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آية قرآنية

قَبلُوا سُبْحَبوَكَ لَب عِلْمَ لَنَب إِلَّب مَب عَلَّمْتَنَب
إِوَّكَ أَوْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
صدق اهلل العظيم
(سوزة البقسة ،آيت زقم )32

أ

اإلهــــداء
● الً هي رتتًٌ رحوها اهلل إلى هي كاى دعاؤها سز ًـجاحً.
● إلى هالكً فً الحٍاج  ..إلى هعٌى الحة وإلى هعٌى الحٌاى والتفاًً.
سوجتً العشٌشج
● إلى هي هن اقزب إلًّ هي روحً  ،إلى هي استود تهن عشي وإصزاري
أتٌائً سٌٌح وسارج وًدا وأكزم
● إلى كل األصدقاء الغىالً ،إلى أصحاب القلة الطٍة والٌىاٌا الصادقح
● إلى كل الشهالء واألحثح ورفقاء الدرب ....
● إلى شهداء الىطي الغالً الً شهداء الثىرج الفلسطٌٍٍح وعلً رأسهن
الشهٍد ٌاسز عزفاخ وأسزاًا الثىاسل الكزام  ..إلى الذٌي ضحىا تأرواحهن
وأعوارهن هي أجل الحفاظ على كزاهتٌا واخص صدٌقً العشٌش
األسٍزعثدالزحٍن عثدالقادر اتىهىلً

أهدى هراالعمل املتواضع ،،،

ب

شكر وتكدير
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد الخمؽ أجمعيف سيدنا محمد كعمى آلو
كصحبوأجمعيف.
الحمدكالشكرأكالنكأخيراهلللقكلوتعالى{:وَإِذ تَأَذَّنَ زَبُّكُم لَئِه شَكَستُم لَأَشِيدَوَّكُم}(سكرةإبراىيـآية
)7فالميـلؾالحمدكموكلؾالشكركمو.
كلقكلو{ :مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل} (ركاه أحمد) فإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير

كالعرفاف إلى األستاذ الدكتكر /رياض عمي العيمة ،الذم تفضؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة،
كعمى جيكده العظيمة كنصائحو الغالية التي ساىمت في إخراج ىذه الرسالة في صكرتيا النيائية

كالشكرمكصكؿلكؿأعضاءىيئةالتدريسبكميةاالقتصادكالعمكـاالدارية.

كماأتقدـبخالصالشكرمفأعضاءلجنةالمناقشةممثمةفياألستاذ الدكتكر/كماؿمحمد

االسطؿ كالدكتكر  /صالحمصمحأبكختمو عمىتفضميما بقبكؿمناقشةىذهالرسالة كالحكـ عمييا،
كعمىماقدمكهمفمالحظاتكتكجيياتأثرتالرسالة.

كماأنوحقانعميأالأنسىعائمتيكأصدقائيمفالشكرعمىماتحممكهمفأجميفيسبيؿ

إنجازىذهالرسالةفيأحسفصكرة،كالشكرمكصكؿلكؿمفأسدلليمشكرةأكقدـليمعكنةفي
سبيؿانجازىذاالعمؿ،فجزاىـاهللعنيخيرالجزاء.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

الباحث

ج

ممخص الدراسة
ىدفت ىذهالدراسةالىالتعرؼعمىالسياسةالخارجيةاالمريكيةتجاهمنطقةالخميجالعربي
قطرنمكذجا( .)2001-2018
مف خالؿ معرفة مؤسسات صنع القرار األمريكي في الكاليات المتحدة األمريكية ككذلؾ

محدداتكأىداؼككسائؿالسياسةالخارجيةاألمريكية .

كاستخدـ الباحث المنيج التاريخي جيثاستغرضت الدراسة نشأةكتطكر العالقاتاألمريكية

القطرية كمراحؿ تطكر السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الخميج العربي الى جانب استخداـ
المنيج الكصؼ التحميمي لجمع البيانات كالمعمكمات كالتقارير مف الرسائؿ العممية كالكتب كاألبحاث

المحكمةلكصؼالسياسةالخارجيةاألمريكيةكمتابعةالظكاىرالمتعمقةبأثرىاتجاهدكؿالخميجالعربي
بشكؿعاـ،كدكلةقطربشكؿخاصكمعرفةاألدكاتكالكسائؿالتياستخدمتيااإلداراتاألمريكية

المتعاقبةلتنفيذأىدافيافيمنطقةالخميجالعربيخالؿفترةالدراسةكمعرفةالدكرالقطرمفيمنطقة

الخميجالعربيكعمىدكؿالربيعالعربيكتكصمتالدراسةلعددمفالنتائجأىميا :

 بالرغـ مف تعاقب اإلدارات االمريكية كاختالفاتيا الحزبية اال اف أىدافيا السياسية تبقى كاحدة

ئيسبكشاإلبفعمىالقكةالصمبةكأداة

كلكفتختمؼاألدكاتكاالستراتيجيةكاعتمدتإدارةالر
لتنفيذأىدافيااالستراتيجية،كبكصكؿالرئيسأكباماالىالحكـاعتمدتسياسةالقكةالناعمةاك

الدبمكماسية كبديؿ عف القكة العسكرية  ،كفي الكقت الراىف دمج الرئيس ترامب مابيف القكة

الصمبةكالناعمةكىكماأطمؽعميوبالقكةالذكية.

 كظفت قطر مقدراتيا المالية كأدكاتيا اإلعالمية لتنفيذ استراتيجيتيا التي تتكافؽ مع السياسة
الخارجيةاالمريكيةكالتيتسعىمفكرائياالىلعبدكرمحكرمفأصبحتتمعبدكرالكسيط

في الكثير مف القضايا الخالفية في المنطقة بمباركة أمريكية تيدؼ مف كرائيا الى افساح

المجاؿليذهالقكةالصاعدةلتككفبمثابةاألداةالتيتستخدمياالكالياتالمتحدةلتنفيذأىدافيا
بصكرةغيرمباشرة.

 لعب قطر دك ار ىاما في ثكرات الربيع العربي ككظفت ادكاتيا اإلعالمية كاالقتصادية كسكقت
نفسيابانياتقؼالىجانبالشعكبالمطالبةبالحريةكالعدالةاالجتماعية،كلكفسرعافماتـ

كشفيابانيالـتقؼعمىمسافةكاحدةمفكافةاألطراؼالمعارضةلألنظمة،كدعميالتيارات
اإلسالـالسياسيكىذامااعتبرتوقكلمعارضةأخرلبؿكدكؿعمىانويعتبرتدخالسافرافي

الشؤكفالداخميةلمدكؿ .
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ABSTRACT
This study aimed at recognizing the USA foreign policy toward Arab
Gulf region in 2001-2018 with Qatar as a case study. This includes
recognizing the institutions of decision making in USA, and their boundaries,
objectives, and methods.
The researcher adopted the historical approach where he explored the
beginnings of the USA-Qatar relationship and stages of USA foreign policy
towards the Arab Gulf region. Meantime, the researchers adopted the
descriptive analytical approach to collect data, information and reports from
dissertations, theses, books, and refereed journals to understand the USA
foreign policy. The researcher followed political and economic phenomena
that influenced the Gulf region, in general, and Qatar, in particular. He also
paid attention to the tools and methods that USA successive administrations
adopted to fulfill its objectives in the Arab Gulf region in the period under
study; he also aimed at knowing the role of Qatar in the Arab Gulf and the
countries of Arab Spring.
This study has come to some conclusions including:
Regardless of all partial differences, all successive USA
administrations kept on the same policies with different tools and strategies.
For example, administration of President Bush the son adopted the solid
power policy to accomplish its strategic objectives. But, with President
Obama, the administration adopted the soft power and diplomacy, in the place
of solid power. Currently, President Trump follows a mixture of soft and
hard power or what has been called the wise power.
Qatar has utilized its financial capabilities and media machine to fulfill
its strategies as it goes with the USA strategies; it is also that Qatar wants to
play a pivotal role in the region. Thus, Qatar played roles of mediator, in
many disputed cases in the region with USA congratulations, so that Qatar
turns to be a rising power or tool to indirectly achieve USA objectives.
Qatar has played a significant role in the Arab Spring countries. It
utilized it media power and economic facilities under pretext of standing to
the side of countries seekers of freedom and social justice. However, Qatar
was uncovered as it did not stand at the same distance of disputed opposition
groups. It also supported groups of political Islam, a policy which was seen
by other opposition groups and other countries as a drastic violation in the
internal affairs of those countries.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

المقدمة:
تهعتبػػرمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيمػػفالمنػػاطؽالتػػيحظيػػتبقػػدركبيػػرمػػفاالىتمػػاـمػػفجانػػب

الكالياتالمتحدةاألمريكية،نظ انرلطبيعةكحجـالمصالحالغربيةكاألمريكيةفيياكلككففكرةأفديمكمة
كاستم ارريةالدكؿالصناعيةالمتقدمةتأتيمفخػالؿكػكفىػذهالمصػالحبعيػدةعػفأممصػدرلمتيديػد

أكلمسيطرةعمييا.
كتعدمنطقػةالخمػيجالعربػيذاتأىميػةكبيػرةكذلػؾبسػببالمكانػةالعاليػةالتػيتتمتػعبيػاىػذه
المنطقةعمىالمستكييفاإلقميميكالدكليسكاءبفعؿمكقعياالجغرافيالمتميزأكالمتالكيػاأىػـمػكارد

الطاقةفيالعصرالحديثمفالغازكالنفط،مماجعؿمنيامحك انرميمػانمػفمحػاكرالصػراعكالتنػافس
بيفالقكلاإلقميميةكالدكلية .

منػػذنيايػػةالحػػربالعالميػػةالثانيػػةكأنتيػػاءنجػػـبريطانيػػاالعظمػػيكبػػركزنجػػـالكاليػػاتالمتحػػدة

األمريكيةكقػكةعظمػيفػيسػياؽالصػراعالػدكليمػعاالتحػادالسػكفيتيكالمنظكمػةاالشػتراكية،أزدادت
أىميػػةالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةبمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػطعمػػىكجيػػةالعمػػكـكالمنطقػػةالعربيػػةعمػػى

،كجاءىذااالىتماـبالنسبةالكالياتالمتحدةبالكطفالعربيفيسياؽثالثةمحددات
كجيةالخصكص 

رئيسية.المكادالخاـكبخاصةالنفطكفتحاألسكاؽلتصريؼمنتجاتياالعسكريةكالمدنيةبشتىأنكاعيا،
كمنعالتغمغؿالشيكعيكاألفكارالمضادةلمغربلضمافمصالحياكأمفإسرائيؿ،كمفثػـسػعتحثيثػا

إلػػىربػػطالبمػػدافالعربيػػةبتحالفػػاتغربيػػة،كاقامػػةقكاعػػدعسػػكريةفػػيالمنػػاطؽالتػػيتػػؤمفليػػاتمػػؾ
المصالح.
كتعدمنطقةالخميجفيمقدمةالمناطؽالتيأكلتياالعناية،ألنياكانتأقربلممياهالدافئةإلػى

االتحادالسكفيتيسابقا،كأنيامخزفالنفطالػذمظيػرتأىميتػوإبػافالحػربالعالميػةالثانيػة(-1939

)1945كمنذتشكيؿقكةالشرؽاألكسطالبحريةاألمريكيػة،أخػذتىػذهالقػكةتسػتفيدمػفتسػييالتفػي
مرفأالجفيرفيالبحريفكذلؾبمكجباتفاقياتغيررسميةمعبريطانيافيبادئاألمر.

فمن ػػذأح ػػداثالح ػػادمعش ػػرم ػػفأيمكؿ(س ػػبتمبر)2001أع ػػادتالسياس ػػةالخارجي ػػةلمكالي ػػات

المتحػػدةاألمريكيػػةصػػياغةجديػػدةتجػػاهمنطقػػةالخمػػيجالعربػػي،فتبنػػتمػػفخالليػػاسياسػػةخاصػػةلكػػؿ

دكلةمفدكؿالخميجالعربي.

عمىضكءذلؾارتكزتالدراسةعمىتحميػؿاإلطػارالشػامؿلمسياسػةالخارجيػةاألمريكيػةتجػاه

منطقةالخمػيجالعربػيخػالؿثػالثفتػراتمتعاقبػة(إدارةالػرئيسجػكرجبػكشاالبػفكادارةالػرئيسبػارؾ
أكباماكدكنالدترامب).
2

إفالسياسةالخارجيةاألمريكيةفيالخميجالعربيتطكرتبعدأحداثالحادمعشرمػفأيمػكؿ

سبتمبر،2001/كتشكمتمالمحيامفخالؿماسميبمبدأالرئيسبكشكبدأترسميانبإعالفالحرب
عمياإلرىابكالتيأدتإليزيادةالتعاكفاألمريكيمععددمفدكؿالخميجالعربيكدكلةقطرعمػي

كجوالخصكص.

فمػػفخالليػػافيػػتحالمجػػاؿالقطػػرمج ػكانكب ػ انركبح ػ انرلمقكاعػػدالعسػػكريةاألمريكيػػةكمػػاتالىػػامػػف

خركجقطرعفالدسػتكرالخميجػيبإقامػةعالقػاتمباشػرةكمميػزةسياسػيةكاقتصػاديةمػعاسػرائيؿكىػذا

بحػػدذاتػػويؤىػػؿإلمكانيػػةدعػػـأمريكػػيكعػػدـاالعت ػراضعمػػىطمكحػػاتالنظػػاـالسياسػػيالقطػػرمفػػي
المنطقة.

مشكمة الدراسة:
لسياساتالكالياتالمتحدةاألمريكيةخالؿالفترةالتيأعقبتأحداثالحادمعشرمفسبتمبر

2001ـأثاركتداعياتكبيرةعمىأمفكاستقرارالمنطقػةالعربيػةعمكمػا،كمنطقػةالخمػيجالعربػيالتػي
تشيدالعديدمفالصراعاتالسياسيةكالطائفيةعمىكجوالتحديد .
تتمثؿمشكمةالدراسةبتساؤؿرئيس:
 ما ىي السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الخميج العربي قطر نموذجا في الفتـرة مـابين ()2018 – 2001؟

كيتفرععفالتساؤؿالرئيسعددمفالتساؤالتالفرعية،كىيكالتالي:
 -1ماىيمحدداتكأىداؼككسائؿالسياسةالخارجيةاألمريكيةخالؿفترةالدراسة؟
 -2ماىيمراحؿتطكرالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمنطقةالخميجالعربي؟
 -3ماىكالدكرالقطرمتجاهالعالقاتكالتفاعالتالعربيةالعربية

أىمية الدراسة.
تتمخصأىميةالدراسةفيالنقاطالتاليةالتيتبرزأىـماتطرقتلوالدراسة:
 تمقػيالضػػكءعمػػىالسياسػػةالخارجيػةاألميركيػػةتجػػاهمنطقػػةالخمػيجالعربػػيبشػػكؿعػػاـكعمػػىقطربشكؿخاص

 -معرفةالدكرالقطرمكتأثيرهعمىالمنطقةالعربيةبعدعاـ.2011

 تعدالدراسةاستكماالنلدراساتسابقةتناكلػتسياسػةالكاليػاتالمتحػدةتجػاهمنػاطؽمختمفػةفػيالعالـ.
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 تق ػػديـالمعمكم ػػاتلمبػ ػاحثيفف ػػيالش ػػأفالسياس ػػيح ػػكؿالس ػػمكؾاألمريك ػػيف ػػيمنطق ػػةالخم ػػيجالعربي.

 -إثراءالمكتبةالعربيةباألبحاثالعمميةلتككفمرجعيستفادمنولدراساتمستقبمية.

أىداف الدراسة :
تيدؼىذهالدراسةإلىتحقيؽالغاياتالتالية:
 .1تكضيحأىـمحدداتالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمنطقةالخميجالعربيبشكؿعاـكقطر
عمىكجوالخصكص.

السياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمنطقةالخميجالعربي.

 .2تحميؿ

 .3دراسةمراحؿتطكرالسياسةالخارجيةاألمريكيػةتجػاهمنطقػةالخمػيجالعربػيبشػكؿعػاـكقطػر
عمىكجوالخصكص.

 .4الكشؼعفالدكرالقطرمفيتنفيذاالستراتيجيةاألمريكيةفيالمنطقة.
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منيجية الدراسة:
 المنيج التاريخي:كيعتمدىذاالمنيجعمىالماضػيفػيسػرداألحػداثالتاريخيػةكجمػعاألدلػة
حكلياكتقكيميا،كمفثـتمحيصيامفأجؿعػرضالحقػائؽبالطريقػةالصػحيحةفػيمػدلكالتيا

كتأليفيػػا،كحتػػىيػػتـالتكصػػؿبعػػدىاإلػػىاسػػتنتاجاتالد ارسػػةمبرىنػػةبعػػدةأدلػػةكبػراىيفعمميػػة
كاضػحة،كذلػؾعػفطريػؽالرجػكعإلػىتػاريسالسياسػةالخارجيػةاألمريكيػةكمحاكلػةرصػدأىػـ

المحطػػاتفػػيالعالقػػةمػػابػػيفالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةكمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيبشػػكؿعػػاـ
كقطػػرعمػػىكجػػوالخصػػكص،كمػػفثػػـتحميػػؿىػػذهاألحػػداثبيػػدؼاستش ػراؼالمسػػتقبؿليػػذه

السياسةكأثرىا.

 المنيج الوصفي التحميمي:يقكـالمنيجالكصفيالتحميؿعمػىأسػاستحديػدخصػائصظػاىرة
أكمشكمةمعينةكتحميؿطبيعةالعالقةمابيفمتغيراتياكأسػبابياكاتجاىاتيػا،كذلػؾمػفخػالؿ
جمعالبياناتكاالحصائياتكالتقارير،كبالتاليفإفالباحثسيعمدباستخداموليذاالمنيجإلى

جم ػػعالبيان ػػاتكالتق ػػاريركاالحص ػػائياتع ػػفالسياس ػػةالخارجي ػػةاألمريكي ػػةكمتابع ػػةالظػ ػكاىر

المتعمقةبأثرىاعمىدكؿالخميجبشكؿعاـ،كدكلةقطربشكؿخاص.
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مصطمحات الدراسة:
-

اإلصــالح السياســـي:ىػػكتحسػػيفالنظػػاـالسياسػػيمػػفأجػػؿإ ازلػػةالفسػػادكاالسػػتبداد.كيعتبػػر
اإلصالحالسياسػيركنػانأساسػيانمرسػخانلمحكػـالصػالح،كمػفمظػاىرهسػيادةالقػانكفكالشػفافية
كالمشػ ػػاركةالشػ ػػعبيةفػ ػػياتخػ ػػاذالق ػ ػرار،كالعػ ػػدؿكفعاليػ ػػةاإلنجػ ػػاز،ككفػ ػػاءةاإلدارةكالمحاسػ ػػبة
كالمس ػػائمة،كالرؤي ػػةاالس ػػتراتيجية،كى ػػكتجدي ػػدلمحي ػػاةالسياس ػػيةكتص ػػحيحلمس ػػارىاكلص ػػيغيا

الدستكريةكالقانكنيةبمايضمفتكافقانعامانلمدستكركسػيادةلمقػانكفكفصػؿلمسػمطات،كتحديػدان
لمعالقػػاتفيمػػابينيػػاكىػػكالتعريػػؼالػػذميتبنػػاهبرنػػامجاألمػػـالمتحػػدةإلدارةالحكػػـفػػيالػػدكؿ

العربية(،قامكسكيبسػتر.)1988،كعرفتػوالمكسػكعةالسياسػيةبأنػو(:تعػديؿأكتطػكيرغيػر
جذرمفيشكؿالحكـأكالعالقاتاالجتماعيةدكفالمساسبأسسيا،كىكبخالؼالثكرةلػيس

إالتحسيففػيالنظػاـالسياسػيكاالجتمػاعيالقػائـدكفالمسػاسبأسػسىػذاالنظػاـ،إنػوأشػبو
مػػايكػػكفبإقامػػةالػػدعائـالتػػيتسػػاندالمبنػػىلكػػيالينيػػار،كعػػادةمػػايسػػتعمؿاإلصػػالحلمنػػع

الثكرةمفالقياـ،أكمفأجؿتأخيرىا)(،الكيالى.)241:1990،
-

التوظيــف السياســي:يقصػػدبػػواسػػتخداـجيػػةمػػاقضػػيةمػػالتحقيػػؽمصػػمحةسياسػػية،أكىػػك
استفادةجيػةمعينػةمػفحػدثمعػيفبغيػةالكصػكؿإلػيىػدؼسياسػيمعػيف.كمثالػواسػتخداـ
بعضاألفرادكالجماعاتكالتياراتأكالدكؿلقضيةالديمقراطيةكحقكؽاإلنساف،كىكمايمكف

إدراجوضمفالتكظيؼالسياسي(،النجار.)14:2012،
-

التحـــول الـــديمقراطي:يقص ػػدبػ ػوى ػػيعممي ػػةانتق ػػاؿالمجتمع ػػاتت ػػدريجيانع ػػفطري ػػؽتع ػػديؿ

مؤسسػػاتياالسياسػػيةكاتجاىاتيػػامػػفخػػالؿعمميػػاتكاج ػراءاتشػػتى،ت ػرتبطبطبيعػػةاألح ػزاب،
كبني ػ ػػةالس ػ ػػمطةالتشػ ػ ػريعية،كنم ػ ػػطالثقاف ػ ػػةالسياس ػ ػػيةالس ػ ػػائدة،كش ػ ػػرعيةالس ػ ػػمطةالسياس ػ ػػية،

(منصكر.)29:2004،
-

جماعـات المصــال :عػرؼرركبػػرتداؿرجماعػاتالمصػالحبانيػػا:مجمكعػةمػػفالنػاستنشػػط
مػػعبعضػػيالتحقيػػؽاكلمػػدفاععػػفاىػػداؼكمص ػػالحمشػػتركةفػػيإطػػاراكسػػعكىػػكجماع ػػة

المص ػ ػػالح(،)1981:235Dahlع ػ ػػادةم ػ ػػاتعرفػ ػ ػػيااألدبي ػ ػػاتالسياس ػ ػػيةبأني ػ ػػارتنظيم ػ ػػات
تسػػتيدؼالتػػأثيرفػػيصػػانعيالقػرارر،كيعػػرؼالػرئيساألمريكػػيتركمػػافبأنيػػارجماعػػةتشػػترؾ

فػػياالتجػػاهنحػػكمطالبػػةجماعػػاتالمجتمػػعاألخػػرلبمجمكعػػةمطالػػبمحػػددة،كيػػتـذلػػؾمػػف
خالؿالتأثيرعمىمؤسػساتالحككمةر(حميدشي .)1998،

-

المـــوبي :مجمكع ػػةمص ػػمحيةخاص ػػة،تعم ػػؿض ػػمفالنظ ػػاـالسياس ػػيلك ػػيت ػػؤثرف ػػيكض ػػع
السياسػػاتبشػػكؿيتفػػؽمػػعقضػػيتو(،)1986:177 OBRIENتعػػرؼالمكسػػكعةالبريطانيػػة
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كممػػةرالمػػكبيربأنيػػامجمكعػػةمػػفالعمػػالءالنشػػطاء،الػػذيفليػػـمصػػالحخاصػػة،كيمارسػػكف

الضػػغكطعمػػىالمػػكظفيفالرسػػمييفخصكصػانالمش ػػرعيف،كذلػػؾلمتػػأثيرعم يػػـ،أثنػػاءممارسػػة
عمميـ(منصكر.)293:1996،

-

الدولـــة القويـــة و القانعـــة :ىػػذهالدكلػػةتعتقػػدبكصػػكلياالػػىالحػػداألنسػػببالمقػػاييسالت ػػي
تصػػنعيالنفسػػيابػػيفحجػػـامكانياتيػػامػػفالقػػكةمػػفجانػػبكبػػيفمسػػتكلالنفػػكذكالتػػأثيرالػػذم

كصمتاليوفيالمجتمعالدكليمفجانباخر.فييالترلفجككةتفصػؿبػيفإمكانيػاتالقػكة
المتاحةلديياكبيفاألىداؼالتيتتكخاىامفاألمرالدكليالقائـ.
-

الدولة القوية وغير القانعة :كعمىعكساألكلىتشعرالدكلةبفقدافالتناسببيفامكانياتيا
الذاتيةمفالقكةكبيفحجـالتأثيرالسياسيالعقميالذمتمارسيفيعالقاتيامعالدكؿ.

-

الدولــة اليــعيفة والقانعــة:كىنػػانجػػدافإمكانيػػاتالدكلػػةمحػػدكدةمػػفالقػػكةكلكنيػػابػػرغـذلػػؾ
تشػػعربػػافالحجػػـالحػػاليلتأثيرىػػاالسياسػػيالخػػارجييتناسػػبمػػعىػػذهاإلمكانيػػات،كاليمكػػف

زيادتوابعدمفحجموالحاليدكفافتعرضىػذهالػدكؿنفسػيالمخػاطرتعػكدعمييػابالضػرر

اكثرمماتعكدعمييابالنفع.
-

الدول اليعيفة وغير القانعة  :فالدكلةىنارغـادراكياانيػاضػعيفةفيػيغيػرقانعػةبضػعفيا
ىذا،بؿمتظممةكمغبكنة،كلذافييفيجانبالتغييػررغػـافتقادىػاأممقػدرةفعميػةعمػىىػذا

التغييػػر ،كليػػذافيػػيغالبػػامػػاتنحػػازالػػىجانػػبدكلػػةكبػػرلغيػػر ارضػػيةعػػفاسػػتمرارالكضػػع
القائـ(.حميد)49-48:2018،
-

الدولة الطامحة :كيقصدبياكىيالدكلػوالتػيتسػعيلمكصػكؿليػدؼمعػيفكالحصػكؿعميػو
ػؿنيجيريػاأك

مثالالحصكؿعمىالعضكيةالدائمةفيمجمساالمفامػالكزنيػاالػديمكغرافيمث
كقكةإقميميةمثؿمصركتركيااكقكةاقتصاديةناشئةمثؿاليندكالب ارزيػؿكىنػاؾدكؿاقتصػادية

كبرلمثؿالمانياكالياباف.
 الـــدول المارقـــة :ى ػػيالت ػػيتخض ػػعلنظ ػػاـش ػػمكليديكت ػػاتكرمتعط ػػؿفي ػػوالقػ ػكانيفكالقض ػػاءكالدستكركالحرياتالشخصيةكالعامةكتعتمدعمىالقكةكالػبطشكالقتػؿفػيبسػطنفكذىػاعمػى

المكاطنيفكارىابيـمفخالؿعصاباتامنيةمتعددةتتبعلمحاكـمباشرةبحيثتمػارساعمػاؿ
االعتقػ ػ ػ ػػاؿكالقتػ ػ ػ ػػؿبػ ػ ػ ػػدكفأممحاسػ ػ ػ ػػبةاكرقابػ ػ ػ ػػةعنػ ػ ػ ػػدأمكممػ ػ ػ ػػةنقػ ػ ػ ػػدلمنظػ ػ ػ ػػاـكلػ ػ ػ ػػككػ ػ ػ ػػاف
إيجابيا(.اليكزم)2018،
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الدراسات السابقة:
أوالً  :الدراسات العربية
 نعيرات ،رائد محمد ،وحامد ،قصي أحمد :)2018( ،الثابت والمتغيـر فـي السياسـة الخارجيـة

األمريكية في عيـد الـرئيس جـورج بـوش وانعكاسـاتيما المتوقعـة عمـى سياسـة بـاراك أوبامـا،

مجمة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات المجمد  1العدد .26

تتمثؿمشكمةالدراسةفيالتساؤؿالمركزم:ماحدكدالتغييرفيالسياسةاألمريكيػةلػدلبػاراؾ
أكباما؟كماالعكامؿالدافعةلذلؾ،كالعكامؿالتيتحدمفإحداثىذاالتغيير،كتكمفأىميةالدراسةفي

السػػعيإلػػىتقصػػيالمالمػػحالمتكقعػػةلمسياسػػةاألمريكيػػةفػػيعيػػدال ػرئيسالمنتخػػببػػاراؾأكبامػػاإزاء

الممػػؼالفمسػػطيني.كقػػداعتمػػدالباحثػػافالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيأساسػػالد ارسػػةمككنػػاتالتكجيػػات
السياسػػيةاألمريكيػػةإلدارةال ػرئيسبػػاراؾأكبامػػاكتحميميػػا،كاسػػتندإلػػىالعديػػدمػػفاالقت اربػػاتكػػالمنيج
الس ػػمككيف ػػيتحمي ػػؿالس ػػمكؾالسياس ػػيإلدا ارت ػػوكت ػػأثيرهعم ػػىالسياس ػػةاألمريكي ػػةبمجممي ػػا،كالم ػػنيج

االسػػتقرائيالستش ػراؼاالتجاىػػاتالمسػػتقبميةلمسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػة،كتحميميػػاس ػكاءمػػفحيػػث
العكامؿالدافعةلياأـالعقباتالتيقدتكاجييا.كقدقسمتالدراسةإلىعدةمطالبتناكلػتالمتغيػرات

األساسػػيةالتػػيميػػزتالمػػكركثالسياسػػيإلدارةبػػكشفيمػػايخػػصالقضػػيةالفمسػػطينية،كمفيػػكـالتغييػػر
عنػػدبػػاراؾأكبامػػا،كمالمػػحالتغييػػرفػػيسياسػػةأكبامػػاتجػػاهالقضػػيةالفمسػػطينية،كالعقبػػاتالتػػيتكاجػػو

التغييرفيمالمحالسياسةالخارجيةاألمريكية.كقدخرجتالدراسةبجممةمفاالستنتاجاتأبرزىا:اف
التغييػػرفػػيالسياسػػةاألمريكيػػةتجػػاهالقضػػيةالفمسػػطينيةسػػيأخذمنحنػػىالبحػػثفػػيالجزئيػػاتكلػػيس
الكميات،إذتركزتعمىإدارةالصراعبصكرةمغايرةلماكانتعميوفيعيدالرئيسجكرجبكشػفدكف

العمؿعمىإيجادحمكؿلمصراع.كاـأنياعممتعمىإظياررغبتيافيانتيػاجسياسػاتمحايػدةعبػر
البحثعفنقاطلمضغطعمىإسرائيؿ،كعمىسبيؿالمثاؿاالستيطاف،إالأفذلؾاليعنيأنياجاىزة

لمضغطعمييافيالقضاياالجكىريةاألخرل.

