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 إشكالية الكتاب
-2017كي دونالد ترامب من تحليل السياسة الخارجية في عهد الرئيس األمريالدراسة  إشكاليةتنبع 
، ويتمثل السؤال الرئيسي الذي يطرحه الكتاب ماهية السياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس 2021

 ؟2021-2017ترامب تجاه القضية الفلسطينية، والصين، وإيران، ودول الخليج العربي في الفترة الممتدة 

 أهمية الكتاب

حليل السياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس األمريكي تهدف هذه الدراسة إلى رصد ومتابعة وت
، وتعود أهمية هذه الدراسة على تركيزها على فترة الرئيس األمريكي دونالد 2021-2017دونالد ترامب 

نظرًا لما تتسم به حتى اللحظة من تذبذب يصل في بعض الحاالت إلى حد التناقض ترامب 
على السياسة لوبه غير المألوف، تعقيدًا من نوع خاص وتضيف شخصية ترامب، وأس.والتضارب

 .الخارجية األمريكية

 أهداف الكتاب 

  دعوة جادة لكل الباحثين المهتمين بدراسة وتحليل السياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس
 .دونالد ترامب

 تبادل اآلراء والخبرات بين الباحثين. 
 السياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس دونالد  محدودية المواد البحثية التي تتحدث عن

 .ترامب
 إضافة علمية للدراسات في مجال العالقات الدولية. 
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 مقدمة 

فارقة في المجتمع الدولي، وهذا مرده  شكلت األربع سنوات األخيرة ظواهر وأحداث دبلوماسية 
فقد .بحسب البعض إلى سلوك إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، تجاه الفاعلين الدوليين بشكل عام

عالج الرئيس األمريكي ترامب السياسة الخارجية خالل فترة واليته األولى تداعيات في جميع أنحاء العالم، 
ومنذ أيامه األولى .قضايا وشكل كيفية إجراء االتصاالت الدبلوماسيةمما أدى إلى تسليط الضوء على ال

: ، أوضل ترامب بكلمتين فقط األهداف التي ستسعى سياسته الخارجية لتحقيقها2016في حملة عام 
اآلن، بعد ما يقرب من أربع سنوات من رئاسته، تم تجسيد هذه الكلمات بالحقائق ."أمريكا أوالً "

األحادية والمواجهة بسياسة ترامب الخارجية، وكذلك دوران األفراد والمفاجأة فقد تميزت .واألحداث
 .واالرتباك

وتشمل السمات المميزة للعالقات الخارجية خالل فترة حكم دونالد ترامب كرئيس للواليات المتحدة  
وترة وأحيانًا عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين، واالفتقار إلى سياسة خارجية متسقة، ومت ،2017-2021

وقد أشاد ودعم الحكومات الشعبوية والقومية  .عدائية العالقات مع الحلفاء األوروبيين للواليات المتحدة
 ."أمريكا أوالً "الجديدة والسلطوية؛ ووصف نفسه بأنه قومي، وأشار إلى سياسته الخارجية باسم 

ون خطيرة، وغير متوقعة، غير أنها إن السياسة الخارجية التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب قد تك 
تعكس تطورات سياسية عميقة لعبت دورًا كبيرًا في مجيئه إلى سدة الحكم في البيت األبيض األمريكي، 
وخاصة تنامي تيارات فكرية وسياسية قومية تكرس خطابًا شعبويًا وّلد بدوره نزعة حمائية في العالقة ما 

 .لم، وهو ما تجلى في استعادة عظمة أمريكابين الواليات المتحدة األمريكية والعا

دأب الكثيرون على القول بأن الدبلوماسية التي تنتهجها الواليات المتحدة األمريكية في عهد  
اعتمد ترامب منذ وصوله إلى البيت األبيض .الرئيس ترامب تمثل قطيعة مع تلك التي انتهجها أسالفه

دائه وحلفائه مثل اإلفراط في إطالق تغريداته على حسابه على انتهاج أسلوب صدامي في التعامل مع أع
في تويتر، والتي يثير من خاللها الكثير من الجدل، علمًا بأن األوساط السياسية تتهم دونالد ترامب بقربه 
من اليمين المتطرف في الواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى التصريحات والخطب والتي جعلت بعض 

محللين تعتبر أن هذه السياسة التي ينتهجها ترامب تقترب كثيرًا من أطروحات الفيلسوف المراقبين وال
صامويل هنتجتون، صاحب نظرية صدام الحضارات، وهي النظرية التي تلقى رواجًا في األوساط اليمينية 

 .والقومية
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ش في حالة أقرب وعلى أعتاب نهاية والية الرئيس ترامب، يرى العديد من المراقبين أن العالم يعي 
على خلفية النزاع  ما تكون إلى الحرب الباردة بين أكبر اقتصادْين في العالم الواليات المتحدة، والصين

والذي أّثر على ُمْجمل األنشطة االقتصادية حول العالم، وأشار  2018التجاري الذي بدأ بينهما في مارس 
نظام األحادية القطبية العالمية السائد منذ عام  هذا النزاع بشكل أو بآخر إلى وصول الخلل الذي أصاب

حجم القوة العسكرية واالقتصادية  -فقط-إلى مراحل متقدمة، وهذا الخلل لم يعد يتماشى معه  1991
األمريكية كضمانة لموقع واشنطن على الساحة العالمية، في ظل صعود دول أخرى عملت السلطات فيها 

 .ي البنى االقتصادية واالجتماعية الخاصة بهاعلى تطوير مجال معين أو مجاالت ف

وأخيرًا، ُتعتبر السياسة الخارجية األمريكية خلفيًة للحراك االجتماعي األمريكي وتناقضاته الذي  
كان ترامب وإدارته إحدى نتائجها التي يمكن أن تكون طويلة األمد وليست لحظية، وبالتالي ال يمكن 

الشعبية من منطلق تحليلي جامد يصبغها بآراء وتطلعات غير متغيرة التعامل مع المناصرين والقواعد 
 .وغير متفاعلة مع األحداث الخارجية وانعكاساتها على الداخل األمريكي بشكل عام

 

 

 عيادي مد. إسال

 باحثة وأكاديمية في العالقات الدولية

 الجامعة العربية األمريكية –أستاذ مساعد 
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 سياسة الخارجية األمريكية ظري ومفاهيمي للإطار ن
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 دراسة مفاهيمية :السياسة الخارجية األمريكية

American Foreign Policy: A Conceptual Study 

 نوال مغزيلي

 الجزائر - 3دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة قسنطينة 

meghzili_n@yahoo.fr 

 مقدمة: 

بالنسبة إلى عالقات الدول مع بعضها البعض بما تمثله  مهماً  تؤذي السياسة الخارجية دوراً  
النتائج المترتبة عنها من تأثير مباشر على المصالل الخارجية والداخلية لتلك الدول فهي المجال الحيوي 

 .يةالذي يمكن للنظام السياسي أن يوظفه خدمة للمصلحة القوم
وتحظى السياسة الخارجية األمريكية باهتمام عالمي كبير سواء من طرف الباحثين المهتمين  

، بالشؤون الدولية أوفي األوساط اإلعالمية والشعبية بفعل دورها الريادي في العالم ما بعد الحرب الباردة
ثقلها األساسي على  حيث أصبحت هذه األخيرة من بين أولويات النظام األمريكي الحاكم نظرا لمركز

الساحة الدولية وتأثير سياساتها في سياسات باقي الدول، ونظرا لدورها الفعال أيضا في تحقيق المصلحة 
القومية األمريكية، وكذا تعزيز النفوذ األمريكي عبر مناطق العالم والسيما اتجاه منطقة الشرق األوسط 

المنطقة ذات القيمة اإلستراتيجية الهامة بالنسبة لها، باعتبار أن كل توجهاتها الخارجية منصبة على هذه 
فأصبل صانع القرار في الواليات المتحدة األمريكية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة ال يمكنه تجاهل 

 .العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية سواء كانت داخلية أو خارجية

للسياسية  ا يتمثل اإلطار المفاهيمي المفسرومن هذا المنطلق يمكننا طرح التساؤل التالي: فيم  
   ؟.الخارجية األمريكية

       :وتحت هذا الطرح الرئيسي تندرج التساؤالت التالية 
 األمريكية.؟ الخارجية السياسة صنع في المؤثرة هي أهم المحددات والعوامل ما 

mailto:meghzili_n@yahoo.fr
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تحقيق أهداف سياستها األدوات التي تعتمدها الواليا ت المتحدة األمريكية في  وما هي أهم 
 الخارجية؟
 وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من المناهج منها: 

وكذا  : عند دراسة مجمل التطورات والتحوالت التاريخية للسياسية الخارجية األمريكية،المنهج التاريخي 
 .عند وصف مفهوم السياسة الخارجية وخصائصها المنهج الوصفياالعتماد على 

 
وفي سبيل اإلجابة عن اإلشكالية السابقة تم تقسيم هذه الدراسة إلى عنصرين تسبقها مقدمة  طة الدراسة:خ

 تتضمن اإلطار المنهجي العام وتعقبها خاتمة تتضمن أهم النتائج:
 

 وسوف نتطرق من خالل هذا العنصر إلى: : السياسة الخارجية:أولا 
 .السياسة الخارجية مفهوم   
 .اسة الخارجيةخصائص السي   
 .السياسة الخارجية أهداف   

 : السياسة الخارجية األمريكية:ثانياا 
 .التطور التاريخي للسياسة الخارجية األمريكية   
 محددات السياسة الخارجية األمريكية.   
 .الخارجية األمريكية السياسة أدوات    
 

 العناصر: لمختلف هذه وفيما يلي شرح بالتفصيل 

 . سة الخارجيةأول: السيا
قبل التطرق إلى مفهوم السياسة الخارجية األمريكية يتطلب منا الحديث أوال عن مفهوم السياسة  

 الخارجية بصفة عامة ثم التطرق إلى الحالة األمريكية بصفة خاصة.
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 مفهوم السياسة الخارجية: 
 تعريف في ارجية، فالتعددالخ السياسة تعريف حول تام اتفاق الخارجية السياسة أدب في يوجد ال 

 والعالقة إطارها في تندرج التي األبعاد إلى مجموعة التوصل وصعوبة الظاهرة تعقيد يعكس المفهوم هذا

دراسة  على طرأت التي التحوالت إلى الخارجية السياسة تعريف في االختالف والتعدد ذلك ويرجع بينها
 .العالقات الدولية

 
 لهذا المصطلح نجد:  ومن بين التعريفات التي قدمت

 " أنها على السياسة الخارجية يعرف فهو شموال أكثر تقديرنا في يعتبر قدم تعريفا روزنو جيمس 

 النسق في معين موقف تغيير أو إقرار أجل بوعي من القومي للمجتمع الرسميون  الممثلون  يتبعه للعمل منهج

 "سابقا. المحددة واألهداف يتفق بشكل الدولي
 

 أهدافها السياسة، وترتبط تلك أجلها من وضعت التي الغايات الخارجية السياسة هدافبأ ويقصد 

 الرغم وعلى للدول، المتاحة والقوة الدولي السائد الوضع االعتبار بعين األخذ مع للدولة القومية بالمصلحة

 على المحافظة هو عاما إطارا تتضمن أخرى فهي إلى دولة من الخارجية تختلف السياسية األهداف أن من

 المعيشة مستوى  اإليديولوجية ورفع وحماية القوة وتحقيق الدولية والمكانة القومي األمن على الذات، والحفاظ

 األهداف بين االعتبار العالقة بعين تأخذ إستراتيجية إتباع الخارجية السياسة أهداف تحقيق بالقومي، ويتطل

 .1والوسائل
 

 الذي أي نحو الخارج، الموجه الحكومي النشاط من الجزء ذلك "بأنها فيرفعها ميرل مارسيل أما 

 .2الحدود" وراء ما تطرح مشاكل الداخلية السياسة بنقيض يعالج
 

                                                           

 ، 1مجلدال واالتصالية اإلعالمية للدراسات الحكمة االتصال، مجلة عصر تكنولوجية في الخارجية السياسة جديد، بن الحق عبد -1
 .38 ص ،2013 جوان ،1 العدد

واألربعون،  الرابع العدد دولية العراقية، دراسات الخارجية السياسة تفعيل الوطنية في المصالحة دور عطية، اسماعيل عيسى -2
 .95د.س.ن، ص. 
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محمد كما عَرف العديد من الكتاب والمختصين السياسة الخارجية كل من منظوره، فقد عرفها  
ن الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة بأنها "برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلو  السيد سليم

 البدائل البرنامجية المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي".
 

بأنها "مجموعة النوايا التي تدفع الدول إلى التصرف في ضوء  عبد الناصر سروربينما عرفها  
إلى تحقيقها، وأساليب وإستراتيجيات  نمط معين، وهى خطة سياسية خارجية وقرارات وأهداف تسعى الدولة

تعتمد عليها، ومبادئ عامة تتحكم في ردود أفعال الدولة طبقًا للظروف والتفاعالت الدولية واإلقليمية 
والداخلية، بحيث تكون من هذه الجوانب مجتمعة ومتفاعلة تسعى باتجاه تحقيق غايات الدولة المتعددة 

 وبأقل تكلفة ممكنة".
فعرفها بأنها "السياسة التي تنظم نشاط الدولة في عالقاتها مع غيرها من  بطرس غاليأما  
 الدول".

 
هي مجموعة من األهداف واإلجراءات السياسية التي تسعى لتوضيل فالسياسية الخارجية  

الكيفية التي سيتعاطى بلد معين من خاللها مع البلدان األخرى، ويتم تصميم وتوظيف السياسات 
والرخاء االقتصادي لبلد ما وهذا  عدة في حماية المصالل القومية، واألهداف اإليديولوجيةالخارجية للمسا

 .1يمكن أن يتم نتيجة للعالقات السلمية مع البلدان األخرى أو من خالل الحرب واالعتداء أو االستغالل
 

 يمكن إجمالها فيما يلي: ميزات وخصائص السياسة الخارجية:
أي أن السياسة الخارجية هي تلك القرارات والسلوكيات التي تصدر عن  :الطابع الرسمي الواحدي 

أن لألفراد والتنظيمات غير الرسمية معتقدات ومبادئ حول  مواحدة، رغاألجهزة الرسمية لوحدة دولية 
أهداف السياسة الخارجية ولهم معلومات وحقائق حول أنجع الطرق لتحقيق هذه األهداف، فإنه ال تصدر 

 .2إاّل سياسة خارجية واحدة في وقت معين اتجاه القضايا الدولية عن الدولة
 

                                                           

محمد أحمد أبو غنيم إشراف، برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى  -1
 .15ص  األمريكية في تنفيذ السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية في فلسطين،رسالة ماجستير دور المؤسسات 

 هومة، دار مطبعة الجزائر: ،للتحليل النظرية واإلتجاهات التشخيص عناصر في دراسة :الخارجية السياسة بوقارة، حسين -2
 .28 - 27ص ص . .م 2012
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تتميز السياسة الخارجية بحكم أنها سياسة بعنصر االختيار، أي أن السياسة  :الطابع الختياري   
الخارجية قد اختارها من يدعون صنعها، من بين سياسات بديلة متاحة، ويلخص محمد السيد سليم 

 :ياسة الخارجية في ثالث محاور أساسيةعنصر االختيار في الس
إن الصياغة الحقيقية للسياسة الخارجية قد تمت من خالل هؤالء الدين يدعون أنهم رسموا تلك  - 

 السياسة، وليس من خالل آخرين خارج النظام السياسي.
القرار أن أنه في رسم وصياغة تلك السياسة كانت هناك مجموعة من السياسات البديلة الممكنة لصانع  -

 يختار من بينها.

أن صانع السياسة الخارجية يستطيع تغيير مجرى السياسة المتبعة إذ أنشأت في تقديره ظروف جديدة  -
 . 1تتطلب هذا التغيير

تتضمن السياسة الخارجية اختيار مجموعة من األهداف، وتعبئة بعض الموارد  :الطابع الهدفي  
سة الخارجية ليست مجرد فعل آلي للبيئة الخارجية إنها عملية واعية المتاحة لتحقيق تلك األهداف فالسيا

تنطوي على محاولة التأثير على البيئة الخارجية لتحقيق مجموعة من األهداف، فال يمكن تصور سياسة 
 . 2خارجية دون وجود أهداف أو ال تضطلع بوظيفة محددة في إطار السياسة العامة للوحدة الدولية

 

إذا كانت السياسة الخارجية ترسم في إطار أجهزة داخلية، فإنها تتحول إلى  :رجيالطابع الخا  
فالمحيط الخارجي هو الميدان أو المخبر  قرارات ملموسة في إطار البيئة الخارجية بمختلف مستوياتها،

 للدول.للسياسات الخارجية  والضمنيةوتتحقق فيه األهداف العلنية  والقراراتالذي تختبر فيه السلوكيات 
 

للمالحظة، أي لم  وقابلة: ويقصد به أن برامج العمل الخارجي هي برامج مقصودة الطابع العلني 
تنشأ بمحض الصدفة، لكن ما تعنى بها أنهم قصدوا إتباعها لتحقيق أهداف معينة واعترفوا بمسؤوليتهم وال 

 .3اسة الخارجيةيدخل في مجال السياسة الخارجية إال التصرفات التي قصدها صانعوا السي
 

                                                           

النظرية بين ضرورات التعدد ومساعي التكامل، اطروحة مقدمة لنيل شهادة  نمادجالخارجية ال تحليل السياسةاناس شيباني، في  -1
 .29-28  ص.ص  (،2019-2018السياسية،  الحقوق والعلومجامعة الحاج لخضر باتنة: كلية  العلوم السياسية،الدكتوراه في 

 .30مرجع سابق الذكر، ص  بوقارة، حسين -2

 .18. ص، 1998، 2. ط المصرية، النهضة مكتبة :القاهرة خارجية،ال السياسة تحليل سليم، السيد محمد -3
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 أجلها تلك من وضعت التي الغايات الخارجية السياسة بأهداف ويقصدأهداف السياسة الخارجية: 

 والقوة الدولي السائد الوضع االعتبار بعين األخذ مع لدولة القومية بالمصلحة أهدافها السياسة، وترتبط

 إطاراً  تتضمن أخرى فهي إلى دولة من تلفالخارجية تخ السياسية أهداف أن من الرغم وعلى للدول، المتاحة
 وحماية القوة وتحقيق الدولية والمكانة القومي األمن على الذات، والحفاظ على المحافظة هومًا عا

 .القومي المعيشة مستوى  اإليديولوجية ورفع
 هدافاأل بين االعتبار العالقة بعين تأخذ إستراتيجية إتباع الخارجية السياسة أهداف تحقيق ويتطلب 

 األمثل األسلوب اختيار ولكن واألدوات( البدائل) االختيارات من العديد أمامه الدولة فرجل والوسائل،

 األهمية. من كبيرة على درجة أمر المنشود الهدف إلى للوصول
 الدبلوماسية وأهمها السياسية األدوات :هي رئيسية في خمس أدوات الوسائل ويمكن إجمال 

 الثقافية. والدعائية، األدوات اإلعالمية العسكرية، األدوات االقتصادية، األدوات والتفاوض، األدوات
 تلك صانع لدى تصور معين وجود من التأكد الخارجية للسياسة إستراتيجية صياغة عند ينبغي كما 

 التي ةالفرعي أو األساسية التحالفات ونوعية يتعامل معها التي كالدول األبعاد، من لمجموعة اإلستراتيجية

 الخارجي( المجال في التحرك إطارها في يمكن التي الحدود (الدولية مع مراعاة القدرات أهدافه على تؤثر

 .1النسبية وقدراته
 

 : السياسة الخارجية األمريكية: ثانياا 
األمريكية واهم المحددات  الخارجية للسياسة التاريخي نتطرق من خالل هذا العنصر إلى التطور 
 المؤثرة في السياسية الخارجية وكذا أهم أدواتها: أو العوامل

 
 :األمريكية الخارجية للسياسة التاريخي التطور

 انطلق ولقد المتحدة، الواليات استقالل منذ كبيرا وتطورا مسارا األمريكية الخارجية السياسة عرفت 

 الدولية، يمكن الشؤون  على طلقةالم شبه والهيمنة العالمي النظام قيادة غاية إلى استقاللها المسار من هذا

 :يلي كما مراحل تطورها تتبع

 خارجي سياسي ارتباط أي عن استقاللها ومنذ المتحدة الواليات عزفت: 1911 - 1776 العزل مرحلة

 دولة بناء في تنحصر األمريكيين القادة جهود كانت حيث -منها خاصة األوروبية - األخرى  بالدول يربطها

                                                           

 .38 ص الذكر،مرجع سابق  جديد، بن الحق عبد -1
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 وكان أو السياسي. العسكري  األمن أو االقتصادي، األمن معانيه، سواء بكل الداخلي منهاأ توفير على قادرة

 قاعدة كأكبر االنعزالية اختار من أول وهو المتحدة، للواليات رئيس أول واشنطن جورج األمريكي الرئيس

 الدول مع تحدةالم الواليات تعامل في العزلة مبدأ مونرو جيمس أكد ولقد الخارجية الدول مع للتعامل 

 ." لألمريكيين أمريكا " والقائل التعامل في الشهير خالل المبدأ من األخرى 

 قوة وتكوين الداخلي، االستقرار بناء من مّكنتها قد المتحدة الواليات عزلة مرحلة بأن نالحظ هنا ومن 

 -الحقة دولية اثأحد في األول الفضل له كان أمريكي عسكري  أسطول قوة مع بالموازاة  اقتصادية ضخمة

 .األولى والثانية العالمية الحرب
 

 العالمية الحرب دخول المتحدة الواليات إلعالن كان :1945 - 1914العزلة من  من الخروج مرحلة

 كبيرا، منعطفا يعتبر الوقت نفس وفي الحلفاء، لصالل دول الحرب إنهاء في هاما دورا م 1917 سنة األولى

 للسياسة الجديد المنحى هذا على ويلسون  أكد حيث الدولية الساحة على المتحدة ياتللوال الجديد للدور وبروز

 الحرية، عن مختلفة مواضيع تناولت والتي األربعة عشر مبادئه عن الشهير بإعالنه األمريكية الخارجية

 على قائم دولي تنظيم بناء في للواليات المتحدة جديدا دورا أعطى مما اإلنسان، الديمقراطية وحقوق  العدالة،

 مؤثر ر دو لها العزلة ليكون  من الخروج المتحدة الواليات اإلنسان، استطاعت وحقوق  الجماعي األمن فكرة

 الحرب. خلفتها التي العالمية االقتصادية األزمة آثار والتقليل من األولى العالمية الحرب إنهاء في
 

 على قويا دخوال المتحدة الواليات سجلت العالمية(: ةالقياد على األيديولوجي الصراع( الباردة الحرب مرحلة

 المتحدة الواليات أكدت كما هيروشيما وناجازاكي، مدينتي في النووية لقوتها استعراضها بعد العالمي المسرح

 الدور مارشال.لكن مثل مشروع أوروبا بناء إلعادة المالية المساعدات مشاريع خالل من الجديد الدور على

 السوفيتي، ولقد االتحاد يقوده الذي الشيوعي الخطر في تمثلت معادية عالمية قوة واجه لجديدا األمريكي

 واحد، آن في وانتشاره خطره من للتقليل احتواءه أو مواجهته متعددة باستراتيجيات المتحدة الواليات حاولت

 الصراع النجوم.دام حرب وسياسة الشامل الردع سياسة االحتواء، سياسة االستراتيجيات أهم هذه ومن

سنة  المتحدة الواليات أنهته قرن  نصف السوفياتي واالتحاد المتحدة الواليات بين األيديولوجي
 الشرقية. أوروبا في له المساندة الجمهوريات وكل السوفيتي االتحاد بانهيار لصالحها1990

 

 :القطبية األحادية العالم ونظام على الهيمنة مرحلة
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 االنفراد على قائمة أحادية عالمية لرؤية تؤسس المتحدة الواليات بدأت لباردةا الحرب نهاية مع 

 بقيام واألقوى  األعظم الدولة هي المتحدة الواليات أن على بالتأكيد وذلك للحياة أنموذجة األمريكي، وتقديم

لية والرأسمالية الليبرا الديمقراطية، حول أساسا المتمحورة األمريكية على المبادئ قائم جديد دولي نظام
 رفض من وكل والمسالمة، العادلة للدولة األنسب واعتباره سياسيا واقتصاديا األمريكي األنموذج ذلك وفرض

 األمريكية الزعامة فكرة اإلرهابية، ولتأسيس أو الدول المارقة ضمن األمريكية القيادة صنفته األنموذج هذا

 - فوكوياما فرانسيس جاءت كتابات الليبرالي األمريكي، ياالقتصاد واألسلوب األمريكية الثقافة وانتصار

 .ودوامها األمريكية الهيمنة استمرارية على داللة- التاريخ لنهاية بالتنظير
 األمريكية، الخارجية للسياسة جديدة معالم بداية بعد فيما 2001 سبتمبر 11 أحداث وقد شكلت 

 هذا أسمت ولقد -دولة – ماديا كيانا يعتبر ال افتراضي عدو ضد حرب في مرة ألول الواليات المتحدة أدخلت

 الخارجية السياسة جعل مختلف نوع من عدو ضد جديد نوع من حرب ظهور "اإلرهاب العالمي". العدو

 رئيسية وهي:  مبادئ تتبنى األمريكية

 .األمريكية العسكرية القوة استثنائية -

 .االستباقية الحرب -

 الديمقراطية. نشر -

الدول  اإلرهاب، :في األخطار تلك وتتمثل وقوعها، قبل مستقبال المحتملة األخطار ضد القوة خداماست -
  .1الشامل الدمار وأسلحة الفاشلة الدول المارقة،

 
 محددات السياسة الخارجية األمريكية.

 سميةالر  والجهات والخارجية الداخلية العوامل تلك األمريكية، الخارجية السياسة بمحددات نقصد 

 مختلف في الخارجية السياسة عملية في وتأثير نسبي دور لها والتي المباشرة وغير المباشرة الرسمية، وغير

 الخارجية، للسياسة العام النسق في المستقلة المتغيرات الناحية المنهجية من المحددات هذه وتمثل أطوارها،

 :التالي النحو على تقسيمها خالل من هذه المحددات تقديم وسنحاول
 

                                                           

 ظل في األوسط الشرق ، في " النظرية والمقاربات والتطور المفهوم في دراسة األمريكية الخارجية السياسة ،"طويل نسيمة -1
 ناصري  الشيب، سميرة هاديتحرير. اوباما وترامب،  حكم بين للفترة النتقالية ليليةتح دراسة األمريكية الخارجية السياسة أجندات
 .12 -10، ص ص .2017 للنشر، الديمقراطي العربي المركز ألمانيا:-برلين
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 وتتمثل في:  األمريكية: الخارجية المحددات الداخلية للسياسة
 :وتضمالمحددات الرسمية: 

: تعتبر المحور األساسي لالستخبارات األمريكية والمصدر األساسي وكالة الستخبارات األمريكية
الجة قضايا السياسة هذا الجهاز لمع وايزنهاورللمعلومات للسلطة التنفيذية، وقد استعملت إدارة ترومان 

 في السياسة الخارجية. والفاعلةحاليا من األجهزة الهامة  ويعتبركما  الخارجية،
الكونغرس  مالنواب، وتهت: يعتبر جهازا تشريعيا مكون من غرفتين: مجلس الشيوخ ومجلس الكونغرس

 .1يات الفيدراليةبالقضايا الخارجية والمرتبطة بالسياسة الخارجية، فضال عن األمور الداخلية للوال
 مجال في خاصة األحيان من كثير في حاسماً و  مهما دوراً  للرئيس أن على نجد الواقعية الناحية : منالرئيس

 يتعلق ما ومنها دستوري  هو ما منها من االعتبارات جملة إلى ذلك في السبب يرجعو  الخارجية، السياسة

 التنفيذية وتعتبر السلطة هرم أعلى الرئيس يحتل يةالدستور  االعتبارات حيث الرئاسة، فمن مؤسسة بطبيعة

 .2المسلحة للقوات األعلى القائد الرئيس يعتبر كما لسلطته، تابعة األخيرة هذه
)لكن منصب  1947تأسس مجلس األمن القومي بموجب قانون صادر عام : القومي مجلس األمن

خّول هذا المجلس معالجة شؤون األمن والقانون ي (.1953مستشار األمن القومي لم يحدد إال في عام 
الخارجي بالمعنى الواسع للعبارة إضافة إلى النظر في شؤون األمن الداخلي.وهو ال يضم سوى أربعة 
أعضاء بقوة القانون هم: الرئيس ونائبه ووزير الخارجية ووزير الدفاع إضافة إلى اثنين من المستشارين 

ومدير وكالة المخابرات المركزية، لكن المؤسسة توسعت عبر الدائمين هما رئيس لجنة رؤساء األركان 
السنين وتصدر التوجيهات الرئاسية المتعلقة باألمن القومي برعاية مجلس توجيهات األمن القومي 

، وهي توجيهات يتم تصنيفها Directives National Security Presidential (NSPD)الرئاسية 
الذي يعد أهم  National Security Strategyيجية األمن القومي بشكل عام إضافة إلى تقرير إسترات

 .3األمن الخارجيبالسياسة الخارجية و وثيقة عامة المتعلقة 
 

                                                           

في  ,24عدد  السياسي،الفكر  ةالمقداد، مجل, ت قاسم 2008-2005بوش  العالم استراتيجيةأربعة أعوام لتغيير  برينو،ترتريه  -1
  .257. ص .www.awu-dam.org موقع:

 ص ،1997 جانفي .127 العدد الدولية، السياسة ،األمريكية الخارجية السياسة لصنع كمؤسسة الرئاسة خليل، مصطفى نانيس -2
80. 
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قيمة  لها تكون  أن يمكن رسمية غير -محددات داخلية – جهات ثالث وهناك :غير رسمية المحددات
 :وهي األمريكية الخارجية السياسة في وتحليلية تفسيرية

في  كانت الحكومية سواء غير المنظمات تلك إلى المصالل جماعات مصطلل يشير :المصالح تجماعا
 مخرجات العملية على التأثير تحاول التي اختيارية عضوية ذات وجمعيات اتحادات أو نقابات شكل

 ههذ ألفراد العامة المطالب األهداف هذه تعكسو  السياسي، النظام على مطالب فرض طريق عن السياسية
 . 1الجماعات
في صنع السياسة الخارجية  وكبيراً  مهماً  تلعب جماعات المصالل في الواليات المتحدة دوراً  

وبالرغم من التأثير السياسي لجماعات الضغط فان صناع السياسة الخارجية يدركون فاعلية هذه 
اللوبي  ويعدا الجماعات ومن ثم فهم يتبعون السياسات التي تحظى برضاها أو على األقل بسكوته

التفسير في قوة اللوبي "اإلسرائيلي" الذي ليس له مثيل، فلوال مقدرة  ويكمنمثال على ذلك  أبرزالصهيوني 
هذا اللوبي على معالجة النظام السياسي األمريكي لكانت العالقة بين "إسرائيل" والواليات المتحدة أقل 

 حميمية مما هي عليه اليوم.
ألستاذ جون ميرشايمر و األستاذ ستيفن وولت في بحثهما المنشور في فما هو اللوبي؟ يقول ا 

الذي أحدث ثورة في المجتمع األمريكي و اظهر قوة اللوبي اإلسرائيلي من خالل  2006أواخر مارس  
التعسف الذي لحق بالباحثين "...إننا نستعمل تعبير "اللوبي" كاختصار مريل للتعبير عن التحالف 

راد والمنظمات التي تعمل بنشاط لتشكيل السياسة الخارجية األمريكية في اتجاه موالي الفضفاض بين األف
"إلسرائيل" وليس المقصود من استعمالنا لهذا التعبير اإليحاء بأن "اللوبي" هو حركة موحدة ذات قيادة 

 مركزية، أو أن األفراد ضمنه ال يختلفون على قضايا معينة..."
ود أمريكيين يبذلون جهدًا كبيرًا في حياتهم اليومية من أجل ثني يتكون جوهر اللوبي من يه 

السياسة الخارجية األمريكية بحيث تدعم مصالل "إسرائيل" وتتجاوز نشاطاتهم مجرد التصويت لمرشحين 
، ودعم المنظمات الموالية "إلسرائيل" ولكن ليس 2موالين "إلسرائيل"، إلى كتابة الرسائل واإلسهامات المالية

األمريكيين اليهود جزءًا من اللوبي، ألن "إسرائيل" ليست قضية بارزة للعديد منهم، ففي مسل أجري كل 

                                                           

 مركز .الثانية الطبعة (.1963 - 1967) اإلسرائيلي عربيال الصراع تجاه األمريكية الخارجية السياسة سعودي، بكر أبوهالة  -1
 .102 ص .1986 جوان بيروت، العربية، الوحدة دراسات

2 -  John Mearsheimer, Stephen M. Walt,The Israel Lobby and us foeign policy,the London review 
of book,vol.28.no1, (march 2006). P15. 
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% من األمريكيين اليهود إنهم إما غير مرتبطين 36على سبيل المثال، قال نحو  2004سنة،
 جدًا"بإسرائيل" عاطفيًا، أو "غير مرتبطين بها عاطفيًا بالمرة".

مساهمة  وشريكةئل اإلعالم جزء ال يتجزأ من العملية السياسية األمريكية : تعتبر وساوسائل اإلعالم
يراها بمثابة الذراع الداعم للنخبة السياسية  ضالخارجية، البعبطريقة غير مباشرة في صنع السياسة 

المسيطرة، ويلعب اإلعالم دورا ذو حدين من حيث تقليل اآلراء المعارضة أو التأثير على صناع السياسة 
 خارجية الشيء الذي يؤذي إلى تعقيد مهمتهم.ال

إن دور مؤسسات الفكر والرأي، تعتبر من المؤثرات في صنع السياسة الخارجية:  ودورهامراكز األبحاث 
العديدة في صياغة سياسة الواليات المتحدة الخارجية، هو أحد أكثر تلك األدوار أهمية وأقلها فهمًا 

ت التي هي بمثابة مراكز أبحاث سياسية مستقلة، والتي تشكل ظاهرة قامت هذه المؤسسا دوتقديرًا. فق
ولكن كون مؤسسات الفكر  أمريكية مميزة، بصياغة التعاطي األمريكي مع العالم لفترة تقارب مئة عام.

والرأي تقوم بمعظم مهامها بمعزل عن أضواء وسائل اإلعالم يجعلها تحظى باهتمام يقل عما تحظى به 
ى للسياسة األمريكية كالتنافس بين مجموعات المصالل، والمناورات بين األحزاب السياسية، المنابع األخر 

 .1والتنافس بين فروع الحكومة المختلفة
 ويعود الدور الهام لمراكز الفكر في صنع السياسة الخارجية األمريكية إلى عاملين أساسيين هما:  

يتيل الفرصة والقنوات  يالفدرالي( الذلنظام طابع الالمركزية في النظام السياسي األمريكي )ا -
الشرعية للمشاركة في صنع وتطبيق السياسية الخارجية بطرق مباشرة وغير مباشرة وبما ال يجعل 

 على مؤسسات دون أخرى. من السياسية الخارجية حكراً 

وتطور هذا انخراط الواليات المتحدة كفاعل رئيسي في العالقات الدولية منذ بداية القرن العشرين  -
الدور عبر مراحل مختلفة فقد صاحب هذا التطور منذ بدايته ظهور المراكز البحثية األمريكية 
مثل مركز كارنيجي للسالم الدولي ومؤسسة هوفر للحرب والثورة والسالم ومجلس العالقات 

 الدولية.

ريكية بعدة مؤسسات الفكر والرأي تؤثر على صانعي السياسة الخارجية األم إنويمكن القول  
 طرق وتتمثل في التالي:

                                                           

 260ص  ابق الذكر،مرجع س برينو،ترتريه  -1
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 واإلبداع واالبتعادتوليد أفكار وخيارات مبتكرة في السياسة الخارجية: فهي تحمل طابع االبتكار  -
عن النمطية كما أنها تلتزم بالمحافظة على النظرة الواقعية لألمور مع استشراف أفاق مستقبلية 

 من القضايا الداخلية والخارجية. بعيدة وهي تقدم المشورة لمرشحي الرئاسة حول عدد

 تأمين مجموعة جاهزة من االختصاصيين للعمل في الحكومة.  -

توفير مكان للنقاش على مستوى رفيع: تلعب مؤسسات الفكر والرأي دورا في التوصل إلى تفاهم  -
 مشترك إن لم يكن هناك إجماع حول خيارات السياسية الخارجية وتقوم بشرح السياسات الجديدة.

تساعد في إثراء الثقافة المدنية األمريكية عن  يالعالم: فهقيف مواطني الواليات المتحدة عن تث -
 طريق تعريف المواطن األمريكي بطبيعة العالم الذي يعيش فيه.

إضافة وسيلة مكملة للجهود الرسمية في حل النزاعات: تلعب هذه المراكز دور نشيط في السياسة  -
 رات الحساسة وتأمين وساطة فريق ثالث بين أطراف النزاع.الخارجية عبر رعايتها للحوا

وفي هذا اإلطار نجد ريتشارد هاس )مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية( يؤكد على  
أن مؤسسات الفكر والرأي من وجهة نظر صانعي السياسة في الواليات المتحدة تقدم اليوم خمس فوائد 

تفكير الجيد لصانعي السياسة األمريكية، توفر خبراء للعمل في اإلدارة رئيسية فيقول أنها تولد ال
والكونغرس، وتعطي لصانعي السياسة حيزا لبناء فهم مشترك حول الخيارات السياسية وتثقيف مواطني 

 .1الواليات المتحدة في العالم وتوفر وساطة طرف ثالث إلطراف النزاع
اليات المتحدة التي لها أهمية في تشكيل السياسة وهناك العديد من مراكز األبحاث في الو  

وتقوم هذه المراكز البحثية بإمداد صانعي السياسة  Tank tanksالخارجية األمريكية ويطلق عليها 
تتعلق بكل القضايا الهامة مما يجعلها العبا هاما في  ودراساتاألمريكية ووسائل اإلعالم بتحليالت 

مؤسسة للفكر والرأي  1200أصبحت هناك أكثر من فقد  ومساراتهاة تحديد أولويات السياسة الخارجي
وهي تشكل مجموعة غير متجانسة من حيث اتساع نطاق  كيةياألمر  موزعة على كامل الساحة السياسية

 والتفويض والموقع. المواضيع والتمويل
يكية، أو الدول األمر  فبعض هذه المؤسسات مثل معهد االقتصاد الدولي، ومؤسسة الحوار بين 

محددة أو مناطق معينة، في حين  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى يركّز على مجاالت وظيفية
 والدولية السياسة الخارجية بصورة عامة. تغطي مؤسسات أخرى، مثل مركز الدراسات اإلستراتيجية

                                                           

المجلة الجزائرية  -على   العراق أنموذجا الحرب -حنان رزايقية، دور مراكز الفكر في صنع السياسية الخارجية األمريكية -1
 .271(، ص.2017) 1، العدد4المجلد للدراسات السياسية، 
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التالي إال بروكنغز، منل وقفية ضخمة فال تقبل ب ولدى القليل من مؤسسات الفكر والرأي، مثل 
على معظم إيراداتها من  RANDالقليل من التمويل الرسمي في حين تحصل مؤسسات أخرى مثل راند 

السالم  للقيام بأعمال لزبائن في الحكومة وفي القطاع الخاص، بينما تعتمد قلة منها مثل معهد عقود
في بعض الحاالت بدور  أيكي بصورة شبه كاملة على التمويل الحكومي وتقوم مؤسسات الفكر والر ياألمر 

 ومن هذه المراكز:إضافي كمنظمات غير حكومية ناشطة في قضية معينة، 
والتي تعتبر  CICS center for stratigic international: واإلستراتيجيةمركز الدراسات السياسية 

من الدراسات التي لها العديد  Randمن المراكز البحثية الكبرى والتي ال تقل أهمية عن مؤسسة راند 
مؤسسة راند كوربورايشن المشهورة في البداية من مصادر التبرعات ومن تمويل المشاريع  وتكونتالهامة 

 المنظمة من مؤسسات سياسية أو شركات خاصة. والعقودالخاصة من قبل الجمعيات 
، 1921وهو مؤسسة تأسست عام  Council for foreign affairsمجلس العالقات الخارجية:   

 .1وتعد معقاًل "للواقعية" واالعتدال
 

وتضم  1927التي أحدثت في عام  هناك مؤسستان لهما توجه ديمقراطي هما: مؤسسة بروكينزو  
مسؤولين ومؤسسة كارنيجي للسالم الدولي التي تصدر مجلة "السياسة الدولية" وتعد دراساتها حول انتشار 

أيضًا مؤسستان ليست لهما صفة سياسية كبيرة هما:  أسلحة الدمار الشامل حجة في هذا المجال، وهناك
( الذي يصدر مجلة واشنطن كوارتلي، ومؤسسة راند CSISمركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية )

كوربوريشن المشهورة، في البداية تكونت المصادر المالية لهذه المؤسسات من عائدات التبرع السخية 
ى بها(، ومن تمويل المشاريع الخاصة من قبل الجمعيات والعقود )غالبًا ما تكون على شكل هبات موص

 المنظمة مع مؤسسات سياسية أو شركات خاصة.
: يعتبر الدين من األطر الضرورية والهامة في البيئة الداخلية إذ أصبل من الواضل أن دور الدين

 ن هما:صانعي القرار في السياسة الخارجية األمريكية يتمحورون في عصبتين أساسيتي
العصبة األولى: تتمثل في مجموعة من المبشرين من اليمين الديني المحافظ المعروفين   

وهؤالء يقومون بأدلجة العداء والحرب ضد العالم، وبالترويج والتسويق لصدام  الجدد،باإلنجيليين 
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يتم وفق الحضارات وتحديدًا ضد العالم اإلسالمي الذي أصبل يمثل في منطقهم "محور الشر", حيث 
 طروحاتهم تعميم الصور النمطية عن العربي اإلرهابي الكاره والحاقد على نمط الحياة الغربية.

العصبة الثانية: يتمثل في تيار المحافظين الجدد الذي نجل في استيعاب اإلدارة الحالية، والذي يقوم 
 بمهمة البرمجة ووضع السياسات واالستراتيجيات العامة.

 

    الخارجية: المحددات البيئة

الواقعة خارج الحدود القطرية للدولة وتتضمن سلوك  والمتغيراتتشمل البيئة الخارجية العناصر  
عامة تلك  ة.. بصفالوحدات الدولية األخرى منظمات دولية وشركات اقتصادية وتجارية عابرة للقارات

 ارجية للدولة.التغيرات الواقعة خارج محيط الدولة والتي تؤثر على صنع السياسة الخ
من منطلق أن الواليات المتحدة األمريكية تمثل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان و الرابعة  

وبتعداد  ²كم 9809430من حيث المساحة؛ أي ما يغطي نصف مساحة القارة األمريكية بمساحة تعادل 
من الدول الجديدة التي تملك مليون نسمة كما أن الواليات المتحدة األمريكية تعتبر  315سكاني يفوق 

ثروات ومواد أولية هائلة كاحتياط، ومنذ الحرب العالمية الثانية خرجت الواليات المتحدة منها كمستفيد إذ 
مليار دوالر كعائدات من تجارة األسلحة لدول أوروبا المتناحرة ومن ذاك  11تعدت حجم المكاسب الة

فكل هذه المقومات  تي تمثل االقتصاد األول في العالم،الحين أصبحت على رأس الدول االقتصادية وال
 جعلتها من أقوى الدول في العالم.

