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 االهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

الى  فجر الحضارات .مصنع االبداع ومنارة العلم ,جمجمة العرب ,ارض االنبياء ,وطن دجلة والفرات ,الى 

 من تفداه كل قطرة من دمي ...الى )بلدي العزيز العراق (

اؤمن به وكيف اثابر للحصول  الى كل من كان سبب وجودي في هذه الدنيا الى من علمني كيف احب ما

 على طموحي ,الى من رباني صغيرا ورعاني كبيرا طيلة حياته .... )الى ابي الغالي حفظه هللا (

فنت الى من غمرتني بالحب والحنان الى من كانت دعواتها ,ليال نهارا ,سبب توفيقي و نجاحي ,الى من 

جل في عاله ان ارفق بها فاقترن رضاه من   عمرها في تذليل المصاعب في طريقي ,الى من امرني هللا

 رضاها ....)الى امي الحبيبة رحمها هللا(        

 والى من كبرت وتربيت معهم ,الى من شاركتهم سنين الحياة .....)الى اخواني واخواتي ( 

 الى كل قطرة سالت من اجل الحرية والتخلص من انظمة االستبداد والظلم .الى من سلبوا حق الحياة

كضريبة لكرامتهم وابائهم ,الى كل من قال في حق ثورات الربيع العربي )حق يراد به باطل ( ...... )الى كل 

 شهداء الوطن العربي(.

الى من تقف الكلمات عاجزة في وصف مكانته عندي ,الى من علمني وتعلمت منه الكثير ...... الى االستاذ 

 والدكتور )عماد مؤيد جاسم (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ــــــــرشكــــــر و  تقديـــــ
 

 

 "كن عاملا .فأ ن مل تس تطع فكن متعلام, فأ ن مل تس تطع فأ حب العلامء ,فأ ن مل تس تطع فال تبغضهم "

 حنمد هللا عز وجل عىل نعمه اليت من هبا علينا فهو العيل القدير "

جناز هذا البحث . اتقدم  بلشكر اجلزيل للك من اسهم يف تقدمي يد العون لإجناز هذا العمل  .وخنص بعد مرحةل حبث واجهتاد تلكلت بإ

بذلكر ان اقدم شكري وتقديري اىل  "جامعة دايىل " وحتديدا "لكية القانون والعلوم الس ياس ية " واخص بلتحديد "عامدة القسم واساتذيت 

حصاب اخلربة العالية " .ومهنم ادلكتور "عامد مؤيد جامس "اذلي تفضل مشكورا  يف الارشاف عىل حبيث ... معرتفا بلعون الكبري الرائعون ا

يقنا اذلي اسداه يل "لك الاحرتام والتقدير هل "... واىل اذلين اكنوا  عوان يف حبثنا هذا  ونورا يضئي الظلمة اليت اكنت تقف احياان يف طر 
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 :المقدمة 

الخارجية تنظيم نشاط الدولة في عالقتها بالدول  االخرى .وذلك وفق استراتيجية محدودة لسياسة يقصد با

والنفوذ وتخضع صياغة السياسية الخارجية ألية دولة  االهداف على ضوء ما تحوزه الدولة من معايير القوة

على حد سواء .كما انه ينطوي تحليل ة والداخلية من مجموعة من المحددات التابعة من البيئيتين الخارجي

ة السياسة الخارجية على عمليتين وهما تحديد التوجهات العامة ثم تقويم السياسة الخارجية .وتسعى السياس

الخارجية االمريكية الحفاظ على مبدأ تحقيق المصالح عبر ادراك مصادر القوة وتبيان االهداف التي تسعى 

جانب تأثر عوامل البيئة  في البيئة الدولية الى الل سلوكها السياسيالنخب الحاكمة الى تحقيقها من خ

خارجية من قوى ومواقف ومتغيرات وما الى جانب الحفاظ على المصالح القومية االمريكية .وهناك جانب ال

واننا في بحث في غاية لسياسية للواليات المتحدة االمريكية ,اخر  وهو تحقيق االهداف االقتصادية وا

الخارجية االمريكية بشكل  االهمية واالتساع والذي يهدف الى تقديم صورة علمية تتجسد في توضيح السياسة

 .عام ؟ ودور تغيير االنظمة السياسية في تحقيق اهداف السياسة الخارجية االمريكية 

 

 

 

 

 بحث اهمية ال

لى دعم الموضوع في المكانة التي تحتلها السياسة الخارجية االمريكية .وتركز هذه الدراسة عاهمية  نتكم

امامي اشكاليات علمية ية االمريكية .وهذه الدراسة برزت االنظمة السياسية وتغييرها في السياسة الخارج

وماهي التحديدات اهداف السياسة الخارجية االمريكية ؟ق تحقي غيير االنظمة السياسية في منها .ما هو دور ت

 والتهديدات التي تسعى للقضاء عليها ؟

 

 

 فرضية البحث 

يمكن ان تدفعها الى العمل >>ان الواليات المتحدة تتبنى سياسة ثابتة في الحفاظ على مصالحها وهذه السياسة 

 على اسقاط انظمة معينة او بالعكس اي الحفاظ على انظمة سياسية محددة لتحقيق هذه المصالح ....<<
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 اشكالية البحث 

تكمن في كونه يسلط الضوء على السياسة الخارجية االمريكية .واهم التساؤالت التي ان اشكالية الموضوع 

 تطرح في هذا الموضوع . 

السياسة اهداف السياسة الخارجية االمريكية االقتصادية والسياسية ؟وماهي التهديدات التي تواجه  ماهي-:1

 الخارجية االمريكية ؟ 

 السياسة الخارجية االمريكية ؟ تواجه  وماهي التهديدات التي -:2

والتهديدات وكيف يمكن للواليات المتحدة االمريكية ان تحافظ على مصالحها في ظل وجود التحديات  -:3

 الخارجية ؟

 منهجية البحث 

ان المنهج يعتبر طريق الوصول الى الدراسة العلمية الصحيحة واحدى الوسائل التي ال يقوم البحث بدونها 

ونظرا التساع هذا البحث سوآءا من الناحية الزمنية بتطرقه لفترة طويلة نسبيا او من الناحية الجغرافية بتركيزه 

المتحدة تجاه منطقة واسعة ومتعددة  .ومن الناحية الموضوعية من خالل ادراج مختلف على سياسة الواليات 

االهداف واالهتمامات المنوطة بعمل صانع القرار في السياسة الخارجية .ولهذا فقد احتاج البحث من وجهة 

من الظاهرة الى نوع من التكامل المنهجي الذي يقوم على اكثر من منهج واحد .ومحاولة االقتراب  نظرنا

واالشكالية  محل الدراسة .فقد كانت الحاجة الى المنهج التاريخي الذي اعاننا الى مختلف التطورات التي عرفتها 

السياسة الخارجية االمريكية في المنطقة ومحاولة ربطها بالظروف التي كانت سائدة على مختلف المستويات 

 اتجاوز سرد الوقائع واالحداث .

 هيكلية البحث 

,قمت بتوظيف ثالثة مباحث  باإلضافة الى دراسة هذا الموضوع واالجابة على مختلف االسئلة التي يطرحها ل

,تناولت في المبحث االول التطرق الى ول اهداف السياسة الخارجية االمريكية االقتصادية والسياسية يتنامدخل  

اهداف السياسة الخارجية االمريكية السياسية واالقتصادية بشكل عام  من خالل نقاط تبين االهداف العامة .اما 

في المبحث الثاني فقد تطرقت به الى دعم االنظمة السياسية وعالقتها بأهداف السياسة الخارجية االمريكية 

مواجهة التهديدات الخارجية  -الحفاظ على المصالح . وفي المطلب الثاني : -ول:.ويقسم الى مطلبين. اال

دور تغيير االنظمة السياسية في تحقيق اهداف السياسة الخارجية .والمبحث الثالث  واالخير فقد ناقشت به 

 ظ على المصالح الحفا -القضاء على التحديات والتهديدات .والثاني : -االمريكية  ويقسم الى مطلبين .االول:
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 الموضوع/دعم األنظمة السياسية وتغييرها في السياسة الخارجية األمريكية

 القتصادية للسياسة الخارجية األمريكية واالمبحث األول /األهداف السياسية 

 

القتصادية تعد من العوامل التي يمكن إن تفسر سلوك الدول وعلى سبيل المثال عدا أفالطون اإن العوامل 

تظل الجمهورية فقيرة حتى ال تغري المعتدين بالعدوان عليها  إند سبب الحروب ,بل  ذهب  إلى القول النقو

القتصادية الحتمية التي تفسر السلوك السياسي ا,وربما كانت النظرية الماركسية هي من أهم النظريات 

القتصادي اآلتية من البيئة الخارجية بناءا على موقعها  في النظام اللدول ,فهذه ا لنظرية تستجيب لألحداث 

ألمريكية فكثيرا ما تتحرك السياسة الخارجية االقتصادي من أهداف السياسية الخارجية ا( يعد الدافع ١,)

ألمريكية وفقا لحاجة اقتصاد أمريكا وحلفاؤها سواء لحماية  تدفق البترول او لتامين مصالح الشركات ا

% من  70كان 19الهتمام بالجانب االقتصادي  إلى القرن الماضي ,ففي القرن اابرة  للقارات ويرجع الع

%  من مجمل 30التفاقيات التي  وقعتها أمريكا في مجملها اتفاقيات اقتصادية وتجارية وتمثل التجارة اليوم 

النهيار اومنها الكساد الكبير أو  القتصادية الدوليةاالزمات األمريكي وقد حدثت الكثير من االدخل القومي 

ألربعينيات وتعتبر ام ومرورا بالثالثينيات وبداية  1929والتي حدثت في عام    great depressالكبير 

 (2)القتصادية في القرن العشريناالزمات  ااكبر وأشهر 

 

 

 

 

 

                     _____________________________________________________________________.

1_Roy t grow ∙”soviet economic penetration  of china ∙1945 -1960 “ in Steven  j  ∙Rosen and  

James r ∙kurth ∙ eds testing  theories of economic I imperialism (Lexington ∙maas :d ∙c heath 

1974) pp261 -81       

لمركز العربي للدراسات ا .العصر ألمريكي .السيادة والنفوذ في النظام العالمي الخارجيفاق  ا(.,جمال سند السويسي 2)

 . 1.مجلد رقم  1ط  2014 اتيجيةوالبحوث االستر
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 ألهداف االقتصادية االمطلب األول /

   :القتصادياألمريكية على الصعيد ا  االستراتيجيةتهدف    

ألمريكي االقتصادي األمن اال يسهم في تعزيز .  القتصاد  األمريكي وإنعاشهاعلى قوة  أوال. الحفاظ

بالدرجة األساس فحسب .بل يسهم في الحفاظ كينونة  مذهبها الرأسمالي الخاص الذي يتميز عن الكيانات 
ألسبق )ريتشارد نيكسون ( االمذهبية ألخرى.  لذا يتوجب على الواليات المتحدة على وفق تعبير الرئيس 