 الشاىر ،وآخرون :)2017( ،الشرق األوسط في ظل أجنـدات السياسـة الخارجيـة األمريكيـة
دراسة تحميمية لمفترة االنتقالية بين حكـم أوبامـا وترامـب،المركز الـديمقراطي العربـي لمدراسـات

االست ارتيجية والسياسية واالقتصادية،برلين – المانيا

ي ػػأتيى ػػذاالمؤل ػػؼكإض ػػافة،لتن ػػاكؿمجم ػػؿالتحػ ػكالتكالتط ػػكراتكاألبع ػػادلمسياس ػػةالخارجي ػػة
األمريكيػةفػػيالفتػرةاالنتقاليػػةبػػيفبػاراؾاكبامػػاكدكنالػدت ارمػػبعمػػىالشػرؽاألكسػػط.كتػأتياىميػػةىػػذا

الكت ػػاباالعتم ػػادعم ػػىالم ارج ػػعكالمص ػػادراألكلي ػػة،كاالتفاقي ػػاتكالبيان ػػات،كالمش ػػاريع،كالت ػػيتش ػػكؿ
دراستياكتحميمياأىميةكبيرةفيفيـأفضؿلكافةأبعادالسياسيةاألمريكيةتجاهالشرؽاألكسط،عالكة
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عم ػػىالتن ػػكعف ػػيالط ػػرحالي ػػادؼال ػػىايص ػػاؿالرؤي ػػةلمدارس ػػيفكالب ػػاحثيفكالميتم ػػيف.كتحقيق ػػالمي ػػدؼ

المنشكدتكخىالمؤلفكفطرحمحاكرالكتاببطريقةسمسةككاضحةمفاجؿتمكيفالدارسيفمفربػط
الماضػػيبالحاضػػر،كامكانيػػةاستش ػراؼالمسػػتقبؿ،كيحتػػكمىػػذاالكتػػابعمػػىمكاضػػيعمتنكعػػةكىػػي:

اإلطارالنظرمكالمفاىيميلمسياسةالخارجيةاألمريكية،كالسياسةالخراجيةاألمريكيةفيظػؿالسػنكات

لمػرئيسالسػػابؽبػػاراؾأكبامػػا،كالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةلت ارمػػبتجػػاهفمسػػطيف،كالسياسػػةالخارجيػػة
لت ارمػبنحػػكدكؿالخمػػيج،كالسياسػةالخارجيػػةاألمريكيػػةتجػاهإيػراف،كمسػػتقبؿالشػرؽاألكسػػطفػػيظػػؿ

السياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةلت ارمػػب.كتكصػػؿالمؤلفػػكفإلػػىعػػدةنتػػائجكػػافمػػفأىميػػاأفالسياسػػة
الخارجيةاألمريكيةتعمؿعمىازدكاجيةالمعاييرفييحريصةدكماعمىتحقيؽأمنيػاالقػكميبالدرجػة

األكلػػى،ثػػـأمػػفإسػرائيؿبالدرجػػةالثانيػػةميمػػاكانػػتالتحػػدياتاإلقميميػػةكالدكليػػة،بمػػااليتعػػارضمػػع

متطمباتاألمفاإلسرائيمي،كىذاىكالمبدأالرئيسيالذمتتبنياأمإدارةأمريكيةسػكاءكانػتجميكريػة
أـديمقراطية.
 صال  ،دانا عمـي :2017 ،قطـع العالقـات الدبموماسـية :األسـباب والتـداعيات :ةدراسـة حالـة
قطع العالقات الدبموماسية مع قطر عـام 2017ة ،مجمـة دراسـات قانونيـة وسياسـية ،جامعـة
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تكمػػفمشػػكمةىػػذهالد ارسػػةفػيتسػػاؤؿرئػػيسيتمثػػؿفػػيرمػػاىػػياألسػػبابالرئيسػػةالكامنػػةكراء
قطعالعالقاتالدبمكماسيةمفقبؿالدكؿاألربػعمػعقطػر؟كمػاىيتداعياتػوفػيالمجػاالتالمختمفػة؟ر.

كنظرالطبيعةالبحػث،تػـاسػتخداـأكثػرمػفمػنيجلد ارسػةالمكضػكع،أىميػا:المػنيجالتػاريخيلمتحػرم

لت ػػأريسالعالق ػػةب ػػيفأطػ ػراؼالعالق ػػةفػػيالد ارس ػػة،كالم ػػنيجالق ػػانكنيلد ارس ػػةح ػػاالتقط ػػعالعالق ػػات
الدبمكماسػػيةكتكييفيػػاكفػػؽالقػػانكفالدبمكماسػػي،ىػػذاباإلضػػافةإلػػىم ػػنيجالتحمي ػػؿالنظمػػيلمػػربطب ػػيف
مدخالت(أسباب)كمخرجات(تػداعيات)قطػعالعالقػاتالدبمكماسػػيةبػػيفأط ػراؼالعالقػػة،فػػضالنعػػف

مػنيجد ارسػةالحالػػةلتحميػؿحالػةقطػػعالعالقػاتالدبمكماسػػيةمػعقطػػرمػػفقبػػؿالػػدكؿاألربػػعفػيعػػاـ

(.)2017تتكزعالدراسةإلىثالثػةٌمباحػث،فضػالنعػفالمقدمػةكاالسػتنتاجات،ففػيالمبحػثاألكؿتػـ
التطرؽإلىدراسةماىيةقطعالعالقاتالدبمكماسيةفيإطارىاالنظرمفيمطمبيف،خػػصصالمطمػػب
األكؿلمعالجػػةمفيػػكـقطػػعالعالقػػاتالدبمكماسػػيةكأنكاعػػو،كالمطمػػبالثػانيلمبحػػثعػػفأسػػبابقطػػع

العالقػػاتالدبمكماسػػيةكتداعياتػػو،أمػػاالمبحػػثالثػػانيفقػػدجػػاءلمتعػػرؼعمػػىقطػػركخمفيػػةعالقاتيػػامػػع
الدكؿاألربع،كذلؾبالتعريؼبمكانةدكلةقطرفػيالسياسػةالعالميػةفػيالمطمػباألكؿ،كالتحػرمعػف
الجػػذكرالتاريخيػػةلخالفػػاتالػػدكؿاألربػػعمػػعقطػػرفػػيالمطمػػبالثػػاني.كجػػاءالمبحػػثالثالػػثلد ارسػػة
أسبابقطعالعالقاتمعقطركتداعياتػو،ففػيمطمبػػواألكؿتػػـتنػػاكؿاألسػػباب،كفػيالمطمػػبالثػاني

تطرقتإلىالتػداعيات.كفيالختاـجاءتبجممةاستنتاجاتإلفادةالدارسيفكصناعالقرار.ككافمػف
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أىـاستنتاجاتىذهالدراسةأفقطعالعالقاتالدبمكماسية،عمىالػرغـمػفككنػوكسػػيمةقانكنيػػةيػػسمح

ػتخداميافيإطارالعالقاتالدكلية،إالأنوفيالكقتذاتويعػدمػفأبغػػضالكسػػائؿالمػػسمكحبيػػا
ٌ
باس
فػػيالعالق ػػاتب ػػيفالكحػػداتالدكليػػة،ذلػػؾألفعكاقبػػوليسػػتمعمكمػػة،كافتقػػديرأسػػبابويخضػػعفقػػط
لتقديرصناعالقرار،كماقداليستخدـككسػيمة،بػؿكيػدؼمػفجانػػببعػػضاألط ػراؼ،بػػشكؿيػػضر
ٌ
بالػشعكبأكثرمػفالحكاـ.كأفشبكةالعالقاتالمتعددةكالمتنكعةلقطرمعأطراؼمختمفػة،كخركجيػا

م ػػفالم ػػألكؼفػػيالشػػارعالخميجػػيالرسػػميكالشػػعبي،بعقػػدتحالفػػاتمػػعقػػكلكبػػرل،دكليػػةكاقميميػػة،

ػبركتمي انزأكبر،كىذاأيضانكافسببانلغضبالػدكؿاألربػعكىػيالسػعكديوكاالمػارات
أعطتيازخػمانأك
ٌ
كالبحريف كمصر.

 الغزالي ،سارة جبـارة :)2016( ،الـدور اإلقميمـي لدولـة قطـر فـي الشـرق األوسـط دراسـة فـي
الجغرافية السياسية ،رسالة ماجستير ،جامعةالمثنى .العراق

تتمثؿمشكمةالدراسةفيتساؤالتمتعدد؛ماىكالدكراإلقميميلدكلةقطرفيالشرؽاألكسط

بعدكقبؿعاـ2011؟كىؿيمكفلممقكماتالطبيعيةكالبشريةلمدكلةأفتسيـفػيإعطائيػاىػذاالػدكر
المتميػػزفػػيالمنطقػػة،كىػػؿأىمتيػػاألفتكػػكفذاتمكانػػةاقتصػػاديةكسياسػػيةفػػيمحيطييػػااإلقميمػػي
كالدكلي،كماعكامؿالقكةالتيجعمتمفقطرالعبػابػارزامػؤثرافػيالمنطقػة؟.اعتمػدتالباحثػةعمػى

ػكةلمعرفػةمػاتتمتػعبػودكلػةقطػرمػفمقكمػاتكمػدلتػأثيرتمػؾ

أكثرمفمنيجكمنيامػنيجتحميػؿالق
المقكماتفيتعزيزمكانةالدكرالقطػرمأكالحػدمنػومػفناحيػةالقػكةكالضػعؼ.أمػاالمػنيجالتػاريخي
فقدتـاالعتمادعميوفيمايتعمؽبدراسةنشػأةدكلػةقطػركتطػكرنظاميػاالسياسػيكسياسػتياالخارجيػة،

فض ػػالع ػػفذل ػػؾاس ػػتخداـالم ػػنيجال ػػكظيفيلمعرف ػػةعالق ػػاتالدكل ػػةالمكاني ػػةكاالقتص ػػاديةكالسياس ػػية
كاالسػػتراتيجية.أمػػامػػنيجالمكرفكلكجيػػافقػػدتػػـاسػػتخدامولمعرفػػةطبيعػػةسػػطحدكلػػةقطػػربمػػافػػيذلػػؾ

المساحةكالشكؿكالتضػاريس.كقسػمتالباحثػةد ارسػتياإلػىخمسػةفصػكؿ،اىػتـالفصػؿاألكؿبد ارسػة

اإلطػػارالنظػػرمكالمفػػاىيميلمد ارسػػة،كتنػػاكؿالفصػػؿالثػػانيالمقكمػػاتالجغرافيػػة(الطبيعيػػة،السػػكانية،
كاالقتصػػادية)لدكلػػةقطػػركأثػػرذلػػؾفػػيدكليػػافػػيالشػػرؽاألكسػػط،كركػػزالفصػػؿالثالػػثعمػػىطبيعػػة

النظاـالسياسيلقطركأثرهبدكرىافيالشرؽاألكسط،أماالفصؿالخامسفقػدتضػمفد ارسػةمحػددات

كمحفػ ػزاتال ػػدكرالقط ػػرمف ػػيالش ػػرؽاألكس ػػطكمس ػػتقبموالجيكسياس ػػي،كاختتم ػػتالد ارس ػػةبجمم ػػةم ػػف
النتائج،كافمفأىميا؛استطاعتقطراقامةعالقاتاقتصاديةمتنكعةكناجحةمعالعديدمػفالػدكؿ

م ػػفخ ػػالالاس ػػتغالؿعكائ ػػدثركاتي ػػاالنفطي ػػةباالس ػػتثماراتف ػػيال ػػدكؿاألكركبي ػػةكا س ػػيكيةكاألفريقي ػػة

خصكصػػاكافأغمػػبىػػذهالػػدكؿبحاجػػةماسػػةإلػػىاالسػػتثمارات،كتتميػػزالسياسػػةالخارجيػػةالقطريػػة
بالديناميكيةكالسرعةفيالتعامؿمعاألحداثفقدتحكؿالدكرالقطػرمفػيفتػرةقصػيرلعػدةأكجػوفمػف
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دكرالدكلػػةالتػػيتقػػكـبالكسػػاطاتفػػيالممفػػاتالصػػعبةكتقػػديـالمسػػاعداتالماليػػةكاالقتصػػاديةبسػػخاء

إلىالتدخؿالمباشرفياألحداثخصكصابعدأحداثالربيعالعربي.

 جرغون ،عرفات عمي :)2016( ،ةقطر وتغير السياسة الخارجية – حمفـاء وأعـداءة ،العربـي
لمنشر والتوزيع ،القاىرة.

تتمثػػؿالمشػػكمةالبحثيػػةلمد ارسػػةفػػيمحاكلػػةرصػػدكتحميػػؿأثػػرتغيػػرالقيػػادةالسياسػػيةفػػيقطػػر

عمىسياستياالخارجية،حيثأنواليمكفإغفاؿدكرالقائدالسياسيكاختزالوؼبأنومجردأداةتنفيػذ
مجمكعةمفاألىداؼ،كذلؾألنوفيكثير،بؿفيأغمباألحيافىكمفيقػكـبكضػعتمػؾاألىػداؼ.

حيثتـطرحالتساؤؿالرئيسالتاليكصياغةلممشكمة:كيؼأثركصكؿحمدبفخميفةآؿثانيعمى
تغيرالسياسةالخارجيةالقطرية.كلقػدقسػمتالد ارسػةإلػىعػدةفصػكؿتحػدثتعػفالمحػدداتالداخميػة

كالخارجيػػةلعمميػػةصػػنعالق ػرارفػػيالسياسػػةالخارجيػػةالقطريػػة،كتطرقػػتالد ارسػػةإلػػىتغيػػرالسياسػػة

القطري ػػةعب ػػرالفتػ ػراتالمختمف ػػةلذم ػػارةكأث ػػرى ػػذاالتغي ػػرتج ػػاهإيػ ػراف،ث ػػـتج ػػاهالقض ػػيةالفمس ػػطينية.
كتكصمتالدراسةإلىعدةنتائجمنيا:اتسمتالسياسةالخارجيةالقطريةبإقامةعالقاتبياالكثيرمف

المتناقضاتسػكاءمػعإيػرافأكمػعإسػرائيؿ،كاالنػدفاعلمجػردحػبالظيػكركقياميػابػدكربػارزكمػؤثر

أيضاعداإلدراؾبأفحجمياكقدراتيااالستراتيجيةسيحكالفدكفقياميابالدكر

فيسياساتالمنطقة.ك
الذمرغبتفيوعمىالمدلالطكيؿ.
 كزيــز ،صــباح :)2015( ،دور السياســة الخارجيــة لدولــة قطــر فــي الحــراك العربــي الــراىن
( ،)2014-2010رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيير-بسكرة ،الجزائر.

تمثمػػتمشػػكمةالد ارسػػةفػػيالكق ػ كؼعمػػىجكانػػبعػػدةمػػفالسياسػػةالخارجيػػةالقطريػػةتتعمػػؽ

بمقكماتياكأىدافياكأدكاتياكسمككيانظرالمكجكدالمتناميلػدكرقطػرفػيظػؿالحػراؾالعربػي،كجػاءت
الدراسةلتقيػيـالػدكرالػذمتمعبػوقطػرمػفخػالؿسياسػتياالخارجيػةفػيسػياؽالحػراؾالعربػيكمحاكلػة

استشراؼمستقبؿىذاالدكر.بغرضتحميؿالمكضكعكمعالجتوتـاالستعانةفيىذهالد ارسػةبالمقاربػة
المنيجي ػػةالتالي ػػة:أداةتحمي ػػؿالمض ػػمكف:كذل ػػؾلجم ػػعكتحمي ػػؿالبيان ػػاتكالمعطي ػػاتالمت ػػكفرةكتحمي ػػؿ
األكضاعاالقتصاديةكاالجتماعيةكالسياسيةالتيساىمتفيقياـالحراؾالذمشيدتوالمنطقةالعربية

إضافةإلىتحميؿالخطاباتكالمكاقؼالقطريةفيظؿالحراؾالعربي.مػنيجصػنعالقػرار،بحيػثيفيػد
االقترابفيدراسةآلياتصنعالقرارالسياسيكماالثكابتالتييضػعياصػانعالقػرارفػياعتبػارهعنػد

د ارسػػةأكلكيػػاتالبػػدائؿالمطركحػػةعمػػىالكاقػػعالسياسػػياإلقميمػػيأكالػػدكليكالتػػييعػػالجمػػفخالليػػا
القضػػاياالتػػيتكاجػػودكلتػػو.االقت ػرابالنسػػقي:الػػذميسػػاعدعمػػىإدراؾالعكامػػؿالمسػػاىمةفػػيعمميػػة
ص ػػنعالقػ ػرارالخ ػػارجي،كت ػػأثيرذل ػػؾعم ػػىتفاع ػػؿدكل ػػةقط ػػرم ػػعمحيطي ػػااإلقميم ػػي،كبالت ػػاليفي ػػـ

المحػػدداتالعامػػةلمسػػمكؾالخػػارجي،كعمػػىسػػبيؿالمثػػاؿ،رصػػدتػػأثيرالعكامػػؿالداخميػػةكالخارجيػػةفػػي
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السػمكؾالخػػارجيلدكلػػةقطػػر،خاصػػةفػػيظػػؿالتػػداعياتكالتطػػكراتالمت ازيػػدةلمحػراؾالعربػػي.كجػػاءت
تقسيمةالدراسةفيثالثةفصكؿ؛الفصؿاألكؿمكسكـباإلطارالمفاىيميكالنظرملمدراسةحيثشمؿ

عمىضبطمفاىيميلمصػطمحاتالد ارسػة،كالمقتربػاتالنظريػةالمفسػرةلمسياسػةالخارجيػةالقطريػةكتػـ

التطػػرؽإلػػىمرتك ػزاتالسياسػػاتالخارجيػػةالقطريػػة.كجػػاءالفصػػؿالثػػانيمعنػػكفالتفػػاعالتالسياسػػية
الخارجيةالقطريةتجاهبمدافالحراؾالعربي،بحيثتناكؿالحراؾفيالػدكؿالعربيػةكالسياسػةالخارجيػة

تجاهالحراؾفػيشػماؿأفريقيػاكالبمػدافالعربيػةفػيآسػيا،ثػـجػاءتقيػيـالػدكرالقطػرمفػيظػؿالمرحمػة

الراىن ػػةم ػػفالحػ ػراؾالعرب ػػي،كالفص ػػؿالثال ػػثج ػػاءمكس ػػكـبت ػػداعياتالحػ ػراؾالعرب ػػيعم ػػىالسياس ػػة
الخارجيةالقطريةتجاهمحيطيااإلقميميكالدكلي.كتكصمتالدراسةإلػىعػدةنتػائجكػافمػفأىميػاأف

ماتـرصدهحكؿالدكرالقطػرمفػيالحػراؾالعربػييكضػحأفمرتكػزاتالسياسػةالخارجيػةالقطريػةلػـ
تتغيػػرخػػالؿتفاعميػػامػػعالحػراؾالعربػػي،كأفقطػػرعمػػدتإلػػىالتكسػػعفػػياسػػتخداـاألداءاإلعالميػػة
كاألداءالمالي ػػةكحت ػػىالعس ػػكريةالت ػػياس ػػتخدمتياف ػػيإط ػػارجم ػػاعي،كأفىن ػػاؾتك ػػامالف ػػياألدكار

القطريةعمىعدةمستكياتسياسية،اقتصادية،إعالميةتجػاهبمػدافالحػراؾالعربػيكارتػبطىػذابسػعي
قطرلتعكيضالخمؿالجغرافيكالسكانيكالعسكرمالذمتعانيمنو.
 عبداهلل أحمد سميم )2014( ،بعنوان دور السياسة األمريكيـة فـي التحـوالت الديمقراطيـة فـي
المنطقة العربية ( ،)2013-2001رسالة الماجستير في العمـوم السياسـية ،جامعـة الشـرق

األوسط عمان ،األردن.

تناكلتىذهالد ارسػةقضػيةبالغػةاألىميػة،كىػكالػدكرالػذملعبتػوالسياسػةالخارجيػةاألمريكيػة

فيثكراتالربيعالعربي،كتحكالتوالديمقراطية.ككماعممتالدراسةعمىتكضيحطبيعةككيفيةسياسة
الكاليػػاتالمتحػػدةحيػػاؿتػػدخميافػػيالمنطقػػةالعربيػػةكتجزئػػةالػػدكؿ،كاثػػارةالفكضػػىكالنع ػراتالعرقيػػة
كاألثنية،كالصراعاتالدينيةكالطائفية،عفطريؽكسائمياكأدكاتياالتيتتػكزعفػيجميػعأنحػاءالعػالـ.

كقػػدتكصػػمتىػػذهالد ارسػػةالػػىعػػدةنتػػائجمػػفخػػالؿمػػاآلػػتإليػػوثػػكراتالربيػػعالعربػػيكالتػػيكػػافمػػف

أىميػػا:خمػػؽفكضػػىكتنػػاحركص ػراعاتطائفيػػةبالمنطقػػة،تمييػػدانلتقسػػيـالػػدكؿالعربيػػةالػػىدكيػػالت
صغيرة،كاشاعةالصراعاتالطائفيةكالدينيةكالعرقيةكاألثنيةالتيصارتتعػجبالمنطقػة،كالتػيتعتبػر

مخاضانلكالدةدكيالتجديدة.
 محمــد ،عبــد الخــالق شــامل :)2014( ،السياســة الخارجيــة األمريكيــة فــي الشــرق األوســط

التحوالت الجديدة في ظل إدارتي بوش األبـن وبـاراك أوبامـا ،مجمـة تكريـت لمعمـوم االنسـانية،
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حاكلػػتىػػذهالد ارسػػةتشػػخيصالتحػكالتالتػػيشػػيدتياالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةفػػيمنطقػػة

الشػػرؽاألكسػػط،فػػيظػػؿإدارتػػيالػرئيسبػػكشاالبػػفكبػػاراؾأكبامػػا،حيػػثشػػيدتىػػذهالمرحمػػةتح ػكال
02

عمىمستكلالرؤلكالعقائدكالتكجيات،األمرالذمانعكسعمػىطبيعػةالتعامػؿكأسػمكبالتعػاطيمػع
قضامالمنطقة.كحاكلتالدراسةإثبػاتفرضػيةمؤداىػاأفثمػةتغيػراحقيقيػاكتحػكالطػرأعمػىالسياسػة

الخارجيػػةاألمريكيػػة،سػكاءكػػافعمػػىمسػػتكلالمفػػاىيـأكالسياسػػاتالمتبعػػة،كىػػذالػػيسفػػيظػػؿإدارة
الرئيسباراؾأكباماعماكانتعميوالسياسةاألمريكيةقبموفحسب.كاستخدمتالد ارسػةمػنيجالمقاربػة

مابيفنيجإدارةالرئيسبكشاالبػفكبػاراؾأكبامػا.كقػدقسػمتالد ارسػةإلػىعػدةمحػاكر:حيػثتنػاكؿ
المحكراألكؿاالسػتراتيجيةاألمريكيػةفػيالشػرؽاالكسػطبػيفالتنػاقضكتغيػراألدكاتكالمحػكرالثػاني

تنػػاكؿالحػػربعمػػىالعػراؽكاإلصػػالحفػػيالشػػرؽاألكسػػط،كالمحػػكرالثالػػثتنػػاكؿاالتجػػاهإلػػىالكاقعيػػة
كالعكدةإلىالتحالفاتالدكليةكالشرعية،كالمحكرال اربػعتنػاكؿالخطػابالسياسػياألمريكػيتجػاهالعػالـ
اإلسالمي،كتناكؿالمحكرالخامس،المكقؼاألمريكيمفثكراتالربيػعالعربػيكاتخػذسػكرياكنمػكذج،
كالمحكرالسادستناكؿالسياسةاألمريكيةكالتحدماإليراني،كالمحكرالسابع،تناكؿالسياسةاألمريكية

بياإلسرائيمي.كتكصمتالدراسةإلػىعػدةنتػائجكػافأىميػاأفاإلدارةاألمريكيػةأيػاكػاف

كالصراعالعر
الػػذميت أرسػػياجميكريػػاأـديمقراطيػػا،تعمػػؿكفقػػالتحقيػػؽىػػدؼرئػػيسكىػػكالمصػػمحةالعميػػالمكاليػػات

المتحدةاألمريكية،كافتطمبذلؾاليدؼاعتمادأساليبكأدكاتمختمفةلتحقيقو،لذافإنوكفقالممقاربة
بيفاإلدارةاألمريكيةفيعيدالرئيسبكشاالبفذكالنيجاأليديكلكجيالمتشدد،كالرئيسبػاراؾأكبامػا

ذكالنيجالكاقعي،فإفالسياسةالخارجيةاألمريكيةقدطرأعميياتغيرفيالعقيدةكالمفػاىيـكالتكجيػات
كاألدكاتكالسياساتالمتبعةفياإلدارةكأسمكبالتعامؿمعالقضايااليامةفيمنطقةالشرؽاألكسط.
 المـــدلل .وليــــد ،والرنتيســـي ،محمــــود :)2014( ،بعنـــوان دور مقومــــات وســـمات السياســــة

الخارجية القطرية ،مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات االقتصادية واالدارية ،فمسطين.العـدد1
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تي ػػدؼى ػػذهالد ارس ػػةلمتع ػػرؼعم ػػىمقكم ػػاتالسياس ػػةالخارجي ػػةالقطري ػػة،عب ػػرالكق ػػكؼعم ػػى
مرتكزاتيا،كأىػدافيا،كأدكاتيػا،كأىػـسػماتيافػيظػؿبػركزلمػدكرالقطػرممػؤخرافػيعػددمػفالقضػايا

اإلقميميػػة،كتنطمػػؽىػػذهالد ارسػػةمػػففرضػػيةأساسػػيةمفادىػػاأفالسياسػػةالخارجيػػةالقطػػرمتيػػدؼإلػػى
تحقيؽطمكحاتقطريةفيريادةإقميميةكعربيةكخاصةبعدتراجعكغيابالالعبيفاإلقميمييفالكبار،

مثػػؿمصػػركالسػػعكديةمػػفخػػالؿفيػػـإدراؾقطػػرلتكزيػػعخارطػػةالقػػكةكالمصػػالحفػػيالمنطقػػةكالعػػالـ،
ممػػايػػدفعبقطػػرلتبنػػيمكاقػػؼكسػػطية،كالحفػػاظعمػػىعالقػػاتجيػػدةقػػدراإلمكػػافحتػػىمػػعاألط ػراؼ

المتص ػػارعة،كق ػػداتب ػػعالباحث ػػافالم ػػنيجالكص ػػفيالتحميم ػػيال ػػذميق ػػكـعم ػػىجم ػػعالبيان ػػاتكتحميمي ػػا
كتفسيرىا،كمااستخدماأداةالمقابمةمػعالمختصػيفإلثػراءالبحػث،كمػاتػـاالعتمػادعمػىكػـكافػرمػف
المراجعالمتنكعةكبمغاتمتعددة،لتجاكزأمنقصفديترتبعمىاالستخداـالحصػرمإلحػداىا.كمػف

أىـالنتائجالتيتكصؿإليياالبحث:أفالسياسةالقطريةتستندبقكةإلىالمرتكزالسياسيكاالقتصادم
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كاإلعالمي،فيماتكاجوىذهالسياسةتحدياتفػيالمرتكػزالجغ ارفػيكالعسػكرمبشػكؿكاضػح،فيمػاتعػد

سػػمةاالنخ ػراطالكاسػػعفػػيالقضػػاياالدكليػػةكتبنػػيدبمكماسػػيةالكسػػاطةكغمبػػةالبراغماتيػػةكالقػػدرةعمػػى
استثمارالمقدراتاالقتصاديةمفأىـسماتالسياسةالخارجيةالقطرية.
 الرنتيسي ،محمود سمير :)2013( ،ةالسياسة الخارجية القطريـة تجـاه بمـدان الربيـع العربـي
والقيـــية الفمسطينيةة،رســـالة ماجســـتير البرنـــامج المشـــترك بـــين اكاديميـــة االدارة والسياســـة

وجامعة االقصي،فمسطين.

تتحددمشكمةالدراسةفيالسؤاؿالرئيسرمادكرالسياسػةالخارجيػةالقطريػةتجػاهبمػدافالربيػع

العربيكالقضيةالفمسػطينية؟ركتفػرعمنػوعػدةتسػاؤالتأخػرلعػفمرتكػزاتالسياسػةالخارجيػةالقطريػة
كأىداؼالسياسةالقطريػةتجػاهبمػدافالربيػعالعربػيكالقضػيةالفمسػطينيةكأىػـأدكاتالسياسػةالخارجيػة

القطريػػةتجػػاهبمػػدافالربيػػعالعربػػيكالقضػػيةالفمسػػطينية.اتبػػعالباحػػثالمنػػاىجالتاليػػةكىػػي:المػ ػػنيج
الكص ػػفيالتحميم ػػيالػػذميقػػكـعمػػىتجميػػعالبيانػػاتحػػكؿالمكضػػكعالمحػػدد،فنػػيفتػرةزمنيػػةمحػػددة،
كتحميمياكتفسيرىالمكصكؿلنتائجعممية،كمااستخدـالباحثأداةالمقابمةمعمختصيفكرجاؿسياسة
عمػػىالسػػاحةالقطريػػةكخب ػراءكبػػاحثيفلمتعػػرؼعمػػىم اركػػزالقنػػكةكصػػنعالق ػرارالسياسػػي،فيمنػػااتبػػع

الباحثالمػنيجالمقػارف:حيثقػارفالباحػثبنػيففتػرةزمنيػةكأخػرلكبػيفتصػرفاتالسياسػةالخارجيػة

القطريػػةبػػيفحػػدثكآخػػركبػػيفدكلػػةكأخػػرللمتعػػرؼألممػػدلتطػػكرتالسياسػػةالقطريػػة،كػػذلؾاتبػػع
الباحػػثمػ ػػنيجتحميػ ػػؿالمضػ ػػمكففننػػيتحميػػؿبعػػضالقضػػاياالميمػػةمنػػنفخػػالؿتحميػػؿالخطابػػات
كالتصػريحاتكالكقػػكؼعمييػػامػػفبػػاباألىميػػة.كلقػػدتقسػػمتالد ارسػػةإلػػىأربعػػةفصػػكؿتمثػػؿالفصػػؿ

األكؿفػػيسػػردأىػػـمقكمػػاتالسياسػػةالخارجيػػةالقطريػػةكالتػػيتحػػدثعػػفمرتك ػزاتكأىػػداؼكأدكات
كسماتالسياسةالخارجيةالقطرية،ثـكافالفصػؿالثػانيالػذمتحػدثعػفالسياسػةالخارجيػةالقطريػة
تجاهبمدافالربيعالعربيفيأفريقيا،كتقسـىذاالفصؿإلىالحديثعفالدكؿالثالث(تػكنس،مصػر،

ليبيا)،ككافالفصؿالثالثقدتحدهعفالسياسػةالخارجيػةالقطريػةتجػاهبمػدافالربيػعالعربػيفػيآسػيا

(الػػيمف،البح ػريف،الثػػكرةالسػػكرية)،أمػػاالفصػػؿال اربػػعفتخصػػصفػػيالحػػديثعػػفالسياسػػةالخارجيػػة
القطريةتجاهالقضيةالفمسطينية،كتكصػمتالد ارسػةإلػىعػدةنتػائجكػافمػفأىميػا:ارتكػزتالممارسػة

السياس ػػيةلقط ػػرعم ػػىع ػػددم ػػفاالس ػػتراتيجياتالسياس ػػيةمث ػػؿاس ػػتراتيجيةحس ػػفالجػ ػكار،كاس ػػتراتيجية
التحالفاتاإلقميميةكالدكلية،كاستراتيجيةتككيفسمةكطنيةلبناءمكانةفريػدة،كاليمكػفغػضالطػرؼ

أفسياسةقطرتتـبمعزؿعفإرادةالقكلالدكليةالمتقدمةكالكالياتالمتحدة،لكفقطرأدركتمكازيف
القكلفيالنظاـالعالميكتحاكؿالتحرؾفيالمساحاتالمتاحةليابمايرفعمفمكانتيابػيفالشػعكب

العربيػػةكاإلسػػالميةمػػفخػػالؿكسػػائؿكأدكاتمتعػػددة.نجحػػتقطػػرفػػياسػػتثمارأغمػػبالفػػرصالتػػي

سننحتلينافنيمرحمةالربيعالعربيفيظؿغيابدكؿكبرلفيالمنطقةمفأجؿأفتعززمكانتيا
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كتعظـدكرىاالسياسيكاالقتصادمفيالمنطقة،كمػامثػؿالػدكرالقطػرمفػيالقضػيةالفمسػطينيةرافعػة

لقطرلمدخكؿإلىممفاتإقميميةأخرل.