تأثير قوي على هذه الهيئة إلى  وذاتإلى جانب ذلك فهي ذات مقعد دائم في هيئة األمم المتحدة  
ي والبنك الدولية األخرى كصندوق النقد لدول والمؤسساتجانب عضويتها البارزة في العديد من المنظمات 

 العالمي ناهيك عن المنظمات الغير حكومية األخرى والشركات المتعددة الجنسيات...الخ
وبما أن المنظمات الدولية أصبحت تمثل أحد الفواعل في النظام الدولي الذي تلعب فيه دورا  

ت الواليات ، فعلى سبيل المثال كان1هاما، فان عملية صنع السياسة الخارجية تبقى تتأثر بهذه األخيرة
المتحدة بحاجة إلى قرار دولي بشأن التدخل في العراق لكن هيئة األمم المتحدة أحجمت على ذلك ما 

 مبرر. وغيرجعل التدخل األمريكي في العراق يفتقر إلى الشرعية الدولية 
 

                                                           

1 -  Eduate Rhodes, The imperial logic of Bush’s Liberal Agenda, survival, vol 45. no.1, spring 
2003.p 17. 
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 الخارجية األمريكية: السياسة أدوات 
 النحو على إجمالها ن األدوات ويمكنم مجموعة استعمال الخارجية السياسة أهداف تحقيق يتطلب 

 :التالي
 

 عرف معجم ولقد وقبواًل، ضرورةً  وأكثرها اإلطالق على الخارجية السياسة أدوات أهم وتعتبرالدبلوماسية: 

 تسوية وهي طريقة التفاوض طريق عن الدولية العالقات وتنظيم إدارة أنها"عملية على الدبلوماسية أكسفورد

 الدبلوماسي". عاتق على الملقاة المهمة أنها والممثلين، كما السفراء سطةبوا العالقات وتنظيم
 والجماعات الدول على والتأثير الخارجية السياسة أدوات تحقيق من رئيسة أداة  الدبلوماسية وتعتبر 

 ترهيبي هو ما ومنها وأخالقي إقناعي هو ما منها بشتى الوسائل تأييدها وكسب استمالتها بهدف الخارجية

 السلم، وقت في السيما للدول، الخارجية السياسة في األولى األداة  أخالقي، وتعتبر الدبلوماسية وغير مبطن

 الدول تمثيل األول وهدفها الدولية، الساحة على األخرى  السياسية الوحدات التعامل مع إدارة فن أنها كما

 غير من اإلقناع فن تكون  أن وتعد ال جوهرها في وهي الممكنة الوجوه على أفضل مصالحها وحماية

 الدول وجهاً  رؤساء بها يقوم حيث القمة دبلوماسية: منها متعددة أشكال القوة وللدبلوماسية إلى االلتجاء

 عن العالقات المسئولة هي الخارجية وزارة وتعتبر المؤتمرات، ودبلوماسية البرلمانية، والدبلوماسية لوجه،

 في قدرة الدولة من يرفع ذلك فإن متخصصين، دبلوماسيين على لدولةا اعتمدت وكلما للدولة، الخارجية

 الدولية والمؤسسات المنابر في نشطاً  دوراً  ويكسبها الدولية بل األحداث مسرح على نظرها وجهات توصيل

 دبلوماسية. عالقات معها تقيم التي الدول ومع العالمية والهيئات
عالقات  بناء في خاصة بالغاً  اهتماماً  للدبلوماسية تعطي نهافإ األمريكية المتحدة للواليات وبالنسبة 

فكريًا  اإلسالمي العالم غزو إلى لها المتاحة والوسائل الطرق  بكل تسعى فهي العالم، دول شعوب مع قوية
 الحياة األمريكية ونمط الهيمنة وفرض التواصل جذور لتعميق وذلك الدبلوماسية الطرق  هذه ومن وحضارياً 

 العداء والكراهية حجم عن النظر بغض الشعوب، هذه نظر في األمريكية المتحدة الواليات صورة ولتحسين

 هاريسون بأن إستراتيجية باتريشيا ذلك العالم.وأكدت في كثيرة شعوب لدى األمريكية المتحدة للواليات

 مع س التفاعلأسا على تقوم باتت سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد األمريكية العامة الدبلوماسية

 المتحدة أن الواليات إلى مشيرةً  األمريكية، والمبادرات والسياسات للقيم تفهمهم لتعزيز األجنبية الجماهير

 إلى ولتصل التحرك بسرعة، من تتمكن لكي سبتمبر من عشر الحادي بعد التمويالت وجهة عدلت األمريكية

 الوسائل كأهم الوسيلة هذه مثل إلى تلجأ عموماً  ولالد فإن الدولية العالقات وعلى مستوى  الُنخب من أبعد
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 الدبلوماسية نشطت وقد محمودة، غير عواقبها تكون  قد التي العسكرية بالحروب األداة المتمثلة عن البديلة

 مهما دوراً  وتلعب تنشط دبلوماسيتها ومازالت الكوبية، الصواريخ كأزمة كثيرة معقده حل أزمات في األمريكية

 .اإليراني النووي  المشروع أزمة وفي اإلسرائيلي العربي اعحل الصر  في
 

 وخصوصاً  أهدافها، تحقيق أجل من فعلياً  العسكرية القوة باستخدام التلويل إلى الدول تلجأالعسكرية:  القدرة

 آخر أن اعتبار على الدولية، والعالقات الدولي العرف في عليها المتعارف السلمية الوسائل عندما تفشل

تحقيق  أدوات من كأداة  المسلحة القوة على االعتماد ظاهرة أن والشك الحرب، هي التفاهم صيغ من صيغة
اليوم  عالمنا منه يعاني الذي الضخم التسلل سباق ذلك على ويشهد قائمة، للدول الخارجية السياسة أهداف
 :وهما مظهرين يأخذ االعتماد وهذا
الدولة  سياسة ومصالل بأهداف والتسليم الرضوخ على ما دولة إلجبار المسلحة القوة باستخدام التهديد -

 .بالتهديد بادرت التي

 دفاع كأسلوب المسلحة القوة تستخدم الدولة وقد مصالل عن الدفاع في المسلحة للقوة الفعلي االستخدام -
 للردع. كأداة  للهجوم تستخدم وأمنها أو الدولة مصالل لحماية
 الردع بالسالح يكون  وقد النووية، األسلحة امتالك في الرهيب التسارع عدب الردع أهمية ازدادت ولقد 

 الدولة ضد تمارس الردع التي الدولة قبل من كبيرة وتقنية عسكرية قدرات توفير ويتطلب التقليدي، أو النووي 

 ألمريكيا البعد العسكري  تحدد العالمي الصعيد على أحادية كقوة المتحدة الواليات انفراد ومنذ األخرى،

 ويكون  وجدت، األمريكية أينما الحيوية المصالل حماية مسؤوليتها تكون  لها، نظير ال عسكرية قوة لضمان

 ولقد قياسي، بشرية وبزمن خسائر وأقل تكلفة بأقل به الهزيمة وإنزال كان عدو أي على التغلب بمقدورها

 العسكرية، للمنظومة القدرة القتالية تطوير في ودورها المعلومات ثورة مجال في وهائلة كبيرة منجزات تحققت

 في واضل إسهام له كان التكنومعلوماتي،وهذا العصر حروب إلى الصناعي العصر حروب من وانتقلت

 في يتحكم ألن التكنولوجيا مرشحًا بفضل أصبل الذي الفكر وهو العسكري  اإلستراتيجي الفكر صياغة إعادة

 باًل.مستق تقع أن يمكن حروب أنماط إدارة
 أن األمريكي، الجيش في واإلنماء البحوث لمختبرات المدير السابق هاريسون  جيري  حيث يقول 

 األمريكية العسكرية اإلستراتيجية المستقبل، إن حروب الباهرة في النتائج بتحديد ستسمل وحدها البرمجة

 ميالً  تزال وما تبدي كانت لمتحدةا الواليات لصالل الدولي بنية النظام في القوى  توازنات اختالف من وبالرغم
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 حال في العسكرية قوتها استخدام على المتحدة الواليات تصميم فعال يظهر ردع أسلوب تبني إلى واضحاً 

 .للخطر الحيوية مصالحها تعرض
 الحيوية والمصالل القومية المصلحة ومتطلبات األولية والموارد والنفط الطاقة مصادر ضمان إن 

 مبدأ استحدث ولقد عليها، السيطرة وضمان حمايتها بهدف عسكرية أعمال على تقدم لمتحدةا يجعل الواليات

التي  األساسية والفكرة بعد، عن الحرب مبدأ أو اآلمن االشتباك مبدأ هو األمريكية العسكرية العقيدة جديد في
 جوية وصاروخية باتبضر  مستمرة بصفة العدو مفاجأة هي األمريكية العسكرية العقيدة عليها تنهض درجت

 األمريكية. القوات فيها تشارك عسكرية عملية ألي السريع الحسم لمبدأ تحقيقاً  وذلك
 

السياسة  أهداف تحقيق أجل من للدولة االقتصادية اإلمكانات على األداة  هذه تعتمد أساسي بشكلالقتصاد: 
 صريل أو بطريق تستغل التي االقتصادية ةالمقدر  بأنها القتصادية األداة مقلد إسماعيل عرفّ  وقد الخارجية،

 أو السياسية االقتصادية النواحي إلى األهداف هذه انصرفت سواء الخارجية السياسة أهداف دعم في ضمني

 الميسرة والقروض المساعدات والمنل يشمل األول :شقين على األداة  هذه وتشتمل الدعائية أو العسكرية أو

 يدخل وهذا الدول، تنتمي لهذه التي الدولية المؤسسات أو الغنية الدول دمهاتق وعادةً  الفنية، والمساعدات

 الجمركية، التعرفة إجراءات أهمها عدة فيتضمن الثاني الشق أما اإليجابية، الدولية العالقات إطار ضمن

 دية،االقتصا والمقاطعة دولة ما، من المستوردة السلع على مرتفعة جمركية رسوم بفرض الدولة تقوم حيث

 والحظر معينة، تنتجها دولة التي السلع شراء عن القادرة الدولة امتناع طريق عن الخطوة هذه وتتم

 الدولة مع أو الواردات الصادرات مستوى  على سواء التجاري  التعامل توقف إلى يؤذي حيث االقتصادي،

 داخل تدفقها من رج، والحدالخا من المستوردة السلع كمية تحديد خالل من الحصص نظام ويكون  المستهدفة

 االقتصادية العالقات والتجارية على المالية القيود فرض أو المعونات وقطع والتجميد التأميم وأيضا الدولة،

 واالستقطاب. والتنافر الصراع إطار ضمن يدخل وهذا الدولتين بين
صانعي  ولوياتأ سلم على تأتي األوسط الشرق  في المتحدة للواليات االقتصادية المصالل إن 
 إن العالمي. النفط احتياطي معظم يحوي  والذي النفط فيها يتوفر التي األوسط الشرق  تجاه األمريكية السياسة

 االقتصادي العامل هو الزمان مر على رسم إستراتيجيتها في األمريكية الخارجية للسياسة المميز العامل

 في بوضوح يظهر األمريكي االقتصاد وفاعلية ميةمصدر دينا الترهيب، إن أم الترغيب معه استخدم سواء

 الصناعية، بالمنتجات األسواق وإغراق األموال واستثمار رؤوس التكنولوجيا وامتالك التجاري، نشاطها

 .إليها األرباح لجلب ليتحرك العالمي االقتصاد قد سخرت تكون  الطريقة بهذه وهي االحتكارات، وإنشاء
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العالمية  الحرب بعد عالمية مؤسسات تشكيل في بفاعلية أسهمت أو المتحدة الواليات شكلت لقد 
 فقد جعلت الدوالر وبفضل المؤسسات هذه وبفضل الدولي والبنك الدولي النقد صندوق  أهمها من كان الثانية

 المواد األولية أسعار ارتبطت حيث مسبوق، وغير فعاالً  سالحا الدولي النقدي النظام من المتحدة الواليات

 أن انخفاض يعني الذي األمر القيمة، حيث من وإنما الدفع حيث من فقط ليس بالدوالر وحقيقياً  وثيًقا تباًطاار 

 صعبة الدوالر عملة وأصبل األولية، للمواد الحقيقية القيمة انخفاض إلى طبعاً  سيؤذي األمريكية العملة قيمة

 التجارية. والتبادالت المدفوعات تسديد حيث من عالمياً 
 وسياسية، اقتصادية تبعية إلى تقود آلية ضمن الدولي يعمالن النقد وصندوق  الدولي البنك إن 

 تنتمي نامية بلدان أنها على تصنف نقدية وسيولة تنمية اقتصادية برامج إلى بحاجة هي التي الفقيرة والدول

 المالية المساعدات فإن المؤسستين هاتين على المتحدة تهيمن الواليات أن وبما الثالث، العالم دول إلى

 خطًطا لها المتلقية البلدان على تطرح الدولي النقد الدولي وصندوق  البنك من البلدان لهذه المقدمة والقروض

 االقتصادية اإلستراتيجية جوهر إن البنيوية" التكييف تسمى" خطط بها والقبول االلتزام عليها وشروطاً 

 ومن العالمي إلى الوطني من العالمي االقتصادي الثقل مركزنقل  هي بالعولمة، توصف والتي األمريكية

 أن تفترض األمريكي اإلستراتيجي الفعل أسس إن والتكتالت االقتصادية، والمؤسسات الشركات إلى الدولة

 التجارية المؤسسات من مجموعة بها وترتبط السوق  تحركه قوى  واحدة اقتصادية وحدة العالم يكون 

 للقارات. لعابرةا والمالية والصناعية
 

وكفاءتها  فعاليتها ومدى اإلعالم وسائل من عامة بصفة للدولة يتوفر ما كل وهياإلعالمية:  األداة
يعد  اإلعالم وسائل فمحتوى  للدولة، الخارجية السياسة أهداف وتحقيق وتسويق صناعة في ومساهمتها

ووسائل  وصناعتها. القرارات باتخاذ لقةالمتع البدائل تقديم في تساهم التي المعلومات مصادر من مصدراً 
لضمان  الشروط من مجموعة توفر ويجب المجتمع، داخل يدور ما كل تعكس التي المرآة  بمثابة اإلعالم
 الشروط: هذه ومن الخارجية، السياسة أهداف تحقيق في اإلعالمية األداة  نجاح

 للتصديق، الدعاية وقابلية طبته،مخا المراد المجتمع ثقافة ومستوى  عقلية وتوجهات معرفة ضرورة 

 بسيطة ومصطلحات مفاهيم واستخدام الدعائي، العمل في التوافق وعدم التناقض والكذب عن واالبتعاد

 مختلفة وجماعات أفراد وعواطف عقول تخاطب ألنها استيعابها، الجميع يكون باستطاعة وشاملة ومفهومة

 أسلوب واستخدام معينة، نظر وجهات أو بوجهة إقناعهم فبهد واالجتماعية والخلفيات الفكرية المستويات

 الشعبي. المستوى  على تأثيراً  ألكثر العناصر التكرار
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 لكن السياسي، القرار صانع التأثير على في مركزياً  دوراً  اإلعالم يلعب المتحدة للواليات وبالنسبة  

 نجاح إن الخارجية، السياسة ناعةفي ص المتلقي والجمهور اإلعالم وسائل تأثير مدى عن يدور الحديث

 على اللحظة حتى ومازال قام امتداد تاريخها على ثقافتها ونشر حياتها نمط تعميم في المتحدة الواليات

 وكاالت لكبرى  احتكارها ذلك في ساعدها واالتصال وقد الدعاية لوسائل الفائقة والمهارة المحترف استخدامها

 ناي جوزيف المختلفة، ويقول العالم مناطق في حضورًا واضحاً  لهم لجع الذي األمر العالمية، الصحافة

 المذهلة قدرتها بفضل أمريكا إن هارفارد جامعة في الدولية العالقات وأستاذ البنتاغون  في العضو السابق

 السياسية هيمنتها منظور مستقبل في تعزز سوف اإلعالم في المعقدة الكومبيوترية األنظمة على دمج

 ة.العالمي
 

 القومي، أمنها وحماية الدولة أهداف لتحقيق والعمل للتخطيط ملحة ضرورة يعتبراإلستخباري:  العمل
في  العالم يشهده الذي الهائل للتقدم ونظراً  واالستخبارات، المخابرات أجهزة على ذلك لتحقيق الدولة وتعتمد
 السرية في من بد فال والنظم، وماتالمعل تداول وطرق  اإلنترنت، وشبكات والمواصالت، االتصاالت مجال

للتعقيد  ونتيجةً  المعادية، الدول قبل من وتوجهاتها سياساتها تكتشف ال حتى الدولة وتوجهات معامالت
أجهزة  دور االعتبار بعين األخذ من فالبد أهدافها، وتحقيق الخارجية السياسة بطبيعة يحيط الذي الشديد

وتنفيذ  صناعة في تفيد التي المعلومات وتقديم المعلومات، على الحصول في واالستخبارات المخابرات
 عدة تتبع والتي أجهزة المخابرات من الكثير المتحدة الواليات الخارجية،وتمتلك السياسة أهداف وتحقيق

 األمريكية. المخابرات المركزية وكالة هي أهمها لكن والدفاع الخارجية وزارتا أهمها وزارات
 

 صنيع من وليست الطبيعة بحكم ملكها هي والتي الدولة تملكها التي الموارد جميع وهى: الطبيعية الموارد

وهذه  الطبيعية، الطاقة ومصادر والثروات والمعادن والغابات الزراعية واألراضي المائية البشر كالموارد
 ترتيب سلم على عليا مراتب المتحدة الواليات للدولة، وتحتل الخارجية السياسة لتنفيذ كأداة  تستخدم قد الموارد

 20 نحو الزراعية األراضي تمثل حيث العالم في الزراعية الدول أكبر من وتعتبر المصدرة والمنتجة الدول

 اإلنتاج وجود على ساعد ومما شاسعة، مساحة وهي ،2 كم مليوني حوالي أي المساحة الكلية من %

 المتحدة الواليات ولدى الحديثة، الزراعية والتقنيات ةالعامل واليد المعتدل والمناخ وجود األراضي الزراعي

 فيها بما المعادن كل تقريباً  تمتلك المتحدة الواليات فإن للمعادن وبالنسبة العالم، في فائض زراعي أكبر

 األرض باطن في الموجودة الثروات إلى وباإلضافة العالم، في احتياطي أكبر منه الذي تمتلك اليورانيوم
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 المائية، الطاقة بواسطة الكهرباء إنتاج حيث من األول البلد تجعلها هائلة مائية ثروات يات المتحدةالوال تملك

كل  .1العالمية الطاقة من 30 %بمفردها تستهلك حيث للطاقة العالم في مستهلك أكبر أنها تعتبر العلم مع
 هذه تعتبر أدوات مهمة في السياسية الخارجية األمريكية.

 
  

                                                           

 رسالةفلسطين  في األمريكية للوليات المتحدة الخارجية السياسة تنفيذ في األمريكية المؤسسات دور غنيم، أبو أحمد محمد -1
 اإلدارة أكاديميةالدولية، جامعة األقصى:  الدبلوماسية والعالقات في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  قدمت

 .38-29ص . ص (2013غزة  – والسياسة
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 خاتمة 

لما تم ذكره حول السياسية الخارجية األمريكية من خالل عرض تطورها التاريخي وأدواتها  تاماً وخ 
 ومحدداتها يتضل لنا: 

 السياسي نفوذها مقدار وتحدد الدولية الخريطة على وضعها في للدولة تساهم الخارجية السياسة أن -

 الدولية. الساحة على

 ألخرى  دولة من تختلف الخارجية فالسياسات بها ةالخاص الخارجية سياستها دولة لكل أن اتضل -

 على والقدرة المقابل، الرد قوة ودرجة للشعوب، الحضاري  المستوى  الختالف نتيجة وقت آلخر ومن

 . وقوة التأثير المجابهة،

 الدولة تسعى لتحقيقها التي األهداف عن عبارة هي أخرى  دولة تجاه لدولة الخارجية السياسة أن -

 ووسائل الدول أهداف تالقي ففي حالة األهداف، تلك لتحقيق المتبعة والوسائل الثانية، تجاه األولى

 البعض بعضها مع تعارضها وفي حالة والسالم التعاون  ينشأ واألهداف المصالل وتقارب والغايات

 وقد يصل األمر إلى الحروب. والصراع التنافس يحدث بينها
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 إطار نظري ومفاهيمي للسياسة الخارجية األمريكية

Part One: A Theoretical and Conceptual Framework of US Foreign Policy 
 خلود العبيدي

 ابقاً باحثة ومدرسة في جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية س
eternitykeo@gmail.com 

 

 
 المفاهيم األساسية للسياسة األمريكية:

ساهمت وثيقة االستقالل منذ بداية تأسةيس الدولةة األمريكيةة فةي تحديةد توجةه السياسةة الخارجيةة،   
 فما هي هذه المفاهيم التي دعت اليها هذه الوثيقة؟:

تمةةوز )يوليةةو( إعةةالن اسةةتقالل الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة فةةي الرابةةع مةةن يللات وحقللوق النسللان: .الحر ١
، أعلنةةت الواليةةات األمريكيةةة الةةثالث عشةةرة فةةي قةةرار اتخذتةةه باإلجمةةاع اسةةتقاللها عةةن بريطانيةةا بعةةد ١٧٧٦

لبريطةةاني الةةذي يسةةببه حةةرب مريةةرة لمةةدة عةةام وقةةد كةةان ذلةةك نتيجةةة اسةةتبداد الملةةك جةةورج الثالةةث والبرلمةةان ا
بريطانيا لديها سجل حافةل بالمظةالم والتجةاوزات وحظةر الحقةوق عةن المسةتعمرات األمريكيةة وفةرض نظامةًا 
مسةتبدًا ومنةع قةرارات كانةةت لصةالل الواليةات المتحةةدة ممةا جعةل الواليةات توقةةع وثيقةة االسةتقالل باالنفصةةال 

 .واالستقالل.وتبني مبدأ الحرية وحقوق االنسان
لهةا أهميةة  ةالخةالق، الوثيقةب مؤسسو الدولة باالستقالل ألنهم اعتبروه حقًا طبيعيةًا ومنحةه مةن طال 

الوثيقةةةة ثالثةةةة أمثلةةةة عةةةن الحقةةةوق الراسةةةخة التةةةي يقةةةول  مللبشةةةر. تقةةةدألنهةةةا تركةةةز علةةةى الحقةةةوق األساسةةةية 
الحيةةاة »وق حقةة يلحفظهةةا. وهةةاإلعةةالن إنهةةا ُمنحةةت لكةةل البشةةر مةةن عنةةد خةةالقهم وإن الحكومةةات ُأسسةةت 

ومةةن هنةةا منةةذ نشةةأة الواليةةات المتحةةدة تبنةةت السياسةةة الخارجيةةة الحقةةوق  .1والحريةةة والسةةعي لتحقيةةق السةةعادة
األساسية والحريات كأهداف للسياسة الخارجية ألن وثيقةة االسةتقالل ركةزت علةى حقةوق الحقةوق األساسةية 

ن هدفها هو حقةوق أ المتحدة تعلن دائماً  تياالخارجية. الوالللبشر من أجل المطالبة باالستقالل والعالقات 
مةةن مةةرة فةةي ازدواجيةةه ألنهةةا حمالتهةةا الخارجيةةة كةةان هةةدفها توسةةعي واعطتةةه  أكثةةراالنسةةان ولكنهةةا وقعةةت 
 غطاء حقوق اإلنسان.

                                                           

1 - Declaration of Independence: A Transcript, In Congress, July 4, 1776 

https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript Accessed 5/4/2021 

mailto:eternitykeo@gmail.com
https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
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 د". فقةهمةا "العزلةة والتميةزأساسين للسياسةة الخارجيةة األمريكيةة ساهمت هذه الوثيقة في وضع  العزلة: .٢
اآلبةةاء المؤسسةون للواليةةات المتحةدة والةةذي كةانوا متشةةددين فةي الةةدعوة السةتقالل الواليةةات الوثيقةة كتةب هةةذه 

تومةةاس جيفرسةةون الةةذي شةةغل منصةةب وزيةةر وأبةةرز هةةؤالء السياسةةيين هةةو  المتحةةدة عةةن بريطانيةةا واوروبةةا.
 ك. ولةذل٠٩١٨-١٨٠١الخارجية في أول حكومة مع جورج واشنطن وأصبل رئيسةًا للواليةات المتحةدة عةام 

إعةةةالن  نوأوروبةةةا. إكةةةان مةةةن الطبيعةةةي ان تةةةدعو وثيقةةةة االسةةةتقالل الةةةى االبتعةةةاد عةةةن السياسةةةة البريطانيةةةة 
 وهكذا ساهمت نشأة الدولة في رؤيتها للعالم الخارجي. االستقالل يعزز النزعة االنعزالية االمريكية.

 لسياسة الخارجية.العالقات السيئة مع المحيط الخارجي جعلت سياسة العزلة بداية ل 

 Special Providence.، تشيد الوثيقة بالمجتمع الناشئ وتدعوه "بالهبة الخاصة اإللهية" فكرة التميز .٣

هنةةا نشةةةأت الواليةةات المتحةةدة لةةةديها  نبالحريةةة. ومةةتشةةكل أهةةداف سياسةةة امريكةةةا الخارجيةةة كدولةةة تبشةةةر  1
اسةتمرت هةذه النزعةة  داألمةم. وقةليهةا بةين شعور بأنها دولة متميةزة ولهةا صةفات خاصةة يجةب ان تحةافظ ع
 التي يعبر عنها الرئيس السابق دونالد ترامب "بفكرة أمريكا اواًل".

سياسة انطلقت  اسميث. إنهيرى والتر رسل ميد أن الهبة االلهية تشكلت وهي تحمل بصمات آدم  
بةةةن، ان التعةةةاليم مةةةن . األصةةةل هةةةو مةةةا يةةةذكره شيلسةةةيكر اال2مةةةن الفكةةةر االقتصةةةادي الرأسةةةمالي آلدم سةةةميث

 معشةر تعةاليالناحية الروحية تحمل بصمة المبشر البروتستانتي االبرشي جوناثةان إدوارد فةي القةرن الثةامن 
 .3الكنيسة تؤمن بفكرة المسيل "المخلص".ومن هنا تطورت فكرة "أمريكا المخلصة"

  :4لقد نشأت الواليات المتحدة يسودها ثالث أفكار للسياسة األمريكية 

 ( انها قوة إيمانية تؤمن بوجود هللا "القانون األساسي" نظام أخالقي لم يكن من صنع اإلنسان.1)

 ( عقيدة " حرية الفرد"؛2)

                                                           

1 -  Ibid 
2 - Walter Russell Mead, Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed 

the World (New York Routledge Knopf 2002) p.310. 
3 -  Arthur M.Schlesinger, Jr., The Cycles of American History (Boston, A Mariner Book 

1986).P52. 
4 -  Frank L.Klingberg, ‘The Historical Alternation of Moods in American Foreign Policy’ 

(1952) 4(2), World Politics, pp.268. 
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 لها رسالة خاصه الى العالم. االعالم، أمريك( عقيدة "إرسالية أمريكا" في 3)

 

الةةةدائرة حةةةول اتجاهةةةات تعتبةةةر المصةةةلحة الوطنيةةةة حجةةةر الزاويةةةة وركيةةةزة النقاشةةةات المصللللحة الوطنيلللة: .٤
األمريكيةةون األوائةةةل مفهةةةوم المصةةةلحة  شنةةةاق وتوجهاتهةةةا.السياسةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة واخةةتالف مناهجهةةةا 

 وانقسموا إلى اتجاهين رئيسيين:  الوطنية،

اتجةةةاه يةةةرى أن المصةةةلحة الوطنيةةةة تقتضةةةي العزلةةةة والبنةةةاء الةةةداخلي للدولةةةة.لخص الةةةرئيس جةةةورج  
، الةةذي حةةدد القاعةةدة األولةةى لسياسةةة الواليةةات ١٧٩٦يةةة فةةي خطةةاب الةةوداع عةةام السياسةةة الخارج واشةةنطن

والتحالفةةةةات مةةةةع الةةةةدول وتقلةةةةيص االرتبةةةةاط السياسةةةةي هةةةةي توسةةةةيع العالقةةةةات التجاريةةةةة المتحةةةةدة الخارجيةةةةة 
. وتسةأل 1"األوروبية.طلب الرئيس واشنطن "االبتعاد عن التحالفات الدائمة مع أي جزء من العالم الخارجي

ذا كةةان هنةةاك مةةا يجعةةل أمريكةةا تتخلةةى عةةن موقعهةةا وموقفهةةا الخةةارجي بالتضةةامن مةةع أوروبةةا وبةةذلك تفقةةد إ
. وقد اتبع هذا الةنهج وزيةر الخارجيةة 2وتدخل في صراعات المصالل والتطلعات األوروبيةالسالم والرفاهية 

لمحاربةةةة سةةةفنًا أرسةةةل .فقةةةد جيفرسةةةون مةةةدافعًا عةةةن مفهةةةوم العزلةوالةةةرئيس الثالةةةث للواليةةةات المتحةةةدة تومةةةاس 
حةين كانةت كلتةا الةدولتين تتعرضةان لسةفن الواليةات المتحةدة القراصنة في فترة الحرب بةين بريطانيةا وفرنسةا 
وقةةد اسةةتمرت هةةذه السياسةةة ألنهةةا وصةةية اإلبةةاء المؤسسةةين  رغةةم أن الواليةةات المتحةةدة كانةةت دولةةة محايةةدة.
 ساء بعد ذلك.بحيث سنجد انه من الصعب ان يتجاوزها الرؤ 

المفهوم اآلخةر هةو المفهةوم الواسةع للمصةلحة الوطنيةة، يةرتبط بالتجةارة البحريةة والمواصةالت.حرية  
تعنةةةي حريةةةةة المةةةواطنين والبضةةةاعة والسةةةةفن األمريكية.الكسةةةندر هةةةاميلتون كةةةةان أول وزيةةةر خزانةةةةة  البحةةةار 

بةة "األوراق الفيدراليةة".كتب هةاميلتون  للواليات المتحدة وهةو رائةد هةذا االتجاه.كتةب آراءه فةي مقةاالت تعةرف
دافةع هةاميلتون فيهةا عةن  .١٧٨٨ -١٧٨٧مقةااًل خةالل الفتةرة بةين  ٨٥مع جيمس ماديسون، وجون جةاي 

النظةةةام الفيةةةدرالي المقتةةةرح فةةةي الدسةةةتور األمريكةةةي، رأى فيةةةه القةةةانون الةةةذي تكةةةون فيةةةه الدولةةةة قوية.تسةةةتطيع 
هةةذا النظةةام قةةادر علةةى تخويةةل االتحةةاد الحةةق الكامةةل فةةي حشةةد لية.ممارسةةة السياسةةة الخارجيةةة والتجةةارة الدو 

                                                           

1 -"George Washington's Farewell Address." Yale Law School, 1796, 

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp Accessed 30/ 3/ 2021. 
2 - Ibid. 

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp
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الجيوش، وبناء وتسليل األساطيل، وجباية األموال التي يحتاجها إنشاء جيش وبناء أسطول و التي تطبقها 
 .1الحكومات األخرى.هذا الهدف ال يتحقق في دولة ضعيفة كونفدرالية بل في دولة فيدرالية

التكامةةةل بةةةين الواليةةةات الجنوبيةةةة المتميةةةزة فةةةي المنتجةةةات مثةةةل المسةةةتلزمات الفدراليةةةة تةةةوفر شةةةروط   
 لالحديةد عامةالبحرية، القطران، والزفت، والخشب الصالل لبنةاء السةفن وبةين واليةات الوسةط المتميةزة بةوفرة 

 وجود أصناف بشكل أفضل وإدارتهاالتنوع في المنتجات المعدة للتصدير يسهم في نشاط التجارة الخارجية 
. 2يسةةمل بالتنةةافس نحةةو األفضةةل وسةةتكون حركةةة التجةةارة أقةةل عرضةةة ل عاقةةة أو الركةةودعديةةدة مةةن المةةواد 

 وهكذا نالحظ كيف ربط هاميلتون بين قوة الدولة واالقتصادية القوي والتجارة وتأكيده على العولمة.
سةةةتقدر تحةةةول  . والةةةدول األوروبيةةةة3هةةةاميلتون يةةةرى أن روح المغةةةامرة هةةةي مةةةا تميةةةز تجةةةارة أمريكةةةا 

الواليةةات المتحةةدة إلةةى قةةوة عظمةةى يمكةةن أن تنةةافس الةةدول األوروبيةةة فةةي مسةةتعمراتها األمريكيةةة إذا تحولةةت 
سيادة الواليات المتحدة على النظام الدولي له فائدة للعالم المقسةم إلةى أن هاميلتون يرى  إلى دولة عظمى.

وروبةا بسةطت نفوذهةا علةى الثالثةة أجةزاء األخةرى وعاملةت أأربعة أقسام هةي أمريكةا وأوروبةا وأفريقيةا وآسةيا.
"ومن واجب الواليةات المتحةدة أن تةدافع عةن هةذه الشةعوب ألن األمةريكيين لةن يكونةوا فوقية، البشر معاملة 

 .4"تسند زعامة أوروبا على العالمأدوات 
سياسةةة الخارجيةةة هنةةاك عالقةةة وطيةةدة بةةين المصةةلحة الوطنيةةة والسياسةةة الخارجيةةة، وإن اتجاهةةات ال 

للسةةةةناتور الجمهةةةةوري آرثةةةةر فنةةةةدربك األمريكيةةةةة تصةةةةب فةةةةي المصةةةةلحة الوطنيةةةةة العليا.هنةةةةاك مقولةةةةة مةةةةأثورة 
Arthur Vandenberg  يرددها االمريكيون.فندربك كان من دعاة عزلة أمريكا ولكنه أيد الرئيس ترومةان

شةةةهيرة ترمةةةز لوحةةةدة المصةةةلحة  بالتةةةدخل حةةةين أعلةةةن الحةةةرب العالميةةةة الثانيةةةة وقةةةال حينةةةذاك عبةةةارة صةةةارت
وكةةان ذلةةك كنايةةة عةةن االلتةةزام بالمصةةلحة الوطنيةةة وإن  ."تنتهةةي السياسةةة عنةةد حافةةة الميةةاه"الوطنيةةة هةةي: 

                                                           

1 -  Alexander Hamilton, ‘The Necessity of a Government as Energetic as the One Proposed 

to the Preservation of the Union’, Federalist Paper No 23, New York, Tuesday, December 

18, 1787 in: Alexander Hamilton, James Madison, John Jay The Federalist Papers 

(Benediction Classics 2017) p34. 
2 - Alexander Hamilton, ‘The Utility of the Union in Respect to Commercial Relations and a 

Navy’, Federalist Paper No 11, New York, Tuesday, November, 24 1787, in: Alexander 

Hamilton, James Madison, John Jay The Federalist Papers (Benediction Classics 2017) p18. 
3 -  Ibid, p.18. 
4 - Ibid p19. 
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ذكةر الةرئيس ترامةب  دالعليةا. وقةالسياسة الخارجية مهما اختلفت توجهاتهةا هةي اسةتجابة للمصةلحة الوطنيةة 
 .1هذه هي المقولة في أول كتبه السياسية

 
  هات السياسات األمريكية:اتجا

اعتاد األمريكيون منذ بداية تأسيس الدولة على النقاش والجدل وتشعب وانقسةام اآلراء فةي مواجهةة  
السياسةةةةية تنةةةةاقش وتتعةةةةدد  االمشةةةةاكل. القضةةةةايإنةةةةه االسةةةةلوب الةةةةديمقراطي لمعالجةةةةة  و مشةةةةكلةأاي قضةةةةية 

ة ذات مزاجيةةة متغيةةرة بةةين االنطوائيةةة واالنفتةةاح، اآلراء.انتبةةه المحللةةون إلةةى ان السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةة
. سةتيفن سسةتانوفيتش رأى أن االسةتراتيجية األمريكيةة تتةراوح بةين 2وتسمي "بالمزاجية" ألنها توجهات مؤقتة

مةةرحلتين همةةا مرحلةةة قصةةوى فةةي المواجهةةة وااللتةةزام الخةةارجي ثةةم تتلوهةةا مرحلةةة تخفةةيض تتميةةز بالسةةكون 
 . 3واالنسحاب

، فوجةد أن الواليةات المتحةدة مةرت بةأربع مراحةل ١٧٧٦برك السياسة األمريكية منذ عام تتبع كلينج 
سةةةةنة( حتةةةةى  ٢٧عاًمةةةةا( وثةةةةالث مراحةةةةل انبسةةةةاطية )بمتوسةةةةط  21انطوائيةةةةة )يبلةةةةغ متوسةةةةط الفتةةةةرة حةةةةوالي 

 .4الظاهرة تسمى بالمد والجزر المحافظ والليبرالي ههذ ١٩٤٠عام
أسةباب التذبةةذب هةو الةنمط الةذي اتبعةةه  موأسةبابها أهةلتحةوالت هةةذه احةاول أن البةاحثون فهةم أنمةاط  

الشةةعب األمريكةةي فةةي تطةةور الواليةةات المتحةةدة مةةن دولةةة صةةغيرة علةةى سةةاحل المحةةيط األطلسةةي إلةةى القةةوة 
العالمية النشطة التي أصبحت عليها حاليًا.شةهدت مراحةل انبسةاطية توسةعية وامتةداد النفةوذ ومقابةل مراحةل 

بةةةرك االنطةةةواء هةةةي سةةةنوات للتحضةةةير والتةةةدعيم.هي "كالهضةةةاب" التةةةي تسةةةبق "تسةةةلق انطوائيةةةة.يرى كلينج
 .5الجبال" لتصل إلى مرحلة االنفتاح

الدراسةةات  االخارجيةة ومنهةةهنةاك مةةن تطةرق إلةةى العوامةل االقتصةةادية وأهميتهةا فةةي تحديةد السياسةةة  
. اهةةةتم آخةةةرون ١٩٣6و. ٣١٨٩التةةي تناولةةةت الركةةةود االقتصةةةادي وأثةةةره فةةةي توجيةةه السياسةةةة الخارجيةةةة عةةةام

                                                           

1 -  Donald Trump, The America We Deserve St.Martin's Publishing Group.Kindle 

Edition.(p.115). 
2 -  Frank L.Klingberg, ‘The Historical Alternation of Moods in American Foreign Policy’ 

(1952) 4(2), World Politics, p240. 
3 -  Stephen Sestanovich, Maximalist: America in the World from Truman to Obama (New 

York: Knopf,  2014) p 8. 
4 -  Frank L.Klingberg op, cit , p240. 
5 -  Ibid, p240-1. 
6 -  Frank L.Klingberg, ‘The Historical Alternation of Moods in American Foreign Policy’ 

(1952) 4(2), World Politics, p263-4 
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الحزب مؤثرًا ألنه وسيلة لتعزيز التحول بين االنطوائيةة بالتغير ألسباب حزبية، وان كان كلينجبرك ال يرى 
مةا  ببالفعةل وتلعةفالحزب ال يسةتطيع أن "يقلةب المةد" إال عنةدما يكةون المةزاج العةام قةد تغيةر  واالنبساطية 

ة المبدعةةة" دورا كبيةةرا فةةي تحفيةةز المجتمةةع السةةلبي فةةي اتخةةاذ سياسةةة اسةةماه العةةالم التةةاريخي تةةوينبي "االقليةة
 .1جديدة

. يبدو من المستحيل 2كوينسي رايت إلى أن التواتر له عالقة بالحروب بين أمريكا وبريطانيا ارشأ 
تخيةل الواليةات المتحةدة تلعةةب الةدور المهةم الةذي تقةةوم بةه خةالل مراحةل االنفتةةاح دون أن تواجةه العديةد مةةن 

 مشاكل والتحديات من العالم من حولها.ال
المالحظ أن الدراسات كانت تترافق عندما تحقق إنجةازات للسياسةة الخارجيةة األمريكيةة.هناك مةثاًل  

دراسةةات تحةةاول أن تفهةةم نتةةائج مشةةاركة الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة فةةي الحةةرب العالميةةة الثانيةةة وخروجهةةا 
ولة، كيف تحولت خالل قرنين من مستوطنات إلى أقوى دولة في لتتبع مسيرة هذه الد ١٩٤٥منتصرة عام 
كانت الدراسات التي قدمها هنري كيسنجر أثر في دراسة الدبلوماسية األمريكية ومنهةا فتةرة مةا تاريخ العالم.

بعةةةد الحةةةرب العالميةةةة الثانيةةةة وحةةةرب فيتنام.لقةةةد الحةةةظ كيسةةةنجر أن بريطانيةةةا تتميةةةز بةةةبطء تحةةةول سياسةةةتها 
لى مدى طويل.أما الواليةات المتحةدة األمريكيةة فةإن السياسةة الخارجيةة تذبةذبت تةارة تةدعو إلةى الخارجية وع

 . 3العزلة وتارة أخرى إلى االنفتاح على العالم
المحةةةاوالت األخةةةرى لدراسةةةة السياسةةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة ركةةةزت علةةةى الفتةةةرة بعةةةد سةةةقوط االتحةةةاد  

ف استطاعت الواليات المتحدة أن تهزم االتحاد السوفيتي، حاول الكتاب أن يفهموا كي١٩٩١السوفيتي عام 
 4أم أن األمريكان لديهم منطق في االدارة يختلف عن أوروبا؟هل هو نوع من الصدفة المحضة؟ 

الدوليةةةة المرحلةةةة الحاليةةةة هةةةي مرحلةةةة القلةةةق مةةةن تراجةةةع وزوال القةةةوة األمريكيةةةة، وتراجةةةع الليبراليةةةة   
ترامب تعبر عن مرحلة التراجع والقلق على مركز الواليات المتحدة ولهذا يعتبةر التي يمثلها دونالد  ةالمرحل

تةةةدعو الةةةى تةةةرميم داخةةةل الواليةةةات المتحةةةدة وإعةةةادة النظةةةر فةةةي العالقةةةات ترامةةةب مةةةن القيةةةادات التةةةي كانةةةت 
 الخارجية من أجل إعادة الدور األمريكي لمكانته الدولية.

                                                           

1 -  Arnold J.Toynbee, A Study of History, abridgment of Vols.I-VI by D.C.Somervell,New 

York, 1947 
2 -  Quincy Wright, A Study of War, 3 vols., Chicago, 1942, I, 227-32.Cited at Frank 

Klingberg p 260. 
3 -  Henry Kissinger, Diplomacy (Simon & Schuster 1994) p.18. 
4 -  Walter Russell Mead, op cit p.xv 
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"يبدو أنةه فةي كةل قةرن تظهةر دولةة كم في النظام الدولي يتحكيسنجر أن هناك قانون طبيعي يرى  
تعكس هذه  .1"تتمتع بقوة العالم والزخم الفكري واألخالقي تشكيل النظام الدولي بأكمله وفًقا لقيمها الخاصة

زعامةةة النظةةام الةةدولي ومةةن جهةةة أخةةرى المقولةةة تسةةاعد فةةي فهةةم العوامةةل التةةي تسةةاعد الدولةةة علةةى توليهةةا 
كيسنجر لديه تصور بأن مرحلة تفوق الواليةات المتحةدة هةي مسةألة وقتيةة  هذه الدولة الحقا.تترقب انحدار 
مسةةةؤولية رئةةةيس الواليةةةات المتحةةةدة ودوره فةةةي الحفةةةاظ علةةةى هةةةذا المركةةةز وهنةةةا تتضةةةل أيضةةةا وليسةةةت دائمةةةة.

ثاليةةة والواقعيةةة فةةي إن المكيسةةنجر يةةرى هنةةري المتميةةز واال تتراجةةع الدولةةة خةةالل إدارتةةه للسياسةةة الخارجيةةة.
البةةاحثون . 2ألن الواقةةع هةةو الةةذي يفةةرض التوجةةه لهةةذه للسياسةةاتالسياسةةة األمريكيةةة ليسةةت اختيةةارًا مجةةردًا 

أن ال مجال للواليات المتحدة أن تعود إلى العزلةة فةي عصةر العولمةة والعةالم يحتةاج إلةى أن  عادة يعتقدون 
ن المةةواطن العربةةةي يةةرى مةةةدى األثةةر السةةةيئ الةةذي أحدثةةةه إوال شةةةك تكةةف الواليةةةات المتحةةدة عةةةن تةةدخالتها.

 التدخل األمريكي في بالده.
 م االتجاهات وهي:أهسنستعرض  

 
 .أواًل سياسة العزلة والوحدانية

 Policy of Aloofnessسياسةةةة العزلةةةة فةةةي بدايةةةة تأسةةةيس الدولةةةة اتبعةةةت الواليةةةات المتحةةةدة  
الرؤسةةاء الةةثالث األوائةةل وهةةم جةةورج واشةةنطن وجةةون آدامةةز ثةةم  واعتبرتهةةا اسةةتراتيجيتها العليةةا منةةذ فتةةرة حكةةم

ومةةع أن فرنسةةا كانةةت حليفةةة الواليةةات المتحةةدة أثنةةاء الثةةورة األمريكيةةة وقةةدمت المعونةةة  .3تومةةاس جفرسةةون 
للمستعمرات الثالث عشرة وادت الى تشكيل تحالف مكنهم من التغلب على البريطانيين ونيل استقاللهم.اال 

عنةةدما انةةدلعت الحةةرب بةةين فرنسةةا وبريطانيةةا، طلبةةت فرنسةةا مةةن امريكةةا المسةةاعدة.لكن ١٧٩٣انةةه فةةي عةةام
األمريكةةةان رفضةةةوا التةةةدخل، رغةةةم ان فرنسةةةا سةةةاعدتهم فةةةي السةةةابق وان هنةةةاك معاهةةةدة تحةةةالف بينهمةةةا.وفي 

، حةةدد جةةورج واشةةةنطن سياسةةة العزلةةةة، فقةةد حةةةذر ١٧٩٦أيلول/سةةةبتمبر١٧فةةي  خطةةاب الةةوداع الةةةذي ألقةةاه

                                                           

1 -  Henry Kissinger, Diplomacy op cit p17. 