القتصاد ا( باعتبار إن قوة 1نتج حر)يجب أن يكون من احد أولوياتنا الحفاظ على اقتصاد أمريكي  قوي وم
ألمريكية أساس األمريكي أساس  لالستقرار العالمي على حد تعبير برينجسكي . حيث يقول إن القوة ا
الستقرار العالمي وأي انكماش اقتصادي خطير في أمريكا مع ما ينتجه من تأثيرات عالمية معرقلة .وقد ا

ما على صعيد الطاقة في الواليات المتحدة االمريكية في مقدمة ا(2)التجاه  نحو التجارة العالميةايعكس 

)جيمس كارتر ( في برنامجه توفير استهالك النفط وتوفير احتياطي هداف التي حصدها الرئيس االمريكياال
استراتيجي مخزن في ارض الواليات المتحدة يكفي لسد حاجاتها طول مدة ست اشهر _على االقل _وعلى 

كد فرانسيس )فوكو ياما  ( صاحب اطروحة )نهاية التاريخ ( بقوله "اصبح االقتصاد بشكل ذلك ألساس فقد ا
واضح اكثر اهمية من كونه مقياسا للقوى العظمى وان الشأن الحقيقي للعالم في المستقبل سيركز على 

القتصادي تهدف على الصعيد أويمكن القول ان االستراتيجية االمريكية ( 3)والقضايا االقتصادية " االقتصاد 
 على قائمة األهداف األمريكيةالى الحفاظ على االقتصاد األمريكي ومعاشه وتطويره كأحد األولويات المهمة 

ان  ثانيا  :تأمين مصادر الطاقة الدائمة والمضمونة للواليات المتحدة االمريكية وحقائقها :

مصادر الطاقة المهمة مثل النفط تعد سلعة استراتيجية سواء كان ايام الحرب او السلم والنفط هو عنصر مهم 
وة العسكرية سيضعف االقتصاد ولن تكون القجدا وحاسم في النواحي العسكرية والصناعية وبدون النفط 

مختلف مناطق العالم عد من وفي  وبذلك اضفى الوصول الى مصادرة النفط  (4) قادرة على المحاربة
المصالح االمريكية الرئيسة السيما بعد ان تزايدت معدالت الطلب األمريكي للنفط كمصدر رئيسي للطاقة 
وخاصة كوقود للتشغيل لذلك من سالمة اإلمدادات النفطية للواليات المتحدة  االمريكية امر حيوي  

   (5)الستمرارية القوة االقتصادية والعسكرية 
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طول في القرن الحادي والعشرين ة ستكون لمدة أاألمريكي راتيجيةاالستوهو مادة القرن العشرين , والن النفط 

ة أن تكوون وويوة بطرا وق أو بو مر  مون منواطق وجوود الطاووة حي موا األمريكيلك تحرص الواليات المتحدة لذ

 (1ن)وجدت وتحرص للسيطرة على تلك األماك

 :االقتصادية السيطرة على المؤسسات الرئيسة للنظام القتصادي الدولي ونشر العولمة  ثالثا:

االقتصادية القتصادي الدولي تعني الهيمنة على الشؤون اللنظام  االقتصادية السيطرة على المؤسسات 

التي )برايتون ودوز(  الدولية التي اقرها مؤتمر االقتصادية العالمية لتحقيق مصالحها من خالل المؤسسات 

بار رؤساءها بوجودها على تهيمن عليها الواليات المتحدة عن طريق حقوقها التصويتية وقدرتها على اخ

لإلنشاء ()هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (يسهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2ترابها)

( كما ان 3) االقتصادية ة المدفوعة في بلورة العولمة والتعمير ومنظمة التجارة العالمية  ومنظمات  المتحد

 المباشرة الستثماراتاالتجارة وتعني بشكل عام اندماج االسواق العالمية في حقول  االقتصادية العولمة 

 العالم لقوى السوق العالمية وخضوعحرية االسواق  رأسماليةوانتقال  االموال وقوة العملة ضمن اطار من 

ة على اعتبار ان العولمة تؤمن اختراق الحدود القومية األمريكيستراتيجية الامهام االساسية من ال أيضاهي 

تفضي الى انحسار كبير في سيادة الدول بل ان العولمة تقوم على نقض فكرة السيادة في احالل للدول 

القتصادي اصعيد ة على الاألمريكي االستراتيجيةنشاطات الشركات فوق القومية بديال منها .وبهذا تهدف 

تحكم بأسباب التفوق وصوال لل االقتصادية الدولية ونشر العولمة  االقتصادية السيطرة على المؤسسات 

 العالمي 

 رابعا :مواجهة القوى والتكتالت االقتصادية الكبرى .

على الرغم من وجود الواليات المتحدة االمريكية بوصفها قوى عظمى وحيدة في هذا الكوكب ,اال انها تعلم 

علم اليقين _ان المؤشرات االقتصادية والسياسية من دون العسكرية تشير الى امكانية صعود دول اخرى 

 (4.)سيا وامريكا الالتينية دول ا في ظل نظام متعدد القطبية المتمثل بالصين وبعضتحتل موقعا متميزا 

 

 

_________________________________________________________________________________-     

  204,ص  2000ة ,العرب والمستقبل في الصراع الدولي ,الدار العربية  للنشر ,بيروت ,.محمد بو عش1

  75,ص 1998, 2,بيروت ط,اعادة الديمقراطية والواليات المتحدة  والديمقراطية ,مركز دراسات الوحدة العربية  تشو مسكي. نعوم 2

 16ص 1998, 7دراسات  ,لندن العدد .رسالن خضور وسميرا ابراهيم حسن .مستقبل العولمة ,مجلة قضايا راهنة ,المركز العربي لل3

  132ص 2002.العولمة االقتصادية ,هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب ,بيت الحكمة ,بغداد .محمود خالد المسافر 4
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اذ ان  مؤشرات النمو االقتصادي لتلك الدول ليست في صالح الهيمنة االمريكية الى المدى المنظور وسرعة 

خمس نقطة بينما كان ناتج الواليات المتحدة القومي انتاجيتها الصناعية تقل ثالث مرات عن اليابان مثال 

ما بينما فقدت امريكا  1996%( فقط عام 30. اذ تراجع الى ) 1945%( من الناتج العالمي عام 50)

 1996% في عام 36فقد تراجعت هذه النسبة الى  1997( من المحارق الجديدة في العالم عام 75) نسبته

المتحدة عاجال او اجال الى الصف محللين االمريكيين انزالق الواليات وفي ضوء ذلك ينبئ العديد من ال

 (1)لثاني من "األمم الكبرى " ا

التدرجي لقوة  التأكلوهذا ماكده )بول كيندي (في كتابه الشهير )صعود وسقوط القوى العظمى (قائال استمرا 

  (2)ها على العالم العالمية ومن ثم تراجع امكانية استمرار هيمنت  االقتصادية امريكا 

تتحدد المكانة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية على الصعيد العالمي من خالل استحواذها على معظم 
( شركة عمالقة في العالم كان نصيب الواليات 500الشركات المتعددة الجنسية في العالم ضمن اصل )

عن اتساع نشاطها الذي  ( شركة امريكية المراتب األولى .فضال32( شركة  وتحتل )164المتحدة منها )
( ومن ناحية 3يشمل فروع االنتاج والخدمات كافة بالمقارنة مع الشركات االخرى اليابانية واالوربية )

ال يزال الدوالر ألمريكي يحتل المرتبة االولى فيما لدى دول العالم من احتياطي بالعمالت االجنبية اخرى  
( اما من ناحية 4من احتياطي بالعمالت االجنبية ) كزية%( مما لدى المصارف المر60.اذ يشكل حوالي )

مصادر الدعم الداخلية ,ففي مجال االنتاج الزراعي تعد الواليات المتحدة اكبر منتج غذاء في العالم .فرغم 
%( من مجموع القوى العاملة االمريكية  وهي نسب اقل من اولئك 3ان الناتج الزراعي يحظى بنسبة )

مريكا قوى عظمى تسيطر التي تجعل من االتعليم او ألبحاث وغيرها من االمور المهمة العاملين في قطاع 
(  وقد كان لهذه الخصائص التي يتميز بها االقتصاد االمريكي نتائجا على الدخل القومي ايضا 5على العالم)

ط دخل الفرد ,ويعد دخل الفرد االمريكي مقارنة مع الدول ألخرى  في العالم مرتفعا جدا فقد وصل متوس
( وان هذا االرتفاع في متوسط الدخل الفردي جعل 6) 2005(الف دوالر عام 42االمريكي الى حوالي )

الواليات المتحدة االولى في العالم من حيث االستهالك الفردي .ومن كل ذلك نجد الواليات المتحدة 
د لها ارضية نحو بلوغ مرتبة االمريكية تتوافر على اقتصاد يعد ضخما بجميع عناصره االمر الذي يمه

الدول  العظمى  في العالم والهيمنة على مرافق ومؤسسات االقتصاد العالمي كافة بما يحقق مصالحها في 
-_____________________________________________________.الهيمنة    

20.رسالن خضور سبق ذكره ص.1   

551 ص 1993,ترجمة مالك البديري .االهلية للنشر والتوزيع عمان .بول كيندي . صعود وهبوط القوى العظمى 2  

  79ص 1998.د.نبيل مرزوق ,حول العولمة والنظام االقتصادي العالمي الجديد ,مجلة الطريق ,بيروت العدد الرابع .3

 1998ن عباس علي الكويت سلسلة عالم المعرفة تومان .فخ العولمة والعتداء على الديمقراطية والرفاهية ,ترجمة عدنا هارولد.هانز بيتر مارتين _4
  140ص 

  67_66ص 1999.بيروت المؤسسة العربية للنشر  1.عبد الحي يحيى زلوم .هل بوسع العالم ان يقول ال للرأسمالية المعلوماتية ط5

ابريل  124سة الدولية ,العدد .د.عبد الخالق عبدهللا ,النظام العالمي الجديد ,حقائق واوهام  ,مجلة السيا6  

1996 
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ألهداف السياسية االمطلب الثاني :  

الستراتيجيات هي التعبير اهي المثل العليا لإلنسان الذي يحلم ,و االستراتيجيةة األمريكيان االهداف  

المنهجي عن الحلم في حفظ مفهومه .والهدف هو تلك الحالة المستقبلية يطمع صانع القرار مدعوما بالقدرات 

 باألهقداف ألمقراالتي ترتيبها خارج حدودها السياسية خدمة لمصلحتها الوطنية .وبقدر تعلقق التأثيرية لدولته 

حيقث يققول بقيقت  ةاألمريكيق ألهقدافراتيجي برولقو كولسقن طبيعقة السقتا ويوضقح, ةاألمريكيق االستراتيجية

ألقويقاء اثابتة منذ خمسين عاما وهي القضاء على الخصوم وللواليات المتحدة  بالنسبة االستراتيجية ألهدافا

علقى التفقوق والحقاف علقى  المحافظقةفقي سقبيل  ألعقداء األصقدقاء ام مقن امنهم واضعاهم سوآءا كقانوا مقن 

وققد صقدرت نسقخة اخقرى السبق بيل كلينتون س االرئي ادرأهلقرن جديد التي اعدتها  إلقليماوالقومي   ألمنا

 صنفت المصالح الى ثالث درجات 

الدرجة ألولى :المتعلقة بالبقاء وتشمل الوجود المادي للواليات المتحدة وحلفائها .وضقمان ارواح المقواطنين 

