواء  الشرراكة فري تكثيف النشرا  ا

مناورات م  حلفائها الخليجيين أو  التعاون م  قوت دولية حليفة كفرنسرا وبريطانيرا، ال سريما أن تحرشرات 
 31ت الرررزوارق اريرانيرررة  رررالقط  الحربيرررة اسميركيرررة المرررارة فررري الخلررريم قرررد وصرررلت إلرررى ذروتهرررا، إذ راصرررد

، واسرتمرت 2116عملية تحرل  السفن المارة فري ممريق هرمرز مرن زوارق الصرواري  اريرانيرة فري عرام 
، وال شررة أن الواليررات المتحرردة تتررا   نمررو القرردرات البحريررة اريرانيررة  قرردر مررن 2017هررذ  العمليررات فرري 

نررم مرر  إلفرراء العقوبرررات الحررذر. وقررد سرربق وأصرردرت االسررتخبارات البحريررة اسميركيررة تقريررًرا توقعررت فيررم أ
سرروف تزيررد القرروات البحريررة اريرانيررة قوتهررا  معرردم ملحرروظ،  عررد السررماح لهررا  2121العسرركرية فرري عررام 

  شراء قط  حربية جديدة 
كرران اختيرررار ترامرررب للمملكرررة العربيررة السرررعودية أوم وجهرررة لزياراترررم الخارجيررة تأكيررردا لتحررروم كبيرررر فررري 

فالمملكررة ومعهررا دوم الخلرريم لررم يكونرروا راضررين عررن سياسررة اردارة  سياسررة الواليررات المتحرردة تجررا  إيررران
اسميركيررة السررا قة الترري أتاحررت ريررران فرصررا كبيرررة للعررب دور إقليمرري خصررًما مررن حسررابهم، ال سرريما  عررد 
توقي  االتفاق النووي. وهذا التوجم الجديرد عبرر عنرم وزيرر الخارجيرة اسميركري ووزيرر الخارجيرة السرعودي 

 1عن مواجهة مشتركة ريران وتنسيق فيما يتعلق  االتفاق النووي. حديثهما 
 المحور الرابع: مستقبل السياسة األمريكية اتجاه إيران.

، فررتح  رراب جديررد بررين إيررران 1+5مرر  التنفيررذ النرراجح لالتفرراق النررووي الترراريخي بررين إيررران ومجموعررة  
المسررار المسررتقبلي للعالقررات الثنائيررة بررين والمجتمرر  الرردولي، وخاصررة الواليررات المتحرردة. ومرر  ذلررة، فررلن 

الواليررات المتحرردة وإيررران غيررر مؤكررد، وهنرراك العديررد مررن التحررديات فرري الوقررت الررذي تحرراوم فيررم الرردولتان 
صياغة شرو  جديدة للمشاركة. ماذا يجب أن تكرون السياسرة اسمريكيرة تجرا  إيرران  عرد االتفراق النرووي؟ 

ام التعررراون الفعرررام فررري المجررراالت ذات االهتمرررام المشرررترك، خاصرررة هرر  يمكرررن أن يفرررتح االتفررراق البررراب أمررر
 النظر إلى التحديات اسمنية المتزايدة والديناميكيات السريعة التفير فري الشررق اسوسرط؟ أم هر  ستسرتمر 

 2التنافسات االستراتيجية بين إيران والواليات المتحدة في تشكي  وعرقلة التعاون؟
                                                           

سات االيراني، محمود حمدي أبو قاسم، السياسة الخارجية االمريكة اتجا  ايران  عد ترامب ضفو  مكثفة ومواجهة غير مستبعدة، مركز الخليم العربي للدرا -1 
 21.11،على الساعة،2112-1-21يوم   https://arabiangcis.orgنقال عن:

 
2 - Studies and research:the future of us – iran relation:rivalry of engagement?,belfer centre for science and international 
affairs,harvard kennedy school, according to: https://www.belfercenter.org 

https://arabiangcis.org/
https://www.belfercenter.org/
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 و التشاؤمي:السيناريو األول: السيناري
يشير الخطاب السياسي للرئيس المنتخب ترامب وتصريحاتم القليلة حتى اون إلى وجرود حالرة مرن 
عدم اليقين اسقرب إلى التشاؤم  خصو، استمرار مسار االنفتاح على إيران والرذي أاقرر وفرق االتفراق 

مررا سررينعكس فرري عررودة  النررووي، مثرر  هررذا السرريناريو سيرسرر  رسررائ  سررلبية للجمهوريررة ارسررالمية؛ وهررو
إيران إلى مرب  ما قب  االتفاق من حيرى إخفراء أنشرطتها مرن جهرة والتعراون مر  وكالرة الطاقرة النوويرة 

 من جهة أخرت.
 السيناريو الثاني: العودة للعقوبات:

من المتوقر  أن يتخرذ ترامرب إجرراءات تعرزز مرن نفروذ الواليرات المتحردة علرى إيرران، ومرن برين هرذ  
 ارجراءات:

لمررفط علررى االقتصرراد اريرانرري، وتحديرردًا الجهررات االقتصررادية التا عررة للحرررل الثرروري ا -1
اريرانرري، وذلررة مررن خررالم الحررد مررن رغبررة الشررركات اسجنبيررة فرري الرردخوم إلررى اسسررواق 

 اريرانية.
وضرر  شرررو  علررى الشررركات الدوليررة المتعاملررة مرر  الشررركات اريرانيررة أن يكررون إنجرراز  -2

 سمريكي فقط.المعامالت  الدوالر ا
وعلرررى الررررغم مرررن وجرررود مرررن يقررروم: إن االتفررراق النرررووي اتفررراق أممررري، وإن العقوبرررات كانرررت تحرررت 

مرن الصرعب إعرادة العجلرة إلرى الروراء، ولكرن مثر  هرذا الكرالم يمكرن وأزيلت؛ وبالترالي   الفص  السا   
 .1ات أخرت ي حام عدم امتالكها لخيار أن يكون لم تأثير، ولكن لن يعيق اردارة الجديدة ف

 السيناريو الرابع: سيناريو البنا :
د  ترامب إلى فريق ضمن حملتم االنتخابية للعم  على تقييم شام  لالتفاق النووي والمزايرا التري  عه 
تحصر  عليهررا إيرران  موجررب االتفراق، وكررذلة االلتزامرات المطالبررة بهرا مررن قبر  المجتمرر  الردولي، مثرر  

المرجعيررات لخطواتررم القادمررة نحررو إيررران، وربمررا يرررت مستشررارو  هررذا التقيرريم سيصرربح اون إحرردت أهررم
ترامب  أنم ال مان  مرن اسرتمرار االتفاقيرة والعمر  علرى تطويرهرا؛ وذلرة خشرية مرن رد فعر  إيرانري فري 

 .2ارقليمية وضد المصالح اسمريكيةالمنطقة 
 خاتمااااااااااااااااااااااااة

                                                                                                                                                                                   
 
 

 item/49306files/-http://mugtama.com/hot-2017-02-02-10-55-محمد أبو سعدة، سيناريوهات سياسة ترامب اتجا  إيران، عقالعن: -1 
24.html 22.11،على الساعة: 26/8/2112، يوم 

 
 
 محمد أبو سعدة، سيناريوهات سياسة ترامب اتجا  إيران، نفس المرج  السابق --2 

http://mugtama.com/hot-files/item/49306-2017-02-02-10-55-24.html
http://mugtama.com/hot-files/item/49306-2017-02-02-10-55-24.html
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ة حتى عنرد أقصرى درجرات انفتاحهرا وتسرامحها  رأن تتحروم ليس من الوارد أن تسمح السياسة اسميركي
إيران إلى دولة أمة أو عاصمة قومية للشيعة في المنطقة، فهي عند أقصى تقدير يمكرن السرماح لهرا  رأن 
تكون دولة ضمن القوت ارقليمية اسخرت، وموازًنا فري المنطقرة يخردم اسهرداف اسميركيرة، كمرا كانرت فري 

فررليران فرري العقرر  االسررتراتيجي اسميركرري حتًمررا يجررب أن تعررود إلررى حرردودها كدولررة مرحلررة مررا قبرر  الثررورة، 
 غير ثورية وغير أممي

فقد اختلفت السياسة الخارجية اسمريكية اتجرا  الملرف والنفروذ اريرانري خرالم الفتررات الرئاسرية مرن     
   إيران في عهد ترامب تقارب أمريكي إيراني في عهد  ارك اوباما إلى صدام وتشدد في الخطاب اتجا
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 قائمة المراجع
، مركز الدراسات االستراتيجية و الدولية، جامعة  فداد، االيراني في السياسة الخارجية األمريكية سليم كا   علي، البعد -1

 . 61العدد
1، 1111: دار الحكمة،السياسة الخارجية، بغدادمازن اسماعي  الرمماني،  -2    
، بيروت: دار العربية للعلوم ناشرون، الحيوية الشرق اوسطية في االستراتيجية االيرانيةالمجاالت  عمر كام  حسن،  -3

 1،2115. 
 -3 nihat ali özcan and özgür özdamar, iran’s nuclear program and the future of u.s.-iranian 
relations, Journal compilation, middle east policy council,2009 

 2111 كلمة، :وأبو دبي العبيكان، :الريا  (، 1  هوال، أبو سامر :العربية إلى نقلم للحرب، استراتيجية  33غرين، روبرت-5
 .19) م
 ،التنافسية إثر التوافق بين االستراتيجية االئتمانية واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق المزاياعلي ناصر، الزامكي، ر 6

في ادارة اسعمام، الجزائر: كلية العلوم االقتصادية  دكتورا  رسالة  اليمن، يقية في بنك التسليف التعاوني والزراعي ادراسة تطب
 .2111وعلوم التسيير، 

 2111.، المنصورة: أم القرت للترجمة والنشر، 2،  التفكير االستراتيجي والخروج من المأزق الراهن ر جاسم سلطان، -8
االستراتيجية الحربية في معركة عاشورا  بين تفكير الجند وتجنيد الفكر، دراسة في ضو  القران الكربالئي، نبي ، الحسني  -1

 -2113.11، العراق: دار الكتب والوثائق ببفداد كربالء المقدسة ،1،  والسنة والتاريخ وفن الحرب وعلم النفس العسكري 
، قطر: الدار العربية للعلوم ناشرون 1،  الدولية ودورها في الساحة العمق االستراتيجي موقع تركياأحمد دوود أغلو،  -11

،2111 ، ،53 
 اسوم، العدد(، الحقوق  رسالة مجلة ،إجرائي منظور من االستراتيجية خمير، ياسين وخمير اللطيف عبد مؤيد سامر-11 

 1 ، ،)  2111سنة
صل العسكري و الضرورة السياسية و تأثيره على توازن القوى بين األ إيتسام حاتم علوان، دينا محمد جبر، االستراتيجية -12 

 . 2115، 2، مجلة السياسة الدولية،  فداد، الجامعة المستنصرية، العددالدولي

مجلة القادسية للعلوم ،الدور االستراتيجي اليران في منطقة الخليج العربي دراسة جيوبولوتيكية إياد عايد والي البديري، -13
 .2118، 3،العدد11مجلداالنسانية،ال

النزاع بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وإيران حول جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وليد حمدي االعظمي،  -13
 . 1113،  1،  فداد : دار الحكمة ،    (1171-1711في الوثائق البريطانية ) 

، جريدة القدل العربي ، مدارات ، السنة الرا عة و العشرون ر العدد  عمة، الرئيس اوباما و سياسة القوة الناريا ، العيسمي  -15
 .  2112تموز  1االثنين  2123

 .2116، المركز العربي لأل حاث ودراسة السياسات،جانفي، الخالف األمريكي السعودي والعالقات مع إيرانأسامة أبو أرشيد -16
 ثير  على القمية السورية، المركز العربي للبحوث و الدراسات، نقال عنهاني سليمان، التقارب االميركي االيراني وتأ -12

http://www.acrseg.org/2362  22.11على الساعة : 11/1/2112، يوم 
وتأثيرها على أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج (1211-1221اإليرانية)-: "تطور العالقات األمريكيةدراسات وأ حاث -18

 .2115أوت 12. المرصد االستراتيجي،العربية"
)مؤلف جماعي: التقارب اريراني اسمريكي: مستق  الدور مآالت التقارب األمريكي اإليراني: دروس من الماضيمارك كاتز،  -11

 .2113اريراني(.مركز الجزيرة للدراسات،أفري 

http://www.acrseg.org/2362%20،%20يوم%2010/9/2017
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مركز الجزيرة  التقارب األمريكي اإليراني وأمن الخليج: التداعيات المحتملة والخيارات المتاحةي عيد، محمد بدر  -21
 .2113للدراسات،

مرج  اإليرانية وتأثيرها على أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، -: "تطور العالقات األمريكيةدراسات وأ حاث-21 
 سبق ذكر . 

 ابرز مالمح السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  منطقة الشرق اسوسط  عد فوز ترامب نقال عن :  منصور أبو كريم، -22
bayader.org/2017/01/55777-http://www.al/  13.11،على الساعة  21/1/2112يوم 
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 الملخص:
  تنظر إدارة ترامب إلى سوريا على أنها مصدر اسزمات فى منطقة الشرق اسوسط ومن ثرم يتعرين حر

اسزمة السورية عبر تسوية سياسية شراملة دون شررو  مسربقة تمرمن الحفراظ علرى المؤسسرات الحكوميرة 
والقمرررراء علررررى التنظيمررررات اررهابيررررة وتررررأمين عررررودة الالج ررررين والنررررازحين وتحقيررررق ارسررررتقرار فررررى سرررروريا 

ح اسمريكيرررة والمنطقرررة  التبعيرررة، كمرررا تسرررعى الواليرررات المتحررردة فرررى عهرررد ترامرررب إلرررى الررردفاع عرررن المصرررال
 والحفاظ على أمن حلفائها من دوم المنطقة من التهديدات الناجمة عن اسزمة السورية.

إن عالقررة التررأثير المتبررادم بررين مكونررات وخصررائص النظررام السياسررى اسمريكررى، والخصررائص النفسررية 
ريكيرررة تجرررا  الحمائيرررة ترررنعكس بررردورها علرررى السياسرررة اسم -لشخصرررية الررررئيس ترامرررب وتوجهاترررم ارنعزاليرررة

سوريا وتمن  الواليات المتحدة من أن تلعب دور رئيسى فرى حر  الصرراع،كما أن اسزمرات الداخليرة وحالرة 
اررتباك داخ  اردارة اسمريكية تعكس غياب رؤية شاملة للح  والرغبة فى عدم ارنخررا  فرى صرراع مر  

مها مكافحرة اررهراب وإحترواء الخطرر روسيا حوم مصير النظام السورت، والتركيز على قمايا  عينها وأه
 اريرانى الذت يهدد حلفاء الواليات المتحدة فى المنطقة. 

كما تسعى الواليات المتحدة إلى تقوية عالقاتهرا مر  حلفائهرا مرن دوم الجروار السرورت وتعزيرز التنسريق 
هة مخا ر إنتشرار م  الجانب الروسى رنشاء منا ق آمنة رعادة الالج ين إلى اسراضى السورية ومواج

العناصررر المنتميرررة للتنظيمررات اررهابيرررة داخررر  أفررواش الالج رررين إلررى أوروبرررا وأمريكرررا مرر  إزديررراد العمليرررات 
 اررهابية فى الدوم اسوربية.

Trump’s foreign Policy toward Syria 

Abstract: 

Trump’s Administration supposes that the main source of the Middle East crises is the 

Syrian one, which should be solved through an unconditioned comprehensive political 

compromise for the sake of maintaining governmental institutions, eliminating the Terrorist 

entities, securing the return of refugees and displaced people and achieving stability in Syria 

and the whole Region as well. 

The United States under Trump’s Administration seeks also to defend the American 

Interests and keep the Allied countries safe from the threats that emanated from the Syrian 

Crises. 
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The Interactions (mutual influence) between the American Political system’s Characteristics 

and the Psychological Characteristics of president Trump and his Protective Approach 

(view) are reflecting on the American Policy toward Syria, and preventing the United States 

from being a main actor in resolving the conflict, In addition to the internal crises and the 

state of confusion within the American Administration reflect that there is no clear vision to 

solve the crises and there is alsono desire to engage in a state of conflict with Russia about 

the fate of the Syrian regime, and to focus on a specific issues like Countering Terrorism and 

the Containment of Iranian threat which faces the United States’ allied countries in the 

region. 

The U.S seeks to strength the relationships with its Syria’s neighboring Allies and to 

reinforce the coordination with Russia for establishing safe areas to get the refugees back to 

the Syrian Lands and confronting the dangers of the Terrorists who could be within the 

Syrian refugees in Europe. 

 مقدمة:
تواجررم السياسررة اسمريكيررة فرري عهررد ترامررب تحررديًا جررادًا فرري إدارة ملفررات الشرررق اسوسررط الررذي يمرروش 
 اضطرا ات حادة علرى مردت السرنوات السرب  اسخيررة، وذلرة الموقرف المترأزم ردارة ترامرب جراء نتيجرة 

اج  النفوذ اسمريكري فري لسياسات كاًل من جورش بول وباراك أوباما وما أحدثتم تلة السياسات من تر 
 المنطقة وفى سوريا  اسخص لصالح قوت إقليمية ودولية أخرت.

فقرررد مرررام الررررئيس جرررورش برررول إلرررى اعتمررراد سياسرررة تفييرررر اسنظمرررة السياسرررية ونشرررر الديمقرا يرررة 
 استخدام القوة العسكرية بهردف إعرادة هيكلرة الشررق اسوسرط وتوسري  نطاقرم الجفرافري، فري حرين تبنرى 

أوبامرررا وجهرررة نظرررر ليبراليرررة تهررردف لتعزيرررز قررريم الديمقرا يرررة وحمايرررة حقررروق ارنسررران  ممارسرررة الررررئيس 
(، متجنبرررًا 11/1/2113المرررفو  الدبلوماسرررية واالقتصرررادية ودعرررم التفييرررر السرررلمى )خطررراب أوبامرررا 

سياسات سرلفم )برول( ورفمرم أي تردخ  عسركري مباشرر، وهرو مرا سرمح  رانخرا  روسري فري الصرراع 
  أن يتحررروم إلرررى فاعررر  رئيسررري مررر  دهرررور تنظررريم داعرررش وحالرررة ارجمررراع الررردولي حررروم بررردا حرررذرًا قبررر

، ممرا أدت إلرى برروز محدوديرة مروارد القيرادة (1)مكافحة التنظيمات اررهابية فري سروريا والقمراء عليهرا
 اسمريكية عالميًا وتواض  حمورها وإسهاماتها لح  اسزمة السورية.

 ة األمريكية تجاه سوريا:حدود التغير في السياسة الخارجي
 يمكن استعرا  سياسة إدارة أوباما تجا  اسزمة السورية على مرحلتين:

 م:1211م وحتى يونيو 1211المرحلة األولى: منذ -1
ركرررزت اردارة اسمريكيرررة فررري عهرررد أوبامرررا علرررى تقليررر  االنخررررا  العسررركري اسمريكررري فررري صرررراعات 

ات المتحرردة فرري دعرررم الحريررات وحقرروق ارنسرران ونشرررر الشرررق اسوسررط  مرر  الحفرراظ علرررى نهررم الواليرر
الديمقرا ية عبر الوسائ  السلمية واستخدام المفو  الدبلوماسية وسياسة فر  العقوبات االقتصرادية 
 اسخص م  دخروم القروت ارقليميرة والدوليرة علرى خرط المواجهرة فري سروريا كرليران )وروسريا فيمرا  عرد 

                                                           
 1نادية سعد الدين، االرتباك االستراتيجي..اقترا ات القوت الكبرت في منطقة الشرق اسوسط، مجلة السياسة الدولية، عدد213، يناير2116.



 251صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

الواليات المتحدة منرذ البدايرة علرى دعرم المعارضرة المسرلحة لخلرق ، لذلة حرصت (1)دهور تنظيم داعش(
حالة من التوازن م  النظام السوري والحد من نفوذ إيرران المتنرامي فري سروريا وتمردد المجموعرات المواليرة 

 لها وتأكيد التزام الواليات المتحدة  أمن حلفائها في الخليم وإسرائي .
اء الفو ة بدمشق، بدا الرئيس السابق أوباما في خطا م مترددا وفى أعقاب الهجوم الكيماوي على أحي

عررن وضرر  خطررة عمرر  واضررحة المعررالم تمررمن دعررم ومسرراندة الواليررات المتحرردة لحلفائهررا مررن المعارضررة 
السورية، معربا عن استبعاد  الح  العسكري رنهاء الحرب اسهلية، م  تأكيرد  علرى أولويرة القمراء علرى 

ويررة لرردت الجرريش السرروري وإن اضررطر  ذلررة لشررن ضررربات محررددة لهررذا الفررر ، مخررزون اسسررلحة الكيما
وفررى أوش التصررعيد اسمريكرري ضررد ورغررم تأكيررد إدانتررم للنظررام السرروري ووصررف الرررئيس  شررار  الطاغيررة،  

النظرررررام السررررروري جررررراءت المبرررررادرة الروسرررررية لنرررررزع السرررررالح الكيمررررراوي السررررروري تفاديرررررًا للمرررررربة العسررررركرية 
 .(2) المحتملة

 م:1211وحتى نهاية عام  1211لمرحلة الثانية: منذ صعود تنظيم "داعش" أواخر يونيو ا-1
تفيرت أولويات اردارة اسمريكية في تلة الفترة م  بروز تنظيم داعش واسرتيالئم علرى الموصر  وضرم 

ء اسراضي الخاضعة لسيطرتم فري الشررق السروري، لتقررر إدارة الررئيس أوبامرا إنشراء تحرالف دولري للقمرا
على تنظيم داعش وتقديم الردعم العسركري لقروت المعارضرة المعتدلرة وبالخصرو، للجماعرات التري تواجرم 

، وباترررت محاربرررة اررهررراب والحفررراظ علرررى المؤسسرررات الحكوميرررة ومنررر  انهيارهرررا (3)التنظررريم علرررى اسر 
شررى  حاجررة موضرر  توافررق بررين الواليررات المتحرردة وحلفائهررا مررن جانررب وروسرريا علررى الجانررب اسخررر،  مررا ي

الطرررررفين إلررررى التعرررراون، وهررررو مررررا أكررررد  حررررر، الجررررانبين علررررى إنشرررراء مركررررز تنسرررريق لتبررررادم المعلومررررات 
االسرررتخبارية فيمرررا يخرررص خطرررو  سرررير المرررربات الجويرررة للطررررفين  مرررا يمرررمن سرررالمة الطيرررران وتركيرررز 

 المربات على معاق  الجماعات اررهابية.
وبامررا هررو إدارة الصررراع السرروري فمرراًل عررن السررعي وبالتررالي كرران هرردف الواليررات المتحرردة فرري عهررد أ

لحلم، م  التركيز على مكافحة اررهاب وتزويد المعارضة المعتدلة  السالح، وااللتزام  أمن إسرائي  ومن  
 .(4)وصوم الجماعات اررهابية إلى حدودها واستنزاف إيران وحزب اللم في الصراع

 السياسة الخارجية لترامب في سوريا:

                                                           
1JummaQadir Hussein, Critical Discourse Analysis of Western Newspapers’ Articles on the Alleged arming of  
Syrian Rebels and the U.S. President Barack Obama’s Speech on Syria,Anbar University Journal of Language  
&Literature, No. 16, 2014. 

 2لبنى عبداللم محمد، السياسة الخارجية اسمريكية تجا  اسزمة السورية منذ 2111- 2113، المركز الديمقرا ى العربى، برلين.
 3مروة محمد عبد الحميد عبد المجيد، التفير واالستمرار فى إستراتيجية اسمن القومى اسمريكية  عد احداث 11 سبتمبر، المركز العربى الديمقرا ى،

 5211.  
 4حيدر صالم، التنافس الروسي – اسمريكي في سوريا، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد الثالى، 2112.
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صرررريحات ترامرررب أثنررراء الحملرررة االنتخابيرررة  ا عرررًا انعزاليرررا يركرررز علرررى القمرررايا الداخليرررة حملرررت ت
واالقتصررررادية منهررررا  رررراسخص السررررتعادة هيبررررة الواليررررات المتحرررردة كقطررررب أوحررررد علررررى السرررراحة الدوليررررة 

مرور الصعود الصيني وتعظيم المصالح اسمريكيرة مرن خرالم مبردأ   أمريكرا أواًل   والرذت يرربط برين ح
 .(1)الواليات المتحدة على الساحة الدولية وحجم المنفعة االقتصادية والمصالح االستراتيجية لها

وفى اسشهر اسولى لتولىالرئيس ترامب السلطة بدا واضحًا أن اردارة الحاليرة ال تملرة رؤيرة شراملة 
يس وأفرررراد إدارترررم للتعامررر  مررر  أزمرررات السياسرررة الخارجيرررة، وإنعكرررس ذلرررة علرررى تبررراين الررررؤت برررين الررررئ

والمؤسسات اسمنية واالستخباراتية، فمسؤولية الرئيس واولويات عملم وثوابت السياسة اسمريكية نفسها 
تمن  تحقيق كثير من وعود  االنتخابية، وانتقاداتم لسياسات سلفم أوباما، إذ أنم ال يمكن عمليرًا تفييرر 

 يكون تفيرًا في وسائ  هذ  السياسة لتحقيق أهدافها.أهداف السياسة الخارجية اسمريكية جذريًا، وإنما 
 وعلى الرغم من ذلة فلن يمكن رصد تفير في أولويات السياسة اسمريكية تجا  سوريا:

شدد الررئيس ترامرب علرى أولويرة تعزيرز التحالفرات القائمرة وبنراء تحالفرات جديردة لمحاربرة مرا أسرما  
، وتأكيد  فيما  عد أنم الهدف الوحيرد لسياسرة الواليرات  إرهاب ارسالم المتطرف  و محو  من الخريطة

 .(2)المتحدة فى سوريا
مراجعة وإلفاء برامم تسليح ما يسمى  المعارضة المعتدلة  لعدم جديتها فرى محاربرة تنظريم داعرش، 

الفصررررائ  العسرررركرية التررررى تشرررركلت كرررررد فعرررر  للحملررررة العسرررركرية التررررى يقودهررررا الجرررريش السرررروري  وهرررري
شررريعية ضرررد المعارضرررين، وتررررت النظرررام السرررورت هرررو العررردو اسوم وليسرررت التنظيمرررات والميليشررريات ال

 اررهابية.
التراجرر  عرررن مطلرررب رحيرر   شرررار اسسرررد  شرررك  مؤقررت واعتبرررار  شررررية محتمرر  فرررى محاربرررة تنظررريم 

يعكرس ذلرة  السرلطة، إنمراداعش، غيرر أن ذلرة ال يعرد اعترراف  شررعية وجرود  شرار اسسرد علرى رأل 
اسمريكررى  مأنررة الجانررب الروسررى  شررأن تفيررر السياسررة اسمريكيررة ورغبتررم فررى تجسررير  محاولررة الرررئيس

الفجوة بين الرؤيتين اسمريكية والروسرية ودعرم جهرود محاربرة اررهراب والحفراظ علرى مؤسسرات الدولرة 
السورية من االنهيار، فالواليات المتحدة ترت أنم ال تسوية سياسية ممكنة فى ضوء استمرار  شار فرى 

 .(3)سدة الحكم
الترزام الواليررات المتحرردة  ررالرد المناسرب علررى اسررتخدام اسسررلحة الكيماويرة: كانررت المررربة اسمريكيررة 
علررى مطرررار الشرررعيرات الرررذت ياعتقررد أنرررم كررران منطلرررق الطرررائرات التررى قصرررفت خررران شررريخون  محافظرررة 

                                                           
 .2112، مايو تركياعمرو دراش، نبي  عودة، ترمب  عد مائة يوم .. المسارات والسيناريوهات، المعهد المصرت للدراسات السياسية وارستراتيجية، 1

2https://share.america.gov/heres-president-trumps-full-speech/ 
 .2112، مايو تركياعمرو دراش، نبي  عودة، ترمب  عد مائة يوم .. المسارات والسيناريوهات، المعهد المصرت للدراسات السياسية وارستراتيجية، 3

https://share.america.gov/heres-president-trumps-full-speech/


 252صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

زًا للخطررو  الحمررراء التررى لررم ، كانررت تأكيرردًا علررى تنفيررذ تهديرردات الواليررات المتحرردة لمررا ياعررد تجرراو (1)إدلررب
 .2الرئيس أوباما تحترم من قب  فى عهد

وبالترررالى يتبرررين مرررن خرررالم قررررارات ومواقرررف اردارة اسمريكيرررة الجديررردة سرررعيها السرررتعادة هيبرررة ومكانرررة 
الواليات المتحدة فى الشرق اسوسرط برداف  الحفراظ علرى مصرالحها االسرتراتيجية ومرا يفرضرم عليهرا دورهرا 

ى المنطقة والتزاماتها اسمنية تجا  حلفائها من دوم الجروار السرورت، وهرو مرا يتطلرب فرى رؤيرة التاريخى ف
ترامرررب الموازنرررة برررين الفرررر، والخيرررارات المتاحرررة للتررردخ  مرررن ناحيرررة، والتكلفرررة والمنفعرررة الناتجرررة وحجرررم 

ظرم مرن شرأن المخا ر التى يخلفها ك  خيرار مرن ناحيرة أخررت، وذلرة اسرتنادا إلرى مبرادئ ترامرب الترى تع
المتفيرات االقتصادية والتى تخدم أجندتم السياسية الداخلية  اسسال، كما أن النظرة الواقعية لإلدارة تدف  
 اتجرا  المرزش برين الوسرائ  العسركرية والدبلوماسرية واالعتمراد علرى أقر  حرد ممكرن مرن االنخررا  العسرركرت 

 هيكلية توازن القوت فى المنطقة.كوسيلة لخدمة وتسهي  الجهود الدبلوماسية والتأثير فى 
 محددات السياسة الخارجية لترامب تجاه األزمة السورية

على الرغم من أن خطا ات ترامب تتسم  المي  نحو االنعزالية والتركيز على الملفرات الداخليرة اسرتنادا 
والتررويم للديمقرا يرة  إلى مبدأ  أمريكا أواًل ، وانتقراد  لسياسرات اردارات السرا قة فرى دعرم الحريرات العامرة

واستنزاف قدرات الجيش اسمريكي فرى صرراعات خارجيرة كران مرن الممكرن تجنبهرا، إال أن اردارة الجديردة 
تبنررى سياسررتها تجررا  الشرررق اسوسررط فررى ضرروء زيررادة االنخرررا  العسرركرت لحمايررة المصررالح اسمريكيررة فررى 

 المنطقة وتأكيد سيادتها فى النظام العالمى كقطب أوحد.

                                                           
 1برنامم  مسائية دويتشم فيلم  .. ترامب يقدم على ما أحجم عنم سلفم أوباما، 2 أبري  2112، قناة دويتشم فيلم.

 2حدود التحوم اسمريكى فى سوريا وإمكانية البناء عليم، مركز الفكر ارستراتيجى للدراسات، 2112.
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عكس ذلرة رؤيرة إدارة ترامرب للشررق اسوسرط كنقطرة ارتكراز للسياسرة الخارجيرة اسمريكيرة تسرتطي  ي
مرررن خاللهرررا مجابهرررة تحرررديات الرررداخ ، حيرررى أن الررررئيس ترامرررب يررردير دفرررة السياسرررة الخارجيرررة لخدمرررة 

الحمائيررررة فررررى تعزيررررز المصررررالح  –الرررداخ  اسمريكررررى قبرررر  أت اعتبررررار آخررررر، وبررررذلة تتمثرررر  االنعزاليررررة 
سمريكيرررة وفرررر  نفررروذ الواليرررات المتحررردة ولررريس فرررر  القررريم اسمريكيرررة أو التررردخ  فرررى شررر ون الررردوم ا

وبالتالى  تشير تصريحات ومواقف الرئيس ترامب إلى تفليب الواقعيرة فرى إعرالء المصرالح  .(1)اسخرت 
مرن ثرم يبردو أن ، و (2)اسمريكية والمي  نحو االستقرار والتعاون م  اسنظمة الحاكمة لمحاربة اررهراب 

التوجم االستراتيجي اسمريكرى فرى الشررق اسوسرط يتجرم نحرو صرياغة توازنرات أو علرى اسقر  ترتيبرات 
 .(3)جيوأمنية جديدة تكون الواليات المتحدة اسمريكية فيها  مثا ة حام  الميزان

هرراب تتأسررس سياسررة ترامررب تجررا  سرروريا إجمررااًل علررى مقاربررة رئيسررية تتمثرر  فررى القمرراء علررى  إر 
ارسررالم المتطرررف  وإسررراع وتيرررة العمليررات العسرركرية ضررد تنظرريم داعررش فررى الشرررق السررورت وبالتحديررد 
 محافظة الرقة التى تمث  معق  التنظيم الرئيسي فى سوريا، وهو ما يمكن تفصيلم إلى تلة المحددات:

 إنشا  مناطق آمنة فى سوريا ووقف تدفق الالجئين ألوروبا-1
نررا ق آمنررة فررى سرروريا لتخفيررف المررفط علررى دوم الجرروار السرروري وإعررادة هرردف ترامررب رنشرراء م

الالج رررين إلرررى بالدهرررم فمررراًل عرررن وقرررف تررردفق الالج رررين إلرررى أوروبرررا أو لجررروء  عمرررهم إلرررى الواليرررات 
 المتحدة خاصة  عد تصاعد اسعمام اررهابية فى أوروبا.

مسررتقبلة لالج ررين مرر   رروم أمررد وياعررزت ذلررة إلررى المشرركالت االقتصررادية التررى تفاقمررت فررى الرردوم ال
ماليررين سررورت مررن  5الصررراع، حيررى تشررتكي دوم اسردن ولبنرران وتركيررا والتررى تحتمررن مررا يقرررب مررن 

عدم قدرتها على توفير االحتياجات والنفقات الالزمة م  عدم التزام أ راف المجتمر  الردولى بتعهرداتها 
 المالية تجا  الالج ين.

  فرررى أوروبرررا سررراهم فرررى زحرررف الالج رررين إليهرررا إمرررا عبرررر البوا رررة كمرررا أن المسرررتوت المعيشرررى المرتفررر
التركيررة أو مررن خررالم البحررر المتوسررط، وقررد سرراهم ذلررة فررى انقسررام دوم ارتحرراد اسوربرري حرروم تقاسررم 
عررربء الالج رررين وترررأثير وجرررودهم علرررى العمالرررة الو نيرررة وبي رررة العمررر  بتلرررة  ارضرررافة إلرررى المخررراوف 

 رهابية فى صفوف الالج ين.اسمنية من اندسال العناصر ار
 تثبيت أركان الدولة الوطنية فى الشرق األوسط بشكل عام وفى سوريا بوجه خاص -1

يتخررذ ترامررب مواقررف متشررددة ضررد الحركررات والتيررارات ارسررالمية التررى برررز دورهررا إ رران مررا يسررمى 
ودعمم لموجرة التفييرر بثورات الربي  العربى  كنتيجة لسياسة إدارة أوباما المتصالحة م  هذ  الحركات 

فى المنطقة، حيى يرت ترامب أن دعم الديمقرا ية والتقرارب مر  الحركرات ارسرالمية أديرا إلرى انتشرار 

                                                           
1http://www.akhbar-alkhaleej.com/14183/article/58960.html 

 2 أحمد سيد أحمد، إدارة ترامب وقمايا الشرق اسوسط..حدود التفير، السياسة الدولية، يناير 2112.
 3فرال إليال، الترامبية الجديدة والشرق اسوسط الملتهب، مركز أنقرة لدراسة اسزمات والسياسات، يوليو 2112.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/14183/article/58960.html
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الفوضررى وعرردم االسررتقرار ومررا نجررم عررن ذلررة مررن صررعود التنظيمررات اررهابيررة مثرر  تنظرريم داعررش وجبهررة 
 .(1)النصرة وغيرهما

مرررات اررهابيرررة السرررنية والشررريعية( دور نشرررط فرررى إعرررادة ومررن ثرررم كررران للفررراعلين غيرررر الرسرررميين )التنظي
صياغة التوازنات ارقليمية وتفيير شرك  النظرام ارقليمرى للشررق اسوسرط فرى ضروء اس روحرات اريرانيرة 
والتركيررة لبنرراء شرررق أوسررط إسررالمى  مررا قررد يهرردد مصررالح الواليررات المتحرردة فررى المنطقررة ويزعررزع إسررتقرار 

 قى سمن إسرائي  فى المستقب .حلفائها ويشك  تهديد حقي
وبالتالى يسعى ترامب إلى تأكيد مركزية الدولة الو نية كفاعر  رئيسرى علرى السراحة الدوليرة والتصردت 
لمحاوالت إسقا ها وزعزعة ثوابتها والسعى إلى استعادة سيادتها، فوجود دولة قويرة فرى سروريا قائمرة علرى 

تحقيرق اسمرن والقمراء علرى أسرباب التمييرز الطرائفى والردينى مبدأ الموا نة وتدعم قيم التعددية يسهم فى 
وتجفيرف منرا   اررهرراب فرى الررداخ  السرورت وتخفيررف اسعبراء االقتصرادية علررى الردوم المحيطررة ومرن ثررم 

 تحقيق استقرار المنطقة،  ارضافة إلى القماء على أسباب اللجوء والهجرة إلى الدوم الفربية.
تقوياة عالقاات الوالياات المتحادة ماع شاركائها اإلقليمياين وفاى الاداخل تعزيز النفوذ األمريكاى و  -2

 السورى 
تعرد السراحة السرورية مررآة لهياكر  التحالفرات ارقليميرة تعكرس حجرم المخرا ر اسمنيرة فرى كامر  ارقلريم 

ة وبالتررالى كرران لألزمررة السررورية أهميررة كبرررت ردارة ترامررب رعررادة ترتيررب المعادلررة ارقليميررة وإيجرراد شرربك
جديدة من التحالفات وربطها  ارستراتيجية اسمريكية الجديردة لخلرق إجمراع إقليمرى تجرا  مهرددات إسرتقرار 

اسمريكية فى الريا  عالمة  ارزة علرى رغبرة الررئيس ترامرب  –المنطقة، وكانت القمة العربية ارسالمية 
هابية وضرورة إحتواء النفروذ اريرانرى فى توحيد الدوم العربية وارسالمية فى مواجهة تمدد التنظيمات ارر 

 فى المنطقة وردعم.
وعلررى الرررغم مررن عرردم وجررود اسررتراتيجية أمريكيررة شرراملة لحرر  اسزمررة السررورية، إال أن تركيررز واشررنطن 
مرحليررًا علررى محاربررة التنظيمررات اررهابيررة عبررر تسررليح قرروات سرروريا الديمقرا يررة )قسررد( وإرسررام عرردد مررن 

اسر  يمررنح اردارة اسمريكيررة حيررزًا مررن المنرراورة ويكسرربها قرردرًا مررن النفرروذ فرررى الجنررود اسمررريكيين علررى 
وحترى اون والواليرات المتحردة تعرزز مرن  2115سوريا فيما  عد القماء على تنظيم   داعرش ، فمنرذ عرام 

حمررورها فررى الشررمام السررورت، حيررى تتواجررد عشرررة منشررتت عسرركرية أمريكيررة مررن بينهررا قاعرردتين جررويتين 
 .(2)ما فى محافظة الحسكة واسخرت فى محافظة حلبإحداه

وتعتمررد تحركررات الواليررات المتحرردة علررى سياسررة بنرراء التحررالف السياسررية والعسرركرية سررعيًا لكسررب قبرروم 
المجتمرر  الرردولى سجنرردتها وتحقيررق درجررة مررن الشرررعية علررى مواقفهررا وسياسرراتها، وبالتررالى فررلن امتالكهررا 

د بدرجة أساسية علرى توحيرد حلفراء الواليرات المتحردة مرن دوم الجروار سوراق ضفط مهمة فى سوريا يعتم
                                                           

 1أحمد سيد أحمد، إدارة ترامب وقمايا الشرق اسوسط..حدود التفير، السياسة الدولية، 2112.
 ، قناة روسيا اليوم.2112يوليو  21برنامم  إسأم أكثر  .. لماذا كشفت تركيا قواعد أمريكا فى سوريا ؟، 2
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السررورت وتحقيررق التوافررق علررى ركررائز محررددة وعلررى رأسررها القمرراء علررى اررهرراب والحررر، علررى أمررن 
واستقرار تلة الدوم، كما أن دعم الواليات المتحدة لبعض مجموعات المعارضرة والمجموعرات الكرديرة 

م الواليات المتحدة بتلة الركائز، حيى يتحدد حجرم الردعم  أولويرة محاربرة تنظريم يأتى تأكيدًا على التزا
 داعش  وجبهة النصرة وبالتمركز فى مواق  استراتيجية تتعلق  المصالح اسمريكية الدائمة فى المنطقة 
 ومنها ضمان أمرن إسررائي  وإعاقرة تقردم الميليشريات الشريعية المدعومرة فرى الشررق السرورت وعرقلرة أت

 تواجد إيرانى فى المنا ق الحدودية م  العراق أو اسردن. 

 
https://twitter.com/anadoluagency/status/887326053156495360?lang=en 

مواجهة تمدد إيران والجماعات الموالية لها فى سوريا وحماية حلفاا  الوالياات المتحادة فاى  -1
 المنطقة

 ارضافة إلى ما سبق، يرت الررئيس ترامرب أن إيرران هرى الدولرة اررهابيرة اسولرى فرى العرالم وذلرة 
رسهامها فى تأجيم الصراعات فى المنطقرة وسرعيها لبسرط نفوذهرا فرى سروريا والعرراق، كمرا أن تراخرى 

الق يد إيرران فرى إدارة أوباما فى التعام  م  خطر التمدد اريرانى وتوقي  االتفاق النووت ساهم فى إ 
المنطقررة وشرررعنة دورهررا ونشررا  الجماعررات المواليررة لهررا فررى سرروريا، ومررا ينطرروت عليررم ذلررة مررن تهديررد 

 .(1)لمصالح الواليات المتحدة فى المنطقة وتهديد مباشر سمن حلفائها فى اسردن وإسرائي 
جديدة وعلى رأسهم نائب كما أن إحتواء إيران يمث  هدف استراتيجي مح  توافق بين أفراد اردارة ال

الررئيس مايرة برنس ومستشرار اسمرن القرومى هربررت ريمونرد ماكماسرتر الرذت يرتهم إيرران   العمر  علررى 
زعزعررة اسررتجرار المنطقررة وإضررعاف دولهررا عبررر دعررم ميليشرريات خارجررة عررن القررانون مررن أجرر   سررط 

                                                           
 1إيمان زهران، دالالت السياسات اسمريكية اسخيرة تجا  إيران، السياسة الدولية، يوليو 2112.
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ن إيرران هرى المهردد اسوم ، وكرذلة وزيرر الردفاع جريمس مراتيس والرذت يررت أ(1)سيطرتها على هذ  الدوم 
 للمصالح اسمريكية فى المنطقة.

ويبدو أن المفو  اسمريكية على إيران والتى تعتمد  شك  كبير على الحرب الدعائية والتهديد  للفراء 
االتفاق النووت و رح الح  العسكرت ضدها على الطاولة إذا لم تلتزم بتعهداتها فى االتفراق ترأتى كوسريلة 

 مرررورة وقررف أعمالهررا العدائيررة تجررا  دوم المنطقررة والحفرراظ علررى أمنهررا واسررتقرارها ويتطلررب تهديررد ريررران 
ذلررة التخلررى عررن آمالهررا فررى التوسرر  علررى حسرراب دوم المنطقررة والتراجرر  عررن دعررم الميليشرريات المسررلحة 

 وعلى رأسها حزب اللم اللبناني.
 التعاون وتنسيق الجهود العسكرية مع الجانب الروسى  -1

م بهردف رئيسررى هررو إنقرراذ نظررام 2115وسرريا علررى خررط المواجهررة فرى سرروريا فررى سرربتمبر عررام دخلرت ر 
 شار اسسد والحفاظ على ما تبقى من الجيش السوري، بدعوت محاربة التنظيمات اررهابية مستفلة بذلة 
 جنروح إدارة أوبامررا فررى ذلررة الوقرت عررن الترردخ  العسرركرت المباشررر علرى اسر  ورغبررة الرررئيس برروتين فررى

الحفرراظ علررى مررو   قرردم لروسرريا فررى المنطقررة وحلررم الوصرروم إلررى الميررا  الداف ررة، كمررا أن احتمررام وجررود 
أمريكررى دائررم فررى سرروريا يسرراهم فررى  سررط هيمنررة الواليررات المتحرردة علررى الشرررق اسوسررط ومررا ينطرروت عليررم 

 .(2)مىذلة من تهديد اقتصادي وسياسى لمكانة روسيا على المستوت الدولى وفى محيطها ارقلي
وفى ضوء امتالك روسيا نفوذ قوت فى سوريا ساهم التدخ  الروسى فى قلرب المروازين العسركرية علرى 
اسر  وتحوي  موقف الدوم الفربية مرن النظرام السرورت مرن مطلرب رحير  رأل النظرام ودعرم المعارضرة 

ام السررورت دون المسررلحة إلررى ضرررورة الخررروش مررن اسزمررة بتسرروية سياسررية والرغبررة فررى التفرراو  مرر  النظرر
شرو  مسبقة برحي   شار اسسد من السلطة، ومن ثم حر، ترامرب علرى تجنرب أت مواجهرة مر  روسريا 
وسررلم  ررالنهم الروسررى فررى محاربررة اررهرراب ودعررم مؤسسررات الدولررة فررى سرروريا، والتأكيررد علررى أن معركررة 

سرررورت، وبالترررالى كررران الواليرررات المتحررردة فرررى سررروريا ضرررد التنظيمرررات اررهابيرررة وليسرررت إسرررقا  النظرررام ال
ضررروريًا مرر  وجررود القرروات الجوفمررائية الروسررية ومقرراتالت التحررالف الرردولى  قيررادة الواليررات المتحرردة فررى 
اسجررواء السررورية تعزيررز االتصرراالت العسرركرية بررين الجررانبين لتجنررب احتمرراالت الصرردام المباشررر وااللتررزام 

  لتفاقات خفض التصعيد.
فرضها الكونجرل ضد روسيا واضرطرار ترامرب علرى ممرض للتوقير  وعلى الرغم من العقوبات التى 

عليها على خلفية إتهام السلطات الروسية  التدخ  فى سير االنتخا ات اسمريكية وما يدم عليرم ذلرة مرن 
صعوبة تحسن العالقرات برين البلردين، إال أن خفرض التصرعيد فرى سروريا وتنسريق الجهرود العسركرية يظر  

 .(3)ضروريًا للطرفين

                                                           
 1 عمرو دراش، نبي  عودة، العسكرة فى إدارة ترامب..التوجهات واسولويات، المعهد المصرت للدراسات، 2112.
 2حيدر صالم، التنافس الروسى – اسمريكى فى سوريا، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد الثالى، 2112.
 3عمرو عبد العا ى، دالالت تمرير الكونجرل اسمريكى عقوبات ضد روسيا، السياسة الدولية، يوليو 2112.
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 معوقات حل األزمة من منظور إدارة ترامب
تعتررت اسزمررة السررورية ومررا سرتؤوم إليررم مسررتقباًل حالررة مررن الفمرو  مشرروبة  سلسررلة مررن التحرروالت 
فررى مررروازين القررروت فرررى ارقلررريم ومرررا ينطررروت عليرررم ذلررة مرررن تحررروالت فرررى بنيرررة النظرررام ارقليمرررى للشررررق 

دوليررة التررى تعززهررا سياسررة التحالفررات والتكررتالت اسوسررط مدفوعررة بتبرراين سياسررات القرروت ارقليميررة وال
السياسرررية واسرررتخدام نمررروذش الحرررروب  الوكالرررة، وكانرررت هرررذ  المواقرررف الترررى أبرزهرررا مرررا يسرررمى   رررالربي  
العربرى  تتررأرجح بررين سياسررات مؤيردة لألنظمررة الحاكمررة وسياسررات معارضررة لهرا ثررم تراجرر  هررذا التقسرريم 

لى اررهاب وما يفمرى إليرم هرذا المصرطلح الفمرفا  إلرى وتلة اس روحة تدريجيًا لصالح الحرب ع
تباين الرؤت بين دوم ارقليم فيما بينها وكذلة بين الدوم الكبرت، فكان لألزمة فى سوريا بذلة الفم  
اسكبررر فررى إعررادة رسررم السياسررات ارقليميررة بهرردف محاربررة اررهرراب حسررب رؤيررة كرر  دولررة للكيانررات 

 تنظيم  داعش  والجماعات المحسوبة على تنظيم القاعدة. اررهابية التى تهددها  جانب
 ارضافة إلى ذلة يشهد الداخ  اسمريكرى حالرة مرن الفوضرى ترنعكس فرى انقسرام اردارة اسمريكيرة 
واختالف الرئيس م  معاونيم فى ملفات السياسة الخارجية وباسخص فى مسار العالقرات مر  روسريا، 

رل حرررروم توقيرررر  عقوبررررات ضررررد روسرررريا التهامهررررا  الترررردخ  فررررى وكررررذلة الصررررراع بررررين ترامررررب والكررررونج
االنتخا ررات اسمريكيررة وتقلرريص صررالحيات الرررئيس فررى السياسررة الخارجيررة، فمرراًل عررن العالقررة غيررر 
الطيبررة بررين الرررئيس ومجمرر  االسررتخبارات علررى خلفيررة تسررريب تفاصرري  مكالمررات بررين مسرر ولى اردارة 

 .(1)عالمالجديدة ونظرائهم الرول إلى وسائ  ار
 وفى ضوء ما تقدم يمكن تحديد معوقات ح  اسزمة السورية أمام إدارة ترامب كالتالى :

 الدور الروسى فى سوريا وفشل مسار جنيف فى تحقيق أهدافه -1
حرصت روسيا منذ بداية اسزمة علرى دعرم الحليرف السرورت والحيلولرة دون توقير  إجرراءات عقابيرة 

لة مقعردها الردائم فرى مجلرس اسمرن وبرالتوافق مر  الصرين مسرتفيدة أو تحرك عسكرت ضد  مسرتفلة برذ
 بذلة من تجربة التدخ  العسكرت لحلف الناتو فى ليبيا، ومحذرة من إنتشار الفوضى فى المنطقة.

وفى خمم اسزمة السورية اجتمعت  مجموعة العم  من أج  سوريا  )التى ضمت روسيا والصرين 
رنسررا والمملكررة المتحرردة وأيرلنرردا الشررمالية وقطررر والكويررت والعررراق( فررى والواليررات المتحرردة اسمريكيررة وف

م لبحرررى الوضررر  فرررى سررروريا والتمهيرررد لبررردأ 2112مكترررب اسمرررم المتحررردة فرررى جنيرررف فرررى يونيرررو عرررام 
مفاوضررات مباشرررة بررين الحكومررة السررورية والمعارضررة بهرردف الوصرروم لتسرروية سياسررية لألزمررة ووقررف 

التفاوضى للنظام السورت سي  فى ضوء فقدان الجيش السورت للقدرة العنف فى سوريا، وكان الموقف 
على السيطرة الكاملة على الترراب السرورت وتراجعرم لصرالح انتصرارات محردودة لمجموعرات المعارضرة 

 .(2)المسلحة وغياب قدرة الطرفين على حسم الصراع عسكرياً 
                                                           

 1عمرو عبد العا ى، مالمح الفوضى وصدام المؤسسات فى إدارة ترامب، مجلة السياسة الدولية، 2112.
2http://www.syriainside.com 
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سوريا من تحوي  الحرب اسهلية أو وقد مكهن دهور تنظيم داعش واستيالئم على مساحات واسعة فى 
المواجهة بين النظرام السرورت والمعارضرة المسرلحة إلرى سراحة تصرارع دولرى تتسر  لتشرم  فواعر  خارجيرة 
رسمية وأخرت غير رسمية بدعوت محاربة اررهاب فى سروريا، وهرو مرا ترترب عليرم عردد مرن النترائم كران 

الصررراع فررى سرروريا لترررجيح كفررة النظررام السررورت  مررن أهمهررا الترردخ  الروسررى الررذت سرراهم فررى قلررب مرروازين
والحفرراظ علررى وجررود روسرريا فررى منطقررة الشرررق اسوسررط إلتفافررًا علررى محرراوالت الواليررات المتحرردة اسمريكيررة 
وحلفائها الفربيين لتقويض الدور الروسى فى الساحة الدولية، ففمراًل عرن أن سروريا هرى المرو   الوحيرد 

بها من مصالح استراتيجية، فقد كانت هنراك رغبرة فرى تحوير  سروريا إلرى  لروسيا فى المنطقة وما يربطها
معبر لخطو  الفاز من قطر إلى أوروبا وهو ما يمعف ارقتصاد الروسى الذت يعتمد  شك  كبير على 

 .(1)إيرادات النفط والفاز ويمر بنفوذ روسيا فى أوروبا
نفوذها فى سوريا ودعرم النظرام عسركريًا  وبالتالى استفلت روسيا الحرب ضد تنظيم  داعش  فى تو يد

حتررى يررتمكن مررن اسررتعادة السرريطرة علررى كامرر  اسراضررى السررورية، فرروفرت روسرريا غطرراًء جويررًا لعمليررات 
الجرريش السررورت ضررد كرراًل مررن تنظرريم  داعررش  وفصررائ  المعارضررة السررورية المسررلحة، وقررد عررزز ذلررة مررن 

م  تبدم الوض  العسكرت على اسر  وتركيز  موقف النظام السورت فى مفاوضات جنيف وإ الة أمدها
الجهود على محاربة اررهاب، فيما نجحت روسيا على الجانب اسخر فى تخفيف المرفو  علرى الجريش 
السررورت فررى عرردة جبهررات بتطبيررق اتفاقررات لوقررف إ ررالق النررار مرر  فصررائ  المعارضررة والتررى سرررعان مررا 

 نقمها الجيش والجماعات الموالية لم.
تأكيرد علررى تراجرر  أهميرة مسررار جنيررف  إيرانيررة- تركيررة –محادثرات أسررتانا برعايررة روسرية  ويعرد إ ررالق

وتهمررريش لرررردور   رررراسحرت، حيررررى يبحرررى ارترررردادات وترررردعيات الترتيبررررات اسمنيرررة والعسرررركرية التررررى يقررهررررا 
اس ررراف الفاعلررة فررى محادثررات اسسررتانا، كمررا سرراهمت فررى التوصرر  التفاقررات خفررض التصررعيد فررى أربرر  

ق تفطى معظم اسراضى السورية، والتركيز على محاربة تنظريم  داعرش  وفرتح الشرام )جبهرة النصررة منا 
 سا قًا(.

 توتر العالقات مع تركيا -1
تعررزز براجماتيررة ترامررب واسررتراتيجيتم فررى التعامرر  مرر  اسزمررة السررورية مررن تفرراقم اسزمررة بررين واشررنطن 

ية مصالح تركيا فى سوريا ومطالبتها  لقامة منطقرة عازلرة وأنقرة، حيى لم تراعى الواليات المتحدة اسمريك
داخرر  سرروريا علررى  رروم الحرردود بررين الجررانبين، بينمررا ركررزت جهودهررا علررى محاربررة تنظرريم  داعررش  دون 
النظر لمرحلة ما  عد القمراء عليرم وانعكاسرات ذلرة علرى المشرهدين السرورت وارقليمري  شرك  عرام، وهرو 

ا  الجانرب الروسرى  اعتبرار  حليفرًا موثوقرًا يشرا رها القلرق مرن تنرامى نفروذ ما دعى تركيرا إلرى تقويرة صرلته
 المليشيات الكردية التى تعتبرها تركيا مجموعات إرهابية ال تختلف عن تنظيم  داعش .

                                                           
 1 أسامة الجريدلى، 2113، اس عاد المحيطة  ظاهرة اررهاب فى منطقة الشرق اسوسط، ندوة  سب  مواجهة اررهاب والقماء عليم فى 

مصر، جامعة بنى سويف، مصر.      
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ساهم الدعم العسكرت اسمريكي فى د  إدارة أوباما لقروات سروريا الديمقرا يرة والترى تمثر   وحردات 
ة مكونررًا رئيسرريًا فيهررا، فررى إثررارة غمررب تركيررا وتوجسررها مررن إمكانيررة إقامررة كيرران حمايررة الشررعب  الكرديرر

مسررتق  علررى حرردودها ممررا يعررر  أمنهررا القررومى للخطررر ويهرردد وحرردة أراضرريها وقررد يرردف  اسكررراد لررديها 
ردت للمطالبة  االستقالم وبناء دولة كردية كبرت، وهو قلق لم ما يبرر  نظرًا لوجود غالبيرة المكرون الكر

، فمرراًل عررن اسسررلحة النوعيررة التررى تقرردمها (1)مليررون كررردت 21فررى اسراضررى التركيررة  مررا يزيررد عررن 
الواليررررات المتحرررردة اسمريكيررررة لهررررذ  القرررروات والتررررى وعرررردت اردارة اسمريكيررررة  لسررررترجاعها حررررام إنهرررراء 

 .(2)المواجهات م  تنظيم  داعش 
ستمرار المعرارك فرى الشررق السرورت السرتعادة كما أن الموقف اسمريكى من تسليح اسكراد  جانب ا

محافظررة الرقرررة ومعركرررة  عاصررفة الجزيررررة   مشررراركة قرروات سررروريا الديمقرا يرررة وبعررض القبائررر  العربيرررة 
وبرردعم ومسرراندة  ررائرات التحررالف الرردولى  قيررادة الواليررات المتحرردة السررتعادة أراضررى شرررق نهررر الفرررات 

بمررة تنظرريم  داعررش   يثيررر حالررة مررن الفمررو  حرروم مررا فررى محافظررة ديررر الررزور الفنيررة  ررالنفط مررن ق
ترمى إليم سياسة الواليات المتحدة فى سوريا، فلمتداد المجموعات الكردية إلى محافظة ديرر الرزور قرد 
يمررررنحهم ورقررررة ضررررفط هامررررة فررررى سرررربي  االحتفرررراظ علررررى اسقرررر   منررررا ق الحكررررم الررررذاتى فررررى الشررررمام 

 .(3)السورت 
لروسررى والحرررب الكالميررة بررين النظررام السررورت وقرروات سرروريا وتعكررس مواقررف وتصررريحات الجانررب ا

الديمقرا ية حوم تعاون اسخيرة م  تنظيم  داعرش ، وقصرف الطرائرات الروسرية لهرا فرى مواقعهرا شررق 
، وتبرردد حالررة التفرراهم المررمنى  (4)نهررر الفرررات إلررى تحرروم موقررف روسرريا تجررا  قرروات سرروريا الديمقرا يررة

دة حوم اعتبار نهر الفرات خط فاص  بين نفوذ البلردين فرى محافظرة ديرر بين روسيا و الواليات المتح
الرزور، وربمرا يسرهم ذلرة فرى تقريرب وجهرات النظررر برين روسريا وتركيرا فرى تأكيرد وحردة الدولرة السررورية 
وضرررورة مواجهررة سررريطرة الميليشرريات الكرديررة، وقرررد أشررار الرررئيس التركرررى فررى أكثررر مرررن موضرر  إلرررى 

ليررات عسرركرية ضررد المليشرريات الكرديررة فررى سرروريا لحمايررة أمنهررا القررومى ومنرر  اسررتعداد تركيررا لشررن عم
 .(5)إقامة كيان كردت مستق  على حدودها

 تشتت المعارضة وانتشار التنظيمات اإلرهابية -2

                                                           
 1 نص برنامم   من واشنطن  .. رهان ترامب .. استراك أم اسكراد ؟، 11 مايو 2112، على قناة الجزيرة.

 2 نص برنامم  إسأم أكثر  .. واشنطن .. ه  تخذم أكراد سوريا أمام تركيا ؟، 28 يونيو 2112، على قناة روسيا اليوم.
3 Maria abi-Habib, Raja Abdulrahim, As ISIS falters, U.S Allies and Syrian regime maneuver for advantage,  
Wall Street Journal, 18 Septemper 2017. 

 4 البنتاجون : يؤكد قصف روسيا موقعًا لر  قسد  شر ق دير الزور، وكاة أنباء سمارت، 16 سبتمبر 2112. 
agency.com/ar/wires/240970/-https://smartnews 

 5 آية عبد العزيز، أكراد سوريا .. بين  موح الفيدرالية وارستفالم اسمريكى، مركز البدي  للتخطيط والدراسات ارستراتيجية، القاهرة، يوليو 2112.
 

https://smartnews-agency.com/ar/wires/240970/
https://smartnews-agency.com/ar/wires/240970/
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جسدت اسزمة السورية منذ البداية حالة من االرتباك فى العالم العربى نظرًا لموجات الفمرب الشرعبى 
مررن الرردوم العربيررة والتررى إنتهررت أغلبهررا إمررا  لسررقا  اسنظمررة الحاكمررة كمررا حرردث فررى  التررى اجتاحررت عرردد

مصر وتونس أو انتشار الفوضى وأعمام العنف كما حدث فى ليبيا، وهو مرا انعكرس فرى رد فعر  النظرام 
ة السورت، حيى حاولت الحكومة فى بداية اسمر االستجا ة للحراك الشعبى، إال أن تعام  اسجهزة اسمنير

حام دون ذلة  عدما اعتقلت السلطات اسمنية فى محافظرة درعرا عردد مرن اس فرام بتهمرة كتا رة شرعارات 
رسقا  النظام على جدران مدرستهم، وتال ذلة انطالق المظاهرات للمطالبة  ل الق سراح اس فرام وهرو 

،فرررى حرررين لرررم ترررنجح (1)مرررا رد عليرررم النظرررام السرررورت  الررردف  بتعزيرررزات عسررركرية لمواجهرررة هرررذ  المظررراهرات
المعارضررة السررورية فررى التوحررد خلررف قيررادة واحرردة وخمرروعها لتقسرريمات وصررراعات القرروت ارقليميررة التررى 

 ساهمت فى تزكية تيارات تتالءم م  توجهاتها الفكرية واسيديولوجية.
 وم  انتشار الفصائلية وانقسام المعارضة إلى معارضة سياسية تتواجد خرارش سروريا وفصرائ  عسركرية

عاملة فى السراحة السرورية، اسرتفلت اس رراف المؤيردة للنظرام السرورت انتشرار جماعرات السرلفية الجهاديرة 
فررى الترردخ  لتفييررر اسوضرراع علررى اسر  برردعوة محاربررة التنظيمررات اررهابيررة، وسرراعد تعرراون فصررائ  

هرا فرى مرمرى المعارضة المسلحة م  جبهة النصرة فرى إلصراق تهمرة اررهراب بربعض تلرة الفصرائ  وجعل
 نيران الجيش السورت والطيران الروسى.

 التمدد اإليرانى فى سوريا -1
يمثر  النفروذ اريرانرري فرى سرروريا والعرراق عقبررة كبررت أمرام الواليررات المتحردة اسمريكيررة وتهديرد لوجودهررا 
 فى منطقة الشرق اسوسط، حيى تطمرح إيرران فرى الوصروم إلرى البحرر المتوسرط ومرد نفوذهرا إلرى بيرروت

من خالم إنشاء محور شيعى من قواتها والمليشيات التا عة لها فى العراق وسوريا ولبنران، فكانرت معركرة 
إيران ضد حلفاء واشنطن تعتمد على دعم هذ  الميليشات بدعوت محاربرة تنظريم  داعرش ، والتمركرز علرى 

 الحدود الشرقية م  العراق والجنوبية والجنوبية الفربية م  اسردن ولبنان.
ومرر  مررا نجحررت إيررران فررى تحقيقررم فررى العررراق مرر  إعررالن قرروات الحشررد الشررعبى المدعومررة مررن إيررران 
تسرررليحًا وتررردريبًا عرررن نجاحهرررا فرررى الوصررروم إلرررى منطقرررة الحررردود العراقيرررة مررر  سررروريا فرررى مدينرررة الموصررر  

ثبيررت  محافظررة نينرروت المتاخمررة للحرردود السررورية فررى الثررامن والعشرررين مررن مررايو الماضررى، تسررعى إيررران ت
نفوذهرررا فرررى مواقررر  اسرررتراتيجية تعكرررس رغبرررة جديرررة فرررى تحقيرررق وجرررود دائرررم لهرررا فرررى سررروريا وترررأمين  ررررق 
الوصوم إلى البحر المتوسرط وهرو مرا ينرذر  قررب وقروع مواجهرة برين حلفراء إيرران مرن المليشريات الشريعية 

الرقرررة والسرررعى  وحلفررراء الواليرررات المتحررردة مرررن قررروات سررروريا الديمقرا يرررة، خاصرررة مررر  قررررب انتهررراء معركرررة
، )2(الحثيررى لقررروات سررروريا الديمقرا يررة للسررريطرة علرررى أجرررزاء مررن محافظرررة ديرررر الررزور شررررقى نهرررر الفررررات

                                                           
1http://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2016/3/18/how-syrian-revolution-started 
 

 2 صافيناز محمد محمود، إيران والو اليات المتحدة .. من سيحسم معركة الحدود العراقية – السورية ؟، مركز اسهرام للدراسات السياسية وارستر اتيجية،

http://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2016/3/18/how-syrian-revolution-started
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ويعرررزز مرررن فرررر، الصررردام إنطرررالق أوم انتخا رررات سكرررراد سررروريا فرررى نظرررامهم الفيررردرالى فرررى الثرررانى 
المحليررة وتنتهررى  والتررى تنقسررم إلررى ثررالث مراحرر  تبرردء  انتخرراب اللجرران 2112والعشرررين مررن سرربتمبر 

،  التزامن م  استفتاء كردستان العراق  االنفصام وما قرد 2118 انتخاب مجلسها التشريعى فى يناير 
 .)1(يثير  هذا االستفتاء من تداعيات إقليمية

كمررا سرراهمت الجمهوريررة ارسررالمية  التعرراون مرر  روسرريا فررى توجيررم معررارك الجرريش السررورت  اتجررا  
تعادة الباديررة السررورية، وذلررة رفشرام محرراوالت مجموعررات مررن المعارضررة الشررق فررى إ ررار حملتررم السر

العراقيرة، وهرو مرا يهردد  –المسلحة المدعومة أمريكيًا رقامة منطقة عازلة  رالقرب مرن الحردود اسردنيرة 
وجود  جيش مفاوير الثورة  الحليف لواشنطن خاصرة مر  انسرحاب قروات التحرالف مرن قاعردة  الزكرف  

 .(2)يكى روسى يقمى  من  تواجد أت قوات من الطرفين فى البادية السوريةوفق اتفاق أمر 
 

FINAL.pdf-www.washingtoninstitute.org/.../IranianRouteMediterranean20170815 

 
اريرانررى ووجررود أرضررية مشررتركة بررين الجررانبين تسررمح  –فررى وجررود التحررالف الروسررى  تكمررن اسزمررة

بتقريررب وجهررات النظررر حرروم سررب  حرر  الصررراع فررى سرروريا والهرردف المشررترك هررو دعررم النظررام السررورت 

                                                                                                                                                                                   
.2112القاهرة، يونيو      

 1اردارة الذاتية تتحمر رنتخاب  الكومينات  ... خطوة نحو الفيدرالية، صحيفة ميكرو سيريا، 2112/1/21.
https://sadaalshaam.net 

 2 التحالف ينسحب من قاعدة  الزكف   البادية السورية، ميكروسيريا، سبتمبر 2112.
https://microsyria.com/ 

http://www.washingtoninstitute.org/.../IranianRouteMediterranean20170815-FINAL.pdf
https://sadaalshaam.net/
https://microsyria.com/
https://microsyria.com/
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والقماء على التنظيمات اررهابية، وبالتالى مثه  هذا التحالف عائق أمام اردارة اسمريكيرة لمواجهرة نفروذ 
يران المتنامى فى سوريا، فالواليات المتحدة ال ترغب فى إشعام الصراع م  روسيا وتفم  أن تراها جزء إ

من الح  بينما يصعب عليها التصدت للميليشيات الشريعية العاملرة فرى سروريا تحرت غطراء جروت روسرى، 
يا والواليرات المتحردة حيى أن الهجوم على تلة القوات قد يهدد  للفاء اتفاقات التنسيق العسكرت بين روسر

 فى اسجواء السورية والدخوم فى مواجهات مباشرة بين الجانبين.
 خاتمة: 

تواجم إدارة ترامب خيارات محدودة فى اسزمة السرورية قرد تجعر  الواليرات المتحردة اسمريكيرة  رفرًا فرى 
وتعزيررز وجودهررا  الصررراع أكثررر منهررا  رفررًا فررى الحرر  إذا مررا فمررلت االنخرررا  فررى حالررة تنررافس مرر  روسرريا

عسررركريًا علرررى اسر ، فمررراًل عرررن اعتبرررار الملرررف السرررورت يمثررر  أوم اختبرررار لسياسرررة ترامرررب الخارجيرررة 
ولمفهوم أمريكا القوية فى خطا اتم وتأكيرد  علرى ريرادة الواليرات والمتحردة دوليرًا وعردها نموذجرًا يحترذت  رم 

الى فهرررو ال يهرررتم عقائرررديًا بوجرررود نظرررام اسخررررون دون الحاجرررة إلرررى فرررر  القررريم اسمريكيرررة  رررالقوة، وبالتررر
ديمقرا ى فى سوريا إال إذا كان ذلة يصب فى مصلحة الواليات المتحدة أواًل ويعزز أمن حلفاء الواليرات 
المتحدة الرئيسيين فى المنطقة، فاعتماد ترامب على مبدأ  الصفقة  يقتمى عدم الدخوم فى صراع  وي  

الواليررات المتحرردة مررن منرراف  )اقتصررادية فررى المقررام اسوم( ومصررالح اسمررد تتجرراوز تكاليفررم مررا يعررود علررى 
اسرتراتيجية وقرد يحرد مرن إمكاناتهررا ومكانتهرا الدوليرة ووجودهرا فرى منررا ق أخررت مرن العرالم، وهنرا تررنعكس 
شخصررية ترامررب علررى سياسررتم الخارجيررة بتركيررز  علررى المكاسررب االقتصررادية والترررويم سفعالررم علررى أنهررا 

لمرررا قالرررم فرررى أحرررد كتا رررم  إن االنطبررراع أهرررم  كثيرررر مرررن الحقيقرررة ، وتصرررريحاتم قبررر  توليرررم  إنجرررازات تأكيرررداً 
 .(1)الرئاسة عن حلف شمام اس لسي  أنم قد عفا عليم الزمن

كمررا تعتبررر الدولررة الو نيررة فررى منظررور ترامررب محررورًا أساسرريًا للتفرراعالت ارقليميررة والدوليررة، والالعررب 
لية إن لم يكن الوحيد، وهو ما ينطوت على داللتين فى غاية اسهمية فرى الشرعى اسهم على الساحة الدو 

 الملف السورت:
ضرورة دمم المجموعات المسلحة فى كيان و نى موحرد تحرت سرلطة الدولرة، وقرد يكرون ذلرة أحرد  -1

أهم بنود أت تسوية سياسرية قادمرة لألزمرة  عرد القمراء علرى التنظيمرات اررهابيرة، وإخرراش الفواعر  
الدوم والكيانات التى تمم فى عمويتها عناصر أجنبية ويشم  ذلة إلى جانب تنظيمى من غير 

 داعش  و جبهة النصررة ، الميليشريات الباكسرتانية واسففانيرة والعراقيرة الشريعية المدعومرة مرن إيرران 
 وحررزب اللرررم اللبنررانى، فوجرررود التنظيمرررات ارسررالمية السرررنية والشررريعية، المتطرفررة أو المعتدلرررة يمثررر 

 تهديدًا لقيم الدولة الو نية فى نظر ترامب.

                                                           
 1 عمرو دراش، نبي  عودة، ترامب  عد مائة يوم .. المسارات والسيناريوهات، المعهد المصرت للدراسات السياسية وارستراتيجية، تركيا، 

.2112مايو      
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التصرردت لتحركررات إيررران وإفشررام محاوالتهررا فررى توسرري  نفوذهررا علررى حسرراب دوم المنطقررة  مررا قررد  -2
 يسهم فى إعادة تشكي  النظام ارقليمى للشرق اسوسط أو تفيير الحدود الدولية فى المنطقة.

فترامررب وجررد نفسررم ممررطرًا لالعتمرراد علررى كمررا يمثرر  الرردعم اسمريكررى لألكررراد سررالح ذو حرردين،  -3
اسكررراد أكثررر مررن أت قرروة أخرررت نظرررًا لمررا أثبتررو  مررن فاعليررة قتاليررة فررى مواجهررة تنظرريم  داعررش  فررى 
الدفاع عن مدينة عين العرب أو ما تسمى  كوبرانى ، وإعتبرار التحرالف مر  اسكرراد مؤقرت ومرهرون 

هدد أمرن الحليرف التركرى ويمرعف دور الواليرات  محاربة اررهاب، إال أن إمدادهم  أسلحة نوعية ي
المتحدة فى المنطقة، فخسارة تركيا قد يمرر  شربكة تحالفرات الواليرات المتحردة ودورهرا فرى مواجهرة 
نفوذ إيران، ب  على الجانب اوخرر فرلن تسرليح اسكرراد قرد يسرهم فرى مرد جسرور التعراون برين إيرران 

 ت النظر فى القمايا ارقليمية.وتركيا ويعزز من فر، تحالفهما وتقريب وجها
والحاصررر  أن الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة فرررى عهرررد ترامرررب ال تمتلرررة رؤيرررة واضرررحة لحررر  اسزمرررة 
السررورية فررى كليتهررا، ولررن يكررون دور فاعرر  فررى ضرروء فشررلها فررى بنرراء عالقررات جيرردة مرر  أهررم أ ررراف 

روسيا، وكذلة الجانب التركى: الصراع، وهما  الجانب الروسى: م  إجراءات الكونجرل العقابية ضد 
وعرردم اسرررتيعابها للمخررراوف التركيرررة، إال إذا كانررت العالقرررات مررر  أكرررراد سرروريا تشرررم  أ عررراد اسرررتراتيجية 
أعمق مما هو معلن  ما قد يفمى إلى دعم الواليات المتحردة للمشرروع الفيردرالى فرى شرمام سروريا فرى 

ا كشفتم تركيرا مرن وجرود عشرر قواعرد عسركرية مقاب  تثبيت وجودها عسكريًا فى الشمام السورت م  م
 أمريكية فى المنا ق الخاضعة لسيطرة اسكراد.
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 2112. يوليو القاهرة، ارستراتيجية،
 .2112، تركياللدراسات،  االستراتيجيوإمكانية البناء عليم، مركز الفكر حدود التحوم اسمريكى فى سوريا  -5
مركز اسهرام السورية ؟،  -إيران والواليات المتحدة: من سيحسم معركة الحدود العراقية صافيناز محمد أحمد، -6

 .2112، القاهرة، يونيو واالستراتيجيةللدراسات السياسية 
ة فى إدارة ترامب .. التوجهات واسولويات، المعهد المصرت للدراسات السياسية عمرو دراش، نبي  عودة، العسكر  -2

 .2112، تركيا، مايو واالستراتيجية
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عمرو دراش، نبي  عودة، ترمب  عد مائة يوم .. المسارات والسيناريوهات، المعهد المصرت للدراسات السياسية  -8
 .2112، تركيا، مايو واالستراتيجية

، مركز أنقرة لدراسة اسزمات والسياسات، تركيا، يوليو الترامبية الجديدة والشرق اسوسط الملتهبفرال إليال،  -1
2112. 

 ، المركز 2113 – 2111منذ  السياسة الخارجية اسمريكية تجا  اسزمة السورية محمد، عبداللم لبنى -11
 الديمقرا ى العربى، برلين.

11- مروة محمد عبد الحميد عبد المجيد، التفير واالستمرار في استراتيجية اسمن القومى اسمريكية  عد احداث )11 
.2115 ، المركز العربى الديمقرا ى،(سبتمبر  

 المؤتمرات والندوات: -2
 ، اس عاد المحيطة  ظاهرة اررهاب فى منطقة الشرق اسوسط، ندوة  سب  2113أسامة الجريدلى، نوفمبر  -12

 م فى مصر، جامعة بنى سويف، مصر.مواجهة اررهاب والقماء علي
 المواقع اإللكترونية والصحف: -1

 .2112.. حدود التفير، السياسة الدولية يناير  إدارة ترامب وقمايا الشرق اسوسطأحمد سيد أحمد،  -13
http:/www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx 

 .21/1/2112نتخاب  الكومينات  ... خطوة نحو الفيدرالية، موق  ميكرو سيريا، اردارة الذاتية تتحمر ال -13
https://microsyria.com 

 .2112سبتمبر  16البنتاجون: يؤكد قصف روسيا موقعًا لر  قسد  شرق دير الزور، وكالة أنباء سمارت،  -15
https://smartnews-agency.com/ar/wires/240970/ 

 .2112التحالف ينسحب من قاعدة  الزكف   البادية السورية، ميكروسيريا، سبتمبر  -16
https://microsyria.com/ 

 .2112دالالت السياسات اسمريكية اسخيرة تجا  إيران، السياسة الدولية، يوليو إيمان زهران،  -12
http://www.siyassa.org.eg/News/15166.aspx 

 .2112ترامب رئيسًا سمريكا، جريدة أخبار الخليم، يناير  -18
http://www.akhbar-alkhaleej.com/14183/article/58960.html 

 عمرو عبد العا ى، مالمح الفوضى وصدام المؤسسات فى إدارة ترامب، السياسة الدولية  -11
http://www.siyassa.org.eg 

 .2112عمرو عبد العا ى، دالالت تمرير الكونجرل اسمريكى عقوبات ضد روسيا، السياسة الدولية، يوليو  -21
http://www.siyassa.org.eg 

 .2116كيف بدأت الثورة السورية ؟، أخبار اون، مارل  -21
http://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2016/3/18/how-syrian-revolution-started 

 الحوارات التليفزيونية: -1
 .، قناة الجزيرة2112 مايو 11برنامم   من واشنطن  .. رهان ترامب .. استراك أم اسكراد ؟،  -22

https://www.youtube.com/watch?v=hUCAoscsv5o&t=23s 
 .، قناة روسيا اليوم2112يونيو  28أكثر  .. واشنطن .. ه  تخذم أكراد سوريا أمام تركيا ؟،  اسأمبرنامم   -23

http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx
https://microsyria.com/
https://smartnews-agency.com/ar/wires/240970/
https://microsyria.com/
http://www.siyassa.org.eg/News/15166.aspx
http://www.akhbar-alkhaleej.com/14183/article/58960.html
http://www.siyassa.org.eg/
http://www.siyassa.org.eg/
http://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2016/3/18/how-syrian-revolution-started
https://www.youtube.com/watch?v=hUCAoscsv5o&t=23s
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https://www.youtube.com/watch?v=Hmmfzq5g6go&t=45s 
 ، قناة روسيا اليوم.2112يوليو  21برنامم  اسأم أكثر  .. لماذا كشفت تركيا قواعد أمريكا فى سوريا ؟،  -23

https://www.youtube.com/watch?v=BEc5TqnwkN4 
 ، قناة دويتشم فيلم.2112أبري   2.. ترامب يقدم على ما أحجم عنم سلفم أوباما،  DWبرنامم  مسائية  -25

https://www.youtube.com/watch?v=idpeVNyOjFk&t=18s 
 ثانيًا: المراجع اإلنجليزية:

26- JummaQadir Hussein, Critical Discourse Analysis of Western Newspapers’  

   Articles on the Alleged arming of  Syrian Rebels and the U.S. President Barack  

   Obama’s Speech on Syria,Anbar University Journal of Language & Literature, No.    16, 2014. 

27- Maria abi-Habib, Raja Abdulrahim, As ISIS falters, U.S Allies and Syrian regime 

maneuver for advantage, Wall Street Journal, 18 Septemper 2017. 

https://www.wsj.com/articles/as-isis-falters-u-s-allies-and-syrian-regime-    

maneuver-for-advantage-1505727000 

28- U.S increases military posts supporting PKK/PYD in Syria, Anadolu Agency, July2017. 

http://aa.com.tr/en 
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 :ملخص
إن الترراري  فرري  ياتررم ال ينكررر أن أمريكررا كانررت تحررت وقرر  االحررتالم البريطرراني المسررتبد الررذي رفمررم 

م  قيررادة جررورش واشررنطن، معلنررة بررذلة اسررتقالم  1225سرركان أمريكررا، فثرراروا ضررد الترراش البريطرراني عررام 
تحرردة اسمريكيررة  عررد ، وتررم انتخرراب جررورش واشررنطن أوم رئرريس للواليررات الم1225جويليررة  13أمريكررا فرري 

م لتظهرر أمريكرا للعرالم كدولرة مسرتقلة لهرا كيانهرا الخرا،، وذلرة  عرد  1285انعقاد مرؤتمر فيالدلفيرا سرنة 
تفطررن القررادة اسمريكيررون إلررى ضرررورة بنرراء دولررة قررادرة علررى ترروفير احتياجاتهررا وذلررة فرري فترررة عزلتهررا وفررق 

م عنرردما  1112ا  القمررايا الدوليررة وذلررة سررنة مبرردأ ترومرران... لررم تلبررى أمريكررا حتررى حررددت موقفهررا اتجرر
أعلنت وقوفها ضرد دوم المحرور إلرى جانرب دوم الوفراق، الرذي كران عرامال حاسرما فري خرروش امريكرا مرن 
عزلتهررا نهائيررا لكرري تمثرر  إحرردت القرروت العالميررة الترري لعبررت دورا مهمررا فرري الترروازن الرردولي خصوصررا فرري 

سرررعيها للهيمنرررة العالميرررة  عرررد سرررقو  االتحررراد السررروفياتي م( و  1111-م  1135مرحلرررة الحررررب البررراردة )
ومحاولة تكريس وتطبيق فكررة النظرام العرالمي الجديرد  عرد محاولتهرا لفرر  سياسرة االحترواء. محاولرة فري 
ذلررة وضرر  يرردها علررى كرر  الرردوم و القمررايا الراهنررة، والمتتبرر  للقمررايا السياسررة الراهنررة المتعلقررة بترردخ  

كانت تركز كثيرا على مسألة الشرق اسوسط و قمايا  السياسية و الدولة المتكالبرة  أمريكا فيها، نجد أنها
على المنطقة، فأمريكا كانت إحدت الردوم التري حاولرت و مازالرت تحراوم الهيمنرة و السريطرة علرى الشررق 
اسوسط، ولكن دخولها في صرراعات مر  الردوم المتصرارعة جعر  قادتهرا يحيكرون اللعبرة مرن جديرد ليردخ  
الشرررق اسوسررط فرري دائرررة النظررام العررالمي الجديررد، فوجرردت أمريكررا نفسررها ضررد قرروة تحرراوم منعهررا مررن رسررم 
مخططهرررا فررري الشررررق اسوسرررط، وهررري إيرررران ، فالررردارل للعالقرررات اسمريكيرررة اريرانيرررة يجرررد فررري صرررفحات 

اسب و التراري  عررداوة قديمررة برين أمريكررا و إيررران فرري منطقرة الشرررق اسوسررط و خصوصرا فرري عهررد بررول 
اربررن لتتحرروم العالقررة لحرررب إعالميررة ومحاولررة الطرررفين اسررقا  اوخررر، وخصوصررا أن إيررران كانررت لهررا 
موقف معار  اتجا  سياسة أمريكا في المنطقرة، واتمرحت معرالم هرذا الصرراع فري واليرة أوبامرا و دونالرد 

 ترامب.
 

US Foreign Policy against Iran - Historical Reading  
 

Abstract: 

The history does not deny that America was under the British occupation of the despot, 

which was rejected by the people of America, and raised against the British Crown in 1775, 

led by George Washington, declaring the independence of America on 04 July 1775, was 

elected George Washington, the first President of the United States of America after the The 

Conference of Philadelphia in 1785 to show America to the world as an independent state 

with its own entity, after the American leaders realized the need to build a state capable of 

providing their needs in the period of isolation according to the Truman principle ... America 

has not even determined its position on the international issues in 1917 When she announced 

her parking z The Axis Powers, along with the States of Reconciliation, which was a 

decisive factor in the American exit from its isolation in order to represent one of the world 

powers that played an important role in the international balance especially during the Cold 
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War (1945-1991) and its pursuit of global hegemony after the fall of the Soviet Union And 

the application of the idea of the new world order after trying to impose containment policy. 

An attempt to put its hand on all the countries and current issues, and the follower of the 

current political issues related to the intervention of America, we find that it was focused 

much on the Middle East and its political issues and the state attached to the region, America 

was one of the countries that tried and is still trying to dominate and But its entry into 
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 االشكالية:
البرررد للتطررررق لموضررروع العالقرررات اريرانيرررة اسمريكيرررة فررري عهرررد ترامرررب أن  ررررح ارشررركالية التاليرررة 
لإلجا ة عنها في عدة محاور وهي: ما هي  بيعة العالقات اريرانية االمريكية فري واليرة ترامرب؟ ومرا 

 ط؟ وما هو الموقف المعاكس ريران؟موقف أمريكا من إيران في منطقة الشرق اسوس
 محاور البحث: 

فررري هرررذا المحرررور سررريتم التطررررق للعالقرررات  إيرررران وأمريكرررا )تررراري  العرررداوة أم عرررداوة التررراري (: أوال:
( ومحاولة وض  النقط على الحروف لفهم 2118-1111اسمريكية اريرانية قب  والية دونالد ترامب )

  بيعة هذ  العالقات من خالم: 
 دمةمق .1
 إيران واحتالل العراق ومحاولة وضع خطة سيطرة الشيعة على بغداد. .2
 خطة سيطرة الشيعة على  فداد. -أ

 االحتالم اسمريكي للعراق. -ب
 موقف إيران من احتالم العراق -ت
 ملف اإلرهاب. .2
 ملف إيران النووي. .1
 دواف  إيران في صن  اسسلحة النووية. -أ

 لنووي اريرانيموقف الواليات المتحدة اسمريكية من الملف ا -ب
 ه  تقدم الواليات المتحدة اسمريكية على قصف المنشتت النووية اريرانية؟ -ت
 األمن القومي. .1

إيرررران والسياسرررة الخارجيرررة قبررر  ترامرررب: فررري هرررذا المحرررور سررريتم معالجرررة وضرررعية إيرررران فررري  ثانياااا:
بامررررا ضررررد إيررررران السياسررررة الخارجيررررة سمريكررررا قبرررر  واليررررة ترامررررب أي السياسررررة اسمريكيررررة الخارجيررررة سو 

(2111-2112.) 
 موقف اردارة اسمريكية من البرنامم النووي في عهد أوباما. -1
 إيران واررهاب في عهد أوباما. -2
 العالقات السرية بين الواليات المتحدة اسمريكية وإيران عهد أوباما -3

الرى  التطررق  فري هرذا المحرور سريتم تداعيات السياسة الخارجية االمريكية لترامب ضرد إيرران: ثالثا:
 قرارات الرئيس الجديد ضد إيران في منطقة الشرق اسوسط وذلة من خالم:

 السمات الرئيسية لسياسة ترامب الخارجية. -1
 أبرز مالمح السياسة الخارجية في عهد ترامب. -2
 موقف ترامب من الصراع السعودي اريراني. -3
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 .موقف ترامب من البرنامم النووي وإيران -3
 تاريخ العداوة أم عداوة التاريخأوال: إيران وأميركا 

 مقدمة
إن عالقررة إيررران  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة لررم تكررن فقررط حيررى العهررد برر  امترردت جررذورها إلررى بدايررة 
الحرب الباردة وانقسام العالم إلى كتلتين متصرارعتين علرى زعامرة العرالم، حيرى تعرود العالقرات برين إيرران 

ها إلى التاري  الذي يحكي لنا عرداوة الطررفين لبعمرهما الربعض  فرض والواليات المتحدة اسمريكية  جذور 
النظر في واق  السياسة الدولية فري ذلرة الوقرت. فقامرت الواليرات المتحردة اسمريكيرة  لسرقا   رائرة إيرانيرة 

راكرررب عرررن  ريرررق سرررفينة أمريكيرررة )فنسرررن( وجررراء تصرررريح  211( وقتلرررت 655مدنيرررة )إيرررران إيرررر الرحلرررة 
أنم خطأ مرن أحرد المربا  فري قرراءة ارشرارات وأخرذها علرى أنهرا  رائرة حربيرة مرن أجر   يكيةاردارة اسمر 

وفي واق  اسمر ال يمكن أن نقوم عن الخطرأ خطرأ إن كران مفرتعال فالمتعرارف فري  1تبريرها لمرب إيران
توصر  رسرالة العالقات الخارجية ريران والواليات المتحدة اسمريكية أن واشنطن أرادت من هذا الفع  أن 

ريرران مفادهرا أن الشرررق اسوسرط لررن يكرون إال سمريكرا، ولكررن المتوقر  مررن حكومرة إيرران أنهررا لرن تسرركت 
عن الوض  فبعدما قبلت  قرار مجلس اسمن أصدر الخميني بيانا قررئ فري المرذياع موضرحا فيرم عداواترم 

رقالم من هيمنتها والسرعي للفرب وخصوصا البيت اسبيض وسياسة زعمائم الخارجية وذلة عن  ريق ا
لبنرراء ارمبرا وريررة اريرانيررة فرري درر  تررأثير ارسررالم، وخطرراب الخمينرري يستشررف أن إيررران كدولررة مسررتقلة 
حددت سياستها الخارجية ضد الواليات المتحدة اسمريكية في منطقة الشرق اسوسط فري تهديرد علنري مرن 

ا الخارجيرة وارسرالمية أننرا ننروي علرى امترداد ترأثير  رف الخميني في قولم:  لقد أدهرنا مرارا في سياسرتن
ارسالم في العالم وارقالم من سيطرة المفترسين والملتهمين في العرالم، واون عنردما يشرهد خردم الواليرات 
المتحدة اسمريكية  أن سياستنا هي سياسة توسعية الهدف منها إنشاء إمبرا ورية، فلن نخشاهم ب  نرحب 

نهشررم أيرردي وأسررنان القرروت العظمررى، خاصررة أمريكررا وإن كرران لنررا أن نختررار بررين شرري ين بهررذا... يجررب أن 
فالتهديرد العلنري الرذي صررح  رم الخمينري اتجرا  أمريكرا يثبرت   2الشهادة والنصر فلننا نعتبر االثنين نصررا 

العرداوة برين  لنا عداوة التاري  بين الطرفين ولتأكيد صحة العداوة فحررب نراقالت البترروم ترروي لنرا تراري  
حدثت حرب سميت  حرب ناقالت البتروم وذلة أن العرراق هاجمرت نراقالت البترروم  1138البلدين ففي 

ودمرت المداف  العراقية موان  تصدير النفط فري جزيررة خررش، فرردت إيرران  مهاجمرة  1138اريرانية عام 
هررررذ  الرررردوم ترررردعم العررررراق  نرررراقالت البتررررروم الكويتيررررة وغيرهررررا مررررن نرررراقالت دوم الخلرررريم علررررى أسررررال أن

اقتصاديا، فاضطرت إيران لنق  مستودعاتها البترولية إلى جزيرة الرك فري ممريق هرمرز، ولكرن فري عرام 
حثررت الكويررت الواليررات المتحرردة اسمريكيررة لحمايررة أسررطولها النفطرري، فنقرر  تسررجي  إحرردت عشررر  1182

واليررات المتحردة اسمريكيررة الحربيرة التجرروم ناقلرة كويتيررة إلرى أمريكررا ورفعرت العلررم اسمريكري وبرردأت سرفن ال
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في الخليم لحماية السفن، في المقاب  إيران قامت ببى اسلفام في ميا  الخليم وأصيب عدة سفن منها 
وقررد ردت القرروات اسمريكيررة  ررلغراق سررت سررفن حربيررة إيرانيررة،  1188أبريرر   13فرقا ررة أمريكيررة فرري 

تروليرة إيرانيرة، ورددت إيرران أنهرا هزمرت بتردخ  الواليرات وزوارق دورية ايما قامت بتدمير منصرتين ب
فحرررب النرراقالت البتروليررة دليرر  واضررح علررى ان واشررنطن كانررت تكررن العررداء ريررران  1المتحرردة وخيانتهررا

 وكانت تنتظر الفرصة المواتية لمرب إيران عسكريا واقتصاديا. 
 الشة والريبة والصردام  1125ريرانية عام لقد تميزت العالقات اسمريكية اريرانية منذ قيام الثورة ا

منرذ عهررد الرررئيس اسمريكرري اسسرربق جيمرري كررارتر، فقرد أ لررق الرررئيس آيررة اللررم الخمينرري علررى الواليررات 
المتحدة اسمريكية اسم الشيطان اسكبر، فقد وقفت إدارة كارتر م  الشا  حتى آخر لحظرة مرن سرقو م 

ام الدين، وعند وصوم الخميني للحكم في إيران اتهرم الواليرات وتنكرت الواليات المتحدة اسمريكية لرج
.وعندما 2المتحدة اسمريكية  السعي وراء محاولة اسقا  الثورة وفي دف  العراق لشن هجومم على إيران

جررراءت إدارة ريفررران التررري احتررر  فيهرررا برررول اسب منصرررب نائرررب الررررئيس لعهررردتين متتررراليتين، حاولرررت 
كية مد الجسور وفتح القنوات االتصرام مر  الثرورة اريرانيرة التري كانرت وال ترزام الواليات المتحدة اسمري

فرري العقرر  االسررتراتيجي اسمريكرري علررى حررد تعبيررر وليررام كوانررت، مسرر وم الشرررق اسوسررط اسسرربق فرري 
مجلررس اسمررن القررومي اسمريكرري خررالم إدارة كررارتر، وكرران أحررد أهررداف ريفرران إ ررالق سررراح الرهررائن 

ي بيررروت أنررداك، وقررد أدت التقررارب اسمريكرري اريرانرري الررذي كرران يررتم مررن خررالم قنرروات اسمررريكيين فرر
سررية إلرى فمرريحة إيرران جيرت والترري كران  طلهرا ومهندسررها مستشرار اسمرن القررومي اسسربق مرراكفليرن 

 .3وكان رسرائي  دور رئيسي في ذلة التقارب
لسرررلطة فررري البيرررت اسبررريض عرررام اسرررتمر هرررذا الرررنمط مرررن التقرررارب عنرررد ترررولي الررررئيس برررول اسب ا

وعنررد صرردور أوم تقريررر رئاسرري عررن البينترراغون لرروحظ نرروع مررن المهادنررة مرر  إيررران وجرراء رد  1181
 هران سريعا على رسالة بول اسب في خطاب التنصيب، وأبرزتم وسائ  ارعالم اسمريكيرة ونشررت 

ن البيرت اسبريض سرارع إلرى صحيفة  هران ترايمز رسرالة إلرى الخمينري قالرت إنهرا مرن برول اسب، لكر
 .4نفي اسمر ووصف الرسالة  أنها مزورة

أما فيما يتعلق  لدارة بول االبن وعالقتهما م  إيرران فقرد ترم تقرديم تقريرر إلرى االبرن المحظروظ فري 
 عنوان:  اال حار في ميا  ممطربة  والذي نص على تشجي  التفيير في العراق وإيران  2111جانفي 

عراق بوسائ  سياسية حيى يتم تقويض النظام ارسالمي الشمولي من خالم تشجي  على أن يتم في ال
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 2111سرربتمبر  11ارصررالحيين ودعررم حركررات االحتجرراش والرررفض الترري يقرروم بهررا دعرراة التفييررر، وبعررد 
تعاونت إيرران س عرد الحردود مر  الواليرات المتحردة اسمريكيرة حيرى أعلنرت اسرتعدادها للمسراعدة علرى انقراذ 

ريكيين العرررراملين فرررري الحملررررة إذ تعرضرررروا لصررررعوبات، وسررررمحت للطررررائرات اسمريكيررررة  ررررالهبو  فرررري اسمرررر
المطررارات اريرانيررة  جنرروب الرربالد فرري الحرراالت الطارئررة وفرري نقرر  ارمرردادات إلررى داخرر  أففانسررتان وقررد 

ت العالقررات ، ولكرن مررا لبثر1أشرادت الواليرات المتحرردة اسمريكيرة  الردور اريرانرري فري الحررب علررى اررهراب
بررين الطرررفين  ررالعودة إلررى سررا قتها فقررد جرراء االنقررالب اسمريكرري المفرراج  عنرردما شررن بررول االبررن هجومررا 

علرى كوريرا الشرمالية والعرراق وإيرران واعتبرار   2112جرانفي  21عنيفرا فري خطا رم فري رسرالة االتحراد فري 
ان اسمريكية والمتخصص في الشؤون محور الشر، وقد اعتبر وليام بيت أستاذ اسنثروبولوجيا  جامعة برو 

 .2اريرانية أن تملي  االستخبارات ارسرائيلية كان السبب في ضم بول االبن إيران إلى محور الشر
ألقى الرئيس بول خطا ا عن حالة االتحاد تكلم مرن خاللرم مررارا وتكررارا عرن  2116جانفي  23وفي 

مريكيرة، واتمرح مرن خرالم خطراب برول االبرن أن اردارة اسخطار الكبيرة التي تهدد الواليرات المتحردة اس
اسمريكيررة اكتشررفت أنررم ال يوجررد أصرروليون اسررالميون فحسررب وإنمررا هنرراك أيمررا سررنة وشرريعة وشرردد بررول 
االبن على وجود جماعتين اسالميتين متمايزتين المتطرفون السنة المرتبطون  القاعدة والمتطرفون الشيعة 

 .  3الخطاب أن اليمين اسمريكي قلق  شأن إيران أكثر من القاعدةالمرتبطون  ليران، وقد أكد 
إن السياسة التري اتبعتهرا الواليرات المتحردة اسمريكيرة ضرد إيرران مرا هري إال نتيجرة توصر  إليهرا ساسرة 
أمريكا  أن ايران تمث  تهديد كبير لمصالح واشنطن في منطقة الشرق اسوسط وللحد من هرذا التهديرد قرام 

بيض  صب جهود  في كبح سياسة إيرران العدائيرة وخصوصرا أن هرذ  الجهرود تمرمنت مقا عرة البيت اس
تجارية عامة ريران، انتقلت أمريكا مباشرة للكبح الفعام وذلة عن  ريق التشديد والتمييق على مصالح 
 هران الرذي هردد اقتصرادها العرام، وخصوصرا أن أمريكرا سراعدت فري عردوم  عرض الحلفراء كاليا ران فري 
تقررديم قرررو  امتيازيررم ممررا أدت إلررى توقيررف أو تأجيرر  عرردد مررن الشررركات توديفاتهررا فرري إيررران، فررليران 

 طهرران ولكرن لرم يحرز أي مشرروع علرى قبروم  1115مشروعا  في نروفمبر  11قدمت على سبي  المثام 
ان والخطرر في المناقصة من أية شركة، وكما قامت الواليات المتحدة اسمريكية بتحريض حلفائها ضد إيرر 

 :4الذي يهدد مصالحها جراء هذ  القوة التي أضحت تشك  خطرا على المصالح الفربية وخصوصا
 تعد إيران نفسها المتالك أسلحة التدمير الشام . -1
 تستخدم اررهاب في التصدي لعملية السالم ارسرائيلية العربية. -2
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مية شررريعية عكرررس دوم الخلررريم تهررردد اسنظمرررة المجررراورة لهرررا  اعتبرررار أن إيرررران هررري جمهوريرررة إسرررال -3
 والعراق وتركيا وإسرائي .

 تدعم الحركات الراديكالية والثورية في العديد من البلدان ارسالمية. -3
سررلوكها العسرركري فرري الخلرريم  اعتبررار أن إيررران كانررت قررد اكرردت أن دوم الخلرريم دعمررت العررراق فرري  -5

 يكية أكبر عدو ريران.حربها ضد إيران كما أنها تحالفت م  الواليات المتحدة اسمر 
رفمررها عررن العرردوم فرري الفترروت الترري فتررى بهررا ارمررام الخمينرري بوجرروب إعرردام سررلمان رشرردي، وهرري  -6

 حجة من حجم الواليات المتحدة اسمريكية المتبعة في سياستها الخارجية للتمييق على إيران.
 دعم اررهاب الفردي. -2

اتجرررا  إيرررران كقررروة صررراعدة فررري الشررررق اسوسرررط إن السياسرررة الخارجيرررة للواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة 
ومهيمنة كأحد ا راف النزاع تجلت في أن إيران استطاعت بناء اقتصادها والسرعي نحرو قروة عسركرية، 
ممررا جعرر  مصررالح واشررنطن فرري الشرررق اسوسررط مهررددة بهررذ  القرروة، فسررعت أمريكررا إلررى إضررعاف إيررران 

ديبلوماسررية وتنفيررذ عقوبرات اقتصررادية فرري حررق وذلرة عررن  ريررق البحرى فرري القطرر  الكامرر  للعالقرات ال
ايران، إضافة إلى سعي الواليات المتحدة اسمريكيرة إلرى زعزعرة مكانرة إيرران سياسريا وذلرة عرن  ريرق 
اتهامهررا  اررهرراب ومحاولررة عرقلررة عمليررات السررالم الترري تحرردث فرري منطقررة الشرررق اسوسررط، كرر  هررذا 

 . 1وأصبح يهدد مصالحها في المنطقة والملف النووي الذي أرق رؤساء البيت اسبيض
ومن خالم ما تطرقنا إليم في عر  العالقات اسمريكية اريرانية سيتم معالجة العالقة بين البلدين 

 والظروف التي أدت إلى العداوة بين الطرفين وذلة من خالم التطرق إلى:
 إيران واحتالم العراق.-
 إيران وملف اررهاب. -
 نووي.إيران والبرنامم ال-
 إيران واسمن القومي. -

 إيران واحتالل العراق: .1
إن المهمررة اسساسررية فرري خطتنررا الجديرردة هرري إخررراش أمريكررا مررن العررراق،  عررد أن نجحنررا فرري جرهررا 

 :2إليم، وحققنا هدفين كبيرين وتاريخيين
  القمررراء علرررى حكرررم الطاغيرررة صررردام حسرررين إلرررى اسبرررد علرررى يرررد أمريكرررا التررري صرررنعتم، وبرررذلة تجنبنرررا

لتكرراليف البشرررية والماديررة لحرررب أخرررت فرري العررراق، وذلررة الهرردف كرران مررن بررين أوم اسهررداف الترري ا
 تبنتها إيران ارسالمية وارمام الخميني. 
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   كرران الهرردف مررن ترروريط أمريكررا فرري المسررتنق  العراقرري، مررن أجرر  منعهررا مررن االعتررداء علررى الجمهوريررة
 ارسالمية.