2 -  Henry Kissinger, "Does America Need a Foreign Policy Toward a Diplomacy for the 21st 

Century"  ) NY, Simon & Schuster 2001) p.20. 

3 -  Joyce P.Kaufman Concise History of U.S.Foreign Policy (New York Rowman & 

Littlefield) p.33. 
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"التشةةابكات والحةةروب األجنبيةةة"، و رحةةب بالعالقةةات التجاريةةة مةةع الةةدول األخةةرى ولكةةن بةةدون واشةةنطن مةةن 
 .1إقامة تحالفات سياسية

ولةةم تشةةهد الواليةةات المتحةةدة عالقةةات تحةةالف بعةةد هةةذا التةةاريخ مةةع أوروبةةا إال بعةةد الحةةرب العالميةةة  
متحدة والةدول األوروبية.لةذلك الكتةاب الثانية.لقد كانت العالقات تنافسية وصراعات وحروب بين الواليات ال

الةةذين يتصةةةورون بةةةأن العالقةةةات مةةع أوروبةةةا كانةةةت تحةةةالف ُينتقةةةدون لقصةةور فهمهةةةم ألنهةةةم درسةةةوا السياسةةةة 
. وعنةةدما حةةاول الةةرئيس ترامةةب ان يعيةةد النظةةر فةةي 2الخارجيةةة األمريكيةةة بعةةد الحةةرب العالميةةة الثانيةةة فقةةط

ًا بةةل كةةان يعيةةد االسةةتراتيجية األمريكيةةة إلةةى الحالةةة التةةي سةةادت عالقاتةةه مةةع أوروبةةا لةةم يكةةن حةةدثا اسةةتثنائي
 عالقات الواليات المتحدة وأوروبا منذ استقالل امريكا وحتى منتصف القرن العشرين.

يسةةةمي الكتةةةاب السياسةةةةة فةةةي مرحلةةةة تأسةةةةيس الدولةةةة "بالوحدانيةةةة" وليسةةةةت "العزلةةةة"، الن الواليةةةةات  
بية مع استمرار حركة التجارة، أي لم تكن هنةاك عزلةة تامةة بةل كانةت المتحدة كانت تريد إبعاد الدول االور 

سياسة اختارتها الواليات هدفها إبعاد الواليات المتحدة عةن الحةروب فةي أوروبةا ومنةع اإلنكليةز مةن التةدخل 
تنةةةافس بةةةين طغةةةاة األرض وقةةةد عةةةرف جيفرسةةةون الحةةةروب النابليونيةةةة انهةةةا "، فةةةي شةةةؤون الواليةةةات المتحةةةدة

. 3(." أي أنه من الناحية األخالقية، كال الدولتين يجةب االبتعةاد عنهمةان( وطغاة البحر )االنكليز)الفرنسيو 
 تأمريكةا كانةإلبعاد المطامع االوربية عةن "وسيلة مساومة" هنري كيسنجر يرى سياسة العزلة ما كانت إال 

 الواليات المتحدة هدفها ضمنًا توفير مجال التجارة الدولية.
 ١٨٠٣ة توسةةعت الواليةةات االمريكيةةة داخةةل القةةارة، واشةةترت لويزيانةةا مةةن فرنسةةا عةةام فةةي تلةةك الفتةةر  

أن الواليةةةات المتحةةةدة  وحصةةةلت فلوريةةةدا وتكسةةةاس مةةةن اإلسةةةبان وبةةةذلك هيةةةأت األسةةةاس لنشةةةوء دولةةةة قويةةةة
قى وبناء على هذه التجربة يهدف مؤيدو العزلة أن تب باتباعها سياسة العزلة خرجت للعالم الحقًا دولة قوية

 الواليات المتحدة قوية بنأيها عن التدخل في المشاكل الدولية.
 
 
 

                                                           

1 -  George Washington ‘George Washington’s Farewell Address1796’ Yale Law School 1796 
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp Accessed 30/ 3/ 2021. 
2 -  Charles Kupchan, Walter Russell Mead, ‘A History and Future of American Isolationism’ 

(YouTube streamed live on 27 October 2020) https://www.youtube.com/watch?v=PdF-

Van_vtc  Accessed on 25/8/2021 
3 -  Henry Kissinger, Diplomacy op cit, p30. 

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp
https://www.youtube.com/watch?v=PdF-Van_vtc
https://www.youtube.com/watch?v=PdF-Van_vtc
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 مبدأ مونرو 
أعلةةن الةةرئيس األمريكةةي  يوضةةل مبةةدأ مةةونرو حقيقةةة سياسةةة العزلةةة التةةي مارسةةتها الواليةةات المتحةةدة 

وكةةةان يهةةةدف صةةةراحة إبعةةةاد ، عةةةن مبةةةدأ مةةةونرو ١٨١٢جةةةيمس مةةةونرو فةةةي رسةةةالته الةةةى الكةةةونغرس عةةةام 
أهميةةةة هةةةذه االتفاقيةةةة توضةةةل كيةةةف أخةةةذت الواليةةةات  وروبةةةي عةةةن دول القةةةارتين األميةةةركيتيناالسةةةتعمار األ

المتحةةةدة التوسةةةع فةةةي األميةةةركتين توسةةةيع مجةةةال مجالهةةةا الخةةةارجي خةةةارج حةةةدودها االقليميةةةة لتشةةةمل القةةةارة 
 أهم مبادئ مبدأ مونرو هي: األمريكية الشمالية والجنوبية

ليسةةةتا مفتةةةوحتين ألي اسةةةتعمار مةةةن أي دولةةةة  –مةةةن حريةةةة واسةةةتقالل  أواًل، أن قةةةارتي أمريكةةةا بمةةةا تتمتعةةةان
 أوروبية في المستقبل؛

ثانيًا، أن الواليات المتحدة لم تتدخل في السابق في الشئون الداخلية ألوروبا، وليس مما يتفق مع سياسةتها 
 أن تفعل ذلك في المستقبل، 

النظةام السياسةي فةي األمةريكيتين، ويجةب أن تعتبةر ، أن النظام السياسي للدول األوروبيةة يختلةف عةن ثالثاً 
أي محاولة من جانب تلك الدول لفرض نظامها على أي جزء في هذا النصف من الكرة األرضية إنما هو 

 .1خطر على أمن وسالمة األمريكيتين
وقةةد استشةةار الةةرئيس مةةونرو كةةل مةةن تومةةاس جيفرسةةون وجةةيمس ماديسةةون حةةول مشةةروع اإلعةةالن  

كانت تعني ابعاد األطماع األوروبيةة عةن القةارة الجنوبيةة وبالتةالي حمايةة للواليةات  هما عليهالذي وافق كال
 .2المتحدة
أميركا ال تلتزم بحةدودها السياسةية بةل تمةد ، أهمية اإلعالن يبين لنا حقيقة سياسة العزلة األمريكية 

 حدودها مع توسع مصالحها.
 

  :Manifest Destinyالقدر المتجلي أو المصير الواضح 
هو مصطلل  المتجلي"هذه المرة مبدأ "القدر  استمرت الواليات المتحدة توسع مناطق نفوذها متبنية 
فةةي القةةرن التاسةةع عشةةر مةةن أجةةل تبريةةر التوسةةع مةةن سةةاحل المحةةيط األطلسةةي إلةةى المحةةيط الهةةادي نشةةأ 

لصةةحفي مةةن نيويةةورك جةةون فةةي أمريكةةا الشةةمالية.أول مةةن اسةةتعمل هةةذا المصةةطلل كةةان اوالتوسةةع اإلقليمةةي 

                                                           

1 - Office of the Historian, Monroe Doctrine, https://history.state.gov/milestones/1801-, 

Accessed on 3/5/2021 
2 - Library of Congress, Monroe Doctrine 17/10/1823, https://www.loc.gov/item/today-in-

history/october-17/ Accessed on 23/09/2021. 

https://history.state.gov/milestones/1801-
https://www.loc.gov/item/today-in-history/october-17/
https://www.loc.gov/item/today-in-history/october-17/
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ومةرة  . وإن كانت فكرته قةد جةاءت فةي وثيقةة االسةتقالل١٨٤٥1في عام  John O'Sullivan اوسوليفان 
 اخرى لم يشعر الحكام األمريكيون بأن مبدأ "القدر المتجلي" يتناقض مع مبدأ العزلة الذي كانوا ينةادون بةه

"أنهةةم عةةن طريةةق تحفيةةز قناعةةة األمةةريكيين لتوسةةع .لقةةد كةةان مبةةدأ القةةدر المتجلةةي أول خطةةوة نحةةو تبريةةر ا
وهةةو  "تكليةةف خةةاص""، وهةةذا لةةيس امتيةةاز خةةاص بةةل "التوسةةع لخدمةةة العةةالموهةةدفهم األسةةمى  شةةعب متميةةز"

 . 2خصها هللا بالعناية اإللهيةفي هذه القارة التي  القدر الواضل والجلي""
ي تعاملها الخارجي ترى أن هللا اصةطفاها إن المذهب هذا هو مرتكز الثقافة األمريكية لحد اليوم ف 

وهةذا التفكيةر تأسسةت عليةه أفكةار الةةرئيس ترامةب فةي محاولةة إلعةادة مكانةة الواليةات المتحةةدة  لتسةود العةالم
وان تكةون الدولةة األقةوى فةي العةالم مةا هةو إال  من منطلق أن الواليات المتحدة يجب أن تكون سةيدة العةالم

 قدر من الرعاية اإللهية.
 

  :1865-1861 لحرب األهليةا

تأسةةةيس الدولةةة وتوسةةةعها فةةالحرب األهليةةةة هةةي الحةةةدث يمثةةةل مرحلةةة إذا كةةان القةةرن التاسةةةع عشةةر  
بحكومةةة مركزيةةة أقةةوى ومؤسسةةة خرجةةت الواليةةات المتحةةدة بعةةد الحةةرب األهليةةة  الفاصةةل فةةي تلةةك المرحلةةة
ثاني من القرن التاسع عشر نموا اقتصاديا شهد النصف الوقد  ونظام نقدي موحد.عسكرية كبيرة وضرائب 

 الواليات المتحدة واحدة من الدول الرائدة في التصنيع والنفوذ الجيوبوليتيكي. وأصبحت
 

 :باآلتيأهم مالمل السياسة الخارجية خالل تلك الفترة تتميز  
ض احةتالل اراض  تةرف أطةرافهنةاك  نشأ جدل حول القضايا السياسية الخارجية وأهمها التوسع والهجرة .١

 جديدة.

غيةةةاب البعةةةد االسةةةتراتيجي، التوسةةةع داخةةةل وخةةةارج الواليةةةات المتحةةةدة كانةةةت تحةةةيط بةةةه مخةةةاوف دينيةةةة  .٢
 وقد استخدمت سياسة العزلة سالحًا إلحباط أي مشروع توسعي. وعنصرية وليست رؤية استراتيجية

 أمريكا.هدف السياسة الخارجية كان تقليص النفوذ األوروبي في  .٣

 مناطق النفوذ األمريكي في القرن التاسع عشر كانت األمريكيتين، أوروبا والمحيط الهادي.  .٤

                                                           

1 - Khan Academy, The Age of Jackson, Manifest Destiny  

https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/the-early-republic/age-of-

jackson/a/manifest-destiny.Accessed on 29/4/2021. 
2 -  Joyce P.Kaufman, op cit, p.36. 

https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/the-early-republic/age-of-jackson/a/manifest-destiny
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/the-early-republic/age-of-jackson/a/manifest-destiny
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أمريكا تفضل توسيع التجارة الدولية على التوسع اإلقليمةي لزيةادة نفوذهةا بينمةا االسةتحواذ علةى أراضةي  .٥
 جديدة يشكل عبئًا ماديًا.

حدود  لم تكن راغبة في زيادة عدد الملونين والكاثوليكوالسبب المهم وراء ذلك هو ان الواليات المتحدة  .٦
ولةم يكةن الةرئيس ترامةب الةذي أثةار مسةائل عنصةرية وأسةس  الواليات المتحدة حددت علةى أسةاس عنصةري 

 سياسة خارجية معادية للهجرة ألن هذه السياسة موجودة في التعامل الخارجي للواليات المتحدة.
 

 التوسع المبريالي األمريكي 
ليسةةةا  نواالمبرياليةةةة المصةةةطلحاتخدم االمريكةةةان مصةةةطلحين لسياسةةةة التوسةةةعا همةةةا االسةةةتعمار يسةةة 
فةةةي البدايةةةة كةةةان هةةةدف التوسةةةع هةةةو  وقةةةد اسةةةتخدمت للتمييةةةز بةةةين مرحلتةةةي التوسةةةع االمريكةةةي. متطةةةابقين

 وهنا يكون التوسع عن. تستخدم الواليات المتحدة عادة مصطلل "االستعمار" كاألرض، لذلالحصول على 
طريةةق الحةةرب لغةةرض االسةةتيالء علةةى األرض واسةةتيطانها.الواليات المتحةةدة سةةعت لتقويةةة تجارتهةةا البحريةةة 

كةان  ولذلك توسعها لم يكن لغةرض احةتالل األرض ولةذلك مةد نفوذهةا البحةري تسةميه "التوسةع االمبريةالي".
جونسةون، مةن الشخصةيات  وليم سورد وزير خارجية الواليات المتحدة الذي عمل مع ابراهام لنكولن وأندرو

. وقةةد ١٨٦٧1الةةذي ادى الةةى شةةراء أالسةةكا مةةن روسةةيا عةةام األمريكيةةة التةةي دعةةت إلةةى التوسةةع االمبريةةالي 
يتطلةةع للتوسةةع واالسةةتيالء علةةى كةةان سةةورد تعةةرض للنقةةد الشةةديد لهةةذه الصةةفقة التةةي اعتبةةرت حينهةةا مكلفةةة.

كولن لم يكن راغبا فةي التوسةع أثنةاء الحةرب األهليةة، ابراهام لن نواالسبان. ولكأراضي اإلنكليز والفرنسيين 
. سةورد كةان يريةد 2في كل مةرة"حرب واحدة وكانت استراتيجيته أال ينشغل في حروب متعددة وكان شعاره "

االستحواذ على أراضي من الدول االستعمارية األوروبية فةي أمريكةا، وقةد دعةم الكةونغرس التوسةع علةى أن 
أن كنةدا يمكةن اسةتيعابها بةدون حقةن مشاعر العنصرية، كان الشعور السائد آنةذاك "يكون في كندا بسبب ال

 .3"سم ذوي البشرة الداكنة االستوائية في مجرى دم البالد
كانوا يبغون التوسع في منطقة رؤساء الواليات المتحدة بعد الحرب األهلية مثل جونسون وجرانيت  

بةين سةنة  بةالكونغرس الةذي رفةض كةل االقتراحةات للتوسةع. الكاريبي وكوبا ولكن كل المحاوالت اصةطدمت

                                                           

1 - William Seward, https://www.history.com/topics/american-civil-war/william-seward 

Accessed on 21/8/2021. 
2 -  Historian Dean B.Mahin corrects a misconception about Abraham Lincoln's role in 

foreign affairs in ONE WAR AT A TIME: The International Dimensions of the American 

Civil War (December 1, 1999). 

3 - Robert Kagan, Dangerous Nation,(Vintage; Reprint edition, 2007) p280. 

https://www.history.com/topics/american-civil-war/william-seward
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٪، وخطةةةةوط السةةةةكة الحديةةةةد ٨٠٠ازداد النمةةةةو االقتصةةةةادي األمريكةةةةي، انتةةةةاج الفحةةةةم ازداد  ١٨٩٨-١٨٦٥
وازداد اإلنتةةاج  مليةةون برميةةل سةةنويًا. ٥٥ماليةةين برميةةل إلةةى أكثةةر مةةن  ٣٪، وإنتةةاج الةةنفط ازداد مةةن ٥٦٧

. وفةي 1٪، وأصةبحت الواليةات المتحةدة رائةدة فةي الصةناعات والفةوالذ٢٠٠ازدادالزراعي، إنتاج الذرة واألرز 
حةةين بقيةةت الواليةةات المتحةةدة ممانعةةة للتوسةةع جنةةوب الواليةةات المتحةةدة فقةةد تحمسةةت لتوسةةيع تجارتهةةا شةةرق 
آسةةةةيا وأصةةةةبحت هةةةةاواي محةةةةل تجمةةةةع كبيةةةةر للمةةةةواطنين مةةةةن امريكةةةةا, وتوافةةةةد التجةةةةار إلةةةةى اليابةةةةان والصةةةةين 

يمنع العمةال القةادمين مةن الصةين لمةدة  ١٨٨٢الرغم من الكونغرس كان قد مرر تشريعًا عام وكوريا.على 
عشر سنوات.وأصبل الحصةول علةى الجنسةية األمريكيةة صةعب علةى الصةينيين.وكان هةذا أول تشةريع فةي 

 . 2امريكا يمنع الهجرة على أساس بلد المنشأ ولكنه لن يكون األخير

 

 (١٩٤١-١٨٩٨التحول المبريالي ) 

نشأت الواليات المتحدة األمريكية في جو من التنافس االسةتعماري األوروبةي، فةي المرحلةة األولةى  
اسةةتخدمت اسةةلوب العزلةةة ولكةةن فةةي نهايةةة القةةرن التاسةةع عشةةر واجهةةت تحةةديات وأحةةداث جديةةدة كةةان علةةى 

ه التحةةةوالت بقةةةدر الواليةةةات المتحةةةدة أن تغيةةةر سياسةةةاتها لتؤسةةةس لمرحلةةةة جديدة.سةةةنهتم فةةةي هةةةذه الفقةةةرة بهةةةذ
عالقتها بموضوعنا وتوجهات السياسة الخارجية األمريكية حاليًا.في هذه الفترة وسعت الواليات المتحدة من 
مجالهةةا الخةةارجي واحتلةةت مجموعةةة الجزر.سةةنركز علةةى كوبةةا، هةةاواي والفلبةةين ألن احةةتالل كةةل مةةن هةةذه 

 الجزر يعكس دوافع الواليات المتحدة لهذه التحوالت.
األحداث في كوبا نقطة التحول في السياسة الخارجية األمريكية نحو التوسع.عندما انةدلعت  تعتبر 

حركات التمةرد فةي كوبةا، كةان الةرئيس األمريكةي مكةانلي يةرى أن كوبةا ذات اغلبيةه ملونةة ولةذلك لةم يحةاول 
ن قتلةوا ثالثةة الكونغرس كان يؤيد مساندة الشعب الكوبي الذي تعرض الى اضطهاد اإلسبان الةذي .3التدخل

انفجةرت سةفينة أمريكيةة اسةفر ١٨٩٨شةباط/ فبرايةر  ١٥مائة ألف كوبي باإلضافة إلى تجويع الشعب.وفي 

                                                           

1 -  David M.Pletcher, "1861-1898: Economic Growth and Diplomatic Adjustment" in Becker 

and Wells, Economics and World Power, p.120; Zakaria, From Wealth to Power, pp.45-46., 

cited at Kupchan p.143. 
2 -  Kupchan, op cit, p.128. 
3 - Lewis L.Gould, "William McKinley: Foreign Affairs" UVA Miller Center 

https://millercenter.org/president/mckinley/foreign-affairs Accessed on 12/09/2021 
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امريكةةي مةةن أفةةراد الطاقم.اشةةتد غضةةب الجمهةةور بعةةد انفجةةار سةةفينة أمريكيةةة وغرقهةةا فةةي  ٢٦٦عةةن مقتةةل 
 .1اب إنسانيةميناء هافانا فقررت الواليات المتحدة التدخل.وكانت الحجة التدخل ألسب

وعنةدما هزمةت إسةةبانيا، بةدأت الواليةةات المتحةدة احةتالل مسةةتعمرات إسةبانيا فةةي بورتوريكةو وجزيةةرة   
احتلةةةت هةةةاواي ألن الجزيةةةرة لهةةةا موقةةةع اسةةةتراتيجي مهةةةم، وخوفةةةًا مةةةن ان يحتلهةةةا اليابةةةانيون  غةةةوام والفلبةةةين.

ها الجزيرة التي تزود السفن بالفحم في ويسيطرون على منطقة المحيط الهادي والطريق إلى الفلبين، كما أن
امةةا الفلبةةين ادعةةت الواليةةات المتحةةدة هةةدفها تحويلهةةا الةةى المسةةيحية اي ان امريكةةا تريةةد ان  .2وسةةط المحةةيط

تنشةةةةر الحضةةةةارة فةةةةي هةةةةذا البلةةةةد بتواجةةةةدها ولةةةةيس فقةةةةط أن تكةةةةون نموذجةةةةًا ومشةةةةعاًل كمةةةةا كانةةةةت تفعةةةةل فةةةةي 
اسةةةةتلم الحكةةةةم عةةةةام  McKinleyألمريكةةةةي ويلةةةةيم مةةةةاكينليالسابق.الشةةةةعب فةةةةي الفلبةةةةين انةةةةتفض، الةةةةرئيس ا

وقيةةل لةةه بةةةأن  .3قتيةةل ومةةائتين الةةةف فلبينةةي ٥٠٠٠.قةةام مةةاكينلي بالتةةدخل العسةةكري، وكبةةةد أمريكةةا ١٨٩٧
" وهةةو نفةةس الشةةعار الةةذي اسةةتعمله جةةورج بةةوش فةةي غةةزو مرحبًةةا بةةه كمحةةررينالجةةيش األمريكةةي سةةيكون "

.ولكةن ١٩١٦ي عشرة سنة حتى انسحب الجيش من الفلبين عةام .ولكنه تورط لمدة ثمان٢٠٠٣العراق عام 
 .٢٠٠٣4أمريكا لم تتعلم فاستخدم جورج بوش الجيش ليتدخل في العراق بعد أقل من قرن عام 

أنهةت إسةبانيا كقةوة توسةعية اسةتمرت  ١٨٩٨كةانون األول  ١٠شهدت هذه الفترة اتفاقية باريس فةي 
حةةدة قةةوة إقليميةةة اسةةتعمارية بعةةد حصةةولها علةةى أراضةةي جديةةدة فةةي لمةةدة أربعمائةةة عةةام وبةةروز الواليةةات المت

 المحيط األطلسي والهادي.
فةةةي نهايةةةة القةةةرن التاسةةةع عشةةةر كانةةةت جميةةةع األراضةةةي والتةةةي اسةةةتولت عليهةةةا الواليةةةات  عقيلللدة التسسللليس 

اليةةات كانةةت آخةةر التخةةوم التةةي احتلتهةةا الو المتحةةدة هةةي أراضةةي المسةةتوطنين المهةةاجرين األوروبيين.هةةاواي 
ولكةةةن ومةةةع االسةةةتحواذ علةةةى بورتوريكةةةو والفلبةةةين المتحةةةدة ويسةةةكنها البةةةيض مةةةن ذوي األصةةةول األوروبيةةةة 

ويصةةعب تجةةاوزت الواليةةات المتحةةدة مسةةتوطناتها نحةةو أراض  يسةةكنها أنةةاس يختلفةةون فةةي العةةرق والحضةةارة 
 Doctrine ofيس هةةو عقيةةدة التأسةةالعليةةا بوضةةع قةةانون فقامةةت المحكمةةة تطبيةةق نظةةام سياسةةي موحةةد 

                                                           

1 -  William McKinley, "Message to Congress Requesting a Declaration of War with Spain", 

11/04/1898, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/message-congress-requesting-

declaration-war-with-spain Accessed on 12/09/2021 
2 -  Osborne, Thomas J."The Main Reason for Hawaiian Annexation in July, 1898." 

<i>Oregon Historical Quarterly</i>, vol.71, no.2, 1970, pp.161–178.<i>JSTOR</i>, 

www.jstor.org/stable/20613162.Accessed 13 Sept.2021. 
3 - Lewis L.Gould, "William McKinley: Foreign Affairs" UVA Miller Center 

https://millercenter.org/president/mckinley/foreign-affairs Accessed on 12/09/2021 
4 - John B.Judis, The Folly Empire, What George W.Bush Could Learn from Theodore 

Roosevelt and Woodrow Wilson (New York, Oxford University Press, 2004) p.1. 
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Incorporation1  يميز بين نوعين من األراضي المدمجة التي تعتبر جزءًا من الجسم السياسي للواليةات
المتحدة واألراضي غير المدمجة الذي تنتمي إلةى الواليةات المتحةدة ولكنهةا ليسةت جةزءًا منهةا حسةب اعةراق 

وبسةبب النزعةة العنصةرية لهةذه الدولةة، ربةاء" غالمناطق التي يسكنها غير األوروبيين هةي منةاطق "السكان.
افترضوا أن هذه الشعوب غير قادرة على حكم نفسها.فاعتمدوا على ايديولوجيا الخالص ونشر الحرية إلى 

ولكةن ذلةك كلةه علةى حسةاب مبةادئ السياسةةة هةذه الشةعوب مةن أجةل ضةمها كمنةاطق نفةوذ بقةوانين مختلفةة.
المبةةادئ التةةي ارتكةةزت عليهةةا الدولةةة األمريكيةةة وسةةنرى كيةةف سةةتنتقد ، الخارجيةةة األمريكيةةة األساسةةية للعزلةةة
 األولى لتحل محلها المبادئ الليبرالية.

 
 العالقات مع الصين

الصةةةين كانةةةت مةةةن أوائةةةل الةةةدول التةةةي اعتبرتهةةةا الواليةةةات المتحةةةدة فةةةي دائةةةرة نفوذها.وسةةةعت إلبعةةةاد  
االسةةةتعمارية؛ بريطانيةةةا وألمانيةةةا وفرنسةةةا وروسةةةيا  اليابةةةان واألوربيةةةين عنهةةةا ومنةةةع تقسةةةيمها لمصةةةلحة الةةةدول

"منةاطق نفةوذ" خاصةة  واليابةان، مةن بةين دول أخةرى، سةارعوا طةوال تسةعينيات القةرن التاسةع عشةر إلنشةاء
بهةةم فةةي ذلةةك البلةةد وخوًفةةا مةةن احتمةةال قيةةام األوروبيةةين واليابةةانيين بةةإغالق المةةوانئ الصةةينية أمةةام التجةةارة 

بشةأن الصةين.أعرب  "البةاب المفتةوح" وزيةر الخارجيةة جةون هةاي إلصةدار مةذكرة فةوض مةاكينلي األمريكية.
هذا التعميم بقوة عن الرغبة األمريكية في وضع جميع الدول التجارية على قدم المساواة فةي الصةين، غيةر 
مثقلةةةة بالرسةةةوم الجمركيةةةة التمييزيةةةة أو غيرهةةةا مةةةن القيود.كمةةةا أعلنةةةت دعةةةم الواليةةةات المتحةةةدة للصةةةين غيةةةر 

واحةةدة مةةن أهةةم البيانةةات السياسةةية التةةي أصةةدرتها وزارة  البةةاب المفتةةوح" مسةةتعمرة ومسةةتقلة.تعتبر سياسةةة"
، قامةةت مجموعةةة مةةن القةةوميين الصةةينيين ١٩٠٠حزيةةران/ يونيةةو  . فةةي2الخارجيةةة األمريكيةةة علةةى اإلطةةالق

بيةةة فةةي بالدهةةم بةةذبل الةةذين اعترضةةوا علةةى التةةدخالت األجن مةةن المجموعةةة المعروفةةة شةةعبيًا ب"المالكمةةين"
جنةةةةةدي  ٢٥٠٠عةةةةةدد مةةةةةن المبشةةةةةرين الغةةةةةربيين والصةةةةةينيين الةةةةةذين تحولةةةةةوا إلةةةةةى المسيحية.أرسةةةةةل مةةةةةاكينلي 

                                                           

1 -  Lanny Thompson, ‘The Imperial Republic: A Comparison of the Insular Territories under 

U.S.Dominion after 1898’ Pacific Historical Review, vol.71, no.4, University of California 

Press, 2002, pp.535–74, https://doi.org/10.1525/phr.2002.71.4.535.Accessed on 20/9/2021 
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التةي  "المالكمةين" أمريكي.أصةدر وزيةر الخارجيةة جةون هةاي مةذكرة "البةاب المفتةوح الثانيةة" فةي خضةم تمةرد
 .1ت السيطرة األوروبية واليابانيةحذرت شركاء أمريكا من أن الواليات المتحدة التدعم وضع الصين تح

يتبين أن الدول التي تشتكي منها الواليات المتحدة حاليا هي مةن صةنعها.هي التةي حمتهةا وتولةت  
الدفاع عنها بالنيابة ومنةع تقسةيمها، واليةوم ينتةاب الواليةات المتحةدة القلةق والخةوف مةن زيةادة قةوة دول مثةل 

 لمتحدة في بناء قوتهما.الصين وإيران وكالهما ساهمت الواليات ا
 

 استراتيجيات المرحلة المبريالية:
المرحلةة التوسةعية واجهةةت معارضةة للتخلةةي عةن سياسةةة العزلةة التةةي الفتهةا الواليةةات المتحةدة، هةةي  

سياسة اآلباء المؤسسين والتي اسماها جيفرسون "دبلوماسية الدوالر" قائاًل "ينبغةي أن يكةون شةعارنا التجةارة 
حركةة التوسةع االمبريةالي ثةالث  . فةي حةين دعمةت2"ل، والتحالف بدون أحالف مةع أي منهةامع جميع الدو 

 :3أيدولوجيات تدعو للتوسع هي
المتحةدة وازدهارهةا فةرض علةى األمةة أن توسةع نفوذهةا الجيوسياسةي  الواقعيون: يةرون أن أمةن الواليةات .١

وة البلةةةد.الواقعيون يطمحةةةون أن تصةةةبل إلةةةى مةةةا وراء حدودها.توسةةةع التجةةةارة واألسةةةواق يةةةؤدي إلةةةى زيةةةادة ثةةةر 
الواليات المتحدة القوة المسيطرة في منطقة األمريكيتين.يرون ان أمريكا بلد متقدم ويحتةاج التبةادل التجةاري 
مةةةةع دول العالم.هةةةةدف الواقعيةةةةون األول هةةةةو إبعةةةةاد الةةةةدول األوروبيةةةةة االمبرياليةةةةة ومنافسةةةةتها علةةةةى الطةةةةرق 

ت المتحةةدة مسةةيطرة لوحةةدها علةةى البحةةار وهةةم دعةةاة الوحدانيةةة ويرفضةةون البحرية.ويسةةعون ان تكةةون الواليةةا
ولةةذلك يةةرون تطةةوير المجةةال البحةةري يعتمةةد علةةى أبعةةاد الةةدول االسةةتعمارية األوروبيةةة ونجةةد مةةثاًل  الشةةراكة.

هنري كبوت لودج يعارض االنضمام إلى عصةبة األمةم ولكنةه يةؤمن بتوسةيع المجةال االسةتعماري للواليةات 
 .المتحدة

 

المخلصةةةةون سةةةةةاهموا بةةةةالتبرير االيةةةةةديولوجي للتوسةةةةةع االمبريةةةةالي.وهو أسةةةةةاس قةةةةةوي ألنةةةةه يعتمةةةةةد علةةةةةى  .٢
الةةةةةدين.يقوم علةةةةةى فكةةةةةرة الخةةةةةالص التةةةةةي جةةةةةاء بهةةةةةا السةةةةةيد المسةةةةةيل، أي التبشةةةةةير الةةةةةديني مةةةةةن أجةةةةةل نشةةةةةر 

لتبريةةةر  اسةةةتخدم هةةةذا الشةةةعار المسةةةيحية.اتباعه مقتنعةةةون بةةةأن علةةةى األمةةةريكيين التبشةةةير "بالقةةةدر المتجلةةةي".
التوسةع نحةو الغةةرب فةي بدايةة تكةةوين الدولة.وبعةدما أكملةوا مهمةةتهم فةي داخةل الةةوطن سيسةتخدمون التعةةاليم 
                                                           

1 -  Ibid 
2 -  Thomas Jefferson, "Letter from Thomas Jefferson to Thomas Lomax,12 March 1799" 

https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-31-02-0056 Accessed on 12/9/2021. 
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الدينية المسيحية للخالص.أي أن عليهم واجب أن نشر الديانة المسيحية والديمقراطية ومفاهيم الحرية إلةى 
والمشعل الذي يشع بالحرية بل أن عليهم أن بقية دول العالم.يؤمنون بأن أمريكا ال يكفي ان تكون نموذجًا 

يطبقةوا هةةذه المبةةادئ فةةي دول أخرى.االنعزاليةة كانةةت تقةةوم علةةى الحفةاظ علةةى خصوصةةية الواليةةات المتحةةدة 
أما مرحلة االمبريالية تقوم على أن مةن أجةل حمايةة الواليةات المتحةدة يجةب نشةر المبةادئ الحريةة فةي دول 

 أخرى.
سةةةتراتيجية الواليةةةات المتحةةةدة، وصةةةارت تقةةةوم علةةةى اسةةةتعالء عنصةةةري لقةةةد أثةةةر هةةةذا االتجةةةاه فةةةي ا 

واضل.وصةةةةةار مةةةةةن أهةةةةةداف السياسةةةةةة الخارجيةةةةةة تحويةةةةةل الةةةةةدول الغيةةةةةر مسةةةةةيحية لتبنةةةةةى المسةةةةةيحية والقةةةةةيم 
 .1االنغلوساكسون باعتبارها أعلى القيم الحضارية.وان الحرب تعني "مجيء مملكة اإلله"

الت عمةةل وظهةةور مشةةاكل اقتصةةادية وازداد الفقةةر وتبةةاين شةةهد إغةةالق مجةةا ١٨٩٣االصةةالحيون عةةام  .٣
الطبقات وسيطرة الشركات على االقتصةاد وحةدوث عنةف بةين العمةال والشةركات ولةذلك يةرى أصةحاب هةذا 
االتجاه أن التوسع في الخارج يحفز النمو االقتصادي والتجديةد السياسةي فةي الةداخل يقةدم حةال للتناقضةات 

 .الرأسمالية
الثالثةةة تبةةين ديناميكيةةة التحةةوالت التةةي عاشةةتها الواليةةات األمريكيةةة.في البدايةةة كانةةت االيةةدولوجيات  

العزلةةةةةة هةةةةةي االتجةةةةةةاه السةةةةةائد.وهذا االتجةةةةةةاه لةةةةةه مكانته.تمسةةةةةةك بةةةةةه السياسةةةةةةيون ألنةةةةةه مةةةةةةن تعةةةةةاليم اإلبةةةةةةاء 
التةةةةأقلم وحلةةةةت مفةةةةاهيم جديةةةةدة فةةةةي السياسةةةةة  المؤسسةةةةين.وحين شةةةةهدت فتةةةةرات انتقاليةةةةة حةةةةاول السياسةةةةيون 

 ارجية.الخ
 

 :Roosevelt Corollaryإضافة روزفلت 
في خطاب روزفلةت االول الةى الكةونغرس، أعلةن عةن مةذهب جديةد ولكنةه قةديم ايض.قةال روزفلةت  

أنه "في السنوات األخيرة، تضةاءلت الحةروب بةين القةوى المتحضةرة العظمى.الحةروب مسةتمرة مةع الشةعوب 
ي دولي، يتأسف لتدخله لكةن امةر ضةروري ويجةب أداؤه البربرية أو شبه الهمجية، وأنه سيقوم بواجب شرط

 .2"من أجل رفاهية البشرية

                                                           

1 -  Kupchan op cit, p.189 
2 - Theodore Roosevelet, "December 3,1901: First Annual Message," 

https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-3-1901-first-annual-

message Accessed on 19/9/2021. 

https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-3-1901-first-annual-message
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-3-1901-first-annual-message
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اعتبةةر روزفلةةت أن مذهبةةه هةةو إضةةافة إلةةى مبةةدأ مةةونرو وهةةذا يةةدل علةةى أن التغيةةرات التةةي حةةدثت  
كانت تأخذ خطوات بدون أن تنفصل عن المبادئ األساسية للجمهورية.المذهب هذا يدعو إلى التدخل وقد 

عاما للتدخل في قضايا أمريكا الالتينيةة وإبعةاد الةدول األوروبيةة  ٣٠فلت وبعده الرؤساء لمدة استخدمه روز 
عن هذه المنطقة بالقوة.إن استعداد روزفلت إلدخال الواليات المتحدة بشةكل أكثةر انتظاًمةا وبشةكل دائةم فةي 

غيةةر مناسةةب وغيةةر شةةؤون جيرانهةةا الجنةةوب يةةرى كابشةةن ان أسةةالف روزفلةةت كةةانوا يعتقةةدون أن التةةدخل  "
، ألن األمةةةريكيين ال ينبغةةةي أن يملةةةوا علةةةى اآلخةةةرين كيةةةف يجةةةب أن يحكمةةةوا أنفسةةةهم وأن التةةةدخل ال  مجةةةد 

 . 1"جدوى له ألن الشعوب من المرتبة الدنيا غير مؤهلين لحكم نظام الجمهورية
، 1905تميةةزت فتةةرة روزفلةةت بمزيةةد مةةن التوسةةع والتةةدخل األمريكةةي علةةى الصةةعيد الةةدولي.في عةةام  

سةةاعد روزفلةةت فةةي التفةةاوض علةةى نهايةةة الحةةرب بةةين روسةةيا واليابةةان للتأكةةد مةةن أن روسةةيا ستسةةاعد فةةي 
موازنة القوة المتنامية لليابان و فاز بجائزة نوبةل لهةذا الجهةد.بما يتفةق مةع رغبةة روزفلةت فةي السةيطرة علةى 

تةةربط منطقةةة البحةةر الكةةاريبي منطقةةة البحةةر الكةةاريبي، فقةةد دعةةم بنةةاء قنةةاة عبةةر بةةرزخ بنمةةا مةةن شةةأنها أن 
بالمحيط الهادئ، وتسمل القناة أيًضا للبحرية األمريكية بالتحرك بسرعة من المحيط األطلسي إلةى المحةيط 

 .2الهادئ مما يمكن ان يوحد القوات البحرية األمريكية
 

 السالم بدون نصر 

المتحدة عن المشةاركة فةي  أن يبعد الواليات 1912 حاول الرئيس ودرو ويلسون الذي انتخب عام 
ولسةن وثةائق دوليةة تعبةر عةن أصدر . 1915 وأعلن الحياد في السابع من آيار/ مايو عامالحرب العالمية 

دعةةةا الةةةرئيس ويلسةةةون لمعاهةةةدة بةةةين أطةةةراف نزعتةةةه المثاليةةةة فةةةي هةةةذه األثنةةةاء أولهمةةةا "السةةةالم بةةةدون نصةةةر" 
إعةةةالن ألمانيةةةا خاسةةةرة واهانتهةةةا وفةةةرض عقوبةةةات متسةةةاوية كضةةةمانة للسةةةالم وهةةةو عكةةةس مةةةا تةةةم الحقةةةًا مةةةن 

 اقتصادية عليها أدى إلى نشوب حرب عالمية ثانية.

ألمانيةةا باسةةتفزاز الواليةةات المتحةةدة بةةإغراق السةةفن فشةةل المشةةروع األمريكةةي للسةةالم بينمةةا اسةةتمرت  
ب ما يعرف "برقية ومما حفز الواليات المتحدة على دخول الحر وعلى متنها مواطنين من الواليات المتحدة.

رصةدها اإلنكليز.هةي برقيةة أرسةلها وزيةةر الخارجيةة األلمةاني إلةى المكسةيك فةي كةةانون األول التةي زمرمةان" 

                                                           

1 -  Kupchan op cit,.p206 
2 -  Kaufman op cit, p.45 
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فةةي يعةةد فيهةةا الحكومةةة المكسةةيكية علةةى اسةةتعادة أراضةةيها مةةن الواليةةات المتحةةدة مقابةةل مسةةاعدتها  ١٩١٧
  .١٩١٧1آذار  ٢٩م الحرب.أكد زمرمان صحة هذه البرقية في محاضرة ألقاها يو 

 
  إعالن الوليات المتحدة الدخول في الحرب العالمية األولى:

ومةةع اسةةتمرار االسةةتفزاز للواليةةات المتحةةدة ذهةةب الةةرئيس ويلسةةون إلةةى الكةةونغرس و طلةةب اعةةالن  
الرئيس ويلسون على ضرورة احترام القانون الدولي فةي البحةار واعتبةار ركز  .١٩١٧نيسان  ٢الحرب في 

وأن أسةباب طلةب إعةالن الحةرب اق السفن األمريكية من قبل األلمان هو إعالن للحرب ضةد كةل األمةم.إغر 
نحن ليس لدينا خالفةاً مةع  . و صرح الرئيس ويلسون "2"لتحقيق الديمقراطيةأن العالم يجب أن يكون آمنًا "

دفع الحكومة للدخول فةي  الشعب األلماني، وال نحمل له إال مشاعر التعاطف والصداقة ولم يكونوا هم من
، أسةلوب ١٩٤٦وفي الحرب العالمية الثانية، استخدم جورج كينان نفس األسلوب في برقيتةه عةام  .3"حرب

  .4""يتطلع للعيش في سالمالتمييز بين الحكومة المعادية وبين الشعب الروسي الذي 
 

 مبادئ ويلسون وعصبة المم:

إلةةةةى قةةةةدم الةةةةرئيس ويلسةةةةون ، ١٩١٨كةةةةانون الثةةةةاني  ٨ي األولةةةةى وفةةةةبعةةةةد انتهةةةةاء الحةةةةرب العالميةةةةة  
رسةةةالة تتضةةمن المبةةةادئ االربعةةةة عشةةرة لمشةةةروع سةةةالم فةةي الةةةدول األوروبيةةةة سةةةيكون الكةةونغرس األمريكةةةي 

وتقسةيم األراضةي التابعةة ل مبراطوريةة المعاهةدات السةرية،  دعا فيها إلى نبذ اساسًا لمعاهدة فرساي الحقًا.
اما اهم اقتراح لةه فكةان إنشةاء منظمةة دوليةة هةي وحرية البحار والتجارة الدولية.الستقالل، االقديمة ومنحها 

 .5عصبة األمم للوقاية من أي حرب قادمة
                                                           

1 -  Primary Documents - Arthur Zimmermann on the Zimmermann Telegram, 29 March 

1917 https://www.firstworldwar.com/source/zimmermann_speech.ht Accessed on 7/5/2021 
2 - Wilson’s Speech Declaring War with Germany to the joint houses of Congress on 2 April 

1917. https://www.firstworldwar.com/source/usawardeclaration.htm Accessed on 12/5/2021 
3 -  Ibid, Accessed on 13/5/2021 
4 -  "George Kennan's 'Long Telegram'," February 22, 1946, History and Public Policy 

Program Digital Archive, National Archives and Records Administration, Department of 

State Records (Record Group 59), Central Decimal File, 1945-1949, 861.00/2-2246; reprinted 

in US Department of State, ed., Foreign Relations of the United States, 1946, Volume VI, 

Eastern Europe; The Soviet Union (Washington, DC: United States Government Printing 

Office, 1969), 696-709. http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116178 Accessed on 

13/5/2021 
5- President Woodrow Wilson's Fourteen Points,8 January, 1918 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp Accessed on 7/5/2021 

https://www.firstworldwar.com/source/zimmermann_speech.htm
https://www.firstworldwar.com/source/usawardeclaration.htm
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116178
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp


(1220-2017)في عهد الرئيس دونالد ترامب السياسة الخارجية األمريكية    

50 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

انقسم مجلس الشيوخ األمريكي في النقةاش حةول هةذه المنظمةة، عارضةها الجمهوريةون وهةم غالبيةة  
التعهةةةدات التةةةي تقةةةدمها أمريكةةةا لعصةةةبة األمةةةم أحةةةدهما تةةةرى أن الجمهوريةةةون كةةةانوا مجمةةةوعتين  المجلةةةس.