ألساسية .فاذا تعرضت هذه المصقالح للخطقر فقان الواليقات المتحقدة ا القتصادي وتامين المنشاةاألداء اونمط 

 لن تتردد في استخدام القوة العسكرية 

                                                                               البقققققققققققققققاء المققققققققققققققادي:فهققققققققققققققي المصققققققققققققققالح التققققققققققققققي تققققققققققققققؤثر فققققققققققققققي  ةالدرجققققققققققققققة الثانيقققققققققققققق

ويشغل ذلقك  الواليات به تتأثر.وطبيعة العالم التي   األمريكيثر في نمط الرفاهية لكنها  تؤ المتحدةللواليات 

والزمات  االضطراباتكما ان  للحلفاءالتي توجد فيها مصالح اقتصادية امريكية مقدرة او التزامات  المناطق

 ة من المصالح                              ق كبير لالجئين تدخل في هذه الدرجالتي يمكن ات تؤدي الى تدف

بدافع قيمهقا مثقل ومصالح اخرى .وهنا فقد تتحرك الواليات المتحدة  إلنسانيةا الثالثة: هناك المصالحالدرجة 

  (1اطية )المساعدة في الكوارث الطبيعية او قضايا حقوق النسان او نشر الديمقر

 

 

 

 

1ص  2014سسات ,بكين ,سنة النشرة  :ألهداف والوسائل والمؤاألمريكي  االستراتيجية(.  باهر مردان. 1)  
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 :على الصعيد السياسي الى األمريكية االستراتيجيةتهدف  

 إلقليميةامن الواليات المتحدة وسيادتها وحدتها  دف الواليات المتحدة الى ضمان هت : اوال  

 اوال:وسالمة مواطنيها وحرياتهم 

على توسيع  ألولاالعتبار اعلى وضع هاجس "التهديد" في  المتحدةاستراتيجية الواليات  مخططواذ داب 
خطرا على سالمة  ألمنيةاالئتالفات الدولية التي تشكل هواجسها امجاله ليشمل في مفهومهم مختلف الدول و

  لألقاليمفحسب وانما يمتد  األمريكي باإلقليمالواليات المتحدة وبقائها اي ان ال هاجس التهديد ال ينحصر 
م 1832يناير  2)جيمس مونرو (في رسالته الشهيرة المؤرخة في  ألسبقاالتجاه عبر الرئيس ا.وبهذا 

قديم للضغط على مصير الجمهوريات الجديدة او ,حيث اعلن اي تدخل من جانب الدول القوية في العالم ال
 وسيلة انما يعد اعالنا للسبيل العدائي للواليات المتحدة . بأيةالتحكم بها 

 بقيادتها :ثانيا: اقامة النظام الدولي الجديد 

والذي يسمح لها بالسيطرة على العالم وقيادته بما يضمن استقرار النظام وبقائه من ناحية اخرى .وهذا ما 
ننا نسعى الى تشكيل "ااذ قال  2006عبر عنه الرئيس ألسبق )جورج بوش ( في استراتيجيته وذلك عام 

من ان نكون تحت رحمتها  ,بدال ألفضلامن اجل  ألحداثاالعالم وليس مجرد ان يشكلن هو ,وان نؤثر في 
حيث  1990الب عام افي عهد جورج بوش  ألسبقا ةاألمريكياذ اعلن )جيمس بيكر (وزير الخارجية  "

 ألدواتاقال "يتعين على  الواليات المتحدة ان تقوده وعلى شعبنا ان يفهم اننا االمة الوحيدة التي تمتلك 
يمكن القول ان اقامة النظام الدولي بزعامة الواليات ومن هذا المنطلق  االقتصادية و ألمنيةاوالعسكرية 

                     ة األمريكيفي المدرك السياسي  االستراتيجيةة وضمان استمراره هو احد اهداف األمريكيالمتحدة 

 الحيوية. ثالثا :تقديم الدعم والحماية للحلفاء وألصدقاء بما يضمن تحقيق وضمان مصالحها 

ألنظمة اة سواء أكانت جمهورية او ديمقراطية هو ومساندة األمريكي ألداركالهدف من الذي تتبعها  آن
 االستراتيجيةالصديقة .ضد كل تهديد داخلي او خارجي وخاصة في مرحلة  الحرب الباردة فالخيارات 

 ألصدقاءاوالستراتيجي لتحقيق اهدافها تنوعت وتعددت حيث استخدم دول الخلفاء اقيادة الفعل   األمريكية
 مبدأ) ملئ الفراغ( ةاألمريكي االستراتيجيةالحتواء .بعد ذلك تبنت التحقيق من خالل عقد التفاقيات سعيا 

 امات الدوليةاللتزاالذي نادى به الرئيس )ايزنهاور (لتحقيق التوازنات االقليمية .ويتضح من ذلك في اطار 
اية وضمان استقرار تحقيق مصالحها بما يضمن حم ألصدقاءاوللواليات المتحدة تقوم بتقديم الدعم للحلفاء 

 (1)على مختلف اقاليم العالم . ألساساالحيوية بالدرجة 

 

 

______________________________________________________________________
        . 14. 13ص   مصدر سابق.(.1)
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 رابعا :الحد من ضهور قوى دولية منافسة .

فالتنافس الكبير الذي يظهر بين هذه القوى يمكن ان يعيق الهيمنة العالمية للواليات المتحدة ويسمج بقيام نظام 

متعددا لقطبية لذلك فهي تحاول هقدم اي فكقرة فقي اي تجمقع اقليمقي فقي منقاطق العقالم ال يتوافقق وتوجهاتهقا 

مققا يؤمنققه لهققا النظققام الجديققد الققذي تسققيطر عليققه  ةاألمريكيققعلققى اي مقاومققة دوليققة للهيمنققة السققيطرة  وكققذلك

اخقرى فقي العقالم .وهقذا مقا جقاء بقه وثيققة )الققرن الواليات المتحدة والقذي يحقد مقن بقروز اي دولقة عظمقى 

                                    منها : ألساسيةاوالمتضمن المبادئ  1997عام     )المحافظون الجدد (الجديد (التقرير الذي نشره  األمريكي

. احكام السيطرة على العالم                                                      1  

(1من اي دور اقليمي او دولي) حرمان القوى العظمى 2  

 خامسا :الهيمنة على شؤون المجتمع الدولي .

السالم وفرضه على المستوى اذ وجدت الواليات المتحدة االمريكية نفسها في بقاء سيطرتها على مهام صنع 

العام الدولي اهمية كبيرة لحماية مصالحها , اذ قامت بنشر قوتها  العسكرية على مساحة العالم من سهول 

اوروبا الشمالية الى  خطوط المواجهة في شرق اسيا وشكل األداة والذراع األكبر عمليات تدخل عسكري 

مسكي( "ان على  عبير الباحث األمريكي )نعوم تشوباسم )حفظ السالم ( و)ردع العدوان (على وفق ت

( 2الواليات  المتحدة ان تتحمل عبئ تطبيق السلوك الحسن في العالم بأسره ")  
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وعالقتها بأهداف السياسة الخارجية  بحث الثاني: دعم ألنظمة السياسيةالم

 ة. األمريكي

وعلقى  ةاألمريكيقموقف هذا الحقاكم مقن المصقالح  يقلقهاشخص من يحكم  يقدر ما  ةاألمريكيالفعلية  ال يقلق

ليس من ثورات الربيع العربي وانما من كل ثقورات العقالم .فالمصقلحة  األمريكيالموقف  أنبنى ألساساهذا 

 على _بدئرا _بادئ ذي كثي ونألمريكياالمجامالت ,ولذلك لم يتحسر  وال تعرفليس لها صديق  ةاألمريكي

 ةاألمريكيقالستبداد التي  اطاحت بهم الثورات العربية .واهم من يضقن ان دولقة كالواليقات المتحقدة ارؤوس 

علقى  ةاألمريكيقراما كمبقدأ وقيمقة انسقانية ,فالسياسقة والسياسقة تمن الممكن التخلي عن بعض مصالحها واح

وقققيم الدولققة  غيققر لغققة المصقالح والمكاسققب .فققال مكققان بقين مبادئهققا ألتعققرفوجقه الخصققوص سياسققة نفعيقة 

 االسقتراتيجية( ان الققوة 1العام .) األمريكيمع المزاج  او قيمة ال تنسجممصالحها . لمبدأ يعارض ةاألمريكي

الفعلي في هذه المنطقة  والذي يمكن الوصول  األمريكيتقوم على السلوك االستراتيجي   ألوسطافي الشرق 

التققي تسققعى لتحقيقهققا فققي ضققوء المصققالح الحيويققة لهققا فققي هققذه  ةاألمريكيقق ألهققدافاخققالل  مالمققح  ليققه مققنا

مقن هقدفها  ةاألمريكيق ألهقدافاوالمنطقة كمت تتمتقع بقه مقن مميقزات اسقتراتيجية حيقث تنبقع كافقة المصقالح 

لمتحقدة مصقالحها فقي هقذه بقررت الواليقات ا باسره. وققدالهيمنة على العالم  وتأكيدالرئيسي المتمثل بضمان 

ألمنيقة بحيقث او االقتصقادية وضقمن الجوانقب السياسقية و االسقتراتيجية ألهقدافاالمنطقة بقأن لهقا عقددا مقن 

,يمكن تقسيمها  االستراتيجيةألهداف من خالل المؤسسة المسؤولة من صنع اجرت عملية صنع القرار وبناء 

  (2.) الدفاع, المؤسسات ألمنية ,وزارة الخارجية الى الكونغرس  ومجلس ألمن ,ووزارة 
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 ة .األمريكيألول :الحفاظ على المصالح االمطلب 

ة  للققدول السققيما العظمققى منهققا مثققل األمريكيققيميققز علمققاء السياسققة الدوليققة فققي دراسققتهم للسياسققة الخارجيققة 
ألهداف الدائمة التي تسعى لتحقيقها هذه القدول ,وتعمقل علقى حمايتهقا وبقين اة بين األمريكيالواليات المتحدة 

تبلغهقا وتحقافظ عليهقا .وأن القصقد مقن كل الوسائل المتاحة لديها كي  الدولة  المصالح الحيوية .التي تستخدم
الحيويقة  أمقا المصقالحالتقي يققوم عليهقا النظقام السياسقي  .هداف الدائمة تنبع من الفلسفة السياسقية ذلك ان اال

والعسكرية  االقتصادية فهي تتركز حول المنافع والمكاسب التي تستفيد منها الدولة وشعبها ,وتشمل النواحي 
 تحقيققف.ة و المصقالح الحيويقة الدائمق ألهقدافاوالثقافية وغيرها وال شك في انه يوجقد ارتبقاط عضقوي بقين 

 وة الدولة لحماية امنها واستقرارها. ألولى يساعد على الحصول على الثانية التي تعزز بدورها قا

 ألهداف الدائمةاأ .