 خطة سيطرة الشيعة على بغداد:  -أ
أن يسرتعد اخوتنرا لجعر  العرام القرادم علرى حسرم الصرراع فري العرراق لصرالحنا والقمراء فري وقرت  يجب

واحررد علررى االحررتالم اسمريكرري واررهررابيين الصرردامين والوهررابيين. إن المبررادرة الترري قامررت بهررا إيررران فرري 
متروترة فري العرراق، دلي  كبير على العالقرات االمريكيرة اريرانيرة ال 2116العراق وبالمبط في  فداد عام 

وذلة مرن خرالم توجيرم ضرربات قويرة سعردائنا خصوصرا فري  فرداد، وجعلهرا منطلقرا لنشرر سريطرتنا علرى 
 .1العراق، وذلة عن  ريق جيش ارمام المهدي بتكليفم  السيطرة على  فداد

خرالم مرا كانت إيران تعتبر الواليات المتحدة اسمريكية خطرا يهدد أمنها في الشرق اسوسط وذلة مرن 
وصررفتم الحكومررة اريرانيررة  قرروم أن أمريكررا تعتبررر الشرريطان اسكبررر وذلررة  عررد سررقو  الشررا  ونجرراح الثررورة 

وخصوصرا أن العالقرات اسمريكيررة اريرانيرة انتهجرت نهجرا مفرايرا مرن  رررف  1121ارسرالمية فري إيرران 
تحدة اسمريكية إذ أدت إلى التخلص السياسة اريرانية فقد اتبعت إيران سياسة خارجية معادية للواليات الم

من التوجم اريراني نحو الفرب وخاصة نحو واشنطن، فعملت إيران على قط  العالقرات الدبلوماسرية مر  
البيرررت اسبررريض، واعتبارهرررا الشررريطان اسكبرررر، إذ قرررام وزيرررر الخارجيرررة  اريرانررري إبرررراهيم يرررزدي حينهرررا فررري 

أمريكرا أن تقروم  رالخطوة اسولرى لتحسرين عالقاتهرا مر  إيرران، تصريح لمجلة التايمز اسمريكيرة:  إن علرى 
وأن الحكومررة اريرانيررة قررد توصررلت أخيرررا إلررى هررذ  النتيجررة وهرري أن أمريكررا قررد ترردخلت فرري جميرر  قمررايا 
القتررر  واالغتيرررام والتعررررذيب والفسررراد فررري النظررررام السرررابق، ومررررن الصرررعب أن يرررنس الشررررعب اريرانررري هررررذ  

 .  2التدخالت 
ان أن الواليات المتحدة اسمريكية تشرم  أكبرر تهديرد سمنهرا القرومي حاليرا ومسرتقبال  اعتبرار إذ ترت إير 

أن الواليات المتحدة اسمريكية هي الرداعم الرئيسري رسررائي   المنطقرة الرذي تردخ  إيرران فري عرداء معهرا، 
الررردولتين بررردأت  فمرررال عرررن ذلرررة أن  أمريكرررا كانرررت تررردعم الشرررا  فررري إيرررران، وبالترررالي نتيجرررة للعرررداء برررين

االضررطرا ات واالتهامررات بررين الجررانبين اريرانرري واسمريكرري، حرروم الوضرر  فرري العررراق إذ اتهمررت الواليررات 
المتحدة اسمريكية إيران بزعزعة اسمن وإدخام كميات كبيرة من اسسلحة إلى العراق تسرتخدم ضرد جيشرها 

جرار واالخترراق وهري عاليرة الكفراءة كران قرد وعبرت عنها واشنطن  أنها أسلحة مهلكة ذات قدرة على االنف
تم استخدامها من جانب حزب اللم في لبنان، وقد تسببت هذ  النوعية المتفجرة بزيادة عدد االصا ات في 

 2116.3الجيش اسمريكي منذ نهاية 
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 225صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

ولقررد برردا للواليررات المتحرردة اسمريكيررة أنهررا دخلررت فرري مررأزق كبيررر فرري العررراق أشررد مررن تواجرردها فرري 
نستان أما إيران فلنها أصبحت تشعر  موقف أقوت اتجا  البيت اسبيض  عد تور ها في أففانستان أففا

والعراق، وهو ما أكد  الرئيس اريراني السابق محمود أحمدي نجاد  قولرم:  نحرن لسرنا  حاجرة سمريكرا  
 .1ففانستانوالقصد من ذلة أن أمريكا هي التي  حاجة إلى إيران لكي تخلصها من مأزق العراق وأ

برين هرذا التفييرر فري االسررتراتيجية اسمريكيرة مردت المرأزق اسمريكري فرري العرراق وبالترالي فرلن إيررران 
أصبحت صاحبة الكلمة اسقوت إقليميا خرالم تلرة المردة وهرذا مرا بينرم المتحردث  اسرم الروزارة الخارجيرة 

واجرم إيرران فيهرا أمريكرا مشركلة اريرانية محمد علي الحسيني أنداك عنردما صررح قرائال:  فري كر  مررة ت
أمنية خطيرة في العراق تلجأ إلى الطررق غيرر المنطقيرة مثر  توجيرم االتهامرات ضرد اوخررين بردال مرن 
تبنرري سياسررات منطقيررة لحرر  المشرركلة اسمنيررة فرري تلررة البلررد  وفرري إجابتررم علررى سررؤام حرروم االتهامررات 

  مثررر  هرررذ  البيانرررات ال أسرررال لهرررا ومكرررررة اسمريكيرررة ريرررران بزعزعرررة اسمرررن فررري العرررراق أجررراب قرررائال:
 .2وتبعى على المل  وسبي  للتهرب من مسؤوليات الحكومة اسمريكية المحتلة 

أمررا فيمررا يخررص احررتالم أمريكررا العررراق فلررم تكررن تبررد أي سياسررة خارجيررة اتجررا  هررذا الموضرروع برر  
ريرانيررة وذلرة فري حرررب قامرت بردعم العرراق فرري حربهرا ضرد إيررران ممرا جعر  العرراق تقلررص مرن القروة ا

حيى نجح العراق في الخروش من هرذ  الثرورة محافظرا علرى قوترم العسركرية ممرا حقرق للواليرات  1181
المتحرردة اسمريكيرررة فرصرررة اسرررتراتيجية مهمرررة، حيرررى ترررم احتررواء أكبرررر قررروتين فررري الخلررريم، كمرررا أعطرررت 

ة أمررنهم... وبمجرريء جررورش الفرصررة سمريكررا تعزيررز تواجرردها العسرركري الرردائم فرري المنطقررة  حجررة حمايرر
برول إلرى السرلطة كران ال برد مرن إيجراد مبررر رعرالن الحررب علرى العرراق فوجردت فري ذريعرة أسرلحة 
الدمار الشام  العراقية حجة للحرب عليها، كما حدث خالف بين العراق وواشنطن عندما أقردم العرراق 

يمرررا يسرررمى  حررررب تحريرررر فشرررن البيرررت اسبررريض حربرررا مررر  حلفائرررم ف 1111علرررى احرررتالم الكويرررت فررري 
أو مررا تعررررف  حررررب الخلرريم الثانيرررة إلرررى  1111فقرررد أدت حررررب  3الكويررت وعمليرررة عاصرررفة الصررحراء

كانرررت  2113مرررن قررردراتها العسررركرية ومرررن هنرررا بررردا واضرررحا أن حررررب  %61فقررردان العرررراق أكثرررر مرررن 
 .4 ا ضمن االستراتيجية اسمريكية منذ زمن  وي  حيى واص  جورش بول االبن ما عم   م أ

 االحتالل األمريكي للعراق:  -ب
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حيى قامت العراق  28/12/1111إلى  12/18/1111حرب الخليم الثانية أو عاصفة الصحراء وهو االسم الذي أ لقتم واشنطن على الحرب وذلة سنة  3

من اسراضي السعودية  احتالم الكويت  عد فش  المفاوضات بينهم، فاحتشدت القوات العراقية على حدود المملكة العربية السعودية، وأدت ذلة الى اختراق كثير 
ر قرار استعمام أو في المنطقة الشمالية، فقامت الحرب بتشك  تحالف دولي  قيادة الواليات المتحدة اسمريكية،  عد أن وافقت اسمم المتحدة على ذلة  لصدا

 26/11/2112تاري  القراءة  www.almrsal.comاستخدام أي وسيلة رخراش العراق من الكويت. لمعرفة اسسباب والحرب واس راف المشاركة فيها: 
جامعة الجياللي  رسالة ماستر.(. 2113-2113قاسم أسماء أمينة. التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية اسمريكية اتجا  إيران وانعكاساتها على دوم المنطقة ) 4

 83. ، 2115بونعامة. الجزائر، 
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 226صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

لقد صممت الواليات المتحدة اسمريكية على حماية مصالحها االستراتيجية في المنطقة وتتمثر  أساسرا 
فرري حفررظ الكيرران الصررهيوني وسررالمتم، وتررأمين وجررود متواصرر  للقرروات اسمريكيررة فرري الخلرريم العربرري مرر  

ق أهردافها وذلرة مرن خرالم تردمير القروة العسركرية حماية مصرادر الطاقرة لرذلة عملرت واشرنطن علرى تحقير
 :1العراقية والسيطرة على النفط العراقي وذلة لعدة أسباب

حمايرررة االنظمرررة التررري تررررتبط معهرررا  عالقرررات دبلوماسرررية وعسررركرية متينرررة منهرررا دوم مجلرررس التعررراون  -1
 الخليجي.

 السعي للقماء على أسلحة الدمار الشام  في العراق. -2
نقطة تحوم جذرية في الفكر السياسي اسمريكي وعالقاتها  العالم  2111تمبر سب 11تعتبر أحداث  -3

 الخارجي.
 السعي لتأمين مجام إقليمي ال يهدد الوجود االسرائيلي في المنطقة. -3
 حماية القرن اسمريكي الجديد من خالم إزالة التهديد المباشر وهو العراق. -5
 السيطرة على عملة النفط وعلى مخزونم. -6
ة الشرق اسوسط القاعردة العسركرية المتعرددة والواسرعة للسريطرة وارشرراف علرى مصرالحها جع  منطق -2

 ومراقبة شرق آسيا.
هيمنة مطلقة رسرائي  كقوة على مقدرات المنطقة حيى هدفت الحرب إلى إعادة رسم خريطة الشرق  -8

يرة علرى الصرين اسوسط،  ما يممن ويحافظ على المصالح اسمريكية م  فر  استراتيجياتها العالم
 واليا ان وأوروبا وغيرها من الدوم المستوردة للنفط.

 موقف إيران من احتالل العراق: -ث
عمرردت إيررران إلررى اتخرراذ موقررف إيجررابي فرري الحرررب اسمريكيررة علررى العررراق أي أنهررا لررم تقاترر  القرروات 

ا الخارجية وأهردافها اسمريكية ولم تعرق  عملياتها في نفس الوقت ولكن في الحقيقة حاولت إيران  سياسته
الخفيررة إلررى مرر ء الفرررال السياسرري فرري العررراق مررن خررالم الترردخ  فرري الشررأن العراقرري، فبعررد سررقو  النظررام 

 2السابق في العراق سعت إيران إلى إقامة نظرام سياسري شريعي مرن أجر  بلرورة مرا يسرمى  رالهالم الشريعي
وذلرة مرن خرالم إ قراء االحرتالم اسمريكري  كما عملت إيران على التأثير في العمليرة السياسرية فري العرراق

فرري العررراق س رروم مرردة، كمررا قامررت  عالقررات و يرردة مرر  القرروت العراقيررة وذلررة لمواجهررة اي عررداء تتخررذ  
السياسررريات اسمريكيرررة اتجاههرررا، وبالنسررربة للتفلفررر  اريرانررري فقرررد بررردأ الررررئيس ارصرررالحي محمرررد خررراتمي، 

 .3وتنامى في د  المحافظ محمود أحمد نجاد
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عبر  2113مبر الهالم الشيعي مصطلح سياسي استخدمم الملة اسردني عبد اللم الثاني بن الحسين، لواشنطن بوست أثناء زيارتم سمريكا في أوائ  شهر ديس 2

الثورة ارسالمية  طهران ونظام البعى بدمشق، رنشاء هالم يكون فيم عن تخوفم من وصوم حكومة عراقية موالية ريران إلى السلطة في  فداد تتعاون م  نظام 
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 222صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

أما فيما يخص عالقة إيران  اسكراد فهي عالقرات تاريخيرة متناقمرة  عرض الشريء تعرود إلرى عقرد 
السبعينات مرن القررن الماضري فطالمرا سراعدت إيرران اسكرراد فري الثرورات الكرديرة الشريعية ضرد النظرام 

عالقاتهرا  العراقي فبعد االحتالم توقفرت عالقرة اسكرراد مر  كر  المناصرب الكبيررة، فبردأت  هرران بردعم
الزعماء اسكراد من القيادات السياسية الكردية مث  جالم  الباني، مسعود يزداني وتسيير العالقرة  مرا 
يخرردم مصررالح الطرررفين كمررا عملررت إيررران علررى الترردخ  فرري السياسررة الخارجيررة والداخليررة للعررراق حيررى 

للتحكم  مفاص  الحيراة السياسرية وبنراء  على الحلفاء السياسيين في الساحة العراقية  قوة وإصرار وذلة
أجهزة سياسية وأمنية  ما يتوافق م  مصالح  هرران االسرتراتيجية، كمرا تعمر  إيرران علرى جعر  العرراق 
سراحة تصرفية الحسرا ات مر  الواليرات المتحردة اسمريكيرة مرن أجر  منر  الزحرف اسمريكري فري المنطقررة 

 .1والذي يشك  تهديدا ريران
شهد مجموعة من التطرورات وانعكسرت علرى نفروذ  2118/2111ي العراق في عام إال أن الواق  ف
وضعت الواليات المتحدة اسمريكية العراق أمام خيار وحيد وهو توقير  اتفاقيرة  2118إيران  ففي عام 

أمنيررة معهررا تعيررد تكييررف العالقررة بررين الرردولتين، مررن جهررة إيررران أبرردت رفمررها الشررديد مررن خررالم هررذ  
لكنهرررا تكيفرررت وخصوصرررا  عرررد تصرررريح السرررفير اسمريكررري رايرررن كروكرررر فررري قولرررم:   النسررربة االتفاقيرررة و 

لالنتقادات مرن الجيرران وخصوصرا إيرران اعتقرد أنهرا تهردف إلرى جعر  المفاوضرات صرعبة  وقرد انتهرت 
 . 2 التوقي  التي تم تفيير اسمها الى استجا ة القوات اسمريكية في العراق

 إيران وملف اإلرهاب: .1
لخارجيرررة السرررعودية بيانرررا مفصرررال يوثرررق  عشررررات اسدلرررة دعرررم إيرررران لإلرهررراب فررري المنطقرررة نشررررت ا

والذي اعتمد مبدأ تصدير الثرورة و نشرر الفرتن  1121والعالم، منذ استالم نظام والية الفقيم الحكم عام 
 والقالقرر  واالضررطرا ات فرري دوم المنطقررة، بهرردف زعزعررة أمنهررا واسررتقرارها، والمرررب  عررر  الحررائط

 كافررة القرروانين واالتفاقررات والمعاهرردات الدوليررة، والمبررادئ اسخالقيررة   حسررب البيرران الررذي نشرررتم وكالررة 
اسنباء السعودية  وال  وذلة ردا على اتهامات واهيرة تحراوم  هرران نسربها للمملكرة العربيرة السرعودية 

النظرام اريرانري  شرك   التي عانت مثلهرا مثر  الكثيرر مرن دوم المنطقرة مرن اررهراب المردعوم مرن قبر 
 .3مباشر أو غير مباشر

وذكررر البيرران أن النظررام اريرانرري يعتبررر الدولررة اسولررى الراعيررة والداعمررة لإلرهرراب فرري العررالم، حيررى 
أسست العديد من المنظمات اررهابية في الداخ  والخارش وذكر منها حزب اللم في لبنان، وحزب اللم 

اق، وغيررهم الكثيرر، والعديرد مرن الميليشريات الطائفيرة فري عرردد الحجراز، وعصرائب أهر  الحرق فري العرر 
من الدوم،  مرا فيهرا الحوثيرون فري الريمن، وترم إدانرة تلرة المنظمرات مرن قبر  اسمرم المتحردة، وفرضرت 
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 228صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

عليها عقوبات دولية،  ارضافة إلرى دعرم وتوا رؤ  هرران مر  منظمرات إرهابيرة أخررت مثر  القاعردة والتري 
 .1ها وال يزام عدد منها في إيران، حسب بيان الخارجية السعوديةآوت عددًا من قيادات

( موا نرًا أجنبيرًا فري 16اختطراف ) 1182كانت لبنان البداية  النسبة لتدخ  إيرران حيرى ترم فري العرام 
سرنوات، عمليرات الخطرف قرام  11( أميركيًا فيما يعرف برأزمة الرهائن التري اسرتمرت 25في لبنان بينهم )

تررم تفجيررر السررفارة اسميركيررة فرري  1183لجماعررات المدعومررة مررن إيررران. وفرري العررام قررام بهررا حررزب اللررم وا
قرررام اريرانررري  1183شخصرررًا فررري السرررفارة. وفررري العرررام  63بيرررروت مرررن قبررر  حرررزب اللرررم، وتسررربب  مقتررر  

الجنسية، إسماعي  عسكري، الذي ينتمي للحرل الثوري، بتنفيذ عملية انتحارية في بيروت استهدف مقرر 
( مررن أفررراد البحريررة والمرردنيين 111( وجرررح أكثررر مررن )231ريررة اسميركيررة، نجررم عنهررا مقترر  )مشرراة البح

 .2اسميركيين، التي وصفتها الصحافة اسميركية  أكبر عدد يتعر  للقت  خارش ميادين القتام
 رأل حربة اررهاب العالمي النظام اريراني، ووصفم  أنم  سلمان بن عبد العزيز السعودية ملة هاجم

وحتى اليوم ، مؤكدا عزم المملكة على القمراء علرى  كر  التنظيمرات اررهابيرة أيرا كران  الخميني ثورة منذ
القمررة العربيررة ارسررالمية اسميركيررة  دينهررا أو مررذهبها أو فكرهررا . وقررام الملررة سررلمان فرري كلمررة لررم  افتترراح

إن  المنطقرة لرم تعررف إرها را وتطرفرا حترى أ لرت  دونالرد ترامرب اسميركري  ،  حمور الرئيسالريا  في
وتنظريم  وتنظيم الدولة ارسرالمية والحوثيين وحزب اللم الثورة الخمينية برأسها ، واعتبر أن النظام اريراني

بررفض  مبرادرات حسرن الجروار التري قردمتها دولنرا وبحسرن النيرة    هرران وجو  لعملة واحدة. واتهم القاعدة
 مررراع التوسررعية والممارسرررات ارجراميررة والتررردخ  فرري الشرررؤون الداخليرررة وقررام إنهرررا اسررتبدلت مرررن ذلررة  اس

للدوم اسخرت ، وذكر أن النظام اريراني يعم  على نشر الطائفية  التعاون م  جماعات موالية لم. وأكرد 
 وقام  إننا عازمون على محاربة تنظريم .أن المملكة لن تأخذ الشعب اريراني  الجرائم التي يرتكبها نظامم

الدولة في إ ار حربنا على اررهاب، ولذلة نعلن إ الق المركز العالمي لمحاربة التطرف ، مشرددا علرى 
وترا   الملرة سرلمان  ارسرالم ديرن   التنمية المسرتدامة أن القماء على اررهاب ليس  المواجهة فقط وإنما

الرحمررة والسررماحة والتعررايش ، وشرردد علررى أن الجميرر  يرررفض فرررز الرردوم والشررعوب علررى أسررال دينرري أو 
ديررن سررالم   ورأت الملررة سررلمان أن   عررض المنتسرربين لإلسررالم يشرروهون الرردين ، وأكررد أن  ارسررالم. ررائفي
ش وتسررررامح ، مشررررددا فرررري الوقررررت نفسررررم علررررى رفررررض وإدانررررة فرررررز الشررررعوب علررررى أسررررال دينرررري أو وتعرررراي
  .3 ائفي
 إيران والملف النووي: .2
 دوافع إيران في صنع األسلحة النووية: -أ

                                                           
1 ibid.08/08/2017 
2 op.cit. 08/08/2017  
3 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/5/21  13/18/2112تاري  القراءة    
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بهدف بناء محطة  اقة نووية في  1123كانت بداية البرنامم النووي اريراني في عهد الشا  عام 
جنرروب العاصررمة  هررران بتقنيررة ألمانيررة، وقررد توقررف العمرر  فرري  كررم 2311مينرراء بوشررهر الررذي يبعررد 

في أعقاب  1112 سبب أحداث ثورة الخميني والحرب العراقية اريرانية، أعيد العم  في البرنامم عام 
توقيرر  اتفرراق تعرراون نررووي مرر  روسرريا واتسرر  البرنررامم اريرانرري  مرررور الوقررت ليشررم  منشررتت ومعامرر  

تخصيب اليورانيوم في بداية اسمر غمت أمريكا الطرف عن اسنشرطة اريرانيرة النوويرة  يلرة الثقي  و 
عقد من الزمن، ثم بدأ االهتمام اسمريكي  الملف النووي اريرانري وبردأت المخراوف مرن اسرتخدامم فري 

مرر صرناعي الرتقط ق 2112انتاش أسلحة نووية تساور الواليات المتحدة اسمريكية وإسرائي  ففري نهايرة 
ابردت مفتشرو  2113تا   لمركرز أ حراث أمريكري صرورا لمعمر  المراء الثقير  فري مدينرة اراك وفري عرام 

وكالرررة الطاقرررة الذريرررة مخررراوفهم مرررن اسنشرررطة النوويرررة فررري منشرررأة نطنرررز وأكرررد التقريرررر أن القررررائن التررري 
 18ورانيرروم منررذ اكتشررفوها فرري منشررتت مختلفررة ترردم علررى أن  إيررران ترردير برنامجررا سررريا لتخصرريب الي

. ولهذا أخذ البرنامم النووي اريراني مكانة مهمة في القمايا التي أثار الجدم الكبير فري منطقرة 1سنة
ازداد االهتمرررام اسمريكررري  2113الشررررق اسوسرررط، وخصوصرررا مرررن  ررررف البيرررت اسبررريض فبعرررد عرررام 

ائهررررا توجررررب التعامرررر  معهررررا  البرنررررامم النررررووي اريرانرررري واعتبررررار  أزمررررة تمثرررر  تهديرررردا سمنهررررا وأمررررن حلف
وخصوصرا  عرد إعرالن الوكالرة الدوليرة للطاقرة الذريررة أن مفتشريها قرد اكتشرفوا آثرار مشرعة بدرجرة عاليررة 
من عينرات مرأخوذة مرن البي رة فري إيرران ممرا اعتبرر دلريال علرى أن إيرران تقروم بتطروير تقنيرة اليورانيروم 

وكالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة بينرروا خاللهررا أن دون إبررالل الوكالررة إضررافة إلررى تقررارير أخرررت لمفتشرري ال
إيرران قررد بررذلت مجهررودا كبيرررا فرري تنظيررف منشررتت اس حرراث والتطرروير الخاصررة  ررأجهزة الطرررد المركررزي 
لشررركة كرراالي الكهربائيررة، إضررافة إلررى ارشررارة  ررأن إيررران برردأت تسررتعم  سررادل الفلوريررد اليورانيرروم فرري 

 .  2مركز نتانز عمليات الطرد المركزي التجريبية في
 الدوافع االقتصادية: 

مررن الطاقررة الكهربائيررة الترري تحترراش إليهررا الرربالد السرريما فرري درر   % 21تهرردف إيررران إلررى تررأمين 
الزيادة السكانية المطردة والخطط االقتصادية الطموحة للبالد التي تسير قا رة اقتصادها بروتيرة تصر  

ثروتهرررا الكبيررررة مرررن الفررراز الطبيعررري والرررنفط، لزيرررادة سرررنويا مرررن أجررر  التقليررر  االعتمررراد علرررى  %5إلرررى 
صرادراتها النفطيرة، وضرمان الحصروم علرى المزيرد مرن العائردات مرن العملرة الصرعبة. كمرا تهردف إلرى 
تنويرر  مصررادر الطاقررة عرردا الررنفط الررذي سينمررب يومررا مررا، فبالنسرربة لصررناعة الطاقررة فهرري تعرراني مررن 

اضررررطر إيررررران إلررررى اسررررتيراد كميررررات كبيرررررة مررررن البنررررزين  العديررررد مررررن المشرررراك  التقنيررررة وارداريررررة ممررررا
لالستهالك المحلي، فقد أنفقت إيران قدرا كبيرا من ثروتها القومية خالم فترة حكم الشا  علرى البرنرامم 

                                                           
 251-222. العالقات اسمريكية اريرانية: الوجم اوخر. مركز تأصي  للدراسات والبحوث. مجلة البيان. ، ضيف اللم ضيعان 1
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 .1النووي لذا تم التشديد على النفقات واالهتمام  البرنامم حتى ال تذهب المقدرات التي صرفت عليم هدرا
 :الدوافع السياسية

لررم تعررار  الرردوم الفربيررة البرنررامم النررووي إ رران حكررم الشررا ، لكررن المرحلررة الترري شررهدت نجرراح الثررورة 
دهررررت فيهرررا تباينرررات واعتراضرررات مرررن الررردوم الفربيرررة والواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة ، وبررردأ برررذلة العرررداء 

ي هررو أن الشررا  كرران اسمريكرري، ويرجرر  سرربب التبرراين فرري مواقررف هررذ  الرردوم مررن البرنررامم النررووي اريرانرر
يهدف إلى تعزيز قدراتم العسكرية كي يستحق  جدارة دور شرر ي الخلريم الحرامي لحقروم الرنفط وإمداداترم 

وتحوم إيران إلى جمهوريرة إسرالمية فقرد تولردت لردت النظرام  2عبر البحار، أما م  نجاح الثورة ارسالمية
يررران مكانررة متميررزة علررى السرراحة ارقليميررة والقيررام الحرراكم الرغبررة فرري قيررادة العررالم ارسررالمي، وذلررة  ررأن ر

 أدوار متعددة أبرزها المشاركة في ترتيبات أمن الخلريم وتحقيرق االسرتقرار فري منطقرة شرمام غررب آسريا، 
واالسرررتفادة مرررن التحرررروالت الجاريرررة فرررري المنظومرررة الدوليرررة واسررررتفالم حالرررة الصررررراع اريرررديولوجي لوضرررر  

الم الثالرى، خاصرة  عرد انهيرار االتحراد السروفيتي ومواجهرة الواليرات المتحردة استراتيجية اسرتقطابية فري العر
اسمريكيررة علررى أسررال نظررام قيمرري مسررتمد مررن ارسررالم واسررتفالم التعنررت والصررلف ارسرررائيلي واالنحيرراز 
اسمريكي لها، كرذلة اسرتفالم السياسرة اسمريكيرة التري مكنتهرا مرن الرتخلص مرن القروت ارقليميرة المعاديرة 

 .3هال
 الدوافع القومية والدينية:

إضافة إلى ما سبق من دواف  فقد أسهم العام  العرقي واالثني والقومي والديني في تعزيز رغبرة إيرران 
 في امتالك الطاقة

النووية، فاختالف إيران وشعوب المنطقة ولد لديها مخاوف من إمكانية االضطهاد أو االعترداء عليهرا 
نطقة، خاصة في در  امرتالك المسريحيين والبروذيين والهنردول واليهرود وحترى من الطوائف الكبرت في الم

المسلمين السنة، فلماذا يحرم الشيعيين من امتالكرم  اعتبرار إيرران تتعامر  مر  ذاتهرا،  أنهرا الدولرة الممثلرة 
ة فرري للطائفررة الشرريعية كرر  هررذ  االعتبررارات تسررتخدمها إيررران فرري التعب ررة الدينيررة للنظررام ولبرنامجررم، وكررذل

 .4عالقاتها الخارجية
 األهداف االستراتيجية: 

                                                           
جامعة اسزهر. غزة.  ة ماجستير.رسال(. 2111-1121رائد حسين عبد الهادي حسنين. البرنامم النووي اريراني وانعكاساتم على اسمن القومي ارسرائيلي ) 1

2111 ، .21 
، شاركت في أحداثها معظم تيارات وشرائح المجتم ، ونقلت البلد سوم مرة في 1121الثورة ارسالمية أو اريرانية، أ احت  النظام الملكي في إيران سنة  2

ألفا وشكلت تحوال  61شهرا وتجاوز عدد قتالها  16لثورة ارسالمية قرا ة تاريخها إلى النظام الجمهوري المؤسس على نظرية والية الفقيم، استمرت أحداث ا
 26/11/2112تاري  القراءة  www.aljazeera.netسياسيا إقليميا وحدثا تاريخيا واستراتيجيا شف  وال يزام يشف  العالم. 

 21السابق. ، رائد حسين عبد الهادي حسنين. المرج   3
 23رائد حسين عبد الهادي حسنين. المرج  نفسم. ،  4
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للسالح النووي دور في االستراتيجية اريرانية على المدت الطوي  وتطوير القدرات النووية اريرانية 
في إ ار تصور متكام  للسياسة الخارجية اريرانية  شك  يسمح ريران  القيرام بردور اسرتراتيجي علرى 

 ولية إلى جانباسصعدة ارقليمية، والد
 : 1بناء القوات المسلحة اريرانية ويمكن تلخيص هذ  اسهداف في الشك  التالي

افتقار إيران لألمن ارقليمري: يحريط  رليران دوم جروار يربطهرا بهرا تراري  ممرطرب، لرذا فلنهرا تشرعر  -1
ين،  الحاجرررة إلرررى إدهرررار نفسرررها كقررروة متفوقرررة، فعالقاتهرررا متررروترة مررر  العررررب وبررراقي دوم  حرررر قرررزو 

 ومتأرجحة م  تركيا وباكستان وأففانستان، وسي ة م  اليهود.
فشرر  السياسررة الخارجيررة اريرانيررة: نررادرا مررا كانررت إيررران قررادرة علررى تكرروين تحالفررات اسررتراتيجية مرر   -2

جيرانهرررا أو عالقرررات الجررروار القائمرررة علرررى التعررراون المشرررترك  ويررر  المررردت، ففررري عهرررد الشرررا  كانرررت 
أوروبررا والواليررات المتحردة اسمريكيررة، وإسرررائي ، وأيمرا كانررت متحالفررة مرر  تربطهرا عالقررات جيرردة مر  

تركيا وباكستان، ولكن هذ  التحالفات كانت سغرا  الحرب الباردة أنداك، ونجم عن انتصار الثورة 
ارسررالمية، عزلررة نسرربية لهررا مررن المجتمرر  الرردولي وأسررهمت فرري نشرروب الحرررب العراقيررة اريرانيررة فرري 

 ها م  الدوم العربية.فساد عالقات
اسهداف العسكرية واسمنية: عززت الحرب العراقية اريرانية واكترواء إيرران بنيرران اسسرلحة الكيماويرة  -3

دون رد فع  دولي حاسم وذلة فري در  بي رة دوليرة ال تعررف سروت مفهروم القروة مرن دوافر  إيرران فري 
 االستعداد سي حروب قادمة أو مفاج ات تكنولوجية جديدة.

دراك إيررران أهميررة امررتالك السررالح النررووي حيررى اسررهمت الرردواف  السياسررة ريررران الهادفررة إلررى قيررام إ -3
 بدور إقليمي فعام.

تصررعيد التهديرردات ارسرررائيلية ريررران إضررافة إلررى رغبررة إيررران فرري تررأمين نفسررها اتجررا  دوم الخلرريم،  -5
يات دفاعية في أعقراب حررب الخلريم والتي عقدت م  الواليات المتحدة اسمريكية والدوم الفربية اتفاق

اسمررر الررذي ترتررب عليررم إحا ررة القرروات اسمريكيررة ريررران مررن عرردة اتجاهررات فهنرراك  1111الثانيررة 
الوجررود العسرركري اسمريكرري  ررالعراق غربررا وأففانسررتان شرررقا والوجررود البحررري والقواعررد العسرركرية فرري 

السوفيتي سا قا، إضافة إلى تمدد أمريكا إلرى الخليم جنوبا والقواعد العسكرية في جمهوريات االتحاد 
 وسط أسيا والقوقاز.

قيام البيت اسبيض بتفذية خالفات إيران الكثيرة م  دوم الجيران، خاصة خالفها م  أذربيجان حوم  -6
 حر الخزر، وخالفها م  ارمارات العربية حوم الجرزر الرثالث وعملرت أيمرا إلرى مرد حلرف الشرمام 

آسيا الوسرطى بهردف فصر  إيرران مرن الشرمام والشرمام الشررقي، عرن كر  مرن  اس لسي )الناتو( إلى
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 282صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

روسررريا والصرررين، ناهيرررة عرررن تصررراعد التهديررردات ارسررررائيلية ريرررران وتصررراعد العرررداء برررين الررردولتين 
 وتخوف إيران من ضربة عسكرية إسرائيلية سهداف حيوية في إيران.

 اريراني: موقف الواليات المتحدة اسمريكية من الملف النووي  -ب
كانررت الواليرررات المتحررردة اسمريكيررة تعلرررب منرررذ فتررررة مررن الرررزمن لعبرررة القرررط والفررأر مررر  اريررررانيين  شرررأن 
رغبتهم المعلنة في امتالك التكنولوجيرا النوويرة التري يرراد اسرتخدامها فري الظراهر فري برنرامم نرووي رنتراش 

نيررة امررتالك أكبررر أسررلحة نوويررة، الطاقررة، فرري حررين رأت واشررنطن وإسرررائي  أن ذلررة لرريس سرروت جررزء مررن 
بهرردف شررراء اليورانيرروم  1113-1112وكانررت جهررات نوويررة قررد أجرررت زيررارات لكازاخسررتان فرري العررامين 

متدني التخصيب رمداد مفاعلها  الطاقة وهو ما دف  البيت اسبريض إلرى تنفيرذ برنرامم بلفرت تكلفترم عردة 
ستان من اليورانيوم على التخصيب. أيما سرعت ماليين من الدوالرات للتخلص من كافة مخزونات كازاخ

إيررران إلررى التقرررب مررن شررركات فرنسررية وصررينية مررن أجرر  امررتالك مصرران  مكتملررة البنرراء تفيررد فرري انترراش 
سادل الفلوريد اليورانيوم، وهو الوقود المستعم  في تخصيب اليورانيوم  اسرتخدام  ريقرة الطررد المركرزي، 

اسمريكيرررة علرررى الفرنسررريين والصرررينيين لوقرررف هرررذا التعررراون، كمرررا  وهنرررا أيمرررا ضرررفطت الواليرررات المتحررردة
ضرررفطت الكرررونفرل علرررى إدارة كلينترررون لحملهرررا علرررى فرررر  عقوبرررات اقتصرررادية صرررارمة علرررى إيرررران ال 
تشم  االستثمارات والمبادالت التجارية م  الواليات المتحردة اسمريكيرة فقرط بر  وتشرم  كر  شرركة أجنبيرة 

 .1تتقوم  مث  هذ  المبادال
ولكن إيران لم تتوقف عن مشروع البرنرامم النرووي لقطر   عرض الردوم عرن دعمهرا فري اسرتثماراتها بر  
واصررلت كرر  مجهوداتهررا مررن أجرر  تطرروير البرنررامم النررووي، فسررعت إيررران إلررى مرردت العالقررات مرر  كوريررا 

كررانوا قلقررين  الشررمالية، إلررى عالقررات تخررص تطرروير الصررواري  البالسررتية، هررذا مررا كشررفم ارسرررائيليون حيررى
، يتراوح الصاروخ اريرانري والرذي هرو عبرارة عرن 3من أحد البرامم على وجم الخصو، برنامم الشهاب 

كررررم ممررررا يجعلررررم النظررررام  1611كررررم و 1351مررررا بررررين  1نسررررخة مررررن الصرررراروخ الكرررروري الشررررمالي دونررررا 
وري الشرمالي مرر  الصراروخي اريرانرري الوحيرد القررادر علرى ضرررب وبلرول إسرررائي . حيرى يعررود التعراون الكرر

إيران إلى أيام الحرب العراقيرة اريرانيرة فري الثمانينرات مرن القررن الماضري، عنردما اسرتوردت إيرران حروالي 
صاروخ منها على العراق فيمرا عررف  حررب المردن  عرام  22صاروخ من  راز سكود بي وإ الق  111

صرراروخ  عيررد مررن نرروع  311ثررم توسررعت هررذ  العالقررة واشررترت إيررران  عررد وقررت قصررير أكثررر مررن  1188
سكود سي على شك  أ قم صواري  تم تجميعها فري وقرت الحرق  رليران، غيرر أنرم ال صرواري  سركود بري 
أو صرررواري  سررركود سررري منحرررت إيرررران القررردرة علرررى ضررررب إسررررائي  ولهرررذا السررربب وسرررعت إيرررران مرررن أفرررق 

ري  مكنرت إيررران مرن امررتالك عالقاتهرا مر  كوريررا الشرمالية، وأبرمررت اتفاقيرة موسررعة بير  الررنفط مقابر  صرروا
قرردم وفررد  1113مكونررات حرروالي عشرررة صررواري  مررن  ررراز نودونررا فرري منتصررف التسررعينات، وفرري مررايو
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إيراني لمشاهدة عملية ابتدائية ر رالق الصراروخ نودونرا، وبعرد أن أعجرب الوفرد  الصراروخ، أفيرد عرن 
 .1صاروخ من هذا النوع 151توقي  إيران عقد الشراء م 

يات المتحدة اسمريكية من أكثر الدوم معارضة ريران في امتالكها للسالح النرووي، فقرد كانت الوال
جاء في تصريح ريتشرارد  اوتشرر النرا ق  اسرم وزارة الخارجيرة اسمريكيرة أثنراء إيجراز للروزارة الخارجيرة 

صن   أن واشنطن توصلت إلى استنتاش مفاد  أن إيران تعم  على تطوير قدرات تمكنها من  13/12
أسلحة نووية، فسارعت إيران إلى التعبير عن انزعاجها من التعليقات التي صدرت عن وزارة الخارجية 

 12اسمريكيررة، ورد نائررب الرررئيس اريرانرري ورئرريس منظمررة الطاقررة الذريررة فرري إيررران السرريد أغررا زاد  فرري 
ك أسرررلحة نوويرررة،  رررالقوم أن إيرررران تررررفض االتهامرررات اسمريكيرررة  أنهرررا تسرررعى المرررتال 2112ديسرررمبر 

وممررى أغرررا زاد  إلررى حرررد القرروم إن هرررذ  المسررالة تخرررص الوكالررة الدوليرررة للطاقررة الذريرررة ولرريس البيرررت 
رفررض الرررئيس اريرانرري محمررد خرراتمي أيمررا المررزاعم  2112ديسررمبر  18اسبرريض، وفرري اليرروم التررالي 

عرراد خرراتمي التأكيررد اسمريكيررة  ررأن إيررران تعمرر  علررى تطرروير قرردرات تمكنهررا مررن صررن  أسررلحة نوويررة وأ 
على المقصد السلمي ريران مشيرا إلى أن إيران تعم  تحت إشراف الوكالرة الدوليرة للطاقرة الذريرة وأن 
إيران إحدت الدوم الموقعة على اتفاقية عدم انتشار اسسلحة النووية وال تسعى المتالك أسلحة نوويرة. 

اليورانيرروم وقامررت  اسررتخراجم ونحررن  وقررام خرراتمي فرري خطرراب لررم:  اكتشررفت إيررران وجررود احتيررا  مررن
عازمون على استخدام التكنولوجيا النووية في أغرا  السلمية... إننا نطم ن العالم  أن إيران تسرتخدم 

 .  2كافة منشتتها المحلية المتالك التكنولوجيا النووية السلمية وتعتبر أنم من حقها القيام بذلة 
مريكيررة ردارة أزمررة البرنررامم النررووي اريرانرري، اتسررمت  قرردر إن الجرردير  الررذكر أن االسررتراتيجية اس

كبير من الثبات منذ اندالع اسزمة وحتى الوقرت الحرالي، إذ كانرت وال زالرت مصررة علرى عردم السرماح 
ريران بتخصريب اليورانيروم والتحروم لدولرة نوويرة علرى غررار دوم النرادي النرووي، ولقرد ارتكرزت اردارة 

 :3عناصر ةزمة على ثالثاسمريكية لهذ  اس
ارصرررار الرردائم علررى نقرر  الملررف النررووي اريرانرري إلررى مجلررس اسمررن لفررر  عقوبررات علررى إيررران  -1

 النتهاكها معاهدة من  االنتشار النووي.
تكثيف المفو ات على الدوم التري تقردم التكنولوجيرا والمعرفرة والمسراعدة والمسراندة الفنيرة النوويرة  -2

 ي وخصوصا روسيا والصين.للبرنامم النووي اريران
المزاوجة بين الخيار الدبلوماسي واحتماالت استخدام القوة العسكرية ضد إيرران إذ وعلرى الررغم مرن  -3

أنم كانت هنالة العديد من الدواف  التي تدف  اردارة اسمريكية نحو تفعي  الخيار الدبلوماسي علرى 
 اسق  لفترة محدودة.     
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حدة في المفط على إيران ريقاف العم  ببرنامجهرا النرووي إذ صررح نائرب ولقد استمرت الواليات المت
حوم استراتيجية بالد  حوم  2113أفري   28وزير الخارجية اسمريكية أمام مجلس الشيوخ اسمريكي في 

أو اتجرررررا  المنطقرررررة إذ سرررررج  حقررررروق ارنسررررران وبرنرررررامم اسسرررررلحة النوويرررررة وبرنرررررامم اسسرررررلحة الكيماويرررررة 
ودعرررم اررهررراب والتررردخ  فررري السياسررريات ارقليميرررة، وأننرررا سررروف نتخرررذ ارجرررراءات المررررورية والبيولوجيرررة 

 .1لحماية مصالح أمريكا
وقررد صرردر تقريررر عررن الكررونفرل اسمريكرري اتهررم فيررم إيررران  العمرر  علررى شررراء أسررلحة نوويررة مررن دوم 

علرى حمر  هرذ  الررؤول االتحاد السوفيتي سا قا فمال عن حصولها على صواري  ذات قدرة  عيدة قادرة 
النووية فلنها ستعزز مركزها القيادي إلى حد كبير في المنطقة ولقد كانت االستراتيجية اسمريكية متصلبة 
اتجررا  الموقررف مررن البرنررامم النررووي اريرانرري، إذ كانررت تعمرر  علررى رفررض أي مجهررود لقيررام إيررران نوويررة 

يتبعهرا اسوروبيرون فري تشررين الثراني مرن  وبذلة رفمرت وشرككت  احتمراالت نجراح صريفة الترهيرب التري
إذ أكدت اردارة اسمريكية أن هذ  الصيفة المتبعة التي ترنجح أكثرر مرن سرا قتها فهرذ  اردارة  2113عام 

لم تهتم بتقديم أي إغراءات ريران مثر  ضرمان حرق إيرران فري الحصروم علرى التكنولوجيرا النوويرة السرلمية 
 .2سوف تحص  على عالقات اقتصادية ودبلوماسية كاملة م  الفربأو تقديم الوعود ريران  أنها 

وكانرت االسرتراتيجية اسمريكيرة تجرا  البرنررامم النرووي اريرانري تهردف لنقرر  الملرف النرووي اريرانري إلررى 
مجلس اسمن إال أنها فشلت في هذ  المساعي، غير أنها لم تتوقف عن هذا القرار االستراتيجي فصرعدت 

السياسي اتجا  إيران سواء كان رسميا أو غير رسرمي إذ صررح الررئيس اسمريكري جرورش  من حدة خطابها
برررول االبرررن لشررربكة أن بررري سررري ارخباريرررة اسمريكيرررة أن إدارترررم تمررر  نصرررب أعينهرررا خيرررارات كافرررة فررري 
 التعا ي م  الملف النووي اريراني، وأنها مستعدة للجوء إلى القوة فري حالرة فشر  الطررق الدبلوماسرية فري

 .3التعام  معها
وفي إ ار تنفيذ الواليرات المتحردة اسمريكيرة السرتراتيجيتها المتشرددة اتجرا  برنرامم إيرران النرووي، زادت 

جررروان  28اردارة اسمريكيرررة مرررن إصررردار العقوبرررات علرررى إيرررران، كررراسمر ارجرائررري الرررذي ترررم إصررردار  فررري 
صوم على تكنولوجيا أمريكية مطرورة والذي ينص على من  إيران من الح 133882الحام  لرقم  2115

ومرررن برررين مرررا يهررردف إليرررم هرررذا ارجرررراء هرررو معاقبرررة الشرررركات والبلررردان اسجنبيرررة التررري تسررراعد إيرررران علرررى 
الحصوم على تجهيزات ومعدات لبرامم أسلحة الردمار الشرام . وقرد اسرتمرت الواليرات المتحردة اسمريكيرة 

تررا   ريررران واسررتمرت  المررفط علررى مجلررس اسمررن لتشررديد  موقفهررا المتشرردد والرررافض للبرنررامم النررووي ال
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العقوبات على إيران ومن أبرز العقوبات التي أصدرها مجلس اسمن علرى إيرران بردعم و لرب أمريكري 
 : 1هي

حظررر نقرر  أيررة مررواد نوويررة أو صرراروخية أو ثنائيررة االسررتخدام إلررى إيررران  اسررتثناء تلررة الترري يمكررن  -1
 الخفيف.استخدامها في مفاعالت الماء 

 من  إيران من تصدير أسلحة أو تكنولوجيا قابلة لالستخدام في برامم أسلحة الدمار الشام . -2
منرر  إيررران مررن االسررتثمار فرري الخررارش فرري مجررام التنقيررب عررن اليورانيرروم أو فرري أي حقرر  مررن حقرروم  -3

 التكنولوجيا النووية.
صررواري  البالسررتية القررادرة علررى الطلررب مررن إيررران تعليررق تخصرريب اليورانيرروم واالمتنرراع عررن تطرروير ال -3

 حم  رؤول نووية.
 الطلب من البلدان عدم السماح بدخوم أكثر من أربعين إيرانيا على أراضيها. -5
 فر  حظر على شراء النفط والفاز الطبيعي اريراني. -6

جاءت لتأكيرد  2111وفيما يخص القرارات التي اتخذها مجلس اسمن الدولي على إيران في يونيو 
وقرررام  2116التررري فرضرررها المجلرررس علرررى إيرررران مرررن قبررر  والرررت يررراقرت فررري ديسرررمبر عرررام  العقوبرررات

وتم توجيم المجتم  المدني  مؤسساتم ضد إيران والهدف من ذلة أن  2112بتفليظها في مارل عام 
أي عقوبة مرتبطة  المجتم  المدني والتري تفرضرها مؤسسراتم علرى أيرة دولرة بترأثيرات محرددة وموجهرة 

ذ  العقوبرررات إحرررداثها لررردف  الدولرررة التررري تخمررر  للعقوبرررات إلرررى تفييرررر سياسرررتها التررري تسرررتهدف فررري هررر
عوقبت من أجلها، فري االتجرا  الرذي تريرد  مؤسسرات المجتمر  المردني والردوم المسريطرة علرى صرناعة 
القرار فيها، وقد نصت القرارات التي فرضها مجلس اسمن الدولي على دعوة دوم االعماء في اسمم 

، والمنظمرررات الدوليرررة علرررى االمتنررراع عرررن تررروفير التمويررر  ريرررران  اسرررتثناء اسنشرررطة التنمويرررة المتحررردة
االنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية في إيران وقد تم تشرديد تلرة العقوبرات مررة أخررت فري مرارل 

ات وقد نرص القررار الجديرد علرى منر  إيرران مرن االسرتثمار فري الخرارش فري  عرض النشرا ات ذ 2118
العالقررة  البرنرررامم النرررووي مثرر  منررراجم اليورانيررروم كمرررا يترريح القررررار تفتررريش السررفن اريرانيرررة فررري عرررر  

علرى كر  دوم العرالم بير   2111البحر، كما يحظر قرار مجلس اسمن الدولي الصادر في يونيو عام 
مرن العقوبرات ثمانية أنواع من اسسلحة الثقيلرة خصوصرا الرد ا ات ريرران، كمرا تمرمن قررار مجلرس اس

علررى إيررران مالحررق تتمررمن لرروائح  أشررخا، وكيانررات ومصررارف إيرانيررة تخمرر  لعقوبررات إضررافة إلررى 
 .2اسشخا،، والجهات التي سبق إخماعها للعقوبات في القرارات السا قة
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لم تكترف الواليرات المتحردة اسمريكيرة مرن العقوبرات التري صردرت مرن  ررف مجلرس اسمرن الردولي بر  
د اسوروبي  فر  عقوبات إضافية في سياق تشديد العقوبات الدولية على إيران، حيى وق  قامت واالتحا

وقررر  الررررئيس اسمريكررري  ررراراك أوبامرررا علرررى العقوبرررات اسمريكيرررة والتررري تعتبرررر اسكثرررر قسررروة علرررى إيرررران 
 :1وتستهدف هذ  العقوبات

 ية الدولية.الحد من قدرة إيران على تموي  برنامجها النووي وزيادة عزلتها االقتصاد -
من  إيران من استيراد منتجرات الرنفط المكرررة مثر  وقرود السريارات والطرائرات، والحرد مرن وصرولها إلرى  -

 النظام المصرفي العالمي.
وفرري هررذا الصرردد صرررح أوبامررا خررالم المراسرريم فرري البيررت اسبرريض قبرر  التوقيرر  علررى العقوبررات قررائال:  

الحكومرررة اريرانيررة علرررى تمويرر  ومواصرررلة برامجهرررا  عبررر هرررذ  العقوبررات وغيرهرررا نحررن نمرررر فررري الصررميم
النووية وأضاف أننا نظهر للحكومة اريرانية أن سعمالها تداعيات، وأنها إذ واصلت أنشطتها النووية فلن 

 .2المفو ات ستتصاعد وكذلة عزلتها
 هل تقدم الواليات المتحدة األمريكية على قصف المنشآت النووية اإليرانية؟            -ج

إن موضوع التسلح اريراني وخصوصا الحصوم على التقنية التري قرد تمكنهرا مرن صرن  أسرلحة نوويرة 
تعتبررر خررط أحمررر لرردت واشررنطن تسررعى لمنرر  إيررران مررن امتالكهررا، إذ تعتبررر الواليررات المتحرردة اسمريكيررة 

لطاقرة فمرال امتالك أسلحة نووية تهديد استراتيجي مباشر لمصالحها في منطقة الخليم الفنيرة  مصرادر ا
عرن التهديررد المباشررر سمرن إسرررائي ، كمررا أن امررتالك إيرران سسررلحة نوويررة يثيرر مخرراوف الواليررات المتحرردة 
اسمريكية من احتمام وصوم هذا النوع من اسسلحة لمنظمات إرهابية في حالة تفاقم الصراع بين  هرران 

 .3الك السالح النووي وواشنطن في المستقب ، كما قد يدف  دوال أخرت في المنطقة المت
وفي موضوع السالح النووي والجهود المبذولة من  رف الحكومة اريرانية مرن أجر  أن تقروم  رامتالك 
اسسررلحة النوويررة، إذ أن إيررران تسررعى لكرري تكررون قرروة عالميررة إقليميررة عظمررى،  امتالكهررا السررالح النررووي، 

كبيرر إلرى جانرب موقعهرا الجفرافري المميرز والصواري   عيدة المدت، كما أنهرا تتربر  علرى مخرزون نفطري، 
وسررط العررالم ارسررالمي، فأمريكررا ومحاولررة تحقيررق حلمهررا اسكبررر للسرريطرة علررى منطقررة الشرررق اسوسررط قررد 
تتعار  م  إيران كون ك  واحد لم أجندتم وأهدافم االستراتيجية وقد يؤوم إلى نزاع بينهما ولكن واشنطن 

 :4بح  موحات إيران لعدة أسباب منهاترت الخيار العسكري الح  اسمث  لك
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  الخشية من تكرار التجربة العراقية وما نجم عنهرا مرن فوضرى لرم تسرتط  الواليرات المتحردة اسمريكيرة
السررريطرة عليهرررا حرررد اون خاصرررة فررري امرررتالك إيرررران للقررردرات العسررركرية وارمكانرررات الجيواسرررتراتيجية 

 والنفوذ الحيوي في منطقتي الخليم وآسيا الوسطى.
 .اتساع رقعة وعدد المنشتت النووية اريرانية العلنية منها والسرية 
  االسررتخدام الخيررار العسرركري ضررد إيررران لررن يجبررر  هررران علررى االذعرران لمطالررب الواليررات المتحرردة

اسمريكيرررة  قررردر مرررا سررريزيد مرررن تشررردد النظرررام واتخررراذ ردود اسفعرررام الحماسرررية التررري تمرررر  الواليرررات 
 المتحدة اسمريكية.

   مخرراوف واشررنطن حرروم قمررية العررراق ومررا تكبدتررم الواليررات المتحرردة مررن عررار ال زام يالحقهررا فرري
تجربتها الفاشلة  العراق وخصوصا أنها في هذ  النقطة ساعدت إيران في القماء على أعدائها على 

 المستوت االقليمي.
 .عدم رغبة الحلفاء اسوروبيون من ضرب إيران عسكريا 

 العربي: إيران واألمن القومي .1
يرت  عض الكتاب أن هناك جملة من المخا ر التي تهدد اسمن القومي العربي و التي تتمثر  فري 
المخررا ر الداخليررة و أخرررت علررى المسررتوت االقليمرري، ويبرررز الخطررر اسكبررر الخررارجي ممررثال  التهديررد 

ح الخطر قريبرا علرى وعودة الخميني من منفا  أصب 1121اريراني، فمنذ انتصار الثورة اريرانية عام 
العرب، إذ قام الخميني:  على العرب أن يعتادوا على الحكم الفارسي  بر  إن  عمرهم جرنح إلرى أكثرر 
من ذلة وعد إيران مساوية رسرائي  في تهديدها لألمن القومي العربي فلسرائي  دولة محتلة لألراضري 

هررواز وفرري الخلرريم العربرري، وكررذلة العربيررة وكررذلة إيررران فرري سرريطرتها علررى اسراضرري العربيررة فرري اس
يظهررر التهديررد اريرانرري مررن خررالم المشررهد العراقرري منررذ سررقو  نظررام الرررئيس صرردام حسررين والترردخالت 
المباشرة في شؤون العراقية الداخلية و يظهر حاليا من خالم المشهد السوري، الرذي يررت فيرم  عمرهم 

مررن خررالم حررزب اللررم فرري لبنرران و حركررة أن إيررران هرري مررن تسرراند النظررام السرروري مباشرررة، و كررذلة 
حمال في فلسطين، و  التالي ال أحد ينكر أنم و منرذ سرقو  الشرا  دهرر جليرا اس مراع الجيوسياسرية 

 . 1ريران في منطقة الشرق اسوسط
 ثانيا: إيران والسياسة الخارجية قبل الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 ووي عهد أوباما:موقف اإلدارة األمريكية من البرنامج الن  -1
أعلررن المتحرردث  اسررم البيررت اسبرريض، ايريررة شررولتس، اليرروم الجمعررة، أن الرررئيس اسمريكرري  رراراك 

سرررنوات، الررذي ترررم اعتمررراد  مرررن قبررر   11أوبامررا سررريوق  علرررى قرررانون تمديرررد العقوبررات ضرررد إيرررران لمررردة 
توقر  أن الررئيس مجلس النواب والشيوخ في الكونفرل اسمريكي وقام شولتس خالم إيجاز صحفي:  أ
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وأضرراف .سرريوق  هررذا القررانون ، مشرريرا إلررى أن تطبيرر  هررذا القررانون عمليررا ال يمثرر   المرررورة التزامررا قانونيررا
وصررحت وزارة الخارجيرة ."ممث  البيت اسبيض:  لكننا ال نرت أن هذا القانون يعرق  خطة العمر  الشراملة

 .االتفاقات  شأن البرنامم النووي الخارجية اريرانية في وقت سابق، أن تمديد العقوبات يتعار  م  
لتقييررد االسررتثمارات فرري قطرراع الطاقررة اريرانرري وردع مسررعاها  ،1116وأقررر القررانون للمرررة اسولررى فرري 

ديسرمبر/  31من المفتر  أن تنتهي فترة العم   قانون عقوبات إيران في  وكان  المتالك أسلحة نووية.
دة فرررر  العقوبرررات سرررتكون أسررره  إذا انتهكرررت إيرررران وقرررام أعمررراء فررري الكرررونفرل إن إعرررا كرررانون اسوم،

 عد سرنوات مرن الخرالف برين الردوم الفربيرة التري اتهمرت إيرران  2115االتفاق، وأبرم االتفاق النووي عام 
 السعي لتطوير أسلحة نووية و هران التي قالت إن برنامجها النووي ال يهدف إال لتوليد الطاقة. وألحقت 

 16الجمهورية ارسالمية الكثير مرن المررر  االقتصراد اريرانري، وشرهد يروم  العقوبات التي فرضت على
، رفرر  معظررم العقوبررات المفروضررة علررى إيررران  عررد أن قرردمت الوكالررة الدوليررة 2116كررانون الثرراني/ ينرراير 

 للطاقة الذرية تقريرها، وأكدت فيم استعداد سلطات  هران، لتنفيذ البرنامم الذي اتفق عليم  عد مفاوضات
 ويلة، لتقليص القدرات النووية اريرانية  شك  ملمول. وفي وقت الحق أكد االتحاد اسوروبري والواليرات 

متحردثا فري  .المتحدة اسمريكية، رف   عض العقوبات المالية واالقتصادية المرتبطة ببرنامم  هران النووي 
بوقررف العمرر   قررانون العقوبررات، ” زمملترر“جلسررة مفتوحررة للبرلمرران اريرانرري اسحررد، قررام روحرراني إن أوبامررا 

االتفاق النووي بين إيرران والقروت السرت الكبررت رفر  عرددا مرن العقوبرات الدوليرة عرن  هرران مقابر  فرر  
قيررود علررى برنامجهررا النررووي. مرر  ذلررة، ال تررزام الواليررات المتحرردة محتفظررة  مجموعررة منفصررلة خاصررة بهررا 

قرررانون  ديسرررمبر إذا لرررم يّوقررر  أوبامرررا علرررى مشرررروع 31 مرررن العقوبرررات، التررري سرررتنتهي فتررررة العمررر  بهرررا فررري
وقرام: .مرن إيرران فري حرام قامرت الواليرات المتحردة بتمديرد العقوبرات” رد سرري ”تمديدها، وتوعد روحراني برر

نحرررن ملتزمررررون بتطبيررررق مقبرررروم لالتفاقيرررة ولكررررن ردا علررررى عرررردم الترررزام أو انتهرررراك أو تررررردد فرررري تطبيقررررم، “
 .1سنتصرف  سرعة

 هاب وموقف أوباما منها:إيران واإلر  -1
أكد مس وم أمريكي سابق على ح  إدارة الررئيس السرابق  راراك أوبامرا لوحردات كانرت تحقرق فري ترور  

 إيران في تموي 
ونشر موق   ذا واشنطن فري بيكون  اسمريكي تقريرًا على لسان المس وم،  أن إدارة أوباما  ." اررهاب

ي درررف، وحلررت الوحرردات خوفررا مررن نتررائم قررد تسرربب صرردعًا فرري كانررت تريررد إبرررام االتفرراق النررووي تحررت أ
ونقرر  الموقر  عررن ديفيرد أشررر، الرذي عمرر  سرا قًا مستشررارًا للمبعروث الرئاسرري الخررا،  .العالقرات مرر  إيرران

أن إدارة أوباما كانت حريصة على إبرام االتفاق  للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الجنرام جون ألن،
رف ومهمررا كلرف ذلرة، وخوفرًا مررن نترائم قرد تسربب صرردعا فري العالقرات مر  إيررران أو النرووي تحرت أي در
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تزيررد الترروتر، اختررارت اردارة حرر  وحرردات تحقيررق فرري عرردد مررن وكرراالت إنفرراذ القررانون اسمريكيررة كانررت 
وقرام الموقر ، إن هرذا القررار جراء متسرقًا مر  .تحقق في شبكات تموي   إرهاب  كما في سوريا وفنزويال

اتبعتهررا إدارة أوبامررا مررن التسرراه  مرر  إيررران، حيررى أبرمررت صررفقات تبررادم أسرررت مرر   هررران،  سياسررة
أفرجرررت فيهرررا عرررن إيررررانيين كرررانوا متهمرررين بتهديرررد اسمرررن القرررومي اسمريكررري، كمرررا غمرررت النظرررر عرررن 
الحررررديى أو الرررررد علررررى هجمررررة إلكترونيررررة تعرضررررت لهررررا الخارجيررررة علررررى يررررد إيررررران فرررري أيلوم/سرررربتمبر 

21151. 
 قات السرية بين الواليات المتحدة األمريكية وإيران عهد أوباما:العال -2

لكر  مررن الررئيس اريرانرري ”  رراراك أوبامرا“ْكشرف النقراب عررن رسرائ  سررية أرسررلها الررئيس اسمريكري 
حيرى كشرفت وسرائ  إعرالم أمريكيرة أن، عرن تبرادم .”علري خرامن ي“والمرشرد اريرانري ” حسن روحاني“

المقررررب مرررن ” واشرررنطن فرررري بيكرررون “موقررر  “وذكرررر .اسمريكررري وبرررين إيرررران رسرررائ  سرررّرية برررين الررررئيس
 عررى رسررالتين خا ررب ” أوبامررا“المحررافظين الجرردد فرري الواليررات المتحرردة، نقرراًل عررن مصررادر مطلعررة إن 

مررن خاللهمررا كررال مررن الرررئيس اريرانرري حسررن روحرراني والمرشررد اريرانرري علرري خررامن ي، وأن الرسررالتين 
وأضراف الموقر  أن أوبامرا خا رب خرامن ي وروحراني، ودعاهمرا إلرى .ر الماضريأرسلتا أواخر شهر آذا

” أوبامرا“كمرا ذكرر ”.التعاون المشترك من أج  ح  القمايا واسزمات المتعقلة  منطقة الشرق اسوسرط“
في رسالتم لخامن ي إلى أنم يريد انتهاز الفرصة المتبقية قبر  انتهراء واليترم، للعمر  المشرترك مر  إيرران 

لم يبق لموعد انتهاء واليتري فري الرئاسرة اسمريكيرة “، أهم القمايا المثارة في المنطقة، قائال:  خصو 
وقتررررا  ررررويال، وأريررررد أن نتعرررراون  صررررورة مشررررتركة لحرررر  أهررررم اسزمررررات ارقليميررررة فرررري سرررروريا والعررررراق 

جد مشكلة فري وأبدا الرئيس اسمريكي استعداد  للمشاركة في أي مؤتمر يعقد لهذا الشأن وال يو ”.واليمن
وأكرررد .اجتماعرررم مررر  الررررئيس اريرانررري فررري حرررام كررران الررررد إيجرررابي مرررن قبررر  إيرررران، حسرررب ذات الموقررر 

أن القادة الكبار للبلدين فري  هرران وواشرنطن وافقروا علرى إجرراء هرذا اللقراء برين “واشنطن فري بيكون “
فيمررا أفررراد الموقررر  أن .دبلوماسررريةالرئيسررين، وأن القرررادة اريرررانيين قرررد أعلنرروا أن اسبرررواب مفتوحرررة أمررام ال

، ووزيرررر الخزانرررة ”ولررري اللرررم سررريف“اللقررراءات اسخيررررة التررري تمرررت برررين رئررريس البنرررة المركرررزي اريرانررري، 
، ونظيررر  اسمريكرري، ”محمررد جررواد دريررف” ، وأيمررًا وزيررر الخارجيررة اريرانرري”جيكرروب لررو“اسمريكرري، 

الرئيسررررررين اسمريكرررررري واريرانرررررري ، فرررررري نيويررررررورك، هرررررري جررررررزء مررررررن التحمرررررريرات للقرررررراء ”جررررررون كيررررررري “
وأوضح الموق  أن الخالفات بين أجنحة النظام اريراني تظهر أن القرادة الكبرار فري إيرران لرم .المحتم 

ولرم يردحض المتحردث  اسرم وزارة الخارجيرة اسمريكيرة، .يقرروا موعرد إجرراء اللقراء برين أوبامرا وروحراني
يشار أن .على الموضوع  القوم: إنم ال يريد التعليق، واكتفى ”واشنطن فري بيكون “جون كربي، تقرير 
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البريطانيرة أن الرررئيس اسمريكري ينرروي زيرارة  هررران ” الصررنداي ترايمز“، كشررفت صرحيفة 2115فري تمروز 
 .1ووض   صمة تاريخية عبر إعادة العالقات الدبلوماسية م  إيران 2116في عام 

 ضد إيران ثالثا: تداعيات السياسة الخارجية االمريكية لترامب
 السمات الرئيسية لسياسة ترامب الخارجية. -1

على الرغم من أن تصريحات المرشحين لالنتخا ات الرئاسية اسمريكية ال تأخذ على محم  الجد، في 
أغلررررب اسحيرررران، فهرررري لالسررررتهالك الررررداخلي،  سرررربب شرررردة التنررررافس االنتخررررابي، إال أن النظررررر لممررررامين 

ب، من واق  الخطا ات مصدر التحلي ، فلن هناك مجموعة من عوام  السياسة الخارجية عند دونالد ترام
التفيررر عررن سياسررة إدارة أوبامررا ومجموعررة مررن عوامرر  الثبررات، يمكررن مررن خررالم استعراضررها، فهررم  بيعررة 
 التحوالت المحتملة فري السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة، حرام وصروم ترامرب للسرلطة،  عرد انتخا رات نروفمبر

21162: 
مررة أو النزعررة اسساسررية الترري يعمرر  مررن خاللهررا ترامررب تعتمررد علررى عقليررة قوميررة  خررالف السررمة العا -

العقليررة العالميررة الترري يسررتند إليهررا أوبامررا فترامررب يمجررد الدولررة القوميررة ويعتبرهررا أسررال التحرررك فرري 
 سياستم وأن المصالح القومية فوق ك  اعتبار. 

أكرردت علرى ضرررورة  2115فاسرتراتيجية أوبامررا فري التعامر  مر  أوروبررا يشرهد تحرروال عرن إدارة أوبامررا، -
العم  م  الحلفاء في أوروبا ودعمهم ب  أشارت إلى مساعدتهم فيما يتعلق  التوس  الروسي وترأمين 
احتياجرراتهم مررن الفرراز واالحتياجررات النفطيررة برردال مررن االعتمرراد علررى روسرريا وذلررة بترروفير تكنولوجيررا 

التعرراون  تبنررى ترامررب لهجررة حررادة  صرردد أوروبررا وبصررددفرري المقابرر  ي  Shell oïlالفرراز الصررخري 
معهررم وبصرردد ارنفرراق  العسرركري سعمرراء النرراتو، وبررالرغم مررن أن إثررارة هررذا اسمررر لرريس جديرردا فرري 
أروقرررة صرررن  السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة، إال أن مرررا ذهرررب إليرررم ترامرررب يتجررراوز التعامررر  السرررابق، 

  .نفاق مؤخرا يقارب الحد الذي تطلبم الواليات المتحدة الرغم من أن هناك تعديالت في معدم ار
روسيا في إدارة أوباما لم تقاب  بهذا الترحيب والرغبة فري التعراون  شرك  واسر  بر  وصر  إلري فرر   -

العقوبات والتعام  معها  شك  عدائي على خلفية أزمة أوكرانيا، ولم يتم  التنسيق معها إال في حدود 
 المرورة التي تحتم عليم التنسيق والسيما في الشأن السوري.

الشرررق اسوسررط أكثررر مرريال رسرررائي  ودوم الخلرريم علررى عكررس التوجررم نحررو توجررم ترامررب نحررو      -
إيران كما كران الوضر  مرن إدارة أوبامرا .كمرا أن التعامر  مر  الحلفراء مرن اسنظمرة فري المنطقرة ربمرا  
يكررون أبرررز فرري سياسررة ترامررب،  حيررى يختلررف فيررم عررن تررأخر أوبامررا فرري تعاونررم مرر  تلررة اسنظمررة 

م الخصررو، وعرردم إدهررار عررداء مباشررر لثررورات الربيرر  العربرري كمررا هررو كالنظررام المصررري علررى وجرر

                                                           
1 sy.net-http://www.rasd 21/18/2112. تاري  القراءة 
 2-6بو كريم. أبرز مالمح السياسة الخارجية اسمريكية تجا  منطقة الشرق اسوسط  عد فوز ترامب. مركز رؤية للدراسات واس حاث، غزة. ، منصور أ 2

http://www.rasd-sy.net/


 211صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

الحام م  ترامب .كما أن الموقف من القمية الفلسطينية في عهد أوبامرا، المعلرن منهرا فقرط، يعتبرر 
 مفايرا للموقف المعادي الذي أعلنم ترامب صراحة ورفمم للتسوية الفلسطينية ارسرائيلية. 

لدولة أكثر حد  وعنفا ورغبة في القمراء السرري   خرالف موقرف أوبامرا توجهات ترامب ضد تنظيم ا  -
الررذي لررم يتخررذ خطرروة عسرركرية ضررد التنظرريم، وإن كانررت سياسررة أوبامررا قررد حققررت أهرردافها فيمررا يتعلررق 

  حماية المصالح اسمريكية في المنطقة.
مررر  ارسرررالم ارسرررالم السياسررري حترررى كمفهررروم شرررهد تفيررررا فررري خطررراب ترامرررب. فأوبامرررا كررران يتعامررر   -

السياسي بتعريف مستق  عن اررهاب علرى خرالف ترامرب الرذي غالبرا مرا يجعلهرم متررادفين، فأوبامرا 
لررم يعررادي كرر  تيررارات ارسررالم السياسرري ويتعامرر  معهررا علررى أنهررا تنظيمررات إرهابيررة أمررا ترامررب فهررو 

   يدين ارسالم السياسي ويتهم أوباما أنم ساند وصوم ارخوان المسلمين للحكم. 
يشرررهد الملرررف السررروري عررردة اختالفرررات برررين توجهرررات ترامرررب، وسياسرررات أوبامرررا، أولهرررا فكررررة التررردخ   -

العسرركري الترري لررم يقررم بهررا أوبامررا ولكنررم أعلررن عنهررا فرري وقررت مررن اسوقررات، وهررو مررا يخررالف موقررف 
ترامررب الررذي يرفمررها تمامررا  ويررري أنررم يجررب تررركهم  يحرراربون  عمررهم الرربعض  دون تحمرر  أعبرراء 

عسكري، وثانيها، الموقف من  شار اسسد، فترامب دهر أكثرً وضوحا  قبوم اسسد وتفمريلم  تدخ 
على مشهد الفوضى الذي يخلفم و الما أن اسسد يحارب تنظيم الدولة فهو ال  يري ضررورة رحيلرم، 
وثالثهررا الموقررف مررن الترردخ  الروسرري فرري سرروريا فهنرراك معارضررة، علررى اسقرر  علنيررة، مررن قبرر  إدارة 

امررا، لكررن ترامررب يبرردو وكأنررم مرحررب بهررذا الترردخ  فرري درر  أنررم يحررارب تنظرريم الدولررة ويخرردم أهررم أوب
   أهدافم في سياستم نحو الشرق اسوسط.

 أبرز مالمح السياسة الخارجية في عهد ترامب -1
يتبنرررى الررررئيس اسمريكررري الجديرررد دونالرررد ترامرررب مجموعرررة مرررن المواقرررف المختلفرررة، التررري تبررردو أنهرررا 

سلفم الرئيس  ارك أوباما، حوم كثير من القمايا الدولية وارقليمية، فهو من أتباع مبدأ متعارضة م  
العزم واالنكفاء الداخلي بهردف اعطراء اسولويرة لالقتصراد علرى القمرايا الدوليرة اسخررت، فهرو ال يريرد 

رتبطررة أن تلعررب أمريكررا دور شررر ي العررالم، عبررر الترردخ  فرري اسزمررات والصررراعات، إال الترري كانررت م
بتحقيق مصالح أمريكا  الدرجة اسولرى وعنردها يكرون التردخ  مبررر مرن أجر  تحقيرق مصرالح الواليرات 
المتحرردة المختلفررة.  ومررن خررالم خطا اتررم اسساسررية، والترري تررم االعتمرراد عليهررا فرري هررذا التحليرر  يمكررن 

لرئاسرري دونالررد الوقرروف علررى عرردد مررن المبررادئ أو المنطلقررات اسساسررية للسياسررة الخارجيررة للمرشررح ا
 :1ترامب

يتبنى ترامب في سياستم الخارجية مبدأ  أمريكا أوال  كالهدف العام مرن سياسرتم الخارجيرة  معنرى أنرم  -1
ال يجررب علررى أمريكررا أن تررؤمن مصررالح غيرهررا أو تمررعها فرري اعتبارهررا  القرردر الحررالي، مرر  ضرررورة 
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اف  اسساسي سي تحرك على مستوي االلتزام  المصالح اسمريكية والتعام  معها على أسال أنها الد
 السياسة الخارجية. فأمريكا ليس عليها أن تتحم  عبء حماية أو دفاع عن دوم أخرت دون مقاب .

يعررد ترامررب مررن أصررحاب مبرردأ العزلررة فرري السياسررة الخارجيررة حيررى يرررت أن الواليررات المتحرردة لرريس  -2
ويتجنرب فري سياسرتم الحرديى عرن عليها أن تتدخ  في تنظيم شؤون العالم مرن حولهرا وحر  مشراكلم 

العالمية، لذا يفلب على خطا م الروح القومية ب  ويعظم من أهمية الدولة القومية كما أشار صرراحة 
 في خطا م عن سياستم الخارجية.

للتردخ  فري الشرأن الرداخلي للردوم. فطالمرا  ال يؤمن ترامب  فكررة التردخ  ارنسراني كأسرال أو دافر   -3
اسمريكيررة فررال داعرري لتررور  القرروات اسمريكيررة والسياسررة اسمريكيررة فرري هررذا  اسمررر لررم يمررس المصررالح

يجرب عليهرا التردخ  العسركري اسحرادي  الشرأن. لكرن عنردما يتعلرق اسمرر  مصرالح الواليرات المتحردة
 الذي ال تعتمد فيها على أ راف أخري.

اسمريكيرة تقتصرر علررى  يقرف ترامرب ضرد الهجررة فهررو أكثرر توجهرا للتأكيرد علرى أن الواليررات المتحردة -3
موا نيها، فهو يسعى إلى تقليص معدم الهجرة إليهرا، بر  يصر  أحيانرا إلرى اتخراذ قررارات منر  ف رات 

 معينة من الدخوم إلى الواليات المتحدة اسمريكية
مما يعني أن ترامب سوف يتبني استراتيجية جديدة تركز على مصلحة أمريكرا أوال، عبرر تبنري سياسرة 

على تحقيق مصالح الواليات المتحدة اسمريكية  عيدا عن العوا ف والقمايا ارنسانية، فهو خارجية تقوم 
يتجنب الحديى عن العالمية لذا يفلب على خطا م الروح القومية ب  ويعظم من أهمية الدولة القومية كما 

 أشار صراحة في خطا م عن سياستم الخارجية. 
 اإليراني:موقف دونالد ترامب من الصراع السعودي  -2

تكتسب االنتخا ات الرئاسرية اسمريكيرة، التري تجرري كر  أربعرة أعروام، أهميرة كبيررة، نظررا سن الواليرات 
المتحرردة ال تررزام تقررف علررى رأل هرررم النظررام الرردولي، وتتشررا ة فرري الكثيررر مررن أزماتررم وتفاعالتررم، ومنهررا 

الشرررق اسوسررط تحكمهررا العديررد مررن  منطقررة الشرررق اسوسررط. ورغررم أن السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة تجررا  
الثوابررت، والمحررددات، والمصررالح،  فررض النظررر عررن  بيعررة اردارة مررا إذا كانررت جمهوريررة أو ديمقرا يررة، 
ورغررم أن عمليررة صررن  السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة تقرروم علررى المؤسسررات، ولرريس اسفررراد، فررلن شخصررية 

اردارة ترؤثر  شرك  كبيرر فري تلرة السياسرة، سرواء مرن  الرئيس اسمريكي والفريق الرئاسي  المعاون لرم فري
حيرى الترردخ ، أو االنعررزام، أو مررن حيررى آلياتهررا مرا بررين اسررتخدام اسدوات الصررلبة، مثرر  القرروة العسرركرية، 
والعقوبرررررات والمرررررفو  السياسرررررية، وبرررررين اوليرررررات الناعمرررررة، مثررررر  المسررررراعدات،   واالحترررررواء، والحررررروار، 

 .1والدبلوماسية
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 سرررررعيد الالونررررردي  خبيرررررر العالقرررررات الدوليرررررة  مركرررررز االهررررررام للدارسرررررات السياسرررررية يررررررت الررررردكتور 
واالسررتراتيجية أن فرروز ترامررب سرريكون لررم تررأثير ايجررابي جرردا علررى الشرررق االوسررط. رغررم أن الواليررات 
المتحرردة لهررا سياسررات ثابتررة تجررا   عررض القمررايا، ولكررن الجمهرروريين سرريحاولون تهدئررة االحتقانررات فرري 

ط خاصة وأن ترامب القى  اللوم على ادارة اوباما في ادارة أزمرات خاصرة العرراق وأعررب الشرق اسوس
الالوندي عن توقعم  أن يشهد دور الواليات المتحدة في الشرق اسوسط اختالفا كبير، وعزا توقعم إلى 

 .ما تممنتم خطا ات ترامب خالم الحملة االنتخابية
اسبريض تفييررا فري المشررهد فري الشررق اسوسرط مررن فمرن المررجح أن يحردث وصروم ترامررب  للبيرت 

حيى إعادة ترتيب اسوراق والتحالفات  في المنطقة، ويمكن  أن تشهد تحوال في االنتقام مرن التحرالف 
وقد يكون لها عالقة تقرارب قويرة  م  إيران إلى العودة مرة أخرت للتنسيق م  اسنظمة العربية السا قة،

كيرررة وعلررى رأسرررهم دوم الخلررريم ومصرررر، وسرريتم بنررراء هرررذ  العالقرررات علرررى مرر  الواليرررات المتحررردة اسمري
أولوية حماية إسرائي ، وربما ينتم تحالف ثالثي  إسرائيلي أمريكي سعودي  ينسجم م  ما توارد مرؤخرا 
عن تطورات في العالقات السعودية ارسرائيلية وربما يكون رباعي  لضافة مصر، و أشار ترامب إلى 

مرر  دوم الخلرريم الترري ال تملررة سرروت المررام، وفررق قولررم ثررم أوضررح أنررم ال يجررب علررى أهميررة التعرراون 
الواليررات المتحرردة اسمريكيررة أن ترردرب أي أفررراد معارضررين أو ثرروار دون معرفررة مررا الررذي سرريفعلم هررؤالء 
فيما  عد دون ضمانات لتحركاتهم القادمة، لذا ال يحبذ ترامب أي تفييرات جذرية في المنطقة، ويردعو 

م االستقرار و احكام السيطرة على المنطقة، مؤكدا أن  قراء رجرام أقويراء حترى وإن كرانوا مسرتبدين لدع
أفم  من الفوضى التي صنعتها الواليات المتحدة اسمريكية في المنطقة، اسمر الذي يعني أن ثنائية 

الخلررريم،  الصرررراع برررين السرررعودية و دوم الخلررريم ضرررد إيرررران، يمكرررن أن تميررر  لصرررالح السرررعودية ودوم
 سبب ما أعلنم عنم، نحرو التزامرم نحرو دوم مجلرس التعراون الخليجي،علرى حسراب إيرران، فري مخالفرة 
لتوجرم أوبامررا فرري أثنرراء فتررة حكمررم والسرريما اسخيرررة هرذ  النقلررة قررد ينررتم عنهرا إعررادة توازنررات القرروي فرري 

ن  قعة، خاصة إذا تعاملرت المنطقة  شك  واضح،  ما ينعكس على الدور اريراني المتزايد في أكثر م
إدارة ترامرب مر  إيررران كأحرد روافرد دعررم اررهراب، كمرا أشررار ترامرب فري خطا ررم أكثرر مرن مرررة، أي أن 
العالقررات بررين إيررران و إدارة ترامررب ربمررا تعررود لنقطررة الصررفر، و فرري المقابرر  سرريكون علررى رأل قائمررة 

ية لرن تخررش إسررائي  مرن أي محاولرة تنسريق الحلفاء في المنطقة إسرائي  سن الواليات المتحدة اسمريك
فررري الشررررق اسوسرررط حسرررب توجرررم ترامرررب، فلسرررتراتيجية ترامرررب هررري مرررزيم مرررن التركيرررز علرررى الرررداخ  

 .1اسمريكي والتعاون م  الحلفاء ولكن  مقاب 
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 :والبرنامج النووي موقف دونالد ترامب من إيران  -1
يرت اسبريض  عرد فروز  فري االنتخا رات الرئاسرية م  وصروم المليراردير الجمهروري دونالرد ترامرب إلرى الب

اسمريكيررة،  ررات االتفرراق النررووي اريرانرري فرري خطررر، حيررى قررام ترامررب  ررارعالن و التصررريح مرررارا خررالم 
 2115حملترم االنتخابيررة  أنررم سرريقوم  عمرر   تعررديالت جذريررة  علرى االتفرراق النررووي اريرانرري الررذي تررم فرري 

ة، حيرررى أن اعتراضررم يرررأتي مررن النتررائم التررري حققتهررا إدارة الررررئيس  عررد سررنوات مرررن المفاوضررات المسررتمر 
المنتهررري صرررالحيتم أوبامرررا فررري هرررذا الملرررف و التررري يررررت ترامرررب أنهرررا مهينرررة للرررو.م.أ وتصرررفها فررري موقرررف 
ضررعيف أمررام أحررد أكبررر أعرردائها  بقررا لمررا نشرررتم صررحيفة ووم سررتريت جورنررام اسمريكيررة، وقررام مستشررار 

سي إن إن، أن ترامب يعتزم مراجعة االتفاقية  شك  كام  ثم إرسالها للكرونفرل ترامب وليد فارل لشبكة 
اسمريكي للتصويت عليها و من ثم مطالبة اريرانيين  عم   عض التعديالت وأنم سيكون محادثات حروم 

 تلة االتفاقية.
فترامرب بردا يعار  ترامب االتفاق النووي مر  إيرران ويقروم أنرم قرادر علرى التفراو  علرى صرفقة أفمر ، 

ترارة أنررم مسرتعد للتراجرر  علرى االتفرراق و ترارة يقترررح أن التراجر  عنررم اسرتراتيجية سرري ة، ويقروم ترامررب 
أنررم سرريوقف البرنررامم النررووي اريرانرري  ررأي وسرريلة ضرررورية كمررا و يؤيررد زيررادة العقوبررات االقتصررادية 

سررائي  كشررية عسركري سكثر مما كانت عليم من قب  االتفراق، وأعررب ترامرب عرن دعمرم الكبيرر ر
واقتصرررادي، ويؤيرررد ترامرررب التحرررالف الوثيرررق مررر  رئررريس الررروزراء ارسررررائيلي بنيرررامين نتنيررراهو، ويؤيرررد 

 :1الهجوم ارسرائيلي اسحادي على إيران ويحدد ترامب ثالث نقا  م  الملف اريراني وهي
ستقرار والسيطرة عليهرا فرليران ال بد من الوقوف أمام المحاوالت اريرانية لدف  المنطقة لحالة عدم اال -1

تمثر  الخطرر علرى المنطقرة وتهردد اسرتقرار العديرد مرن دوم المنطقرة، كرالعراق وسروريا ولبنران والرريمن 
 وليبيا والمملكة السعودية، وتدعم التنظيمات اررهابية كحزب اللم في لبنان وحمال في غزة.

كرارثي، علرى حرد وصرفم فالبرد مرن إلفراء  يجب إعادة النظر في االتفاق النووي مر  إيرران سنرم اتفراق -2
االتفاق أو إعادة النظر فيم مرة أخرت لتعديلم سنم ال يمث  المصالح اسمريكية ويمر  رأمن إسررائي  
ومصررالحها  شررك  مباشررر، وعلررى أقرر  تقرردير فالبررد مررن وضرر  محررددات  خصررو، االتفرراق تمررمن 

ان اختبرار أسرلحتها والرذي لرم يرنص وض  إيران تحت مساءلة  شك  تام ويعزز مرن عردم محاولرة إيرر 
 االتفاق على منعم.

تفكية شبكات إيران اررهابية العالمية فلذا كانت إيران تمتلة شبكة قوية فالواليات المتحدة اسمريكية  -3
 تستطي   قوتها السيطرة على إيران.

اسمريكيرة مرن  ومن جهة أخرت أكد وزير الخارجية اسمريكية أن ليس هنراك مرا يمنر  الواليرات المتحردة
مرر  إيررران  شررأن برنامجهررا النررووي، إذ مررا أراد الرررئيس  2115االنسررحاب مررن االتفرراق الررذي أبرررم فرري سررنة 
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اسمريكي ترامب ذلة. أما الخبير الدبلوماسي جاي سولومون أقر في صحيفة ووم ستريت جورنام أن 
ن حرروم الملررف النررووي هنرراك  ريقررة قررد يسررتطي  ترامررب النجرراح بهررا فرري إعررادة المفاوضررات مرر   هرررا

عن  ريق العم   شك  مكثف م  روسيا للمفط على إيران للقبوم  الشرو  اسمريكية الجديدة، وهذا 
يؤكرد  خبيرر شررؤون الشررق اسوسرط فرري معهرد واشرنطن للشرررق اسدنرى أنردرو تررابلر، إن لموقرف ترامررب 

ب ال  يرررت أ عرراد افتعررام أزمررة جديرردة مرر  تررأثير أكبررر مررن مجرررد افتعررام أزمررة مرر  إيررران، حيررى أن ترامرر
إيرران خصوصرا إذ مرا كرران يطمرح للعمر  الرررئيس الروسري فالديميرر بروتين فرري منرا ق الصرراعات فرري 

 . 1الشرق اسوسط
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 وإيران السعودية ترامب.. فوز بعد األوسط الشرق منطقة جتاه األمريكية اخلارجية السياسة

  
 

 

 

 

 

 

 

 دويك مهند

 السياسية العلوم يف دكتور أستاذ

 تونس -قرطاج جامعة
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 مقدمة
يحمرر  كرر  رئرريس جديررد للواليررات المتحرردة اسمريكيررة مجموعررة مررن المبررادئ واسهررداف، الترري يحرراوم 
تحقيقهررا خررالم فترررة رئاسررتم، وتعتبررر هررذ  اسهررداف والمبررادئ جررزء مررن اسررتراتيجية الرررئيس أو الحررزب 

تطلررب فهمررًا دقيقررًا لمختلررف مخرجررات السياسررة الخارجيررة مررن الحرراكم، لررذلة دراسررة السياسررة الخارجيررة ت
أهررداف ووسررائ  وأدوات وعوامرر  ومحررددات مررؤثرة،  شررك  مباشررر أو غيررر مباشررر فرري صررن  السياسررة 
الخارجيرة اسمريكيرة، لررذا فصرناعة قررارات السياسررة الخارجيرة يمكررن أن تردرل فري ضرروء تفاعر  صررناع 

ز قرارات السياسة الخارجية عن  قية القرارات أنها تخم  لتفاع  القرارات وبي تهم الداخلية، وإن ما يمي
فريد من نوعم، إال وهو التفاع  بين البي ة الداخليرة والخارجيرة، ومرا يحتويرم ذلرة التفاعر  مرن ضرفو  

 . مختلفة ومتعارضة
ويتطلررب تحقيررق أهررداف السياسررة الخارجيررة الترري تسررعى لتحقيررق أكبررر قرردر مررن المصررالح القوميررة، 

خدام العديد من الوسائ  واسدوات أهمها الدبلوماسية، والقوة العسكرية، واسدوات االقتصادية، كمرا الست
قررد تلجررأ إلررى أسرراليب أخرررت كالدعايررة وأعمررام التجسررس. وإن مررردت ترروفر هررذ  الوسرررائ  قررد يترريح للدولررة 

السياسرة الخارجيرة ال حرية وقردرة أكبرر علرى تنفيرذ أهرداف السياسرة الخارجيرة، والواقر  أن أهميرة أدوات 
تنبررر  فقرررط مرررن أهميتهرررا لتحقيرررق اسهرررداف ولكرررن أيمرررًا مرررن كونهرررا عررراماًل مرررؤثرًا فررري مسرررار السياسرررة 
الخارجيررة. حيررى أصبرررح القررررار السياسرري الخررارجي يتررأثر ويررؤثر  كثيررر مررن العوامرر  والمتفيرررات، حيررى 

لسياسرري الخررارجي، حيررى يتوقررف هررذا تلعررب هررذ  المتفيرررات دورًا مررؤثرًا سررلبيًا أو ايجابيررًا فرري السررلوك ا
التررأثير علررى  بيعررة هررذ  المتفيرررات مررن جهررة، وكيفيررة إدراك تأثيرهررا مررن قبرر  صرران  القرررار السياسرري 
الخارجي من جهة ثانية، وعندما نجد أنفسنا أمام حاجة الى دراسة السياسية الخارجية لدولة ما، يكون 

ارجيررة الترري تلعررب دورًا فعررااًل فرري شررك  السياسرررة أمامنررا دراسررة مجموعررة مررن المحررددات الداخليررة والخ
” دونالررد ترامررب“ومنررذ أن أعلنررت النتررائم اسوليررة عررن فرروز المرشررح الجمهرروري  الرردوم.الخارجيررة لتلررة 

 االنتخا رررات الرئاسرررية اسمريكيرررة، ثرررار الجررردم فررري داخررر  الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة وخارجهرررا حررروم 
مين خطا ررم السياسرري، اسمررر الررذي فررتح البرراب أمررام  رررح الطبيعررة الشخصررية للرررئيس ترامررب، وممررا

مجموعررررة مررررن التسرررراؤالت حرررروم مالمررررح السياسررررة الخارجيررررة اسمريكيررررة تجررررا  منطقررررة الشرررررق اسوسررررط 
وقماياها اسساسية؟ وه  هذ  السياسة سوف تكون استمرار لسياسة الرئيس الجمهوري السرابق جرورش 

هررم القرروة الخشررنة؟ وأيررن تتقررا   وتختلررف مررن سياسررة بررول اسبررن؟ أم سرروف تكررون مختلفررة عررن تبنرري ن
 سلفم  اراك أوباما؟

 أواًل: الجدل المثار حول انتخاب ترامب
أثررار انتخرراب دونالررد ترامررب مرشررح للحررزب الجمهرروري لالنتخا ررات الرئاسررية عاصررفة مررن االنتقررادات 

لواليرات المتحردة فري والتساؤالت التي تركزت حوم شخصرية الرجر  وخبرترم السياسرية، وأسرلوب أدارترم ل
مسررراعد وزيرررر الخارجيرررة اسميركررري ” كريسرررتوفر ِهررر “حالرررة فررروز   االنتخا رررات الرئاسرررية، حيرررى تسررراؤم 
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اسسرربق كيرررف أنرررتم الحررزب الجمهررروري مرشرررحًا رئاسررريا يحمرر  رؤيرررة  اهترررة قاتمرررة وفرراق أميركرررا حترررى أنرررم 
ال يزام قسرم كبيرر مرن العرالم يتطلر  يتصور أن البالد انزلقت إلى هاوية قد ال تخرش منها أبدا، وفي حين 

حيرى -إلى الواليات المتحدة  لبا للزعامة الدولية الحكيمة، فلن المرؤتمر الرو ني الجمهروري فري كليفالنرد 
لررم يعررر  شرري ا سرروت الخرروف والكراهيررة. كرران ذلررة أحررد العناصررر الالفتررة  -جرررت ترشرريح ترامررب رسررميا

ر الهجروم الرذي شرنم علرى آخرر إدارة جمهوريرة. فوصرف للنظر في الخطراب الرذي ألقرا  ترامرب فري المرؤتم
جورش دبليو بول  أنم متتمر م  هيالري كلينتون في تشا كات وتعقيدات خارجيرة متنوعرة، مثر  الحرروب 
واسسوأ منها االتفاقيرات التجاريرة. حيرى وجردت مؤسسرة الحرزب الجمهروري فتررة االنتخا رات التمهيديرة فري 

ن الممكررن أن يحرردث شرريء مثرر  ترشررح ترامررب، علررى سرربي  المثررام، فرري حيرررة مررن أمرهررا، تتسرراءم كيررف مرر
قهرر  الم ررات مررن المستشررارين الجمهرروريين، الررذين يمثلررون  ائفررة واسررعة مررن وجهررات 2116مررارل/آذار  ، و 

النظررر فرري السياسررة الخارجيررة علررى خطرراب مفترروح أعربرروا فيررم عررن معارضررتهم لترامررب، ورغررم أن  عررض 
إلى التزامرم بوجهرات نظررهم، فرلن أغلربهم ” ا م نوا“امب هذا الخريف،  عد أن هؤالء المستشارين دعموا تر 

 . لن يفعلوا
تقريررًا تحردث فيرم عرن ترداعيات نترائم االنتخا رات الرئاسرية ” ميردم إيسرت“وفي هذا السياق نشرر موقر  

يالري اسمريكيررة علررى منطقررة الشرررق اسوسررط، فرري الوقررت الررذي يشررتد فيررم التنررافس بررين دونالررد ترامررب وهرر
كلينتون قب  أسابي  قليلة تفصلهما عن حسم السباق نحو البيت اسبيض. وقام الموقر ، فري التقريرر الرذي 

إن المرشررحة الديمقرا يررة هرريالري كلينتررون تعتبررر أكثررر ذكرراء وعقالنيررة، وتحظررى ” هيرر  نيرروز“نشررر  موقرر  
، وأقرر  معرفررة  التعقيرردات السياسررية برردعم واحترررام أبرررز زعمرراء وقررادة العررالم، بينمررا يبرردو ترامررب أكثررر تهرروراً 

التي تحكم العالم، ما يساهم في صناعة أعداء جدد للواليات المتحدة وخسارتها لحلفائها التقليرديين. وتثيرر 
هررذ  التناقمررات فرري المشررهد السياسرري اسمريكرري قلررق المجتمرر  اسمريكرري حرروم المسررتقب  السياسرري للرربالد. 