عصةبة األمةم ألنهةا كانةت ضةد أي تةدخل سيقوض استقاللية الواليةات المتحةدة، والمجموعةة الثانيةة رفضةت 
الديمقراطيون فقد أيدوا الرئيس من الواليات المتحدة في الشؤون الدولية ولذلك رفضوا تصديق المعاهدة.أما 

 .ويلسون على توقيع المعاهدة
صوت مجلس الشيوخ ثالث مرات ضد االنضمام إلى عصبة األمم بسبب بند إعالن الحرب الذي  

سيصبل من صالحيات عصبة األمم هو حق لمجلس الشيوخ األمريكي.لقد رفض ويلسون المسةاومة علةى 
هةةذا البنةةد ولةةةم تشةةارك الواليةةات المتحةةةدة فةةي عصةةبة األمم.اسةةةتفاد المفاوضةةون حةةين صةةةاغوا ميثةةاق األمةةةم 
المتحةةدة الحقةةًا مةةن تجربةةة نقاشةةات عصةةبة االمةةم السةةابقة ولةةم تمةةنل صةةالحية اعةةالن الحةةرب للمنظمةةة بعةةد 

 وهكذا ظهرت منذ بداية تأسيس المنظمات الدولية نزعة التشكيك بالمنظمات. .1الحرب العالمية الثانية

اسةتثنائية  الةذكرى المئويةة لواحةدة مةن أكثةر نقاشةات السياسةة الخارجيةة ١٩/٣/١٩١٩صادف يوم  
متفرجةةًا فةي قاعةةة بوسةةطن السةيمفونية لالسةةتماع إلةى السةةيناتور هنةةري  ٣٠٠٠فةي التةةاريخ األمريكي.احتشةد 

كابوت لودج، رئيس لجنةة العالقةات الخارجيةة بمجلةس الشةيوخ، فةي مواجهةة أ.لةورانس لويةل، رئةيس جامعةة 
 مام إلى عصبة األمم.هارفارد.كال الرجلين كانا جمهوريين لكنهما اختلفا حول مسألة االنض

متناقضةًا ألن الةرئيس روزفلةت كةان يفكةر فةي انشةاء منظمةة دوليةة تعنةى يذكر لةودج انةه قةد ُيعتبةر  
 .بالسالم

إنشةاء عصةبة األمةم ولكنةه تراجةع بسةبب صةعوبة المشةروع.ويبين وانه أيد مشةروع ثيةودور روزفلةت  
   ان وبين رفضه لميثاق العصبة لألسباب التالية: 

لروزفلةةت وهةةو يقةةول بأنةةه ال مةةن حةةديث نةةاقض المعاهةةدة مةةع مبةةادئ السياسةةة االمريكيةةة؛ اقتةةبس لةةودج واًل تأ
بمبةدأ مةونرو ينبغي لنا أن نكون شرطى ألوروبا أو ال آسةيا او شةمال إفريقيةا.وال ينبغةي أن نسةمل بالتةدخل 

اء المؤسسةةةين جةةةورج . وذكةةةر لةةةودج بتوصةةةيات اآلبةةة2أو أي محاولةةةة ألوروبةةةا وآسةةةيا بةةةأن تتةةةدخل فةةةي أمريكةةةا
واشةةنطن وجيفرسةةون ومةةونرو ثةةم ذكةةرهم بمقولةةة جةةورج واشةةنطن وانتهةةى بقولةةه "أمريكةةا ينبغةةي ان تكةةون لهةةا 

                                                           

1- Saladin Ambar, Woodrow Wilson: Foreign Affairs, UVA Miller Center  

https://millercenter.org/president/wilson/foreign-affairs Accessed on 11/5/2021 
2 -  Lodge, Henry Cabot, and Lowell, Abbott Lawrence, The Lodge-Lowell Debate on the 

Proposed League of Nations Between Henry Cabot Lodge and A.Lawrence Lowell: Held in 

Symphony Hall, Boston, March 19, 1919.United States, Old Colony Trust Company, 

1919.P9. 

https://millercenter.org/president/wilson/foreign-affairs
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ان روح مبدأ مةونرو هةو  . ثم طالب الديمقراطيين ان يتبعوا نصيحة جيفرسون باالبتعاد عن أوروبا1حياتها"
وال  يتميز المجال األمريكي عن أوروبادفه أن الذي كان هواستشهد بمبدأ مونرو  فصل امريكا عن اوروبا.

. رفةض لةودج منطةق اإلصةالحيين الةذين يةدعون 2مجال لتحقيق األمن بأن نهدم الجةدار بيننةا وبةين أوروبةا
إن أكثةةةر ان سياسةةةات جةةةورج واشةةةنطن ومبةةةدأ مةةةونرو تحتةةةاج إلعةةةادة تقيةةةيم ألن الظةةةروف قةةةد تغيةةةرت قةةةائال 

  .3ر الجغرافيةاإلصالحيين حكمة ال يستطيع أن يغي

الموضوع الثةاني هةو قضةية السةيادة حيةث مةنل ميثةاق عصةبة األمةم صةالحيات للمجلةس التنفيةذي  
"يجةةب أال يكةةون ألي سةةلطة أن تقةةرر مةةن يةةأتي إلةةى الواليةةات وقةةال معترضةةًا  مةةن صةةالحيات الكةةونغرس.

ن هذا البلةد ضةد تةدفق "يجب أال يكون هناك أي والية قضائية محتملة على السلطة التي تدافع ع" المتحدة
 .4"العمالة اليابانية والصينية والهندوسية

( وهةو أهةم بنةد فةي االتفاقيةة تتعهةد دول العةالم ضةمان االسةتقالل ١٠الموضوع الثالث المةادة رقةم ) 
السياسةةةي ووحةةةدة األراضةةةي ضةةةد العةةةدوان الخةةةارجي لكةةةل الةةةدول االعضةةةاء.أي ان الواليةةةات المتحةةةدة عليهةةةا 

. بموجب هذه المادة من المعاهةدة، يتعةين 5راطورية البريطانية النائية" ردد لودج ساخراً "حماية أراضي اإلمب
"أخةةذ جيشةةنا و بحريتنةةا والةةدخول فةةي حةةرب مةةع أي دولةةة تحةةاول االعتةةداء علةةى وحةةدة أراضةةي دولةةة علينةةا 

 ."عضو أخرى في العصبة
 هذه المادة حتى لو تحققت فإنها ستستعمل ضد حركات التحرر.يقول لودج: 
"لةةو كانةةت تلةةك العصةةبة مةةع هةةذا البنةةد موجةةودة فةةي القةةرن الثةةامن عشةةر، لمةةا كةةان لفرنسةةا لتسةةاعد  

التةدخل وإنقةاذ كوبةا مةن  لمةا اسةتطعنا ١٨٩٨ولةو كانةت تلةك العصةبة موجةودة فةي عةام  أميركا على الثورة.
 .6"األخرى في العالم براثن إسبانيا.كان يجب علينا شن حرب ضد جميع الدول

 
 .1اشات لها أهمية عند دراسة سياسةة ترامةب الن الكتةاب يرجعةون افكةار ترامةب الةى لةودجهذه النق 

أن لةةودج كةةان جمهوريةةًا محافظةةًا، ويةةدافع عةةن سةةيادة بةةالده، ويشةةكك بالمنظمةةات  ومةةن أوجةةه الشةةبه بينهمةةا
 الدولية ويعارض الهجرة.

                                                           

1 -  Ibid, p.11. 
2 -  Ibid p.15. 
3 -  Ibid, p.16 
4 -  Ibid, p.17. 
5 -  Ibid, p.19. 
6 -  Ibid, p.20. 
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ريكيةةةةة االوروبيةةةةة حةةةةين فةةةةي الفتةةةةرة بةةةةين الحةةةةربين العةةةةالميتين، اسةةةةتمر الجةةةةدل حةةةةول العالقةةةةات األم 
نسةتذكرها كأنمةا نسةتذكر الجةدل الةذي أثةاره الةرئيس ترامةةب بعةد حةوالي قةرن عةن جةدوى العالقةات األوروبيةةة 
في فترة حكمه.النقاشات التي سادت الفترة بعد الحرب العالمية األولى لةم يكةن فةي حقيقتةه تعبةر عةن تفةوق 

ركةةزي فةةي االقتصةةاد العالمي.الرؤسةةاء فةةي تلةةك عسةةكري فحسةةب، لقةةد أصةةبحت للواليةةات المتحةةدة الةةدور الم
الفتةةةرة كانةةةت اولةةةويتهم هةةةو بنةةةاء االقتصةةةاد الةةةداخلي وتجنةةةب الحرب.فةةةي حةةةين خرجةةةت أوروبةةةا بعةةةد الحةةةرب 

لةةةةةم تكةةةةةن تريةةةةةد التسةةةةةامل بعةةةةةدم دفةةةةةع . أمريكةةةةةا 2العالميةةةةةة األولةةةةةى بةةةةةديون قةةةةةدرها ثالثةةةةةة عشةةةةةر مليةةةةةار دوالر
عن الديون سيؤدي إلى إعادة التسلل واستخدام هةذه األمةوال فةي  الديون.االنعزاليون كانوا يؤكدون ان العفو

 . 3شراء األسلحة
 

   Briand-Kelloggبرياند  –معاهدة كالوك 
األمريكي والفرنسي التي تنص على برعاية وزير الخارجية ١٩٢٨تسمى ايضًا باتفاقية باريس عام  

هةذه المعاهةةدة الواليةات المتحةةدة األمريكيةة والعديةةد لقةد وقعةةت . 4نبةذ الحةرب كوسةةيلة إلدارة للسياسةة الوطنيةةة
. مةع ان االتفاقيةة لةم تمنةع الحةرب العالميةة الثانيةة اال انهةا 5دولة منها المانيا ٦٢من الدول األوروبية، بلغ 

أسةةاس تحةةريم الحةةرب فةةي القةةانون الةةدولي الحةةالي، أن هةةذه االتفاقيةةة عقةةدت خةةارج عصةةبة األمةةم ومةةن هنةةا 
بهذه االتفاقية وألنها أثبتت أن الواليات المتحدة يمكةن أن تسةاهم فةي عمليةة السةالم بةدون رحب االنعزاليون 
بعضةةوية عصةةبة األمةةم، وان الواليةةات المتحةةدة لةةم تكةةن راغبةةة فةةي حمايةةة أوربا.ولةةذلك يةةرى أن تقيةةد نفسةةها 

 لية.السياسيون ان مرحلة ما بين الحربين العالميتين، كانت من اكثر فترات أمريكا االنعزا
  

 ٢٠٢٠إلى  ١٩٤١ثالثاا السياسة الليبرالية الدولية 

 اتسةةةمت السياسةةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة بعةةةد الحةةةرب العالميةةةة الثانيةةةة بصةةةعود الليبراليةةةة الدوليةةةة 

أعاد الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية الحاجة إلى مؤسسات دولية فعالة لمواجهةة  والمحافظون الجدد.
                                                                                                                                                                                     

1 -  Cited in Stewart M.Patrick "Trump is Repeating the Mistakes of America’s Interwar 

Isolationists" Council Foreign Relations CFR, 18 March 2018.Accessed on 4/7/2021 
2 -  Walter Mead Special Providence, op cit p.315. 
3 -  Ibid, p.316. 
4- Kellogg-Briand Agreement, Article 1  https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp 

Accessed on 19/5/2021 
5- United Nations, Kellogg-Briand Treaty 

https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280168041 Accessed on 

22/9/2021. 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280168041
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شةةعرت الواليةةات المتحةةدة أن أمنهةةا أصةةبل يمتةةد إلةةى  يةةة العالميةةة وإدارة االقتصةةاد العةةالمي.التهديةةدات األمن
أوروبا.أنشةأت الواليةات المتحةدة الهيكةةل الحةالي باسةم النظةام الةةدولي الليبرالي.تخلةت واشةنطن عةن سياسةةات 

تعةد الواليةات المتحةدة م وفةي زمةن الليبراليةة الدوليةة لةالعزلة التي كانت سائدة فةي ثالثينيةات القةرن العشةرين.
فةةي العةةالم مةةن خةةالل تقةةديم نموذجهةةا الةةذي يةةدعو للديمقراطيةةة والحريةةة بةةل دخلةةت فةةي مرحلةةة  تحةةدث تغييةةراً 

جديةةدة وهةةي مرحلةةة التةةدخل عةةن طريةةق الشةةراكة والقوة.أصةةبل مةةن المتعةةارف أن يقةةدم كةةل رئةةيس جمهوريةةة 
وبةذلك نجةد هنةاك مةا يسةمى مةثاًل مبةدأ ترومةان خطة لسياسته الخارجية، تحدد المبادئ للعالقةات الخارجية.

و مبةةةدأ كةةةارتر و مبةةةدأ بةةةوش ومبةةةدأ أوباما.كانةةةت هةةةذه السياسةةةات سةةةواء جمهوريةةةة أو ديمقراطيةةةة تمسةةةكت 
 بالليبرالية الدولية ابتداء من الحرب الباردة وحتى سقوط حائط برلين.

مةةةب بتحديه.يوصةةةف بأنةةةه أرجةةةع الةةةرئيس تراالنمةةةوذج الةةةذي تبنتةةةه بعةةةد الحةةةرب العالميةةةة الثانيةةةة قةةةام  
والسةؤال هنةا إلةى أي زمةن ينتمةي الةرئيس ترامةب؟ عقارب الساعة إلى مرحلة تسبق الحةرب العالميةة الثانيةة.

؟ كتةاب هل إلى القةرن التاسةع عشةر بصةعود السياسةات الشةعبوية برئاسةة هنةري جاكسةون رئيسةا للجمهوريةة
نادى بها مؤسسو الدولة جورج واشنطن وجيفرسون.أم  سياسات االنعزال التيآخرون يرون أن ترامب تبنى 

أنه اتبع سياسات ما بعةد الحةرب العالميةة األولةى المتمثلةة بنقاشةات السةيناتور هنةري كةابوت لودج.الواضةل 
تفاعل مع مرحلة مةا بعةد الحةرب العالميةة الثانية.انةه مثةل الرؤسةاء الةذين ذكرنةاهم، كةان ينةاقش  ان ترامب 

ه.وسنسةةةتعرض اتجاهةةةات هةةةذه المرحلةةةة التةةةي تمثةةةل البيئةةةة المباشةةةرة لتوجهةةةات ترامةةةب ويضةةةع حلةةةوال لمرحلت
 الخارجية.
النموذج الذي يذكره ترامب بإعجاب بعد الحرب العالمية الثانية هو الةرئيس السةابق رونالةد ريغةان،  

. المالحةظ أن الةرئيس ترامةب عنةدما تةولى ا1ليس فقط إلنجازاتةه وسياسةاته ولكةن لشخصةيته ايضةا لسةلطة ًً
كان يتطلع أن يترك ارثًا يوازي ما قدمه الرئيس ريغان في سقوط االتحاد السوفيتي وانتهاء الحكم الشيوعي 
وتحطةةيم خةةط برلين.امةةا الرؤسةةاء الةةذين مةةا فتةةئ الةةرئيس ترامةةب ينتقةةدهما همةةا منافسةةه بةةوراك أوبامةةا وجةةورج 

 الرئيسين. بوش، ولذلك سنركز على السياسات التي اختلف فيها ترامب عن هذين

مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مهمة للباحثين العرب.إنها مرحلة تدهور العالقةات األمريكيةة  
العربية.لقةةد أثةةرت الةةدعايات السةةوفيتية التةةي صةةورت الواليةةات المتحةةدة خليفةةة لةة رث االسةةتعمار البريطةةاني 

عةن السياسةة البريطانيةة والفرنسةية.اال  البغيض.في حين كانت أهداف السياسة الخارجيةة األمريكيةة تختلةف
ان العةةةداء ازداد بةةةين الطةةةرفين إلةةةى أن انتهةةةت بةةةدخول الجيةةةوش االمريكيةةةة الةةةى المنطقة.المرحلةةةة الليبراليةةةة 
                                                           

1 -  Donald Trump, The America We Deserve, (Los Angeles, Renaissance Books2000) p.116. 
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كانةةت الدوليةةة تميةةزت باسةةتخدام الواليةةات المتحةةدة وسةةيلتين فةةي سياسةةتها الخارجيةةة همةةا المشةةاركة و القةةوة.
دعةةا إلةةى نظةةام عةةالمي جديةةد سةةاهم الةةرئيس روزفلةةت وترومةةان فةةي تشةةكيله، الحةةرب العالميةةة الثانيةةة بدايةةة 

 االنفتاح ومن أدواته وآلياته كانت:
 

 توسع القدرة العسكرية

أمريكةةا لةةم تكةةن راغبةةة فةةي أن تكةةون طرفةةا فةةي الحةةرب العالميةةة الثانيةةة حتةةى ضةةربت اليابةةان مينةةاء  
 تسةةاهم الحةةرب.هةةا فةةي معةةزل عةةن هةةذه مةةن الشةةعور ان ت. صةةح١٩٤١كةةانون األول  ٧بيةةرل هةةاربر يةةوم 
مليةون  ١٦وقامةت بتعبئةة علةى طةول المحةيط األطلسةي والمحةيط الهةادئ.فةي تةأمين القةوة الواليات المتحدة 

. الميزانيةةة الباهظةةة للةةدفاع 1طةةائرة عسةةكريةلةةف أ ٣٠٠مقاتلةةة وأنتجةةت  ٢٠٠٠وجنةةدي شةةاركوا فةةي القتةةال، 
مليةون  ١,٦إلةى  ١٢,١$ بليةون والجةيش مةن ١٣بليةون الةى $٨١مةن  ١٩٤٧-١٩٤٥بين عةامي تقلصت 
  .2جندي

حاولةةت الواليةةات المتحةةدة تقلةةيص انفاقهةةا العسةةكري ولكنهةةا سةةرعان مةةا اعةةادت الميزانيةةة الضةةخمة  
الحزب الشيوعي الصيني وتسةلمه الحكةم من ثم انتصار القوة السوفيتية واحتالل برلين للدفاع بسبب تنامي 

 .١٩٤٩عام 
 
 
 

 اسة الحتواءسي

فةي موسةكو بدايةة عةام مةن السةفارة برقيةة مطولةة " George Kennanأرسل السفير جورج كينةان  
".وضةع كينةان خطةة الحتةواء االتحةاد البرقيةة الطويلةةعن كيفيه مواجهةه االتحةاد السةوفيتي سةميت " ١٩٤٦

فةي األيديولوجيةة حيةث الشةيوعية  رغم الخالفات والصراعالسوفيتي.ركزت البرقية على القضايا االيدلوجية، 
وحةذر مةن كينان تصور إمكانية التعايش مةع األنظمةة الشةيوعية.تهدف إلى القضاء على الرأسمالية إال أن 

                                                           

1 -  Kupchan, Isolationism, p303. 
2 -  Kupchan, Isolationism, p304. 



(1220-2017)في عهد الرئيس دونالد ترامب السياسة الخارجية األمريكية    

55 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

أن السوفييت الروس سوف يبذلون قصارى جهدهم لتطوير العالقات الرسمية مع الدول التي يشعرون فيها 
 .1بية مثل دول الشرق األوسطبإمكانيات قوية لمعارضة مراكز القوة الغر 

استراتيجيا حدود القوة السوفيتية في ذلك الوقةت، كانةت تركةز علةى الةدول والنقةاط المجةاورة وتعتبةر  
أنها ضرورة استراتيجية ملحة، مثل شمال إيةران وتركيةا، وبالتةالي يسةعى االتحةاد السةوفيتي لتشةكيل حكومةة 

الخلةةيج العربي.تبنةةي السياسةةةة ا المكرسةةة لزيةةادة قةةةوة فارسةةية صةةديقة تطلةةب منهةةةا روسةةيا مةةنل مينةةةاء علةةى 
 ومكانة الدولة السوفيتية بكل الطرق مثل التصنيع العسكري المكثف والتطوير األقصى للقوات المسلحة 

 .2بينما رأى أن السبيل لالنتصار على االتحاد السوفيتي هو بتوحيد الجهود مع أوروبا 
 

 الستراتيجية العظمى

  NSC-68وتةدعى ب  ١٩٥٠التةي تبنتهةا الواليةات المتحةدة عةام  Paul Nitzeا خطة بةول نيتةز  
.تعتبر خطة استراتيجية متشددة مقارنةة بخطةة كينةان، ألن كينةان رفةض مواجهةة االتحاد السوفيتيلمواجهة 

االتحةةاد السةةوفيتي عةةن طريةةق بنةةاء التسةةلل ألنةةه سةةيؤدي إلةةى تةةأجيج مخةةاوف الكةةرملين وسةةيؤدي إلةةى زيةةادة 
. بالمقابةةةل نيتةةةزا أيةةةد احتةةةواء عسةةةكري باألسةةةلحة التقليديةةةة والنوويةةةة.تبنى نيتةةةزا مةةةدخال أوسةةةع 3باق التسةةةللسةةة

للمصالل األمريكية، خطة نيتزا تفترض أن "خسارة المؤسسات الديمقراطية في أي مكان سيكون خسارة في 
ن قةوات امريكيةة الةى شةبه . على أثرها أرسةل الةرئيس هةاري ترومةا4كل مكان" او ما عرف بنظرية الدومينو

 بدون الرجوع الى الكونغرس للموافقة على إعالن الحرب متحججًا أن الحرب  ١٩٥٠جزيرة كوريا عام 
 .5كانت تحت إمرة األمم المتحدة للرد على عمل عدواني في منطقة الهند الصينية قاطبة 

 

 المشاركة الدولية 

                                                           

1 -  "George Kennan's 'Long Telegram'," February 22, 1946, History and Public Policy 

Program Digital Archive, National Archives and Records Administration, Department of 

State Records (Record Group 59), Central Decimal File, 1945-1949, 861.00/2-2246; reprinted 

in US Department of State, ed., Foreign Relations of the United States, 1946, Volume VI, 

Eastern Europe; The Soviet Union (Washington, DC: United States Government Printing 

Office, 1969), 696-709. http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116178 
2 -  Ibid. 
3 -  Kupchan, Isolationism p 304. 
4 - Domino Theory, updated on 24/8/2018, https://www.history.com/topics/cold-war/domino-

theory Accessed on 22/9/2021. 
5 - Harry Truman, "Statement by the President on the Situation in Korea", 27 June 1950, 

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-the-president-the-situation-korea 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116178
https://www.history.com/topics/cold-war/domino-theory
https://www.history.com/topics/cold-war/domino-theory
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-the-president-the-situation-korea
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وليةةةةةة ذات الطةةةةةابع العسةةةةةكري والدبلوماسةةةةةي عقةةةةةدت الواليةةةةةات المتحةةةةةدة شةةةةةبكة مةةةةةن االتفاقيةةةةةات الد 
واالقتصةةادي.كان بدايتةةه ميثةةاق األطلسةةي الةةذي عقةةد بةةين الةةرئيس روزفلةةت ورئةةيس وزراء بريطانيةةا ونسةةتون 
تشرشةةل قبةةل اشةةتراك الواليةةات المتحةةدة فةةي الحةةرب العالميةةة الثانيةةة وتةةم االتفةةاق علةةى التعةةاون بعةةد الحةةرب 

بةةالطرق السةةلمية، وحةةق الشةةعوب فةةي اختيةةار حكوماتهم.وكانةةت هةةذه لتعزيةةز التجةةارة الحةةرة، وحةةل النزاعةةات 
آب ١٤أهةةداف األمةةم المتحةةدة التةةي تشةةكلت بعةةد الحةةرب العالميةةة الثانية.أصةةدر ميثةةاق األطلسةةي بيانةةًا فةةي 

، حةةةدد األهةةةداف األمريكيةةةة والبريطانيةةةة للعةةةالم بعةةةد نهايةةةة الحةةةرب العالميةةةة الثانيةةةة فةةةي ثمانيةةةة بنةةةود ١٩٤١
 :1اهمها
 ، أال تسعى بلدانهم إلى التوسع اإلقليمي؛أوالً 

 عدم إحداث تغييرات إقليمية ال تتوافق مع الرغبات التي تعبر عنها الشعوب المعنية  ثانيًا،

ثالًثا، احترام حق جميع الشعوب فةي اختيةار شةكل الحكومةة واسةتعادة الحقةوق السةيادية والحكةم الةذاتي لمةن 
 ُحرموا منها قسرًا؛

 تجارة واالزدهار االقتصادي؛رابًعا، تعزيز ال

خامًسا، يرغب الطرفان تحقيق التعاون الكامل بين جميع الدول في المجال االقتصادي والتقدم االقتصادي 
 والضمان االجتماعي؛

 سادسًا، السعي للسالم 

 سابعا، يجب أن يمّكن هذا السالم جميع البشر من عبور أعالي البحار والمحيطات دون عوائق؛

لتخلي عن استخدام القوة ال يمكن الحفاظ على السالم في المستقبل إذا استمرت األسةلحة البريةة أو ثامنًا ا 
 البحرية أو الجوية من قبل الدول التي تهدد، أو قد تهدد، بالعدوان خارج حدودها.

، وكةةان أسةةاس ميثةةاق ١٩٤٢وقةةد أتبةةع الميثةةاق إعةةالن األمةةم المتحةةدة فةةي األول كةةانون األول عةةام  
.وإذا كان مجلس الشيوخ قةد رفةض االنضةمام إلةى عصةبة ١٩٤٥المتحدة، المنظمة التي أنشئت عام  األمم

، فقةد صةوت مجلةس الشةيوخ بأغلبيةة ١٩١٩األمم ورفض التصويت ثةالث مةرات علةى اتفاقيةة فرسةاي عةام 
 .2صوتًا مقابل اثنين فقط على االنضمام لمنظمة األمم المتحدة ٨٩

                                                           

1 - Yale Law School, The Atlantic Conference: Joint Statement by President Roosevelt and 

Prime Minister Churchill, August 14, 1941, https://avalon.law.yale.edu/wwii/at10.asp, 

Accessed on 30/6/2021. 
2 -  Peter Yeo, 70 Years, Since Senate Ratification of the Charter, United Nations Foundation 

on 28/7/2015.https://unfoundation.org/blog/post/70-years-since-senate-ratification-of-the-un-

charter/ Accessed on 22/9/2021 

https://avalon.law.yale.edu/wwii/at10.asp
https://unfoundation.org/blog/post/70-years-since-senate-ratification-of-the-un-charter/
https://unfoundation.org/blog/post/70-years-since-senate-ratification-of-the-un-charter/
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لعديةةد مةن االتفاقيةةات العسةكرية منهةةا معاهةدة المسةةاعدة المتبادلةة بةةين ألهةم ميثةاق األطلسةةي أيضةا ا 
(، التةةةي تأسسةةةت عةةةام NATO، ومنظمةةةة حلةةةف شةةةمال األطلسةةةي )١٩٤٨الةةةدول األمريكيةةةة )ميثةةةاق ريةةةو( 

.كمةا أبرمةت واشةنطن مجموعةة مةن 1954، ومنظمة حلف جنوب شرق آسيا التي تأسست في عام ١٩٤٩
 .  19511اليابان وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين عام االتفاقيات الدفاعية األخرى مع 

اقتصةادية ومةن هنةا أسسةت الواليةات المتحةدة مشةروع مارشةال وبالمثل، الحةرب البةاردة كانةت حربةًا  
 Bretton. قةادت الواليةات المتحةدة الجهةود المبذولةة لبنةاء نظةام بريتةون وودز 2لمسةاعدة الةدول األوروبيةة

Woods لنقدية الدولية باإلضافة إلى ذلك، سعت إلى استقرار وتحرير التجةارة الدوليةة مةن إلدارة الشؤون ا
خةةالل االتفاقيةةة العامةةة للتعريفةةات الجمركيةةة والتجةةارة )الجةةات(، والتةةي دخلةةت حيةةز التنفيةةذ أيًضةةا فةةي عةةام 

١٩٤٨. 
ديم أمةةام الكةةونغرس األمريكةةي موافقةةة الكةةونغرس لتقةة ١٩٤٧أعلةةن الةةرئيس هةةاري ترومةةان فةةي آذار  

. مةن أجةل حمايةة تركيةا والبحةر األبةيض 3مليةون دوالر ٤٠٠مساعدات عسكرية لتركيةا واليونةان بمةا قيمتةه 
المتوسةةط واليونةةان والةةدفاع عنهمةةا ضةةد المطةةامع السةةوفييتية وتقةةديم الةةدعم للحكومةةات المعارضةةة للشةةيوعية 

مالحةةة فةةي الةةدردنيل، وكانةةت الواقعةةة فةةي هةةذه المنطقةةة.كانت تركيةةا عرضةةة للتهديةةدات السةةوفييتية بسةةبب ال
 اليونان تخوض غمار حرب أهلية، لعب فيها الحزب الشيوعي اليوناني دورًا رئيسيًا.وقد جاء في خطابه أن
"على الواليات المتحدة دعم الشعوب الحرة، التي تقاوم الخضوع لألقليات المسلحة في الداخل أو الضغوط 

ثةةم خطةةة مارشةةال فةةي  .4"سةةلم العةةالم ورفاهيةةة شةةعبنا للخطةةرمةةن الخةةارج, فةةإذا مةةا توانينةةا عةةن ذلةةك، عرضةةنا 
 للمساعدة في إعادة بناء أوروبا. ١٩٤٨عام 

وتضةمن إمكانيةةة  ١٩٥٧أمةةام الكةونغرس فةةي كةانون الثةةاني سياسةته  أعلةن الةةرئيس دوايةت ايزنهةةاور 
دوان للشةةيوعية لمواجهةةة أي عةةاسةةتجابة الواليةةات المتحةةدة ألي دولةةة تطلةةب مسةةاعدات اقتصةةادية وعسةةكرية 

 . 5الدولية

                                                           

1 -  Frank L.Klingberg op, cit p.249. 

2 -  Kaufman p 81. 

3 - Harry S.Truman,؛The Truman Doctrine, Office of the Historian 12/3/1947, 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine Accessed on 21/9/2021 
4 -  Ibid 
5 -  Dwight D.Eisenhower, The Eisenhower Doctrine, Department of State Office of the 

Historian, https://history.state.gov/milestones/1953-1960/eisenhower-doctrine, Accessed on 

24/4/2021 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine
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اسةةةتخدم ايزنهةةةاور هةةةذا المبةةةدأ فةةةي الشةةةرق االوسةةةط لسةةةد الفةةةراث فةةةي المنطقةةةة بعةةةد العةةةدوان الثالثةةةي  
عندما طلب الرئيس اللبناني كميل ١٩٥٦البريطاني والفرنسي واإلسرائيلي.وكان أول اختبار للمبدأ هو عام 

يا ومصةةر المواليةةة لالتحةةاد السوفيتي.اسةةتجاب شةةمعون مسةةاعدة الواليةةات المتحةةدة إليقةةاف هجةةوم مةةن سةةور 
هةذا العمةل األمريكةي كةان يهةدف إلةى الرئيس ايزنهاور لطلب شةمعون بإرسةال القةوات األمريكيةة إلةى لبنةان.

 .1أمريكا تحمي مصالحها في الشرق األوسط ولو عسكرياً إرسال إشارة لالتحاد السوفيتي بأن 
 

 الحرب الباردة: 

مةةةةةةر" أدت إلةةةةةةى بنةةةةةةاء دعةةةةةةم داخلةةةةةةي لسياسةةةةةةات خارجيةةةةةةة تواجةةةةةةه الحةةةةةةرب مواجهةةةةةةة "الخطةةةةةةر األح 
البةاردة.الحرب البةاردة تقةةوم علةى األيديولوجيةةة وكةان علةى الواليةةات المتحةدة أن تعةةزز المةدخل األيةةديولوجي 
ومبدأ الديمقراطية لمواجهة الفكر الشيوعي.الحرب الباردة ال تستبعد الحرب العسكرية ولكن بسبب الخسائر 

 القوتةةان النوويتةةان فقةةد اسةةتخدمتا وسةةائل أخةةرى لمواجهةةة الصةةراعات وهةةي الحةةرب بالوكالةةة. دتهماالتةةي تكبةة
إدارة الةةةرئيس ترومةةةان الصةةةعوبات إلقنةةةاع الكةةةونغرس بارتبةةةاط الواليةةةات وعنةةةد تأسةةةيس حلةةةف النةةةاتو وجهةةةت 
صوت فةي  ١٣ مقابل ٨٢لقد حصل خالل المشاركة بحلف الناتو على المتحدة الدفاع عن أوروبا الغربية.

ومع ذلك كان هناك من المعارضين الذين رأوا فةي هةذا الحلةف وسةيلة .٧/١٩٤٩/ ٢١قرار مجلس الشيوخ 
السناتور روبةرت . 2ان الحلف ال يتوافق مع الدستورأكد  في القارة األوروبية ا وهناك من ألحداث حروب 

بينمةةا كانةةت السةةلطة التنفيذيةةة تةةرى النظةةام تافةةت ومايةةك مانسةةفيلد كانةةا يؤيةةدان انسةةحاب أمريكةةا مةةن أوروبةةا 
اسةةةتمرت هةةةذه النقاشةةةات فةةةي فتةةةرة وقةةةد  .3الغربيةةةة حمايةةةة االقتصةةةاد األمريكةةةي مةةةرتبط بالةةةدفاع عةةةن أوروبةةةا

رعايةة ورفاهيةة سياسةة الةرئيس نيكسةون الةذي سةعى لتعةديل الميزانيةة مةن أجةل خةالل السةتينات والسةبعينات 
 في خطابات الرئيس ترامب. روحات الظهور أخيراً . وعاودت هذه الط4المجتمع

إال أن إدارته قامت بعدة مبةادرات أثةرت فةي السياسةة  ١٩٧٤ومع أن الرئيس نيكسون استقال عام  
 الخارجية األمريكية الحقا مثل: 

                                                           

1 -  Ibid 
2 -  Kupchan Isolationasim p 312 
3 - Williams, Phil."Isolationism or Discerning Internationalism: Robert Taft, Mike Mansfield 

and US Troops in Europe." Review of International Studies 8, no.1 (1982): 27-38.Accesseded 

July 14, 2021.http://www.jstor.org/stable/20096935.P 29. 
4 - Williams, Phil."Isolationism or Discerning Internationalism: Robert Taft, Mike Mansfield 

and US Troops in Europe." Review of International Studies 8, no.1 (1982): 27-

38..http://www.jstor.org/stable/20096935.P30.Accessed 14/7/2021. 
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العالقةةات مةةع الصةةين: احةةدث الةةرئيس نيكسةةون تغييةةرًا فةةي سياسةةة الواليةةات المتحةةدة تجةةاه الصةةين.مثلت  .١
ة لبناء عالقةات انفتةاح تجةاه الصةين.دفع نيكسةون لهةذه السياسةة محاوالتةه لحةل مشةكلة فيتنةام ومواجهةة بداي

 .١٩٧٢وقد زار نيكسون الصين عام  االتحاد السوفيتي.
العالقات مةع االتحةاد السةوفيتي وتبنةي سياسةة الوفةاق التةي مهةدت التفاقةات معاهةدة الحةد مةن األسةلحة  .٢

 صواريخ المضادة للصواريخ الباليستيةاالستراتيجية ومعاهدة ال

الحةةرب الفيتناميةةة: مثلةةت فيتنةةام درسةةا قاسةةيا لسياسةةة التوسةةع االمريكي.سةةعى الةةرئيس ريتشةةارد نيكسةةون  .٣
لقةةد أحةةدثت الحةةرب  ألنهةةا هةةذه الحةةرب وكانةةت بدايةةة تغييةةرات اسةةتراتيجية فةةي السياسةةة األمريكيةةة الخارجيةةة.

انت بدايةة لسياسةة التةردد فةي اسةتخدام القةوة العسةكرية األمريكيةة، مناقشات حول جدوى التدخل األمريكي ك
كانةةت الواليةةات المتحةةدة تتبنةةي سياسةةة تلتةةزم بالتةةدخل لمسةةاعدة  .١٩٦٩أدت إلةةى تبنةةي مبةةدأ نيكسةةون عةةام 

حلفائهةةا ولكةةن الةةرئيس نيكسةةون ومستشةةاره هنةةري كيسةةنجر أسسةةا مبةةدأ غةةوام حيةةث ركةةز نيكسةةون خةةالل فتةةرة 
.وقعةت الواليةات ١٩٧٣ى االلتزام بمبدأ سحب القوات األمريكية مةن فيتنةام وتةم ذلةك عةام رئاسته األولى عل

المتحةةةةةدة وفيتنةةةةةام معاهةةةةةدة سةةةةةالم أنهةةةةةت الحةةةةةرب بةةةةةين البلةةةةةدين.وتم بموجبهةةةةةا تصةةةةةدير الحةةةةةرب للفيتنةةةةةاميين 
الشةةمالية أنفسةةهم.تتولى فيتنةةام الجنوبيةةة المدعومةةة مةةن الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة مسةةؤولية مواجهةةة فيتنةةام 

المدعومة من قبل االتحاد السوفييتي والصين.غيرت هذه السياسة معادلة القوة والمشةاركة التةي انبثقةت فةي 
األربعينات.الواليةةةات المتحةةةدة لةةةم تغيةةةر تحالفاتهةةةا غيةةةرت عالقاتهةةةا بحلفائها.السياسةةةة الجديةةةدة تتطلةةةب مةةةن 

هةةةةا الةةةرئيس ترامةةةةب حةةةةين دعةةةةا حلفةةةةاءه . وهةةةةذه اسةةةةتراتيجية طور 1الحلفةةةاء ان يشةةةةاركوا فةةةةي العمةةةةل العسةةةكري 
 األوروبيين للمشاركة بنسبة أكبر في حلف األطلسي.

اعتمةةةدت السياسةةةة الجديةةةدة أيضةةةا علةةةى إدارة الحةةةرب بواسةةةطة وكةةةالء مةةةن قةةةوى إقليميةةةة.في منطقةةةة  
إيةةران والمملكةةة العربيةةة  ;الخلةةيج العربةةي، مةةثال اسةةتعانت بةةإيران شةةرطي الخلةةيج، واعتمةةدت سياسةةة العمةةودين

 لسعودية حلفاؤها في المنطقة.ا

تحولت السياسة الخارجية األمريكية إلى التشدد بعد مجيء الرئيس سياسة الوفاق لم تعش طويال،  
إمبراطوريةة الشةر" علةى االتحةاد السةوفيتي وتعامةل بشةدة والذي اطلق اسم "( ١٩٨١-١٩٨٩ريغان )رونالد 

 حاد السوفيتي.ليسجل للرئيس ريغان تهيئة الطريق النهيار االت

 

 

                                                           

1 -  Kupchan, op cit, p.319. 
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 السياسة الخارجية األمريكية بعد الحرب الباردة 

تميزت السياسة الخارجية األمريكية بالشعور بالتفوق وان الواليات المتحدة أصةبحت تتةرأس النظةام  
الةةدولي كدولةةة عظمةةى منفةةردة تسةةعى لترجمةةة هةةذا التفةةوق فةةي سياسةةتها الدوليةةة.واجهت أمريكةةا مسةةألة رسةةم 

يةةة الجديةةدة بعةةد غيةةاب االتحةةاد السوفيتي.سةةيطر االتجةةاه الليبرالةةي العةةالمي فةةي حقبةةة هةةي السياسةةة الخارج
األكثر انفتاحا في تاريخ أمريكا.تتميز سياسة االنفتاح بوسةيلتين: المشةاركة اي ان امريكةا تعمةل علةى نشةر 

 الديمقراطية وثانيا استخدام القوة.

أكةةةةد علةةةةى التعدديةةةةة والمشةةةةاركة والمعاهةةةةدات يعتقةةةةد المحللةةةةون السياسةةةةيون ان الحةةةةزب الةةةةديمقراطي  
الجمهوريون لجأوا إلى القوة.ويبرر ذلك الكتاب ذلك بأن "المحافظين ال يثقون بالمؤسسات واالتفاقات بينما 
. كةةال الحةةزبين كانةةا يتبعةةان اتجةةاه التوسةةع الدوليةةة.يقول كاجةةان ابةةان االنتخابةةات الرئاسةةية 1"الدوليةةة والقةةانون 

؟ هةذا هةو الجةدل بةين لمقبل: أي نوع مةن األمميةة سةنختارلجدل في انتخابات العام ا"سيكون ا ٢٠٠٠عام 
 .2"أممية ثيودور روزفلت ودولية ودرو ويلسون، بين أممية رونالد ريغان وأممية جيمي كارتر

كةةةان هنةةةاك اتجةةةاه توسةةةعي داخةةةل الحةةةزب الجمهةةةوري هةةةم "المحةةةافظون الجةةةدد" وهةةةم مةةةن الصةةةقور،  
يق األهداف االمريكية.يدافع المحافظون الجدد عن تعزيز الديمقراطية والتدخل فةي يدعون إلى الحرب لتحق

الشةةؤون الدوليةةة، بمةةا فةةي ذلةةك السةةالم مةةن خةةالل القوة.المحةةافظون الجةةدد ليسةةوا مةةن أبنةةاء ويلسةةون ومبادئةةه 
سةعينيات مةن المثالية الدولية بل هم أبناء ثيودور روزفلت والتوسع االمبريةالي.يقول جةوديس: كانةت فتةرة الت

القرن الماضي على غرار تسعينيات القرن التاسع عشر، كانت فتةرة "عةدم اليقةين الجديةد بشةأن دور أمريكةا 
 في العالم." فعلوا ذلك وسط معارضة متزايدة، ال سيما من الحزب الجمهوري.

ري مثلةه اتخذت المعارضة في البداية شكل إحياء االنعزالية.وهو االتجاه الثاني في الحزب الجمهو  
 . ثم تبنى الرئيس ترامب المدرسة االنعزالية. Patrick Buchanan3أعضاء مثل باتريك بوشنان 

لقةةد خاضةةت أمريكةةا حروبةةًا خاسةةرة تغلبةةت دول صةةغيرة وفقيةةرة علةةى الواليةةات المتحةةدة مثةةل فيتنةةام  
ه أمريكةا وعةرض وانتهت بعدوان على أفغانستان والعراق.يعتبر غزو العراق أكبةر خطةأ اسةتراتيجي قامةت بة

 . 4لضعف لن تستطيع امريكا تجاوزه Pax Americanaالسالم األمريكي 

                                                           

1 -  Charles Kupchan, Isolationism, p322-3 
2 -  William Kristol and Robert Kagan, "Reject the Global Buddy System" New York Times, 

25/10/1999. https://www.nytimes.com/1999/10/25/opinion/reject-the-global-buddy-

system.html Accessed on 26/9/2021 
3 -  John Judis p.166-7 
4 -  Kupchan, Isolationism, p324. 
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تةةدخاًل  ٤٦وصةل عةةدد التةدخالت األمريكيةةة بعةد الحةةرب العالميةة الثانيةةة الةى  ١٩٩١-١٩٤٨بةين  
فقةةد وصةةلت إلةةى  ٢٠١٧-١٩٩٢عسةةكريًا، فشةةلت معظةةم الحمةةالت العسةةكرية، أمةةا التةةدخالت بةةين عةةامي 

 ٨٠تةةدخاًل عسكريًا.خسةةرت أكثةةر مةةن نصةةف تدخالتها.لقةةد انتصةةرت امريكةةا ب  ١٨٨أربعةةة أضةةعاف اي 
.ولكةن ١٩٤٩إلةى  ١٩٠٠بالمائةة فقةط مةن ٦٥، و ١٨٩٩إلةى  ١٨٥٠بالمائة من حروبها في األعوام من 

 .1في المائة من الحروب التي خاضوها ٤٥خسروا ١٩٩٨-١٩٥٠الفترة 
يةات المتحةدة بسةبب الخسةائر البشةرية والتكلفةة ناهيك عن أن هذه الحروب أساءت الةى سةمعة الوال 

علةةى أكاذيةةب وجةةود  الغيةر مبةةررة افتقادهةةا للبعةةد االسةةتراتيجي.ابتدع جةةورج بةةوش االبةةن "الحةةرب االسةةتباقية"
. حاليةةةًا يعتمةةةد الجةةةيش 2يحةةةرم الحةةةرب والعةةةدوان ١٩٤٥أسةةةلحة الةةةدمار الشةةةامل.ميثاق األمةةةم المتحةةةدة عةةةام 

طةةائرات بةةدون طيةةار أو الدرون.وهةةذه الوسةةيلة تثيةةر الكثيةةر مةةن الشةةكوك األمريكةةي علةةى الحةةرب الجويةةة وال
 . 3االنسانية واالخالقية

.لم تساعد حرب الخليج ١٩٩٣الرئيس بيل كلينتون استلم الحكم بعد خسارة جورج بوش األب عام  
يةةةات األولةةةى علةةةى إعةةةادة انتخةةةاب الةةةرئيس بةةةوش، مةةةع أن هةةةذه الحةةةرب كانةةةت لهةةةا فوائةةةد ماديةةةة تجنيهةةةا الوال

صوتًا  ٥٢إرسال القوات األمريكية للكويت على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ:  المتحدة.لقد حصل قرار
 صوتًا من الديمقراطيين صوتوا ضد القرار واثنان من الجمهوريين كانا قد عارضا القرار. ٤٧مقابل 

ى مبةةدأ الشةةراكة أي كلينتةةون تبنةةي سياسةةة انفتةةاح مبنيةةة علةةى تواصةةل دور أمريكةةا زعيمةةة للعةةالم علةة 
 Doctrine of Enlargementأنها يجب أال تتصرف بمعزل عن غيرها.كلينتون أسس "مةذهب التكبيةر" 

الةةذي دعةةا فيةةه إلةةى انضةةمام دول جديةةدة فةةي حلةةف األطلسةةي ومنظمةةة التجةةارة العالمية.إنةةه مةةذهب توسةةيع 
األطراف والتحالفات الدولية، وااللتزام  المجتمع الديمقراطي في العالم، والتجارة الحرة، وحفظ السالم المتعدد

 .4بالتدخل في حاالت األزمات العالمية عندما يكون ذلك عملًيا قليل التكلفة قليلة المخاطرة
                                                           

1 -  Monica Duffy Toft, "Why is America Addicted to Foreign Interventions?" The 

International Interest 10/12/2017, https://nationalinterest.org/feature/why-america-addicted-

foreign-interventions-23582 Accessed on 13/6/2021. 