عضققويا مباشققرا بالفلسققفة السياسققية التققي  يقققوم عليهققا نظامهققا الدائمققة ألي دولققة ,ارتباطققا  ألهققدافاتققرتبط 

القققومي فققي الققداخل والخققارج .ومؤشققر  ألمققناحققول حمايققة  يتركققزواهمهققا  ألهققدافاالسياسققي .واول هققذه 

والمصالح الحيوية وامتالك القوة العسكرية  ألمناالستقرار للمجتمع والدولة معا ومنع قيام قوى معادية تهدد ا

القققادرة علققى المحافظققة علققى تققوازن القققوى ومنققع اي وقققوع العققدوان  ومققن خققالل اسققتعراض المرتكققزات 

فقي القوطن العربقي ومقدى االرتبقاط فقي هقذه المنطققة التقي تمتلقك دولهقا ثلثقي القنفط  ةاألمريكي االستراتيجية

مباشققرة  الدائمققة للواليققات المتحققدة مرتبطققة ألهققدافافواسققتقرار الواليققات المتحققدة وحلفائهققا . بققأمنالعققالمي 

 ي:بأهداف استراتيجيتها العليا وأمنها القومي  واستقرارها الداخلي وه

التيي تسيعى اليهيا الوالييات  ألهدافاألمن كهدف استراتيجي دائم في مقدمة ا يأتي. أوال: ألمن

.القذي  األمريكقيالققومي  لألمنهو امتدادا  األمريكيوفق المنظور  منألفأالمتحدة في المنطقة العربية .

ومرجققع ذلققك يعققود الققى المقققدرات  أيضققاالجتمققاعي األمققن األمققن القتصققادي واألمققن العسققكري وايشققمل 

القذي يمثقل العمقود الفققري  األمريكقيالقتصقاد االتي تملكها القبالد العربيقة وتقؤثر مباشقرة فقي   االستراتيجية

ألمقن فقي هقذه المنطققة تسقتخدم كقل الوسقائل القوتها على الصعيد الدولي .وحتقى تحقافظ امريكقا علقى هقدف 

ألمققن القققومي فققي هققذه المنطقققة يمثققل القاعققدة األولققى التققي تقققوم عليهققا ألهققداف االسققيما العسققكرية منهققا ألن 

 * ة ألخرى .األمريكيوالمصالح 

   الدكتور خلف جواد .العرب في الستراتيجية االمريكية . التكوين للتقأليف والنشقر والترجمقة .دمشقق
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فال  ألمناويعد الستقرار ثمرة من ثمار  ةألمريكيا ل الهدف الثاني للسياسة الخارجيةيمث : الستقراراثانيا: 

 األمريكققيوالمفهققوم  ألمققناالسققتقرار ويسققتمر فققي دولققة او منطقققة اقليميققة فققي غيققاب ايتصققور ان يسققود 

الجتمققاعي للققدول والمجتمعققات معققا االقتصققادي واالسققتقرار السياسققي وافققي هققذه المنطقققة يشققمل لالسققتقرار 

 مققا يققؤديتغيير اي كققان نوعققه سياسققيا او اقتصققاديا او اجتماعيققا  غالبققا .والمحافظققة علققى الوضققع القققائم فققال

ة مع ايران األمريكيالتجربة وهذا ما اكدته الذي يؤثر  بالضرورة على مصالح امريكا واهدافها  االضطراب 

ويزيد من اهتمام امريكا باستقرار  1979إلسالمية في عام اوقيام جمهوريتها  1978منذ قيام ثورتها في عام 

المنطقة ودولها كونها منطقة تموج بالتيارات والحركات السياسية والدينية ونشوء بين دولهقا نزاعقات عديقدة 

 ة بقوة  األمريكي.وهذا ما يجعلها دائما مسرح للحروب والثورات وهو ما يهدد المصالح 

جهقودا مسقتمدة مقن   ةاألمريكيقالمتحقدة  الواليقاتتبقذل إلقليميية :االقيوى  ثالثا: المحافظة على توازن

ألوسط فمن المعقروف ان تقوازن الققوى ااجل المحافظة على توازن القوى اذا تحقق بين دول منطقة الشرق 

 ألوسقط ,والشقرق وتحويلقه القى حقرب  ألطقرافالصقراع بقين او الدوليقة يمنقع وققوع  إلقليميةبين االطراف 

ى جانب الدول العربية كال من ايران وباكسقتان واسقرائيل وتركيقا وغيرهقا .وهقي القدول الفاعلقة فقي يضم ال

,السقيما  ألخقرىيمكن ان يتحققق بقين كقل عربيقة علقى حقدة وبقين اي مقن  القدول  المنطقة وتوازن القوى ال

ل تقوازن الققوى يميقل اسرائيل وتركيا لتحالفهما  السقتراتيجي مقع امريكقا  .لقذا تهقدف امريكقا دائمقا القى جعق

فتقوازن الققوى القذي      .وتركيا مستغلة بذلك عدم وجود تضامن عربي بين القدول العربيقةلصالح اسرائيل 

.وقد اثبتت التجربة ان هذا تريده امريكا بين دول المنطقة يخدم مصالحها واهدافها كما يخدم مصالح حلفائها 

السقتقرار األمقن واتوازن القوى المتحيز ضد مصالح الدول العربية لم يحقق الغرض منقه وهقو  النموذج من

.قفد شهدت المنطقة على مدى خمسين عاما على ما يزيقد علقى عشقرة حقروب حقدثت منهقا سقبعا فقي محقيط 

  الوطن العربي 

كقان  سقوآءاموحقد  بمعنى ادق منع قيام كيقان عربقيرابعا: منع قيام قوى اقليمية في الوطن العربي :

هذا الكيان دولة موحدة او اتحادا بين الدول العربية !,وحتى وجود تضامن عربي قوي وملزم ألن وجود مثل 

وسياسقة  ال يتفققالسقتراتيجي فقي المنطققة لمصقالح القبالد العربيقة وهقذا اهذه القوى االقليمية يجعل التقوازن 

ك قفد عارضت امريكا الوحدة العربية كهدف قومي .حتى .وقد اكدت الوثائق التاريخية ذلامريكا ومصالحها 

لو قامت بقين القدول العربيقة التقي تربطهقا عالققات قويقة .فأمريكقا تعلقن بوضقوح انهقا تعمقل علقى ان تكقون 

 ( 1) اسرائيل هي القوى المتفوقة عسكريا في منطقة الشرق ألوسط 

  (. مصدر سابق .1)
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 ألسقلحةامنقع انتشقار هقذه بيين دول الشيرق االوسيط : خامسا: منع انتشيار اسيلحة اليدمار الشيامل

الى وكذلك الصواريخ بعيدة المدى القادرة على حملها ونقلها  والبيولوجيةبمختلف انواعها الذرية والكيميائية 

ألهداف الدائمة ألمريكا .بعد حدوث تغييرات جوهرية عديدة في امسافات طويلة .وهذا يعد هدفا مستجدا من 

عمة بالمشكالت والنزاعقات التقي  ادت القى  وققوع عقدة حقروب بقين دولهقا يشقكل تهديقدا حقيقيقا المنطقة المف

 ة الحيوية فيها األمريكيالستقرار ,ومن ثم المصالح الألمن و

 - فهي تكون كآالتي :: المصالح الحيوية

 : ة وحدودها ومجالها الجوياألمريكي:حماية المصالح 1

المصلحة الحيوية "في الصواريخ طويلة المدى المزودة باألسلحة النووية "ويأتي يتمثل التهديد الرئيسي لهذه 

التي تمتلك صواريخ بالستية  ألخرىاالتحاد السوفيتي السابق والقوى األول هو اهذا التهديد من مصدرين :

ا نفسها وتوضع الصين في مرتبة روسي بالستية,والثاني الدول الشاردة التي تمتلك اسلحة نووية وصواريخ 

ة تقدر عدد الدول ألخرى بعشر دول منها ايران األمريكيت المتحدة الواليا السابق, النالتحاد السوفيتي ااو 

الحيوية فهو "عدم  المصلحةهنالك تهديد اخر ضد هذه  وكذألكوالعراق وكوريا الشمالية وباكستان والهند .

% من الكوكايين المهرب عالوة على ذلك ثالثة ماليين 80"حيث أن  ةاألمريكيود دالستقرار على الحا

مع المكسيك التي تبلغ الفي ميل ,الى  من الحدود ةاألمريكيغير شرعي يدخلون الواليات المتحدة  مهاجر

  الشيوعية  جانب احتماالت وقوع عمل من جانب كوبا

 :حهم ورفاهيتهم ين من المخاطر التي تهدد اروااألمريكي.حماية المواطنين  2

 ةاألمريكيداخل وخارج الواليات المتحدة  األمريكيألمن اإلرهاب من اخطر التهديدات  للمواطن وايعد 

 565الى  1987هجوم عام  1665والمالحظ ان عدد العمليات إلرهابية في العالم قد تراجع من عام 

  1995هجوم عام  440ثم الى  1991عام

 :با او شرق اسيا أو الخليج الفارسي ودول كبيرة ألورهديد من جانب  ت. منع ال3

% من احتياطي 63والخليج الفارسي  يشكل ة األمريكيالخارجية  التجارة%من 56با واسيا يشكالن واورأن 

كي الف جندي امري 100ألميركي ,لذلك فأن انتشار االقتصاد االنفط في العالم ,وهذه العناصر الزمة لنهضة 

.ويأتي التهديد الرئيسي لهذه المصالح  االقتصادية لتأمين امريكا ورفاهيتها  دائمة ليس االفي أوربا بصفة 

في صورة "توسع روسي ذو نزعة السترجاع الماضي أو "ضهور نزعة توسعية لدى العراق او ايران "أو 

 (1) تهديد من كوريا الشمالية والصين في شرق اسيا "“

 __________________________________________________________  

  (. مصدر سابق.1)
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.الحيلولة دون تدخل عدائي من جانب قوى خارجية في نصف الكرة الغربي : 4  

ة حتى بعد فقدها الحليف الرئيس لها وهو األمريكيالتهديد فيما تثيره بعض الدول من ازعاج للسياسة  ويتمثل

 التحاد السوفيتي السابق 

للتجارة والستثمارات الدولية :.حرية الوصول 5  

وهي تعد التجارة  1994ة في يناير األمريكيمنذ ان دخلت اتفاقية التجارة الدولية الى الواليات المتحدة 

ة واذا كان ذلك يتيح األمريكيالدولية السبب الرئيسي في ازدهار ونمو الحياة داخل الواليات المتحدة 

امريكا تعد ايضا أن انهيار نظام التجارة ان  الصادرات ,اال مل لكل مليار عائد الف فرصة ع 22.800

ويلحق ضررا باقتصاد البالد .ويأتي  األمريكيالحرة العالمي يمكن ان يتسبب في هبوط مستوى المعيشة 

إجراءات الحماية والتكتالت التجارية والحرب التجارية ".“التهديد الرئيسي في هذا المجال من   

واألبحار:.تأمين حرية البحر 6  

والعسكرية والحفاظ  لنقل الشاحنات التجارية ةاألمريكييستلزم حماية هذه المصلحة من الواليات المتحدة 

على المناطق الحيوية ذات الختناقات المفتوحة بال عوائق ,وخاصة مضيق هرمز ومضيق ملقة بين المحيط 

اهم التهديدات لهذه المصلحة الحيوية هو التهديدات العسكرية الهندي وبحر الصين الجنوبي وقناة بنما ,ويعد 