شرررحين هررريالري كلينترررون ودونالرررد ترامرررب، فررري االنتخا رررات الرئاسرررية وذكرررر الموقررر  أن االختيرررار برررين المر 
اسمريكية، كان يخم  لمعايير مختلفة ويصبح الخيار أصعب عنردما يتعلرق اسمرر  مردت ترأثير السياسرة 
الخارجية لك  مرشح منهما على االستقرار فري منطقرة الشررق اسوسرط. وأضراف الموقر  أن دونالرد ترامرب 

للترررردخ  العسرررركري فرررري الشرررررق اسوسررررط، ويشرررركة دائمررررا فرررري مرررردت نجاعررررة هررررذ   يتبنررررى مواقررررف معاديررررة
االستراتيجية في العراق وليبيا، بهدف مساعدتها على صناعة الديمقرا يرة، أو ار احرة  أنظمرة تتعرار  

 . معها
وذكر الموق  أن مواقف المرشح الجمهوري دونالد ترامب حوم السياسة الخارجية للواليات المتحردة فري 

رق اسوسرررط، تتسرررم غالبرررًا  التنررراقض وعررردم الوضررروح، حيرررى كررران ترامرررب الرررذي يعرررار  اليررروم التررردخ  الشرر
اسمريكررري فررري العرررراق، مرررن برررين أبررررز المسررراندين للفرررزو اسمريكررري قبررر  أشرررهر قليلرررة مرررن بدايترررم، وخرررالم 
تصررريح لررم علررى إحرردت ارذاعررات اسمريكيررة فرري ذلررة الوقررت أكررد أنررم يقررف إلررى جانررب الحرررب. وأضرراف 
الموقر  أن هرذ  التناقمررات ال يمكرن أن تحجرب عنررا تبنيرم لسياسررة معارضرة التردخ  العسرركري فري الشرررق 
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اسوسررط خررالم حملتررم االنتخابيررة ومراهنتررم عليهررا لكسررب أصرروات اسمررريكيين. وفرري إحرردت تصررريحاتم 
يرات الوض  اليوم فري الشررق اسوسرط أصربح أسروء ممرا كران عليرم، قبر  أن تقحرم الوال“ذكر ترامب أن 

سنة، أو تنفق مليارات الدوالرات في هذ  الحروب،  15المتحدة نفسها في حروب ال زالت مستمرة منذ 
وذكررر الموقر  أن عقيرردة ترامررب تقروم أساسررًا علررى معارضررة ”. وتفقرد آالف الجنررود فرري سراحات المعركررة

مباشررر  الترردخ  العسرركري فرري الشرررق اسوسررط، إال إذا كانررت هنرراك شرربهات حقيقيررة حرروم وجررود خطررر
وهررذا هرررو  القاعرردة.علررى أمررن الواليررات المتحرردة اسمريكيررة، سررواء عرررن  ريررق تنظرريم الدولررة أو تنظرريم 

جرروهر االخررتالف مررا بررين اسررتراتيجية ترامررب مرر  كرراًل مررن بررول اسبررن أوبامررا، عبررر تقنررين الترردخ   مررا 
 .يخدم المصالح العليا للواليات المتحدة اسمريكية

 راتيجية القوة الخشنةثانيًا: الرئيس ترامب واست
يتسررم النظررام السياسرري اسمريكرري  الثنائيررة الحزبيررة، والتنرراوب علررى تررولي مقاليررد الحكررم فرري الواليررات 
المتحررردة اسمريكيرررة برررين الحرررزب الجمهررروري ذو الصررربفة المحافظرررة والحرررزب الرررديمقرا ي ذو الصررربفة 

لررى تطبيقهررا عنررد وصررولم لسرردة الليبراليررة المتحررررة، لررذلة لكرر  حررزب سياسرراتم الخاصررة الترري يعمرر  ع
الحكم، ويعد الخطاب السياسي لك  رئيس أمريكي أحد أبرز اسدوات والوسرائ  التري يسرتخدمها بهردف 
توضريح رؤيرة إدارتررم للسياسرة الخارجيررة نحرو العررالم  أسرر . ومرن المررروري ارشرارة إلررى أن كر  رئرريس 

خطرط االسرتراتيجية المرسرومة مسربقًا، أمريكي جديد يرأتي وفرق أجنردة تعمر  علرى تنفيرذ مجموعرة مرن ال
 .نحو جمي  القمايا المرتبطة  المصلحة اسمريكية العامة

واعتمد الحزب الجمهوري في د  حكم الرئيس جورش بول اسبن على امتالك أحادي للقوة الشاملة 
جرردد لحمايررة اسراضرري اسميركيررة، وترردعيم هيمنررة الواليررات المتحرردة وفررق رؤيررة ومنظررور المحررافظين ال

اليمينيررة، الترري كانررت مسرريطرة فرري ذلررة الوقررت، حيررى أن إدارة بررول اسبررن قررد جرراءت إلررى الحكررم وهرري 
علررررى محرررراور صررررن  السياسررررة ” المحررررافظين الجرررردد“ترفررر  شررررعارات وتتبنررررى سياسررررات فرررري درررر  هيمنررررة 

مريكرا إذا تكلمرت أ” الخارجية اسمريكية، وتقوم علرى فكررة إدارة دهرر أمريكرا للعرالم، والحرديى عرن أنرم 
  ، انطالقًا من منطق ضرورة فر  الهيمنة اسمريكية على العالم  القوة”فيجب أن يستم  ويطي  العالم

وأصبحت السياسة الخارجية اسمريكية تعتمد على القوة في د  مفهوم جديرد لألمرن القرومي، حيرى 
كيررة، وقررد رفمررت أصرربح يتعرردت الحرردود اسمريكيررة ليشررم  أي تهديررد مسررتقبلي لألمررن والمصررالح اسمري

التقيررد  رراسمم المتحرردة والتحالفررات واالتفاقيررات والمعاهرردات الدوليررة، ورفمررت أيمررًا المشرراركة والتوقيرر  
على اتفاقيات ومعاهدات دولية، تحد وتحجم من التحرك اسمريكي خارجيًا، ناهية عن التأييد المطلرق 

طقررة الشرررق اسوسررط، انطالقررًا مررن رسرررائي ، هررذا فمرراًل عررن الحررديى عررن تعزيررز الديمقرا يررة فرري من
قناعرررة مفادهرررا أن هنررراك ارتبرررا  برررين النظرررام السياسررري والثقافرررة المجتمعيرررة والنظرررام التعليمررري  الشررررق 

 . اسوسط وتفري  اررهاب
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وأعطت الواليات المتحدة اسمريكية لقمية ارصالح السياسي في الشرق اسوسط؛ أهمية كبيرة خاصة 
حيرى ترم الرربط مرن قبر  الواليرات المتحردة اسمريكيرة برين اررهراب وغيراب  ،2111سربتمبر11 عد أحداث 

الديمقرا ية في الشررق اسوسرط، وفرى حقيقرة اسمرر كانرت الواليرات المتحردة اسمريكيرة تعتمرد للحفراظ علرى 
، مصالحها الكبرت في الشرق اسوسط على استراتيجية تقليديرة لرم تتفيرر منرذ الحررب العالميرة الثانيرة كثيرراً 

 رررالرغم مرررن التعرررديالت التررري  ررررأت عليهرررا، وكررران الهررردف الرئيسررري لهرررذ  االسرررتراتيجية هرررو الحفررراظ علرررى 
الوض  القائم في الشرق اسوسط . حيى أصحبت الواليات المتحدة تنظر إلى اسوضاع الداخلية في عدد 

أن هرذ  اسوضراع من دوم الشرق اسوسط، على أنها تمث  تهديردًا لألمرن القرومي اسمريكري، علرى أسرال 
إ ارًا نظريًا ” كونداليزا رايس“تمث  تربة خصبة لنمو اررهاب والتطرف، وقدمت وزيرة الخارجية اسمريكية 

إن  بيعرة الرنظم أصربحت أكثرر أهميرة مرن حيرى توزير  ” لفهم  بيعة هذ  التهديدات حيى تحدثت قائلة: 
الواليرات المتحردة فري عرالم اليروم، هرو مرا أ لقرت لتهديدات   القوت في عالم اليوم وإن هناك مصدرًا جديداً 

عليرررم التهديررردات الناتجرررة مرررن التفررراعالت داخررر  مرررا يسرررمى  الررردوم المرررعيفة والفاشرررلة، فالدولرررة المرررعيفة 
 . والفاشلة هي الطريق الذي يسه  انتشار حركة اررهاب وأسلحة الدمار الشام 

المتحدة اسمريكية وسمنها القومي، ممرا جعلهرا  من سبتمبر تحديًا كبيرًا للواليات 11وقد شكلت أحداث 
تقرروم  مراجعررة منظومررة اسمررن القررومي اسمريكرري، بهرردف سررد الثفرررات الترري كشررفت عنهررا تلررة الهجمررات، 
والعم  على من  حدوثها في المسرتقب . وقرد أدت هرذ  اسحرداث إلرى ازديراد عردد التردخالت اسمريكيرة فري 

السياسات اسمريكيرة يتسراءلون عمرا إذا كانرت اسنظمرة السرلطوية  شؤون الدوم اسخرت؛ حيى بدأ صانعو
فرري الشرررق اسوسررط تسررتطي  االسررتمرار فرري المحافظررة علررى المصررالح اسمريكيررة. ومررن الواضررح أن إدارة 
بول اسبن كانت تعتقرد أن الطريقرة المثلرى لرذلة هري تعزيرز الديمقرا يرة وارصرالحات علرى نطراق واسر  

خرالم اسرتخدام القروة الخشرنة التري مارسرتها فري المنطقرة العربيرة، والتري نرتم عنهرا في الشرق اسوسط من 
اسررقا  أنظمررة سياسررية وممارسررة ضررفو  سياسررية واقتصررادية علررى أنظمررة أخرررت . ولكررن يبقررى التنرراقض 
الرئيسرري والعقرردة المتفجرررة فرري عقيرردة بررول اسبررن فرري حربررم ضررد اررهررراب، فررري التنررراقض برررين الشررعارات 

ة للسياسة الخارجية اسميركية  النسبة لنشر الديمقرا ية في العالم العربي، وبرين التطبيقرات العمليرة النظري
للحرررب علررى اررهرراب والترري عررززت أمررن اسنظمررة العربيررة المتسررلطة والترري ترررتبط مرر  الواليررات المتحررردة 

ي أمرراكن أخرررت مررن برررصالت أمنيررة وعسرركرية وثيقررة، اسررتفلت اسنظمررة المتسررلطة فرري الشرررق اسوسررط وفرر
العالم هذا الهول الرسمي اسميركي من أجر  اقتنا، مساعدات أميركية سياسية واقتصادية عبر اختالق 

 . تهديدات تتكرر دورياً 
مررن سرربتمبر نقطررة تحرروم أخرررت فرري ترراري  الواليررات المتحرردة وبالتحديررد فرري مجررام  11وتعتبررر هجمررات

في الشرق اسوسط، حيى  فرا علرى السرطح تسراؤم  ررح علرى سياستها الخارجية تجا  حلفائها التقليديين 
صرررناع السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة، وهرررو هررر  تسررراند الواليرررات المتحررردة حلفاءهرررا مرررن اسنظمرررة التقليديرررة 
والدكتاتورية في الشرق اسوسط، لممان االستقرار واستمرار الوض  القائم على حسراب أولويرات السياسرة 
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يرردة الترري تؤكررد دفرر  التنميررة السياسررية والديمقرا يررة فرري المنطقررة . وبعررد هررذ  الخارجيررة ومصررالحها الجد
الهجمرات تبنرت الواليرات المتحردة اسرتراتيجية لمحاربرة اررهراب قامرت علرى مبردأين أساسريين، همرا مرن 

لحمايررة اسمررن الحيرروي اسمريكرري داخليررًا وخارجيررًا، ومررن جهررة أخرررت نشررر   جهررة )المررربة االسررتباقية(
 يررة وتقررويض اسنظمررة المسررتبدة، عبررر اسررتخدام المررفط العسرركري مسررلكًا لفررر  الحريررة مررن الديمقرا

 . منطلق العالقة العموية بين تعميم الديمقرا ية وضمان اسمن اسمريكي الداخلي
لذلة فلن كانت السياسية الخارجية اسمريكية في عهرد برول اسبرن اعتمردت علرى القروة الخشرنة فري 

الحاكمة في المنطقة العربية مرن خرالم إسرقا  أنظمرة، وممارسرة ضرفو  سياسرية  تعاملها م  اسنظمة
وإعالميرة علرى أنظمرة أخررت، مسررتخدمة قمرية الديمقرا يرة وحقروق ارنسرران ذريعرة للمرفط علرى تلررة 
الرررردوم، فهرررر  السياسررررة الخارجيررررة للرررررئيس اسمريكرررري الجديررررد الجمهرررروري ترامررررب، سرررروف تتبنررررى نفررررس 

 ة؟، أم سوف يتبنى ترامب استراتيجية وسياسة خارجية مختلفة؟استراتيجية القوة الخشن
 ثالثًا: عوامل االتفاق واالختالف بين سياسة ترامب وأوباما

على الرغم من أن تصريحات المرشحين لالنتخا ات الرئاسية اسمريكية ال تأخذ على محمر  الجرد، 
النتخرابي، إال أن النظرر لممرامين في أغلب اسحيان، فهي لالستهالك الداخلي،  سبب شدة التنرافس ا

السياسررة الخارجيررة عنررد دونالررد ترامررب، مررن واقرر  الخطا ررات مصرردر التحليرر ، فررلن هنرراك مجموعررة مررن 
عوام  التفير عن سياسة إدارة أوباما ومجموعة من عوام  الثبات، يمكن من خالم استعراضرها، فهرم 

ة، حام وصوم ترامب للسلطة،  عد انتخا ات  بيعة التحوالت المحتملة في السياسة الخارجية اسمريكي
 : 2116نوفمبر 

ر السمة العامة أو النزعة اسساسية التي يعم  من خاللها ترامب تعتمد على عقلية قومية  خالف 1
العقليرررة العالميرررة التررري يسرررتند إليهرررا أوبامرررا فترامرررب يمجرررد الدولرررة القوميرررة ويعتبرهرررا أسرررال التحررررك فررري 

 .ومية فوق ك  اعتبارسياستم وأن المصالح الق
أكرردت  2115ررر التعامرر  مرر  أوروبررا سرروف يشررهد تحررواًل عررن إدارة أوبامررا، فاسررتراتيجية أوبامررا فرري 2

علررى ضرررورة العمرر  مرر  الحلفرراء فرري أوروبررا ودعمهررم برر  أشررارت إلررى مسرراعدتهم فيمررا يتعلررق  التوسرر  
عتماد على روسيا وذلة بتوفير الروسي وتأمين احتياجاتهم من الفاز واالحتياجات النفطية بدال من اال

، فري المقابر  يتبنري ترامرب لهجرة حرادة  صردد أوروبرا وبصردد ”shell oil“ تكنولوجيرا الفراز الصرخري 
التعاون معهم وبصدد ارنفراق العسركري سعمراء النراتو، وبرالرغم مرن أن إثرارة هرذا اسمرر لريس جديردًا 

ذهررب إليررم ترامررب يتجرراوز التعامرر  السررابق،  فرري أروقررة صررن  السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة، إال أن مررا
 . الرغم من أن هناك تعديالت في معدم ارنفاق مؤخرا يقارب الحد الذي تطلبم الواليات المتحدة

رر روسرريا فري إدارة أوبامررا لرم تقابرر  بهرذا الترحيررب والرغبررة فري التعرراون  شرك  واسرر  بر  وصرر  إلررى 3
خلفية أزمة أوكرانيا. ولم يرتم  التنسريق معهرا إال فري فر  العقوبات والتعام  معها  شك  عدائي على 

 .حدود المرورة التي تحتم عليم التنسيق والسيما في الشأن السوري 
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ر توجم ترامب نحو الشرق اسوسرط أكثرر مرياًل رسررائي  ودوم الخلريم علرى عكرس التوجرم نحرو إيرران 4
مرن اسنظمرة فري المنطقرة ربمرا يكرون أبررز كما كان الوض  من إدارة أوباما. كما أن التعامر  مر  الحلفراء 

في سياسة ترامب،  حيى يختلف فيم عن تأخر أوباما في تعاونم م  تلة اسنظمة كالنظام المصري على 
وجررم الخصررو، وعرردم إدهررار عررداء مباشررر لثررورات الربيرر  العربرري كمررا هررو الحررام مرر  ترامررب. كمررا أن 

معلرن منهرا فقرط، يعتبرر مفرايرا للموقرف المعرادي الرذي الموقف من القمرية الفلسرطينية فري عهرد أوبامرا، ال
 .أعلنم ترامب صراحة ورفمم للتسوية الفلسطينية ارسرائيلية

ر توجهات ترامب ضد تنظيم الدولة أكثر حدة وعنفًا ورغبة في القماء السري ،  خالف موقف أوباما 5
حققرت أهردافها فيمرا يتعلرق  حمايرة الذي لم يتخذ خطوة عسكرية ضد التنظيم، وإن كانت سياسة أوباما قد 

 .المصالح اسمريكية في المنطقة
ررر ارسررالم السياسرري حتررى كمفهرروم شررهد تفيرررا فرري خطرراب ترامررب. فأوبامررا كرران يتعامرر  مرر  ارسررالم 6

السياسرري بتعريررف مسررتق  عررن اررهرراب علررى خررالف ترامررب الررذي غالبررا مررا يجعلهررم مترررادفين. فأوبامررا لررم 
م السياسررري ويتعامرر  معهررا علررى أنهررا تنظيمرررات إرهابيررة أمررا ترامررب فهررو ياررردين يعررادي كرر  تيررارات ارسررال

 .ارسالم السياسي ويتهم أوباما أنم ساند وصوم ارخوان المسلمين للحكم
ررر يشررهد الملررف السرروري عرردة اختالفررات بررين توجهررات ترامررب، وسياسررات أوبامررا، أولهررا فكرررة الترردخ  7

كنم أعلن عنهرا فري وقرت مرن اسوقرات، وهرو مرا يخرالف موقرف ترامرب العسكري، التي لم يقم بها أوباما ول
الررذي يرفمررها تمامررا ويررري أنررم يجررب تررركهم يحرراربون  عمررهم الرربعض دون تحمرر  أعبرراء ترردخ  عسرركري. 
وثانيها، الموقف من  شار اسسد، فترامب دهر أكثر وضوًحا  قبوم اسسد وتفميلم على مشهد الفوضرى 

د يحارب تنظيم الدولة فهو ال يري ضرورة رحيلم. وثالثها الموقف من التدخ  الذي يخلفم و الما أن اسس
الروسرري فرري سرروريا فهنرراك معارضررة، علررى اسقرر  علنيررة، مررن قبرر  إدارة أوبامررا، لكررن ترامررب يبرردو وكأنررم 

 .مرحب بهذا التدخ  في د  أنم يحارب تنظيم الدولة ويخدم أهم أهدافم في سياستم نحو الشرق اسوسط
 : أبرز مالمح السياسة الخارجية األمريكية في عهد ترامبرابعاً  

يتبنى الرئيس اسمريكي الجديد دونالد ترامب مجموعة من المواقف المختلفة، التي تبدو أنها متعارضرة 
مرر  سررلفم الرررئيس  ررارك أوبامررا، حرروم كثيررر مررن القمررايا الدوليررة وارقليميررة، فهررو مررن أتبرراع مبرردأ العررزم 

، بهدف اعطاء اسولوية لالقتصاد على القمرايا الدوليرة اسخررت، فهرو ال يريرد أن تلعرب واالنكفاء الداخلي
أمريكا دور شر ي العالم، عبر التدخ  في اسزمات والصراعات، إال التي كانت مرتبطرة بتحقيرق مصرالح 

 .ختلفةأمريكا  الدرجة اسولى، وعندها يكون التدخ  مبرر من أج  تحقيق مصالح الواليات المتحدة الم
ومن خالم خطا اتم اسساسية، والتي تم االعتماد عليها في هذا التحلي  يمكن الوقروف علرى عردد مرن 

 : المبادئ أو المنطلقات اسساسية للسياسة الخارجية للمرشح الرئاسي دونالد ترامب
ة  معنررى كالهردف العررام مرن سياسرتم الخارجير” أمريكرا أوال“رر يتبنرى ترامرب فري سياسررتم الخارجيرة مبردأ 1

أنررم ال يجررب علررى أمريكررا أن تررؤهمن مصررالح غيرهررا أو تمررعها فرري اعتبارهررا  القرردر الحررالي، مرر  ضرررورة 
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االلتزام  المصالح اسمريكية والتعام  معها على أسال أنهرا الرداف  اسساسري سي تحررك علرى مسرتوي 
 .أخرت دون مقاب  السياسة الخارجية. فأمريكا ليس عليها أن تتحم  عبء حماية أو دفاع عن دوم

حيررى يرررت أن  ”isolationist“ ررر يعررد ترامررب مررن أصررحاب مبرردأ العزلررة فرري السياسررة الخارجيررة2
الواليات المتحدة ليس عليها أن تتدخ  في تنظريم شر ون العرالم مرن حولهرا وحر  مشراكلم، ويتجنرب فري 

بر  ويعظرم مرن  لرذا يفلرب علرى خطا رم الرروح القوميرة .”globalism“ سياسرتم الحرديى عرن العالميرة
 .أهمية الدولة القومية كما أشار صراحًة في خطا م عن سياستم الخارجية

كأسرال أو دافر   ”Humanitarian intervention“ رر ال يرؤمن ترامرب  فكررة التردخ  ارنسراني3
للتدخ  في الشأن الداخلي للدوم. فطالمرا اسمرر لرم يمرس المصرالح اسمريكيرة فرال داعري لترور  القروات 

يكية والسياسة اسمريكية في هذا الشأن. لكن عندما يتعلق اسمر  مصالح الواليات المتحدة يجرب اسمر 
 militaristic and“ عليهررا الترردخ  العسرركري اسحررادي الررذي ال تعتمررد فيهررا علررى أ ررراف أخررري 

unilateral interventionist”. 
يرررات المتحررردة تقتصرررر علرررى رررر يقرررف ترامرررب ضرررد الهجررررة فهرررو أكثرررر توجًهرررا للتأكيرررد علرررى أن الوال4

فهرو يسرعى إلرى تقلريص معردم الهجررة إلرى الواليرات  ”anti-immigrant and nativist“ موا نيهرا
 .المتحدة ب  أحيانا يص  إلى حد من  ف ات معينة من االنتقام إلى الواليات المتحدة اسمريكية

ريكررًا أوال، عبررر تبنرري ممررا يعنرري أن ترامررب سرروف يتبنرري اسررتراتيجية جديررد، تركررز علررى مصررلحة أم
سياسررة خارجيررة تقرروم علررى تحقيررق مصررالح الواليررات المتحرردة اسمريكيررة  عيرردا عررن العوا ررف والقمررايا 

لذا يفلب علرى خطا رم الرروح القوميرة بر   .”globalism“ ارنسانية، فهو يتجنب الحديى عن العالمية
ياستم الخارجية. ويعرد الرجر  مرن ويعظم من أهمية الدولة القومية كما أشار صراحًة في خطا م عن س

أصحاب نظرية العزلة  عدم التدخ  في شؤون اوخرين، حيى يتبنى استراتيجية تقوم علرى عردم تردخ  
 .أمريكا في تنظيم ش ون العالم من حولها وح  مشاكلم
 خامسًا: موقف ترامب من قضايا الشرق األوسط

 السياسرية الخارجيرة  شرك  عرام، وقمرايا على الرغم مرن محدوديرة خبررة الررئيس اسمريكري ترامرب  
منطقرررة الشررررق  شرررك  خرررا،، إال أن منطقرررة الشررررق اسوسرررط أخررردت نصررريب اسسرررد مرررن تصرررريحاتم 
ارعالميرررة، التررري بررردأت منرررذ بدايرررة االنتخا رررات التمهيديرررة قبررر  عرررام تقريبرررًا، والرررذي أدلرررى خرررالم ترامرررب 

تتعلررق  منطقرة الشررق اسوسرط، ولكررن  مجموعرة مرن التصرريحات السياسرية، حرروم عديرد القمرايا التري 
فرري فترررات السررباق الرئاسرري فرري الواليررات المتحرردة  شررك  -علررى الرررغم مررن أهميررة ذلررة مررن المررروري 

أخررذ تصرريحات المرشرحين نحرو أّي قمررية داخليرة أو خارجيرة  قردر كرراف  -خرا، والعرالم  شرك  عرام
ن الموقرررف المحررردد عنرررد ترررولي مرررن الحرررذر؛ نظررررًا سن الدعايرررة السياسرررية لجلرررب المؤيررردين تختلرررف عررر

المنصرررب ومواجهرررة الواقررر . ويمكرررن رصرررد أبررررز مواقرررف الررررئيس اسمريكررري الجديرررد مرررن قمرررايا منطقرررة 
 :الشرق اسوسط
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 موقف ترامب من الصراع السعودي اإليراني
تكتسب االنتخا ات الرئاسرية اسمريكيرة، التري تجرري كر  أربعرة أعروام، أهميرة كبيررة، نظررا سن الواليرات 

تحرردة ال تررزام تقررف علررى رأل هرررم النظررام الرردولي، وتتشررا ة فرري الكثيررر مررن أزماتررم وتفاعالتررم، ومنهررا الم
منطقررة الشرررق اسوسررط. ورغررم أن السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة تجررا  الشرررق اسوسررط تحكمهررا العديررد مررن 

أو ديمقرا يررة، الثوابررت، والمحررددات، والمصررالح،  فررض النظررر عررن  بيعررة اردارة مررا إذا كانررت جمهوريررة 
ورغررم أن عمليررة صررن  السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة تقرروم علررى المؤسسررات، ولرريس اسفررراد، فررلن شخصررية 
الررئيس اسمريكري والفريرق الرئاسري المعراون لرم فري اردارة ترؤثر  شرك  كبيرر فري تلرة السياسرة، سرواء مرن 

دوات الصرلبة، مثر  القروة العسركرية، حيى التدخ ، أو االنعزام، أو من حيرى آلياتهرا، مرا برين اسرتخدام اس
 والعقوبات والمفو  السياسية، وبين اوليات الناعمة، مث  المساعدات، واالحتواء، والحوار، والدبلوماسية

. 
خبيررررررر العالقررررررات الدوليررررررة  مركررررررز االهرررررررام للدراسررررررات السياسررررررية ” سررررررعيد الالونرررررردي“يرررررررت الرررررردكتور 

ير ايجابي جدا على الشرق االوسط. رغم أن الواليات المتحدة واالستراتيجية، أن فوز ترامب سيكون لم تأث
لهرررا سياسرررات ثابترررة تجرررا   عرررض القمرررايا، ولكرررن الجمهررروريين سررريحاولون تهدئرررة االحتقانرررات فررري الشررررق 
االوسرررط، خاصرررة وأن ترامرررب قرررد القرررى  ررراللوم علرررى ادارة اوبامرررا فررري ادارة أزمرررات الشررررق اسوسرررط خاصرررة 

توقعرم  رأن يشرهد دور الواليرات المتحردة فري الشررق االوسرط اختالفرًا كبيرر،  وأعرب الالوندي عرن”. العراق
 . وعزا توقعم إلى ما تممنتم خطا ات ترامب خالم الحملة االنتخابية

فمن المرجح أن يحدث وصوم ترامب للبيت اسبيض تفيًرا في المشرهد فري الشررق اسوسرط، مرن حيرى 
، ويمكرن أن نشرهد تحرواًل فري االنتقرام مرن التحرالف مر  إيرران إعادة ترتيب اسوراق والتحالفات في المنطقرة

إلررى العررودة مرررة أخررري للتنسرريق مرر  اسنظمررة العربيررة الترري قررد يكررون لهررا عالقررة تقررارب قويررة مرر  الواليررات 
المتحرردة وعلررى رأسررهم دوم الخلرريم ومصررر، وسرريتم بنرراء هررذ  العالقررات علررى أولويررة حمايررة أمررن إسرررائي ، 

ينسرررجم مررر  مرررا تررروارد مرررؤخًرا عرررن تطرررورات فررري ” أمريكررري إسررررائيلي سرررعودي“الثررري وربمرررا ينرررتم تحرررالف ث
حيى أشار ترامب ” أمريكي إسرائيلي سعودي مصري “العالقات السعودية ارسرائيلية، وربما يكون رباعي 

إلررى أهميررة التعرراون مرر  دوم الخلرريم الترري ال تملررة سرروي المررام، ِوفررق قولررم، ثررم أوضررح أنررم ال يجررب علررى 
ت المتحرردة أن ترردرب أي أفررراد أو معارضررين أو ثرروار دون معرفررة مررا الررذي سرريفعلم هررؤالء فيمررا  عررد الواليررا

دون ضرررمانات لتحركررراتهم القادمرررة. لرررذا ال ياحبرررذ ترامرررب أيرررة تفييررررات جذريرررة فررري المنطقرررة، ويررردعو لررردعم 
مسرتبدين، أفمر  االستقرار وإحكرام السريطرة علرى المنطقرة، مؤكردًا أن  قراء رجرام أقويراء، حترى وإن كرانوا 

 . من الفوضى التي صنعتها الواليات المتحدة اسمريكية في المنطقة
اسمر الذي يعني أن ثنائية الصراع ما برين السرعودية ودوم الخلريم ضرد إيرران، يمكرن أن تمير  صرالح 
السعودية ودوم الخليم،  سبب ما أعلن عنم ترامب، نحو التزامم نحو دوم مجلس التعاون الخليجي علرى 
حسرراب إيررران، فرري مخالفررة لتوجررم أوبامررا فرري أثنرراء فترررة حكمررم والسرريما اسخيرررة. هررذ  النقلررة قررد ينررتم عنهررا 
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إعادة توازنات القوت في المنطقة  شك  واضح،  ما ينعكس على الردور اريرانري المتزايرد فري أكثرر مرن 
شرار ترامرب فري خطا رم  قعة خاصة إذا تعاملت إدارة ترامب م  إيران كأحد روافرد دعرم اررهراب كمرا أ

أكثر من مرة؛ أي أن العالقات بين إيران وإدارة ترامب ربما تعود لنقطرة الصرفر، وفري المقابر  سريكون 
على رأل قائمة الحلفاء في المنطقرة إسررائي  سن الواليرات المتحردة لرن تاخررش إسررائي  مرن أي محاولرة 

ئيس ترامب هي مزيم من التركيرز علرى تنسيق في الشرق اسوسط حسب توجم ترامب. فاستراتيجية الر 
 .الداخ  االمريكي والتعاون م  الحلفاء ولكن  مقاب 

 موقف ترامب من إيران والبرنامج النووي 
مررر  وصررروم المليررراردير الجمهررروري دونالرررد ترامرررب إلرررى البيرررت اسبررريض  عرررد فررروز  فررري االنتخا رررات  

حيررى قررام ترامررب  التصررريح مرررارًا خررالم  الرئاسررية اسمريكيررة،  ررات االتفرراق النررووي اريرانرري فرري خطررر.
 2115على االتفاق النووي اريراني الذي تم في ” تعديالت جذرية“حملتم االنتخابية  أنم سيقوم  عم  

 عد سنوات مرن المفاوضرات المسرتمرة، حيرى إن اعتراضرم يرأتي مرن النترائم التري حققتهرا إدارة الررئيس 
للواليرات المتحردة ” مهينرة“في هذا الملف، والتي يرت ترامب أنها اسمريكي المنتهية واليتم  اراك أوباما 

أمرام أحرد أكبرر أعردائها،  بقرا لمرا نشررتم صرحيفة ووم سرتريت جورنرام ” تمعها في موقف ضرعيف”و
إن ترامرب يعترزم مراجعرة االتفاقيرة ” سري إن إن“اسمريكية. وقرام مستشرار ترامرب، وليرد فرارل، لشربكة 

لكونجرل للتصويت عليها، ثم مطالبة اريرانيين  عم   عض التعديالت وإنم  شك  كام ، ثم إرسالها ل
 . سيكون هناك محادثات حوم تلة االتفاقية

ويعار  ترامب االتفاق النووي م  إيران ويقوم إنم قادر على التفاو  على صفقة أفمر ، حيرى 
عنررم اسررتراتيجية سرري ة. ويقرروم  برردأ تررارًة أنررم مسررتعّد للتراجرر  عررن االتفرراق، وتررارًة أخرررت يعتبررر التراجرر 

كمرررا ويؤيررررد زيررررادة العقوبررررات ”.  رررأي وسرررريلة ضرررررورية“ترامرررب إنررررم سرررريوقف البرنرررامم النررررووي اريرانرررري 
االقتصررادية أكثررر ممررا كانررت عليررم قبرر  االتفرراق علررى مررا يفتررر ، وأعرررب ترامررب عررن دعمررم الكبيررر 

ق مر  رئريس الروزراء ارسررائيلي رسرائي  كشرية عسكري واقتصادي، حيى يؤيد ترامب التحرالف الوثير
بنيرررامين نتنيررراهو، ويؤيرررد أيمرررًا الهجررروم ارسررررائيلي اسحرررادي علرررى إيرررران . ويحررردد ترامرررب ثرررالث نقرررا  

 : للتعام  م  الملف اريراني وهي
أ( البد من الوقوف أمام المحاوالت اريرانيرة لردف  المنطقرة لحالرة عردم االسرتقرار والسريطرة عليهرا. )

طًرا على المنطقة وتهدد استقرار العديد من دوم المنطقة كالعراق وسوريا ولبنران والريمن فليران تمث  خ
 .وليبيا والمملكة السعودية العربية؛ وتدعم تنظيمات إرهابية كحزب اللم في لبنان وحمال في غزة

ن ب( يجب إعادة النظر في االتفاق النووي م  إيران سنم اتفاق كارثي، على حد وصفم، فالبد م)
إلفرراء االتفرراق أو إعررادة النظررر فيررم مرررة أخرررت لتعديلررم سنررم ال يمثرر  المصررالح اسمريكيررة ويمررر  ررأمن 
إسررررائي  ومصرررالحها  شرررك  مباشرررر. وعلرررى أقررر  تقررردير فالبرررد مرررن وضررر  محرررددات  خصرررو، االتفررراق 
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م تمررمن وضرر  إيررران تحررت المسرراءلة  شررك  تررام ويعررزز مررن عرردم محاولررة إيررران اختبررار أسررلحتها والررذي لرر
 .ينص االتفاق على منعم

ش( تفكيرررة شررربكات إيرررران اررهابيرررة العالميرررة فرررلذا كانرررت إيرررران تملرررة شررربكة قويرررة فالواليرررات المتحررردة )
 .تستطي   قوتها السيطرة على إيران

ومرررن جهرررة أخررررت أكررردت وزارة الخارجيرررة اسمريكيرررة أنرررم لررريس هنررراك مرررا يمنررر  الواليرررات المتحررردة مرررن  
مررر  إيرررران  شرررأن برنامجهرررا النرررووي، إذا مرررا أراد الررررئيس  2115ي أبررررم فررري االنسرررحاب مرررن االتفررراق، الرررذ

، إنرم وإذ يحرر، علرى عردم ”مارك تونر“اسمريكي الجديد دونالد ترامب ذلة. وقام المتحدث  اسم الوزارة 
 أي“ينراير، فرلن  21برئاسة ترامب، الذي سيتولى مهامم الرئاسية فري ”  ما ستفعلم اردارة المقبلة“التكهن 

مررن االتفرراق، الررذي أبرمتررم الرردوم العظمررى وإيررران العررام الماضرري، لمررمان عرردم ”  رررف يمكنررم االنسررحاب
حّذر من أنم في حام قرر ترامب االنسحاب مرن االتفراق، فرلن ” تونر“حيازة  هران السالح الذري. ولكن 

علرى أن االتفراق  وشدد المسرؤوم اسمريكري”. عواقب وخيمة على سالمة االتفاق“هذ  الخطوة ستكون لها 
م  إيران ليس ملزمًا من الناحية القانونية، ولكن إدارة الررئيس  راراك أوبامرا تررت أن مرن مصرلحة الواليرات 

 . المتحدة التمسة  م
، إن لموقرف ترامرب ”أندرو تابلر“ويرت خبير شؤون الشرق اسوسط في معهد واشنطن للشرق اسدنى، 

إيران، حيى إن ترامرب ال يررت أ عراد افتعرام أزمرة جديردة مر  إيرران، تأثيرا أكبر من مجرد افتعام أزمة م  
خصوصا إذا ما كان يطمح للعم  م  الرئيس الروسي فالديمير بوتين في منا ق الصرراعات فري الشررق 

أن ترامب سيتكبد خطأ جسيما إذا ما اسرتمر فري الفصر  ” تايلر“اسوسط، وباسخص في سوريا. ويميف 
اق اريرانررري وإيرررران نفسرررها، والعمررر  مررر  روسررريا، حليفرررة إيرررران، ريجررراد حررر  لألزمرررة برررين موقفرررم تجرررا  االتفررر

السورية والقمايا المشتعلة في منطقة الشرق اسوسط، حيى إن صراعا مباشرا م   هران سيحوم  التالي 
إلى صراع م  فالديمير بوتين وروسيا  شك  مباشر، وهو الطرف الذي يفم  ترامرب العمر   شرك  أكثرر 

، أن هنراك ”جراي سرولومون “ا معرم. وبينمرا يررت الخبيرر الدبلوماسري فري صرحيفة ووم سرتريت جورنرام قرب
 ريقة قد يستطي  ترامب النجاح بها في إعادة المفاوضات م   هران حروم الملرف النرووي اريرانري، عرن 

لكرررن  ريرررق العمررر   شرررك  مكثرررف مررر  روسررريا للمرررفط علرررى إيرررران للقبررروم  الشررررو  اسمريكيرررة الجديررردة، 
يرت أنم ح   عيد المنام، خصوصا أن البداية كانت متعثرة م  الجانب اريرانري، لكرن إذا مرا ” سولومون “

نجررررح ترامررررب فرررري إقنرررراع برررروتين  الشرررررو  اسمريكيررررة فحين ررررذ قررررد تبرررردأ جولررررة مفاوضررررات بررررين اسمررررريكيين 
 . واريرانيين  شك  أكثر سالسة

 موقف الرئيس ترامب من مصر
ن الزمان مركز اهتمام الجهرود المبذولرة مرن قبر  الواليرات المتحردة لحمايرة السرالم تعتبر مصر لعقود م

واسمن في الشرق اسوسط. وانطلق هذا االهتمام  سبب ما تملكم مصر من الهيمنة فري الردوائر السياسرية 
فين، إذ يوجرد والعسكرية والثقافية والدبلوماسية العربية. وتعد العالقات اسمريكية المصرية مهمة لكال الطرر 
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تأثير كبير في السياسة الخارجية لكر  دولرة اتجرا  اسخررت، حروم كثيرر مرن القمرايا الدوليرة وارقليميرة 
ذات الطرررا   المشرررترك، والمتتبررر  للعالقرررات اسمريكيرررة المصررررية يجرررد أن  رررا   االخرررتالف مرررن حيرررى 

مصرر تعرد حجرر الزاويرة  التعاون أو التصادم قد غلب على مجمر  العالقرات اسمريكيرة المصررية، سن
فرري المنطقررة وأن الواليررات المتحرردة ال تسررتطي  حمايررة مصررالحها فرري الشرررق اسوسررط دون المرررور مررن 
خررالم مصررر، وأخررذ مررا يرردور بهررا فرري الحسرربان. وقررد مرررت العالقررات اسمريكيررة المصرررية خررالم الفترررة 

اتبعهرررا النظرررام المصرررري  التررري أعقبرررت عرررزم الررررئيس مرسررري بنررروع مرررن الفترررور، نتيجرررة ارجرررراءات التررري
الحالي، في التعا ي م  جماعرة ارخروان المسرلمين، الشررية الرئيسري للواليرات المتحردة اسمريكيرة فري 
تنفيرذ مشررروع الشرررق اسوسرط الجديررد، تحررت رعايرة المرشررحة الديمقرا يررة الخاسررة لالنتخا ررات الرئاسررية 

 .هيالري كلنتون 
المصررري الحررالي برئاسررة الرررئيس عبررد الفترراح السيسرري، ويشررك  انتخرراب ترامررب خبرررًا سررعيد للنظررام 

خاصرررررة أن ترامرررررب يتخرررررذ موقرررررف منررررراهض لحركرررررات ارسرررررالم السياسررررري، وخاصرررررة جماعرررررة ارخررررروان 
المسرررلمين، التررري تعتبرررر الخصرررم السياسررري للررررئيس السيسررري، ممرررا يعنررري أن فرررر، تحسرررن العالقرررات 

دعم سياسي واقتصادي خالم واليرة المصرية اسمريكية تبقى فر، قوية جدا،  ما يممن تلقي مصر 
 .ترامب

االمريكيرة منحنري أخرر يكرون أكثرر دقرة فري العالقرات  –فمن المررجح أن تشرهد العالقرات المصررية 
بينهمررا، مشرريرًا إلررى مررا أعلنررم ترامررب مررن أن الرررئيس المصررري عبررد الفترراح السيسرري سرريكون شررريكًا فرري 

واليات المتحدة قريبرًا علرى عكرس أوبامرا الرذي تجنرب محاربة االرهاب. وتنبأ  أن يقوم السيسي بزيارة ال
السيسرري حتررى عنرردما زار نيويررورك ولررم يرردع السيسرري لزيررارة البيررت االبرريض،  حسررب الالونرردي. كرران 
السيسررري أوم مسررر وم دولررري يهنررر  ترامرررب  رررالفوز  االنتخا رررات، موجهرررا لرررم دعررروة لزيرررارة مصرررر خرررالم 

وكالرة أنبراء )الشررق اسوسرط المصررية(. فيمرا تررت اتصام هاتفي جرت برين الرئيسرين ، حسربما ذكررت 
الررردكتورة منررررى  كيررررر أسررررتاذ العالقررررات الدوليررررة  الجامعرررة اسمريكيررررة أن فترررررة أوبامررررا كانررررت اسسرررروأ فرررري 
العالقرررات الثنائيرررة برررين البلررردين، حيرررى تصررراعدت فيهرررا قررروة الجماعرررات االسرررالمية فررري مصرررر وتجميرررد 

علرررى الرررررئيس اسمريكرررري المنتخرررب أن يوجررررم السياسررررات  ”المسررراعدات، وتا عررررت الررردكتورة منررررى  كيررررر 
وأوضرحت أن الشررق اسوسرط يعراني مرن تبعرات “. الخارجية للواليات المتحردة إلرى المزيرد مرن التروازن 

حرب العراق التري أدت إلرى نشروء الجماعرات المتطرفرة والتري نتجرت عرن السياسرات الخا  رة للواليرات 
رهررراب يعرررد المشررركلة اسكثرررر الحاحرررا فررري الشررررق اسوسرررط والتررري المتحررردة اسمريكيرررة، ولفترررت إلرررى أن اال

 الطب  تهدد أمرن المصرالح اسمريكيرة فري المنطقرة، مشريرة إلرى مرا سربق وأكرد  ترامرب مرن أن السيسري 
شرريكا لررم فري الحرررب علرى االرهرراب. وأضررافت أن هرذا يعنرري أن السياسرات الخارجيررة فري عهررد ترامررب 

محاربررة االرهراب فرري سرروريا والعرراق وليبيررا، اسمررر الرذي سرروف يخرردم  سرتتب  منهجررًا أكثررر انفتاحرًا علررى
 . السياسة المصرية  الطب 
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لررذلة فمررن المرجرر  أن تتحسررن العالقررات اسمريكيررة المصرررية فرري عهررد الرررئيس ترامررب،  سرربب انسررجام 
سرالم المواقف حوم العديد من قمايا الشرق اسوسط بين البلدين، وفري مقردمتها، الموقرف مرن حركرات ار

السياسرري المعتدلررة والمتطرفررة منهررا، والموقررف مررن اسزمررة السررورية، حيررى يفمرر  الرررئيس ترامررب سياسررة 
التعاون م  اسنظمة القائمة، سنها أفم  من الفرال والتوتر الذي يحدثم سقو  الدوم واسنظمة السياسية، 

 .وسوريا وليبيا الذي أدت لسيطرت الجماعات ارسالمية على كثير من المنا ق في العراق
 موقف ترامب من األزمة السورية

تنرراوم ترامررب القمررية السررورية بررنفس التوجررم العررام القررائم علررى رفررض مبرردأ الترردخ  ارنسرراني، ويفمرر  
عرردم إقحررام الواليررات المتحرردة فرري نزاعررات ال تمثرر  مصررالحها. وعلررى هررذا اسسررال فهررو ال يحبررذ الترردخ  

الركروب “عسكري. ويتبني ترامب في رؤيتم للمشهد السوري نظريرة المباشر في سوريا وباسخص التدخ  ال
، أي تحقيررق المنفعررة دون أن يترردخ   شررك  مباشررر فرري اسمررر ففرري حديثررم عررن النظررام السرروري ” المجرران

علينرررا أن نررردعهم يحررراربون  عمرررهم الررربعض وتتررردخ  “حاليرررا فهرررو يحرررارب قررروات تنظررريم داعرررش لرررذا يقررروم 
ولذلة ال يعرار  ”. مطاف إذا ما رأت أهمية ذلة للقماء على تنظيم داعشالواليات المتحدة في نهاية ال

ترامب التدخ  الروسي في سوريا معلًنا أن تنظيم داعش الذي تحاربم روسيا نحن نسعى للقماء عليم لذا 
 . فلنم علينا ترك روسيا تقمي على هذا التنظيم  معنى أن المنفعة مشتركة

ة اختالفرات برين توجهرات ترامرب، وسياسرات أوبامرا، أولهرا فكررة لرذلة سروف يشرهد الملرف السروري عرد 
التدخ  العسكري، التي لم يقم بها أوباما ولكنم أعلن عنها في وقرت مرن اسوقرات، وهرو مرا يخرالف موقرف 
ترامررب الررذي يرفمررها تمامررًا، ويررري أنررم يجررب تررركهم يحرراربون  عمررهم الرربعض دون تحمرر  أعبرراء ترردخ  

من  شار اسسد، فترامب دهر أكثر وضوًحا  قبوم اسسد وتفميلم على مشهد عسكري. وثانيها، الموقف 
الفوضى الذي يخلفرم و المرا أن اسسرد يحرارب تنظريم الدولرة فهرو ال يرري ضررورة رحيلرم. وثالثهرا الموقرف 
من التدخ  الروسي في سوريا فهناك معارضة، على اسق  علنية، من قب  إدارة أوباما، لكرن ترامرب يبردو 

م مرحررب بهررذا الترردخ  فرري در  أنررم يحررارب تنظرريم الدولررة ويخرردم أهرم أهدافررم فرري سياسررتم نحررو الشرررق وكأنر
ضرد اسسرد وأعررب فري الوقرت عينرم ” قروة هائلرة“اسوسط . ولكن في وقت الحق أوصى ترامب  اسرتخدام 

ومرا إذا عن قلقم إزاء ما سيأتي  عد سقو م، وقد أعرب عن تشكيكم  موضوع تدريب المعتدلين السروريين 
كران يمكررن الوثرروق بهررم، يعرار  فررر  منررا ق حظررر جروي فرري سرروريا، ولكررن يردعم إقامررة منررا ق آمنررة. 
يقوم ترامب إنم سيمن  الالج ين من دخوم الواليات المتحدة وإنم سيمن  جمي  المسلمين من الدخوم إلى 

 . البالد حتى يقوم نظام الهجرة بتحسين إجراءات الفرز
سد، أشار ترامب إلى أن ار قاء على رجرام أقويراء فري منطقرة الشررق اسوسرط وفيما يتعلق  مصير اس

أفم  من الفوضى، وربط ترامب هذا التوجم  سياق الحرب على العراق _ التري عارضرها حسرب قولرم _ 
والوض  في مصر وليبيا وكأنم يريد أن يقوم إن ار قاء على القذافي وصدام على سبي  المثام ربما كان 

 Strongmen better than“ .ا وصرلت إليرم المنطقرة مرن فقردان السريطرة وعردم االسرتقرارأفمر  ممر
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chaos”. وبخصو، مسألة الالج ين السروريين، يقتررح ترامرب إقامرة منرا ق آمنرة “safe zones” 
في الداخ  السوري يعيش فيها السوريون  حيرى يعرودون لتعميرر بالدهرم عنرد انتهراء الحررب. وبالنسربة 

أن يقدمررم مررن دعررم لهررذا، يعلررن ترامررب أنررم يمكررن أن يرردعم هررذا اقتصرراديا لكررن لررم يتعررر  لمررا يمكررن 
 .للحديى عن الدعم العسكري لتأمين تلة المنا ق

لررذلة فررأن موقررف ترامررب مررن اسزمررة السررورية لررم يتمررح  شررك  كامرر   عررد، فهررو تررارة يريررد أن يترررك 
سد، لذلة فأن الموقف من اسزمرة السرورية القمية للرول، وتارة أخرت يؤيد استخدام قوة أكبر ضد اس

لم يتحدد  شك  كام ، خاصة أن هذ  اسزمة متشرا كة ومتداخلرة، ومرتبطرة  مصرالح الواليرات المتحردة 
ومصررالح حلفائهررا الخلجيررين وارقليميررين، وبالتررالي الموقررف النهررائي مررن اسزمررة السررورية والرررئيس  شررار 

اون للرئيس اسمريكي الجديد، ورؤيرة وزيرري الردفاع والخارجيرة اسسد، قد يتحدد  عد تشكي  الفريق المع
 .ومستشار اسمن القومي اسمريكي الجديد

 (موقف ترامب من الدولة اإلسالمية)داعش
تقّدم دونالد ترامرب  خطرة معقردة يصرعب اتباعهرا غالبرًا فيمرا يتعلرق  الدولرة ارسرالمية. فري البدايرة، 

ع،  حجرة أنرم لرم تكرن لديرم مشركلة فري تررك روسريا تحرارب الدولرة كان متررددًا  شرأن التردخ  فري الصررا 
االهتمرام “ارسالمية. وقام إنم ال حاجة إلرى التردخ  اسمريكري وإّن الواليرات المتحردة تسرتطي  ببسرا ة 

 عد أن تهرزم روسريا التنظريم. وفري إ رار أي جهرد أمريكري، يؤيرد ترامرب اسرتخدام عردد محردود ”  البقايا
اسمريكية. يؤيد قصف حقوم النفط العراقية لقط  إيرادات التنظيم، ولكنرم يريرد أيمرًا  من القوات البرية

تريليرررون دوالر أمريكررري مرررن عائررردات الرررنفط لسرررداد تكررراليف  1.5أن ترررزّود العرررراق الواليرررات المتحررردة برررر 
ّنررم الحررب. يردعم ترامررب قتر  أسررت مقرراتلي الدولرة ارسرالمية فرري محاولرة لوضر  حررّد للتجنيرد. ويقروم إ

 .ينبفي القماء على الدولة ارسالمية قب  أن تتعام  الواليات المتحدة م  اسسد
وتعتبر النقطة الوحيدة التي أشار فيها ترامب إلى احتمالية تدخ  عسكري مباشر من قبر  الواليرات 
المتحرردة فهررو يعلررن أنررم سرريحاربهم ويقمرري علرريهم. وعمليررة الترردخ  مررن أجرر  القمرراء علررى داعررش قررد 

ذريعة لتدخ  عسكري في عدد من الدوم  حجرة محاربرة اررهراب وتنظريم داعرش فري تلرة الردوم تكون 
التي تتمدد فيها كالعراق وسوريا وليبيا ومصر  الرغم من أن هذا قرد يتنراقض مر  فكرر ترامرب الرذي ال 
يميرر  إلررى الترردخ  العسرركري ولكررن ترامررب أعلنهررا صررراحة أنررم عنررد الحاجررة للترردخ  مررن أجرر  مصررلحة 

 . اليات المتحدة فلنم البد من التدخ  وبشك  حاسم يحقق نصًرا للواليات المتحدة اسمريكيةالو 
 موقف ترامب من القضية الفلسطينية

على الرغم من أن الررئيس الفلسرطيني محمرود عبرال مرن أوائر  الزعمراء العررب الرذين هنرأوا دونالرد 
ين يررون أن فتررة رئاسرة المرشرح الجمهروري ترامب علرى فروز   انتخا رات الرئاسرة اسمريكيرة لكرن المحللر

سيكون لها تأثير سلبي عميق على تطلعات الفلسطينيين نحو الدولة المستقلة، فري الوقرت الرذي تعرزز 
 .فيم ثقة ارسرائيليين  عد فوز ترامب  سبب تعهد ترامب بنق  السفارة اسمريكية للقدل
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بررين ” أجرر  سررالم عررادم ودائررم“ب  العمرر  مررن رغررم ذلررة تعهررد الرررئيس اسمريكرري المنتخررب دونالررد ترامرر
وذلررة فري أوم رسرالة لرم حروم هرذ  المسرالة منررذ ” يرتم التفراو  عليرم برين الطررفين“إسررائي  والفلسرطينيين 

أعتقد أنم  لمكان إدارتري أن تلعرب “إسرائي . وكتب ترامب في هذ  الرسالة “فوز   الرئاسة نشرتها صحيفة 
، كمررا جرراء فرري ترجمررة خاصررة  صررحيفة ”علررى تحقيررق سررالم عررادم ودائررم دورًا مهمررًا فرري مسرراعدة الطرررفين

ارسررررائيلية أن تقريررررًا سرررريًا أعرررد  مركرررز ” يرررديعوت أحرونررروت“القررردل. وفررري الوقرررت نفسرررم ذكررررت صرررحيفة 
ترامررب ال يرررت فرري الشرررق اسوسررط )اسررتثمارًا “اس حرراث السياسررية فرري وزارة الخارجيررة ارسرررائيلية أكررد أن 

لمررررجح أن يتطلررر  لتقلررريص تدخلرررم فررري المنطقرررة ولرررن تقرررف التسررروية السياسرررية علرررى رأل معقرررواًل( ومرررن ا
وأكرد التقريرر  رأن تصرريحات ترامرب تشرير إلرى رغبترم  رالتركيز علرى ”. أفمليات اردارة اسميركيرة القادمرة

 . المعمالت الداخلية، كما تشير إلى تطلعم للتركيز على المكانة الدولية للواليات المتحدة
برت أوسا  سياسية وإعالمية إسرائيلية تصريح الرئيس اسميركي المنتخب دونالد ترامب  أنم عازم واعت

تشرول علرى احتفراالت “و ” مفاجأة من العيار الثقي “على تحقيق اتفاق سالم بين إسرائي  والفلسطينيين، 
، معتمرردًة علررى ”الفلسررطينية نهايررة فكرررة الدولررة“الترري رأت فرري فرروز   الرئاسررة اسميركيررة ” اليمررين ارسرررائيلي

تصررررريحاتم فرررري المعركررررة االنتخابيررررة  أنررررم لررررن يمررررفط علررررى إسرررررائي  السررررت ناف العمليررررة السياسررررية مرررر  
ترامررررب يفّيررررر “عنوانررررًا الفتررررًا لهررررذ  التصررررريحات: ” يررررديعوت أحرونرررروت“الفلسررررطينيين. واختررررارت صررررحيفة 

نرزوم ترامرب عرن شرجرة وعرود  “دايرة ب” ووم سرتريت جورنرام“، واعتبرت تصرريحاتم إلرى صرحيفة ”االتجا 
وأضافت أن حرديى الررئيس المنتخرب عرن عزمرم ”. الصارمة والحادة والخيالية أحيانًا في حملتم االنتخابية

إنما أيمرًا وعرد  فري حملترم االنتخابيرة نقر  ” ترامب الجديد“ح  الصراع لم يكن التفيير الوحيد في مواقف 
وليرد “عرن مستشرار الررئيس ترامرب ” يرديعوت“قردل، ونقلرت صرحيفة السفارة اسميركية من ت  أبيب إلرى ال

أيمرًا ترامرب وعرد برذلة، لكرن عليرم … رؤساء كثيرون أ لقوا مث  هرذا الوعرد” قولم في هذ  الشأن” فارل
، وهرو تصرريح اعتبرترم الصرحيفة تمهيردًا لتراجر  ترامرب عرن وعرد . و الرب ”أن يوفر إجماعًا لتحقيق ذلرة

ن نتانيراهو وزراء  ونرواب الكنيسررت  االنتظرار حترى تتسرلم اردارة اسميركيرة الجديرردة رئريس الحكومرة بنيرامي
 . لنبلور معًا السياسة عبر القنوات المتبعة والهادئة، وليس من خالم مقابالت إعالمية»مهماتها 

ومررن جهررة أخرررت أثررارت تصررريحات ترامررب خررالم االنتخا ررات التحمرريرية للترشرريحات الحزبيررة، والترري 
، هرررواجس إسررررائيلية، وهرررو ”الصرررراع الفلسرررطيني ارسررررائيلي“فررري ” محايرررداً “فيهرررا  أنرررم سررريتخذ موقفرررًا  أشرررار

الموقررف الررذي رفمررتم كلينتررون أمررام اسيبرراك قائلررة: ال يمكررن أن نكررون محايرردين؛ فررنحن نرررت أنفسررنا فرري 
مررن  رررف ” دالحيررا“، وقررد فسرررت افتتاحيررة لررول أنجلررول تررايمز اسمريكيررة موقررف ”الموضرروع ارسرررائيلي

إنرم يطالرب  رأن تكررون ”. لتشرجي  الفلسرطينيين عرن االنخررا  ثانيرة فرري التفراو  مر  إسررائي “ترامرب  أنرم 
المفاوضررات بررين الطرررف الفلسررطيني وارسرررائيلي هرري اسسررال فرري تحديررد شررك  التسرروية، أي أنررم ال يريررد 

، وذلرة يعنري أن موضروعات القردل دورًا محددًا لألمم المتحدة أو المجتم  الدولي في هذا الجانب تحديرداً 
والالج ين والحدود متروكة للتفاو  بين السلطة الفلسطينية وإسررائي ، أي لميرزان القروت الثنرائي، وهرو مرا 
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يعنرررري ترررروفير البي ررررة المناسرررربة للطرررررف ارسرررررائيلي لممارسررررة كافررررة المررررفو  المترررروفرة علررررى الطرررررف 
ب أن الرردور اسمريكرري يجررب أن يقتصررر فرري الفلسررطيني لتحصرري  أكبررر قرردر مررن المكاسررب ويرررت ترامرر

 facilitator of الميّسررر للتفرراو “المفاوضررات بررين الطرررفين ارسرررائيلي والفلسررطيني علررى دور 
negotiations” رافمرًا فكررة فرر  ”ضرعف وعردم كفراءة اسمرم المتحردة“، وقد انتقد فري هرذا السرياق ،

إن الحررر  يجرررب أن يكرررون مرررن خرررالم “ائاًل حرررّ  فررري القمرررية الفلسرررطينية مرررن خرررالم اسمرررم المتحررردة، قررر
؛ وهرو موقرف ال ”مفاوضات اس راف، وأنم سيسرتخدم الفيترو ضرّد أّي حرّ  يتبنرا  مجلرس اسمرن الردولي

” إسررائي “يختلف م  موقف المرشحة السا قة كلينتون؛ فهي قد أكدت أمام اسيباك على ضرمان تفروق 
ا الكشررررف عررررن اسنفرررراق وتهريررررب السررررالح، ومنرررر  النرررروعي عسرررركريًا، وبتزويرررردها  الصررررواري  وتكنولوجيرررر

، وترررفض أّي حرّ  تفرضرم اسمررم المتحردة مررن خرالم مجلرس اسمررن الردولي. وهرري ”اررهابيرة“الهجمرات 
تتنامى في أوروبرا، وتقروم إنهرا كتبرت رسرالة لمرؤتمر رؤسراء المنظمرات ” معاداة السامية“ترت أن نزعة 

تها التامررة لحركررة المقا عررة وسررحب االسررتثمارات أكرردت فيهررا علررى معارضرر 2115اليهوديررة فرري سررنة 
أمرا موقفرم  .Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign وفرر  العقوبرات

للمقاومرررة المسرررلحة مرررن ناحيرررة، ولطبيعتهرررا ” كراهيرررة“، يعتبرررر ترامرررب أكثرررر ”المقاومرررة الفلسرررطينية“مرررن 
مرررال والجهررراد ارسرررالمي تحديررردًا، بتربيرررة ارسرررالمية مرررن ناحيرررة ثانيرررة، وقرررد اتهرررم كررراًل مرررن حركتررري ح

، ناهيررة عررن اشررترا م قبرروم الفلسررطينيين بررريهودية ”العنررف وكراهيررة اليهررود“اس فررام الفلسررطينيين علررى 
الدولة ارسرائيلية؛ كما أبدت تشرككم فري النزعرة السرلمية لردت الطررف الفلسرطيني، مشريرًا إلرى أن نزعرة 

 . .ارسرائيليين للسالم هي اسوضح
رأت اسستاذ سعيد عريقات المختص  الشؤون اسمريكية أن موقف ترامب الذي يؤكد فيم حياديتم و  

في موضوع الصراع الفلسطيني ارسرائيلي، رغرم تشرديد  علرى أن إسررائي  تبقرى الحليرف اسوم لربالد ، 
خرت يررت ومن جهة أ  فتح موضوع النقال في الواليات المتحدة  شأن مدت انحياز أميركا رسرائي  .

الدكتور إبراهيم ابرال أن على الرغم من الموقف السلبي لترامب من القمرية الفلسرطينية خرالم حملترم 
االنتخابية، حيى كان أكثر صراحة وكان أكثر عدوانية تجا  الفلسطينيين وأكثر تأييدًا رسرائي ، ولكن 

لينتون حاولت اردارة االمريكية أن ال نعتقد أن في ذلة فرق كبير بينم وبين أوباما، ففي عهد أوباما/ك
تبرردو موضرروعية برر  حرراوم أوبامررا، أن يبرردو متعا فررًا مرر  الفلسررطينيين والمسررلمين ولكنررم عمليررا مررارل 
عكس ذلة، المهم  النسبة للفلسطينيين والعرب أن يتوقفوا عن المراهنة علرى كر  رئريس جديرد للواليرات 

حهم القومية من خالم عالقات متوازنة م  ك  الردوم المتحدة االمريكية وأن يحاولوا البحى عن مصال
الكبرت، وعلى الفلسطينيين االسرتعداد لمزيرد مرن العدوانيرة ارسررائيلية وتوسري  النشرا  االسرتيطاني مر  

 . موقف أمريكي أق  تعا فا م  الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة
وقرررف الررررئيس اسمريكررري مرررن جانبرررم، أكرررد السررريد أمرررين شرررلبي سرررفير مصرررر السرررابق بواشرررنطن أن م

المنتخررب مررن القمررية الفلسررطينية يعتبررر موقررف سررلبي، حيررى أعلررن ترامررب خررالم المعركررة االنتخابيررة 
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تأييرد  رسررائي ، وأنرم سررينق  السرفارة اسمريكيرة مرن ترر  أبيرب إلرى القردل، معربررا عرن أسرفم لهرذا الموقررف. 
ترامب، تجا  العديرد مرن القمرايا وخاصرة  و الب  االنتظار قليال ال اسابي  أو شهور حتى تتبلور مواقف

 .ما يتعلق  قمايا الشرق اسوسط
لذلة فأن موقف ترامب من القمية الفلسطينية يبدو انم موقف متناقض ومتعرار ، ولرذلة راجر  لقلرة 
خبرر الرجر  فري قمررايا المنطقرة، رغرم ذلرة يمكررن أن يسرعى ترامرب لردور محرروري فري القمرية الفلسررطينية 

ز شخصي يسج  لم عبر التاري ، فهو مول   مثر  هرذ  القمرايا، خاصرة أنرم لرم يتلقرى بهدف تحقيق إنجا
دعرررم مرررالي مرررن اللررروبي اليهرررودي فررري أمريكرررا، وبالترررالي قرررد يكرررون متحرررررًا مرررن أي الترررزام انتخرررابي للررروبي 

 .اليهودي، مما يسه  عليم التحرك في عملية السالم بنوع من االستقاللية
 ات اإلسالم السياسيموقف ترامب من اإلسالم وحرك

 حسب توم حرب، مدير التحالف اسميركي الشرق أوسطي لدعم ترامب، فلن الرئيس ترامب ليس ضد 
ارسالم ب  ضد من سماهم ارسالميين الجهاديين، وهرو شرك  رديرف يشرك  خطررًا علرى الشررق اسوسرط، 

سررالم يتسرررم  الفوضرررى أمررا الصرررحفي والمحلرر  السياسررري، سرررعيد عريقررات فقرررام إن خطرراب ترامرررب نحرررو ار
والتقلررب، وأشررار إلررى أن ترامررب يسررتخدم مصررطلح ارسررالم الراديكررالي وهررو تعبيررر فمررفا ، وال يسررتخدم 

 .كلمة اسصوليين المسلمين، واتهمم  التحريض على المسلمين واسقليات
، ويرررت أن ”ارسررالم السياسرري المتطرررف“ويشررير ترامررب بوضرروح إلررى ضرررورة الوقرروف بوجررم مررا اسررما  

حتواء ارسالم السياسي البد أن يكون أحد أهرداف السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة والعرالم أجمر ، مؤكردًا أن ا
ارسررالم السياسرري “تطررورات اسحررداث تحترراش لترردخ  عسرركري وفرري هررذا ار ررار يشرربم ترامررب التعامرر  مرر  

ة انتشررار  واحتوائررم،  الكفرراح الفلسررفي فرري الحرررب البرراردة. وهنررا يوضررح نقطتررين فرري آليررة مكافحرر” المتطرررف
لمحاولرة تمررييق ” اررهرراب“اسولرى: التنسريق والتعرراون مر  الحلفراء فرري الشررق اسوسرط الررذين يعرانون مرن 

، والثانيرة: منر  ”أن يقردر حلفاؤنرا هرذا ويرردوا لنرا الجمير “النطاق قدر ارمكان،  شر ، كمرا يقروم ترامرب، 
في المهاجرين مؤخًرا ذوي الميوم المتطرفرة وارتفراع  في الداخ  اسمريكي والذي يتمث ” اررهاب“وتحجيم 

معدم وجودهم  كثرة في الواليات المتحدة فالبد من إعادة النظر في سياسات الهجرة غير المقننرة سمريكرا 
سبتمبر،  11والتي يجب أن تمن  توريد اررهاب إلى نفسها حتي تمن  تكرر أحداث إرهابية كما كان في 

ب نجد أن معظم تصريحاتم وتعبيراتم تبالا إلى أن تص  إلى القوم  أن ك  جماعات فوفقًا لتوجهات ترام
ارسالم السياسي متطرفة،  ما فيها جماعة ارخوان المسرلمين، حيرى هراجم فري حرديى سرابق إدارة أوبامرا 
التررري قرررام عنهرررا، إنهرررا سررراعدت فررري وصررروم ارخررروان للحكرررم فررري مصرررر، ويظهرررر ترامرررب ماعررراداة شرررديدة 

ارسررالم السياسرري،  مررا فيهررا )داعررش وحمررال وحررزب اللررم وارخرروان المسررلمين( وهررذا ربمررا يرردم لجماعررات 
علررى أن ترامررب يمرر  جماعررة ارخرروان فرري نفررس مرتبررة العررداء مرر  تلررة الجماعررات ولعلررم يصررنفها علررى 
كونهررا تشررترك معهررم فرري سررمة اررهرراب وأنهررم يسررتحقوا نفررس المعاملررة والترري تقتمرري أحيانررا الحرررب كمررا 

 . ام م  غيرهمالح
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وبناًء على هذا فمن المتوق  أن يكون هناك تصعيد ضد جماعرة ارخروان المسرلمين؛  عرد وصروم  
ترامب للحكم، قد يص  إلى تصنيف الجماعة على إنها إرهابية وإعالن الحرب عليها. يردعم مثر  هرذ  

لرى اسراضري اسمريكيرة التوجهات، ما أعلنم ترامب في أنم البد من النظر إلى المسلمين المتواجردين ع
وينتمون لجماعات إرهابيرة أو ممرن ال نعررف خلفيراتهم وتوجهراتهم، فري إشرارة إلرى وجروب التعامر  مر  
كرر  الرمرروز الترري قررد تنتمرري إلررى تيررارات ارسررالم السياسرري علررى رأسررهم تلررة الجماعررات الترري خصررها 

 . الذكر ومنها ارخوان المسلمين
 موقف ترامب من العراق

اق ركن أساسري مرن أركران االسرتراتيجية اسمريكيرة فري المنطقرة، فهرذا البلرد أصربح جرزء يعتبر العر  
من مجام النفوذ الحيوي للمصالح العليا للواليات المتحردة اسمريكيرة فري المنطقرة، خاصرة  عرد احتاللرم 

طن ، حيى تم التوقير  علرى اتفاقيرة تعراون اسرتراتيجي برين واشرت2113والسيطرة على خيراتم في العام 
وبفداد، تم  موجبها تحديد العالقة بين البلدين، والتي  موجبها تم سحب القوات اسمريكيرة مرن العرراق. 
لذلة هناك تساؤم مشروع حوم أين تتجم السياسة اسميركيرة فري العرراق  عرد فروز المرشرح الجمهروري، 

إعادة إنتاش جزئي لهرا؟ دونالد ترامب؟ ه  سنشهد امتدادًا خطيًا لسياسة  ارك أوباما؟ أو سوف تحدث 
أم سنكون  صدد تحّوم جذري؟ فهذا سؤام جوهري، سروف تتمرح فري ضروء ارجا رة عليرم العديرد مرن 
مالمح المقاربة اسميركية لواق  هذ  المنطقة ومستقبلها. فالقمية هنا أ عد من مجرد تفاوت في الرؤية 

 أص  منظرور الواليرات المتحردة سمنهرا  أو تفاوت في اسولويات بين إدارة ترامب وأوباما. سنها تتص 
القررومي ودورهررا فرري السرراحة الدوليررة. إن اسمررن القررومي لدولررة تتررزعم قيررادة العررالم ال يامكررن مقاربتررم دون 

 رؤية واضحة لما يجب فعلم في العراق. وه  تحتاش أميركا لزيادة حمورها في المعادلة العراقية؟
وم الررئيس العراقري اسسربق صردام حسرين، حيرى أكرد وكان ترامب قد أدلى بتصريحات متناقمة ح

يوليو/تموز الماضي،  أن صدام حسين كان  5أمام أنصار  في مدينة رالي بوالية كارولينا الشمالية في
، وذلرة علرى الررغم ”فعاليرة فري تصرفية اررهرابيين“لكنم أشاد  صدام لما أدهر  من ”. رجال سي ا فعال“

حقبررة صرردام كانررت ترردرش العررراق علررى قائمررة الرردوم الداعمررة لإلرهرراب. مررن أن الواليررات المتحرردة خررالم 
خالم اسشهر اسولى من  2113واعتبر ترامب، الذي سبق لم أن أيد الفزو اسمريكي للعراق في عام 

كران ” ، وأضراف إن صردام ”أال تزعرزع اسرتقرار العرراق“العملية، اعتبر أنم كان على الواليات المتحردة 
ه  تعرفون ما الش  الذي كان يجيرد ؟ إنرم كران يقتر  اررهرابيين، وعراد وأكرد ترامرب  رجال سي ا، ولكن

فرري أكتوبر/تشرررين اسوم الماضرري، أنررم لررو  قرري نظامررا صرردام حسررين فرري العررراق ومعمررر القررذافي فرري 
 . ليبيا، لكان العالم اليوم أق  تفتتا وأكثر استقرارا

مرن فبراير/شربا  الماضري،  13ا الجنوبيرة فري الرروخالم منادرة للحزب الجمهوري في والية كارولينر
، وقام إن ذلة أدت 2113انتقد ترامب قرار الرئيس اسسبق جورش بول االبن  شأن غزو العراق عام 

إلررى موجررة مررن االضررطراب والفوضررى فرري الشرررق اسوسررط، وقررام ترامررب إنررم عررار  الفررزو فرري ذلررة 
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م يكن واضرحا، ولرم يحردد مرا سريقوم  رم لتحسرين الوضر  الوقت، لكن منتقديم قالوا إن موقفم من المسألة ل
 . في العراق، م  أنم تحدث مرارا عن التعاون الوثيق م  اسكراد

وهنرراك مررن يرررت أن اردارة اسميركيررة القادمررة معنيررة  ررالتركيز علررى كيفيررة جعرر  العررراقيين قررادرين علررى 
حبرر  التوازنرات التائهررة، فهرذا حبرر  يجعرر  تحقيرق أمررنهم الرو ني ارتكررازًا إلرى سررواعدهم. وعليهرا الحررذر مرن 

من العم  السياسي مجرد حلقة مفرغة، ال تقود أصحابها إلرى أي نتيجرة يصربون إليهرا، وإذا كانرت إحردت 
ركررائز اسررتراتيجية اسمررن القررومي اسميركرري تقرروم علررى مبرردأ التصرردي لقرروت العنررف الرردولي، والقمرراء علررى 

لواليررات المتحرردة اسميركيررة، فررلن النجرراح فرري العررراق يعنرري أيمررًا قرردراتها، قبرر  أن تصرربح تهديرردًا وشرريكًا ل
نجاحًا على هذا الصرعيد. إن الررئيس ترامرب يامكرن أن يحقرق للواليرات المتحردة منظومرة معطيرات أساسرية 
ذات صلة  أمنها الو ني، ومصالحها الدولية، إن هو حقق نجاحًا في العرراق. ومرن هنرا، ال برد أن تكرون 

 . الخاصة ببالد الرافدين في مقدمة أولوياتمبلورة السياسة 
 موقف ترامب من األزمة اليمينة

تعرررد اسزمرررة اليمنيرررة أحرررد أكثرررر ملفرررات الشررررق اسوسرررط تعقيررردًا، حيرررى تررردخ  التحرررالف العربررري  قيرررادة 
 .السعودية لدعم حكومة اليمن الشرعية في مواجهة متمردين موالين ريران

الررد ترامرب أن أمريكررا يجرب أن تبقرى  عيرردًا عرن الصررراع فري الرريمن، ويررت الررئيس اسمريكرري الجديرد دون
حسب ما أفادت وسائ  اعرالم عربيرة، جراء ذلرة ردًا علرى  -على اعتبار أنم ال يمث  تهديدا مباشرا سمنها

تقررديم الرردعم العسرركري للسررعودية خررالم “سررؤام  رررح علررى ترامررب، عررن مررا إذا كرران علررى أمريكررا مواصررلة 
موقررف ترامررب مررن الصررراع فرري الرريمن مشررا م أيمررا لموقفررم مررن الصررراع فرري أوكرانيررا ”. الصررراع فرري الرريمن؟

الذي اضطلعت فيم واشرنطن بردور  رارز خرالم عهرد أوبامرا . لكرن ترامرب يررت أيمرًا مرن جانرب آخرر أن 
على أمريكا مواصلة غارات الطائرات بدون الطيار ضد أهداف التنظيمات المتشرددة فري الريمن وغيرر  مرن 

نفوذ هذ  الجماعات، حيى تقدم الواليات المتحدة اسمريكية مساعدة محدودة في عمليات التحالف منا ق 
 رراليمن، وهرري تقتصررر علررى تزويررد  ررائرات حربيررة  ررالوقود فرري الجررو، فمررال عررن معلومررات وصررور عبررر 

 . اسقمار االصطناعية
بنررراء العالقرررات مررر   وقرررام محللرررون أمريكيرررون إنرررم مرررن الممكرررن أن يسرررعى ترامرررب إلرررى محاولرررة إعرررادة

السعودية، حيى أن لم شخصًيا مصالح اقتصادية في المملكة أبرزها في مشاري  تطوير القطاع الفندقي، 
وبالتررالي قررد يكررون أقرررب للموقررف السررعودي مررن موقررف جماعررة الحرروثي، خاصررة أنهررا مواليررة ريررران الترري 

 .يتخذ منها موقف سلبي خالم الحملة االنتخابية
 القضايا األخرى 

يقوم ترامب إنرم سريعيد التفراو  فري كر  االتفاقرات التجاريرة اسمريكيرة التري تمرّر  مصرالح الواليرات  
المتحدة،  حجة أنم قادر على التفاو  على صرفقات أفمر . يمكرن رعرادة التفراو  فري هرذ  االتفاقرات 

جهرود المبذولرة ربررام التأثير علرى االتفاقرات التجاريرة القائمرة مر  البحررين وسرلطنة عامران، وكرذلة علرى ال
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اتفاقات تجارية م  منطقة الخليم. يقوم ترامب إنم يؤيد استخدام حروب التعرفة، حتى ضرّد دوم مثر  
كمرررا يقررروم إن علرررى الواليرررات المتحررردة التررردخ  فررري ”. ال تلعرررب وفقرررًا للقواعرررد“الصرررين، التررري قرررام إنهرررا 

علررى الرربالد، ولرريس سغرررا  إنسررانية الصررراعات فرري أنحرراء العررالم فقررط عنرردما يكررون تهديرردها مباشرررًا 
 .فحسب، وأخيرًا يؤيد ترامب الديكتاتوريين في مختلف أنحاء العالم إذا كانوا يممنون االستقرار

 الخاتمة
مازالت السياسة الخارجية اسمريكية في عهد ترامب في  رور التشركي ،  سربب عردم وضروح الفريرق 

ى اون، والتناقض فري  عرض التصرريحات والمواقرف المساعد للرئيس اسمريكي الجديد  شك  كام  حت
السياسرررية للررررئيس الجديرررد، حررروم العديرررد مرررن قمرررايا منطقرررة الشررررق اسوسرررط خرررالم فتررررة االنتخا رررات 
الرئاسية اسمريكية، رغم ذلة في فأن ما يمكن التأكيد عليم هو أن سياسرة الواليرات المتحردة اسمريكيرة 

م الرئيس ترامب لن تكرون امتردادًا لسياسرة جرورش برول اسبرن الخارجية تجا  منطقة الشرق في د  حك
عبررر القرروة الخشررنة، أو اسررتمرارًا لسياسررة  ررارك أوبامررا عبررر القرروة الناعمررة وإنمررا سرروف تكررون خلرريط بررين 
هذا وذلة، خاصة في د  رغبة الرئيس ترامب في تقلي  التدخ  العسكري سمريكا  مرا يمرمن تحقيرق 

المتحررردة اسمريكيرررة، عبرررر بنررراء عالقرررات جيررردة مررر  حلفررراء أمريكرررا التقليررردين  المصررالح القوميرررة للواليرررات
بهرردف التصرردي لخطررر اررهرراب الرردولي، والقمرراء علررى قرردرات الجماعررات اررهابيررة، قبرر  أن تصرربح 

 تهديدًا وشيكًا للواليات المتحدة اسميركية
ترامررب بهرردف االسررتعداد ورغررم أهميررة معرفررة مالمررح السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة خررالم فترررة حكررم 

للتعامرر  معهررا  الشررك  المناسررب، إال أنررم يتوجررب علررى العرررب والمسررلمين ان يكفرروا عررن المراهنررة علررى 
االنتخا رررات االمريكيرررة ونتائجهرررا، ويعتمررردوا علرررى أنفسرررهم، عبرررر االسرررتخدام اسمثررر  لرررألوراق السياسرررية 

التررري سررروف تأخرررذ  رررا   الصرررفقات  واالقتصرررادية التررري يملكونهرررا فررري التعامررر  مررر  سياسرررة إدارة ترامرررب
 .التجارية  اعتبار  رج  أعمام وليس رج  سياسة
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  مقدمة:
لتيكي فري قلرب يعد العراق من المنا ق الحيوية المهمرة لالسرتراتيجية االمريكيرة وذلرة لموقعرة الجيوبرو  

الشرررق االوسررط، وسرريظ  نقطررة اهتمررام الواليررات المتحرردة االمريكيررة والرردوم االقليميررة لعقررود  ويلررة وذلررة 
 للعديد من االعتبارات اهمها االقتصادية والجيواستراتيجية.

شررهد الترراري  السياسرري واالقتصررادي للعررراق الكثيررر مررن المتفيرررات نتيجررة الصررراعات ارقليميررة والدوليررة 
هيمنررة علررى ثرواتررم، وتعررد مسررألة السرريطرة علررى نفررط العررراق انطالقررة اساسررية فرري السياسررة االمريكيررة، اذ لل

سررعت االدارات االمريكيررة المتعاقبررة علررى تواجررد نقررا  ارتكرراز فرري الرردوم النفطيررة  شررك  عررام وفرري العررراق 
ت الصرناعية والنفطيرة  شك  خا،، فلم تعد خرائط  او ار و رق االمدادات النفطية مح  اهتمام الشرركا

والدوائر التجارية  والمالية واالقتصادية فحسب، بر   رات الرنفط محر  اهتمرام دوائرر الردفاع واسمرن القرومي 
واالستخبارات والشؤون الخارجية االمريكية، وهكذا اصبح النفط شأنا مرتبطا  رالنفوذ الردولي وقيرادة النظرام 

السرابق جرورش برول، فقرد أدركرت االدارة االمريكيرة ان بوا رة  العالمي الجديرد الرذي دشرنم الررئيس اسمريكري
السررريطرة علرررى الشررررق االوسرررط هرررو احرررتالم العرررراق سرررعيا لتركيرررز وتفعيررر  مكانتهرررا السياسرررية واالقتصرررادية 

 ولديمومة حمورها الدولي والسيطرة على العالم .
خ  فرري الشررؤون العربيررة مررن خررالم ذلررة اتخررذت االدارة االمريكيررة مررن العررراق المنطلررق االساسرري للتررد

الداخليررة وتفييررر انظمررة الحكررم فرري  عررض الرردوم العربيررة  شررك  غيررر مباشررر والسرريطرة علررى منررا   الررنفط 
 العربي والثروات اسخرت مصورة للعالم ان العراق مركز لإلرهاب.

يم مرن الناحيرة الجيوبولتيكيررة فرأن العرراق يشررك  نقطرة مفصرلية هامررة ومحوريرة ترربط مررا برين دوم الخلرر
العربي وتركيا، واسقرب لدوم أسيا الوسطى ويحاذي إيران وسوريا، وبذلة يشك  حلقة الوص  بين الشرق 
االقصى واالوسط، والسريطرة علرى أراضريم تحرد مرن النفروذ الروسري والصريني ويحرد مرن انتشرار المصرالح 

 االوربية في منطقة الشرق االوسط.
يات الرؤسراء االمريكران حترى فري حمالتهرم االنتخابيرة فلم يفيب العرراق عرن رؤت وتصرورات واسرتراتيج

فأن الرئيس االمريكي الجديد دونالد ترامب صدرت منم عدة تصريحات خالم حملتم االنتخابيرة تردور فري 
ثالث محاور رئيسية هي: كيف نسيطر على نفط العراق، وآليات التخلص من تنظريم داعرش فري العرراق، 

 راق.الحد من النفوذ االيراني في الع
نقردم بهرذ  الدراسرة اهرم النقرا  التري اوجردت دولرة ضرعيفة مسرتقطبة لإلرهراب ومرالذ   أهمية الدراساة :

أمن للفكر المتطرف وسياسة متلك ة غير مستقرة من خالم ما احدثتم سياسة ادارتي الرئيسين اسمريكيين 
ق دولرة ديمقرا يرة تمثر  )جورش ووكر بول وباراك اوباما( في العرراق علرى العكرس ممرا كانرت تردعي  خلر

نموذجررا يحتررذا  ررم فرري الشرررق اسوسررط،  معنررى اننررا امررام  حررى فرري غايررة االهميررة فهررو ال يتنرراوم حيثيررات 
صررن  القرررار االمريكرري وانمررا امررام ادارة جديرردة لررررئيس يختلررف عررن الرؤسرراء االمريكرران السررا قين فهرررو ال 
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ة االولرى، اي انرم سريدخ  كر  القررارات يمتلة رؤت سياسية فكرية واضحة ب  هو رج  اقتصراد  الدرجر
 االمريكية تجا  العراق مدخال اقتصاديا من  اب الربح والخسارة والسيطرة على منا   النفط .    

اثارت سياسة الررئيس االمريكري الجديرد دونالرد ترامرب المبهمرة الفيرر واضرحة اشااااااكالية الدراسااااة: 
التسررراؤالت لررردت العديرررد مرررن المترررا عين للشرررأن العراقررري  المعرررالم   خصرررو، الشرررأن العراقررري موجرررة مرررن

والسياسة االمريكية على حد السرواء وهري فري اغلبهرا حروم مراهي السياسرة االمريكيرة القادمرة وسرتتركز 
فرري اي جانررب وخصوصررا ان العررراق يعرراني العديررد مررن االزمررات الداخليررة الترري علررى الواليررات المتحرردة 

ها  شك  رئيس بوصرفها الراعري االسرال للنظرام السياسري فري العرراق االمريكية تتحم  المسؤولية تجاه
وان تصررررريحات الرررررئيس االمريكرررري دونالررررد ترامررررب تمثرررر  عهررررد جديررررد للسياسررررة الخارجيررررة  2113 عررررد 

 االمريكية تجا  العراق، وهذا يدفعنا الى وض   عض التساؤالت وهي
 ه  سيحاوم ترامب اخماع العراق للسيطرة االمريكية من جديد  -1
مررا هررو مسررتقب  وحرردة العررراق مررا  عررد داعررش حسررب الرؤيررا االمريكيررة ومرراهي االليررات واالسرراليب  -2

 التي سيتم استخدامها ال عادة بناء المدن المدمرة 
وهررر  العرررراق وفرررق الرؤيرررا االمريكيرررة الجديررردة سررريكون بوا رررة التقسررريم العربررري ام بوا رررة لكررربح النفررروذ  -3

 معا؟االيراني ام االثنين 
مكانرة اقليميرة مهمرة فري  العرراق يمتلرةتنطلق الدراسة من فرضية مفادهرا ان  :الدراساااةاية فرضااااااااا

يعرراني العديررد مررن االزمررات الداخليررة والترري تمثرر   كبيرررة ولكنررماالسررتراتيجية االمريكيررة وثررروات نفطيررة 
كيرة لتقرديم خطر كبير على وحدتم لذلة فهو يحتاش الى حليف استراتيجي مث  الواليات المتحدة االمري

 منها.المعونة واالرشاد للخروش من االزمات التي يعاني 
 سيتم مناقشة الدراسة من خالم المحاور االتية: محاور الدراسة:

 المحور االوم: االهمية الجيواستراتيجية للعراق وفق الرؤيا االمريكية.
 المحور الثاني: استراتيجية ادارة ترامب تجا  العراق

 مشاهد المحتملة لمستق  العراق في د  ادارة ترامبالمحور الثالى: ال
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 المحور االول 
 االهمية الجيواستراتيجية للعراق وفق الرؤيا االمريكية

الم ممررررا ال شررررة فيررررم ان االدارات االمريكيررررة علررررى مختلررررف توجهاتهررررا تصررررول اسررررتراتيجياتها فرررري العرررر
هرررا تمريررر سياسررراتها  فيررة تحقيرررق ساسرررية تحرراوم مررن خاللأمرتكررزات  مررن خرررالمالمختلررف ومنهررا العرررراق 

وعليرم فران االسرتراتيجية االمريكيرة فري الشررق االوسرط تقروم  شرك   القوميرة،االهداف النهائية لمصرالحها 
تحقيق مصالح الواليات المتحدة في المنطقة  استخدام كافة الوسائ  وبفض النظر عن شرعية  علىعام 

. والن العرراق يقر  فري منطقرة تعرد مرن برين 1لمنطقرةتلة الوسريلة ام ال وبفرض النظرر عرن مصرالح دوم ا
المنا ق المهمة في تحقيرق تلرة االهرداف وعلرى هرذا اسسرال فران العرراق مهرم  النسربة للواليرات المتحردة 

 :2العتبارات عد 
 استراتيجي للعراق موقعا مميزا وفريدا في المنطقة –الموق  الجيو  .1
لرررإلدارة اسمريكيرررة حيرررى إن مرررن يمسرررة بهرررذ  المرررادة  الرررنفط العراقررري يشرررك  هررردفا اسرررتراتيجيا أساسررريا .2

الحيويررة يمسررة  مقرردرات القرررن كلررم، والواليررات المتحرردة تهرردف مررن وراء السرريطرة علررى نفررط العررراق 
 إضعاف قبمة اسوبة على إنتاش النفط، وتهميش دور المملكة العربية السعودية في هذ  المنطقة.

حاسرررم فررري خار رررة المنطقرررة والرررى توزيررر  جديرررد لثرواتهرررا إن الهيمنرررة علرررى العرررراق ترررؤدي إلرررى تفييرررر  .3
 البترولية، وتركيبتها االجتماعية، ومناهجها االقتصادية والتعليمية والتربوية.  

لذا كان العراق يشك  الممرات االساسرية لالسرتراتيجية االمريكيرة للمنطقرة منرذ تفكرة االتحراد لسروفيتي  
 الممرات االتية: وتعميق التواجد االمريكي في المنطقة عبر

: لقررد شررك  موقرر  العررراق فرري الجررزء الشررمالي الشرررقي مررن المنطقررة العربيررة، اهميررة اسررتراتيجية مررن أوالً 
خررالم ا اللررم علررى الخلرريم العربرري، هررذ  االهميررة جعلررت صرران  القرررار السياسرري فرري السياسررة االمريكيررة 

فرري منطقررة الخلرريم الفنيررة  خيراتهررا  ينظررر الررى العررراق علررى انررم البوا ررة الترري مررن خاللهررا يتركررز عسرركريا
، وساعدتهم على تنفيذ هذ  الرؤيا اسحداث المهمة التري بررزت علرى السراحة االقليميرة والدوليرة 3النفطية 

فرري مرردة التسررعينيات والترري فتحررت المجررام لترردخ  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة فرري منطقررة الخلرريم العربرري 
، الرررذي أذهررر  العرررالم  أسرررر   1111/ آب  /  2الكويرررت فجرررر يررروم ومنهرررا اجتيررراح القررروات العراقيرررة لدولرررة 

 4وأيقظررم علررى حقررائق ووقررائ  جديرردة علررى اسر  اقتمررت مررن الجميرر  التعامرر  معهررا مررن منظررور جديررد
، وكرران لهررذا الحرردث اثررر 1111وترافررق هررذا الحرردث مرر  انهيررار االتحرراد السرروفيتي رسررميًا فرري نهايررة عررام 

                                                           
 ، بوش دبليو جورج ادارتي خالل االوسط الشرق تجاه االمريكية الخارجية للسياسة كمحدد االصالح مفهوم ، العجمي راكان محمد أميرة 1

 .33ص،  القاهرة جامعة السياسية، والعلوم االقتصاد كلية، ماجستير رسلة
 01ص، 3112 أكتوبر 02 ، األهرام صحيفة،  العراق حرب دراسة من األمريكية االقتصادية المكاسب،  نجار السيد احمد 2
 جامعة السياسية العلوم كلية سياسية، قضايا مجلة االمريكية، المتحدة الواليات مع العراق لتعامل استراتيجية رؤية نحو سليم، محمد نبيل 3

 .311ص ،3111 الثاني كانون االول، العدد االول، المجلد ، النهرين
 ، العربية الوحدة دراسات مركز ، 3ط ، والدولية اإلقليمية العالقات منظور من وإشكالياته تطوره العربي الخليج أمن العجمي، محمد ظافر 4

 .269 ص ،. 3100 ، لبنان – بيروت
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ي مسرار العالقرات الدوليرة واتجرا  النظرام الردولي إلرى سرقو  القطبيرة واضح في االنعطاف التاريخي فر
ثرر  هررذا االنهيررار  الثنائيررة واسررتبدالها بهيمنررة القطررب الواحررد المتمثرر   الواليررات المتحرردة اسمريكيررة ، وم 
 سانحة للواليات المتحدة اسمريكية الن تتمت   مساحة اكبر من ذي قب  لرفد القدرة اسمريكية  عنصرر

مماف ، اسمر الذي جعلهرا أقردر  كثيرر علرى ضربط إيقاعرات المنطقرة السياسرية  شرك  يتماشرى مر  
. وهكذا أخذ االهتمام االستراتيجي للواليات المتحدة اسمريكية فري 1النسق االستراتيجي اسمريكي العام

سروفيتي ، وفري منطقة الخليم العربي  شكلم الواضح بدءًا مرن تردخلها لمر ء الفررال وتطويرق الخطرر ال
عد الخليم العربي منطقة نفوذ أمريكية تبعًا لموقعرم وثرواترم ولكري تحرافظ الواليرات  1111نهاية عام 

المتحدة اسمريكية على هيبتها ومصالحها فيم وقامت الكثير من القواعد العسركرية فري منطقرة الخلريم 
م عسركريًا واقتصراديًا وسياسريًا عرن بدء يتزايد الوجود اسمريكري المكثرف المباشرر فري الخلريو  ،2العربي

 . 3 ريق بناء العديد من القواعد العسكرية واالتفاقيات الثنائية م  دوم الخليم
أرادت الواليرات المتحردة اسمريكيرة إن تجعر  مرن العرراق بوا رة التفييرر للعرالم العربري ومردخال  ثانيًا:

والتدخ  المباشر فري القمرايا العربيرة ولكري   أساسيا للسيطرة على منا   النفط العربي والثروات العربية
أعلرررن  2113كررانون الثرراني عررام  3، إذ فرري يررروم 4تسرريطر علررى العررراق برردأت تصرررور  مركررزا اررهرراب

الرئيس اسمريكي )جورش ولكر بول( إمام الصحفيين في البيرت اسبريض )إن الطريقرة الوحيردة لحمايرة 
، فمررال عررن ذلررة كشررف  5اررهرراب فرري مو نررم العررراق(الواليررات المتحرردة وامررن موا نيهررا، هرري مقاتلررة 

رئرريس مجلررس سياسررات الرردفاع السررابق فرري البنترراغون )ريتشررارد بيرررم( عررن المشررروع اسمريكرري الشرررق 
أوسطي ،حيى أكد  ان العراق يمث  الخطوة اسولرى إلرى البوا رة المؤديرة إلرى المنطقرة التري تتراخم دوم 

( اسمريكيرة وصرفتم برر )قلرب الشررق اسوسرط الكبيرر u.s todayعربية وإقليمية، إلرى درجرة إن مجلرة )
 .6الذي يمتد من المتوسط حتى حدود الصين(

بذلة يمكن القوم أن العراق كان ساحة االختبار اسولى لهذ  االستراتيجية الجديدة ، فرلدارة الررئيس 
قرا ي( للررردوم )جرررورش ووكرررر برررول( تسرررعى إلرررى تقرررديم العرررراق نموذجرررا استرشررراداي فررري القررروم )الرررديم

العربيررة، ولررذلة ارتكررز الخطرراب السياسرري اسمريكرري علررى مقولررة )إن إقامررة نظررام ديمقرا رري حررر فرري 
العرراق سرروف يكرون نموذجررا تسرتلهمم دوم المنطقررة اسخررت  مررا يكرون مقدمررة لتحروم ديمقرا رري شررام  

                                                           
 – بيروت ، ناشرون للعلوم العربية دار ، 3112 نيسان بعد والدولية اإلقليمية وانعكاساتها العراق تجاه األمريكية السياسة ، جابر محسن خالد 1

 12 ص ، 3102 ، لبنان
 العلوم كلية ، والدولية السياسة المجلة ، العشرين القرن معطيات ضوء في العربي والخليج أمريكيا ، فياض عبد حسين ، فياض عبد حسين 2

 . 066 ص ، 3103 ،( 33)  العدد ، المستنصرية الجامعة ،اسية سيال
 ، سياسية قضايا مجلة ، المتحدة الواليات مع العالقة على العربي الخليج منطقة في  التغيرات اثر ، علوان محمد علي ، حسين علي مثنى 3

 . 091 ص،     3103 ،(   21  - 36)   العددان ، النهرين جامعة
،  لبنان– بيروت،  العربية الحدة دراسات مركز،  البيضاء الكولونياليات وعودة للعراق األمريكي الغزو االستشراف بعد ما،  الربيعي فاضل 4

 .311ص، 0ط3119
 311فاضل الربيعي ، مصدر سبق ذكره ، ص  5
 01ص مصدر سبق ذكره ، ،  نجار السيد احمد 6
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اسرررتراتيجية أمريكيرررة ، وان االحرررتالم اسمريكررري للعرررراق كررران جرررزءا مرررن رؤيرررة 1فررري العرررالم العربررري  أكملرررم(
متكاملة رعادة ترتيب اسوضاع في الشرق اسوسط من منظور المصرلحة اسمريكيرة وتحقيرق عردة أهرداف 

 أهداف سواء أكانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية متكاملة يلعب العراق فيها دورا محوريا . 
الشررق اسوسرط اسرتنادا  إذ يمث  تفيير نظام الحكم في العراق خطوة أولى رعادة ترتيب اسوضاع فري

استنادا إلى فكرة مؤداها إن احتالم العراق وإقامة نظام حكرم )ديمقرا ري( فيرم سروف يكرون مقدمرة للتفييرر 
للتفييررر الشررام  فرري العررالم العربرري ككرر ، وفررق )نظريررة الرردومينو( والوجررود العسرركري اسمريكرري فرري العررراق 

واجهم الدوم المعاديرة أو غيرر الصرديقة يتيح للواليات المتحدة اسمريكية امتالك قدر  اكبر على احتواء وم
الصديقة للواليات المتحدة وهما إيران وسوريا، وكذلة تودي إلى تعزيز امن إسرائي  حيرى حقرق االحرتالم 

، ووفق نظرية الدومينو إن سرقو  العرراق  قبمرة 2االحتالم اسمريكي للعراق مصلحة استراتيجية رسرائي 
دي  المررررورة إلرررى تهديرررد ومرررن ثرررم سرررقو  الررردوم الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة ومرررن قبلرررم أففانسرررتان سررريؤ 

المجاورة و خاصة ذات اسجندة المختلفة عنها مث  سوريا وإيران، وقد أشار )جورش ووكرر برول( صرراحة 
حينمررا قررام )إن إقامررة عررراق حررر وديمقرا رري  2113إلررى هررذا المعنررى فرري خطا ررم الشررهير فرري شرربا  عررام 

 . 3دوم اسخرت(سوف يكون  مثا ة نموذش للحرية تستلهمم ال
وبعررد احررتالم العررراق جرراءت المطالررب االمريكيررة سغلررب الرردوم العربيررة  لدخررام إصررالحات شرراملة،  

انطالقررا مررن رؤيررة مفادهررا أن الثقافررة السياسررية للرردوم العربيررة هرري المسررؤولة  الدرجررة اسولررى عررن إنترراش 
كة السياسرررية والترررداوم السرررلمي اسصرررولية ارسرررالمية المتطرفرررة، السررريما غيررراب الحريرررات العامرررة والمشرررار 

 .4للسلطة
النفط العراقي فري االسرتراتيجية االمريكيرة: يعرد الرنفط سرلعة اسرتراتيجية لرم يجرد العرالم لهرا بردياًل،  ثالثًا:

وأهميتم في تزايد مستمر  سبب نموب الحقوم الحالية، وعدم اكتشاف حقوم جديدة، ولذا يسرتوجب علرى 
 .5ين مصادر مستقرة لوارداتها من النفط الخام من الخارشالواليات المتحدة ان تهتم بتأم

وهرررذا مرررا يجعررر  الواليرررات المتحررردة االمريكيرررة ان تنظرررر الرررى الرررنفط بوصرررفم مررروردا حيويرررا للحفررراظ علرررى 
االسررتقالم االقتصررادي، لررذلة وانسررجاما مرر  هررذ  الرؤيررة االمنيررة للحفرراظ علررى اهميررة الررنفط فرري االقتصرراد 

لمتحررردة االمريكيرررة التررردخ  العسرركري االمريكررري سرررواء فررري العرررراق ام فررري  ررراقي العررالمي، جعلرررت الواليرررات ا

                                                           
 للدراسات األهرام مركز،  الدولية السياسية المجلة،  األوسط الشرق في األمريكية االستراتيجية في الجديد العراق،  محمود إبراهيم أحمد 1

 . 20-21ص ص،3112، 021العدد،  القاهرة،   االستراتيجية
 21ص،  المصدر نفسه 2
  23ص، احمد ابراهيم محمود ، مصدر سبق ذكره  3
 السياسية التحوالت كتاب  في بحث،  المرحلة تناقضات األمريكية واالستراتيجية العربي الوطن في التغيير،  الربيعي عباس كوثر 4

 .61-26 ص ص،  3102، الدولية الدراسات مركز،  ادبغد جامعة، األمريكي والدور العربي الوطن في واالجتماعية
 ص. 3113/ اكتوبر االهرام، مؤسسة القاهــرة،.020 العدد الدولية، السياسة مجلة. االمريكية ـ العراقية األزمة في النفط دور. العناني خليل 5

23. 
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منرررا ق الخلررريم العربررري، ام فررري منرررا ق اخررررت فررري العرررالم، انمرررا تحكمرررم االرادة االمريكيرررة فررري الرررتحكم 
 .1 ارنتاش النفطي العالمي مستقبال

مررن ارتفاعررًا فرري الطلررب  وان مررا يعررزز هررذا التوجررم االمريكرري هررو مررا تتوقعررم وزارة الطاقررة االمريكيررة
العررالمي علررى الررنفط مسررتقبال، دون ان يوازيررم  اقررة انتاجيررة متكاف ررة سسررباب تتعلررق  محدوديررة القرردرة 
االسررررتيعابية لإلنترررراش النفطرررري فرررري الرررردوم الفنيررررة  ررررالنفط، والسرررريما فرررري العررررراق ودوم الخلرررريم العربرررري 

يكي من النفط، اذ يوجد فيها ما يزيد ، وان هذ  المنطقة هي أفم  منطقة تفذي الطلب االمر 2االخرت 
مليررار برميرر ، أي انهررا تحترروي علررى ثلثرري االحتيررا ي العررالمي مررن الررنفط، وهرري صرراحبة  625علررى 

. ويكفري ان نشرير الرى ان العرراق وحرد  يمتلررة 3أ روم عمرر فري االسرتمرار  ارنتراش ولمائرة عررام قادمرة
.ممررا يشررج  ذلرررة الواليررات المتحررردة 4سررركاأربعررة أضررعاف االحتيرررا ي االمريكرري مررن الرررنفط  مررا فيررم اال

االمريكيرررة علرررى دفررر  شرررركاتها بهررردف االسرررتثمار والرررتحكم فررري انتررراش الرررنفط فررري تلرررة المنرررا ق، سرررواء 
 .5 المشاركة م  الشركات النفطية الو نية ام  مفردها

ي وممررا يؤكررد اهميررة الررنفط العراقرري فرري االسررتراتيجية االمريكيررة، ان الترردخ  العسرركري االمريكرري فرر
الخارش اسرلوب تلجرأ االدارة االمريكيرة اليرم كلمرا وجردت اقتصرادها يعراني مرن حراالت الركرود واالزمرات 
االقتصرررررادية الحرررررادة، اذ ان الوضررررر  االقتصرررررادي المترررررردي مرررررن االسرررررباب التررررري دفعرررررت ادارة الررررررئيس 

ت المتحردة االمريكي جورش بول )االب واالبن( الى البحى عن حرب تحرك االلة االنتاجية في الواليا
، علرى العكرس مرا تدعيرم االدارات االمريكيرة 6االمريكية، وتعيد االقتصاد االمريكي الى حالتم الطبيعية

، كتبرررت صرررحيفة )الهيرالرررد تربيرررون( 1111مرررن محاولرررة نشرررر الديمقرا يرررة  فأثنررراء ازمرررة الخلررريم عرررام 
لسياسرة يعلرم تمامرًا، ان مقااًل جاء فيم: ))ان أي أمريكي يعرف الرف  راء ا22/8/1111االمريكية في 

الواليات المتحدة ال تحارب مرن أجر  الديمقرا يرة ضرد العرراق، سنرم ليسرت هنراك ديمقرا يرة فري العرالم 
العربرري، وال تحرررارب مررن أجررر  الكويررت، لقرررد تحركررت الواليرررات المتحرردة نحرررررو العررراق لمنررر  العررراق مرررن 

، فران امرتالك العرراق الحتيرا ي نفطري 7فطالسيطرة على ثروة تمث  الوقود االسرراسي للصناعة وهو الرن
( مليار برمي  غير مستخرش ، يشك   حد ذاترم دافعرًا لردت الواليرات المتحردة 112.5كبير يقدر بنحو )

، كمرا ان توقعرات وزارة الطاقرة االمريكيرة حروم 8االمريكية في احكام هيمنتها على منا   النفط العراقري

                                                           
 .13ص ،3113 روت،بي العربي، الكتاب دار حسن، عدنان: ترجمة ، الموارد على الحروب كيلر، مايكل 1
 12المصدر نفسه ، ص  2
 3113 الدولية، الدراسات مركز بغداد،. 2116 العدد استراتيجية، اوراق سلسلة. 3ج. العالم في المقبلة امريكا وحروب الطاقة. امين سرمد 3

 .3 – 0 ص ص
 .29 ص. السابق المصدر. العناني خليل 4
  .12ص سبق ذكره ، مصدرمايكل كيلر،  5
 ماجستير رسالة الباردة، الحرب بعد ما مرحلة في العراق حيال االمريكية االستراتيجية في المتحدة المملكة دور العلي، الجبار عبد لدخا رنا 6

 23ص ،.3113 ، النهرين جامعة/ السياسية العلوم كلية ، منشورة غير
 جامعة/  السياسية العلوم كلية  ،منشورة غير ماجستير رسالة  ،رالمعاص العربي القومي الفكر في الديمقراطية. جياد عليوي خالد: عن نقالا  7

 .006 ص ،3111 بغداد،
 .21ص نفسه، المصدر 8
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منررا ق الررنفط العربرري، اعطررى الواليررات المتحرردة االمريكيررة حررافزا فرري زيررادة الررواردات النفطيررة العالميررة مررن 
تطرررروير اسررررتراتيجيتها فرررري الررررنفط العربرررري سررررعيا وراء تعزيررررز المصررررالح الحيويررررة، وبررررذا فقررررد اصررررر القررررادة 
االمريكيون على ان الواليات المتحدة االمريكية يجب ان تكون قادرة على توفير الحماية العسكرية الكافية 

ادات الررنفط مررن منا عهرا فرري العررراق الرى الواليررات المتحرردة االمريكيرة، اذ ترررت الواليررات الكافيرة لمررمان امرد
المتحدة االمريكية ان وجودها العسركري الردائم فري العرراق، بوصرفم اغنرى منطقرة نفطيرة فري العرالم، يحقرق 

 .1يحقق المصلحة لألمن القومي االمريكي
ذ يقرروم الرررئيس االمريكرري االسرربق )جررورش وهررذا يؤكررد ضرررورة السرريطرة االمريكيررة علررى نفررط المنطقررة ا

بررول اسب(: ))إن الواليررات المتحرردة تقررف علررى أبررواب القرررن الحررادي والعشرررين، والبررد مررن ان يكررون هررذا 
القررررن الجديرررد أمريكيرررًا، وهرررذا لررريس ممكنرررًا اال  السررريطرة الكاملرررة علرررى الرررنفط واحتيا رررم وفررروائض البترررروم 

 .  2والدوالر...((
 المحور الثاني

 اتيجية ادارة ترامب تجاه العراقاستر 
علررى الرررغم مررن أن الكثيررر مررن البرراحثين والمختصررين فرري الشررأن االمريكرري يتفقررون علررى ان تفتقررد ادارة 
الررررئيس االمريكررري دونالرررد ترامرررب الرررى رؤيرررا واضرررحة فررري السياسرررة الخارجيرررة، لكنهرررا تررردرك مررردت جسرررامة 

اوز حرردودها أراضرري الدولررة العراقيررة، وفرري هررذا التحررديات واالزمررات الترري تواجههررا فرري العررراق والترري تتجرر
 ار ار، فلن موقف ترامب من تلة اسزمات يعد عام  هام في تحديد استقرار المنطقة. 

تسررعى إدارة الرررئيس اسمريكرري دونالررد ترامررب لترتيررب أوضرراع العررراق فرري مرحلررة مررا  عررد دحررر داعررش، 
ة هرري الراعيررة الحقيقرري للنظررام السياسرري العراقرري فرري فمررن الناحيررة السياسررية تعررد الواليررات المتحرردة اسمريكيرر

م. لذا فهي ال ترغرب فري فشر  تلرة التجربرة لمرا لرم مرن انعكاسرات 2113مرحلة ما  عد نيسان/إبري  عام 
 .3ى مصالحها في منطقة الشرق اسوسطسلبية عل

تجرا  العرراق فري اال ان هناك ثالث نقا  رئيسية من شأنهما توجيم مسار السياسة الخارجية اسمريكية 
نرري عهررد ترامررب علررى النحررو التررالي السرريطرة علررى الررنفط العراقرري وهزيمررة داعررش، والحررد مررن النفرروذ اريرا

 ويمكن تحديد عدد مالمح استراتيجية ترامب تجا  العراق على النحو التالي:
 أواًل: السيطرة على النفط العراقي

يكية السا قة  ان تربط السيادة االمريكيرة علرى العرالم تعتقد ادارة ترامب مثلها مث   اقي االدارات االمر  
، وتناولت مجلة فوريكن بوليسي اسميركيرة حروم السياسرة الخارجيرة للواليرات 4 السيطرة الكاملة على النفط

                                                           
 .29ص،  ذكره سبق مصدر، كيلر مايكل 1
 دار متحدة،ال العربية االمارات 293 العدد، الشروق مجلة. النفط براميل بثقل الدولية السياسة في وزنها تقيس امريكا. العساف اسماعيل سوسن 2

 .26 ص ،3112 للطباعة، الخليج
 ،3102 ديسمبر 2، ترامب عهد في األوسط الشرق تجاه المحتملة األمريكية التوجهات، السيد محمود محمد 3
 عهدالم منشورة، غير دكتوراه اطروحة ،(0660-0622) الدولية االقليمية المتغيرات ظل في العربي الخليج امن الله، عبد الحسين عبد علي 4

 .026-022ص ،3111 ، المستنصرية الجامعة/  والدولية السياسية للدراسات العالي
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المتحرررردة ومررررا يتعلررررق  أ مرررراع أميركررررا فرررري ثررررروات الشرررررق اسوسررررط، وقالررررت )إن المرشررررح الجمهرررروري 
مررب يعتررزم سرررقة نفررط الشرررق االوسررط، و أن ترامررب لرريس أوم شخصررية النتخا ررات الرئاسررة دونالررد ترا

أميركية  ارزة تقترح مصادرة نفط الشرق اسوسط عن  ريق القوة العسكرية، ب  إن اردارات اسميركيرة 
، فمررال عررن ذلررة أن 1السررا قة لطالمررا غررامرت  اتبرراع سياسررات متهررورة مررن أجرر  تحقيررق هررذا المسررعى(

فرط الشررق اسوسرط فري أكثرر مرن مناسربة، وقردم تبريررات لالسرتيالء علرى ترامب سربق أن تحردث عرن ن
( اذ ربط بين الجماعات االرهابية والنفط وقرام ) CiAامام وكالت االستخبارات االمريكية )نفط العراق 

، ولررررو فعلررررت ذلررررة وقتهررررا لمررررا دهررررر 2113كرررران علررررى بررررالد  أن تأخررررذ الررررنفط مررررن العررررراق منررررذ عررررام 
. ومرن برين التبريررات التري قردمها ترامرب فري أكثرر مرن 2هنالرة فرصرة أخررت(داعش..... ربما ستكون 

 :3مناسبة لالستيالء على نفط العراق
، فرلن 2111تصريحم  أن الواليات المتحردة لرو كانرت سريطرت علرى نفرط العرراق قبر  االنسرحاب فري   .1

ساسري لدخلرم تنظيم داعش ما كران لينشرأ، خاصرة أن الرنفط فري شرمالي العرراق كران يمثر  المصردر اس
 وموارد .

أشررار الرررئيس االمريكرري دونالررد ترامررب عنرردما كانررت تنرردل  حرررب فرري قررديم الزمرران، فررلن الفنررائم تعررود  .2
للمنتصر، وبذلة يمكن السيطرة على نفط العراق  اعتبار  مكافأة شرعية، نظير ار احة بنظرام صردام 

 حسين واسقا  النظام الحاكم في العراق.
اثرررارت اسرررتياء ورفرررض الحكومرررة العراقيرررة المتمثررر  بتصرررريح رئررريس الررروزراء  التصرررريحات والتبريررررات

حيدر العبادي )إن نفط العراق للعراقيين وأي كالم خالف ذلة غير مقبروم وال أتصرور أن أي مسرؤوم 
 .4في العالم يدعي امتالك شيء ليس لم(

 ثانيًا: الحد من النفوذ اإليراني
االنتخابيررة هررو الحررد مررن النفرروذ االيرانرري فرري العررراق،  احررد الشررعارات االساسررية فرري حملررة ترامررب 

وهنالة اصرار في االستراتيجية االمريكية على التعام  م  القمايا المتعلقة في الشرق االوسط  شك  
، ومرن هرذا المنطلرق تبردأ االزمرات 5منفرد دون السماح سية قوة دولية أو إقليمية  التدخ  المباشرر فيهرا

وااليرانرري فرري العررراق ، لررذلة يمكررن القرروم ان الخررط العررام للعالقررات االمريكيررة  بررين الجانررب االمريكرري
، أي منرررذ نجررراح الثرررورة االسرررالمية فررري ايرررران فررري اال احرررة  الشرررا  واقامرررة 1121االيرانيرررة منرررذ عرررام 

                                                           
1 Trump Wants to Steal Middle East Oil  
    foreignpolicy.com/.../trump-wants-to-steal-middle-east-oil-and-hes-n          
2 President Donald Trump's statements to the CIA 

http://www.cnn.com/2017/01/21/politics/trump-to-cia-i-am-so-behind-you/index.htm      
 الرئاسية الحملة ضمن العراق نفط على لالستيالء تبريرات يقدم ترامب دونالد3

http://www.nrttv.com/ar/Detail.aspx?Jimare=31778  
 للعراقيين ملك العراق نفط: خطاب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي ردا على تصريحات ترامب  4

http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/250120173    
–سعد شاكر شلبي ، االستراتيجية االمريكية تجاه الشرق االوسط :خالل ادارة الرئيس باراك اوباما ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان  5

 .62، ص3102االردن، الطبعة االولى 

http://www.cnn.com/2017/01/21/politics/trump-to-cia-i-am-so-behind-you/index.htm
http://www.nrttv.com/ar/Detail.aspx?Jimare=31778
http://www.nrttv.com/ar/Detail.aspx?Jimare=31778
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/250120173
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/250120173


 328صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

الجمهوريررة االسررالمية ، هررو انهررا عالقررات عدائيررة تقرروم علررى اتهررام كرر  منهمررا لألخرررت برعايررة قرروت الشررر 
 . 1ابواالره

تاشك  إيران فاعال رئيسيًّا في تفاعالت الساحة العراقية، وعلى مختلف اسصعدة، إذ تمارل دوًرا مؤثًرا 
مرررؤثًرا فررري العرررراق، ورمرررت بثقلهرررا للمحافظرررة علرررى هرررذا الررردور وتعزيرررز   اسرررتمرار، ردراكهرررا أهميرررة العرررراق 

من خاللم يتحقرق التواصر  المالئرم االستراتيجية، وكونم  مثا ة بوا ة مهمة للدخوم إلى المنطقة العربية، و 
المالئرم ريرران مرر  حلفائهرا فرري  راقي دوم المنطقررة. هرذا الرردور ذو اس عراد السياسررية واسمنيرة واالقتصررادية 
والعقائدية، ما كان ليص  إلى مرا هرو عليرم لروال اسزمرات التري يمرر بهرا العرراق إذ أاتيحرت الفرصرة اسولرى 

، 2113نيسران/ إبرير   1م اسمريكي فري مرحلرة مرا  عرد اسولى ريران لمد نفوذها في العراق  عد االحتال
، وتفجررت فري 2113وجاءت الفرصة الثانية في د  اسزمة اسمنية التي يشهدها العراق منرذ مطلر  عرام 

حزيران من العام ذاتم  عد استيالء تنظيم )داعش( على عدد من المحافظات العراقيرة، ومنهرا منرا ق  11
ريرانية، فكانت هذ  اسزمة  منزلة فرصة وتحد ريران ودورها في العرراق، وقرد ا -محاذية للحدود العراقية 

مرررر الررردور اريرانررري  مرحلرررة جديررردة حينمرررا أخرررذ شررركال أمنيًّرررا حاسرررًما فررري الحررررب ضرررد تنظررريم داعرررش فررري 
،ويكمررن السرربب االساسرري وراء تصرراعد هررذا الرردور هررو عرردم قرردرة الحكومررة العررراق علررى مواجهررة 2العررراق

د سيطرتم على أجزاء واسرعة مرن الربالد، وترأخر الواليرات المتحردة والردوم العربيرة فري مسراعدة  داعش  عن
حكومة  فداد لمواجهة هذا التنظيم، استفلت إيران حاجة العراق واسوضاع التي يمر بها، فقردمت السرالح 

جررف االشرررف قبرر  والررذخيرة  والرردعم العسرركري للقرروات العراقيررة ، وسرراندت فترروت المرجعيررة الدينيررة فرري الن
وهرذا جعر  لهرا مقبوليرة كبيررة داخر  االوسرا  العراقيرة والرسرمية 3غيرها من الدوم لتعزيز دورهرا فري العرراق

 والشعبية .
لقرررد شرررجعت سياسرررة إدارة  ررراراك أوبامرررا الررردور اريرانررري علرررى ممارسرررة ترررأثيرات فررري  فمرررال عرررن ذلرررة 

إيرران رسرميًا فري التحرالف الردولي لمحاربرة اررهراب  التوازنات الداخلية العراقية ، فبالرغم من عدم مشاركة
الررذي تقررود  واشررنطن، فررلن اردارة اسمريكيررة رحبررت  الرردور اريرانرري فرري العررراق، ممررا يعنرري مررنح  هررران 

، لرررذلة جررراءت تصرررريحات ترامرررب  ررران سياسرررة  ررراراك اوبامرررا 4المررروء اسخمرررر لتأديرررة دورهرررا فررري العرررراق
ن النفرررروذ االيرانرررري فرررري العررررراق ، ففرررري مقابلررررة أجرتهررررا معررررم محطررررة واالدارات السررررا قة هرررري المسررررؤولة عرررر

)إيم.بي.سرري( : )كرران العررراق يمتلررة قرروات مسرراوية ريررران وقررد كانررت هنرراك حررروب ولسررنوات  ويلررة بررين 
البلررردين، وكانرررت ستسرررمر هرررذ  الحرررروب، إال ان امريكرررا قرررد اقترفرررت خطررراًء فادحرررًا حينمرررا دخلرررت العرررراق ، 

                                                           
 ، المستقبل وأفاق واالزمة العالقات.. االمريكية المتحدة الواليات و نيراا ، هادي محمد رسمية 1
 م00، االستراتجية والدراسات للبحوث الروابط مركز، التأثير وأدوات واألشكال الدوافع…العراق في اإليراني التغلغل، خولي فيصل معمر 2

  http://rawabetcenter.com/archives/27905  ،3102 يونيو
،  الرسمي موقعها على، - 3102 مارس 0،  العراق – تكريت جامعة،  والكوابح التأثيرات.. العراق في اإليراني الدور،  العبيدي مثنى 3

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5206.aspx 
، مركز االهرام للدراسات السياسية 062نيف النووي، مجلة السياسة الدولية ، العدد محمد عباس ناجي ، االبعاد االقليمية التفاق ج 4

 .021، ص 3101واالستراتيجية ، القاهرة ،

http://rawabetcenter.com/archives/27905
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. كان يجرب ان ال نتررك العرراق، فقرد شرّكلنا هنراك فراغرًا كبيررًا، وقرد قامرت إيرران وسلمتم الى إيران ....
وداعرررش  مررر ء ذلرررة الفررررال(، يعتقرررد الررررئيس اسمريكررري،  أنرررم ال توجرررد حكومرررة فررري العرررراق  عرررد خرررروش 
اسمريكان، ولحد اون، لذلة كان على الواليات المتحدة االمريكية ان تبقى هناك وتسيطر علرى الرنفط 

 .1يق  بيد عناصر داعش والحد من النفوذ االيراني في العراق لكيالاقي، العر 
  وبالمقاب  فان الحكومة االيرانية ترت ان امريكا تمث  خطر على مستقب  العراق الموحد اذ

اتهررم الررزعيم االعلررى االيرانرري آيررة اللررم علرري خررامن ي الواليررات المتحرردة  محاولررة تقسرريم العررراق علررى 
ية وحى العراقيين على التصدي سي خطط من هذا النروع، وجراءت هرذ  التحرذيرات علرى عرقية و ائف

هامش قمة منتردت الردوم المصردرة للفراز فري  هرران، كررد لتصرريحات رئريس هي رة االركران االمريكيرة 
المشتركة المنتهية واليتم الجنرام راي أوديرنو من  فداد عندما قرام )ان المصرالحة برين الشريعة والسرنة 

 إيررانفمال عرن ذلرة ان  .2ي العراق أصبحت أكثر صعوبة وان تقسيم البالد قد يكون الح  الوحيد(ف
 .3تسعى لجع  الوجود االمريكي في العراق مرتف  الكلفة وكذلة خروجها منم

عموًمررا، ترروحي تصررريحات الرررئيس اسمريكرري دونالررد ترامررب المتعلقررة  النظررام اريرانرري،  أنررم عررازم 
أ الذي ارتكب من قب  اردارتين اسمريكيتين السا قتين )جورش ووكر بول وبراراك على تصحيح الخط

لكن ه  هي فعال جادة  كبح النفوذ االيراني في العرراق؟ وهر  هري لرديها القردرة الكافيرة لكربح أوباما(، 
هرررذا النفررروذ نمررررا لمرررا تتمتررر   رررم إيرررران مرررن مقبوليرررة داخررر  االوسرررا  العراقيرررة ودعرررم مرررن قبررر  الحشرررد 

شررعبي؟ فمررال عررن ذلررة ان إيررران متمسرركة  الورقررة العراقيررة وتعرردها مررن أهررم االوراق السياسررية الترري ال
 تمسة بها لخدمة مصالحها وتحقيق مشروعها السياسي  المنطقة.