2 -  United Nations Charter 1945,  تستعمل الواليات المتحدة المادة ٢،٤يحرم ميثاق األمم المتحدة في المادة ،
تسمل بالدفاع عن النفس لشن اعتداء او حرب استباقية ٥١للعدوان الن هذه المادة   

من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف، من أجل اعتبار السالح متوافًقا مع القانون الدولي  36للمادة  وفًقا -3
اإلنساني، من الضروري التحقق مما إذا كان هذا السالح سيشكل سالًحا عشوائًيا قد تكون ذات طبيعة تسبب إصابات ال 

 طاق وطويل األمد وشديد بالطبيعةداعي لها أو معاناة ال داعي لها، أو ضرر واسع الن

4 - Russell L.Riley, "Bill Clinton Foreign Affairs" UVA/ Miller Center 

https://millercenter.org/president/clinton/foreign-affairs Accessed on 14/6/2021. 

https://nationalinterest.org/feature/why-america-addicted-foreign-interventions-23582
https://nationalinterest.org/feature/why-america-addicted-foreign-interventions-23582
https://millercenter.org/president/clinton/foreign-affairs
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للتجةارة الحةرة  NAFTAحقق كلينتون نجاحةات فةي السياسةة الخارجية.وعقةد اتفاقيةات مهمةة مثةل  
مال األطلسةةةي النةةةاتو ليشةةةمل دول الةةةديمقراطيات بةةةين الواليةةةات المتحةةةدة وكنةةةدا والمكسيك.توسةةةع حلةةةف الشةةة

، وضم الصين إلى منظمة التجارة الدولية عةام ١٩٩٧( عام ٧الحديثة في أوروبا.ضم روسيا لمجموعة )ج
للتغير المناخي، ومحكمة الجنايةات الدوليةة، ومعاهةدة الحظةر )كيوتو (، ودعا إلى توقيع بروتوكول ٢٠٠١

الرئيس كلينتون من المتحمسين الستخدام القوة، فقةد تةردد فةي اسةتخدامها الشامل للتجارب النووية.ولم يكن 
 في رواندا ثم كوسوفو.في محاولة كلينتون تطبيق سياساته أحدث نتائج عكسية منها:

في محاولة تجنب الخسائر البشرية األمريكية لجأ كلينتون الى شن الغارات الجوية لفرض حصار ضد  .١
لسةةودان.وكانت الغةةارات بدايةةة للسياسةةات األمريكيةةة التةةي تختةةرق القةةانون الةةدولي العةةراق، وفةةي أفغانسةةتان وا

هةةذه الطةةائرات بةدون طيةار الحقةًا.والقةانون الةدولي اإلنسةاني بسةبب الغطرسةةة األمريكيةة وتطةورت باسةتخدام 
 .1والمدنيينغير المحاربين  تؤدي إلى خسائر بينالوسائل 

إلنسةانية حيةث أرسةل الجةيش األمريكةي إلةى منةاطق فةي وسةط أفريقيةا، كلينتون كان مولعةا بةالحمالت ا ٠٢
سةةيراليون ليبيريةةا تيمةةور الشةةرقية، حتةةى انتقةةده الكاتةةب مايكةةل منةةدلبوم ألنةةه حةةول وزاره الخارجيةةة الةةى "دائةةرة 

 .2للعمل االجتماعي"
 دوليةةةةة.المثاليةةةة التوسةةةةعية لةةةةم يستسةةةةغها الجمهوريةةةةون، رفضةةةوا االشةةةةتراك فةةةةي المحكمةةةةة الجنائيةةةةة ال 

".جون بولتون الذي أصبل سفيرا لدى األمم اختراقاً للسيادة األمريكيةالجمهوريون يعتبرون هذه المعاهدات "
تضةةعف وتصةةغر سةةيادتنا المتحةةدة ومستشةةار ترامةةب الحقةةًا، صةةرح بةةأن العولمةةة التةةي تتبعهةةا إدارة كلينتةةون "

 .3"والدستور

كةةةان بةةةوش يظهةةةر قلقةةةه مةةةن توسةةةع ابةةةات فةةةي فتةةةرة االنتخ(: ٢٠٠٩-٢٠٠١الةةةرئيس جةةةورج بةةةوش ) 
صةرح بأنةةه يريةةد انتشةار الجةةيش األمريكةي فةةي العةةالم وتوليةه مهمةةات بنةاء الديمقراطيةةة.في بدايةةة عهةد بةةوش 

                                                           

1 - Article 48 of the 1977 Additional Protocol I  مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين األهداف المدنية 
 International  ومبدأ التناسب Article 51(5)(b) of the 1977 Additional Protocol  واألهداف العسكرية

Committee of Red Cross (ICRC), IHL Database, https://ihl-databases.icrc.org/customary-

ihl/eng/docs/v2_rul_rule14 
2 -  Michael Mandelbaum Mission Failure, cited in Kupchan, op cit, p.327 
3 -  Kupchan, Isolationism p.327-8 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule14
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule14
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السياسةةةةات  ،كانةةةةت الحجةةةةة وقلةةةةة خبةةةةرة وكفةةةةاءة بةةةةوش ٩/١١. أحةةةةداث 1اسةةةةتخدام القةةةةوة العسةةةةكرية بحكمةةةةة
 رجية وهي:االستثنائية التي ابتدعها جورج بوش لسياسته الخا

 الحرب على اإلرهاب ومعاداة اإلسالم والمسلمين  .١

 استخدام القوة والحرب في أفغانستان ثم العراق .٢

دعةةةوة الحةةةرب هةةةو دعةةةوة اسةةةتعمال الغطةةةاء الةةةديني لتبريةةةر الحةةةرب وزيةةةاده التطةةةرف فةةةي العالم.لقةةةد شةةةبه  .٣
اق والمنطقة.العةةداء للمسةةلمين كانةةت للعةةر لتحقيةةق "الحريةةة" وواجةةب مسةةيحي أي أنهةةا حةةرب صةةليبية سةةماوية 

 من أدوات الدعاية االنتخابية لترامب

القةانون الةدولي  مخالفة القوانين الدوليةة والتةي سةاهمت أمريكةا فةي ارسةائها بعةد الحةرب العالميةة الثانيةة؛ .٤
 .واألمم المتحدة بفرض ما يسمى الحرب االستباقية والتي انتهت بالعدوان على أفغانستان والعراق

كانةةةت إدارة بةةةوش تةةةدعي أنهةةةا كانةةةت عنةةةد غةةةزو العةةةراق رًدا مباشةةةًرا علةةةى الهجمةةةات اإلرهابيةةةة فةةةي  
، وعلى شبل أسلحة الدمار الشامل التةي وقعةت فةي أيةدي ٢٠٠١ايلول/ سبتمبر ١١نيويورك وواشنطن في 

الةةذين  دولةةة )مارقةةة( ولكةةن كةةان هنةةاك مةةن المحةةافظين مةةن الجمهةةوريين، بمةةن فةةيهم أعضةةاء فةةي إدارة بةةوش
كبةةذرة  ١١/٩كةةانوا يةةدفعون نحةةو أحاديةةة وإمبرياليةةة أمريكيةةة السياسةةة االمريكية.لقةةد اسةةتخدموا الوضةةع بعةةد 

والحةةةرب فةةةي أفغانسةةةتان بةةةنفس الطريقةةةة التةةةي  ١١/٩للفكةةةر االمبريةةةالي، والتةةةي ازدهةةةرت فجةةةأة تحةةةت تةةةأثير 
 . 2سبانية األمريكيةازدهرت بها أفكار روزفلت اإلمبريالية تحت تأثير انفجار من الحرب اإل

وإن كةةان بعةةض المحللةةين يعتبةةرون أفغانسةةتان كانةةت ضةةرورة، فةةإن غةةزو بةةوش للعةةراق هةةو الخطةةأ  
.وبذلك فةإن بعد هذه التدخالت خسرانة ومنهكةاالستراتيجي األسوأ في السياسة الخارجية األمريكية.خرجت 

 لحرب الباردة.هو النموذج األبرز الستخدام القوة العسكرية بعد االرئيس بوش 

سةةلم بةةوش الحكةةم ألوبامةةا حةةربين ال حةةل لهمةةا ( ٢٠١٧-٢٠٠٩أوبامةةا والليبراليةةة الدوليةةة المخففةةة ) 
لمواجهةة هةذه المشةاكل كةان أوبامةا فةي تقةديره أن الليبراليةة الدوليةة هةي الوسةيلة .ومشاكل اقتصادية عصةيبة

اسةةةتخدام الوسةةةائل التةةةي اتبعةةةت أثنةةةاء  حةةةل مشةةةاكل وأزمةةةات الحكةةةم مةةةع االسةةةتمرار فةةةيالتةةي يسةةةتخدمها فةةةي 

                                                           

1 - George Bush, Second Debate Transcript: page 6, ABC News on 7 January 2006 

https://abcnews.go.com/Politics/story?id=122742 
2 -  John B.Judis op,cit p.166. 

https://abcnews.go.com/Politics/story?id=122742
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الحرب الباردة وهما المشاركة والقوة ولكن باعتدال ولذلك تسمى فترة حكمه "الليبرالية الدولية المخففة"، اهةم 
 اركانها: 

الةةةف جنةةةدي امريكةةةي مةةةن  ٣٠ثةةةم العمةةةل لسةةةحب  ٢٠١١انسةةةحاب الجةةةيش األمريكةةةي مةةةن العةةةراق عةةةام  .١
 أفغانستان.

أوباما أيضا بدعوته للمشاركة التي كان جورج بةوش قةد أهملهةا، فةدعا لسياسةة المشةاركة  تميزت سياسة .٢
مةةع إيةةران مةةن خةةالل العمةةل فةةي عالقاتةةه األوروبيةةة مةةع حلةةف النةةاتو ووقةةع اتفاقيةةة بةةاريس للمنةةاخ واتفاقيةةة 

تطيع ان يحصةل الدبلوماسي والتعاون مع أوروبا.كال االتفةاقيتين أقرهةا أوبامةا بمرسةوم جمهةوري ألنةه ال يسة
على أغلبية الثلثين من مجلس الشيوخ.ولذلك فإن االتفاقيات هذه بقيت قلقة يمكن تغييرهةا فةي حةال حصةل 

  .1تغيير في البيت األبيض، أي تبدل الرئاسة

مةع خمسةة أعضةاء للتفةاوض مةع إيةران  ٢٠١٣أهداف أوباما الخارجية هو أنه سعى منذ بداية من أهم  .٣
 كان هدف االتفاقية أن تمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية..٢٠١٥قية عام ولكن أدت إلى اتفا

و زيارتةه إلةى كوبةا فةي ٢٠١٤فةي كةانون األول عةام استئناف العالقات الدبلوماسية مع كوبةا الشةيوعية  .٤
 .٢٠١٦اذار 

مةن اوبامةا لتكةوين  دولة في المحيط الهادي والتةي تعتبةر محاولةة ١٢اتفاقيات التجارة الحرة مع  توقيع  .٥
عارض دونالد ترامب ، ٢٠١٦ولكن مرشل االنتخابات الرئاسية عام محور دول شرق آسيا مقابل الصيني.

 إلى مجلس النواب. االتفاقية ولم يقدم االتفاق

كةان نهةج أوبامةا فةي السياسةةة الخارجيةة متةرددًا وغيةر فاعةل.لم يعلةةن عةن عقيةدة او مةذهب شةةامل،  
 . 2ع المواقف كما تظهر في جميع أنحاء العالم على أساس كل حالة على حدةمفضاًل التعامل م

فقد احتلت في عهده أربةع دول عربيةة قبةل إيةران سياسة أوباما المترددة.عانت المنطقة العربية من  
وقةةد ازدادت وحشةةية الحةةرب فةةي سةةوريا واسةةتخدم النظةةام السةةالح الكيمةةاوي ولةةم يتةةدخل أوبامةةا بةةل انةةه سةةمل 

 هربا من الحرب.والتي ساعدت الحكم وزيادة عدد الالجئين ا بأن تتدخل في سوريا لروسي

 : خالصة األمر هناك بعض الجوانب يتفق بها أوباما مع السياسات األمريكية بصورة عامة مثالً  

                                                           

1 -  Charles A.Kupchan, Isolationism p 333. 
2 - Michael Nelson, Barack Obama: /foreign Affairs, UVA, Miller Center, 

https://millercenter.org/president/obama/foreign-affairs, Accessed on 22/6/2021. 

https://millercenter.org/president/obama/foreign-affairs
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يجةب : فكره الهبة اإللهية أي أن الواليات المتحةدة دور اسةتثنائي فةي السياسةة الدوليةة.أوباما يقةول مةثالً  .١
. "نعتقةةد اعتقةاًدا راسةةًخا أننةةا إذا 1 أن تقةود أمريكةةا دائمًةا المسةةرح العةةالمي إذا لةم تفعةةل، فلةن يفعةةل ذلةةك أحةد..
 -تماًمةةا مثةةل القةةرن العشةةرين  -ارتقينةةا إلةةى هةةذه اللحظةةة فةةي التةةاريخ، إذا قمنةةا بتحمةةل مسةةؤولياتنا، فعندئةةذ 

 ا آخر.سيكون القرن الحادي والعشرين قرًنا أمريكًيا عظيمً 

امريكةةا يجةةب ان تحةةافظ علةةى مكانتهةةا التةةي حصةةلت عليهةةا بعةةد الحةةرب العالميةةة الثانيةةة وبعةةد الحةةرب  .٢
 الباردة وتبقى على قمة النظام الدولي أو ما يسمى "بالعهد األمريكي"

سياسة االنكماش، لعدم جدوى التوسع والحروب التي خاضتها الواليات المتحةدة.ومن هنةا ابتةدع أوبامةا  .٣
طريقةةةة إدارة األزمةةةة عةةةن طريةةةق "القيةةةادة مةةةن الخلةةةف" التةةةي وصةةةفها  ٢٠١١فةةةي أثنةةةاء األزمةةةة الليبيةةةة عةةةام 

 .2المحللون بأنها تعبير عن ضعف في الواليات المتحدة

المرحلة بعد الحةرب البةاردة إلةى مجةيء الةرئيس ترامةب شةهدت أربعةة رؤسةاء.لقد فشةلت أمريكةا فةي  
الى دول ديمقراطية و قد أجهضت حتى التجارب الديمقراطية الناشئة فةي الدول التي تدخلت فيها لتحويلها 

هذه الدول.العراق في بداية التسةعينات كةان يتهيةأ لتشةريع نظةام تعةدد األحةزاب متتبعةًا مصةر واألردن.ولكةن 
وبسبب استهداف النظام العراقي والحصةار ثةم الغةزو، اجهضةت التجربةة الديمقراطيةة والةدعوة ألنشةاء نظةام 

  .3اب في العراقأحز 
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 الخالصة
نشأت الواليات المتحدة دولة استعمارية ثم امبريالية توسعية، اسةتخدمت الةدين والعةرق وااليدلوجيةة  

هناك اتجاهةان للسياسةة الخارجيةة االمريكيةة .فةي رسةم حةدود سياسةتها الدوليةة والدبلوماسية واالقتصاد والقوة
ا السياسة الخارجية االمريكية منذ تأسيسها ضمن مظلة المصلحة هذان االتجاهان قسم.هما العزلة والتوسع

 الوطنية.
واسةةةتطاعت ان تتربةةةع علةةةى النظةةةام .بلغةةةت اوج قةةةوة الواليةةةات المتحةةةدة بعةةةد الحةةةرب العالميةةةة الثانية 

رؤسةةاء الواليةةات المتحةةدة فةةي النظةةام الةةدولي الجديةةد يشةةتركون .الةةدولي منفةةردة بعةةد انهيةةار االتحةةاد السوفيتي
البعض اتبةع سياسةة المشةاركة الدوليةة مثةل .ليبراليين دوليين مع انهةم كةانوا يشةعرون بتبعةات االنفتةاح بانهم

 وهناك من استخدم القوة واتبع السياسة الوحدانية في تنفيذ السياسة الخارجية مثل جورج بوش. .كلينتون 
ت خاسةرة بينمةةا وغةزت عسةةكريًا دول أخةرى، خرجةة تةدخلت الواليةات المتحةةدة فةي شةةؤون دول عديةدة 

يكلةف ثالثةة مليةون دوالر يوميةًا، حسةب حةديث الةرئيس جةو  كان بقاء التدخل العسكري في أفغانستان مةثالً 
 .بادين في خطابه إعالن االنسحاب من أفغانستان

النظةةر فةةي السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة أصةةةبل  إعةةةادةو  التحةةول فةةي السياسةةة الخارجيةةة االمريكيةةة 
واجد العسكري الخارجي فقط وإنما لألسباب االقتصادية وغيرها من التحةديات التةي ضرورة، ليس بسبب الت

تواجةه الواليةات المتحةدة والتةي سةةتنتهي بةزوال وجودهةا كدولةة كبةرى كمةةا هةو الحةال فةي كةل االمبراطوريةةات 
 .السابقة
إلعةادة صعود الرئيس السابق ترامب الى سدة الحكم لم يكن خارجًا عن هذه التحوالت التي تجري  

ترامةب سياسةته كانةت  في حةين الرئيس بايدن حاليا يلجأ إلى سياسة الشراكة الدولية.مكانة الواليات المتحدة
 ."أمريكا اوالً "
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 يةقراءة في األبعاد الخف :السياسة األمريكية ومسسلة التطبيع في القضية الفلسطينية

 هشام مصباح جامعة عبد الحميد مهري .د

 الجزائر 2قسنطينة

hicham.philo21@gmail.com 

 مقدمة

مما ال شك فيه أن الحديث عن القضية الفلسطينية من القضايا المحورية والحاسمة التي شغلْت  
قات الدولية واإلنسانية نتيجة المدة الزمنية الطويلة التي الطويلة بال السياسيين والمختصين في مجال العال

التي ميزت هذه القضية من جهة والتمادي الكبير لليهود في عدائهم المستمر والدائم تجاه الشعب 
الفلسطيني األعزل، ومن ثمة تعدد وجهات النظر والرؤي حول مسار مستقبل القضية الفلسطينية التي 

يدة في القرن الحادي والعشرين مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب وسياسته الواضحة تعيش تحديات جد
 .تجاه القضية

لم تعد تخص الشعب الفلسطيني  ترتبط المسألة الفلسطينية بالعديد من التوجهات السياسية كونها 
الصعيد  وحده بل أضحت قضية عالمية يمكن الخروج من ورائها بالعديد من المكاسب واألرباح على

العالمي، وهو األمر الذي تسعى إلى تحقيقه الخارجية األمريكية مند تاريخها القديم مع الحكام السابقين، 
فكل واحد منهم كانت له طريقته الخاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية ولكن الهدف النهائي كان 

و غير مباشرة في توغله داخل األراضي دائما واحد، وهو مواصلة دعم الجيش االسرائيلي بطريقة مباشرة أ
الفلسطينية وزيادة توسعها لتشمل كل األراضي التابعة لها، ومن ثمة سهولة تنفيد مشروعها القديم الجديد 
في منطقة الشرق األوسط، فالقضية الفلسطينية أكبر بكثير من أن تحصر في األرض الفلسطينية فقط، 

 خفية ذات األبعاد السياسية وااليديولوجية في الوقت ذاته.بل تخفي ورائها الكثير من األسرار ال

هذه الرؤية التي توضحْت بشكل أكبر في فترة حكم الرئيس ترامب من خالل سياسته الواضحة  
وقراراته التي كانت دائما تحمل الكثير من العداء والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني، حيث تكررت 

المرات التي تدين القضية الفلسطينية، وتعلن وقوفها بجانب االحتالل  األوصاف والتعابير في الكثير من

mailto:hicham.philo21@gmail.com
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الصهيوني ودعمها المستمر له في كل الظروف واألحوال، ومن ثمة كان ترامب من أكبر الرؤساء 
 المساندين لليهود وقمعهم للفلسطينيين.

قاط المحورية وعلى هذا األساس سنحاول في هذه الورقة البحثية الوقوف عند مجموعة من الن 
في منظور السياسة الخارجية األمريكية والمسائل المهمة والمحورية التي  بالقضية الفلسطينيةالمتعلقة 

يمكن البحث فيها في مرحلة ترامب وما قدمه من مشاريع متعلقة بالقضية الفلسطينية في القرن الحادي 
نكون أمام السؤال التالي: ماهي سمات  والعشرين في بعدها العالمي والعربي في الوقت ذاته، ومن ثمة
؟ وفي ما تتمثل األبعاد الخفية لهذه ترامبالسياسة األمريكية الخارجية تجاه القضية الفلسطينية في عهد 

 السياسة؟

مرْت القضية الفلسطينية بمجموعة من المحطات أول: قراءة في تاريخية العالقة األمريكية الفلسطينية: 
 "وخلفه ترامبإلى غاية المرحلة الحالية مع الرئيس  1917د االحتالل الصهيوني في التاريخية الكبرى من

، وعلى هذا األساس ال يمكن فهم طبيعة هذه التحوالت الكبرى من دون الوقوف على أهم المسائل "بايدن
ومن المحورية التي رسمت معالم القضية الفلسطينية داخل الرأي العام العالمي، وعلى جميع األصعدة، 

 أهم المحطات التاريخية في طبيعة العالقات بينهما.

يمكن تقسيم هذه المحطات التاريخية : 2000إلى غاية  -م1917العالقات األمريكية الفلسطينية مند -1
بحسب كل رئيس وأهم األحداث التي ميزت كل مرحلة من هذه المراحل، حيث تمتد المرحلة األولى من 

القضية الفلسطينية لم تكن محل اهتمام كبير من طرف الواليات المتحدة باعتبار أن  1967إلى  1917
األمريكية في القرن العشرين بل كان اهتمامها بالمنطقة يقوم على أساس تجاري ديني، كما أنها اعتمدت 

ألن الدول االستعمارية الكبرى هي التي كانت مسيطرة على المنطقة  "مونرو"مبدأ العزلة وفقًا لمبدأ 
أكد الرئيس األمريكي ودرو ويلسون في مبادئه األربعة عشر  1918د بها فرنسا وبريطانيا، في عام ونقص

أن لكل شعب  الحق في تقرير مصيره ونيل استقالله، ولكن الواقع يثبت عكس ذلك، فقد تم محاربة 
ن مساندته ، في الوقت ذاته كان الرئيس األمريكي ويلسون قد أعل1الفلسطينيين و عدم االعتراف بهم

 وترحيبه بفكرة إقامة بلد قومي يهودي في فلسطين األمر الذي يتناقض مع مبادئه المعلنة من قبْل.

                                                           

غةزة، كليةة العلةوم  ، جامعةة األزهةر2008-2001أحمةد جةواد سةالم الواديةا، السياسةة الخارجيةة األمريكيةة تجةاه القضةية الفلسةطينية  - 1
 .20، ص 2009اإلنسانية واالجتماعية، 
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لجنة ودرو ويلسون لجنة كينج كراي لتقصي  1919ومع ذلك أرسل الرئيس ويلسون في عام  
الفلسطينية والذي الحقائق في فلسطين ومعرفة توجهات الفلسطينيين تجاه اليهود المتواجدون في األراضي 

في المائة من السكان، حيث أصدرت اللجنة تقريرا يوصي بمنحهم حقهم في  10كان عددهم ال يتجاوز 
، إال أن هذا التقرير تم ابعاده ورفضه نتيجة األبعاد التي يحملها 1تقرير مصيرهم دون وصاية من أحد

 1919كية، في مؤتمر السالم في باريس والتي ال تخدم التواجد اليهودي في فلسطين وال المصالل األمري
 بلفورواالحتفاظ به إلى غاية ما بعد اجراء الترتيبات السياسية وإدخال تصريل  لم يتم مداولة هذا التقرير

في صك االنتداب البريطاني على فلسطين، ومن ثمة عدم االلتزام بما ورد في تقرير الرئيس األمريكي 
ول دون إنشاء دولة اليهود في فلسطين، وهذا يخالف مشروع السياسة ويلسون ألن تنفيد ما ورده فيه يح

األمريكية الداعم للتواجد اليهودي في فلسطين بكل الطرق والوسائل المتاحة، بمعنى السياسة الواضحة 
المتبعة في طبيعة العالقات االسرائيلية األمريكية مند تاريخها القديم وحتى المرحلة الراهنة، وهي نفس 

سة التي نجدها عن الرؤساء األمريكيين بعد ويلسون، وارين غامليل هاريدنغ، كالفن كوليدج، هربرت السيا
 كالرك هوفر.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت تتضل أكثر السياسة األمريكية في اهتمامها بالقضية  
ريطانيا إلى أمريكا، ومن ثمة الفلسطينية والعالقة مع الدولة الصهيونية خصوصا بعد انتقال الدعم من ب

حلت أمريكا بشكل رسمي محل بريطانيا التي قدمت فلسطين وطنا قوميا لليهود، وبالتالي الدعم الكبير 
، وتنفيذه على أرض الواقع من خالل التسهيالت التي عملت على 2لليهود كما جاء في تصريل بلفور

سطين ونزع األرض ومنحها لهم، وفي هذا الفترة بدأت توفيرها للدولة اليهودية وتسهيل دخول اليهود إلى فل
مرحلة التبني األمريكي بالكامل للمشروع الصهيوني في األرض الفلسطينية، حيث تبعتها مجموعة من 

 القرارات األمريكية التي كانت في صالل اليهود وكيفية توطيد الوجود الصهيوني في فلسطين.

تم إصدار العديد من القرارات والبيانات  1943 وزفلتفرانكلين ر مع قدوم الرئيس األمريكي  
أكد روزفلت التزام  1944لصالل هجرة غير محددة وتأسيس كيان كومنولث في فلسطين، وفي أكتوبر 

حزبه بتحقيق األهداف الصهيونية، ومن ثمة تجاهل وتجاوز وجود هوية قومية فلسطينية وهي الفكرة 
اسرائيل حليًفا مهما ألمريكا ومصالحها في الشرق األوسط، وبالتالي نفسها عند هاري ترومان الذي اعتبر 

                                                           

 الصفحة نفسها. - 1
 .21ص ، المرجع السابق،2008-2001أحمد جواد سالم الواديا، السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية  - 2
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، ومن ثمة التصويت على قرار التقسيم واجبار مختلف 1يجب العمل على تجسيد ذلك على أرض الواقع
م حيث كان للواليات المتحدة األمريكية الدور الرائد في إصدار 1947الدول في العالم على قبوله سنة 

إعالن قيام دولة إسرائيل واعتراف فوري وسريع بها من قبل  1948ذي أعقبه في ماي ال هذا القرار
 الواليات المتحدة األمريكية.

الذي تسلم منصبه بعد انشاء دولة اسرائيل  1961-1953أما موقف الرئيس دوايت ايزنهاور  
لفلسطينية ومواصلة الدعم حيث كانت تلك الفترة حاسمة في تحديد طبيعة العالقة األمريكية تجاه القضية ا

لليهود في المنطقة، وهي الفكرة التي نجدها أكثر وضوحًا وبروزًا مع الرئيس األمريكي جون كيندي 
وتوطيد العالقات أكثر مع اسرائيل من خالل المشاريع المختلفة التي حملها مشروعه  1961-1963

نتخابات األمريكية حيث قال في مؤتمر السياسي خصوصا بعد الدعم الكبير الذي حققه في الفوز في باال
ليندون ونفس المبدأ سار عليه خلفه ، "إن الصداقة مع اسرائيل ليست أمرا حزبيا بل أمرا قوميا "صحفي 
 .األمريكية االسرائيلية وهو توطيد العالقات أكثر 1969-1963 جونسون 

وهرية في طبيعة لم تعرف اي تغيرات ج 1979-1974أما فترة حكم الرئيس جيرالد فورد  
فقد أبقْت  1981-1979العالقات السياسية األمريكية والفلسطينية، بعدها جاءت مرحلة جيمي كارتر 

واالتصال بين بعض قادة منظمة التحرير وبين  على االتصال مع منظمة التحرير واستمرت االجتماعات
فت موالة إلسرائيل واعطائها فقد عر  1989-1981 رونالد ريغنشخصيات أمريكية، بعدها مرحلة الرئيس 

جورج ، أما مرحلة الرئيس األمريكي 2أهمية كبيرة في ظل الحرب الباردة والصراع األمريكي السوفياتي
حيث تعرفت تحوالت عالمية من اهمها حسم الصراع لصالل الواليات المتحدة  1993-1989بوش 

تي كما خاضت حربا ضد العراق، حيث األمريكية في ظل الحرب الباردة بعد انهيار االتحاد السوفيا
اصبحت الساحة الدولية مفتوحة على الواليات المتحدة األمريكية كقوة عالمية أولى، ومن ثمة سعى 

 .3لحل النزاع الفلسطيني اليهودي دون الوصول إلى قرارات فعلية على أرض الواقع بوش الرئيس

قد عرفْت تحوالت دراماتيكية تجاه ف 2000-1992أما مرحلة الرئيس األمريكي بيل كلينتون  
القضية الفلسطينية حيث شهدت محاوالت سياسية نشطة لفتل الحوار بين الطرفين ومحاولة حل األزمة 

                                                           

 .22المرجع نفسه، ص - 1
 .29ص ، المرجع السابق، 2008-2001تجاه القضية الفلسطينية  أحمد جواد سالم الواديا، السياسة الخارجية األمريكية - 2
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وما تضمنه  1993السياسية بين فلسطين واسرائيل، حيث أثمرت بتوقيع معاهدة أوسلو في واشنطن عام 
ذا كانت العالقات األمريكية الفلسطينية دائما في وهك.1من مبادئ لحل القضية الفلسطينية بطرق سلمية

صالل اليهود وتواجدهم في األراضي الفلسطينية، واألحداث التاريخية التي مرت بها القضية أفضل دليل 
على ذلك، ومن ثمة ال يمكن فهم المسار التاريخي المتعلق بها من دون الرجوع إلى هذه المحطات 

يا، والتي كانت دائما تنحو منحى انحيازي للدولة االسرائيلية على حساب الكبرى التي عرفها العالم سياس
 الحق الفلسطيني في االستقالل واألرض.

تواصلت وإلى غاية حكم ترامب:  2000التحولت السياسية حول القضية الفلسطينية من عام  -2
رئيس األمريكي جورج بوش خريطة العالقات األمريكية تجاه القضية الفلسطينية بنفس الكيفية في عهد ال

االبن حيث تميزت هذه المرحلة بمجموعة من األحداث العالمية المهمة في تاريخ العالقات بينهما 
 2001 /11/09 ، باإلضافة إلى أحداث2000خصوصًا بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية سنة

وش االبن التي امتدت من سنة والمنعرجات الحاسمة التي ستنجر عنها عالميا، فقد عرفت فترة جورج ب
ومن ثمة األبعاد المتعددة التي حملتها هذه المرحلة من جميع الزوايا وإعالن  2009إلى غاية 2001

سبتمبر، هذا المفهوم الذي حاولت اسرائيل استغالله بشكل كلي  11الحرب على اإلرهاب بعد أحداث 
عمالها اإلجرامية في الشرق األوسط، فقد متخذة من مبدأ الكفاح ضد اإلرهاب مفهوًما ينطبق على أ 

تعاملت اإلدارة األمريكية في عهد بوش االبن مع القضية الفلسطينية وكأنها مسألة إرهابية يجب تصفيتها 
بجميع الطرق المتاحة، ومن ثمة مساندتها العلنية للدولة االسرائيلية مع تضييق الحصار على الشعب 

 خل األراضي الفلسطينية.الفلسطيني والنشطاء السياسيين دا

هذه المواقف العدائية نجدها حاضرة في المحطات التاريخية المختلفة في تلك الفترة من قبيل  
والتي أسفرت عن انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا للدولة  2006االنتخابات الفلسطينية عام 

رات حقيقية تجاه التوسع التي لم تخرج بقرا 2005الفلسطينية، وأيضا قمة شرم الشيخ في فيفري 
، أما فترة الرئيس األمريكي بارك اوباما فقد عرفت سعيه نحو حل 2االستيطاني في األراضي الفلسطينية

االسرائيلي بطرق سلمية خصوصًا بعد سلسلة األحداث المعقدة التي عرفتها مرحلة  الصراع الفلسطيني
وثا خاصا للسالم في الشرق األوسط، وعليه فقد بوش االبن، حيث قام بتعيين السيناتور جورج ميتشل مبع

                                                           

 .34المرجع نفسه، ص  - 1
، متةوفر علةى الموقةع: 2011-2001مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، السياسة الخارجيةة األمريكيةة تجةاه القضةية الفلسةطينية  -1
. zaytouna.net www.Al 

http://www.al/
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أكد أوباما عزمه على العمل من أجل تحقيق السالم في المنطقة من خالل مبدأ قيام دولتين للطرفين وأن 
 .1أي اتفاق للسالم في المنطقة البد أن يمر عبر قيام دولة فلسطينية مستقلة

إن القراءة التاريخية للسياسة األمريكية ومالمحها رامب: ثانيا: المعالم السياسية للخارجية األمريكية عند ت
العامة مند تاريخها القديم تكشف عن بعض النقاط الجوهرية التي ال يمكن الخروج عنها في اإلطار العام 
للسياسة األمريكية مهما كانت الظروف، حتى وإن اختلف األشخاص الحاكمين فإن المبادئ العامة 

نت دائما ثابتة وواضحة وهي المصلحة األمريكية أوال وقبل كل شيء، وعلى هذا للخارجية األمريكية كا
األساس سنحاول في هذه الورقة البحثية التطرق إلى المالمل الكبرى المميزة لهذه السياسة الخارجية 
خاصة في فترة حكم الرئيس ترامب والتحوالت الكبرى التي عرفتها هذه المرحلة على جميع األصعدة، 

 تالي يمكن الوقوف على بعض المالمل الكبرى لهذه السياسية وهي:وبال

تقوم السياسة األمريكية للرئيس ترامب على مجموعة من األسس من مبادئ الخارجية األمريكية:  -1
 أهمها:

بمعنى التأكيد على المصالل األمريكية  "أمريكا أوال  "تقوم السياسة األمريكية في عهد ترامب على مبدأ  -
دون غيرها من المصالل وفق الفلسفة البرغماتية القائمة على تقديم النتائج أوال بغض النظر عن  فقط

طرق الوصول إليها، ومن ثمة فتقاليد الحكم األمريكي تتأسس على هذه الفكرة الجوهرية التي ال يمكن 
يقة تعاملها مع الحياد عنها مهمها كانت األسباب، وهو ما نجده في تفاصيل السياسة األمريكية وطر 

 األوضاع العالمية.

يعد ترامب من أصحاب مبدأ العزلة في السياسة الخارجية حيث يرى أن الواليات المتحدة األمريكية  -
ليس عليها أن تتدخل في تنظيم شؤون العالم من حولها وحل مشاكله، حيث يتجنب في سياسته الحديث 

ة وسياسة التمييز بين غير األمريكيين، بل ويعظم من عن العالمية لذا يغلب على خطابه النزعة القومي
، وهنا تبرز المالمل الكبرى لسياسته 2أهمية الدولة القومية كما أشار عن ذلك في خطاباته المتعددة

                                                           

محمةةد بةةن زكةةورة، السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة للةةرئيس بةةارك أوبامةةا، المركةةز العربةةي الةةديمقراطي للدراسةةات االسةةتراتيجية والسياسةةية  -1
 .100، ص،2018واالقتصادية، برلين ألمانيا، 

ط في ظل حكم ترامب، مركز حرمون للدراسات منصور أبو كريم، اتجاهات السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوس - 2
 39، ص،2018المعاصرة، يناير 
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الخارجية مند توليه الحكم حيث أعلن صراحة عن طريقة تعامله مع القضايا الدولية المختلفة مخالفًا 
 ه خصوصًا في الشق السياسي المتعلق بمنطقة الشرق األوسط.الرؤساء الدين كانوا قبل

كان الرئيس األمريكي ترامب قد تعهد بالبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق السالم بين فلسطين واسرائيل  -
أعتقد أنه بإمكان ادراتي أن تعلب دورًا مهمًا في مساعدة  "كما ورد في خطابه بعد فوزه بالرئاسيات

أحب أن أكون الشخص الذي يحقق السالم بين اسرائيل  "، "ق سالم عادل ودائمالطرفين على تحقي
دون أن يهم نوع الحل الذي يمكن تحقيقه، المهم االنتصار  1"وفلسطين سيكون هذا انجازا عظيما

ل سرائيل على حساب الدولة الفلسطينية، وهو األمر الذي صاغه في ما يعرف بصفقة القرن التي يراها 
عامًا، ولذا فهي  7بيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية األشد تعقيدًا والتي مرَّ عليها أكثر من بأنها الس

قضية القرن، وأي صفقة لها حسابات خاصة عبر تقديم تنازالت بهدف الوصول إلى حلول وسط وصوال 
طينية تكشُف عن ، فهذه النقاط التي بنى عليها ترامب موقفه تجاه القضية الفلس2إلى توافق بين الطرفين

موقفه السلبي الذي تسوده كراهية كبيرة جدًا نابعة من كره االسالم وعدائه الشديد له، حيث اتهم حركتي 
حماس والجهاد اإلسالمي بتربية األطفال الفلسطينيين على العنف والكراهية تجاه اليهود، باإلضافة إلى 

الوقت ذاته تشككه في النزعة السلمية  مبديًّا في اشتراطه قبول الفلسطينيين بهودية الدولة االسرائيلية
في حين الواقع يكشف عكس هذه  ،3للطرف الفلسطيني مشيرًا إلى أن نزعة االسرائيليين هي األوضل

الحقائق كلها، ومن ثمة محاولته كان هدفها األول واألخير تضييق الحصار على القضية الفلسطينية 
ين فقط ويمكن حلها من خالل رد جميع التهم عليهم، بمعنى وجعلها مجرد مسألة خاصة بالفلسطيني

 محاولة تبرئة الدولة االسرائيلية من المكائد واالعتداءات التي تقوم بها على الفلسطينيين.

 2017في فيفري  نتنياهوكما أن ترامب قد أكد من خالل لقائه مع رئيس الوزراء االسرائيلي  
يلي الفلسطيني ليس السبيل الوحيد من أجل السالم، وكان البيت على أن حل الدولتين للصراع االسرائ

األبيض قد أعلن أن واشنطن لن تصرَّ بعد األن على هذا الحل الذي يعدُه المجتمع الدولي مبدًأ أساسيًا 

                                                           

منصور أبو كريم، اتجاهات السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط فةي ظةل حكةم ترامةب، المرجةع السةابق، ص،  - 1
39. 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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، وعليه يمكن 1للحل، وأنه لن يملي بعد األن شروط أي اتفاق سالم محتمل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
طبيعة السياسة األمريكية في حكم ترامب تجاه القضية الفلسطينية في مجموعة من النقاط األخرى تحديد 
 :وهي

العمل على نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة وهذا لم يحدث في تاريخ أمريكا، بل ترامب الوحيد  -
قضية الفلسطينية، ومن ثمة المتعلقة بال الذي قرر ذلك، األمر الذي يخفي ورائه العديد من األسرار

 االنحياز الواضل والدعم الكبير لليهود من أجل تطبيق مشروعهم السياسي في منطقة الشرق األوسط.

االستيطان والتشجيع عليه، فقد أعلن ترامب بأن مشروع االستيطان ال يعرقل عملية السالم بين  -
 الدولتين.

مليون 221المساعدات الفلسطينية التي تصل إلى حد العقوبات المالية حيث جّمد ترامب العديد من  -
دوالر والتي أقرها الرئيس أوباما في الساعات األخيرة من رئاستهن ومند توليه الرئاسة لم تسلم أي 

 .2مساعدات مالية للقضية الفلسطينية

 يرفض فكرة التدخل اإلنساني بما ال يتوافق مع السياسة األمريكية ومصالحها المختلفة. -

يقف ترامب ضد الهجرة فهو يسعى إلى تقليص معدل الهجرة، ومنع الكثير من الفئات من التنقل إلى  -
أمريكا مثلما هو الحال مع المكسيك التي حاول عزلها من خالل بناء سور فاصل بينهما، ونفس الشيء 

 بالنسبة للمسلمين وسياسة الكره والعدائية الكبيرة تجاههم.

 

كل هذه المبادئ نابعة من الفلسفة األمريكية القائمة على  3لتجارية للسوق األمريكي.تبني مبدأ الحماية ا -
المصلحة والمنفعة التي ترجع في تقاليدها إلى الفلسفة األمريكية وما تطرحه من قضايا مختلفة تتعلق 

شرق األوسط بكيفية التعامل مع قضايا العالم والتفوق دائما يكون من نصيب أمريكا في كل ملفاتها في ال
                                                           

أبو كريم، اتجاهات السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط فةي ظةل حكةم ترامةب، المرجةع السةابق، ص، منصور  - 1
 .40ص،

 .41،المرجع نفسه - 2
، 2016يمنةى سةليمان، توجهةات السياسةة الخارجيةة عنةد دونالةد ترامةب، المعهةد المصةري للدراسةات السياسةية واالسةتراتيجية، مةاي  - 3

 .3ص، 
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وغيره من الدول األخرى، مثل مسألة الحر ب على اإلرهاب وغيرها من المسائل األخرى ذات العالقة 
 المباشرة بالمشروع السياسي األمريكي.

تعيين دافيد فريدمان سفيرًا جديدا ألمريكا لدى اسرائيل وهو معروف بحماسه الشديد لالستيطان وتأييده  -
 .1ضم اسرائيل للضفة الغربية المحتلة وال يؤمن بحل الدولتينله، ومن ثمة مدافعته عن 

تقوم السياسة الخارجية السياسة األمريكية في منطق الشرق األوسط والتحديات العالمية الراهنة:  -2
لترامب في الشرق األوسط على ضرورة تحقيق أمن اسرائيل ومصالحها في المنطقة، ومواجهة اإلرهاب 

، فدولة 2ياسي واعتباره أحد أهم التهديدات التي تواجه الواليات المتحدة األمريكيةواحتواء اإلسالم الس
 .اسرائيل هي الحليف األول لها والبد من مساعدتها على تأمين مصالحها وتدعيم أمنها القومي

فسياسة ترامب تجاه الصراع الفلسطيني تقوم على أساس ايجاد اي تسوية سياسية حتى ولو كان  
في التاريخ، وهو ما نجده في  ترامبومن ثمة محاولة تخليد اسم  ،ساب الحقوق الفلسطينيةذلك على ح

سأبذل كل جهدي من أجل السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مضيفًا سأعمل على دعم  "قوله:
جه لحل لذلك كانت السياسة األمريكية في عهد ترامب تت ،3 "االقتصاد الفلسطيني عبر السلطة الفلسطينية

ذات الحدود المؤقتة  القضية الفلسطينية وفق المنظور االقليمي أو الحل المؤقت عبر طرح فكرة الدولة
كمرحلة أولى، لكن خطر هذا الحل أنه سوف يتحول مع مرور الوقت إلى حل دائم بعيدًا عن قرارات 

 الشرعية الدولية.

الشرق األوسط، فهي لن تكون  في منطقة ترامبيوجد فرق بين السياسة الخارجية في عهد  
امتدادًا لسياسة جورج بوش االبن عبر القوة لخشنة أو استمرار لسياسة بارك اوباما عبر القوة الناعمة، بل 

عدم التدخل العسكري في الصراعات  ترامبخليطًا من هذا وذاك، خصوصًا في ظل عدم رغبة الريئس 
، ومن ثمة وجود فرق كبير في 4تحدة االمريكية للخطرالدولية، إال في حالة تعرض مصالل الواليات الم

كيفية التعامل مع الملفات الدولية الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية المعقدة، نتيجة تعدد الرؤى 
                                                           

منصةةور أبةةو كةةريم، اتجاهةةات السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة تجةةاه منطقةةة الشةةرق األوسةةط فةةي ظةةل حكةةم ترامةةب، المرجةةع السةةابق،  - 1
 .41ص،

 .5يمنى سليمان، توجهات السياسة الخارجية عند دونالد ترامب، المرجع السابق، ص،  - 2
 .41منصور أبو كريم، المرجع نفسه، ص، - 3
 .44المرجع نفسه، ص  - 4
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ودخول بعض الدول  حولها على الصعيد العالمي والعربي في الفترة الراهنة خصوصا بعد مسألة التطبيع
حول فلسطين، وكذلك حجم المتغيرات الفاعلة فيها، ومن ثمة تجاوز بعدها  العربية في مشروع ترامب

 .1السياسي بين الطرفين، فالكل يريد أن يكسب مواقف ومكاسب على حساب القضية الفلسطينية

إن المفهوم المتعلق بمصطلل التطبيع يتمثل  قراءة في مفهوم التطبيع وخلفياته في زمن الجائحة: -ثانيا
قات طبيعية مع الدولة االسرائيلية ومن ثمة االعتراف بأحقيتها في التواجد على األراضي في إقامة عال

الفلسطينية المحتلة بعد الموقف الدولي الرافض من طرف الكثير من الدول للسياسية اليهودية الظالمة 
صورة اليهود للشعب الفلسطيني وانتهاك جميع حقوقه وحرياته، فهي سياسية يهودية بدعم أمريكي لتبييض 

 ترامبوقمعهم للفلسطينيين والتمييز العنصري والقتل اليومي لألبرياء وغيرها من الجرائم األخرى، وكأن 
يريد أن يقول للعالم بأنه البد من االعتراف بدولة اسرائيل ومدى احقيتها بالتواجد في األراضي 

تي تشير جميعها إلى استغالل الظرف الفلسطينية، فمسألة التطبيع تخفي ورائها العديد من األبعاد ال
الوبائي لتمرير سياستها االجرامية واقناع بعض الدول سواء عربية أو أوروبية بالتطبيع ونسيان الجرائم 
المرتكبة في حق االبرياء الفلسطينيين، فهي محاولة لجعل ما هو غير طبيعي عادي ومقبول بالضرورة، 

سياسة القمع والقتل التي تبيحها اسرائيل لنفسها تريد الخروج فعلى الرغم من الصراع والحرب بينهما و 
منتصرة أمام الرأي العام العالمي بكسب موافقة مختلف الدول في العالم على مشروع التطبيع السياسي 

 الذي يخفي ورائه الكثير من الدوافع والتداعيات الرهيبة التي تبيحها الدولة االسرائيلية لنفسها.