 خيــير ،ماجــد حميــد :)2011( ،ةمقومــات السياســة الخارجيــة القطريــة :دراســة فــي الســموك
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يعػػالجالبحػػثمكضػػكععمػػىقػػدرعػػاليمػػفاألىميػػةكذلػػؾلتنػػاميالػػدكرالقطػػرمفػػيالسػػاحة

العربيػػةكازديػػادفاعميػػةسياسػػتياالخارجيػػةرغػػـمحدكديػػةمكانتيػػاالجيكسياسػػية.لػػذافػػافالد ارسػػةتنطمػػؽ

مػػففرضػػيةمفادىػػاإفت ازيػػدالحض ػكرالقطػػرمفػػيالمحيطػػيفاإلقميمػػيكالػػدكلينػػابعمػػفرغبػػةقطريػػة
لبناءذاتياكايجػادسياسػيةخارجيػةفاعمػةكمسػتقمةكبعيػدةعػفالػدكراففػيفمػؾالمحػاكراإلقميميػةفػي

المنطق ػػة.كاس ػػتجابةلمتطمب ػػاتالبح ػػثفق ػػدتقس ػػيموإل ػػىمبحث ػػيفاألكؿتن ػػاكؿتحمي ػػؿكدكاف ػػعالس ػػمكؾ
السياسػػيالخػػارجيالقطػػرممػػفخػػالؿثػػالثمباحػػث،األكؿتنػػاكؿالمقكمػػاتالماديػػة،كالثػػانيتنػػاكؿ
المقكمػػاتاالعتباريػػةأكالقيمػػة،كالثم ػػثتنػػاكؿالمقكمػػاتالخارجيػػة.إم ػػػاالمبحػ ػػثالثػ ػػانيفقػ ػػدتن ػ ػػاكؿ

آلي ػ ػػاتالسػ ػ ػػمكؾالسياسػ ػ ػػيالخ ػ ػػارجيكقػ ػ ػػدتػ ػ ػػـالبح ػػثفيػػػوم ػػفخ ػػالؿأرب ػ ػػعمح ػ ػػاكر:األكؿالمح ػ ػػكر
الدبمكماس ػػي،كالثػ ػػانيالمحػػػكرالعسػ ػػكرم،كالثم ػػػثالمح ػػػكراالقتصػ ػػادم،كال ارب ػ ػػعالمحػ ػػكراإلعالم ػػػي.
كتض ػػمفالبحػػثخاتمػػةتضػػمنتخالصػػةألىػػـنتػػائجالبحػػث،ككػػافمػػفأىميػػا؛أفالسياسػػةالخارجيػػة

القطريػػةاسػػتطاعتكضػػعمجمكعػػةمػػفالركػػائزكاألىػػداؼ،لبنػػاءذاتيػػاكتعزيػػزمكانتيػػااإلقميميػػة،رغػػـ
عػػدـامتالكيػػالقػػدراتجيكسياسػػية.كىػػذهالمكانػػةاليمكػػفأفتبنػػيكتتعػػززفػػيبيئػػةإقميميػػةتضػػـدكالن
تممػػؾمكاصػػفاتاسػػتراتيجيةمتعػػددةاألىػػداؼ،مػػالػػـتعتمػػدالسياسػػةالخارجيػػةالقطريػػةعمػػىأىػػداؼ

كمػػداخؿميمػػةتمكنيػػامػػفتعزيػػزدكرىػػااالقميمػػي ،كقػػداعتمػػدتعمػػىمجمكعػػةالػػدكافعلتحقيػػؽىػػدفيا
االستراتيجياألعمى،تمؾالدكافعتنكعتكتكزعتبيفدكافعمادية،كقيمية،كخارجيةلتشكؿحمقةشػبو

متكاممةتعمؿبإطارمتكامؿ.
 مجيـــد ،عيســـى عيـــال :)2011( ،الخطـــاب الرئاســـي األمريكـــي والتحـــوالت الديناميكيـــة فـــي
السياسـة الخارجيـة األمريكيــة :ةدراسـة تحميميـة مقارنــة بـين خطابـات الــرئيس بـوش والــرئيس

أوبامــا لمفتــرة مــا بــين  2007/1/1لغايــة  ،2010/12/30مجمــة المستنصــرية لمدراســات
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تمثمػػتمشػػكمةالد ارسػػةفػػيالبحػػثعػػفأىػػـالتغيػراتكالتحػكالتالتػػيشػػابتالسياسػػةالخارجيػػة

األمريكيػػةكتمثمػػتفػػيالسػؤاؿال ػرئيسالتػػالي:رىػػؿيمكننػػاتحديػػداتجاىػػاتالسياسػػةالخارجيػػةلمكاليػػات
المتحدةاألمريكيةمفخالؿخطابالرؤساءاألمريكاف؟ر.كاعتمدتالدراسةعمىمنيجتحميؿالخطاب
حيػػثبػػاتتقميػػداعمميػػامعترفػػابػػوكمتناميػػاكيكتسػػبكػػؿيػػكـأرضجديػػدةرغػػـعػػدـكضػػكعمفيػػكـ
الخطابكتضاربكاختالؼالمفاىيـكاألطرالنظريةالخاصةبتحميؿالخطاب،لكنوعمكمػايعتمػدفػي
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عمكـكمناىجاجتماعيعدة،كمايدمجبيفالمساىماتالحديثةكالنقديةفيمجاؿالمغكيػاتكالمغكيػات

التطبيقيػػةكالنقػػداألدبػػي.قسػػمتالد ارسػػةإلػػىثالثػػةمباحػػث،حيػػثكػػافالمبحػػثاألكؿيتنػػاكؿمفيػػكـ
الخطػ ػػابكأنكاعػ ػػوكعناص ػ ػرهكمي ازتػ ػػو،كالمبحػ ػػثالثػ ػػانيتنػ ػػاكؿالسياسػ ػػةالخارجيػ ػػةلمكاليػ ػػاتالمتحػ ػػدة
األمريكيػػة،كالمبحػػثالثال ػػثشػػمؿإج ػراءاتالبح ػػثالتحميميػػةلمضػػمكفالخط ػػابالرئاسػػي.كتكص ػػمت

ػةكاالعتػػدادكالغطرسػػةسػػـمالزمػػةلمحككمػػةاألمريكيػػة
الد ارسػػةإلػػىعػػدةنتػػائجأىميػػا؛أفاألنػػااألمريكيػ 
الجميكريػػةأمػػاالحككمػػةالديمقراطيػػةأكثػػرتعقػػالفػػيالتعامػػؿكايجػػادنمػػكذجأفضػػؿكأشػػدجاذبيػػةلػػدكؿ
العالـ،كأىـماتصدرالخطاباألمريكيكالسياسةاألمريكيكافقضيةالعراؽفيالفتػرتيفالرئاسػيتيف

لبكشكأكباما.
 أبــو صــميب ،فيصــل :)2011( ،السياســة الخارجيــة األمريكيــة تجــاه منطقــة الخمــيج ،الفــالح
لمنشر والتوزيع ،جامعة الكويت ،الكويت.

تناكلػػتالد ارسػػةالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةفػػيمنطقػػةالخمػػيجمػػفخػػالؿالبحػػثفػػيجػػذكرىا

كخمفيتياالتاريخيةخالؿاإلداراتاألمريكيةالمتعاقبة.كمػاتناكلػتالد ارسػةأىػـاألحػداثالرئيسػيةالتػي
سػػاىمتبشػػكؿكبيػػرفػػيتشػػكيؿالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةتجػػاهالخمػػيجفػػيمراحميػػاالمختمفػػة،كمػػا
تناكلتالدراسةالسياسةاألمريكيةتجاهالمنطقةبعدكصكؿالرئيسباراؾأكباماإلىالبيتاألبيضفي

ينايرعاـ،2009كحاكلتالدراسةتقديـتصكريساعدعمىصياغةالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجاه
المنطقةخالؿالمرحمةالقادمةبشكؿيتالفىالسمبياتالتيحدثتأثناءإدارةالرئيسبكشاالبف.

كبشػػكؿعػػاـ،تعتبػػرىػػذهالد ارسػػةمحاكلػػةأكليػػةلكضػػعإطػػارعػػاـلتسمسػػؿالسياسػػةالخارجيػػة
األمريكيةتجاهمنطقةالخميج.كقدقسمتالدراسةعميالنحكالتالي:االنسحابالبريطانيمفالمنطقػة
كمبدأنيكسػكف،الثػكرةاإليرانيػةكاالحػتالؿالسػكفييتيألفغانسػتافكمبػدأكػارتر،الحػربالعراقيػةاإليرانيػة

()1988/1980الغػػزكالع ارقػػيلمككيػػتفػػي2أغسػػطس،1990سياسػػةاالحت ػكاءالمػػزدكج،أحػػداث
الحادمعشرمفسبتمبركمبدأبكش،رؤيةحكؿالسياسةالخارجيةاألمريكيةفيمنطقةالخميجخالؿ

إدارةالرئيسأكباما.

 الميري ،عبد العزيـز :)2010( ،التحـوالت السياسـية فـي النظـام الـدولي الجديـد وأثرىـا عمـي
أمــــن دول مجمــــس التعــــاون الخميجــــي واســــتقرارىا خــــالل الفتــــرة  ،1990-2010دراســــة

ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،االردن.

قػدمتالد ارسػةتحمػيالنشػامالنلمتحػكالتالنظػاـالػدكليالجديػدكأثرىػاعمػيامػفكاسػتقرارمنطقػػة

الخميجبشكؿعاـ،كتناكلتالدراسةالتحكالتالسياسةالدكلية(التحكؿإليالنظاـالػدكليالجديػد)كأثػرة

عميامفكمستقبؿدكؿمجمسالتعاكفالخميجيمػفخػالؿعػرضالمحػدداتاألساسػيةلمنظػاـالػدكلي
الجديػػدفػػيمنطقػػوالخمػػيجالعربػػي.كتكصػػمتالد ارسػػةإلػػيأفىنػػاؾتعػػددفػػيمصػػادرتيديػػدامػػفدكؿ
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الخم ػػيجالعرب ػػيفثم ػػةمص ػػادرتيدي ػػدخارجي ػػةدكلي ػػةكاقميمي ػػةكمص ػػادرتيدي ػػدداخمي ػػةتتعم ػػؽبالتركيب ػػة
الداخمي ػػةلي ػػذهال ػػدكؿكأظي ػػرتالد ارس ػػةكج ػػكدت ػػأثيرس ػػمبيلمحال ػػةاألمني ػػةف ػػيمنطق ػػةالخم ػػيجالعرب ػػي
المرتبطةبالتعامالتاإلقميميةبيفدكؿاإلقميـعمػيامػفالخمػيجالعربػيكيظيػرذلػؾمػفخػالؿتحميػؿ

الحالةاالمنيةلمخميجالعربيفيظؿالنظاـالدكليالجديدكالتيديداتالتيتعرضاالمػفاإلقميمػيفػي

تمؾالمرحمة .

 الطنــــــاحي ،محمــــــد ( :)2005الواليــــــات المتحــــــدة والخمــــــيج العربــــــي :دراســــــة تاريخيــــــة
.1990/1971

تناكل ػػتالد ارس ػػةتط ػػكرالسياس ػػةاالمريكي ػػةتج ػػاهالخم ػػيجب ػػدءانم ػػفردةالفع ػػؿاألمريكي ػػةف ػػكر

اإلعالفالبريطانيعفاالنسحابمفالمنطقةفيأكاخرالستينات،ثـظيكرمػايسػميبمبػدأنيكسػكف
ال ػػذمح ػػددش ػػكؿالتع ػػاكفكال ػػدعـاالمريك ػػيل ػػدكؿالمنطق ػػةكاالعتم ػػادعم ػػيسياس ػػةال ػػدعامتيف(إيػ ػراف
كالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكدية)،مػػركرابتػػداعياتحػػربأكتػػكبر1973عمػػيالمصػػالحالنفطيػػةاالمريكيػػة

ائيؿ؛ثـسقكطالشاهالركيزة

كاالعتمادبشكؿرئيسيعميايرافكمزكداكؿلمنفطلمكالياتالمتحدةكاسر
االساسيةفيسياسةالكاليػاتالمتحػدةكقيػاـالجميكريػةاالسػالميةااليرانيػةكاعػالفمبػدأكػارتركقػكات
االنتش ػػارالسػ ػريعلممحافظ ػػةعم ػػيالمص ػػالحاالمريكي ػػةف ػػيالمنطق ػػة،كم ػػات ػػالذل ػػؾم ػػفاح ػػداثىام ػػو
كػػاحتالؿالسػػفارةاالمريكيػػةفػػيطي ػرافكالتػػيأثػػرتعمػػيتػػاريسكمسػػتقبؿالعالقػػاتكانعػػداـالثقػػةبػػيف
الطرفيفشارحاالسياسةاالمريكيةمفالحربالعراقيةااليرانيةاليادفةاليتقكيضالبمديف .

ثانيا :الدراسات بالمغة اإلنجميزية
Christian Chesnot, Georges Malbrunotm, Qatar … Les secrets du
coffre-fort, Michel Lafon, France, 2013.

كىككتابلصحفياففرنسيافعاشالفترةفيقطر،كيسػمطالضػكءعمػىاحػداثمثيػرةفػيقطػر،منيػا:
االس ػػتثماراتالقطري ػػةف ػػيدكؿأكركبي ػػةكخاص ػػةفرنس ػػاكالكالي ػػاتالمتح ػػدة،كيش ػػيرال ػػىسياس ػػةدفت ػػر
الشيكاتالتيتستخدمياقطرلمتدخؿفػيالكسػاطةفػيكثيػرمػفاالزمػات.كيشػيرالكتػاببتقػديـقطػر

دعػػـمػػاليلمجماعػػتالمسػػمحةفػػيليبيػػاكسػػكريااثنػػاءالح ػراؾفييمػػا،باإلضػػافةلعالقتيػػامػػعاالخ ػكاف
المسمميففيمصركتكنس.كيشيرالكتابالىتمكفالشيسحمدبفخميفةآؿثانيمفاستغالؿثػركة

الغػازفػػيرسػػـسياسػػةقطػػرالجديػػدة،كمكضػػحادكرقنػػاةالجزيػرةفػػيالسياسػػةالقطريػػة،كحمايػةنغسػػيا
مفخالؿبكليصةالتأميفمعالكالياتالمتحدة .
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ىدفتالدراسةالىالتعرؼعمىالدكرالقطرمفيالربيعالعربػي،خاصػةفيمػايتعمػؽبسػكريا.

حيثتكصمتالدراسةالىنتائجمفأىميا:افقطرعممتكتعمؿجاىدةمفاجؿتبنيدكررائدفي
العػػالـالعربػػي،كقامػػتقطػػربتعػػديؿفػػيسياسػػتياالخارجيػػةفػػياعقػػابالربيػػعالعربػػي،كمػػاتكصػػمت
الدراسةالىافسياسةقطرتجاهسكرياقدتؤدمالىزعزعةاستقرارعمػؿقطػرفػيالمكازنػةالتقميديػة،

بيفالكالياتالمتحدةكحمفائيامفجية،كايرافكحمفائيامفجيةأخرل .

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

بعػػداالطػػالععمػػىالد ارسػػاتالسػػابقةكبػػرغـقيمتيػػاالعمميػػةالميمػػة،إالانيػػاتناكلػػتمكاضػػيع

أخرلتتعمؽبالسياسةالخارجيةاألمريكيةفيمنطقةالشرؽاألكسطكالمنطقةالعربية.

الدرسػػةكإضػػافةلمجيػػكدالسػػابقةالتػػيحاكلػػتتسػػميطالضػػكءعمػػىقضػػاياكجكانػػب
كتػػأتيىػػذه ا
تتعمػػؽبالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةكالػػدكرالقطػػرمفػػيالمنطقػػة.كتتميػػزعػػفالد ارسػػاتالسػػابقةككنيػػا

تركزعمىالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمنطقةالخميجكدكلةقطرعمىكجوالتحديد.

حيػثيحػػاكؿالباحػثمػػفخػػالؿىػػذهالد ارسػةتنػػاكؿالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةتجػػاهمنطقػػة

الخميج،كماتسمطالضػكءعمػىالكسػائؿكاالسػتراتيجياتالتػيتسػتخدميااإلداراتاألمريكيػةخػالؿفتػرة

الد ارسػػة،كالتػػأثيرعمػػىالسػػمطةالتش ػريعيةرالكػػكنغرسرالػػىجانػػبتأثيرىػػاعمػػىالسػػمطةالتنفيذيػػة،كمػػا
يحػاكؿالباحػػثتسػػمطالضػػكءعمػىكيفيػػةعمػػؿىػػذهالمؤسسػػةكنشػاطاتياككيفيػػةتغمغميػػافػػيمؤسسػػات
الرأمالعاـاألمريكية،ككيفيةالتأثيرعمىالمجتمعاألمريكيالػىجانػبالتػأثيرعمػىصػناعالقػرارفػي

الكالياتالمتحدة.
معظـالدراساتتناكلتالمكضػكعفػيحقػبزمنيػةأقػؿحيػثكانػتتتنػا كؿالسياسػةالخارجيػة

األمريكيةلفترتيفرئاسيتيففقط،كاألغمببتناكليابشكؿعاـ.

 ركزتمعظـالدراساتعمىالسياساتالخارجيةاألمريكيةبدكفتخصػيصتجػاهمنطقػةعربيػة
معينة،كبعضياتناكؿالسياسةالخارجيةاألمريكيةكالتحكالتالديمقراطيةفيالمنطقة.

 تركػػزالد ارسػػاتالسػػابقةالمتعمقػػةبسياسػػاتدكلػػةقطػػرعمػػىالمرحمػػةمػػابػػيف2011ك2014
كىػيفتػرةالحػراؾالعربػػيكالثػكراتالعربيػة،كىػػيالمرحمػةالتػيبػرزالػػدكرالقطػرمكاضػحافػػي

المنطقةالعربية،كلـتربطذلؾبالدكرالقطرمفيتنفيذالسياسةالخارجيةاألمريكية.

 الدارسػػاتالتػػيربطػػتالسياسػػاتالخارجيػػةاألمريكيػػةكالسياسػػاتالقطريػػةقميمػػة،حيػػثتطرقػػت
الدراساتإلىربطالسياسةالخارجيةاألمريكيةكمنطقةالخميجالعربيبشكؿعاـ.
08

 دراسة:فيصؿأبكصميب(:)2011السياسةالخارجيػةاألمريكيػةتجػاهمنطقػةالخمػيج،تشػترؾ
معىذهالدراسةفيجانبميـكىكالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجػاهمنطقػةالخمػيج،لكنيػالػـ
تركزعمىالدكرالقطرمفيتنفيذالسياسةالخارجيةاألمريكية،كىكماسكؼتقكـبوالدراسة.
ما يميز ىذه الدراسة عن سابقاتيا:
 تتميػػزالد ارسػػةعػػفغيرىػػافػػيأنيػػاتتنػػاكؿالسياسػػةالخارجيػػةاالمريكيػػةتجػػاهمنطقػػةالخمػػيج
العربيخالؿثالثةفتراترئاسيةمتتابعة.

 تتطػػرؽالد ارسػػةإلػػىأكثػػرمػػفحػػدثاسػػتراتيجيىػػاـفػػيطبيعػػةالعالقػػةالخارجيػػةلدكلػػةقطػػر،
كالتيجعمتمفدراسةىذاالمكضكعمحطأنظاركذكأىميةلممنطقةالعربيةككؿ.
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الفصل الثانٌ
حمددات وأهداف ووسائل السًاسة
اخلارجًة األمريكًة

تسعىالدكؿمفخالؿسياستياالخارجيةإلىتحقيؽمصالحيا،كتسخرلذلؾكافةاإلمكانيات

المتاحةلدييامفكسائؿكأدكات،كماكتسػعىإلػىإيجػادمكانػةليػاعمػىالسػاحةالدكليػةمػفخػالؿمػا
تنتيجومفسياسةمكجوتخاطببيادكؿالعالـاألخر،كتبرزالكالياتالمتحدةاالمريكيةفيمضػمار

السياسػػةالخارجيػػةعػػفغيرىػػامػػفالػػدكؿكذلػػؾنظػ انرلمػػدكرالتػػيتمعبػػوفيػػيمػػفتتػػزعـالعػػالـاقتصػػاديان
كعسػػكريانكتفػػرضىػػذهالزعامػػةأفتكػػكفليػػاسياسػػةخارجيػػةنشػػطةتسػػتطيعمػػفخالليػػاالحفػػاظعمػػى

مصالحيا.

كتس ػػاىـمؤسس ػػاتالنظ ػػاـالسياس ػػياألمريك ػػيف ػػيترتي ػػبكص ػػناعةالسياس ػػةالخارجي ػػةكفقػ ػان

لمح ػػدداتكاى ػػداؼترس ػػـم ػػفخاللي ػػاعالقاتي ػػاعم ػػىالس ػػاحةاإلقميمي ػػةكالدكلي ػػةبم ػػايحق ػػؽأى ػػدافيا
االس ػػتراتيجية،كتتع ػػددمؤسس ػػاتص ػػنعالقػ ػرارلمسياس ػػةالخارجي ػػةمني ػػاالمؤسس ػػةالرئاس ػػيةكالك ػػكنغرس

األمريكػػيكغيرىػػامػػفالمؤسسػػاتالرسػػميةكغيػػرالرسػػمية،كمػػاافالمصػػالحكاألزمػػاتتعتبػػرمػػفأىػػـ
محدداتالسياسةاالمريكية،كالقراراألمريكييكتسبأىميةكبرلنظ انرلمايحققومفأثرعمىالساحة
الداخميةاألمريكيةكعمىالمستكلاإلقميميكالدكلي.

تس ػػتعرضالد ارس ػػةف ػػيى ػػذاالفص ػػؿأى ػػـمح ػػدداتالسياس ػػةالخارجي ػػةكم ػػاي ػػتـالتط ػػرؽإل ػػى

المؤسسػػاتالفاعمػػةف ػيرسػػـالسياسػػةالخارجيػػةاالمريكيػػةكص ػكالنإلػػىاألىػػداؼالتػػيتسػػعىالكاليػػات
المتحدةاألمريكيةإلىتحقيقيامفخالؿسياستياالخارجية.
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المبحث األول:
مؤسسات صنع القرار األمريكي في السياسة الخارجية االمريكية
تعتبرالسياسةالخارجيةسمككاندكليانتسعىمفخاللوالدكؿالحفاظعمىديناميكيتياالسياسػية

فيبيئػةالعالقػاتالدكليػة،ممػايسػتكجبأفتصػدركفػؽقػ ارراتمدركسػةتحقػؽاألىػداؼاالسػتراتيجية

لمدكلةدكفاإلخالؿبالمصالحالعامةكيتسـىذاالسمكؾبالتعقيدنظ انرلماتكاجيوالعالقػاتالدكليػةمػف
تقمبػػاتكص ػراعاتمسػػتمرة،كالق ػرارالسياسػػياألمريكػػييمػػرفػػيم ارحػػؿعػػدةنظ ػ انرلطبيعػػةىػػذاالنظػػاـ
السياسػػيكتركيبتػػوالفريػػدة،فػػالظركؼالسياسػػيةالمكضػػكعيةىػػيمػػفتمقػػيبضػػاللياعمػػىعمميػػةصػػنع

القػرار،حيػػثيػػتـاتخػػاذالق ػراراألمريكػػيكفػػؽآليػػةمعينػػة،كقبػػؿالكلػػكجفػػيمؤسسػػاتالقػراراألمريكػػي
يجبالتعريؼأكالنبالقرارالسياسيككيفيةاتخاذهككمايجػبالتعػرؼعمػىأىػـمرحػؿكمػؤثراتعمميػة

صنعالقرار(.فرغمي)52:2010،

● مفيوم القرار السياسي.
يرتبطمفيكـالقرارالسياسيبسمكؾاألطراؼالتيتؤثرعمػىعمميػةصػنعالسياسػةفػيالدكلػة
(قبيسػػي.)85:2008،كفػػيعمميػػةصػػناعةالق ػرارالسياسػػيط ػرفيفأمػػاالطػػرؼاألكؿفيتمثػػؿفػػيمف
يقرركىيالدكلةمفخالؿممثميياالمخكليفباتخاذالقرار،كالطرؼا خػرىػكالمحػيطأكالبيئػةالتػي
يعمؿبياالقرار،كعمىمفيقررأفيقكـبد ارسػةالبيئػةاالجتماعيػةكالسياسػيةكاالقتصػاديةقبػؿاتخػاذ

القػرارد ارسػػةسػيككلكجيةكمكضػػكعية،كمػاكعميػػوأيضػاأفيقػػكـبد ارسػةكتكقػػعمػاسػػيحدثوالقػرارعمػػى

البيئػػةالالحقػػةسػػيككلكجياكمكضػكعيانكىػػذامػػايعبػػرعنػػوبالمػػدخالتكالمخرجػػاتفػػيالقػرارالسياسػػي.

(المشيداني)136:2013،

كتعتب ػػرعممي ػػةص ػػنعالقػ ػرارأكث ػػرش ػػمكليةم ػػفالقػ ػرارنفس ػػوكذل ػػؾالحتكائي ػػاعم ػػىم ػػدخالت
كمخرجػػاتعمػػىجانػػبد ارسػػةطبيعػػةالعالقػػةبينيمػػا،فيػػيعمميػػةتتطمػػبتييئػػةالمعمكمػػاتكد ارسػػتيا
د ارسػػةكاقعيػػةباإلضػػافةإلػػىد ارسػػةمػػاسػػكؼتحققػػومػػفنتػػائجعمػػىجانػػبتطمػػبكجػػكدبػػدائؿلعػػالج
المشكمةالتيصدرمفأجمياالقرار،أماالقرارفيتمثؿفيالمخرجاتكمايحققػومػفنتػائج(.الكالنػي،

.)42:2005
كنجدأفعمميةصناعةالقرارالسياسيىيعمميةمتكاممةتبدأبدراسةتحميميةكاقعيةلمظكاىر
االجتماعيةكالسياسػيةالتػيتسػبؽاجػراءاتخػاذالقػراركالتػيتػؤثربشػكؿمباشػرعمػىالقػرارنفسػو،إلػى

جانػػبد ارسػػةمػػايحدثػػوالق ػرارمػػفنتػػائجكيتكقػػؼذلػػؾعمػػىقػػدرةصػػاحبالق ػراربػػالتنبؤبنتائجػػوممػػا
يترتبعميونجاحأكفشؿىذاالقرار.
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● مراحل عممية صنع القرار.
إفعمميةصناعةالقرارىػيعمميػةمعقػدةتتطمػبالمػركربعػدةم ارحػؿكبػالرغـمػفاالختالفػات

بيفالنظـالسياسيةفيالطبيعةكالبنيةإالأفىناؾم ارحػؿمتفػؽعمييػالعمميػةصػنعالقػرار،فػأكلىىػذه
الخطػكاتتتمثػؿفػيالحػافزالػذميفػرضنفسػوكسػببرئيسػيالتخػاذالقػرار،كعميػويجػبعمػىصػاحب

القرارافيقكـبدراسةالمكقؼالػذممػفاجمػويصػدرالقػرار(قبيسػي،)46:2008،أمػاالمرحمػةالثانيػة

فيػػيمرحمػػةإدراؾصػػانعالقػرارلمحػػافزكىػػيمتعمقػػةبمػػدلقػػدرةالصػػانعلمقػرارمػػفقػ ارءةكتحميػػؿتػػأثير
الحػػافزنفسػػوعمػػىصػػانعالق ػراركالػػذميكػػكفبمثابػػةالمناسػػبةالتػػيصػػنعمػػفأجميػػاالق ػرار(الكالنػػي،

.) 34:2005كفيالمرحمةالثالثةكىيمرحمةتحديدىدؼالقراركمشكمتوكذلؾبدراسةالغايةالذممف
أجمياصدرالقراركقدتككفىناؾأكثرمفغايةلمقرارالكاحدباإلضافةإلىماسكؼيحققوالقػرارمػف
نتائجكمااليجباغفاؿالكقتالمناسبلتحقؽالغايػات،كفػيالمرحمػةالرابعػةيجػبعمػىصػانعالقػرار
افيقكـبتفسيرالمعمكماتالكاردةاليوكاعطائيامعنىكتفسيرمتعمؽبالقراركعميوفػإفالمعمكمػاتالتػي

تتنػػاقضمػػعالق ػراركتصػػكراتصػػانعوتسػػتبعدمػػايترتػػبعميػػوعمميػػةتصػػفيةالمعمكمػػات،كفػػيمرحمػػة

الانسبلممشكمةالقائمةكالتي
صناعةالقرارالسياسييتـالبحثعفالبدائؿالتيمفشأنياأفتككفح ن
تخرجفيإطارقراريترتبعميوالحفاظعمىمصالحالدكلةباقؿالخسائرالممكنة،أمػاالمرحمػةمػاقبػؿ

األخيػرةكىػيمرحمػػةتنفيػػذالقػراركالتػػيمػػفخالليػػاتطبيػػؽالقػراربصػػكرةفعميػػةكذلػػؾكفقػانلكسػػيمةمعينػػة
قادرةعمىتحقيؽاليدؼمفالقػراركىػيعبػارةعػفمحصػمةتفػاعالتلعمميػاتمترابطػةمػعقيػاسردكد

األفعػػاؿعميػػو،أمػػاالمرحمػػةاألخي ػرةفيػػيمرحمػػةتقيػػيـالق ػراركالتػػيمفادىػػاد ارسػػةمػػدلنجاعػػةالق ػرار
السياسيفيتحقيؽأىدافػوكذلػؾبد ارسػةتقكيميػةلألىػداؼاألكليػةالتػيكضػعمػفأجميػاالقػراركالنتػائج

الفعميةالتيحققياكعميوتتـعمميةالمعالجةكالتقكيـ(سميـ.)87:1998،

عمميةصنعالقرارداخؿالكالياتالمتحدةاألمريكيػةعمميػةمعقػدة،ألفالم ارحػؿالتػيتمػربيػا

عمميػػةصػػنعالق ػرارالسياسػػيطكيمػػة،كيتطمػػبإلنجازىػػاأفتكػػكفكافػػةم ارحػػؿمترابطػػةكمتصػػمةفيمػػا
بينيالضمافتحقيؽالنتائجالمرجكةمفكراءالقرار،كذلؾألىميةالقرارالسياسيعمىصعيدالسياسػة

الخارجيةالذميرسـسياسةالدكؿكيحددعالقتيابالدكلةفيجبافتكظؼالقرارالسياسيفيمضمار
السياسةالخارجيةلتحيقيأىداؼالدكؿكالحفاظعمىمصالحياكتفادلالخسائرقدراإلمكاف .