 ثالثًا: محاربة اإلرهاب في العراق
لررذا  ،2111 / ايلرروم11يمثرر  ملررف االرهرراب مررن الملفررات المهمررة فرري االسررتراتيجية االمريكيررة منررذ 

كان لرم حمرور متميرز فري رؤيرا ادارة ترامرب تجرا  العرراق وضررورة اجتثراث تنظريم داعرش مرن جرذور ، 
 4وفي إ ار تحمي  أوباما وكلينتون مس ولية هذ  اسوضاع المتدهورة

من الجدير  الذكر ان ادارة اوباما منذ االيام االولرى السرتالم زمرام االمرور فري الواليرات المتحردة قرد 
يد من النصح والتحذير من هشاشة الوض  االمني في العرراق ، وكران ابرزهرا التقريرر الرذي تلقت  العد

قدمررة ريتشررارد هررال )رئرريس مجلررس العالقررات الخارجيررة( ومررارتن انرردية )مرردير مركررز سرربهان لسياسررة 
الشرررق االوسررط فرري معهررد بروكينجررر بواشررنطن( اذ جرراء فرري التقرير)سيشررهد العررراق تراجعررا هشررا فرري 

                                                           
 32/0/3109شيء،  بكل تتحكم وإيران.. العراق في حكومة توجد ال: ترامب األمريكي ، الرئيس واشنطن – رووداو 1

http://www.rudaw.net/arabic/world/260120175 
  3109 يونيو 31 ضربتهم، الثالثاء لتوجيه الفرصة ينتظرون ألنهم باألمريكان تثقوا ال للعبادي: خامنئي 2

https://www.nna-iq.com/archives/70574 
، 3116، 092 حامد محمود ، ايران واستراتيجية ملء الفراغ في العراق ، ملف االهرام للدراسات االستراتيجية ، السنة الخامسة عشر، العدد 3

 26ص
4 -k.org/the-The Emerging US Policies Towards Iraq & Kurdistan Region/April 3rd, 2017/http://www.meri

emerging-us-policies-towards-iraq-kurdistan-region 
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عنررف ويحترراش الررى جهررد المؤسسررة العسرركرية االمريكيررة ... فسرروف تكررون ادارة اوبامررا قررادرة علررى أعمررام ال
تخفررريض أعرررداد القررروات االمريكيرررة فررري العرررراق تررردريجيا ، والحرررد مرررن دورهرررا القترررالي والقررراء قررردر أكبرررر مرررن 

ة وترررروا، المسرررؤولية علرررى عررراتق القررروات العراقيرررة .. ومررر  ذلرررة فررران عمليرررة االنسرررحاب ينبفررري تنفيرررذها بدقررر
. وفري الشررأن نفسرم )ان توقيرت االنسررحاب 1لتفرادي خطرر التفرريط  التقرردم الرذي ترم أحررراز   اوونرة االخيررة(

من العراق ووتيرتم أمران على درجة عالية من االهمية والحساسية فان كانا سيجريان  أسرع مما ينبفي ، 
ن والقاعرردة فرصررا مواتيررة لتقويررة ينبفرري ، فانهمررا سيسررببان زعزعررة االسررتقرار مررن جديررد ،ويخلقرران امررام ايرررا

. لكررن ادارة  رراراك اوبامررا تجاهلررت هررذ  التقررارير وقامررت  سررحب القرروات االمريكيررة  شررك  2موقعهمررا هنرراك(
، مّمررا خلررق فراغرًا أمنّيررًا فرري البلررد، وأترراح المجرام للجماعررات اررهابّيررة أن تعيررد بنرراء 2111سرري  فرري عررام 

)أن سياسرات أوبامرا سراهمت فري وهرذا دفر  ترامرب الرى القروم . 3نفسها من جديرد فري تنظريم أقروت وأشررل
نشؤ تنظيم داعش اررهابي ويرت ضرورة اجرراء تفييررات جذريرة فري سياسرات الواليرات المتحردة االمريكيرة 

 .4في العراق(
وسريطرتم علرى  2113ان احتالم تنظيم داعش سراضي عراقية واسعة تمم محافظات ومردن كبيرر  عرام 

ساحة العراق اصربح مفتراح اعرادة التواجرد العسركري االمريكري  مرن جديرد الن  مرا ما يقارب نصف م
تبقررررى مررررن القرررروات اسمريكيررررة  عررررد االنسررررحاب  ليسررررت   قرررروات عسرررركرية كبيرررررة ولكررررن مجموعررررة مررررن 
التمركزات المكلفة ببعض المهام الدفاعية، ولكن م  احتالم داعش وتمدد  لم يكن التدخ  االمريكري 

معالجترم واقتصرررت نشررا اتم علرى  لعررات استعراضررية فري ضرررب تنظرريم داعررش ، حقيقيرا وجررادا فرري 
وعلى ما يبدو  إّن الواليات المتحدة التي تأخرت فري دعرم حكومرة العبرادي ضرد تنظريم داعرش كانرت 

 :5لديها أسباب استراتيجية عديدة منها 
 أرضم عسكرية أمريكية على  إقامة قواعدرغبة واشنطن بتلقين العراق درسًا لرفمم  .1
جويرة  قوة نارية عجز  هران وبفداد عن إيجادوسعيم الى إبراز ضعف المجهود العسكري اريراني و  .2

 واستخباراتية الحتواء تقدم داعش.
 ورغبتها في رضوخ اردارة العراقية لك   لباتها التي ستأتي الحقا. .3

 2113مررن منتصررف عررام برردأت القيررادة االمريكيررة  لرسررام قرروات عسرركرية ترردريجيا الررى العررراق ابتررداء 
أسررم عمليررة )الحرر  المتأصرر  لإلرهرراب( الترري وصررفها االمريكرران انهرررا  وأ لقررت 2116وحتررى نهايررة عررام 

                                                           
، 20سات والبحوث االستراتيجية ،العدد ريتشارد هاس ومارتن انديك : عهد أوباما سياسة امريكية للشرق االوسط ، مركز االمارات للدرا 1

 9، ص 3116االمارات ، 
  02المصدر نفسه ، ص  2

3 Iraqi envoy quit over failure to prevent IS 'tragedies' 
: http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/11/iraq - 

 ، 3102/ 2/ 03دونالد ترامب: يصر أن اوباما وهيالري كلينتون هما من اسسا لتنظيم داعش ، صحيفة دنيا الوطن ،  4

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/957401.html  
 3109/  مارس/ 6، والسياسات االزمات لدراسة انقرة مركز االنكاسام،  العراق في االمريكي العسكري الوجود 5

https://ankasam.org/ar /   

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/11/iraq
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/957401.html
https://ankasam.org/ar
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لمسراعدة العررراق فرري محاربررة االرهراب مررن خررالم الرردعم االستشراري والترردريبي للقرروات العراقيررة، لكررن ال 
صرحيفة الررديلي بيسرت االمريكيررة  يوجرد رقرم مؤكررد لعردد القروات االمريكيررة فري العرراق وازاء ذلررة اشرارت

)إن وزارة الرردفاع اسمريكيررة ترررفض ارفصرراح عررن عرردد جنودهررا فرري العررراق منررذ  2116شرربا   3فرري 
 إعالن الحرب على تنظيم )الدولة ارسالمية(( 

اسرباب عرودة قرواتهم للعرراق ) أن هنراك حاجرة  2116برر وزيرر الردفاع االمريكري فري بدايرة شربا  
مريكيرررة فررري العرررراق لمكافحرررة داعرررش وسرررتأخذ دورا قتاليرررا ، ولقرررد حاولررررت االدارة ملحرررة لوجرررود قررروات ا

االمريكيررة عررردم الترررور  فررري ارسرررام قواتهرررا البريرررة الررى العرررراق الرررذي ال ترررتمكن قواترررم مرررن تحمررر  عررربء 
محاربة داعرش(، ويبردو أن تطرورات التردخ  العسركري الروسري المباشرر فري سروريا خلقرت  درفرا مرؤثرا 

 المريكية مما دفعها للعودة تدريجيا للتواجد في الساحة العراقية .على القيادة ا
، إلى إمكانية  2116ديسمبر  3بدأت تلميحات وزير الدفاع االمريكي السابق )آشتون كارتر( منذ 

اسررررتمرار التواجررررد العسرررركري االمريكرررري  فرررري العررررراق، وقررررام )إن الجرررريش اسميركرررري وشررررركاء  الرررردوليين 
عرررراق حترررى  عرررد الهزيمرررة المرتقبرررة لتنظررريم الدولرررة ارسرررالمية فررري الموصررر  كمرررا يحتررراجون للبقررراء فررري ال

أضرراف كررارتر فرري اجتمرراع بواليررة كاليفورونيررا اسمريكيررة  إن هنرراك الكثيررر ممررا يجررب عملررم  عررد  رررد 
من العراق للتأكد من تحقيق انتصار كام  ، وبدأ االعرالن مرن خرالم  السرفير االمريكري فري ‹ داعش›

)ان معركررررة الموصرر  صررعبة جرردا (،  فرري اشررارة الررى ضرررورة مشرراركة  2116ديسررمبر 21 فررداد يرروم 
اشارت معلومات الى  مشرراركة العديرد  2116ديسمبر  23القوات االمريكي في المعركة، وفي بتاري  

 25مررن القرروات االمريكيررة  عمليررة الهجرروم ضررد تنظرريم داعررش مررن محررور شرررمام مدينررة الموصرر ، وفرري 
عن العقيد في الجيش اسميركري بريرت جري سريلفيا قولرم( بردأنا « رويترز»ت وكرالة نقل 2116ديسمبر 

 .1تعزيز اندماجنا م  القوات العراقيرة  ليشم  المزيد من المشاركة مر  التشكيالت المتقدمة
الشة ان اولويات  السياسة االمريكية حوم العراق ستتفير  عرد ان اسرتلم الررئيس االمريكري الجديرد 

 21اذ منح اجتماع الرئيس ترامب مر  رئريس الروزراء حيردر العبرادي فري  رامب الرئاسة رسميا،دونالد ت
 عررررض المررررمانات للحكومررررة العراقيررررة وللشررررعب،  ررررأن الواليررررات المتحرررردة ملتزمررررة  2112مررررارل/آذار 

ويجررري الحررديى عررن تعزيررزات ، 2 مسرراعدة العررراق، حتررى  عررد إلحرراق الهزيمررة العسرركرية بتنظرريم داعررش
بيرررة ستصرر  العررراق فررلن وزيررر الرردفاع االمريكرري الجديررد )جرريمس مرراتيس( هررو مررن سرريتبنى عسرركرية ك

، علرى ضروء ذلرة زار وزيرر الردفاع االمريكري العرراق مرن 3سياسة إرسام المزيد من الجنرود إلرى العرراق
اجرر  التوصرر   لتقيرريم حررديى لمجريررات الحرررب ، جرراءت هررذ  الزيررادة  عررد يرروم واحررد مررن إعررالن رئرريس 

العراقرررري حيرررردر العبررررادي برررردء معركررررة اسررررتعادة السرررراح  اسيمررررن )غرررررب( الموصرررر ، وكانررررت الرررروزراء 
                                                           

 مصدر سبق ذكره .  ، العراق في االمريكي العسكري الوجود 1
 3109مركز رفيق الحريري للشرق االوسط ، بيروت لبنان ، هزيمة ،  لضمان المدى طويل استقرار ق تحقيقالعرا كروكر  ، مستقبل ريان 2

 3مايو ،  ص 
 المصدر نفسه .  3
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تصررررريحات وزيررررر الرررردفاع اسمريكرررري  فرررري بدايررررة زيارتررررم للعررررراق )إن الجرررريش اسمريكرررري فرررري العررررراق لرررريس 
 .1لالستيالء على نفط أحد( ، متداركا بذلة تصريحات الرئيس دونالد ترامب

العراقيررة( –يرة مرن خرالم اللقرراء الرذي عقدترم اللجنرة المشرتركة )اسمريكيرة وتبررز ترتيبرات اردارة اسمريك
العراقيررة( وناقشررت اللجنررة التصررورات والمقترحررات الترري تمثرر  مرتكررزات السياسررية اسمريكيررة لعررراق مررا  عررد 

 :2داعش، ومن ثم قادمت إلى حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي. وهي على النحو اوتي
 ة وزيادة أعدادها لفترة ال تق  عن خمس سنوات. قاء القوات اسمريكي .1
 التعاون اسمني واالستخباراتي وتأهي  اسجهزة اسمنية العراقية. .2
 قيام الواليات المتحدة اسمريكية بتدريب القوات العراقية المسلحة  ك  صنوفها. .3
 إعادة تأهي  القوات العراقية المسلحة من حيى التنظيم والتسليح. .3
 منا ق المتمررة.إعادة تأهي  ال .5

ترامرب سريواجم تحرديات وصرعوبات  االمريكيرة انفي حين ذكرت دراسرة فري صرحيفة الويشريكن ترايمز 
سبرام اتفاق م   فداد فش  الرئيس اوباما التمسة  م للحفاظ على تواجد القروات االمريكيرة فري العرراق فري 

د اتفررراق جديرررد يسرررمح للقرررروات مسررررور  رررارزاني )ابررررن رئررريس اقلررريم كردسرررتان( اسرررتعدادهم عقرررر أعلرررنحرررين 
 3االمريكية  البقاء في كردستان العراق  عد تحرير الموص  بتأييد من مسعود  ارزاني رئيس االقليم

وازاء موضرروع اعررادة اعمررار المرردن المحررررة مررن تنظرريم داعررش عررر  الرررئيس االمريكرري دونالررد ترامررب 
( 111) المشرروع مرنويتكرون  االمريكي،رل مشروع اسما  )أعادة اعمار العراق مقاب  النفط( الى الكونج

تحصر  الواليرات المتحردة  العرراق،، يمكن من خاللها وض  خار ة أعادة اعمار فقرة أغلبها قانونية ومالية
 .4االمريكية على نفط العراق  طريقة شرعية، وهذا مما سيساهم  عم  الشركات االمريكية في العراق

 المحور الثالث
 ادارة الرئيس ترامب ة لمستقل العراق في ظلالسيناريوهات المحتمل

وان هنالررة تلويحرررات كثيررررة تشرررير الررى تفييرررر خار رررة العرررراق او  انفصررام اقلررريم كردسرررتان مرررن العرررراق 
إن رسرم مالمرح خريطرة  والذي قد يجلب ازمات جديدة  علرى المنطقرة فري در  التفييررات الحاصرلة فيهرا، 

الترري تعررد – طبيعررة العالقررة بررين الواليررات المتحرردة اسمريكيررة  العررراق فرري السررنوات المقبلررة، يرررتبط مباشرررة
مرررن جانرررب، وبرررين عررردد مرررن القررروت العراقيرررة الفاعلرررة فررري السررراحة  -المحررردد الرئيسررري للتفررراعالت الدوليرررة

ونمط تفاعالتها سواء الصرراعية أو التعاونيرة مرن جانرب أخرر،   ،من جانب االخرالسياسية  وايران وتركيا 

                                                           
   3109/ 3/ 31طويلة ،  ستكون" داعش" ضد والحرب للغاية جيد العراقي الجيش أداء:  RTتصريحات ماتيس عند زيارتة للعراق على قناة  1

 https://arabic.rt.com/middle_east/864364 
 في 3109،فبراير 2االستراتيجي،  والدراسات للبحوث الروابط مركز اصدارات، داعش بعد ما والعراق أمريكا 2

http://rawabetcenter.com/archives/40575 
3 Of Islamic state nears , Americans and Iraqis start     ,  Cario Munoz , Dan Boylan, AS defeat 
The Washington Times ,   16l May l 2017                      

  2017l2l26 ، ://www.algharbiyanews.com/?p=77061https ,،(االعمار مقابل النفط: ) العراق حول مشروع يقترح ترامب 4

http://rawabetcenter.com/archives/40575
http://rawabetcenter.com/archives/40575
https://www.algharbiyanews.com/?p=77061


 333صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

ات ترامب نحو تلة القوت أمر  الا اسهمية في الترأثير علرى مسرتقب  العرراق ، وان وهو ما يمنح توجه
وتقودنا الرى استشرراف عردد مرن السريناريوهات لمسرتقب  العرراق فري ضروء  ا   هذ  العالقة وتوجهاتها 

 السياسة االمريكية الجديدة 
تشررير الررى التقسرريم العررراق  هنالررة العديررد مررن المؤشرررات والخالفررات الداخليررة الترري :االولالساايناريو 

 منها:  ترامب،في عهد 
اسررتمرار الخالفررات السياسررية وعرردم اتفرراق القرروت العراقيررة، وخاصررة حرروم المنررا ق المحررررة مررن قبمررة  -1

وتلررويح  مسررتقبال،أن النقررال برردأ يحترردم هنررا وهنرراك حرروم إدارتهررا  وغيرهررا،داعررش كالموصرر  وكركرروك 
 االنفصام.م حكومة اقليم كردستان  أجراء استفتاء حو 

المتعلقررررة  مسررررتقب  كركرررروك  131إ قرررراء  عررررض المررررواد الدسررررتورية معلقررررة دون حسررررمها، مثرررر  المررررادة  -2
 النفط والفاز والموارد الطبيعية،  المتعلقتين 112و 111 والمنا ق اسخرت المتنازع عليها، والمادتين

 تاريخية وقومية. والتي هي مثار خالفات حادة بين المكونات اسساسية في البلد ولها أ عاد
 سرا قة، اذهنالة توقعات حروم تفييرر كبيرر فري السياسرة االمريكيرة تجرا  العرراق فري عهرد ترامرب عرن  -3

كرران اولررى تصررريحات الرررئيس ترامررب أن سياسررات أوبامررا سرراهمت فرري نشرروء تنظرريم داعررش االرهررابي، 
لمنطقرة، ويعرد تقسريم ويرت ضرورة إجراء تفييرات جذريرة فري سياسرات الواليرات المتحردة فري العرراق وا

العرررراق إحررردت الوسرررائ  الالزمرررة لهرررذ  التفييررررات والمراجعرررات الجذريرررة التررري تحتاجهرررا سياسرررات البيرررت 
العرراق عرن  ريرق تجزئرة  تررويم لتقسريموان هذ  الحقرائق ليسرت مسروغات او  المستقب ،اسبيض في 

 البلد، ب  هي واق  مجسد قمنا  للقاء الموء عليم.
:  قرراء الوضرر  فرري العررراق علررى مررا هررو عليررة اليرروم مررن تنرراحرات وازمررات داخليررة  الثااانيساايناريو ال

ومشررادات سياسررية مرر  زيررادة النفرروذ االيرانرري الررذي مررن اولوياتررم تجررا  العررراق هررو الحيلولررة دون دهررور 
عراق قوي ومعادي من جديد يهدد المصالح االيرانية ) سواء كان هذا في شك  عسكري أو سياسي أو 

، وفررري الوقرررت عينرررم إيرررران مصرررممة علرررى االحتفررراظ بوحررردة أراضررري العرررراق لتجنرررب عررردم  أيرررديولوجي(
االسرررتقرار الشرررام  وللتشرررجي  علرررى وجرررود حكومرررة صرررديقة وإ قررراء الواليرررات المتحررردة منشرررفلة  رررالتوترات 

وكنتيجررة لررذلة، سررتتمت   العراقيررة وبمنررأت عنهررا، غيررر أنهررا تسررعى الررى  تراجرر  الرردور والنفرروذ االمريكرري 
ن  موق  قوي يسمح لها  حماية مصالحها، وتكون قد وسعت نطاق دعمها ليطام مجموعات سنية. ايرا

 وبهذ  الطريقة، ضمنت إيران استمرار نفوذها في العراق م  تراج  النفوذ االمريكي 
االيراني ومحاولة ارجاع العراق الى االقليم  وتحجيم النفوذ: توس  النفوذ االمريكي الثالث السيناريو

برردعم امريكرري وذلررة لتمرريق الخنرراق ومحاصرررة  العررراق والسررعوديةعربرري ودوم الخلرريم والتقريررب بررين ال
ايران ،فمال عن ذلة اعمار المنا ق المدمرة وفرق مشرروع ترامرب الرذي مفراد  الرنفط مقابر  البنراء مر  

سرريجع   تحروم  بيعرة الحكرم فرري العرراق مرن قيررادات دينيرة الرى قيررادات مدنيرة وعرودة العررراق الرى وهرذا
 من العراق قريب جدا من االفق االمريكي وذو اقتصاد ضعيف تحت السيطرة االمريكية.
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وفرري ضرروء التفيرررات الجديرردة واجررراء االسررتفتاء فرري اقلرريم كردسررتان يشررير الررى ان السرريناريو االوم هررو 
الشرررررية السرررريناريو االكثررررر احتماليررررة علررررى لسرررراحة العراقيررررة ، وهررررذا يؤكررررد ان الواليررررات المتحرررردة ليسررررت  

االستراتيجي الحريص على سالمة العراق وسرالمة ارضرة ويحرافظ عليرة مرن التقسريم ، بر  كر  المعطيرات 
تشررير الررى ان الواليررات المتحرردة تبحررى عررن مصررلحتها فرري العررراق ، وهررذا مررا يرردحض الفرضررية الترري تررم 

معونرة مثر  الواليرات وضعها لهذ  الدراسة والتي تفمي  ان العراق يحتراش الرى حليرف اسرتراتيجي لتقرديم ال
المتحدة االمريكية ، ب  على العراق االعتماد على نفسم وإدراكم  ان ك  الدوم تبحرى عرن مصرلحتها أوال  

 الواليات المتحدة االمريكية .سواء ايران او 
 الخاتمة

يبردو ممررا تقرردم ان العررراق يمررر  مرحلررة خطرررة وقررد تعررد اخطررر مرحلررة منررذ تأسرريس الدولررة العراقيررة فهررذ  
لمرحلرررة يرتكرررز خطرهرررا علرررى وحررردة وسرررالمة ار  العرررراق وهنالرررة لعديرررد مرررن االشرررارات التررري تشرررير الرررى ا

احتماليررة تقسرريم العررراق او انفصررام اقلرريم شررمام العررراق )اقلرريم كردسررتان ( والررذي قررد يجلررب ازمررات جديرردة  
ات المقبلرة قرد على المنطقرة فري در  التفييررات الحاصرلة فيهرا،  إن رسرم مالمرح خريطرة العرراق فري السرنو 

ينسررحب علررى خار ررة دوم المنطقررة ايمررا ، فالكرر  يرردرك ا العررراق هررو  عنصررر اسررال فرري االسررتراتيجية 
االمريكية تجا  العالم العربي والشرق االوسط  شرك  عرام فالمهمرة فري العرراق ليسرت مقتصررة علرى حردود  

، والررردلي  علرررى ذلرررة الحملرررة فحسرررب وانمرررا تتعررردا  لتشرررم  المنطقرررة برمتهرررا  مرررن فررريهم الحلفررراء واالصررردقاء
التاريخية رعادة هيكلة البنى والنظم السياسية المتهالكة في المنطقة وبشرك  متترا   منهجري قرد ينرتم عنرم 
شرررق اوسررط جديررد فرري مظهررر   الفعرر  خصوصررا  المررا ان المنطقررة ودولهررا محكومررة  المرراغط الخررارجي 

من ادواترم للسريطرة  مب الذي يريد لها ان تكون جزءاالمتمث   الدور االمريكي الذي يقود  ادارة الرئيس ترا
 .العالمية
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 ملخص:
 المررا شرركلت سياسررة الجمهوريررة ارسررالمية اريرانيررة عنوانررا مهررم لصرران  القرررار السياسرري اسمريكرري 
 حكرررم مرررا ترسرررمم تلرررة السياسرررة مرررن تهديرررد واعرررد للمصرررالح اسمريكيرررة السررريما علرررى المسرررتوت اسمنررري، 

 م إيران في حقبتي اوباما وترامبفقد اختلفت التوجهات اسمريكية حياواالقتصادي والجيوستراتيجي 
سرريما علررى لكررون أن إيررران تعررد قرروة إقليميررة كانررت وال زالررت تسررعى إلررى  سررط نفوذهررا فرري المنطقررة ، 

الخليم العربري والترأثير علرى دوم أخررت إقليميرا، ومرن جانرب أخرر تعتبرهرا الواليرات المتحردة اسمريكيرة 
متحدة اسمريكية في المنطقة  ، و هي اون متهمة قوة تؤثر سلبا على مسار تحقيق أهداف الواليات ال

مررن قبرر  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة فرري الترردخ  فرري الشررؤون الداخليررة لرردوم الشرررق اسوسررط وزعزعررة 
أمنها واستقرارها الداخلي ، و خاصة دوم الخليم العربي ، ناهية عن سعي إيران المتالك التكنولوجيا 

وي الررذي تعتبررر  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة والفرررب  أنررم برنامجررا ذو النوويررة مررن خررالم برنامجهررا النررو 
دواف  عسكرية تسعى إيران من خاللم إلى امتالك السالح النووي، مما يمكنها مرن فرر  نفوذهرا كقروة 

 نووية إقليمية على منطقة الخليم العربي وتحقيق  موحاتها .
الخارجيررة اسمريكيررة تجررا  النفرروذ اريرانرري فرري  وتبرررز أهميررة الدراسررة فرري أنهررا تشررتم  علررى السياسررية

فررري  ولكرررن التفييرررحرردود االسررتمرارية  ترامررب، فررريدونالررد حكررم أوبامرررا و  ، فترترريخرررالم الخلرريم العربرري
برز من خالم االتفاق النووي إلى التوتر  وهدا ماتقارب إيراني أمريكي في عهد اوباما،  التوجهات من

 وأنهررا تشررك خررالم خطا ررات دونالررد ترامررب اتجررا  إيررران،  ا مررنوهرردفرري العالقررات خررالم عهرردة ترامررب 
 المنطقة.في  والمصالح اسمريكيةخطر كبير على منطقة الخليم العربي 

Abstract: 

American politicaldecision-maker because of what the policy of the threat of 

promising US interests, especially on the level of security, economic and geostrategic has 

varied American attitudes towards Iran in the periods of Obama and Trump 

The factthat Iran is a regional power has been and continues to seek to extendits 

influence in the region, especially on the Arabian Gulf and influence on other countries 

regionally, and on the other hand isconsidered by the United States of America as a force 

negatively affect the course of achieving the objectives of the United States of America in 

the region, By the United States of America to intervene in the internalaffairs of the 

Middle East and destabilizeitsinternalsecurity and stability, especially the Arab Gulf 

countries, not to mention Iran'spursuit of nucleartechnologythroughitsnuclear program, 

which the United States and the West as a program with Du Iran seeks to 

acquirenuclearweapons, enablingit to impose its influence as a regionalnuclear power on 

the Gulf region and realizeits ambitions. 

    The importance of the studyisthatitincludes US foreignpolicytowardIranian 

influence in the Arabian Gulf during the periods of Obama and Donald Trump, within the 

limits of continuity, but the change in attitudes of the Iranian-American rapprochement 

under Obama, and this has emergedthrough the nuclear agreement to The tension in 

relations duringTrump's tenure isechoed by Donald Trump'srhetorictoward Iran, posing a 

major threat to the Gulf region and US interests in the region. 
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 مقاااااااااااااااااااااااااااااااااااادمة:
سررعاها  عررد نهايررة الحرررب لقررد هيررأت التحرروالت الدوليررة اسجررواء المناسرربة للواليررات المتحرردة اسمريكيررة لتحقيررق م

فأخرررذت توجرررم السرررلوك  العرررالم،فمنرررذ انهيرررار االتحررراد السررروفييتي اردارة اسمريكيرررة تسرررعى للهيمنرررة علرررى  البررراردة.
الخارجي وتعمر  علرى صرياغة العالقرات الدوليرة وفقرا لمرا تقتمريم مصرالحها، وفري هرذا السرياق اسرتفلت أحرداث 

وسط في إ ار محاولة إعادة هيكلة المنطقة بردعوت )ارصرالح و تداعياتها للتوجم نحو منطقة الشرق اس 11/1
، تحرررت ذرائررر  إيرررواء اررهررراب 2113العرررراق  2111خاضرررت خاللهرررا حروبرررا اسرررتباقية فررري أففانسرررتان  التفييرررر(

امررتالك أسررلحة الرردمار الشررام  لتؤسررس بررذلة لمرحلررة جديرردة مررن الحمررور اسمريكرري القرروي فرري المشررهد الشرررق 
 أوسطي.

ة الواليرات المتحردة اسمريكيرة رعرادة هيكلرة الشررق اسوسرط ليسرت جديردة، ففري مطلر  التسررعينيات إن محاولر 
مررن القررررن العشرررين  رحرررت إدارة الرررئيس جرررورش بررول  اسب  المشرررروع الشرررق اسوسرررطي  ررالتوازي مررر  إ رررالق 

المتفيررات التطرورات  م، وبردف  مرن 1111عملية التسوية للصراع العربري ارسررائيلي التري بردأت فري مدريرد عرام 
ارقليمية والدوليرة، ترم تقرديم تصرور أمريكري لمرا يعررف  الشررق اسوسرط الكبيرر لفرر  نظرام شررق أوسرطي يقروم 

 النظام من ما تبقى على القماء تتممن العربية، للمنطقة ستراتيجية الجيو للخريطة كاملة صياغة على أساساً 
 استراتيجي نطاق في السياسي هذا الفرال تذويب عبر والحمارية الثقافية المقومات  مس على والعم  العربي،
 إلى اسمريكية اردارة استندت وقد إلى المملكة المفربية غربا، شرقاً  القوقاز وشمام قزوين  حر من يمتد أوس ،
  .كبير اضطراب هو منطقة اسوسط الشرق  أن أهمها من متناسقة غير مزاعم

كيرة اتجرا  الشررق اسوسرط مرؤخرا فري در  التحروالت الجيرو سياسرية اسخيررة و تأثرت السياسرة الخارجيرة اسمري
التي حملت معهرا معطيرات جديردة علرى المشرهد السياسري و خاصرة عقرب التحروم الرديمقرا ي الرذي مرس الردوم 

يردة العربية فقد قامت السياسة الخارجية اسمريكية بتفير ترتيب اسولويات و االهتمامرات و تبنري اسرتراتجيات جد
تتمشى م  هد  التطورات و خاصة في منطقة الشرق اسوسط  و صعود قوت اقليمية على ساحة ممرا اثرر علرى 
مصررالحها فرري المنطقررة وعلررى راسررها إيررران  حيررى احتلررت السياسررة اريرانيررة فرري منطقررة الشرررق اسوسررط مسرراحة 

لثرورة ارسرالمية يلعرب دوًرا فري  ررح كبيرة من النقال ، ولع   بيعة النظام السياسري اريرانري الرذي دهرر  عرد ا
كثيررر مررن التسرراؤالت حرروم سياسررة إيررران فرري ارقلرريم، وإن كانررت ارسررتراتجية اريرانيررة وتأثيراتهررا موضرروًعا  ررارًزا 
للجدم السياسي حيى تّشك  هواجس إيران اسمنية عنصًرا متقدًما في رسم التوجم اسساسي لإلستراتجية اريرانية 

ر القروة ، و تسرتثمر تلرة العناصرر الكتسراب دور إقليمري و تسرعى سياسريا ،و اسرتراتجيا الن فلنها تمتلرة عناصر
تصبح قوة إقليمية مها ة عن  ريق مد نفوذها تجا  دوم المنطقة  و  اعتبارها من ابرز الالعبين ارقليميين في 

العربري ،فري توسري  الشرق اسوسط حيرى اسرتطاعت توديرف المتفيررات الحاصرلة و خاصرة عقرب ثرورات الربير  
مجالت عم  سياستها ، مرن خرالم إسرتراتجيتها القائمرة علرى التردخ  و مرن ابررز تردخالتها ارقليميرة يبررزر فري 

 .منطقة الخليم العربي  اعتبار  المجام الحيوي  النسبة رستراتجيتها القائمة على التمدد و التفلف  في المنطقة



 331صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

وثررروات نهررب خيرررات  وإسرررائي  فرري وخصوصررا أمريكررانبيررة فقررد عطسررت هررد  الثررورات حجررم المصررالح اسج
العربرري مررن خررالم قيررام الواليررات المتحرردة اسمريكيررة  االصررطفاف إلررى جانررب الثررورات الترري تررؤمن لهررا  الررو ن

مر  الجانرب  وأيمرا وقوفهرابدا واضحا من خالم وقوفها  جانب الثرورة السرورية  لة ماذو مصالحها المستقبلية 
 .البحريني ضد الثور

في هدا النظام، و تحديدا تجا  منطقة تعتبر من أكثرر و أهرم المنرا ق حيويرة فري العرالم  النسربة لمصرالح 
القوت الكبرت و االقتصاد العالمي إن عدم تطور تصرورات أمريكرا لصرعود تيرارات سياسرية لرم تكرن  الحسربان 

حلررة    نحرراوم فرري هررذ  الدراسررة فررر  علررى الواليررات المتحرردة اسمريكيررة التطرروير مررن ارسررتراتجية  وفررق المر 
البحى  عن توجهرات السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة تجرا  منطقرة الشررق اسوسرط خاصرة لفتررة مرا  عرد التحروم 
الررديمقرا ي و مختلررف التحرروالت الدوليررة الترري شررملت جميرر  جوانررب العالقررات الدوليررة، و مررا تبعهررا مررن بلررورة 

 يد. وض  جديد تجسد أكثر في النظام الدولي الجد
الدوليررة  وأفعررام الوحرردةإلررى فهررم سررلوكيات  وهررو الوصررومحيررى أن البحررى يسررير فرري اتجررا  هرردف أساسرري 

والنسررق االجتمرراعي السياسررية  شررم  اسنظمررةمرر  المسررتجدات علررى اسر  فررالتفيير  واسقرروت للتعامرر اسبرررز 
تجية جديرررردة أو تطرررروير فررررر  علررررى الواليررررات المتحرررردة اسمريكيررررة أن تمرررر  إسررررترا والتوازنررررات ارقليميررررة ممررررا

  والتفيرات الحاصلةاستراتجياتها السا قة  ما يتوائم 
  م، صياغة ارشكالية الرئيسية على النحو التالي: والجوانب المرتبطةتستدعي  بيعة الموضوع  

وباما تتمثل إشكالية الدراسة حول معرفة ماهية السياسة الخارجية األمريكية اتجاه إيران من أ -
بااين إيااران  ومسااتقبل العالقااة واإلسااتراتجيةواألمنيااة التفاعاال فااي الجوانااب السياسااية و  إلااى ترامااب

 ؟ظل زيادة النفوذ اإليراني وخاصة فياألمريكية  والواليات المتحدة
 فرضية الدراسة:

مكملررة نراهررا  وفرضرريات أخرررت ، اسررتعنا  فرضررية رئيسررية وارحا ررة  جوانبررملفهررم الموضرروع  ومحاولررة منررا
 في:الدراسة تتمث   موجهة لمسار

  كانررت  االيرانري كلمرراالشرررق اسوسرط مترروترة وزاد النفرروذ  واسوضرراع فريكلمرا كانررت اسحرداث الراهنررة
 لرة مرنذو منرا   الرنفط  والرتحكم فرياسمرور  السريطرة علرى زمراممبررات الواليرات المتحردة اسمريكيرة قويرة فري 

 المنطقة  وسيطرتها على وإدامة هيمنتهااج  تفوقها ارستراتيجي 
 في:فراضيات جزئية تتمث   ويمكن وض 

  العربري إلرى بدايرة مرحلرة جديردة   عرد الربير أدت أحداث الدولية الراهنة في الشرق اسوسط وخاصرة
 منطقة الشرق اسوسط.  والسيطرة علىفي السياسة الخارجية اسمريكية نحو تأكيد الريادية العالمية 

  اسوسط  اختالف التوجم االستراتجي للدوم المتعام  معها   اختلفت التهديدات اسمنية في الشرق 
 هناك تدخالت إيرانية كلما زادا احتمام نشوب صراعات تؤثر على امن الخليم العربي. كلما كانت 

 خطة الدراسة:
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 قمنا بتبني الخطة التالية:
 دراسة عوام  القوة اريرانية. المحور اسوم:
 رانية اتجا  منطقة الخليم العربي.ارستراتجية اري المحور الثاني:
 السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  إيران في عهدتين  ارك اوباما ودونالد ترامب.: المحور الثالى
 .مستقب  السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  الدور اريراني :المحور الرا  
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 المحور األول: دراسة عوامل القوة االيرانية. 

 وتتمررمن هررذ تتمترر  بهررا،  وارمكانيررات الترريلررة فرري العررالم  مجموعررة مررن القرردرات ترررتبط أي قرروة دو 
والمسراحة، والبنيرة االقتصرادية، الموقر  الجفرافري  وغيرر الماديرةمن العناصر المادية  القدرات مجموعة

رت، الردوم اسخرتتيح للدولة إمكانية التحرك سن تؤدي دورا إقليميا مؤثرا في سلوك  لها التيالعسكرية و 
 حتى في تشكي  عالقات القوت. وسياستها أو

الجفرافري فرليران تقر  غررب  أهميرة موقعهرافي ضوء ما تقردم ترأتي أهميرة الجيوسرتراتجية ريرران مرن 
وتحردها أدربيجران، درجرة شررقا  63-53 روم  شرماال، وبرين خطري 31-21أسيا بين دائرتري عرر  
الخليم الشرق، و باكستان من و  الفرب، وأففانستان العراق منوتركيا و الشمام  وأرمينيا، وتركمستان من

 1بحر العرب من الجنوبو  عمان،العربي و 
 الموقع الجغرافي والفلكي إليران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 88، ، 2115، بيروت ،  1المصدر: أ لس العلم ، الدار العربية للعلوم ،  
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 الموقع البحري و القاري: -/1
تمكن الدوم من التحكم  أهمية سياسة و خاصة للمواق  الجفرافية التي يعطي أتباع مدرسة الجيبوليتية

التحكم في  ريق المررور الردولي ،فالدولرة التري تقطر  أراضريها  ريرق عبرور  بيعيرة ،تحتر  مركرزا خاصرا 
فرري العالقررات الدوليررة ،كمررا تتمترر  تبعرررا لررذلة بنفرروذ سياسرري فرري مواجهرررة الرردوم الترري ال منررا، لهررا مرررن 

ريررق ،لررذلة تصرربح الرردوم الترري تسررتفيد.من هررذا المعبررر  حاجررة إلررى مرضرراتها ،وهرري االلتجرراء إلررى هررذا الط
ولعرر  اهتمررام فرري بنرراء قرروة 1 مرضرراة عظيمررة الفائرردة ،الن العبررور الترانزيررت قررد يررؤدي إلررى اسررتيفاء رسرروم.

 حريررة  فاعلررة وتطويرهررا و إعطائهررا أولويررة خاصررة ممررا جعلهررا إحرردت الركررائز اسساسررية لحركررة السياسررة 
 ارجية.الخ

إذا حاولنا تطبيق هدا المعيار على إيران وجدنا إن إيران تتمت   موق   حري مؤثر وخطير في منطقة  
تعررد مررن أكثررر المنررا ق القلقررة جيوبوليتكيررا فرري الشرررق اسوسررط ،إذا تطرر  مررن الجنرروب علررى خررط تصرردير 

ومرن الشرمام علرى  حرر القرز النفط على عبور ناقالتم إلرى دوم العرالم كافرة المعينرة  مسرتقب  هرذا الرنفط ،
ويررن الفنرري هررو اسخررر  ررالنفط و الفرراز و  سرربب هرردا الموقرر  عررالوة علررى الثررورات و القرردرات البشرررية و 

 ،أي مشررروع إقليمرري امنرري و اقتصررادي،الن لمقرردورها  أن تعرقرر  االقتصررادية ال يمكررن تجرراوز إيررران فرري
 2ميش و االستبعاد  .على اسق  ماال تشعر معم  اال م نان أو ما ينذرها  الته

بثررروات الررنفط والفرراز فرري العررالم،  أكبررر مسررطح مررائي مفلررق علررى اسر ، وثرراني أكبررر وأغنررى منطقررة
اسسرررال  فررري-واقتصررراديةسسرررباب سياسرررية -تتقاسرررم خمرررس دوم شررروا  م بنسرررب متفاوترررة، لكنهرررا تختلرررف 

 .القانوني الستفالم ثرواتم
تها ارقليميرررة والنظرررام ارسرررالمي، وأن تصررربح القررروة لررردت اريرانيرررة مصرررلحتان أساسررريتان: حمايرررة سرررالم

الرائررردة فررري المنطقرررة. تررررت إيرررران أن أمريكرررا تشرررك  أكبرررر تهديرررد لبقررراء نظامهرررا وتسرررتخدم برنامجهرررا النرررووي 
تملرررة إيرررران  عرررض المزايرررا الجيوسياسرررية. حيرررى لرررديها إمكانيرررة  لكسرررب النفررروذ فررري عالقاتهرررا مررر  العرررالم. 

الفنيرررة فررري العرررالم والمنرررا ق، والشررررق اسوسرررط، وحرررو   حرررر قرررزوين.  الوصررروم إلرررى اثنرررين مرررن الطاقرررة
السيطرة بين الشمام والجنوب والشرق والفرب من خطو  النق  العابر للطاقرة والقردرة علرى السريطرة علرى 

 والتمررراريس غيررررممررريق هرمرررز زيرررادة نفررروذ إيرررران علرررى الجهرررات الفاعلرررة اسخررررت. كتلتهرررا البريرررة كبيررررة 
 ائلة ضد االختراق العسكري اسجنبي. ممياف هي مزايا ه

 االقتصادية إليران: القوة -/2
هردف ووسريلة  وارقليميرة، وهريتعد القوة االقتصادية من أهم محددات قوة الدولة في تفاعالتها الدوليرة 

تحرت و رأة العروز أو االعتمراد  وعردم وقوعهراهردف تلبيرة حاجيرات الدولرة الداخليرة  الوقرت، فهريفي نفس 
 وبقرردر مرراهياالقتصررادية لرريس مجرررد حيررازة الدولررة لمرروارد الثررورة الطبيعيررة  والمقصررود  ررالقوةرش علررى الخررا

                                                           

  1 - مازن اسماعي  الرمماني،السياسة الخارجية ، فداد:دار الحكمة،1111، 1،،32
 113،،1،2115،بيروت:دار العربية للعلوم ناشرون، الحيوية الشرق اوسطية في االستراتجية االيرانية المجاالتعمر كام  حسن ،2 
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قرردراتها نفوذهررا علررى  ويزيررد مررنيحقررق مصررالح الدولررة  والمقرردرات  مرراحسررن توديررف وإدارة تلررة المرروارد 
 1صعيد سلم الترابية الدولية.

فري الم ررة مرن إجمرالي االحتيا يررات(،  11.3تحتر  إيرران ثراني أكبررر احتيا يرات الرنفط فرري العرالم )
 والفرراز الطبيعرري، كانررت إيررران را ر  أكبررر منررتم للرنفط 2116فري المائررة(. فرري عرام  15.5عرن الفرراز )

فرري الم ررة مررن  5.3مليررون برميرر  يوميررا )حرروالي  3.3فرري العررالم، فرري حررين يقرردر إنترراش الررنفط الحررالي 
 2الناتم العالمي(. احتيا ياتها من النفط

 عات االقتصادية في الناتج المحلي االيرانيالقطا
 -1-الشكل 

 
المصدر:دراسات و أ حاث:القوت الداخلية في المجتم  اريراني المحور الثاني القوت االقتصادية ،المعهد المصري للدراسات السياسية و 

 2،،2115االستتراتجية ،أكتوبر 
 -1-الشكل

 
 32المجتم  اريراني المحور الثاني القوت االقتصادية،نفس المرج  السابق،، دراسات و أ حاث:القوت الداخلية في المصدر:

                                                           

 33،،2111،القاهرة:المركز العربي للدراسات االنسانية،الدولة اإليرانية محددات القوة و عوامل الضعف مصطفى شفيق، -1 
2 nihat ali özcan and özgür özdamar, iran’s nuclear program and the future of u.s.-iranian relations, 
Journal compilation, middle east policy council,2009,p125 
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تمتلررررة إيررررران ثرررراني أكبررررر اقتصرررراد فرررري منطقررررة الشرررررق اسوسررررط وشررررمام أفريقيررررا  عررررد المملكررررة العربيررررة 

مليررار دوالر. وهرري كررذلة  312.2حرروالي  2116السررعودية، حيررى بلررا إجمررالي النرراتم المحلرري فرري عررام 
مليرون نسرمة  28.8ن المنطقة  عد مصر من حيى عدد السكان إذ بلرا عردد السركان نحرو ثاني أكبر بلدا

. ويتميررررز االقتصرررراد اريرانرررري بوجررررود قطرررراع هيرررردروكربوني، وقطرررراعي الزراعررررة والخرررردمات، 2115عررررام 
وحمور ملحوظ للدولة فري قطراعي الصرناعات التحويليرة والخردمات الماليرة. وتحتر  إيرران المركرز الثراني 

لم من حيى احتيا يات الفاز الطبيعي والمركز الرا   في احتيا يات النفط الخام المثبترة. ومرازام في العا
النشررا  االقتصررادي وإيرررادات الحكومررة يعتمرردان إلررى حررد كبيررر علررى العائرردات النفطيررة، ومررن ثررم سررتظ  

 متقلبة.
وامرر  السرروق، كمررا تبنررت السررلطات اريرانيررة إسررتراتيجية شرراملة تسررعى لتطبيررق إصررالحات تقرروم علررى ع

عامرا، وخطرة التنميرة الخمسرية السادسرة ريرران  21يتمح في وثيقة الرؤية التي تعتمدها الحكومرة وتمترد 
. وتتألف خطرة التنميرة الخمسرية السادسرة مرن ثالثرة أعمردة، هري: تطروير 2121 – 2116لفترة السنوات 

وجيررا، وتعزيررز التفررّوق الثقررافي. وعلررى اقتصرراد مرررن وقررادر علررى التحمرر ، وتحقيررق تقرردم فرري العلرروم والتكنول
، وتنفيررررذ %8الصررررعيد االقتصررررادي، تتوقرررر  خطررررة التنميررررة تحقيررررق معرررردم نمررررو اقتصررررادي سررررنوي نسرررربتم 

إصالحات في المؤسسات المملوكرة للدولرة، والقطراع المرالي والمصررفي، وعمليرة تخصريص وإدارة المروارد 
 1لسنوات الخمس.النفطية ضمن اسولويات الرئيسية للحكومة خالم فترة ا

 . القوة العسكرية اإليرانية:1
كما  ،الدولة على توديف قواتها المسلحةمفهوم القوة العسكرية يرتبط  القدرات العسكرية  مدت إمكانية 

والبشررررية ارتبا رررا وثيقرررا  القررردرات االقتصرررادية  الخارجيرررة، ولرررذلة تررررتبطونوعرررا خدمرررة سهرررداف سياسررراتها 
القردرات العسركرية للدولرة  راختالف إمكانرات هرذ  الردوم  للدولرة، وتختلرفلمعنويرة او  والعلمية والتكنولوجية 

ومدت كفاءة صناع قراراتها على تحديد ما تحتاجم من قوة عسكرية فاعلة سغرا  ضرمان القرومي سرواء 
    2في الحاضر أم في المستقب 

     
 
 
 

                                                           

،على الساعة 22/1/2112يوم   ran/overviewhttp://www.albankaldawli.org/ar/country/iتقرير البنة الدولي ،نقال عن:-1 
15.11 

 
 188-182،مصدر سبق ذكر ،، ،  السياسة الخارجيةمازن إسماعي  الرمماني ،-2 

http://www.albankaldawli.org/ar/country/iran/overview
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 إيران:سياسة بنا  القوة العسكرية في  
سررررلوك السياسرررري اريرانرررري فظررررال عررررن دراسررررتنا م نظريررررة ترررردرش الحاجررررات مررررن خررررالم متا عررررة ال   

قوة عسكرية فاعلرة فري منطقرة  نحوي بناءسبراهام ماسلو يمكن أن نحل  سياسة صناع القرار اريراني 
   1الشرق اسوسط التي تعد اشد اصطراعا في العالم 

 :القوات البرية
نري يتمتر   حجرم كبيرر مرن القروات البريرة مقارنرة  جيرول دوم يشير التقرير إلى أن الجيش اريرا 

إن عرردد الررد ا ات  ررالجيش اريرانرري شررهدت زيررادة ملحودررة فرري السررنوات  كوردساامانالخلرريم. ويقرروم 
التقريررر  ر، ويشرري2116 عررام 1,613و 2113فرري  1,565إلررى  2111عررام  1,135السررا قة، مررن 

د ا رررة، وعررردد الرررد ا ات  581السرررائدة ال تتعررردت الرررر  إلرررى أن عررردد الرررد ا ات  الحديثرررة   بقرررا للمعرررايير
. ويذكر التقرير أن إيران تستورد اسسلحة الممادة للد ا ات 1,111الجاهزة لالستعمام ال تتعدت الر 

مررن روسرريا والصررين وأوكرانيررا، كمررا تصررنعها محليررا  بقررا للنمرراذش السرروفيتية الترري تمتلكهررا. كمررا تنررتم 
ذفات الصواري  المتعرددة. وفري تقييمهرا العرام للمقردرات الجريش اريرانري، المصان  الحربية المحلية قا

تقرروم الدراسررة إنررم  ررالرغم مررن تحسررينات فرري تنظرريم وإعررداد قرروات الجرريش، الزالررت القرروات تعرراني مررن 
قصررور ملحودررة مررن حيررى قرردرتها علررى صرريانة المعرردات الحربيررة وترروفير ارعررداد والترردريب الكررافي 

ضح المؤلفان أن مقدرات الجيش اريرانري تعتبرر دفاعيرة فري  بيعتهرا، حيرى أن للموارد البشرية. ويو 
 التدريبات المعدات المتوفرة ال تؤه  القوات للقيام  مهمات كبيرة خارش البالد.

  القوات الجوية
فررري قطررراع الررردفاع  15,111شرررخص  مرررا فررريهم مرررن  52,111تتكرررون القررروات الجويرررة اريرانيرررة مرررن 

 ررائرة حربيررة. ويقرروم التقريررر أن القرروات الجويررة تعرراني مررن  311أكثررر مررن  الجرروي. وتمتلررة إيررران
ضعف في إمكانيات الصيانة. كما تعتبر المقدرات التكنولوجية المتوفرة للقوات قديمة مقارنة  القوات 

 2ارقليمية اسخرت. وفيما يلي تلخيص لموارد
  
 
  
  

 
 

                                                           

  11،،2116، 1:الرأوائ  للنشر و التوزي  ، ،دمشقالبرنامج النووي اإليراني و أثره على منطقة الشرق األوسط ريا  الراوي ، -1 
 .18.31،على الساعة 2112-1-21يوم   http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/257.htm:،نقال عن3تقرير واشنطن ،العدد-2 
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 ليج العربي.: اإلستراتجية اإليرانية اتجاه الخالثاني المحور
 للوصروم القروة اسرتخدام   فرن أنهرا: ارسرتراتيجية تعريرف فري "هرارت ليردم" خطرى "بوفر أندريم" اقتفى

 إلرى ترؤدي درروف معينرة فري أخررت  وسرائ  هنراك أن يعتقرد أنرم أسال على وذلة السياسة ، أهداف إلى
 1مباشرة.  صورة العسكرية القوة استخدام دون  ارستراتيجية هذ  تحقيق
 التوجهات اإليرانية في منطقة الخليج العربي:. 1

مرن هنررا جرراء توجرم البحررى نحررو دراسررة ارسرتراتيجية اريرانيررة فرري منطقررة الخلريم العربرري  اعتبررار  جررزء 
القررررومي اريرانرررري السرررريما وان الخلرررريم العربرررري يشررررف  أهميررررة إسررررتراتيجية قصرررروت فرررري  مررررن اسمررررنحيرررروي 

حو  نفطي في العالم  لنتاجم واحتيا يم وهو اون يعيش حالة  رأكبكونم  والدولية،الحسا ات ارقليمية 
وهررذا  إيررران،مررن الصررراع علررى النفرروذ بررين جبهتررين اسولررى الواليررات المتحرردة اسمريكيررة وحلفاؤهررا والثانيررة 

 العسكري.الصراع اخذ عدة أشكام منها الصراع السياسي واالقتصادي وقد يتطور إلى 
القمرررايا الخالفيررة برررين  هرررران  أبرررز أحررردي فررري منطقررة الخلررريم العربرري أن مسررالة التررروازن ارقليمرر   

اذ تجرزم الواليرات  اسرتقرار ،وواشنطن وذلة للتباين الواضح في رؤت الدولتين حوم امرن الخلريم ومقومرات 
فيتحرتم عليهرا التردخ  لحمايرة امرن هرذا  العربري لرذلةإيران تمث  تهديدا مباشررا لمنطقرة الخلريم  المتحدة أن

امن الخليم مسرؤولية تقر  علرى عراتق الردوم السريما،  حوم أنيم بينما كان الموقف اريراني يتمحور الخل
 وإن إيران تملة ساح   وي  على الخليم العربي.

ومررن جانررب أخررر ترررفض إيررران أي وجررود أجنبرري فرري ميررا  هررذا الخلرريم ، ويقصررد  ررالوجود اسجنبرري فرري 
ي أو اللوجسررتي سي قرروت غيررر خليجيررة سررواء كانررت أجنبيررة أو هررذا المقررام ) التواجررد االسررتراتيجي العسرركر 

القائرد العرام   يحياى رحايم صافوي حتى عربية ال تنتمي إلى الخليم  شرك  مباشرر( ، وقرد أكرد هرذا التوجرم 
للحرررل الثرروري اريرانرري فرري كلمررة لررم أمررام رجررام القرروة البحريررة اريرانيررة اذ جرردد رفررض إيررران سي وجررود 

قررة الترري تشررك  الشررريان االقتصررادي الحيرروي فرري العررالم واتهررم واشررنطن  السررعي إلررى أجنبرري فرري هررذ  المنط
تطبيق أهداف إستراتيجية  عيدة المدت مممونها الهيمنة على الشرق اسوسط واسيا الوسطى والقوقاز من 

 حكام السيطرة على الخليم العربي.خالم أ
فرري منطقررة الخلرريم العربرري برردأت إيررران فرري  وفرري درر  هررذ  التفرراعالت السياسررية والجيوبولوتيكيررة الرردائرة
 .2عة ادوار عكست سياستها الخارجيةتطبيق إستراتيجيتها الخاصة  الخليم العربي من خالم مجمو 

 .غير رسميالعربي على المستويين الرسمي و النفوذ اإليراني في منطقة الخليج  -

                                                           

،مجلة  تأثيره على توازن القوى الدولي اإلستراتجية بين األصل العسكري و الضرورة السياسية وا محمد جبر ،نإيتسام حاتم علوان ،دي -1 
 262، ،  2115، 2السياسة الدولية ، فداد ، الجامعة المستنصرية ،العدد

مجلة القادسية للعلوم ،الدور االستراتيجي اليران في منطقة الخليج العربي دراسة جيوبولوتيكية ،إياد عايد والي البديري -2 
 351،،2118، 3،العدد11االنسانية،المجلد
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هميرة موقعهرا االسرتراتيجي بوصرفها تشف  إيران مكانة  ارزة فري المعادلرة ارقليميرة والدوليرة نظررا س
وبولوتيكيررررة نقطررررة صررررراع بررررين القرررروت العظمررررى وقررررد شررررفلت حيررررزا كبيرررررا فرررري اسفكررررار والنظريررررات الجي

وضررعها ر  التري ، إذ تقر  إيررران فري منطقرة الهررالم الخرارجي فري نظريررة قلرب اسارسرتراتيجية الدوليرة
عطرررى أهميرررة لمنطقرررة السررراح  التررري ، أمرررا سررربايكمان صررراحب نظريرررة اس رررراف فقرررد أ ماكنررردر هرررالفورد

مرن يسريطر علرى منرا ق السراح  يسريطر  وقرام إن ماكنردر،تتماشى م  الهالم الخرارجي الرذي حردد  
 .1وبالتالي السيطرة على قلب العالمعلى منا ق الظهير 

وبالترالي أهميرة منطقرة الظهيرر  يم العربري وخلريم عمران وبحرر العرربوهذا يبين أهمية سواح  الخلر
ية مما جعلها منطقة صراع بين الدوم العظمى عبر التاري  مما انعكس على السياسرة الخارجيرة اريران

 المجاورة.لها اتجا  الدوم 
( فلنهررا مرررت  مراحرر  متعررددة وكرر  )الخليجيررةالعربيررة  –وعلررى صررعيد العالقررات السياسررية اريرانيررة 

 2.مرحلة لها صفاتها وعواملها الخاصة
العربرررري علررررى  عررررراق إلررررى تعزيررررز التواجررررد اريرانرررري فرررري دوم الخلرررريماسمريكرررري فرررري ال الفررررزو أدت

 رسمي وغيرالصعيدين الرسمي 
على الرغم من إعرالن دوم الخلريم العربري أنهرا ليسرت  رفرا فري اسزمرة  /على الصعيد الرسمي:-ا

اسزمرة، فلن التفاعالت ارقليمية جعلت تلة البلدان جزءا من  ،ان و الواليات المتحدة اسمريكيةبين إير 
حيرى صردر بيران  بلدان الخليم محال لالسرتقطاب برين الواليرات المتحردة اسمريكيرة و إيرران، وأصبحت

يعيد التشديد علرى ان الجرزر الرثالث جرزء ال يتجرزأن ارضري  2112عن الخارجية اريرانية  في يوليو 
 . إيران

عزيرز نفوذهرا ارقليمرري فقرد اسرتطاعت إيررران توديرف الورقرة الشريعية لت/المساتوى الغيار رسامي:-ب
في الخليم ،التي تحتوي على مكرون شريعي مهم،وبالترالي أضرحى ريرران وجرود فعلري غيرر رسرمي فري 
البلرردان الخلرريم العربرري ،فاسررتطاعت أن تودررف هررذا الوجررود ليكررون خررط لرردفاعها اسوم حررام تعرضررها 

ة اسررتقرار تلررة البلرردان لمررربات عسرركرية ، لمكانيررة تحرررك الجماعررات الشرريعية المواليررة ريررران وزعزعرر
،استطاعت إيران تأكيد نفوذها داخ  بلدان مجلرس التعراون الخليجري المحتويرة علرى مكرون شريعي ولرم 
يقتصر النفوذ على التهديرد ،بر  اتخرذ أيمرا أشركاال عمليرة عبررت عنهرا مواقرف شريعية اتجرا  اسحرداث 

 3المختلفة التي شهدتها المنطقة.

                                                           

موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الوثائق  أبوالنزاع بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وإيران حول جزر وليد حمدي االعظمي ،  -1 
 5، ، 1113،  1دار الحكمة ،    :،  فداد  (1171-1711البريطانية ) 

 ،352،مرج  سبق دكر ّ ،العربي دراسة جيوبولوتيكيةالدور االستراتيجي اليران في منطقة الخليج  إياد عايد والي البديري، -2 
،بيروت:مركز دراسات الوحدة دراسة في تأثير إستراتجية حلف الناتو 1222تطور االمن اإلقليمي الخليجي منذ عام محمد عبد الحميد كشة،-3 

 181- 181،، ، 1،2112،   1العربية،  
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 اإليراني.جهات السياسة األمريكية حيال النفوذ تو  اااث:اور الثاالالمحااا
 السياسة األمريكية اتجاه النفوذ اإليراني في فترة حكم أوباما. : 1

 األجندة السياسية الوباما-1.1
بوعرررة الخطرررو  العريمرررة لبرنامجرررم االنتخرررابي الرررواردة فررري   مط اسجنررردة السياسرررية سوبامرررا قوامهرررا

 2111فررري ابريررر   وخطرررابي تركيرررا م الرئيسرررة كخطررراب التنصررريبخطا اترررالتفييرررر_  ايررردن الزرقررراء   و 
  الحكم.ارجراءات المتخذة إ ان توليم مقاليد  ومجموعة

فاسجنررردة السياسرررية تمثررر  جرررزءا مرررن التوجهررررات ارسرررتراتيجية للنظرررام السياسررري اسمريكررري الترررري   
إال  ديمقرا يررا،ي منتخررب ، فررلذا كرران الرررئيس اسمريكررر النافررذة فرري المؤسسررات اسمريكيررةتحررددها الرردوائ

 معنرررى أن  المرررؤثرة،انرررم يعجرررز عرررن التسررريير  مفررررد  كمرررا يعجرررز عرررن معارضرررة مصرررالح تلرررة القررروت 
ال تحيد عن اسفق االستراتيجي الرذي يعلرو فروق ة ال ترسم من قب  الرئيس وحد ، و السياسات اسمريكي

  والعسكري.ا   المدني الجمي  سواء على مستوت كال الحزبين أو على صعيد المؤسسات ذات الط
كانررت اسولويررة فرري بدايررة واليتررم الرئاسررية هرري معالجررة القمررايا الداخليررة الترري تتصرردرها اسزمررة    

التفرررل إلررى الملفررات الدوليررة الترري تشررم  ملفررات عرردة علررى رأسررها  والعالميررة قبرر االقتصررادية اسمريكيررة 
  واريرانية.لباكستانية ا والملفات اسففانية،سحب الجنود اسمريكيين من العراق 

تراجعررت قمررايا السياسررة الخارجيرررة اسمريكيررة فرري نظررر الررررأي العررام اسمريكرري  سرربب اسزمرررة     
فالتحوم غير المتوق  في  والبطالة، ومشاك  الفقر والرعاية الصحية وصعوبات الطاقةالمالية الخانقة 

االفتراضري  –خليرة مرن االقتصراد المرالي اسحداث السياسة المتمث  في تمدد اسزمات االقتصرادية الدا
إلرى  ولريسواالقتصرادي  وبرنامجم االجتماعيإلى االقتصاد ارنتاجي عكس كفم الرجحان إلى أوباما 

وحسررمت حيرى مثلرى القمررايا الحياتيرة للمروا ن اسمريكرري الورقرة الرا حرة  وحسررب،السياسرة الخارجيرة 
  ودون لبس.على نحو واضح  اسولويات

الداخلي، يمث  التحدي اسساسي فري مواجهرة انعكاسرات اسزمرة االقتصرادية، فأصرر على الصعيد 
 على اتخاذ خطوات مستعجلة رنعال االقتصاد المتمرر.

 خمسة، حيىإن تقييم سياسة أوباما، يستند إلى تمكنم من االلتزام بثالثة وعود انتخابية من أص  
الداخليرررة تمثلرررت فررري دعرررم ارنعرررال االقتصرررادي  مرررر قررروانين تعتبرررر  مثا رررة أعمررردة سجندترررم السياسررية
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عمليررات إعررادة التنظرريم موجررم برنامجررم المرررتبط  لصررالح نظررام الرعايررة الصررحية،  وقررانون لتواصرر 
تسروية ملرف  وعجرز عرنغير انم ينجح في إقناع الكونفرل  سرن قرانون حروم االنحبرال الحرراري 

   1الهجرة
ئيس أوبامررا تصرربو إلررى تحسررين صررورة واشررنطن أمررا علررى الصررعيد الرردولي فاسجنرردة السياسررة للررر 

العراقررري أولويرررات  ويتصررردر الملرررفالعرررالم  لحرررداث تفيررررات جوهريرررة فررري مجرررام السياسرررة الخارجيرررة 
قبررر  فأوبامرررا عرررار  الحررررب  وشخصرررية وحترررى اقتصررراديةعلرررى المسرررتوت الررردولي سسرررباب رمزيرررة 

ملررة االنتخابيررة حيررى وعررد  االنسررحاب لررم يتفيررر موقفررم إ رران الحو  2112الهجرروم علررى العررراق فرري 
 قواعررد عسرركرية دائمررة فرري اسراضرري  وعرردم االحتفرراظشررهر  16الترردريجي مررن العررراق فرري غمررون 

 . 2وإرساء لالستقرار، وصياغة دستورالعراقية م  تدعيم المجام المؤسساتي بتشكي  حكومة 
كان احرد أعمراء مجلرس  الرئيس أوباما قد اتخذ موقفا   مبكرا  من الحرب على العراق ، حيى

 أنم سينهي  2118الشي  الذين صوتوا ضد الحرب، ووعد في حملتم االنتخابية للرئاسة في العام 
إذ مرررا ترررم انتخا رررم رئيسرررا و فعرررال أوفرررى بوعرررد  و سرررحب القررروات  2111الحررررب هنررراك فررري نهايرررة 

و سسباب انتخابية  اسمريكية من العراق في الوقت المحدد، هذا  الرغم أن االنسحاب كان تكتيكيا
إال انم في نفس الوقت يخردم هردفا اسرتراتيجيا، و ذلرة لفرر  إخرراش القروات اسمريكيرة مرن مرمرى 

 3االهداف اريرانية و حلفائها في العراق إذا ما قررت الواليات المتحدة ضرب إيران مستقبال
لك  بلرد يسرعى مرن اجر   أكد الرئيس  اراك أوباما على أن الواليات المتحدة اسمريكية هي صديقة

تعزيررز الحريررة و الصررداقة، مشرريرا إلررى أن أمريكررا لررن ترضرر  لمررن اسررماهم  اررهررابيين، فهرري  هرردفها 
اسساسرري هررو تحسررين صررورتها فرري العررالم و حرر  النزاعررات بررين الرردوم علررى أسررال الحرروار الرردولي و 

الذي يفسر مقاربة مهمة هي  سعيها إلى  ريق جديد قائم على المصالح المتبادلة و االحترام ، اسمر
أن دخوم  اراك أوباما إلى البيت اسبيض هو انتصار للديمقرا ية الفربية و الذي سريترجم فري الردور 
الررذي سرريلعبم الرجرر  اسسررود فرري البيررت اسبرريض الرررافض لررنهم بررول القررائم علررى شررن الحررروب ضررد 

أن سياسرة أمريكرا الخارجيرة اتجرا   الدوم التي تسميها واشنطن الدوم المارقة، حيى أكرد فري خطا رم  
العالم يجب أن تقوم على الموائمة القائمة على إبراز التعاون م  اسمم اسخرت فهو بذلة اتخذ موقفرا 
رافما اتجا  اوراء التري تقروم انرم لريس أمرام أمريكرا فري سياسرتها الخارجيرة إلرى أن تخترار الحررب أو 

   4االنعزالية  .
                                                           

 ملود، رسالة ماجستير كلية الحقوق ، جامعة  1211ا  1221اإلسرائيلية  –الفلسطينية  إدارة  اوباما و عملية السالمفريد ، بن بلعيد،  -1 
 83،  ، 2112معمري ، 

 .83، 83، 81،82ر المرج  السابق ،  ، 2 
 . 18، ،  2112،  2123، جريدة القدل العربي ، مدارات ، العدد  ، الرئيس اوباما و سياسة القوة الناعمةر ريا ،  العيسمي 3 
، رسالة  دور الدبلوماسية غير  الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية ) دراسة حالة الواليات المتحدة االمريكية (منيرة ، بودردابن ،  ر4 

 .188، ، 2111ماجستير، قسنطينة، كلية الحقوق ،  جامعة قسنطينة منتوري ، 
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اسسررس  وتفيرررت معهررافقررد تفيرررت معظررم الظررروف  ،2112الرئاسررية لعررام فرري معركررة االنتخا ررات   
هذا ما يفر  عليرم  اسبيض،التي بني عليها الرئيس أوباما حملتم االنتخابية ودخ  على أساسها البيت 

  1*ما أراد البقاء في البيت اسبيض لدورة رئاسية ثانية ومبتكرة إذاعليم التفكير  معادلة جديدة 
ة االنتخابيررة وعررد أوبامررا  مراجعررة ارسررتراتيجية اسمريكيررة  شررك  شررام ، وغلررق معتقرر  أثنرراء الحملرر     

 التركيز على القمايا الداخلية.  وأففانستان و اسمريكية تدريجيا من العراق  وسحب القواتغوانتنامو، 
إلررى حررد العامررة لإلسررتراتيجية اسمريكيررة فرري عهررد الررديمقرا يين برئاسررة أوبامررا، تختلررف  إن المالمررح  

كبير عنها في عهد الجمهروريين برئاسرة برول االبرن، و يتجلرى ذلرة  فري إعرادة رسرم الردور اسمريكري فري 
العالم،  و تراج  النزعة الفرديرة لصرالح العمر  الجمراعي، ومراجعرة ميزانيرات التسرلح مر  مراعراة متطلبرات 

الم، العربرري وارسررالمي تشررجي  اسمررن الررو ني، التركيررز علررى اررهرراب الررداخلي وعرردم اسررتثارة أعررداء العرر
التحروم الرديمقرا ي مررادام يتماشرى و المصرالح اسمريكيررة ، العمر  علررى كسرب المزيرد مررن الحلفراء ، وهرري 

وهنا ربما تفيب مفاهيم الحرب ارستباقية وإستراتيجية الصدمة والرعب ولو مؤقتا نظرة واقعية لدرجة كبيرة 
الظهرور التررالي للمحررافظين الجردد و الصررقور علررى المسرررح  مرن القررامول السياسرري اسمريكري، فرري انتظررار

 . 2 العالمي
 : في استراتيجياتها على فلدارة الرئيس  اراك أوباما تركز 

أو إزاحتهرا مرن مركرز الزعامرة أو  وفي المسرتقب _ من  أي دولة من مناقشتها على الصعيد المالي اون 1 
االقتصراد فري الشررق اسوسرط  االعتمراد علرى أدوات و  إتبراع نظرام جديرد لألمرن عبرروذلرة تقليص دورها، 

دورا مهمرا  إسرائي  وتركيراتلعب فيها  وترتيبات إقليميةمن داخ  المنطقة يسندها الوجود العسكري الكثيف 
توحرررة تعمررر  علرررى أن تكرررون اقتصررراديات ارقلررريم مف، و ومصررررلبلررردان العربيرررة كررراسردن إلرررى جانرررب  عرررض ا

 . أسال اقتصاد السوق 
باسخص منها المصالح ارستراتيجية فري ة القومية اسمريكية في العالم و حفاظ على المصالح الحيوي_ ال2 

 : خالم محاور أهمها وذلة منسوسط الشرق ا
      وحمايتهررا الررتحكم فرري الثررروة النفطيررة المررخمة خاصررة الخليجيررة التفلفرر  االقتصررادي فرري المنطقررة و  أ ر

 . وضمان تدفقها
 جودهرا كردوم إقليميرة مهمرة تمثر  حليفهراوتكرريس و لردوم العربيرة الحليفرة والصرديقة ب ر دعرم وحمايرة ا

 العالم. االستراتيجي اسوم في المنطقة و 
اسوسررط لسررالم الشررام  فرري الشرررق المنطقررة  ررالتركيز علررى تحقيررق ا واالسررتقرار فرريش ر تحقيررق اسمررن 

 اررهاب الدولي.  ومكافحة

                                                           

 18ر ريا  العيسمي ، مرج  سبق ذكر  ، ، 1 
مجلة دفاتر  ، 2021ـ  2110اإلستراتيجية األمنية األمريكية بعد الحرب الباردة : من التفرد الى الهيمنة ـ نور الدين، حشود ، 2 

 .   261-263 ص ، ص 3102،  6السياسة و القانون ، العدد 
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امن الدوم التي تدخ  الح اسمريكية أو تهدد استقرار و ية توجم للمص_ التصدي سية تهديدات إقليم 3  
كافررررة الوسررررائ  المتاحررررة سررررواء السياسررررية أو الدبلوماسررررية أو  وذلررررة  اسررررتخدامضررررمن هررررذ  المصررررالح 

                                                                                                         1تصادية أو العسكرية عند المرورةاالق
 التقارب األمريكي اإليراني: -/1
شرررك  االتفررراق النرررووي برررين الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة وإيرررران صررردمة سرررعودية،إذ لرررم تشرررعر هرررذ   

 غير تفاهمات وجود من خشيتها السعودية تخفي لماسخيرة   االرتياح تجا  التقارب بين الجانبين،كما 
 علرى حلروم إلرى السررية التري كانرت تجرري برين إيرران وأمريكا،قرد ترؤدي مفاوضراتال غرار على معلنة

يبردو أن إدراك السرعودية للموقرف اسمريكري غيرر الحاسرم الملفات. مختلرف فري العررب وحسراب حسابها
في الوقوف إلى جانبها،ضرد مرا تعتبرر  سياسرات إيرانيرة مزعزعرة لالسرتقرار فري المنطقرة دفعهرا للتحررك 

الصررعيد العملي،ثمررة مررا يبرررر القلررق السررعودي مررن هررذا التقارب،حيررى رفمررت الواليررات  منفردة،وعلررى
المتحرررردة فرررررر  عقوبررررات علرررررى إيرررررران  عررررد إجرائهرررررا تجربررررة لإل رررررالق صررررراروخ  السررررتي فررررري أكتررررروبر 

،علررى الرررغم مررن أن ذلررة يمثرر  انتهاكررات لقرررارات مجلررس اسمن،ويبرردو أن إدارة أوبامررا تحرراوم 2115
فررلن الواليررات المتحرردة اسمريكيررة لررن تخمرر   جااوش ارنسااتوي مرر  إيران.وحسررب حمايررة االتفرراق النررو 

نحرن نعررف "في فر  عقوبرات اقتصرادية ضرد إيران،وأضراف:-في تلميح للسعودية-لمفو  أي دولة
أن لهرررذا النررروع مرررن العقوبرررات الماليرررة ترررأثيرا فررري مواجهرررة برنرررامم إيرررران للصرررواري  البالسرررتية،ولكن فررري 

  تلة العقوبات المالية في وقت نختار  نحن،عنردما يعتقرد خبراؤنرا  أنرم سروف سوف نفر  النهاية،نحن
 .2"يكون لها أقصى قدر من التأثير

شررهدت العالقررات اسمريكيررة اريرانيررة مرردا وجررزرا منررذ عشرررات السررنين، فرري زمررن الشررا  إلررى الثرررورة 
حكم، وسياسة محمود أحمدي الخمينية، وقيام الجمهورية ارسالمية م  الحكومات المتتالية في تولي ال

نجاد التصعيدية، حتى تولي الررئيس اريرانري الجديرد حسرن روحراني رئاسرة الجمهوريرة، ودهرور بروادر 
دبلوماسية سياسية منفتحة على الفرب والعالم، ثم في تحوم مفاج  لمسرار العالقرات، التري قرد أخرذت 

  3.و خاصة عند وصوم ترامب للحكموتيرة تصعيدية من الجانبين
أخررذت وتيرررة التقررارب بررين واشررنطن و هررران تتطررور  سرررعة أكبررر فرري درر  إدارة  رراراك أوبامررا وذلررة 

وزيرر الردفاع  روبرت غيتس.حيى صرح نتيجة لتبني الحزب الديمقرا ي إستراتيجية جديدة تجا  إيران؛
 أنرررم يمكرررن التفررراو  المباشرررر مررر  إيرررران بهررردف تحسرررين  ،2111اسمريكررري السرررابق فررري شرررهر مررراي 

                                                           
لنشر للنشر و دار الحامد ل عمان:اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط  خالل إدارة الرئيس باراك اوباما ،سعد شاكر، ـ 1

  .   60، ص  0،3102طالتوزيع ، 
 .13-13،، ،2116.المركز العربي لأل حاث ودراسة السياسات،،الخالف األمريكي السعودي والعالقات مع إيرانأسامة أبو أرشيد - 2
 سات،نقال عنهاني سليمان،التقارب االميركي االيراني و تأثير  على القمية السورية،المركز العربي للبحوث و الدرا-3 

http://www.acrseg.org/2362  22.11على الساعة : 11/1/2112، يوم 
 

http://www.acrseg.org/2362%20،%20يوم%2010/9/2017
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وضررررراع اسمنيرررررة فررررري المنطقة،ولررررردت انررررردالع االحتجاجرررررات الشرررررعبية فررررري  عرررررض الررررردوم العربيرررررة عرررررام اس
،تكشررفت مالمررح التعرراون اسمريكرري اريرانرري فرري دعررم المعارضررة الشرريعية فرري الخلرريم العربي،حيررى 2111

مجرام نظمت مؤسسات دعم الديمقرا ية اسمريكية دورات متقدمة للمعارضة الطائفية المرتبطة  ليران فري 
مجررام اسررتخدام شرربكات التواصرر  االجتماعي،لتأليررب الرررأي العررام ضررد أنظمررة الحكررم الخليجي،كمررا انخررر  

الررررررذي رعتررررررم وزارة الخارجيررررررة  قااااااادة الديمقراطيااااااة"زعمرررررراء هررررررذ  الجماعررررررات الراديكاليررررررة فرررررري برنررررررامم  
 اسمريكية،وشارك فيم معارضون مرتبطون  ليران.

  إلى مرحلة التعاون المعلن م  الدبلوماسية الهادئةم من مرحلة  تميزت اردارة الثانية سوباما  االنتقا
وخاصة فيما يتعلق  الشأنين السوري والعراقي،واسرتبعاد سياسرة التهديرد العسركري فري معالجرة  نظام إيران،

تقريرررررررا لحسرررررراب سررررررالح الجررررررو اسمريكرررررري تحررررررت  راناااااادالملررررررف النررررررووي اريراني،حيررررررى نشرررررررت مؤسسررررررة 
 ،ومثلرت هرذ  الدراسرة تفيررا فري الرؤيرة نووي:االختيارات الحرجة لإلدارة األمريكياة:"مستقبل إيران العنوان

اسمريكيرة إزاء احترواء إيران،حيررى تمرمن اعترافررا ضرمنيا  فشر  العقوبررات االقتصرادية فرري إيقراف البرنررامم 
فكرة إنتاج " تقديم الحوافز إلقناع إيران بالتخلي عن النووي،وضرورة تبني سياسة جديدة تجا  إيران عبر:

 .1والتخفيف من العقوبات االقتصادية والتخلي عن مفهوم التهديد العسكري" سالح نووي،
تلقررت العالقررات اسمريكيررة اريرانيررة دفعررة قويررة،م  فرروز روحرراني  االنتخا ررات الرئاسررية اريرانية،وتبنيررم 

ب،دور فري تهي رة اسجرواء سياسة دبلوماسية منفتحة علرى الفرب،وتفييرر لفرة الخطا رات اريرانيرة مر  الفرر 
كران الحرافز اسساسري 2لطور جديد من العالقات بين البلدين،فمال عن تنسيق  عرض اسنشرطة ارقليميرة.

لجهود التقارب بين إيران والواليات المتحدة اسمريكية،هو إيمان إدارة أوباما  أن إيران يمكرن إقناعهرا  عردم 
إيررررران فرررري إنهرررراء المررررفو  االقتصررررادية الترررري  السررررعي للحصرررروم علررررى أسررررلحة نوويررررة مررررن جهة،ورغبررررة

تعنيها، سبب اسثر المركب للعقوبات المتزايدة،والسياسات االقتصادية الخا  ة التي اتبعها الرئيس السابق 
   3.أحمدي نجاد

 ررح  فعلرى الصرعيد اريرانري، جاء التقارب اسمريكي اريراني انطالقا من دوافر  معينرة لكرال الطررفين،
فري عالقرة برالد   مقارباة االنخاراط البناا "اسمريكيرة   "واشنطن بوست"اني في مقالم  صحيفةالرئيس روح

الرذي  "المروناة البطولياة"م  الفرب وتحديدا م  الواليات المتحدة اسمريكية،وهو مرا يتوافرق مر  مصرطلح 
 ية:أ لقم المرشد اسعلى للثورة ارسالمية علي خامن ي،والتي تحقق ريران المصالح التال

                                                           
(وتأثيرهااااا علااااى أماااان دول مجلااااس التعاااااون لاااادول الخلااااايج 1211-1221اإليرانيااااة)-:"تطااااور العالقااااات األمريكيااااةدراسررررات وأ حرررراث - 1

 .5-3، ، ،2115أوت 12.المرصد االستراتيجي،العربية"
 ،نفس المرج  السابق.المركز العربي للبحوث والدراسات كي اإليراني وتأثيره على القضية الروسيةيالتقارب األمر هاني سليمان، - 2

مسررتق  الرردور اريراني(.مركررز لررف جماعي:التقررارب اريرانرري اسمريكي:ؤ )ممااآالت التقااارب األمريكااي اإليرانااي:دروس ماان الماضاايمررارك كرراتز،- 3
 .35،، 2113الجزيرة للدراسات،أفري 
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  ما في ذلة تخصيب اليورانيوم في مفاعالتهرا النوويرة، ّتأمين حق إيران في امتالك القدرات النووية، -
  اعتبار ذلة أمرا غير قاب  للتفاو .

 أففانستان. العراق، تأمين نفوذها في المنا ق المتوترة الحيوية  النسبة لها مث : -
خاصررررررة فيمررررررا يتعلررررررق  ررررررالملف  ط،ضررررررمان لعررررررب دور إقليمرررررري ريررررررران فرررررري منطقررررررة الشرررررررق اسوسرررررر -

أال وهرري االعتررراف بهررا  السوري.تصررب هررذ  اسهررداف مجتمعررة فرري المصررلحة القوميررة العليررا ريررران،
 تمتلة نفوذا يوازني النفوذ اسمريكي فيها. كقوة إقليمية في المنطقة،

المتحردة  إلرى أن الواليرات وفي مقاب  ذلرة تشرير تصرريحات كبرار المسرؤولين فري اردارة اسمريكيرة،
وال  ال تمرررر  المصرررالح اسمريكيرررة فررري المنطقرررة، اسمريكيرررة تريرررد مرررن هرررذا التقرررارب إيرررران غيرررر نوويرررة،

 علررى نحررو يخرررش عررن قرردرتها علررى السرريطرة، تسررعى لقلررب مرروازين القرروت فرري الخلرريم والشرررق اسوسررط،
 المررا أزالررت  ميررة،ومررن ثررم تقرروم إسررتراتيجية أوبامررا علررى التعررايش مرر  إيررران واالعتررراف بهررا كقرروة إقلي

 1ولم تتجاوز الخط اسحمر  حيازة السالح النووي. الفمو  عن برنامجها النووي،
يأخررذ أ عررادا مختلفررة دبلوماسررية وعسرركرية وأخرررت  ،2113برردأ التقررارب اسمريكرري وانطالقررا مررن عررام 

 سياسية يمكن تفصيلها على النحو التالي:
 مالمح التعاون الدبلوماسي: -

ثبيرررت دورهرررا الجديررررد،كقوة تهررريمن علرررى العرررراق وسررروريا ولبنررران واليمن،وتبرررردي تعمررر  إيرررران علرررى ت
الهادفررة إلررى إنشرراء منظومررة أمنيررة  الدبلوماسااية االيجابيااة"اسررتعدادها للقيررام برردور إقليمرري عبررر تبنرري 

تعاونيررة بررين إيررران والفرب،وهررو اسمررر الررذي تشررجعم الواليررات المتحرردة اسمريكيررة.ففي غمررون اسشررهر 
نشرطت الدبلوماسرية اسمريكيرة فري تعزيرز دور إيرران ارقليمي،والثنراء علرى دورهرا فري محاربرة الماضية 

اعش ونجاحها في إقنراع نظرام سروريا  رالتخلي عرن اسسرلحة الكيمياويرة،وفي الوقرت ذاترم يبرى ارعرالم 
تررري اسمريكررري مرررادة خصررربة حررروم إمكانيرررة اسرررتثمار عالقرررات التعررراون مررر  إيران،لنرررزاع فتيررر  اسزمرررات ال

تعصرررف  المنطقرررة،والعم  علرررى تحويررر  إيرررران مرررن دولرررة مارقرررة إلرررى عامررر  تررروازن إقليمي،يمكنهرررا مرررن 
االنرردماش فرري منظومررة أمنيررة جديرردة،تقوم هررذ  االسررتراتيجية علررى الدبلوماسررية التصرراعدية،التي تسررتثمر 

 فر، التعاون ارقليمي لبناء العالقات وتحقيق المزيد من المنجزات.
 عسكري:مالمح التعاون ال -

فرري شررهر  فردريااك هااوفسررب المسررؤوم السررابق عررن الملرف السرروري فرري وزارة الخارجيررة اسمريكيرة 
إيرانيررة عقرردت فرري اسشررهر الماضررية لمناقشررة -تفاصرري  سلسررلة اجتماعررات سرررية أمريكيررة 2115مررارل

ولرة وتحردث هروف عرن أهميرة الج الدور افيراني في مواجهة المخا ر اسمنيرة المشرتركة برين الجرانبين،

                                                           
، ، ،2113.مركرز الجزيرررة للدراسررات،التقااارب األمريكااي اإليرانااي وأماان الخليج:التااداعيات المحتملااة والخيااارات المتاحااةمحمرد برردري عيرد، - 1
3-3. 
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واتفررق الطرفران فيهررا علرى تقيرريم المخرا ر الترري يمكرن أن تواجههررا  الخامسرة التري انتهررت فري شررهر فيفرري،
 .1المنطقة إذا انهار النظام السوري 

 سياسة الخارجية االمريكية في عهدة دونالد ترامب اتجاه إيران: -/1
اسهرررداف، التررري يحررراوم يحمررر  كررر  رئررريس جديرررد للواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة مجموعرررة مرررن المبرررادئ و 

تحقيقها خالم فترة رئاستم، وتعتبر هذ  اسهداف والمبادئ جزء من إستراتيجية الرئيس أو الحزب الحراكم، 
لذلة دراسة السياسة الخارجية تتطلب فهمًا دقيقًا لمختلف مخرجات السياسة الخارجية من أهداف ووسرائ  

مباشر في صن  السياسة الخارجية اسمريكية، لذا  وأدوات وعوام  ومحددات مؤثرة،  شك  مباشر أو غير
فصناعة قرارات السياسة الخارجية يمكن أن تدرل في ضوء تفاع  صناع القرارات وبي تهم الداخلية، وإن 
ما يميز قرارات السياسة الخارجية عن  قية القرارات أنها تخم  لتفاع  فريرد مرن نوعرم، إال وهرو التفاعر  

يتسرم النظرام  . الخارجيرة، ومرا يحتويرم ذلرة التفاعر  مرن ضرفو  مختلفرة ومتعارضرةبرين البي رة الداخليرة و 
السياسي اسمريكي  الثنائية الحزبية، والتناوب على تولي مقاليد الحكم في الواليات المتحدة اسمريكية بين 

ذلة لكرر  الحررزب الجمهرروري ذو الصرربفة المحافظررة والحررزب الررديمقرا ي ذو الصرربفة الليبراليررة المتحررررة، لرر
حزب سياساتم الخاصة التي يعم  على تطبيقهرا عنرد وصرولم لسردة الحكرم، ويعرد الخطراب السياسري لكر  

 يستخدمها.رئيس أمريكي أحد أبرز اسدوات والوسائ  التي 
بهدف توضيح رؤيرة إدارترم للسياسرة الخارجيرة نحرو العرالم  أسرر . ومرن المرروري ارشرارة إلرى أن كر  

ي وفق أجندة تعم  على تنفيذ مجموعة من الخطط ارستراتيجية المرسومة مسبقًا، رئيس أمريكي جديد يأت
 .2نحو جمي  القمايا المرتبطة  المصلحة اسمريكية العامة

فقرد اعتمرد موقفرا حراد اتجرا  إيرران ، و مرن هنرا فمرن   في االنتخا رات الرئاسرية"  دونالد ترامب  عد فوز
وربمرا ، يخرص موجهتهرا مر   هرران مريكية إلى سياسة االحتواء فيماالمتوق  آن تعود الواليات المتحدة اس

تستخدم سياسة العقاب  من خالم المفط العسكري و البحى عن فر، لتفيير النظرام ،أمرا فيمرا يخرص 
موقف ترامب من الملف النووي ، والدي أعلن عنم قب  الفوز في االنتخا ات الرئاسية كمرا قرام حرفيرا فري 

ن االتفاق النووي هو أسوأ ما يمكن أن يكون قد تم التفاو  عليم على ار الق و قرد إحدت المناسبات أ
 1.3وعد في ا فوز   ان يجع  من تفكية االتفاق النووي اسولوية رقم 

 
 

                                                           
-، مرجر  سربق ذكرر ،،دول مجلس التعاون لادول الخلايج العربياة"، اإليرانية وتأثيرها على أمن-:"تطور العالقات األمريكيةدراسات وأ حاث-1
6-2  . 
 منصور أبو كريم،ابرز مالمح السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  منطقة الشرق اسوسط  عد فوز ترامب نقال عن :  -2 

/01/55777bayader.org/2017-http://www.al/  13.11،على الساعة  21/1/2112يوم 
 
 1،،2112،المعهد المصري للدراسات ،سياسة ترامب اتجاه إيران ،تقديرات سياسية سيناريوهاتمحمد أبو سعد  ،  -3 

http://www.al-bayader.org/2017/01/55777/
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 نقا  للتعام  م  النفوذ اريراني في المنطقة  3يحدد ترامب 
 السرريطرة عليهررالررة عرردم االسررتقرار و   المنطقررة لحاالبررد مررن الوقرروف أمررام المحرراوالت اريرانيررة لرردف 

أيمرررا عديرررد مررن الررردوم خاصررة دوم الخلررريم و تهررردد اسررتقرار الفررليران تمثررر  خطرررا علرررى المنطقررة و 
 واليمن.العراق 

  فرال برد مررن  علرى حرد وصرفم، اتفراق كرارثيفري االتفراق النرووي مر  إيرران سنررم  إعرادة النظرريجرب
لررررم سنررررم، اليمثرررر  مصررررالح الواليررررات المتحرررردة إلفرررراء االتفرررراق وإعررررادة النظررررر فيررررم مرررررة أخرررررت لتعدي

 ر.مباش ومصالحها  شك سرائي  إ ويمر  تمناسمريكية، 
  تفكيرررة شررربكات إيرررران اررهابيرررة العالميرررة فرررلذا كانرررت إيرررران تملرررة شررربكة قويرررة فالواليرررات المتحررردة

 .1تستطي   قوتها السيطرة على إيران
 دونالد ترامب./العالقات اإليرانية األمريكية في عهدة الرئيس -ا

اسميركية لتكرون  حثرا مفتوحرا، ال يفرادر إرث -م  إدارة ترامب عادت مسألة العالقات اريرانية
الماضي مستعيدا لهجة التصعيد والتهديد، لكنم فري الوقرت ذاترم يبردو عراجزا عرن القفرز  عيردا عمرا 

 .يفرضم الواق  الجيوسياسي في المنطقة
يرررة  مجوعرررة مرررن القمرررايا، التررري تحررردد  بيعرررة ومسرررار هرررذ  اسميرك-تررررتبط العالقرررات اريرانيرررة

وعنررد بنرراء هررذ  المؤشرررات والنظررر فرري ركائزهررا، يبرردو  العالقررة، وإلررى أيررن مررن الممكررن أن تتجررم. 
واضرًحا أن الرررئيس اسميركرري، دونالررد ترامررب، لديررم توجهررات للحررد مررن نفرروذ إيررران، ومحاولررة إعررادة 

قررردرات العسررركرية اريرانيرررة وفررري مقدمرررة ذلرررة برنامجهرررا النظرررر فررري االتفررراق النرررووي، واسرررتهداف ال
الصرراروخي، مرر  مالحظررة أن خصرروم ومنافسرري إيررران فرري المنطقررة سرريلعبون علررى وتررر مكافحررة 

السررعي لوضرر  اسررم إيررران ضررمن الرردوم  فرريوإسرررائي  اررهرراب، وهررو مررا سررتركز عليررم السررعودية، 
لرة كمصردر أساسري للعنرف فري المنطقرة الراعية لإلرهاب، ووضعها إلى جانب القاعدة وتنظريم الدو 

والعالم. وال يفادر ذلة سياق الحديى عن جبهة اسرائلية عربيرة ضرد إيرران، قرد تكرون فري حقيقتهرا 
إسرائيلية ضد إيران قد تمم إلى جانبهما أ راًفا عربية أخررت تبردو قلقرة مرن النفروذ -جبهة سعودية

لالتفرراق النررووي مرر  إيررران ووصررفم فرري أكثررر  ال ياخفرري ترامررب مخالفتررم الصررريحة والحررادة .اريرانرري
ا ، وأكررد أن  البرنرررامم النرررووي اريرانررري يجرررب أن يتوقرررف  أيرررة "مررن مناسررربة  أنرررم اتفررراق  خطيرررر جررردًّ

ذلررة فهررو ال ينكررر  أنررم كرران  ارمكرران مررن خررالم التفرراو  الوصرروم إلررى   لررذلة، ومرروسرريلة تلررزم 
 . 2اتفاق أفم 

                                                           

ارستراتجية ،القاهرة  ،تقديرات سياسية ،المعهد المصري للدراسات السياسية و توجهات السياسة الخارجية عند دوالند ترامبسليمان اليمني،-1 
،2116 ،،11 
 5،،2112،تقرير ،مركز الدراسات الجزيرة للدراسات،فيفري ترامب و لجم إيران محددات الواقع الجيو إستراتجيةفا مة الصمدي،-2 
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ال أن إلفراء اتفراق جررت بتوافرق دولري سريكون لرم تداعياترم علرى ورغم موقف ترامب الحاد من االتفاق إ
صررعيد عالقررات الواليررات المتحرردة اسميركيررة وبرراقي الرردوم المشرراركة فرري إنجرراز االتفرراق، ولررن يكررون متاًحررا 
أمام اردارة اسميركية أن تحص  على موقف دولي موحد ضد إيران على غرار ما كان الوض  عليم قب  

 1. االتفاق النووي 
 :الضغط بورقة العقوبات

تدرك إدارة ترمب أنم ال يمكن العودة للعب دور في الشرق اسوسط واستعادة االستقرار دون وض  حد 
وإذا كانت اردارة الجديدة لم تشررع  عرد فري إلفراء االتفراق النرووي فلنهرا لرم تعردم وسرائ   .لنفوذ ودور إيران

ركيررة سياسررة العقوبررات الترري جرراءت مررن خررالم سلسررلة مررن المررفط علررى إيررران، لهررذا اعتمرردت اردارة اسمي
، الصررادرة عررن مجلررس النررواب ومجلررس الشرريوخ 2112القرروانين والقرررارات فرري شررهور فبرايررر ومررايو ويوليررو 

ووزارة الخزانة اسميركية، وذلة بهدف إضعاف قدرات إيران واالحتفاظ  مزيد من أوراق المرفط عليهرا، ال 
 مة رعادة النظر في االتفاق النووي.سيما في د  غياب دروف مالئ

 :االنخراط وإعادة االنتشار العسكري 
منرررذ قررردوم ترامرررب عرررادت الواليرررات المتحررردة إلرررى سياسرررة االنخررررا  العسررركري  قررروة  عررردما أعرررادت تقيررريم 
انسررحابها مررن المنطقررة خررالم فترررة أوبامررا، وخلررص التقيرريم إلررى أن سياسررات اردارة السررا قة سررمحت ريررران 

نشررا ها العسرركري المهرردد لمصررالح الواليررات المتحرردة سرواء فرري الخلرريم، ومررا يمثلررم ذلررة مررن تررأثير بتوسري  
يتعلرق بتوسري  نفوذهرا ارقليمري  فيمراعلى حركة المالحة البحريرة وعلرى تردفقات الرنفط وحركرة التجرارة، أو 

اليرات المتحردة  مرا ولمواجهرة ذلرة قامرت الو  . مرا يرؤثر علرى توازنرات القروت لفيرر صرالح الواليرات المتحردة
 :يأتي

تكثيف النشا  العسكري في الخليم العربي: وحدث ذلة  كثافة  عد قدوم دونالد ترامب، سواء  الشراكة 
فررري منررراورات مررر  حلفائهرررا الخليجيرررين أو  التعررراون مررر  قررروت دوليرررة حليفرررة كفرنسرررا وبريطانيرررا، ال سررريما أن 

ة المارة في الخليم قرد وصرلت إلرى ذروتهرا، إذ راصردت تحرشات الزوارق اريرانية  القط  الحربية اسميركي
، 2116عمليرررة تحررررل  السرررفن المرررارة فررري ممررريق هرمرررز مرررن زوارق الصرررواري  اريرانيرررة فررري عرررام  31

شررة أن الواليررات المتحرردة تتررا   نمررو القرردرات البحريررة اريرانيررة  ، وال2017واسررتمرت هررذ  العمليررات فرري 
 ستخبارات البحرية اسميركية تقريًرا توقعت فيم أنم م  إلفاء  قدر من الحذر. وقد سبق وأصدرت اال

سرروف تزيررد القرروات البحريررة اريرانيررة قوتهررا  معرردم ملحرروظ،  عررد  2121العقوبررات العسرركرية فرري عررام 
 السماح لها  شراء قط  حربية جديدة 

لتحررروم كبيرررر فررري كرران اختيرررار ترامرررب للمملكرررة العربيررة السرررعودية أوم وجهرررة لزياراترررم الخارجيررة تأكيررردا 
سياسررة الواليررات المتحرردة تجررا  إيررران فالمملكررة ومعهررا دوم الخلرريم لررم يكونرروا راضررين عررن سياسررة اردارة 

                                                           

 5نفس المرج  السا قنص-1 
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اسميركية السا قة التي أتاحت ريران فرصا كبيرة للعب دور إقليمي خصًما من حسرابهم، ال سريما  عرد 
ارجيرررة اسميركررري ووزيرررر الخارجيرررة توقيررر  االتفررراق النرررووي. وهرررذا التوجرررم الجديرررد عبرررر عنرررم وزيرررر الخ

 1يتعلق  االتفاق النووي. فيما حديثهما عن مواجهة مشتركة ريران وتنسيق 
 .مستقبل السياسة األمريكية اتجاه إيران المحور الرابع:

، فرتح  راب جديرد برين إيرران 1+5م  التنفيذ النراجح لالتفراق النرووي التراريخي برين إيرران ومجموعرة 
الدولي، وخاصة الواليات المتحردة. ومر  ذلرة، فرلن المسرار المسرتقبلي للعالقرات الثنائيرة برين  والمجتم 

الواليات المتحدة وإيران غير مؤكرد، وهنراك العديرد مرن التحرديات فري الوقرت الرذي تحراوم فيرم الردولتان 
تفررراق صرررياغة شررررو  جديررردة للمشررراركة. مررراذا يجرررب أن تكرررون السياسرررة اسمريكيرررة تجرررا  إيرررران  عرررد اال

النووي؟ ه  يمكن أن يفتح االتفاق البراب أمرام التعراون الفعرام فري المجراالت ذات االهتمرام المشرترك، 
خاصررة  ررالنظر إلررى التحررديات اسمنيررة المتزايرردة والررديناميكيات السررريعة التفيررر فرري الشرررق اسوسررط؟ أم 

 2كي  وعرقلة التعاون؟ه  ستستمر التنافسات ارستراتيجية بين إيران والواليات المتحدة في تش
 السيناريو األول: السيناريو التشاؤمي:

يشير الخطاب السياسي للرئيس المنتخب ترمب وتصريحاتم القليلة حترى اون إلرى وجرود حالرة مرن 
عدم اليقين اسقرب إلى التشاؤم  خصو، استمرار مسار االنفتاح على إيران والرذي أاقرر وفرق االتفراق 

يو سيرسرر  رسررائ  سررلبية للجمهوريررة ارسررالمية؛ وهررو مررا سررينعكس فرري عررودة النررووي، مثرر  هررذا السررينار 
إيران إلى مرب  ما قب  االتفاق من حيرى إخفراء أنشرطتها مرن جهرة والتعراون مر  وكالرة الطاقرة النوويرة 

 من جهة أخرت.
 السيناريو الثاني: العودة للعقوبات:

المتحرردة علرى إيررران، ومرن بررين هررذ   مرن المتوقرر  أن يتخرذ ترمررب إجرراءات تعررزز مرن نفرروذ الواليرات
 ارجراءات:

على االقتصاد اريراني، وتحديدًا الجهات االقتصادية التا عرة للحررل الثروري اريرانري، وذلرة  المفط -1
 من خالم الحد من رغبة الشركات اسجنبية في الدخوم إلى اسسواق اريرانية.

اريرانيرررة أن يكرررون إنجررراز المعرررامالت شررررو  علرررى الشرررركات الدوليرررة المتعاملرررة مررر  الشرررركات  وضررر  -2
  الدوالر اسمريكي فقط.

                                                           

،مركز الخليم العربي ومواجهة غير مستبعدةالسياسة الخارجية االمريكة اتجاه ايران بعد ترامب ضغوط مكثفة محمود حمدي أبو قاسم، -1 
 21.11،على الساعة،2112-1-21يوم   https://arabiangcis.orgللدراسات االيراني، نقال عن:

 
2 - Studies and research:the future of us – iran relation:rivalry of engagement?,belfer centre for science and 

international affairs,harvard kennedy school, according to: https://www.belfercenter.org 

 

 

https://arabiangcis.org/
https://www.belfercenter.org/
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وعلى الرغم من وجود مرن يقروم: إن االتفراق النرووي اتفراق أممري، وإن العقوبرات كانرت تحرت  الفصر  
 السا    وأزيلت؛ وبالتالي 

عيرق من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء، ولكن مث  هذا الكالم يمكرن أن يكرون لرم ترأثير، ولكرن لرن ي
 1عيق اردارة الجديدة في حام عدم امتالكها لخيارات أخرت.ي

 السيناريو الرابع: سيناريو البنا :
ررد  ترمررب إلررى فريررق ضررمن حملتررم االنتخابيررة للعمرر  علررى تقيرريم شررام  لالتفرراق النررووي والمزايررا الترري  عه 

الردولي، مثر  هرذا  تحص  عليها إيران  موجب االتفاق، وكرذلة االلتزامرات المطالبرة بهرا مرن قبر  المجتمر 
هذا التقييم سيصبح اون إحدت أهم المرجعيات لخطواترم القادمرة نحرو إيرران، وربمرا يررت مستشرارو ترمرب 
 أنررم ال مرران  مررن اسررتمرار االتفاقيررة والعمرر  علررى تطويرهررا؛ وذلررة خشررية مررن رد فعرر  إيرانرري فرري المنطقررة 

 2ارقليمية وضد المصالح اسمريكية.
 الخاتمة:

تسمح السياسة اسميركية حتى عنرد أقصرى درجرات انفتاحهرا وتسرامحها  رأن تتحروم  ليس من الوارد أن
إيران إلى دولة أمة أو عاصمة قومية للشيعة في المنطقة، فهي عند أقصى تقدير يمكرن السرماح لهرا  رأن 
 تكون دولة ضمن القوت ارقليمية اسخرت، وموازًنا فري المنطقرة يخردم اسهرداف اسميركيرة، كمرا كانرت فري

مرحلررة مررا قبرر  الثررورة، فررليران فرري العقرر  االسررتراتيجي اسميركرري حتًمررا يجررب أن تعررود إلررى حرردودها كدولررة 
 غير ثورية وغير أممي

النفرروذ اريرانررري خرررالم الفترررات الرئاسرررية مرررن لخارجيرررة اسمريكيرررة اتجررا  الملرررف و فقررد اختلفرررت السياسررة ا
 الخطاب اتجا  إيران في عهد ترامب  شدد فيوتتقارب أمريكي إيراني في عهد  ارك اوباما إلى صدام 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 files/item/49306-http://mugtama.com/hot-2017-02-02-محمد أبو سعدة،سيناريوهات سياسة ترامب اتجا  إيران،نقالعن: -1 
24.html-55-10 22.11،على الساعة: 26/8/2112، يوم 

 

 

 سيناريوهات سياسة ترامب اتجا  إيران،نفس المرج  السابقسعدة، أبومحمد  --2 

http://mugtama.com/hot-files/item/49306-2017-02-02-10-55-24.html
http://mugtama.com/hot-files/item/49306-2017-02-02-10-55-24.html
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 قائمة المراجع
 اللغة العربية

،مركز الدراسات االستراتجية و الدولية ،جامعة  فداد  البعد االيراني في السياسة الخارجية األمريكيةسليم كا   علي ، -1
  .61،العدد

  1، 1111، فداد:دار الحكمة،السياسة الخارجية مازن اسماعي  الرمماني، -2
،بيروت:دار العربية للعلوم الحيوية الشرق اوسطية في االستراتجية االيرانية المجاالتعمر كام  حسن ،  -3

 .1،2115ناشرون، 
 2111 كلمة، :وأبودبي العبيكان، :الريا  ، 1  هوال، أبو سامر :العربية إلى نقلم للحرب، استراتيجية  33غرين، روبرت -3

 19 م
، المنصورة :   أم القرت للترجمة  و النشر ،  2،   تفكير االستراتيجي والخروج من المأزق الراهنال، جاسم سلطان  .-5

2111. 
اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشورا  بين تفكير الجند و تجنيد الفكر، دراسة في ضو  القران و نبي ، الحسني الكربالئي ، ر 6

 2113، العراق : دار الكتب و الوثائق ببفداد كربالء المقدسة ، 1،   لعسكري السنة و التاريخ و فن الحرب و علم النفس ا
، قطر : الدار العربية للعلوم ناشرون  1،  الدولية العمق اإلستراتيجي موقع تركيا و دورها في الساحةأحمد دوود أغلو ، -2
،2111. 
وإيران حول جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب  النزاع بين دولة اإلمارات العربية المتحدةوليد حمدي االعظمي ،   -8

 1113،  1،  فداد : دار الحكمة ،    (1171-1711الصغرى في الوثائق البريطانية ) 
 
 اثر التوافق بين اإلستراتيجية االئتمانية و استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق المزاياعلي ناصر، الزامكي ، -1

دكتورا  في ادارة اسعمام ،الجزائر : كلية  رسالة ، اليمن  قية في بنك التسليف التعاوني و الزراعي ا، دراسة تطبي التنافسية
 .2111العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،  

 اسوم، ،العددالحقوق  رسالة مجلة ،إجرائي منظور من اإلستراتيجية خمير، ياسين وخمير اللطيف عبد مؤيد سامر-11
 .  2111سنة

اإلستراتجية بين األصل العسكري و الضرورة السياسية و تأثيره على توازن القوى إيتسام حاتم علوان ،دينا محمد جبر ، -11 
 . 2115، 2،مجلة السياسة الدولية ، فداد ، الجامعة المستنصرية ،العدد الدولي

مجلة القادسية للعلوم ،ي دراسة جيوبولوتيكيةالدور االستراتيجي اليران في منطقة الخليج العرب إياد عايد والي البديري، -12
 .2118، 3،العدد11االنسانية،المجلد

، جريدة القدل العربي ، مدارات ، السنة الرا عة و العشرون ر  ، الرئيس اوباما و سياسة القوة الناعمةريا ،  العيسمي  -13 
 .  2112، 2123العدد 

 .2116.المركز العربي لأل حاث ودراسة السياسات،جانفيالعالقات مع إيران،الخالف األمريكي السعودي و أسامة أبو أرشيد -13
(وتأثيرها على أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج 1211-1221اإليرانية)-:"تطور العالقات األمريكيةدراسات وأ حاث -15

 .2115أوت 12.المرصد االستراتيجي،العربية"
)مؤلف جماعي:التقارب اريراني اسمريكي:مستق  الدور يراني:دروس من الماضيمآالت التقارب األمريكي اإلمارك كاتز، -16

 .2113اريراني(.مركز الجزيرة للدراسات،أفري 
.مركز الجزيرة التقارب األمريكي اإليراني وأمن الخليج:التداعيات المحتملة والخيارات المتاحةمحمد بدري عيد، -12

 .2113للدراسات،
 1،،2112،المعهد المصري للدراسات ،سياسة ترامب اتجاه إيران ،تقديرات سياسية يناريوهاتسمحمد أبو سعد  ،  -18 



 362صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

،تقديرات سياسية ،المعهد المصري للدراسات السياسية و  توجهات السياسة الخارجية عند دوالند ترامبسليمان اليمني،-11
 .2116ارستراتجية ،القاهرة ،

،المعهد المصري للدراسات  المجتمع اإليراني المحور الثاني القوى االقتصادية القوى الداخلية فيدراسات و أ حاث: -31 
 .2115السياسية و االستتراتجية ،أكتوبر 

 .2111مصطفى شفيق،الدولة االيرانية محددات القوة و عوام  المعف،القاهرة:المركز العربي للدراسات االنسانية، -21
 . 2116، 1،دمشق:الرأوائ  للنشر و التوزي  ، ني و أثره على منطقة الشرق األوسط البرنامج النووي اإليراريا  الراوي ، -22
دراسة في تأثير إستراتجية حلف  1222تطور االمن اإلقليمي الخليجي منذ عام محمد عبد الحميد كشة، -23  

 .2112،  1،بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية، الناتو
، رسالة ماجستير كلية الحقوق ،  1211ا  1221اإلسرائيلية  –ا و عملية السالم الفلسطينية إدارة  اوبامفريد ، بن بلعيد،  -23

 .2112جامعة ملود معمري ، 
،  2112،  2123، جريدة القدل العربي ، مدارات ، العدد  ، الرئيس اوباما و سياسة القوة الناعمةريا ،  العيسمي  -25

 ،18 . 
لوماسية غير  الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية ) دراسة حالة الواليات المتحدة االمريكية دور الدبمنيرة ، بودردابن ،  -33

 2111، رسالة ماجستير، قسنطينة، كلية الحقوق ،  جامعة قسنطينة منتوري ،  (
اسات،فيفري ،تقرير ،مركز الدراسات الجزيرة للدر ترامب و لجم إيران محددات الواقع الجيو إستراتجيةفا مة الصمدي، -26

2112. 
 من المواقع االلكترونية:-1
 هاني سليمان،التقارب االميركي االيراني و تأثير  على القمية السورية،المركز العربي للبحوث و الدراسات،نقال عن-1

http://www.acrseg.org/2362  22.11على الساعة : 11/1/2211، يوم 

 منصور أبو كريم،ابرز مالمح السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  منطقة الشرق اسوسط  عد فوز ترامب نقال عن : -2
bayader.org/2017/01/55777-http://www.al/  13.11،على الساعة  21/1/2112يوم 

 محمد أبو سعدة،سيناريوهات سياسة ترامب اتجا  إيران،نقالعن:-3
24.html-55-10-02-02-2017-files/item/49306-http://mugtama.com/hot على  26/8/2112،يوم،

 22.11الساعة:
 ناريوهات سياسة ترامب اتجا  إيران،نقالعن:سيسعدة، أبومحمد  -1

24.html-55-10-02-02-2017-files/item/49306-http://mugtama.com/hot على  26/8/2112،يوم،
 22.11الساعة:

يوم   http://www.albankaldawli.org/ar/country/iran/overviewتقرير البنة الدولي ،نقال عن: -5
 .15.11،على الساعة 22/1/2112

-1-21يوم   ttp://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/257.htmh،نقال عن:3العدد31تقرير واشنطن ، -6
 18،على الساعة 2112

 مراج   الفة اسجنبية-3
1-Studies and research:the future of us – iran relation:rivalry of engagement?,belfer centre for 

science and international affairs,harvard kennedy school, according to 

- 2  nihat ali özcan and özgür özdamar, iran’s nuclear program and the future of u.s.-iranian 

relations, Journal compilation, middle east policy council,2009 

http://www.acrseg.org/2362%20،%20يوم%2010/9/2017
http://www.al-bayader.org/2017/01/55777/
http://mugtama.com/hot-files/item/49306-2017-02-02-10-55-24.html
http://mugtama.com/hot-files/item/49306-2017-02-02-10-55-24.html
http://mugtama.com/hot-files/item/49306-2017-02-02-10-55-24.html
http://mugtama.com/hot-files/item/49306-2017-02-02-10-55-24.html
http://www.albankaldawli.org/ar/country/iran/overview
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/257.htm


 363صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 
 

نية يف املوقف املستقبلي للواليات املتحدة جتاه القضية الفلسطي

 ظل حكم الرئيس ترامب

 

 

 م زيادةااكراألستاذة. 