لحرية البحار ,وعلى الرغم من عدم وجود تهديد في القريب المستقبل .ألن تجريد الواليات  المتحدة 

ة سياسيا األمريكيوحلفائها من القدرة على السيطرة على خطوط المالحة البحرية في العالم قد  تهدد 

 .(1)واقتصاديا 
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  المطلب الثاني :مواجهة التهديدات الخارجية 

اثبت الواقع الدولي بعد فترة الحرب الباردة مدى هشاشة الوضع األمني في العالم نضرا لتغير طبيعة 

للمعادلة األمنية في العالقات بين الدول بشكل نوعي .مما ادى إلعادة النظر في االفتراضات االساسية 

مخاطر البيئية ,الهجرة الغير العالقات الدولية .حيث اصبح العالم يعرف مشكال جديدة كاإلرهاب الدولي ,ال

شرعية ,الجريمة المنظمة عبر الدول  ومشكلة المياه والطاقة .وغيرها من المشاكل التي اصبحت ال حدود 

لها وال يمكن التحكم بها كما انها لم تكن معروفة بالحدة التي هي عليها اليوم , واصبح المفهوم التقليدي 

قادر في حماية اراضيها وحدودها  في مواجهة أي غزو خارجي غير  لألمن القومي المبني على قدرة الدولة

 .وتوفير الوسائل واالمكانات لمواجهتها  على احتواء هذه المخاطر الجديدة وبالتالي القدرة على تفسيرها 

االمريكية طرفا عملية السالم في الشرق االوسط وبعد ومع نهاية الحرب الباردة ودخول الواليات المتحدة 

فأنها بدأت تلوح بورقة الديمقراطية في المنطقة  باعتبارها الضمان  1991الق مؤتمر مدريد عام انط

لمواجهة مخاطر عدم االستقرار ولم تبتعد اهدافها  ايضا عن النفط او اسرائيل او مواجهة الخطر الجديد 
رقلة عملية السالم المتمثل في ظهور الحركات االسالمية االصولية في المنطقة العربية وضمان عدم ع

والتوجه نحو اقرار صيغة شرق اوسطية تدخل اسرائيل طرفا  اقليميا مباشرا فيها ويقبل العالم العربي  
ته مجموعة واسعة من التحديات في روفي مرحلة حكم الرئيس دونالد ترامب تواجه اداعالقات سلمية معه  

ت وعقود لكن معظمها تنطوي على اثنين من الشرق االوسط ,بعضها ينبغي التعامل معها على مدى سنوا
االمور المشتركة ليس هناك طريقة  خيار سياسة امريكية سهل او جيد وليست هناك طريقة لتجنب المخاطر 

والتطرف االسالموي  التحديات واضحة وهي النتيجة المنطقية لصعود  "داعش "الجسيمة بعض هذه  
والدور وارث الغزو االمريكي للعراق والتهديدات التي تشكلها ايران وسباق التسلح في الشرق االوسط 

في المنطقة ومجموعة المشكالت التي تنجم عن القتال المتواصل الذي تلعبه دول مثل روسيا وتركيا  الجديد 
ة الرئيس ترامب االولى في المنصب _ومباشرة بعد وسوريا وليبيا واليمن ,وخالل والي في كل من العراق 

تحديا رئيسيا على االقل في منطقة  12بداية رئاسته تقريبا سوف تحتاج الواليات المتحدة الى التعامل مع 

 الشرق االوسط وشمال افريقيا وعلى الواليات المتحدة ان تقوم بما يلي .

الرهاب مع حلفائها العرب .ولكن هؤالء الحلفاء ال االحتفاظ بعالقات جيدة عسكرية وفي مجال مكافحة ا•

يثقون بعمق التزاماتها وعالقتها مع طهران وقدرتها على التصرف بحزم وفعالية . وسيكون على الواليات 

ول الخليج ضد ايران  والتعامل  مع طيف كامل من المتحدة ان تقرر بشأن مستوى التزامها  بالدفاع من د

يجب اعادة تشكيل جهود الواليات المتحدة الخاصة بمكافحة االرهاب لمحاربة بقايا و التحديات االيرانية 

_داعش _ والتعامل مع المجموعة الكاملة من التهديدات االخرى القادمة من التطرف االسالموي في 

المنطقة .وستظل الواليات المتحدة وحلفاؤها العرب يواجهون تحديات كبيرة من المتطرفين االسالمويين 

والعرقية القديمة .وسوف تكون الواليات المتحدة واوروبا  والطائفية والتي تتفاعل مع االنقسامات القبلية 

اهدافا للهجمات االرهابية الى اجل غير مسمى .لكن التهديد الرئيسي سوف يظل موجها الى منطقة الشرق 

 (1افريقيا وبقية العالم االسالمي ) االوسط وشمال

المركز  1017مة عالء الدين ابو زينة .المخاطر الرئيسية التي تواجه الواليات المتحدة في الشرق االوسط ,ترج كور سمان.انطوني 1

 .الدولية  االستراتيجيةالعربي للدراسات 
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باإلمكان تقديم بعض المساعدات التي تواجهها الواليات المتحدة وحتى لو كان وتشكل سوريا اسوء التحديات 

.فأنه يبدو من غير المرجح ان يتمكن اي شكل من اشكال وقف اطالق النار او تقسيم  السياسية المتفرقة

سورية من منع البلد من العودة الى مزيد من الصراع _اال اذا استطاع نوع من حلول الحدود معالجة 

ن العرب بيوالتوترات القائمة  والعناصر االسالموية المتطرفة داخل قوات الثورة  مشكالتها مع نظام االسد

او نازحين واالكراد .وتخفيض ادوار القوى الخارجية وقد اصبح نصف سكان سورية االن اشخاصا الجئين 

من دون تزويد هؤالء الناس ببعض االمل بعودتهم الى نوع  داخليا .وسوف يكون تحقيق االستقرار مستحيال 

في  ما يحدثبغض النظر عن كل انه  2014واظهرت االحداث التي شهدها عام (.1من الحياة الطبيعية )

.فأن الواليات المتحدة ال يمكن ان تهرب من االزمات المتشابكة في منطقة الشرق اماكن عديدة من العالم 

مختلفا عن ذلك وقد يعني تراجع عائدات النفط امواال اقل بالنسبة للدول  2015االوسط زولن يكون عام 

ويمكن التركيز على خمس مشكالت رئيسية في الشرق االوسط ستكون موجودة  واالقتصاديات المتعثرة .

هذه المشكالت شوطا بقوة على جدول اعمال الرئيس االمريكي باراك اوباما .وفي الواقع يمكن ان تقطع 

طويال في تحديد السياسة الخارجية االمريكية للرئيس االمريكي بصفة عامة ولن يكون اي منها سهال على 

 ق .االطال

 الحرب ضد تنظيم الدولة االسالمية .

االمر من اجل تبني استراتيجية واضحة للتعامل مع في بادئ  يناضلكان فريق الرئيس االمريكي اوباما 

تتجاوز فترة تنظيم الدولة االسالمية .لكن بات واضحا االن ان هناك حملة سوف تستغرق وقتا طويال وقد 

االدارة الحالية .ومع ذلك ادرك اوباما منذ البداية العنصر االكثر اهمية وهو ان القوة العسكرية ليس سوى 

جزء صغير من الحل .وقد يكون هناك ايضا حاجة المزيد من القوة الجوية االمريكية وللمستشارين على 

مثلما يتعين على الجهات ط األمامية ,ولكن االرض في نهاية المطاف للقيام بأدوار استشارية على الخطو

االقليمين ان يخوضوا  االكبر من القتال يتعين ايضا على الالعبين  العبءاالقليمية الفاعلة ان تتحمل 

ويمكن ان يقدم الغرب المساعدة من خالل حشد "نهج حكومي  رسالة تنظيم الدولة االسالمية ضد المعركة 

والعالقات الخارجية وعناصر السياسة الداخلية بطريقة شاملة لمواجهة  كامل التنسيق "في مجال الدفاع

تمويل الدولة االسالمية وايدولوجيته وتجنيده لعناصره .ولكن هل يتمكن فريق اوباما من القيام بمثل هذا 

الجهد الجماعي ؟وفي اعادة تعريف المصالح االساسية اصبحت العالقات مع كل اصدقاء الواليات المتحدة 

_الذين امتدت العالقات معهم طويال _اكثر صعوبة بسبب تنامي التغيير الذي اجتاح منطقة ي المنطقة ف

الشرق االوسط .كما اكد صعود تنظيم الدولة االسالمية ان حلفاء واشنطن من العرب السنة )وتركيا ايضا 

المصالح ال تتطابق مع في هذه المسألة ( لهم مصالحهم الخاصة فيما يحدث في سوريا والعراق وان تلك 

مصالح واشنطن اال في خطوطها العريضة .واثار تمويل الجماعات االسالمية والجهادية توترات ظهرت 

على السطح في بعض االحيان .وتسعى إسرائيل لتحقيق مصالحها الخاصة أيضا .ولكن هل موقعها تجاه 

( 2)ل المثال متطابق مع موقف واشنطن؟ البرنامج النووي االيراني على سبي

__________________________________________________________- 

(.جوناثان ماركوس .مراسل الشؤون الدبلوماسية .بي بي سي ,خمسة تحديات رئيسية تواجه  اوباما في 2) بق (.مصدر سا1)

  www ∙bbc ∙com 2015الشرق االوسط 
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اوباما مصدر غضب للحكومة االسرائيلية  ي نقطة يكون االتفاق الذي يرضى ادارة الطبع ال ,ولكن عند ا

الكونغرس؟ الرسالة هنا يتعين على الواليات المتحدة ان تسعى الى اعادة تعريف ومؤيديها االقوياء في 

مصالحها الجوهرية في المنطقة بشكل اكثر وضوحا وباختصار ثورة النفط الصخري تعني ان الواليات 

لمتحدة تقدم المزيد من نفطها _وسيكون لديها طاقة للتصدير على نحو متزايد _وبالتالي سيتضاءل ارتباطها ا

 .كما وستستمر منطقة الشرق االوسط في احتواءها على العديد من التحديات والمخاطر التقليدي بالمنطقة 

 (1)نب الرئيس االمريكي للدبلوماسية االمريكية اذا لم يكن هناك ادراك وفهم استراتيجي من جا
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المبحث الثالث :دور تغيير األنظمة السياسية في تحقيق اهداف السياسة الخارجية 
 االمريكية 

ما من شك في ان الواليات المتحدة االمريكية تصوغ استراتيجيتها في مناطق العالم المختلفة ومنها منطقة 
الشرق االوسط على هدى مرتكزات اساسية من خالل تمديد سياستها الخارجية بغية تحقيق االهداف النهائية 

علة في تحقيق تلك االهداف فقد رق االوسط من بين تلك المناطق الفاوألن منطقة الش مصالحها القوميةل
خصها الخطاب االمريكي بنوع من االستثنائية السيما بعد التحول الحاصل في النظام الدولي منذ انتهاء 
الحرب الباردة .ذلك التحول الذي الالزم مع شيوع النظام الرأسمالي وانهيار التوازنات التقليدية لحساب 

ياسات جديدة ليس من بين االمم والكيانات السياسية بل بين الهيمنة االمريكية والى ظهور قواعد وس
المجتمعات داخل الدول نفسها .فلم يعد الحديث مقبوال عن سيادة الدول في ظل حقائق التدخل في الشؤون 

الداخلية وعودة االحتالل العسكري )افغانستان والعراق (مثلما لم تعد الدول قادرة  على البقاء متماسكة في 
كيفا مع تحوال او تئج العولمة ,لذلك البد للمرتكزات التي كانت سائدة في مرحلة ما ان تشهد وجه نتا

معطيات المرحلة الراهنة . تساوما مع ما هو حاصل في البيئة الدولية ,وخاصة ان منطقة الشرق االوسط قد 
من اهم تلك الوظيفي والبنيوي شهدت تغييرات متعددة افضت الى تحوالت خطيرة على المستويين 

 .الواليات المتحدة بعض الدول في حروب غير متكافئة مع   المتغيرات :.اوال :دخول 

ثانيا :.ان الشرق االوسط شهد ويشهد حربا باردة دولية فيما بات يعرف بصراع المحاور )الخير والشر 
 (.واخرى اقليمية بين الكثير من مكوناته فيما يعرف بصراع االعتدال والتطرق .