● مؤسسات صنع القرار األمريكي في السياسة الخارجية االمريكية.
تتعددمؤسساتصنعالقػراراألمريكػيكتمعػبكػؿمؤسسػةمػفىػذهالمؤسسػاتدكرفػيصػنع
القراربقدرمايمنحياالدستكراألمريكيمفصالحياتلذلؾ،كىناؾمفالمؤسساتالمػؤثرةفػيصػنع
السياسيةالخارجيةاألمريكيةاكتسبتدكرىامفجراءأىميتيافياالقتصاداألمريكيكمفمدلتأثيرىػا
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بػػالرأمالعػػاـاألمريكػػيكتنقسػػـمؤسسػػاتصػػنعالق ػرارفػػيالسياسػػيةالخارجيػػةإلػػىمؤسسػػاترسػػمية

بمقتضىالصالحياتالتيمنيالياالدسػتكراألمريكػيكمؤسسػاتغيػررسػميةاكتسػبتأىميتيػابمػدل
تأثيرىاسكاءأكانتفياالقتصاداكفيالرامالعاـاألمريكي.
أوالً :مؤسسات رسمية:
يقػػكـالدسػػتكراألمريكػػيفػػيجػػكىرهعمػػىمبػػدئيفرئيسػػييف:كىمػػامبػػدأالفصػػؿبػػيفالسػػمطات

كالتكازنػػاتكالضػ ػكابط،كالمقصػػكدبكػػؿمنيمػػاأفكػػؿسػػمطةت ارقػػبكت ػكازفحركػػةالسػػمطاتاألخػػرل،
فمجمػسالشػيكخيعمػؿعائقػانضػدإقػرارالتشػريعاتالخاطئػةمػفمجمػسالنػكابكالعكػسصػحيح،كحػػؽ
الفيتػػكمتػػاحلم ػرئيساألمريكػػيكمػػانعضػػدالتش ػريعالجػػائرلمكػػكنغرس،إالأفال ػرئيسيخضػػعلالتيػػاـ

أيضامفقبؿالككنغرسبحيثاليسمحالدستكرألحدىمابالطغيػافأكاالسػتبدادعػفطريػؽتحالفيمػا
معا(سابيف)2015،

كالتتطمػ ػػبعمميػ ػػةصػ ػػناعةالق ػ ػرارعمػ ػػؿالسػ ػػمطاتالتش ػ ػريعيةكالتنفيذيػ ػػةمع ػ ػان،فمكػ ػػؿمنيمػ ػػا

صالحياتمختمفة،كلكنيافيذاتالكقتمكممةلبعضياالبعض.كىناتفصيؿليذهالصالحيات.
 -1السمطة التنفيذية

إذاكافلمسمطةالتنفيذيةدكرىاالبارزفيعمميةصنعالسياسػةفػيالبمػدافالمتقدمػةخصكصػان

فػػيمجػػاالتالسياسػػةالخارجيػػةكالعسػػكرية،فػػإفىػػذااليعنػػيبػػأمحػػاؿمػػفاألح ػكاؿغيػػابالسػػمطة

التش ػريعيةكاضػػمحالؿدكرىػػا،فػػالتكازفبػػيفالسػػمطتيفيبقػػىقائم ػانكدكرالس ػمطةالتش ػريعيةفػػيمراقبػػة
أعمػػاؿالسػػمطةالتنفيذيػػةكتقيػػيـتنفيػػذىالمسياسػػةالعامػػةأثنػػاءالعمػػؿ.لػػذلؾيمعػػبالكػػكنجرساألمريكػػي

دك انرمؤث انرفيصناعةالسياسةالخارجية،كيعتبرمفالمؤسساتالحككميةالتيتشارؾفيصنعالقرار
السياسي(،الحديثيكالخفاجى.)16:2006،

ينص(الدستكراألمريكي)عمىأنو:ريجبأفتناطالسمطةالتنفيذيةبػرئيسالكاليػاتالمتحػدة

األمريكيػػةر،كانػػتىػػذهىػػيالكممػػاتالدسػػتكريةالتػػيتػػـمػػفخالليػػاإنشػػاءمكتػػبال ػرئيس،حيػػثيعػػد
رئػػيسالسػػمطةالتنفيذيػػةكالمػػديراإلدارملرؤسػػاءاإلداراتالحككميػػةكالككػػاالت،1963،p44 (،

.)Cashحيػ ػػثتتكػ ػػكفالسػ ػػمطةالتنفيذيػ ػػةمػ ػػفرئػ ػػيسالدكلػ ػػة،كاألعضػ ػػاءالسياسػ ػػييففػ ػػيالحككمػ ػػة،
كالمػػكظفيفالمػػدنييفالػػذيفيعممػػكففػػيدكائػػرالدكلػػة.كالتنحصػػرميمػػةالسػػمطةالتنفيذيػػةفػػيفػػرض

القكانيففقط،بؿتقدـاقتراحاتبتغييرىاأيضانعبرأعضاءالحػزبالحػاكـ،إضػافةإلػىإدارةالعالقػات
الخارجيػػة.كبطريقػػةأقػػؿرسػػميةتعمػػؿالسػػمطةالتنفيذيػػةعمػػىأفتكػػكفرم ػ انزلكحػػدةالدكلػػة،كمػػاتػػكفر
قياداتداخؿالنظاـالسياسي(،تانسى.)289:2012،
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كنصالدستكراألمريكيعمىأفرالسمطةالتنفيذيةيتكالىػارئػيسالكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػةر،

كيمػػارسالػ ػرئيسالسػ ػمطةبجانبيػػاالفعم ػػي،كيع ػػدرئيسػػالمدكل ػػةكرئيس ػػالمحككمػػةيق ػػكـالػػرئيسباختي ػػار
سػػكرتيركفكيعيػػنيـبنفسػػوبعػػدأفيكافػػؽعمػػييـمجمػػسالشػػيكخ،كمػػفالمميػزاتالتػػيأعطاىػػاالدسػػتكر
لمسمطةالتنفيذيةنالحظمايمي(خميؿ.)55:1997،

 التممؾالسمطةالتنفيذيةحؽحؿالسمطةالتشريعية.النأمػاـ
 رئيسالجميكريةغيرمسئكؿسياسيانأماـالككنغرسكانمػافػيكاقػعاألمػريصػبحمسػئكالرأمالعاـكجماعاتالضغطكمراكزالقكل.

 الكزراءغيرمسئكليفأماـالككنغرسكانماأماـالرئيسكحده.كمفاختصاصاتالرئيسالتينصتعميياالمادةالثانيةمفالدستكراألمريكيررئاسةالدكلػة

كرئاسػػةالحككمػػة،كقيػػادةالجيػػازالتنفيػػذم،فيػػكالقائػػداألعمػػىلمقػكاتالمسػػمحةكلجيػػازالشػػرطة،كيعػػد
أيضارئيسجميعالمكظفيففػيالدكلػة،كلػوحػؽالعفػككابػراـالمعاىػداتبشػرطمكافقػةمجمػسالشػيكخ

بأغمبيػػةالثمثػػيف،كلم ػرئيسحػػؽالتصػػرؼفػػيالشػػئكفالخارجيػػة،فيػػكمف ػكضفػػيتعيػػيفكبػػارمػػكظفي
السمطةالتنفيذيةككبارضباطالقكاتالمسمحةبشرطالحصكؿعمىمكافقةمجمسالشيكخر.

الصالحيات المتنازع عمييا بين الرئيس والكونغرس
صالحيات الحرب:
يمتمؾالرئيساألمريكيصالحيةإعػالفالحػرب،فيػكيمثػؿفػيالدسػتكرالقائػداألعمػىلمقػكات

المسػػمحة.كيمتمػػؾأيضػػاالحػػؽفػػياتخػػاذالق ػ ارراتالخاصػػةباسػػتخداـالقػػكةالمحػػدكدة،مثػػؿ:ض ػربات
الطائراتبػدكفطيػار،بينمػايمتمػؾالكػكنجرسصػالحيةإقػرارالمكازنػةالخاصػةبالػدفاعكالمكافقػةعمػى

قرارإعالفالحربالذماتخذهالرئيس(البستاني)185:2001،
قانون سمطات الحرب:
عمػىالػرغـمػفأفالدسػتكريعطػيالكػكنغرسسػمطةإعػالفالحػرببحسػبالدسػتكر،كيفػرض
قػػانكفسػػمطاتالحػػربالصػػادرعػػاـ1973بعيػػدحػػربفيتنػػاـعمػػىالػرئيسأفيتشػػاكرمػػعالكػػكنغرس
قبػػؿالقيػػاـبإرسػػاؿق ػكاتإلػػىالخػػارجأكإعالمػػوباألسػػبابالتػػيدعتػػوإلػػىذلػػؾبعػػد48سػػاعةمػػف

اإلرسػػاؿالفعمػػي،كالقيػاـبإعػػادةتمػػؾالقػكاتبعػػد60يكمػػاإذاأصػػرالكػػكنغرسعمػػىذلػػؾ.فقػػدتجاىػػؿ
الكثيػػرمػػفالرؤسػػاءالكػػكنغرسكقػػانكفسػػمطاتالحػػرب.كلػػـيقػػـالكػػكنغرسبػػإعالفحالػػةالحػػربفػػي

تػػاريسالكاليػػاتالمتحػػدةإالفػػيخمػػسم ػراتمػػفأصػػؿ130حربػػاأصػػدرالرؤسػػاءكحػػدىـق ارراتيػػا.
أضؼإلىذلؾأنومنذانتياءالحربالعالميةالثانيةلـتقؼأممؤسسةفيكجوقرارالرئيسبػإعالف
الحربكالسيماأفأغمبق ارراتيـكانتتتخذفيحػاالتيكػكفالػرأمالعػاـاألمريكػيفييػامعبػأبشػعكر
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الخػػكؼعمػػىأمنػػوبسػػببمػػايسػػاؽإليػػومػػفتيديػػداتخارجيػػةس ػكاءحقيقيػػةأكمصػػطنعة(.النعيمػػي،

.)53:2009
المعاىدات:

يعطيالدستكرلمرئيسحؽتمثيؿاألمةاألمريكيةفيالمفاكضػاتكالمقػاءاتمػعالديبمكماسػييف،

كتكقيعالمعاىدات،كالحديثبالنيابةعفاألمة.كلكنويعطيلمجمسالشيكختأكيدىذهاالتفاقيػاتبنسػبة

الثمثيف،كيعطيالككنجرسمكازنةالمساعداتكاإلعاناتالخارجية(خميؿ)85:1997،

نسػػتنجمػػفىنػػاأفالدسػػتكرأعطػػىالسػػمطةالتنفيذيػػةمكانػػةتفػػكؽالسػػمطةالتشػريعيةفػػيمجػػاؿ

السياسةالخارجية.

المؤسسات الرسمية التابعة لمرئيس:
الػرئيسىػػكقمػػةاليػػرـالتنفيػػذملكػػفيسػػاعدهفػػيذلػػؾالعديػػدمػػفالقنػكاتالتػػيتصػػبآرائيػػا

كاستشاراتيافيتشكيؿقرارالرئيسكمفذلؾ :
 -1مجمس األمن القومي

ييعنػىمجمػػساألمػػفالقػكميبتنسػػيؽأنشػػطةالمؤسسػاتالميتمػػةبػػاألمفالقػكمي،كيػرأسرئػػيس

الدكلػػةبنفسػػوأعمػػاؿالمجمػػس،كيضػػـ:كزيػػرالخارجيػػة،ككزيػػرالػػدفاع،ككزيػػرالماليػػة،كرئػػيسىيئػػة

األركاف.كيمكفأفيضـعددانمفكبارالمكظفيففيالحككمة.كيتكلىمستشاراألمفالقكميتنسػيؽ
األعماؿالتييقكـبياالمجمسبيفالككاالتا تيػة:ككالػةالمخػابراتالمركزيػة–ك ازرةالػدفاع–ك ازرة

الخارجيةكمكاتباالستخباراتكاألبحاثالتابعةليا(إسماعيؿ.)2:2000،

كيمع ػػبمجم ػػساألم ػػفالق ػػكميدك انرميمػ ػانف ػػيرس ػػـالسياس ػػةالخارجي ػػةاألمريكي ػػةبس ػػببتعق ػػد

القضاياالدكلية،فمـتتمكفك ازرةالخارجيةبييكمياالبيركقراطيمفمكاكبتيػا،األمػرالػذمجعػؿالػرئيس
يعػػكؿبشػػكؿأكبػػرعمػػىمجمػػساألمػػفالقػػكميفػػيتػػداكؿالمعمكمػػاتالميمػػة،كتكليػػدالبػػدائؿ(،ع ػكاد،

.)126:2010كبصػػفوعامػػوفػػإففاعميػػةالمجمػػستتحػػددباإلطػػارالػػذميرسػػموال ػرئيس،فػػإذاكػػاف
ممكنػانلممجمػػسالقيػػاـبػػدكرأقػػؿمػػفذلػػؾالػػذميريػػدهالػرئيس،فإنػػواليسػػتطيعأفيتجػػاكزبػػذلؾالػػدكر

الحػػدكدالتػػييضػػعيالػػوال ػرئيس،كعمػػىذلػػؾفإنػػوتػػـاسػػتخداـالمجمػػسكتنظيمػػوبطريقػػةمختمفػػةتبع ػان
لمرؤساءاألمريكييفالمختمفػيف،كعنػدماتػكلىنيكسػكفالسػمطةتمػتإعػادةتنظػيـمجمػساألمػفالقػكمي
كتـإعطاؤهدك انررسميانفيصنعالسياسةالخارجيػة،فقػدكػافكاضػحانمنػذالبدايػةأفنيكسػكفينػكمأف
يتخ ػػذالقػ ػ ارراتاألساس ػػيةف ػػيالسياس ػػةالخارجي ػػة،كل ػػذلؾم ػػفأج ػػؿض ػػمافس ػػيطرتوعم ػػىبيركقراطي ػػة
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السياسةالخارجيةعمؿعمىتقكيةنظاـالمجمسليصبحأداةفييدهإلدارةالشؤكفالخارجيةكالسػيطرة
عمييا(،سعكدم.)148:1986،

كيت ػػكلىمجم ػػساألم ػػفالق ػػكميباإلض ػػافةإل ػػىتق ػػديـالمش ػػكرةالدائم ػػةلمػػرئيس،تحدي ػػدالخط ػػط

كالبرامجذاتالطػابعاالسػتراتيجيفػيمجػاالتالػدفاعكالسياسػةالخارجيػةكاألدكاراالقتصػاديةألمريكػا

فيالعالـ،كصياغةالخطكطالعامةلمق ارراتذاتالطابعاالستراتيجيعسكريةكاقتصاديةكسياسية.
 -2وكالة المخابرات المركزية

أنشئتك ازرةالمخابراتاالمريكيةفي1947كفقانلممادة103مفقانكفاالمػفالقػكمي،لتحػؿ

مح ػػؿمكت ػػبالخ ػػدماتاالس ػػتراتيجيةال ػػذمق ػػاـبالعممي ػػاتالمتعمق ػػةبالمخ ػػابراتأثن ػػاءالح ػػربالعالمي ػػة
الثانيػػة،كمػػاأنيػػاتعتبػػرمػػفأىػػـالكسػػائؿالتػػياعتمػػدتعمييػػاالكاليػػاتالمتحػػدةلتحقيػػؽاالسػػتراتيجية
األمنيةاالستخباراتيةاالستباقيةإقامةىيئةاالستخباراتفيالمجاالتالعسكريةكاالقتصاديةكالسياسػية

ذاتالطابعاالستراتيجي.تقدـالمخابراتاالستشاراتلمجمػساألمػفالقػكميكتقػدـالتكصػياتلمييئػات
الحككميػػةجميعيػػا،كتنفػػذالككالػػةبػػأمرمػػفمجمػػساألمػػفالقػػكميميامػػامختمفػػةتتعمػػؽبػػاألمفالقػػكمي

ألمريكا(خمؼ.)326:2004،

جػػديربالػػذكرأيض ػانأنػػوتػػـتحديػػدنشػػاطككالػػةالمخػػابراتبحي ػثالتشػػمؿالشػػئكفالسياسػػية

الداخميةكالأعماؿاالعتقاؿكالالضبطالقضائي.

تتمخصكظائؼككالةالمخابراتفيالتالي(خمؼ:)334:2004،
 تقػ ػػديـالمعمكم ػ ػػاتكالمعطي ػ ػػاتكالتحمػ ػ ػيالتف ػ ػػيالمي ػ ػػاديفاالس ػ ػػتراتيجيةالعس ػ ػػكريةكالسياس ػ ػػيةكاالقتصاديةلمجمساألمفالقكمي.

 -القياـبأعماؿأكعممياتسريةفيالخارجلتنفيذأىػداؼاسػتراتيجيةأكسياسػيةأكعسػكريةأك

اقتصػ ػػاديةمحػ ػػددةفػ ػػيإطػ ػػاربرنػ ػػامجالسياسػ ػػةالخارجيػ ػػةاألمريكيػ ػػة،كجمػ ػػعالمعمكمػ ػػاتعػ ػػف
الحككماتاألجنبيةكالشركاتكاألفرادكيعدمديرالككالةمسؤكالنمباش انرأماـرئيسالدكلة.

 -3وزارة الخارجية.
تعػػدك ازرة الخارجيػػة مػػفأىػػـمؤسسػػاتصػػنعالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةداخػػؿالجيػػاز

التنفيػػذم،كقػػدأنشػػئتعػػاـ1789ـ،كتعػػدمػػفأقػػدـالػػك ازراتالتػػيأنشػػأىاالدسػػتكركي ػرأسىػػذهكزيػػر
الخارجيةالك ازرةكىكعضكفيمجمساألمفالقكميكماكيتحمؿالكزيرالمسؤكليةالكاممةفيالشػئكف

الخارجيةلمكالياتالمتحدةاألمريكية)(Marks.Edward., 2016 : 273
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تقكـك ازرةالخارجيةبدكرميـفػيعمميػةصػنعالقػرار،فيقػععمػىعاتقيػاد ارسػةكيفيػةالتعامػؿ

معالحككماتاألجنبية،كتنفيذالعديدمفالق ارراتالتيتتخذفيىذاالمجاؿ،عػفطريػؽالدبمكماسػييف
كالع ػػامميفف ػػيالييئ ػػاتالتابع ػػةلي ػػا،كتعتم ػػدك ازرةالخارجي ػػةعم ػػىمش ػػكرةالخبػ ػراءالع ػػامميفبي ػػالتق ػػديـ

كجياتالنظرالمختمفة.

كتضػـك ازرةالخارجيػةعػددانمػػفالخب ػراءكالمختص ػػيفبش ػػكؿع ػػاـ،كمػػايكجػػدجيػػازتخطػػيط

السياسػػة،فض ػالنعػػفذلػػؾفػػإفالمنػػدكباألمريكػػيفػػياألمػػـالمتحػػدةكمكتػػبالمنظمػػاتالدكليػػةفػػي
ك ازرةالخارجي ػ ػػةغالبػ ػ ػانمػ ػ ػػايككنػ ػ ػػكفمػ ػ ػػفأصػ ػ ػػحابالخب ػ ػ ػرةفػ ػ ػػيمشػ ػ ػػاكؿالشػ ػ ػػرؽاألكسػ ػ ػػط،كككال ػ ػ ػػة
االستعالماتاألمريكيػػةالتػػيتعتبػػرجيػػازالدعاي ػػةلمسياس ػػةاألمريكي ػػةكمثمي ػػاكقيمي ػػا،كككالػةالرقابػة

عمػىاألسػػمحةكنػزعالسػػالحكمكتػػبالشػػرؽاألدنػػىكجنػػكبآسػػياكالػػذمي أرسػػومسػػاعدالػػكزيرلشػػئكف
الشػػرؽاألدن ػػىكجنػػكبآس ػػيا،كينقسػػـى ػػذاالمكتػػبإل ػػىعػػددمػػفاألقسػػاـيتػػكلىكػػؿقسػػـإدارةشػػئكف

دكل ػػةأكمجمكع ػػةم ػػفدكؿالش ػػرؽاألكس ػػط،باإلض ػػافةإل ػػىقس ػػـخ ػػاصبإسػ ػرائيؿكالش ػػئكفالعربي ػػة

اإلسرائيمية(،سعكدم.)162:1986،

كيعػػدكزيػػرالخارجيػػةالمستشػػاراألكؿلمػرئيسفيمػػايتعمػػؽبػػأمكرالسياسػػةالخارجيػػة،كالمسػػئكؿ

عػػفإج ػراءالمفاكضػػاتالدكليػػة،كالمتحػػدثباسػػـالحككمػػة،كممثػػؿاإلدارةلػػدلالكػػكنجرسفيمػػايتعمػػؽ
ببرامجالمعكناتاألجنبيةكالمنظماتالدكليػة،كلكػفىػذااليعنػىكجػكداتفػاؽتػاـفػيا راءبػيفكزيػر

الخارجيةكالرئيس،أكضمافحصكؿاألكؿعمىصػالحياتكاسػعة،فيػذااألمػريتكقػؼعمػىقناعػات
الرئيسفيالمقاـاألكؿ،حيثتمتعجػيمسبيكػرفػيعيػدالػرئيسجػكرجبػكشاألبكككنػدكليزا اريػس

فػػيعيػػدجػػكرجبػػكشاالبػػفالكاليػػةالثانيػػةبعالقػػاتطيبػػومػػفقبػػؿرؤسػػائيـ،كػػذلؾالحػػاؿمػػعمػػادليف

أكلب اريػػتفػػيكاليػػةالػرئيسكمينتػػكفالثانيػػة،كخالفػانعمػػىذلػػؾكػػافاألمػػرمػػعكارفكريسػػتكفرفػػيعيػػد
الرئيسبيؿكمينتكفالكاليةاألكلػى(،ككػكلفبػأكؿ)فػيعيػدالكاليػةاألكلػىلمػرئيسبػكشاالبػف،حيػث

جػػرلفػػيالغالػػباالستعاض ػةعػػفأغمػػبأدكارىػػـباالعتمػػادعمػػىمجمكعػػاتصػػغيرةمػػفالمستشػػاريف،

(عكاد.)131:2010،

السمطة التشريعية:
تنصالمادةاألكليمفدستكرالكالياتالمتحدةاألمريكيةعمػىأفرجميػعالسػمطاتالتشػريعية
الممنكحةفيالدستكرتي ىخكؿلككنجرسالكاليػاتالمتحػدةالػذميتػألؼمػفمجمػسلمنػكابكآخػرلمشػيكخر

(الدستكراألمريكي).

يمثؿمجمسالشيكخالمجمساالعمىلمكالياتجميعيػاحيػثتمثػؿكػؿكاليػةبشػيخيفعمػىقػدـ

المساكاةبيفالكاليات.بينمايتككفمجمسالنكابمف435عضكامكزعيفعمىدكائرانتخابيةبحسب
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عددسكاففيكؿكاليو.كيككفحضكراإلدارةاألمريكيةفيمجمسالشيكخعفطريؽرئيسمجمػس
الشيكخالذمىكفينفسالكقتنائبرئيسالجميكرية(الشكربجي.)134:2001،

كفيمايتعمؽبصالحياتالسمطةالتشريعيةفإفالكظيفةاألساسيةىيإصداركتشريعالقكانيف،

كل ػػوس ػػمطةاستش ػػارية،كس ػػمطةالتص ػػديؽف ػػيأم ػػكرمث ػػؿالمعاى ػػداتكتعي ػػيفالس ػػفراء،كس ػػمطةإع ػػالف

الحػػرب،كسػػمطةإق ػرارالميزانيػػةالعامػػةلماليػػةالدكلػػة،كىػػذهاألخي ػرةتعػػدفػػيكثيػػرمػػفاألكقػػاتالكرقػػة
الضػػاغطةفػػيالتػػأثيرعمػػىسياسػػاتالسػػمطةالتنفيذيػػةالمتمثمػػةبػػالرئيس،إذمػػفدكفالػػدعـالمػػاليال

يستطيعالرئيسالمضيفيخططو،كتندرجسمطاتالككنجرستحتفرعيف(:البياتي)34:2001،

 -1سمطاتدستكريةتشريعية:فرضالضرائب،السمطةالتجاريػة،سػؾالعممػة،االقتػراض،إصػدار
قكانيفمكحدةخاصةباإلفالس،سمطةإعالفالحرب

 -2سمطاتدستكريةغيرتشريعية:
-

انتخابالرئيسكنائبالرئيس،إذالـيحصػؿأممرشػحلمرئاسػةعمػىأغمبيػةأصػكات
الييئةاالنتخابية.

-

تكجيواالتياـإلىالرئيسأكإلػىأحػدأعضػاءالفػرعالتنفيػذمبمػايػؤدمإلػىاإلطاحػة
بيـكماحدثفػيفضػيحةككترجيػتمػعالػرئيس(نيكسػكف)،كأديػفبنػاءعمػىاالتيػاـ

ممااضطرهإلىاالستقالة.
يسػػتنتجمػػفذلػػؾأفالكػػكنغرسأعط ػىصػػالحياتكاسػػعةحتػػىأنػػويعػػدمػػفأقػػكلالمؤسسػػات
التشريعيةفيالعالـ.
كيػػأتيحػػؽالكػػكنغرسبالضػػغطعمػػىالػرئيسعػػفطريػػؽسػػمطاتوفػػيالمكافقػػةكالتصػػديؽعمػػى

إقرارالميزانيةالتييقدمياالرئيس،ككذلؾإقرارالمعاىػداتالتػييكقعيػاالػرئيس،كالمكافقػةعمػىتعيػيف
كبػػارالقضػػاةكالمػػكظفيفالحكػػكمييف،كالتصػػديؽعمػػىإعػالفحالػػةالحػػربأكسػػحبالقػكاتالتػػيأمػػر

الرئيسبنشرىا(.الجراد.)120:2003،

كيعدالكػكنغرسمجمسػانسياسػيانلمػرئيس،تػدخؿفػياختصاصػاتوبعػضالمسػائؿالتنفيذيػةالتػي

يشػػترطمكافقػػةالكػػكنغرسعمييػػامثػػؿ:رسػػـالسياسػػةالخارجيػػةلمدكلػػة،كاب ػراـالمعاىػػداتالخارجيػػة،إذ

اشترطالدستكركجكبمكافقةمجمسالشيكخعمييابأغمبيةثمثياألعضاءممايضعالقيكدعمىحركػة
الرئيسالخارجية(المجذكب.)204:2002،
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كلكػ ػػفعمػ ػػىالػ ػػرغـمػ ػػفأفالكػ ػػكنغرسلعػ ػػبدك انركبي ػ ػ انرفػ ػػيصػ ػػناعةالسياسػ ػػةالخارجيػ ػػةمنػ ػػذ

السػػبعينات،إالأفالمبػػادرةالحقيقيػػةالنتػزاعالقيػػادةمػػفالبيػػتاألبػػيضال ازلػػتتنقصػػو.كىنػػاؾأسػػباب
عدةكراءعجزالككنغرسعفمجاراةالبيتاألبيضفيإدارةالشئكفالخارجيةمنيا:
 احتك ػػارالس ػػمطةالتنفيذي ػػةلممعمكم ػػاتف ػػيمج ػػاؿاالس ػػتخباراتكالدبمكماس ػػيةكال ػػدفاعكالتج ػػارةكأشياءأخرل.

 طريقةعمؿالشئكفالخارجيةكالشئكفالعسكريةكالدبمكماسيةتتطمبمعرفةدقيقػةكمتخصصػةكتمتمؾالسمطةالتنفيذيةالمكاردلتكظيؼالخبراءكالحصكؿعمىالبياناتالتقنية.

 تمسػػؾالسػػمطةالتنفيذيػػةبػػأدكاتالسياسػػةالخارجيػػة،كتتخػػذالق ػ ارراتفػػيبعػػضاألحيػػافبػػدكفالتش ػػاكرم ػػعالك ػػكنغرسكخصكصػ ػانف ػػيمج ػػاؿاألم ػػفالق ػػكمي(.العيث ػػاكمكص ػػبحي:2014،
)305-304

كف ػػيالمجم ػػؿ،ف ػػإفالك ػػكنغرسيم ػػارسنكع ػػام ػػفالرقاب ػػةالس ػػمبيةالاإليجابي ػػةعم ػػىالس ػػمطة

التنفيذية.

 الكونجرس :يعتبػرالكػػكنجرسالييئػةالتشػريعيةفػيالنظػػاـالسياسػػياألمريكػيكيتكػػكفمػفمجمػػسالشػػيكخ،
كمجمسالنكاب،كيتككفمجمسالنكابمفاألعضاءالذيفيمثمكفالكاليات،كفؽعػددالسػكاففػيكػؿ
كاليةمفالكالياتالخمسػيف،حيػثيكاجػوىػؤالءالنػكابالييئػةالناخبػةكػؿعػاميف،كيبمػءعػددأعضػاء

مجمسالنكاب(،)435مكزعيفعمىدكائرانتخابيةبحسبعددسكاففيكؿكاليولدمخمسػوأقػاليـ
كممتمكاتامريكيوأيضاممثمكفعنيااليحؽليػـالتصػكيتفػيالمجمػس،مقاطعػوككلكمبيػا،سػامكا

األمريكيػػة،غ ػكاـاألمريكيػػة،بكرتكريكػػك،كجػػزرفػػرجيفاألمريكيػػةكيممػػؾمجمػػسالن ػكابسػػمطةتكجيػػو
االتياماتلعزؿالرئيسكقضاةالمحكمةالعمياكجميعمشاريعالقكانييفلزيادةالكارداتيجبافتصدر

عفمجمسالنكاب.أمامجمسالشيكخفيتككفمف()100عضكممثميفبكاقععضكيفلكػؿكاليػةمػف
الكاليػػاتالخمسػػيف،يػػتـانتخابػػومباش ػرةكلمػػدةسػػتسػػنكات،كيػػتـتجديػػدثمػػثيـكػػؿعػػاميف،كىػػكيمثػػؿ

الكاليػػاتكيحػػافظعمػػىمصػػالحيا،إذافكػػؿكاليػػةكبغػػضالنظػػرعػػفحجميػػاكعػػددسػػكانيا،تمث ػػؿ
بالتساكممعالكالياتاألخرل،فيحيفأفمجمسالنكابيمثؿالشعباألمريكي.