 أستاذة العلوم السياسية

 باحثة يف الشأن السياسي 
 غزة-فلسطني
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 ملخص:
. القمرية الفلسرطينية اتجا ترامب  اسمريكي الجديد دونالد تحلي  موقف الرئيس فيالدراسة تخصصت 

قمررية الفلسررطينية وال يففلهمررا تحررتكم السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة لمعيررارين رئيسرريين فرري سياسررتها تجررا  ال
أي رئررريس للبيرررت اسبررريض، وهمرررا: مصرررالح الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة فررري الشررررق اسوسرررط، وعالقاتهرررا 

 هذان المعياران يعم  أي رئيس يأتي لسدة الحكماالستراتيجية بدولة اسحتالم. ووفق 
للواليات المتحدة تجا  القمية إشكالية الدراسة في سؤام محوري مفاد : ما الموقف المستقبلي  أضحت

 الفلسطينية في عهد دونالد ترامب؟ 
خلصررررت الدراسررررة إلررررى أنررررم مررررن خررررالم تحديررررد المبررررادئ اسساسررررية الترررري قامررررت عليهررررا سياسررررة ترامررررب 

امررم اسوم فرري الرئاسررة، الخارجيررة، وأولوياتررم علررى صررعيد القمررية الفلسررطينية خررالم النصررف اسوم مررن ع
يملررة رؤيررة اسررتراتيجية متماسرركة للسياسررة الخارجيررة اسمريكيررة تجررا  القمررية  ال إن ترامرربنسررتطي  القرروم 

الفلسطينية. كما توقعت الدراسة أن هناك ثالثة سيناريوهات عن الكيفية المحتملة لتعام  إدارة ترامرب مر  
مرر الصرراع الفلسرطيني ارسررائيلي: السريناريو اسوم وهرو المررجح علرى اسغلرب، سريناريو الحفراظ علرى اس

الواق ، أي سياسة   إدارة اسزمة   التي تصب في صالح  إسرائي  . أما السيناريو الثاني: هو التأييرد الترام 
، ”إسررائي ”  إسرائي  . وتنفيذ وعود  بنق  السفارة اسمريكية إلى القدل وارقرار  القدل كاملة عاصمة لرر لر

مرن المسرتو نات علرى اسراضري الفلسرطينية، وقرد وكذلة إعطاء الموء اسخمرر لرر إسرائي   لبنراء المزيرد 
يكررون هررذا السرريناريو لرريس اسكثررر احتماليررة. فيمررا السرريناريو الثالررى وهررو اسقرر  احتمررااًل، فهررو الررذي يكفرر  
تأييدًا أعمق من اردارة اسمريكيرة الجديردة رسررائي  ولكرن لريس  كر  مرا تريرد ، ومر  والمرفط علرى التقردم 

تجرراهين: اسوم: وهررو غيررر المرغرروب فلسررطينيًا، تجاهرر  ترامررب لمسررألة  حرر  نحررو حرر  مررا، وقررد يكررون  ا
الدولتين  مخالفًا الرؤساء اسمريكيين. الثاني: وهو المرغوب فلسطينيًا،  رأن لرن يكرون أمرام الررئيس ترامرب 

 سوت خيار ح  الدولتين كأسال للح .
رغرم ضربابية مواقرف وتصرريحات  ،السرالم لتحقيرقمواصرلة الجهرود الفلسرطينية  أهمية  الدراسةأوصت 

فهنرراك الحررد اسدنررى لمتطلبررات الشررعب الفلسررطيني وهررو إقامررة الدولررة الفلسررطينية  دونالررد ترامررب وتناقمررها،
لررذا، أي مفاوضررات ثنائيررة أم دوليررة، أو  .م علررى مبرردأ حرر  الرردولتين1162علررى حرردود الرا رر  مررن حزيررران 

ة التحررك العربري مر  اردارة اسمريكيرة الجديردة رعرادة إضافة إلى ضرور  برعاية أمريكية يمكن استثمارها.
(  تليرات عمليرة مقبولرة  اعتبارهرا الرؤيرة المتوافرق عليهرا 2112 رح المبادرة العربية للسالم )قمرة بيرروت 

كمرررررا أوصررررت الدراسرررررة  عربيررررًا لحرررر  الصرررررراع العربرررري ارسرررررائيلي كلرررررم ولرررريس القمرررررية الفلسررررطينية فقررررط.
سرررراع فررري انجررراز الوحررردة الو نيررررة وإنهررراء االنقسرررام فيمرررا بيرررنهم، والتوافرررق علررررى الفلسرررطينيين  مررررورة ار

اسررتراتيجية و نيررة شرراملة تمررمن عرردم إخررراش الصررراع مررن دائرررة حرر  الرردولتين مررن جهررة، وتعزيررز التنسرريق 
الفلسررطيني العربرري  مررا يمررمن وحرردة الموقررف علررى أرضررية الثوابررت الفلسررطينية كمررا عبرررت عنهررا مبررادرة 

 عربية من جهة أخرت.السالم ال
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The future position of the United States towards 

The Palestinian issue under President Trump 

Abestract 

The study aimed to arrive at a logical analysis of the position of President Trump on the 

Palestinian issue, while the problematic study was centered on a central question: What is 

the future position of the United States on the Palestinian issue under President Donald 

Trump? And to answer the question of the study and achieve its objectives, the descriptive 

analytical method was used.  

 The study concluded that by defining the basic principles underlying Trump&apos;s foreign 

policy and its priorities on the Palestinian issue during the first half of its first year in office, 

Trump does not have a coherent strategic vision of US foreign policy toward the Palestinian 

cause. The study also predicted that there are three scenarios on how Trump&apos;s 

management can deal with the Palestinian-Israeli conflict:The first scenario is most likely 

the scenario of maintaining the fait accompli. In the sense of "crisis management" policy in 

favor of "Israel". The second scenario is the full support of Israel. And the implementation 

of his promises to move the US Embassy to Jerusalem and the recognition of Jerusalem as 

the capital of "Israel", as well as giving the green light to "Israel" to build more settlements 

on the Palestinian territories, and this scenario is not the most likely. The third scenario, 

which is the least likely, is the one that guarantees deeper support from the new US 

administration for Israel, but not with all that it wants, and with pressure on progress 

towards a solution. American presidents. Second, the Palestinian desire, that President 

Trump would have only the option of a two-state solution as the basis for a solution. 

The researcher recommended the importance of investing what Trump said recently that he 

will seek to achieve peace with the Palestinian and Israeli sides. In addition to the necessity 

of Arab action with the new American administration to re-launch the Arab peace initiative 

with acceptable practical mechanisms as the Arab vision to solve the Arab-Israeli conflict as 

a whole and not only the Palestinian issue. The Palestinian study also recommended the 

necessity of accelerating national unity, ending the division among them, and agreeing on a 

comprehensive national strategy to ensure that the conflict is not removed from the two-state 

solution and enhanced Arab-Palestinian coordination to ensure the unity of the situation on 

the basis of the Palestinian constants on the other hand. 
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 مقدمة
الرؤسرراء اسمريكيررون علررى الترروالي نفررس المشرراك  الموروثررة لهررم فرري العررالم أجمرر  وخاصررة  كافررةيواجررم 

منطقة الشرق اسوسط، إذ يتوجب على ك  رئيس أمريكي التدخ  المباشر في ح  تلة المشاك ، ال رغبة 
فرري المنطقررة مررن جانررب، ومررن جانررب آخررر مررن أجرر   ا حلهررا مررن جررذورها، وإنمررا للحفرراظ علررى هيبررة أمريكرر

الحفاظ على مصالحها السياسية واالقتصادية والعسكرية ضد روسريا والردوم اسخررت فري الشررق اسوسرط. 
لذا نجد أن رؤساء أمريكا ال يستطيعوا أن يخرجوا من المسار العام للسياسات اسمريكية االسرتراتيجية فري 

روش مررن خررط الرردفاع عررن دولررة  إسرررائي   كحليررف اسررتراتيجي وحيررد فرري دعررم حلفائهررا فرري المنطقررة، والخرر
ارقلرريم. لتظرر   إسرررائي   حجررر الزاويررة فرري السياسررة اسمريكيررة فرري المنطقررة، ودررّ  االنحيرراز لهررا وتفطيررة 

 .احتاللها وممارساتها، ورفض المفو  عليها الطا   العام لهذ  السياسة
، والذي بدا منذ اللحظة اسولى من 2112المتحدة مطل  العام وم  فوز دونالد ترامب برئاسة الواليات 

دهرررور  كشخصرررية جدليرررة وبراجماتيرررة، كمرررا أن رؤيرررا  لمشررراك  المنرررا ق المختلفرررة مرررن العرررالم، وسياسررراتم 
يكتنفهرررا الكثيرررر مرررن الفمرررو  فررري العديرررد مرررن الملفرررات والقمرررايا، والمسرررتهزئ مرررن الصرررديق والعررردو علرررى 

مررن المحللررين والبرراحثين للحررديى عررن الموقررف المسررتقبلي للواليررات المتحرردة  مسررتوت واحررد. ممررا أثررار كثيررر
حيررام الصررراع الفلسررطيني ارسرررائيلي: هرر  سرريكون موقفررًا محايرردًا؟ وهرر  سرريتم نقرر  السررفارة اسميركيررة إلررى 
القررردل المحتلرررة؟ وهررر  سرررتعطي واشرررنطن المررروء اسخمرررر لبنررراء المسرررتو نات؟ وهررر  يمكرررن إدارة الظهرررر 

 ؟ وغير ذلة من اسس لة.«ح  الدولتين»ه  ستعلن نهاية رسرائي ؟ و 
للوهلة اسولى نجد أنم تعددت توجهات إدارة ترامب التي تتبنى تحقيق الرؤية ارسررائيلية، فمرن التخلري 
 شك  غير مباشر عن ح  الدولتين، إلى الحديى عرن نقر  السرفارة اسمريكيرة إلرى مدينرة القردل المحتلرة، 

، والحديى عن إقامرة دولرة فلسرطينية فري قطراع غرزة وجرزء مرن أر  سريناء، وتعيرين والتوس  االستيطاني
فهر  هرذ  التوجهرات تتررجم الموقرف السياسري الثابرت  ."كثير من المتشرددين الرداعمين رسررائي  فري إدارترم

الذي  لدونالد ترامب تجا  القمية الفلسطينية؟ وما هو الجديد للقمية الفلسطينية م  دونالد ترامب الرئيس
رجر  »لم يفز  المام والصروت اليهرودي؟ ، وهر  أن ترامرب  شخصريتم المتقلبرة، وهرو يردير اسمرور  عقليرة 

الطررامح لإلنجرراز، مررن الممكررن بررين عشررية وضررحاها، أن يفيررر سياسررتم، وقررد أثبررت مررؤخرًا أن « اسعمررام
م  ررأمور وإعالنررم عررن السررلوك المتبرراهي الررذي رافررق حملتررم االنتخابيررة هررو  برر  أصرري  لديررم، مؤكرردًا قيامرر

مواقف غير متوقعة؟،ه  هذ  المواقف المبدئية للرئيس ترامب تحّدها أو تقلر  مرن تأثيرهرا المحرددات التري 
تحكم السياسة الخارجية اسمريكيرة علرى اعتبرار أن الواليرات المتحردة اسمريكيرة تتمتر  ببنرى مؤسسرية قويرة 

م ما هي السيناريوهات المستقبلية المتوقعة من الطبيعة ومستقرة ومؤثرة في صناعة القرار ؟، والسؤام اسه
 الشخصية الجدلية والبراجماتية لترامب تجا  القمية الفلسطينية؟.
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ولإلجا ررة علررى هررذ  التسرراؤالت سررتجم  الباحثررة بررين المنهجررين الترراريخي والوصررفي التحليلرري  مررا يخرردم 
    إلى استشراف المستقب .أهداف البحى الذي ينطلق من التاري  ثم يحل  الواق  ليص  

المحاولة في دراسة  مستقب  الموقف اسمريكي من القمية الفلسطينية في "من هذا المنطلق تأتي هذ  
د  حكم الرئيس دونالد ترامب ، من خالم ثالث عناوين ومقدمة وخاتمة، سيتناوم العنوان اسوم مواقرف 

لثررراني سررريتناوم الساسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة تجرررا  دونالرررد ترامرررب مرررن القمرررية الفلسرررطينية، أمرررا العنررروان ا
القمرية الفلسررطينية فري عهررد دونالررد ترامرب، أمررا العنرروان الثالرى سرريتطرق إلررى سريناريوهات مسررتقب  الرردور 

 اسمريكي في القمية الفلسطينية.
 أواًل: مواقف دونالد ترامب من القضية الفلسطينية

اسمريكرري، ور  كمرشررح رئاسرري عررن الحررزب الجمهرروري برردا دونالررد ترامررب منررذ اللحظررة اسولررى مررن دهرر
غيرر اعتيرادي ومختلرف مرن حيرى أرائررم السياسرية واالقتصرادية ورؤيرا  لمشراك  المنرا ق المختلفررة  شخصراً 

وإنمررا يحترراش لوقررت مررن العررالم، وسياسرراتم يكتنفهررا الكثيررر مررن الفمررو  فرري العديررد مررن الملفررات والقمررايا 
شرعوب ومنرا ق ومشراك  العرالم  والداخلية تجا  وسياساتم الخارجيةوايا  حتى يفهمم العالم على حقيقتم ون

 المختلف. 
جرراء ترامررب مررن خررارش النظررام، وسن رؤيتررم غيررر واضررحة تمامررًا، وال يمكررن الحكررم عليهررا مررن خررالم مررا 

  لبرًا، وال يمثرصّرح  رم ومسراعدو  أثنراء الحملرة االنتخابيرة، عردا عرن كونرم شخصرًا شرعبويًا وعنصرريًا ومتق
 ارسرائيلي استثناًء. -الصراع الفلسطيني

لقررد سرربق لترامررب أن عّبررر عررن الموقررف ونقيمررم مرررات عرردة أثنرراء حملتررم االنتخابيررة؛ فقررد اعتبررر نفسررم 
الشخص اسكثر تأهياًل لتحقيق  السالم  بين الفلسطينيين وارسرائيليين، وأنم سيكون  محايًدا  بين الطرفين 

تحرردث ترامرب إلررى وكالرة أنبرراء )اسوشرريتد بررل( مرردعيًا أنررم  2115ديسررمبر  ارسررائيلي والفلسررطيني، ففري
سرريكون محايرردًا فرري الصررراع بررين الطرررفين، وأشررار إلررى أن شررعور   عرردم تقررديم إسرررائي  لتنررازالت لررن يررؤدي 

فررألوم مرررة يجرررؤ مرشررح أميركرري  1فرري المقابرر  أشررار إلررى أن إسرررائي  ال تريررد السررالم .لسررالم فرري المنطقررة
مهوري أو ديمقرا ي على تحدي ما يسمى  الحكمة التقليدية في االنتخا ات الرئاسية، وأن يكون رئاسي ج

، وهنا يمكن للمرء أن يتررك فسرحة مرن اسمر  لتفييرر حقيقري فري يمحايدا في الصراع الفلسطيني ارسرائيل
 السياسات اسمريكية في عهد ترامب. 

ى اسجنررردة اليمينيررة ارسررررائيلية  الكامرر ، منرررذ مرررارل لكررن ترامرررب  المحيررر  يفيرررر آرائررم  عرررد ذلرررة، لتبنرر
ارسرررائيلية  -، وذلررة عنرردما ألقررى خطاً ررا أمررام المررؤتمر السررنوي للجنررة الشررؤون العامررة اسميركيررة 2116

 إيباك  في واشنطن، أعلن فيم أنم  في اليوم الرذي سأصربح فيرم رئيًسرا، فرلن معاملرة إسررائي  كمروا ن مرن 
ي . كمررا تعهررد بنقرر  السررفارة اسميركيررة مررن ترر  أبيررب  إلررى العاصررمة اسبديررة للشررعب الدرجررة الثانيررة سررتنته

                                                           
1Associated Press,Trump in a television interview with The Associated Press, 3 December 2015, Available on the link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xUGiOHG_kEU 

https://www.youtube.com/channel/UC52X5wxOL_s5yw0dQk7NtgA
https://www.youtube.com/watch?v=xUGiOHG_kEU
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، وهرو الخيرار الرذي تبنرا  ثالثرة حر  الردولتين كما كشف عن تخليم الصرريح عرن خيرار. 1اليهودي، القدل
 كونرررم السررربي  الوحيرررد رنهررراء النرررزاع برررين ارسررررائيليين  اسمرررم المتحررردةو  االتحررراد اسوروبررري مرررن أسرررالفم و
 والفلسطينيين .

رًا غيررر لصررحيفة  ديلرري ميرر    ررالقوم:  قررد يكررون الحيرراد أمرر 2116مررن جديررد فرري مررايو  ترامررب تحرردث 
. وكران ترامرب فري ديسرمبر 2اء المسرتو نات فري المرفة الفربيرة ممكن، وعلى إسررائي  السرير قردمًا فري بنر

وجررم انتقررادات حررادة ردارة سررلفم  رراراك أوبامررا  سرربب عرردم اسررتخدامها حررق الررنقض )الفيتررو( لوقررف  2116
دانررررة رسرررررائي   شررررأن وهررررو أوم إ.تمريررررر قرررررار فرررري مجلررررس اسمررررن الرررردولي يرررردين االسررررتيطان ارسرررررائيلي

، وجاء فيرم أن المسرتو نات لريس لهرا  شررعية قانونيرة  وأنهرا تشرّك   انتهاكرًا 1121المستو نات منذ عام 
مررن الردوم اسعمرراء  13بتأييرد ."فاضرحًا  موجررب القرانون الرردولي وعثررة رئيسررية أمرام تحقيررق حر  الرردولتين

وهنرررا فرررلن ارشررركالية أوسررر  وأخطرررر .1121ذ وامتنررراع الواليرررات المتحررردة عرررن التصرررويت للمررررة اسولرررى منررر
فالسياسة العامة للواليات المتحدة اسمريكية ترفض سياسات االستيطان ارسرائيلي، وحتى لو لم تتخرذ أي 

 .إجراء عملي للمفط على إسرائي  لوقف هذ  السياسة
لرئيسرية فري واسخطر من تصريحات ترامب هم أركان حملتم االنتخابية والمرشرحون لترولي المناصرب ا

إدارتررم. فررالكثير مررنهم مررن غررالة المؤيرردين رسرررائي  ولالتجاهررات اليمينيررة المتطرفررة فيهررا. إذ مررنهم نيرروت 
، ورودولررف جوليرراني وجررون بولتررون، «إن الشررعب الفلسررطيني شررعب  ماخترررع»غينفررريتش صرراحب مقولررة 

ينرافس غررالة ارسررائيليين فرري  المعروف ران بتأييردهم اسعمررى رسررائي ، إضرافة إلررى نائبرم مايكر  بررنس الرذي
 3يكون ترامب لجهلم وافتقاد  الخبرة السياسية ضحية الفريق المحيط  م. تطرفهم. قد

إن هررررذ  المواقررررف المتناقمررررة لررررر ترامررررب خررررالم فترررررة الترشررررح لالنتخا ررررات، أثبتررررت انررررم ال يملررررة رؤيررررة 
إذ وان كررران  لررردت ترامرررب نية، اسرررتراتيجية متماسررركة للسياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة تجرررا  القمرررية الفلسرررطي

اقتناعرًا قويررًا حرروم عرردد مررن القمررايا فرري حقر  السياسررة الخارجيررة والصررراع الفلسررطيني ارسرررائيلي  الررذات، 
لكررن هررذ  القناعررات ال ترتقرري إلررى مسررتوت وجهررة النظررر المتماسرركة للعررالم، فهررو لرريس أيررديولوجيًا، ال هررو 

م ليس واقعيًا، وال مثاليًا، وال حتى انعزاليًا، هو رجر  أعمرام  محافظًا، وال هو من المحافظين الجدد، كما أن
يملة غريزة تجارية  حترة، وثقرة ال حردود لهرا  قدرترم علرى التفراو  علرى أي شريء وتحقيرق نترائم أفمر  

                                                           
 دونالرد ترامرب : ال يروجررد مرررشح جرمرهرروري يردعم إسرائرري  أكررثررررر مررنرررري  أخبار الخليم،  إيبراك  تشرع  سرباق مرشرحي الرئاسرة اسمريكيرة علرى دعرم  إسررائي  .موق  1

http://akhbar-، خبرررررررررررررررررررررر منشرررررررررررررررررررررور علررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررا ط التررررررررررررررررررررررالي: 2116ابريرررررررررررررررررررررر  1وأمرررررررررررررررررررررررررن  إسررررررررررررررررررررررائي   يتصرررررررررررررررررررررردر أولويررررررررررررررررررررراتي السياسرررررررررررررررررررررية، 
alkhaleej.com/news/article/1013294م ٦١ 

2Dailymail, Trump in a television interview with The Dailymai press, 3May2016, Available on the 
link:http://www.dailymail.co.uk/news/article-3571403/Trump-insists-Israel-building-West-Bank-settlements-says-
Netanyahu-moving-forward-Palestinians-fired-thousands-missiles-Jewish-state.html 

  .11، ،2116نوفمبر  15، جريدة السفيرزلزام ترامب والقمية الفلسطينية: اسضرار الماحتملة هاني المصري هاني المصري،3

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/a4a297fa-d6e9-4537-9dee-9760dafd268f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/a4a297fa-d6e9-4537-9dee-9760dafd268f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2fa4ab39-608c-481b-bc82-d98e9fd37064
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2fa4ab39-608c-481b-bc82-d98e9fd37064
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1013294
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1013294
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1013294
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3571403/Trump-insists-Israel-building-West-Bank-settlements-says-Netanyahu-moving-forward-Palestinians-fired-thousands-missiles-Jewish-state.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3571403/Trump-insists-Israel-building-West-Bank-settlements-says-Netanyahu-moving-forward-Palestinians-fired-thousands-missiles-Jewish-state.html
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وعليم ال أحد ينبفي لم أن يعتقد أنم يعرف ما سيقوم  م ترامب، م  ضررورة التأكيرد علرى أنرم لرم  .سمريكا
 دعم اللوبي اليهودي، الذي فم  تأييد منافستم هيالري كلينتون.يعتمد على 

 ثانيًا: السياسة الخارجية األمريكية في عهد دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية
مرن خررالم استعرضرنا لمواقررف ترامرب أثنرراء الحملرة االنتخابيررة، وجردنا أنهررا تفّيررت مررن الحرديى اسولرري 

لررى حقروقهم، والوقرروف علررى الحيراد، إلررى انقررالب شرام  وصرر  إلررى عرن حررق الفلسررطينيين فري الحصرروم ع
التعّهد بنق  السفارة إلى القدل، والدعم المطلق رسرائي . ولم يختلف اسمر كثيرًا  عد فوز  وتوليم منصب 

 الرئاسة.
فقررد تجاهرر  ترامررب القمررية الفلسررطينية فرري خطا ررم الرئاسرري اسوم، مررا أعطرري انطباعررًا أوليررًا علررى أن 

جر  حسرم أمررر  لجهرة مرنح إسرررائي  كبررت صررفقاتم عبرر تحقيرق مررا تريرد مرن االسررتيطان وتحوير  القرردل الر 
 عاصمة للدولة اليهودية ومنح الفلسطينيين  عض الفتات وتحميلهم المسؤولية عن فش  التسوية.

دونالرد  لم يط  التجاه ، فسرعان ما أثارت مواقف اردارة اسمريكية الجديدة والبيت اسبيض  عد ترولى
أثرارت جرداًل واسرًعا مرن برين حزمرة ترامب  ما يخص القمرية الفلسرطينية ومشراري  التسروية والمفاوضرات، 

 القرارات التي اتخذها ترامب خالم الشهر اسوم من تسلمم للرئاسة، وكان من أهمها قميتان:
فة  إسرررائي  هررايوم  : تعهرد الرررئيس اسميركرري المنتخرب دونالررد ترامررب خرالم رسررالة نشرررتها صرحياألولااى -

العبريرررررة العمررررر  لتحقيرررررق السرررررالم العرررررادم والررررردائم برررررين إسررررررائي  والفلسرررررطينيين، معتبررررررا أن  إسررررررائي  هررررري 
موضررحا أن أي اتفراق سررالم  يجررب أن يرتم التفرراو  عليررم بررين  ."الديمقرا يرة الوحيرردة فرري الشررق اسوسررط

 1."الطرفين وأال يفر  عليهما من قب  اوخرين
  موقررف اليمررين ارسرررائيلي الررذي يهرردف إلررى االسررتفراد  الفلسررطينيين وإخمرراع التفرراو  وهررذا يتطررابق مرر

معهم لميزان القوت الثنائي؛  معنى إ عراد أي وصراية أخررت،  مرا فري ذلرة مرجعيرة اسمرم المتحردة وقررارات 
يرق تقردم الشرعية الدولية، وبأن دور الواليات المتحدة سينحصرر فري العمر    شرك  وثيرق مر  إسررائي  لتحق

مررا يجعرر  إسرررائي  متحكمررة  المفاوضررات كلًيررا، علررى قاعرردة أنهررا الدولررة  الديمقرا يررة الوحيرردة فرري منطقررة 
 الشرق اسوسط  المحا ة بر  العداء والكراهية والتحريض .

كأسال لح  الصراع بين  نطن لم تعد متمسكة  ح  الدولتينواش : وهي تأكيد البيت اسبيض أنالثانية -
كران  فلسطين وإسررائي  والتوصر  إلرى اتفراق سرالم بينهمرا، بر  سرتدعم أي اتفراق يتوصر  إليرم الطرفران أًيرا

                                                           
 ، خبر منشور على الرا ط التالي:2116نوفمبر 11 ، ترامب يتعهد العم  من أج  السالم بين الفلسطينيين وإسرائي،  i24NEWSموق  1

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%
A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/129907-161111-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-
%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-
%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84 

http://www.aljazeera.net/news/international/2017/2/15/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/2/15/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/129907-161111-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/129907-161111-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 سرررج  الررررئيس اسمريكررري دونالرررد ترامرررب تمرررايزا جديررردا فررري السياسرررة اسمريكيرررة حيرررام وبهرررذا 1.هرررذا االتفررراق
أكررد أن حرر  الرردولتين لرريس السرربي  الوحيررد رنهرراء النررزاع الفلسررطيني ارسرررائيلي وأنررم  الشرررق اسوسررط  عرردما

منفرتح علرى خيررارات بديلرة إذا مررا كانرت تررؤدي إلرى السررالم. وكران جميرر  الرؤسراء اسمررريكيين السرا قين قررد 
 .دافعوا عن ح  الدولتين، سواء من الجمهوريين أو الديمقرا يين

اردارة اسمريكيررة المتعاقبرة منرذ مرا يقررب مررن ربر  قررن، يعنري إقامرة دولررة إن حر  الردولتين الرذي تبنترم 
فلسطين إلى جانب دولة إسرائي  تعيشان  أمن وسالم، وتخلي ترامب عن هذا النهم ال يعني نسف إقامة 
دوم فلسطينية فحسب بر  يعنري أيًمرا نسرف اتفاقيرة أوسرلو وسرنوات مرن المفاوضرات الماراثونيرة للتوصر  

بين ارسرائيليين والفلسرطينيين نصرت  1113الطرفين. فاتفاقية أوسلو للسالم المعقودة في العام لح  بين 
على أن تعترف دولة االحتالم  منظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممث  الشرعي للشعب الفلسطيني، 

ربيرة وغرزة، وتنسرحب وتعترف اسخيرة بدولة إسرائي  علرى جمير  اسراضري الفلسرطينية  اسرتثناء المرفة الف
إسرائي  من أراضي في المفة والقطاع على مراح  ومن ثم تقر  حق الفلسطينيين في إقامرة حكرم ذاتري، 
وبعررد ثالثررة سررنوات تبرردأ مفاوضررات الوضرر  الرردائم يررتم خاللهررا مفاوضررات بررين الجررانبين بهرردف التوصرر  

المقدسررة ومررن يررتحكم بهررا والالج ررون لتسرروية دائمررة وتشررم  قمررايا مثرر  القرردل الشرررقية والفربيررة واسمرراكن 
 .وحق العودة وحق التعويض والمستو نات في المفة والقطاع

حوم هذ  النقطة يثار العديد من التساؤالت، فالدولة الواحدة الذي ذكرتهرا أمريكرا سوم مررة علرى لسران 
احردة؟! أم يعنري ترامب لم يوضحها ترامب، فه  يعني إعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين داخ  دولة يهودية و 

دولة علمانية  أن يشارك الفلسطينيون في إدارة الدولة اليهودية؟ علمًا أن مشروع ح  الدولتين هو مشروع 
علررى عهررد الرررئيس الجمهرروري إيزنهرراور وجعلررت مررا يسررمى  1151أمريكررا نفسررها الررذي عرضررتم منررذ عررام 

 بريطانيا. المجتم  الدولي أن يقبلم وضربت ح  الدولة الواحدة الذي عرضتم 
ومهما يكن من أمر، فلن الذي يظهر من تدبر هذ  التصريحات وقرائنها هو أن أمريكا لم تتخلرى عرن 
مشروعها ح  الدولتين، حيى قامت سفيرة أمريكا لدت اسمم المتحردة نيكري هيلري وأكردت ذلرة قائلرة:  أوال 

متحردة ال تؤيرد حر  الردولتين وقب  ك  شيء، حر  الردولتين هرو مرا نؤيرد . أي شرخص يقروم إن الواليرات ال
فسيكون هرذا خطرأ... نؤيرد  التأكيرد حر  الردولتين لكننرا نفكرر خرارش الصرندوق أيمرًا... وهرو أمرر مطلروب 

.وهو ما يؤكد أن ترامب لم يتخ  2لجذب هذين الجانبين إلى الطاولة وهو ما نحتاجم كي نجعلهما يتفقان 

                                                           
 لي:، خبر متاح على الرا ط التا2112فبراير 15الجزيرة نت، واشنطن لم تعد متمسكة  ح  الدولتين  الشرق اسوسط، 1

http://www.aljazeera.net/news/international/2017/2/15/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-
%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A9-
%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7 

، حبرررر متررراح علرررى الررررا ط 2112فبرايرررر 16وكالرررة رويتز،سرررفيرة أمريكرررا  ررراسمم المتحررردة: مرررا زلنرررا نررردعم حررر  الررردولتين لصرررراع الشررررق اسوسرررط، 2
 http://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN15V2GKالتالي:

http://www.aljazeera.net/news/international/2017/2/15/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/2/15/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/2/15/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/2/15/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN15V2GK
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تم كافة اردارات منذ ذاك التاري  الذي أشرنا إليم، وإنما عن ح  الدولتين وهو سياسة الدولة اسمريكية تبن
أراد أن يجررّرب أسررلوبًا آخررر فرري المررفط، حيررى أكرردت سررفيرتم فرري اسمررم المتحرردة تأكيررد بالدهررا علررى حرر  
الدولتين إال أنها تفكر في استخدام أساليب أخرت، أو أن هناك تعديالت تريد أن تجريها أمريكا على حر  

اذ ا أكثر لليهود. فقد ذكرت السفيرة أنهم يفكرون خارش الصندوق أي أنها شربهت العمليرة الدولتين ليبدو ج
 الصررندوق وكانررت بالدهررا تحشررر الطرررفين داخرر  الصررندوق لتطبيررق الحرر ، واون تريررد أن تقرروم  أسرراليب 
أخرررت وتمرريف أو تاررنقص أشررياء أخرررت فيمررا يتعلررق  الحرر  ليصرربح جاذ ررا للمتفاوضررين وخاصررة لليهررود... 

 واختالف اسساليب وارد.
إن على الرغم من حدة موقف ترامب حتى اون من النرزاع الفلسرطيني ارسررائيلي والرذي افتتحهرا بنيترم 
نق  السفارة إلى القدل فلن تلة الحدة لم تستمر  وياًل حيى بدأ حديثم يتفير ويقترب من التسويف،  عرد 

  1211امب مهاماه رساميا فاي العشارين مان يناايرفمنذ تسلم دونالد تر إجرائم اتصاالت م  قادة عرب، 
لقائررم كتا ررة هررذ  الورقررة اسررتقب  فرري البيررت اسبرريض سرربعة مررن زعمرراء المنطقررة، كرران أولهررم وحتااى تاااريخ 

رئريس الروزراء ارسررائيلي بنيرامين نتنيراهو ، والررئيس العاه  اسردني الملة عبد اللم الثاني ، إضرافة إلرى 
ولرري العهررد السررعودي محمررد بررن سررلمان، ورئرريس الرروزراء العراقرري حيرردر  الفلسررطيني محمررود عبررال، وولرري

كمرررا زار ترامرررب  .العبرررادي، والررررئيس المصرررري عبرررد الفتررراح السيسررري، والررررئيس الفلسرررطيني محمرررود عبرررال
والتي شملت إضافة إلرى السرعودية كراًل مرن إسررائي  وبيرت لحرم، لتعرود السياسرة  2116المنطقة في مايو 
ة لجهررة ترررجيح العررودة إلررى السياسررات التقليديررة لررإلدارات اسمريكيررة فيمررا يخررص النررزاع الخارجيررة اسمريكيرر

ارسررررائيلي الفلسرررطيني وبمرررا يخررردم المصرررالح اسمريكيرررة فررري المنطقرررة العربيرررة، خصوًصرررا تعزيرررز التعررراون 
سية والسياسة ليبدأ بذلة مرحلة الجهود الدبلوما  .والتحالف م  الدوم العربية لمواجهة إيران وتنظيم الدولة

 الخارجية.
 الترررالي نجرررد أنرررم  عيررردًا عرررن الوعرررود االنتخابيرررة، لجرررأ الررررئيس ترامرررب فررري زيارترررم اسخيررررة إلرررى التعامررر  
 منطق أسالفم، وتدوير الزوايا، وتجنب  عض اسلفاظ. وكان واضحًا أن ما يحاوم فعلم هو دف  الطرفين 

لمفقرررودة. ورغرررم أن ترامرررب لرررم يطلرررب مرررن حكومرررة الفلسرررطيني وارسررررائيلي نحرررو خطررروات السرررتعادة الثقرررة ا
نتنيرراهو تجميررد االسررتيطان إال أنررم وعررددًا مررن كبررار المسرر ولين فرري إدارتررم لررم يبرردوا ارتيرراحهم مررن المشرراري  

أنااه ياارى أن المسااتوطنات اإلساارائيلية فااي الضاافة إذ ذكررر فرري إحرردت تصررريحاتم االسررتيطانية الجديرردة. 
. 1م، لكنه أكاد أناه يفهام إسارائيل ويحترمهاا كثيارًا وال يرياد إداناة ذلاكالغربية ال تساعد في عملية السال

كذلة فلن حرديى وزيرر الخارجيرة اسمريكري، ريكرس تيلرسرون، عرن إعرادة النظرر فري أمرر نقر  السرفارة مرن 

                                                           
CNN1،خبررررررررررررررررر مترررررررررررررررراح علررررررررررررررررى الرررررررررررررررررا ط التررررررررررررررررالي: 2112فبرايررررررررررررررررر 11العربيررررررررررررررررة، ترامررررررررررررررررب: المسررررررررررررررررتو نات ارسرررررررررررررررررائيلية ال تسرررررررررررررررراعد فرررررررررررررررري السررررررررررررررررالم ،

settlements-israel-https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/02/10/trump 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/02/10/trump-israel-settlements
https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/02/10/trump-israel-settlements
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وذلرة . ، يعيرد سياسرة إدارة ترامرب إلرى قواعرد أسرالفها1 ت  أبيب  إلى القدل خشية علرى مسراعي التسروية
ات المسرر ولين فرري وزارة الخارجيررة اسمريكيررة والبنترراجون إلررى جانررب القمررة العربيررة وترردخ  عرردًدا  عررد تحررذير 

من القيادات العربية من مث  هذ  الخطوة الجري ة التي قد تؤثر على أي فر، في التوص  التفراق سرالم 
بين مصرالحها وعالقاتهرا  بين ارسرائيليين والفلسطينيين. ما يعني أن اردارة اسمريكية لجأت إلى الموازنة

 .وارسالميةالسياسية واالقتصادية م  الدوم العربية 
مع ضرورة اإلشارة إلى أن محاوالت اإلدارة األمريكياة للموازناة باين مصاالحها وعالقاتهاا ماع الادول 

الارئيس تراماب خاالل  العربية ، ال يعني تراجعها عن الدعم المطلق والكلاي إلسارائيل ، وهاو ماا وضاحه
 ، معلنًا مساندتم الكاملة لر إسرائي   إذ قام فري خطا رم   أتعهرد  رأن نؤيردكم وأن نرداف  عرنرته لتل أبيبزيا

وأضاف  إنني ملتزم شخصيًا  مساعدة .قيمنا المشتركة حتى نتمكن معًا من هزيمة اررهاب وخلق السالم 
أن الشراكة اسمنية اسمريكية م   ارسرائيليين والفلسطينيين على التوص  إلى اتفاق سالم  ، ومؤكدًا على

. وكرران قررد تعهررد بتقررديم كرر  مررا يلررزم رسرررائي  لتمكينهررا مررن مواجهررة  2إسرررائي  أقرروت مررن أي وقررت ممررى
 التهديدات التي تواجهها، وفي نفس السياق حدد عددا من هذ  التهديدات وفق الترتيب التالي:

 التهديد الناتم عن الطموح النووي االيراني. -
 الذي مصدر  اررهاب المتنامي في المنطقة. التهديد -
 التهديدات التي مصدرها القرارات الصادرة عن اسمم المتحدة ضد إسرائي . -
 التهديدات الناتجة عن حملة مقا عة إسرائي  حوم العالم. -
 التهديدات الناتجة عن عدم التوص  التفاق سالم م  الفلسطينيين -

وماسية للخارجية اسمريكية فيما يتعلق  لنعال عملية السالم، فقد فيما يتعلق  المقترحات والجهود الدبل
أفصررح الرررئيس ترامررب فرري مقابلتررم مرر  الرررئيس المصررري عبررد الفترراح السيسرري لوسررائ  االعررالم خررالم هررذ  
الزيرارة، عرن نيترم عقرد مرؤتمر موسر  فري واشرنطن فري صريف هرذا العرام تحمرر  عردة دوم عربيرة و رفرري 

سطينيين، لبدء المفاوضات وانجاز تسوية مرضرية للطررفين،  حيرى سريتولى الررئيس الصراع، إسرائي  والفل
ترامرب مهمررة المرفط علررى إسررائي  فيمررا سررتتولى الردوم العربيررة مهمرة المررفط علرى الفلسررطينيين رنجرراز 

 .الصفقة المأمولة
وم: إن  رالق” قمرية القررن “وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فسرر مرا قصرد  الررئيس السيسري برر 

الحررديى متصرر  عررن أولويررات الرردوم العربيررة  شررأن قمررية السررالم وتحقيررق االسررتقرار فرري المنطقررة وإزالررة 

                                                           
صررررررررررررحيفة نيرررررررررررروز،  تيلرسررررررررررررون: ترامررررررررررررب لررررررررررررن يتعجرررررررررررر  فرررررررررررري نقرررررررررررر  سررررررررررررفارة أمريكررررررررررررا إلررررررررررررى القرررررررررررردل، 13مررررررررررررايو2112، خبررررررررررررر مترررررررررررراح علررررررررررررى الرررررررررررررا ط 1
 http://sahefa.news/news.php?p=37969التالي:

CNN2 ،خبرررر متررراح علرررى الررررا ط 2112مرررايو  23العربيرررة، مررراذا قرررام ترامرررب فررري إسررررائي  عرررن القمرررية الفلسرررطينية والسرررعودية وإيرررران وحمرررال وحرررزب اللرررم؟ ،
 speech-israel-east/2017/05/23/trump-https://arabic.cnn.com/middle:التالي

http://sahefa.news/news.php?p=37969
http://sahefa.news/news.php?p=37969
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/05/23/trump-israel-speech
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الصراع وتأثير  على المنطقة، ومرتبط أيما  لزالرة التهديردات المرتبطرة  اررهراب؛ سن هنراك ارتبا را برين 
 .1اسمرين، وهناك مصلحة  أن يتم التعام   ليجابية معهما

ر ررار،  ررالترافق مرر  جهررود عقررد صررفقة القرررن، تسررعى اردارة اسمريكيررة برئاسررة ترامررب إلررى وفرري ذات ا
إضرررفاء  رررا   اقتصرررادي للسرررالم المنشرررود، كمفريرررات أو  رشررراوي  فررري مقابررر  تنرررازالت عرررن ثوابرررت يتبناهرررا 

يني. المفاو  الفلسطيني. فقد أشار ترامب أثناء لقراء  الررئيس عبرال الرى تطلعرم لردعم االقتصراد الفلسرط
من خالم دعم إجراءات اقتصادية  جزئية  لتحسين الوض  االقتصادي في منا ق السلطة  ترامب ويهدف

الو نيررررة الفلسررررطينية، كحررررافز وتشررررجي  للسررررلطة الفلسررررطينية للعررررودة إلررررى  اولررررة التفرررراو  دون شررررر ّي 
ي، القررائم علررى المرجعيررة ووقررف االسررتيطان، وبررذلة يصرربح السررالم االقتصررادي، برردياًل عررن السررالم السياسرر

 . أسال ح  الدولتين وإقامة دولة فلسطين
وبحسب تقارير إعالمية، تتممن هذ  الخطة التي  رحت سا ًقا خالم لقاءات بين نتنيراهو ومسر ولين 
في إدارة الرئيس اسمريكي السابق  راراك أوبامرا ضر  أربعرة مليرارات دوالر مرن االسرتثمارات فري اسراضري 

خالم ثالث سنوات، وتخفيض نسربة  %51زيد الناتم المحلي الفلسطيني، بنسبة المحتلة، من شأنها أن ت
، مرر  السررماح للسررلطة  اسررتفالم الفوسررفات فرري %21البطالررة إلررى الثلثررين، وتزيررد متوسررط الرواتررب بنسرربة 

 . 2 غزةالبحر الميت، وإعطاء السلطة الحق في تطوير حقوم الفاز قبالة شوا   
لجديدة تردعم  قروة فكررة السرالم االقتصرادي لتشرجي  الفلسرطينيين علرى القبروم ا ترامب إذًا يبدو أن إدارة

بهررا والتفاضرري عررن جررزء كبيررر مررن الثوابررت الفلسررطينية خاصررة مررا يتعلررق  ررالالج ين والقرردل وحرردود عررام 
، كمررا يعتبررر الرررئيس اسمريكرري اسوضرراع فرري الشرررق اسوسررط والمررعف الررذي يعرراني منررم ارقلرريم 1162

  الفلسطيني يدف   اتجا  تمرير مخطط السالم االقتصادي ودفن ح  الدولتين،  حيى يصبح العربي والواق
الرخاء االقتصادي هو البدي  عن حالة الصراع العربي ارسررائيلي خاصرة فري المرفة الفربيرة التري تعتبرر 

 ساحة الصراع الحقيقية والتي ترفض إسرائي  ك  مقترحات التنازم عنها تحت أي بند.
الحررديى عررن   صررفقة القرررن  المرتقبررة، يمكررن القرروم إنررم لررم يصرردر حتررى اون أي تصررريح وفرري درر  

رسمي منسوب إلى أي مس وم أميركي، أو أي وثيقة رسمية منسوبة إلى أي مؤسسة أميركيرة، مرن شرأنها 

                                                           

 ، متاح على الرا ط التالي:2112أبري  3  "موق  الوفد، فيديو.. الخارجية تكشف ما قصد  السيسي لر ترامب  من  قمية القرن 1
https://m.alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1487597-
%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-
%D9%84%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%86-
%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86 

مقرررررررررررررررام منشرررررررررررررررور علرررررررررررررررى الررررررررررررررررا ط الترررررررررررررررالي:  ،2112أبريررررررررررررررر   13نرررررررررررررررادر الصرررررررررررررررفدت، تفاصررررررررررررررري  خطرررررررررررررررة ترامرررررررررررررررب لتفكيرررررررررررررررة القمرررررررررررررررية الفلسرررررررررررررررطينية، 2

https://www.noonpost.org/content/17533 

https://www.noonpost.org/author/9118
https://www.noonpost.org/author/9118
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إلقرررراء المرررروء علررررى  ريقررررة تفكيررررر اردارة اسميركيررررة الجديرررردة ورؤيتهررررا للتنررررازالت المطلوبررررة مررررن الجررررانبين 
ارسرررائيلي وتعررالم القمررية  -الترري تنهرري الصررراع العربرري« صررفقة القرررن »ولآلليررات الكفيلررة  التوصرر  إلررى 

 الفلسطينية من جذورها. 
 1:وبحسب  احثين، تركز الصفقة الكبرت  اختصار على ثالثة محاور رئيسية

” إسرائي “استكمام بناء الدولة العبرية اليهودية على ما تاسميم الصهيونية العالمية أر   .1
، وهي تمتد من البحرر المتوسرط إلرى نهرر اسردن، وبرالطب  تمرم المرفة ”إيرتز إسرائي “التوراتية 

 .الفربية أو يهودا والسامرة، والقدل الموحدة عاصمة لها
تصفية ما تبقى من الكيان الفلسطيني فري المرفة الفربيرة والقردل الشررقية، عبرر التوسر   .2

المفة، وعمليات تهويد القردل، ودمرم مرن يمكرن دمجهرم مرن  في سياسة االستيطان اليهودي في
الفلسطينيين في كيان دولرة اسردن، ومرن يتبقرون يمكرن دمجهرم فري المجتمر  ارسررائيلي  أوضراع 

 .نفسها، م  إعطائهم  عض حقوق اردارة المدنية المحلية 38عرب 
ارسرررائيلي ال المحررور الثالررى لعلررم اسصررعب واسعقررد، حيررى يتعلررق  قطرراع غررزة، العرردو  .3

التوراتية، فال يعني المحتلين الصهاينة من وجهة نظر الجفرافيا ” إسرائي “يعتبر  في إ ار أر  
السياسررررية، أو اسحررررالم التاريخيررررة، ولكنررررم يررررؤرقهم  اعتبررررار  بررررؤرة للمقاومررررة الفلسررررطينية المتمّسرررركة 

فجار فري أي وقرت غيرر  الهوية، والحقوق المشروعة في أر  وو ن فلسطيني، وقنبلة قابلة لالن
 .محسوب

إن مررا نشررر فرري وسررائ  ارعررالم العربيررة والفربيررة مررن معلومررات، أو فلنقرر  مررن تحلرريالت واجتهررادات، 
 يمكن استخال، منم عدة نقا  جوهرية:

اسولى: استبعاد إدارة ترامب  حى أي تسويات ترتكرز علرى  حر  الردولتين ، سنرم حر  يتطلرب إقامرة  -
، علرى رغرم أنهرا ال تشرك  1162سراضي الفلسطينية التري احتلتهرا  إسررائي   عرام دولة مستقلة على ك  ا

مررن فلسررطين التاريخيررة، وهررو مررا يفتررر  بداهررة تفكيررة المسررتو نات المقامررة علررى أراضرري  % 22سرروت 
 ، إذ تعتقد اردارة اسميركية أن اسمر الواق  تجاوز هذا الح  تمامًا ومن ثم لم يعد قاباًل للنقال.1126

، «حرر  الدولرة الواحرردة»الثانيرة: اسرتبعاد إدارة ترامررب فري الوقررت نفسرم  حررى أي تسرويات تقرروم علرى  -
سنم ح  يتطلب تمت  جمي  الفلسطينيين ليس فقط  رالحقوق السياسرية والمدنيرة المتاحرة لجمير  المروا نين 

هجرررررين خررررارش حرررردود ارسرررررائيليين مررررن دون تمييررررز، وإنمررررا أيمررررًا  حررررق العررررودة المكفرررروم للفلسررررطينيين الم

                                                           
، دراسررة متاحررة علررى الرررا ط 2112مررايو 11لحرر  القمررية الفلسررطينية  مررمانات أمريكيررة، ” ترامررب“كررز الدراسررات االقليميررة،  قررراءة: )صررفقة القرررن ( مشررروع مر 1
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 325صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 إسرررائي  . إذ تعتقررد اردارة اسميركيررة أن هررذا الحرر  يشررك  خطرررًا وجوديررًا علررى  إسرررائي  ، كدولررة يهوديررة، 
 ويحيلها على المدت الطوي  إلى دولة ثنائية القومية يتمت  فيها الفلسطينيون  فالبية عددية.

ة  لمشرركالت قائمررة  الفعرر ، كمشرركلة الثالثررة: تفمرري  إدارة ترامررب تسررويات تقرروم علررى  حلرروم عمليرر -
الالج ين الفلسطينيين في المنفرى ودوم الجروار، ومشركلة الكثافرة السركانية فري قطراع غرزة، ومشركلة نقرص 
المررررروارد المائيرررررة وغيرهرررررا مرررررن المشررررركالت. وتررررررت اردارة اسميركيرررررة أن الحررررر  اسمثررررر  لمشررررركلة الالج رررررين 

لتررو ين، وأن الحرر  اسمثرر  لمشرركلة الكثافررة السرركانية فرري الفلسررطينيين يجررب أن ينطلررق مررن القبرروم  فكرررة ا
 قطاع غزة يجب أن يتأسس على قبوم تبادم اسراضي بين مصر وإسرائي .

إذا صرررحت هرررذ  االسرررتنتاجات فلرررن يكرررون لهرررا سررروت معنرررى واحرررد، وهرررو أن الحلررروم التررري تتبناهرررا إدارة 
كررون مطا قررة تمامررًا للحلرروم الترري تقترحهررا ارسرررائيلي وللقمررية الفلسررطينية تكرراد ت -ترامررب للصررراع العربرري

 إسرررائي  ، ومررن ثررم يصرربح السررؤام الررذي يتعررين  رحررم: لمرراذا تعتقررد إدارة ترامررب أن العرررب والفلسررطينيين 
أصبحوا جاهزين للقبوم  ما كانوا يرفمونم من قب ، وما هي اولية التي يمكن من خاللها تمرير الشرو  

المنتظرررررة وليسررررت تصررررفية للقمررررية الفلسررررطينية « صررررفقة القرررررن »ارهررررا ارسرررررائيلية لتسرررروية الصررررراع  اعتب
 واستسالمًا للهزيمة؟

لررذا وبينمررا اعتبررر كثيرررون فرري العررالم العربرري أن هنرراك  ارقررة أمرر  فرري تحريررة القمررية الفلسررطينية فرري 
ضرروء زيررارة ترامررب اسخيرررة للمنطقررة، ومرر  الحررديى عررن  رررح مبررادرة سررالم أميركيررة تحررت مسررمى  صررفقة 

ن . في الواق  أنرم مرن المرروري تنراوم هرذ  التطرورات واومرام  مقردار كبيرر مرن الموضروعية والتأمر  القر 
 الهادئ، ويمكن تسجي  عدة نقا  حوم:

يجب التأكيد على ان جمي  المحراوالت فشرلت فري أن تخررش برؤيرة واضرحة وجامعرة لماهيرة  صرفقة  -
المحهررا، والسررقف الممكررن أن تصرر  إليررم، وكرران مررن القررن  واسركرران القائمررة عليهررا، أو علررى اقرر  تقرردير م

البرررديهي وفررري دررر  حالرررة الفمرررو  الرررذي يكتنرررف هرررذ  الصرررفقة أن تكرررون اوراء والتحلررريالت الناتجرررة عرررن 
نقاشها مختلفة ومتباينة ومتعارضة في أحيان كثيرة تبعرًا للتفسرير الرذي يعتمرد  الطررف صراحب المصرلحة 

 في هذ  الصفقة.
ستشرررار ترامرررب وصرررهر  جاريرررد كوشرررنير المكلرررف كوسررريط لعمليرررة السرررالم برررين تبرررين أن مرررا يحملرررم م -

الفلسررررطينيين وارسرررررائيليين، ومبعوثررررم لعمليررررة السررررالم جيسررررون غرررررينبالت للقيررررادة الفلسررررطينية ال يتعرررردت 
مقترحرررررات حررررروم تحسرررررين الوضررررر  االقتصرررررادي فررررري المرررررفة الفربيرررررة، وتحسرررررين شررررررو  الحيررررراة اليوميرررررة 

 يرة ال تاذكر إذا ما تم وضعها في ار ار السياسي الشام .للفلسطينيين، وتفاصي  صف
الطريق إلى عقد  صفقة القرن  ليس سهاًل، والموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الررافض للترو ين  -

سالفًا يرفمم أيمًا اليوم ضمن صفقة تبادم اسراضي، ويبدو أن سريناريوهات التنفيرذ ال تقر  خطرورة عرن 
ة اسررتجا ة الشررعب الفلسررطيني الررذي قرراوم سررا قا التررو ين ومؤكررد أنررم سرريقف ضررد  المشررروع ذاتررم، لصررعوب

فما تنتظر  القيرادة الفلسرطينية مرن حرراك جراد وحقيقري فري عمليرة السرالم يكفر  ويمرمن ويقرود  "اليوم وغداً 



 326صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 وعاصررمتها القرردل الشررقية، الترري أكررد 62إلرى تحقيررق إقامرة الدولررة الفلسررطينية كاملرة السرريادة علررى حردود 
عليها الرئيس أبو مازن في لقائم م  الرئيس ترامب سواء في واشرنطن أو فري بيرت لحرم، وكرذلة لمبعوثيرم 
كوشنير وجرينبالت، وهو ما يمكن اعتبار  التعريف والوصف والفهم الفلسطيني لمصرطلح  صرفقة القررن ، 

سرقفنا والحرد اسدنرى ويحم  تأكيد الررئيس فري كر  خطا اترم لهرذا الموقرف رسرائ  شرديدة الوضروح  رأن هرذا 
 لما يمكن أن نقب   م.

من ناحيرة أخررت، إن الحالرة ارسررائيلية بردورها ال تقردم أفمر  الفرر، التاريخيرة مر  سريطرة اليمرين  -
المتطرررف، وبمهررارة وصررعوبة بنيررامين نتانيرراهو، ومررا يتمترر   ررم مررن رؤيررة اسررتراتيجية واضررحة لترسرري  أمررر 

، وبعدها يمكن التفكير في تسوية ما هزيلة، وفي اسحروام كافرة فرلن واق  فيما يتعلق  االستيطان وبالقدل
الحررديى عرررن البعرررد ارسررررائيلي يتمرررمن الكثيرررر مرررن التفاصرري  والجوانرررب التررري يصرررعب حصررررها فررري هرررذا 
الموض . ويماعف التعقد شيوع التشدد والتعصب في أوسا  اللوبي الصهيوني اسميركي مقارنة  مراح  

علرى مزيرد مرن التشردد ارسررائيلي. وال يمكرن هنرا أيمرًا إغفرام أن ضرعف الموقرف زمنيرة سرا قة مرا يشرج  
العربي وانشفالم  كثير من القمايا واسزمات اسخرت يمرعف كثيررًا مرن الموقرف الفلسرطيني الرذي مرا زام 

 منقسمًا.
ة. تكرراد تكررون معدومرر« صررفقة القرررن »قرردرة إدارة ترامررب علررى حمرر  اس ررراف المعنيررة علررى إبرررام إن  -

ويكفي أن نستعيد شريط اسحداث التي اندلعت في محيط المسرجد اسقصرى،  سربب إصررار إسررائي  علرى 
تفيير قواعد إدارة اللعبرة فري هرذ  المنطقرة البالفرة الحساسرية، للتوصر  إلرى هرذ  القناعرة. فقرد ثبرت  الردلي  

قات النظام العربي ضعفًا، ال القا   أن قدرة إسرائي  على فر  اسمر الواق  على الفلسطينيين، أكثر حل
تزام محدودة، فانحياز ترامرب المطلرق للمصرالح ارسررائيلية كران هرو اسمرر الوحيرد المتوقر  والمنطقري فري 

 . صفقة القرن ، أما قدرتم على فر  هذ  الصفقة على الشعوب العربية فهو المستحي   عينم
تحكرررم فرررر، التسررروية عديررردة ومعقررردة  يررررت الررربعض، وتتفرررق معهرررم الباحثرررة إلرررى أن االعتبرررارات التررري

ومتماربة وأن السلبي منها ربما يفوق اريجابي، على أن الكثير سريتوقف علرى مسرار المرفو  الداخليرة 
اسميركية، فقد تؤدي إلى عرقلة شديدة لجهود السالم، كما أنها قد تؤدي فري  عرض المراحر  إلرى الهرروب 

مررب مسررتقبلم فرري يررد نتانيرراهو، وهررو احتمررام يثيررر مررن إلررى اسمررام فرري شررك  تحرررك خررارجي،  ررأن يمرر  ترا
القلررق أكثرررر مررن اال م نررران، وهنررا سن أحررردًا ال يريررد أن يتحمررر  الجانررب الفلسرررطيني دلمررًا مشرررابهًا لوايرررت 
ريفرز، وما ترتب على ذلة من تبعات ونتائم ما زام الجانب الفلسطيني يعاني منها كثيرًا، فلن التخطريط 

هذ  االحتمراالت هرو أمرر ضرروري اون، فالمرفو  الصرعبة التري قرد يتعرر  لهرا الفلسطيني الدقيق لك  
الجانب الفلسطيني تقتمري ارعرداد الجيرد، لريس فقرط لملفرات التفراو ، وإنمرا لكيفيرة التعرا ي الرذكي مر  



 322صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

سررررب  مقاومررررة التنررررازالت غيررررر الممكنررررة، وأوم سررررب  االسررررتعداد ترررردعيم جسررررور االعتمرررراد علررررى الالعبررررين 
 .1لعرب المعروفين تقليديًا بهذا الشأنالرئيسيين ا

الخالصررة، إن مهمررة الرررئيس ترامررب الترري أعلررن عنهررا مرررارًا والمتمثلررة فرري التوصرر  إلررى صررفقة تاريخيررة 
تنهي الصراع في المنطقة وتفتح اسبواب أمام شرق أوسط مستقر في نظام عالمي مسرتقر، ال تعتمرد فقرط 

أكثررر علررى قدرتررم علررى انجرراز مررا يريررد عملررم، ، فقررد حرراوم علررى رغبتررم فرري مررا يريررد أن يعمرر ، برر  تعتمررد 
رؤسراء ثررالث إدارات أمريكيرة سررا قة تحقيرق هررذ  المهمرة وكرران مصريرهم الفشرر ، وكران أخررر هررذ  اردارات 
إدارة الرررئيس أوبامررا الترري أعلنررت فرري آخررر أيامهررا بوضرروح أن  إسرررائي   كانررت العقبررة الرئيسررية فرري عرردم 

الصرراع علرى أسرال حر  الردولتين، ولرذلة سراهمت فري تسرهي  مهمرة مجلررس  انجراز تسروية تاريخيرة تنهري
(، الرررذي اعتبرررر االسرررتيطان فررري المنرررا ق الفلسرررطينية التررري احتلتهرررا 2333اسمرررن فررري إصررردار قررررار  رقرررم )

 ، غير شرعي  موجب القانون الدولي، اسمر الذي يوجب على إسرائي  إزالتم.1162إسرائي  في العام 
بدأنا نتعرف على مالمرح سياسرة ترامرب التري تتميرز برفر  اسسرقف، والمرفط الشرديد، يمكن القوم إننا 

والمطالب الكبيرة، وإرساء المتناقمات، وتعيين المتناقمين في الرؤت والحلوم. والبد من التأكيد علرى أن 
لسياسررة المواقررف المبدئيررة للرررئيس ترامررب تحررّدها أو تقلرر  مررن تأثيرهررا العديررد مررن المحررددات الترري تحكررم ا

الخارجيررررة اسمريكيررررة، علررررى اعتبررررار أن الواليررررات المتحرررردة دولررررة مؤسسررررات وليسررررت دولررررة الفرررررد الواحررررد، 
، والمحافظة «إسرائي »والمحددات التي تحكم السياسة الخارجية اسمريكية منذ عقود وأبرزها االلتزام  أمن 

د  أمريكررا، والحفرراظ علررى الرردوم علررى إمرردادات الررنفط  أسررعار ال تمررر  السرروق المررالي العررالمي الررذي تقررو 
 .الصديقة والحليفة، والحرب على اررهاب

 ثالثًا: سيناريوهات الموقف المستقبلي للواليات المتحدة تجا  القمية الفلسطينية في عهد دونالد ترامب
محاولررة الدراسررة لتحديررد المبررادئ اسساسررية الترري قامررت عليهررا سياسررة ترامررب الخارجيررة،  إن مررن خررالم

ياتم على صعيد القمية الفلسطينية خرالم النصرف اسوم مرن عامرم اسوم فري الرئاسرة، نسرتطي  أن وأولو 
نفتر  أن ترامب ال يملة رؤية استراتيجية متماسكة للسياسة الخارجية اسمريكية  شك  عام. فهو معدوم 

بردا واضرحًا أنرم، وقرد   فال أحد يستطي  بدقة تحديد سياسة ترامب المسرتقبلية والفعليرة تجرا  إسررائيالخبرة، 
وخرارش إ رار المصررالح اسمريكيرة الماديررة المباشررة، عرراد ترامرب إلررى اسرتراتيجية إدارة اسزمررة ولريس العمرر  

حررديى ترامررب عررن السررالم، وحرر  المسررألة الفلسررطينية كرران عموميررًا جرردًا ولررم يرردخ  فرري أيررة ، فعلررى حلهررا
امررب لررم يعررر  أي تصرررور ملمررول عررن رؤيرررة تفاصرري . ولرريس صرردفة أن أيرررًا مررن المكلفررين فررري إدارة تر 

 .الح 

                                                           
، مقررررررررررررررررررام منشررررررررررررررررررور علررررررررررررررررررى الرررررررررررررررررررا ط 2112مررررررررررررررررررايو 28،  حرررررررررررررررررروم احتمرررررررررررررررررراالت تسرررررررررررررررررروية القمررررررررررررررررررية الفلسررررررررررررررررررطينية، محمررررررررررررررررررد برررررررررررررررررردر الرررررررررررررررررردين زايررررررررررررررررررد1

 http://www.alhayat.com/m/opinion/22080669التالي:

 

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers.aspx
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers.aspx
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وتأسيسًا على ذلة، هناك حاجة الستشراف ماذا في جعبة الرئيس ترامرب للقمرية الفلسرطينية فري هرذ  
اللحظة من الزمن. اسمر الذي قد يبدو مجازفرة، خاصرة وان كثيررين مرن السياسريين والبراحثين فري الشرأن 

د واجهررتهم فرري قررراءة عقرر  الرررئيس ترامررب السياسررية، ومرراذا السياسرري قررد أعربرروا عررن صررعوبات منهجيررة قرر
يمكن أن يتمخض عنها داخليًا وخارجيًا، وتعتبر عديد المقاربرات المختلفرة والمتناقمرة أحيانرًا التري قردمت 

 .في هذا الشأن من قب  الباحثين من أهم الشواهد على هذ  الصعوبة
لمحتملة لتعام  إدارة ترامب م  الصراع الفلسطيني ثالثة سيناريوهات عن الكيفية ا تخلص الدراسة إلى

 ارسرائيلي:
 : السيناريو األول -

الحفررراظ علرررى اسمرررر الواقررر ، أي سياسرررة   إدارة اسزمرررة   التررري تصرررب فررري صرررالح  إسررررائي  ، وهررري وهرررو 
هنرا السياسية التي دأب على إتباعها الرؤساء اسمريكيون منذ عقود  ويلرة مر  درجرات فري التشردد واللرين 

أو هنالررة. فترامررب لررن يخرررش عررن السررياق العررام الررذي سررار عليررم مررن سرربقو ؛ ولررذا سرريعيد تأييررد  لعمليررة 
تفاوضية مباشرة بين الفلسطينيين و ارسرائيليين ، وسيرفض ممارسة أي ضفط على الجانب  ارسرائيلي  

مطلرق فكررة الحردود اومنرة إسررائي  ، كمرا سريدعم  شرك  “فيما يتعلرق  المسرتو نات التري يررت أنهرا حرق لرر 
التي تحددها  إسررائي  ، وقرد يتصردهت للمحراوالت الفلسرطينية لالنمرمام للمنظمرات الدوليرة ومحاولرة فرر  
سياسررة العزلررة الدوليررة علررى  إسرررائي  . وسرريلوح بورقررة المسرراعدات الترري تقرردمها الواليررات المتحرردة للسررلطة 

إسرائي  . ويدعم هذا السريناريو “رار فلسطيني مناهض لر الفلسطينية، والتي قد تتوقف عند أي موقف أو ق
أن الكررونجرل اسمريكرري والررذي يسرريطر الجمهوريررون علررى جناحيررم لررم دور كبيررر فرري السياسررة الخارجيررة 
اسمريكية، وال تشير مواقف هذا الحزب سي تفير تجرا  الموقرف مرن الصرراع الفلسرطيني ارسررائيلي، وهرو 

 .إحداث تفير استراتيجي أق  إمكانية حتى لو افترضنا أن لديم رغبة في ذلةما يجع  قدرة الرئيس على 
نرجح هذا السيناريو، فالمبعوث اسمريكي للسالم والتصريحات المتماربة، تؤكد عدم وجود رؤيرة إلرزام 
أمريكرري للفلسررطينيين أو ارسرررائيليين. إضررافة إلررى ذلررة، لررم ترردين الواليررات المتحرردة االمريكيررة أي سياسررة 
عنصرية رسرائي  في عهد دونالد ترامب، أو تأخذ موقفرًا سياسرًا بنراًء علرى قررارات الشررعية الدوليرة، وهرذا 

 يعني أن سياسة المما لة والتسويف اسمريكية مستمرة.
  السيناريو الثاني: -

القرردل كاملررة وارقرررار  نقرر  السررفارة اسمريكيررة إلررى القرردل إسرررائي  . وتنفيررذ وعررود  ب“هررو التأييررد التررام لررر 
إسررررائي   لبنررراء المزيرررد مرررن المسرررتو نات علرررى “، وكرررذلة إعطررراء المررروء اسخمرررر لرررر ”عاصرررمة رسررررائي 

اسراضررررري الفلسرررررطينية، ويررررردل  علرررررى ذلرررررة بيررررران البيرررررت اسبررررريض الرررررذي أدان إقررررررار إقامرررررة مسرررررتعمرات 
لترالي يعطري حرافزا مستو نات  جديدة في المفة الفربية والقدل جاء بلفة رقيقة  عيردة عرن الشرجب. وبا“

إسرائي   فر  سياساتها التوسعية، وكذلة دعمها في أي حرب مقبلة ضد قوت فلسطينية وقطاع غزة. “لر 
 وقد يكون هذا السيناريو ليس اسكثر احتمالية.
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 أما السيناريو الثالث -
ي  ولكن ليس  كر  مرا هو اسق  احتمااًل، فهو الذي يكف  تأييدًا أعمق من اردارة اسمريكية الجديدة رسرائ

 تريد ، وم  والمفط على التقدم نحو ح  ما. وقد يكون  اتجاهين: 
 وهررو غيررر المرغرروب فلسررطينيًا، تجاهرر  ترامررب لمسررألة  حرر  الرردولتين  مخالفررًا  عررض الرؤسرراء األول :

اع اسمررريكيين السررا قين الررذين  المررا دعرروا، وإن إعالميررًا فقررط، لهررذا الحرر   اعتبررار  اسمثرر  لحرر  الصررر 
الفلسطيني ارسرائيلي. ويبدو، حتى اون أن ترامب يمي  إلى تسروية مرن نروع آخرر، تقروم علرى أسرال 
فكرررة   الحكررم الررذاتي الفلسررطيني الموسرر   )ولربمررا الموسرر  جرردًا(، أي أنررم يرردعم حرر  الصررراع  ررالمفهوم 

الفلسرررطيني  ارسررررائيلي. مررر  ضررررورة التأكيرررد أن تبنررري ترامرررب لخيرررار المرررفط لتحقيرررق تسررروية للصرررراع
 ارسرائيلي وفق ما نشر عن صفقة القرن ال يعني  المرورة نجاحم بذلة.

  لرن يكرون أمرام الررئيس ترامرب سروت خيرار حر  الردولتين كأسرال الثاني: وهو المرغوب فلسرطينيًا،  رأن
للح ، وفيما سريتولى هرو مهمرة المرفط علرى إسررائي  التري مرن المتوقر  أن يكرون مرن الصرعب عليهرا 

س سيناريو العالقة المتوترة م  اردارة اسمريكية السا قة، سريتولى العررب مهمرة المرفط علرى تكرار نف
الفلسطينيين، الذين من المتوق  أن يكونوا حذرين في ممارسة هذا المرفط. كمرا وسرتكون المفاوضرات 

اجررات ارقليميررة المباشرررة هرري اوليررة والوسرريلة للتوصرر  مررن خاللهررا إلررى حلرروم وسررط تمررمن تلبيررة احتي
  رفي الصراع، وتساهم في بناء شرق أوسط مستقر.

وتجررردر ارشرررارة أخيررررًا إلرررى أن االسرررتنتاش الررررئيس لهرررذ  الورقرررة ال يخررررش عرررن إ رررار التحليررر  الرررذي قرررد 
يصيب وقد يخطأ، كما أن رؤية الررئيس ترامرب التري خرجرت بهرا هرذ  الورقرة ال تعنري أن الررئيس سريكون 

ي الطرررفين، اسمررر الررذي يفررر  علررى الفلسررطينيين برردء التخطرريط بنرراء قررادرًا علررى ترجمتهررا إلررى حرر  يرضرر
علررى افترررا  السرريناريو اسسرروأ أي فشرر  حرر  الرردولتين، وحرردوث مزيررد مررن االنهيررارات فرري ارقلرريم، واسهررم 
انزيرراح الصررراع الرردولي الجرراري اون إلررى مواجهررات سرراخنة سررواء فرري إقلرريم الشرررق اسوسررط، أم فرري أقرراليم 

 الم، أم فيهما معًا، كشر  أساسي لبناء نظام عالمي جديد.أخرت حوم الع
 الخاتمة والتوصيات

إن اردارات اسمريكيررة السررا قة فشررلت فرري أن تصرر  بوسررا اتها وتحركاتهررا المكثفررة فرريء المنطقررة إلررى 
دني ال شة أن التقييم الموضوعي للسياسة اسمريكية تجا  القمية الفلسطينية يقو إقامة الدولة الفلسطينية، 

إلى مقولة واحدة مفادها أن هناك التزامًا تامًا من جانب الواليات المتحدة  الحفاظ على أمن إسرائي  مهما 
كانررت التحررديات ارقليميررة والدوليررة، مرر  تأييررد إقامررة دولررة فلسررطينية  مررا ال يتعررار  مرر  متطلبررات اسمررن 

 ريكية سواء كانت جمهورية أم ديمقرا ية. ارسرائيلي، وهذا هو المبدأ الرئيسي الذي تتبنا  أي إدارة أم
إن جميرر  المؤشرررات تؤكررد أن الرردعم الررذي سررتقدمم الواليررات المتحرردة اسمريكيررة رسرررائي  سيسررتمر فرري 
د  رئاسة ترامب السيما م  تصريحاتم التي أدلى بها  عرد فروز   إسررائي  هري الدولرة الديمقرا يرة الوحيردة 

ح  السياسي على إسررائي   وبالترالي يجرب أال نعلرق آمرااًل عريمرة في الشرق اسوسط، وال يمكن فر  ال
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علررى أن تشرررهد فترررة ترامرررب إقامرررة الدولررة دون أن يثنررري ذلرررة عررن ضررررورة برررذم الفلسررطينيين والعررررب كررر  
  الجهود المطلوبة للوصوم إلى هذا الهدف.

طيني والعربررري وفرررى ضررروء مرررا سررربق علينرررا أن نبلرررور مرررن اون الخطررروات التررري يمكرررن للجرررانبين الفلسررر 
انتهاجهرا بهرردف تحديرد كيفيررة التعامر  مرر  سياسرة ترامررب تجرا  القمررية الفلسرطينية، وحبررذا لرو تررم ذلرة فرري 
أقرررب فرصررة متاحررة ومررن خررالم قنرروات التواصرر  القائمررة والممكنررة ويمكننررا التحرررك اسررتنادًا إلررى المحرراور 

  الثالثة التالية:
رغررم ضرربابية مواقررف وتصررريحات دونالررد  ،السررالم يررقلتحقمواصررلة الجهررود الفلسررطينية  مررن المررروري   .1

فهناك الحد اسدنى لمتطلبات الشعب الفلسطيني وهرو إقامرة الدولرة الفلسرطينية علرى  ترامب وتناقمها،
لرررذا، أي مفاوضررات ثنائيرررة أم دوليرررة، أو  .م علررى مبررردأ حررر  الرردولتين1162حرردود الرا ررر  مررن حزيرررران 

ان أن االحتالم ارسرائيلي هو من يعيق عملية السالم دبلوماسيًا برعاية أمريكية يمكن استثمارها، وتبي
 ومن خالم سياساتم على أر  الواق .

أن ترامب يتبنى  شك  غير مسبوق مبدأ محاربة اررهاب أينما كان وهو اسمر الذي يفتح لنرا المجرام  .2
ن فسوف تؤدت أمام ضرورة توضيح أن هناك  عض السياسات التي إن تم انتهاجها من جانب واشنط

لررى القرردل، تأييررد سياسررة إلرى تفجيررر الوضرر  اسمنرري فرى المنررا ق الفلسررطينية )نقرر  السررفارة اسمريكيرة إ
  انسداد اسفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني لح  قميتم وإقامة دولتم(. استمرار-االستيطان

ة العربيرة للسرالم )قمرة بيرروت ضرورة التحرك العربي م  اردارة اسمريكية الجديدة رعادة  رح المبرادر  .3
(  تليات عملية مقبولرة  اعتبارهرا الرؤيرة المتوافرق عليهرا عربيرًا لحر  الصرراع العربري ارسررائيلي 2112

  كلم وليس القمية الفلسطينية فقط.
علينررررا كفلسررررطينيين ارسررررراع فرررري انجرررراز الحرررردة الو نيررررة وإنهرررراء االنقسررررام فيمررررا بيررررنهم، والتوافررررق علررررى  .3

 نية شاملة تممن عدم إخراش الصراع من دائرة ح  الدولتين من جهة، وتعزيرز التنسريق استراتيجية و 
الفلسطيني العربي  ما يممن وحدة الموقف علرى أرضرية الثوابرت الفلسرطينية كمرا عبررت عنهرا مبرادرة 

 السالم العربية، ومخرجات مؤتمر قمة عمان العربية اسخيرة من جهة أخرت.
هو أسوأ، كنشوب مواجهة عسكرية شاملة بين القوت الدولية المتصارعة حوم التخطيط واالستعداد لما  .5

العررالم، ال سرريما فرري منطقررة الشرررق اسوسررط، وبمررا فرري ذلررة حرردوث انهيررارات أخرررت فرري ارقلرريم تعيررد 
 الصراع الفلسطيني ارسرائيلي إلى مربعاتم اسولى.
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 قائمة المراجع
، خبر متاح على الرابط التالي: 3109فبراير 02لدولتين بالشرق األوسط، الجزيرة نت، واشنطن لم تعد متمسكة بحل ا -

http://www.aljazeera.net/news/international/2017/2/15/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%
B7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-

%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7   

نوفمبر  02هاني المصري، زلزال ترامب والقضية الفلسطينية: األضرار الُمحتملة هاني المصري، جريدة السفير  -

 .  00، ص3102

، حبر 3109فبراير 02باألمم المتحدة: ما زلنا ندعم حل الدولتين لصراع الشرق األوسط، وكالة رويتز، سفيرة أمريكا  -

متاح على الرابط التالي:                                  
http://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN15V2GK  

 00لحل القضية الفلسطينية بضمانات أمريكية، ” ترامب“مركز الدراسات االقليمية،  قراءة: )صفقة القرن ( مشروع  -

، دراسة متاحة على الرابط التالي:  3109مايو

http://cors.ps/2017/05/11/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-
%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6/2017 

، مقال منشور على الرابط التالي: 3109مايو 32محمد بدر الدين زايد،  حول احتماالت تسوية القضية، الفلسطينية،  -

http://www.alhayat.com/m/opinion/22080669 
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 ملخص:
نحراوم مررن خررالم هررذ  الدراسررة أن نركررز علررى السياسررة الخارجيررة لترامررب تجررا  الرردوم الخليجيررة، وذلررة 

أيرن وجررم العديرد مرن الرسررائ  للردوم الخليجيرة، فرري سرواء قبر  وصررولم للحكرم أي أثنراء الحملررة االنتخابيرة، 
تجمعاتم وخرجاتم وتفريداتم، وكذلة أثناء فترة ممارستم لمهامم كرئيس. إذ أننا سرنركز علرى أهرم القررارات 
التررري اتخرررذها، أو الرسرررائ  التررري وجههرررا لررردوم الخلررريم، سرررواء مرررن خرررالم التصرررريحات المباشررررة والبيانرررات 

داترم عبرر مواقر  التواصر  االجتمراعي. أو حترى مرن خرالم القروانين والمراسريم الرسمية، أو مرن خرالم تفري
 التي تم إصدارها.

وال شررة أن مررا يحصرر  اون فرري دوم الخلرريم مررن حررراك سياسرري وديبلوماسرري، جررراء مررا يعررررف اون 
السررررعودية وارمررررارات والبحرررررين ومصررررر(، مرررررتبط  شررررك  واضررررح  مجرررريء ترامررررب - أزمررررة الخلرررريم )قطررررر

الخارجية التي شرع في تطبيقها. عالوة على العديد من القمايا السياسية المهمرة والتري أثارهرا  وبسياساتم
مرررؤخرا،  شرررك  يررروحي  أنرررم مقبررر  علرررى تطبيرررق سياسرررة جديررردة فررري المنطقرررة ومختلفرررة عرررن سياسرررة سرررلفم 

يكرري أو )أوبامررا(، والترري تتجسررد  جررالء فرري تصررريحاتم وقراراتررم ومشرراريعم الترري  رحهررا للرررأي العررام اسمر 
 الخليجي. 

وإن كانت الفترة التي حكم فيها ترامب الزالرت قصريرة، إال أن سياسرتم الخارجيرة والسريما ذات االرتبرا  
 الشأن الخليجي، قد كانت كثيفة من حيى برامجها وقراراتها، ومثيرة من حيى  بيعة القمايا والمواضري  

ليجي في اليمن، القواعد اسمريكيرة فري الخلريم، أزمة قطر، تداعيات قانون جاستا، التدخ  الخ)المطروحة 
القمررية السرررورية وموقرررف الرردوم الخليجيرررة منهرررا، قمررايا مكافحرررة اررهررراب، صررفقات اسسرررلحة مررر  الررردوم 

 الخليجية...ال (.
ومررن المؤكررد أن هررذ  المواضرري  الترري شرركلت لحررد اون أهررم مرتكررزات السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة فرري 

إلى دراسة مستفيمة لتحديد مالمح سياسة ترامب ومشاريعم في المنطقرة، وهرو مرا منطقة الخليم، تحتاش 
سنحاوم أن نقوم  م من خالم هذ  الدراسة المقترحة. إذ أننا سنقوم بتحلي  ك  عنصر من هذ  العناصرر 
السررا قة الررذكر، مررن أجرر  تشرركي  صررورة واضررحة عررن توجهررات سياسررة ترامررب الخارجيررة، سررواء فرري اسمررد 

و اسمد البعيد. وانعكاسات هذ  السياسة على المنطقة العربية عموما ومنطقرة الخلريم خصوصرا، القريب أ
وتأثيراتها المحتملة على العالقات اسمريكية العربية. وما يترتب عن ك  ذلة في منطقرة الشررق اسوسرط، 

 سواء على المستوت السياسي، أو االقتصادي.  
 .دونالد ترامب، الدوم الخليجية، أمريكاالسياسة الخارجية، الكلمات الدالة: 
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The repercussions of US foreignpolicy on the Gulf region 
Abstract: 

The aim of thisstudyis to focus on the foreignpolicy of Trumb‘s administration towards the  

Gulf states, wetherduringhiselectioncampaign (Beforewinning the US presidency), 

whenheaddressedmany messages to the Gulf States, in his meetings and twitts, as well as 

duringhis first monthsas President. Wewill focus on the main decisionshe made, or the main 

messages sent to the Gulf States, whetherthrough official statements, or throughhistwitts in 

twitter. Or eventhroughlaws and decreesissued. 

The politicalevents and diplomaticactivitieshappening now in the Gulf states, due to 

whatisnowknown as the Gulf crisis (Qatar - SaudiArabia, the UAE, Bahrain and Egypt) 

isclearlylinked to the advent of Trump and itsforeignpoliciestowards the gulfregion. In 

addition to several issues Raisedrecently by Trump.In a waythatsuggeststhathehas a new 

policy in the regionwhichisdifferentfromhispredecessor'spolicy (Obama).this new 

policywhichisclearlyreflected in hisstatements, decisions and projectspresented to the 

American or Gulf public opinion. 

AlthoughTrump'stermwasstill short, but hisforeignpolicy, especiallytowards the Gulf states, 

was intensive in terms of its programs and decisions.it wasalsoprovocative in terms of the 

nature of issues and topics (Qatar crisis, the repercussions of the JastaAct, the Gulfmilitary 

intervention in Yemen, the Americanmilitary bases, the position of Gulf statestowards the 

Syriancrisis, the issues of terrorismcounter, and arms deals with the Gulf states, etc). 

These issues, which are the most importantpillars of US foreignpolicytowards the Gulf 

states, need to bethoroughlystudied, in order todefineTrump'spolicies and projects in the 

region, in short or long term.We have also to study the implications of thispolicy on the 

Arabregion in general and the Gulf region in particular, and its possible impact on US-Arab 

relations, and on the Middle East region (politically or Economically). 

- Key words: foreignpolicy, Donald Trump, Gulf States, USA 
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 مقدمة:
تعتبر منطقة الشرق اسوسط عموما والخليم العربي خصوصا من أكثر المنا ق أهمية  فم  مكانتها 
الدينية واالقتصادية وموقعها االستراتيجي. وتتجلى هذ  اسهمية بوضوح في أجنردات السياسرات الخارجيرة 

لكبررررررت منهرررررا، إذ تسرررررعى هرررررذ  البلررررردان إلرررررى تو يرررررد عالقاتهرررررا )السياسرررررية، للعديرررررد مرررررن الررررردوم وال سررررريما ا
االقتصادية، الثقافيرة( مر  بلردان دوم الخلريم، نظررا لمرا تتروفر عليرم مرن فرر، مفريرة فري كر  المجراالت، 

 وخصوصا في مجام الطاقة.
التي توليهرا لهرا  وال شة أن ما تمثلم هذ  المنطقة من أهمية للعديد من دوم العالم، ال يتجاوز اسهمية

الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة، حيرررى حررراوم غالبيرررة رؤسرررائها أن يهيمنررروا علرررى المنطقرررة وثرواتهرررا  مختلرررف 
الطرق والسب ، فكانت تعتمرد أحيانرا أسراليب المرفط واركررا ، مرن خرالم فرر  وإمرالء سياسرات وقررارات 

ى التنسريق والتعراون المتبرادم، وعلرى  شك  مباشر، وفري أحيران أخررت تعتمرد أسراليب ديبلوماسرية تمير  إلر
العموم مهما كانرت اسسراليب والطررق المسرتعملة فلنهرا تهردف كلهرا إلرى فرر  الهيمنرة والسريطرة المسرتمرة 

 على المنطقة، والحفاظ على استمرار المصالح اسمريكية في المنطقة.
يمكررن أن يتجاهرر  هررذ   ومررن المؤكررد أن أي رئرريس منتخررب علررى رأل الواليررات المتحرردة اسمريكيررة، ال

االعتبارات في سياسرتم الخارجيرة تجرا  المنطقرة، ولرذلة نجرد منطقرة الخلريم تنرام قسرطا وافررا مرن اسهميرة 
فرري مختلررف الحمررالت االنتخابيررة للمترشررحين لمنصررب الرئاسررة، وهررذا مررا يتجلررى بوضرروح فرري تصررريحاتهم 

 عبر مواق  التواص  االجتماعي. وبياناتهم وحواراتهم الصحفية وحتى في تفريداتهم ومنشوراتهم
ولهررذا فررلن الرررئيس اسمريكرري الجديررد  دونالررد ترامررب  يعررد مررن أكثررر الرؤسرراء الررذين أثرراروا الجرردم فرري 
حمالتهررم االنتخابيررة، وذلررة مررن خررالم تصررريحاتم المسررتفزة والفريبررة أحيانررا، فقررد تهجررم علررى الكثيررر مررن 

سسررات اسمريكيررة )المخررابرات والقمرراء(.وعاتب الكثيررر مررن البلرردان والررديانات، وانتقررد أداء العديررد مررن المؤ 
المسؤولين اسمريكيين  ما فريهم الررئيس السرابق، كمرا توعرد الكثيرر مرن الف رات )المهراجرين، المسرلمين...( 
فرري حررام وصررولم للحكررم،  اتخرراذ سياسررات وقرروانين جديرردة، وقررد بلررا  ررم اسمررر أن توعررد حتررى دوال  أكملهررا 

لسررعودية)تقديم تعويمررات(، المكسررية )الحررد مررن الهجرررة وبنرراء الجرردار العازم(.كمررا علررى غرررار الكويررت، ا
 وعد أيما بنق  سفارة إسرائي  إلى القدل.

وهذا جزء فقط مرن القررارات والسياسرات التري قردمها فري برنامجرم أثنراء حملترم االنتخابيرة، وهري قررارات 
ي نفرررس الوقرررت، وهرررو مرررا جعررر  الكثيرررر مرررن ومواقرررف يتفرررق الكثيرررر مرررن المترررا عين أنهرررا جري رررة ومسرررتفزة فررر

 اس راف تتخوف من هذ  القرارات والسياسات المزم  تطبيقها في حالة وصولم للحكم.
وغني عن التعريف أن منطقة الخليم قد كانت من أكثر المنرا ق التري نالرت نسربة معتبررة فري برنرامم 

رتكز عليهرررا سياسرررتم الخارجيرررة تجرررا  الررررئيس اسمريكررري الجديرررد، فقرررد أثرررار الكثيرررر مرررن القمرررايا التررري سرررت
المنطقة، وإن كان ليس غريبا أن تركز السياسة الخارجية للواليات المتحردة اسمريكيرة علرى دوم المنطقرة، 
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 حكم أن اسمر حص  م  غالبية الرؤساء السا قين، ولكن الفريب هرو  بيعرة التصرريحات التري أدلرى 
 بها و ريقتها االستفزازية.

ن التصرريحات والقرررارات الترري تعلرن فرري أي حملررة انتخابيرة تختلررف عررن القرررارات وعلرى الرررغم مررن أ
والسياسررات الترري تطبررق أثنرراء التواجررد فرري الحكررم، إال أن مررا  بقررم  ترامررب  مررن قرررارات فرري هررذ  الفترررة 
القصيرة التري حكرم فيهرا لحرد اون، تبرين أن مرا  رحرم مرن أفكرار وتصرريحات أثنراء الحملرة االنتخابيرة 

جرد كالم رثارة الناخبين واسرتعطافهم، فقرد اتخرذ قررارات وأصردر قروانين ضرد المهراجرين، وغيرر ليس م
  بيعة سياستم الخارجية م  العديد من البلدان.

ومن الواضح أن دوم الخليم تعد من أكثر البلدان التي كانت تترقب وتنتظر ما سيقوم  م  ترامرب  
لى المنطقة مباشرة  عد فوز   منصب الرئاسرة هرو مرا أكرد حين وصولم للحكم، وقد كانت زيارة ترامب إ

أن دوم الخليم تشك  حجر الزاوية فعال في استراتيجيات  ترامب  وفي سياستم الخارجيرة، وهرو مرا زاد 
 الحيرة والفمو   خصو،  بيعة قراراتم وسياساتم الفعلية تجا  المنطقة.

 مجموعة من العناصر وهي كالتالي:  وبناء على ما سبق فلننا سنتعر  في هذ  الدراسة إلى
أوال إشرركالية الدراسررة، ثانيررا تحديررد مفرراهيم الدراسررة، ثالثررا أهررم المرتكررزات التقليديررة للسياسررة الخارجيررة 
اسمريكية، را   المحرة تاريخيرة عرن العالقرات برين أمريكرا والردوم الخليجيرة، خامسرا السياسرة الخارجيرة 

دسررا خصررائص شخصررية  ترامررب  وانعكاسررات ذلررة علررى سياسررتم لدونالررد ترامررب تجررا  دوم الخلرريم، سا
الخارجية، سرا عا التصرريحات المعلنرة مرن  ررف  ترامرب  حروم الردوم الخليجيرة، ثامنرا التحرديات التري 
تواجم الرئيس  ترامب  في تطبيق سياستم الخارجية تجا  دوم الخليم، تاسعا مستقب  ومتالت السياسرة 

 رامب تجا  منطقة الخليم، عاشرا نتائم الدراسة.الخارجية اسمريكية في عهد ت
 أوال: إشكالية الدراسة:

إن التصريحات العديدة التي قدمها ترامرب والقررارات الكثيررة التري توعرد  اتخاذهرا حيرام دوم الخلريم 
تثيررر لرردينا العديررد مررن التسرراؤالت حرروم السياسررة الفعليررة الترري سرريطبقها ترامررب فرري عهدتررم مرر  الرردوم 

فهرري سياسررة تتسررم  ررالفمو  وعرردم الوضرروح  فعرر   بيعررة القمررايا الحساسررة الترري  رحهررا  الخليجيررة،
و بيعرررة التصرررريحات المسرررتفزة. ولرررذلة فرررلن هرررذ  الدراسرررة تحررراوم أن تجيرررب علرررى التسررراؤم المحررروري 
الترررالي: مرررا هررري معرررالم السياسرررة الخارجيرررة للواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة فررري عهرررد  ترامرررب  تجرررا  دوم 

 الخليم؟
جا ة على هذا التساؤم المحوري، يمكرن  ررح مجموعرة مرن التسراؤالت الفرعيرة المندرجرة تحرت ولإل

 هذا السؤام الجوهري وهي:
مرررا هررري أهرررم المواقرررف والتصرررريحات التررري أعلرررن عنهرررا ترامرررب فررري حملترررم االنتخابيرررة  خصرررو، دوم  -

 الخليم؟
 عموما؟ ما هي انعكاسات هذ  السياسة على المنطقة خصوصا وعلى الدوم العربية -
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ما هي أهم التحديات والرهانات التي يمكن أن تواجم ترامرب فري تنفيرذ سياسرتم وأجندترم الخاصرة بردوم  -
 الخليم؟

 ثانيا: تحديد مفاهيم الدراسة:
(: تعرفها موسروعة السياسرة  أنهرا تنظريم نشرا  الدولرة ورعاياهرا foreignpolicyالسياسة الخارجية)-1

غيرهررا مررن الرردوم والتجمعررات الدوليررة، وتهرردف السياسررة الخارجيررة إلررى والمؤسسررات التا عررة لسرريادتها، مرر  
صررريانة اسرررتقالم الدولرررة وأمنهرررا وحمايرررة مصرررالحها االقتصرررادية، وهنررراك عوامررر  رئيسرررية ترررؤثر فررري تحديرررد 
خطرررو  السياسرررة الخارجيرررة: كطبيعرررة نظرررام الدولرررة، والوضررر  الرررداخلي عمومرررا، وموقعهرررا الجفرافررري والقررروة 

الطبيعيررة وعرردد السرركان والتكرروين الثقررافي والترراريخي والحمرراري، عررالوة علررى العوامرر  العسرركرية والمرروارد 
 .1واسجهزة اسمنية والدفاعية

ويعرفهررا كريسررتوفر هيرر   أنهررا  مجموعررة العالقررات الخارجيررة الرسررمية الترري يقرروم بهررا كيرران مسررتق  )يتمثرر  
 .2عموما في الدولة( في إ ار العالقات الدولية 

الخارجية سي دولة في مجموع ما تتخذ  من قرارات، وما تشرعم من قوانين وما تتبنا  من  وتبرز السياسة
سياسات ومواقف تجا  مختلف الدوم، وكثيرا ما تستند هذ  السياسات الخارجية إلى ما هو متعرارف عليرم 

واسمميرة، لكرن  أعراف ديبلوماسية ناتجة عن اتفاقيات التعاون وما تتفق عليم المنظمات والهي رات الدوليرة
 دائما م  الحفاظ على مصالح الدولة وحقوقها.

تسررتخدم هررذ  العبررارة للداللررة علررى الرردوم الخليجيررة السررتة، وهرري السررعودية، البحرررين، منطقااة الخلاايج: -1
 ارمارات العربية المتحدة، عمان، قطر، العراق.

 ثالثا: أهم المرتكزات التقليدية للسياسة الخارجية األمريكية:
المعرررررروف أن أي مؤسسرررررة أو دولرررررة فررررري العرررررالم، لهرررررا مجموعرررررة مرررررن القواعرررررد العرفيرررررة والمواقرررررف مرررررن 

والسياسات الثابتة التي تميزها عن غيرها، وتعد الواليات المتحدة اسمريكية من الدوم التي تتبنرى خيرارات 
مررر  البلررردان  وسياسرررات تعكرررس المبرررادئ والقررريم اسمريكيرررة. والسررريما فررري سياسرررتها الخارجيرررة وفررري عالقاتهرررا

 اسخرت.
US foreignpolicy وهررررذا مررررا يطلررررق عليررررم تسررررمية تقاليررررد السياسررررة الخارجيررررة اسمريكيررررة )

traditions)3  :على غرار ، 

                                                           
 382-386، ، ،1185انظر عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة، الجزء الثاني، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  1

Critique catégorie d’analyse des relations internationales,  Franck Petiteville, De la politique étrangère comme 2

internationale, n°20 - juillet 2003, p59. 
Timothy J. Lynch , Robert S. Singh, After Bush THE CASE FOR CONTINUITY IN AMERICAN FOREIGN POLICY, 3

CAMBRIDGE : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2008,  P.17 
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)سرواء كانرت  راردة أو سراخنة( مرن أجر  السريطرة، وهرذا مرا يبررز  استمرارية الصراع وممارسة الحرب-1
الترررري أحررردثتها أمريكررررا مررر  مختلررررف البلرررردان  فررري العرررردد الكبيرررر مررررن الحرررروب والنزاعررررات والصرررراعات

 واسحالف والتكتالت الدولية.
: وذلرررة مرررن خرررالم عقرررد اتفاقيرررات التعررراون والررردفاع المشرررترك، مررر  التركياااز علاااى التكاااتالت واألحاااالف-1

 مختلف الكيانات والدوم، ويعد حلف الناتو من أشهرها وأكثرها أهمية على مستوت العالم.  
: وذلررة  االعتمرراد علرى مختلررف الوسررائ  ادر الثااروة فااي أي مكااان ماان العااالمالبحااث الاادائم عاان مصاا-2

 السلمية وغير السلمية للحفاظ على الصدارة في ك  المجاالت.
 التي تتجلى في السعي للهيمنة والسيطرة على اوخرين، وفي الطموحات الدولية. السياسة األمبريالية-1
مررن خررالم اسرتعمار المزيررد مررن البلرردان أو االسررتيالء (: وذلررة expansionism) السياسااة التوسااعية-1

 على المزيد من اسسواق والفر، االستثمارية.
  توجررررررم السياسررررررة الخارجيررررررة اسمريكيررررررة  اسمبرياليررررررة التوسررررررعية  InderjeetParmarويصررررررف الكاتررررررب  

(imperial expansion.)1 .التي تسعى دائما للتوس  والسيطرة والهيمنة 
، التي تتجسد في أولوية المصالح علرى القريم والمبرادئ، ومرن المبرادئ واقعية السياسيةالبراغماتية وال-1

 الثابتة في السياسة اسمريكية  ليس هناك صداقات أو عداوات دائمة وإنما مصالح دائمة .
وال شررة أن هررذ  المبررادئ الترري ترتكررز عليهررا السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة تلقرري  مرراللها علررى كرر  

نتخابية وعلى ك  القرارات التي يتخذها أي رئريس منتخرب للواليرات المتحردة اسمريكيرة مهمرا البرامم اال
 لفياتم السياسية واريديولوجية. كانت خ

 رابعا: لمحة تاريخية عن العالقات بين أمريكا والدول الخليجية:  -
نصف الثراني مرن غني عن التعريف أن السياسة الخارجية اسمريكية كانت تولي أهمية كبيرة منذ ال

القرررررن العشرررررين لمنطقررررة الخلرررريم وبحررررر إيجررررة، نظرررررا لمررررا تحتويررررم مررررن ثررررروات عديرررردة، ولخصائصررررها 
االستراتيجية )الموق ...(، وقد تجلت هذ  اسهمية في مختلف السياسات التري تبناهرا مختلرف الرؤسراء 

 الذين تعاقبوا على حكم أمريكا. 
و  االتحررراد السررروفيتي، إذ ال يمكرررن سمريكرررا أن وازداد هرررذا االهتمرررام والحرررر، خصوصرررا  عرررد سرررق

.ممرررا يررردفعها دائمرررا إلرررى تبنررري 2تسرررمح سي  ررررف آخرررر أن ينازعهرررا فررري المنطقرررة )روسررريا، أوربرررا...(
سياسات تسمح لهرا  مواصرلة هيمنتهرا وسريطرتها علرى مقردرات المنطقرة واالسرتحواذ علرى فرصرها، مرن 

دولة أخرت، ومن المعروف أن عالقرات دوم الخلريم خالم المحاوالت المستمرة رلفاء أي منافسة من 
                                                           

Kenneth :  »,in CONSERVATIVEDOMINATED US FOREIGN POLICY ESTABLISHMENT?-A NEO InderjeetParmar , «1

Christie, UNITED STATES FOREIGN POLICY AND NATIONAL IDENTITY IN THE 21ST CENTURY, London : 
Routledge, 2008, p49 

:  eign Policy in the Balkans and the Greater Middle East, London: US For Vassilis K. Fouskas, Zones of Conflict2

PlutoPress, 2003, pp.01-05 
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م  الواليات المتحدة اسمريكية كان يميزها تعاون في أرب  مجاالت أساسية، وهري صرفقات بير  اسسرلحة، 
مجررام الطاقررة )الررنفط والفرراز(، القواعررد العسرركرية، ومجررام االسررتثمارات، وعلررى الرررغم مررن وجررود مجرراالت 

الت كانت تطفى علرى السرطح دائمرا،  حكرم أهميتهرا وحجمهرا، وفيمرا يلري تعاون أخرت، إال أن هذ  المجا
 سيتم تلخيص هذ  المجاالت:

 :صفقات األسلحة بين الواليات المتحدة األمريكية ودول الخليج-1
كما قلنا سرا قا، ميرزت صرفقات بير  اسسرلحة منرذ النصرف الثراني مرن القررن العشررين  بيعرة العالقرات 

ودوم الخليم.وغالبا ما أثارت هذ  الصرفقات الررأي العرام والصرحافة الدوليرة  سربب  االقتصادية بين أمريكا
 حجم اسموام التي تنفق من أج  التسليح.