إن التطبيع مع اليهود يعني من وجهة نظر اخرى اقتناع العرب وجميع ة التطبيع: ترامب ومسسل -1
راضي المقدسة من جهة ونسيان جميع الجرائم البشعة  الدول في العالم بمدى شرعية التواجد في اال 
المرتكبة في حق الشعوب العربية والشعب الفلسطيني، هذه الجرائم التي تجاوزت حدود االنتهاكات 

ة لحقوق االنسان من قتل واغتصاب وتعذيب واعدام ومنع التنقل، وغيرها من الطرق االجرامية الصريح
التي تدخل في مجال االعمال الالإنسانية المنافية لجميع القوانين واألعراف الدينية والوضعية، فهي تعدي 

ئة االمم المتحدة صريل على حقوق االنسان ومكانته في الحياة، ولكن على الرغم من ذلك لم تتحرك هي
والمنظمات العالمية المدافعة عن االنسان وكرامته، األمر الذي نتج عنه تمادي قوات االحتالل في عنفها 

 الغير مشروع تجاه الفلسطينيين.

                                                           

 .3، ص،2018أحمد خضر عبد الحليم المصرين السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية، جامعة األقصى،  - 1
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فقد حاول ترامب قبل نهاية عهدته االنتخابية حسم قضية التطبيع بكل الوسائل والطرق خصوصًا  
قبل نهاية عهدة ترامب بدأ اإلعالن عن  "برى بمشكلة الفيروس وانتشاره، في ظل انشغال دول العالم الك

سلسلة من االتفاقيات الخاصة بالتطبيع بين الدول العربية واسرائيل حيث سارت في هذا الطريق كل من 
 2020اكتوبر  23في  السودان، 2020 سبتمبر 11في  البحرين، 2020 اغسطس 13اإلمارات في 

ومسألة التطبيع هي جزء من السياسة الخارجية األمريكية التي تبنها ترامب في  ،1تبعتها دول أخرى 
مشروعه السياسي، حيث عرفْت فترته العديد من الخصائص والمميزات التي شملْت جميع المجاالت على 
الساحة العالمية من قبيل انسحاب الواليات المتحدة األمريكية من العديد من المعاهدات واالتفاقيات 

لدولية مثل اتفاقية حماية المناخ والنظام االيكولوجي أو في مجال الصحة أو التجارة، أو في ملف النووي ا
االيراني وغيرها من المجاالت األخرى التي شملْت جميع مناحي الحياة اإلنسانية، أما ما تعلق بالقضية 

وضمان مساندة مختلف الدول  الفلسطينية فموقف ترامب واضل للغاية وهو محاولته تصفية ملف فلسطين
سعى ترامب وفريقه لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الستسالم على  "التي لها مصالل مع أمريكا، 

الفلسطينيين ثم الضغط عليهم بشدة بإجراءات مثل العتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وإغالق مكتب 
غربية بوقف المساعدات للفلسطينيين أو منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واقناع دول عربية و 

، إنها سياسة ممنهجة ضد الدولة 2"اقناعهم والضغط عليهم لتوقيع اتفاقيات تطبيع مع اسرائيل
الفلسطينية والتضييق عليها من جميع الجوانب من أجل الوصول إلى مشروعها التطبيعي، فالهدف من 

عنى تغيير طريقة اللعب من زاوية أخرى، بمعنى هو كسب ثقة الدول األخرى تجاه اسرائيل بم التطبيع
تبني مشروعية جديدة في التعامل مع الملف الفلسطيني، وعليه فقضية التطبيع قضية جديدة بأبعاد قديمة 
تحمل في طياتها العديد من المسائل المحورية المتعلقة بمستقبل الدولة الفلسطينية في ظل األزمات 

لسطيني من جميع الجوانب، ومن ثمة ضرورة فهم االبعاد الحقيقية الخفية الكبرى التي يعيشها الشعب الف
 وراء مسألة التطبيع.

يحمل مشروع التطبيع العديد من االبعاد أزمة كورونا وابعاد التطبيع على المشهد الفلسطيني:  -2
للسلطة  المختلفة التي تعبر كلها عن التحالف االسرائيلي االمريكي من اجل اخضاع الدول العربية

األمريكية وبالتالي توقيعها على سياسة التطبيع واعترافها بالعالقة المشروعة والقانونية للتواجد اليهودي في 

                                                           

 .7، ص، 281، العدد، 2020، خريف خاطر ظاهرة التطبيع العربي مع اسرائيل ومستقبلهامجلة شؤون فلسطينية، م - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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تشكل هذه العملية بحد ذاتها ظاهرة مستجدة على المشهد السياسي في المنطقة رغم  "فلسطين، 
ية لقيادات ورياضيين وفنانين التسريب المستمر مند سنوات عن عالقات سرية ولقاءات ومشاركات علن

إسرائيليين في هذه الدول غير أن العملية المتكاملة قد بدأت بإعالن المبادئ في واشنطن بين كل من 
فمسألة التطبيع تعد من  ،1وبتوقيعه بينهما 2020اغسطس  13اإلمارات واسرائيل برعاية أمريكية في 

زمن بعيد مقاطعته للدولة االسرائيلية المغتصبة لحقوق األمور الجديدة في العالم العربي الذي أعلن منذ 
الفلسطينيين، ومن ثمة فهو يحمل الكثير من الخفايا واألسرار ذات األبعاد المتعددة وفق قراءات متنوعة 
كمحاولة لتشخيص األوضاع العربية الراهنة ومدة التفكك الرهيب الذي تعاني منه في جميع مجاالت 

الدوافع العربية التي جعلت هذه الدول العربية تسارُع إلى التطبيع وإن كانت تخفي  الحياة اإلنسانية، أما
 ورائها أشياء أخرى فتشمل:

الرغبة في تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة ومواجهة جميع التحديات المفروضة عليها والتي تسعى  -
لسالم الشامل في منطقة الشرق إلى مواجهتها بكل الطرق والوسائل، وبالتالي السعي نحو تحقيق ا

مليار دوالر والمساعدة على استعادة  60فتل المجال إلعفاء السودان من ديونها التي تبلغ  -.األوسط
، في حين من يرى بوجود عوامل أخرى ذات 2حصانته السيادية وفتل المجال إلدماجه في المجتمع الدولي

 من أهمها: عالقة مباشرة بمسألة التطبيع

جابة للضغوط األمريكية والخوف من عواقب ترامب على هذه الدول، ومن ثمة توضيل عدم وجود االست -
أي عداوة ضد اليهود في فلسطين، باإلضافة إلى السعي في توفير غطاء أمريكي اسرائيلي من أجل 

 حماية دول الخليج.

الدعم ومساندة القضية التخلص من مسؤوليتها تجاه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، أي التهرب من  -
 الفلسطينية مهما كانت الظروف واألحوال.

                                                           

 .9، المرجع السابق، ص، مخاطر ظاهرة التطبيع العربي مع اسرائيل ومستقبلهاسطينية، مجلة شؤون فل - 1
 .10المرجع نفسه، ص، - 2
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االنتقال من عالقات السالم مقابل األرض إلى عالقات السالم مقابل السالم أو من السالم السياسي  -
، ومن ثمة العمل على اضعاف الدعم الموجه للدولة 1بثمنه الالزم إلى السالم االقتصادي السياحي

 .من ذلك العمل على اإلعالن الدائم حول اسرائيل وضم القدس معها تحت سيادتهاالفلسطينية وأكبر 

 2020أما الدوافع األمريكية فتتمثل في دعم الخطوط االنتخابية ألمريكا لالنتخابات األمريكية  
وخدمة مصالحها السياسية وااليديولوجية ومن اهمها عزل القضية الفلسطينية ومحالة اجبارها على القبول 

فالتطبيع يحمل في طياته العديد من المضامين المتعلقة بالمشروع  ،2بصفقة القرن التي أطلقها ترامب
االمريكي المتصهين بعيدًا عن الوحدة العربية من خالل سياسة التفريق التي تبناها المشروع االمريكي 

غير مباشرة مثلما هو  برعاية ترامب، واستغالل ثروات الدول العربية التي وافقت على التطبيع بطرق 
 الحال في السودان.

فمسألة التطبيع ذات ابعاد مختلفة باعتبار الحالة الخاصة التي يعيشها العالم، التي حاولت أمريكا  
استغاللها في تنفيد صفقة القرن وتحقيق الموافقة لدى الكثير من الدول العربية المبرمجة في أجندتها 

والمغرب، ومن ثمة ال يمكن الحديث عن قضية التطبيع بمعزل عن السياسية مثلما حدث مع السودان 
السياسة العالمية العامة حول مصير الشعب الفلسطيني في ظل التعدي المستمر على حقوقهم من طرف 

 قوات االحتالل الصهيوني.

 تطرح القضية الفلسطينية العديد من مستقبل القضية الفلسطينية ضمن الواقع العالمي الراهن: -3
التحديات والتحوالت الراهنة التي شملْت جميع مجاالت الواقع السياسي الراهن وما يطرحه من مسائل 
معقدة ذات عالقة وطيدة بمستقبل العالقات الفلسطينية األمريكية من جهة واالسرائيلية من جهة ثانية 

والعشرين الذي ميزته  الذي ختمه بالعديد من الرهانات الكبرى في القرن الحادي ترامبخصوصا في عهد 
مسألة التطبيع وصفقة القرن كحل أخر يريد طمس جوهر القضية الفلسطينية ومعالمها اإلنسانية الكبرى 
التي لطالما رسمت معالم كفاح الشعب الفلسطيني ودفاعه عن كرامته وحريته، وبالتالي صموده المتجدد 

وحتى صعود الرئيس األمريكي  ند اتفاق أوسلوأمام اليهود والصهاينة وما تطرحه من قضايا متجددة، فم
ترامب إلى سدة الحكم والوضع الفلسطيني في انسداد تام نتيجة المشاريع غير المقبولة المطروحة على 

القدس عاصمة  ترامبالساحة العالمية كأحد الحلول للقضية، والتي كان أخرها كما أشرنا سابقًا إعالن 
                                                           

 .10، المرجع السابق، ص، ، مخاطر ظاهرة التطبيع العربي مع اسرائيل ومستقبلهامجلة شؤون فلسطينية - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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رة إلى القدس، األمر الذي يؤكد من دون شك على أن أمريكا شريك غير دولة إسرائيل، وقراره نقل السفا
،وعلى هذا األساس فإن القراءة المستقبلية لواقع القضية يكشف عن العديد 1نزيه ووسيط واضل التوجهات

من النقاط المحورية التي يجب إعادة طرحها اليوم في خضم السياسة المعقدة التي يعيشها العالم اليوم في 
الوباء العالمي وتشعب الخطوط االستراتيجية في مستقبل العالقات بين الدول، ومن ثمة ضرورة  زمن

 إعادة طرح هذه الرهانات الجديدة وقراءتها من جديد بما يتماشى مع جوهر القضية الفلسطينية.

حيث من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي  ترامبإن صفقة القرن هو مقترح وضعه الرئيس  -
تهدف هذه الصفقة إلى توطين الفلسطينيين في وطن بديل خارج األراضي الفلسطينية المحتلة ومن ثمة 
إنهاء حق الالجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، وذلك من خالل الضغط على فلسطين واألردن ومصر 

سيطرة اسرائيل  لالشتراك في حل اقليمي للصراع الفلسطيني االسرائيلي حيث يقوم على ضرورة استمرار
 .2على مساحات هزيلة من شبه الجزيرة سيناء إلنشاء دولة فلسطينية مستقرة قادرة على النمو والمنافسة

تقوم السياسة الخارجية األمريكية على ما يعرف باالستراتيجية الكبرى ذات المناحي األمنية  -
دولية حيث يشمل هذا المفهوم واالقتصادية، والحفاظ على المصالل القومية ضمن إطار السياسة ال

اآلليات والميكانيزمات التي تتبناها كل إدارة أمريكية في تسيير الشأن العام داخليًا وخارجيًا، ومن ثمة 
الرئاسي مثل  تصميم خيارات السياسة الخارجية األمريكية التي بدورها تعكس السلوك السياسي للفريق

الديمقراطية، مما يضفي عليها طابعًا إيديولوجيًا ودعائيا سياسة االحتواء، الحرب على اإلرهاب، نشر 
وعليه تقوم السياسة األمريكية على مجموعة من الدعائم واألسس  ،3يظهر خاصة في الخطابات الرئاسية

الداخلية ذات البعد القومي تتسم بالمثالية التي يروج لها الرأي العام المحلي والدولي على أنها واجب 
  .نشر قيم الحرية واالنفتاح والحضارة في العالم الثالثمقدس يشرع لها 

لقد أولت أمريكا بزعامة ترامب أهمية كبرى للصراع الفلسطيني االسرائيلي، حيث سعْت بجميع الوسائل  -
المتاحة إلى فلسطنة الصراع بعنى جعله خاص بفلسطين فقط، ومن ثمة عزله عن امتداده العربي 

                                                           

 .3، المرجع السابق، ص،السياسة الخارجية تجاه القضية الفلسطينيةي، أحمد خضر عبد الحليم المصر  - 1
، المركةز الةديمقراطي العربةي، بةرلين ألمانيةا، 2018-2001اسةالم عيةادي، السياسةة الخارجيةة األمريكيةة تجةاه القضةية الفلسةطينية  - 2

 .7، ص،2018
ة العربيةةة قةةراءة فةةي مضةةامين خطابةةات الةةرئيس دونالةةد ترامةةب، اوراق سياسةةية، اتجاهةةات السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة نحةةو المنطقةة -3

 .6مركز الفكر االستراتيجي للدراسات، وحدة الدراسات واألبحاث، ص،
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وكأنها جزء من المشكلة  ولهذا حاولت تعويم القضية الفلسطينية أوال في االقليمواالقليمي في الوقت ذاته، 
وليست كل المشكلة، ثم تذويب القضية ضمن أفكار تدخل في نطاق ما يسمى بمصطلل ما فوق 
الحقيقة، اي ضمن تصورات غير واقعية تستند في سياستها على ترديد المزاعم عن القضية الفلسطينية 

من األكاذيب، فتتحول إلى مسلمات فوق النقاش، وتحت هذا المصطلل تم شن حروب  مرفقة بمجموعة
مثل العدوان على العراق وتمزيقه وحملة التخويف من اإلسالم والمسلمين، وتحته أيضا نجل ترامب في 

 .1حملته االنتخابية

  

                                                           

 .1حافظ البرغوتي، من وعد بلفور إلى صفقة القرن، الخليج، ص، - 1
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 خاتمة: 

ألساسةةية المتعلقةةةة مةةن خةةالل عةةةرض هةةذه الورقةةة البحثيةةةة يمكةةن الوصةةول إلةةةى جملةةة مةةن النقةةةاط ا 
بالقضية الفلسطينية والسياسة األمريكية الخارجية في عهد الرئيس األمريكةي دونالةد ترامةب، خصوصةا بعةد 
التغيةةرات الكبةةرى التةةي عرفتهةةا العالقةةات العالميةةة فةةي هةةذه الفتةةرة سةةواء مةةع القضةةية الفلسةةطينية أو مةةع بقيةةة 

 وهي: قرارالجبهات األخرى التي تعيش أوضاع الصراع وعدم االست

البعد العالمي الكبير الذي احتلته القضية الفلسطينية نتيجة أحقية الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه  -
وعرضه وكرامته، ومن ثمة تزايد الدعم العالمي للقضية من جميع أنحاء العالم األمر الذي جعل من 

 .كسب الرأي العام العالمي لصالحهاالسياسة األمريكية تتبنى طرق جديدة للتعامل مع القضية من خالل 

ترتبط القضية الفلسطينية بالعديد من التوجهات السياسية، فهي لم تعْد مسألٌة تخص الفلسطينيين  -
 وحدهم، بل ذات بعد عالمي كما هو الحال في السياسة األمريكية الخاريجية.

وانحيازه التام مع اإلسرائيليين ألن السياسة العدائية الصريحة للرئيس ترامب تجاه القضية الفلسطينية  -
 مصلحة اسرائيل من مصلحة أمريكا.

تبني ترامب لسياسة أمريكا أوال وقبل كل شيء، فال وجود لشيء قبلها، ومن ثمة فإن العالقة الوحيدة  -
 التي تحكم منطق التعامل األمريكي هي المصلحة والمنفعة.

ا ذات األبعاد المختلفة، ومن ثمة فهي محاولة لتمييع تحمل صفقة القرن العديد من األسرار والخفاي -
القضية الفلسطينية وكسب التأييد العربي والعالمي حولها من خالل سياسة التطبيع مع اليهود التي بدأت 

 .  في تطبيقها مع بعض الدول العربية
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 اه القضية الفلسطينيةالسياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس ترامب تج"

2017-2021" 

"The American Foreign Policy Under President Trump Towards the 

Palestinian Question 2017-2021" 

 هالة محمود طه دودين .أ

 دراسات دولية -ة باحثة سياسي
 نفلسطي -جامعة بيرزيت

 مقدمة

حيث يقوم صانع القرار بوضع  تهدف السياسة الخارجية لتحقيق المنافع والمكاسب للدولة، 
تنتهج كل دولة سياسة خارجية تبني .األهداف حسب األولوية واألهمية وعمل خطة تمكنه من تحقيقها

عليها مصالحها، وفي مجال السياسة الخارجية ال يوجد صداقة دائمة وال عداوة دائمة فتمر بفترات من 
الظروف المواتية للسياسة الخارجية لخدمة  التعاون وفترات من الصراع والتنافس، كما تسخر الدول

 مصالحها وأهدافها.

اتجهت السياسة الخارجية األمريكية بعد االستقالل إلى اتباع سياسة العزلة من أجل بناء دولة  
قوية بكل مقوماتها، وقادرة على حماية نفسها ودرء المخاطر عنها وقادرة على الحفاظ على استقاللها، 

ن التسعينيات رأت الواليات المتحدة األمريكية أن القضايا المحلية تتطلب اهتمامًا ففي النصف األول م
ويعتقد أن االنعزالية تشير إلى معتقدات أو ومواقف سياسية مختلفة  .سياسيًا أكبر من السياسة الخارجية

نعزالية في ، وتشكك المواقف اال1945تميل إلى التناقض مع االتجاه العام لألممية األمريكية بعد عام 
االلتزامات الجوهرية للواليات المتحدة األمريكية: للنشاط الدبلوماسي العالمي، واألمن األوروبي، وقيادة 

  1النظام االقتصادي الدولي الليبرالي، وبنى التحالف المختلفة.

ة عملت الواليات المتحدة األمريكية على إصالح الدولة من الداخل في كافة النواحي االجتماعي 
واالقتصادية والعسكرية والثقافية، واالبتعاد عن التدخالت الخارجية وعدم خوض الحروب والتدخل في 
شؤون الدول األخرى، كما ترفض تدخل الدول في شأنها الداخلي ما ساعدها في الوصول إلى استقرار 

ل بإمكانها داخلي في مختلف القضايا، من بينها الجانب االقتصادي الذي عملت على تطويره وأصب
                                                           
1- David Hastings Dunn, Isolationism Revisited: Seven Persistent Myths in the Contemporary 

American Foreign Policy Debate (Cambridge University Press 2005), Vol, 31, 239- 240. 
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انخرطت الواليات المتحدة األمريكية في الشؤون الدولية، بتحفظ  .التفكير للتوجه نحو االنفتاح الخارجي
وأدى سقوط االتحاد السوفييتي ونهاية الحرب .القانون والشرعية الدولية وتحقيق السلم واألمن الدوليين

ت المتحدة األمريكية بقيادة العالم، وزادت أمريكا من الباردة إلى انتهاء نظام الثنائية القطبية وتفرد الواليا
استخدام القوة العسكرية وخاضت عدة حروب، وطغى النموذج الليبرالي األمريكي أو ما يسمى بأمركة 

  1العالم.

اعتمدت الواليات المتحدة األمريكية على القوة العسكرية من أجل الحفاظ على مصالحها والدفاع  
لى ميزان القوى ضد أعدائها، وكان هناك توقع بحدوث ركود اقتصادي بعد الحرب عن أمنها والحفاظ ع

يؤدي إلى انخفاض في نسبة اإلنفاق الحكومي األمريكي، فأصبل من الضروري بحث الواليات المتحدة 
األمريكية عن أسواق خارجية لها لتسويق منتجاتها، وكانت تسعى لالستحواذ على الموارد االستراتيجية 

تدخل في عمليات التصنيع، كالنفط والمطاط والخامات المعدنية وبالتالي سعت الواليات المتحدة  التي
األمريكية لحماية مصالحها، وحتى تحقق الهيمنة والسيطرة كان عليها االنطالق نحو العالم الخارجي، 

العسكرية في بسط  فبسطت نفوذها اقتصاديًا وعسكريًا على أجزاء عديدة من العالم وكانت تستخدم قوتها
الهيمنة أو تلجأ إلى حروب الوكالة، وكونت األحالف في مختلف بقاع العالم بحجة القضاء على 
الشيوعية والتأثير السوفييتي، وكان من أهم المناطق التي توجهت لها الواليات المتحدة األمريكية، منطقة 

ات والنفط الخام، ومن غير المسموح ألحد الشرق األوسط لما تتمتع به من موقع جغرافي هام وغني بالثرو 
 2السيطرة عليه غير الواليات المتحدة األمريكية.

يعتبر الصراع الفلسطيني االسرائيلي من أعقد الصراعات على مر تاريخ العالقات الدولية، حيث  
طرح بالدرجة أن الصراع ال يزال قائم لليوم وهناك مماطلة في إيجاد حلول إلنهائه، وتعتمد الحلول التي ت

األولى على مصالل القوى العظمى دون أي اعتبار للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، حيث 
أن كل الجهود التي تبذل من أجل إنهاء هذا الصراع تعتبر علنية فقط وأمام الرأي العام الدولي، في حين 

وتناوب العديد من رؤساء الواليات  فمنذ بداية الصراع الفلسطيني االسرائيلي.أن باطنها يخفي العكس
المتحدة األمريكية لم يحدث وأن قام رئيس بإيجاد حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، فقد اعتمدوا دائمًا 
                                                           

 2001سةبتمبر  11حمدوش رياض، تأثير السياسة الخارجية األمريكية على عملية صنع القرار فةي االتحةاد األوروبةي بعةد أحةداث  -1
 .86-85(، 2012وراة مذكرة لنيل شهادة الدكت -)جامعة منتوري قسنطينة

-اسةةةماعيل محمةةةد خضةةةر، الثابةةةت والمتغيةةةر فةةةي السياسةةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة تجةةةاه القضةةةية الفلسةةةطينية والمفاوضةةةات الفلسةةةطينية -2
 .31-30(، 2005رسالة ماجستير  -االسرائيلية )جامعة بيرزيت
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تم طرح .على أسلوب المحايلة والمماطلة، فمنذ اتفاق أوسلو حتى اليوم يظهر هناك انسداد ألفق التسوية
ة والتي تضر بالقضية الفلسطينية، وال تساعد على إنهاء الصراع القائم العديد من المشاريع غير المقبول

مع المحتل اإلسرائيلي، وكان آخر ما قامت به الواليات المتحدة األمريكية نقل السفارة األمريكية من تل 
 "صفقة القرن "وطرح حل شامل للنزاع تحت مسمى .أبيب إلى القدس، واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

صفحة مقسمة إلى  "181"سين حياة الفلسطينيين واإلسرائيليين، وهي عبارة عن وثيقة تكونت من لتح
 وقوبلت جميعها بالرفض الفلسطيني القاطع. 1جزأين سياسي واقتصادي،

 اإلشكالية

ترتكز السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني االسرائيلي على  
وتعتبر القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق .ب في المصلحة األمريكية بالدرجة األولىاعتبارات تص

األوسط، ويعني التدخل األمريكي في قضايا الشرق األوسط والتي أهمها القضية الفلسطينية، حماية 
ية لجعل لمصالل الواليات المتحدة األمريكية وحماية إلسرائيل وأمنها وتسعى الواليات المتحدة األمريك

اسرائيل الدولة المتفوقة في الشرق األوسط، والتي عن طريق حمايتها تستطيع أمريكا حماية مصالحها في 
تبرز االشكالية من خالل تحليل السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية في عهد دونالد .المنطقة

ة الخارجية األمريكية التي اتبعها دونالد ما هي السياسترامب، والتي يتفرع منها السؤال الرئيسي التالي: 
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية  ؟2021-2017ترامب تجاه القضية الفلسطينية في الفترة ما بين 

 التالية:

   ما تعريف السياسة الخارجية األمريكية؟ 

 متى بدأ االهتمام األمريكي بالصراع الفلسطيني االسرائيلي؟ 

  الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عهد ترامب عما سبقه؟هل اختلفت السياسة 
 الفرضية

تفترض الدراسة أن السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني االسرائيلي كانت تتبدل  
باختالف رؤساء أمريكا، إال أن جميعها تدور حول المماطلة وعدم إيجاد حلول جذرية إلنهاء الصراع، 

قدوم ترامب للحكم زادت األمور تعقيدًا بحكم سياساته االستبدادية والتي تفتقر الي الوعي السياسي  ومع

                                                           
1- Dalal Iriqat, The “Deal of the Century” from a Palestinian Perspective (Palestine-Israel Journal), 

105. 
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والدبلوماسي، واتخذ عدة إجراءات تجاه الصراع القائم دون الوعي للنتائج وما إذا كانت ستؤدي إلى السالم 
 كما يزعم أم أنها ستزيد من صعوبة التوصل للسالم.

 

 األهمية 

مية الدراسة في تسليط الضوء على سياسة الواليات المتحدة األمريكية، والتي تنادي تبرز أه 
في حين أنها تقوم بأبشع أشكال .بالديموقراطية وحماية السلم واألمن الدوليين، تجاه القضية الفلسطينية

ون الدولي وال العنصرية واالنحياز الحتالل ال يراعي أي شكل من أشكال اإلنسانية وال يراعي مبادئ القان
وستركز الدراسة على السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية في عهد الرئيس ترامب، تجاه .يحترمها

الصراع الفلسطيني االسرائيلي، باإلضافة للتطرق إلى بداية اهتمام الواليات المتحدة األمريكية تجاه منطقة 
 الشرق األوسط بشكل  عام وفلسطين بشكل  خاص.

 نهجيةالم

تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة وتحليل سياسة الواليات المتحدة األمريكية  
تجاه الصراع الفلسطيني االسرائيلي، والمنهج التاريخي من خالل تتبع بداية اهتمام الواليات المتحدة 

 األمريكية بفلسطين، وبداية التدخل في الصراع الفلسطيني االسرائيلي.

 اإلطار النظري 

تتماشى تقاليد السياسة الخارجية األمريكية مع النظرية الواقعية التي تؤكد على الدولة كفاعل  
أساسي في النظام الدولي، وتؤكد النظرية الواقعية في السياسة الدولية على ضرورة المحافظة على الذات 

التوازن في العالقات والمصالل المتبادلة والرغبة في الحصول على القوة، ويقوم النظام الدولي على فكرة 
من أجل تحقيق األهداف المشتركة في المنظومة، ولعب مبدأ القوة والمصلحة التي تستند عليهم النظرية 

تسعى الدول لتبرير سياساتها التوسعية من أجل .الواقعية، دورًا كبيرًا في توجيه السياسة الخارجية األمريكية
وضوية النظام الدولي والغموض وعدم التنبؤ بالخطوة القادمة للدول دفعها حماية مصالحها، وبسبب ف

لزيادة قوتها اقتصاديًا وعسكريًا، كما تسعى الدول إلقامة عالقات وتحالفات مع الدول األخرى من أجل 
استغلت الواليات المتحدة األمريكية الصراع الفلسطيني االسرائيلي من أجل  .الحفاظ على توازن القوى 

لحفاظ على مصالحها في الشرق األوسط، واحكام قبضتها على النفط العربي وإضعاف أي قوة أخرى ا
تنافسها في المنطقة، فتحالفت مع اسرائيل وقدمت لها كافة أشكال الدعم من جميع النواحي العسكرية 
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ي تضمن الحفاظ واالقتصادية وغيرها، في سعيها إلبقاء اسرائيل القوة األولى في الشرق األوسط وبالتال
 على مصالحها.

 

 السياسة الخارجية األمريكية 

تعد السياسة الخارجية انعكاسًا لما يدور في الداخل حيث تؤثر السياسة الداخلية على أسلوب  
تتنوع  1اإلدارة وتوزيع الموارد، كما أن النظام الداخلي للدولة يؤثر بشكل حاسم على تكوين أهدافها.

حي التركيز في تعريف السياسة الخارجية للدولة حيث أنه من الصعوبة إيجاد التعريفات وتختلف نوا
أحد علماء السياسة فقد عرف السياسة  "هارتمن"تعريف يشمل كل األبعاد في السياسة الخارجية، فبحسب 

، وفي هذا التعريف ركز فقط على "تقرير منتظم بالمصالل الوطنية المنتقاة بشكل مقصود"الخارجية بأنها 
المصالل الوطنية فقط، وبالتالي اقتصر على متغير واحد والسياسة الخارجية ال يقتصر مدلولها على 

التصرفات الرسمية المحددة التي يقوم بها صانعو "بأنها  "باتريك مورغان"في حين عرفها .متغير واحد
لين الدوليين القرار السلطويون في الحكومة الوطنية، أو ممثلوهم بهدف التأثير في سلوك الفاع

، وهذا التعريف ركز "سياسة الدولة تجاه بيئتها الدولية"وهناك من يعرف السياسة الخارجية بأنها ."اآلخرين
ويالحظ من خالل التعريفات أنه لم يتم .على بعد واحد وهو الدولة وهمش الفواعل األخرى غير الدولة

جورج مودلسكي السياسة الخارجية في كتابه  وعرف 2تحديد كل األبعاد التي تحتويها السياسة الخارجية.
نظام األنشطة الذي تطوره المجتمعات لتغيير سلوكيات الدول األخرى "بأنها  "نظرية السياسة الخارجية"

  3."وإلقامة أنشطتها طبقًا للبيئة الدولية

لمعلوماتية، تتكون السياسة الخارجية األمريكية من العناصر العسكرية والدبلوماسية واالقتصادية وا 
وصحيل أن هناك صعوبة في تعريف السياسة الخارجية للدولة، إال أن تعريف السياسة الخارجية 
األمريكية أكثر صعوبة لما تتمتع به من خصوصية استثنائية، نتيجة لطبيعة الدور الذي تؤديه الواليات 

ياسة الخارجية األمريكية بأنها المتحدة األمريكية ومكانتها الفريدة في المجتمع الدولي، وقد عرفت الس
فالسياسة الخارجية تمثل .األهداف واألفعال التي تقوم بها الواليات المتحدة األمريكية في النظام الدولي

                                                           

 .67، 47(، عدد 1995حسين شريف، السياسة الخارجية األمريكية: اتجاهاتها وتطبيقاتها وتحدياتها )عالم الكتاب  -1

عةدد،  (2018كريم رقولي، السياسة الخارجية الواليات المتحدة األمريكية: مةدخل نظةري )مجلةة طبنةة للدراسةات العلميةة األكاديميةة  -2
1 ،300. 

 .95، 2018خليل عبد المنعم مرعي، مراجعة االتجاهات المعاصرة في تعريف السياسة الخارجية،  -3
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المصالل والغايات والدوافع التي تشجع وتحفز الواليات المتحدة األمريكية للتدخل واالنخراط في الشؤون 
وتعد السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية   1تحقيق هذه الغايات.العالمية، والوسائل التي تتبعها ل

خليطًا من تفضيالت ورؤية الرئيس وطاقمه والمستشارين الذين له الحق بتعيينهم دون الرجوع للكونغرس، 
ة والمصالل الثابتة ألمريكا كدولة ومؤسسة رسمية، وتتعلق السياسة الخارجية بتوازنات ومقايضات داخلي

اعتمادًا على طبيعة القضية المطروحة، وأهميتها االستراتيجية والجيوسياسية للدولة، وقوة وخبرات الرئيس 
كما عرفت السياسة الخارجية األمريكية من حيث األطراف المستهدفة والوسائل المتبعة   2من جانب آخر.

راد والجماعات، الواقعة خارج حدود حيالها، بأنها اإلجراءات الحكومية التي تشمل الدول والشركات واألف
الواليات المتحدة، وتشمل سياسات حقوق اإلنسان، والتفاعالت االقتصادية، والعمليات العسكرية، 
والتدخالت في الحروب األهلية وغيرها من الصراعات الدولية، واالتفاقات البيئية والمساعدات الخارجية، 

  3شامل.والجهود الدولية للحد من أسلحة الدمار ال

يعتبر الرؤساء قادة صنع السياسة الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية والممثلين الرسميين  
ألمريكا في الخارج، فقد منحت المادة الثانية من الدستور الرئيس صالحيات القائد العام، ورئيس 

ء، وصوت الشعب، وهذه الدبلوماسية، والمدير العام، ورئيس الدولة، وكبير المشرعين، ورئيس القضا
السلطات تضع أساسًا دستوريًا للرئيس ليقود في مسائل الخارج كخوض الحروب وعقد المعاهدات 

وغالبًا ما تصنع السياسة الخارجية وقت الحروب وفي هذه الحالة تكون .واالتفاقيات والعالقات الدبلوماسية
مسؤول األعلى المنتخب في األوقات السلطة الرئاسية في أقصى حدودها، حيث ينظر الجميع إلى ال

وتم إنشاء مجلس األمن القومي ومجلس الوزراء التنفيذيين بما في ذلك وزراء الخارجية والدفاع .العصيبة
واألمن الداخلي ورئيس هيئة األركان المشتركة، للعمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس في صنع وتنفيذ قرارات 

خاذ قرارات السياسة الخارجية من قبل الحكومات واألحزاب إن فحص كيفية ات 4السياسة الخارجية.
الحاكمة في جميع أنحاء العالم، يشير إلى أن السلطة تمارس من قبل مجموعة واسعة من الكيانات 

وتضم وحدات القرار الرؤساء ورؤساء الوزراء، والمكتبات السياسية، والمجموعات العسكرية، .المختلفة

                                                           

، 1( ط2018المؤسساتي )المركز الديموقراطي العربي -الدستوري -نصر محمد علي، السياسة الخارجية األمريكية: اإلطار النظري  -1
6-7. 

 .122، 272(، عدد 2018ريكية في عهد إدارة دونالد ترامب )شؤون فلسطينية حسن أيوب، السياسة الخارجية األم -2

، 1( ط2018المؤسساتي )المركز الديموقراطي العربي -الدستوري -نصر محمد علي، السياسة الخارجية األمريكية: اإلطار النظري  -3
6-7. 

4- Carl D.Cavali and others, The basics of American Government (University Press of North Georgia 

2013), 329. 
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مشتركة بين الوكاالت، واالئتالفات والبرلمانات، وتتغير وحدات القرار ذات والحكومات، والمجموعات ال
   1الصلة داخل أي حكومة بمرور الوقت والمشكلة.

تتأثر السياسة الخارجية األمريكية بعدة تأثيرات من بينها مراكز األبحاث الفكرية التي لها دور  
ظهرت  2المراكز نخبة من الباحثين المتفرغين.كبير في صياغة السياسة الخارجية األمريكية وتضم هذه 

مراكز األبحاث الفكرية في السبعينيات من القرن الماضي وظهر تأثيرها على السياسة الخارجية األمريكية 
وتكون هذه المراكز أشبه بالجامعات الفارغة تمامًا من الطالب .بشكل  كبير وواضل في السنوات األخيرة

تخصصة في القضايا السياسية، وهناك مراكز الضغط السياسية والتي تستخدم وتقدم أبحاثًا أكاديمية م
البحوث للضغط المباشر على اإلدارة األمريكية للتأثير في صنع القرار، ومؤسسات الضغط السياسي 

 1985الفكرية الخاصة بالشرق األوسط، ومنها معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، الذي أنشئ عام 
ع عن المصالل اإلسرائيلية، والمعهد اليهودي لشؤون األمن القومي المرتبط مباشرة مع اللوبي ليتبنى الدفا

الصهيوني ويعمل كغطاء للدعاية االسرائيلية في المجاالت العسكرية واالستشارات األمنية، ويقوم بتنظيم 
يلي، باإلضافة إلى رحالت لمجموعة ضباط أمريكيين لزيارة اسرائيل لتوطيد العالقة مع الجيش اإلسرائ

   3ترتيب زيارات طالب الكليات العسكرية للتدريب في الجيش االسرائيلي.

( دورًا كبيرًا في السياسة الخارجية األمريكية ويعتبر AIPACكما يلعب اللوبي الصهيوني )أيباك  
غرس أن يتجاهلوا من أكثر مراكز الضغط تأثيرًا في السياسة الخارجية األمريكية، وال يستطيع أعضاء الكون

ويمكن تعريف اللوبي الصهيوني بأنه  4رغبات اللوبي بسهولة نظرًا المتالكه القدرة على الثواب والعقاب.
مجموعة من العمالء والنشطاء، والذين لهم مصالل خاصة، ويمارسون ضغوطًا على الموظفين وخاصة "

بقيادة وليم  "1887"دية في العام تم تشكيل أول عملية ضغط يهو  "المشرعين، بهدف التأثير عليهم.
في  "اللجنة اليهودية األمريكية"ثم بعد ذلك إنشاء .بالكستون وكانت تهدف إلقامة دولة يهودية في فلسطين

وبالرغم من النسبة القليلة للوبي .وكانت مهمتها حل المشكالت السياسية واالجتماعية لليهود 1906العام 
إال أن لهم تأثيرًا كبيرًا في انتخاب الرئيس وفي السياسة الخارجية  الصهيوني داخل المجتمع األمريكي،

                                                           
1- Margret G.Herman, Charles.F.Hermann and Joe.D Hagan, "How Decision Units Shape Foreign 

Policy Behavior", International Studies Review 3,2 (May 2003), 309. 

2- Richard N.Haass, Think Tanks and U.S foreign policy: A policy- maker’s perspective: The Role of 

Think Tanks in U.S foreign policy (An electronic journal of the U.S department of state 2002), Vol, 7, 

5. 

 .45-40، 369(، عدد 2009باسم خفاجي، أثر المراكز الفكرية في السياسة الخارجية األمريكية )المستقبل العربي  -3
 .17، 8(، عدد 1991زياد أبو عمرو، المقاربة األمريكية حيال القضية الفلسطينية )مجلة الدراسات الفلسطينية  -4
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األمريكية، ويعتبرون من أثرياء العالم ويستغلون المال في التأثير السياسي واإلعالمي، ويمولون الحمالت 
 1من تكاليف االنتخابات. "%60"االنتخابية بنسبة تصل إلى 

لسياسة والسياسيين وعلى الهوية والثقافة في الواليات يعتبر الدين من العوامل التي تؤثر على ا 
المتحدة األمريكية، كما يعمل على تحديد شخصية الدولة ويساهم في تكوين أفكار الواليات المتحدة 
 2األمريكية عن العالم، كما يؤثر على أساليب استجابة األمريكيين لألحداث التي تحدث خارج أمريكا.

المعتقدات الدينية مهمة بشكل خاص لفهم الرأي العام تجاه السياسة الخارجية  وهناك أسباب قوية على أن
جيمس "فقد كان هناك العديد من القادة المسيحيين االنجيليين البارزين مثل .األمريكية في الشرق األوسط

، من المؤيدين الصريحين للحرب وسياسة بوش الخارجية في "دوبسون وجيري فالويل وبات روبرتسون 
ساعد البعد الديني على تغلغل اليهود في المجتمع األمريكي وتعتبر الحركة  3طقة الشرق األوسط.من

الصهيونية حركة عنصرية تدعو إلى وحدة ونقاء الشعب اليهودي، وتدعو جميع اليهود في العالم للقدوم 
يعة النظام الليبرالي كما أن طب.إلى فلسطين، وكانت الظروف في الواليات المتحدة األمريكية مواتية لذلك

الحر في الواليات المتحدة األمريكية، وإطالقه الحريات الفكرية زاد من تغلغل اليهود في المجتمع 
األمريكي، باإلضافة إلى تقاطع المصالل األمريكية اإلسرائيلية تجاه الشرق األوسط بشكل  عام وفلسطين 

األمريكية مشروع قيام دولة يهودية في فلسطين بشكل  خاص، والتي ساعدت على تبني الواليات المتحدة 
  4تحمي المصالل األمريكية في الشرق األوسط.

وقد .تتضمن السياسة الخارجية مجموعة من التوجهات وفقًا لدرجة االنخراط في السياسة الخارجية 
منها ميز هولستي بين ثالثة أنواع هي، العزلة: حيث تقوم على افتراض ان الدولة تستطيع تحقيق أ

واستقاللها القومي والمحافظة على قيمها الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وأمانيها القومية، من 
خالل عدم تدخلها بالمشاكل والقضايا العالمية إلى أدنى حد، مع الحفاظ على جزء بسيط من العالقات 

ذا النوع على افتراض أن الدولة ال تستطيع الدبلوماسية والتجارية، والنوع الثاني توجه التحالف: ويقوم ه
                                                           

موسةةى يوسةةف الغةةول، تةةأثير العامةةل الةةديني فةةي السياسةةة الخارجيةةة إلدارة الةةرئيس جةةورج دبليةةو بةةوش تجةةاه منطقةةة الشةةرق األوسةةط  -1
 .105-104(، 2011رسالة ماجستير -)جامعة بيرزيت

 .83، 23(، عدد 2010عبد الصمد بلكبير، الدين والسياسة الخارجية األمريكية )مجلة الملتقى  -2

3- Jody C.Baumgartner, Peter L.Francia and Jonathan S.Morris, A Clash of Civilizations? The 

Influence of Religion on Public Opinion of U.S Foreign Policy in the Middle East (Sage Publications, 

Inc.on behalf of the University of Utah 2008), Vol.61, 171. 

، 26\8\2004نبيل محمود السهلي، اللوبي اليهودي وسباق الرئاسة األميركةي )أمةين شةبكة انترنةت ل عةالم العربةي(، تةاريخ النشةر  -4
n.orghttp://www.ami/. 

http://www.amin.org/
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الدفاع عن مصالحها وتحقيق أهدافها ومواجهة التهديدات الخارجية، إال من خالل االعتماد على غيرها 
من الدول التي تشاركها نفس األهداف والمصالل، من خالل إقامة تحالفات وتعاون بين الدول، أما النوع 

ع يرفض العزلة ويرفض االرتباط عسكريًا بأهداف القوى الكبرى، ويؤدي الثالث عدم االنحياز: وهذا النو 
  1عدم االنحياز لزيادة قوة الدولة التي تمارسها كتوجه لسياستها الخارجية في التأثير على البيئة الدولية.

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية تاريخياا 

سة األمريكية تجاه فلسطين في العقود التي سبقت وعد بلفور لم يكن هناك أي رؤية واضحة للسيا 
، وفي أعقاب الحرب العالمية األولى أبدت الواليات المتحدة األمريكية تأييدها لوعد 1917أي قبل عام 

بلفور وطالبت باتباع سياسة الباب المفتوح، بعد فترة من التقوقع واتباع سياسة العزلة فقد أدركت األهمية 
لمنطقة الشرق األوسط، وأدت القضية الفلسطينية واكتشاف النفط دورًا هامًا في التدخل األمريكي الكبيرة 

حيث تسعى الواليات المتحدة األمريكية إلى تأمين النفط للصناعات األمريكية، وتأسيس  2في المنطقة.
واليات المتحدة أجبر الصهاينة وأعضاء الكونغرس األمريكي حكومة ال 3وطن قومي لليهود في فلسطين.