كميمػػةالكػػكنجرسالرئيسػػيةىػػيسػػفالق ػكانيف،فيمػػارسالمجمسػػافاالختصاصػػاتالتش ػريعية

بالتساكم،باستثناءالقكانيفالضريبيةالتيمفحؽمجمسالنػكابكحػده،كفػيحالػةتعػارضالمجمسػيف
حػػكؿالتصػػكيتعمػػىمشػػركعقػػانكففتشػػكؿلجنػػةكسػػاطةإلعػػدادصػػيءأخػػرللممشػػركعتأخػػذبعػػيف
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االعتباررأمكؿمفالمجمسيف،كفيحاؿلػـتػتـالمكافقػةفػإفالقػانكفيمغػى،كعػادةمػاتكػكفالقػكانيف

مبادرةمفمجمسالنكاب)59:2011،Walston-Dunham.Beth(.

كتعتبػػرسػػمطةالكػػكنجرسمحػػدكدةفػػيمجػػاؿالسياسػػةالخارجيػػةإذامػػاقكرنػػتبسػػمطةال ػرئيس

كعمػػىالػػرغـمػػفذلػػؾمػػارسالكػػكنجرستػػأثيرهبشػػكؿكاضػػحعمػػىالسياسػػةالخارجيػػةاتجػػاهالص ػراع
اإلس ػرائيميالفمسػػطيني،فإسػػياـالكػػكنغرسيعػػدذاطبيعػػةطكيمػػةالمػػدلكعالميػػة،كىػػذامػػايتكافػػؽمػػع

طبيعػػةالص ػراعالعربػػياإلس ػرائيمي،حيػػثيس ػػاىـالكػػكنغرسفػػيتػػكفيراإلمػػداداتالعسػػكريةكالمالي ػػة
إلس ػرائيؿ،كتػػكفيرتكمفػػةالػػنفط.كيعيػػؽالكػػكنغرسأممحاكلػػةمػػفال ػرئيسل ػربطالمسػػاعداتالعسػػكرية

كالماليةإلسرائيؿبسمككياالحقيقي(.البياتي.)63:2001،

 وزارة الدفاع.أنشػػػئتك ازرةالػػػدفاععػ ػػاـ1947ـ ،كتعتبػػػرأكبػػػرمؤسسػ ػػاتالحككم ػػةفػػػيالكاليػ ػػاتالمتحػػػدة

ػارؾبشػػكؿفعػػاؿفػػيصػػناعةالسياسػػةالخارجيػػةعمػػىجميػػعمسػػتكياتياككجيػػةالنظػػر
األمريكيػػة،كتشػ 
ال ػػذميب ػػديياكزي ػػرال ػػدفاععم ػػىمجم ػػسال ػػكزراءتك ػػكفمكض ػػعاىتم ػػاـخاص ػػةم ػػفجان ػػبالػ ػرئيس.

(المشيداني)137:2013،

كتعدك ازرةالدفاعمفالحمقاتالميمةفيصناعواستراتيجياتالكالياتالمتحدةفيذهالمؤسسػة
تحػػاكؿدائم ػانأفتكػػكفاألداةاألبػػرزفػػيتنفيػػذالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػة،سػػاعدىافػػيذلػػؾالتفػػرد
األمريكيفيالنظاـالدكلي،الذمجعؿمفالقػكةالعسػكريةذراعالكاليػاتالمتحػدةالفاعػؿ،األمػرالػذم
زادمفتأثيرىذهالمؤسسةفياالستراتيجيةاألمريكية(،عكاد.)132:2010،
كتتمثػػؿميمػػةك ازرةالػػدفاعفػػيحمايػػةالشػػعباألمريكػػيكتعزيػػزالمصػػالحالقكميػػة،حيػػثأف

الكالياتالمتحدةىػيدكلػوتعػيشفػيحالػوحػربمسػتمرسػكاءكانػتحػربعسػكريوأكسياسػيوحيػث
يجػػبتعزيػػزقػػكةكنفػػكذالكاليػػاتالمتحػػدةباعتبارىػػاقػػكةعالميػػومترابطػػةبشػػكؿكثيػػؽمػػعمصػػيرالنظػػاـ

العالمياألكسع .)Defpartment of Defense, 2015: 2(،

كتعػػدك ازرةالػػدفاعالجيػػازالمسػػؤكؿعػػفالتػػدخؿالعسػػكرمدكليػان،كمػػفميماتيػػااإلشػراؼعمػػى

الكجػػكدالعسػػكرماألمريكػػيفػػيالخػػارج،كتنفػػذالعمميػػاتالعسػػكريةذاتاألىػػداؼالسياسػػية(التػػدخؿ)

ةالعالقاتالعسكريةمعالدكؿالحميفة،إذترتبطالكاليػاتالمتحػدةبنحػك40معاىػدهدفػاعمشػترؾ

كادار
معدكؿحميفو،فضالنعمىاإلسياـفيبرامجمعكناتعسكريومعدكؿأخرل،ككذلؾتتػكلىعمميػات
تنفيػػذالنشػػاطاتاألمنيػػة،كبعػػدأحػػداث11سػػيتنمر،2001تعرضػػتالػػك ازرةإلػػىتغي ػراتميمػػةتتعمػػؽ

بطبيعػػةالقػ ػكاتالعسػػكرية،كالتكتيكػػاتالتػػيتسػػتعمميا،فض ػالنعمػػىزيػػادةميزانيػػةالػػدفاعمػػف323.3

مميػػاردكالرعػػاـ2000إلػػى468.5مميػػاردكالرعػػاـ،2004كص ػكالإلػػىميزانيػػةبمغػػت681مميػػار
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عػػاـ.2012لقػػدكػػافتخطػػيطالكاليػػاتالمتحػػدةط ػكاؿالعقػػدالماضػػياالسػػتعدادلخػػكضح ػربيففػػي

مكػػانيفمختمفػػيففػػيآفكاحػػد.أمػػابعػػدأحػػداث11سػػيتنمركاتجػػاهالتيديػػدإلػػىأفيصػػبحغيػػرمرئػػي
بكضكح،بمعنىغيابفكرهالدكلةالعدك،فإفالك ازرةأصػبحتتسػيطرعمػىمجػاالتكانػتتتكالىػافػي

الع ػػادةككال ػػواالس ػػتخباراتالمركزي ػػةك ازرةالخارجي ػػة،كأنش ػػئتش ػػعبوال ػػدعـاالس ػػتراتيجيلتزكي ػػدكزي ػػر
الدفاعباألدكاتالمستقمةلمحصكؿعمىمنظكراستخبارمشامؿ(،عكاد.)132:133:2010،

كلعبػػتك ازرةالػػدفاعاألمريكيػػةدك انربػػار انزفػػيرسػػـسياسػػةأمريكػػاتجػػاهالمنطقػػةالعربيػػة،حيػػث

باشػػرتعػػاـ2002تحػػتإشراؼ(ريتشػػاردبيػػرؿ)،بطػػرحكثيقػػةاليمكػػفتجاىميػػاكىػػىأفالكاليػػات
المتحدةبعداحتالؿالعراؽمصمـعمىصنعشرؽأكسطجديد،ككماجاءفيالكثيقة:رلػفيبقػىمػف
النظاـاإلقميميالعربي،إالالذكرياتكأرشيؼالممفاتالخاصةالتيسيتـحفظيافيمكتبػةالكػكنغرس

لممطالع ػػةر،إذفف ػػإفك ازرةال ػػدفاعاألمريكي ػػةف ػػيظ ػػؿإدارةالػ ػرئيسب ػػكشاالب ػػفتبن ػػتمب ػػادرةالش ػػرؽ
األكسػػطالكبيػػر،بػػؿأثػػرتبشػػكؿكبيػػرعمػػىالػرئيسبػػكشكتكجياتػػوفػػيىػػذاالخصػػكص،كالسػػيماأف

معظـطاقميامفتيارالمحافظيفالجددكاليميفاألمريكيالمحافظ(،العفيفي )30:31:2012،

ثانياً :المؤسسات غير الرسمية (جماعات المصال ):
جماعػػاتالضػػغطىػػيجماعػػاتغيػػرمحػػددةتتبػػايففػػينشػػاطاتيامػػعتبػػايفالمجتمعػػاتالتػػي
نشأتفييا،أمأنياتكجدداخؿمجتمعلونشاطاتولذلؾدرجةتطكركتعقدتمؾالجماعاتمتأتيػةمػف
تطكركتعقدالمجتمعالذمتعيشفيو،كتككفأىداؼتمؾالجماعاتإماماديةتسػعىعمػىالػربحفيػي

تضػغطعمػػىالػنظـالسياسػػيةكاالقتصػاديةمػػفأجػػؿتحقيػؽمصػػالحيا،أكتكػكفذاتطػػابعأيػػديكلكجي

لمدفاععفقيـكمبادئمعينةتؤمفبيا.

كتعرؼأيضانعمىأنيارمجمكعةمفاألفرادتجمعيامصالحمشتركةكتنشطفػيسػبيؿتحقيػؽ

ىذهالمصالحعفطريػؽاالتصػاؿبمسػئكليالدكلػةكمؤسسػاتياكمحاكلػةإسػماعصػكتيامسػتخدمةكػؿ

ماتممؾمفكسائؿمتاحة،كممارسةالضغطمفخالؿأشخاصأكجماعات،فيػيجماعػاتمكجػكدة
فيكؿالنظـالديمقراطيةفيأرجاءالعالـ(.صالح)21-20:2016،
مفالسماتالمميزةلمنظاـاألمريكيالدكرالكاضحلمايعرؼبجماعاتالمصالحفيالتأثيرفي

السياسةالداخميةكالخارجيػة لمدكلػة،كىػكدكركفمػوليػاالدسػتكراألمريكػي.فقػدعنػيالدسػتكربػأفتكػكف
لممؤسساتالجماىيريةقكةذاتأثركاضحفيصنعالقراركرسـالسياسات(تيرم.)10:2000،
كقكةتمؾالمؤسسػاتنابعػةمػفأفاسػتمرارالػرئيسكالنػكابفػيمناصػبيـيعتمػدعمػىأصػكات
الناخبيف،كماأفنجاحأكإقرارأمسياسةيعتمدعمىكجكدمساندةكافية.
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تقكـىػذهالجماعػاتبالضػغطعمػىالنػكابكالػرئيسلحمايػةمصػالحياالمختمفػة،كمػاأفلػبعض

ؼىذهالجماعات
ىذهالجماعاتقكةجماىيريةكاقتصاديةكبيرةتؤثربكاسطتيافيمفيصنعالقرار.كتي ىع ٌر ي
بأنيارمنظمةتضـمجمكعةمفالناستربطيـرابطةمعينةتيػدؼالػيالضػغطالسياسػيعمػيالحككمػة
بيدؼإيقاعالتأثيرالسياسيالمطمكبإلنجازمصالحمعينةر(سعكدم.)102:2006،
 -1الموبي الييودي (اآليباك).
يعتبرالمكبيالييكدماألكثرتأثي انرفيالسياسةاالمريكيةتجاهالصػراعالعربػياإلسػرائيمي،بػؿ

إفكػػؿمرشػػحلالنتخابػػاتيسػػعىلكسػػبرضػػاىػػذهالقػػكةكدعميػػافػػياالنتخابػػاتالتشػريعية،كغالبػانمػػا
تميؿالكفةلصالحالمرشحالمدعكـمفقبؿالمػكبيالييػكدم،كمػاظيػردكرالجماعػاتفػيقػرارغػزك

العراؽ،فنائبالرئيساألمريكػينفسػوكػافمػدي انرألكبػرشػركاتالػنفطاالمريكيػة،كقػدكػافىػذااليػدؼ

األكؿلمحرب.

كتعدا يباؾ:المكبيالييكدم،إحدلأىػـجماعػاتالمصػالحالمتحكمػةفػيالسياسػةالخارجيػة
لمكالي ػػاتالمتح ػػدة)،كتمع ػػبى ػػذهالجماع ػػاتدكرىػ ػانإم ػػاع ػػفطري ػػؽالت ػػأثيرالمباش ػػرباالتص ػػاؿبك ػػال
السمطتيفالتشريعيةكالتنفيذية.أكتمعبدك انرغيرمباشرعفطريؽتعبئةالرأمالعاـمفخالؿكسائؿ
اإلع ػػالـأكالت ػػأثيرف ػػياألحػ ػزابالسياس ػػيةكالػ ػرئيسع ػػفطري ػػؽحم ػػالتالتمكي ػػؿالت ػػيتق ػػدمياأثن ػػاء

االنتخابات،فضالنعفتنظيـحمالتشعبيةإلقرارتشريعاتعمػىمسػتكمالكػكنغرسكالكاليػاتبيػدؼ

دعـقضاياىا(جرجس.)80-77:2002،

كيشكؿالييكدأىـالقكلكالفئاتداخؿالتركيبةالمجتمعيةفيالكالياتالمتحدةاالمريكيػة،فيػـ

يمتمككفغالبيةكسائؿاالعالـاألمريكية،كجريدةنيكيكرؾتايمزكصحيفةالكاشنطفبكستكغيرىامف
الكسائؿاإلعالمية،باإلضػافةإلػىسػيطرتيـعمػىالشػبكاتالتمفزيكنيػةاألكثػرمتابعػةكاالىػـمػفحيػث

المصػدرلألنبػاءفػيالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةمثػؿقنػكات،NBC – CBC- ABCكمػايسػيطر

المػػكبيالييػػكدمعمػػىشػػركاتالنشػػرالعالميػػةمثػػؿ ، Shauster،Simonكشػػركة ارنػػدكـىػػاكس
Random Houseكالتيتعدأكيرشركةفيمجاؿالطباعةكالنشركالتكزيع(تيرم.)12:2000،
يمارسالمكبياستراتيجيتيفكاسعتيفلتعزيزالدعـاالمريكيإلسرائيؿ:االكليانويمارسنفكذا
عظيمافيكاشنطف،مػفخػالؿالضػغطعمػىكػؿمػفالكػكنجرسكالفػرعالتنفيػذملػدعـإسػرائيؿدائمػا.

كميم ػػاتك ػػفا راءالخاص ػػةالح ػػدص ػػناعالق ػػانكفاكص ػػناعالسياس ػػة،يح ػػاكؿالم ػػكبيافيجع ػػؿدع ػػـ

إسرائيؿىكالخيارالسياسيالذكي.كاالستراتيجيةالثانية:ىيافالمكبييكافحمفاجؿافيضػمفاف
الخطػػابالعػػاـبشػػأفإس ػرائيؿيصػػكرىاعمػػىنحػػكايجػػابي،كبترديػػداالسػػاطيرعػػفإس ػرائيؿكتأسيسػػيا،
كتعمػػيـالكجيػػةاإلس ػرائيمية،فػػيالنقاشػػاتالسياسػػيةالتػػيتجػػرمكػػؿيػػكـ.كاليػػدؼىػػكمنػػعالتعميقػػات
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االنتقاديػػةبشػػأفإس ػرائيؿمػػفالحصػػكؿعمػػىاصػػغاءمعقػػكؿعمػػىالسػػاحةالسياسػػية.فالسػػيطرةعمػػى

النقػػاشكالػػتحكـفيػػوامػػرضػػركرملضػػمافالػػدعـاالمريكػػي،الفالمناقشػػةالنزييػػةلمعالقػػاتاألمريكيػػة
اإلسرائيميةقدتؤدمباألمريكييفإلىتفضيؿسياسةمختمفة(مركزالكاشؼ.)28:2008،
كفيإشارةإلىقكةكنفكذالمكبيالييكدمفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةاالمريكيةكصناعة

القرارالسياسيبماتمتمكومفمؤسساتإعالميةتحدثاألميراؿتكماسمكرThomas MerKكىك
الرئيسالسابؽلييئةاألركافالمشتركةفيالجيشاألمريكيكقدأعتػرؼبػالتحكـالييػكدمفػيالكاليػات

ػـأرلرئيسػانأمريكيػانأيػانكػاف،يسػتطيع
المتحدةكقدرةىذاالمكبيفيالحصكؿعمىأيةمعمكمػةقػائالن:ل 
الكقكؼبكجيـ،فيـيحصمكفعمىكؿمايريدكفلدرجةأصبحتمعياامتنععػفتػدكيفأمشػيء...

كلكعمـاألمريكيكفمدلسيطرةىؤالءعمىحككمتنالحممكاالسالح كثاركا .

)(Mearsheiner & walt, 2006: 15

لقػػداسػػتطاعتمنظمػػاتالمػػكبيالمختمفػػةفػػيالكاليػػاتالمتحػػدةآنػػذاؾافتسػػتفيدمػػفامكانيػػات

ييكدالكالياتالمتحدةلمحصكؿعمىالدعـالػالزـإلسػرائيؿحػيفنشػأتيا،سػكاءعمػىالمسػتكلالشػعبي
اكالرسػػمي،كذلػػؾمػػفخػػالؿمخطػػطالدعايػػةالصػػيي كنيةالػػذمخطتػػولنفسػػيابدقػػةبعػػدد ارسػػةطبيعػػة
تككيفالمجتمعاالمريكيالذميقكـعمى(المصرم:)66-65:2007،

 .1ال ػربطالمسػػتمربػػيفالكسػػائؿالدعائيػػةكبػػيفطبيعػػةالتركيبػػةاالجتماعيػػةلممجتمػػعاالمريكػػي
كيركزكفبصفةخاصةعمىمخاطبةمراكزالقكةفيو.
 .2تقسيـالرأمالعاـاالمريكيالىثالثةقطاعات:األكؿيمثؿاالغمبيػةالسػاحقةالتػيالتيػتـكال
تعمػؽ،كالثػانييمثػؿاقميػةتعػرؼبعػضالشػػيءكاىتماماتيػامتفاكتػةكالثالػثيمثػؿاقميػةضػػئيمة

جداتصنعراماالقميةالتيتعرؼبعضالشيء.

 .3تركيزاالىتماـعمىالقيادةالتيتصنعالرأمكتشكؿالخطالسياسيمعاالىتماـباألقميةالتػي
تتابعاالمكرمفخالؿماتفعمواالقميةالتيتمثؿالقيادةفيالمجتمع.
كنرمأفالمكبيالييكدميستحكذعمىمراكزالتأثيراألكبركاألقكلفيالكالياتالمتحدةكذلؾ
بتممكػػوالمؤسسػػاتاإلعالميػػةالمػػؤثرةفػػيال ػرأمالعػػاـالػػداخميكالعػػالمي،ممػػايترتػػبعميػػوالتػػأثيرفػػي

القػرارالسياسػػيإلػػىجانػػبتممكػػوألقػػكلاالقتصػػادياتفػػيالكاليػػاتالمتحػػدةكالػػذمبػػدكرهيكظػػؼالمػػاؿ
كاالقتصػػادفػػيخدمػػةأىػػداؼكمصػػالحالمػػكبيالييػػكدمكيبػػدكذلػػؾجمي ػانفػػيسياسػػةالكاليػػاتالمتحػػدة

المساندةإلسرائيؿفيمنطقةالشرؽاألكسط .
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 -2مراكز األبحاث والمفكرين.
تحت ػػؿم ارك ػػزاألبح ػػاثكالد ارس ػػاتمكان ػػةميم ػػةف ػػيص ػػنعالسياس ػػةاألمريكي ػػةعم ػػىالمس ػػتكم

الداخميكالخارجي،حيثتكمفكظيفتيافيتقػديـاالرشػاداتكاإلجابػةعمػىاالستفسػاراتفػيالمشػاكؿ
ىاالكامففيتحكيؿكترجمةالمعمكماتإلىقكةنفػكذإذا

التيقدتعصؼفيالدكلة،باإلضافةإلىدكر
مػاتػػـتكظيػؼىػػذهالمعمكمػاتفػػيالمكػافكالتكقيػػتالمناسػبيف،كبػػذلؾتصػبحمصػػدرأساسػيكرئيسػػي

فيكضعخططالسياسةالخارجية(.األنبارم)46–45:2018،

كمػػاكيعطػػيالنظػػاـالسياسػػياألمريكػػيأىميػػةلمعممػػاءكالمفكػريفكيتضػػحذلػػؾفػػيفتػرةاألزمػػة

االقتصػػاديةالتػػيعصػػفتبالكالي ػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةفػػيالع ػػاـ1932ـكالتػػيأدتإلػػىاالس ػػتعانة
بالعممػػاءكالمفك ػريفلمخػػركجمػػفىػػذهاألزمػػةكايجػػادالحمػػكؿالمناسػػبةليػػا،كالتػػيعمػػىإثرىػػاتػػـتكجيػػو

االقتصػػاداألمريكػػيإلػػىال أرسػػماليةالميبراليػػةبكضػػعقكاعػػدااليدلكجيػػةال أرسػػماليةالحديثػػةكاعػػادةتحديػػد
أكلكيػػاتكأىػػداؼالمصػػالحاألمريكيػػة،كعميػػوأصػػبحلممفك ػريفكالعممػػاءمكانػػةعمػػىالمسػػتكلالرسػػمي
كبالفعػػؿفقػػدتغمغػػؿالعديػػدمػػفالعممػػاءكالمفكػريفداخػػؿالمؤسسػػاتالرسػػميةكشػػغمكامناصػػبىامػػةفػػي
النظاـالسياسػيسػكاءعمػىالمجػاؿالدبمكماسػيكاالقتصػادمكالقػانكنيكالتػيمػفخالليػااسػتطاعكاأف
ينقمكاأفكارىـكأبحاثيـإلىمجاؿالتطبيؽالعممي(.سميـ)123:1998،
كم ػػات ػػأثرىػ ػؤالءالمفكػ ػريفب ػػإرثيـالت ػػاريخيكع ػػدائيـال ػػدائـلمش ػػيكعيةمم ػػاانعك ػػسذل ػػؾإل ػػى

سياساتيـالقائمةعمىمحاربةالشيكعيةفمػنيـمػفآمػفبنظريػةأفالسياسػةالخارجيػةقائمػةعمػىالقػكة
كالصراعكمستشاراألمفالقكميىنػرمكسػنجركبريجنسػكي،كمػنيـقػاؿبػأفالسياسػةالخارجيػةقائمػة
عمىالقكةكالتنافسكبالتاليأعطىمجاؿلمدبمكماسيةبأفتمعبدكرفيرسـالسياسةالخارجية.

كالج ػػديربال ػػذكرأفبريجنس ػػكيي ػػؤمفب ػػالقكةكالصػ ػراعكالس ػػيطرةاألمريكي ػػةف ػػيرس ػػـالسياس ػػة

الخارجية،كعمػىصػعيدآخػرفػإفسػتانميىكفمػافأكلػىأىميػةلمدبمكماسػيةإلػىجػانيالقػكةإلػىجانػب
العمؿبمصػداقية،أمػاكسػنجرفأخػذبنظػاـخمػيطبػيفالػرأييففالمصػمحةاألمريكيػةتتطمػباألخػذبمبػدأ
القكةإلىجانبالدبمكماسيةدكفاإلضراربالمصػالحالعميػالمدكلػةكعميػواليمكػفاألخػذبػأماعتبػارات

تتعمؽبالمصداقية،فعميوفإنوتبنىالكاقعيةالبراغماتية.

كنػػرمأفاألدمغػػةكالمفك ػريفكالد ارسػػاتالصػػادرةمػػفم اركػػزالبحػػكثتعػػدمصػػدرأساسػػيفػػي

تحريؾالسياسيةالخارجيةاألمريكية،حيثتكػكفالمرجػعاألساسػيفػيكػؿاألزمػاتكتكػكفتكجييػاتيـ

كآرائيـمحؿثقةككنيانتاجلتحميؿمعمكماتيعممي.
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 -3وسائل اإلعالم.
تسػػاىـالمؤسسػػةاإلعالميػػةفػػيالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةفػػيصػػنعالسياسػػةالخارجيػػةعػػف

طريػؽتكجيػوالمعمكمػاتالمػؤثرةفػيصػنعالقػ ارراتداخميػانكخارجيػان،كالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةتممػػؾ

أكبػػرالشػػركاتاإلعالميػػةالعالميػػةكككالػػةراسكشػػيتدبػػرسر،كالتػػيليػػاأفػػرعكمكاتػػبتنتشػػرحػػكؿدكؿ

العػػالـكتقػػدرب242مكتبػانإعالميػػةتعمػػؿعمػػىمػػدارالسػػاعة،كمػػاانيػػاتعمػػؿفػػيسػػاحة121دكلػػة
كتقكـبنقؿالتقاريربخمسلغاتعالمية،كتعتبرالمصدراألساسيلممعمكماتكاألخباركاألنباءألكثر

مف1700صحيفةك500محطةإذاعيةكتمفزيكنية،كتقكـبيػذهالمؤسسػةاإلعالميػةبػالتركيجككضػع
الخطػػكطاألساس ػػيةلمسياس ػػةالخارجي ػػةاألمريكي ػػة،كمص ػػالحاألم ػػفالق ػػكمي،كى ػػذهالكس ػػائؿاإلعالمي ػػة
تسػػتخدـلتبريػػرسػػمكؾكقناعػػاتمعينػػةمػػفاألشػػخاصكىػػـمػػفيمتمكػػكفىػػذهالكسػػائؿاالعالميػػةعبػػر

الدعايةالتيتبثبمايخدـىذهالفئةمفاألشخاص(المشيداني.)176:2013،

يتجمىدكرالمؤسساتاإلعالميةعبػرالتػزاكجبينيػاكبػيفاىتمامػاتالميبراليػةاالقتصػادية،فمػـ
يعػػداالعػػالـمجػػردكسػػيمةربحيػػةبقػػدرمػػاأصػػبحيػػؤثرعمػػىالمكاقػػؼالسياسػػيةبتكجييػػونحػػكمصػػالح

الق ػػكلالت ػػيتحتك ػػراالقتص ػػاد،كت ػػدافعع ػػفايديكلكجيات ػػوكقناعتي ػػاف ػػيتكجي ػػواالس ػػتراتيجيةاألمريكي ػػة
(سيرفاتي.)28:2001،
كينػػدرجتحػػتاألدكاتاالعالميػػةمجمكعػػومػػفأدكاتالسياسػػةالخارجيػػةالرمزيػػةالتػػيتتضػػمف

محاكلػػةالتػػأثيرفػػيأفكػػارا خػريف.كتشػػمؿتمػػؾاألدكاتمجمكعػػومػػفاألدكاتالدعائيػػةكاأليديكلكجيػػة
كالثقافية.كتنصرؼاألدكاتالدعائيةإلىتمؾاألنشطةالمكجيةإلىالتأثيرفيمفػاىيـاألفػرادالعػادييف

كالنخػػبغيػػررسػػميةفػػيالكحػػداتالدكليػػةاألخػػرل.فػػأداةالدعائيػػةتيػػدؼإلػػىحػػثمػػفتكجػػوإلػػييـ
الدعايةعمىتأييدأكرفضرألأكسمكؾمعيف(،سميـ.)93،1998،
 كبعػػدسػػنكاتمػػفإتبػػاعنيػػجالدبمكماسػػيةالعامػػةاألمريكيػػةفػػيمحاكلػػةلمتقػػاربمػػعالشػػعكب

األخرل،خاصةفػيدكؿالعػالميفالعربػيكاإلسػالمي،سػقطتتمػؾالدبمكماسػيةفػياالمتحػافالصػعب
فيظؿالتدىكرالمستمرفيشعبيةالسياسةاألمريكية(،ابراىيـ.)23:2009،
 -4األحزاب السياسية.
تق ػػكـالعممي ػػةالسياس ػػيةف ػػيالكالي ػػاتالمتح ػػدةاألمريكي ػػةعم ػػىحػ ػزبيفسياس ػػييفكىم ػػاالح ػػزب
الجميكرمكالحزبالديمكقراطي،كالتداكؿالرئاسيعمىالسمطةفييػاإمػاجميكريػانأكديمكقراطيػان،ككػال
الحزبييفيؤمنافبالرأسماليةكيستخدمافالقكةفيالعالقاتالدكليةلمحفاظعمػىالمصػالحالعميػالمدكلػة،

كىػذاىػكمحػكرالسياسػةالخارجيػػةاألمريكيػةكلكػفاالخػتالؼفيمػابيػػنيـيتمثػؿفػيتحديػدمفيػكـالقػػكة

ككسائمياكاستخداميا(عبداهلل.)39:2002،
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كممػػاسػػبؽيتبػػيفبػػأفاألح ػزابالسياسػػيةفػػيالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةتتفػػؽفيمػػابينيػػافػػي

سياسػػتياالخارجيػػةالقائمػػةعمػػىضػػمافالمصػػالحالعميػػالمدكلػػةباسػػتخداـالقػػكةلكػػفتختمػػؼفػػيتحديػػد
مفيكـككسائؿىذهالقكة .
 -5شركات الصناعة العسكرية.
افالت ازي ػػدالكبي ػػرف ػػيحج ػػـاالس ػػتثماراتالمالي ػػةلش ػػركاتاإلنت ػػاجالعس ػػكرمكترابطي ػػاالكثي ػػؽ

لذدارةاألمريكيةإلىممارسةنفكذكاسعداخؿالمؤسسةالرسمية،كالتدخؿبسياستياالداخميةكالخارجية
ممامكفالمجمػعلصػناعيالعسػكرممػفالتغمغػؿكالضػغطعمػىىػذهالمؤسسػات،كفػيسػبيؿصػفقات

شراءاألسمحةكرفعميزانيةالدفاعاالمريكية.