، كما بلفرت عقرود  1مليون دوالر 5226م قدرت عقود التسليح بين أمريكا والسعودية 1125ففي سنة 
 .2بليون دوالر 111بي  السالح للسعودية في عهد أوباما 

 11.2م نسررربة ارنفررراق العسررركري تقررردر ب2111قاعررردة بيانرررات ارنفررراق العسررركري كانرررت فررري  وحسرررب
. وهري نسرب تردم علرى حجرم الفرر، 3فري الكويرت 3.3 الم رة فري ارمرارات و 2.3 الم ة فري السرعودية، 

الترري تسررتحوذ عليهررا الرردوم الترري تتحصرر  علررى صررفقات التسررليح للمنطقررة، خاصررة مرر  إثررارة  عبرر  إيررران 
 ت الروسية في منطقة الشرق اسوسط.والتدخال

أعلررررن قائررررد القيررررادة المركزيررررة اسمريكيررررة أن دوم خليجيررررة )ارمررررارات، الكويررررت، قطررررر،  2111وفرررري  
 .4البحرين( ستحص  على أحدث نظم أمريكية ممادة للصواري 

ر مليرا 3.3مليرار دوالر والسرعودية  قيمرة  8اشترت ارمارات معدات عسركرية أمريكيرة ب 2111وفي 
مرن مصرنعي اسسرلحة اسمرريكيين  51 عرد دعروة ارمرارات  2111من التجهيرزات اسمريكيرة، وفري أواخرر 
مليرار دوالر علرى اسسرلحة فري السرنوات اسخيررة، وفري ديسرمبر  21إلى البالد، أفيد أنها أنفقت ما يقرارب 

يررة السررعودية، وفرري مليررار دوالر لبيرر   ررائرات للقرروات الجو  31م أعلنررت أمريكررا عررن إتمررام صررفقة 2111
 . 5مليار دوالر 51قدرت صفقة م  البحرين لبي  أسلحة ب  2112

 .6بليون دوالر 111وتشير  عض المصادر أن أوباما قد  اع للسعودية في عهد  أسلحة  قيمة 
والزالت إلى حرد اليروم تعقرد صرفقات  رأموام  اهظرة لتسرليح دوم الخلريم مرن  ررف أمريكرا،  أحردث مرا 

 مصان  اسمريكية من تكنولوجيا السالح والدفاع. توصلت إليم ال

                                                           
1Alan P.Dobson , Steve Marsh, US Foreign Policy since 1945, London : Routledge, 2001,  P99 
2 The Brookings Institution, « The Middle East 2017 », Washington : a Brookings center for middle eastpolicy-united 
states central command conference,  March 14–15, 2017, p.12 

 138م،  ، 2113كريستوفر م. ديفيدسون، ما  عد الشيوخ، االنهيار المقب  للمالة الخليجية، بيروت، مركز أوام للدراسات والتوثيق،   3
 213المرج  نفسم، ، 4
 212 -216سم، ، ،المرج  نف5

6 The Brookings Institution, op.cit.,p p.12-13 
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ولذلة فلن سعي أمريكا للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها يهدف كذلة لحماية التنقالت البحريرة 
 ، ولممان مصادر الطاقة.1اسمريكية من البحر المتوسط والمحيط الهندي

 مجال الطاقة )النفط والغاز(:-1
سمريكية كانت تتفير من فتررة لفتررة حسرب الحكرام والمسرؤولين فري كر  رغم أن العالقات الخليجية ا

هذ  البلدان، فكانت تتراوح بين العداء والصداقة الحميمية، إال أن غالبيرة الفتررات كانرت عالقرات تمير  
إلى الحميمية أكثر وازدهرت العالقات االقتصادية فري مختلرف المجراالت )صرفقات اسرتفالم البترروم، 

 ...(.بي  اسسلحة
وقررد تميررزت العالقررات بررين الطرررفين فرري مجررام الطاقررة منررذ القررديم، فقررد قررام الملررة عبررد العزيررز  مررنح 

م لشرررررركة أمريكيرررررة هررررري  سرررررتاندارد أويلكومبررررراني أوف 1133أوم امتيررررراز للتنقيرررررب عرررررن الرررررنفط سرررررنة 
ركتان تحررت كاليفورنيرا ، ثررم فري العررام الترالي مررنح مثلررم لشرركة  تكسررال أويلكومبراني  وقررد انردمجت الشرر

م، وهرو مرا لعرب دورا كبيررا 1138اسم  أرامكو  وسرعان ما عثرت على النفط وبدأت في تسرويقم سرنة 
 . 2في جع  السعودية كالعب مهم في سياسة المنطقة وتعتلي مكانة في نظر اسمريكيين

لرردوم فمررا تمتلكررم السررعودية مررن مكانررة فرري المنطقررة، وقرردرتها التأثيريررة فرري دوم الجرروار وحتررى فرري ا
العربيررة، وامتالكهررا لرصرريد معتبررر مررن الررنفط والثررروات الطبيعيررة، جعرر  اسمررريكيين يقتنعررون  مرررورة 
امررتالك عالقررة خاصررة مرر  هررذا البلررد، سررواء عالقررة صررداقة متكاف ررة أو عالقررات احتررواء وتبعيررة وإمررالء 

 للقرارات والسياسات.
الحرب العربية ارسررائيلية، فقرد رفر  م جراء 1123وقد ازدادت هذ  القناعة  عد حظر البتروم سنة 

الحظر  مكانة السعودية كالعب في عالم السياسة ودف  واشنطن ردراك اسهمية االستراتيجية للمملكة 
 .3العربية السعودية على االقتصاد اسمريكي 

كمرررا أن أمريكرررا عرفرررت أن السرررعودية هررري الالعرررب اسساسررري فررري صرررناعة القررررار الخليجررري وحترررى 
هذا ما برز منذ تلة الفترة في  بيعة العالقات اسمريكية السعودية، التي تميزت  عقد الكثيرر العربي، و 

 من االتفاقيات السياسية واسمنية واالقتصادية.
وقد انعكست هذ  العالقرة الجيردة علرى عالقرة أمريكرا  الردوم الخليجيرة اسخررت، التري تميرزت كرذلة 

مارات وقطر والبحرين، وخاصة العراق  عرد سرقو  صردام بتعاون وثيق في مجام النفط م  ك  من ار
 حسين. 

 
                                                           

: MIDDLE EAST POLICY IN THE BUSH ADMINISTRATION’S SECOND  FLYNT LEVERETT et al., THE ROAD AHEAD 1

TERM,  Massachusetts : Brookings Institution Press, 2005,,  p21 
 186ون، مرج  سبق ذكر ، ، انظر:  عبد الوهاب الكيالي وآخر  2
العامة للكتاب، جون بركنز، االغتيام االقتصادي لألمم، اعترافات قرصان اقتصاد، ترجمة ومراجعة مصطفى الطناني وعا ف معتمد، القاهرة، الهي ة المصرية  3
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 :القواعد العسكرية األمريكية في الخليج-3
مررن المعررروف أن  عررض دوم مجلررس التعرراون الخليجرري تررأوي قواعررد عسرركرية أمريكيررة وبعمررها اوخررر 

رية التا عرة للواليرات .ومن بين الدوم الخليجية التي تأوي العديد من القواعد العسك1يقدم تسهيالت عسكرية
المتحدة اسمريكية، نذكر قاعردة العديرد الجويرة فري قطرر، قاعردة اسميرر سرلطان الجويرة  السرعودية، قاعردة 
فرررري البحرررررين تمررررم القيررررادة المركزيررررة للقرررروات البحريررررة اسمريكيررررة الداعمررررة، وأربرررر  قواعررررد أمريكيررررة للمشرررراة 

فررري الكويرررت، كمرررا تسرررتخدم القررروات البحريرررة وقاعررردتين جرررويتين )معسررركر علررري سرررالم ومعسررركر الجرررابر( 
 .2اسمريكية موان  ارمارات العربية  شك  كبير )ميناء جب  علي( للتزود  الوقود والخدمات

والشررة أن هررذ  القواعررد العسرركرية تلعررب دورا كبيرررا فرري حمايررة المصررالح اسمريكيررة فرري المنطقررة، وفرري 
والنزاعرات التري  مريكري وتنقالترم، خاصرة فري الحرروبآسيا، كما أن تشرك  قاعردة خلفيرة تسره  الوجرود اس

 تخوضها أمريكا. 
: تعرررد اسمررروام المسرررتثمرة فررري أمريكرررا مرررن  ررررف الررردوم اساااتثمارات الااادول الخليجياااة فاااي أمريكاااا-1

الخليجيررة مررن أكثررر مررا يميررز عالقررات التعرراون بررين أمريكررا ودوم الخلرريم، وهررذا يشررم  سررواء االسررتثمارات 
سرررياحة...( أو عبرررر شرررراء السرررندات أو اسسرررهم فررري الشرررركات اسمريكيرررة أو المتعرررددة المباشررررة )العقرررار، ال

الجنسيات التي يسيطر عليها اسمريكيون، أو حتى ما يم  مرن أمروام علرى أسرال مسراعدات )إنسرانية، 
 صحية...( أو ما يودع في البنوك اسمريكية من مبالا ضخمة.

 811المتحردة مبنرى كرايسرلر الشرهير فري نيويرورك  ملرا  على سربي  المثرام،  اشرترت ارمرارات العربيرة
م وعند زيارة لنيو أورليانز تعهد سفير قطرر فري و.م،أ بردف  2116. وفي سنة 3م2118مليون دوالر سنة 

م تلقى المركز الو ني الطبري لأل فرام 2111مليون دوالر لمساعدة ضحايا إعصار كاتارينا، وفي  111
 .4ليون دوالرم 151في واشنطن تبرعا  قيمة 

وتعرررد الصرررناديق السررريادية الخليجيرررة المحتويرررة علرررى مالييرررر الررردوالرات، جرررزءا مرررن اسرررتراتيجيات القررروة 
.فهري تردف  الردوم الفربيرة عمومرا وأمريكرا خصوصرا 5الناعمة الخليجية لتوفير الحماية والمرمانات الفربيرة

 د من اسموام.لخلق صفقات جديدة في مختلف المجاالت االستثمارية، لتحصي  المزي
 

 

                                                           
1 LORI PLOTKIN BOGHARDT, SIMON HENDERSON, « REBUILDING ALLIANCES AND COUNTERING THREATS IN 
THE GULF »,  policy notes for the Trump administration,  THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY, 
NO. 35, FEBRUARY 2017, p.08 

 281-288كريستوفر م. ديفيدسون ، مرج  سبق ذكر ، ،  ،  2
 162المرج  نفسم، ، 3
 121-121المرج  نفسم، ،  4
 163م، ، المرج  نفس5
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 خامسا: السياسة الخارجية لدونالد ترامب تجاه دول الخليج:
أحدث انتخاب  دونالد ترامب  جوا من الفمو  على مستوت العرالم، برين حلفراء أمريكرا وأصردقائها 
وكررذلة منافسرريها، وذلررة  خصررو، توجهررات سياسررتها الخارجيررة المسررتقبلية، ففرري الوقررت الررذي رحبررت 

الردوم كروسريا وتركيرا والفيليبرين وغيرهرا وكرذلة  عرض اسحزاب)مرارين لوبران(، عبررت دوم العديد مرن 
أخرت عن قلقها حيرام تسربب هرذا االنتخراب ببردء فتررة عردم الوضروح فري السياسرة الدوليرة، علرى غررار 

، وحتررى الرردوم العربيررة عمومررا ودوم الخلرريم خصوصررا، انتابهررا تخرروف 1فرنسررا، ألمانيررا، وجنرروب كوريررا
بررة حرروم مسررتقب  العالقررات الخليجيررة اسمريكيررة، خاصررة وأنهررا كانررت مررن أكثررر اس ررراف أو الرردوم وري

 التي تحدث عنها  ترامب  في حملتم االنتخابية، واستفزها  قراراتم وتوعداتم لها.
وعليرررم فرررلن  تفيرررر السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة يطررررح مجموعرررة مرررن التحرررديات علرررى دوم مجلرررس 

، خاصة م  تصاعد الدور اريراني في المنطقة، إذ يشعر حلفاء أمريكا في الخلريم 2التعاون الخليجي 
، حيى أن االتفاق النووي م  إيران، وتدخالتها فري العديرد 3بتراج  االلتزامات اسمريكية اسمنية حيالهم

دوم  مررن الرردوم )العررراق، الرريمن، سرروريا، لبنرران(، عررالوة علررى المواقررف الفاممررة لدونالررد ترامررب، جعرر 
 الخليم تتخوف من مستقب  عالقاتها م  أمريكا.

ولذلة فلن الكثير من القرارات والمواقف التي عبر عنها  ترامب  سواء عبر تصريحاتم في الندوات 
والمررؤتمرات الصررحفية، أو فرري تفريداتررم عبررر مواقرر  التواصرر  االجتمرراعي، يمكررن أن نسررتنبط منهررا مررا 

  الرردوم الخليجيررة، ويمكررن أن نستشررف منهررا  ريقررة تعاملررم معهررا ترتكررز عليررم سياسررتم المسررتقبلية تجررا
 على ك  المستويات.

وفيمرررا يلررري سرررنحاوم أن نلخرررص أهرررم النقرررا  التررري يرتكرررز عليهرررا  ترامرررب  فررري سياسرررتم حيرررام دوم 
 الخليم:

وقررد برررزت تكثيااف الضااغط ماان أجاال الحصااول علااى مزيااد ماان التنااازالت )الماليااة، السياسااية...(:  .1
  في تصريحاتم العديدة التي توعد فيها الدوم الخليجية في حالة وصرولم للرئاسرة، ضفو ات  ترامب

ومطالبتررم إياهررا بتقررديم مقابرر  للحمايررة اسمريكيررة لهررا، وهررو مررا حصرر   الفعرر   عررد فرروز  وبعررد زيارتررم 
مليرار دوالر، وال شرة  311للسعودية، حيى صرح  أنم أممى عقودا وصفقات م  السرعودية  قيمرة 

أراد مرن خرالم تكثيرف المرفو ات السياسرية علرى دوم الخلريم، الحصروم علرى مزيرد مرن  أن ترامب
 التنازالت السياسية كذلة،  خصو، القمية الفلسطينية، وكذلة الملف السوري إلى غير ذلة.

                                                           
1  Hugo MEIJER , «  STRATEGIC IMPLICATIONS OF DONALD TRUMP’S ELECTION » Note de recherche n°34, Paris : 
IRSEM (institut de recherche stratégique de l’école militaire), 2017, p.02 

-http://nbn(2017), p.01, (ndraStra Global I»,  Donald Trump and Washington'sArab Gulf Allies Harris, Peter, «2

2017)-08-), (accessed 130-50997-ssoar-resolving.de/urn:nbn:de:0168 
3 Control Risks, « US ELECTION REGIONAL IMPLICATIONS »,  London : Cottons Centre, , 2016. P .09, 
(www.controlrisks.com) 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-50997-0
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-50997-0
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وال شة أن هذ  العقود والعالقات االقتصادية كانت قائمة منذ القرديم، ولكرن ترامرب أراد ابترزاز الردوم 
ة مررن أجرر  الرفرر  مررن نسرربة هررذ  التعررامالت وإحررداث نرروع مررن الرروالء الالمشرررو  مررن  رررف الخليجيرر

الرردوم الخليجيررة، ويررربط الكثيررر مررن المتررا عين والبرراحثين بررين هررذ  المررفو ات الترري قررام بهررا ترامررب 
واسزمرررة الخليجيرررة التررري حررردثت برررين قطرررر مرررن جهرررة ودوم أخررررت )السرررعودية، ارمرررارات، البحررررين، 

 مصر(.
: رغررم أن دوم الخلرريم يااز علااى الاادول الخليجيااة الكباارى الصااانعة للقاارار )الخليجااي والعربااي(الترك .2

مختلفة في الحجم واسهمية وفي سياستها الخارجية نوعا ما، إال أن هناك سياسة عامة تقريبا موحدة 
ان تجررا  القمررايا الكبرررت والمصرريرية الترري تعنررى  منطقررة الخلرريم، وهرري السياسررة الترري تبرررز فرري الكيرر

الررذي يجمعهررا وهررو مجلررس التعرراون الخليجرري )علررى سرربي  المثررام الترردخ  فرري الرريمن، الموقررف تجررا  
قطر، تدخ  العراق في الكويرت...ال (. ولرذلة فرلن الردوم اسساسرية والمهمرة فري منطقرة الخلريم مرن 

ويرت، حيى صناعة القرار ومن حيى قوة الترأثير فري المواقرف العربيرة هري السرعودية، ارمرارات، والك
فهررري التررري تحررردد السياسرررة العامرررة والخطرررو  العريمرررة التررري تتبعهرررا الررردوم اسخرت)البحررررين، قطرررر، 
عمرران، العراق(.وهرري تررؤثر حتررى فرري القرررارات العربيررة خاصررة فرري جامعررة الرردوم العربيررة، لهررذا فررلن 

هري  ترامب على غرار الرؤساء السا قين، يتعام   شرك  أساسري مر  هرذ  الردوم الكبررت، والتري ترؤثر
بررردورها فررري غيرهرررا مرررن الررردوم الخليجيرررة أو العربية.وقرررد بررررز هرررذا فررري زيارترررم اسولرررى التررري قرررام بهرررا 

 للسعودية، وفي تعامالتم المتكررة م  ارمارات )تصريحات، اتصاالت هاتفية...ال (.
مرن يبرر التواجد اسمريكي في الخليم  أنم مواصلة التواجد العسكري األمريكي في الخليج وتعزيزه:  .3

أج  حماية حلفاء أمريكا وحماية المصالح الحيوية اسمريكية فري المنطقرة ومرا جاورهرا، فهرذ  القواعرد 
العسكرية تشك   الدرجة اسولى قواعد خلفية قريبة ومناسربة للتردخالت العسركرية اسمريكيرة المختلفرة، 

لنشرر الديمقرا يرة مثر  والتي يصفها اسمريكيون تارة  أنها حرب على اررهاب وترارة أخررت تردخالت 
 ما حص  في العراق.

وال شة أن ما تمتلكم دوم الخليم من مصادر  اقوية ونفطية غنية، يفرر  علرى ترامرب أن يحرافظ 
على التواجد اسمريكي في المنطقة لحماية مصالحها في مجام إمدادات النفط، خاصة إذا علمنرا أن 

يسرتورد، وهرو مرا يجعلهرا رهينرة أيرة تفيررات أو   الم ة من االستهالك اسمريكري للرنفط 61 عض  أن 
أزمررات تررؤدي إلررى عرقلررة إمرردادات الررنفط مررن الخلرريم، وهررو مررا يحررتم اسررتمرارية التواجررد العسرركري فرري 

 .1المنطقة 
 

                                                           
Stephen G. Brooks, William C. Wohlforth, World Out of Balance INTERNATIONAL RELATIONS AND THE  1

CHALLENGE OF AMERICAN PRIMACY, new jersey : Princeton Universitypress, 2008, p.212 
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نظرررا إلررى أن  ترامررب  رجرر  أعمررام ومسررتثمر، فلنررم زيااادة الصاافقات والعقااود مااع الاادول الخليجيااة:  .1
اتية ماديرة،  معنرى أنرم ينظرر إلرى العالقرات الدوليرة  منطرق الرربح يتعام   شك  واضح  طريقة براغم

والمصررلحة الماديررة المتوقعررة، وهررذا مررا يبرررز فرري تصررريحاتم العديرردة، وحتررى فرري قراراتررم، ودهررر ذلررة 
بوضوح في زيارترم الخليجيرة اسولرى التري قرام بهرا، حيرى حصر  علرى العديرد مرن االمتيرازات لصرالح 

 مرة في المنطقة.الشركات اسمريكية المستث
ومن أكثر المجاالت التي يرغب  ترامب  فري تعزيزهرا مجرام بير  اسسرلحة، وهرو مرا حصر  كمرا 

م  ررأن 2112فقررد  أفرادت وزارة الردفاع اسمريكيرة فري جرانفي قلنرا  فمر  العقرود المرخمة التري وقعرت.
.كمرررا 1ون دوالربليررر 111السرررعودية أكبرررر زبرررون للمبيعرررات العسررركرية الخارجيرررة اسمريكيرررة  مرررا يقرررارب 

 تطمح دوم الخلريم أن تقرر إدارة ترامرب مزيرد مرن مبيعرات السرالح، وهرو مرا يريرد  ترامرب مرن خرالم 
( للسررعودية و ررائرات precision-guided missilesرغبتررم فرري بيرر  الصررواري  الموجهررة بدقررة )

 .2للبحرين، عالوة على تعزيز التعاون في مجام الطاقة  16ف
الخلاايج فااي "حاارب أمريكاا ضااد اإلرهاااب" والحصااول علااى تموياال إضااافي  مواصالة االسااتعانة باادول .1

مرررن المالحررررظ أن السياسررررة الخارجيرررة وحتررررى الداخليررررة للحااااروب والتاااادخالت العسااااكرية األمريكيااااة: 
اسمريكية أصبحت تولي عناية فائقة لما تسميم  الحرب على اررهاب، ويظهر ذلة سواء من خالم 

ومررن ، ة القرروانين الترري شرررعت، أو الترردخالت العسرركرية اسمريكيررةنسرربة ارنفرراق العسرركري، أو  بيعرر
الواضح أن أمريكا قد تراجعت نوعا ما في السنوات اسخيررة عرن تردخالتها العسركرية المباشررة، حيرى 
أنها أصبحت تركز على دوم أخرت لتقوم  حروب عوضا عنهرا، وهرو مرا يسرمى  رالحروب  الوكالرة، 

يط السررعودية للترردخ  عسرركريا فرري سرروريا، ونفررس اسمررر حصرر  مرر  وقررد برررز ذلررة فرري محاولتهررا تررور 
تركيا، ورغم أن هرذ  االسرتعانة كانرت موجرودة منرذ مرا قبر  ترامرب، مرن خرالم االعتمراد علرى القواعرد 
العسرررركرية اسمريكيررررة الموجررررودة فرررري الخلرررريم، أو مررررن خررررالم التمويرررر  المررررالي، إال أن ترامررررب يحرررراوم 

مرن الردعم المرادي الخليجري والتموير  للحررب اسمريكيرة علررى المرفط مرن أجر  الحصروم علرى مزيرد 
 اررهاب، ومن أج  خو  حروب نيا ة عن أمريكا.

ولررذلة فررلن المسرراعدة الخليجيررة سمريكررا كانررت قائمررة منررذ الماضرري، فقررد  تحملررت الرردوم الخليجيررة 
موثرروق  السررعودية كحليررف 2112، كمررا اعتبرررت  إدارة بررول سررنة 3م 1111أعبرراء حرررب الخلرريم سررنة 
 .1في حربها على اررهاب 

                                                           
Center for Strategic and International :  Washington»,  ntTrump's Trip to SaudiArabiaPreside Anthony H. Cordesman , « 1

Studies, 2017. 
Harris, Peter, op.cit. p.0 22. 

:INTELLIGENCE AND COLLECTIVE SECURITY,Australia , Lowy Institute for  Simon Chesterman, shared secrets 3

International Policy 2006, p68 
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وعليررم فرررلن كانررت الحرررروب اسمريكيرررة السررا قة تمررروم مررن  ررررف دوم المنطقرررة  شررك  مباشرررر أو غيرررر 
مباشررر، فررلن ترامررب يرررت أن هررذا التمويرر  غيررر كرراف  ررالنظر إلررى مررا تسررتفيد  الرردوم الخليجيررة مررن حمايررة 

 ليجية ال تقدم مقابال كافيا للحماية اسمريكية.أمنية، فقد صرح ترامب في حملتم االنتخابية أن الدوم الخ

فقد قام ترامب في حملتم االنتخابية:  سأقوم  لعادة التفاو  حوم  عض إنفاقاتنا العسكرية، فنحن نرداف  
عن اليا ان، ألمانيا، السعودية، كوريا الجنوبية وعن دوم أخرت، لكن دون أن تدف  لنا هذ  الدوم ما 

 .2خسر  من أموام  اهظة عليها دفعم مقاب  ما ن
ولهرذا فرلن أمريكرا تتوجرم للمرفط علررى هرذ  الردوم لخرو  هرذ  الحررروب نيا رة عنهرا، وهرو مرا يسررميم  

الرربعض  ررالحروب  الوكالررة. فمررا خاضررتم أمريكررا مررن حررروب فرري عهررد بررول أو أوبامررا، جعلهررا ترردف  ثمنررا 
 وب  الوكالة.  اهظا ماليا وبشريا، مما دفعها إلى تشجي  بلدان المنطقة لخو  حر 

خاصرررة مررر  تعرررالي أصررروات فررري أمريكرررا تررررت  رررأن القررروات اسمريكيرررة لعبرررت دورا كافيرررا خاصرررة فررري حررررب 
.كمرا شركلت هرذ  الحرروب والتردخالت 3الخليم، وقد جاء دور القوت الكبرت اسخرت لتلعب هذ  الدور

ين كبررار القررادة العسرركرية خالفررا داخليررا، خاصررة  عررد حرررب الفيتنررام، واسررتمر حتررى فرري الثمانينررات برر
، وحترررى المرررفو ات الشرررعبية، عرررائالت الجنرررود المتررروفين، وتحركرررات المجتمررر  المررردني 4اسمرررريكيين

واسزمات المالية، كلهرا عوامر  جعلرت هرذا الخرالف يتواصر  فري التسرعينيات وبدايرة اسلفيرة، والسريما 
ن الحلرروم للحفرراظ فرري الترردخ  اسمريكرري فرري العررراق وأففانسررتان، وهررو مررا جعرر  حررروب الوكالررة أحسرر

 على المصالح اسمريكية  أق  اسضرار والتكاليف. 
كما أن هناك توجها متناميا من الكتاب والباحثين، يرت أن القوات اسمريكية ينبفي أن تنتشر فقط فري 

، فالمنرا ق التري تمرمن  قراء واسرتمرارية 5(vital interestsالمنا ق التي تهدد فيها مصالحها الحيوية )
 ح اسمريكية المختلفة، ال داعي أن تتواجد فيها القوات اسمريكية ميدانيا.المصال

تحرراوم الكثيررر مررن الحفاااع علااى اسااتمرارية المصااالح األمريكيااة فااي منطقااة الخلاايج ومااا جاورهااا:  .1
الدراسررات والتقررارير الصررادرة عررن مراكررز الفكررر والمؤسسررات اسمنيررة اسمريكيررة أن تمرر  اسررتراتيجيات 

التفروق اسمريكري وتواجرم أي منافسرة مرن البلردان والقروت اسخررت )اليا ران، روسريا،  لكي تحافظ علرى

                                                                                                                                                                                   
IdoOren , Robert Kauffman, Culture and Alliances: U.S. Portrayals of SaudiArabia, Azerbaijan, and Kazakhstan Before 1

and AfterSeptember 11, 2001, in : Brenda Shaffer, The Limits of Culture Islam and Foreign Policy, Massachusetts :The 
MIT Press, 2006, p120 

2  Hugo MEIJER , op.cit., p.03 
3 Karin vonhippel, Democracy by Force :USMilitary Intervention in the Post-Cold WarWorld,Cambridge : 
Cambridge universitypress, 2004, pp.133-134 
4Ole R. Holsti,  Making American foreignpolicy ,newyork : Routledge, 2006,. Pp.232-233 
5 Laura Neack, The New Foreign Policy Power Seeking in a GlobalizedEra, Second Edition, Maryland : ROWMAN & 
LITTLEFIELD PUBLISHERS, 2008, p.146 
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الصرررين...(، ولعررر  هرررذا مرررا دفررر  ترامرررب إلرررى التعامررر   شرررك  اسرررتفزازي وتهديررردي لصررررف أي تحررروم 
مرتقرررب لألنظمرررة الخليجيرررة نحرررو هرررذ  القررروت والررردوم اسخررررت، سرررواء فررري االسرررتثمارات أو العقرررود أو 

 اسخرت.مجاالت التعاون 
وتشير أحد التقارير السا قة إلى ضرورة الحفاظ على المصالح اسمريكية في كر  اسوقرات فري عردة 

، فمرا تحتويرم المنطقرة 1منا ق  ما فيها الخليم، وهو ما يتطلب تعزيز التواجد العسكري اسمريكي فيهرا
، 2جيررررة اسمريكيررررةمررررن ثررررروات نفطيررررة يكفرررري أن يجعلهررررا رقمررررا مهمررررا فرررري اسررررتراتيجيات السياسررررة الخار 

فمصادرها الفنية  النفط والفاز تعرد ركيرزة مرن مرتكرزات االقتصراد اسمريكري، المررتبط  شرك  كبيرر  مرا 
 يتم استيراد .

فالدوم الخليجيرة التري تمتلرة أهرم احتيرا ي توظيف دول الخليج للحفاع على استقرار أسعار النفط:  .7
علة في منظمة الدوم المصدرة للنفط أوبة، يجعلها للنفط )العراق، السعودية...(، وبحكم أنها دوم فا

دوال مهمررة فرري سياسررة أمريكررا الخارجيررة  خصررو، الحفرراظ علررى أسررعار الررنفط وضرربطها  مررا يخرردم 
.فقد الحظنا في الكثير من اسحيان كيف أن الدوم الخليجية التري تقروم بزيرادة نسربة إنتاجهرا 3أهدافها

نفط، وهررو مررا حرردث فرري السررنوات القليلررة اسخيرررة، للررنفط تعمرر   شررك  واضررح علررى خفررض أسررعار الرر
حيى وصلت أسعار النفط إلى أدنى مسرتوياتها  فمر  زيرادة نسربة إنتراش الرنفط مرن  ررف عردة دوم 

 والسيما السعودية.
الحظنرا أثنراء الحملرة  االعتماد على التحريض والتخويف كوسيلة للحصول على مكاسب وتناازالت: .8

علرى تقنيرات عديردة تسرتخدم فيمرا يعررف  االتصرام السياسري، مرن أجر   االنتخابية لترامب أنرم اعتمرد
المسرررتخدم ضرررد  4الحصررروم علرررى مكاسرررب سياسرررية، ومرررن بينهرررا نرررذكر  أسرررلوب التحرررريض السياسررري 

 رف معين، كخصم سياسي أو مرشح منافس أو أ راف أخررت، مرن أجر  تخويرف بلردان أو ف رات، 
في حملترم المرتكرزة أساسرا علرى تقنيرة التخويرف ضرد  وقد اعتمد ترامب على هذا اسسلوب الذي يبدو

 المهاجرين، والمسلمين، واستفزاز البلدان العربية والخليجية.
إذ لررم يفهررم الكثيررر مررن النررال لمرراذا قررام ترامررب فرري يرروم مررن اسيررام أن الرردوم الخليجيررة )الكويررت( 

قررروات العسررركرية اسمريكيرررة ينبفررري أن تررردف  لنرررا أمرررواال مقابررر  حمايتنرررا لهرررم، لكرررن حينمرررا نررردرك حجرررم ال
الموجودة في الخليم عبر قواعدها العسكرية العديدة، م  العلم أن البعض منها  طلب خليجي، وحينما 

                                                           
1 THOMAS DONNELLY , DONALD KAGAN GARY SCHMITT, , REBUILDING AMERICA’S DEFENSES Strategy, Forces 
and Resources For a New Century, A Report of The Project for the New American Century, September 2000, pp09-14 
2 VALÉRIE MARCEL, John V. Mitchell, OIL TITANS: National OilCompanies in the Middle East, Baltimore : BROOKINGS 
INSTITUTION PRESS, 2006.  
3 KEVIN PHILLIPS, AMERICAN THEOCRACY The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 
21st Century, new york : penguin group, 2006, p.41 
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نرردرك كررذلة حجررم الصررفقات الترري عقرردها فرري زيارتررم للسررعودية  عررد فرروز   الرئاسررة، نفهررم معنررى تصررريحم 
تأكيد دعم العالقرة مر  إسررائي  وتروفير الحمايرة ذلة. ومن بين القرارات المستفزة كذلة للمسلمين والعرب، 

الحمايرررة الدائمرررة لهرررا والعمررر  علرررى نقررر  عاصرررمتها إلرررى القررردل.  ارضرررافة إلرررى تعهرررد   الحرررد مرررن الهجررررة 
اسجنبية، خاصة من البلدان ارسالمية والعربية. وهذا اسسلوب االستفزازي لم يكن فقط م  الدوم العربية 

سياسة وقوانين الهجرة، كما أنم سيقوم ببناء جدار عازم م  العربية وحتى المكسية، إذ أعلن أنم سيراج  
 م  المكسية.

ورغررم أن ترامررب يعتمررد علررى أسررلوب االنتقرراد الررالذع واالسررتفزاز مرر  عرردة أ ررراف أخرررت، علررى غرررار 
انتقرراد  لحلررف النرراتو، وانتقرراد  وداء جهرراز المخررابرات اسمريكرري، عررالوة علررى وعررود    لعررادة النظررر فرري 

، إال أن الف رررة التررري تعرضرررت أكثرررر النتقاداترررم وتوعداترررم، هرررم المسرررلمين والعررررب 1ارة الحررررة اتفاقيرررات التجررر
عموما، والدوم الخليجية على وجم الخصو،، حيى  البها في عديد التصريحات بتقرديم مقابر  سمريكرا 

 التي تنفق أموام  اهظة لحمايتهم.
 :لخارجيةسادسا: خصائص شخصية "ترامب" وانعكاسات ذلك على سياسته ا

أن الخصائص الشخصية سي سياسي )نفسيتم، تكوينم، خبرتم أو وديفتم السا قة...( تنعكس  ةال ش
على  ريقة عملم وسياساتم المتخذة وقناعاتم وتصوراتم تجا  مختلف القمايا، ورغم أن الواليات المتحدة 

سياسررراتم المختلفرررة، إال أن اسمريكيرررة تحكمهرررا وتسررريرها مؤسسرررات، تحررردد ار رررار العرررام لتوجهرررات البلرررد و 
الررررئيس لرررم هرررامش معتبرررر مرررن الترررأثير ومرررن القررردرة علرررى فرررر  ولرررو  عرررض قراراترررم وسياسررراتم وقناعاترررم 

 الشخصية، ويبدو ذلة بوضوح في مختلف العهدات الرئاسية التي مر عليها رؤساء مختلفون.
لكثيرررر مرررن الكتررراب ومرررن الواضرررح أن شخصرررية  ترامرررب  قرررد أثرررارت الكثيرررر مرررن الجررردم، وأسرررالت حبرررر ا

والمتررا عين للشررأن اسمريكرري، محرراولين فهررم هررذ  الشخصررية، وتوقرر  واستشررراف مررا يمكررن أن يكررون لحكمررم 
 وسياستم من وق  على مختلف المستويات وفي مختلف المنا ق من العالم.

 وإذا كرران  عررض المنتقرردين والكترراب يعتبرررون شخصررية  ترامررب  الجدليررة تشررك  االسررتثناء بررين الرؤسرراء
اسمريكيين وتختلف كلية عما يعرف  م الموا نون اسمريكيون، إال أن آخرون يرون أنم يمث  فعال حقيقة 
الشخصررية اسمريكيررة، أو  الرجرر  الكوبرروي  الررذي يتسررم  العدوانيررة تجررا  اوخررر والعنجهيررة والتكبررر واحتقررار 

والمتميرزة  الفطرسرة والتجبرر، فهري اوخرين، كما يرت هؤالء أنم يجسد  بيعة الدولة اسمريكية في عمقهرا 
الدولة التي خاضت عددا كبيرا من الحروب والتردخالت العسركرية، وأثرارت العديرد مرن االنقال رات )أمريكرا 
الالتينيررررة، شرررررق أوربررررا...( وقامررررت  العديررررد مررررن محرررراوالت االغتيررررام لزعمرررراء ورؤسرررراء الرررردوم الترررري تهرررردد 

 طبعهرا علرى غيرهرا مرن الردوم،  2(aggressor nation) مصرالحها، ولهرذا يعتبرهرا الكثيرر دولرة معتديرة

                                                           
1 Hugo MEIJER , op.cit., p.03 

: World Scientific, 2007,   p103 ets of American foreignpolicy, SingaporeTullock, Gordon, Open secr2 
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سواء  شك  مباشر  الحروب والنزاعات العسكرية أو  شك  غير مباشر  المفو ات والطررق الملتويرة 
 واالنقال ات.

ولهررذا فررلن هررؤالء ال يسررتفربون مررن  بيعررة شخصررية  ترامررب  والمشرراري  الترري أ لقهررا والنوايررا الترري 
ين المسرلمين، بنراء سرور علرى الحردود المكسريكية، نقر  عاصرمة إسررائي  إلرى عبر عنها ) رد المهاجر 

 القدل...(. 
ولررررذلة فررررلن خصررررائص شخصررررية ترامررررب التررررري تبرررردو بوضرررروح فرررري أفكررررار  السياسررررية وتصررررررفاتم  

 وتصريحاتم السا قة، ستنعكس بال شة في سياستم الخارجية.
الررذين يررت  ررأنهم سربب الكثيررر مررن  فكمرا أنررم عررف مررن الماضرري أنرم يعررادي المهراجرين واسجانررب،

المشاك  التي يعاني منها اسمريكيون، كالبطالة والجرائم...ال ، فلن هرذا العرداء قرد انعكرس  جرالء فري 
سياستم الداخلية والخارجية، فقد وعد ببناء جدار عازم    المكسية لمنر  المهراجرين مرن التسرل . كمرا 

شرة دوم إسالمية، وغير ذلة من القررارات والوعرود التري أنم أصدرا قرارات  من  دخوم موا نين من ع
 أ لقها  خصو، المهاجرين واسجانب. 

وال شررة أن مررا  رحررم ترامررب فرري حملتررم االنتخابيررة مررن أفكررار مسررتفزة ومعاديررة للمسررلمين، اعتبررر 
 ، التررري يصرررفها العديرررد مرررن المترررا عين  الحرررادة والعنيفرررة تجرررا  الكثيرررر مرررن اس رررراف1كمؤشرررر لمقاربترررم

 كالمهاجرين والمكسيكيين والمسلمين.
 ارضافة إلى ذلة فرلن  ترامرب  الرذي كران تراجرا ورجر  أعمرام، قرد عكرس ذلرة بوضروح فري تفكيرر  
السياسررري وفررري  ريقرررة حكمرررم، إذ يتوقررر  الكثيرررر مرررن المترررا عين أن تكرررون عالقرررات وسياسرررات ترامرررب 

الصرررفقة أو المشرررروع مررر  البلرررد  الخارجيرررة مبنيرررة علرررى  عالقرررات قصررريرة المررردت  مرتبطرررة  مررردت نجررراح
،  معنررى أنررم يفكررر  منطررق الررربح السررري  علررى المرردت القريررب، وزيررادة اسربرراح فرري أقرر  فترررة 2المعنرري

 ممكنة، ولع  هذا ما يمكن تفسير  بنتائم الزيارة التي قام بها للسعودية.
لررى الكثيررر مررن وحتررى الفريررق الررذي عينررم للعمرر  معررم فرري عهدتررم الرئاسررية، قررد تررم اختيررار  بنرراء ع

 المعايير المرتبطة بنفسيتم وشخصيتم. 
فال شة أن تعيين  ترامب  لمسؤولين في مختلف المناصب والمواق  المهمة في الدولة لم يتم عبثا، 
فاسكيررد أن التعيرررين كرران محسررروبا ومدروسرررا، وإن كانررت متفيررررات الخبررررة والمكانررة السياسرررية واالنتمررراء 

يرهرا، متفيررات مهمرة فري عمليرة االختيرار هرذ ، إال أن المتفيرر اسساسري السياسي والكفاءة المهنيرة وغ
الررذي ال يقرر  أهميررة فرري اختيررار اسشررخا،، هررو مرردت توافررق هررذا الشررخص مرر  الرررئيس فرري قناعاتررم 
وسياسراتم وأيديولوجيتررم، ولررذلة فرلن اختيررار ترامررب  لتيلرسرون  وفريقررم فرري وزارة الخارجيرة كرران  طبيعررة 

                                                           
1 Robert Springborg, « The New US President: Implications for the Middle East and NorthAfrica », future notes , No. 2, 
October 2016, p.06 
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 شخصرية هرذا الشرخص وأفكرار  وقناعاترم، ويبردو هرذا بوضروح فري تصرريحاتم وأفكرار   الحام مرتبط أساسا
 التي عبر عنها.

فعلرى سربي  المثرام وزيرر خارجيترم  تيلرسرون  قرد كرران مرديرا لشرركة  إكسرون موبير  ، وهرذا مرا يؤكررد أن 
علررى غرررار مررا  ترامررب سرريعتمد فرري سياسررتم الخارجيررة وعالقاتررم الدوليررة علررى مقاربررة تجاريررة ماديررة ربحيررة،

 يقوم  م رجام اسعمام والتجار.
ولذلة فلن القرارات التي سيتخذها  ترامب  والسياسات التي سينتهجها على مستوت العالقات الخارجيرة 
م  دوم الخليم أو حتى الدوم اسخرت، ال بد وأن ترنعكس عليهرا سرمات هرذا الشرخص وفريقرم، وال برد أن 

 هم وأيديولوجياتهم.تؤثر فيها  ريقة تفكيرهم وقناعات
ورغم أن الرئيس في الواليات المتحدة اسمريكية يواجم عدة رهانات في عملية تسيير  لمختلرف الملفرات 
والسرريما ملررف السياسررة الخارجيررة، إال أن  ريقررة تفكيررر الرررئيس وقناعاتررم وأفكررار  سررتنعكس ال محالررة علررى 

 كيفية تسيير  وحكمم. 
 ف "ترامب" حول الدول الخليجية:سابعا: التصريحات المعلنة من طر 

رغررم أن التصررريحات والوعررود الترري تررتم فرري الحمررالت االنتخابيررة سي مرشررح، ال يمكررن أن تطبررق فرري 
الميررردان كلهرررا  سررربب المتفيررررات والرهانرررات والتحرررديات العديررردة التررري تجعررر  الحكرررم يختلرررف عرررن الحمرررالت 

مح لنا  معرفة التوجهات العامة لسياسة أي رئيس االنتخابية، إال أن هذ  التصريحات واسفكار المعلنة تس
 تجا  ف ة من الف ات أو  رف من اس راف أو دولة من الدوم.

ولذلة فلن ما صرحم  ترامب   خصو، الدوم الخليجية من تصريحات مثيرة ومسرتفزة وغريبرة، جعر  
أو ال، فرررلن هرررذ   العديرررد مرررن المترررا عين يسرررتبعد تطبيقهرررا فررري الميررردان، وبفرررض النظرررر عرررن مررردت تطبيقهرررا

التصررريحات تمكننررا مررن التعرررف علررى مررا سررترتكز عليررم السياسررة الخارجيررة لترامررب فرري تعاملررم مرر  دوم 
الخليم، سن ما يعلنم من أفكار وآراء ومواقف، ستنعكس بال شة  شك  أو  تخر على السياسرة الخارجيرة 

 أو الداخلية اسمريكية.
ريحات الترري أدلررى بهررا  ترامررب  حرروم الرردوم الخليجيررة، وعلررى العمرروم سرريتم فيمررا يلرري عررر  أهررم التصرر

سررواء مررن خررالم التصررريح المباشررر فرري تجمعررات شررعبية أو نرردوات صررحفية أو مررن خررالم تلميحررات غيررر 
 مباشرة، أو من خالم تفريداتم عبر التويتر. 

عررن علررى سرربي  المثررام  الررب  ترامررب  السررعودية برردف  مبررالا ماليررة مقابرر  مررا وصررفم  خرردمات الرردفاع 
وذهب ترامب إلى أ عد من ذلة ليّصرح  أنم في حام وص  إلى البيت اسبيض، قد ياوقف شرراء المملكة، 

النفط من المملكة العربية السعودية وحلفاء عرب آخررين، مرا لرم تلترزم  المشراركة  قروات بريرة فري المعركرة 
التري تهردد اسرتقرار الردوم واشرنطن لمكافحتهرا الجماعرة المسرلحة،  "تعرّو   شرك  كبيرر" أو  "داعرش" ضد
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لرو كانرت السرعودية دون  " :العربية، وقام ترامب في تصريحات سا قة نشرتها صرحيفة نيويرورك ترايمز
 .1 عباءة الحماية اسميركية، ال أعتقد أنها كانت ستكون موجودة

وصرررف السرررعودية  رررالبقرة الحلررروب، التررري تررردر ذهبرررا وقرررد كررران  ترامرررب  فررري حملترررم االنتخابيرررة قرررد  
 حسررب الطلررب اسمريكرري، مطالبررًا النظررام السررعودي برردف  ثالثررة أربرراع ثروتررم كبرردم عررن الحمايررة الترري 

 . 2تقدمها القوات اسمريكية وم سعود داخليًا وخارجيا
وكرران  ترامررب  قررد قررام قبرر  فترررة فرري حررديى تلفزيرروني مرر  قنرراة إن برري سرري  سررواء أحببنررا ذلررة أم لررم 

وا السعودية، أنا ال أمان  بذلة ولكننا تكبدنا الكثير من المصاريف دون أن نحببم، لدينا أشخا، دعم
نحصرر  علررى شرريء  المقابرر ، علرريهم أن يرردفعوا لنررا ، ممرريفًا السررعودية سررتكون فرري ور ررة كبيرررة قريبررا 

ودعررا المليررادير دونالررد . سرربب داعررش، وسررتحتاش لمسرراعدتنا، لوالنررا لمررا وجرردت ومررا كرران لهررا أن تبقررى
ائلة السعودية إلى تقديم ثالثة أرباع ثروة السعودية إلى أمريكرا بردال مرن نصرفها التري كانرت ترامب، الع

تدفعها مقاب  حماية حكمهم واستمرار  في الجزيرة العربية، وأضاف ما يقدمم آم سعود إلرى أمريكرا مرن 
م مررن حمايررة مررام حتررى لررو كرران نصررف ثررروة الرربالد ال قيمررة لررم وال أهميررة  النسرربة لمررا تقدمررم أمريكررا لهرر

 .3ورعاية 
وفي أحد الحمالت االنتخابية كان قد قام أمام المرؤتمر الرو ني أن الردوم الخليجيرة ال تمتلرة شريً ا 

 .4غير اسموام وعن تواجد دوم الخليم ومكانتها قام إنها من دوننا لم يتسنى لها لتكون موجودة
فرري سرروريا مررن أجرر  اسررتيعاب ويرررت  ترامررب  وجرروب وجررود الجرريش اسمريكرري فرري المنررا ق اومنررة 

 . 5الالج ين والنازحين، على أن تدف  دوم الخليم ثمن ذلة
وكان  ترامب  كرذلة قرد صررح فري مناسربات عديردة أن الكويرت قرد نالرت حمايرة مرن أمريكرا وينبفري 

 عليها أن تقدم اون مقابال لذلة.
اسساسرررررية،  ومرررررن المالحرررررظ أن تصرررررريحات ترامرررررب قرررررد تمحرررررورت عمومرررررا حررررروم الررررردوم الخليجيرررررة

مهمرررة والفاعلرررة فررري منطقرررة كالسرررعودية، الكويرررت، وارمرررارات، ولعررر  هرررذا يعرررود كمرررا قلنرررا إنهرررا الررردوم ال
 الخليم. 

 ثامنا: التحديات التي تواجه الرئيس "ترامب" في تطبيق سياسته الخارجية تجاه دول الخليج:

                                                           
http://www.emasc-فوز ترامب وانعكاساتم على العالقة م  الخليم وقمايا المنطقة ، )مركز ارمارات للدراسات وارعالم،   1

uae.com/news/view/6902) 
م، 2116-15-18 ، جريدة أخبارنا،   حهارامب: السعودية  قرة متى جف حليبها سنذ ت 2

http://www.akhbarona.com/world/165934.html#ixzz4nqDECpqT : 
 المرج  نفسم.3
م، 2116-11-11،جريدة يمانيون،  والسعودية  ليجيةالخ الدوم حوم ”ترامب“ االمريكي للرئيس خطير   تصريحات ابراهيم جعدار، 4
(www.yamanyoon.com/cat= »33) 
 مركز ارمارات للدراسات وارعالم، مرج  سبق ذكر . 5

http://www.akhbarona.com/world/165934.html#ixzz4nqDECpqT
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بتصررريحات معاديررة ومسررتفزة رغرم أن  ترامررب  قررد صررح فرري الكثيررر مررن اسحيران فرري حملتررم االنتخابيرة 
للدوم الخليجية، كما توعدها  اتخاذ اجرراءات وقروانين جديردة، إال أن الكثيرر مرن الكتراب والمترا عين يررون 
صعوبة  الفة لتطبيق مث  هرذ  القررارات، فهنراك مرن اعتبرهرا مجررد كرالم ووعرود انتخابيرة، سريتراج  عنهرا 

 حين وصولم لمنصب الرئاسة.
امرب قرد نفرذ لحرد اون عردة وعرود انتخابيرة )علرى غررار استصردار قروانين وقرررارات ومرن المالحرظ أن تر 

تحررد مررن المهرراجرين...( فرري هررذ  الفترررة القصرريرة الترري حكررم فيهررا، ولكررن مرر  ذلررة يبرردو أن هنرراك متفيرررات 
 واعتبارات عديدة تجع  من الصعب عليم تنفيذ العديد من الوعود والقرارات والتصريحات.  

 محمررد عبررد السررالم :  لمتعررد الررنظم السياسررية  سرريطة، فهنرراك مؤسسررات متعررددة، كرراسمن يقرروم الكاتررب 
والررردفاع والخارجيرررة، والجهررراز التشرررريعي والسرررلطة القمرررائية، ووسرررائ  ارعرررالم، يجرررب التفاعررر  معهرررا، أو 
ر كيانات اقتصادية لديها مصالح، وقوت اجتماعية مؤثرة لديها توجهات،  حيى يصعب أن يتصرف أحد ك

(MindSingle  دون )  1عواقب محتملة. 
وبالترررالي فرررلن الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة كفيرهرررا مرررن العديرررد مرررن الررردوم المتقدمرررة، تسررريرها وتحكمهرررا 
منظومة معقدة من اسجهزة والمؤسسات المتداخلة، مما يجع  مرن الصرعب علرى مسر وم منفررد حترى ولرو 

 هذ  المنظومة.  كان رئيسا، أن يتخذ القرارات  مفرد  وبمعزم عن
خاصة إذا علمنا أن من يقوم  صناعة القرار في أي دولة يختلف عرن متخرذ القررار الرذي قرد يبردو فري 
الواجهة فقط، فمعروف أن صانعي القرارات في أي دولة خاصة أمريكا يتم في دائرة ضيقة، على مستوت 

لصقور، كبار رجام اسعمام ومالك المؤسسات الفاعلة والمؤثرة على غرار أجهزة المخابرات، ما يعرف  ا
 يشرررترك كررراًل مرررن (،  ارضرررافة إلرررى ذلرررة وبيرررات والجماعرررات المررراغطة )أيبررراكالمؤسسرررات المرررخمة، الل

الرررئيس اسمريكرري والكررونجرل فرري صررناعة السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة، فكرراًل مررنهم يلعررب دوًرا هاًمررا فرري 
 .2في صناعة السياسة الخارجية اسمريكية هذا الصدد. فمن الصعب معرفة من لم الدور الحاسم 

 كمررا أن مؤسسررات الفكررر والرررأي الترري تعتبررر درراهرة أمريكيررة مميررزة تررؤثر أيًمررا علررى عمليررة صررناعة 
السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة. فهرري تعمرر  علررى توليررد أفكررار جديرردة تسرراعد علررى ترتيررب أولويررات السياسررة 

وقرد تبرين فري السرنوات اسخيررة كيرف  .3سرتجا ة الررئيس لهرا الخارجية اسمريكية، وهذا يتوقف علرى مردت ا
أن هذ  المؤسسات تقوم بتوجيم واضح للسياسة الخارجية اسمريكية من خالم  حوثها وتقاريرها ودراساتها 

 المختلفة.

                                                           
 16،  ،، مرج  سبق ذكر محمدعبدالسالم1
مقرا ي العربرررررررررررررررري، إدارة ترامررررررررررررررررب وبررررررررررررررروادر التفييررررررررررررررررر فرررررررررررررررى السياسرررررررررررررررة الخارجيررررررررررررررررة اسمريكيرررررررررررررررة ، المركررررررررررررررررز الرررررررررررررررديلبنرررررررررررررررى عبداللرررررررررررررررم محمررررررررررررررررد علرررررررررررررررى،  2
(http://www.democraticac.de/?p=44183( ،)11  2112أوت.)م 

 المرج  نفسم.3

http://www.democraticac.de/?p=44183
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 وقرررد جررررت العرررادة أن يلترررزم الررررئيس المنتخرررب  تليرررة اتخررراذ القررررار مرررن خرررالم المؤسسرررات الرسرررمية 
تشرم  فرري العررادة الررئيس ومستشرراريم لألمرن القررومي ووزارترري الخارجيرة والرردفاع وكررذلة  اسميركيرة الترري

الكررونفرل وجماعررات المررفط ومراكررز البحرروث المتعررددة فرري الجماعررات وغيرهررا... كمررا يتررأثر الرررئيس 
قب  اتخاذ قرار   الرأي العام اسميركري ومرا تطرحرم الصرحافة وأهر  الررأي وغيررهم مرن وسرائ  االتصرام 

 .1ماهيرية الجديدة الج
ومررن المعررروف كررذلة أن الشررركات المررخمة المتعررددة الجنسرريات الترري تسررتثمر فرري عرردة مجرراالت 
)الرنفط، اسسررلحة، ارعررالم، اسدويررة...(، لهرا تررأثير كبيررر فرري صررناعة القررار اسمريكرري  مررا يتوافررق مرر  

مرررن خرررالم شرررراء ذمرررم مصرررالحها واسرررتثماراتها أو مررر  إيرررديولوجيات وقناعرررات أصرررحابها، فهررري ترررؤثر 
المسررر ولين أو النرررواب فررري مجلرررس الشررريوخ لتشرررري  قررروانين تخررردمهم، أو مرررن خرررالم توديرررف مسررر ولين 
سررا قين فرري اردارة اسمريكيررة لتسررتفيد مررن شرربكة عالقرراتهم وخبررراتهم السررا قة فرري مؤسسررات الحكررم، أو 

مباشرر، والحصروم علرى  عبر توديف أفراد من عائالت المس ولين الحاليين للتأثير عليهم  شرك  غيرر
أو حكم الشركات المخمة التي تملة  corporatocracy2وبالتالي فلن هذا ما يطلق عليم تسمية  امتيازات أو تنازالت.

داخليرررة وحترررى الخارجيرررة نفررروذا وترررأثيرا فررري أمريكرررا، يسرررهم فررري بلرررورة التوجهرررات العامرررة فررري السياسرررة ال
 اسمريكية.

انينهررا ودسررتورها تجعرر  مررن الصررعب علررى الرررئيس أن يفررر  عررالوة علررى مررا سرربق فررلن أمريكررا  قو 
سياستم على الجمي ، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وهذا ما برز في المعارضة الشديدة التري واجههرا 
حينما اتخذ  عض القرارات، على سربي  المثرام حينمرا قررر منر  دخروم المسرلمين والمهراجرين مرن عردة 

مسر ولين ومسريرين، ولرذلة فقرد  أقرام ترامرب سرالي ييرتس القائمرة  دوم، واجم معارضة شديدة مرن عردة
مودررف فرري الخارجيررة اسمريكيررة ووقعرروا  111 أعمررام وزيررر العرردم لرفمررها تنفيررذ الحظررر. كمررا تمرررد 

على مذكرة داخلية تعرار  قررار الررئيس دونالرد ترامرب. فري اليروم الترالي خيررهم المتحردث  اسرم البيرت 
 ."3 تأدية مهامهم أو الرحي اسبيض شؤون سبايسر بين 

ولذلة من الصعب أن نتصور أو نتوق  أن يأتي رئيس للواليرات المتحردة اسمريكيرة حترى ولرو كران 
 ترامررب   شخصرريتم المعروفررة عنررم، ليتخلررى عررن كرر  هررذا اررث الررذي ميررز ترراري  السياسررة اسمريكيررة، 

ود مرررن الرررزمن )حرررب السررريطرة وأن يتخلرررى عرررن هرررذ  الصرررفات والميرررزات التررري عرفرررت بهرررا أمريكرررا لعقررر
والهيمنة، التفوق، التواجد فري قمرة كر  المجراالت السياسرية، االقتصرادية....(.فمن المتوقر  أن يواصر  
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 ترامب  في نفس توجم السياسات العامة السا قة، والتي من دون شة أنها من وض  وتصميم المؤسسات 
 السياسة الخارجية.أكثر من كونها سياسات شخصية لرئيس  عينم، والسيما في 

وعليم مهما يكن ما يصرح وما يعلن من قرارات ووعود انتخابية، فلن واق  الحكم والتسيير يختلف عن 
الكررالم والتصررريح فرري التجمعررات والحمررالت االنتخابيررة، ولررذلة فررلن أهررم مررا تبنررى عليررم السياسررة الخارجيررة 

و مرررا يعررررف عرررن السياسرررة اسمريكيرررة اسمريكيرررة هرررو المصرررلحة الدائمرررة مررر  أي  ررررف أو دولرررة كانرررت وهررر
  الواقعية والبراجماتية البحتة.

( علرررى الفكرررر الفربررري politicalrealismفمنرررذ عصرررر النهمرررة، سررريطرت تقاليرررد الواقعيرررة السياسرررية )
، وهذا ما تجلى في  بيعرة العالقرات التري ترربط هرذ  الردوم  فيرهرا، فقرد يصررح 1المتعلق  السياسة الدولية

يح ما، وأكيد أن مصرالح أمريكرا إذا مرا تعارضرت مر  هرذا التصرريح سريهم  التصرريح مس وم معين بتصر 
 ويؤخذ  ما يخدم المصلحة.

ولعر  هرذا مرا يتوافرق مر  المقولرة  لريس هنراك أصردقاء دائمرون أو أعرداء دائمرون، ولكرن هنراك مصرالح 
 دائمة ، فما يهم هو تواص  المنفعة والمصلحة وليس  بيعة العالقة وم  من تتم.

 ارضرررافة إلرررى ذلرررة فقرررد  ورث ترامرررب العديرررد مرررن المبرررادئ والقواعرررد فررري السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة 
كالحرب على اررهاب، دعرم الديمقرا يرة، حقروق ارنسران...، وهرذا اررث هرو مرا يقيرد ترامرب ويجعلرم ال 

 .2يحيد عن  عض الخطو  العامة
من مواقف، متناقمة أحيانا، يصعب التكهن  مردت ولذلة فلن ما اتخذ   ترامب  في حملتم االنتخابية 

.وإن كررران قرررد اتخرررذ لحرررد اون مجموعرررة مرررن 3إمكانيرررة تحويررر  هرررذ  المواقرررف إلرررى سياسرررات وقررررارات فعليرررة
القرارات التي نفذ بها  عض الوعرود االنتخابيرة، إال أن تنفيرذ كر  الوعرود التري قردمها يعرد أمررا صرعبا نظررا 

تبررين فعررال أن الحكررم فرري بلررد كأمريكررا هررو أمررر معقررد أكثررر ممررا يمكررن أن  للتحررديات السررابق ذكرهررا، والترري
 نتصور .

على العموم مهما كانت  بيعة ترامرب، فمرن المتوقر  أن يواصر  نفرس سياسرة سرا قيم، وهرو مرا يعررف 
 هيمنة أمريكا وتفوقها وسيطرتها.  االستراتيجية الكبرت للواليات المتحدة اسمريكية، والتي تحاوم مواصلة

ولذلة يرت  عض المراقبين أن  دونالد ترامب كان صادقًا في التعبير عن المشاعر الحقيقية للمجموعة 
 .4الحاكمرررة فررري أمريكرررا تجرررا  العررررب والمسرررلمين، وأن الفررررق بينرررم واوخررررين أنرررم أكثرررر صرررراحة ووضررروحًا 

رب، ولكرنهم كرانوا أكثرر وبالتالي فلن الرؤساء السا قين كانت لهرم نفرس السياسرات المعاديرة للمسرلمين والعر
 دبلوماسية فقط.

                                                           
1Andrew Moravcsik, Liberalism and international relations theory, center for europeenstudies, Harvard university, p.01. 
2  James R. Stocker,  “Trump and HistoricalLegacies of U.S. Middle East Policy”,  ISSF POLICY Series,  19 April 2017, ( 
http://issforum.org/ISSF/PDF/Policy-Roundtable-1-5AE.pdf) 
3  Hugo MEIJER , op.cit., p.02 
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 تاسعا: مستقبل ومآالت السياسة الخارجية األمريكية في عهد ترامب تجاه منطقة الخليج:
يصررعب  التأكيررد استشررراف مررا سررتؤوم إليررم  بيعررة العالقررات اسمريكيررة الخليجيررة فرري عهررد ترامررب، 

امررب  و ريقررة تفكيررر  ومواقفررم غيررر وذلررة سسررباب عديرردة أهمهررا  بيعررة شخصررية الرررئيس اسمريكرري  تر 
المتوقعررة،  ارضررافة إلررى عديررد المتفيرررات الدوليررة وارقليميررة الترري تفررر  فرري كثيررر مررن اسحيرران واقعررا 

 معينا ال يمكن الفكاك منم.
ولرررذلة فرررلن هرررذ  الظرررروف والمتفيررررات التررري تعرفهرررا المنطقرررة تجعررر  العالقرررات اسمريكيرررة مررر  دوم 

، ومسرتقبلها فرري درر  1مررا دفرر  الربعض للتسرراؤم حرروم مرتم هررذ  العالقررةالخلريم تمررر  مخررا  عسرير، م
 الكثير من الظروف المحلية والعالمية التي تتسم  التفير السري  وغير المتوق .

ولكن بناء على ما صرحم مرن تصرريحات ومرا اتخرذ  مرن قررارات فري فتررة حكمرم هرذ ، يمكرن توقر  
اسساسررررية الترررري سررررينطلق منهررررا فرررري اتخرررراذ قراراتررررم علررررى اسقرررر  المالمررررح العامررررة لسياسررررتم والمبررررادئ 

 المستقبلية. 
ومن بين ما تتمحور عليرم سياسرة ترامرب بنراء علرى تصرريحاتم ووعرود ، هرو إعرادة القروة مرن جديرد 
للواليات المتحدة اسمريكية، واستعادة سيطرتها وهيمنتها على القرار الدولي والتحكم في زمام االقتصاد 

دوليررررررة، ولررررررذلة فلنررررررم أ لررررررق شررررررعارا فرررررري حملتررررررم االنتخابيررررررة  عنرررررروان  أميركررررررا العررررررالمي والسياسررررررة ال
(، فهررو يرررت أن اسمررريكيين أولررى  االسررتفادة مررن ثررروات ومقرردرات البلررد مررن ”America First“")أوال

المهرراجرين واسجانررب، ولررذلة شررج  المؤسسررات اسمريكيررة المسررتثمرة فرري الخررارش للعررودة لالسررتثمار فرري 
عررم، .كمررا أنرم اتخررذ قرررارات تحررد مررن الهجررة اسجنبيررة والسرريما المرروا نين القررادمين  أمريكرا لخلررق فررر،

من الدوم العربية وارسرالمية، كمرا أنرم  الرب فري عديرد المررات الردوم الخليجيرة بتقرديم مقابر  للحمايرة 
قديم مزيد اسمريكية لهم، وهذا ما يجعلنا نتوق  أن تتواص  قراراتم التي يبتز بها دوم الخليم من أج  ت

مررن التنررازالت السياسررية ومزيررد مررن الفررر، االقتصررادية سررواء كعقررود التسررليح أو االسررتثمار فرري مجررام 
 النفط. 

وقد تحدث  ترامب  كرذلة عرن ضررورة إعرادة النظرر فري عالقرات أمريكرا الخارجيرة مر  عردة أ رراف 
 ر ة م  هذ  الدوم.منها: أوربا، حلف اس لسي، دوم الخليم، ولذلة فهو يتعام  ببراجماتية مف

 2وبالتررالي فررلن  ترامررب  الررذي يحرراوم إعررادة النظررر فرري دور أمريكررا فرري العررالم أو مسررائلة هررذا الرردور
يعم   شك  واضح على اتخاذ قرارات استثنائية تعطي انطبراع أنرم سريكون رئيسرا مختلفرا عرن سرا قيم، 

للقدل، وهو ما لم يقردم عليرم أي  وسياستم ستكون مفايرة عن سلفم، فقد وعد مثال بنق  سفارة إسرائي 
رئيس سابق، كما انتقد أداء جهاز المخابرات اسمريكي، ومن  دخوم موا نين من عدة دوم. كر  هرذ  

                                                           
1MátéSzalai, «  The Alliance dilemma of the Gulf States after the Obama presidency », COJOURN 2:2-3 (2017), pp3-4 

: CATO institute,  John Glaser, Trevor Thrall, Obama'sForeign Policy Legacy and the Myth of Retrenchment, Washington 2

2017, (www.cato.org/workingpapers) 
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القرارات وغيرها يحاوم ترامب أن يبين من خاللها أنم سيقوم فعال كما وعد  اسرتعادة الردور اسمريكري فري 
 العالم.

سياسات ترامب الخارجية مبنية على المصلحة المباشرة، وذلرة ومن المتوق  كذلة أن تكون عالقات و 
من خالم تحصي  هذ  المصلحة  ابتزاز واضح وبمطالبة هذ  الدوم مباشرة بتقديم هذ  التنرازالت لتحقيرق 
هذ  القوة سمريكا التي وعد بها في حملتم، وهذا ما برز فري زيارترم اسولرى للخلريم أيرن حصر  فعرال علرى 

 الدوالرات نزوال عند تهديداتم التي أعلن عنها في حملتم االنتخابية.  صفقات  مليارات
ولذلة يتوق  كثير من المتا عين أن تكون عالقات أمريكا  عالقات قصيرة المدت  مرتبطة  مدت نجاح 

، ولعرر  هررذا مررا جعلررم ينتقررد حلفرراء أمريكررا التقليررديين )دوم الخلرريم، 1الصررفقة أو المشررروع مرر  البلررد المعنرري
 اتو(، فهو يرت أن ارنفاق اسميركي )على الناتو، الخليم...( ينبفي أن يكون لم مقاب . الن

وعليررم يتوقرر  الكثيررر مررن المتررا عين أن يررزداد التواجررد اسمريكرري فرري السررنوات المقبلررة فرري منطقررة الخلرريم 
ى موقعهررررا فالمنطقررررة الفنيررررة  ررررالثروات الطبيعيررررة كررررالنفط والفرررراز، عررررالوة علرررر، 2 سرررربب المصررررالح الحيويررررة

االسررتراتيجي الرررذي يسررمح  رررليواء القواعررد العسررركرية اسمريكيررة، يفرررر  علررى ترامرررب تعزيررز تواجرررد القررروات 
 اسمريكية في المنطقة. 

ورغررم وجررود أ ررراف عديرردة داخرر  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة ترررفض هررذا التواجررد اسمريكرري المكلررف 
طقة، إال أنم من المتوق  أن يواصر   ترامرب  جدا، ب  وترفض هذ  اس راف حتى خو  حروب في المن

تعزيز التواجد العسكري اسمريكري فري المنطقرة، سرواء مرن خرالم مرن يسرميهم  المستشرارين العسركريين أو 
 المتواجدين في قواعدها العسكرية.

 الم رة مرن  62م أن 2115وكان قد برين علرى سربي  المثرام سربرا لرآلراء أجررا  معهرد غرالوب فري سرنة 
. كمررا يعتبررر الكثيررر مررن 3م كرران خطررأ، وعلرريهم أن ينسررحبوا2113كيين يرررون أن غررزو العررراق سررنة اسمررري

، فهرررري حرررررب اسررررتنزفت الكثيررررر مررررن 4(unnecessarywarالنقرررراد أن هررررذ  الحرررررب لررررم تكررررن ضرررررورية )
 ارمكانيات المادية والبشرية اسمريكية.

يء ترامب، خاصة  عرد مرا يعررف اون ومن الواضح أن التعام  اسمريكي م  الدوم الخليجية منذ مج
 أزمة الخليم بين قطر والدوم اسخرت )السعودية، ارمارات، مصر البحرين(، يبرين أن ترامرب يحراوم أن 
يحص  على أعلى نسربة تنرازم وتوا رؤ مرن كر  دولرة  مرا يخردم المصرالحة اسمريكيرة علرى المردت القريرب 

 قب  المدت البعيد.

                                                           
 12، ، مرج  سبق ذكر ،محمدعبدالسالم 1

2MátéSzalai,op.cit., p11 
American Strategyafter theTO LEAD THE WORLD melvyn p. leffler and jeffrey w. legro, 3 

Bush Doctrine, Oxford :Oxford UniversityPress, 2008, p235 
: Cambridge  eRobert J. Lieber, The American Era POWER AND STRATEGY FOR THE 21ST CENTURY, Cambridg 4

UniversityPress, 2005,  p.127 
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ارترم اسولرى للخلريم  عرد اعتالئرم منصرب الرئاسرة وبرين أزمرة الخلريم، وإن كان البعض يربط بين زي
إذ أن هذا الرأي يرت أنم من تسبب في نشوبها، من أج  ابتزاز ك   رف على حدة، والحصوم علرى 
تنازالت من ك   رف لنير  الرضرا اسمريكري، فري حرين يررت آخررون أنرم ال عالقرة برين زيارترم للخلريم 

يسررعى  جررد لحلحلررة هررذ  اسزمررة مررن خررالم حررى مختلررف اس ررراف ريجررراد  وبررين هررذ  اسزمررة، وبأنررم
وقررد عقررد وزيررر خارجيررة الواليررات المتحرردة اسمريكيررة  ريكستيلرسررون  نرردوة صررحفية صرررح فيهررا: أنررم  توافق.

مسرراعد   ترريم لينرردركين  والجنرررام المتقاعررد  أنترروني زينرري  إلررى دوم الخلرريم لحثهررا علررى حرر  اسزمررة، 
نشررعر  ررالقلق حيررام اسزمررة الخليجيررة ونؤكررد أهميررة مجلررس التعرراون الخليجرري  وأضرراف  ملتزمررون  حرر   

ومررن المعررروف أن مررا يصرررح  ررم علنررا قررد يختلررف  .1اسزمررة  ررالطرق السررلمية ووحرردة الخلرريم مهمررة لنررا 
 كلية عن السياسة الفعلية والقرارات المتخذة في كواليس المؤسسات اسمريكية الفاعلة.

شرة أن تعامرر   ترامررب  مرر  اسزمررة الخليجيررة  شررك  غيررر واضررح، يصررعب فعررال معرفررة الموقررف  وال
اسمريكي الحقيقي، فأحيانا يدعو أ راف اسزمة للتعقر  وحر  اسزمرة، وأحيانرا يصررح بتصرريحات تفهرم 
على أسرال أنرم يفمر   ررف علرى آخرر، وأحيانرا يجرري اتصراال هاتفيرا مر  دولرة مرن الردوم الخليجيرة 

اسزمة، فتنق  وسائ  إعالمها أخبار توحي  أن هناك تأييد أمريكي لموقفها على حساب الطرف  لبحى
 اوخر.

ورغررم هررذا الفمررو  فرري الموقررف اسمريكرري إال أن مررا هررو مؤكررد أن ترامررب ال يفمرر   رفررا أو بلرردا 
 ك  مباشر م  المصلحة اسمريكية. على آخر إال إذا كان متوافقا  ش

 ة:عاشرا: نتائج الدراس
مررن خررالم مررا تررم تقديمررم فيمررا سرربق بنرراء علررى تحليرر  تصررريحات ترامررب الترري أدلررى بهررا فرري ندواتررم 
وتجمعاتم أثناء الحملة االنتخابية، أو التي كتبها في تفريداتم عبر التويتر، أو التي صرح بها لوسرائ  

 ارعالم توصلنا إلى مجموعة من النتائم:
ة خارجية مبنية على نفس المبادئ والمعايير التري عرفرت سيواص  الرئيس  ترامب  في انتهاش سياس -

بها السياسة الخارجية اسمريكية، رغم أنها قد تبدوا مفايرة نوعا ما في  ريقتها وفي أسرلوب تنفيرذها، 
 حيى يعتمد ترامب على أسلوب االستفزاز واالبتزاز والتحريض والتهجم المباشر.

كي العسكري في الخليم لحماية المصالح اسمريكية وإعادة سيعم   ترامب  على تعزيز التواجد اسمري -
 الدور اسمريكي على المستوت الدولي.

يرت  ترامرب  أن الردوم الخليجيرة مدينرة سمريكرا وعليهرا أن تقردم مقابر  الخردمات اسمريكيرة وحمايتهرا  -
م لتقررديم الدائمررة لهررم، وبالتررالي مررن المتوقرر  أن يواصرر   ترامررب  ممارسررة ضررفو م علررى دوم الخلرري

 تنازالت سياسية في مواقفها )من سوريا، إسرائي ...( وتنازالت مادية )عقود، استثمارات(.

                                                           
 .2112أوت  1في ندوة صحفية يوم  1
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تواجررم  ترامررب  العديررد مررن الرهانررات والمتفيرررات الداخليررة والخارجيررة الترري تصررعب عليررم تنفيررذ الكثيررر  -
 من قراراتم ووعود .

معررزم عرن اس ررراف الفاعلررة فرري القرررار لرن يكررون  مقرردور الرررئيس  ترامرب  أن ينفررذ سياسررتم وأجندتررم   -
والشرررركات المرررخمة، اسمريكررري، علرررى غررررار الجماعرررات المررراغطة واللوبيرررات، جهررراز المخرررابرات، 

. وبالتالي فلن سياستم الخارجية تجا  دوم الخليم سرتأخذ  عرين االعتبرار موقرف كر  ووسائ  ارعالم
 هذ  اس راف حيالها.

ية واحدة تتعامر  مر  الردوم الخليجيرة مجتمعرة علرى أنهرا كيران يعتمد ترامب أحيانا على سياسة شمول -
واحد، وأحيانا أخرت يتعام  م  ك  دولرة منفرردة علرى حردة )خاصرة أثنراء أزمرة الخلريم اسخيررة( مرن 

 أج  الحصوم على تنازالت ووالء أكبر.
خصوصرا السياسة الخارجية لدونالد ترامب م  دوم الخليم أحدثت انعكاسات واضحة علرى المنطقرة  -

وعلى الدوم العربية اسخرت عموما، فقد ساهم  شك  واضح في زيادة شق الصف العربي ) عد أزمة 
الخلرريم(، فرررغم أن الهي ررات والمؤسسررات العربيررة )كجامعررة الرردوم العربيررة ومجلررس التعرراون الخليجرري 

حرر  اسررتهداف واتحرراد المفرررب العربرري( ال تملررة القرردرة علررى توحيررد القرررار العربرري، إال أنهررا كانررت م
العديرررد مرررن القررروت والررردوم كأمريكررررا  شرررك  مباشرررر أو غيرررر مباشررررر، وبالترررالي فرررلن مجلرررس التعرررراون 

 الخليجي ككيان كان ينبفي أن يتشتت كذلة ويمعف على غرار جامعة الدوم العربية.
مررن المتوقرر  أن يواصرر  ترامررب ضررفو م علررى دوم الخلرريم مررن أجرر  الحفرراظ علررى اسررتقرار أسررعار  -

 ك  المرغوب فيم.النفط  الش
إن التقررارب المتوقرر  الررذي أعلررن عنررم ترامررب مرر  برروتين روسرريا، وعررودة الرردور الروسرري اريرانرري فرري  -

منطقرة الشررق اسوسررط، هري عوامر  سرريودفها ترامرب مررن دون شرة السرتمالة الرردوم الخليجيرة لتقررديم 
 المزيد من التنازالت مقاب  الحماية اسمريكية.

 خاتمة: -
يمكررن القرروم إن تحليرر  السياسررة الخارجيررة للواليررات المتحرردة اسمريكيررة هررو أمررر  فرري ختررام هررذا البحررى،

صررعب للفايرررة والسرريما فررري عهررد رئررريس غريررب اس ررروار والتصررريحات والمواقرررف كترامررب، ولهرررذا فررلن مرررا 
قدمنا  من محاولة لفهم مرتكزات سياستم الخارجية تجا  دوم الخليم، ينبني على ما قدمرم  دونالرد ترامرب  

 وعود وما صرحم من تصريحات في حملتم االنتخابية.من 
كما يستند كذلة إلى ما اتخذ  مرن قررارات فري هرذ  الفتررة القصريرة التري حكرم فيهرا، خاصرة إذا الحظنرا 
أنم نفذ  عض هذ  الوعود واسفكار التي أعلن عنها في تفريداتم أو تصريحاتم أو حواراتم الصحفية، وهرو 

ي سرريقدم علررى تنفيررذها وإتباعهررا بنرراء علررى تحليرر  تصررريحاتم ووعررود  أمررر لررم مررا يجعرر  توقرر  السياسررة الترر
 مصداقية إلى حد ما. 
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 لخص:م

يمثرر  االتفرراق النررووي اريرانرري خطرروة متقدمررة مررن عمليررة إعررادة هيكلررة السياسررة اسمريكيررة فرري الشرررق 
حيى يمث  جرزءا مرن اسرتراتيجية أمريكيرة جديردة للتعامر  مر  إيرران،  باراك أوبامااسوسط في عهد الرئيس 

منعهررا مررن امررتالك السررالح والترري تركررز علررى التعامرر  مرر  قمررية البرنررامم النررووي اريرانرري والتحرررك نحررو 
برنامجهرا، وكرذلة إيجراد آليرة تتريح للمجتمر  الردولي ووكالرة الطاقرة الذريرة  ىووض  قيود رقا ة صارمة عل

متا عرة البرنرامم  شررك  مسرتمر، وقرد نجحررت الواليرات المتحردة اسمريكيررة نسربيا فري تنفيررذ هرذا المحرور مررن 
الكامرر   االتفرراق وعرردم قيامهررا  ررأي اختراقررات، أمررا  خررالم االتفرراق النررووي، فرري درر  افترررا  التررزام إيررران

 الحركة الثانية في هذ  االستراتيجية فتتمث  في التحرك نحو دمم إيران إقليميا.
، تحدث 2112إلى سدة الحكم بداية العام  دونالد ترامبولكن  مجرد وصوم الرئيس اسمريكي الجديد 

نطقة الخليم فحسب وإنما علرى العرالم أجمر ، مركرزا في أكثر من مناسبة عن الخطر اريراني، ليس في م
في خطا اتم على النواتم السلبية والخطيرة الناجمة عن االتفراق مر  النظرام اريرانري، فعلرى الررغم مرن أنرم 
لررم يحرردد تفاصرري  كثيرررة فرري أجنرردة السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة الجديرردة، لكنررم جعرر  مررن أولوياتهررا العليررا 

 وي الكارثي على حد تعبير  م  إيران.تفكية االتفاق النو 
Abstract: 

The Iranian nuclear deal represents an advanced step in the process of restructuring US 

policy in the Middle East under President Barack Obama, which is part of a new US strategy 

to deal with Iran ,Focusing on dealing with the issue of the Iranian nuclear program and 

moving towards preventing it from possessing weapons, And to establish a mechanism to 

allow the international community and the IAEA to pursue the program  continuously, The 

United States has succeeded relatively in implementing this axis through the nuclear 

agreement, Assuming that Iran fully complies with the agreement and does not make any 

breakthroughs. The second movement in this strategy the move towards integrating Iran 

regionally. 

But as soon as new US President Donald Trump came to Authority in 2017, He spoke on 

more than one occasion about the Iranian threat, not only in the Gulf region, but throughout 

the world, focused on the negative and dangerous outcomes of the agreement with the 

Iranian regime, although he did not elaborate on the new US foreign policy agenda, but it 

has made it a priority for US foreign policy to dismantle the disastrous nuclear deal with 

Iran, as he says. 
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 مقدمة:
يوليررو مررن توقيرر  اتفرراق نررووي مرر   13ت فرري تمكنررت الواليررات المتحرردة اسمريكيررة والقرروي الدوليررة اسخررر 

ورغرم أن االتفراق لرم يعرالم أو يتنراوم أي   عد مفاوضات مكثفة على مدار أكثر مرن عرام ونصرف، إيران،
خاصرة مرا  إال أنرم سريكون لرم ترداعيات إقليميرة واسرعة النطراق، من القمايا ارقليمية فري الشررق اسوسرط،

في د  الجدم المحتدم حوم التحوالت فيمرا يتعلرق  اسوسط وإيران،يتعلق  السياسة اسمريكية تجا  الشرق 
 عالقرررررات الواليرررررات المتحررررردة اسمريكيرررررة  حلفائهرررررا التقليرررررديين الرررررذين يررررررون أن االتفررررراق ضرررررد مصرررررالحهم 
االسررتراتيجية، و قرردرة الواليررات المتحرردة علرري توديررف واسرررتخدام االتفرراق فرري دفرر  إيررران لتفييررر سياسرررتها 

ناهيررة عررن مسررتقب  العالقررة بررين الواليررات  هرردد االسررتقرار واسمررن فرري الشرررق اسوسررط،ارقليميررة الترري ت
 .المتحدة وإيران ذاتها

شررررك  االتفرررراق النررررووي اسمريكرررري اريرانرررري ارنجرررراز اسهررررم واسكثررررر إثررررارة للجرررردم لسياسررررة إدارة أوبامررررا 
 ،2116مريكيرة فري نروفمبر ويواجرم هرذا االنجراز مصريرا غاممرا منرذ االنتخا رات الرئاسرية اس الخارجية،

 رررح علررى الطاولررة عرردة قمررايا  فمرر  انتخرراب دونالررد ترامررب كرررئيس جديررد للواليررات المتحرردة اسمريكيررة،
لعررر  أهرررم هرررذ  القمرررايا االتفررراق حررروم البرنرررامم النرررووي  داخليرررة وخارجيرررة رعرررادة النظرررر والفصررر  فيهرررا،

 ا.حيى أكد صراحة على معارضتم لالتفاق شكال ومممون اريراني،
في العديد من المناسبات أكد دونالد ترامب على أن هذا االتفاق يشك  خطأ تاريخي في سياسة أوباما 

وأكرد علرى أن أولويرة سياسرتم الخارجيرة هرو إعرادة  الخارجيرة  صرفة خاصرة وسياسرة أمريكرا  صرفة عامرة،
المرروء علررى  مررن هررذا المنطلررق فررلن هررذ  الورقررة تسررعى لتسررليط تصررحيح أو محررو هررذا الخطررأ الترراريخي،

كيف يمكن لترامب تعظيم المكاسب مع إيران وتاأمين المصاالح األمريكياة فاي الشارق  ارشكالية التالية:
 وما مستقبل االتفاق النووي اإليراني في ظل تحول السياسة الخارجية األمريكية؟؟ األوسط؟

 ولتوضيح هذ  ارشكالية تم  رح مجموعة من التساؤالت الفرعية أهمها:
 ؟1+5أهم الظروف التي أدت إلى توقي  االتفاق التاريخي بين إيران ومجموعة ما هي  -
لماذا عرفت العالقات اريرانية اسمريكية تطورا ملحودا أدت إلى التعاون في  عرض المجراالت فري  -

 عهد ك  من الرئيسين أوباما وروحاني؟
 ريرانية؟كيف ساهم انتخاب دونالد ترامب في تفير مالمح العالقات اسمريكية ا -
 وماهي أهم السيناريوهات المتوقعة؟ ما مستقب  االتفاق النووي اريراني في د  عهد ترامب؟ -

 وتسعى هذ  الورقة لتحقيق جملة من اسهداف أهمها:
ثررم التطرررق إلررى أهررم  تسررليط المرروء علررى تطررور العالقررات اريرانيررة اسمريكيررة فرري عهررد أوبامررا، -

 رئيس الجديد دونالد ترامب.التحوالت التي شهدتها خالم عهد ال
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 رصد أهم مواقف الرئيس اسمريكري الجديرد مرن االتفراق النرووي الرذي وقعرم الررئيس السرابق أوبامرا، -
من خرالم تحديرد أهرم مالمرح سياسرة ترامرب السريما فري در  الخطا رات العدائيرة التري يوجههرا ضرد 

 إيران.
 وي اريراني في د  عهدة ترامب.محاولة وض  مجموعة من السيناريوهات لمستقب  االتفاق النو  -

تقسيم هذ  الورقرة علرى  تم ومن أج  ارجا ة على هذ  ارشكالية وتحقيق اسهداف المسطرة أعال ،
 النحو التالي:

 التعريف  االتفاق النووي اريراني ودروف توقيعم. أوال: -
 العالقات اسمريكية اريرانية في د  االتفاق النووي. ثانيا: -
 الجديد والصفقة النووية اريرانية. الرئيس ثالثا: -
 سيناريوهات سياسة ترامب تجا  إيران. را عا: -
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 التعريف باالتفاق النووي اإليراني وظروف توقيعه أوال:
لقد بدا واضحا أن مسألة التفراو  حروم الملرف النرووي اريرانري لرن يحسرمها إال المفاوضرات المباشررة 

 15و 13ولذلة في يومي  إضافة إلى الدوم الكبرت اسخرت، ات المتحدة  شك  أساسي،بين إيران والوالي
،من خالم مشراركة فريرق جديرد *1+5ومجموعة أكتوبر في جنيف التقى في الجولة اسولى ك  من إيران 

ة وقرد راهرن العديرد مرن الخبرراء علرى النتيجرة اريجابير مرن المفاوضرين علرى الجرانبين اسمريكري واريرانري،
 Wendy1Shermanويناادي شاايرمانحيررى أعرررب وكيرر  وزارة الخارجيررة اسمريكيررة  لهررذ  المفاوضررات،

مرن خرالم اعتمراد  علرى مقاربرة مختلفرة جردا تقروم علرى التفراهم المتبرادم،  عن الثقة في هرذ  المفاوضرات،
عرن  ظريافمحماد جاواد والذي تم وض  أسسم في المناقشات السا قة، كما عبر وزيرر الخارجيرة اريرانري 

الجميااع كااان يشااعر أنااه قااد تحقااق تقاادم كبير...لقااد الثقررة فرري نجرراح هررذ  المفاوضررات، إذ صرررح قررائال:  
 2وجدنا أرضية مشتركة".

مرن التفراهم حرروم خطرة العمر  المشررتركة  1+5تمكنرت إيرران ومجموعررة  2113نروفمبر عررام  23وفري 
 Accordاالتفاااق االنتقاااليأو préliminaire Accordاالتفاااق المباادئيوالمعروفررة أيمررا  اسررم 

intérimaire  وكان ذلة كنتيجة حتميرة للمفاوضرات التري جررت برين الواليرات المتحردة اسمريكيرة وإيرران
كمررا وحررددت مدتررم  سررنة أشررهر قابلررة للتجديررد 3وراء الكررواليس لعرردة أشررهر مررا أدت إلررى التقرردم فرري مسررار .

أشرهر، حترى ولرو  16ن االتفاقيرات المؤقترة لمردة  موافقة الطرفين، ويمكن  التالي لأل رراف عقرد سلسرلة مر
 كان يبدو أنم يعطي لأل راف حد أقصى مدتم عام ربرامم  شك  نهائي.

دولررة دعررم اتفرراق جنيررف، ومررن بررين ردود الفعرر  الرئيسررية نجررد تصررريح وزيررر  21وقررد أعرررب مررا يقررارب 
سرتعادة الثقرة برين الطررفين، فري نفرس الخارجية اريراني الذي اعتبر  خطوة أولى، ودعا إلى تقديم المزيد ال

،أمرا الررئيس 2118الوقت رحب الرئيس اسمريكي  التطورات التري وصرفها  أنرم مهمرة وملموسرة منرذ عرام 
 أنرم انتصرار للجمير ، وذهرب   Poutineباوتينالروسي والصيني فقد كانوا أكثر حذرا إذ وصرفم الررئيس 

إلرى القروم  رأن هرذا االتفراق هرو  Serguei Lavrovسايرجي الفاروفوزيرر الشرؤون الخارجيرة الروسري 
فقرد شردد علرى أثرر هرذا االتفراق ،واعتبرر  دفراع Wang Yiوانغ ياياتفاق فوز، أنا  النسبة لنظير  الصريني 

 4على نظام االنتشار النووي الدولي وحماة السالم واالستقرار في الشرق اسوسط.
عربري تفراؤال حرذرا، إذ مرن المحتمر  أن يقلر  أدهرت الدوم الشرق أوسطية وفي مقدمتها دوم الخلريم ال

هذا االتفاق خطر امتالك إيرران للسرالح النرووي دون النظرر فري دورهرا ومكانتهرا فري بي تهرا ارقليميرة، هرذا 

                                                           
1 -BérangéreRouppert, le programme nucléaire iranien .Luxembourg :rapport du GRIP,2014,p14. 

، ألمانيرا ارضرافة إلرى  الصرين، روسريا، بريطانيرا، فرنسرا، الواليرات المتحردة ، وهريمجلرس أمرن اسمرم المتحردة هي مجموعة الدوم الخمرس الدائمرة العمروية فري -*
 .وال تزام مستمرة حتى اليوم 2006 بدأت المجموعة عملها في عام .برنامجها النووي  حوم إيران والتي تتولى المفاوضات م 

2 -Ibid,p14 
3 - Ibid, p14. 
4- Ibid,p15. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006


 312صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

هو السربب فري أن معظرم تعليقرات المسر ولين ارمراراتيين والقطرريين والبحررينيين والعمرانيين والكرويتيين 
السالم واالستقرار في المنطقة، وعلى إنشاء منطقرة خاليرة مرن اسسرلحة والسعوديين، ركزت أكثر على 

النوويررة، أمررا رد الفعرر  اسكثررر عدائيررة والررذي لررم يكررن مفاجررًأ فهررو موقررف إسرررائي ، حيررى وصررف رئرريس 
االتفاق  أنم خطأ تاريخي، وقام  أنم كان من الواجب تطبيق الدرول المستفادة في سروريا مرن تفكيرة 

من ارسررائيليين  %22رافق إنتاش اسسلحة الكيمائية، ووفقا لمعهد ارسرائيلي للديمقرا ية فلن كام  لم
فيعتقدون  أنم على إسرائي  السعي للبحى عن حلفراء جردد، وأن تقلر   %31يؤيدون هذا الموقف، أما 

 1اعتمادها على الواليات المتحدة اسمريكية في الساحة الدولية.
خطرررة عمررر  مشرررترك للتوصررر  إلرررى حررر  شرررام   1+5ئي برررين إيرررران ومجموعرررةويحررردد االتفررراق المبرررد

و وي  المدت يعكرس أهرداف وتطلعرات كرال الجرانبين  صرورة متبادلرة، هرذا االتفراق مرن شرأنم أن يخرط 
التررردابير اسوليرررة ويرررؤدي إلرررى الخطررروة النهائيرررة/من خرررالم تحديرررد التزامرررات الطررررفين فررري هرررذا االتفررراق، 

 تزامات الطرفين:وسيوضح الجدوم التالي ال
 إيران في االتفاق المبدئي التزامات-1

 التزمت إيران بتنفيذ الجزء المتعلق بها من االتفاق والذي تممن:
كلا وفقرا لتقريرر وكالرة  116'% 21تميي  نصف مخزونها المتاح حاليا من اليورانيوم المخصب بنسبة -

 16لمررردة  %15ذا التخصررريب عرررن ، وأن ال يزيرررد هررر2113نررروفمبر  13الطاقرررة الذريرررة الصرررادر فررري 
 2أشهر، في حين سيتم ار قاء على النصف المتبقي لتصني  الوقود لمفاع  أ حاث  هران.

 3)دون زيادة(  شر :%15االستمرار في تخصيب اليورانيوم حتى  -
 ( وحردة اسرتكملت ولرم  8111وحدة عاملة  خرالف  8111عدم زيادة وحدات التخصيب الحالية

 أشهر  استثناء إحالم الوحدات الفاشلة فنيا. 16ميد معدم ارنتاش لمدة تعم   عد(، أي تج
  تحويررر  كافرررة اليورانيررروم المنرررتم مرررن الصرررورة الفازيرررة إلرررى مسرررحوق متأكسرررد عنرررد اسرررتكمام خرررط

 التحوي  هذا.
 .لن تنش  إيران خالم هذ  المدة أي موق  جديد للتخصيب  خالف موقعي نطنزوفوردو 
 دام وتطررروير اسنرررواع المتقدمرررة مرررن وحررردات التخصررريب ذات ارنتررراش توقيرررف إنشررراء إيرررران واسرررتخ

 IR.4-)2المماعف )مث  وغير  

                                                           
1 -BérangéreRouppert,opcit,p16. 
2 -g.balachandran and S.Samuel.C.Rajiv Iran nuclear deal :the fine print  .rapport of institute for defense studies and 
analyses(IDSA).New Delhi,December09,2013,p03. 

مجلررررررة أوراق الشرررررررق : قررررررراءة تحليليررررررة لإليجابيررررررات والسررررررلبيات لكرررررر   رررررررف ، 1+5وعررررررة يسررررررري أبررررررو شررررررادي،  االتفرررررراق النررررررووي اسخيررررررر بررررررين إيررررررران ومجم -3
 .111،،2113مارل -،جانفي62.العدداسوسط

4-IdirQuahes and Ben smith, the deal with Iran. international affairs and defense section, december13,2013, p06.        
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تتممن خطة العم  المشترك أيما تقديم إيران لمعلومرات وافيرة حروم المنشرتت النوويرة للوكالرة خرالم  -
لمراء أشهر من بداية هذ  الفتررة، وتشرم  تعمريم اسرتبيان معلومرات عرن مفاعر  أراك الرذي يعمر   ا 13

الثقيرر ، وتسررهي  عمليررات مفتشرري الوكالررة الدوليررة للوصرروم إلررى محطررات فرروردوونطنز، وورل ومرافررق 
 1التخزين والمناجم والمصان . وذلة من خالم:

 .تقدم إيران للوكالة أي خطة مستقبلية لبناء منشتت نووية 
 لموقر  والعمليرات تقدم إيران للوكالة تفاصي  ك  المواق  النووية، متممنة وصف لك  مبنرى فري ا

 التي تتم فيم.
   يطبق نظام تفتيش يومي في مواق  التخصيب للتأكد من عدم تفيير التصميم العلن )مثر  تحوير

 الوصالت المتوازية لوصالت على التوالي لزيادة نسبة التخصيب(.
 (تقدم إيران للوكالة معلومات عن مناجم اليورانيوم ومعام  تنقيتم وتحويلم )للكعكة الصفراء 
 2يستمر العم  خالم هذ  الفترة في مفاع  أراك  شرو  أهمها: -
 . ال يتم نق  أي ماء ثقي  للمفاع 
 .) ال يتم نق  أي وقود نووي )يورانيوم  بيعي للمفاع 
 .) ال تتم أي تجارب اختباريم )مرتبطة  التشفي 
 :1+1مجموعة التزامات-1

 3واليات المتحدة اسمريكية  التالي:وعلى رأسها ال 1+5في مقاب  تلة البنود تلتزم مجموعة 
تعليق عقوبات االتحاد اسوروبي والواليرات المتحردة اسمريكيرة علرى خردمات الترأمين والنقر  المرتبطرة  -

  مبيعات النفط الخام.
تعليررررق الواليررررات المتحرررردة اسمريكيررررة واالتحرررراد اسوروبرررري للعقوبررررات علررررى الصررررادرات اريرانيررررة البتررررر  -

 معادن الثمينة، والعقوبات اسمريكية على صناعة السيارات في إيران.وكيماوية والذهب وال
 الوعد  عدم فر  عقوبات نووية جديدة من مجلس اسمن الدولي. -
 رخصة تركيب وتوريد قط  الفيار في إيران. -
 4تمكين إعادة مبلا متفق عليم من اررادات المحجور عليها في الخارش. -
ارنسررانية، لتلبيررة االحتياجررات المحليررة اريرانيررة،  اسررتخدام عائرردات إنشرراء قنرراة ماليررة لتسررهي  التجررارة  -

 النفط اريرانية في الخارش.

                                                           
 .113-113كر ، ، يسري أبو شادي، مرج  سبق ذ -1
 .111، ،نفس المرج  -2

3--IdirQuahes and Ben smith,opcit,p06. 
4 -g.balachandran and S.Samuel.C.Rajiv,opcit,p03 
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تررم التوصرر  إلررى اتفرراق إ ررار تمررمن مررا يلرري: تحديررد مرردة االتفرراق، يتفررق عليهررا  2115فرري مررارل 
الطرفان/حصرررر عمليرررة تخصررريب ليورانيررروم فررري مسرررتوت معين/تشرررديد الرقا رررة علرررى المنشرررتت النوويرررة 

أبري  حيى تم ارعالن عن خطة شراملة مشرتركة للعمر  مرن أجر   2تلت هذ  الجولة جولة أخرت في 
الممرري قرردما فرري االتفرراق، وقررد سررميت هررذ  الخطررة  اتفرراق لرروزان، تليهررا المرحلررة الثالثررة واسخيرررة مررن 

صرفحة  151 ،حيى ضم االتفراق النهرائي2115جوالي  13المفاوضات بين إيران والقوت الكبرت في 
بين وثيقة االتفاق اسسال، وخمسرة مالحرق تقنيرة علرى تقييرد البرنرامم النرووي اريرانري، يركرز االتفراق 

قمرررايا أساسرررية: أجهرررزة الطررررد المركرررزي، مخرررزون اليورانيررروم، الشرررفافية، مفاعررر  آراك الرررذي يعمررر   15
 1 الماء الثقي ، العقوبات، وقد سمي هذا االتفاق فيينا.

 العالقات األمريكية اإليرانية في ظل االتفاق النووي  ثانيا:
عرفت منطقة الشرق اسوسط العديد من التفيرات، حيى وجدت الواليات المتحردة اسمريكيرة نفسرها  

في مواجهة هذ  التفيرات دفعة واحدة أمام خيرارين: إمرا أن تفررز اسرتراتيجية قرادرة علرى اسرتيعاب هرذ  
سية مرحلية، وإما أن تتصلب فري اسرتراتيجية الهيمنرة، وبالترالي تسرتنزفها المتفيرات، عبر تكتيكات سيا

 2حالة االشتباك العالمي على عدة مستويات.
والواضح أن النخبة اسمريكية، تمي  إلى التعا ي البرجماتي م  هرذ  التطرورات،  معنرى المير  إلرى 

لي وفرق الرنمط الرذي كران يجرري إيجاد تسوية معينة، ترتكرز علرى قاعردة تخفيرف درجرة االنخررا  التردخ
 م، واالنتقام لنمط أكثر جدوت ورشدا، يجع  ميزان الربح مائال لصالح الطرف اسمريكي، ويبعد  عن 
الخسرررائر التررري  المرررا تسرررببت بهرررا االنررردفاعات الالواقعيرررة وغيرررر المحسررروبة، فررري دررر  سررريادة شرررعارات 

 الدمقر ة وحقوق ارنسان في ارقليم.
ب للوقررائ  الجيواسررتراتيجية، وجررود نمررط اسررتراتيجي أمريكرري جديررد، يقرروم علررى يعتبررر التصررور اسقررر 

إعادة صياغة وتشكي  الشرق اسوسط  طريقة جديدة، وليس االنسحاب منم، هذ  االستراتيجية الجديدة 
تقروم علرى نقريض االسررتراتيجية اسمريكيرة التري دامررت  روم نصرف قررن، وارتكررزت علرى مبرادئ معينررة 

سة الشرق اسوسرط القرديم،  أنظمترم السياسرية واالجتماعيرة وحردود ، وضربط تفاعالترم للحفاظ على هند
وصراعاتم، وهو اسمر الذي كلفها أثمانا  اهظة، هذ  السياسة انتهت اليوم، لكرن مصرالح أمريكرا  اقيرة 
فررري أكثرررر مرررن موضررر ، وهررري ليسرررت فررري  رررور التخلررري عنهرررا أو تركهرررا للخصررروم والحلفررراء، يرررديرونها 

التررري يريررردون، فررري إ رررار هرررذ  االسرررتراتيجية اسمريكيرررة تجرررا  الشررررق اسوسرررط، يجرررري تطبيرررق   الطريقرررة
وهررذا اسمررر لرريس وليررد اللحظررة، برر  جرررت الحررديى عنررم تاارك المنطقااة تتشااكل ماان جديااد"، سياسررة  

                                                           
1- Daniel Heffion, how the Iran deal willre-shape the balance of power in the midlleeast :a look at the soudiarabie and 
iran.center for geopoliticssecurity in realismstudies. 12th August 2015.p08. 

 .18، ،2113، شتاء156. العددمجلة شؤون عربيةغازي دحمان،  متفيرات السياسة الدولية في شرق أوسط جديد ،  -2
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ويظهرر ذلرة جليرا 1والتنظير لم منذ بداية القرن، فيما يسمى  الشررق اسوسرط الجديرد أو الفوضرى الخالقرة.
 االتفاق النووي اريراني اسمريكي. في

يمث  هذا االتفاق خطوة متقدمة من عملية إعرادة هيكلرة السياسرة اسمريكيرة فري الشررق اسوسرط، حيرى 
حيى يمث  جزءا من اسرتراتيجية أمريكيرة جديردة للتعامر  مر  إيرران، حيرى كانرت العقوبرات جرزءا هامرا مرن 

،هرذ  العقوبرات التري كران 1121رية ارسرالمية عرام من السياسة اسمريكية تجا  إيران منذ تأسيس الجمهو 
كان الهدف منها تفيير سلوك إيران العدائي تجا  الفرب، لكن هذ  االستراتيجية لم تؤد إال لتفاقم التوترات 

،لكرررن االسرررتراتيجية الجديررردة تركرررز علرررى التعامررر  مررر  ملرررف 2ومشررراعر إيرررران  أنهرررا دولرررة منبررروذة مظلومرررة
التحرك نحو من  إيران من امتالك السالح النووي، ووضر  قيرود رقا رة صرارمة البرنامم النووي اريراني، و 

علررى البرنررامم اريرانرري، وكررذلة إيجرراد آليررة تترريح للمجتمرر  الرردولي، ووكالررة الطاقررة الذريررة متا عررة البرنررامم 
 شررك  مسررتمر، وقررد نجحررت الواليررات المتحرردة اسمريكيررة نسرربيا فرري تنفيررذ هررذا المحررور مررن خررالم االتفرراق 
النووي، ففي د  افترا  التزام إيران الكام   االتفاق وعدم قيامها  رأي اختراقرات، أمرا الحركرة الثانيرة فري 

 3االستراتيجية فتتمث  في التحرك نحو دمم إيران إقليميا. 
يوضح توقي  االتفاق النووي بين الطرفين، االنفمال اسمريكي  شك  مباشر في المفاوضات النووية، 

ويرجح انحسار االهتمام اسمريكي  المنطقة، حيى مهد االتفاق النووي بين الطرفين النفراش وهو ما يفسر 
اسزمررة فرري العالقررات بررين إيررران وأمريكررا، فلررو كانررت هررذ  اسخيرررة غيررر حريصررة علررى تخفيررف التزاماتهرررا 

ي، حترى لرو كران ومساهماتها المباشرة في إدارة المنطقة، التخذت مواقف أكثر تشددا اتجرا  النرووي اريرانر
 4ذلة يعني خو  عملية تصعيديم ضد إيران.

لقد أدركرت اردارة اسمريكيرة أنرم مرن أجر  إعرادة هيكلرة دورهرا فري الشررق اسوسرط، البرد مرن المسراعدة 
أن أي هااادف مااان األهاااداف الرئيساااية األمريكياااة فاااي الشااارق : Kenzerكينااازراريرانيررة، حيرررى صررررح 

تقرار فاااي لبناااان، إنهاااا  الصاااراع اإلسااارائيلي العرباااي، إضاااعاف األوساااط: تهدئاااة العاااراق، تحقياااق االسااا
األصولية اإلسالمية، سحق القاعدة، الحد من خطر الحاروب المساتقبلية،... ال يمكان أن تتحقاق دون 

توفير األمن، و التحول إلاى محارك للتنمياة دئة يمكنها تعاون إيران...إيران المعزولة مفسدة، وإيران ها
اللرة صرريحة علرى اسرتعانة أمريكرا  رليران مرن أجر  تقاسرم تكراليف تحقيرق االسررتقرار وهرو د ،5االقتصاادية"

 الشرق اسوسط، وخير مثام على ذلة تصريح اردارة اسمريكية  أن إيران هري شررية شررعي فري الحررب 

                                                           
 .11غازي دحمان، مرج  سبق ذكر ، ،-1

2 -AlescaneSaid, Iran and the United States relations in the contest of the nuclear deal.Master’s thesis institute of 
political studies, faculty of social science, Charles university in prague, July 2016,p43 

 حسام إبراهيم، مرج  سبق ذكر . -3
 .13سامح راشد، مرج  سبق ذكر ، ، - 4

5 -WillamMoraes Roberto &Joào Arthur da Silvareis,opcit,p173. 
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ضد داعش،  ما أن الطرفان يريان في الجماعات السنية المتطرفة تهديدا. في الواق  يمكن أجمام أهم 
 1واف  والتوقعات، التي دفعت الرئيس اسمريكي لعقد هذا االتفاق، في اوتي:الد
إعادة إنتاش مفهوم جديد لالحتواء،  اعتبار أن الرف  التدريجي للعقوبات سوف يحفز إيران لالندماش   -

 في االقتصاد الدولي، وبمعنى آخر تشفي  إيران ضمن خطو  إنتاش غربية احتوائية  أدوات ناعمة.
لعقوبات عن إيرران سريحولها لشررية هرام، وستسرعى الشرركات اسمريكيرة والفربيرة لالسرتفادة مرن رف  ا -

 أمريكي. مليار دوالر 122الكتلة المالية الكبرت ريران، والتي تقدرها  عض المصادر  حوالي 
حاجرررة أمريكرررا للررردور اريرانررري فررري أففانسرررتان وباكسرررتان وأواسرررط آسررريا، وهررري حاجرررة كرررذلة لمواجهرررة  -

 ي.طرف الدينالت
شررهدت العالقررات اسمريكيررة اريرانيررة مرردا وجررزرا منررذ عشرررات السررنين، نتيجررة للعديررد مررن اسحررداث 

سرنوات مرن القترام الدبلوماسري  11التي ساهمت في تأزم العالقات برين الجرانبين، أدت إلرى أكثرر مرن 
ا  الرحلرررة ، ارضرررافة إلرررى إسرررق1181-1121وأزمرررة الرهرررائن فررري  1153نرررذكر منهرررا: انقرررالب عرررام 

،وفشررر  الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة فررري التنديرررد  اسرررتخدام العرررراق 1188عرررام  655الجويرررة اريرانيرررة 
لألسلحة الكيماوية خالم الحرب بين إيران والعراق، وقد ساهمت هذ  اسحداث  قوة في من  أي تفييرر 

درة والرغبرررة فررري ادهرررر الطررررفين القررر 2113-1121فررري الحررروار برررين البلررردين، ومررر  ذلرررة برررين عرررامي 
الجلول إلرى  اولرة المفاوضرات، وقرد كانرت حلقرة الوصر  اسكثرر أهميرة فري التعراون برين البلردين  عرد 

ومرر  ذلررة فقرررد درر  العررداء متبررادم ودلرررت 2111.2إسررقا  حكومررة  البرران فرري أففانسرررتان فرري أكترروبر
ة مسرؤولية تخلرف الربالد االتهامات متبادلة بين البلدين، حيى حم  الخميني الواليات المتحدة اسمريكير

، في مقاب  ذلرة وصرفت الواليرات محمد رضا بهلوي والتدهور االقتصادي الذي حدث زمن حكم الشا  
"محاور ضرمن جورج دبلياو باوش المتحدة اسمريكية إيران كعدو للنظام الدولي، حيى أدرجها الررئيس 

 .2112عام 3الشر"
،أكرررد علرررى ضررررورة 2111دة اسمريكيرررة عرررامرئاسرررة الواليرررات المتحررر بااااراك أوباماااالكرررن مررر  ترررولي  

التعا ي م  العالم وخاصة الدوم ارسالمية، التي ال تزام تعاني من اوثار المدمرة لسياسات الواليات 
المتحرردة اسمريكيررة، الترري يررزعم أنهرررا جلبررت الحررروب والبررؤل بررردال مررن الديمقرا يررة واالزدهررار، وكررران 

ريكيرررة أحرررد أهرررم اسسرررباب فررري دفررر  المحادثرررات برررين إيرررران التفييرررر فررري خطررراب السياسرررة الخارجيرررة اسم
،حيى عمر  أوبامرا علرى إجرراء حروار مر  إيرران مرن أجر  إبررام االتفراق النرووي، ووضر  1+5ومجموعة

                                                           
 .21-21مصطفى عبد العزيز مرسي، مرج  سبق ذكر ، ، ، -1

2 - Claudia Castiglioni and MarieleMerlati,Iran and the US: the one in million opportunity (in Iran after the deal :the road 
ahead).first edition,Milano :edizioni e poké,2015,p79. 
3- Jakub Gajda, prospects for the development of U. S Iran relations . Pakaski policy paper,07,2016, p15. 
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وزيرر الردفاع اسمريكري السرابق فري شرهر  روبارت غياتس.حيرى صررح 1اسسس لتحسين العالقرات المتروترة
إيرران بهردف تحسرين اسوضراع اسمنيرة فري المنطقرة، ولردت  ، أنم يمكن التفاو  المباشر م 2111ماي 

،تكشفت مالمح التعاون اسمريكي 2111ولدت اندالع االحتجاجات الشعبية في  عض الدوم العربية عام 
اسمريكرررري اريرانرررري فرررري دعررررم المعارضررررة الشرررريعية فرررري الخلرررريم العربرررري، حيررررى نظمررررت مؤسسررررات دعررررم 

فيرررة المرتبطرررة  رررليران فررري مجرررام اسرررتخدام شررربكات الديمقرا يرررة اسمريكيرررة دورات متقدمرررة للمعارضرررة الطائ
التواص  االجتماعي، لتأليب الرأي العام ضد أنظمرة الحكرم الخليجري، كمرا انخرر  زعمراء هرذ  الجماعرات 

الررذي رعتررم وزارة الخارجيررة اسمريكيررة، وشررارك فيررم  قااادة الديمقراطيااة"الجماعررات الراديكاليررة فرري برنررامم  
 2معارضون مرتبطون  ليران.