ثا :.انه شرق اوسط يتراجع في بعض اجزائه دور الدولة لصالح التنظيمات _القوة المسلحة _مما سمح ثال
 بظهور نماذج من الدول الفاشلة .

  (1رابعا :.التحول في طبيعة التحالفات والصراعات وهو تطور خطير وغير مسبوق )

 

 

 

 

 

 

 

 

.استراتيجية االدارة االمريكية الجديدة ازاء الشرق االوسط :قسم الدراسات (.االستاذ المساعد الدكتور :حسن حافظ وهيب 1)

 (49ص ) 2017االستراتيجية _مركز الدراسات الدولية _جامعة بغداد _
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 :القضاء على التحديات والتهديدات . المطلب األول

اكز التفكير بعيدا عن الصخب االعالمي الذي كان يخلف معركة االنتخابات الرئاسية عملت بعض مر
االستراتيجي االمريكية على صياغة رؤى استراتيجية لإلدارة األمريكية الجديدة التي ستخلف الرئيس باراك 

 <دونالد ترامب>اوباما .وطبقا لمعطيات التفكير في هذه المراكز فأن الرئيس المنتخب للواليات المتحدة  
منذ اليوم االول لتوليه مهام مسؤولياته سيجد على مكتبه عددا من الملفات المهمة العسكرية والسياسية 
والقتصادية واالجتماعية التي تتعلق بالقضايا المسلحة التي تواجه االدارة االمريكية الجديدة بكل تأكيد 

( وقد مثلت 1ات المتحدة في العالم  )تحديات كبيرة يتعين التغلب عليها من اجل المحافظة على وضع الوالي

احداث الحادي عشر من سبتمبر تحديا كبيرا للواليات المتحدة وألمنها القومي فكان من الضروري مراجعة 
الواليات المتحدة لسياستها المتعلقة باألمن القومي قادت هذه االحداث الى حتمية مراجعة استراتيجية االمن 

ين االمن القومي وبناءا على ذلك  صدر الرئيس اوباما استراتيجيات لألمن القومي وحدوث انقالب في مواز

فليس ثم ما يمكن ان يسلط الضوء على الجديد الذي اتت به ادارة الرئيس اوباما  2015_ 2010القومي لعام 

في البيت االبيض افضل من قضايا االمن القومي فهي القضايا التي فرضت نفسها عنوة على المشهد 
سبتمبر( التي كانت بمثابة الزلزال في التاريخ االمريكي وان من اهداف  11يكي على اثر احداث )االمر

هو تقوية التحالف للقضاء على االرهاب الدولي والتعاون  2010استراتيجية األمن القومي للرئيس اوباما في 

تهديدات تتعلق باألمن القومي   ( وتواجه االدارة االمريكية القادمة2لمنع الهجمات على امريكا واصدقائها )

االمريكي مباشرة وتحديات كبيرة من الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية وتنظيم الدولة االسالمية 
وحتى الشبكات الحاسوبية وكبر تحد لإلدارة االمريكية المقبلة هو كيف  يمكن للمسؤولين في البيت االبيض 

ناسبة للحفاظ على االمن القومي .وهو امر يتطلب خبرة عميقة تحويل هذه التحديات الى فرض الى فرص م
واطالع الزم على تجارب الحكم في الواليات المتحدة ,وكثير من المؤسسات االمنية ومراكز البحث العلمي 
تتسابق في المدة االخيرة ضمن مسار محاولة "ابالغ " قادة االدارة االمريكية القادمة لما ينتظرها من 

يات و من بين هذه المراكز مؤسسة "راند" الشهيرة التي تساهم بقدر ال يستهان به في صناعة مخاطر وتحد
القرار األمريكي حيث بحث خبراء "راند"  اهم الشواغل االمنية المحددة لمجموعة من المسائل والسياسات  

انها مقبلة على مواجهة  ومن ثم القرارات المستقبلية التي ستتخذها االدارة المقبلة .ويرى هؤالء الباحثون
تحديات ترتبط اساسا باألمن القومي االمريكي  ، وكيف ستسعى االدارة المقبلة الى معالجة العالقة مع 
روسيا والصين ؟ وماهي الطرق االكثر فعالية للقضاء على تهديدات "داعش " والمجموعات االرهابية 

لنووية المتنامية ؟وأن كان باحثوا" راند "الشهيرة قد االخرى ما يجب فعله بشأن كوريا الشمالية وترسانتها ا
تجاهلوا مسألة التعامل مع ايران أال انهم وضعوا مسألة مواجهة التهديدات المتطورة بما في ذلك القضاء 
الحاسوبي ضمن اعقد واخطر المسائل التي تواجه اصحاب البيت االبيض الجدد وادرك الرئيس اوباما اهمية 

تالفات في تحقيق االستراتيجية فضال عن الحفاظ على الخلفاء التقليدين في اوروبا وكندا التحالفات واالئ

 (3)واالتحاد  االوربي الذي يعد شريكا للواليات المتحدة في التجارة العالمية .

____________________________________________________________ 

  2017/يناير /8تراتيجية االقتصادية االمريكية تجاه العالم .المركز العربي للدراسات ابراهيم نوار تحديات في االفق :االس(.1)

(.اعداد الباحثة .شيري ميخائيل اولويات السياسة الخارجية االمريكية في ضوء استراتيجية االمن القومي االمريكي .المركز العربي 2)

 للدراسات الدولية 

  Islam online ∙com,موقع اون الين  2016/اكتوبر/ 10القادمة (.نور الدين قالله: تحديات  االدارة االمريكية 3)

وادرك اوباما في الوقت  ذاته انه من الصعب الحصول على حلفاء فال بد من ان يكون هناك خطر مشترك 
قد امسهم بالفعل ,فنجد ان الدول المجاورة المهددة من جانب االتحاد السوفيتي تحالفت مع الواليات المتحدة 
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مل االرهابي للقاعدة تم توجيهه ولكن الحرب ضد إلرهاب هو امر صعب حيث ان الع  اثناء الحرب الباردة .
هذه الهجمات طالت العديد من المواطنين االجانب ولذلك فأن الدول لواليات المتحدة على الرغم من أن فقط ل

بالمساعدة مثل التي كانت ضحايا لهذه الهجمات قد استجابت سريعا لمطالب الواليات المتحدة االمريكية 
يات المتحدة ان تجد سبيال تشرح من خاللها للشعوب ان التعاون روسيا والصين والهند .ويجب على الوال

( ايلول وجدت وزارة الدفاع ضرورة اعادة مراجعة 11وايضا بعد احداث )( 1ضد االرهاب في صالحهم )

للسياسات الدفاعية اذ ان )الحرب على االرهاب (حرب من نوع خاص تتطلب تغييرا في طبيعة القوات 
العسكرية بصورة عامة كما تتطلب زيادة في ميزانية الدفاع   لتي تستخدمها والفلسفة العسكرية والتكتالت ا

وتدريبا متخصصا في مواجهة االرهاب .وكذلك اعطاء حرية اكبر للقادة العسكريين في الميدان وهذه 
صا السياسات توضح ان الواليات المتحدة في حالة مراجعة شاملة لمنظومة االمن القومي االمريكي وخصو

(ومن ثم وضعت ادارة )بوش االبن (السابقة  البنتاغون في 2في حالة وجدود تهديدات محتملة في المستقبل )

ولهذا تبنت وزارة الدفاع في (3المقام االعلى على تسلم اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة االمن القومي )

لترشيد عملية تطوير القوات والقدرات استراتيجية تضم ثالثة اهداف  2001تقرير لمراجعة الدفاعية لسنة 

 (4)االمريكية وانتشارها واستعمالها وهي :.

 _طمأنة الحلفاء واالصدقاء بشأن هدف الواليات المتحدة وقدراتها على الوفاء بالتزاماتها االمنية 1

 2 ردع العدوان من خالل نشر وتوفير القدرة التي تتمكن من التصدي للهجمات وفرض عقوبات _

_الحاق الهزيمة الساحقة بأي 3 على القدرة العسكرية لجيش الخصم وبناء التحتية الناعمة . صارمة

على تصوير الحرب ضد االرهاب وقد حرصت الواليات المتحدة  (5)خصم فيما لو فشل الردع 

باعتبارها معركة الحضارة وهو ما يشير الى اصباغ الطابع الحضاري على الصراع الذي تخوضه 
لمتحدة ضد اإلرهابيين الذين يهددون الحضارة الغربية عموما .كما حرصت على تأكيد الواليات ا

انقسام العالم في هذه المرحلة الجديدة اما مع امريكا او ضدها  من مع الواليات المتحدة هو العالم 
المتحضر واما من ضدها فهو العالم الغير متحضر او الهمجي .انه صراع قوى الخير ضد قوى 

لى جانب ذلك فأن الواليات المتحدة اتجهت نحو تأكيد عالمية هذه الحرب فهي حرب الشر ا
هو  ألن مااالمريكية   المتحدةحضارية عالمية تشارك فيها دول العالم المختلفة الى جانب الواليات 

المصالح االمريكية بل هي الحضارة بمعناها الواسع وقيم الحرية والتسامح معرض للتهديد ليس فقط 
  .  (6)هو ليس فقط حرية امريكا وحدها بل هذه معركة العالم ف

__________________________________________________________ 

  ابق.مصدر س (1)
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سبتمبر واستمرار الحرب ضد االرهاب .مركز الحضارة  11د. زينب عبد العظيم :االستراتيجية االمريكية بعد  (6)
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 المطلب الثاني :الحفاظ على المصالح .