ففكػرةالمجمػػعالصػػناعيالعسػػكرمأصػبحتمتزامنػػةمػػعفكػرةتجػارةالحػػرب،التػػيتعػػكدبػػالربح

لتجػػارةالسػػالحكالمقػػاكليفالعسػػكرييف،المػػذيفيحػػاكلكفبشػػتىالسػػبؿإلػػىإطالػػةفت ػرةالحػػركبلتحقيػػؽ
مكاسبربحية،ممايترتػبعميػوتنفػذأصػحابىػذهالشػركاتداخػؿالمؤسسػاتالعسػكريةالرسػميةممػا

ي ػػؤثرعم ػػىالقػ ػرارالسياس ػػيال ػػذمم ػػؤداهخدم ػػةمص ػػالحيـبالق ػػدرال ػػذميحق ػػؽلي ػػاالمكاس ػػبالربحي ػػة

(عكني.)78:1999،

خالصةالقكؿنجػدالطبيعػةالخاصػةلتركيبػةالنظػاـالسياسػياألمريكػيكالتنػكعالمجتمعػيفػي

البنيػػةاالجتماعيػػةاألمريكيػػةأثػػربشػػكؿكاضػػحس ػكاءعمػػىصػػعيدمػػايػػتـإق ػ اررهمػػفقػكانيفمتمثمػػةفػػي

الدستكراألمريكيالذملـيحػددصػالحياتكػؿمػفالمؤسسػةالتنفيذيػةالتػيتتمثػؿبػالرئيسكالمؤسسػة
التشريعيةكترؾالمجاؿأماـالتداخؿكالتنافسفيالصالحياتفيرسـالسياسةالخارجية،كالذمافسح
المجاؿأماـالتجاذباتلقكلفاعمةأخرلخارجالنظاـعمىالتػأثيربرسػـكصػنعالقػ ارراتالسياسػيةبمػا

يخدـأصحابالمصالحفيىذهالجماعات،باإلضافةإلػىالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةتتبنػىلغػةالقػكة

فػػيتحقي ػؽأىػػدافياعمػػىالصػػعيدالخػػارجيبغػػضالنظػػرعمػػىاالخػػتالؼبػػيفاألح ػزاباألمريكيػػةفػػي
تحديدمفيكـىذهالقكةككسائميا.
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المبحث الثاني:
محددات وأىداف السياسة الخارجية األمريكية.
عنددراسةالسياسيةالخارجيةلدكلةما،يجبمعرفةالمحػدداتالداخميػةكالخارجيػةالتػيتمعػب

دك انرفعػػاالنفػػيشػػكؿالسياسػػةالخارجيػػةلتمػػؾالػػدكؿ،كيقصػػدبمحػػدداتالسياسػػةالخارجيػػةتمػػؾالعكامػػؿ
المتعددةالتيتؤثربشكؿأكأخرفيتكجيوكتبمكرالسياسةالخارجيةألمدكلةكماتعنيأيضاند ارسػة

السياسػػةالخارجيػػةكمتغيػػرتػػابعأمػػاـمجمكعػػةمػػفالمتغيػراتالمسػػتقمةالتػػيتفرضػػيامعطيػػاتالبيئتػػيف
الداخمي ػػةكالخارجي ػػة(مص ػػباح،)129:1999،كتتع ػػددمح ػػدداتالسياس ػػةالخارجي ػػةكفق ػػالمح ػػددات
داخميةكأخرلخارجية.
تقكـالسياسةالخارجيةعمػىمبػدأتحقيػؽالمصػالحعبػرإدراؾمصػادرالق ٌػكة،كتبيػافاألىػداؼ
ٌ

التٌػػيتسػػعىالنخػػبالحاكمػػةإلػػىتحقيقيػػامػػفخػػالؿسػػمككياالسياسػػيفػػيالبيئػػةالدكليػػة،كعميػػوتػرتبط
ػاتالذاتيػػةكحجػػـالطمػػكحالسياسػػي،إلػػىجانػػبتػػأثرعكامػػؿالبيئػػة
ػةالخارجيػػةبحجػػـاإلمكانيػ
السياسػ
ٌ
ٌ

عبػػرالسياسػػةالخارج ٌيػػةعػػفمجمػػؿتكجيػػاتالدكلػػة
الخارجيػػةمػػفقػػكلكمكاقػػؼكمتغيػراتكمصػػالح.كتي ٌ
ٌ
تج ػػاهال ػػدكؿكالفكاع ػػؿاألخ ػػرل،إذيمك ػػفأفنمم ػػسأدكارأمدكل ػػةف ػػيالسياس ػػةالخارجي ػػةم ػػفخ ػػالؿ

ػةالعالميػػة،كمػػايجػػرممػػفأحػػداثكتطػػكراتفػػيالعػػالـ،ككيػػؼتنظػػرإلػػى
مكاقفيػػاكآرائيػػافػػيالسياسػ
ٌ
حاضرىاكمستقبمياكسطكـمفاألحداثالمتضاربةفيخضـالتفاعالتاإلقميميةكالدكليػة،التػيمػف

الصعبعمىأمدكلةالنأمبنفسياأماميافيالكثيرمفالقضاياكالمكاقؼ.
ػةالخارجيػػةلدكلػػةمثػػؿالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػة،أمػ هػرفػػيغايػػة
كلع ػ ٌؿتحديػػدمفيػػكـالسياسػ
ٌ

الصػػعكبة،كذلػػؾلمػػاتتميػػزبػػومػػفناحيػػةالمسػػاحةالجغرافيػػةالكبيػرةنسػػبيانككػػذلؾمػػفحيػػثالمتغيػرات
السياسيةكاالجتماعيةالتيرافقتنشكءالكالياتالمتحدةمنذاستقاللياعفالمممكةالمتحدةفي1783

حتػػىيكمنػػاىػػذا،كمػػايزيػػدفػػيصػػعكبةتحديػػداإلطػػارالعػػاـلمسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػة؛ىػػكحجػػـ
تأثيرىاكفاعميتياعمىالساحةالدكليةككذلؾمكانتيافيسمـالقكلالدكلية(فيمي.)8:2006،

أوال :محددات السياسة الخارجية األمريكية:
تمعػبالمحػدداتالداخميػةكالخارجيػػةدك انركبيػ انرفػيتشػكيؿالسياسػػةالخارجيػةاألمريكيػة،كلفيػػـ

تمػػؾالسياسػػةالبػػدمػػفمعرفػػةتمػػؾالمحػػدداتالتػػيتسػػيرعمييػػاالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةداخمي ػان

كدكليان.كلعؿأىـالمحدداتلمسياسةالخارجيةاألمريكية .
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المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية األمريكية:
ىناؾالعديدمفالمحدداتالداخميةلمسياسةالخارجيةاألمريكيةنذكرمنيامايمي :

 -المحدد األول :متغيرات القوة األمريكية

افالتفكؽاألمريكيفيمعطياتالقكةليسصػدفةاكحادثػاطارئػا،بػؿىػكحقيقػةسػاىمتفػي
بنػػاءالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةلمعػػالـالييمنػػةالعالميػػةحيػػثيقػػكؿجكزيػػؼنػػامرأسػػتاذالعمػػكـ
السياسيةكعميدسابؽلمدرسةجكفكينيدمالحككميةفيجامعةىارفاردر :

افتفػػكؽالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةاليػػكـيمتػػدالػػىاالقتصػػادكالعممػػةكالمجػػاالتالعسػػكرية،
كط ػرازالحيػػاةكالمغػػةكالمنتجػػاتالثقافيػػةالتػػيتغػػرؽالعػػالـكتشػػكؿالفكػػركتخنػػؽحتػػىأعػػداء

الكالياتالمتحدة .

تتميزالقكةاألمريكيةبتنكعمصادرىااقتصاديا،جغرافيا،سياسياكعسػكريا،كمػاتتميػزباالمتػداد

كالضخامةخاصةعمػىالمسػتكلالعسػكرم،كيعطػيالتنػكعفػيمصػادرالقػكةكالكسػائؿالمتاحػة
لحري ػػةالقػ ػرارالخ ػػارجياألمريك ػػي،كتحقي ػػؽاقص ػػىاألى ػػداؼكالمص ػػالحالمرج ػػكة،كم ػػايعطػ ػي

رراتالخارجيػةلمػدكؿاألخػرل(الشػاىر،
الكالياتالمتحدةإمكانياتالسيطرةكالػتحكـحتػىفػيالقػ ا
 .)15:2017

 المحدد الثاني :دور العامل الديني في السياسة الخارجية األمريكية:يمث ػػؿال ػػديفعنصػ ػ انرأساس ػػيانم ػػفعناص ػػرخصكص ػػيةالمجتم ػػعاألمريك ػػي،ب ػػرغـأفالدس ػػتكر

األمريكيينصعمىفصؿالديفعفالدكلة،فإفلمديفدكرميـفيصػنعالقػرارالسياسػياألمريكػي،
كخصكصانعندمايتعمؽاألمربمسألةالشرؽاألكسط .
كمػػفأبػػرزالجماعػػاتالدينيػػةالتػػيانخرطػػتفػػيالحيػػاةالسياسػػيةاألمريكيػػةكأثػػرتفيػػوبشػػكؿ
ممحكظالصييكنيةالمسيحيةأك(األصػكليةاإلنجيميػة)كىػيحركػةقكميػةتعمػؿمػفأجػؿعػكدةالشػعب

الييكدمإلىفمسطيفكذلؾبزعـنبكءةالكتػابالمقػدس،حيػثتمقػىركاجػانكبيػرألفكارىػاكعقائػدىافػي
المشػػيدالسياسػػياألمريكػػيالمعاصػػرحيػػثأفمشػػركعيـيحمػػؿمبػػدأالييمنػػةاألمريكيػػةعمػػىالحكػػـ.

(النجار )57:2012،
ف ػػيالع ػػاـ،1976س ػػاىـترش ػػيحجيم ػػيك ػػارترلمرئاسػ ػةكف ػػكزهبي ػػا،إل ػػىاح ػػتالؿالمس ػػحييف
األصػػكلييفمرك ػ انزمتقػػدمانفػػيالػػكعيالشػػعبياألمريكػػي.فقػػدأعمنػػتمجمتػػيتػػايـكنيكزكيػػؾعػػفالعػػاـ
،1976بأنوعامانلذنجيمية .
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قام ػػتمنظم ػػاتاليم ػػيفالمس ػػيحيالت ػػيف ػػيأغمبي ػػام ػػفاإلنجيمي ػػيفالبركتس ػػتنانت،إل ػػىدع ػػـ

المرشػػحلمرئاسػػةجيمػػيكػػارترفػػياالنتخابػػاتالرئاسػػيةعمػػىاعتبػػارإعالنػػوعػػفكالدتػػوكمسػػيحيمػػف
جديد،إلىجانبككنوإنجيميافياالساس .
كمػفجانبػػوفقػػدعبػػركػػارترعػػفاألسػػاسالالىػػكتيكالثقػػافيلالنحيػػازاألمريكػػيإلسػرائيؿفػػي

حػػديثألقػػاهأمػػاـالكنيسػػتاإلسػرائيمي،بمناسػػبةتكقيػػعمعاىػػدةالسػػالـالمصػرية–اإلسػرائيميةفػػيآذار
مفالعاـ1979بقكلو:رلقدآمػفكأظيػرسػبعةمػفرؤسػاءالجميكريػةأفعالقػةأمريكػابإسػرائيؿأكثػر
مفعالقةخاصة،فييعالقػةمتأصػمةفػيكجػدافكأخػالؽكديانػةكمعتقػداتالشػعباألمريكػينفسػو،

إننانتقاسـمعكـتراثالتكراةر(.الغكؿ )96-95:2011،
كحتػػىأفال ػرئيساألمريكػػيجػػكرجبػػكشاالبػػفأعمػػفبعػػدأحػػداثسػػبتمبرأنػػوسػػيخكضحرب ػان

صػػميبيةمقدسػػةضػػدقػػكلالشػػر،كفػػيىػػذاالسػػياؽدعػػارئػػيسكزراء(إس ػرائيؿ)السػػابؽأريػػؿشػػاركف،
الػ ػرئيساألمريك ػػيإل ػػىالقي ػػاـبح ػػربض ػػدق ػػكلالش ػػركى ػػكيعن ػػيافى ػػذاالمص ػػطمحل ػػوداللت ػػوعن ػػد
اإلنجيميػػيفككأنػػويػػذكرهبمعركػػةىرمجػػدكف(.المطيػػرم)18:2009،مػػفالمالحػػظمػػدلالتغييػػرفػػي

يكيبعداألحداثكاطالؽلفظصميبيةعمػىمحاربػةمػايسػمىباإلرىػاب،كمػف

الخطابالسياسياألمر
خالؿالخطابالسياسييظيردكرالديففيالسياسةاألمريكيةالقائمةعمىالييمنة .

 المحـــدد الثالـــث :دور المـــوبي الصـــييوني فـــي التـــأثير عمـــى السياســـة الخارجيـــةاألمريكية:
يمعبالمكبيالصييكنيدك انربار انزفيرسـالسياسةالخارجيةاألمريكيةلمايمميػومػفإمػالءات

عمىصناعالقرارالسياسياألمريكي،كليـتأثي انركبي انرفياختيارالرئيساألمريكي .

كلعػػؿمػػاأعطػػاىـتمػػؾاألىميػػةفػػيالتػػأثيرعمػػىالقػرارالسياسػػيىػػكثػراءالييػػكدفػػيالكاليػػات

المتحػػدةاألمريكيػػة،كمػػاأنيػػـيشػػكمكفقػػكةانتخابيػػةت ػ ؤثرفػػيمجريػػاتالعمميػػةاالنتخابيػػة،كيسػػيطركف
عمىكسائؿاإلعالـبشكؿكبير .

إفالدكرالذميقكـبوالييكداألمريكييففيالسياساتاألمريكيةىكدكريفكؽقػكتيـالعدديػة

إلىأبعدمدل،كقكتيـتنبعأساسانمففيميػـالممتػازلمعمميػاتاالنتخابيػةزيػادةعمػىاىتمػاميـالكبيػر
بالشئكفالعامةكإلقامتيـلمنظماتيـعمىأسسفعالة.كيزيدمفقكتيـإعطائيـجػزءكبيػرمػفحيػاتيـ

ألعماؿالبرفيالمجتمعاألمريكي،كيدعـترابطيـشػعكرىـفػيفتػراتسػابقةبشػيءمػفالتمييػزالػذم

تمارسوضدىـبعضقطاعاتالمجتمعاألمريكي(.الكزير )79:2014،
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كمػ ػػفأبػ ػػرزمنظمػ ػػاتالمػ ػػكبيالصػ ػػييكنيالمػ ػػؤثرةفػ ػػيالسياسػ ػػةالخارجيػ ػػةاألمريكيػ ػػة(مػ ػػؤتمر

الرؤسػػاء)الذمتأسػػسعػػاـ1959كيقػػعفػػيكاليػػةنيكيػػكرؾكيصػػدرعنػػوصػػحيفةميػػدؿايسػػتميمػػك
كيضػػـ51منظمػػةمػػفالمػػكبيالصػػييكنيكيشػػغؿمنصػػبالػرئيسكػػؿعػػاميفرئػػيساحػػدلالمنظمػػات
الس ػػابقةكيرش ػػحيومجم ػػسمؤل ػػؼم ػػفثمانيػ ػةأعض ػػاءكل ػػوى ػػدؼأساس ػػيكى ػػكالت ػػأثيرعم ػػىالسياس ػػة
األمريكيةفيالشرؽاألكسط،كيعمؿعمىتقريبكجياتالنظػربػيفالحكػكمتيفاألمريكيػةكاإلسػرائيمية

فيمايخصالعالقاتبينيـ،كالمنظمةاألخرلىي(إيباؾ)،تشكمتعاـ1959ـاعتمدتلػدلالػدكائر

األمريكيةبمايعرؼبالمكبيالصييكني .

فػػالمكبيالصػػييكنيالناشػػطفػػيالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةلػػودك انرمػػؤث انرفػػيتكجيػػوالسياسػػة

الخارجيةتجاهالشرؽاألكسطكتكطيدىافيمختمؼالمجاالتبحيثالتبتعدعفالمصالحاإلسرائيمية

مػ ػػفخػ ػػالؿمػ ػػاتمارسػ ػػواألقميػ ػػةالييكديػ ػػةكمنظماتيػ ػػاالفاعمػ ػػةفػ ػػيالكاليػ ػػاتالمتح ػ ػدةتجػ ػػاهالسياسػ ػػييف
األمػريكييفمسػػتخدمةمختمػػؼاألسػػاليبكالكسػػائؿبمػػافييػػاغيػػراألخالقيػػةعبػػرنشػػاطمػػااليقػػؿعػػف

ثالثيفمنظمةييكديةتدعـ(إسرائيؿ)(.المشاقبةكشمبي )241:2012،

لقدأدلالمكبيالصييكنيالمكالي(إلسرائيؿ)فيالكالياتالمتحدةدكرهعمىأكمؿكجوبحيػث

أصػػبحتالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةتضػػع(إس ػرائيؿ)عمػػىرأسأكلكياتيػػا،ىػػذااألمػػرالػػذميتجسػػد

أيضانفيصيغةدعـتقدموالكالياتالمتحدة(إلسرائيؿ) .

كتؤكػػدالكقػػائعالسياسػػيةفػػيالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػة،أفالمػػكبيالصػػييكنيأصػػبحيشػػكؿ

أبرزمجمكعاتالمصالحفيالكالياتالمتحػدةاألمريكيػة،كأفأغمػبالمرشػحيفالسػتالـمناصػبعميػا
فػػيالكاليػػاتالمتحػػدة،يصػػغكفبعنايػػةإلػػىالرغبػػاتالتػػييطرحيػػاالمػػكبيالصػػييكني،كيعممػػكفعمػػى
تنفيذىاعنداستالميـلمسؤكلياتيـالحككمية،كمايطالبالمكبيالصييكنيالحككمةاألمريكيةبمعاممػة

(إسرائيؿ)كمالككانتالكاليةالكاحدةكالخمسكف،مسػتنديفعمػىمكقػؼالنخػبالسياسػيةالمنتميػةإلػى
الحزبيفالديمقراطيكالجميػكرممعػان،كالتػييخشػكفمػفقبضػةالمػكبيحيػثيعمػـجميػعالسياسػييفأف
م ػػفيعت ػػرضعم ػػىسياس ػػاتكتكجي ػػاتالم ػػكبيالص ػػييكنياليمم ػػؾحظػ ػانكبيػ ػ انرف ػػيأفيص ػػبحرئيسػ ػان

لمكالياتالمتحدةاألمريكية(.الكزير )79:2014،

المحددات الخارجية لمسياسة الخارجية األمريكية:
تعػدالمحػػدداتالخارجيػػةمحػػك انرأساسػيانلرسػػـالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػة،كتػػؤثربشػػكؿفعػػاؿ

عمػىصػانعيالقػرار،كلمعرفػةتمػؾالمحػدداتالبػدمػػفد ارسػةبنيػةالنظػاـالػدكليكتركيبتػولمػاليػامػػف
تأثيربالءفيتكجيوالسياسيةالخارجيةلمدكؿ .
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 المحدد األول :بنية النظام الدولي كمحدد خارجي لمسياسة الخارجية األمريكية:تعػػدبيئػػةالنظػػاـالػػدكليأحػػدالمحػػدداتالرئيسػػةلسياسػػةالػػدكؿالخارجيػػة،كمػػاأنيػػامحػػددميػػـ

لعالقاتالقكلالكبرلمعالنظـاإلقميميةكمنياالنظاـاإلقميميالعربي،كالنظاـالشرؽأكسطي .

بعدالحربالعالميةالثانيةسادنظاـدكليجديداعتمدعمىالثنائيةالقطبية،إذتزعمػتالعػالـ
دكلتػػافرئيسػػتافىمػػاالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةممثمػػةلممعسػػكرال أرسػػمالي،كاالتحػػادالسػػكفييتيممػػثالن

لمكتمةاالشتراكية،ككانتنتائجالحػربقػدرسػمتالخارطػةالسياسػيةلمعػالـبأسػره،حيػثتػكزعالقطبػاف
الرئيسػػافالييمنػػةالسياسػػيةكالعسػػكريةكحتػػىاالقتصػػاديةعمػػىالعػػالـ،إضػػافةإلػػىذلػػؾكػػافاكتشػػاؼ
السالحالنككمبمايحممومفقكةتدميريةىائمة،كاالستخداـالمبكرلوفيىيركشيماكنجازاكيعمىيد

الكالياتالمتحدةفياألياـاألخيرةلمحربقدصاغبشكؿتفصيميكحاسـمفرداتالنظاـالعالميالذم
سادبعدالحربكاستمرحتىبدايةالتسعينياتمفالقرفالعشريف(.الشاىر )8:2015،
كص ػكالنإلػػىفت ػرةالحػػربالبػػاردةأصػػحبتمػػفأكلكيػػاتالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػة،احت ػكاء

االتحػادالسػكفيتيسػابقانكتطكيػؽخطػره،كالحػدمػفانتشػارنفػكذه،كدعػـالمنظكمػةال أرسػماليةكالسػيطرة
عمييػػا،كبعػػدانييػػاراالتحػػادالسػػكفيتيالسػػابؽ،بػػدأيممػػستكجيػػاتالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةفػػي

اعتمادىػػاعمػػىفكػرةتػكازفالقػػكلالػػذمسػػيطرعمػػىالتفكيػػراالسػػتراتيجياألمريكػػي،فبػػدأتبعقػػدحمػػؼ
النػػاتكمػػعدكؿمػػفغػػربأكركبػػالمكاجيػػةالخطػػرالسػػكفيتيالسػػابؽكلصػػدىالمػػاقػػديحػػدثفيمػػابعػػد

(رسكلي)27:2011،فبعدنيايةالحربالبػاردةطفػتاألفكػارالميبراليػةعمػىالسياسػةاألمريكيػة،فقػد
نادلالرئيساألمريكيجكرجبكشاألببفكػرةالنظػاـالػدكليالجديػدكضػركرةالعمػؿالجمػاعي،كالػذم

ظيرجميانىذاالتحالؼبقيػادةالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةمػعالمجمكعػةالدكليػةضػدالعػراؽفػيحػرب

الخمػػيجاألكلػػىعػػاـ1991–1990ـ،ككػػذلؾسياسػػةكمينتػػكفالخارجيػػةكالتػػيأطمػػؽعمييػػاالػػبعض
باإلنسػػانية،كص ػكالنإلػػىأحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبر2001ـ،الت ػزاؿالمفػػاىيـالكاقعيػػةتسػػطر
التكجياتالخارجيةاألمريكية،كلعؿإدارةبكشاالبفاتخذتمفاألمفمصمحةقكميػةرئيسػيةكأصػبح

ػيكعي)،عػرؼ
ىناؾعدكييدداألمفالقكمياألمريكيبدالنمفالعدكالسػابؽ(المتمثػؿفػيالخطػرالش
ي

ىذاالعدكفيمابعدباإلرىاب،فأعمنتالحربعميو،كلعؿأحداثسبتمبر2001ـأرجعتبقػكةمفػاىيـ
كاقعيةكػاألمفكالقػكةكالييمنػةكالتكسػع،كلعػؿالتكاجػدالعسػكرمفػيأفغانسػتافكالعػراؽخبػردليػؿعمػى

ذلؾ(.النجار )60:2012،
لقد اتسم النظام الدولي الجديد بمجموعة من السمات الرئيسة التي يمكن تمخيصيا:
االنتقػػاؿنيائيػانمػػفنظػػاـالقطبيػػةالثنائيػػةإلػػىنظػػاـالقطبيػػةاألحاديػػةبزعامػػةالكاليػػاتالمتحػػدة

األمريكيػػة.كمكافقػػةمعظػػـاألنظمػػةالغربيػػةالتػػيتتشػػدؽبالحريػػةكالديمقراطيػػةعمػػىتحكيػػؿالكاليػػات
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المتحػػدة،متػػىشػػاءتككيفمػػاشػػاءت،باسػػتخداـالقػػكةالعسػػكريةضػػدكػػؿدكلػػةفػػيالعػػالـالثال ػثتنشػػد
الحرية،أكتنادمبحؽتقريرالمصيرأكتسعىالمػتالؾالقػدراتالذاتيػةالتػيتسػمحليػابالتغمػبعمػى

عكامؿالتخمؼ.
استعدادالعالـالغربي،كمعػوبعػضالػدكؿالتػيتمتقػيمصػالحيامػعمصػالحالكاليػاتالمتحػدة

لمس ػػاعدةكاش ػػنطفبش ػػتىأنػ ػكاعالمس ػػاعدات،ف ػػيعممياتي ػػاالعس ػػكريةالت ػػياس ػػتيدفتدكالنذاتس ػػيادة

كشعكبانأبرياء.

اس ػػتخداـاألم ػػـالمتح ػػدةكالمنظم ػػاتاإلقميمي ػػةلتحقي ػػؽمص ػػالحيا،كتيم ػػيشالش ػػرعيةالدكلي ػػة.
(المجذكب )5-4:2003،
ككػػافالتحػػكؿفػػيالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةقػػدابتػػدأمنػػذاأليػػاـاألكلػػىلتسػػمـإدارةال ػرئيس

بكشاالبفمقاليدالحكـفيالكالياتالمتحدة،كتجمىذلؾفيسمسمةمكاقؼأىميا :

االنحيػػازالكامػػؿإلس ػرائيؿكسياسػػتياالعدكانيػػةتجػػاهالشػػعبالفمسػػطينيبكجػػوخػػاصكالحقػػكؽ

العربيةبكجوعاـ .

االنسػػحابمػػفاتفاقيػػةكيكتػػكالمتعمقػػةباالحتبػػاسالح ػرارم()Global Warmingالمعنيػػة

بمكافحةاألخطارالتيتيددالمناخكالبيئةالعالميف .

التخمػػيعػػفمعاىػػدةالحػػدمػػفالص ػكاريسبعيػػدةالمػػدلكالسػػيطرةعمييػػا–كىػػيالمعاىػػدةالتػػي
كانػػتقػػدأبرمػػتمػػعاالتحػػادالسػػكفيتيالسػػابؽ–كاسػػتئناؼاالنػػدفاعفػػيدكامػػةالتسػػمحالميمػػؾ،كبنػػاء
ردرعالصكاريسالعراقيةر.كزيادةمكازنةاإلنفاؽالعسكرمبمقاييسممفتة.

فػػرضقيػػكدعمػػىالحريػػاتالفرديػػة،كاسػػتعماؿالمحػػاكـاالسػػتثنائيةداخمي ػانلقمػػعأيػػةمعارضػػة

لمنيجالجديدكذلؾباسـالتحصفضداإلرىاب.

عدـالمكافقةعمىمحكمةالجناياتالدكلية،التيتشكمتبمكافقةأكثرمفستيفدكلةكالمعنيػة
بمالحقةالجرائـالمتعمقةباإلبادةالعرقيةكالتعذيبكانتياكاتحقكؽاإلنسافكاخضاعمرتكبييالمساءلة

قضػػائيةدكليػػة.كالتيديػػدباسػػتخداـالقػػكةضػػدإج ػراءاتالمحكمػػةكمعاقبػػةالػػدكؿالتػػيالتزمػػتبقياميػػا
كدخمتطرفانفيمعاىدةتأسيسيا(.الشاىر )11-10:2015،

 المحــدد الثــاني :المصــال الحيويــة فــي منطق ـة الشــرق األوســط كمحــدد خــارجيلمسياسة الخارجية األمريكية:
تقكـالسياسةالخارجيةاألمريكيػةعمػىمصػالحمتعػددةكلعػؿأىميػاىػكتعزيػزدكرىػاكمكانتيػا

العالميةبمايحفظلياالريادةفيقيادةالعالـ .
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كيمكػػفتمخػػيصتمػػؾالمصػػالحعمػػىصػػعيدالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةفػػيمنطقػػةالخمػػيج

العربيبالمصالحالتالية :

النفط:
إفالحػػرصاألمريكػػيعمػػىضػػمافاسػػتمراركصػػكؿالػػنفطالعربػػيلألس ػكاؽاألمريكيػػة،كعػػدـ
سيطرةأمقكةمعاديةعميو،خاصةإفمثؿىذهالقكةالمعاديةيمكنياكضعحػدكدعمػىإنتػاجالبتػركؿ

سكاءلرفعأسعارهأـلممارسةضغكطعمىالدكؿالمستكردةلتحقيؽأىداؼسياسيةدكفأفيؤدمذلػؾ
إلػػىخسػػائرخطي ػرةالقتصػػادياتالػػدكؿالمنتجػػة،كمػػفثػػـفػػإفضػػمافكصػػكؿالػػنفطالعربػػييعػػدكفق ػان
لػػكزيرالػػدفاعاألمريكػػيكليػػاـبيػػرمرمػػفضػػمفالمصػػالحالحيكيػػةاألمريكيػػةالتػػيتسػػتكجباالسػػتعداد

الستخداـالقكةالعسكريةلحمايتياإذاماكافىناؾتيديدليار(.مرجيف )8:2014،

الممرات المائية:

يتحكـالشرؽاألكسطبمجمكعةميمةمفالممراتالمائيةفيالعػالـممثمػةفػيالبحػراألبػيض

المتكسػطكالبحػػراألحمػدكالخمػػيجالعربػي،كىػػذاأعطػىلممنطقػػةأىميػةجيكلسػػتراتيجيةكاقتصػاديةكبػػرل

لممنطقة،كبالتاليفإفمعظـتجارةالنفطتمرمفخالؿتمؾالممرات،فبالتاليالبدمفحمايةالمناطؽ
المائيةكخصكصانالخميجية(.أبكمطمؽ .)58-57:2011،

المصال التجارية:

لـتقتصرالتجارةبيفالكالياتالمتحػدةكدكؿالخمػيجعمػىالػنفطفقػطكلكػفتعػدلإلػىالتبػادؿ

التجػػارمبينيمػػا،حيػػثتعتبػػرالمنطقػػةسػػكقانلممنتجػػاتاألمريكيػػةكالصػػناعاتالعسػػكريةكالتكنكلكجيػػة
الحديثة،كبالتاليتضمفالكالياتالمتحدةإعادةتدكيراألمكاؿكاسترجاعياعمىشكؿكاردات .