  إلى مرحلة التعاون المعلن م  الدبلوماسية الهادئةرة الثانية سوباما  االنتقام من مرحلة  تميزت اردا
نظام إيران، وخاصة فيما يتعلق  الشأنين السوري والعراقي، واستبعاد سياسة التهديد العسكري في معالجرة 

: كرري تحررت عنرروانتقريرررا لحسرراب سررالح الجررو اسمري راناادالملررف النررووي اريرانرري، حيررى نشرررت مؤسسررة 
 ، ومثلررت هررذ  الدراسررة تفيرررا فرري الرؤيررة "مسااتقبل إيااران النااووي: االختيااارات الحرجااة لااإلدارة األمريكيااة

اسمريكية إزاء احتواء إيران، حيى تممن اعترافا ضرمنيا  فشر  العقوبرات االقتصرادية فري إيقراف البرنرامم 
م الحااوافز إلقناااع إيااران بااالتخلي عاان فكاارة " تقااديالنررووي، وضرررورة تبنرري سياسررة جديرردة تجررا  إيررران عبررر:

 .3إنتاج سالح نووي، والتخفيف من العقوبات االقتصادية والتخلي عن مفهوم التهديد العسكري"
تلقت العالقات اسمريكية اريرانية دفعة قويرة، مر  فروز روحراني  االنتخا رات الرئاسرية اريرانيرة، وتبنيرم 

وتفيير لفة الخطا ات اريرانية م  الفرب، دور في تهي ة اسجرواء سياسة دبلوماسية منفتحة على الفرب، 
كان الحافز اسساسري 4لطور جديد من العالقات بين البلدين، فمال عن تنسيق  عض اسنشطة ارقليمية.

لجهود التقارب بين إيران والواليات المتحدة اسمريكية، هو إيمان إدارة أوباما  أن إيران يمكن إقناعها  عدم 
لسعي للحصوم على أسلحة نوويرة مرن جهرة، ورغبرة إيرران فري إنهراء المرفو  االقتصرادية التري تعنيهرا، ا

 سرربب اسثرررر المركرررب للعقوبرررات المتزايررردة، والسياسرررات االقتصرررادية الخا  رررة التررري اتبعهرررا الررررئيس السرررابق 
 5.أحمدي نجاد

                                                           
1- RomeanMuzalevsky,from ties to strategic engagement U. S-Iranian relationship in 2030. carlisle : strategic studies 
institute and U.S army war college press,May2015,p26. 

( وتأثيرهرررررا علرررررى أمرررررن دوم مجلرررررس التعررررراون لررررردوم الخلررررريم العربيرررررة . المرصرررررد 2115-2112اريرانيرررررة )-دراسرررررات وأ حررررراث:  تطرررررور العالقرررررات اسمريكيرررررة - 2
 .13، ،2115أوت 12االستراتيجي،

 .15نفس المرج ، ، -3
 لقمية الروسية. المركز العربي للبحوث والدراسات، نقال عنهاني سليمان، التقارب اسمريكي اريراني وتأثير  على ا -4

www.acrseg.org/2362.  11:11على الساعة 12/11/2116يوم. 
  الررردور اريرانررري(. مركرررز الجزيررررة مرررارك كررراتز، مرررتالت التقرررارب اسمريكررري اريرانررري: درول مرررن الماضررري )مؤلرررف جمررراعي: التقرررارب اريرانررري اسمريكررري: مسرررتق-5

 .35، ، 2113للدراسات، أبري 

http://www.acrseg.org/2362
http://www.acrseg.org/2362


 323صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

فين، فعلررى الصررعيد اريرانرري، جرراء التقررارب اسمريكرري اريرانرري انطالقررا مررن دوافرر  معينررة لكررال الطررر 
فرري  مقاربااة االنخااراط البنااا "اسمريكيررة   "واشاانطن بوساات" رررح الرررئيس روحرراني فرري مقالررم  صررحيفة 

"المروناة عالقة بالد  م  الفرب وتحديدا م  الواليات المتحدة اسمريكية، وهو ما يتوافق م  مصرطلح 
علرري خررامن ي، والترري تحقررق ريررران المصررالح  الررذي أ لقررم المرشررد اسعلررى للثررورة ارسررالمية البطوليااة"

 1التالية:
ّتأمين حق إيران في امتالك القدرات النوويرة،  مرا فري ذلرة تخصريب اليورانيروم فري مفاعالتهرا النوويرة،  -

  اعتبار ذلة أمرا غير قاب  للتفاو .
 تأمين نفوذها في المنا ق المتوترة الحيوية  النسبة لها مث : العراق، أففانستان. -
ان لعب دور إقليمي ريران في منطقة الشرق اسوسط، خاصة فيما يتعلق  الملف السوري، تصب ضم -

هررذ  اسهررداف مجتمعررة فرري المصررلحة القوميررة العليررا ريررران، أال وهرري االعتررراف بهررا كقرروة إقليميررة فرري 
 المنطقة، تمتلة نفوذا يوازني النفوذ اسمريكي فيها.

لمسر ولين فري اردارة اسمريكيرة، إلرى أن الواليرات المتحردة وفي مقابر  ذلرة تشرير تصرريحات كبرار ا
اسمريكيرررة تريرررد مرررن هرررذا التقرررارب إيرررران غيرررر نوويرررة، ال تمرررر  المصرررالح اسمريكيرررة فررري المنطقرررة، وال 
تسررعى لقلررب مرروازين القرروت فرري الخلرريم والشرررق اسوسررط، علررى نحررو يخرررش عررن قرردرتها علررى السرريطرة، 

ا علررى التعررايش مرر  إيررران واالعتررراف بهررا كقرروة إقليميررة،  المررا أزالررت ومررن ثررم تقرروم اسررتراتيجية أوبامرر
 2الفمو  عن برنامجها النووي، ولم تتجاوز الخط اسحمر  حيازة السالح النووي.

، يأخررذ أ عررادا مختلفررة دبلوماسررية وعسرركرية وأخرررت 2113برردأ التقررارب اسمريكرري وانطالقررا مررن عررام 
 لي:سياسية يمكن تفصيلها على النحو التا

 مالمح التعاون الدبلوماسي: -1
تعمرر  إيررران علررى تثبيررت دورهررا الجديررد، كقرروة تهرريمن علررى العررراق وسرروريا ولبنرران والرريمن، وتبرردي 

الهادفررة إلررى إنشرراء منظومررة أمنيررة  الدبلوماسااية االيجابيااة"اسررتعدادها للقيررام برردور إقليمرري عبررر تبنرري  
لواليات المتحدة اسمريكيرة، ففري غمرون اسشرهر تعاونية بين إيران والفرب، وهو اسمر الذي تشجعم ا

الماضية نشطت الدبلوماسية اسمريكية في تعزيز دور إيران ارقليمري، والثنراء علرى دورهرا فري محاربرة 
داعش ونجاحها في إقناع نظام سوريا  التخلي عن اسسلحة الكيماوية، وفري الوقرت ذاترم يبرى ارعرالم 

اسررتثمار عالقررات التعرراون مرر  إيررران، لنررزاع فتيرر  اسزمررات الترري اسمريكرري مررادة خصرربة حرروم إمكانيررة 
تعصررف  المنطقررة، والعمرر  علررى تحويرر  إيررران مررن دولررة مارقررة إلررى عامرر  ترروازن إقليمرري، يمكنهررا مررن 

                                                           
 13، ،2113محمد بدري عيد، التقارب اسمريكي اريراني وأمن الخليم: التداعيات المحتملة والخيارات المتاحة. مركز الجزيرة للدراسات، أكتوبر -1
 .13، مرج  سبق ذكر ، ،محمد بدري عيد- 2

 )التقدمية(: هي الدبلوماسية التي تسعى للممي قدما، وتأخذ في االعتبار توس  االقتصاد، فمال عن ضرورة منح حقوق لألفراد.الدبلوماسية التصاعدية -* 
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التري تسرتثمر ،*الدبلوماساية التصااعديةاالندماش في منظومرة أمنيرة جديردة، تقروم هرذ  االسرتراتيجية علرى 
 1لبناء العالقات وتحقيق المزيد من المنجزات.فر، التعاون ارقليمي 

 مالمح التعاون العسكري: -1
فررري شرررهر  فردرياااك هاااوفسررررب المسررر وم السرررابق عرررن الملرررف السررروري فررري وزارة الخارجيرررة اسمريكيرررة 

إيرانية عقدت في اسشهر الماضية لمناقشة الدور -تفاصي  سلسلة اجتماعات سرية أمريكية 2115مارل
لمخررا ر اسمنيررة المشررتركة بررين الجررانبين، وتحرردث هرروف عررن أهميررة الجولررة الرردور اريرانرري فرري مواجهررة ا

الخامسرة التري انتهررت فري شررهر فيفرري، واتفررق الطرفران فيهررا علرى تقيرريم المخرا ر الترري يمكرن أن تواجههررا 
 2المنطقة إذا انهار النظام السوري.

ارب إيجرابي، فري حرين هناك خالف  شأن التقارب اسمريكري اريرانري، حيرى يررت الربعض أن هرذا التقر
يرت البعض اوخر انم ال يعني شي ا سنم في التحلي  النهائي لن يكون هناك أي تفيير في العالقات بين 
البلردين، سن التقررارب بينهمرا ال ينطرروي علرى هرراتين الرردولتين فقرط، برر  هري لعبررة متعرددة اس ررراف، والترري 

حررد سررواء، فحتررى لررو افترضررنا أن الطرررفين قرررر أن تشررم  العديررد مررن الفعاليررات ارقليميررة والدوليررة علررى 
تجمعهمررا عالقررات وثيقررة، فررلن وجررود جهررات فاعلررة أخرررت يحمرر  القمررية إلررى مسررتويات مختلفررة ال ينبفرري 

 3تجاهلها.
 ثالثا: الرئيس الجديد والصفقة النووية اإليرانية )محددات سياسة ترامب(

علرى "تعاديالت جذرياة" نتخابية  أنم سريقوم  عمر قام ترامب  ارعالن والتصريح مرارا خالم حملتم اال 
،  عررد سررنوات مررن المفاوضررات المسررتمرة، حيررى إن اعتراضررم 2115االتفرراق النررووي اريرانرري الررذي تررم فرري

يرأتي مررن النتررائم الترري حققتهررا إدارة الررئيس اسمريكرري المنتهيررة واليتررم  رراراك أوبامرا فرري هررذا الملررف، والترري 
أمرام أحرد أكبرر أعردائها،  بقرا لمرا  "تمعها في موقف ضرعيف"اليات المتحدة وللو  "مهينة"يرت ترامب أنها

: إن "نشرتم صحيفة وولسرتريت جورنرام اسمريكيرة، وقرام مستشرار ترامرب، وليرد فرارل لشربكة  سري إن إن
ترامب يعتزم مراجعة االتفاقية  شك  كام ، ثم إرسالها للكرونجرل للتصرويت عليهرا، ثرم مطالبرة اريررانيين 

 .4   عض التعديالت وانم سيكون محادثات حوم ذلة االتفاق عم
ويعار  ترامب االتفاق النووي م  إيران ويقوم إنم قادر على التفاو  على صفقة أفم ، حيى بدا 
تارًة أنم مستعد للتراج  عن االتفاق، واقترح تارًة أخرت أن التراج  عنم استراتيجية سي ة، ويقوم ترامب إنم 

كما ويؤيد زيادة العقوبات االقتصادية سكثر مما  .” أي وسيلة ضرورية“ النووي اريراني سيوقف البرنامم
 كانت عليم قب  االتفاق.

                                                           
 .12اريرانية وتأثيرها على أمن دوم مجلس التعاون لدوم الخليم العربية ، مرج  سبق ذكر ، ،-دراسات وأ حاث، تطور العالقات اسمريكية- 1
 .16نفس الرج ، ،-2

3-Abdullah Yegin,” the U.S –Iran rapprochement,real or dream ?”.Analysis,N08,August2014,p14 
رة البحرى العلمري منصور أبو كريم، أبرز مالمح السياسة الخارجية اسمريكية تجا  منطقة الشرق اسوسط  عد فوز ترامب. مركز رؤيرة للدراسرات واس حراث، دائر -4

 .12-11، ، ،2116حلي  الشأن الدولي،والدراسات وحدة ت
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 1ويحدد ترامب ثالث نقا  للتعام  م  الملف اريراني وهي:
 فليران عليها، والسيطرة االستقرار عدم لحالة المنطقة لدف  اريرانية المحاوالت أمام الوقوف البد من -

ولبنران  وسروريا كرالعراق المنطقرة دوم مرن العديرد اسرتقرار وتهردد المنطقرة، أحمرر علرى خطراً  تمثر 
فري  وحمرال لبنران فري كحرزب اللرم إرهابية تنظيمات وتدعم العربية؛ السعودية والمملكة وليبيا واليمن

 .غزة
فال بد من إلفراء يجب إعادة النظر في االتفاق النووي م  إيران سنم اتفاق كارثي، على حد وصفم،  -

االتفررراق أو إعرررادة النظرررر فيرررم مررررة أخررررت لتعديلرررم سنرررم ال يمثررر  المصرررالح اسمريكيرررة، ويمررررب أمرررن 
إسرائي  ومصالحها  شك  مباشر، وعلرى أقر  تقردير فرال برد مرن وضر  محرددات  خصرو، االتفراق، 

، والرذي لرم تممن وض  إيران تحت المساءلة  شك  تام، ويعزز من عردم محاولتهرا اختبرار أسرلحتها
 .ينص االتفاق على منعم

تفكيرررة شررربكات إيرررران اررهابيرررة العالميرررة، فرررلذا كانرررت إيرررران تمتلرررة شررربكة قويرررة، فالواليرررات المتحررردة  -
 .تستطي   قوتها السيطرة على إيران

ومررن جهررة أخرررت أكرردت وزارة الخارجيررة اسمريكيررة أنررم لرريس هنرراك مررا يمنرر  الواليررات المتحرردة مررن 
مر  إيرران  شرأن برنامجهرا النرووي، إذا مرا أراد الررئيس  2015 اق، الرذي أبررم فرياالنسرحاب مرن االتفر

، إنم وإذ يحرر، علرى عردم الرتكهن،  مرا "ماركتونر"اسمريكي الجديد ذلة، وقام المتحدث  اسم الوزارة 
مررن االتفرراق، الررذي أبرمتررم الرردوم العظمررى  سررتفعلم اردارة المقبلررة، فررلن أي  رررف يمكنررم االنسررحاب

حرّذر مرن أنرم فري حرام قررر  ترونر "ن العام الماضي، لممان عردم حيازتهرا للسرالح الرذري، ولكرن وإيرا
 ."2عواقب وخيمة على سالمة االتفاق"ترامب االنسحاب من االتفاق، فلن هذ  الخطوة سيكون لها 

تحدث الرئيس اسمريكي الجديد دونالد ترامب في أكثر من مناسبة عن الخطر اريراني، ليس على 
نطقرررة الخلررريم فحسرررب، وإنمرررا علرررى العرررالم أجمررر ، مرّكرررزًا فررري حديثرررة علرررى النرررواتم السرررلبية والخطيررررة م

الناجمرة عرن االتفراق النرووي مر  النظرام اريرانري، فهر  هرذا يعنري أن السياسرة اسمريكيرة فري درر  إدارة 
الجديرررد  ترامرررب تجرررا  إيرررران سرررتكون ضرررد الطموحرررات اريرانيرررة، وخصوصرررًا أن وزيرررر الررردفاع اسمريكررري

، يعتبر متشددًا تجا  النظام اريرانري، وكيرف سرتكون سياسرة ترامرب الخارجيرة المتوقعرة جيمس ماتيس
 3تجا  المنطقة؟

 محددات سياسة ترامب تجاه إيران -1

                                                           
 .12-11نفس المرج ، ،   -1
 .12نفس المرج ، ، -2
 محمد أبو سعدة، سيناريوهات سياسة ترامب تجا  إيران. نقال عن: -3

24.html-55-10-02-02-2017-files/item/49306-com/hothttp://mugtama. 22/18/2112يوم  13:35على الساعة. 
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مررن واليررة تكسررال، والعمرردة السررابق  تااوم كااوتنفرري درر  وجررود المقررربين مررن ترامررب أمثررام السرريناتور 
مرن واليرة أريزونرا، والرذين أدهرروا موقفرًا  جون كيال، والسيناتور السابق رودولف جوليانيلمدينة نيويورك 

عمو الكونجرل السرابق عرن الحرزب الجمهروري عرن إلى دونكان هانتر موقفًا عدائيًا تجا  إيران، إضافة 
عن والية كاليفورنيا، الذي  الما داف  عن فكرة االستعمام التكتيكي لألسلحة النووية ضرد إيرران؛ لرذا فلنرم 

ح سيعتمد ترامب موقفًا حادًا تجا  إيران، ومن هنا فمن المتوق  أن تعرود الواليرات المتحردة فلنم على اسرج
المتحردة اسمريكيررة إلرى سياسررة االحتررواء فيمرا يخررص مواجهتهررا مر   هررران، وربمررا سرتعتمد سياسررة العقرراب 

 1من خالم المفط العسكري والبحى عن فر، لتفيير النظام.
لرف اريرانري، أنرم ال يمتلرة سياسرة محرددة  عرد للتعامر  مر  إال أن الواضح من سياسة ترامب حروم الم

النظام اريراني، فك  ما يمتلكم هو موقفم من االتفاق النووي، حيى أعلن عنم قبر  الفروز فري االنتخا رات 
إّن االتفاق النووي هاو أساوأ ماا يمكان أن يكاون قاد تاّم الرئاسية، كما قام حرفيًا في إحدت المناسبات:  

، وقد وعد في حام فوز   أن يجع  من تفكية االتفاق النووي  اسولوية رقرم على اإلطالق" التفاوض عليه
  لديررم، لكررن فرري المقابرر ، ترامررب كرران قررد ذكررر أيمررًا أّنررم سرريقوم  لعررادة التفرراو  حرروم االتفرراق النررووي 1

يسررمح للنظررام  لتحسررين شرررو م، وتشررديد القيررود علررى إيررران، ومراقبررة التطبيررق التررام لكافررة بنررود ،  شررك  ال
اريراني  استفاللم لفايات أخرت، وانطالقًا من هذ  المعطيات، فلن من غير المعروف ما إذا كان ترامب 
سينهي االتفاق فعاًل، أو سيقوم  لعادة التفاو  عليم، ومن هنا نستطي  أّن نقوم إن شك  السياسرة التري 

بقرى المررجح أن سياسرة ترامرب تجرا  إيرران لرم سيتم إتباعهرا تجرا  إيرران لرم يحرّدد  عرد  شرك  واضرح. لكرن ي
تكن كالسياسة اسمريكية السا قة في عهد أوباما، وهناك العديد مرن المؤشررات أهمهرا توعرد دونالرد ترامرب، 
برررد قررال علرررى أي سررفينة إيرانيرررة تمررايق البحريررة اسمريكيرررة فرري ميرررا  الخلرريم، حررام فررروز  فرري انتخا رررات 

 2الرئاسة اسمريكية.
 ب ترامب تجاه إيرانمضامين خطا -2

حملرت خطا ررات الررئيس اسمريكرري ترامرب قبرر  الفروز وبعررد ، اتجاهرات معاديررة ريرران، وااللتررزام مطلررق 
تجرررا  الكيررران الصرررهيوني، إال أن هرررذا ال يعنررري  المررررورة أن فررروز دونالرررد ترامرررب فررري انتخا رررات الرئاسرررة 

خاصررة دوم الشرررق اسوسررط، خصوصررًا أن اسمريكيررة يافيِّررر شرري ًا فرري عالقررات أمريكررا الخارجيررة  الرردوم و 
اردارة اسمريكيررة تتبرر  سياسررة اسررتراتيجية معينررة ومسررتمرة، إال أن الثابررت فرري اسولويررة المطلقررة للسياسررة 
الخارجية اسمريكية هي ضمان أمن واستقرار  إسرائي   في الشرق اسوسط، والحفاظ على مصرالحها التري 

السياسة اسمريكية الخارجية فلن يكون  شك  جذري ولكن في  ريقة  تسعى إليها، ولو أن هناك تفييرًا في

                                                           
 نفس المرج . -1
 نفس المرج . -2
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التنررراوم، ولررريس  المررررورة أن يكرررون الحفررراظ علرررى أمرررن  إسررررائي   مرتبطرررًا  عرررداء مطلرررق ضرررد إيرررران، 
 ."1فالعقوبات الجزئية كافية بتحجيم إيران وتهديدها سمن  إسرائي 

ديكتاتوريااة  أنهرا   إيررران ترامااب وصررف متحرردة،ففري خطا ررم اسوم أمررام الجمعيررة العامرة لألمررم ال   
وقررررام إن  المررررحايا اسكثررررر معانرررراة  سرررربب زعمرررراء إيررررران هررررو فرررري الواقرررر  *"دولااااة مارقااااة"و * فاساااادة

وزير الخارجية اسمريكي السابق ترامب أيما إن االتفاق النووي الذي تفاو  فيم  التعاون الوثيق م  
كمرا واتهرم ترامرب  هرران  اسرتخدام ثروتهرا لردعم الررئيس ."مدعاة للحرج للواليات المتحدةجون كيرري  

السررررروري  شرررررار اسسرررررد، ولررررردعم الحررررروثيين فررررري الررررريمن و لتقرررررويض السرررررالم فررررري شرررررتى أرجررررراء الشررررررق 
بررين سررت  2115ووي الررذي وقرر  عررام وبرردأ ترامررب مسررتعدا لتمهيررد الطريررق رلفرراء االتفرراق النرر."اسوسررط

يمكنناا الساماح لنظاام قاتال باالساتمرار فاي هاذه األنشاطة وأضاف في اسخير:  ال .قوت دولية وإيران
المزعزعة لالستقرار مع استمرارها في بنا  صواريخ خطارة. وال يمكنناا االلتازام باتفااق إذا كاان يقادم 

 ."2الغطا  إلقامة برنامج نووي محتمل
 اريوهات سياسة ترامب تجاه إيران.رابعا: سين

تمثلررت المهمررة الرئيسررية للوكالررة الدوليررة للطاقررة الذريررة  فيينررا منررذ دخرروم بنررود االتفرراق النررووي حيررز 
التنفيرذ فرري العررام الماضري، فرري فحررص ومراقبررة مردت التررزام إيررران بتطبيرق التعهرردات المنصررو، عليهررا 

 .التي تمم أبرز القوت الكبرت  1+5م  مجموعة  في اتفاق  خطة العم  المشتركة الشاملة  المبرمة
  مررن بأسااوأ صاافقةحيررى انتقررد الرررئيس اسميركرري المنتخررب بنررود االتفرراق النررووي اريرانرري، ووصررفم  

بررين جميرر  الصررفقات الترري أبرمتهررا الواليررات المتحرردة اسميركيررة فرري السررنوات اسخيرررة. وعلررى الرررغم مررن 
دًا حروم قررار سرحب هرذا االتفراق، سن هرذ  الخطروة قرد تسربب ذلة يبدو الررئيس اسميركري الجديرد متررد

أزمة، ليس فقط م  إيران ولكن أيمًا م  اسوروبيرين وروسريا والصرين، التري تمثر  أبررز الجهرات التري 
 3تدعم الحفاظ على هذا االتفاق.

فري إضرعاف االتفراق النرووي  دونالاد ترامابوتحت ضفو  مرن الكرونفرل المعرادي ريرران، سراهم  
خرالم اسرتخدام السرلطة الترري يمنحهرا لرم منصربم فري التصرردي سي عقوبرات جديردة يقرهرا البرلمرران  مرن

ضد إيران. ويبدو أن اسنشطة اريرانية التي تسعى لزعزعة استقرار الشررق اسوسرط قرد تردف  العالقرات 
مرا سريظهر  بين واشنطن و هران نحو توترات جديدة، قد تهردد مسرتقب  االتفراق النرووي اريرانري، وهرذا

 من خالم السيناريوهات التالية:

                                                           
 محمد أبو سعدة، مرج  سبق ذكر . -1
 اقتصاد أفم  من حقوقها المدنية الدكتاتورية الفاسدة: هي تصنيف للحكومة، حيى تكرل اسمة نفسها ردارة وسطية استبدادية، تتمت  هذ  الدكتاتوريات  -*

 وحرياتها السياسية.
 هي مصطلح الدعاية المستخدمة في الحرب النفسية. مصطلح  دولة مارقة  يهدف إلى توصيف دولة معادية تشك  تهديدا للسالم العالميالدولة المارقة:  -*
 محمد أبو سعدة، مرج  سبق ذكر . -2

3-Thomas Gratowski,Trump, » Iran and the future of the deal »,globelcounsel,november 2016,P01. 
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 السيناريو األول: السيناريو التشاؤمي -1
م  وصروم المليراردير الجمهروري دونالرد ترامرب إلرى البيرت اسبريض  عرد فروز  فري االنتخا رات الرئاسرية 

ترامرب  رارعالن والتصرريح مررارا خرالم  ، وقرامالرئاسية اسمريكية،  ات االتفاق النووي اريراني فري خطرر
علرى االتفراق النرووي اريرانري، الرذي ترم فري  "تعاديالت جذرياة" ترم االنتخابيرة  أنرم سريقوم  عمر خرالم حمل

 عرررد سرررنوات مرررن المفاوضرررات المسرررتمرة، حيرررى أن اعتراضرررم يرررأتي مرررن النترررائم التررري حققتهرررا إدارة  2115
واليرات المتحردة الرئيس اسمريكي المنتهيرة واليترم  راراك أوبامرا فري هرذا الملرف، والتري يررت ترامرب مهينرة لل

 1المتحدة وتمعها في موقف ضعيف أمام أحد أكبر أعدائم.
عار  ترامب  شدة االتفاق النووي م  إيران حيى يقوم إنم قادر على التفراو  علرى صرفقة أفمر ، 
فبدأ تارة أنم مستعد للتراج  عن االتفاق، واقتررح ترارة أخررت أن التراجر  عنرم اسرتراتيجية سري ة، ويقروم إنرم 

النرووي اريرانري  ررأي وسريلة ضررورية كمرا ويؤيرد زيررادة العقوبرات االقتصرادية سكثرر ممررا  سريوقف البرنرامم
 2كانت عليم قب  االتفاق.

وتصررريحاتم القليلررة حتررى اون إلررى  تراماابيشررير الخطرراب السياسرري للرررئيس المنتخررب حيررى وبالتررالي  
نفتاح على إيران والرذي أقرر وجود حالة من عدم اليقين اسقرب إلى التشاؤم،  خصو، استمرار مسار اال

وفق االتفاق النووي، مث  هذا السيناريو سيرس  رسائ  سلبية للجمهورية ارسالمية، وهو ما سينعكس في 
عودة إيران إلى مرب  ما قب  االتفاق من حيى إخفاء أنشطتها من جهة والتعاون م  وكالة الطاقة النووية 

 3من جهة أخرت.
 لعقوباتالسيناريو الثاني: العودة ل -1

مررن المتوقرر  أن يتخررذ ترامررب إجررراءات تعررزز مررن نفرروذ الواليررات المتحرردة علررى إيررران، ومررن بررين هررذ  
 4ارجراءات:

المفط على االقتصاد اريرانري، وتحديردا الجهرات االقتصرادية التا عرة للحررل الثروري اريرانري، وذلرة  -
 .اريرانية من خالم الحد من رغبة الشركات اسجنبية في الدخوم إلى اسسواق

وضررر  شررررو  علرررى الشرررركات الدوليرررة المتعاملرررة مررر  الشرررركات اريرانيرررة، أن يكرررون انجررراز المعرررامالت  -
 . الدوالر اسمريكي فقط

وعلررى الرررغم مررن وجررود مررن يقرروم إن االتفرراق النررووي اتفرراق أممرري، وأن العقوبررات كانررت تحررت الفصرر  
لروراء، ولكرن مثر  هرذا الكرالم يمكرن أن يكرون لرم السا   وأزيلت، وبالتالي من الصرعب إعرادة العجلرة إلرى ا

 .تأثير ولكن لن يعيق اردارة الجديدة في حام عدم امتالكها لخيارات أخرت 

                                                           
 .11منصور أبو كريم، مرج  سبق ذكر ، ، -1
 .11نفس المرج ، ، -2
 محمد أبو سعدة، مرج  سبق ذكر . -3

4- Thomas Gratowski,Trump, Iran and the future of the deal,globelcouncil, november 2016,p02. 
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 السيناريو الثالث: الضربة العسكرية -2
من الممكن أن يندف  النظام السياسي في إيران إلى إتباع سياسة أكثر عدائية، وربما ستنعكس فري 

 خصو، إعادة التفاو  أو حتى إ طاء خطوات تنفيذ االتفاق، مث  هذا  رفض أي مقترحات أمريكية
الخيررار ربمررا يرردف  إلررى تصررعيد كالمرري وسياسرري، اسمررر الررذي قررد يعيررد الخيررار العسرركري المحرردود ضررد 
المنشتت النووية اريرانية إلى دائرة التوقعات، مث  هذا السيناريو ستكون لم ارتداداتم ارقليمية من قب  

 1 سيما في ملفات مث  الملفين السوري واليمني.إيران ال
هذا السيناريو مستبعد  سبب أن وزارة الردفاع اسمريكيرة  البنتراجون  تررفض التردخ  عسركريًا  صرورة 
مباشرة في الشررق اسوسرط لعردة اعتبرارات، حيرى تعتبرر إدارة ترامرب أن الصرراع مر  الصرين هرو اسهرم 

 .وبدأ  الفع  في  حر الصين الجنوبي
 السيناريو الرابع: سيناريو البنا   -3

إلررى جانررب المخرراوف اريرانيررة مررن أن ترامررب سرريعتمد سياسررة خارجيررة عدوانيررة تجررا  إيررران، أشررار 
العديد من المعلقين اريرانيين إلى الفوائد المحتملة. وأعرب  عمهم عن اعتقادهم  ان الرئيس المنتخب 

لمشرراركة االمريكيررة فرري الشرررق اسوسررط )أي تسررهي  سرريركز اساسررا علررى القمررايا الداخليررة ويحررد مررن ا
حصوم إيران على الهيمنة ارقليمية(، وادعى أيما أن ترامرب  صرفتم رجر  أعمرام سريكون أكثرر ترأثرا 

 2 المصالح االقتصادية واالعتبارات العملية.
وي وبالتررالي عهررد ترامررب إلررى فريررق ضررمن حملتررم االنتخابيررة للعمرر  علررى تقيرريم شررام  لالتفرراق النررو 

والمزايررا الترري تحصرر  عليهررا إيررران  موجررب االتفرراق، وكررذلة االلتزامررات المطالبررة بهررا مررن قبرر  المجتمرر  
الدولي، مث  هذا التقييم سيصبح اون إحردت أهرم المرجعيرات لخطواترم القادمرة نحرو إيرران، وربمرا يررت 

ة خشررية مرن رد فعرر  مستشرارو ترامرب  أنررم ال مران  مرن اسررتمرار االتفاقيرة والعمر  علررى تطويرهرا، وذلر
 3إيراني في المنطقة ارقليمية وضد المصالح اسمريكية.

يبقرري السرريناريو الثرراني )فررر  العقوبررات( هررو اسقرررب ،  عررد اسررتعرا  السرريناريوهات المسررتقبلية  
للمنطق، وذلة يرج  إلى أن السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة ال يحرددها رئريس الدولرة وحرد ، ولكرن هنراك 

 .الكونجرل ومراكز اتخاذ القرار تؤثر على  بيعة العالقات اسمريكية  الدوممؤسسات مث  
لرررذا فرررلن خيررررارات ترامرررب محرررردودة  النسررربة لمعالجررررة العالقرررة مرررر  إيرررران ال سرررريما الملرررف النررررووي   

اريرانري. وحتررى فرري حرام فشرر  ترامررب فري أن تكررون العقوبررات االقتصرادية علررى إيررران أمميرة فلنررم مررن 
في من  الشركات اسميركية من التعام  مر  إيرران،  عبرارة أخررت يمكرن ردارة ترامرب  الممكن أن ينجح

                                                           
ويررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري، أمريكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ترامررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب وسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريناريوهات العالقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  إيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران، نقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن محجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروب الز  -1

 (11:13على الساعة  2112-18-22)يوم  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/11/15موق :
ons in Iran to the Election of Donald Trumpas President of the United States,themoirintellegence razzimmt,Initial Reacti -2

and terrorism information center,november 2016,p 4. 
3 -raz zimmt,opcit,p05. 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/11/15
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االكتفرراء  ررلجراءات تعقررد تنفيررذ االتفرراق وتحررد مررن تفاعرر  قطرراع الشررركات واسعمررام وكررذلة النظررام المررالي 
ج  اسميركي مر  إيرران، ومرن المتوقر  أن يتلقرى ترامرب مسراعدة فري هرذا المجرام مرن الكرونفرل الرذي يسر

إيررران فرري  حمررور اسغلبيررة الجمهوريررة فرري مجلسرريم وكررذلة مررن إسرررائي  وربمررا مررن الفاضرربين مررن سياسررة
 .الشرق اسوسط

 خاتمة:
مازالررت فرري عهررد ترامررب فرري  ررور فرري اسخيررر وختامرراا يمكررن القرروم  ررأن السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة 

وضررروح الفريرررق المسرررراعد للررررئيس اسمريكررري الجديرررد  شرررك  كامررر  حتررررى اون، أو  التشررركي ،  سررربب عررردم
لتناقض في  عض التصريحات والمواقف السياسية للرئيس الجديد، حوم العديد مرن قمرايا منطقرة الشررق 
اسوسررط خررالم فترررة االنتخا ررات الرئاسررية اسمريكيررة، رغررم ذلررة فررلن مررا يمكررن التأكيررد عليررم هررو أن سياسررة 

ت المتحرردة اسمريكيررة الخارجيررة تجررا  منطقررة الشرررق فرري درر  حكررم الرررئيس ترامررب لررن تكررون امترردادًا الواليررا
لسياسة جورش برول االبرن عبرر القروة الخشرنة، أو اسرتمرارا لسياسرة  رارك أوبامرا عبرر القروة الناعمرة، وإنمرا 

لعسررركري سرروف تكرررون خلررريط برررين هرررذا وذلرررة، خاصرررة فررري دررر  رغبرررة الررررئيس ترامرررب فررري تقليررر  التررردخ  ا
سمريكررا  مررا يمررمن تحقيررق المصررالح القوميررة للواليررات المتحرردة اسمريكيررة، عبررر بنرراء عالقررات جيرردة مرر  
حلفاء أمريكا التقليدين بهدف التصدي لخطر اررهاب الدولي، والقماء على قدرات الجماعات اررهابية، 

 قب  أن تصبح تهديدًا وشيكًا للواليات المتحدة اسميركية.  
معهرا  اسرتعدادًا للتعامر مية معرفة مالمح السياسة الخارجية اسمريكيرة خرالم فتررة حكرم ترامرب ورغم أه

 الشك  المناسب، إال أنم يتوجب على العرب والمسلمين أن يكفوا عن المراهنة على االنتخا ات اسمريكية 
صادية التي يمتلكونها فري ونتائجها، ويعتمدوا على أنفسهم، عبر االستخدام اسمث  سوراق السياسية واالقت

التعام  م  سياسة إدارة ترامب، والتي سوف تأخرذ  را   الصرفقات التجاريرة،  اعتبرار  رجر  أعمرام ولريس 
 سياسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/11/15/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/11/15/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/11/15/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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كية اجتاه منطقة الشرق األوسط يف السياسة اخلارجية األمريسيناريوهات 

 -الثابت واملتغري -ظل إدارة دونالد ترامب 
 

 

 : أمرية برحايل بو دودهةاالستاذ

 -دراسات امنية واسرتاتيجية ختصص-دكتوراةباحثة  

 (. 3جامعة قسطنطينة) 

 مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية
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 الملخص:
نة لدراسة مستقب  السياسية الخارجية اسمريكية اتجا  منطقة الشررق اسوسرط تهدف الورقة البحثية الراه

في  در  فتررة حكرم الررئيس اسمريكري المنتخرب دونالرد ترامرب، فالواضرح أن توجهرات ترامرب  تعرد الحردث 
اسبرز فري معالجرة السياسرة الدوليرة ومحر  اهتمرام البراحثين علرى المسرتوت ارقليمري والردولي ، ومررد ذلرة 

االنتخابيررة وفرري مسررتوت آخررر المواقررف الترري تبناهررا فررور  حملتررمعررة خطا ررات الرررئيس اسمريكرري  خررالم  بي
جموعررة مررن القمررايا المتعلقررة  الشرررق اسوسررط ، متعينرم كرررئيس للواليررات المتحرردة اسمريكيررة وذلررة اتجرا   

فرري سرروريا والعررراق،  مثرر  االتفرراق النررووي الرردولي مرر  إيررران، والصررراع ارسرررائيلي / الفلسررطيني، والحررروب
 (.ومحاربة المسلحين )داعش

وتركيزنررا علررى فهررم وتمحرريص مسررتقب  السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة اتجررا  منطقررة الشرررق اسوسررط مررن 
خالم تحلي   عض السيناريوهات المحتملة على غرار افتراضية قيرام هجروم موسر  ضرد الدولرة ارسرالمية 

آخرر، وإعرادة فرتح الملرف النرووي اريرانري للنقرال، و موحرات يمكن أن يكون لم اسسبقية على ك  شريء 
في اسجندة اسمريكية  ةالخليجييمكن أن تتراج  مكانة الدوم  ،روسيا ارقليمية يمكن أن تذهب دون هوادة

  الفع . الفلسطيني-تتالشى آمام السالم ارسرائيلي دالسعودية، وقوباسخص العالقات اسمريكية 
 

Donald Trump  underMiddle East  the towardsForeign Policy  US ofScenarios 

The Stability and Change -Presidency 

Abstract 

The paper aims to study the future of US foreign policy in the Middle East under the reign of 

US President-elect Donald Trump. It is clear that Trump's approach is the most important 

event in the treatment of international politics and the focus of research on the regional and 

international level. And at the level of the last positions he adopted as soon as he was 

appointed as President of the United States of America, towards a range of issues related to 

the Middle East, such as the international nuclear agreement with Iran, the Israeli / 

Palestinian conflict, O Iraq, and fight the militants (ISIS). 

And our focus on understanding and scrutinizing the future of US foreign policy towards the 

Middle East by analyzing some of the possible scenarios, such as the assumption that an 

extended attack against the Islamic state could take precedence over everything else, reopen 

the Iranian nuclear file for debate, and Russia's regional ambitions could go unchecked;The 

position of the Gulf states on the US agenda, especially American-Saudi relations, can be 

reduced, and Already fading hopes for Israeli-Palestinian peace could dim even more. 
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 مقدمة:
اسمثلة الجيوسياسية التي تأثرت بتحوالت البي رة الخارجيرة لفتررة أهم  أحداسوسط تعد منطقة الشرق 

فمرررا يميرررز منطقرررة الشررررق اسوسرررط مرررن أهميرررة جيواسرررتراتيجية يظهرررر  المقابررر   البررراردة،مرررا  عرررد الحررررب 
ات دعرررائم الترروترات اسمنيررة الشررائكة فرري المرحلررة الراهنررة نتيجررة لطبيعررة التحرردي أحرردالمنطقرررة علرررى انهررا 

يعررف بتنظريم  وانتشرار مرااسمنية المختلفة التري تشرهدها المنطقرة علرى غررار الحررب السرورية واليمينرة 
  ارضافة الى التنافس الدولي والتحالفات االقليمية والدولية في المنطقة. ارسالمية،الدولة 

مريكيرة سرواء فري وقد مثلت منطقة الشرق اسوسط أولويات السياسرية الخارجيرة للواليرات المتحردة اس
فترررة حكررم أوبامرررا أو فرري المرحلررة الراهنرررة لحكررم دونالرررد ترامررب، و  خررالف كررر  المصررالح االسرررتراتيجية 
الثابتررة للواليررات المتحرردة فرري منطقررة الشرررق اسوسررط، كررأمن إسرررائي  أو الررنفط أو التحالفررات السياسررية 

يى مسرررتمر  واعرررادة قرررراءة وفقرررا والعسررركرية،  رررات التوجرررم اسمريكررري إزاء هرررذ  الصرررراعات  حاجرررة لتحرررد
لتفيرات الرؤية لدت اردارة اسمريكية من ناحية والتطورات الميدانية للصرراعات علرى أر  الواقر  مرن 
ناحية أخرت،  ولكن تظ  اسزمة الحقيقية في محاولة استشراف الموقف اسمريكي من منا ق الصرراع 

لتحوالت اسمنية المستمرة التري تعرفهرا المنطقرة،  الشرق اسوسط في د  إدارة ترامب مرتبطة  طبيعة ا
وفي مستوت أخرت  بيعة التوجهرات التري يتبناهرا الررئيس اسمريكري الحرالي والتري تبردو فري ممرمونها 
أنهرررا أكثرررر عدوانيرررة و أكثرررر ازدواجيرررة مقارنرررة  سياسرررة الررررئيس السرررابق  ررراراك أوبامرررا، ذلرررة مرررا يفمررري 

الممكرررن االعتمررراد عليهرررا للوصررروم إلرررى تقيررريم موضررروعي   المررررورة الرررى صرررعوبة المصرررادر التررري مرررن
 واستنتاجات تبنى على اسس منطقية الستشراف مستقب  الظاهرة مح  الدراسة.

وسن المسررتقب  هررو البعررد الوحيررد الررذي يفررتح المجررام أمررام اررادة ارنسررانية للترردخ  ومعالجررة  عررض 
ماا الزمن الحاضرر، فرلن علينرا أن نعررف ارشكاليات المطروحة سواء في الماضي أو نعاني منها في 

هي المسارات المحتملة التي ساتتخذها السياساة الخارجياة األمريكياة اتجااه قضاايا الشارق األوساط 
فرلذا تعرفنرا علرى كر  المسرارات المحتملرة يصربح مرن المرروري علينرا أن  ؟ترامابفي ظل إدارة دونالد 

 أكبر قدر من المكاسب وأق  قدر من الخسائر. نعم  على دف  اسمور  اتجا  المسار الذي يحقق لنا
مستقبل السياسية الخارجية األمريكية لوسنعم  على تطبيق تقنية السيناريوهات على دراستنا 

من خالم  من منطلق حدود التفير واالستمرار في ادارة دونالد ترامباتجاه قضايا الشرق األوسط 
 الخطة التالية: 

 مقدمة
 لمستقبلية.أوال: مدخل للدراسات ا

 .ثانيا: سيناريو التحول في مضامين السياسة الخارجية األمريكية اتجاه منطقة الشرق األوسط
 الملف النووي اريراني. -1
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الخليجيررة إلررى العالقررات -التحرروم فرري أولويررات السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة: مررن العالقررات اسمريكيررة -2
 المصرية.-اسمريكية

 توجهات السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط ثالثا: سيناريو استمرار وثبات
 ( وإيران.1+5السياسة الخارجية اسمريكية والحفاظ على اتفاقية لوزان النووية ما بين مجموعة ) -3
 السعودية.–ثبات المصالح واسهداف في العالقات اسمريكية  -3

 الشرق األوسط. رابعا: سيناريو محدودية السياسة الخارجية األمريكية اتجاه منطقة
 السياسة الخارجية اسمريكية والتنافس الروسي في الشرق اسوسط. -5
 نحو صعود آسيوي وتراج  أمريكي في الشرق اسوسط. -6
 السياسة الخارجية اسمريكية والتوجم نحو إفريقيا. -2

 الخاتمة.
 
 
 
 
 



 332صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 
 أوال: مدخل للدراسات المستقبلية:

 العلررم الررذي يرصررد التفيررر فرري درراهرة معينررة ويسررعى  يمكررن تعريررف علررم الدراسررات المسررتقبلية  انررم
لتحديررد االحتمرراالت المختلفررة لتطويرهررا فرري المسررتقب  وتوصرريف مررا يسرراعد علررى ترررجيح احتمررام علررى 

، كما أن الدراسات المستقبلية تعني محاولة استشرراف الصرور المختلفرة للمسرتقب  وفقرا للفررو  1غير  
قرررر  وجررررذور  التاريخيررررة وارمكانررررات المتاحررررة وأسرررراليب اسررررتخدامها المختلفررررة فيمررررا يتعلررررق  المعرفررررة والوا

المتباينة واسهداف المعلنة  شأنها، على اعتبار أن استشراف المستقب  هو اجتهاد علمي منظم، يرمي 
إلررى صرررول مجموعرررة مرررن التنبرررؤات المشررررو ة والترري تشرررم  المعرررالم الرئيسرررية سوضررراع مجتمررر  مرررا أو 

 فترة زمنية محددة غالبا ما تمتد سكثر من عشرين سنة.مجموعة من المجتمعات عبر 
وتستند الجمعية الردولريرة لرلردراسرات المسرتقبلية فري تعريفهرا للدراسرات المسرتقبلية أن الردراسررة العلميرة 

 :2للمستقب  هري مجام معرفي أوس  من العلم يستند إلى أربعة عناصر رئيسية هي
 دام الطرق العلمية في دراسة الظواهر الخفي.أنها الدراسات التي تركز على استخ -
أنهررا أوسرر  مررن حرردود العلررم، فهرري تتمررمن المسرراهمات الفلسررفية والفنيررة جنبررا إلررى جنررب مرر  الجهررود  -

 .العلمية
أنها تتعام  م  مجموعة واسعة من البدائ  والخيارات الممكنة، وليس م  إسقا  مفرردة محرددة علرى  -

 المستقب .
اسة علم المسرتقب   العديررد مررن التقنيررات المسررتقبلية لترشرريد عمليررة التخطريط في در  الخربراءيسرتعين 

بداء من تحديد المشكلة إلى غاية مرحلة التنفيرذ والتقيريم مثر  )تقنيرة السريناريوهات، تقنيررة دلفري، تقنيررة 
 (.المعلومات العمليات، نظم حوث  المباراة،تقنية نظرية  المحاكاة،التنبرؤ، تقنية 

أننررا سنقتصررر فرري تحليلنررا لمسررتقب  السياسررية الخارجيررة اسمريكيررة اتجررا  منطقررة الشرررق اسوسررط إال 
واسخررص فررري المرحلرررة الراهنرررة مرررن حكرررم  دونالرررد ترامررب  علرررى تقنيرررة السرررريناريوهات علرررى اعتبرررار أنهرررا 

ات المنهجيرررة اسقرب إلينا لدراسة الظواهر االجتماعية و تحليلها، على اعتبار أن هذ  التقنية من اسدو 
اسكثررررر اسررررتعماال فرري الدراسررررات المسررررتقبلية ، وكفيرهررررا مررررن اسدوات المنهجيررررة ،فررررلن هررررذ  التقنيررررة ال 
تحرردد بدقررة مررتى وكيررف تحرردث دررراهرة معينرررة فري المسررتقب ، ولكنهررا تحرراوم تحديررد المسررارات العامررة 

، أمررا مرررن حيررى أنرررواع 3رات المتحكمررة فري كررر  مسررار مررن هرررذ  المسراراتللظررواهر االجتماعيررة والمتفررري
وأصرررناف السررريناريوهات، فتجمررر  أبررررز مررردارل الدراسرررات المسرررتقبلية علرررى تقسررريمها إلرررى ثالثرررة أنرررواع 

                                                           
 .13،، ، 2112مي للدراسات السياسية، وليد عبد الحي، مدخ  إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية، عمان ،المركز العل 1
 .32،  ، 316،2113محمد ابراهيم منصور، الدراسات المستقبلية: ماهيتها و أهمية تو ينها عربيا، المستقب  العربي، العدد 2
 . 1012،،3،1188، العدد18لدلمجمحمود عبد الفمي ، الجهود العربي  ةفي مجام استشراف المستقب ،عالمالفكر،ا3
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 السررررريناريو االتجررررراهي أو الخطررررري )يررررردم علرررررى اسرررررتمرار الظررررراهرة(، السررررريناريو ارصرررررالحي )التفررررراؤلي(، 
 ولي الراديكالي )التشاؤمي(.والسيناريو التح

وسررنعم  علررى تطبيرررق تقنيررة السرريناريوهات فررري دراسررتنا لمسررتقب  السياسرررية الخارجيررة اسمريكيررة اتجرررا  
منطقررة الشرررق اسوسررط  ، مررن خررالم اسررقا  السرريناريوهات الثالثررة و ذلررة  ررالتركيز علررى  عررض القمررايا 

ولويرات السياسرة الخارجيرة اسمريكيرة سرواء فري الرئيسية التري تعرفهرا منطقرة الشررق اسوسرط والتري مثلرت أ
المرحلرررة الراهنرررة أو فررري فتررررات حكرررم  ررراراك أوبامرررا ومرررا سررربقم ، وتتمثررر  هرررذ  القمرررايا فررري الملرررف النرررووي 
اريراني و العالقات اسمريكية الخليجية و القمية الفلسطينية و أمن إسرائي ، و فري مسرتوت أخرر اسزمرة 

 نظيم الدولة ارسالمية في العراق وسوريا.السورية و انتشار ما يعرف بت
بيد أن تركيزنا على هذ  القمايا ال يعني أن توجهات السياسة الخارجية اسمريكية في الشرق اسوسرط 
تقتصررر علررى ذلررة،  فررال يمكننررا اغفررام االهتمررام اسمريكرري  الرردور التركرري المتصرراعد فرري منطقررة الشرررق 

تركيررة لمواجهرررة الترردخ  الروسرري فررري المنطقررة، و كررذلة اسزمرررة –اسوسررط وأهميررة بنرراء تحالفرررات أمريكيررة 
اليمينررة وتررداعيتها اسمنيررة علررى المنطقررة وغيرهررا مررن القمررايا، إال أن تحليلنررا سيقتصررر علررى أهررم الملفررات 
اسمنية المطروحة في المرحلة الراهنة والتي تمث  أولويات البيت اسبيض ،  كما مثلت أهم نقا  البرنرامم 

ي للررئيس  دونالرد ترامرب مقارنرة  منافسرتم فري االنتخا رات  هريالري كلينترون  ، وعلرى أسرال ذلرة االنتخاب
 ستبنى فرضياتنا على ثالث احتماالت رئيسية كما تم توضيحها في بداية دراستنا وتتمث  في :

ا  ، والمتمث  في تحوم توجهات السياسية الخارجية اسمريكية اتجالسيناريو التحولي )التشاؤومي( -1
وإيران حوم الملف النووي االيراني، ، 1(1+5قمايا الشرق اسوسط وفي مقدمتها رفض اتفاقيات )

وبناء تحالفات جديدة تأتي في مقدمتها العالقات اسمريكية المصرية والمقا عة الخليجية وتعقد 
 القمية الفلسطينية.

الخارجية اسمريكية كما سبقتها  ةواستمرار السياسوالذي يعني  قاء  السيناريو الخطي )االستمراري( -2
 واستمرار االتفاقاتجا  القمايا الرئيسية في الشرق اسوسط على غرار التعاون اسمريكي السعودي 

حوم الملف النووي االيراني ومحاربة تنظيم الدولة ارسالمية، على اعتبار أن هذ  القمايا تمث  
 بتحوم الشخصيات الحكامة.أساسيات السياسة الخارجية اسمريكية وال تتحوم 

والمتمث  في محدودية دور السياسة الخارجية اسميركية في الشرق اسوسط السيناريو االصالحي:  -3
والتوجم إلى منا ق استراتيجية أخرت على غرار منطقة جنوب شرق أسيا خاصة في د  الصعود 

                                                           
 لوزان مدينة يف 2115 أبري /نيسان 2 يوم )الصين وروسيا وامريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا( الكبرت  والدوم إيران  إليم توصلتلوزان النووي  هو اتفاق اتفاق  1

 بتعليق -اسق  على- سنوات عشر لمدة اريراني النووي  البرنامم تقدم كبح إلى االتفاق ويهدف اريراني، النووي  البرنامم ملف لح  إ ار اتفاق إلى السويسرية
  وأهم االتفاقية فحوت  على لال الع و الطرفين، بين اتالتهديد من عاما 12  عد  هران، على الفربية العقوبات رف  مقاب  اريرانية التخصيب قدرات ثلثي من أكثر

 لوزان-/اتفاقhttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/4/6  : على الجزيرة موق  زيارة يمكن يها جاءت التي البنود

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
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جديد إلى الشرق الصيني وكذلة التوجم لبعض الدوم ارفريقية خاصة  عد عودة روسيا من 
 اسوسط، وذلة في د  التنافس الدولي واالقليمي على منطقة الشرق اسوسط.

ولكن تظ  اسزمة الحقيقية في محاولة استشراف الموقف اسمريكي من منا ق الصراع  الشرق 
اسوسط في د  إدارة ترامب هي المصادر التي من الممكن االعتماد عليها للوصوم إلى تقييم 

استنتاجات تابنى على ااسس منطقية الستشراف مستقب  السياسة الخارجية اسمريكية في موضوعي و 
 المنطقة.

 ثانيا: سيناريو التحول في مضامين السياسة الخارجية األمريكية اتجاه منطقة الشرق األوسط.
حررريط الررداخلي يرتم االعتمراد في إ رار هرذا السريناريو علرى حردوث تحروالت راديكاليررة عميقررة فري الم

والخررارجي للظرراهرة مح  الدراسة والمتمثلة أساسا في السياسة الخارجية االمريكية اتجا  منطقرة الشررق 
اسوسررط فيظرر  ادارة  دونالررد ترامررب  ،  وهررري المتفرررريرات الرررتي تحرررردث تمزقرررا أو قطيعررررة مرررر  المسررارات 

رة السا قة ردارة   اراك اوباما  ، ويقروم هرذا السريناريو واالتجاهات السا قة التي عرفتها المنطقة في الفت
علرررى التطرررورات والقفرررزات الفجائيرررة الرررتي قرررد تطررررأ علرررى بي ررة الظرراهرة، وفرري هررذ  الحالررة تؤخررذ  عرررين 
االعتبررررار المتفرررريرات قليلررررة االحتمررررام ،لكنهررررا عنرررردما تحرررردث فلنهررررا تفررررير المسررررار العرررام للظررراهرة تفيررررا 

 ريا.جذ
يعتبر هذا السيناريو اسكثر تشاؤما حوم مستقب  توجهات السياسة الخارجية اسمريكية تجا  قمايا 
الشررق اسوسررط علرى غرررار الملررف النرووي اريرانرري وهررو اسقررب احتمرراال للوقرروع، حيرى يستشرررف عرردم 

ا ترم االتفراق عليهرا  قاء فرضية المفاوضات اسمريكية اريرانيرة علرى الملرف النرووي اريرانري سرارية كمر
مسبقا،  ارضافة إلى دعم الرئيس الحالي رسرائي  وعدم االعتراف  القمية الفلسطينية، وفري مسرتوت 
آخر ترتيب اسولويات والمصالح وبعض دوم الخليم العربي وفي مقدمتها السرعودية التري قرد ال تكرون 

تكون الفرضية اسساسية مرحلة الراهنة، إذ الحليف االستراتيجي اسوم للواليات المتحدة اسمريكية في ال
 في هذا السيناريو قائمة على : 

 –العالقاات األمريكياة  وأصبحتإذا ما تم رفض المفاوضات الدولية حول الملف النووي اإليراني 
الخليجية غير قادرة على خدمة المصالح الحيوية و األمنياة للوالياات المتحادة األمريكياة، باإلضاافة 

لقضااية الفلسااطينية ودعاام اساارائيل ماان قبال الاارئيس األمريكااي دونالااد ترامااب، فااإن ذلااك إلاى رفااض ا
سيؤدي حتما إلى بداية ترسيم معاالم جديادة للسياساة الخارجياة األمريكياة فاي الشارق األوساط بماا 

 يخلق حالة من الفوضى في المنطقة.
حوم العديد من القمايا فري  ويستند هذا السيناريو على التطور غير االيجابي للتوجهات اسمريكية

دونالرد الشرق اسوسرط خاصرة فري المرحلرة الراهنرة، إذ  عرد الفروز المفراج  والملفرت للمرشرح الجمهروري 
ومعهررا المجتمرر  الردولي  مرحلررة مرن التوقعررات و التحلرريالت  الواليرات المتحرردة اسميركيرة ، ترردخ امربتر 

 .للرئيس المنتخب وكذلة السياسة الخارجية حوم مستقب  السياسة الداخلية

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
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وتسررعى هررذ  التحلرريالت والدراسررات إلررى فهررم مررا إذا كانررت الواليررات المتحرردة سررتنقاد فرري سياسرراتها إلررى 
مقوالت الرئيس اسمريكي ترامب خالم الحملة االنتخابية أم ستتفلب فيهرا العقيردة االمريكيرة المعروفرة منرذ 

روة والدين والقوة ، فال يأخذ  عين االعتبرار دور الشخصريات الحاكمرة  قردر مرا القدم والمعروفة بثالثية  الث
 يكون لمتفير المصلحة دورا أساسيا لهذ  السياسات.

وعلررى عكررس  عررض المتفررائلين )وهررم قلررة(  مسررتقب  الشرررق اسوسررط فرري درر  حكررم الرررئيس اسمريكرري 
خررالم مجموعررة مررن المتفيرررات والترري  دونالررد ترامررب، يررذهب هررذا السرريناريو لنفرري صررحة هررذ  الفرضررية مررن

سررتكون قررادرة علررى اثبررات مبرردئيا تحرروم السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة فرري المنقطررة وفقررا لرربعض المؤشرررات 
 والمتمثلة في:

 الملف النووي اإليراني: -1
عرف البرنامم النووي اريراني منرذ نشرأتم تطرورات عديردة ، تعرود بردايتها إلرى منتصرف سرتينات القررن 

حيررى كانررت ريررران عالقررة جيرردة مرر  الواليررات المتحرردة اسمريكيررة فرري عهررد الشررا    محمررد رضررا  الماضرري
بهلررروي ، وبررردأ البرنرررامم يتطرررور سرررواء فررري عهررررد الشرررا  أو  عرررد ار احرررة  رررم ومجررريء النظرررام الجمهرررروري 

نتصرف ،  وكانت بداية الملف النووي اريراني  عد التعاون اسمريكي اريراني في م1979ارسالمي سنة 
مررر  الواليرررات المتحررردة علرررى اتفاقيرررة للتعررراون  1152خمسرررينيات القررررن العشررررين ، إذ وقعرررت إيرررران سرررنة 

النرررووي، حصرررلت إيرررران  موجبهرررا علرررى مسررراعدات نوويرررة فنيرررة مرررن الواليرررات المتحررردة و علرررى كميرررة مرررن 
 .1اليورانيوم المخصب

لجررردم حرررروم برنامجهرررا النررررووي أيررررن بررردأ ا 2112وتطرررور البرنرررامم النررررووي اريرانررري الرررى غايررررة سرررنة  
يتصاعد، خاصة  عد الكشف عن منشأتين نوويتين سريتين في نطنز وأراك وسط البالد،  عدها قامت ك  

فررري  إيرررانالررردوم الفربيررة  قطرر  العالقرررات التعاونيررة مررر   وألمانيرررا وبعررضمررن الواليررات المتحررردة اسمريكيررة 
الت لتسلح،  عدها وافقت  هران إثر ذلة علرى حمرا شامال في كافة مجا وفرضت عليهاالمجام النووي 

 .أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية  عمليات تفتيش لمواقعها النووية
عثر عقب ذلة مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية علرى آثرار ليورانيروم مخصرب، ومنحروا إيرران مهلرة 

بتعليررق أنشررطة  2113أكترروبر عررام ، وعلررى اثررر ذلررة تعهرردت إيررران فرري 2113تنتهرري فرري سرربتمبر عررام 
تخصيب اليورانيوم خالم زيارة غير مسربوقة قرام بهرا وزراء خارجيرة فرنسرا وألمانيرا وبريطانيرا إلرى  هرران، 

 . 2113وتم توقي  اتفاق  الخصو، في نوفمبر عام 
فقرد  بيد أن العمر  النرووي اريرانري لرم يتوقرف  شرك  ترام وكامر  كمرا ترنص عليرم االتفاقيرات المشرتركة،

 قيررادة رئيسررها الجديررد  2115اسررتأنفت إيررران انشررطتها النوويررة فرري منشررأة أصررفهان فرري أغسررطس مررن عررام 

                                                           
 .281ريكية، مجلة المفكر، العدد الثاني عشر، ، ابركان نجاة، الملف النووي اريراني بين دبلوماسية التفاو  اسوربية وسياسة المواجهة اسم1
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آنذاك محمود أحمدي نجاد، ما دف  اسوروبيين إلى مقا عة المفاوضات ورفض التعاون من جديد م  
   التالي:إيران  عد اخالئها  االتفاقية، ويمكن تلخيص برنامم إيران النووي وتطور  في الشك

 (: التطور التاريخي للبرنامج النووي اإليراني21الشكل رقم )

 
 https://arabic.rt.com/news/779051الفضائية على الموقع:   RT arabicالمصدر: قناة 

اريرانري، وقرام مجلرس اسمرن  تحوم التعام  الدولي م  الملف النرووي  2116يظهر بداية من سنة 
تم تقديم الملف من قبر  الردوم الخمرس الكبررت فري ينراير/ جرانفي  في ديسمبر من نفس السنة،  عد أن 

 فر  أولى عقوباتم ضد إيران، وتم تشديدها الحقا  انتظرام، إضرافة إلرى فرر  عقوبرات  2116عام 
 بي.أحادية ضد  هران من قب  الواليات المتحدة واالتحاد اسورو 

وتعود المخاوف اسمريكية من امتالك إيران للسالح النووي يشك  خطرا على الحليف االسرتراتيجي 
، إذ يتمررح أن جرروهر الخررالف بررين الطرررفين نررا   1للواليررات المتحرردة اسمريكيررة والمتمثرر  فرري  إسرررائي  

، و إال مرا يفسرر مرن عرداء إيرران رسررائي  والعكرس صرحيح واتهامهرا بردعم لحركرات اررهابيرة الدوليرة 
لكرن ، ! الدعم السابق للواليات المتحردة اسمريكيرة وبريطانيرا للبرنرامم النرووي اريرانري أثنراء حكرم الشرا 

ذلة لم يمن  ايران من مواصلة برنامجهرا النرووي رغرم المرفو ات الدوليرة و وردت فيمرا  عرد  متحديرة 
مرررت فيمرررا  عرررد دعررروات السداسرررية ورف %3.5 رررارعالن عرررن نجاحهرررا فررري تخصررريب اليورانيررروم بنسررربة 

الدوليررة المطالبررة بوقررف عمليررات التخصرريب وتقرروم زيررادة علررى ذلررة بتدشررين مصررن  للميررا  الثقيلررة فرري 
 .2113أراك، لتبقى المفاوضات بين اسخذ والرد ما بين مجموعة الخمس و إيران إلى غاية سنة 

أشررهر يحررد مررن أنشررطة  6م الررى اتفرراق لمرردة 2113فقررد افمررت مفاوضررات جرررت  جنيررف فرري عررام 
أين مثلت  2115( وإيران إلى غاية سنة 1+5إيران النووية، وتواصلت المفاوضات ما بين مجموعة )

اتفاقية لوزان المرحلة اسخيرة من المفاوضات بين القوت الكبرت وإيرران، توصرلت  موجبرم الردوم السرت 
فررري مدينرررة لررروزان السويسررررية، الكبررررت وإيرررران إلرررى اتفررراق إ رررار  شرررأن الملرررف النرررووي  عرررد مفاوضرررات 

                                                           
، مقام منشور على موق : 2111قاسم محمد عبد، استراتيجية الواليات المتحدة اسمريكية تجا  الشرق اسوسط منذ عام  1

806https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94 

https://arabic.rt.com/news/779051
https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94806
https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94806
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العقوبرات تردريجيا ويمكرن ابرراز  ستخفض  موجبرم  هرران مرن قردرتها علرى تخصريب اليورانيروم مقابر  رفر 
 أهم نقا  اتفاقية لوزان النووية في النقا  التالية:

 (: أهم بنود اتفاقية لوزان النووية21الشكل رقم )

 
 https://arabic.rt.com/news/779051: الفضائية على الموقع RT arabicالمصدر: قناة 

، 2115( و إيران لسنة 1+5مجموعة ) يظهر من خالم النقا  الرئيسة في اتفاقية لوزان النووية بينو 
ط، وهرو االتفراق أنم يقيد أنشطة إيرران النوويرة التري ستسرخر لالسرتعماالت المتعلقرة  راسغرا  السرلمية فقر

الذي وصف  التاريخي ويمهد الطريق للتوص  إلى اتفاق نهائي حروم الملرف النرووي، ذلرة مرا كران يعروم 
لرذي كانرت سياسرتم الخارجيرة والشررق أوسرطية اعليم كثيرا من قب  الرئيس اسمريكي السرابق  راراك أوبامرا 

تفمرررررري  الخيررررررار الدبلوماسرررررري علررررررى  ، فرررررري2111واضررررررحة، منررررررذ وصررررررولم إلررررررى البيررررررت اسبرررررريض عررررررام 
لحرر  أزمررة الملررف النررووي مرر   هررران،  واالتفرراق النررووي أريررد لررم أن يكررون فرصررة لتجنررب نررزاع  العسرركري 

بررين الواليررات المتحرردة وحلفائهررا وبررين إيررران ، بيررد أن مالمررح السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة فرري درر  مسررلح 
إدارة دونالد ترامب ال تنظر للملف النووي اريراني على أنم مكسب  قدر ما يرا  الرئيس اسمريكري الحرالي 

ئم محروم مصرير السياسرة   االتفاق الفاش   على حسب قولم ، وذلة مرا يعرزز فرضريات السريناريو المتشرا
 الخارجية اسمريكية اتجا  الملف النووي اريراني.

إذ يتلخص موقف الرئيس اسمريكي دونالد ترامب من االتفاق النووي اريراني سواء منذ حملتم 
أغبى "االنتخابية أو  عد فوز  في الرئاسيات اسمريكية  عد تصريحاتم حوم الملف االتفاقية النووية  قولم : 

، ويرجح ترامب قدرة إيران  لبناء القنبلة، وم  هذا االتفاق تحولت إيران من دولة "صفقة على ار الق
نهيار إلى  قوة كبيرة ، كما يؤكد على أن هذ  االتفاقية ساهمت في أن تتخلى الواليات على وشة اال

  .المتحدة عن ك  شيء، دون أن تحص  على شيء في المقاب 
لكن ما يمكن تحليلم من الموقف اسمريكي الجديد حوم الملف النووي والذي يعبر عنم الرئيس دونالد 

د التي يرت فيها خلال للمصالح اسمريكية أو حتى تشك  نقا  قوة ترامب أنم لم يحدد  شك  واضح البنو 
للطرف اريراني ، وأين هو مكمن القصور في االتفاق، كما أنم تجاه  البنود الجزائية التي ينص عليها 
االتفاق، وتحدث مستشارو ترامب عن ضرورة  مواجهة انتهاكات إيران المستمرة لخطة العم  المشترك 

، لكنهم لم يحددوا هذ  الخروقات واالنتهاكات، وبالتالي يظهر لنا الطرح أن الرئيس  1A)(JCOPالشاملة

                                                           
 .12، ،2116فا مة الصمادي، ماذا لو دخ  االتفاق النووي اريراني في أزمة، مركز الجزيرة للدراسات،  1

https://arabic.rt.com/news/779051
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/11/10/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/11/10/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/11/10/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/03/21/a-new-donald-trump-emerges-at-aipac-flanked-by-teleprompters/?tid=a_inl
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/03/21/a-new-donald-trump-emerges-at-aipac-flanked-by-teleprompters/?tid=a_inl
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/03/21/a-new-donald-trump-emerges-at-aipac-flanked-by-teleprompters/?tid=a_inl
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اسمريكي يتبنى سياسات عدائية ريران حتى قب  الفوز  مقعد الحكم في الواليات المتحدة اسمريكية و 
لملف أن أحد أولويات السياسة الخارجية اسمريكية  عد تقلد  مناصب الحكم ستكون متجهة نحو ا

 النووي اريراني.
وترجح فرضيات هذا السيناريو تحوم السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  الملف النووي اريراني ما 
إذا عاد ترامب إلى مواقفم خالم الحملة االنتخابية، وتعام  م  االتفاق النووي على غرار تعاملم م  

لمتحدة منم، وانقال م على سياسة االنفتاح اتفاق  اريس حوم المناخ، الذي أعلن انسحاب الواليات ا
م  كوبا، فلن من شأن انسحاب ترامب من االتفاق النووي أن يشك  ضربة للدبلوماسية اسمريكية في 
عهد الرئيس السابق  ارك أوباما، ونكسة للجهود الدولية الهادفة إلى االستفادة من آفاق التعاون م  

 إيران.
المنتخب ترامب وتصريحاتم القليلة حتى اون إلى وجود حالة من يشير الخطاب السياسي للرئيس 

عدم اليقين اسقرب إلى التشاؤم  خصو، استمرار مسار االنفتاح على إيران والذي أقر وفق االتفاق 
النووي، ومث  هذا السيناريو سيرس  رسائ  سلبية للجمهورية ارسالمية، وهو ما سينعكس في عودة 

  االتفاق من حيى إخفاء أنشطتها من جهة والتعاون م  وكالة الطاقة النووية إيران إلى مرب  ما قب
 .1من جهة أخرت 

بيد أن ما يجع  احتمالية عدم تحقق فرضيات السيناريو التشاؤمي حوم توجهات السياسة 
في الخارجية اسمريكية ازاء الملف النووي اريراني، التعام  الحذر من قب  إيران واقرار صناع القرار 

الدولة  أنهم غير معنيون بنتائم االنتخا ات اسمريكية، وأنهم مستعدون للتعام  م  أي أحد، إال أن 
إيران لم تخف قلقها من التهديديات التي قطعها ترامب في حملتم االنتخابية والمتعلقة  للفاء االتفاق 

 ئاسة، وأهمها:النووي، وذلة من خالم الردود الرسمية اريرانية تجا  وصوم ترامب للر 
، ذكر أنم ال يهم إيران من 2116نوفمبر  16في خطاب ألقا  المرشد اسعلى على خامن ي يوم 

سيكون الرئيس القادم للواليات المتحدة، وأكد خامن ي أنم منذ قيام الثورة ارسالمية فلن ك  من الحزب 
ي مستوت آخر من عدم تبني الديمقرا ي والحزب الجمهوري أدهرا العداء تجا  الشعب اريراني، وف

فرضيات هذا السيناريو نجد أن االتفاق النووي ال يزام يحظى  مؤيدين في واشنطن، وهناك من يشدد 
 في المنطقة. "على أن هذا االتفاق أتاح  إزالة تهديد وجودي للواليات المتحدة وحلفائها

ية اتجا  الشرق اسوسط في د  ويأتي تأكيد االفترا  القائم على تحوم السياسة الخارجية اسمريك
ادارة دونالد ترامب على متفير أخر غير الملف النووي اريراني والمتمث  في تحوم أولويات ومصالح 

ومن هذا  السعودية، –وفي مقدمتها العالقات اسمريكية  والدوم الخليجيةالواليات المتحدة اسمريكية 
 (تحولي )التشاؤميالمنطلق يمكن اعادة تبني فرضيات السيناريو ال

                                                           
 .13، ، 2112محمد أبو سعد ، سيناريوهات سياسة ترامب تجا  إيران، المعهد المصري للدراسات، سلسلة تقديرات سياسية ، 1
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 الخليجية إلى-العالقات األمريكيةالتحول في أولويات السياسة الخارجية األمريكية: من  -2
 المصرية:-العالقات األمريكية

، حين تم التوقي  على اتفاقية تمنح 1133اسمريكية إلى عام  -يعود تاري  العالقات السعودية 
  اسمريكية على ستاندر كاليفورنيالت شركة نفط  حصو الشركات اسمريكية حق التنقيب على النفط 

امتياز لمدة ستين عاما يشم  مساحة شاسعة من اسر  في القسم الشرقي من المملكة، وأسست للقيام 
فتفير اسم  1133 ، وانممت إليها شركة تكسال "ستاندر العربية الكاليفورنيةبهذ  المهمة شركة 

، وخالم الحرب العالمية الثانية زادت وتيرة 1سمريكية )أرامكو(الشركة وأصبح  شركة النفط العربية ا
التعاون بين الدولتين، أمام إدراك الواليات المتحدة سهمية المملكة،  عد عقود من التجاه  السياسي 
اسمريكي، فلم يكن لها تمثي  دبلوماسي وال دوائر قنصلية في البالد وقد دلت شركات النفط اسمريكية 

ام تقوم  عمليات واسعة النطاق فى القسم الشرقي من الجزيرة العربية دون أن تتمت   حماية سبعة أعو 
 .حكومتها الرسمية

وقد تميزت العالقة السعودية اسمريكية منذ ذلة الحين  انسيابيها وكان اللقاء اسوم الذي دشن 
ؤسس )عبد العزيز(، عام العالقات بين البلدين، وجم  بين الرئيس اسمريكي )روزفلت( والملة الم

منذ ذلة الحين لم ، و ، على متن المدمرة اسمريكية )كوينسي(  البحيرات المرة قرب مدينة السويس1135
، حينما قط  1123تتعر  العالقات السعودية اسمريكية لقطيعة أو توتر إال في عهد الملة فيص  عام 

، وتولى  عد  (1975) قد اغتي   عدها  عامينتصدير النفط إلى أمريكا على خلفية دعمها رسرائي ، و 
الملة خالد، الذي أعاد العالقات إلى  بيعتها، فبينما تمنح السعودية البعد اسمني والسياسي والعسكري 

قات خاصة، تقوم على مصالح اسولوية في عالقتها م  الواليات المتحدة اسمريكية وتنظر إلى كونها عال
االمن المشتركة والعداء المشتر لقوت التفيير الثوري في المنطقة، فلن الواليات المتحدة اسمريكية ترت 
مصالحها االقتصادية واالستراتيجية  الدرجة اسولى، وال شة أن هناك مصالح مشتركة بين ك  من 

فبينما تحتاش اسولى إلى النفط السعودي وتهتم  واشنطن والريا  تقوم على عنصر التفاهم المتبادم،
، فلن الثانية بدورها تحتاش إلى التعاون 2 التعاون السعودي في إ ار االستراتيجية اسمريكية في المنطقة

اسمريكي في مجام التكنولوجيا واسسلحة وايجاد ح  لمسألة الصراع العربي ارسرائيلي و  شك  عام فلن 
كة قد انعكست على  بيعة العالقات بين الدولتين في التعاون بينهما في المجاالت هذ  المصالح المشتر 

 االقتصادية و اسمنية.
استمرت العالقات بين الدولتين على هذا ارسال فيما دلت القمية الفلسطينية واسرائي  موض  و 

اسسباب  التي يعتقد أنها أحد 2111سبتمبر  11خالف مركز بين الطريفين، إلى غاية هجمات 

                                                           
، واالستراتيجيةالسعودية، المعهد المصري للدراسات السياسية -ارقليمية: نشأة وتأسيس العالقات اسمريكيةعصام عبد الشافي، السياسة السعودية والقمايا  1

 .16، ،2116دراسات سياسية، 
 .168، ، 1112(، العراق، دار الحكمة، 1111-1165وليد حمدي اسعظمي، العالقات السعودية اسمريكية وأمن الخليم في وثائق غير منشورة ) 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
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المسؤولة عن تصدع العالقات بين البلدين، فقد  اتت مسألة الحرب على اررهاب و تحقيق اسمن 
السعودية  شك  مستقر وهنا تبدو أن المصلحة متبادلة بين –العائق أمام استمرار العالقات اسمريكية 

حدود المملكة من أي خطر الطرفين، فتقوم الواليات المتحدة اسمريكية بتأمين منطقة الخليم وبقية 
دولي ضدها،  ارضافة إلى الوقوف جانب المملكة في المحاف  الدولية وفي مستوت أخر من  إيران 
من امتالك الرؤول النووية وتصنيعها على اعتبار أنها تشك  تهديد لألمن السعودي وبقية دوم 

 الخليم العربي.
من رئاسة الواليات المتحدة اسمريكية لم تعد هذ  بيد أن بوصوم  اراك أوباما للحكم في فترة سا قة 

المهام من اولويات التي تمارسها الواليات المتحدة اسمريكية، ب  على العكس قامت اتفاقيات 
ومفاوضات سالم حوم الملف النووي اريراني و إ الة الحرب في الجوار الخليجي على غرار الحرب 

يعرف بتنظيم الدولة ارسالمية في سوريا والعراق ، و من  السورية و اسزمة اليمينة و انتشار ما
جانبها تعددت الخيارات لدت الواليات المتحدة لمحاربة اررهاب، واعتقدت إدارة أوباما فيما سبق أن 

أسه  وأفم   ريقة الستهداف عناصر القاعدة، كما اعتقدت  (Drones) الطائرات من دون  يار
الملف أصبح هامشيا، لكن يجب الحفاظ عليم، وقد حذر مسؤولون  أيما أن دور السعودية في هذا

( *أمريكيون، ومراكز أ حاث، وصحف كبرت، من أن القطيعة م  المملكة على خلفية قانون )جاستا
 .ستعر  ملف مكافحة اررهاب والمصالح اسمريكية في المنطقة للخطر

راتيجية للمملكة السعودية في اسجندة فرضية تراج  االهمية االست هذا الطرح يذهب للتأكيد على
اردالء  عدد من التصريحات العدائية من قب  الرئيس اسمريكية ويجعلها قابلة للتأكيد خاصة  عد 

الحالي دونالد ترامب حوم السعودية أثناء حملتم االنتخابية ، و قد تمحورت الفالبية العظمى من هذ  
القصوت من موارد السعودية، وربط التحالف السياسي التصريحات حوم فكرة االستفادة المالية 

والعسكري بين الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية  حجم المكاسب االقتصادية والمادية 
المباشرة العائدة علي الواليات المتحدة ال أن يتم ربطها  أولويات تخدم  المقاب  المملكة السعودية ، 

اريراني، وإقرار الكونجرل لقانون )جاستا(، ليس إال  –قارب اسمريكي وفي مستوت أخر نجد أن الت
دلياًل على تراج  مستوت عالقات أمريكا م  السعودية، وهذا يعني  المرورة شعور اسمريكيين أن 

 الحاجة إلى السعودية لم تعد ذات أهمية، هذا من حيى الطاقة )النفط(.
حافزا آخر على توتر العالقات اسمريكية  فلسطينيةالسالم اإلسرائيلية الكما تعتبر عملية 

السعودية، فقد أعرب ترامب في عدة مناسبات عن رغبتم في است ناف المفاوضات العالقة، لع  آخرها 
خالم المؤتمر الصحفي المشترك اسخير، الذي عقد  م  الرئيس الفلسطيني محمود عبال، في 
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يات المتحدة على الفلسطينيين دون مطالبة ارسرائيليين ، في المقاب ، إن ضفط الوال1البيت اسبيض
  .بتقديم  عض التنازالت من شأنم أن يمر  العالقات اسمريكية السعودية

فقد انتق  ترامب مباشرة إلى تبني مواقف اليمين ارسرائيلي المتطرف، وثبت في مواقفم وتصريحاتم 
نتخا م رئيسا، فقد أكد أنم ملتزم بوعد  وتصريحاتم الداعمة رسرائي  وتوسعها االستيطاني، وحتى  عد ا

نق  السفارة اسميركية إلى القدل،  كما خالف التقاليد اسميركية المتعارف عليها، وذلة عندما قام في 
 لدانة قرار إدارة الرئيس السابق  اراك أوباما  االمتناع عن نقض قرار  2116كانون اسوم/ ديسمبر 

الذي دان التوس  االستيطاني ارسرائيلي في المفة  2333ة رقم مجلس اسمن التا   لألمم المتحد
أرا  محتلة،  1162الفربية والقدل الشرقية، واعتبر اسراضي المحتلة  عد الرا   من حزيران/ جويلية 

وك  المستو نات التي بنيت فيها غير شرعية ، وللتأكيد على أنم ملتزم بوعود  نحو إسرائي ، تحادث 
  نتنياهو  عد يومين من تنصيبم رئيسا، فأكد التزامم  عالقات وثيقة م  إسرائي   والتزامم ترامب هاتفيا م

 .2غير المسبوق  أمنها 
ارسرائيلية قد يمر من خالم الجمهورية المصرية، إذ يشك  -والطرح البدي  لتوثيق العالقات اسمريكية

رئيس عبد الفتاح السيسي للتقرب من انتخاب دونالد ترامب فرضة للنظام المصري الحالي برئاسة ال
الواليات المتحدة اسمريكية خاصة و أن مصر تقوم ببناء عالقات سلمية ومستمرة م  إسرائي  منذ اتفاقية 
السالم  كامب ديفيد  ، و في مستوت أخرت يستشرف أن يكون لتوجهات الرئيس اسمريكي المعادية 

سلمين التي تعتبر الخصم السياسي للرئيس السيسي للحركات ارسالمية وخاصة جماعة ارخوان الم
عامال أساسيا في تو يد العالقات بين الطرفين ، مما يعني أن فر، تحسن العالقات المصرية 

،فمن 3اسمريكية تبقى فر، قوية جدا،  ما يممن تلقي مصر دعم سياسي واقتصادي خالم والية ترامب
كية منحني أخر يكون أكثر دقة في العالقات بينهما، مشيرا االمري -المرجح أن تشهد العالقات المصرية 

إلى ما أعلنم ترامب من أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيكون شريكا في محاربة اررهاب ، 
وهذ  الفرضيات تمث  تأكيدا للسيناريو التشاؤمي حوم مصير الشرق اسوسط في د  السياسة الخارجية 

 اسمريكي دونالد ترامب. اسمريكية الجديدة للرئيس
ال يوجد شة أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تقارب مصري أمريكي من خالم الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي والرئيس اسمريكي دونالد ترامب، وسوف يتجاوز هذا التقارب حدود العالقة المباشرة، 

المتحدة ليص  إلى نوعًا من التنسيق في سواء السياسية أو التجارية أو العسكرية، بين مصر والواليات 
الرؤي ارقليمية لمنا ق الصراع في الشرق اسوسط. وهذا التقارب سوف يحم  في  ياتم تحوال جوهريا 

                                                           
 س المرج .نف 1
ارسرائيلي، المركز العربي لأل حاث ودراسة السياسات، -نحو الصراع الفلسطيني ردارة ترامبوحدة تحلي  السياسات في المركز العربي، السياسات المتوقعة 2

2112 ، ،13. 
 .13، ، 2112ب، مركز رؤية للدراسات واس حاث، منصور أبو كريم، أبرز مالمح السياسة الخارجية اسمريكية تجا  منطقة الشرق اسوسط  عد فوز ترام 3
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في السياسة اسمريكية الحاكمة للعالقة م  مصر، وذلة ما أشارت إليم الدكتورة منى  كير أستاذة 
تحليلها للعالقات اسمريكية المصرية إذ ترت  أن فترة أوباما  العالقات الدولية  الجامعة اسمريكية  في

كانت اسسوأ في العالقات الثنائية بين البلدين، حيى تصاعدت فيها قوة الجماعات االسالمية في 
وتجميد المساعدات، وتا عت الدكتورة منى  كير   على الرئيس اسمريكي المنتخب أن يوجم السياسات 

ات المتحدة إلى المزيد من التوازن  ، وأوضحت أن الشرق اسوسط يعاني من تبعات الخارجية للوالي
العراق التي أدت إلى نشوء الجماعات المتطرفة والتي نتجت عن السياسات الخا  ة للواليات المتحدة 

تهدد اسمريكية، ولفتت إلى أن االرهاب يعد المشكلة اسكثر الحاحا في الشرق اسوسط والتي  الطب  
أمن المصالح اسمريكية في المنطقة، مشيرة إلى ما سبق وأكد  ترامب من أن السيسي شريكا لم في 
الحرب على اررهاب، وأضافت أن هذا يعني أن السياسات الخارجية في عهد ترامب ستتب  منهجا 

المصرية   انفتاحا على محاربة االرهاب في سوريا والعراق وليبيا، اسمر الذي سوف يخدم السياسة
 .1أكثر

إذن هذ  المعطيات تفيدنا  ان توجهات السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  منطقة الشرق اسوسط 
في د  إدارة الرئيس دونالد ترامب تعرف العديد من التحوالت سواًء من قب  التوجهات الواضحة نحو 

إيران ، وفي مستوت أخر تحوم ( و 1+5الملف النووي اريراني و فحوت اتفاقية لوزان بين مجموعة )
السعودية هذ  اسخيرة التي عرفت  انها الحليف االستراتيجي اسوم  –ممامين العالقات اسمريكية 

للواليات المتحدة اسمريكية في الشرق اسوسط ، ولكن في د  التوجهات لجديدة للرئيس اسمريكي 
خاصة في الفترة الراهنة أين تعرف دوم  دونالد ترامب والتي قد تجعلم يتراج  عن اعتبارها كذلة

الخليم العربي أزمات داخلية وتشتت  عد المقا عات التي  الت دولة قطر من قب   عض الدوم 
الخليجية وكذلة جمهورية مصر العربية وذلة مباشرة  عد زيارة الرئيس اسمريكي دونالد ترامب إلى 

 ن الحليف االستراتيجي لها.الريا ، ويجع  من الجمهورية المصرية اسقرب لتكو 
 السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط.ثالثا: سيناريو استمرار وثبات توجهات 

السريناريو الخطرري )االسرتمراري(،  معنررى أن تبقرى الظرراهرة محر  الدراسررة مسرتمرة، ذلررة مرا يفترضررم 
رة في المسرررتقب  والمتمثلرة أساسرا فري اسرتمرار سريطرة الوضر  الحرالي علرى تطرور الظراهرة محرر  الدراسر

توجهات السياسة الخارجيرة اسمريكيرة اتجرا  قمرايا الشررق اسوسرط فري در  ادارة دونالرد ترامرب، وهرررذا 
يسررتلزم اسررتمرار نوعيرة ونسرربة المتفرريرات الررتي تررتحكم في الوضرر  الررراهن للظراهرة، وهنرا يتعلرق اسمرر 

 .التجرا  وصرورة الظراهرة في الحاضر على المستقب  Linéaire Projectionري عمليرة إسرقا  خط
حسب هذا السيناريو فلن السياسة الخارجية اسمريكية اتجا  الشرق اسوسط ستسير على نفس 
المنوام، إذ يفتر   قاء االوضاع على حالها  اعتبار أن وصوم دونالد ترامب للحكم لن يفير من 

                                                           
 .13نفس المرج  السابق، ، 1
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 وتكون الفرضية العامة للواليات المتحدة االمريكية في الشرق اسوسط، لسياساتوتوجهات اأولويات 
 اسساسية في هذا السيناريو قائمة على:

–إذا تم الحفاع على مفاوضات لوزان المتعلقة بالملف النووي اإليراني، وضلت العالقات األمريكية 
اإلضافة إلى محاربة اإلرهاب في السعودية من أولويات السياسة الخارجية األمريكية الجديدة ب

المنطقة، فإن ذلك سيؤدي حتما لبقا  واستمرار السياسة الخارجية األمريكية على حالها في الشرق 
 األوسط.

ففي هذا السيناريو تستمر السياسة الخارجية اسمريكية على حالها رغم التصريحات و التوجهات التي 
م حملتم االنتخابية أو حتى  عد فوز   االنتخا ات الرئاسية، أداها الرئيس اسمريكي دونالد ترامب خال

لوجود عدة اعتبارات استراتيجية تقوم عليها السياسة الخارجية اسمريكية، حيى تبقى منطقة الشرق 
اسوسط أحد المنا ق الجيوستراتيجية التي تحظى  اهتمام صناع القرار اسمريكي وال يمكن احداث 

ت السا قة لفترة حكم دونالد ترامب، وبشك  مفاج  نظرا سحكام سا قة للرئيس قطيعة تامة م  التوجها
إيران وكذلة ( و 1+5ى اتفاق لوزان بين مجموعة)الجديد، لذلة من المحتم  أن يبقي الرئيس اسمريكي عل

السعودية  شك  ثابت ومستمر،  ارضافة إلى استمرار الحرب على اررهاب – قاء العالقات اسمريكية 
 ي المنطقة.ف

وتجدر ارشارة  انم  عد التفصي  في القمايا الرئيسية التي احتلت اهتمام السياسة الخارجية اسمريكية 
سواء في المرحلة السا قة ردارة دونالد ترامب أو الفترة الراهنة من حكمم، فلننا في هذا السيناريو سنسعى 

 ساسية للقمايا الرئيسية في الشرق اسوسط.لبناء فرضيات مباشرة  عد أن تم تحلي  المتفيرات اس
( 1+1السياسة الخارجية األمريكية والحفاع على اتفاقية لوزان النووية ما بين مجموعة ) -1

 وإيران.
تبدوا احتمالية  قاء الملف النووي اريراني من اولويات السياسة الخارجية اسمريكية في عهد الرئيس 

مكن استشراف مستق  الشرق اسوسط   معزت عن ذلة، ولكن وعلى اسمريكي دونالد ترامب قائمة وال ي
غير فرضية تراج  االتفاق النووي ما بين إيران و القوت الكبرت ، وفي مقدمتها الواليات المتحدة 
اسمريكية تذهب فرضيات هذا السيناريو للتأكيد على استمرارية اتفاقية لوزان النووية  خصو، الملف 

، ولذلة فقا لعدة اعتبارات تأتي في مقدمتها أن االتفاق النووي ال يزام  2115ة النووي اريراني سن
يحظى  مؤيدين في واشنطن، وهناك من يشدد على أن هذا االتفاق أتاح  إزالة تهديد وجودي للواليات 

 Diplomacy)المتحدة وحلفائها ، و وفق ما أعلنت عنم مجموعة المفط  الدبلوماسية تؤتي ثمارها )
Works  ومستشارو  السا قون  جون كيري ، هذ  المجموعة التي أسسها وزير الخارجية اسميركي السابق

بهدف  تشجي  اردارة اسميركية على ارفادة  أن إيران تطبق االتفاق لمواصلة رف  العقوبات  ، ورأت 
يركية خلق أزمة ، كيري أن  االتفاق النووي )يطبق(، وسيكون من الصعب فهم لماذا تريد اردارة اسم

من الجنراالت المتقاعدين كذلة أن االتفاق الدولي  38 حسب تعبير ، وفي رسالة إلى دونالد ترامب، أكد 
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 18 عرق  حيازة إيران للسالح النووي  وأن  إيران فككت ثلثي أجهزة الطرد المركزي وتخلصت من 
مفاعلها النووي  الماء الثقي  ، في   المائة من مخزونها الحسال من اليورانيوم وسدت  ارسمنت قلب

 .1المقاب ، حذر الجنراالت في رسالتهم من  موقف عدواني من شأنم أن يجر إلى حرب  م  إيران
وما يعزز هذا الطرح أنم حتى اللحظة الراهنة ال زالت الواليات المتحدة لم تعتزم إعادة التفاو  

ن خطة العم  الشاملة المشتركة رلفائها، ويرج  م  إيران  شأن هذ  الصفقة، ناهية عن أنها لم تعل
ذلة جزئيا إلى أن هزيمة تنظيم الدولة أصبحت تمث  أولوية إقليمية مطلقة  النسبة للرئيس ترامب في 
الوقت الراهن، فمال عن ذلة، ال تزام جهود الواليات المتحدة لمكافحة هذا التنظيم اررهابي تعتمد 

المختلفة في العراق، التي يملة العديد منها عالقات وثيقة م  إيران، على دعم الميليشيات الشيعية 
 لذلة تقتصر واشنطن على دف   هران  عيدا كي ال تعر  حملتها ضد تنظيم الدولة للخطر .

كما أن خيارات ترامب المحدودة  النسبة لمعالجة العالقة م  إيران ال سيما الملف النووي اريراني 
ي في إيران إلى اتباع سياسة أكثر عدائية وربما ستنعكس في رفض أي ستدف  النظام السياس

مقترحات أميركية  خصو، إعادة التفاو  أو حتى إ طاء خطوات تنفيذ االتفاق، مث  هذا الخيار 
ربما يدف  إلى تصعيد كالمي وسياسي، اسمر الذي قد يعيد الخيار العسكري المحدود ضد المنشتت 

، مث  هذا السيناريو ستكون لم ارتداداتم 2غياب لحوالي عامين إلى دائرة التوقعاتالنووية اريرانية  عد 
 ارقليمية من قب  إيران ال سيما في ملفات مث  الملفين السوري واليمني.

وبدال من افترا  تخلي لرئيس سمريكي دونالد ترامب عن االتفاقية النووية، يبدو أنم سوف يسعى 
دقة م  االستمرار في معارضة اسنشطة اريرانية في المنطقة، بدال من إلى تنفيذ خطتم اسمنية ب

في د  هذا السيناريو  المتوق ومن ، تمزيق الصفقة، حيى تعهد ترامب، مؤخرا بتنفيذها  ك  صرامة
 :ان يتخذ ترامب إجراءات تعزز من نفوذ الواليات المتحدة على إيران، ومن بين هذ  ارجراءات

تصاد اريراني، وتحديدا الجهات االقتصادية التا عة للحرل الثوري اريراني، وذلة / المفط على االق1
 من خالم الحد من رغبة الشركات اسجنبية في الدخوم إلى اسسواق اريرانية.

/ وض  شرو  على الشركات الدولية المتعاملة م  الشركات اريرانية أن يكون انجاز المعامالت  عملة 2
   .3الدوالر فقط

/ خلق فر، للتعاون م  دوم الجوار ارقليمي في شك  تحالفات اقتصادية وعسكرية، خاصة وأن 3
منطقة الخليم العربي تعرف العديد من القواعد العسكرية اسمريكية ذلة ما يسه  العمليات العسكرية في 

اسمريكي دونالد  حالة ما تم اللجوء للخيار العسكري لمواجهة الملف النووي اريراني من قب  الرئيس

                                                           
، مقام منشور على الموق  2112يوليو/أوت  15صحيفة العربي الجديد، عامان على االتفاق النووي اريراني: مصير  رهن إشارة ترامب،  1
:https://www.alaraby.co.uk/politics 
 .2116ب وسيناريوهات العالقة م  إيران، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، محجوب الزويري، أمريكا ترام 2
 .13محمد أبو سعدة، مرج  سابق، ، 3
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ترامب، رغم أن هذا الخيار ال يزام غير مطروح في د  المعطيات الحالية التي تذهب لتأكيد الخيار 
 الدبلوماسي للتعام  م  الملف النووي اريراني.

اذن إقدام ترامب على إلفاء االتفاق النووي سيكون لم تبعاتم على صعيد السياسرة الخارجيرة اسميركيرة 
يررات المتحرردة اسميركيررة مرر  حلفائهررا الفررربيين وكررذلة مرر  روسرريا والصررين، وهررو مررا اسميركيررة وعالقررة الوال

سيقود إلى نقض شرعية العقوبات ومماعفة الموقف الدولي تجا  إيران على هذا الصرعيد، وسيصرب فري 
فرري النهايررة فرري مصررلحة  هررران، كمررا ال يمكررن اغفررام الموقررف اسوروبرري مررن الملررف النررووي اريرانرري إذ 

تفاقية مكسبا مهم للعالقات بين الطرفين وال يمكن   أي شك  من اسشكام إعادة المفاوضات يرون في اال
مررن جديررد، وال يمكررن للواليررات المتحرردة ان تجبررر االتحرراد االوروبرري علررى اعررادة فررر  كرر  عقوباتررم الترري 

 .1تشم   عض اشد االجراءات على قطاعي النفط والمصارف في ايران
الجررزاءات  ررأثر رجعرري، وال يمكررن معاقبررة الشررركات علررى الصررفقات الترري تررم كمررا أنررم ال يمكررن تطبيررق  

رفعها منذ رف  العقوبات )مث  اتفراق الرنفط والفراز الكلري(، ولكرن إذا أراد الررئيس ترامرب يمكنرم أن يصردر 
أوامررر تنفيذيررة  لعررادة فررر  عقوبررات جديرردة علررى اسفررراد أو الشررركات اريرانيررة أو فررر  عقوبررات جديرردة 

. ويمكنم أيما توجيم الخزانة المالية لتطبيق تلة العقوبرات خرارش الحردود ارقليميرة، ومنر  الشرركات عليها
 اسوروبية أو اوسيوية التي تتعام  م   هران من الوصوم إلى النظام المالي اسمريكي.

أن رغررم ذلررة يرررت مررن  عررض البرراحثين فرري حقرر  العالقررات الدوليررة أن االتفرراق النررووي اتفرراق أممرري، و 
العقوبات كانت تحت الفص  السا   وبالتالي من الصعب إعادة فتح المفاوضات من جديد، ما يعني  قاء 

( وإيران قابلة للتحقيق، ويستشرف لهذ  الفرضية أن 1+5واستمرار اتفاقية لوران النووية ما بين مجموعة )
 ها لخيارات أخرت لمواجهة إيران.يكون لها تأثير ولكن ذلة لن يعيق اردارة الجديدة في حام عدم امتالك

 السعودية:–ثبات المصالح واألهداف في العالقات األمريكية  -1
تعني النتائم التفصيلية المفتر  أنها سرتترتب عرن تبنري فرضرية اسرتمرار توجهرات السياسرة الخارجيرة 

ات الثنائيرررة اسمريكيرررة اتجرررا  قمرررايا الشررررق اسوسرررط فررري دررر  إدارة دونالرررد ترامرررب التأكيرررد علرررى أن العالقررر
السعودية من أولويات السياسة العامة اسمريكية كأهم القمايا المطروحة في الشرق اسوسرط، –اسمريكية 

برر  قررد تكررون مررن أهررم سررلم أولويررات الرررئيس اسمريكرري الجديررد، فعلررى غرررار التحرروم النسرربي فرري ممررامين 
هررد بررراك أوبامررا  سرربب توقيرر  العالقررات السررعودية االمريكيررة والترري تعرضررت لرربعض الفتررور خاصررة فرري ع

االتفاق النووي م  ايران خصوصا وان عالقة الريا  م   هران تتسم  التوتر، جاءت تصريحات دونالد 
 ترامب حوم الملف النووي اريراني لتؤكد من جديد لنقا  المشتركة بين الطرفين.

                                                           

1  Emma Ashford, President Trump and the Iran Nuclear Deal; Or, How I Learned to Start Worrying and Fear the Bomb, 
CATO Institution , November 9, 2016 , https://www.cato.org/blog/president-trump-iran-nuclear-deal-or-how-i-learned-
start-worrying-fear-bomb 

https://www.cato.org/blog/president-trump-iran-nuclear-deal-or-how-i-learned-start-worrying-fear-bomb
https://www.cato.org/blog/president-trump-iran-nuclear-deal-or-how-i-learned-start-worrying-fear-bomb


 351صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

عبد اللاه بان م المتحدة  جاء تأكيد هذا الطرح من خالم مندوب المملكة لعربية السعودية لدت اسم
أن المملكرة تشرارك ترامرب فري  CNNالذي أكد من خالم حروار أجررا  مر  قنراة العربيرة  يحي المعلمي"

رؤيترررم  رررأن  اسنشرررطة اريرانيرررة العدائيرررة فررري المنطقرررة يجرررب أن تتوقرررف، ويجرررب مواجهتهرررا، وأن الررردوم 
 ."ثر فعالية وأكثر ابتكاراارسالمية في حاجة إلى معالجة قمية مكافحة اررهاب  طريقة أك

 ارضافة إلى ذلة، ومن المرجح أن تكون الريرا  متفائلرة حيرام موقرف إدارة ترامرب  شرأن حقروق 
ارنسرران وارصررالح السياسرري، وعلررى خررالف الرررئيس ترامررب، انتقررد أوبامررا مرررارا سررج  المملكررة الحافرر  

قرا يا على الحركات ارسالمية  التجاوزات في مجام حقوق ارنسان، فم  عن أنم أضفى  ا عا ديم
المعادية لحلفاء الواليات المتحدة االستبداديين أثناء ثورات الربي  العربي، في المقابر ، يبردو أن ترامرب 
لديررم مجموعررة مختلفررة مررن اسولويررات، الترري تشررم  التحررالف مرر  المملكررة العربيررة السررعودية فرري الكفرراح 

  موحات إيران ارقليمية. ضد تنظيم الدولة، وفي الوقت ذاتم، احتواء
فمررال عررن ذلررة، مررن المرررجح أن يفمرر  ترامررب ومستشررارو  ضررمان االسررتقرار السياسرري السررعودي 
على المدت الطوي ، على المفط عليها للقيام  لصالحات جذرية في صلب نظامها السياسي، لرذلة، 

مرار علرى ضررورة سيكون هذا النهم موض  ترحيب في الريرا ، وعلرى غررار سرلفم، أكرد ترامرب  اسرت
 تحم  السعودية لحصتها العادلة من العبء في مكافحة اررهاب.

وبالنسبة للريا ، يتمث  االختبار الحقيقي لنوايا ترامب في  بيعة السياسة التي سوف يعتمدها 
، شن التحالف الذي تقود  السعودية حربا 2115تجا  أزمة اليمن، ويذكر أنم منذ آذار/ مارل سنة 

ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من قب  إيران، وعلى الرغم من إنفاق السعودية قرا ة في اليمن 
، وحتى اللحظة الراهنة، لم يعرب 1مليار دوالر، إال أنها فشلت في تحقيق أي نتائم إيجابية 211

، ترامب عن نيتم في إحداث تفييرات كبيرة في سياسة واشنطن المتبعة في اليمن.  ارضافة إلى ذلة
اتباع  ال يزام البيت اسبيض يدعم رسميا محادثات السالم التي ترعاها اسمم المتحدة، ويستمر في

 ضد المعاق التي تتمحور حوم شن ضربات  استخدام الطائرات دون  يار  سياسة  عهد أوباما 
 .اررهابية في البالد

قوع في مواجهة مباشرة وم  ذلة، من المرجح أن تفم  إدارة ترامب، التي حرصت على عدم الو 
م  الحوثيين، انسحاب الريا  من مستنق  الحرب اليمنية، وحتى تتمكن الريا  من حفظ ماء 

 .اسفم  أن تتم هذ  الخطوة من خالم مفاوضات دبلوماسيةوجهها، من 
ولكن  الرغم من كون الصدام محتم ، إال أن حجم المصالح االستراتيجية بين ك  من السعودية 

ت المتحدة أكبر من أن يتمكن ترامب من تجاهلم، وبالتالي سوف تظ  مجاالت التعاون والواليا
المشترك في مجاالت اسمن والتبادم التجاري وصفقات التسليح تلعب دورها كأسس داعمة الستقرار 

                                                           
 الموق :، المقام متاح على 2112يبدد ترامب آمام السعوديين، ترجمة: نون بوست، يوئيلفوجانسكيوسيفوردنيوباور، لماذا س1

https://www.noonpost.org/content/17948 
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العالقة الثنائية بين البلدين، ويمكن الرجوع فقط لحجم الصادرات السعودية إلى الواليات المتحدة 
( لنرت حجم التعاون بين الطرفين وذلة ما يوضحم الشك  2118-2113مريكية خالم الفترة )اس

 التالي:
 (:22الشكل رقم )

 
غرفة الشرقية، العالقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية، مارس المصدر: مركز الدراسات والبحوث، 

1212 

انية مستوت تطور حجم الصادرات السعودية إلى الواليات المتحدة اسمريكية ابتداًء وتظهر اسعمدة البي
والتي عرفت تطورا ملحودا في حجم الصادرات، ما يعني أن  2118وصوال إلى سنة  2113من سنة 

سبتمبر وما عرفتم العالقات بين الدولتين من توتر  11العالقات اسمريكية السعودية وحتى  عد فترة 
 ر الوض  االقتصادي  التطور وذلة لما يدركم ك   رف من أهمية التعاون الثنائي فيما بينهما.استم

ومن الناحية العملية  كانت زيارة ترامب للريا  حدثا تاريخيا، إذ شكلت المملكة أوم زيارة خارجية 
لى مستوت هو للرئيس منذ توليم رئاسة الواليات المتحدة اسمريكية، وتمهد لتعاون سعودي أمريكي ع

اسعلى، وعلى خالف تصريحات دونالد ترامب المعادية لإلسالم و تشكيكم في  بيعة العالقات 
اسمريكية  السعودية خالم حملتم االنتخابية، جاءت زيارتم للملكة لتؤكد على عهد ذهبي لهذ  العالقات، 

رات من االستثمارات في  م ات مليارات الدوال : 1التي وصف ترامب يومها اسوم   الرائ   مميفا
الواليات المتحدة اسمريكية وودائف، ودائف ودائف ، و ذلة عبر قمة الريا  التي جمعت  عض 

ما جاء في البيان الختامي للقمة   الدوم ارسالمية والعربية و الواليات المتحدة اسمريكية ، وحسب
رهاب في العراق وسوريا، وأكد  إعالن ألف جندي كقوة احتيا  لدعم العمليات ضد ار 33ضرورة توفير 

الريا   على أهمية بناء شراكة وثيقة بين الدوم لمواجهة التطرف واررهاب، وأشار إلى تأكيد القادة 
كما تممن البيان الختامي اتفاق الدوم المشاركة ،  التزام دولهم الراس   محاربة اررهاب  ك  أشكالم

إلرهاب وتجفيف مصادر تمويلم، وارشادة بتبادم المعلومات  شأن  القمة على التصدي للجذور الفكرية ل
 المقاتلين اسجانب وتحركات التنظيمات اررهابية.