 

الدستورية لكي يصبح الرئيس االمريكي الجديد ولمدة بعد ان قام الرئيس المنتخب "دونالد ترامب "اليمين 

ثيرة اربع سنوات قادمة ومع انتظار الخطوات العملية للرئيس الجديد في خصم التصريحات والوعود الك

الرتباك والتساؤالت اوبعد انتخابه مازالت هذه الوعود تثير القلق ونتخابية الاالتي اطلقها خالل عمليته 

سة الجديدة الموقع اتباعها سوآءا كانت على الصعيد الدولي ام في منطقة الشرق والتنبؤات حول السيا

او على عملية السالم او باتجاه خيار حل الدولتين او الدولة وبالتالي التأثير على القضية الفلسطينية االوسط 

ولي وما الى ذلك من الواحدة او فيما يتعلق بالتوسع االستيطاني والبناء في القدس وقرارات مجلس االمن الد

امور ارتبطت بها السياسة االمريكية في الشرق االوسط الحالية والسابقة .ومن المفترض ان ال ننسى ان 

السياسة االمريكية في هذه المنطقة تحددها المصالح االمريكية فقط وباألخص المصالح االستراتيجية او 

قة مع من يعمل على حماية هذه المصالح او الحرص المصالح بعيدة المدى وبالتالي فأن الحفاظ على العال

عليها كانت وما زالت وسوف تبقى االولوية التي تحدد مسار السياسة االمريكية في المنطقة وفي العالم 

االمريكي المعني بدعم المصالح االمريكية في الشرق االوسط بتطبيق سياسات واوصى معهد الدراسات (1)

الح وطالب ادارة ترامب بأخذها بعين االعتبار وفي هذا السياق بدت اقليمية محددة للحفاظ على تلك المص

لدى الدول الغربية في خضم محيط اقليمي مضطر وربما بدت االكثر اقناعا عقب فشل السودان اكثر اهمية 

امل المحيط االقليمي بإسناده الدولي في محاربة االرهاب وجيوبه  وهنا بدأ صوت المنطق الغربي يعلو للتع

بأهميته الجيو سياسية و الجيو استراتيجية  استنادا الى ذلك الواقع واستنادا الى مرتكزات  مع السودان

استراتيجية جديدة وفي هذا االطار اكد اكاديميون بمراكز استراتيجية امريكية معنية بشكل مباشر بدعم 

الحفاظ على الدول التي ظلت امنة  السياسات والمصالح االمريكية في الشرق االوسط ان واشنطن تعمل على

الشرق االوسط يسير باتجاه  رؤية اخرى ان واقع التغييرات في واستطاعت الحفاظ على استقرارها .ومن

توسع حدة وانتشار االرهاب اكبر التحديات التي تواجه االدارة االمريكية الجديدة بقيادة ترامب وفريقه 

.االمر الذي دفع واشنطن الى جعل اولويات مصالحها الحفاظ على عالقتها مع الدول التي استطاعت ان 

العابرة للحدود  مكافحة انتشار وتصدير االرهاب والجرائممن اجل تتماسك في وجه العاصفة والتعاون معها 

 2012ميلر .مقالة في مجلة السياسة الخارجية عام كتب خبير العالقات الدولية  ارون (2التي ترتبط به )

حول المصالح االمريكية في منطقة الشرق االوسط حيث حصر الكاتب هذه المصالح بشكل رئيسي في 

اية امن اسرائيل .ومكافحة االرهاب ,واتفق مع السيد ميلر بشكل كبير حول حماية مصادر الطاقة .وحم

طبيعة المصالح لكن التطورات الحاصلة في منطقة الشرق االوسط على الصعيدين الدولي والداخلي تجعل 

 (3ور االمريكي الصرف امرا ضروريا )من اعادة نقاش هذه المصالح بعيدا عن المنظ

___________________________________________________________ 

  kal al nas tv ∙com 2017(الكاتب عقل ابو قرع :الرئيس االمريكي الجديد والمصالح االمريكية الجديدة في المنطقة ,1)

 al Sudan al youm 2017(.موقع السودان اليوم :مصالح واشنطن تفرض عليها التعاون مع الخرطوم .2)

  2016/مايو 12من قبل منار محيسن :المصالح االمريكية في الشرق االوسط الواقع والصورة النمطية  .في (.ارون ميلر :نشر 3)
https  :|\m .arabi21∙com 
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التوجهي .يتم اعتماد استراتيجية التغيير التوجهي عندما يتحقق تغيير جذري في اوضاع  استراتيجية التغيير
المرحلة السياسة الداخلية والخارجية يتبعه تغيير جذري في مجموعة االهداف التي تتبناها الدولة واالمة 

جية للبلد والحال مع وتتبع سببا لتغيير الوسائل واالزمات التي تعتمدها السياسة الخارالتاريخية الجديدة 
 العراق فقد شهد تغييرات جذرية داخلية تمثلت بنوع  النظام السياسي واحزاب سياسية متعددة وقوية مساهمة 
في صنع القرار السياسي وعلى الصعيد الخارجي فالتغيير الجذري تمثل في هيمنة القطب الواحد )الواليات 

حالل المعسكر االشتراكي وتبعه سببا غزو الواليات المتحدة المتحدة االمريكية ( على القرار العالمي واضم
واتفاقية  2008االمريكية للعراق وفرض اتفاقيات لصالح المصالح االستراتيجية االمريكية اتفاقية النفط في 

 الحصول الصعب من انه ذاته  الوقت في اوباما وادرك ويلة االمد بين العراق وامريكا .الصداقة والتعاون ط
 من المهددة المجاورة الدول ان فنجد, بالفعل امسهم قد مشترك خطر هناك يكون ان من بد فال حلفاء على

وكل  ذلك فأن استراتيجية  2009. الباردة الحرب اثناء المتحدة الواليات مع تحالفت السوفيتي االتحاد جانب

" القائمة على قدرة االقناع  والتغيير الجذري  التوجهي تستدعي وسائل "القوة الناعمةالعراق الجديدة 
والتعامل االخالقي والمصلحة المتبادلة واالستعداد للتعاون على كافة الصعد التنموية وتشجيع العالقات 

 (1الشعبية بينها وبين االمم االخرى وهي اكثر الخطط الناعمة إلنجاح السياسة الخارجية وتحقيق اهدافها )
االسط اهمية كبيرة .بل كانت هذه القضية االكثر بروزا على  وكذلك اكتسبت قضية االصالح في الشرق

حيث تم الربط من قبل الواليات المتحدة  2001واالقليمية منذ احداث الحادي عشر من ايلول الساحة الدولية 

االمريكية بين االرهاب وغياب الديمقراطية في الشرق االوسط ,وفي حقيقة االمر كانت الواليات المتحدة 
ية تعتمد للحفاظ على مصالحها الكبرى في الشرق االوسط على استراتيجية تقليدية لم تتغير منذ االمريك

يرا .بالرغم من التعديالت التي طرأت عليها وكان الهدف الرئيسي لهذه ثالحرب العالمية الثانية ك
الديمقراطية واساليب االستراتيجية هو الحفاظ على الوضع القائم .استنادا الى نظريات ضعيفة تفيد بأن قيم 

إلسالمية .وفي الحقيقة ال تعني هذه االستراتيجية االمريكية غياب اا ال تتفق  وقيم الثقافة العربية وعمله
يلول .حيث إلصالح السياسي في الشرق االوسط قبل الحادي عشر من اااالهتمام االمريكي بالديمقراطية و

كية  تشديدا على قيم الديمقراطية وحقوق االنسان وضرورة لجميع االدارات االمري شهدت السياسة الخارجية
ترويجها .كما قامت الواليات المتحدة االمريكية بإدخال بعض العناصر الجديدة على سياستها في المنطقة 

وتغير .عندما خصصت قسما من المساعدات التي تقدمها الى بعض دول المنطقة لمنظمات المجتمع المدني ,
هذا الوضع نتيجة ألحداث الحادي عشر من ايلول حيث توصلت الواليات المتحدة االمريكية الى ان 
االوضاع السياسية والثقافية واالقتصادية السائدة في البلدان لعربية هي المسؤولة عن انتاج االرهاب فغياب 

 (2)رهاب في العالم الديمقراطية والمعرفة وانتهاك حقوق االنسان من اهم اسباب تزايد اال
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من دول العالم وفق نهج معين يمثل االطار الذي يحكم حركتها ويدفع  وتتحرك السياسة الخارجية لكل دولة 
االمريكية طار هو بمثابة المرجعية الفكرية لتلك الدول .وان الواليات المتحدة بها نحو تحقيق اهدافها ,هذا اال

لها مرجعية تحدد سلوكها وسبلها واساليبها في تحقيق اهدافها  وتصريف شؤونها الخارجية والمستقرئ 
ريجي من للسياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية منذ اكثر من  عقد سوف يراها اخذت باالنتقال التد

سياسة خارجية تستند على الحداثة فكرا واطارا الى ما بعد الحداثة كفكر واطار جديد لهذه الحركة .وهذا 
المجتمع نتقال من التحول نجده اخذ بالبروز بصورة اكبر واسرع منذ تفكك المنظومة االشتراكية واال

.وان هذا  لمة والثورة الصناعية الثالثة ودخول العالم الى مرحلة ما بعد العوالصناعي الى ما بعد الصناعي 
التحول ادى الى احداث تأثير واضحا في السياسة الخارجية االمريكية .حيث نجد سياسة خارجية جديدة في 
اهدافها واساليبها تتميز عن تلك السياسة التي عرفها العالم عن الواليات المتحدة االمريكية .فإذا كانت تقوم 

بدال من ذلك نحو اسس جديدة وعية والعلمانية واالنتظام في حركتها .ونجدها اتجهت على العقالنية والموض
اكثر قدرة على تحقيق اهدافها ,اما السمة االخرى للسياسة الخارجية االمريكية هي صفة عدم االنتظام 

تبدو بأنها والتغيير السريع والواسع فهي ال تقوم على نهج واحد فهي متعددة ومتشابكة كثيرة التغيير فهي 
هذا ما جعل المحللين يجدون صعوبة في الوقوف على اتجاهات وسبل السياسة الخارجية سياسة فوضوية .

االمريكية .وهناك سمة اخرى وهي التأكيد على سقوط النهائيات  فالشيء يبدي وال ينتهي فالنظام الدولي 
د االرهاب ضبداء ولكنه لم يتشكل بصورته النهائية بعد وال يعرف ماهي حدوده واثاره ومعطياته .والحرب 

بداءة في أفغانستان وال تعرف  متى تنتهي وال الى اين هي سائرة ؟ وهذا ما يعطي السياسة الخارجية 
الكثير من الضبابية .ليؤكد بذلك على حدوث تحول في مرجعية سياسة الخارجية االمريكية ,اي االمريكية 

الرابعة للسياسة الخارجية االمريكية فهي  تحولها من االرتكاز على الحداثة الى ما بعد الحداثة ,اما السمة
كبير في السياسة الخارجية االمريكية يقوم على تفكيكي كل ما هو  .حيث نجد اتجاه التأكيد على التفكيكي 

قائم والقيام بعملية اعادة التركيب بالشكل الذي يخدم مصالحها .فالدعوى الى اقامة نظام عالمي جديد هي 
 للرؤية االمريكية وبالشكل يك للنظام الدولي القائم ومن ثم اعادة تركيب وفقا دعوى تنطوي على فعل تفك

الذي يخدم المصالح االمريكية وعملية التفكيك هذه ال تقف عند ذلك بل تمتد الى المحيط العالمي بأسره 
وب العالم .حيث هناك تفكيك للبنى الثقافية والجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تقوم عليها دول وشع

,فالواليات المتحدة االمريكية تعمل على تعزيز الصراعات االثنية والثقافية الداخلية في العديد من دول العالم 
 (1)من اجل تفكيكها بالشكل الذي يخدم مصالحها كما هو في البلقان وفي مناطق العالم االخرى ,

في الفعل االمريكي  لنا عملية تحول مهمة حدثت وان هذه السمات السابقة للسياسة الخارجية االمريكية تشير 
بصورة عامة وبالفعل السياسي بصورة خاصة ,فأثرت بالتالي في السلوك السياسي الخارجي االمريكي 
.لذلك تبدو الحاجة ملحة اليوم لعملية مراجعة فكرية لما بعد الحداثة للوقوف عليه ولمعرفة طبيعتها وطرق 

في السلوك السياسي االمريكي ,وذلك الن العالم يدخل الى مرحلة تاريخية جديد  التعامل معها ومدى تأثيرها 
يتطلب التعامل معها وفق اسس ومعطيات جديدة غير تلك التي كانت سابقا ,فالعقل الذي يبقى يفكر وفقا 

ار لمرجعية غريبة عن واقعه ال يمكنه فهم ما يجري وسوف تكون استنتاجاته بعيدة عن الحقيقة ويسود حو
 (2)الطرشان بينه وبين العقل االخر الذي سار في نهج فكري وليد الواقع ومعطياته الجديدة .