كيتضػػحم ػػدلأىمي ػػةالمص ػػالحالحيكيػػةف ػػيالسياس ػػةالخارجي ػػةاألمريكيػػةكالت ػػيتعتب ػػرس ػػمـ

أكلكياتيػػالتنفيػػذتمػػؾالسياس ػةكبالتػػاليبقاءىػػاالقطػػباألكحػػدكالمػػتحكـبالسياسػػةالدكليػػة،كقػػدكجػػدت
الكالياتالمتحدةأماميافرصةكبيرةالستغالؿتمؾاألحداثمفأجؿتحقيؽتمؾالمصالحكالتيتعتبر
مفأىـمحدداتيافيالسياسةالخارجية،ففتحتغطاءمكاجيةاإلرىاببعدأحداثالحػادمعشػرمػف

سبتمبر2001ـ(.النجار )63-62:2012،

يمان أمن إسرائيل:

يعػػدضػػمافأمػػفإس ػرائيؿمصػػمحةأساسػػيةلمكاليػػاتالمتحػػدةفػػيالمنطقػػة،فذس ػرائيؿأىميتيػػا

االستراتيجيةلمكالياتالمتحدةبسببمكقعياالجغرافيالذميجعمياقاعدةانطالؽمثاليةمفأجؿالقياـ

بعمميػػاتفػػيكافػػةاالتجاىػػات،كمػػاأنػػويمكػػفالكصػػكؿإلييػػابسػػيكلةبطػػرؽبحريػػةقصػػيرةعبػػرالبحػػر
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المتكسط،كقدثارالجدؿفيأعقػابالحػربالبػاردةحػكؿأىميػةإسػرائيؿاالسػتراتيجيةلمكاليػاتالمتحػدة

كتأكػػدذلػػؾفػػيأعقػػابحػػربالخمػػيج،حيػػثإفمشػػاركةإس ػرائيؿفػػيالعمميػػاتالعسػػكريةأثنػػاءحػػرب
الخميجلـيكفلياضركرةمفالناحيةالعسكرية،كماأنياغيرممكنةمفالناحيةالسياسيةإالأفذلؾ
لػـيػػؤثرعمػىالعالقػػاتبينيمػا،كتػػدعمتىػذهالعالقػػاتفػيظػػؿإدارةكمينتػكفحيػػثإفانتيػاءالحػػرب
البػػاردةلػػـيػػؤثرعمػػىالعالقػػاتاألمريكيػػةاإلسػرائيميةاألمػػرالػػذميؤكػػدحقيقػػةأساسػػيةكىػػيأفمحاكلػػة

ائيؿبناءعمىاعتباراتاسػتراتيجيةعسػكريةمحضػةىػي
فيـأسبابااللتزاـاألمريكيبضمافأمفإسر
ن
محاكلػةقاصػرة،فينػاؾنػكعمػفاالرتبػاطالعضػكمبػيفالػدكلتيفيعبػرعػفقػيـمشػتركةكتكاصػؿثقػافي

بيفالمجتمعيف(.مرجيف )17:2014،

 المحدد الثالث :مكافحة اإلرىاب الدولي كمحدد في السياسة الخارجية األمريكية:يعتبػػراإلرىػػابمػػفأىػػـالظ ػكاىرالخطي ػرةالتػػيحظيػػتباىتمػػاـكبيػػرلػػدلالكاليػػاتالمتحػػدة

األمريكيةبكؿمؤسساتياصاحبةالقرارالسياسي،كقدحظىباتفاؽالجميععمىمكافحتوبشتىالطرؽ
كالكسائؿ،إالأفالحربعمىاإلرىابأصبحتسمةأساسيةفيرسـالسياسةالخارجيةاألمريكيػةبعػد
ىجماتالحادمعشرمفسبتمبر2001ـ.كانفردتالكالياتالمتحدةبمفيكمةكآليػةمكاجيتػوكحػددت

النطاؽالجغرافيكالزمنيليذهالمكاجية(.قادرم )93:2009،

منػػذأحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبرأخضػػعتأمريكػػاكػػؿشػػيءإلػػىالحػػربضػػداإلرىػػاب،

كأصبحتتقرأكؿشيءمفمنطمؽمتطمباتالحربعمىاإلرىاب،كذلؾمفمنطمؽالتشكيؾفػيكػؿ
شػػيء،كارجػػاعكػػؿتحركػػاتا خ ػريفإلػػىاألىػػداؼكأغ ػراضش ػريرةكالػػىصػػنعمحػػاكرالش ػرة،كمػػف
منطمؽعدـالثقة(.الغكؿ )127:2011،

تكزاتأساسيةكىي :
كيمكفتمخيصاستراتيجيةمكافحةاإلرىابالجديدةعندثالثمر 
اء،عسكريةأكدبمكماسية،أكقانكنية.
مالحقةالمنظماتاإلرىابيةبشتىالكسائؿسك ن
السػػعيلمقضػػاءعمػػىأسػػمحةالػػدمارالشػػامؿكمالحقػػةالػػدكؿالتػػيتنتجيػػاكمحاربػػةتمػػؾالػػدكؿ
عندالضركرةكالتيأطمؽعمييافيمابعدبالدكؿالمارقة،أكدكؿالشر.
نشػػرالقػػيـالديمقراطيػػةفػػيالمنػػاطؽالمحركمػػةمنيػػا،باعتبارىػػادعامػػةأساسػػيةلألمػػفالقػػكمي

األمريكيكغيابيايمثؿمصد انررئيسانلذرىابكالتطرؼفيالعالـ(.النجار)65:2012،

ثانياً :أىداف السياسة الخارجية األمريكية.

تيدؼالسياسةالخارجيةاألمريكيةإلىتحقيؽمجمكعػةمػفاألىػداؼسػكاءكػافعمػىالصػعيد

السياسػػيأكاالقتصػػادمأكعم ػػىصػػعيدالتنػػافسكالنف ػػكذالػػدكليكالبقػػاءعم ػػىصػػدارةتػػزعـالمجتم ػػع
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الػػدكلي،كمػػاكتكمػػفأىػػـأىػػداؼالسياسػػةالخارجيػػةلمكاليػػاتالمتحػػدةفػػيالحفػػاظعمػػىاألمػػفكضػػماف

استقرارككحدةالكالياتالمتحدةاقميميانكدكليانكعميوفإفأىداؼالسياسةالخارجيةتتمثؿفي :
 -1يمان أمن وسيادة الواليات المتحدة األمريكية.

إفالمؤسسػػكفاألكائػػؿلمكاليػػاتالمتحػػدةكضػػعكاصػػكباعيػػنيـمسػػتقبؿالكاليػػاتالمتحػػدةفقػػد

حػػافظكاعمػػىكضػػعىػػاجسالتيديػػدفػػياالعتبػػاركاليقتصػػرالتيديػػداإلقميمػػيفقػػطبػػؿيشػػممولمتيديػػدات

الدكليةالتيتشكؿخط انرعمىالكالياتالمتحدةكعمىسالمةأراضييا.حيثأصبحشعاراألمػفالقػكمي
كحمايتػػواليػػدؼالتػػيتسػػعىالكاليػػاتالمتحػػدةالحفػػاظعميػػوكضػػمافتحقيقػػوفػػيظػػؿسياسػػاتياالمتراميػػة
عمىالساحةالدكلية،ممادفعياإلىزيادةالتدخالتفيالشؤكفالدكلية(الربيعي.)15:1999،
 -2زعامة النظام العالمي الجديد.
تسعىالكالياتالمتحػدةاألمريكيػةإلػىبمػكرةالنظػاـالعػالميالجديػدكتعيػدترتيػباكضػاعودكال

كشعكباكثقافاتبمايتكافؽمعمصالحياالعمياكذلؾبالسعيإلىتشكيؿالعػالـكتزعمػوكىػذامػاأكدتػو

كثيقةاألمفالقكمياألمريكػيفػيعػاـ2002حيػثأكػدراننػانسػعىإلػىتشػكيؿالعػالـ،كلػيسمجػرد
أفيشػػكمناىػػك،افيػػؤثرفػػياألحػػداثمػػفأجػػؿاألفضػػؿ/بػػدالنمػػفأفتكػػكفتحػػترحمتيػػار(شػػعيبي،
.)59:2003

 -3إستقرار النظم الصديقة .
حرصتالكاليػاتالمتحػدةباالبقػاءعمػىعالقػاتالصػداقةمػعاألنظمػةالسياسػيةفػيمنطقػةالخمػيج

العربػ ػػيكمصػ ػػركاألردفكالمغػ ػػرب،ىػ ػػذهاألنظمػ ػػةتحػ ػػرصغالبػ ػػاعمػ ػػىإرضػ ػػاءمطالػ ػػبالسياسػ ػػة

االمريكيةبالمنطقةفتقابمياكاشنطفبالمساندةكالتأييدكالمحاباة(الشاىر )46:2017،
 -4يمان الزعامة الألمريكية لممجتمع الدولي والحد من القوى منافسة.

إفأمظيكرلقكلدكليةمػفالممكػفأفيعيػؽتفػردىيمنػةالكاليػاتالمتحػدةممػايسػمحبعػكدة

نظػػاـالثنائيػػةالقطبيػػةأكالتعدديػػةالقطبيػػةكالػػذممػػفشػػأنوأفيقمػػؿمػػفنفػػكذالكاليػػاتالمتحػػدةعمػػى
الساحةالدكليةكمايقمؿمػفتأثيراتيػافػيالقضػاياالعالميػةبمػااليخػدـمصػالحيااالقتصػاديةكاألمنيػة

كالعسػػكريةفػػيالعػػالـ،كعميػػوفػػإفالكاليػػاتالمتحػػدةتػػذىببعيػػدانفػػيممارسػػةسياسػػتياالخارجيػػةبمػػاال
يدعمجػاالنلمشػؾمػفمحاربػةكمكاجيػةأمقػكةعمػىالسػاحةالدكليػةكالػذممػفشػأنوأفيؤسػسلنظػاـ
عالميجديدالتككففيوالكالياتالمتحدةزعامتوكريادتو(اليياجنة.)336:2004،

كنرمأفالكالياتالمتحدةتسعىإلىحرمافالقكلالكبرلمػفلعػبإمدكرإقميمػيأكدكلػي،
كماكتسعىإلىالحفاظعمىأمنيػاكاسػتقرارىاكضػمافتفكقيػاكتصػدرىالقيػادةالنظػاـالعػالميكىػيال
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تتػ ػكانيباس ػػتخداـأمم ػػفاألدكاتكالكس ػػائؿف ػػيح ػػاؿكق ػػكعأمتيدي ػػدم ػػفش ػػأنوأفي ػػؤثرعم ػػىى ػػذه

المسمماتكاألىداؼالسياسية.


كىنػػاؾأىػػداؼاقتصػػاديةتسػػعىالكاليػػاتالمتحػػدةعبػػرسياسػػتياالخارجيػػةإلػػىضػػمافتحقيقيػػا

كحمايتياكتتمثؿاألىداؼاالقتصاديةفي:

 -1الحفاظ عمى قوة االقتصاد األمريكي.
افالحفاظعمىقكةاالقتصاداألمريكيمفشأنوأفيعػززمفيػكـالميبراليػةاالقتصػاديةالقائمػة
عمىالرأسماليةالتػيتسػعىالكاليػاتالمتحػدةإلػىتفعيمػوعبػرالعػالـكتطبيقػوفػيمختمػؼالػدكؿكحتػى

عمىالصعيدالدكلي،كاليمكفافتقكـبيذاالػدكرإالأفتمتمػؾاقتصػادقػكلمػفشػانوأفيعػززنفػكذ
السياسػػةاالقتصػػادية(شػػعيبي )57:2003،كتمعػػبالمصػػالحالدائمػػةألمريكػػا،االقتصػػاديةكالنفطيػػة
كاالس ػػتراتيجيةكالعس ػػكريةكالجيكسياس ػػية،كاالس ػػتقرارالسياس ػػي،كبخاص ػػةاس ػػتقرارالحمف ػػاءالرئيسػػػييف

(العربي ػػةالس ػػعكدية،كدكؿالخم ػػيجكمص ػػركاألردف)ركأم ػػفإسػ ػرائيؿر،كمي ػػاعكام ػػؿحرج ػػةف ػػيص ػػنع
كتسييرالسياسةالخارجيةاألمريكيةاتجاهالمنطقة(،فرسكف)208:2002،
 -2تدفق النفط بأسعار مناسبة.
يكجدفيمنطقةالخميجالعربيأكبرمخزكفنفطيفيالعالـيفيبحاجةالكالياتالمتحدةمػف
الطاقػػةالالزمػػةلتفكقيػػااالقتصػػادمكالسياسػػيكالعسػػكرم،ليػػذاتحػػرصكاشػػنطفعمػػىتػػدفؽالػػنفطمػػف

منطقةالخميجالعربيكبأسعارمناسبةليا .

كيالح ػػظافنف ػػطالخم ػػيجالعرب ػػييش ػػكؿالعدي ػػدم ػػفركاف ػػدالمص ػػالحالقكمي ػػةاألمريكي ػػة،كأف
األمريكيكفيعتبركفالسيطرةعمىىذاالنفطمرتبطةباألمفالقػكمياألمريكػي،ألفالحككمػةاألمريكيػة
طالبتبضركرةاستمرارتدفؽنفطالمنطقةاليياكالىحمفائيا،حتىاليقعاألمػفالقػكمياألمريكػيفػي

أزم ػػةح ػػادةكت ػػذىبالحككم ػػةاألمريكي ػػةع ػػادةال ػػىالق ػػكؿ،افال ػػنفطى ػػكالكس ػػيمةالت ػػياعتم ػػدعميي ػػا
االرىابيكففيتمكيؿىجماتيـعمىمصالحالكالياتالمتحدةاألمريكية،ليذايجبافيقعتحتمراقبة

كسيطرةاإلدارةاألمريكية(الشاىر)45:2017،

 -3نشر العولمة االقتصادية والسيطرة عمى المؤسسات االقتصادية العالمية.
تكظ ػػؼالكالي ػػاتالمتح ػػدةاالمريكي ػػةسياس ػػتياالخارجي ػػةم ػػفأج ػػؿالس ػػيطرةعم ػػىالمؤسس ػػات

االقتص ػػادالعالمي ػػةباإلض ػػافةإل ػػىالس ػػيطرةعم ػػىالمؤسس ػػاتالمالي ػػةلض ػػمافتحقي ػػؽانتش ػػارالعكلم ػػة
االقتصاديةكىيالتيتسعىاليوعبرنفكذىاكسياستياالخارجية كذلؾبقدرتياعمىكضعرؤساءىػذه

المؤسسػػاتكاختيػػارىـعبػػرالتصػػكيتكصػػندكؽالنقػػدالػػدكليكالبنػػؾالػػدكليكذلػػؾلمػػدكرالػػذمتقػػكـبػػو

ىذهالمؤسساتالماليةفيبمكرةالعكلمةاالقتصادية(جابر.)348،2017،
47

 -4مواجية القوى والتكتالت االقتصادية الكبرى.
افالمؤش ػ ػراتاالقتصػ ػػاديةلػ ػػدكؿكالصػ ػػيفكدكؿأسػ ػػياكأمريكيػ ػػاالالتينيػ ػػةتشػ ػػكؿخط ػ ػ انرعمػ ػػى

الكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةلمػػاتشػػكمومػػفتيديػػداقتصػػادمتنافسػػيقػػديغيػػرمػػفزعامتيػػالمعػػالـمػػف
الناحيةاالقتصاديةمماقػديػؤثرعمػىنفكذىػاكمصػالحيافػيالسػاحةالدكليػةكالػذممػفشػانوأفيغيػر

النظػػاـالمتػػداكؿبزعامتيػا،كبػػالرغـمػػفانتشػػارالػػدكالراألمريكػػيكعممػػة ارئػػدةعمػػىالسػػاحةالدكليػػةفػػي
إطارالتعامالتاالقتصاديةإالأفصعكدعمالتأخرلكاليفاليابانيكاليكركاألكركبيمفشػأنواف

يزعزعالييمنةاألمريكيةعمىاالقتصادالعالمي(خضكر،كحسف.)16:1998،
كمعتناميظيكرالحركاتاإلسالميةأعمنتالكالياتالمتحدةأفعدكىااألكؿأصبحاإلسالـ
السياسيكالحركػاتاألصػكليةالمتفرعػةمنػو،كذلػؾلضػمافتفػرداأليديكلكجيػةالتػيتتبناىػاعالميػاندكف
أمصعكدألمايػدكلكجياتأخػرلمػفشػأنياأفتبػددالحمػـاألمريكػيفػيالبقػاءبزعامػةالعػالـسياسػيان
كاقتصاديانكايديكلكجيان.

كنػػرمأفالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةتػػأتيفػػيسػػياؽالحفػػاظعمػػىالمصػػالحالعميػػالمدكلػػة،

كنظ انرلماتتمتعبوالكالياتالمتحدةاالمريكيةمفمقكماتجعمتيافػيصػدارةالمشػيدالعػالميبقيادتيػا

لمنظػاـالعػالميالجديػػدفيػيتسػػعىجاىػدةكبكافػػةالكسػائؿإلػػىالحفػاظعمػػىىػذهالمكانػػةالتػيتحتميػػا،
كتسخرلذلؾكافةمؤسساتياالرسػميةكالغيػررسػمية،كنظػ انرلمخصكصػيةالتػييكتنفيػاالنظػاـالسياسػي
األمريكػػيسػػمحتبالتػػداخؿكالمػػزجبػػيفصػػالحياتالمؤسسػػاتالرسػػميةاألمريكيػػةفػػيعمميػػةصػػناعة

القراركفيرسـالسياسةالخارجية،كنجدأيضانمدلتأثيرالمؤسساتغيررسميةفيصناعةالسياسة
األمريكيػػةكفػػيالتػػأثيرعمػػىصػػناعةالقػراراألمريكػػيكتجمػػىذلػػؾبػػدكرجماعػػاتالمصػػالحكالشػػركات

المتعددةالجنسياتفيمجاؿالتصنيعالعسكرم.
كمػػفالعناصػػراألساسػػيةالتػػييػػتـبمكجبيػػاتحديػػدالسياسػػةالخارجيػػةلمكاليػػاتالمتحػػدةاألمنيػػة

التػيتتمثػػؿفػػيالحفػاظعمػػىاألمػػفالقػػكميكالمصػالحاالقتصػػاديةالتػػيتسػتخدـفييػػاالكاليػػاتالمتحػػدة
كاف ػػةالكس ػػائؿلض ػػماتحمايتي ػػام ػػفت ػػدفؽمػ ػكاردالطاق ػػةالدائم ػػةكالبق ػػاءعم ػػىرأسالنظ ػػاـالع ػػالمي

اقتصػػاديانمػػعضػػمافسػػيادةااليدلكجيػػةال أرسػػماليةالميبراليػػةالقائمػػةعمػػىعكلمػػةاالقتصػػاد،فيػػيتيػػدؼ
مػػفكراءذلػػؾالحفػػاظعمػػىالمصػػالحالمتراميػػةليػػالضػػمافديمكمػػةالقطبيػػةاألحاديػػةكنظػػاـسػػائدفػػي
العالـعبرتشكيؿتحالفاتتؤكؿدكفصعكدقكلتشاركياىذهالصدارة.

كمفاألدكاتالتػيتسػتخدمياالكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػةلتنفيػذسياسػتياالخارجيػةالدبمكماسػية
كالقكةالعسكريةكاألداةاالقتصادية،فييالتترددفياستخداـأممنيالضمافحفاظياعمػىالمصػالح

العمياكحمايةأمنياالقكميبمفيكموالكاسع،
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المبحث الثالث:
أدوات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية.
يتطمػ ػػبتحقيػ ػػؽأىػ ػػداؼالسياسػ ػػةالخارجيػ ػػةاسػ ػػتخداـالعديػ ػػدمػ ػػفالكسػ ػػائؿكاألدكاتأىميػ ػػا:

الدبمكماسػية،كالقػكةالعسػكرية،كاألدكاتاالقتصػادية،كمػاقػدتمجػأإلػىأسػاليبأخػرلكالدعايػةكأعمػاؿ

التجس ػػس.كمػػػدلت ػػكفرى ػػذهالكسػػػائؿق ػػديت ػػيحلمدكل ػػةحري ػػةكق ػػدرةأكب ػػرعم ػػىتنفي ػػذأى ػػداؼالسياس ػػة
الخارجيػة،كالكاقػػعأفأىميػةأدكاتالسياسػػةالخارجيػةالتنبػعفقػطمػػفأىميتيػالتحقيػػؽاألىػداؼكلكػػف

مفككنياعامالنمؤث انرفيمسارالسياسةالخارجية،حيثأصبػحالقػرارالسياسيالخارجييتأثركيؤثر
بكثيرمفالعكامؿكالمتغيػرات،كتمعػبىػذهالمتغيػراتدك انرمػؤث انرسػمبيانأكايجابيػانفػيالسػمكؾالسياسػي

الخػػارجي،كيتكقػػؼىػػذاالتػػأثيرعمػػىطبيعػػةىػػذهالمتغي ػراتمػػفجيػػة،ككيفيػػةإدراؾتأثيرىػػامػػفقبػػؿ
صانعالقرارالسياسيالخارجيمفجيةثانية(.صالح)6:2016،

مثممػػانتحػػدثفػػياالقتصػػادعػػفالطمػػبالفعػػاؿكنعنػػيبػػوالرغبػػةفػػيالش ػراءمقركنػػةبالقػػدرة

الشرائية،فإننافيالسياسةالخارجيةنتحدثعفالسياسةالخارجيةالفعالةكنعنيبياالرغبةفيتحقيػؽ
ىدؼخارجيمقركنةبالقدرةعمىتحقيؽىذااليدؼ.
كالدكلةعادةماتترجـمقدرتياعمىتحقيؽاليدؼمفخالؿاستخداميالكسائؿمختمفةأىميا:

الدبمكماسية،القكاتالمسمحة،الدعاية،األدكاتاالقتصادية.
أوالً :الدبموماسية وأنواعيا:

كالدبمكماسػػيةالفعالػػةىػػيالدبمكماسػػيةالتػػيتػػدعمياكسػػائؿالسياسػػةالخارجيػػةاألخػػرلكبالػػذات

القكاتالمسمحةكاألدكاتاالقتصادية.فبػدكفدعػـتمػؾالكسػائؿسػتككففعاليػةالدبمكماسػيةمحػدكدةإف
لـتكفمعدكمة.
تأخذالدبمكماسيةشكؿردبمكماسيةالقمةركيقصدبياالمؤتم ارتالتييعقدىارؤساءالدكؿفيما

بيػػنيـلمناقشػػةبعػػضالقضػػاياالدكليػػةأكالعالقػػاتبػػيفالػػدكؿالمشػػتركةفػػيلقػػاءالقمػػة.لقػػدشػػاعفػػي
السنكاتاألخيرةىذاالنمطمفالدبمكماسية(.صبحيكأحمد)203:2015،
كىػػذاالنػػكعمػػفالنشػػاطالدبمكماسػػييعكػػسمػػدلالتطػػكرفػػيأىميػػةالعالقػػاتفيمػػابػػيفالػػدكؿ
كاىتماـحككماتدكؿالعالـفيالبعدالدكلي(شعيبي.)53:2003،
لقدجػاءتفكػرةلقػاءاتالقمػةككسػيمةلكضػعحمػكؿجذريػةأكاتفاقيػاتىامػةبػيفالػدكؿحيػث

أفلقػػاءزعمػػاءالػػدكؿبمػػالػػدييـمػػفصػػالحياتكاسػػعةسيسػػاعدعمػػىتػػكفيرالكقػػتكالجيػػدكسػػرعة

الكصػػكؿإلػػىق ػ ارراتىامػػة،كافمعظػػـاالتفاقيػػاتالدكليػػةاليامػػةالتػػيتػػـالكصػػكؿإلييػػابعػػدالحػػرب
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العالميةالثانيةككافلياأثرعمىمجرلالعالقاتالدكليػةكانػتكليػدةلقػاءاتقمػةبػيفالػدكؿ،كالػنمط

أكالش ػػكؿا خ ػػرلمدبمكماس ػػيةى ػػكردبمكماس ػػيةاألزم ػػاتكيقص ػػدبي ػػذاالن ػػكعم ػػفالدبمكماس ػػيةالنش ػػاط
الدبمكماسيالذميكجولحؿأزمةدكليةطارئة(النابمسي.)43:1996،
كادارةاألزمػ ػػاتالدكليػ ػػةأصػ ػػبحتإدارةىامػ ػػةفػ ػػيالعالقػ ػػاتالدبمكماسػ ػػيةالمعاص ػ ػرة.ذلػ ػػؾأف

المجتم ػػعال ػػدكليالمعاص ػػرمع ػػرضباس ػػتمرارألزم ػػاتسياس ػػيةمختمف ػػةنتيج ػػةلالختالف ػػاتالعقائدي ػػة،
كالسياسية،كاالقتصاديةبيفالدكؿكلعػدـمقػدرةأكرغبػةالػدكؿفػياسػتخداـالقػكةالعسػكريةلكضػعحػد

لألزمات(النعيمي)65:2009،

لذاجاءتدبمكماسيةاألزماتكبديؿلمحربككمخرجلمتكتربيفالدكؿ.كجرتالعادةأفيمػنح

المبعػ ػػكثالدبمكماسػ ػػيالػ ػػذمسػ ػػيتكلىحػ ػػؿاألزمػ ػػاتالدكليػ ػػةصػ ػػالحياتكاسػ ػػعةتمكنػ ػػومػ ػػفالتحػ ػػرؾ
الدبمكماسػػيالس ػريع،كأفي ارعػػىفػػياختيػػارهخبرتػػوفػػيحػػؿالمشػػاكؿالدكليػػةكقدرتػػوعمػػىفيػػـأبعػػاد
المشكمةأكاألزمةالمعنية،كأماالنمطالثالثكاألخيرلمدبمكماسيةالمعاصرةفيػكردبمكماسػيةالتحالفػات

ركىػػيتعنػػيالنشػػاطالدبمكماسػػيالػػذميكػػرسإلنشػػاءتحالفػػاتعسػػكريةأكتكػػتالتسياسػػية(شػػعيبي،
.)58:2003
كلقدظيرىذاالنمطمفالدبمكماسػيةنتيجػةلزيػادةاتجػاهالػدكؿنحػكالتحالفػاتكالتكػتالت.لقػد

فرضتالطبيعةالفكضكيةكصراعالقكةفيالمجتمعالدكليالمعاصرأىميةالتحالفاتالعسكرية.

كمػػاأفالتكػػتالتالسياسػػيةأصػػبحتأداةلزي ػػادةالنفػػكذالسياسػػيلممجمكعػػاتالدكليػػةكال ػػدكؿ

القكي ػػةف ػػيالمجتم ػػعال ػػدكلي.كلم ػػالمتحالف ػػاتالعس ػػكريةكالتك ػػتالتالسياس ػػيةم ػػفأىمي ػػةألم ػػفالدكل ػػة
كنفكذىافمقدحظيتباىتماـخاصفيالمجاؿالدبمكماسييفكؽاالىتماماتاألخرل(.صبحيكأحمد،

)204:2015

كنجدأفالدبمكماسػيةأداةمػفأدكاتتنفيػذالسياسػةالخارجيػةتسػتخدمياالدكلػةإلقامػةعالقػات
ترميمفخالليالحمايةمصالحياعفطريؽاستخداـالقكةالناعمػةالتػيتعتبػرمػفاحػدأدكاتتنفيػذ

السياسػػوالخارجيػػة،كالتػػيتسػػيطرفييػػاالقػػكلالكبػػرلكالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةبإقامػػةتحالفػػاتمػػف
ش ػػأنياأفتك ػػكفس ػػدانمنيعػ ػانام ػػاـأمتيدي ػػداتأيديكلكجي ػػةفي ػػيتس ػػتخدـلبس ػػطالنف ػػكذكالس ػػيطرةعم ػػى
الساحةالدكليةعفطريؽالتغمغؿفيمناطؽالعػالـالمختمفػةالتػيتسػتخدـفييػاأداةالدبمكماسػيةبكافػة

صكرىا.
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ثانياً :القوة العسكرية( :القوة الصمبة)
تعتبػػرالق ػكاتالمسػػمحةإحػػدلالكسػػائؿاألساسػػيةلتنفيػػذالسياسػػةالخارجيػػةكاحػػدلالمقكمػػات

األساسيةلنجاحالدبمكماسيةكرغـأفالقكاتالمسمحةتعتبرباىظةالتكاليؼإذاماقكرنتبالدبمكماسية
كغيرمرغكبفياستخداميافيالمجتمعالدكليككسػيمةلتحقيػؽاألىػداؼالخارجيػة،إالأنيػامػعذلػؾ

تحظػػىباىتمػػاـبػػالءلػػدلحككمػػاتالمجتمػػعالػػدكليذلػػؾأفاألداةالعسػػكريةرتييػػثخمفيػػةمػػفالثقػػة
كاالستقرارلعمػؿالدبمكماسػيةكأفالتفػاكضمػفمركػزالقػكةحكمػةسػميمة،إذاليمكػفلدكلػةالتسػندىا

قػػكةعسػػكريةأفتمتنػػععػػفإعطػػاءتنػػازالتتضػػربمصػػالحياالحيكيػػةإذاتعرضػػتلضػػغكطكتيديػػدات

ليسبكسعياأفتقاكميار(سميـ.)95:1998،

كممازادمففاعميةكأىميةاستخداـالقكاتالمسمحةكأداةلميجػكـىػكنجػاحىػذهالسياسػةفػي

تحقيؽعددمفاألىداؼالقكميةلمدكؿالتيأخػذتبيػا،كمػاأفاألخػذباسػتراتيجيةاليجػكـفػيالحػرب

يأتيمفقناعةالدكلةالمياجمةبأفاليجكـرغـمايترتبعميومفمسػؤكلياتقكميػةكانتيػاؾلمقػكانيف
الدكليػػةىػػكأفضػػؿكسػػيمةلمػػدفاعكتحقيػػؽاألىػػداؼالقكميػػةحيػػثأفالدكلػػةالتػػيتبػػدأاليجػػكـعػػادةمػػا
تختارالكقػتالمناسػبكالظػركؼالمالئمػةلمقتػاؿ،كىػذاعنصػرىػاـفػيتحكيػؿمجػرلالحػربكتحديػد

نتائجيا(الفتالكم.)65:2002،
إفالمحصػػمةالنيائيػػةالسػػتراتيجيةالحػػربالدفاعيػػةتعتمػػدعمػػىقػػدرةكامكانيػػاتحككمػػةالدكلػػة

المدافعةكالركحالمعنكيةلشعبيا،فقدتػدخؿالدكلػةفػيحػربدفاعيػةلكػفنظػ انرلتػكفراإلمكانيػاتلػدييا
كقدرةحككمتيػاعمػىالتعبئػةالعسػكريةكتضػحيةشػعبياتحػكؿالحػربالدفاعيػةإلػىحػربىجكميػةبعػد

احتػكاءاليجػػكـالمعػادمكصػػدهكمػػفثػـتحكيػػؿالمعركػةإلػػىأ ارضػػيالدكلػةالمعتديػػة،كفػيىػػذهالحالػػة
تتحكؿاالستراتيجيةلمدكلةمفاستراتيجيةدفاعإلىاستراتيجيةىجكـكىناتكسبالدكلةشرعيةالحػرب

كتحقػػؽمصػػالحقكميػػةجدي ػػدةغالب ػانمػػاتك ػػكفمصػػالحاسػػتراتيجيةكلنج ػػاحسياسػػةالػػردعيفت ػػرضأف

المعت ػػدميتص ػػرؼبطريق ػػةعقالني ػػةكيق ػػدرالعائ ػػدكالتكمف ػػةلمعم ػػؿالعس ػػكرمكم ػػدلخدم ػػةى ػػذاالعم ػػؿ
لممص ػػمحةالقكميػ ػػة.فغي ػػابالعقالنيػػػةيعن ػػيانعػػػداـالتقي ػػيـالمكض ػػكعيلمعم ػػؿالعسػ ػػكرمكاالستسػ ػػالـ

لمعكاطػػؼكالرغبػػات.كىػػذااالستسػػالـقػػديػػدفعقػػادةالدكلػػةالمياجمػػةإلػػىالػػدخكؿف ػيمغػػامرةعسػػكرية
بغضالنظرعفمحصمتياالنيائية(تكفيؽ.)4:2002،

أنواع الحروب:
تأخػػذالحػػربفػػيحالػػةكقكعيػػاأشػػكاالنمختمفػػةكمتباينػػة.كيػػأتيىػػذااالخػػتالؼمػػفاخػػتالؼ

األىداؼكاإلمكانياتالعسكريةفقدتككفالحربحربػانخاطفػة.كىػذهالحػربعػادةمػاتكػكفذاتطػابع
ىجكميحيثتكجوالدكلةضربةخاطفةلم اركػزتجمػعالجيػكشالمعاديػةعػفطريػؽاسػتخداـأسػمحتيا
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السريعةكالمتحركةكتتميزالحربالخاطفةبقصرمدتياالزمنيةكبتحديداليدؼالمنشكدكالمكجيةنحكه

العممياتالعسكريةتحديداندقيقان(بريجنسكي.)207:2004،

كقدتأخػذالحػربشػكؿحػرباسػتن ازؼ؛كىػيعمػىخػالؼالحػربالخاطفػةتتميػزبطػكؿالمػدة

كاختالؼنكعيةاألسمحةالمسػتخدمةكتكتيكػاتالقتػاؿ.كنجػاححػرباالسػتنزاؼيتطمػبتػكفرعػددمػف

المتطمباتأىميا:ظركؼطبيعيةمالئمة،كقدرةالػبالدعمػىالصػمكدالسياسػيكاالقتصػادمكالعسػكرم
لفترةطكيمةمفالزمف،كرغبةالشعبفيتحمؿآثارالحربكمتاعبيا(الالكندم.)123:2004،
كالدكؿالتيتأخذباسػتراتيجيةحػرباالسػتنزاؼعػادةمػاتكػكفدكؿلػديياكثافػةسػكانيةتؤىميػا
لتكفيرالعددالالزـمفالمقاتميف،كلػديياشػبواكتفػاءذاتػيفػيالمػكادالغذائيػة،كالػركحالمعنكيػةلشػعبيا

مرتفعةلدرجةتضمفلمحككمةكالقيادةالعسكريةقاعدةشعبيةصمبة.