                                                           
، المقام متاح على الموق  : 2112أحمد عليان، العالقات اسمريكية السعودية  اقية وتتمدد، جريدة اسيام السورية، ماي  1
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عقد في  33وعلى مستوت التعاون السعودي اسمريكي وحسب وكالة اسنباء السعودية تم توقي  
ية لالتفاقيات بلفت أكثر من عدة مجاالت كان من بينها الدفاع والنفط و النق  الجوي، القيمة ارجمال

مليار دوالر  حسب وزير الخارجية السعودية  عادم الجبير  في مؤتمر صحفي مشترك م   381
نظير  اسمريكي  ريكستيلرسون ، و تعد صفقة اسسلحة هي اسكبر في تاري  الواليات المتحدة 

على عقود تسليح للسعودية اسمريكية  حسب مسؤوم في البيت اسبيض كان قد أعلن أن االتفاق تم 
مليار دوالر، ليؤكد  عد   تيلرسون  أن الصفقة تدعم أمن المملكة والخليم في مواجهة 111تبلا 

 .1التأثير اريراني
السعودية يبقى رهن التحوالت اسمنية التي –ومما ال شة فيم أن مستقب  العالقات اسمريكية 

توجهات و أولويات السياسة الخارجية اسمريكية كما تعرفها منطقة الشرق اسوسط، وفي مستوت أخر 
سيكون موقف ترامب من إيران و القمية الفلسطينية أحد أهم العوام  التي سوف تؤثر سلبا أو ايجا ا 
على العالقة م  المملكة، خاصة وأن أغلب تصريحات ترامب حوم إيران كانت هي اسخرت عدائية 

 -لنهاية و تصريحاتم اتجا  مسألة السالم الفلسطينية شك  قد يصب في مصلحة المملكة في ا
 ارسرائيلية والتي تصب في صالح اسخيرة تشك  تحديا لمسار العالقات اسمريكية السعودية.

 رابعا: سيناريو محدودية السياسة الخارجية األمريكية اتجاه منطقة الشرق األوسط.
رضررية  قرراء اسوضرراع علررى حالهررا والمتمثلرة فري علرى خرالف السريناريو السابق الرذي ينطلرق مررن ف

اسرررتمرار توجهرررات السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة اتجرررا  قمرررايا الشررررق اسوسرررط فررري دررر  ادارة الررررئيس 
اسمريكي دونالد ترامب ، فررلن هرذا السريناريو يركررز علرى حرردوث تفررريرات وإصررالحات علررى الوضرررعية 

، وهررذ  ارصررالحات الكميررة والنوعيررة قررد تحرردث كررذلة ترتيبررا جديرردا 2الدراسررةالحاليرررة للظررراهرة موضرررروع 
فرري أهميررة ونوعيرررة المتفررريرات المتحكمرررة فرري تطررور الظرراهرة وكرر  ذلررة يرررؤدي فرري النهايرررة إلررى تحقيرررق 

 .تحسرن في اتجرا  الظراهرة ممرا يسرمح مرن بلرول اسهرداف ال يمكن تحقيقها في الوض  الحالي للظاهرة
دئيا هذا السيناريو يعتبر اسق  حدوثا في النظام الدولي مسرتقبال سن الواليرات المتحردة اسمريكيرة مب

حتى وان تخلت عن  عرض القمرايا فري الشررق اسوسرط إال أن مصرالحها الحيويرة و االسرتراتيجية فري 
وان أخذ هذا  المنطقة على غرار أمن إسرائي  ال يمكن فهمم  معزم عن التواجد اسمريكي في المنطقة

التواجررد أشرركاال مختلفررة علررى غرررار التواجررد االقتصررادي و العسرركري و السياسرري وغيررر  ، ويتبنرري هررذا 
السرريناريو الطرررح المؤكررد علررى أن السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة سررتتحوم ترردريجا لمنررا ق أخرررت أكثررر 

قرار اسمريكي أخذها أهمية لها من الشرق اسوسط وذلة في د  متفيرات جديدة تفر  على صان  ال
 عرررين االعتبرررار و ترررأتي فررري مقررردمتها اسهميرررة الجيوسرررتراتيجية لمنطقرررة جنررروب شررررق أسررريا و الصرررعود 
الصرريني و التوجررم الجديررد لكوريررا الجنوبيررة خاصررة قمررية التسررلح و الملررف النررووي، فرري مسررتوت أخررر 

                                                           
 نفس المرج . 1
 .194 ، ، 2004، جوان21مقاربة منهجية، مجلة العلوم ارنسانية، عدد :حسين بوقارة، االستشراف في العالقات الدولية2
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د  مرن تحروالت أمنيرة و تهديردات تظهر منطقة الشرق اسوسط أكثر البؤر اسمنية توترا في العالم لما تشره
تمس الدوم ارقليمية و الدولية،  ارضافة إلى ذلة عودة روسيا من جديد للتدخ  في المنطقرة و الوقروف 

غربرري مررن شررأنم المسررال  مصررالح حلفرراء روسرريا، فرري وقررت ال يمكررن إغفررام  –أمررام أي مشررروع أمريكرري 
سرروقا جديرردة للسررل  اسمريكيررة خاصررة أن التنررافس االهتمررام اسمريكرري برربعض الرردوم ارفريقيررة الترري  اتررت 

اسمريكي على المنطقة بدأ يتجلرى وبشرك  كبيرر  عرد زيرارة هريالري كلينترون فيمرا سربق لربعض –اسوروبي 
 الدوم اسفريقية التي وصفتها  أنها السوق المفتوحة للمنتجات اسمريكية.

الشررررق اسوسرررط ففررري دررر  المنافسرررة هرررذا التوجرررم قرررد يفمررري بررردور  لمشرررروع أمريكررري جديرررد فررري منطقرررة 
االقليمية والدولية التي  اتت تشهدها الواليرات المتحردة اسمريكيرة قرد يبردوا خيرار التعراون مر  دوم المنطقرة 

الخيار اسمث  و اسمن لممان حلفاء جديرد أو السرتمرار الشرراكات الثنائيرة و المتعرددة برين دوم المنطقرة  
فرري  مقدمررة هررذ  الرردوم نجررد  دوم الخلرريم العربرري و الجمهوريررة المصرررية والواليررات المتحرردة اسمريكيررة و 

 ارضررافة لرربعض دوم المشرررق العربرري علررى غرررار اسردن و لبنرران و ذلررة مررا سرروف يعررود  اريجرراب أو 
 اسمن لدوم المنطقة في المستقب  القريب، رغم أن هذا السيناريو قد يكون اسضرعف للتحقيرق مقارنرة  مرا 

 الفرضية اسساسية في هذا السيناريو قائمة على : قى سبق ولكن  تب
إذا ما تراجعت الهيمنة األمريكية في منطقة الشرق األوسط، وأصبحت القوى االقليمية والدولية 
تتنافس للهيمنة وأخذ دور في المنطقة، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة لمزيد من الضغوطات على 

ا يستدعي تحول هذه السياسات واالستراتيجيات لبعض السياسات األمريكية في الشرق األوسط، بم
 المناطق االقليمية والدولية ذات األهمية االستراتيجية في السياسة الخارجية األمريكية.

ويسرررتند هرررذا التصرررور القرررائم أساسرررا علرررى فرضرررية تراجررر  الهيمنرررة اسمريكيرررة فررري الشررررق اسوسرررط علرررى 
النتررائم التري أسررفرت عنهررا سياسرات الواليررات المتحرردة  مجموعرة مررن المتفيررات،  تررأتي فرري مقردمتها  عررض

اسمريكيرررة المنتهجرررة لمعالجرررة التحررروالت اسمنيرررة واالسرررتراتيجية فررري المنطقرررة علرررى غررررار الحررررب السرررورية 
ودهررور مررا يعرررف بتنظرريم الدولررة ارسررالمية فرري سرروريا و العررراق  ارضررافة إلررى اسزمررة اليمينررة و كررذلة 

قة ، و تبدو الواليات المتحدة اسمريكية أمرام مجمر  هرذ  التحروالت غيرر قرادرة صعود نفوذ تركيا في المنط
على فر  هيمنتها  شرك  ترام ومسرتمر علرى  عرض الردوم وبعرض القمرايا المركزيرة فري المنطقرة ، فمرن 
المؤكرد أن التحرروالت الراهنررة الترري تشررهدها منطقررة الشررق اسوسررط تنررتم تحررديات جديرردة للسياسررة الخارجيررة 

 الدولي للعب دور في المنطقة.مقدمتها حجم التنافس ارقليمي و  كية تأتي فياسمري
 السياسة الخارجية األمريكية والتنافس الروسي في الشرق األوسط: -1

يقيم عادة نجاعة السياسة الخارجية مرن عردمها فري فتررات اسزمرات مرن خرالم قردرتها علرى إيجراد حر  
م مصررالح اس ررراف الرئيسررية، بيررد أن هررذ  الطريقررة ليسررت لهررا أو علررى اسقرر  إيجرراد أرضررية مشررتركة تخررد

كافية أو ناجعة  شك  نهائي لتأكيد مدت نجاح أو فش  السياسة الخارجية لدولة معينة، فال بد من مقارنة 
السياسة الخارجية لدولة )أ( م  السياسة الخارجية للدولة )ب( حوم وض  معين سواًء كان أزمة أو حرب 
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.. إلررر ، لمعرفرررة مررردت ترررأثير و ترررأثر سياسرررية الدولرررة )أ(  مقارنرررة  الدولرررة )ب( ، أو تنرررافس و صرررراع .
 معنرى السياسرة لخارجيرة للواليرات المتحردة اسمريكيرة اتجرا  الملرف السروري واضرحة رغرم تفيرر الرررئيس 
اسمريكرري إال أن ممررامين و توجهررات هررذ  السياسررة لررم تتفيررر أال وهرري المررفط علررى الرررئيس السرروري 

 إعادة تشكي  نظام السوري وفق مطالب الشعب.للتنحي و 
وفرري المقابرر  ونفررس الحالررة نجررد السياسررة الخارجيررة الروسررية تررذهب للنقرريض مررن ذلررة فهرري ترردعم  

الررررئيس السررروري  شرررار اسسرررد للبقررراء واالسرررتمرار علرررى رأل السرررلطة رغرررم المرررفو ات الدوليرررة عليهرررا، 
ة اسمريكية لم تكن قرادرة وبشرك  منفررد علرى التردخ  وبالمقارنة بين السياستين نجد أن الواليات المتحد

 شررك  مباشررر فرري الحرررب السررورية كمررا لررم تررتمكن  شررك  منفرررد أو مررن خررالم القرروت الكبرررت الحصرروم 
على قرار أممري يفمري  مررورة التردخ  وفقرا سحكرام الفمر  السرا   مرن الميثراق اسممري علرى غررار 

م تطبيررق مررا يعرررف المسررؤولية عررن الحمايررة وفقررا للقرررار االزمررة الليبيررة و الترردخ  العسرركري أو مررن خررال
، و  النسرربة السررتخدام القرروة، والترردخ  العسرركري فرري العررالم، يقرروم ترامررب إن علررى الواليررات 1123رقررم 

المتحدة التدخ  في الصراعات في أنحاء العالم، فقط عندما يكون تهديدها مباشررا علرى أمريكرا، ولريس 
عنري أن التردخ  العسركري فري اسزمرة السرورية مسرتبعد مادامرت مصرالح سغرا  إنسانية فحسب، ما ي

 أمريكا محفودة.
وعلى النقيض من ذلرة فقرد قامرت روسريا  التردخ  العسركري المباشرر فري الحررب السرورية ورفمرت 
أي قرار داخ  مجلرس اسمرن الردولي يسرمح  التردخ  فري سروريا أو حترى  اتخراذ إجرراءات يمكنهرا الحرد 

رئيس السروري  شرك  مطلرق ذلرة  االتفراق مر  الصرين لررفض أي مشرروع أممري مررن مرن صرالحيات الر
شررانم الترردخ  العسرركري فرري سرروريا مررا يسررتدعي اتخرراذ ترردابير جماعيررة خررارش اسمررم المتحرردة وذلررة مررا 

 ينظر لم عادة على أنم خارش الشرعية الدولية.
الصررراع ، وعلررى العكررس مررن  واالهررم فرري إ ررار العالقررات اسمريكيررة الروسررية  عيرردا عررن التنررافس أو

الرررئيس اسمريكرري السررابق  رراراك أوبامررا نجررد أن دونالررد ترامررب أكثررر اعجا ررا  ررالرئيس الروسرري فالدميررر 
الروسرية -بوتين وذلرة مرا أبردا  فري حملترم االنتخابيرة، وعزمرم التعامر  معرم لوضر  العالقرات اسميركيرة

طررين  ررم، رغبررة فرري العررودة إلررى السياسررة علررى سرركة جديرردة، ولررم ياْخررِف ترامررب، وبعررض الرجررام المحي
اسميركيررة التقليديررة فرري التعامرر  مرر  الحكررام الشرررعيين وغيررر الشرررعيين، الررديمقرا يين والمسررتبدين، مررن 
أجررر  مواجهرررة  اررهررراب  والجماعرررات المعاديرررة سميركرررا ومصرررالحها، وقرررد صررررح ترامرررب  عزمرررم علرررى 

مرن المنتجرات الصررينية الرخيصرة، وتصررميمم  مواجهرة الصرعود الصرريني وحمايرة الصرناعات اسميركيررة
 في الوقت نفسم على إلفاء اتفاقية التجارة للدوم اسميركية )نافتا(.

و علررى صررعيد العالقررات مرر  روسرريا دائمررا،  يمكررن لترامررب أن يرردف  بروسرريا خررارش منطقررة الشرررق 
لألزمررة اسوكرانيررة اسوسرط مررن خررالم العررودة لالزمررات الترري تعرفهرا منطقررة أوروبررا الشرررقية و  رراسخص 

حتى تكون أداة ضرفط علرى روسريا للتخلري ولرو جزئيرا عرن مسراندتها للنظرام السروري ودعمرم لوجيسرتيا 
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،ويمكن لترامب أن يعقد صفقة ما حوم أوكرانيا وسوريا، الحتواء السياسة الروسرية كمرا  ويمكرن حترى أن 
تبعد أن يسمح بتهديد روسيا لدوم يقوم بتخفيض ملمول للعقوبات المفروضة على روسيا، ولكن من المس

البلطيق، ومن المرجح أن ال يستطي  توقيف نشر برنرامم الصرواري  الممرادة للصرواري  فري أوروبرا، وأن 
ال يستطي  تجاه  حلفاء أميركا في أوروبا ويسهم منفرًدا في تحديى البنية الصناعية الروسية. وإن أوفرى 

، والعمرر  علررى رفرر  مسررتوت التفرروق التقنرري للقرروات المسرررلحة ترامررب بوعررود  حرروم زيررادة ارنفرراق الرردفاعي
اسميركيررة، فلررن يكررون برروتين سررعيدا علررى ار ررالق؛ إذ لرريس لرردت روسرريا ال المررام وال ارمكانيررات لمجرراراة 

 أميركا في هذا المجام.
 نحو صعود آسيوي وتراجع أمريكي في الشرق األوسط: -1

لررى تراجرر  الهيمنررة اسمريكيررة فرري منطقررة الشرررق اسوسررط  ررالعودة ال ثبررات الفرضررية اسساسررية القائمررة ع
يمكرررن تبنررري الطررررح علرررى أسرررال أن التنرررافس ارقليمررري والررردولي فررري المنطقرررة مرررن شرررانم أن يرررنعكس علرررى 
السياسررات اسمنيررة وارقليميررة للواليررات المتحرردة اسمريكيررة، فبررالتزامن مرر  بررروز هررذ  القمررايا والصررراعات، 

هذ  القمايا  عد أن كانت تعيش عزلة إقليميرة، مقابر  تراجر  سدوار دوم دهر فاعلون جدد في محددات 
 .كانت مؤثرة على مسارات متعددة لتفعي  مساعيها لقيادة الشرق اسوسط

وتأسيسررا لررذلة قررد يكررون الطرررح اسجرردر للدراسررة مبنرري علررى فكرررة   إعررادة التفكيررر فرري صررعود آسرريوي 
هذا الطرح يدور حوم صعود آسيا والتأثير المحتم  لذلة  وتراج  أمريكي في الشرق اسوسط ، وممامين

علررى منطقررة الشرررق اسوسرررط عبررر المحرريط الهنرردي، مررا يسررتوجب احررداث تحرروم جرروهري فرري ميررزان القرروت 
العررالمي لمصررلحة آسرريا مررا يررنعكس علررى تحرروم نمررط الهيمنررة العررالمي الررراهن للواليررات المتحرردة فرري الشرررق 

 اسوسط.
اسررة أهررم القمررايا المركزيررة فرري الشرررق اسوسررط وفرري مقرردمتها الحرررب السررورية والمالحررظ مررن خررالم در  

واسزمة اليمينة و الليبية و كذلة الملف النووي اريراني و انتشرار الحركرات اررهابيرة فري الشررق اسوسرط  
ذلرة    ارضافة إلى القمية الفلسطينية ، أن هناك تحوال جاريا  الفع  فري ميرزان القروت فري المنطقرة، لكرن

ال يعود في الكثير منم للصعود اوسيوي، وإنما للتراج  في قروة أمريكرا لقصرور ذاتري فري الفالرب، ذلرة ال 
يعنرري أنررم سرريكون هنرراك انهيررار سررري  أو فررروري، بررر  تتكرر  ترردريجي مررر  الروقرررت، حتررى مررر  افرتررررا  عررردم 

لرن يفيرر فري حقيقرة التراجرر   ، فرلن ذلرة1وجررود صرعود صريني أو هنردي أو قروت آسريوية أخررت فرري اسفررق
الجرراري فرري نفرروذ الواليررات المتحرردة،  ولررن يكررون ذلررة  رراسمر السرري  فرري كرر  اسحررروام: فربمررا يسررمح عررالم 
جديد متعدد اسقرطراب مرن الرقروت العظمى القائمة أو الرجرديرردة برلحررداث تفييررات إيجابيرة فرري هررذ  المنطقرة 

حدة اسمريكية أن الالعب الرئيسي من خارش المنطقة نظرا  لفشرلها الممطربة ، فقد أدهرت الواليات المت
 في القيام  الدور اريجابي الذي يجب أن  تؤديم.
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 352صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

وفي نفس الطرح يقروم  مرارتن بيرة  أسرتاذ دراسرات الشررق اسوسرط المعاصررة فري جامعرة هرامبورش 
ي   عرررد الثرررورات العربيرررة  ألمانيرررا، فررري مقدمرررة كتررراب القررروت ارقليميرررة فررري الشررررق اسوسرررط: إعرررادة تشرررك

(Regional Powers in the Middle East: New Constellations After the 
ArabRevolts) أن منطقرررة الشررررق اسوسرررط لرررم تفررررز قررروت إقليميرررة حررررة، وإنمرررا  2113الصرررادر سرررنة

دهرررررت تلررررة القرررروت نتيجررررة تررررأثيرات متداخلررررة ومعقرررردة لعوامرررر  داخليررررة وخارجيررررة، وإن أقرررروت الالعبررررين 
لسياسررريين فررري الشررررق اسوسرررط ليسررروا أول رررة الرررذين يعتبرونرررم بيرررتهم، ولكرررن أول رررة الموجرررودون خلرررف ا

المحيط اس لنطي في الواليرات المتحردة، وقبر  ذلرة القروت االسرتعمارية كفرنسرا وبريطانيرا إ هران الحررب 
 .1العالمية الثانية

س اسمريكري  راراك أوبامرا، إذ وبدأ االهتمام اسمريكري  منطقرة شررق آسريا يتمرح خرالم عهردة الررئي
عملت الررواليررات الرمرترحردة وبرقروة عرلرى تررتريررب مرنرطرقررة شررررق آسريررا  مرا يخردم مصرالحها االسرتراتيجية ، 
فقررررد أعرلررررن الررئريررررس  ررراراك أوبامرررا أنرررداك أن الرسريراسررررة الرخرارجريررررة  فرررري منطقرررة آسريررررا سرتركررررون ضرررمن 

االنتخا ات، وبالفع  كانت زيارتم اسولى لبورمرا، وتايالنرد، وكمبوديرا، وقرد رافقرت  أولوياتم  عد فوز  في
ذلة زيرارة وزيرري دفاعرم وخارجيترم الفيليبرين وتايالنرد وفيتنرام وسرنفافورة بوصرفها مرن القواعرد العسركرية 

اتهرررا اسمريكيرررة، وقرررد أعلرررن المتحررردث  اسرررم البنتررراغون جرررورش ليتررر  أن الواليرررات المتحررردة سرررتقوي عالق
 الدفاعية م  حلفائها وشركائها في منطقة المحيط الهادئ.

الرررذي يسرريطر علررى المحرريط الهنرردي يسرريطر »وإذا صررحت المالحظررة المهمررة سلرفررررد ثرراير فررري أن 
، فسررريفر  تنرررامي منافسرررة  حريتررري الصرررين والهنرررد لهيمنرررة البحريرررة اسمريكيرررة التقليديرررة، «علرررى آسريررررا

 حررري الصررين الشرررقي والجنرروبي، تحررديا أكثررر حرردة لسرريطرة الواليررات  والسرريطرة العمليررة للصررين علررى
المتحدة علرى منطقرة جنروب الباسريفية اوسريوية. وربمرا يجلرب ذلرة أيمرا تحرديا أخرر لهيمنرة الواليرات 

 المتحدة اسمريكية في منطقتي الشرق اسوسط والخليم الفارسي.
رى الصين، ويمكن الرقرروم، انرطرالقررا مرن النقرال القيام  أعباء دور عالمي هرو أمرر جديد  النسبة إل 

الجاري بين المحللين الصينيين، أن ال إجماع حتى اون حوم اسولويات االستراتيجية، م  أن الجمي  
متفقون على أن الوصوم اومرن إلرى مصرادر الطاقةرر ومعظمهرا فري الشررق اسوسرط ر هرو شرأن و نري 

 حيوي للصين. 
مسرررتوت أقررر  الرهرنررررد الملحرررة إلررررى مررررروارد الرشرررررق اسوسرررررط مررررن الرررنفط  وبسررربب حراجررررة الصرررين وفررري

والرفرررراز، فقرررد يكرررون مرررن مصرررلحتهما الجيرررو سياسرررية أن تؤديرررا دورا أكثرررر فاعليرررة فررري المنطقرررة، إال أن 
العمليرررة تحتررراش إلرررى  عرررض الوقرررت. فحترررى اون، يكتفرررى  رررالملف االقتصرررادي سرررببا للتقرررارب برررين آسررريا 

فيمررا يبرردو الحمررور السياسرري إلررى اون علررى اسقرر  رغررم محرراوالت الصررين اسررتفالم والشرررق اسوسررط، 
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 358صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

إال أن الصرين بردأت ترجرررب حظهرا فرري  اسهميرة،ولكرن دون ذلرة مرن حيرى  ذلرة،الملف السوري لتحقيق 
ملفات الرصرراع الفلسطيني االسرائيلي، وبردا ذلررة فري الزيرارات المتعاقبرة لكر  مرن محمرود عبرال وبنيرامين 

 وربما هي إشارة لتتك  النفوذ اسمريكي لكنم لن ينتهي  التأكيد. ،2113تنياهو إلى بيكين في ربي  ن
وفي نفس التوجم يعتبر تقييم الدور التركي فري المنطقرة أحرد اسمرور اسكثرر إثرارة للجردم، وبشرك  عرام 

سرررية علرررى تثبيرررت قرررد شرررهد فررري معظرررم فتراترررم تراجعرررا نسررربيا لقررردرات تركيرررا السيا 2115ربمرررا يكرررون عرررام 
اسررتراتيجيتم ا ررالنظر لنتررائم هررذ  الملفررات والتحالفررات، وهرري النتررائم الماخيبررة لآلمررام لجمهررور أردوغرران فرري 

 6العررالم العربرري خصوصررا المنتمررين للتيررار ارسررالمي وذلررة حررام مقارنتهررا  الرردور التركرري، خررالم آخررر 
 لمحيطة  م.سنوات في المنطقة، الذي شهد بروزا الفتا في معظم القمايا ا

التركيرة ربمرا لرن يتخرذ الررئيس دونالرد ترامرب نهجرا مختلفرا ويكرراد –أمرا فيمرا يخرص العالقرات االمريكيرة 
يكون من المؤكد أن يتب  قيادة أوباما في السعي إلى منر  المزيرد مرن االنجرراف أنقررة نحرو إيرران وروسريا، 

يرات المتحردة اسمريكيرة ضرفو ا علرى م  امتيازات الرئيس التركي رجب  يب اردوغران، وقرد تمرارل الوال
 .1أكبرما توترت العالقات بين تركيا واالتحاد االوروبي  شك   إذاالعالقات االوروبية اسمريكية 

إن تركيا مركزية جدا  النسبة للموق  الجفرافي االستراتيجي اسمريكري فري المنطقرة حترى يسره  تركهرا، 
ن لكرر  مررن أوروبررا وحتررى اسكررراد توقرر   عررض اسضرررار  فررض النظررر عررن اسررتفزازات أردوغرران، لررذلة يمكرر

الجانبية الناجمة عن الجهود اسمريكية التي يمكن التنبؤ بهرا رصرالح عالقاتهرا مر  تركيرا، وعلرى مسرتوت 
النفرروذ التركرري فرري منطقررة الشرررق اسوسررط و لعررب دور فعررام، و نجررد أن تركيررا  شررك  عررام تسررتف   مركررز 

قرة الشررق اسوسررط إضررافة إلرى عمرويتها فرري منظمررات إقليميررة ودوليررة ذات ثقلها الجيوبوليتيكي فري منط
فاعليرررة فررري لعرررب دور كبيرررر فررري السياسررررررة الدوليررررررة وارقليميررررررة يتمثرررررر  فرررررري مرررررر ء الفرررررررال الحررررررادث فرررررري 

، ولعررب دور القرررررروة الموازيرررة 2زعررررررزع عالقتهررررررا  لسرررررررائي المنظومررررررة ارقليميررررررة،  عررررررد احررررررتالم العررررررراق، وت
لطمروح إيرران ارقليمري، إضرافة إلرى قيامهرا بردور الوسريط فري ارقلريم ومحاولة ربط الملف السوري  راسمن 

ن القروم التركي  شك  دائم ، ناهية عن السعي سن تكون القوة ارقليمية اسقروت فري المنطقرة، وعليرم يمكر
 رأن الموقرر  الجيواسررتراتيجي الررذي تتمترر   ررم تركيرررا يؤهلهرررا ويفررر  عليهررا االهتمررام  االعتبررارات ارقليميرررة، 
ويبعرررد عنهرررا أي شرررك  مرررن أشررركام التهديررد اسمنرري سراضرريها مررن ناحيررة، ويعرررود عليهرررا  منررراف  اقتصرررادية 

عبرررور مررروارد الطاقرررة عبرررر أراضررريها مرررن ناحيررررة عديررردة سرررواء فرري إ ررار عالقاتهررا التجاريررة أو مررن خررالم 
 ثانيررة، ويمنحهررا موقعهررا هررذا مجرراال أوسرر  للحركررة والبحررى عررن النفرروذ ارقليمي والدولي من ناحية ثالثة.

 
 

                                                           
1 Robert Springborg, The New US President: Implications for the Middle East and North Africa, future notes No. 2, 
October 2016, p05. 
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 351صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

 السياسة الخارجية األمريكية والتوجه نحو إفريقيا: -2
النفررروذ اسمريكررري فررري الشررررق اسوسرررط مرررا وفررري مسرررتوت أخرررر مرررن تبنررري الطررررح القرررائم علرررى تراجررر  

يستدعي تبني استراتيجيات أمنية و اقتصادية و عسكرية جديدة في فترة الررئيس الحرالي دونالرد ترامرب 
تظهر منطقة شمام و وسط  إفريقيا المجام الحيوي اسكثر خدمة للمصالح اسمريكية، ويعزي ذلة أن 

ا ق الحيويررة الترري تزخررر  ررالثروات الطبيعيررة علررى غرررار معظررم الدولررة االفريقيررة تعرررف  أنهررا اهررم المنرر
الررنفط و الررذهب ، كمررا أن دوم المنطقررة تشررهد أعلررى معرردالت الفشرر  فرري تسررير اسوضرراع الداخليررة و 
ارقليمية  ما يهدد الدوم المجاورة، هذ  المتفيرات تسرمح للواليرات المتحردة اسمريكيرة مرن فرر  نفسرها 

 .ديلة للتي تقدمها الدوم اسوروبية  شك  خا،في حالة ما تم تقديم سياسات ب
أن التفييرررر فررري النظررررة إلرررى إفريقيرررا يحمررر  فررري  ياترررم الحاجرررة إلرررى سياسرررات جديررردة، وتطررروير فررري 
البرررررامم والمهررررارات البشرررررية واالعتمررررادات الماليررررة، لمواكبررررة التفييررررر فرررري التفكيررررر االسررررتراتيجي تجررررا  

م سروف يرؤدي إلرى تفيررات 2113فري السرودان فري عرام  المنطقة، ومن المتوق  أن توقير  اتفراق سرالم
أساسية، تحتاش الواليات المتحدة إلى التصدي لها في المجراالت اسمنيرة، وتحرديات حفرظ السرالم التري 

والتار كانيساتاينر ، و.ج. ستعقب توقير  االتفراق النهرائي للسرالم فري تلرة المنطقرة، و قرد قردم كر  مرن 
االهتمرام : 1فري كتابهمرا   er, J. Stephen Morrison(Walter Kanstein (ساتيفن موريساون 

   Rising)ارفريقيرة –المتصاعد للواليات المتحدة  لفريقيا: سب  مقترحات لتقوية السياسية اسمريكية 
Africa Policy) -U.S. Stakes in Africa: SevenProposals to Strengthen U.S   

م تقويررة السياسررات اسمريكيررة فرري القررارة االفريقيرررة مجموعررة مررن المقترحررات حررو  2113الصررادر سررنة 
 :نذكر منها 

أوال: تقوية اسسواق الرأسمالية في إفريقيا، والتوقعات االقتصادية حوم دخ  النفط  القارة من الدوم 
 المنتجة للنفط خالم السنوات السب  القادمة.

لتركيز في نيجيريا وأنجوال، ودوم غرب ثانيا: تطوير سياسات الطاقة اسمريكية فيما يتعلق  لفريقيا، وا
 إفريقيا.

 ثالثا: وض  سياسة لترشيد استهالك الطاقة في إفريقيا، ولحماية الموارد الطبيعية بها.
 را عا: تقوية جهود اردارة اسمريكية في مكافحة اررهاب في إفريقيا.

ستقرار، من خالم تقوية الجهود خامسا: استراتيجية محّددة لمواجهة المشكالت المزمنة، وحاالت عدم اال
 .الدبلوماسية ومساندة عمليات حفظ السالم

الواضح أن االهتمام اسمريكي  القارة اسفريقية يأتي في سياق خلق مجام حيوي قد يلبي 
االحتياجات اسمريكية نظرا لحدة اسزمات التي تشهدها منطقة الشرق اسوسط  ارضافة كتوجم 
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 361صفحة  المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية الناشر:

أصبحت ترت في القارة ارفريقية مجاال خصبا لالستثمار وسوقا مهمة من  لمحاصرة نفوذ قوت كبرت 
الموارد اسولية، لكنها  التأكيد لن تكون البدي  في سياسات الرئيس اسمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق 

 الشرق اسوسط.
 الخاتمة:

الشرررررق االوسررررط  واقرررر  اسمررررر يبرررردوا أن تحليلنررررا لمسررررتقب  السياسررررة الخارجيررررة اسمريكيررررة اتجررررا  منطقررررة
والسررريناريوهات المحتملرررة لهرررا فررري دررر  ادارة دونالرررد ترامرررب قرررد يطررروم ويصرررعب تفسررريرها وتحليررر  مختلرررف 
المتفيرات التي تحكم الظاهرة، إال أننا حاولنا التطرق سهم القمايا الرئيسية التي تثيرر السياسرة الخارجيرة 

لواليرات المتحردة اسمريكيرة يحتراش للبحرى اسمريكية لكن يبقى الحديى عرن مسرتقب  توجهرات دولرة  حجرم ا
المسررتمر و االحا ررة  مختلفررة المتفيرررات خاصررة و أن الرررئيس اسمريكرري دونالررد ترامررب يقرروم بتصررريحات 
وخطا ات مخالفة للسياسات التي ينتهجها م   عض الدوم وبعض القمايا، ولكن ال بد من ارشارة   أن 

عررف تراجعرا فري منطقرة الشررق اسوسرط فري در  إدارة دونالرد فرضية السياسة الخارجية االمريكية سروف ت
ترامب يمكن نفيها ولو جزئيا ، فلو رجعنا إلى الخلفية التاريخية للعالقات اسمريكية بدوم المنطقة، لوجدنا 
أن دوم الشرررق اسوسررط لررم تسررعى و ال تسررعى وبررأي شررك  مررن اسشرركام أن تخسررر عالقاتهررا الثنائيررة مرر  

االمريكيرررة  اعتبارهرررا الشررررية االسرررتراتيجي اسوم فررري المجرررام العسررركري و االقتصرررادي  الواليرررات المتحررردة
 رراسخص لرردوم الخلرريم العربرري، وفرري مسررتوت أخررر ال تررزام الواليررات المتحرردة اسمريكيررة متمسرركة  مركررز 

واحترواء أي نفروذ أو توسر  فري  -أمرن إسررائي  –نفوذها في الشرق اسوسط خاصة بوجرود ثالثيرة : الرنفط 
 المنطقة وفي مقدمتم  روسيا .

وما يمكن استنتاجم كذلة من مرا سربق تحليلرم أن السريناريوهات النظريرة الثالثرة التري اعتمتهرا الدارسرة 
تدرل وبطريقة تفصيلية مستقب  السياسة الخارجية االمريكية اتجا  منطقرة الشررق اسوسرط  فري در  إدارة 

حات الرئيس اسمريكي سرواء خرالم حملترم االنتخابيرة و الرئيس دونالد ترامب  االعتماد على  عض تصري
في مستوت أخرت من خالم الفترة الراهنة من حكمم، بيد أن فترة حكم الرئيس في بدايتها وهي جد قصيرة 
وال يمكن التنبؤ  شك  دقيق لما ستؤوم اليرم اسمرور فري الشررق اسوسرط، نتيجرة لكثررة المتفيررات والقمرايا 

ة لرذلة ال يمكننرا الجرزم أي سريناريو محردد يمكننرا تأكيرد  الستشرراف مسرتقب  الظراهرة التي تشهدها المنطقر
 مح  الدراسة.

رغررم أن االفتررررا  اسقررررب إلينرررا يررررتبط  السررريناريو االسرررتمراري لمسرررتقب  السياسرررة الخارجيرررة اسمريكيرررة 
تبقى راسخة و ثابتة وال اتجا  منطقة الشرق اسوسط على اعتبار أن أولويات السياسة الخارجية اسمريكية 

تتفير بتفير الرؤساء رغرم أن شرك  االسرتراتيجيات والسياسرات التري يتبعهرا صران  القررار قرد تتحروم لكنهرا 
تبقى فري ممرمونها خادمرة للمصرالح اسمريكيرة، وفري مسرتوت أخرر مرا تشرهد  منطقرة الشررق اسوسرط مرن 

يرة المرردت سن ذلررة سرريؤثر علررى المصررالح تحرروالت أمنيررة تسررتدعي التررأني فرري اتخرراد خيررارات بديلررة و قصرر
 اسمريكية في الشرق اسوسط خاصة تدفقات النفط و اسمن ارسرائيلي.
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 ملخص:
ة الواليررررات المتحرررردة اسمريكيررررة منعرجررررا كبيرررررا فرررري النظررررام العررررالمي التقليرررردي شرررك  تررررولي ترامررررب رئاسرررر

والمعهود منذ أمد  عيد وأجبر كثيرا من الدوم، الصديقة منها والعدوة، إلى إعرادة النظرر فري حسرا اتها مرن 
  طرح سيناريوهات جديدة لتساير هذا التفيير. اجديد مفيرة بذلة استراتجياته
الشرررق اسوسررط وأهميتهررا ارقليميررة والعالميررة سررتحاوم هررذ  الورقررة بنرراء نظرررة  ونظرررا لحساسررية منطقررة

محتملرة قرد ترسرم معرالم مسرتقب  الشررق اسوسرط  تشاملة متعددة اس عاد للمشهدالحالي م  بناء سيناريوها
الفاز في د  السياسة الخارجية للرئيس ترامب م  إبراز أهم المتفيرات الفاعلة في هذا ار ار كالبتروم و 

 وكذا الجانب التاريخي والجيوسياسي.
، عالمية، ةترامب، الشرق اسوسط، الواليات المتحدة اسمريكية، سيناريوهات، إقليمي الكلمات الدالة:

 .، جيوسياسية الخارجية، بتروم، غاز، تاري السياسة
 

Abstract  

Trump's assumption to the presidency of the United States has been a major turning 

point in the traditional and long-standing World Order, forcing many countries friendly and 

hostile to rethink their visions by changing their strategies by introducing new scenarios to 

keep pace with this change. 

Given the sensitivity of the Middle East region and its regional and international 

importance, this paper will attempt to give a global and multidimensional vision of the 

current situation and build some potential scenarios that may shape the future of the Middle 

East under President Trump's foreign policy, while highlighting the most important variables 

in this context such as oil and gas as well as the historical and geopolitical aspects. 

Key words: Trump, Middle East, United States, Scenarios, Regional, international, Foreign 

Policy, Oil, Gas, History, Geopolitical 
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 المقدمة:
رئيسرا، لرم يثرر أي مرنهم تحروالت جذريرة كبيررة إثرر توليرم زمرام السرلطة  31من مرونرو إلرى ترامرب، 

فرري الواليررات المتحرردة اسمريكيررة أكثررر مررن دونالررد ترامررب، وذلررة مررن خررالم إجررراء تفييرررات كبيرررة فرري 
ية، وحتى الداخليرة، والتري اتسرمت  جمودهرا خرالم عردة إدارات متتاليرة، فرلن السياسة الخارجية اسمريك

لم يكن نشر الديمقرا ية كهدف أسال لإلدارات السا قة فهو مكافحرة اررهراب. عكرس الررئيس السرابق 
. وهرا هرو أالن يعطري تعريفرات بمهاماه اراك أوباما، فالرئيس ترامب يفر  رؤيتم و ريقتم فري القيرام 

، واررهررراب الرررذي يربطرررم مباشررررة  ارسرررالم، 2عنررردما يتحررردث عرررن االقتصررراد 1هيم الحمائيرررةجديررردة لمفرررا
فبالنسربة لروالتر روسري  مايرد مرن معهرد هيدسرون، يوصرف ترامرب   حرراك واقعرري  .وارجررام قرينراللهجرة

يحدث نتيجة لتهديد محتم  وليس لحفظ نظام دولي قائم . وليس من الفريب إن يرت  عض المراقبرون 
 .    31832-1821مزاجم البركاني مشا م للرئيس اسمريكي أندرو جاكسون   أن

مررررن المؤكررررد ومررررن المررررروري التفريررررق بررررين ترامررررب الشررررعبوي واالسررررتفزازي، الررررذي أصرررربح الرررررئيس 
والرجرر  االسررتراتيجي المشررب  تكتيكيررا، حسررب رأي  عررض اسوسررا ، الررذي تجرررأ علررى  35 اسمريكرري الررر

سربقم مررن رؤسراء فري الررثالث عقرود اسخيررة رغررم  وال مرنم يفيرهرا أوبامررا تفييرر سياسرة واشرنطن الترري لر
  رأت على العالم.  والجيوسياسية التيالتفييرات االقتصادية 

فررري الواقررر ، مرررا لرررم يكرررن ممكنرررا فررري وقرررت ممرررى هرررو اون حقيقرررة، وهرررذ  هررري نقطرررة االنعطررراف أو 
اون ملررزم ومقيررد بتنفيررذ وعررود  التفييررر، فترامررب المرشررح الررذي لررم يكررن يحسررب لررم أصرربح رئيسررا وهررو

حملتررم، وكرر   رررق وأسرراليب الوفرراء مناسرربة لررذلة  مررا أنهررا تفرري  ررالفر  وتمررمن بررذلة النتيجررة ولررو 
 كانت على حساب تقاليد دبلوماسية عريقة في النظام اسمريكي.

لرذي صحيح أن سياسة العزلة أو الحمائية التي كان ترامب داعيا لها في أوم أيامم هددت الدوالر ا
كرران لفترررة  ويلررة أوم عميرر  دبلوماسرري أمريكرري فرري الخررارش، وكررادت تجعرر  مررن االمبرياليررة اسمريكيررة 

 Airممثلررة فرري جهازهررا االقتصررادي والسياسرري غيررر مجديررة وبرردون حاجررة إلررى الجانررب العسرركري )
SeaBattleم ، على سبي  المثام(  عرد غيراب أسرباب حررب خرارش حردود الواليرات المتحردة مفقردا الحلر

 اسمريكي جانبم الملهم لبقية العالم، ويصبح مجرد حلم وفقط.
وأوم ضرررحايا هرررذ  ارسرررتراتيجية هرررم جيرررران الواليرررات المتحررردة وحلفاءهرررا فررري أوقرررات ممرررت. فعلرررى 
الصعيد االقتصادي، فلنها تعزم المكسية وتّلوح  راسمر نفسرم مر  كنردا، التري يقر  سروقها االسرتهالكي 

ا الجارة والحليفة تسعى دائما للحفاظ علرى حجرم صرادراتها إلرى الواليرات مليون مستهلة، فكند 36عن 
المتحرردة اسمريكيررة، الترري تمثرر  الجررزء اسكبررر مررن االسررتثمار الكنرردي المباشررر فرري الخررارش. أمررا  النسرربة 

                                                           
و الحمائية : مذهب اقتصادي يقيد التجارة بين الدول لحماية المنتوج و  االقتصاد الوطني و يتم ذلك بطرق متنوعة  منها فرض رسوم جمركية 1

 تحديد الكميات المستوردة.
 /www.alhayat.com/Articles/22985312مائية ترامب و معادلة الغربين "األوسط" و "األقصى"ح2

3Cf. Michel Korinman, « The art of the deal », Outre Terre, Vol.50, no.1, pp.9-28, 2017  

http://www.alhayat.com/Articles/22985312/
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لبقيرررة العرررالم  مرررا فررري ذلرررة الصرررين واسرررتراليا وأوروبرررا، يبررردو أنرررم إعرررالن حررررب اقتصرررادية، سياسرررية وبي يرررة 
ت متفاوترررة، فمرررا ترررداعيات ذلرررة علرررى دوم الشررررق اسوسرررط وخاصرررة تلرررة التررري سررراندت المرشررررحة بررردرجا

الديمقرا يررة إلررى حررد كبيررر علررى حسرراب ترامررب؟ ومررا مسررتقب  الشرررق اسوسررط فرري درر  السياسررة الخارجيررة 
 للرئيس ترامب؟ اسمريكية

التحرروم فرري السياسررة  إن المتتبرر  لمجريررات اسحررداث منررذ تررولي ترامررب الحكررم يرررت  ررأن أحررد أهررم نقررا 
مايو/أيرار، فالرجر  لرم يكرن  21اسمريكية في عهد الرئيس الجديد كانت و من دون شة قمة الريا  في 

حاكمررا و ممررثال عررن دوم العررالم ارسررالمي و  55يظررن  ررأن تررنجح زيارتررم إلررى ذلررة الحررد و ينسرراق لررم  
أكثرر ممرا وصرلت إليرم أ عراد االجتمراع العربي ليعود إلى شعبم منتشيا  ما عاد  م من صفقات  المليارات 

 القررادة و ممثلرري الرردوم ارسررالمية ممررا يرردم علررى أن رجرر  اسعمررام ترامررب كرران أكثررر حمررورا مررن رجرر  
الدولرة هنرراك حيررى غراب الحررس السياسرري تاركررا المجرام للحررس االقتصررادي العملرري وهرو أحسررن مررا يجيررد  

ة  عرد مفرادرة ترامرب لترراب المملكرة السرعودية ترامب.وعلى صعيد آخر، فلن تصدع البيت الخليجي مباشر 
أدهر إلى حد كبير هشاشة العالقات برين الردوم الخليجيرة فري حرد ذاتهرا وامترداد التصردع إلرى  عرض مرن 

 دوم التحالف أثبت العلة نفسها على مستوت الدوم العربية اسخرت.
شرة ستتسرارع  ومرن دون فلنم فتبعا لما آلت إليم اسوضاع في الشرق اسوسط والخليم العربي خاصة، 

ترامررب غيررر قابلررة للتجديررد و اسجنرردة الترري رسررمها، رغررم تفيرهررا نسرربيا،  وكررأن عهرردةاسحررداث برروتيرة كبيرررة 
ملررزم بتنفيررذها أو علررى اسقرر  رسررم معالمهررا فرري الواقرر  ليصرر  إلررى مررا لررم يصرر  إليررم مررن قبلررم مررن رؤسرراء. 

اسجردر  الدراسرة والتعمرق، والتري سريأتي ذكرهرا الحقرا، فالثابت في السيناريوهات التري هيراسقرب للتحقرق و 
إسرررائيلي غيررر مشرررو  برردعم ومباركررة سررعودية إرضرراء للرررئيس ترامررب وسررعيا لالرتقرراء -هررو تطبيرر  عربرري

 الواليات المتحدة اسمريكية إلى الحليف رقم واحد واسساسي في المنطقة للدوم العربية السرنية مخافرة مرن 
وفررري درر  حمررور روسرري متزايرررد  المنطقررة وتخرروف مررن تنرررامي قرروة ونفرروذ أنقررررة  الجررار اريرانرري الشرريعي

  المنطقة.
 من أج  ارجا ة على ارشكالية المطروحة تم اقتراح المخطط التالي:

 المدخل األول: تفكك وتباعد أو حين يتبخر حلم الوحدة في أبسط صوره
 ترامب والشرق األوسط، سر االهتمام -
 ينةحرب الخليج وميراث الضغ -
 معطيات جديدة لإلشكاليات القديمة   -

الماادخل الثاااني: ساايناريوهات الشاارق األوسااط فااي ظاال السياسااة الخارجيااة للاارئيس ترامااب، 
 !واألسوأ قادم
 ويبقى البترول سيد الموقف -
 السيناريو األول: أحالهما مر! -
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 السيناريو الثاني: الفوضى العارمة -
 لكوينسي، ماذا لو أعاد التاريخ نفسه؟المدخل الثالث: من ملوك الطواف إلى سفينة ا

 الزعامات ورموز الحراك بين الغياب والتغييب -
 في زمن الالحرب والالسلم، أكون أو ال أكون تلك هي المشكلة  -
 عندما يأتي نصر القضايا اإلسالمية من غير العرب  -
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I. المدخل األول: تفكك وتباعد أو حين يتبخر حلم الوحدة في أبسط صوره 
 والشرق األوسط، سر االهتمامترامب  .1

مرررن الناحيرررة الجفرافيرررة فرررلن حترررى التمثيررر  الخرائطررري الحرررالي والمعمررروم  رررم عالميرررا يجعررر  مرررن الشررررق 
إالأن هذا لريس كر  مرافي اسمرر.  اسوسط مركزاللعالم والبعد التاريخي يمفي عليم صفة مهد الحمارات،

ظهررر نوايررا   الترشررح لرئاسررة أقرروت دولررة فرري فترامررب قررد أكررد اهتمامررم  الشرررق اسوسررط مررن قبرر  حتررى أن ي
تحردث ترامرب مطروال علرى 1188مر  المذيعرة المشرهورة أوبررا ونفرري برى سرنة  1العالم. ففي لقراء تلفزيروني

. فترامررب الررذي أبرردت  عررض والثرررواتدولررة بررذلة الحجررم تتمترر  بررذلة الكررم مررن اسمرروام  وكيررف أنالكويررت 
االنتخابيررة، كرران لررم نقررا  مشررتركة مرر  سررا قيم  خصررو، ملررف االنتقررادات لسياسررة واشررنطن أثنرراء حملتررم 

الشرق اسوسط فهو يكتسي أهمية  النسبة إليم نظرا لسببين رئيسيين. فاسوم اقتصادي  حت، حيرى تمثر  
أسرواق للمنتجرات اسمريكية.والسربب الثراني يعرود إلرى  وأحد أهمدوم الخليم أكبر مخزون نفطي في العالم 

أمريكري مر  العلرم   ليعرازواقتصراديا الرذي يسرعى لفرر  وجرود  سياسريا، عسركريا  يليوجود الكيان ارسرائ
أنها تسعى مليا إلى الخروش من صفة المحمية اسمريكية إلى صفة شر ي الشررق اسوسرط فري در  تروفر 
أهم الشرو  والمتمثلة في المشاك  التي تعاني منها دوم المنطقة ووجود شخص الرئيس اسمريكي ترامب 

 تحت قيادة بنيامين نتنياهو.   2ي  ارك ك  مساعي الحكومة الحالية للكيان ارسرائيليالذ
 حرب الخليج وميراث الضغينة .1

حيررى انقسررمت جمرروع الرردوم  3العربيررة-شرركلت حرررب الخلرريم الثانيررة منعرجررا كبيرررا فرري العالقررات العربيررة
و آخررر محايررد،إال أن ذلررة لررم يكررن العربيررة إلررى تكررتالت منهررا المرروالي للترردخ  اسجنبرري و منهررا المعررار  

على مستوت توقعات دوم الخليم التي دنت، وعلى رأسهم السعودية،أن ك  الدوم و بدون استثناء سوف 
تسررراند دوم الخلررريم فررري حربهرررا ضرررد العرررراق لررريس العتبرررار المسررراندة لمواجهرررة خطرررر صررردام حسرررين أكثرررر 

دين لهرا  رالوالء كونهرا حاميرة لرديار العروبرة و منظنها حتى ذلة الحين أن ك  الدوم العربية وارسالمية ت
قبلررة حجيجهم.ليكررون ذلررة أوم شرررخ بررين دوم الخلرريم و الرردوم العربيررة مررن جهررة و حتررى بررين الحكومررات 

 المساندة لهم و شعوبهم التي ساندت بدون هوادة صدام حسين، من جهة أخرت.  

                                                           
1The OprahWinfrey Show | OWN: http://www.oprah.com/FindOWN14/09/2017 

2 Michel Collon, Grégoire Lalieu, Le monde selon Trumped. InvestigAction,Paris, 2017  

3 Bruno Etienne, VivianeFuglestad-Aumeunier, “Guerre du Golfe :arabisme, islamisme et relations 

internationals”, Revue du monde musulman et de la Méditerranée, Volume 62  Numéro 1, 1991, pp. 

154-161  

http://www.oprah.com/FindOWN
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ح فيم  راقي دوم الشررق اسوسرط، هذ  النتيجة جعلت من دوم الخليم تسبح في فلة غير الذي تسب
ومرن فنادي الملوك واسمراء الذي ينتمي إليم حكام الخليم ودرجرة الثرراء التري وصرلوا إليهرا جعر  مرنهم 

كانت إلرى وقرت قريرب  وشعوبها وقماياهم التييبتعدون أكثر فأكثر عن دوم الشرق اسوسط  شعوبهم
لتي لم يففلها فري إسرتراتيجية تعاملرم مر  منطقرة مح  إجماع، وهي الحقيقة التي يدركها ترامب جيدا وا

. فررليران وتركيررا وبسررط النفرروذالشرررق اسوسررط، والررذي تتنررافس فيررم أربرر  دوم فرري آن واحررد علررى الريررادة 
وقطرررر والسرررعودية يسرررعون جاهررردين الكتسررراء حلرررة الريرررادة والمرجعيرررة فررري منطقرررة الشررررق اسوسرررط كررر  

ي  تعمر  علرى اسرتمالة قلروب المسرلمين مرن خرالم مسراندتها  طريقتم، فليران التي تعرد قبلرة سهر  التشر
للقمررية الفلسررطينية ومعرراداة إسرررائي ، وقررد بنررت نموذجهررا الخررا، القررائم علررى االقتصرراد المقرراوم. أمررا 
تركيا فتلعب على وترين حساسين أولهمرا اقتصرادي فهري تصردر نموذجرا اقتصراديا ناجحرا أخررش تركيرا 

ي هررررو كاريزمررررا أردوغرررران الررررذي احتمررررن كرررر  قمررررايا الررررو ن العربرررري مررررن التبعيررررة إلررررى الريررررادة والثرررران
وارسالمي والذي هو اون  صدد تأسيس نظام جديرد قرد يخررش تركيرا مرن العلمانيرة إلرى نظرام إسرالمي 
ديمقرا ي معتدم. أما قطر فلن  موحهرا للريرادة العربيرة تراجر  كثيررا، أيرن كانرت أوم انتكاسرة لهرا فري 

فعهررررا اون إلررررى بنرررراء تحالفررررات وتكررررتالت إقليميررررة فاسررررحة المجررررام للعربيررررة سرررروريا وهررررو اسمررررر الررررذي د
السرعودية فري لعررب دور القائرد العربرري  كر  أ عرراد  الدينيرة والسياسرة وحتررى العسركرية وخيررر مثرام علررى 

في د  ك  هذ  التجاذ رات يظهرر أن هردف إدارة ترامرب فري المنطقرة قرائم علرى كسرر شروكة إيرران  ذلة حرب اليمن.  
ة في د  التقارب التركي اريراني الذي كان نتيجة السياسة اسمريكية الداعمة سكراد سوريا. من خاص

ان عنصررا فراعال فري اتسراع رقعرة ثرورات  وذلرة  عردانكفراء الردور القطرري عربيرا  وفي د جهة أخرت 
علررى العربيررة الربيرر  العربرري واتجاههررا إلررى ترسرري  دور لهررا فرري المجررام ارقليمرري، سررتراهن إدارة ترامررب 

وهو ما سريؤدي إلرى كربح  مروح  الريادة،السعودية كحليف يسعى لكسب الثقة اسمريكية واسترداد دور 
أردوغرران فرري تصرردر المشررهد الشرررق أوسررطي. فرري هررذا السررياق ستسررعى السررعودية جاهرردة لتجسرريد هررذا 

  الرذي يسرعى إليرم التعاون ولو كان ثمن ذلة الردخوم فري نرزاع مسرلح مر  إيرران، وهرو السريناريو اسمثر
 ترامب. 

 معطيات جديدة لإلشكاليات القديمة   .2
 عودة اإلمبراطوريات  -

 عرردها تحرردثت عررن نظررام عررالمي  وحتررى فيمرراكرر  الدراسررات المقامررة فرري زمررن حرررب الخلرريم الثانيررة 
للدرجرة التري وصرال إليهرا اليروم  ولكرن لريس، وفعراالمهمرا  وتركيرا دوراجديد حيى يكون لكر  مرن إيرران 

شرررربم آلرررري علررررى كرررر  اسصررررعدة  وحتررررى عقائرررردي، عسرررركري، اقتصررررادي وحمررررور سياسرررريثير مررررن تررررأ
. إال أن المتتبرررر  يجررررد  ررررأن هررررذا الحمررررور لرررريس وليررررد هررررذ  الحقبررررة برررر  هررررو انبعرررراث لفكررررر والجبهررررات

ارمبرا وريات من جديد. فمن جهة نجد إيران قرد أسسرت فكررا توسرعيا فري الشررق اسوسرط مبنرى علرى 
في منا ق النزاع والتوتر وتنميرة خاليرا شريعية نائمرة ذات والء إيرانري فري   سط نفوذ عسكري وسياسي
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الدوم الخصمة مر  تعزيرز العالقرات مر  الردوم الحليفرة والصرديقة، فهري فري حررب نفروذ مرن أجر  التموقر  
 سنة من سقو ها.  1311في مراكز متقدمة، ك  هذا لتبعى روح إمبرا ورية فارل من جديد  عد أكثر 

سير دولة أخرت على نفس النهم ولكن  صفة أكثر وضوح وهي تركيا التي بنيرت علرى أثرار  المقاب  ت
الدولة العثمانية أو ما اصطلح عليها من أسامي كالخالفرة أو ارمبرا وريرة العثمانيرة. أردوغران يعلرم ذلرة 

ة العربيرة القمرايا المصريرية لألمر ويتبنرى جر جيدا، فهو يعم  علرى  سرط نفروذ  فري كر  اسقطرار العربيرة 
 ونوايرررررا المسررررراعدة. رجرررررب  يرررررب أردوغررررران يلعرررررب بثالثرررررة أوراق. أولهرررررا الورقرررررة االقتصرررررادية وارسرررررالمية

التركرري أمررا الثانيرة فهرري ورقررة التكرتالت السياسررية الترري  وتصرردير النمروذشالردوم العربيررة  واالسرتثمارات فرري
يا عنردما يتعلرق اسمرر  راسكراد تجع  منم حليفا لك  الدوم والتيارات على حسب الحاجة فهو حليف لروسر

قطرر فري أزمتهرا  ويقف  جانبالقريب يبدي تقاربم  الواليات المتحدة  شأن ار احة  اسسد  وكان  اسمس
. أما الورقة الثالثة اسكثر أهمية هي الورقة وسياسياالخليجية إلى غير ذلة من الخرجات المدوية إعالميا 

افة عثمانية صدرتها إلى كر  العرالم العربري عبرر مسلسرالت وأعمرام فنيرة الثقافية، فقد قامت تركيا ببناء ثق
أعرررادت إلرررى اسذهررران مجرررد الدولرررة العثمانيرررة و محرررت مرررن العقررروم فكرررر أتررراتورك فررري المجتمررر  التركررري و 
خارجم.على صعيد آخرر تجردر ارشرارة إلرى أن تركيرا حاليرا هري خرارش حسرا ات الررئيس اسمريكري ترامرب 

ال ترزام حليفرة أو أن تأثيرهررا ارقليمري قرد ال يتجرراوز حردودها السياسرية لتجعرر  مرن تركيررا إمرا سنرم يعتبرهررا 
 أردوغان في معزم عن المفو  والتأثيرات ماعدا التي تأتي من الدوم اسوربية و خاصة ألمانيا.    

 ونظام قائملفكر ليبقى الفرق بين الدولتين اريرانية والتركية هو أن اسولى مبنية على الوالء والمرجعية 
 النسررربة لتركيرررا الحديثرررة فقرررد بنيرررت علرررى فكرررر  والرؤسررراء أمررراقرررد يكترررب لرررم االسرررتمرار مهمرررا تفيرررر الحكرررام 

 بوجود أردوغان الشيء الذي يصعب التكهن  م. وصمودها مرهون الشخص الواحد ليجع  من استمرارها 
 إسرائيل والتطبيع: -

متحدة وإسرائيل عبر قناوات سارية وعاماة ومان خاالل "يتواصل التطبيع بين دولة اإلمارات العربية ال
هررذا هررو آخررر تقريررر عررن عمليررة  1".وكيلاايكس حسااب العتيبااةالساافير اإلماااراتي لاادى واشاانطن يوسااف 

 وصرررّناعها مرررنلتخررررش بررذلة حركرررة التطبيرر   واسكثرررر رسررمية ولعلررم اسهرررمالتطبيرر  مررر  الكيرران ارسررررائيلي 
مسرؤوم رفير  المسرتوت  حجررم يوسرف العتيبرة سرفير ارمررارات  مرررة اسرم ويرذكر سومالمجهروم إلرى المعلروم 

فرران التطبيرر  لرريس وليررد السرراعة ولكنررم  فرري واشررنطن. مررن جانررب آخررر وعلررى عكررس مررا يتبررادر  اسذهرران،
موجررود منررذ أمررد  عيررد ولررم مؤيرردو  ودعاتررم، إال أن الملفررت لالنتبررا  هررو تررزامن خررروش التطبيرر  مررن السررّرإلى 

 زيارة حملت معها الكثير من الرموز والمعاني.  للشرق اسوسط، العالنية م  زيارة ترامب

                                                           
-are-uae-and-israel-https://www.middleeastmonitor.com/20170908Israel and UAE are normalising relations1

relations/-normalising 

https://www.middleeastmonitor.com/20170908-israel-and-uae-are-normalising-relations/
https://www.middleeastmonitor.com/20170908-israel-and-uae-are-normalising-relations/
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التي تلت زيارة ترامرب مواقر  التواصر  االجتمراعي برين  #سعوديين_مع_التطبيعتغريدة  فقد ألهبت
مؤيرررد ومعرررار  إال أنهرررا كانرررت فرصرررة لرصرررد غيرررر رسرررمي للررررأي العرررام السرررعودي حررروم التطبيررر  مررر  

قب  نحو أسبوع من زيارة ترامب  1ت صحيفة  عرب نيوز النا قة  ارنجليزيةوفي نفس السياق فقد نشر 
و الذي يوضح  أن هذا التقارب غير محتم  و لكنم 2إلى السعودية مقاال  عنوان  عدو عدوي صديقي 

ممكن في د  التفيرات الجيوسياسية و مؤكدا أن التعاون االستخباراتي موجود منذ زمن و حتمري مر  
غير الرسمية –3االختصا، في هذا المجام.من جانب آخر جاءت زيارة الدكتور عشقيإسرائي  ذات 

م  وفد سعودي إلى إسرائي  لتكرل مبدأ التطبي  بنكهة  خاصرة حيرى سرلط المروء علرى -كما سماها
كون القمية الفلسطينية شر ا لذلة ال يمكن التنازم عنم و أنم يخشى أن تتبنا  إيرران العردو التقليردي 

لطرفين حيى صرح قرائال   إنهراء الصرراع العربري ارسررائيلي سريحرم اس رراف اسخررت، و إيرران لكال ا
. 4تحديدا، من إمكانية استفالم القمية الفلسطينية سهدافها عبر دعم  عض الجماعات و التنظيمات 

اسرترجاع  أما من الناحية الميدانية فأن إعادة ترسيم الحدود بين مصر و السعودية و الذي أفمى إلرى
السعودية لجزيرتي تيران و صنافير كران أوم بروادر التطبير ، حيرى أن مصرر و السرعودية ستصربحان 
شريكتان في إدارة ممر السفن ارسرائيلية و اسردنية جاعلة من معاهدة كامب ديفيد معاهدة دولية بين 

ن التفييررر جفرافيررا و أ ررراف تطرر  علررى ميررا  إقليميررة و ليسررت ثنائيررة بررين مصررر و إسرررائي  فقررط، ليكررو 
سياسرريا و اقتصرراديا فرري آن واحررد، إال أن ذلررة لررم يكررن ليتحقررق لرروال ضررمانات لحريررة المالحررة للسررفن 

 ارسرائيلية وهو الشيء الذي يلزم السعودية تحمير أرضية لتطوير التعاون م  شبم الجارة إسرائي . 
 اسرتطاعة إدارة  أصربحوإسررائي  فبعد التأكد من أن إيران صرارت عردوا مشرتركا لكر  مرن السرعودية 

نحررو عررزم إيررران علررى كرر   وممهرردة الطريررقترامررب أن تسررّرع عمليررة التطبيرر  خدمررة لمصررالح إسرررائي  
اسصعدة تنفيذا لبرنامجم المعلن عنم بهرذا الشرأن. ليبقرى أمرام إسررائي  وترامرب  ريرق  وير  مرن أجر  

يرى يجمر  المالحظرون علرى وجروب القيرام انجاز مشروع التطبي  الذي لم يعد حلما إسرائيليا فحسرب ح
  م في إ ار إقليمي غير الذي قامت  م انفراديا م  مصر واسردن في وقت ممى.

II.  المدخل الثاني: سيناريوهات الشرق األوسط في ظل السياسة الخارجياة
 للرئيس ترامب، واألسوأ قادم!

 يبقى البترول سيد الموقف  .1
 عون عامرا مرن اكتشراف البترروم فري دوم الشررق اسوسرط،قد يعجب القارئ أنم  عرد مرا يقرارب السرب

مصررادر أخرررت لررم غيررر تقليديررة كالصررخري مررثال مررن جهررة  وترروفر أكثررر منررا ق العررالم عليررم و بررروز

                                                           
المركز الديمقراطي العربي ، القمم الثالث في الرياض : توقعات بتعزيز السالم العربي-االسرائيلي و الدفع نحو التطبيع 1

www.democraticac.de/?p=46560 [14/09/2017] 
2SinemCengiz, Myenemy’senemyismyfriend, www.arabnews.com/node/1098796[14/09/2017] 
 أنور عشقي، لواء سابق في القوات المسلحة السعودية و مدير مركز الشرق األوسط للدراسات اإلستراتيجية3
 /www.dw.com/arمغردون سعوديون مع التطبيع و آخرون ضده 4

http://www.democraticac.de/?p=46560
http://www.democraticac.de/?p=46560
http://www.arabnews.com/node/1098796
http://www.dw.com/ar/
http://www.dw.com/ar/
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ودهور فكر بي ي سمح بتطوير استعمام  اقات متنوعة و متجددة من جهة أخرت، يبقى بهذ  اسهمية و 
ى أثر  الحروب و النزاعات. إال أن ارشركالية الكبررت هري عردم تبنى على أساسم السيناريوهات و تقوم عل

توزعررم فرري أرجرراء العررالم  صررفة متوازنررة ومتكاف ررة وهنررا تظهررر جليررا أهميررة الشرررق اسوسررط. فرردوم الشرررق 
يقرارب  والفراز  مرالوحردها أكبرر مخزونرات العرالم مرن البترروم  تحروي اسوسط مثال والخليم العربي خاصة 

الكلي. ناهية علرى الموقر  االسرتراتيجي الرذي يميرز المنطقرة واحتواءهرا علرى أربر  من المجموع % 38.1
ممررريق هرمرررز، ممررريق  ررراب المنررردب،  وهرررم:اسهميرررة البالفرررة  وقنررروات ذاتمنرررا ق عبرررور برررين ممرررائق 

 .وقناة السويسمميق البوسفور 
 أحالهما مر! األول:السيناريو  .1

 ودوم الشررررق معتمررردة علرررى بترررروم وغررراز الخلررريم  فررري حرررام مرررا إذا  قيرررت الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة
المفرامرة  الردخوم  وكرذلة عردماسوسط عموما، فلنها ال تملة سوت السعي وراء تثبيت اسمن في المنطقة 

في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة م  إيران من أج  الحفاظ على وارداتها من بتروم وغاز الخليم الرذي 
اريرانرري. فمررال علررى أن هررذا الموقررف  والفرراز أو اسررتفالم الررنفط  يسررلة ممرريق هرمررز يوميررا مررن جهررة،

تجررا  إيررران يكسرربها دورا اسررتراتيجيا فرري المنطقررة فهررو يرسرري توازنررا إقليميررا حيررى يجعرر  السررعودية ليسررت 
الفاعرر  الطرراقوي الوحيررد فرري المنطقررة  عررد التالعررب فرري ارنترراش المنسرروب إليهررا مررن أجرر  خفررض اسسررعار 

 ي إنتاش النفط والفاز الصخري في العالم وفي الواليات اسمريكية المتحدة خاصة.وعدم السماح بتنام
يبقى هذا السيناريو هو اسحسن لجمي  اس راف، إال انم صعب التحقق وإن تحقرق فلريس مرن الممكرن 
أن يرررردوم لفترررررة  ويلررررة، فرررررغم أن المحروقررررات هرررري اسسررررال الررررذي تقرررروم عليررررم كرررر  السرررريناريوهات إال أن 

المنطقة تبقى متأثرة  متفيرات عديدة ترسم معلم جفرافيا سياسية للمنطقة وإن كان أهمهرا رؤت خصوصية 
 ترامب للمنطقة في المستقب  القريب والبعيد.

 السيناريو الثاني: الفوضى العارمة!  .2
فرري تصررريح للرررئيس ترامررب أثنرراء آخررر زيررارة قررام بهررا إلررى بولنرردا، ركررز هررذا اسخيررر علررى أن الواليررات 

، هررذا التصررريح كرران قررد سرربقم 2118حرردة اسميركيررة سرروف تصرربح مصرردرا هامررا للمحروقررات فرري سررنة المت
كانوا على يقين  أن الواليات المتحدة اسمريكيرة  2115و 2113إليم مس ولون أمريكيون وخبراء في سنة 

 لرروال ترردني أسررعار البتررروم الترري لررم تسررمح بتفطيررة 2112سرروف تصرربح مصرردرا للمحروقررات مطلرر  سررنة 
تكاليف استثمارات البتروم والفاز الصخريين. أما اون فلن انتعال أسواق البتروم اقترنت بتنراقص كبيرر 

وجعلررت مررن إمكانيررة أن تكررون أمريكررا مصرردرا للبتررروم والفرراز  فرري تكرراليف إنترراش البتررروم غيررر التقليرردي،
 وخاليا من ك  مناورة. أمراحتميا ومسألة وقت ال غير، ليكون تصريح الرئيس ترامب بهذا الشأن جديا

هذا السيناريو قد يجع  ترامب  فير حاجة رمدادات النفط السعودي و ال الفاز القطري و يرنقص مرن 
دور إيررران الترري كانررت تلعررب ورقررة التخويررف  فلررق ممرريق هرمررز، ليصرربح الشرررق اسوسررط كلررم ال يحظررى 

يرا فرري المنطقرة و نشرروب حررب مباشرررة  اهتمرام أمريكري و قررد مكرن لحليفتررم إسررائي  فرري أثنراء ذلررة دورا قو 
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 حلفائهررا قررد يخرردم مصررالح أمريكررا االقتصررادية بتسررليح اس ررراف 1بررين إيررران الشرريعية والسررعودية السررنية 
المتنازعة، ويجع  إسرائي  في مرأمن مرن الصرراع العربري خصوصرا مر  اقترراب حر  اسزمرة السرورية و 

 يؤدي إلى قط  ارمدادات نحوهم.          إضعاف حلفاء ك  من حزب اللم و حمال  المنطقة مما
III.  من ملوك الطواف إلى سفينة الكوينسي، ماذا لو أعاد التاريخ نفسه؟ الثالث:المدخل 

خاصرة و مرن أجر   والشررق أوسرطيةللتعمرق فري تراري  الردوم العربيرة  وال المجرامقد اليكفي الوقت 
ة الريرا  مرن رضروخ للررئيس ترامرب إثبات فرضية كيف أن التاري  يعيد نفسم و أن ما حص  في قم

مرن جهرة، و  تاريخيرة، و شراء للّسلم، و رشوة من أج  كسب حليف استراتيجي و ذلة  صفقات تسلح
شررد  للرحررام لقررادة أغلررب الرردوم العربيررة ارسررالمية اتجررا  عررريش ترامررب الررذي اختررار لررم مسررتقرا  العربيررة 

ملرروك الطوائررف قبيرر  سررقو هم كررانوا زبررائن  السررعودية، مررن جهررة أخرررت. و لكررن يجرردر بنررا التررذكير أن
لسرررلم مؤقرررت اشرررترو  مرررن الملرررة الفرررونس ليتعررردوا ذلرررة و يسرررتعينون  رررم علرررى  عمرررهم الررربعض قبررر  أن 
يعصرررف بهرررم أجمعرررين عنررردما علرررم ضرررعفهم لررروال سرررند المررررا طين ليصررربح الفرررونس اسمرررس هرررو ترامرررب 

شرررى علرررى خطرررى الررررئيس السرررابق اليرروم.على صرررعيد أخرررر ترامرررب لرررم يرررأتي  جديرررد بزيارترررم هرررذ ، فقرررد م
 سرررفينتم الحربيرررة  1135روزفلرررت الرررذي حرررط الرحرررام مباشررررة  عرررد الحررررب العالميرررة الثانيرررة مرررن سرررنة 

و دعرا كرر  مررن الملرة ابررن سررعود و الملرة فرراروق الررذين زارو   2الكوينسري علررى سرواح  البحررر اسحمررر
 .3السعودية الواحد تلو اسخر و يعقد اتفاق الكوينسي بين الواليات المتحدة و

 الزعامات ورموز الحراك بين الغياب والتغييب .1
يعتقد بعض السالطين أن البطش يحفظ الملك وأن العامة على دين ملوكهم فتزين لهام بطاانتهم 
أعمالهم حتى ينقطع ما بين العامة والسالطين. فيحسبون أن السكون خضوعا حتى تاأتي أياام بماا 

لصرراحبم صررالح الرردين  منسرروب هررذا كررالم لرريس للمؤلررف ولكنررم...... غفلااوا عنااه حااين ال ينفااع الناادم
 ولكررن جرررتلشخصررم  وال تعظيمررااسيرروبي. فاالستشررهاد  ررم فرري هررذا الموضرر  مررن المقالررة لرريس عفويررا 

، و ليست العربية فقط، إلى البحى عن مرجعيرات أو قيرادات أو حترى 4العادة و ميوم الذات ارنسانية
ففري در  اسزمرات والنكسرات وغيراب للقيرادات ذات إجمراع تقروم زعامات فري تراري  اسمرم لكر  حرراك. 

الشعوب  البحى عن قائد تاريخي في حقبة مشابهة كان لم فيها دور اررشراد والنهمرة واسمثلرة كثيررة 
هي غياب أو و إشكاليات الحاضر العربي وارسالمي  إن أردنا الخو  في ذلة. لتتبلور لنا إحدت أهم

زعم الحررررراك والتفييررررر وتكتسرررري دور الريررررادة خاصررررة فرررري دوم الشرررررق تفييررررب ممررررنهم لشخصرررريات تترررر

                                                           
1 Arabie Saoudite-Iran, la guerre qui effraie le monde, Le Point, (N° 2338) 29/Juin, 2017, pp 36-

5401/09/2017 
2 -Jean Pierre Favennec, Geololitics of Energy, Ed.Technip, Paris, 2011     
3 AkramBelkaïd, Etats-Unis et ArabieSaoudite : feu, le pacte du Quincy ?  

https://oumma.com/etats-unis-et-arabie-saoudite-feu-le-pacte-du-quincy/03/09/2017 
 .3111، دار يعرب:مصر،المقدمة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،4

https://oumma.com/etats-unis-et-arabie-saoudite-feu-le-pacte-du-quincy/
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اسوسط. ففي د  غياب هذ  الف ة والمرعف الرذي  رام حكرام الردوم الشررق أوسرطية يكرون مرن الصرعب 
مواجهة رئريس مثر  ترامرب ذو شخصرية قويرة تسرلطية وهرذا مرن برين عوامر  التفررق واالنهيرار التري وقعرت 

لررة اسررتكمام بنرراء كرر  أنررواع التنظيمررات واالتحررادات صررعبة التحقيررق إن لررم فيهررا أقطررار الررو ن العربرري جاع
القطرية قد تعصف  رم نهائيرا  سزمةوا نق  مستحيلة. فال مجلس التعاون الخليجي استوفى أهدافم المسطرة

وال المفرب العربي نجح في بناء حلم الوحدة والخالف الجزائري المفربي جع  منم  عيد المنام إن لم نق  
جهز عليم كليا. على صعيد آخر، فان جامعة الدوم العربية أصبحت عديمة التأثير  عد أن فقدت دورها أ

تدريجيا إلى دوم الخليم قب  أن تدخ  في  لتنحاز ،لسياسة العربية الخارجية منذ زمنالمنشود في توحيد ا
ة عن الدور السلبي فري القمرية ناهي وأزمة الالج ينمنذ ثورات الربي  العربي  وعدم الفعاليةخانة الجمود 

 .1الفلسطينية مؤكدة بذلة نهاية حلم اسمة
 في زمن الالحرب والالسلم، أكون أو ال أكون تلك هي المشكلة: .1

زمن الالحرب والالسلم هي حقبة ترامب بال منازع، فهو من دون شة يلعرب برين سياسرتين مختلفترين، 
لمي واالنعزالري إلرى حرد مرا، وترارة أخررت هرو علرى فتارة هو على خطى كيسينجر الموصوف سياسيا  السر

خطرررى بريجنسررركي فررري فكرررر  التوسرررعي، التسرررلطي وارمبريرررالي. إال أن المالحرررظ فررري خطا رررات ترامرررب هرررو 
التحرروم الترردريجي مررن الفكررر االنعزالرري إلررى فكررر يميرر  أكثررر إلررى الترردخ  وبسررط السرريطرة والنفرروذ تحسرربا 

ن برنامجرررم وتقاليرررد السياسرررة اسمريكيرررة، وهرررو الخيرررار المررررجح لمخرررا ر محتملرررة ليحررراوم برررذلة التوفيرررق بررري
 لترامب في هذ  الحالة.

فعالقة ترامب بدوم الشرق اسوسط  اتت واضحة المعالم مباشرة  عد قمة الريا . فبعد التأكد مرن أن 
ى اس راف العربية وارسالمية تخافم وتحسب لم ألف حساب مظهرة بذلة نقا  ضعفها، هرو ال يحتراش إلر

ولنيؤمن لها سلما كامال قد يؤدي إلرى فقدانرم السريطرة عليهرا أو قرد يرؤدي إلرى  حرب للوصوم إلى مبتفا ،
السماح بتفييرر داخر  مجتمعرات هرذ  الردوم ينّمري فكررا ديمقرا يرا يكررل مبردأ التجديرد والترداوم فري الحكرم 

جديرردة قررد ال تقبرر  الهرروان  ممررا يقرروي فرضررية تفييررر الطبقررات الحاكمررة فاتحررا المجررام إلررى أنظمررة سياسررية
 والمعف أمام الهيمنة اسمريكية في د  حكم الرئيس ترامب.

 عندما يأتي نصر القضايا اإلسالمية من غير العرب:
موقفان قد ال يسمح التاري  بنسيانهما أو تناسيهما. أولهما كان فري الثراني مرن سربتمبر مرن سرنة ألفرين 

امدة علرى السرواح  التركيرة أقطرار العرالم فيمرا ال يقر  عرن جالت صورة الطف  ايالن جثة ه وخمسة عشر
ستة ساعات لتكون حديى الساعة وتهز أركان العالم شرقم وغربرم وتسرتفيق سثرهرا قلروب تحجررت ونسرت 
لوقرت  ويرر  أزمررات الالج رين. فقررد أيقظررت الصررورة قلروب مررن لررم يكونرروا معنيرين مباشرررة  مخّلفررات الحرررب 

نرا  التأكيررد، برر  المقصرود هنررا هررم مسريحيو أوربررا وعلررى رأسرهم ألمانيررا. و فرري السرورية، وال أقصررد العرررب ه

                                                           
1Belgacem Tahchi, « La fin de l’Oumma », Outre Terre , Vol.41, no.1, pp.27-30, 2015 
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فري 1موقف آخر، فلن قرار ترامب  حمر السفر إلى الواليات المتحردة اسمريكيرة لسرتة جنسريات عربيرة
كان  لمكانم إثارة رّدات فع  كثيررة مرن اسوسرا  الحكوميرة العربيرة للردوم المعنيرة  2112جانفي/يناير 

ؤهم مررن بنرري جنسررهم و أصررحاب ديررنهم إال أن اسمررر كرران غيررر ذلررة، حيررى انررم لررم يحرررك سرراكنا حلفررا
الررردوم و كانرررت ارشررركالية الكبررررت أن ردود اسفعرررام المناوئرررة لهرررذا القررررار كانرررت داخليرررة مرررن المجتمررر  

ة و اسمريكرري اسبرريض و خارجيررا مررن دوم غربيررة ال ترردين لإلسررالم و العروبررة  شرريء، لتنصررر العروبرر
ارسالم مرًة أخرت  فير أهلهما.و على صعيد آخرر، فران جرّ  اسوسرا  السياسرية و الصرحفية أجمعرت 
على أن ترامب لم يكن ليتخذ هذا القرار تنفيذا لوعود  االنتخابية  قدر ما هرو امتحران لرردة فعر  الردوم 

تي فشلت  سكوتها في العربية، و خاصة الشرق أوسطية كونها حاملة و حامية النشفاالت اسمة، و ال
أوم اختبررار و أضررحت  عررد ذلررة فرري خانررة الرردوم المفلرروب علررى أمرهررا فرري عهررد الرررئيس ترامررب. كرر  
المؤشرررات قررد تبررين أن السررنة القادمررة لررن تررأتي  جديررد وقررد تشررهد حررال ربمررا قررد يكررون عسرركريا  مبررادرة 

غرررار مررا جرررا فرري حرررب  أمريكيررة لمشرركلة الروهينفررا وهرري اسقليررة المسررلمة الممررطهدة فرري بورمررا علررى
 . أليس التاري  يعيد نفسم؟   1111أمريكا على صربيا رنقاذ اسقلية المسلمة في كوسوفو في سنة 

 الخاتمة:
مرر  انطررالق الحملررة االنتخابيررة لمرشررح الرئاسرريات آنررذاك دونالررد ترامررب سررادت دوم الشرررق اسوسررط 

خوف مرن برنرامم هرذا المترشرح  فري حالرة لرو  أكملها وباختالف أديانها و لفاتها حالة من التوجس وال
وص  إلى سدة الرئاسة في الواليات المتحدة اسمريكية.لكن جاءت زيارتم اسولى للشرق اسوسط كرأوم 
سررفر لررم خررارش تررراب الواليررات المتحرردة اسمريكيررة، لتؤشرررعلى  المكانررة المهمررة للمنطقررة فرري أجنرردة إدارة 

نوعا من اال م نان لدوم المنطقة وخاصة العربية منها، لكن الرئيس ترامب،وهو الموقف الذي أعطى 
هرذا االهتمررام  المنطقررة برردأ يخبرروا ويتراجرر  ضررمن أولويرات ترامررب وذلررة  عررد أن أرخررت اسزمررة الكوريررة 
 ظاللهرراعلى المشررهد الرردولي وأرغمررت ترامررب علررى التفرررل لهررا و مراقبتهررا عررن كثررب إضررافة إلررى  عررض 

 الطبيعية التي عصفت  الواليات المتحدة اسمريكية في اوونة اسخيرة.  المشاك  الداخلية و الكوارث
وكشرفت  من جانب آخر أسقطت اسزمة الكورية عن ترامب قنراع الررئيس القروي المتسرلط والمنردف ،

دوم الشررق اسوسرط، فبعرد التهديرد  وخاصرة اتجرا عن وجم آخر لم غير الذي كان أدهرر  فري السرابق 
الثنائية م  كوريا الجنوبية، رض   شك  أو  رتخرإلى  لرب  والمناورات العسكريةوري والوعيد للزعيم الك

رحلررة البحررى عررن الوسررا ة مرر  دولررة صررمدت ولررم تأ ررم  وخررا  كسررا قيمالحرروار الررذي لررم يررأتي بنتيجررة 
 التي قد تتبناها إيران مستقبال وهي التي تجيد تقنية اللعب على الحافة.  وهي التجربةلتهديداتم 
رامب ليس بذلة الحجم من التأثير، ووعود  االنتخابية لم تتحقق كليا وحتى قوانينم التي أقرها نعم ت

كالحمرررر وإحبرررا  قرررانون أوبامرررا للصرررحة وكرررذلة بنررراء الجررردار العرررازم لرررم تتجسرررد، ممرررا يعكرررس صرررفر 

                                                           
 www.bbc.com/arabic/world-40403864المحكمة العليا ترفع جزئيا التحفظات على قرار ترامب منع دخول المسلمين1

http://www.bbc.com/arabic/world-40403864
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رجيرررة مسررراحة المنررراورة التررري يتمتررر  بهرررا الررررئيس ترامرررب. ففررري المنظرررور القريرررب، يبقرررى ترررأثير السياسرررة الخا
لترامب في الشرق اسوسط مرتبطا  عدة معايير أهمها البتروم والفازأو ما يعرف  مصادر الطاقة وضرمان 
وضمان كلي لحقوق إسرائي ، أما في المنظور المتوسط والبعيد فتبقى سياستم غاممة وغير محددة كون 

ترامرب لعهدترم كون ذلة يخم  لمتفيرات منها ما هو جيوسياسي  امتياز ولكن أهمها هو إمكانيرة تجديرد 
الحالررة فقررط يكررون تررأثير  أقرروت وواضررح المعررالم. ليبقررى أكبررر تررأثير لررم هررو  وفرري هررذ الرئاسررية مرررة أخرررت 

افتعالم لألزمات وتسارع لألحداث في زمنم وكأنم يسعى إلى إثرارة فوضرى تعرم المنطقرة قرد يسرمح لرم فيهرا 
يعيررد ترتيررب أولويررات أجنرردة السياسررة بلعررب دور مهررم يجعلررم ينسررف كرر  مررا قررام  ررم سررلفم الرررئيس أوبامررا، و 

 الخارجية في منطقة الشرق اسوسط.
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 تقديم:

م، شراع اسرتخدم 2112 فري مطلر  العرامإلرى سردة الحكرم  Donald Trump منرذ وصروم دونالرد ترامرب
-العربررريمصررطلح  صرررفقة القرررن  إعالميرررًا ومرررن ثررم برررين الكتررراب والسياسرريين، إشرررارة إلرررى تسرروية الصرررراع 

-ى إنهراء الصرراع الفلسرطيني. حيى صرح الرئيس اسمريكي دونالد ترامب أنم سروف يعمر  علرارسرائيلي
  صفقة القرن .  مثا ةارسرائيلي واعتبر نهاية الصراع 

أولررى العبررارات أو المصررطلحات الرنانررة فرري علررم السياسررة الترري   صررفقة القرررن  هرري-العبررارةليسررت هررذ  
 السياسريةو  يستخدمها السياسيين على مر التراري ، فقرد دهررت العديرد مرن العبرارات والمصرطلحات الفكريرة

سرررا قًا، ولعررر  أشرررهرها فررري القررررن الماضررري  العرررالم الحرررر، ونهايرررة التررراري ، وصررردام الحمرررارات، والربيررر  
  العربي... إل  .

ملي ررررة  المصررررطلحات والعبررررارات. ويبقررررى السررررؤام الرررررئيس: مررررا هررررو واللقرررراءات السياسررررية الخطا رررات إن 
 ؟صفقة سياسية قادمةما هو الجديد؟ وه  هناك فعاًل و مممون وفحوت مصطلح  صفقة القرن ؟ 

هررذ  المقالررة إلررى  تنقسررم، السياسررية لإلجا ررة عررن هررذ  التسرراؤالت والكشررف عررن المصررطلح وممررامينم 
  جزئيين رئيسيين، وهما:

 ارسرائيلي-العربي: التسوية السياسية للصراع أوالً 
 :  صفقة القرن  بين الواق  والمتوق  ثانياً 
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 اإلسرائيلي -لعربيأواًل: التسوية السياسية للصراع ا

ارسررررائيلية، ونتائجهرررا الكارثيرررة التررري عمقرررت إقامرررة دولرررة االحرررتالم ارسررررائيلي  - عرررد الحرررروب العربيرررة
وأكدت تراج  الدوم العربية، وفي د  المتفيرات الدولية التي عصفت  المنطقة العربية وبمنظمة التحريرر 

م مرر  إسرررائي  برردًء  جمهوريررة مصررر العربيررة  عررد الفلسررطينية اتجهررت الدولررة العربيررة إلررى عقررد اتفاقررات سررال
م. ومن ثرم تلتهرا منظمرة التحريرر الفلسرطينية التري 1128م، وعقد اتفاق كامب ديفيد 1123حرب أكتوبر 

في إنهاء االحتالم وإقامة الدولة الفلسطينية،  السياسية اتجهت نحو الواقعية السياسية بداًل من الرومانسية
م، وعليررم 1162الدوليررة وإقامررة الدولررة الفلسررطينية علررى حرردود الرا رر  مررن حزيررران فقبلررت  قرررارات الشرررعية 

وعنررردما بررردأت  .م1113المرحلررري عرررام  دخلرررت  مفاوضرررات مباشررررة مررر  االحرررتالم توجرررت  اتفررراق أوسرررلو
م، وضر  االحرتالم الشررو  وفرر  واقعرًا 2111مفاوضات الح  النهائي في حوارات كامب ديفيد الثانية 

ر . حيرى أفررل االحرتالم االتفاقرات مرن ممرمونها ورفرض إقامرة الدولرة الفلسرطينية علرى جديدًا على اس
مما جع  الواليات المتحدة اسمريكية ورؤسائها على مر تراري  الصرراع م. 1162حدود الرا   من حزيران 

، ليسررت إذن ومفاوضرراتم بتقررديم عرردة مبررادرات رتمررام عمليررة السررالم كونهررا الراعرري الرسررمي لعميررة السررالم.
 الفلسطيني. - صفقة القرن  هي أولى المبادرات اسمريكية رنهاء الصراع العربي

علررى عمليررة  أدخلررت الكثيررر مررن المسررتجداتعقرردين ونصررف مررن الزمرران مررن عملررة التسرروية علررى مرردار 
للسررالم  ، أولهررا الموافقررة العربيررة رنهرراء الصررراع العربرري ارسرررائيلي وهرري  المبررادرة العربيررةالسررالم المتعثرررة

، المرونرررة الفلسرررطينية فررري التعرررا ي مررر  قمرررايا الحررر  النهرررائيوكرررذلة  م ، وقرررد رفمرررتها إسررررائي .2112
مر   لم تتعرا ي إسررائي ومطالبتها الدائمة بتنفيذ اتفاقيات السالم وفق قرارات الشرعية الدولية. في المقاب  

واسرررتمرت فررري منظومرررة السررريطرة علرررى بررر  رفمرررتها  المبرررادرة العربيرررة أو مررر  الحقررروق الفلسرررطينية المقرررررة،
 اسر  الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني.

 مثا رة من اسراضري الفلسرطينية نهاية االحتالم  ، جع هذا التشا ة والتعقيد الذي يكتنف عملية السالم
 ، ليس إال. على المستوت الدولي صفقة كبرت 

 ما هو الجديد؟
، فهي ال تعرف الفرال، ونتيجة اسحداث فري المنطقرة العربيرة  عرد بداية، الثابت في السياسة أنها متفيرة

كحليرف للرردوم نفسرها داعرش. ترروش إسررائي   -ثرورات الربير  العربري، وخرروش الحركرات الجهاديرة المتطرفررة
 إسررائي  تعرر فري مقابر  ، وتسعى لح  إقليمي مر  الردوم العربيرة  عيردًا عرن القمرية الفلسرطينم. العربية

 نيرة واللوجسررتية ضرد إيررران العردو المشررترك مر  الرردوم العربيرة ومواجهررة الجماعرات الجهاديررة،خردماتها اسم
تطررح تطبيعرًا مر  الرردوم العربيرة، أي رفر  العالقررات الدبلوماسرية إلرى أعلررى المسرتويات، خاصرة مرر  دوم و 

وإقامررة سررالم  . أي تأجيرر  الصررراع داخليرراً ارسرررائيلي-الفلسررطينيالخلرريم العربرري.  عيرردًا عررن إنهرراء الصررراع 
 خارجيًا م  الدوم العربية.
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إن الموقررف العربرري الرسررمي مرر  حرر  الرردولتين وإقامررة الدولررة الفلسررطينية علررى حرردود الرا رر  مررن حزيررران 
م. واسهررم هررو عرردم معارضررة الرردوم العربيررة لفررتح عالقررات مرر  إسرررائي  وفقررًا لمررا جرراء فرري مبررادرة 1162

سرالم هرو إقامرة الدولرة الفلسرطينية. ورغرم مرا ترروش لرم إسررائي  م. لكرن أسرال هرذا ال2112السالم العربية 
عربيررًا ودوليررًا وتطلررب مسرراندة الرررئيس اسمريكرري الجديررد دونالررد ترامررب لسياسررتها الحاليررة، إال أن الموقررف 
العربررري الرسرررمي يؤكرررد علرررى مبررردأ حررر  الررردولتين. ومرررن الجررردير ذكرررر  أن التعررراون اسمنررري ال يعنررري إقامرررة 

رفيعرررة المسرررتوت برررين بلررردين أو أكثرررر، فقرررد تعتبرررر أولرررى الخطررروات ولكرررن لررريس  المررررورة عالقرررات ثنائيرررة 
تطورهررا، فهنرراك عالقررات تعرراون فررري قمررايا محررددة بررين الواليرررات المتحرردة اسمريكيررة وروسرريا االتحاديرررة، 

 وقمايا أخرت خالفية.
 مصطلح "صفقة القرن"

قمرررية الفلسرررطينية، إال أنرررم صررررح فررري رغرررم تصرررريحات دونالرررد ترامرررب المتعارضرررة والفمفاضرررة تجرررا  ال
مررررؤتمر صررررحفي مرررر  صررررحيفة نيررررورك تررررايمز اسمريكيررررة  أنررررم يررررود أن يحقررررق السررررالم بررررين الفلسرررررطينيين 
وارسرائيليين. وقد سمي هذا ارنجاز بر  صفقة القرن . وخالم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي 

م اللقرراء أفكررارًا لمررؤتمر سررالم فلسررطيني إسرررائيلي م، تباحثررا خررال2112للرررئيس ترامررب فرري واشررنطن أبريرر  
محتم ، يعقد في واشنطن. وخالم لقائهما أكد الرئيس السيسي في المرؤتمر الصرحفي، أن الررئيس ترامرب 
قادرًا على التوص  إلى ح  الصراع، وقد كرر تصريحات ترامرب السرا قة  رأن إحرالم السرالم برين إسررائي  

. إال أن الرئيس عبد الفتاح السياسي أكد في مؤتمر  الصحفي أنم م  1قرن والفلسطينيين سيكون  صفقة ال
 م.1162ح  الدولتين على حدود الرا   من حزيران 

 ثانيًا: "صفقة القرن" بين الواقع والمتوقع
تبدو السياسة اسمريكية تجا  القمرية الفلسرطينية حترى اللحظرة فري حرام اسرتماع، وهرذا مرا صررحت  رم 

كيررة الجديرردة، وهررذا  بيعرري سي إدارة أمريكيررة جديرردة فررالتكهن  السياسررات اسمريكيررة وتوقعهررا اردارة اسمري
هو المسيطر، حتى تنتهي اردارة اسمريكية الجديردة مرن إعرداد السياسرات لكافرة القمرايا العالميرة، وأهمهرا 

الرد ترامرب، أو مرن ارسرائيلي. غير أن التصريحات اسمريكيرة إن كانرت مرن الررئيس دون -الصراع العربي
، توضررح لنرا مردت التنراقض والمرربابية Jason Greenblattجيسرون جرررينبالت المبعروث اسمريكري للسرالم

التررري تكتنرررف الموقرررف اسمريكررري، فهررري حترررى اللحظرررة وخالفرررًا لرررإلدارات السرررا قة لرررم تقرررر  موقرررف الواليرررات 
وم أي مبررادرة أمريكيررة جديرردة المتحرردة اسمريكيررة الرسررمي وهررو  حرر  الرردولتين ، ولررم تعطرري تفصرريالت حرر

 لعملية السالم. 
 ما هو المتوقع؟

                                                           
 م. 3109أبريل  The Times of Israel 1 (: ترامب والسيسي يخططان لمؤتمر سالم خالل لقائهما. جريدة3109جيكوب ماغيد. ) 1 
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 ارسررائيلي-العربرييتوق  خبراء فلسطينيون أن  صفقة القرن  عبارة عن مبادرة أمريكيرة رنهراء الصرراع 
يرررت خبررراء فرري السياسررة اسميركيررة فيمررا  .ارسرررائيلي-الفلسررطيني شررك  كامرر ، ولرريس فقررط تسرروية الصررراع 

مرمون سا قون في السلة السياسي والدبلوماسي اسميركي، أن  الحر  التراريخي  المسرمى الخارجية، ومخ
 صرررفقة القررررن  التررري يرررؤمن بهرررا الررررئيس دونالرررد ترامرررب تخفررري وراءهرررا جهررراًل واضرررحًا بتعقيررردات القمرررية 

م وقيرا 1112الفلسطينية، وتسطيحًا لصراع تراريخي امترد لقررن مرن الزمران، منرذ وعرد بلفرور المشرؤوم عرام 
كيان استيطاني إحاللي صرهيوني علرى أر  فلسرطين، كمرا أنرم تبسريط إلرى حرد السرذاجة لمكانرة وعالقرة 
القمية الفلسطينية ببعدها الديني والتاريخي، ليس  النسربة إلرى أهلهرا المررا طين فحسرب، وإنمرا مر  العمرق 

 .1العربي وارسالمي وقلوب م ات الماليين حوم العالم
مطلوبرة منهرا مرن أجر  التنرازالت الالواق  توضح أن دولة االحتالم لرن تقردم المعطيات على أر   إن 

خاصرررة فيمرررا يخرررص االنسرررحاب الكامررر  مرررن أراضررري الدولرررة الفلسرررطينية والقررردل. إن السياسرررية،  التسررروية
 رحرررت الواليرررات المتحررردة اسمريكيرررة مبرررادرة وفقرررًا للرؤيرررة ارسررررائيلية سررروف تكرررون الرؤيرررة القادمرررة  دولرررة 

دون حسررم القمررايا النهائيررة  أي اسررتمرارية الصررراع ولرريس الوصرروم لصررفقة قرررن تنهرري الصررراع  فلسررطينية
كما يشاع إعالميرًا. وفري هرذا يقروم خبيرر االسرتيطان جمرام البا را، مرن المتوقر  أن  ارسرائيلي-الفلسطيني

 تتدخ  الواليات المتحدة اسمريكية لتحرية عملية السالم في عدة قمايا أهما:
مررازن  أبررو-أولمرررتالحرردود: تبررادم أراضرري مرر  االحررتالم  المفاوضررة، كمررا حرردث فرري تفاهمررات الدولررة و 

 م، بنفس القيمة والمساحة إال أن االتفاق لم يطبق.2112عام 
 القدل: إعالن دولة فلسطينية دون عاصمة، وهذا مؤشر  أن الح  المتوق   مؤقت 

التي  Bill Clinton كلنتون  مريكي السابق بي الرئيس اس الالج ين: يتم ح  أزمة الالج ين وفق صيفة
م، جزء إلى الدولة الفلسطينية، وجزء آخر يو ن فري الردوم 2111قدمها في قمة كامب ديفيد الثانية عام 

الموجود فيها، وجزء يتم استيعا م في دوم أخرت، وجزء آخر يعرود إلرى إسررائي  ضرمن لرم شرم  العرائالت 
 ء يعود إلى اسراضي التي يتم تبادلها بين الجانبين. موافقة إسرائيلية، وأخيرًا، جز 

 .2اسمن: يعتمد الملف اسمني على إقامة كونفدراليم م  اسردن، أي  ممانة عربية
في القراهرة  2112يربط المفكر الفلسطيني إبراهيم أبرال بين المصالحة الفلسطينية الدائرة منذ سبتمبر 

ا ط برين المصرالحة والموافقرة اسمريكيرة المرمنية،  تحريرة ملرف  وصفقة القرن ، حيرى أعتبرر أن هنراك ترر 
المصالحة لرم يرأتي نتيجرة تفراهم حمرال وفرتح بر   قررار خرارجي وفري إ رار معادلرة إقليميرة ودوليرة جديردة 

. 3 الصفقة الكبرت ، وسيتم توديف تحرية ملف المصالحة لصالح هذ  المعادلرة الجديردة بردون ضرمانات 
التفاهمات في المفاوضات السا قة هي الحاضرة في أي صفقة أو تسوية قادمة مر   من الواضح  أن كافة

                                                           
 م. 3109يوليو  32ذ، جريدة العربي الجديد، نشرت بتاريخ (: صفقة القرن: التسريبات والمحاذير ومخاطر التنفي3109أسامة يوسف. ) 1 
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 عض التفييرات لصالح االحتالم وفقًا لوجهة للموقف اسمريكي الداعم لها ولتطلعاتها اسمنية في المنطقة 
في الو ن  العربية. ولع  هذ  الرؤية ليست  عيدة عن متطلبات إسرائي  الحالية. وهذا يعني أن المتفيرات

 العربي وداخ  فلسطين تلعب دورًا رئيسيًا في أي مبادرة لتسوية الصراع. 
تبقرررى التصرررريحات وارعالميرررة حررروم  صرررفقة القرررررن  وغيرهرررا مرررن مبرررادرات أو الشررررو  أو المعررررايير 
اسمريكيرررة، لررريس جديررردًا، فالواليرررات المتحررردة الراعررري الرسرررمي لعمليرررة السرررالم فررري الشررررق اسوسرررط، تتبنرررى 

وقررف ارسرررائيلي وترردعم  اتجررا  تطبيقررم فرري أي مفاوضررات سررالم، واسهررم هررو تفييررر المواقررف السياسررية الم
وزيادة االشترا ات ارسرائيلية وفقًا للمتفيرات السياسية في المنطقة العربية، فاليوم تطلب إسرائي  بتطبير  

يررر سياسررات وإجررراءات علررى العالقررات مرر  الرردوم العربيررة وتأجيرر  تسرروية القمررية الفلسررطينية، بهرردف تمر 
 اسر ، وتفرضها كأمر واق .

اسمرررر اسخرررر، أن أي تسررروية سياسرررية تتطلرررب موافقرررة اس رررراف، ولعررر  الفلسرررطينيون قررردموا التنرررازالت 
م، وال اعتقد أن القيادة 1162 قبولهم  ح  الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرا   من حزيران 

فلسطينية تقب   أق  من ذلرة. وكرذلة التسروية السياسرية الشراملة تتطلرب موافقرة عردة السياسية والفصائ  ال
أ رررراف كسرررورية التررري مرررا زلرررت همررربة الجررروالت تحرررت االحرررتالم. أعتقرررد أن نقرررا  االخرررتالف برررين الررردوم 

لعقرد تسروية سياسرية وفقرًا للمواقرف  االلتقراءالعربية  شك  عام، والفلسطينيون  شك  خا، أكثر مرن نقرا  
 سياسية المعلنة من كلى اس راف. ال

ارسررائيلي  التأكيرد سروف يطلرق عليهرا  -أخيرًا، أي تسوية سياسرية قرادرة علرى تسروية الصرراع العربري
 الصرفقة الكبرررت  عالميررًا، فرأي مبررادرة أو تسرروية تتطبررق علرى أر  الواقرر  رنهرراء أخرر احررتالم فرري العررالم 

  موافقة كافة أ راف الصراع ستكون تاريخية.
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 الخاتمة: 

الخارجيرة اسمريكيرة تعمر  علرى ازدواجيرة  إن السياسيةمن خالم ما تقدم في هذا الكتاب، يمكن القوم 
المعرايير فهري حريصررة دومرا علررى تحقيرق أمنهررا القرومي  الدرجررة اسولرى، ثررم أمرن إسرررائي   الدرجرة الثانيررة 

متطلبرات اسمرن ارسررائيلي، وهرذا هرو المبردأ  مهما كانت التحديات ارقليمية والدولية،  ما ال يتعار  م 
 الرئيسي الذي تتبنا  أي إدارة أمريكية سواء كانت جمهورية أم ديمقرا ية. 

كمررا أن السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة دائمررا وابرردأ  حاجررة إلررى عرردو خررارجي، فتررارة يظهررر لنررا اررهرراب 
راق وعلرى العرالم اجمر  وصرنفت دوم حرب علرى كر  مرن أففانسرتان والعر خاللم شنكمتفير أستدعي من 

 العالم إلى دوم صديقة للواليات المتحدة وأخرت إلى محور الشر.

أي اررهرراب الررديني كمتفيررر ونزعررة شرسررة للحرررب ضررد ارسررالم وتصررنيف كرر  عمرر  جبرران يقرروم  ررم 
نررا أو منظمررة ترردعي ارسررالم وتوجيررم كرر  أدواة السياسررة الخارجيررة اسمريكيررة لمحاربتررم يسررتدعي م شررخص

نحن الباحثين إلرى إعرادة دراسرة وتمحريص إلرى هرذا التوجرم وربمرا يفرتح أفراق سسر لة عردة حروم مرن يمروم 
 إسررائي ؟ وإنمراهتم الجماعات المتطرفة؟؟ لماذا هتم الجماعات  الما هري إسرالمية ال تقروم بزعزعرة امرن 

د منررا نحررن كدارسرري ؟؟ كرر  هتررم اسسرر لة البرر!!  ررالعكس اعتبرررت داعررش حمررال إرهابيررة  خررالف إسرررائي 
 العلوم السياسية وباحثين النظر فيها بتعمق لمعرفة ك  ما هو ضدنا.

دائما وابدأ كانرت إيرران محرور حروار للدبلوماسريين والسياسريين اسمرريكيين وال تخلرو أي حملرة انتخابيرة 
الم بررين اتفاقيررة سرر أكبرررمررن أن تكررون إيررران ضررمن اسجنرردة لكررن الواقرر  يثبررت أن فرري عهررد أوبامررا أبرمررت 

وهجوم في الساحة ارعالمية ومواق  التواص  االجتماعي  خطا ات وأراءالطرفين وفي عهد ترامب مجرد 
 فقط.

إن جميرر  المؤشرررات تؤكررد أن الرردعم الررذي سررتقدمم الواليررات المتحرردة اسمريكيررة رسرررائي  سيسررتمر فرري 
ي  هري الدولرة الديمقرا يرة الوحيردة د  رئاسة ترامب السيما م  تصريحاتم التي أدلى بها  عرد فروز   إسررائ

في الشرق اسوسط، وال يمكن فر  الح  السياسي على إسررائي   وبالترالي يجرب أال نعلرق آمرااًل عريمرة 
 ترامب.على حكومة 

وهو إلى أين تتجه السياسة الخارجية األمريكية في ظل الرئيس الحالي يبقى السؤام مطروح ومفتوح 
مؤسساته، وليس  أحدلمنظومة الدولية وفق أرا  رئيس يرى العالم وكأنه ترامب هل نحو إعادة هيكلة ل

بمنظومااة دوليااة تقااوم علااى ساايادة كاال دولااة؟؟أو نحااو تفكيااك أكثاار لاادول مازالاات تساايل لعاااب أمريكااا 
 ؟؟وحلفائها ما يستدعي الوقوف أمام أي دعوات نحو تحقيق حلم عربي نحو التكامل



 