___________________________________________________________- 

 .2007.  :السياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية وفلسفة ما بعد الحداثة  .باسم علي خريسان(1)

 .(.نفس المصدر السابق 2)
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 الستنتاجاتاالخاتمة و

 .على اشرف االنبياء والمرسلين الحمد هلل والثناء هلل والصالة والسالم 

بداية نهاية  ,وخير  العمل ما حسن اخره وخير الكالم ما قل ودل .وبعد هذا الجهد المتواضع   وهكذا لكل

سردا ال ملل فيه وال تقصير .موضحا ألثار االيجابية   موفقة في سردي للعناصر السابقة اتمنى ان اكون 

 لهذا الموضوع الشائق الممتع ، وفقني هللا واياكم لما فيه صالحنا جميعا.والسلبية 

 -واالستنتاجات التي توصلت اليها هي :

م االدوات يتغير هو اولويات استخدا_ مما تقدم يمكن القول ان االستراتيجية االمريكية ال تتغير ,وان الذي 1

 والوسائل التي تحقق اهداف السياسة الخارجية االمريكية 

_على الواليات المتحدة االمريكية ان تقوم بإقامة الترتيبات االمنية والسياسية في منطقة الشرق االوسط 2

لغرض تحقيق قدر معقول من المصالح االمريكية المتوازنة مع مصالح دول الشرق االوسط بهدف التعاون 

 فاظ على المصالح واالمن القومي االمريكي .والح

الكل يعرف ان الواليات المتحدة االمريكية تمثل من اكبر القوى العظمى على الكرة االرضية وتمثل _3

القطب الوحيد في الوقت الحاضر ولكن هذا ال يعني  ان ال احد يمكن ان يتقرب منها فنرى ان االرهاب 

في منطقة الشرق االوسط والدول النووية كلها يمكن ان تهدد امن واستقرار الدولي ومحاولة التمدد االيراني 

 امريكا  وبذلك على امريكا ان تقوم بمواجهة هذه التهديدات الدولية .

ومما سبق نستطيع ان نبين ان هذا الموضوع شديد االهمية وينبغي ان نبذل كل الجهود الممكنة وان يحظى 

 م المستطاع تقديمه ,وينبغي اخذ الدروس والعبرات التي تفيد المجتمع واالفراد.بالعناية المتوفرة وكل االهتما

 وبهذا وفقني هللا الى االنتهاء  من كتابة هذا الموضوع ,ونسأل هللا كل التوفيق لكم ولنا ....
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 وا مة المصادر والمراجع 

 القران الكريم 

_____________ 
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 . 16نفس المصدر .ص (.4)

ص  2002(. عوني محمد الفخري :  القانوني للشركات متعددة الجنسية والعولمة .بيت الحكمة ,بغداد ,5)

16 . 

(.عبد الحي يحيى زلوم .نذر العولمة .هل بوسع العالم ان يقول ال للرأسمالية المعلوماتية ؟.المؤسسة 6)

 . 67_ 66ص  1999 1العربية للدراسات والنشر .بيروت ط 

  32صدر .ص (.نفس الم7)

الدكتور .خلف جواد .العرب في االستراتيجية االمريكية ,التكوين للتأليف والنشر والتوزيع .دمشق (.8) 

  27ص  2007._حلبوني .

. 2000محمد بو عشة .العرب والمستقبل في الصراع الدولي .الدار العربية للنشر والتوزيع .بيروت .(.9)

  204ص

.العولمة االقتصادية .هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب .بيت الحكمة .بغداد (.محمود خالد المسافر 10)

 . 132ص  2002,

سبتمبر  واالمن القومي االمريكي .مراجعة لألجهزة  والسياسات  11(.محمد مصطفى كمال .احداث 11)

 59,ص 2002, 147الدولية ,العدد 

 الكتب االجنبية :_

ية في الشرق االوسط ,الواقع والصورة النمطية .نشر من قبل منار ارون ميلر :المصالح االمريك(.1)

   https :∕∕m ∙ arabi 21∙com  2016/مايو /12محيسن .في 
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(.انطوني كور سمان : مخاطر رئيسية تواجه الواليات المتحدة االمريكية في الشرق االوسط ,ترجمة 2)

 ستراتيجية الدولية .,المركز العربي للدراسات اال 2017عالء الدين ابو زينة 

 2004, 1المصالح االستراتيجية ألمريكا ,بيروت ط(.برادلي :تأثير السلم االمريكي والشرق االوسط 3)

 . 10ص

.دار حسان للطباعة  .ترجمة سهيل زكار (.ريتشارد نيكسون .مذكرات الرئيس نيكسون  الحرب الحقيقية 4)

 . 306.ص  1983. 1والنشر .دمشق .ط

.ترجمة عمر االيوبي .دار الكتاب  (.زيبغينيو برينجسكي :االختيار السيطرة على العالم ام قيادة العالم 5)

 .178,ص 2004العربي .بيروت ,لبنان .

 . 17, ص 1993احمد امين ,مركز االهرام ,محمد  (.فرانسيس فوكو ياما :نهاية التاريخ .ترجمة 6)

مر وتحدي الشرق االوسط بعد الحرب العالمية االولى .مركز (.فيبي مار ووليم لويس :امتطاء الن7)

 . 58,ص  1996, 1الدراسات والبحوث .ط

لويد جنسن :المحددات االقتصادية واثرها على السياسة الخارجية االمريكية .تأليف الدكتور لويد جنسن (.8)

 net  alukah .www∙ .ومحمد السيد سليم,ترجمة محمد احمد امين 

مات :عسكرة السياسة الخارجية االمريكية .وابحاث استراتيجية امريكية .مركز المعطيات في  (.ميل جود9)

 . 3ص  2004الدراسات االستراتيجية .دمشق _

(.نعوم تشو مسكي: اعادة الديمقراطية  والواليات المتحدة االمريكية والديمقراطية .مركز دراسات 10)

 . 75,ص  1998, 2الوحدة العربية . بيروت  ط

 . 15,ص  2(.نفس المصدر .ط 11)

(.هانز بيتر مارتين _هارلود تومان .فخ العولمة .االعتداء على الديمقراطية والرفاهية ,ترجمة د. 12)

  140.ص 1998_سلسلة عالم المعرفة عدنان عباس علي  .مراجعة وتقديم د. زكي ,الكويت 

(13.)Roy t grow “soviet economic penetration of china ∙1974 -
1960 “in Steven j ∙Rosen and James    R kurth ∙eds testing theories 

of Economic Imperialism (Lexington ∙mass D∙C-g  
Heath 1974)pp 261-81   
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 :_والمجالت االلكترونية   البحوث والمقاالت 

نوار : .تحديات  في االفق .االستراتيجية االمريكية تجاه العالم .المركز العربي للدراسات ابراهيم . (1)

  2017والبحوث  

رسالن خضور  وسميرا ابراهيم حسن :مستقبل العولمة ,مجلة قضايا راهنة .المركز العربي .  (2)

 . 16,ص  1998, 7لندن العدد للدراسات االستراتيجية ,

  20.نفس المصدر .ص (3)

نب عبد العظيم :االستراتيجية االمريكية العالمية واستمرار الحرب ضد االرهاب .مركز .د. زي (4)

 . 816_ 815ص   الحضارة للدراسات السياسية 

.االستاذ المساعد الدكتور .حسن حافظ وهيب .استراتيجية اإلدارة االمريكية ازاء الشرق االوسط  (5)

  49.قسم الدراسات االستراتيجية _مركز الدراسات الدولية _جامعة بغداد  ص 

,جمال سند السويسي :افاق العصر االمريكي :السيادة والنفوذ في النظام العالمي الخارجي ,مركز  (6)

  2015لدراسات والبحوث االستراتيجية  االمارات ل

. اعداد الباحثة شيرى ميخائيل يونان ميخائيل :اولويات السياسة الخارجية االمريكية في ضوء  (7)

 . 2016استراتيجية االمن القومي االمريكي .المركز العربي للدراسات والبحوث .

 2003الخارجية العراقية لما بعد .المدرس الدكتورة .صباح نعاس شنافة .استراتيجية السياسة  (8)

 .كلية العلوم السياسية .جامعة بغداد . 123_122:دراسات دولية  ص 

 124.عبد الخالق عبدهللا :النظام العالمي الجديد .حقائق واوهام .مجلة السياسة الدولية ,العدد  (9)

 . 1996_ابريل 

 . 2017في المنطقة ريكية .الكاتب .عقل ابو قرع :الرئيس االمريكي الجديد و المصالح االم (10)

والنظام االقتصادي العالمي  الجديد .مجلة الطريق .بيروت العدد )د. نبيل مرزوق .حول العولمة  (11)

 . 79,ص  1998الرابع _تموز /

 :_ ةالمواوع اإللكتروني

 ar> ∙Islam  way(.رمضان الغنام .امريكا دولة المصالح ال المثل والقيم .خاص بوقع طريق السالم 1)

∙net 

 am >< opinion <www ∙sasa 2016(.فتحية عطية :االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط 2)

post ∙com  

 www∙ ahram ∙org 2001ايلول  11(.معتز سالمة : تحوالت االمن القومي االمريكي بعد احداث  3)

∙e.g.  
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 al Sudan al youm 2017م (. مصالح واشنطن تفرض عليها التعاون مع الخرطوم :السودان اليو4)

∙com  

 Islamموقع اسالم اون الين   2015/اكتوبر / 10(.نور الدين قالله : تحديات االدارة االمريكية القادمة ,5)

online  

  www ∙moqatel  ∙net )(.موسوعة مقاتل من الصحراء )المصالح الحيوية 6)
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قرار  مرشف  اإ

 اشهد ان اعداد هذا البحث املوسوم)                                                              (

العلوم يف  الباكلوريوسبات نيل شهادة وهو جزء من متطل  قد جرى حتت ارشايف يف لكية القانون والعلوم الس ياس ية /جامعة دايىل 

 الس ياس ية .
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