األمريكية، التي كانت تعتبر فلسطين قضية بريطانية أن تعيد النظر في موقفها من المسألة الفلسطينية، 
وهدد اليهود الصهاينة بخلق الفوضى في منطقة الشرق األوسط وبذلك يعرقلون المجهود الحربي للحلفاء، 

 4العربية.ألن قيام وطن قومي لليهود في فلسطين مضاد لمشاعر الدول 

أن اللوبي الصهيوني لعب دورًا هامًا في إدخال القضية الفلسطينية ضمن  "جون ميرشيمر"يرى  
سياسة الواليات المتحدة األمريكية، من خالل إثارة المجتمع األمريكي للتعاطف مع مصالل الصهيونية 

حزبين الديموقراطي والجمهوري، وأهدافها ومحاولة إبراز مكانة اسرائيل الدينية، ودعم أعضاء الكونغرس وال
  5وأن مصلحة الواليات المتحدة األمريكية مرتبطة بمصالل اسرائيل.

                                                           

 .15-9(، 2019محمد الدبار، ابعاد السياسة الخارجية دراسة تأصيلية )المعهد المصري للدراسات  -1

)شةةةؤون عربيةةةة  1948-1917نةةةاجي صةةةادق شةةةراب، العالقةةةات بةةةين الواليةةةات المتحةةةدة والصةةةهيونية: مرحلةةةة بنةةةاء الدولةةةة اليهوديةةةة  -2
 .99-98، 52(، عدد 1987

3- Eric Watkins, The Unfolding US Policy in the Middle East (Oxford University Press on behalf of 

the Royal Institute of International Affairs 1997), Vol.73, 1. 

محمةد جميةل الشةيخلي، سياسةة الواليةات المتحةدة األمريكيةة تجةاه القضةية الفلسةطينية وتأسةيس الكيةان الصةهيوني )شةؤون اجتماعيةةة  -4
 .213-212، 122(، عدد 2014

5- Mearsheimer, John & Stephen M.Walt, What the Israel Lobby Wants.it is too often gets.The War 

over Israel’s influence (Foreign Policy, Jul.- Aug 2006), 58. 
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روج اللوبي الصهيوني ألفكاره وأطروحاته من خالل لجان أنشطة سياسية عديدة وكان من أشهر  
م الحمالت ، وعمل على دع"AIPACإيباك "هذه اللجان، اللجنة األمريكية االسرائيلية للشؤون العامة 

االنتخابية وكسب دعم المرشحين لالنتخابات، واستطاع اللوبي الصهيوني استمالة الكثير من السياسيين 
األمريكيين الذين تأثروا بأفكار الحركة الصهيونية وتوجهاتها، ما ساعد على وقوف السياسة الخارجية 

سطين، ويظهر هذا التأثر من خالل للواليات المتحدة األمريكية بجانب طموح الحركة الصهيونية في فل
ساهمت الواليات .التأييد الذي أبداه الرئيس ويلسون لوعد بلفور ودعم طموح الصهيونية في فلسطين

المتحدة األمريكية في قيام دولة اسرائيل وعند قيامها كان الرئيس ترومان هو أول من اعترف بها، 
  1ات الواليات المتحدة األمريكية.وأصبحت القضية الفلسطينية تأخذ حيزًا ضمن اهتمام

بعد إعالن دولة اسرائيل حدثت حرب عربية اسرائيلية وأصدر الحزب الديموقراطي األمريكي بيانًا  
، أيد فيه التزام الرئيس ترومان تجاه اليهود وتحقيق رغبتهم في بناء دولة اسرائيل، 1948تموز  14بتاريخ 

د شعوب العالم إلى تبني الصداقة بين شعوب األرض وصرح الحزب بأن االعتراف بإسرائيل يرش
اتبعت .واسرائيل، وطالب بقبول اسرائيل عضوًا في هيئة األمم المتحدة وإشراكها في المجموعة الدولية

الواليات المتحدة األمريكية اتجاهين في سياستها تجاه هذه الحرب، تمثل االتجاه األول بدعوة أعضاء 
بموجب قرار من مجلس األمن الدولي لغرض تطبيق قرار هيئة األمم  الكونغرس بالتدخل العسكري 

المتحدة، والثاني تمثل بالتدخل الدبلوماسي والترتيب لوقف القتال بين الطرفين والبدء بمفاوضات السالم، 
وهذا االتجاه كان المهيمن على سياسة أمريكا لمنع دخول االتحاد السوفييتي للمنطقة ويصبل من المؤثرين 

 2سياسة منطقة الشرق األوسط. في

أكدت الواليات المتحدة األمريكية ارتباطها الوثيق بإسرائيل واحترام استقاللها وسالمتها وقدمت لها  
وحاولت إيجاد حل لقضية الالجئين ودعمت وكالة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين .الدعم المالي والعسكري 

اعترفت الواليات المتحدة األمريكية .نيين في الوطن العربي، إلى حين توطين الالجئين الفلسطي"أونروا"
بالشعب الفلسطيني كالجئ ولم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في وطنه، وأنه يجب مساعدته إنسانيا 
لضمان استقرار المنطقة، كما أيدت حق الالجئ في العودة إلى بلده في حال قبل العيش بسالم تحت 
                                                           

فةةي فلسةةطين )واليةةة الةةرئيس جةةورج بةةوس قصةي أحمةةد حسةةن حامةةد، دور الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة فةةي إحةداث تحةةول ديمةةوقراطي  -1
 .18(، 2008رسالة ماجستير  -نابلس-(، )جامعة النجاح الوطنية2006-2001االبن 

علةةي عظةةم محمةةد، سياسةةة الواليةةات المتحةةدة تجةةاه اسةةرائيل عهةةد ترومةةان: فةةي الوثةةائق الدبلوماسةةية العراقيةةة )مجلةةة مركةةز دراسةةات  -2
 .127-126، 3(، عدد 2011الكوفة 
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توضل السياسة التي اتبعتها الواليات المتحدة األمريكية أنها لم .عن ممتلكاته الحكم االسرائيلي أو تعويضه
تعترف بالوجود الوطني الفلسطيني، ولم تعترف بأنه يتمتع بحقوق وطنية في أرضه، بل اعترفت بوجوده 

  1كشعب الجئ وال بد من مساعدته إنسانيًا ألن ذلك يرتبط بسياسة استقرار المنطقة.

المتحدة األمريكية تنظر للقضية الفلسطينية على أنها قضية الجئين حتى عام  كانت الواليات 
مع بروز دور المقاومة الفلسطينية، وأنها تحل من ضمن إطار العالقات العربية والدولية مع  1970

 اسرائيل، إال أن بروز المقاومة غير من سياسة الواليات المتحدة األمريكية وبدأت تشعر بأن الفلسطينيين
كانت الواليات المتحدة األمريكية .يكونون شعبًا، وأنهم يمثلون عقبة أمام أي تسوية سلمية في المنطقة

، أن ال مخرج لمشكلة الشرق األوسط دون احترام مصالل 1970تفكر قبل مجزرة عمان أي قبل عام 
ية تنظر إلى مشكلة الفلسطينيين، ثم اختلفت المعادلة بعد المجزرة وأصبحت الواليات المتحدة األمريك

  2الشعب الفلسطيني على أنها من ضمن إطار العالقات الدولية بين اسرائيل والدول العربية.

تغيرت نظرة الواليات المتحدة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية بعد أحداث الحادي عشر من  
الجمعية العامة لألمم المتحدة، فقد كانت النظرة السائدة لألغلبية العظمى من الدول التي تجمعها .سبتمبر

تجاه القضية الفلسطينية من قبل، على أنها قضية تحرير ورفضت أمريكا بقيادة بوش اإلبن اعتبارها 
وصرح بوش علنًا أنه يساند قيام دولة فلسطينية وأثار هذا التصريل حفيظة اسرائيل التي  3قضية إرهاب،

إال  4يكية بكسب العرب إلى جانبها على حساب اسرائيل.أصبحت تخشى بأن تقوم الواليات المتحدة األمر 
أن االرتباط الوثيق بين الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل جعل بوش يعود ليتبنى رؤية شارون بأنها 
ذات صفة ارهابية، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ترسخت فكرة القضاء على اإلرهاب لدى 

وأصبحت ترى أنه يجب نسب قيادة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى  الواليات المتحدة األمريكية،
ومن هنا أصبحت ترى أن الشرق األوسط يمثل بؤرة إرهاب، ويجب أن يصبل ضمن .معسكر اإلرهاب

أطلقت اإلدارة األمريكية برئاسة بوش يد إسرائيل بفعل كل ما  5نشاطها المقبل في القضاء على اإلرهاب.

                                                           

 .11، 71(، عدد 1977اهيم أبو لغد، حول سياسة أمريكا الفلسطينية )شؤون فلسطينية ابر  -1

 .24-23، 37(، عدد 1974سعدات حسن، السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية )شؤون فلسطينية  -2

 .28-27، 52دد (، ع2002: أيلول سبتمبر والقضية الفلسطينية )مجلة الدراسات الفلسطينية 11محمد سيد أحمد،  -3

نموذجًا )جامعةة  AIPAC-سهام مراكشي، اللوبي الصهيوني وتأثيره في السياسة الخارجية األمريكية وأثره على القضية الفلسطينية -4
 .66(، 2015-2014رسالة ماجستير  -محمد بوضياف بالمسيلة

 .28-27، 52(، عدد 2002فلسطينية : أيلول سبتمبر والقضية الفلسطينية )مجلة الدراسات ال11محمد سيد أحمد،  -5
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الشعب الفلسطيني وانهاء انتفاضتهم، ولم تتدخل بفرض قيود على إسرائيل إال في  تريد من أجل اخضاع
  1حال تسببت في أضرار تمس المصالل األمريكية.

 

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عهد الرئيس دونالد ترامب

ة كبيرة ومفاجأة لقطاع شكل فوز رجل األعمال األمريكي دونالد ترامب بمنصب الرئاسة صدم 
نعومي تشومسكي "وكان المفكر المعروف  2واسع من المراقبين داخل وخارج الواليات المتحدة األمريكية.

قد حذر منذ سنين مضت، من أن المناخ السياسي للواليات المتحدة األمريكية موات  لظهور شخصية 
ابات الرئاسية للواليات المتحدة األمريكية، مستبدة، والذي ظهر بالفعل مع فوز دونالد ترامب في االنتخ

حيث تغلب على شخصيته التقلب وجنون العظمة ويجهل األيدولوجية السياسية فالخلفية التي جاء منها 
عمل ترامب في  3مرتبطة بعالم األعمال، فقد حدثت أعظم انتكاسه في السياسة األمريكية بعد فوز ترامب.

ة الواليات المتحدة األمريكية مع الحلفاء السابقين، وعّرض العالم سياسته الخارجية على تغيير عالق
يوم  100وقد علقت األوبزرفر البريطانية في تقييمها ألول .للخطر من خالل خياراته السياسية المروعة

أن نهج ترامب التخويفي الفادح والعنيف الذي ال يعرف شيئا تجاه القضايا "من توليه منصب الرئاسة، 
الحساسة، قد طوق العالم من موسكو إلى الشرق األوسط إلى بكين، مما أدى إلى إغراق األعداء الدولية 

  4، وأن سياسته الخارجية بالفعل كانت كارثة."والحلفاء على حد سواء في دوامة مظلمة من عدم االستقرار

أنه طبق تعتبر شخصية ترامب شخصية غير تقليدية في صياغة سياساته واتخاذ القرارات، حيث  
كل تعهداته التي وعد فيها في الفترة االنتخابية، وأصبل هناك حالة من الشك وعدم اليقين من سياسات 
ترامب الخارجية إال في حالة تحالفه مع اسرائيل، حيث يتمتع التحالف مع اسرائيل بكافة الضمانات من 

 5الواليات المتحدة األمريكية.

                                                           

 .9، 53(، عدد 2003فؤاد مغربي، السياسة األمريكية الجديدة تجله القضية الفلسطينية: نظرة تحليلية )مجلة الدراسات الفلسطينية  -1

م نسةةخة باهتةةة مةةن مةروان قةةبالن، أطروحةةات إدارة ترامةةب ونظةةام مةةا بعةةد الحةةرب العالميةةة الثانيةةة: "انقةةالب" فةةي السياسةةة الخارجيةةة أ -2
 .98، 24(، عدد 2017الجاكسونية؟ )سياسات عربية 

 .14، 454(، عدد 2016سي جي بلويكرو نيوي، ترامب في البيت األبيض مقابلة مع نعومي تشومسكي )المستقبل العربي  -3

4- Nazish Mahmood and Pervaiz Iqbal Cheema, Trump and the US Foreign Policy Crisis (Institute of 

Strategic Studies Islamabad 2018), Vol.38, 1-2. 

رايق سةليم البريةزات، النظريةة الواقعيةة والسياسةة الخارجيةة األمريكيةة )المركةز الةديموقراطي العربةي: مجلةة العلةوم السياسةية والقةانون  -5
 .120-119، 20(، عدد 2020
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والتي تنطلق من منظور  "أمريكا أوالً "ى العزلة البناءة ومبدأ ترامب سياسة خارجية قائمة عل تبنى 
، حيث يتم من خالل هذه السياسة 1821واقعي، على نمط السياسة التي اتبعها الرئيس مونرو لعام 

تفعيل الموارد الكامنة سواء بشرية أو طبيعية أو تكنولوجية، إلعادة بناء الواليات المتحدة األمريكية كفاعل 
كما تقوم  1النظام الدولي، وعدم الدخول في الصراعات اإلقليمية كما في الشرق األوسط. رئيسي في

سياسة ترامب الخارجية على مبدأ الصفقة حيث يرتبط حجم انخراط أمريكا في قضايا العالم عامًة ومنطقة 
ة، أي أنه الشرق األوسط خاصًة، بحجم المكاسب االقتصادية التي تحققها للواليات المتحدة األمريكي
ورفض  2يتعامل بمنطق المكاسب والخسائر الذي ينم عن الخلفية التي جاء منها ترامب كرجل أعمال.

الليبرالية المثالية وصرح بأنه لن تكون الهيمنة الليبرالية وجهود بوش الديموقراطية في الشرق األوسط جزءًا 
ب ادعاءه أنه سيكون إرث تدخالت من سياسته الخارجية، كما رفض مبدأ التدخالت اإلنسانية فبحس

ترامب  "دانييل دريزنر"ووصف األستاذ الفخري بجامعة تافتس .أوباما وكلينتون ضعفًا وتشويشُا وفوضى
  1940.3، تشهده الواليات المتحدة األمريكية منذ عام "أكثر رئيس دولي مناهض لليبرالية"بأنه 

ط على عدة قضايا هامة، تمثلت في القضاء ركز ترامب في سياسته الخارجية تجاه الشرق األوس 
على داعش والتطرف اإلسالمي، واالتفاق النووي اإليراني ومواجهة التهديدات اإلقليمية اإليرانية، والصراع 

ستكون "لصحيفة نيويورك تايمز أنه  2016صرح ترامب في شهر آذار من العام .الفلسطيني االسرائيلي
بين االسرائيليين والفلسطينيين، واقترح بأنه سيتفاوض  "عقد صفقةلديه فرصة أفضل من أي شخص آخر ل

هو من سيتولى  "جاريد كوشينير"شخصيًا على االتفاقية، إال أنه وفي عشية تنصيبه صرح بأن صهره 
طوال حياتي كنت أسمع أن هذا هو أصعب صفقة يجب القيام بها، لكن "المسؤولية، وصرح بالقول إن 

  4."يقوم بعمل رائعلدي شعور بأن جاريد س

على جهود تسهيل السالم بين  2017وافقت استراتيجية األمن القومي لترامب في العام  
الفلسطينيين واالسرائيليين، إال أنها ذكرت أن النزاع الفلسطيني االسرائيلي ليس العنصر الرئيسي الذي 

                                                           

-14، 462(، عةدد 2017ياسةة الخارجيةة األمريكيةة )المسةتقبل العربةي محمد بوبوش، قضايا العرب والشةرق األوسةط فةي ظةل الس -1
15. 

خالد هاشةم محمةد، االسةتراتيجية األمريكيةة فةي الشةرق األوسةط بةين الثابةت والمتغيةر فةي عهةد ترامةب )المركةز الةديموقراطي العربةي  -2
2019.) 

3- Pat Paterson, Origins of U.S.Foreign Policy (William J.Perry Centerfor Hemispheric Defense 

Studies 2018), 41-42. 

4- Gerald M.Feierstein, Trump’s Middle East Policy at One Year: Policy Lacks Strategic Coherence 

Despite Rhetoric (Middle East Institute 2018), 7. 
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ن المنظمات اإلرهابية والتهديدات يؤثر على أهداف الواليات المتحدة األمريكية في الشرق األوسط، بل أ
رفض ترامب سياسة السالم التي .التي تسببها تؤكد على أن اسرائيل ليست سبب المشاكل في المنطقة

انتهجها باراك أوباما تجاه الصراع الفلسطيني االسرائيلي، ورأى ترامب أنه يجب أن يكون هناك عقوبات 
كان أحد مواضيع إدارة أوباما أن .الم التي يطرحهاإذا استمر الجانب الفلسطيني في رفض شروط الس

اسرائيل تشكل عقبة في طريق السالم، من خالل دفع الفلسطينيين إلى قطع الطريق تجاه السالم حيث 
ييأس الفلسطينيون من السالم، في حين أن فريق ترامب يرى أن اليأس ال يمثل العقبة األساسية أمام 

  1عداء اسرائيل بأنهم سيعزلون ويهزمون اسرائيل في النهاية.السالم، إنما األمل الذي بين أ 

اعتبر ترامب نفسه األكثر تأهياًل إلدارة الصراع الفلسطيني االسرائيلي وأنه سيكون محايدًا تجاه  
في العام  "أسوشيتد برس"هذا الصراع، وأشار إلى أن اسرائيل ال تريد السالم خالل حديثه مع وكالة 

عان ما اتخذ موقفًا مختلفًا خالل خطابه أمام لجنة الشؤون العامة االسرائيلية األمريكية ، إال أنه سر 2015
، حيث صرح بأن معاملة االسرائيليين كمواطنين من الدرجة الثانية سينتهي فور توليه منصب "أيباك"

لذي لن يكون وأكد على وجود خيارات بديلة عن حل الدولتين ا.الرئاسة وسيقيم تحالفًا مع االسرائيليين
السبيل الوحيد إلنهاء النزاع الفلسطيني االسرائيلي، وأنه يجب التفكير خارج الصندوق حيث أضفت إدارة 

التي تشمل إنشاء  2ترامب الطابع االقتصادي على السالم المنشود، من خالل ما يسمى بصفقة القرن.
مليار دوالر  50رة، حيث يوفر صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاد فلسطين والدول العربية المجاو 

سنوات، وتعتبر هذه الخطة استنساخًا لخطة اسرائيلية كانت  10لمشروعات البنية التحتية واالستثمار لمدة 
  2012.3قد طرحت في العام 

تعامل ترامب مع السلطة الفلسطينية من البوابة األمنية بداًل من التعامل بدبلوماسية، وعرض  
رات األمريكية مايك بومبيو خالل لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رؤية مدير وكالة االستخبا

جديدة تدور حول تعاون إقليمي لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي دون ذكر حل الدولتين، حيث كان 
ة تتضل مواقف إدارة ترامب من خالل سياسته االندفاعية والعنصري 4ترامب يرفض قيام الدولة الفلسطينية.

                                                           
1- Douglas J.Feith and Lewis Libby, The Trump Peace Plan: Aiming Not to Make a Deal, but to 

Make a Deal Possible (Begin-Sadat Center for Strategic Studies 2020), 29. 

 .133-132، 477(، عدد 2018علي موسى الددا، إدارة ترامب للسياسة الخارجية في الشرق األوسط )المستقبل العربي  -2

(، 2020مريكيةةة الجديةدة فةةي آسةةيا "فلسةةطين نموذجةًا" )المركةةز الةةديموقراطي العربةةي عمرانةي مةةراد وقةةادري عبةد المجيةةد، السياسةةة األ -3
 .91-90، 4عدد 

 .85، 56(، عدد 2017رائد محمد نجم، سياسة اإلدارة األمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية )تسامل  -4
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فمنذ تنصيبه ووصوله إلى سدة الحكم كرئيس للدولة .ودعمه المطلق وانحيازه بشكل  كامل إلسرائيل
األعظم في العالم، أشار إلى عدم إمكانية حل الدولتين طالما أن الفلسطينيين يرفضون االعتراف بإسرائيل 

لجدار العنصري العازل، ال كدولة لليهود، ورفض اعتبار اسرائيل دولة احتالل، وصرح بأن المستوطنات وا
يشكالن أية مشاكل وأن أي انسحاب إلسرائيل من الضفة يجب أن يكون في إطار حدود يمكن إلسرائيل 
حمايتها، وهذا بدوره كان بمثابة إعطاء اسرائيل الضوء األخضر للقيام بعمليات توسع استيطانية في 

تعهد  1فلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.الضفة الغربية والقدس، وبالتالي يتضل التنكر للقضية ال
وفي  2ترامب بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، واالعتراف بالقدس عاصمة أبدية إلسرائيل.

اعترف بأن القدس عاصمة اسرائيل، مدعيًا بأن اسرائيل دولة  2017السادس من كانون األول من العام 
متها، متجاهاًل دولة فلسطين والتي تعتبر القدس عاصمتها ذات سيادة ولها الحق في تحديد عاص

وأعرب بأن هذا القرار ال يقصد به بحال من األحوال الخروج عن التزامه القوي بتسهيل اتفاق  3األبدية.
سالم دائم، وأن الواليات المتحدة األمريكية ال زالت ملتزمة في تسهيل اتفاق سالم للجانبين الفلسطيني 

  4واالسرائيلي.

وأكد ترامب منذ توليه الحكم على التحالف األمريكي االسرائيلي الخاص خالل كلمة ألقاها أمام  
(، والدعم األمريكي الذي يجب أن توفره إلسرائيل في AIPACلجنة الشؤن العامة االسرائيلية األمريكية )

ترجع الخلفية التاريخية .القدسكل المحافل الدولية، والتأكيد على نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى 
للقرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس إلى أكثر من عشرين عامًا، حيث كان 
يواجه الرؤساء األمريكيون خالل فترات حكمهم خيارًا كل ستة أشهر ليقرروا ما إذا كانوا سينقلون السفارة 

قانون سفارة "في عهد كلينتون قانون يسمى  1995في العام  األمريكية من تل أبيب إلى القدس، وصدر
، يتطلب نقل الواليات المتحدة األمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس بموعد محدد، وأقر "القدس

                                                           

 .58، 267(، عدد 2017لسطينية نبيل محمود السهلي، اإلدارات األمريكية والقضية الفلسطينية )شؤون ف - 1
2- Dave van Zoonen,Trump’s Foreign Policy in the Middle East:: Four Key Issues (Middle East 

Research Institute 2016), 2. 

 .70، 271(، عدد 2018كمال قبعة، قرار ترامب بشأن القدس: خلفيات وأبعاد قانونية مارقة )شؤون فلسطينية  -3
4- Roie Yellinek, Trump’s Recognition of Jerusalem: The View from Beijing (Begin-Sadat Center for 

Strategic Studies 2017), 1. 
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القانون بأنه يمكن تأجيل هذه الخطوة لستة أشهر في كل مرة طالما أن هذا التأجيل ضروري لحماية 
  1ريكا.مصالل األمن القومي ألم

أثرت عدة عوامل على تشجيع ترامب للوفاء بوعده بأن القدس عاصمة إلسرائيل منها فريق العمل  
الذي اختاره ترامب حيث دفعه التخاذ خطوة متقدمة عن الرؤساء السابقين، كما كان للوبي الصهيوني 

متعلقة بالصراع العربي دوره العظيم في التأثير على قرارات الرئيس المتعلقة بالسياسة الخارجية، وال
االسرائيلي، باإلضافة إلى الفوضى وعدم االستقرار في الدول العربية الناتجة عن الثورات العربية التي 
حدثت حيث أن كل دولة منهمكة في لملمة جراحها، وأصبحت القضية الفلسطينية بالنسبة لهم قضية 

ًا في قرار الرئيس دونالد ترامب بأن القدس عاصمة وكان للقادة اإلنجيليين المحافظين دورًا كبير  2ثانوية.
إن "، 2017ديسمبر عام  \إلسرائيل، وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في الثاني والعشرين من كانون األول

القادة اإلنجيليين المحافظين، الذين شجعوا الرئيس دونالد ترامب حتى وصوله إلى رئاسة الواليات 
 في اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل، ألنها على رأس أولوياتهم، وأنهم مارسوا المتحدة، كانوا سببًا رئيسياً 

ومساعديهم في البيت  "مايك بنس"ضغوطهم في هذا االتجاه خالل لقاءات عدة مع ترامب ونائبه 
 3."األبيض، حيث أكد ترامب التزامه بتنفيذ وعده

في ظل ظروف صعبة على كافة  وضعت خطة ترامب الفلسطينيين أمام تحد  كبير والتي جاءت 
األصعدة، وقد تضمنت الخطة إقامة دولة فلسطينية منقوصة السيادة ومتقطعة األوصال ففي الشمال 
نابلس وجنين والوسط رام هللا والجنوب الخليل، وقطاع غزة أيضًا وترتبط هذه المناطق بممرات وأنفاق 

االسرائيلية المقامة في الضفة إلى اسرائيل،  وجسور تحت السيادة اإلسرائيلية، وضم معظم المستوطنات
باإلضافة لضم غور األردن إلسرائيل ما يجعل دولة فلسطين من حدود جغرافية مع أي دولة عربية، مع 
بقاء المعابر والجسور ضمن سيادة اسرائيل، وستكون القدس موحدة عاصمة إلسرائيل مع السماح 

وجعل شعفاط عاصمة لفلسطين وهي خارج حدود الجدار  بممارسة كافة األديان عباداتها في القدس،
ويمكن تسميتها بالقدس، وتكون فلسطين دولة منزوعة السالح وعلى السلطة سحب سالح حماس، كما 
                                                           

نقموش محمد الطاهر، قرار الرئيس األمريكي ترامب نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس: دراسةة قانونيةة )مجلةة الفكةر القةانوني  -1
 .444، 3، عدد (2018والسياسي 

رويد عادل أبو عمشة، سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه مدينة القدس: نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس )مجلة  -2
 .275-273، 1(، عدد 2020الجامعة االسالمية للبحوث اإلنسانية 

األمريكةةةي بنقةةل السةةةفارة مةةن "تةةةل أبيةةب" إلةةةى القةةدس فةةةي كةةةانون إبةةراهيم يوسةةةف أحمةةد عبيةةةد، دوافةةع وتةةةداعيات القةةرار االسةةةتراتيجي  -3
 .14، 40(، عدد 2019)مجلة دراسات اقليمية  2017ديسمبر \األول
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تسمل الخطة لدولة فلسطين إدارة المرافق في موانئ حيفا وأشدود ومنطقة على الساحل الشمالي للبحر 
وادي األردن، ويتم إلغاء حق العودة لالجئين وإعادة تعريف الالجئ  الميت، واستمرار النشاط الزراعي في

تعترف خطة ترامب بحقوق  1الفلسطيني، وحل مشكلة الالجئين اليهود من البلدان العربية إلى اسرائيل.
الشعب اليهودي التاريخية في أرض اسرائيل وتبعد الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات، وبالتالي تقلل من 

  2قيام دولة فلسطينية مستقلة معترف بها من قبل اسرائيل. امكانية

افتقدت خطة ترامب للحل السياسي، فقد تعامل مع الصراع الفلسطيني االسرائيلي من جانب  
الكسب والخسارة، حيث إن المحرك األساسي هو معيار الكسب والخسارة، وقد اختار أعضاًء إلدارة هذا 

وجاء ترامب بصفقة .بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو المؤسسية الصراع وفقًا لمعاييره الشخصية
القرن لدفع الفلسطينيين للتنازل عن حقهم في السيادة على األرض الفلسطينية، مقابل حفنة من المليارات 
والتي سيكون الجزء األكبر منها مدفوعًا من العرب، واتبع أسلوب الضغط على الجانب الفلسطيني بكافة 

فقطع المساعدات عن الالجئين الفلسطينيين، وأغلق القنصلية األمريكية في القدس، وأقفل ممثلية الطرق 
وجاءت الصفقة ل بقاء على .منظمة التحرير في واشنطن في محاولة لتشكيل شرق أوسط جديد

الدرجة المستوطنات االسرائيلية وتغييب الحديث عن أي دولة فلسطينية، ومنل االسرائيليين المواطنة من 
  3األولى والفلسطينيين المواطنة من الدرجة الثانية، وتقوية نظام التفرقة العنصرية.

حرص ترامب على إعادة صياغة السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية وفقًا لمعايير  
ي لدى الرأي ، بما يضمن استمرارية المركزية الحضارية والتفوق العسكري واالقتصاد"االستثناء األمريكي"

حكمت رؤية ترامب للسياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط عدة ركائز .العام الوطني والعالمي
منها، عودة خطاب التفوق المطلق للنفوذ األمريكي تجاه العالم اإلسالمي وشرعية التدخل المباشر لحماية 

األمن القومي األمريكي بكل السبل دون المصالل األمريكية دون السعي لتغيير األنظمة، وضرورة حماية 
االهتمام بنشر الديموقراطية وحقوق اإلنسان، والعمل على استرجاع األمجاد األمريكية من خالل تقوية 

                                                           

 .41-40، 181(، عدد 2020ماجد كيالي، خطة ترامب والموقف الفلسطيني الراهن )شؤون عربية  -1

2- Oded Eran, Pyrrhic Victories: Israel and the Palestinians in the International Arena (Institute for 

National Security Studies 2020), 4. 

، 183(، عةةةةةةةةةدد 2020مصةةةةةةةةةطفى عبةةةةةةةةةد العزيةةةةةةةةةز، مواقةةةةةةةةةف "ترامةةةةةةةةةب" تجةةةةةةةةةاه القضةةةةةةةةةايا العربيةةةةةةةةةة وتةةةةةةةةةداعياتها )شةةةةةةةةةؤون عربيةةةةةةةةةة  -3
https://arabaffairsonline.com/. 

https://arabaffairsonline.com/
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االقتصاد والسيطرة على نفط المنطقة العربية، وتضخيم الخطر اإلرهابي من أجل التدخل في شؤون 
 1المنطقة العربية.

 

 

  

                                                           

 .6-5قراءة في مضامين خطابات الرئيس دونالد ترامب، -اتجاهات السياسة الخارجية األمريكية نحو المنطقة العربية -1
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 الخاتمة

سياسة اإلدارات األمريكية المختلفة لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، فعملت لم تتغير  
السياسة الخارجية األمريكية منذ البداية على إدارة الصراع الفلسطيني االسرائيلي ولم تسعى إلى حله بشكل 

ع قائم، نهائي، حيث أن لها مصالل كبيرة في منطقة الشرق األوسط ومن مصلحتها اإلبقاء على الصرا 
وتزيد من دعمها إلسرائيل عسكريًا واقتصاديًا وتسعى ألن تكون اسرائيل الدولة األولى صناعيًا واقتصاديًا 
وعسكريًا في منطقة الشرق األوسط، ومع قدوم ترامب بسياساته االستبدادية زادت األمور تعقيدًا وأصبل 

 الوصول إلى حل للصراع أصعب من قبل.

م في ظل ظروف صعبة على الشعب الفلسطيني من كافة النواحي، جاء ترامب بخطته للسال 
والتي تهدف إلى إنهاء األمل في إقامة دولتهم المستقلة والتأكيد على شرعية وجودها كأي دولة أخرى في 
العالم، وهي متجذرة في أرضها ويحق لها الدفاع عن نفسها وعن أمنها وستبقى الواليات المتحدة األمريكية 

انت سياسة ترامب تدعم الوجود االسرائيلي دائمًا مع التنكر للقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني ك.تدعمها
باألرض، وكانت سياسته تجاه الصراع الفلسطيني االسرائيلي بمثابة الضوء األخضر إلسرائيل لتقوم بما 

 يحلو لها من توسع وبناء مستوطنات، وتضييق الخناق على الفلسطينيين.

امب نفسه األكثر تأهياًل في إدارة الصراع الفلسطيني االسرائيلي، وأنه سيكون محايدًا في اعتبر تر  
إدارة الصراع إال أن سياساته تجاه الصراع الفلسطيني االسرائيلي جاءت متناقضة، ما يدلل على جهله 

االسرائيلية انحاز ترامب للجانب االسرائيلي وسعى إلى دعم السياسات .السياسي وعدم معرفته بالصراع
واعتمدت سياسة ترامب .ودعم اسرائيل على مختلف األصعدة، لتبقى الدولة األولى في الشرق األوسط

الخارجية على مقدار المنافع االقتصادية دون االهتمام بإنهاء الصراع والقضاء عليه، فجاء بما أسماه 
لمبادرات االقتصادية، وتطلع صفقة القرن وأضفى الطابع االقتصادي على السالم المنشود من خالل ا

لدعم االقتصاد الفلسطيني لجعل الفلسطينيين يقبلون بسياساته إال أنه قوبل برفض شديد من قبل الشعب 
 الفلسطيني وقياداته.

جاء موقف ترامب من اسرائيل مختلفًا عما سبقه من رؤساء للواليات المتحدة األمريكية، فلم يقدم  
عاصمة إلسرائيل، أو نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس في أحدهم على االعتراف بالقدس 

حين أن ترامب أوفى بوعوده االنتخابية، فاعترف بالقدس عاصمة أبدية إلسرائيل وقام بنقل السفارة 
األمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأصبل ال يدين سياسات اسرائيل الهمجية تجاه الفلسطينيين، كما أنه 

ْن توسع المستوطنات واالستيالء على المزيد من األراضي الفلسطينية بل دعمهم في المضي قدمًا، لم ُيد  
 لالستمرار في سياسات االحتالل التعسفية.
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 مالمح السياسة الخارجية األمريكية في عهد ترامب تجاه إيران: بين الحتواء والتهميش 
"Features of Trump's US foreign policy toward Iran: between containment and 

marginalization" 

 ودة ربا عبادة راشد مس .أ

 باحثة في مجال العالقات الدولية والقانون الدولي

 ماجستير دراسات دولية، ماجستير دراسات إسرائيلية، جامعة بيرزيت، فلسطين

 ruba.adv92@hotmail.com 

 مقدمة 

ات المتحدة األمريكية، بدأت الموازين منذ تولي الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب رئاسة الوالي 
تنقلب رأسًا على عقب، خاصة بعد تنفيذه لوعوده االنتخابية التي نادى بها، والتي تتمثل بدايتها في 

واتباعه الستراتيجية جديدة تقوم على أساس فرض العقوبات القاسية .االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني
مريكية إبان حكم دونالد ترامب على اضعاف القدرات النووية العسكرية إذ استهدفت السياسة األ.ضد إيران

 .اإليرانية، والسعي الى تهميش دور إيران في منطقة الشرق األوسط

ومن الواضل أن انتقال السلطة حينها من إدارة أوباما الى إدارة ترامب، حمل معه العديد من  
الرؤى ما بين اإلدارتين في مواجهتهما وتعاملهما مع التغيرات المهمة، وتحديدًا اختالف المقاربات و 

أذ إن السياسة الخارجية االمريكية تسعى الى .القضايا الدولية، ومنها ما يتعلق في الملف النووي اإليراني
تحقيق أكبر قدر من مصالحها القومية من خالل استخدام عدد من الوسائل واألدوات فيما يخدم 

 .مصالحها

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب حمل معه مجموعة من األهداف  وكان واضحًا أن 
والمبادئ التي سعى الى تحقيقها خالل فترة حكمه، في ظل حالة الفوضى وعدم االستقرار التي كانت 

والتي دفعت ترامب الى إعادة التفكير في اتباع آليات للتعامل مع دول .السمة الباردة في الشرق األوسط
لتي اعتقدت حينها الواليات المتحدة بأنها السبب الذي يقف وراء الفوضى وعدم االستقرار، المنطقة ا

 وكانت إيران من ضمن هذه الدول وفقًا للمنظور األمريكي.

بدأت تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب إّبان حملته االنتخابية الى اثارة الجدل حول طبيعة  
ه إيران، وزاد هذا الجدل بعد تنفيذ ترامب لوعوده المتمثلة في االنسحاب السياسة الخارجية األمريكية تجا

mailto:ruba.adv92@hotmail.com
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من االتفاق النووي اإليراني وفرض المزيد من العقوبات على طهران، وهذا بدوره حمل معه العديد من 
الجدل في الدوافع التي ركز عليها ترامب في توجيه سياسته الخارجية تجاه إيران، وتحديدًا في إدارته 

لف النووي اإليراني، بما يحقق موازنتها ما بين الفرص المتاحة لها والمخاطر التي قد تتعرض لها للم
تأثير ودوافع السياسة الخارجية االمريكية في فترة حكم  تناقش الورقة البحثيةوبالتالي .بتنفيذه هكذا خيار

لنووي اإليراني وما تبعه من دونالد ترامب على إيران، وما يتبعه من تأثير على االنسحاب من الملف ا
 .تغيرات على المستوى الداخلي والخارجي

 إشكالية الدراسة
حاولت الواليات المتحدة األمريكية الحفاظ على ثبات موقفها فيما يتعلق بالملف النووي اإليراني  

شار النووي، وتحديدًا خالل فترة حكم الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما، وذلك من أجل الحد من االنت
ومن تفاقم قوتها في المنطقة، ولكن سرعان ما اختلف هذا الوضع مع مجيء اإلدارة األمريكية برئاسة 
دونالد ترامب الرئيس األمريكي السابق، إذ أثارت تصريحات ترامب في حملته االنتخابية الجدل حول 

اق النووي اإليراني وفرض المزيد من طبيعة سياسته تجاه إيران، وتحديدًا فيما بتعلق باالنسحاب من االتف
أال وهي: ألي مدى أثرت سياسة الرئيس  إشكالية رئيسيةالعقوبات على إيران، لذلك تطرح الورقة البحثية 

 األمريكي السابق دونالد ترامب ورؤيته تجاه إيران في تأجيج الوضع السياسي؟ 

 

 األسئلة الفرعية

 لة فرعية: وبناء على ذلك، يتفرع عن اإلشكالية أسئ 

 ما هي االستراتيجية االمريكية التي اتبعها دونالد ترامب تجاه إيران؟ 

  ألي مدى أثرت هذه االستراتيجية على إيران؟ 

 كيف توافقت تصريحات وسياسات الرئيس األمريكي السابق ترامب مع رؤيته تجاه إيران؟ 

 

 فرضية الدراسة

اسة األمريكية التي اتبعها الرئيس األمريكي تفترض الدراسة البحثية بأنه بالرغم من أن السي 
السابق دونالد ترامب تجاه إيران جاءت من ضمن رغبة أمريكية في تحجيم قدرات إيران النووي وإضعاف 
دورها اإلقليمي، لكن هذه السياسة شكلت هزة كبيرة للنظام الدولي، وتغيرات أثرت بشكل أو بآخر على 

 .بنية النظام الدولي
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 رسةأهمية الدا

تكمن أهمية الدراسة البحثية في تسليط الضوء على سياسة الرئيس األمريكي دونالد ترامب  
وتحديدًا تجاه إيران والتي كانت قائمة وفق ما ورد في خطاباته على لغة التصعيد التي أدلى بها أثناء 

ألمريكية التي ال يجوز حملته االنتخابية، وكأن الموقف األمريكي من إيران يعتبر من الثوابت السياسية ا
المساس بها، لذلك جاءت سياسته مختلفة عما سبقه في الحكم، والتي ركزت على تحجيم إيران كقوة 

 إقليمية في المنطقة.

 

 أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة البحثية الى 

  فهم التوجهات والمنطلقات األساسية للسياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس
 سابق دونالد ترامب خالل فتره حكمه وتحديدًا تجاه إيران.األمريكي ال

 تسليط الضوء على المرتكزات األساسية لسياسة ترامب تجاه إيران. 
  التركيز على توضيل السياسة األمريكية القائمة على االحتواء والتهميش لقدرة إيران على

 .المستوى اإلقليمي والدولي
 

 منهجية الدراسة

ثية المنهج التحليلي، وذلك من خالل تحليل السياسة الخارجية األمريكية في تتبع الدراسة البح 
عهد الرئيس األمريكي دونالد ترامب وكيف وظفها في خدمه مصالحه وأهدافه وتحديدًا في سياسته تجاه 
إيران والتي كانت قائمة على أساس تحجيم قدرتها والحد من قوتها النووية من خالل اتباعه لسياسة 

 .واء والتحجيم لدورها إقليمياً االحت
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 أولا: الرؤية األمريكية في عهد ترامب: تغيير في اآلليات وثبات األهداف

تعتبر السياسة الخارجية األمريكية خليطًا ما بين الدستور وما بين اإلدارة والرئيس، فاألخيرة هي  
أما الدستور، فهو يمنل السلطة  تمثيل إلرادة األمة والمصالل العليا بعيدًا عن السياسات الحزبية،

وهذا يعني أن السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية إنما .التشريعية حق االعتراض على الرئيس
  1هي خليطًا ما بين تفضيالت ورؤية الرئيس وما بين المصالل الثابتة للواليات المتحدة األمريكية.

سياسي األمريكي يقوم بشكل أساسي على أسس بالغة وبالتالي يمكن القول إن طبيعة النظام ال 
التنفيذية والتشريعية "من التعقيد، وفي ذات الوقت على التوازن، سواء من ناحية صالحيات أذرع الدولة 

وتحمل السياسة الخارجية االمريكية الكثير من الجدل، ما بين .أو عالقة الحكومة مع الواليات "والقضائية،
مثل في تدخل الواليات المتحدة في شؤون العالم من أجل حماية مصالحها، والتوجه توجيهين، أحدهما يت

الثاني يتمثل في أن التدخل يعتبر محفوف بالمخاطر وبالتالي تتجه سياسة الواليات المتحدة األمريكية 
 2الخارجية الى التدخل غير المباشر من خالل دعم الحلفاء والتأثير في ميزان القوى.

كانون الثاني  20س األمريكي السابق دونالد ترامب مع وصوله الى سدة الحكم في سعى الرئي 
، الى تجسيد توجهاته نحو عودة الدور الحقيقي للواليات المتحدة األمريكية متجاوزًا في ذلك 2017عام 

ات ومن الواضل أن كل رئيس من رؤساء الوالي.فترة االنحسار والتراجع خالل حكم الرئيس باراك أوباما
واستمرت والية  3المتحدة االمريكية يسعى الى تبني رؤى وتوجهات يسعى لتحقيقها خالل فترة حكمه.

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب مدة أربع سنوات، والذي جاء من خارج المنظومة الحزبية التقليدية، 
ي االنتخابات هيالري ولذلك كان دونالد ترامب يحارب في حزبه من جهة ومنافسته التي شاركته ف

واعتبر انتخاب ونجاح دونالد  4ولكن استطاع الفوز باالنتخابات ليبدأ تغييره في سياسات العالم..كلينتون 
ترامب ووصوله الى الرئاسة األمريكية بأنه سيؤدي بالواليات المتحدة األمريكية الى مصير المجهول 

                                                           

 حسن أيوب، "السياسة الخارجية األمريكية في عهد إدارة دونالد ترامب،" مركز األبحاث. -1
  .ly/3lnupZThttps://bit: 2021\8\8شوهد في 

هيئة التحريةر، "لغةز ترامةب: مالمةل السياسةة األمريكيةة الجديةدة،" ورقةة تقةدير موقةف، صةادرة عةن مركةز الجزيةرة للدراسةات، قطةر،  -2
 .8-7، 2016ديسمبر 

(، 2018)نةةوفمبر  477علةةي موسةةى الةةددا، "إدارة ترامةةب للسياسةةة الخارجيةةة فةةي الشةةرق األوسةةط،" مجلةةة المسةةتقبل العربةةي، العةةدد  -3
121. 

 .3-2(، 2016)خريف  154محمد نور الدين، "ترامب يهزم الجميع،" مجلة شؤون األوسط، العدد  -4

https://bit.ly/3lnupZT
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وسعى الى تطبيق ما نادى به .به ما سبقه بالحكمبسبب المبادئ التي طرحها والتي تناقص جميع ما جاء 
 1خالل فترة الدعابة االنتخابية.

وبالرغم من فوز دونالد ترامب في الرئاسة، إال أنه بدأ يظهر الجدل الواضل حول شخصيته،  
باإلضافة .بسبب انعدام خبرته السياسية والعسكرية، وكونه لم يتقلد مطلقًا أي منصب سياسي أو حكومي

ريحاته التي كانت عنصرية ومثيرة للجدل تجاه العديد من القضايا وتحديدًا في منطقة الشرق الى تص
ويمكن القول، إن مؤشر السياسة الخارجية ألي رئيس أمريكي جديد هو النظر لسلفه، باإلضافة  2األوسط.

وهذا كان  3الى أن لكل رئيس بصمة في السياسة الخارجية االمركيية، والشخصية تعلب دورًا أيضًا.
 واضحًا بالنسبة للرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب.

ومع وصول الرئيس األمريكي ترامب الى الحكم، بدأت تظهر سياسته التي كانت واضحة خالل  
فترة االنتخابات، والتي تتمثل في إظهار معاداته بمؤسسة الحكم األمريكية، والسعي إلضعاف النظام 

ألمريكي، ومهاجمة التحالفات، وتكييف العالقات مع الدول على أساس قوة رؤسائها الديمقراطي الليبرالي ا
هذه السياسة حولت .والسعي لتشجيع األحزاب والتيارات الشعبوية الخارجية.وموقفهم من محاربة اإلرهاب

ي أو حالة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب الى ظاهرة سياسية سواء أكان ذلك على المستوى الدول
 4الداخلي، بسبب صعوبة التنبؤ بقراراته وأفعاله وغياب األسس واإلطار العام لسياساته التي تبناها.

ولذلك، بدأت التغيرات في السياسة األمريكية منذ وصول دونالد ترامب للحكم، وكان واضحًا أن  
كان قد أعلن ترامب  ،2017السياسة الخارجية التي اتبعها ترامب كانت غير واضحة، ففي ديسمبر عام 

عن استراتيجية األمن القومي الذي سيتبعها وستتبناها إدارته، وركز على المزج ما بين النظرية الواقعية 
التي تقوم على أساس تعظيم قوة الواليات المتحدة األمريكية، والنظرية الليبرالية التي هدفت بشكل أساسي 

                                                           

 .170(، 2017)يناير  65منال لطفي، "كيف سيغير ترامب العالم،" مجلة الديمقراطية، العدد  -1
ردود الفعل العربيةة واإلقليميةة والدوليةة،" مجلةة دراسةات مجدي أبو غوش، "انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للواليات المتحدة األمريكية:  -2

 .78(، 2017)شتاء  78شرق أوسطية، العدد 
3- David Schultz, “American Foreign Policy in the Age of Donald Trump,” Hamline University, Saint 

Paul, Minnesota, USA, Review, Vol.17 (2019), 12. 

 .6-5(، 2017)صيف  170رة ترامب وتأثيراتها الدولية واإلقليمية والعربية،" مجلة شؤون عربية، العدد سعيد رفعت، "ظاه -4
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الحفاظ على قوة الواليات المتحدة األمريكية والتي تعتبر  الى جعل السالم مستقرًا في العالم، مع ضرورة
  1من أولوياتها.

وانطلقت رؤية ترامب من منظور نقدّي مركب، منطلقًا من مجموعة من المبادئ األساسية التي  
في سياسته الخارجية، كهدف عام وأساسي، وضرورة االلتزام  مبدأ أمريكا أولا اعتمد عليها، وأهمها، تبنيه 

في السياسة الخارجية، من خالل عدم تدخل الواليات المتحدة  مبدأ العزلةإضافة الى .مصالل األمريكيةبال
وكان واضحًا أن القومية تغلب في جميع خطاباته .في شؤون العالم، وتجنب الحديث عن العالمية

والشؤون  ، إذا ما لم يمس األمر المصاللعدم التدخل اإلنسانيويؤكد ترامب على فكرة .وسياساته
ومن المبادئ المهمة أيضًا في سياسة ترامب مبدأ الحماية التاجرية للسوق األمريكي، ووقوفه .األمريكية

 2ضد الهجرة واقتصار الواليات المتحدة األمريكية على مواطنيها.

وبالمحصلة، نجد بأن االستراتيجية األمريكية في فترة حكم الرئيس األمريكي السابق دونالد  
إنما هي قائمة بشكل أساسي على استعادة المكانة االمريكية في منطقة الشرق األوسط بدافع ترامب، 

الحفاظ على مصالحها االستراتيجية، وما يفرضه عليها معطيات الواقع، ودورها التاريخي، والتزاماتها 
تحديدًا فيما يتعلق الدولية، وهذا دفع ترامب الى ضرورة موازنة رؤيته ما بين الفرص والخيارات المتاحة، و 

بإيران، والتي شهدت توتر في العالقات منذ مجيء إدارة الرئيس األمريكي السابق ترامب، وهذا ما سيتم 
 .التطرق له تباعاً 

 

 ثانياا: عودة التوتر األمريكي اإليراني: بين سياسة الحتواء والتهميش

الرئيس السابق ترامب الى الحكم، عاد التوتر األمريكي اإليراني الى الساحة الدولية مع وصول  
وكان بداية هذا الصدام، االنسحاب األمريكي من االتفاق .وتصاعدت التهديدات األمريكية تجاه إيران

، والذي كان يهدف بشكل أساسي الى تحجيم أنشطة طهران 2018من مايو عام  8النووي اإليراني في 

                                                           

)مةةارس  31علةةي الجربةةاوي، "الةةرؤى االسةةتراتيجية لثالثةةي القطبيةةة الدوليةةة: تحليةةل مضةةمون مقةةارن،" مجلةةة سياسةةات عربيةةة، العةةدد  -1
2018 ،)11. 

رجية عند دونالد ترامب،" ورقةة تقةدير مةوف صةادرة عةن المعهةد المصةري للدراسةات السياسةية يمنى سليمان، "توجهات السياسة الخا -2
 .3-2، 2016واالستراتيجية، مايو 
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ى لعودة التوتر والتهديدات في العالقات األمريكية واعتبر حينها هذا االنسحاب الشرارة األول.النووية
 1اإليرانية.

وكان قد أبدى ترامب عدم رضاه عن االتفاق النووي في العديد من خطاباته، وأن هناك إمكانية  
إذ يرى ترامب بأن هذا إيران تعتبر خطرًا حقيقيًا على استقرار .عودة العالقات ما بين الطرفين نحو الصفر

( ُيعتبر خطرًا على أمن الواليات 1+5رق األوسط، مؤكدًا على أن االتفاق النووي اإليراني )الدول في الش
في الوقت الذي كانت مساعي اإلدارة  2المتحدة األمريكية من ناحية، ويدعم اإلرهاب من ناحية أخرى.

حل واتفاق وانهاء األمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما التوجه نحو استخدام الدبلوماسية للتوصل الى 
وأخيرًا، أعطى هذا االتفاق  3.العقوبات االقتصادية التي فرضة على إيران وذلك بتوقع االتفاق النووي 

النووي مجااًل إليران في تحقيق مزيد من الهيمنة اإلقليمية وذلك بسبب رفع العقوبات عليها، وهذا ما 
 4د ترامب.اعتبر كارثة على حد قول الرئيس األمريكي السابق دونال

كانت أبرز األسباب التي دفعت ترامب لالنسحاب األمريكي من االتفاق النووي، تتمثل في عدم  
وجود عقوبات حقيقية في نص االتفاق إذا ما أخّلت إيران بالتزاماتها والتي تقتصر فقط على إعادة فرض 

اإليراني، وعدم معالجة برنامج العقوبات على إيران، باإلضافة الى تركيز االتفاق على البرنامج النووي 
أيضًا الجانب المالي من .الصواريخ الباليستية اإليرانية والتي تعتبر عقبة في تحقيق التوازن اإلقليمي

االتفاق وما حققه إليران من أموال طائلة التي تزامنت مع رفع العقوبات، ولم يتضمن االتفاق ما يحد من 
 5ة والتدخالت في األزمات اإلقليمية.سعي إيران في تحقيق هيمنتها اإلقليمي

                                                           

)صةيف  178شريف شعبان مبةروك، "التةوتر األمريكةي اإليرانةي: ضةغوط متصةاعدة وحةرب مسةتبعدة،" مجلةة شةؤون عربيةة، العةدد  -1
2019 ،)38-39. 

، "السياسةة الخارجيةة األمريكيةة ضةد أيةران: قةراءة تاريخيةة،" فةي "الشةرق األوسةط فةي ظةل أجنةدات السياسةة بن زكةورة محمةد الخليةل -2
جية الخارجية األمريكية: دراسة تحليلية للفتةرة االنتقاليةة بةين حكةم أوبامةا وترامةب )بةرلين: المركةز الةديمقراطي العربةي للدراسةات االسةتراتي

 .294-292(، 2017والسياسية واالقتصادية، 
3- Peter Baker, "Obama's Iran Deal Pits His Faith in Diplomacy against Skepticism," New York (15 

July 2015(. 
Seen: 10\10\2021: https://nyti.ms/3BvRwr2  

4- Robert D.Blackwill, “Trump’s Foreign Policies Are Better than They Seem,” Council Special 

Report No.84 (Apr 2019), 40. 

ستار جبةار عةالي، "العالقةات اإليرانيةة األمريكيةة فةي عهةد دونالةد ترامةب،" المنتةدى العربةي لتحليةل السياسةات اإليرانيةة، أغسةطس   -5
2020.  

  //:bit.ly/3lodkz2https: 2021\10\9شوهد في 

https://nyti.ms/3BvRwr2
https://bit.ly/3lodkz2
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وبالتالي حدد ترامب تعامله مع الملف اإليراني وفق مجموعة من المحددات، أولها الوقوف أمام  
المحاوالت اإليرانية من أجل دفع المنطقة الى حالة من عدم االستقرار والسيطرة عليها، على اعتبار أن 

إضافة الى إعادة النظر في االتفاق النووي .دًا وعدم استقرارإيران تمثل خطرًا على المنطقة وتشكل تهدي
اإليراني على اعتبار أنه اتفاق كارثي على حد وصفه، ألنه ال يمثل مصالل الطرف األمريكي واإلسرائيلي 

 1والسعي أخيرًا نحو تفكيك الشبكات اإليرانية اإلرهابية العالمية..على حد سواء

دارة األمريكية في عهد ترامب كانت تهدف الى التأثير في وكان واضحًا أن أهم أهداف اإل 
السياسة الخارجية اإليرانية، لذلك سعت الى إعادة فرض العقوبات، واإلعالن حول االنسحاب من االتفاق 
النووي اإليراني، وتحجيم طموحات إيران اإلقليمية، ودفعها نحو تبني سياسات أكثر واقعية واعتدااًل وفق 

إذ وصف ترامب االتفاق النووي اإليراني بأنه كارثة، وأكد في رسالة وجهها الى  2.ألمريكيةوجهة النظر ا
يتطلع للتراجع عن هذه الصفقة الكارثية مع أكبر "من وكالة االستخبارات األمريكية أنه  "مايك بومبيو"

 3 "دولة راعية ل رهاب في العالم.

لواليات المتحدة االمركيية في عهد ترامب قائمة وهذا يعني أن االستراتيجية التي قامت عليها ا 
بشكل أساسي على حرمان إيران من السالح النووي، والحد من نفوذها في المنطقة، والسعي الحتواء 
األنشطة اإليرانية في المنطقة أكثر من السعي للحد من النشاط النووي، وهذا ما كان واضحًا في سياسة 

تفاق النووي من أجل تحقيق مساعي أخرى، الهدف الحقيقي منها هو ترامب تجاه إيران، مستغاًل اال
 4تحقيق التوازن لقوتها في المنطقة.

باإلضافة الى أن دونالد ترامب كان ينظر إليران على أنها من الدول الراعية ل رهاب، وتسعى  
حزب هللا الى زعزعة االستقرار في المنطقة، وخاصة في دعمها للتنظيمات المسلحة كالحوثيين و 

                                                           

 .5-4يمني سليمان، "توجهات السياسية الخارجية عند دونالد ترامب،"  -1
 66، العةةدد مجلةةة آداب البصةةرةفهةةد الخةةراز، "االبعةةاد االسةةتراتيجية للعقوبةةات الدوليةةة المفروضةةة علةةى إيةةران وتةةداعيتها المحتملةةة،"  -2
(2013،)255-300. 
ة االمريكيةة الجديةدة ومسةتقبل االتفةاق النةووي االيرانةي بةين مشةهدي اإللغةاء وتشةديد العقوبةات حسين الكرعاوي وهيثم صةوان، "اإلدار  -3

 .7-5(، 2018) 60، العدد مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدوليةاالقتصادية،" 

)كةةانون  1ياسةةية، العةةدد علةةي عةةدنان محمةةد حسةةن، "اسةةتمرار امريكةةا فةةي االتفةةاق النةةووي االيرانةةي علةةى المحةةك،" مجلةةة اتجاهةةات س -4
 .130(، 2017االول 
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والميليشيات الشيعية في العراق، وبالتالي كان واضحًا أن سياسة ترامب تسعى الى احتواء التوسع اإليراني 
 1الذي من شأنه تهديد مصالل الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة وما يتبعه من تهديد ألمن حلفائها.

ونها تعتبر عنصرًا مهمًا وأساسيًا في وال يمكن تجاهل قضية الصواريخ الباليستية اإليرانية ك 
المنظومة العسكرية اإليرانية، وتعتبر استثمارًا مهمًا للمنظومة العسكرية اإليرانية، وبالتالي يعمل النظام 

 2اإليراني على امتالك هذه الصواريخ رغم التحذيرات األمريكية.

بر مساع  حقيقية من أجل شل ووفقًا بما تقدم، يتضل أن هذه السياسة األمريكية إنما هي تعت 
قدرات إيران على المستوى الداخلي والخارجي، والعمل على خلق أزمات داخلية في إيران من أجل تشتيت 

وخالل فترة حكمه، شهدت السياسة الخارجية األمريكية انتقااًل وتغيرات مهمة، والتي  3القدرات اإليرانية.
إلدارة األمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما وإدارة دونالد نجمت عن اختالف المقاربات والرؤى ما بين ا

ترامب، وخاصة في قضية االنتشار النووي، حيث كان واضحًا أن النظرة األمريكية في عهد ترامب قامت 
ومن هنا بررت إدارة ترامب سياساتها الخارجية بأن اإلدارة  4بشكل أساسي على فكرة االنعزالية والقومية.

كانت ضعيفة، وعرضن مصالل الواليات المتحدة األمريكية للتآكل والضعف،  "إدارة أوباما"ها التي سبقت
 5وكان واضحًا منذ فترة االنتخابات استمرار انتقاد ترامب لالتفاق النووي مع إيران.

ولكن في ذات الوقت اتضل أن الرؤية األمريكية تجاه إيران وتحديدًا الملف النووي حملت الكثير  
لتناقض، إذ أحيانًا كان يرى أنه قادرًا على التفاوض وعلى استعداد كامل للتراجع عن االتفاق، من ا

وأحيانًا أخرى، يعتبر أنه إذا ما تراجع عن االتفاق النووي يعتبر ذلك استراتيجية سيئة، وبالتالي كان 
أمام المحاوالت اإليرانية أهمها أنه ال بد من الوقوف  6التعامل معه هذا الملف مبنيًا على عدة محددات.

                                                           

يحيى عتيقة، "السياسة الخارجيةة األمريكيةة تجةاه إيةران فةي ظةل إدارة دونالةد ترامةب،" مجلةة البحةوث فةي الحقةوق والعلةوم السياسةية،  -1
 .251-250(، 2018)ديسمبر  1العدد 

 المرجع السابق. -2
االمريكيةةة تجةةاه منطقةةة الشةةرق األوسةةط فةةي ظةةل حكةةم ترامةةب،" مركةةز حرمةةون  منصةةور أبةةو كةةريم، "اتجاهةةات السياسةةات الخارجيةةة -3

 .22، 2018للدراسات المعاصرة، يناير 
مةةروان قةةبالن، "أطروحةةات إدارة ترامةةب ونظةةام مةةا بعةةد الحةةر بالعالميةةة الثانيةةة: "انقةةالب" فةةي السياسةةة الخارجيةةة أم نسةةخة باهتةةة مةةن  -4

 .111(، 2017)يناير  24 الجاكسونية،" مجلة سياسات عربية، العدد
(، 2018)صةةيف  272حسةةن أيةةوب، "السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة فةةي عهةةد إدارة دونالةةد ترامةةب،" مجلةةة شةةؤون فلسةةطينية، العةةدد  -5

125. 
 .23منصور أبو كريم، "اتجاهات السياسات الخارجية األمريكية،"  -6
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التي تسعى الى دفع المنطقة الى حالة من عدم االستقرار والسيطرة عليها، وكذلك إعادة النظر في االتفاق 
 1النووي اإليراني الذي اعتبره اتفاقًا كارثيًا، والسعي لتفكيك شبكات إيران اإلرهابية العالمية.

عة على االتفاق، اتضل أن التحلل من االتفاق وفي خصم العالقة ما بين إيران والدول الموق 
النووي اإليراني حمل معه العديد من الصعوبات، كون أن االتفاق اكتسب صفة وطابع المعاهدة الدولية 

وما كان متوافرًا لدى .متعددة األطراف، إضافة الى رغبة الدول األوروبية الموقعة على استمرار االتفاق
تمديد العقوبات على إيران، الذي أقّره الكونغرس حينها، وصواًل الى  ترامب هو التصديق على قانون 

 2التشديد على هذه العقوبات.

يتضل مما سبق، أن السياسة الخارجية األمريكية التي اتبعها الرئيس األمريكي السابق دونالد  
الل حملته ترامب قائمة بشكل أساسي تجاه إيران على أسس االحتواء والتهميش، بمعنى أن ترامب خ

االنتخابية كان ينطلق من منطلقات جيوستراتيجية ثابتة وفق أهدافه ومصالحه في المنطقة تتفق مع 
والتغيير الواضل كان يكمن فقط .أهداف السياسة الخارجية األمريكية التي تضمن الهيمنة لها ولمصالحها

بية، ولكنها جميعها تصب في المصالل في السياسات واآلليان التي تبناها دونالد ترامب منذ حملته االنتخا
 .األمريكية في المنطقة سواء على المستوى الدولي أو المستوى اإلقليمي

وهذا يعني أن السياسة الخارجية األمريكية في عهد ترامب تعتبر عدائية سلبية، ألنها زادت من  
درجة عالية في صعوبة حالة التوتر والصراعات، واتسمت هذه السياسة في عهد ترامب بالتأرجل، مع 

التنبؤ بالتداعيات، ولكن كان واضحًا أن هذه السياسة إنما تحمل معها عداًء إليران بشكل واضل ومباشر، 
والسعي للتنصل من االتفاق النووي، وصواًل الى مرحلة التصعيد والتوتر مع أي طرف من شأنه أن 

 يخالف السياسة الخارجية األمريكية أو مصالحها.

 

 

 

                                                           

 .24،" منصور أبو كريم، "اتجاهات السياسات الخارجية األمريكية -1
هيئة التحرير، "لغز ترامب: مالمةل السياسةة األمريكيةة الجديةدة،" ورقةة تقةدير موقةف صةادرة عةن مركةز الجزيةرة للدراسةات، ديسةمبر  -2

2016 ،11. 
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 تداعيات السياسة األمريكية تجاه إيران: المواقف والسياساتثالثا: 

شهدت السياسة الخارجية األمريكية تغيرًا واضحًا تجاه إيران منذ وصول الرئيس السابق دونالد  
فكان الموقف اإليراني  1ترامب، وتصاعدت حدة التوتر مع إعالن االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني.

اإلدارة األمريكية في عهد دونالد ترامب، ورفضت فكرة العودة للمفاوضات، معتبرة أن  رافضًا لما جاءت به
محمد جواد ظريف بأن "وهذا ما عبر عنه حينها وزير خارجية إيران .(1+5واشنطن انتهكت اتفاق )

 "االتفاق ليس اتفاق شخصي، وإنما هو اتفاق دولي أيده قرار من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة."
االتفاق الجديد الذي "قائاًل  "برايك هوك"وكان هذا كرد على مبعوث األمم المتحدة الخاص بشأن إيران 

نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقًا شخصيًا بين حكومتين مثل االتفاق األخير، نحن نسعى إلبرام 
 2"معاهدة.

ئاسة دونالد ترامب عقوبات على جاء هذا الموقف بعد أن فرضت الواليات المتحدة األمريكية بر  
على جميع النواحي، وأهمها العمليات  2018من آب عام  7إيران والتي أصبحت سارية المفعول منذ 

البنكية والتجارة، والتبادالت المالية الخاصة بالريال اإليراني، وقطاع انتاج السيارات، وجميع نشاطات 
من نوفمبر لذات العام، فقد شملت  5بات التي صدرت في أما العقو .إيران الخاصة بسندات الدين السيادي

  3إدارة الموانئ اإليرانية وقطاعات الطاقة والشحن وغيرها.

وكان واضحًا أن الهدف من إعادة الواليات المتحدة االمريكية في فرضها للعقوبات االقتصادية  
ما تهدف الى زيادة التوتر في العالقة على إيران وتشديدها على قطاعات النفط والبنوط والنقل اإليرانية إن

ما بين الدولتين، والتي تساهم بشكل كبير الى زيادة العداء والتوتر العسكري، وتحديدًا في منطقة الخليج 
في الوقت الذي كانت إدارة أوباما ترتكز على مبدأ الدبلوماسية، والمواقف التي  4.العربي والبحر األحمر

                                                           

 4لخضر حبيطة، "تداعيات السياسة األمريكية في عهد الرئيس ترامب على منطقة الشرق األوسط،" مجلة دراسات وأبحاث، العدد  -1
 .267(، 2021ن )حزيرا

2- Ahmad Hasan, "Iran rejects US offer to hold talks and says Washington has overturned a previous 

agreement," Reuters (Sep 2018). 

Seen: 10\10\2021: https://reut.rs/3DpsZ7B  

عقوبات األمريكية على إيةران: وجةه إمبريةالي جديةد للةتحكم باالقتصةاد العةالمي،" مجلةة المسةتقبل العربةي، ربا عبادة راشد مسودة، "ال -3
 .66-65(، 2020)إبريل  494العدد 

 .137(، 2019)مارس  3شيماء معروف فرحان، "السياسة االمريكية تجاه إيران في عهد ترامب،" مجلة مدارات ايرانية، العدد  -4

https://reut.rs/3DpsZ7B
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والذي يعتبر معاكسًا لما جاء  1ء، وصواًل الى توقع االتفاق النووي مع إيران،اتسمت ما بين الشدة والرخا
 .به أهداف ومصالل دونالد ترامب

، بأنها 2019وجاء الرد اإليراني على قرار واشنطن باالنسحاب، في إعالن إيران في أيار عام  
وكان قد أُعلن عن ذلك في .ستعود الى استئناف العمل في برنامجها النووي وستبقى طرفًا في االتفاق

وكان قد أكد الرئيس حسن روحاني أن .إذاعة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية المدارة من قبل الدولة اإليرانية
 2إيران ستقلص بعد تعهداتها بموجب االتفاق، ردًا على المواقف األمريكية.

ادة فرض العقوبات أن قرار ترامب باالنسحاب من االتفاق النووي، وإع وال يمكن تجاهل 
وحتى وإن كان  3االقتصادية على إيران، حمل معه العديد من التوترات والتحديات على جميع األصعدة،

انسحابه من االتفاق النووي اإليراني، إال أن الدول  األمن اإلقليمي أحد األسباب التي دفعت ترامب الى
وسعت الدول .عتبر عقوبات مرفوضةاألوروبية أجمعت على أن العقوبات المفروضة على إيران ت

األوروبية الى إعطاء الضوء األخضر لشركات االتحاد األوروبي المتضررة من العقوبات التي فرضت 
 4.على إيران الى مقاضاة اإلدارة االمريكية في المحاكم الوطنية

إيران قد يقود وأشارت العديد من التحليالت بأن الموقف األمريكي الذي اتبعه دونالد ترامب تجاه   
المنطقة الى مزيد من التوتر السياسي واألمني، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من حالة من الصراع 
السياسي والطائفي، إضافة الى التحوالت االستراتيجية، وزيادة التوترات الناتجة عن انتشار الجماعات 

ستها تجاه إيران إنما تقوم على أساس في حين أكدت إدارة دونالد ترامب بأن الهدف من سيا 5المسلحة.
  6.الحد من نفوذها في المنطقة، والسعي لحرمانها من السالح النووي 

                                                           

د، "سياسة إدارة أوباما الخارجيةة: محاولةة تحقيةق التةوازن بةين الميةول االنعزاليةة وضةغوط التةدخل الخةارجي"، المركةز  أسامة أبو رشي -1
 .5، 2014العربي لألبحاث ودراسة السياسات، حزيران 

 .66ربا عبادة مسودة، "العقوبات األمريكية على إيران،"  -2
 .137إيران في عهد ترامب،"  شيماء معروف فرحان، "السياسة االمريكية تجاه -3

4- Daniel Boffey and others, " EU acts to protect firms from Donald Trump's sanctions against Iran 

Companies told to ignore White House demands to drop all business with Iran," The Guardian, Age 

2018. 

Seen: 10\10\2021: https://bit.ly/3oPyLv2  

 .23منصور أبو كريم، "اتجاهات السياسة الخارجية األمريكية،"  -5
 .130علي عدنان حسن، "استمرار أمريكا في االتفاق النووي اإليراني على المحك،"  -6
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بدأت تظهر تداعيات القرارات االمريكية باالختالف الداخلي في إدارة دونالد ترامب، إذ أشارت  
ب تعارض وجهات وذلك بسب "ريكس تيلرسون "التقارير بأن ترامب تخلص من وزير خارجيته السابق 

وكان واضحًا هنا اختالف وجهات النظر .النظر حول البرنامج النووي اإليراني الذي انتقده دونالد ترامب
وبالتالي يعتبر تحديًا في سياسة ترامب  1داخل السياسية األمريكية في تعاملهم مع الملف النووي اإليراني.

ي هو التوازن الصحيل في مواجهة طموحات إيران في تعامله مع إيران وتحديدًا الملف النووي اإليران
وهذا يعني أن انتقال الحكم من  2اإلقليمية دون اللجوء الى التصعيد والتوتر الطائفي على امتداد المنطقة.

 3إدارة باراك أوباما الى دونالد ترامب حملت معها العديد من التداعيات وخاصة على إيران.

اتبعها ترامب إنما تتقاطع مع أفكار المدرسة الواقعية، والتي تجلت ويبدو واضحًا أن السياسة التي  
باإلضافة الى أن سياسة الواليات  "أمريكا أوالً "بشكل واضل في سياسته الخارجية والتي تقوم على أساس 

المتحدة االمريكية الخارجية في عهد دونالد ترامب عكست شخصيته العنيدة المعقدة واتباعه لمبدأ 
ومن هنا ومن أجل التقليص من النفوذ اإليراني في الشرق  4.ي تعامله مع العديد من القضاياالصفقات ف

األوسط وتقييد برنامجها النووي، اتجه ترامب الى دعم التحالف األمريكي الخليجي بقيادة السعودية، وهذا 
إدارة ترامب، وخاصة يعتبر بمثابة عودة السياسة األمريكية في منطقة الشرق األوسط بعد أن تخلت عنها 

 5(.1+5ما وصلت به مع إيران والذي عرف باتفاق )

ولكن على أرض الواقع، كان واضحًا أن مسألة دخول الواليات المتحدة حربًا أو مواجهة مع إيران  
مستبعدة، كون أن الواليات المتحدة تدرك مدة قدرة إيران العسكرية، وخاصة أن األخيرة من الدول التي 

وهذا يعني أن دائما في السياسة األمريكية تغلب  6ط والغاز والذي يعتمد عليه االقتصاد العالمي،تنتج النف
 .المصلحة

                                                           

 .13(، 2019)خريف  161ة،" مجلة شؤون األوسط، العدد أحمد زكريا الخنسا، "مستقبل ترامب: معارك التجديد: دراسة تحليلي -1
 .10(، 2017)شتاء  109عمر تاشبينار، "ترامب والشرق األوسط،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد  -2
 .18(، 2017)خريف  112جلبير األشقر، "ترامب بين مواجهة موسكو واحتواء إيران،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد  -3
 .95(، 2019)يوليو  24بيد الحليمي، "سياسة ترامب والواقعيين الجدد،" مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية، العدد ع -4
)نةةوفمبر  30ياسةر عبةةد الحسةةين، "الثابةةت والمتغيةةر فةي السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة فةةي عهةةد ترامةب،" مجلةةة آفةةاق سياسةةية، العةةدد  -5

2017 ،)68. 
،" مجلةةة آفةةاق 2019-2016الح الجنةةدي، "آفةةاق المسةةتقبل: العالقةةات األمريكيةةة اإليرانيةةة فةةي عهةةد الةةرئيس ترامةةب مةةن فاطمةةة صةة -6

 .28(، 2019)سبتمبر  47سياسية، العدد 
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وفي ذات الوقت سعت إيران الى التقليل من التأثير الذي حملته سياسة دونالد ترامب تجاهها،  
ري في منطقة الشرق خاصة ما تعلق بمسألة االتفاق النووي وما تعلق بميزان القوى السياسي والعسك

وأكدت إيران أن هذه النظرة مبنية على التراجع السياسي للدور األمريكي .األوسط وخاصة منطقة الخليج
في حين ما يتعلق بمسألة الملف النووي اإليراني، كان واضحًا أن الواليات المتحدة غير .السياسي واألمني

 1.قادرة على الغاء االتفاق كونه اتفاقًا دولياً 

المحصلة، يتضل أن وصول ترامب للحكم، معه العديد من التغيرات في السياسة الخارجية ب 
االمريكية وتحديدًا ما يتعلق في الملف النووي اإليراني، وسعى الى تغيير سياسات الواليات المتحدة بما 

لتي خالفته ولم يضمن مصالحه وأهدافه في المنطقة، رغم ردود األفعال الدولية واإلقليمية واألوروبية وا
تتفق معه في العديد من السياسات التي فرضها، ولكن، من المؤكد أن سياسة أمريكا أواًل هي التي طغت 

 .بشكل واضل في سياسة ترامب في جميع تصرفاته الدولية واإلقليمية

 

 

  

                                                           

 1محجوب الزوبري، "محةددات السياسةية األمريكيةة تجةاه إيةران فةي ظةل عهةد ترمةب: بةين الثابةت والمتغيةر،" مجلةة دراسةات، العةدد  -1
(2017 ،)76. 
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 خاتمة

ا أحداث تعتبر السنوات األربع التي حكم بها دونالد ترامب من أكثر السنوات التي حملت معه 
دولية مهمة وفارقة في النظام الدولي، وأهمها ما أعلنه ترامب تجاه إيران الذي تمثل في االنسحاب من 

مؤكدًا أنه يعتبر من أكثر االتفاقيات كارثة في .2016االتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 
 .تاريخ الواليات المتحدة األمريكية

ة الخارجية بمجموعة من الثوابت وأهمها حماية أمنها ومكانتها الدولية، إذ تتسم السياسة األمريكي 
وتعتبر مسألة الدفاع واألمن من ضمن .بعض النظر عن اإلدارة األمريكية أكانت جمهورية أم ديمقراطية

كان الهدف األساسي من انسحاب الواليات المتحدة االمريكية من االتفاق النووي .المصالل القومية العليا
إليراني هو فرضها للعقوبات االقتصادية على إيران، وأن تمارس أقصى العقوبات الدولية تجاهها، ا

وكان واضحًا أن السمة .والسعي لقلب الرأي العام في الداخل على إيران، وتضييق الخناق عليها دولياً 
على التنبؤ،  البارزة في سياسة دونالد ترامب أنها غير واضحة وتتصف بعدم الوضوح، وعدم القدرة

 .وبالتالي االفتقار الى سياسة خارجية متسقة وواضحة

ويمكن القول إن وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب للحكم يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها في  
وخاصة في العالقة التي تربطه مع إيران، والتي .تاريخ الواليات المتحدة األمريكية، وفي تاريخ العالم

ويتضل أن التركيز على أداء .ديد من التغيرات، وخاصة في مسألة االتفاق النووي اإليرانيحملت معها الع
السياسة الخارجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط وتحديدًا تجاه إيران حملت معها العديد من 

ريكية التجاوزات وفي بعض األحيان فقدت هذه السياسة البوصلة بسبب استمرار التفكير بالمصالل االم
 .على حساب مصالل المنطقة

وختامًا يمكن القول إن إيران لطالما كانت تعتبر مسألة وقضية مهمة في سياسة الواليات المتحدة  
األمريكية، وحتى وأن سعت اإلدارات األمريكية السابقة الى مسك زمام األمر سواء بفرض العقوبات أو 

ريكية غير قادرة وحدها على اتخاذ القرار تجاه إيران، حتى بتوقيع االتفاق، إال أن الواليات المتحدة األم
وإن وصل االمر الى التصعيد، ولكن لن يصل األمر الى مواجهة على أرض الواقع، بسبب أن المصلحة 

 .األمريكية هي التي تغلب أواًل وأخيراً 
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 قائمة المراجع 
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 الشرق األوسط "في  "د أيران: قراءة تاريخية،السياسة الخارجية األمريكية ض".الخليل، بن زكورة محمد
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 المقالت

اتجاهات السياسات الخارجية االمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط في ظل حكم ".أبو كريم، منصور .1
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 المقالت اإللكترونية 
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 .2020السياسات اإليرانية، أغسطس 

 https://bit.ly/3lodkz2 
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https://nyti.ms/3BvRwr2
https://reut.rs/3DpsZ7B
https://bit.ly/3oPyLv2
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 عزل الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 إ سالم عيادي .د

 القات الدوليةباحثة في الع

 فلسطين –الجامعة العربية األمريكية 

Islam.aiadi@aaup.edu 

 

 مقدمة 

يعرف العزل كما هو مصرح به في المادة الثانية، القسم الرابع من دستور الواليات المتحدة، هو  
 "الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والجنل الكبرى " العملية الرسمية التي تسمل للكونغرس بتوجيه تهم

ويعد العزل بمثابة الخطوة األولى في فحص مهم للسلطات .ضد كبار المسؤولين المدنيين، مثل الرئيس
التنفيذية والقضائية للحكومة فيما يتعلق بانتهاكات القانون وإساءة استخدام السلطة، وبمجرد عزل مجلس 

 .يحاكم المسؤول، وفي حالة إدانته من قبل مجلس الشيوخ، يتم عزله من منصبهالنواب من منصبه، 

يجب عزل الرئيس ": وتنص المادة الثانية، القسم الرابع من دستور الواليات المتحدة على ما يلي 
ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين في الواليات المتحدة من منصبهم في قضايا اإلدانة بالخيانة 

 ."شوة أو الجرائم والجنل الخطيرة األخرى والر 

أندرو جونسون، وبيل  -وفي تاريخ الواليات المتحدة تم عزل ثالثة رؤساء أمريكيين فقط  
من قبل مجلس النواب األمريكي، ولكنه تمت تبرئة الثالثة من قبل مجلس  -كلينتون، ودونالد ترامب 

عزله مرتين، والوحيد الذي وجهت إليه تهمة مع ومع ذلك، فإن السيد ترامب هو أول من يتم .الشيوخ
 .اقتراب نهاية فترة واليته

وبناء على ذلك، قام مجلس النواب بعزل الرئيس ترامب للمرة الثانية، بعد أكثر من عام من عزله  
ألول مرة بسبب الضغط على أوكرانيا ل عالن عن تحقيقات كانت ستساعده سياسيًا، كان التصويت من 

جمهوريين، في غرفة بمجلس النواب تحرسها  10، مع انضمام جميع الديمقراطيين إلى 197إلى  232
 .قوات الحرس الوطني المتمركزة في جميع أنحاء مبنى الكابيتول وأراضيها

mailto:Islam.aiadi@aaup.edu
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ووفقًا لدستور الواليات المتحدة األمريكية، يمنل الدستور مجااًل واسعًا لمجلس النواب للتعامل مع  
وجد قيود على عدد المرات التي يمكن فيها عزل شخص ما، على الرغم من أن الرئيس عملية العزل، وال ت

 .ترامب سيكون أول شخص على اإلطالق يتم عزله أكثر من مرة

نظرًا ألن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن قريب جدًا، فإن التداعيات للعزل للمرة الثانية من  
فقد تم تأجيل مجلس الشيوخ حاليًا وال يمكن عقده مرة أخرى قبل مجلس النواب ستكون رمزية في الغالب، 

وهذا ما قاله زعيم األغلبية .يناير ما لم يحصل على موافقة باإلجماع من جميع األعضاء المائة 19حتى 
إن محاكمة عزل الرئيس ال يمكن أن تبدأ حتى آخر يوم كامل للرئيس "في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل 

فقد أصبل دونالد ترامب أول رئيس أمريكي في التاريخ يتعرض ."أقرب تقدير ترامب في منصبه على
لدوره في إثارة حشد من المؤيدين  "التحريض على التمرد"للعزل للمرة الثانية بعد أن اتهمه مجلس النواب بة 

 .2021يناير  6الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 

س، حتى شرع أعضاؤه الديمقراطيون في البحث لم تكد تنقضي ساعات من اقتحام مبنى الكونغر  
عن أفضل الُسبل لمعاقبة الرئيس على تحريض أنصاره على هجوم لم يهدد الديمقراطية األمريكية فحسب 

وانتهى األمر بأن جعل الديمقراطيون من ترامب أول رئيس .من وجهة نظرهم، وإنما هدد أرواحهم كذلك
ولم يكن الديمقراطيون يبررون اتهام دونالد .فترة رئاسية واحدة أمريكي يخضع إلجراءات العزل مرتين في

 ترامب وفقط؛ بل كانوا يدينون إرثه في الحياة السياسية بالكامل.

لقد هاجم النواب سلوك ترامب على مدى فترة رئاسته، كما تعقبوا األعضاء الجمهوريين في  
ناك بين الديمقراطيين في الكونغرس َمن أن ه وترامب. ويبدالكونغرس ممن دأبوا على ترديد عبارات 

 يحاول وْصم الحزب الجمهوري كله بخطيئة ترامب الخاصة بالتحريض على اقتحام الكونغرس.

 العزل للمرة األولى 

حدثت آخر محاكمة لعزل الرئيس ترامب ومحاكمة في مجلس الشيوخ عندما تم عزل الرئيس  
 : وتضمن القرار مادتين للعزل.2019ديسمبر  18ترامب من قبل مجلس النواب في 

اتهم ترامب بمحاولة فاسدة لمطالبة  "الجرائم والجنل الجسيمة"إساءة استخدام السلطة، هذا المثال من : أوالً 
تمت الموافقة على المادة من  .أوكرانيا بإجراء تحقيقات لتشويه سمعة منافسيه السياسيين الديمقراطيين

ريين في مجلس النواب متحدين في معارضتهم وصوت اثنان من مع وجود أعضاء جمهو  197إلى  230
 .الديمقراطيين أيضًا ضد المادة
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، نشأت عن اتهامات بأنه "الجرائم والجنل الكبيرة"عرقلة عمل الكونغرس، التي تندرج أيضًا ضمن : ثانياً 
حاولة للحصول عندما حاول الكونغرس التحقيق في الوضع في أوكرانيا، أمر ترامب إدارته بتحدي كل م

مع انضمام نائب ديمقراطي  198إلى  229على معلومات وشهادة، تمت الموافقة على هذه المقالة من 
 .إضافي إلى الجمهوريين المعارضين للتهمة

اعتراضات  ببسب .المحاكمة، وبدأت 2020يناير  16تم تقديم مواد العزل إلى مجلس الشيوخ في  
، تمت تبرئة 2020فبراير  5 يف .وثائقم يتم استدعاء أي شهود أو أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ل

 52ل دانة، و 48الرئيس من التهمتين، كان التصويت على المادة األولى إساءة استخدام السلطة، 
 .للتبرئة 53ل دانة، و 47يتعلق بالمادة الثانية عرقلة عمل الكونغرس، كان التصويت  افيم .للتبرئة

ع حر ج أكثر مما كان في أي وقت مضى، لو أن ترامب أقّر بهزيمته في ترامب في وضمر  
انتخابات نوفمبر، الستبقى الجمهوريون سيطرتهم على مجلس الشيوخ بحفاظهم على قواعدهم في والية 
ل مرة أخرى للرئاسة عام  جورجيا، ولظّل ترامب ذا نفوذ في الحزب الجمهوري، ولكان بإمكانه الترشُّ

سار الذي اتخذه ترامب تركه اآلن في وْضع  ال ُيحسد عليه؛ بال لسان على منصات لكن الم .2024
ما يذكرنا  اعبرها. وهذالتواصل االجتماعي، حتى منّصته المفضلة، تويتر، بات محرومًا من التغريد 

 ."على نفسها جنت براقش"بالمثل العربي 

إال أّنه رفض االعتراف بالهزيمة،  جو بايدن أمام 2020االنتخابات الرئاسية  خسر ترامبفقد  
فترة االنتقال  تزوير االنتخابات، وأمر الموظفين الحكوميين بعدم التعاون في وحاول قلب النتيجة مدعياً 

ا أنصاره إلى التظاهر ، قبل ساعات من جلسة عّد األصوات، دع2020يناير  6في . الرئاسي
أيام، قام  7، ما أّدى إلى وفاة خمس أشخاص وإخالء الكونغرس. بعد باقتحامه ، فقامواالكابيتول أمام

بتهمة "التحريض على العصيان"، ليصبل بذلك أول رئيس أمريكي يتم  مجلس النواب بعزله مجدداً 
 .ُمحاكمته مرتين لعزله
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 خاتمة 

، العقارات ورجل اإلعالم أيضاً  دونالد ترامب، رجل األعمال الذي حقق نجاحات كبيرة في مجال 
لباراك  خلفاً  2016إذ قدم برامج ترفيهية لمدة سنوات، وصل إلى سدة الحكم في انتخابات نوفمبر من عام 

على هيالري كلينتون بإشاعة و)حسن( استغالل األخبار الكاذبة، ال سيما بشأن الهجرة  أوباما ومتفوقاً 
 ًا. وال دولي ، ال محلياً وليس جامعاً  مقسماً  فقد كان منذ البداية رجالً ، غير الشرعية

كما هو الوضع في  في الشرق األوسط، صورة سياسات ترامب بالغة االضطراب والتداخل، تماماً  
م االستقرار على الحرية والديمقراطية، إلى تقوية العالقات مع مصر  ،اإلقليم يتجه ترامب، الذي سيقدّ 

لألزمة في سوريا تميل لصالل نظام األسد، والمحافظة على دعم  السيسي، وربما الضغط من أجل تسوية
حرب الحكومة العراقية ضد تنظيم الدولة. كما ستعلن إدارة ترامب عن مواقف معادية لقوى التغيير في 
الشرق األوسط، وعلى الخصوص قوى التيار اإلسالمي السياسي، الذي ترى أنه يشترك والتنظيمات 

سيئة  اً سالم وتجلّ ي ُروحه النضالية. إدارة ترامب، باختصار، تحمل أخبار الجهادية في تسييس اإل
 .لطموحات التغيير والتحول الديمقراطي في الشرق األوسط

؛ اً فيما يخص العالقة مع إيران، سيصعب على ترامب التحلل من االتفاق النووي، كما صرَّح مرار  
: ألن ال دول أوروبا وال دول متعددة األطراف؛ وثانياً : ألن االتفاق اكتسب طابع المعاهدة الدولية أوالً 

الجوار اإليراني تريد إلغاء االتفاق ما سيستطيعه ترامب هو التصديق على قانون تمديد العقوبات على 
هذا المبرر أو ذاك. وإن  ، وربما حتى تشديد هذه العقوبات، مستخدماً إيران، الذي أقرَّه الكونغرس مؤخراً 

مب مواجهة التوسع اإليراني في الجوار العربي، فستنفذ هذه السياسة من خالل تقديم دعم قررت إدارة ترا
  ن. لدول الخليج، وربما حتى تشجيع مصر على االلتحاق بما يشبه التحالف اإلقليمي المناهض إليرا

؛ وبالرغم من أنه لم يطرح بعد رؤية متماسكة، منطقية، هذا رئيس مختلف حقاً ونخلص إلى أن  
مسوغة لسياساته، الداخلية منها أو الخارجية، فما رشل حتى اآلن من تصوره لقضايا أميركا والعالم ال و 

وال يعني االطمئنان هنا استقرار الوضع الدولي، وحسب، ولكنه يجب أن يعني  يبعث على االطمئنان
والقومية بمدلوالتها  إن سياسة ترتكز إلى قومية أميركية ضيقة، ًا،موقع أميركا ودورها في العالم أيض

إال إلى تدهور ثقل الواليات المتحدة المعنوي وتراجع موقعها   األميركية البيضاء، لن تؤدي على األرجل
وفي حال فقدت الواليات المتحدة دورها القيادي للغرب الليبرالي، الكتلة المركزية في النظام  ،األخالقي

لتوازن واليقين، تتزايد فيها أهمية القوى اإلقليمية وتتصاعد الدولي، سيندفع العالم إلى مرحلة من فقدان ا
ة الصراع بين هذه القوى   . فيها حدَّ

 



 

 

 

 

 

 

 