كقدتكػكفالحػربحربػانكقائيػةكىػيتعنػيتػدميرقػكةالخصػـكالقضػاءعمييػاقبػؿأفتنمػكفػي

كامػؿأبعادىػػا.فأتبػاعىػػذهاالسػتراتيجيةيضػػمفلمدكلػةالتػػيتشػفحربػانكقائيػةالسػػيطرةالعسػكريةحيػػث
أنياستقضيعمىأمؿامتالؾالدكلةالمعاديةلألسمحةالمتطكرة(بريجنسكي.)222:2004،

كأخي انرقدتأخذالحربشكؿحربإحبػاطكالتػيتعنػيالحػربالتػيتشػنيادكلػةمػاحينمػايثبػت

لياأفخصميايكشؾأفيشفىجكمانضدىا(تكفيؽ.)6:2002،

ثالثاً :الدعاية:
تعنػػيالدعايػػةأممحاكلػػةمنظمػػةلمتػػأثيرعمػػىعقػػكؿكعكاطػػؼ كسػػمكؾجماعػػةمعينػػةتحقيق ػان

ليػػدؼعػػاـمعػػيف.كالدعايػػةتشػػترؾمػػعالدبمكماسػػيةفػػيأنيػػانشػػاطكالمػػيبالدرجػػةاألكلػػى،غيػػرأنيػػا
تختمؼعفالدبمكماسيةفيأنياتكجوإلىشعكبالدكؿاألخرلالإلىحككماتيا،كلكيتككفالدعاية

ناجحةكفعالةيجبأفيتكفربياعددمفالشركطاألساسية.يجبأفتتسـأكالنبالبساطةفيالعػرض

حتػػىيمكػػففيميػػابػػدكفجيػػدمػػفقبػػؿالقػػارئكالمسػػتمعالعػػادم.فكممػػاكانػػتالدعايػػةبسػػيطةكممػػازاد
تأثيرىافيعامةالجماىيركحققتبذلؾاألىداؼالمرجكةمنيا(.قبيسي)8:2008،

كمايجبأفتتسػـالدعايػةبالقػدرةعمػىجػذبانتبػاهالقػارئأكالمسػتمعكاثػارةاىتمامػو.ككممػا

كانتالدعايةمرتبطةبالكاقعالذمتعيشػوالجمػاىيركممػاقػكمجػذبيالالنتبػاه.ذلػؾأفالجمػاىيردائمػان
معنيةبكاقعيا.كباإلضػافةإلػىاالىتمػاـبكاقػعالجمػاىيريجػباالىتمػاـبتحريػؾعػكاطفيـ.ألفتحريػؾ

العكاطػؼيسػاعدعمػػىإثػارةاالىتمػاـبالمػػادةالدعائيػة،كالدعايػةلكػػيتكػكفمقبكلػةيجػػبأفتكػكفإلػػى
حدمامعقكلة.أمأفالمادةالدعائيةيجبأفالتخمكمػفالصػحة.ذلػؾأفالكذبػةالمطمقػةلػيسمػف
السيؿبيعيالمجماىير،ألفالجماىيرحينماتتمقىأممادةدعائيةتحػاكؿمقارنتيػاإلػىحػدمػابػالكاقع
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لمتأك ػػدم ػػفم ػػدلص ػػحتياالنس ػػبية.كاليش ػػترؾأفتك ػػكفك ػػؿالم ػػادةالدعائي ػػةص ػػحيحة(.ابكرم ػػافك

مزركؼ)128:2003،

كلترسيسالمادةالدعائيةفيأذىافالجماىيرالمخاطبةالبدمفتكرارىابحيػثتظيػرلمجميػكر

المخاطبككأنيػاحقيقػةمسػمـبيػا.فتقػديـالمػادةالدعائيػةمػرةأكمػرتيفاليكفػي،بػؿالبػدمػفتكرارىػا
عدةمراتكفيكافةالكسائؿاإلعالمية:اإلذاعة،كالصحافة،كالتمفزيكف.

االستراتيجيات الدعائية:
كفيمجاؿاالستراتيجياتالدعائيةيمكفأفنميزبيفنكعيفمفاالسػتراتيجيات.االسػتراتيجية

المكضكعيةأكاستراتيجيةالحقيقةكاستراتيجيةالكذبةالكبرل(.قبيسي)9:2008،

االستراتيجيةالمكضكعيةتعنيتقديـالمادةاإلعالميةلممستمعأكالقارئبشػكؿإخبػارمي ارعػى
فيوأكبرقدرمفالدقةكالمكضكعيةكمفثـيترؾلػوميمػةاسػتنتاجمغػزلأكداللػةالخبػراإلعالمػي.

(المشيداني)176:2013،

كاسػػتراتيجيةالمكضػػكعيةمبنيػػةعمػػىأسػػاسأفتقػػديـالمعمكمػػاتالصػػحيحةذكأىميػػةسياسػػية

خاصػةلمػكاطفالػػدكؿذاتاإلعػالـالمكجػػوكالتػيتحجػػبعػفمكاطنييػػاكثيػ انرمػػفالحقػائؽاإلعالميػػة.
كم ػػاأفلي ػػذهاالس ػػتراتيجيةميػ ػزةكب ػػرلتتمث ػػؿف ػػياجت ػػذابالقػ ػراءكالمس ػػتمعيفال ػػذيفيحرص ػػكفعم ػػى

الحصكؿعمىمعمكماتصحيحةتساعدىـعمىتصحيحاألخبارالمغمكطةكالمشككؾفيياكالتيتقػدـ
ليـفيالداخؿ،أمػااسػتراتيجيةالكذبػةالكبػرلفيػيتعنػيتحريػؼأكتشػكيوالمػادةاإلعالميػةمػفأجػؿ

التالعببالرأمالعاـالمكجونحكهالدعاية(بركاتكآخركف.)397:2010،

رابعاً :األدوات االقتصادية:
احتمػ ػػتاألدكاتاالقتصػ ػػاديةك كسػ ػػيمةلمسياسػ ػػةالخارجيػ ػػةمكانػ ػػةىامػ ػػةفػ ػػيالعالقػ ػػاتالدكليػ ػػة

المعاصرة.كىذهاألىميةلألدكاتاالقتصاديةجاءتمفعامميف(:بريجنسكي.)25:2004،

أماالعامؿاألكؿفيتمثؿفي:احتالؿالرفاىيةاالقتصاديةلشعكبالمجتمعالػدكليمكانػةبػارزة
ف ػػيس ػػمـأكلكي ػػاتاألى ػػداؼالقكمي ػػةلمحككم ػػاتالمعاصػ ػرة.لق ػػدأص ػػبحتالمش ػػاكؿاالقتص ػػاديةمث ػػؿ
البطالػة،كالتضػخـ،كنقػصالمػكادالغذائيػةقضػاياىامػةتشػغؿبػاؿالحككمػاتالمعاصػرة،إذأفبقاءىػا

فيالسمطةيعتمدعمىقدرتيافيحؿىذهالمشاكؿ
ػايترت ػػبعم ػػىى ػػذا
كالعام ػػؿالث ػػاني:في ػػكزي ػػادةاالعتم ػػاداالقتص ػػادمالمتب ػػادؿب ػػيفال ػػدكؿكم ػ 

االعتمادمفزيادةفيأىميةكأكلكيةاألدكاتاالقتصاديةككسيمةلمسياسةالخارجية.
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تنػاكؿالباحػثفػيىػذاالفصػؿالمكاضػيعكالمفػاىيـالتػياجابػتعػفسػؤاؿالد ارسػةاألكؿ،فػي

محاكلةلمكصكؿإلىإجابةليذاالسؤاؿ،مفخالؿتعريؼمفيكـالقرارالسياسػيكم ارحػؿعمميػةصػنع
القػرارالسياسػػيخػػالؿالمبحػػث،كابػرازأىػػـمحػدداتكأىػػداؼالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػة،كالتػػيكػػاف

أىميػػابنيػػةالنظػػاـالػػدكلي،كالعديػػدمػػفالمحػػدداتاألخػػرل،ثػػـتػػـذكػػراألىػػداؼالتػػيتسػػعىالسياسػػة
الخارجيػػةاألمريكيػػةمػػفتحقيقيػػامػػفخػػالؿصػػنعالق ػراراألمريكػػي،تطػػرؽالباح ػثإلػػىتحديػػدآليػػات
كأدكاتالتنفيػ ػػذلمسياسػ ػػةالخارجيػ ػػةاألمريكيػ ػػةس ػ ػكاءكانػ ػػتىػ ػػذهاألدكاتدبمكماسػ ػػية،أكعسػ ػػكرية،أك

دعائية،أكاقتصادية.
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الفصل الثالث:
مراحل تطىر السًاسة اخلارجًة
األمريكًة جتاه مهطكة اخللًج العربٌ

يطرحمفيكـالتغيرفيكؿرئاسةأمريكيةجديدة،إشكاالنعمىمسػتكلحقػؿالعالقػاتالدكليػة،

كيعزلبعضىذهاإلشكاؿإلىطبيعةاألفكارالفمسفيةكالتنظيراتالسياسيةلكؿرئيسأمريكيمنتخب
لػػيسباتجػػاهبنيػػةالمصػػالحكالمكاسػػبالسياسػػيةكاالقتصػػاديةالتػػييفتػػرضالعمػػؿعمػػىتحقيقيػػاأبػػاف

رئاسػػتوفحسػػب،ككػػذلؾتجػػاهالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػة،كمػػاتفرضػػومػػفإعػػادةتكزيػػعأدكاركميػػاـ
القكلالدكليةالمؤثرةلتحقيؽتمؾالمصالحكالمكاسب،كتحػتأماسػتراتيجياتأكأىػداؼأكسياسػات

أكشراكات،طبقنالشبكةمتداخمةكمتشػابكةمػفالمصػالحكالعالقػاتاألمريكيػةكالمنظكمػةالدكليػةعمػى

المدلالمنظكركالبعيد،كافكانتثكابتالسياسةالخارجيةاألمريكيةتظؿثابتػة،كالتغييػرفييػابتغيػر
الرؤساءاألمريكييف،ككنيامعنيةبتحقيؽالمصػالحاألمريكيػةالعميػامػفحيػثتفردىػابالقيػادةالعالميػة،

كانمػػاالتغييػػريكػػكففػػيطبيعػػةالممارسػػاتكاألدكاتالسياسػػيةالتػػييرتئييػػاال ػرئيسالمنتخػػببحسػػب

ػدغالب ػػاعم ػػى
متغيػ ػراتالبيئ ػػةالدكلي ػػة،كالش ػػركاءاالس ػػتراتيجييف،كم ػػفث ػػـ،ف ػػإفالقػ ػراراألمريك ػػييعتم ػ
ن
التكليػػؼبػػيفالتنظيػراتالفمسػػفيةكالتفضػػيالتاالسػػتراتيجيةالتػػيقػػدتػػرجحمنظػػكرمػػاعمػػىا خػػر،أك

شريؾاستراتيجيعمىآخر،كبحسبكؿظرؼاستراتيجيمناسبلو.

كالػػىجانػػبذلػػؾترتكػػزالسياسػػةالخارجيػػةعامػػةعمػػىعناصػػرأساسػػيةتكػػكفقكاميػػاالحفػػاظ

عمػػىالمصػػالحالعميػػالمدكلػػةكتعزيػػزمكانتيػػاكاسػػتم ارريةتفكقيػػافػػيكافػػةاألصػػعدة،كتختمػػؼاألدكات

كالكسػػائؿالتػػيتسػػتخدمياالدكلػػةحسػػبطبيعػػةاألىػػداؼالتػػيتسػػعىإلػػىتحقيقيػػاانطالق ػانمػػفد ارس ػة
تحميميةلممصالحكتعزيزىافيمقدمتيااألمػفكاالقتصػاد،أمػاعػفكسػائؿتنفيػذالسياسػةالخارجيػةفيػي
تتمثؿفيالدبمكماسية(القكةالناعمة)كالقكةالعسكرية(القكةالخشػنةاكالصػمبة)باإلضػافةإلػىاألدكات

االقتصاديةكاالبتكاريةكالتجسسككسائؿالتأثيرعمىالرأمالعاـ.
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المبحث األول:
السياسة الخارجية األمريكية في عيد إدارة بوش االبن.
كصػػؿجػػكرجبػػكشاالبػػفإلػػىرئاسػػةالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةبعػػدمافػػازفػػياالنتخابػػات

الرئاسػيةكابتػػدأكاليتػوبتػػاريسكػانكفالثػػاني2001ـ،ككغيػرهمػفالرؤسػػاءالسػابقيفلػػـيتػكانىفػػيتبنيػػو

سياسػػةخارجيػػةتقػػكـعمػػىحمايػػةكتعزيػػزالمصػػالحاألمريكيػػةفػػيالعػػالـكالحفػػاظعمييػػابكافػػةالطػػرؽ
كالسبؿالمتاحة(.عياد)53:2017،
كعمػػؿالػرئيساألمريكػػيجػػكرجبػػكشاالبػػفمنػػذكصػػكلوإلػػىالحكػػـسػػنة2001ـعمػػىتعزيػػز
مؤسس ػػةالرئاس ػػةبرم ػػكزسياس ػػيةذاتخبػ ػرةكاس ػػعةف ػػيمج ػػاؿالسياس ػػةالخارجي ػػةكالدفاعي ػػةم ػػفكاق ػػع
خدماتياكخبراتياالسابقة،فقاـبتعزيزكجكدتيارالمحافظيفالجددفيالبيتاألبيضكىكتيارنخبكم

بدأفػيالظيػكرفػيأربعينيػاتالقػرفالماضػييقػكدهعػددمػفالمثقفػيفالميبػرالييف،كقػدأزدادنشػاطىػذا
التيػػارفػػيفتػرةالسػػتينيات،فمنػػذأفكػػافجػػكرجبػػكشاالبػػفحاكمػانلكاليػػةتكسػػاساالمريكيػػةلمػػدةسػػت

الءليػػذاالتيػػاركعميػػوفقػػدعػػيفرديػػؾتشػػينيرنائب ػانلػػوكىػػكمػػفأبػػرزالمحػػافظيف
سػػنكاتكػػافيبػػدمك ن
الجدد،كماعمؿبكشعمىتقديـالدعـلميمػيفالمسػيحي،فكصػكؿبػكشاالبػفإلػىالحكػـكػافبمثابػة

انتصارليذاالتيار(.نامككآخركف)268:2004،

كقدتحددتالسياسةالخارجيةاألمريكيةكفؽرؤيةالمحافظيفالجددكىػيعبػارةعػفمجمكعػة
مبادئكردتفيكثيقة(إعالفالمبادئ)الصػادرةعػفمشػركعالقػرفاألمريكػيالجديػدالػذمأسػسعػاـ

1997لتحقيػػؽالتغييػػرفػػيالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةكالػػذمجػػاءفيػػوبػػأفميمػػةالكاليػػاتالمتحػػدة
االمريكيةقائمةعمىالتخمصمفكؿمصادرالتيديد،باإلضافةإلػىالتػركيجلقضػيةالحريػةالسياسػية

كاالقتصػػاديةفػػيالخػػارجكتطػػكيرنظػػاـعػػالميجديػػديقػػكـعمػػىقيػػادةأمريكيػػةلػػردعاألنظمػػةالمارقػػة.

(عمي)56:2006،

كيؤمفتيارالمحافظيفالجددبكجكباستخداـالقكةاألمريكيةلمتشجيععمىنشػرالديمقراطيػة،

كماكتربطىذاالتيػارعالقػةكثيقػةبإسػرائيؿكيشػكؿدعػـإسػرائيؿعقيػدةأساسػيةلػدييـ،كىػذامػايفسػر
الػػدعـالػػذمابػػداهبػػكشاالبػػففػػيسياسػػتوالخارجيػػةإلس ػرائيؿ(.كالػػتكميرشػػايمر-195:2009،
.)200

أوالً :أىمية منطقة الخميج العربي لمواليات المتحدة األمريكية.
إفالمكقػػعالجيػػكاسػػتراتيجيالػػذمتمتػػازبػػومنطقػػةالخمػػيجالعربػػيجعميػػاذاأىميػػةفػػيأدراؾ

كفكرمخططيكصناعالقراراألمريكي،لذاسعتالكالياتالمتحدةاألمريكيةإلىتكظيؼالمنطقةبمػا
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اردكثيػ ػرةذاتأىمي ػػةالقتص ػػادالكالي ػػاتالمتح ػػدة
يخ ػػدـمص ػػالحيا،كتض ػػـمنطق ػػةالخم ػػيجالعرب ػػيمػ ػك ن

ػة،ممػػايعػػززمػػفمكقع ػػوقبالػػةاالقتصػػادياتالعالميػػةالمنافس ػػة،كعمػػى أرسػػيا:الػػنفطكالغ ػػاز
األمريكيػ
ٌ

الطبيعيػػيف،فض ػالنعػػفاسػػتثماراتيا،كالتػػيأسػػيمتبتعزيػػزاالقتصػػاداألمريكػػي،لػػذاأصػػبحتمنطقػػة
الخميجالعربيفيصمبكمحكراىتماـالكالياتالمتحدةاألمريكيةكالقكلالغربيةالساعيةإلػىالييمنػة

كالنفكذ.

إفالمصػػالحاالمريكيػػةفػػيمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػطكمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيتتسػػـبالثبػػاتكلػػـ

تتغيرفمنذانيياراالتحػادالسػكفيتيكالػذمكػافيشػكؿالخطػراألكبػرعمػىالكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػة
انحصرتالمصالحاالمريكيةفيالمنطقػةالعربيػةكمنطقػةالخمػيجالعربػيفػيأمػفإسػرائيؿأكالنكتػأميف


مصػ ػػادرالطاقػ ػػةثاني ػ ػانباإلضػ ػػافةإلػ ػػىتػ ػػأميفاسػ ػػتقرارىػ ػػذهالمنطقػ ػػةبمػ ػػايخػ ػػدـالمصػ ػػالحاألمريكيػ ػػة.

(شعركام.)199:1996،

فاسػػتراتيجيةالسياسػػةالخارجيػػةاالمريكيػػةتجػػاهمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيقائمػػةعمػػى كضػػعكػػؿ

مقػػدراتمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيمػػفم ػكاردطبيعيػػةكمصػػادرالطاقػػةتحػػتتص ػرفيا،كلػػذلؾفيػػيتعمػػؿ
جاىػػدةإلػػىاقصػػاءالقػػكلاألخػػرلالمنافسػػةليػػاإلػػىجانػػبتطكيػػعالمجتمعػػاتالخميجيػػةكالػػدكؿعبػػر

سيناريكىاتتخدـالمصالحاألمريكيةفيالمنطقة(.كالتز)133:2005،

ثانياً :أىداف السياسة الخارجية االمريكية في منطقة الخميج العربي.
تتمثؿأىداؼالسياسةالخارجيةلمنطقةالخميجالعربيفيالسيطرةعمىالنفطكتأميفمصػادر
الطاقةكالحيمكلةدكفمنافسةقكلأخرلفيالسيطرةعمىالثركةالنفطيةليذهالمنطقة،باإلضػافةعمػى

أفالكجكدالعسكرماألمريكيفيىذهالمنطقةسيضمفليامكقعاستراتيجييؤمفخطكطامػدادالػنفط
كضمافكصكلولمكالياتالمتحدة،كماكستككفىذهالقكاتبمثابػةتيديػدلقػكلالشػرمثػؿإيػرافكككريػا

الشمالية.
 -1األىداف االقتصادية ة يمان مصادر الطاقة (النفط)ة.
يعتبراالقتصاداألمريكيأحدالقكاعداألساسيةالتيتسػتندعمييػاحركػةالسياسػةالخارجيػة،ك

أفالقكةاالقتصاديةيمكفتحكيمياإلىقكةكاضحةمفالناحيةالعسكريةكالسياسية،فالدكلةالتيتػنجح
فيخمؽقاعدةاقتصاديةسميمةإنماتقكـبدعـقكتيافيباقيالمجاالت(.شريؼ)234:2005،
كيعتقػػد(جػػكرجدبميك.بػػكش)الػرئيسالثالػػثكاألربعػػكفلمكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةبػػافالنمػػكذج
األمريكػيلالقتصػػادالحػركالديمكقراطيػػةىػكالنمػػكذجاالقتصػادمالمبتكػػركاألكثػرنجاحػان،كيجػبعمػػى
الكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةأفتحػػافظعمػػىايمانيػػاباألس ػكاؽالح ػرة،كالمشػػاريعالح ػرة،كالتجػػارةالح ػرة،
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ألفاالقتصػػادالح ػػرح ػػكؿأمريكي ػػاإل ػػىأرضلمف ػػرصكسػػاعدتم ػػعم ػػركرالكق ػػتعم ػػىرف ػػعمس ػػتكل

المعيشةكاالزدىاراالقتصادم(.بكش)630:2012،

احتمػػتمسػػألةتػػأميفالػػنفطجانبػانكبيػ انرمػػفاىتمامػػاتكافػػةاإلداراتاألمريكيػػةالمتعاقبػػة،نظػ انر

لمػػايشػػكموالػػنفطمػػفمصػػمحةأساسػػيةلمكاليػػاتالمتحػػدةكالقػػكلالكبػػرلعمكمػانبسػػببكجػػكداحتياطػػات
بتركليةضخمةكمؤكدةكسيمةاالكتشاؼكمنخفضةالتكاليؼمقارنةبأيةمنطقةأخرل.

فقػػدأصػػبحمػػفأكلكيػػاتالسياسػػةاألمريكيػػةضػػمافالمحافظػػةعمػػىتػػدفؽنفػػطالخمػػيجالعربػػي

بشػكؿآمػفكبأسػعارمعقكلػػة،كمنػعأيػةقػػكةمحميػةأكإقميميػةمػفالتعػػرضليػذهالمصػالحاكأفتكػػكف
منافسةليػا،فقػدذىبػتالسياسػةالخارجيػةلبػكشاالبػفتجػاهمنطقػةالخمػيجالعربػيإلػىتػأميفمصػادر

الطاقػػةمػػفمنقطػػةالخمػػيجالعربػػيكىػػذامػػاعبػػرعنػػوص ػراحةمػػفقبػػؿ(لػػكرنسليندسػػام)كىػػكأحػػد
مستشارمالرئيسبكشدبميكبكشبقكلورأفالنفطىكاليدؼالرئيسألمىجكـامريكيعمىالعراؽ،
كأفالتأثيراتالسمبيةكالتكمفةاالقتصاديةألمعمػؿعسػكرمضػدالعػراؽسػتككفبسػيطةلمغايػةمقارنػة

بالمزايااالقتصاديةالمرجكةفيحالةنجاحالحربر(كشؾ.)171:2006،

كالجديربالذكرأفمعظـالشخصياتالفاعمةكالمؤثرةفيصػناعةالسياسػةالخارجيػةفػيعيػد
بكشدبميكبكشكانكايشغمكفمناصبداخؿشركاتالنفطالتيلياأطماعفيمنطقػةالخمػيجالعربػي

نظ ػ انرلمثػػركةالنفطيػػةالتػػيتمتمكيػػادكؿىػػذهالمنطقػػةفقػػدقػػدـ(ديػػؾتشػػيني)تقري ػ انرعػػرؼربتقريػػرديػػؾ
تشينيركالذمرسـمفخاللوالسياسةالنفطيةاألمريكيةطكاؿالعقديفالمقبميفكالتيتقكـعمػىمفيػكـ

أمفالطاقة(.سميماف)54:2003،
كعميػوفػإفالمػػكبيالنفطػييعػػدمػفأقػػكلالجماعػاتالتػيتمػػارسضػغطانفػػيصػياغةالسياسػػة

الخارجيػػةاالمريكيػػة،حيػػثيقػػكـأعضػػاءىػػذاالمػػكبيبتمكيػػؿالعديػػدمػػفالحمػػالتاالنتخابيػػةلصػػالح

الحػػزبالجميػػكرمفػػيمختمػػؼالمسػػتكيات،كىػػذامػػاأكدتػػوانتخابػػاتعػػاـ2000ـGonsalves, (.
)2002, p. :2

كنج ػػدأفاالقتصػ ػػاداألمريكػ ػػييعم ػػؿفػ ػػيدعػػػـالسياس ػػةالخارجي ػػةكمػػػاكي ػػؤدمدكرالممػػػكؿ

لالتجاىػػاتالتػػيتتبناىػػاسػكاءكػػافاالنفػرادأـالمشػػاركة،فػػاالنفراديفػػرضتكػػاليؼعاليػػةنتيجػػةاالفػراط
فياستخداـالقكةالػذميحتػاجبحػدذاتػوإلػىتمكيػؿاقتصػادمعػاليكػذلؾاتجػاهالمشػاركةيحتػاجأداء
اقتصػػادممتميػػزيػػؤدمإلػػىاسػػتمرارتميػػزالكاليػػاتعمػػىغيرىػػامػػفالػػدكؿاألخػػرلخاصػػةذاتاألداء
االقتصادمالمتناميكماىكالحاؿفيدكؿاالتحاداألكركبيكالصيفكاليابػاف،كأفاسػتمراراالعتمػاد

األمريكيعمىامداداتالنفطمفالخميجالعربيبشػكؿرئيسػيأصػبحيمثػؿمشػكمةأمػفقػكميبالنسػبة
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لمكالياتالمتحدةاالمريكية،كىكمايفسرسببالتمركزالعسكرماألمريكيالمباشرفيالمنطقةبيدؼ
حمايةمصالحياالحيكية،كضمافكصكلياإلىاألسكاؽالعالميةبصكرةآمنةكمستقرة.
 -2األىداف السياسية ةحماية أمن إسرائيلة.
لق ػػدتبن ػػتالكالي ػػاتالمتح ػػدةاالمريكي ػػةخ ػػالؿإداراتي ػػاالمتعاقب ػػةسياس ػػةكاض ػػحةكثابت ػػةتج ػػاه

إسػ ػرائيؿ،تمثم ػػتبسياس ػػةدع ػػـكض ػػمافأمني ػػاماديػ ػانكمعنكيػ ػان،كذؾم ػػفخ ػػالؿتعي ػػدىاببق ػػاءتفكقي ػػا
العسكرمعمىالدكؿالعربيةمجتمعة،كتمكينيامػفاالسػتمرارفػياالنفػرادبػامتالؾالسػالحالنػككمفػي

المنطقػػة،فضػالنعػػفالتػزاـالكاليػػاتالمتحػػدةبػػدعـإسػرائيؿفػػيالمحافػػؿالدكليػػةكالحيمكلػػةدكفصػػدكر
قػ ػ ارراتض ػػدىام ػػفمجم ػػساألم ػػفالنتياكي ػػاالمس ػػتمرلمق ػػانكفال ػػدكلي،باإلض ػػافةإل ػػىكج ػػكدتح ػػالؼ

استراتيجيكاتفاقاتتعاكفعسكرمبيفالجانبيفتكجػدفػيأطػارشػبكةالتسػييالتالعسػكريةاألمريكيػة

فيمعظـالمكاقعالعسكريةاإلسرائيمية( .العكيضي)26:1999،

كىػػذاالػػدعـاألمريكػػيالسػرائيؿتحكمػػوثػػالثعالقػػاتبحسػػبمػػايطرحػػوكميػػؿمنصػػكر*كىػػي:
حسػػاباتالمنفعػػةالسياسػػيةاألمريكيػػةكتػػأثيرالمػػكبيالصػػييكنيالييػػكدمكالتمػػاىيالثقػػافيكااليػػديكلجي،
كىػػذااالفت ػراضالػػذميقدمػػوكمي ػػؿمنصػػكرإنمػػايكشػػؼعػػفال ػػدكافعاألمريكيػػةالعتبػػارأمػػفإسػ ػرائيؿ

مصمحةحيكيةفيمنطقةالشرؽاألكسطإذلالعتباراتالثقافيةكااليديكلكجيةكحتىالسياسيةمكافكاسع

فيجدليةىذهالعالقة(.جابر)29:2010،

كنجػػدأفدكافػػعالتكاجػػداألمريكػػيفػػيمنطقػػةالخمػػيجالعربػػييتمثػػؿفػػيالمحافظػػةعمػػىأمػػف
اسػرائيؿمػفخػػالؿمنػعبػػركزأمقػكةإقميميػػةفػيالمنطقػةمػػفشػأنياأفتيػػدداسػتقرارامػػفإسػرائيؿمػػا
يتفؽمعالمصالحاألمريكيةالراميةإلىبقاءقكةإسرائيؿالعسكريةمتفكقةفيمنطقةالشرؽاألكسط.

كم ػػاكتيػػػدؼالكالي ػػاتالمتحػػػدةاألمريكي ػػةعبػػػرسياس ػػتياتجػ ػػاهمنطق ػػةالخم ػػيجالعرب ػػيإلػػػى

المحافظػػةعمػػىاألنظمػػةالسياسػػيةالحميفػػةكالصػػديقةفػػيالمنطقػػةلضػػمافتػػأميفمصػػالحياكأىػػدافيا،
حيػػثأفأمتغييػػرفػػيىػػذهالمنطقػػةقػػديػػؤدمإلػػىعػػدـاالسػػتقراركفكضػػىفػػيالمنطقػػةمم ػاسػػييدد

المص ػػالحاالمريكي ػػة،كق ػػدتكجي ػػتالكالي ػػاتالمتح ػػدةاالمريكي ػػةبع ػػدالح ػػربالب ػػاردةكانيي ػػاراالتحػ ػػاد
السػػكفيتيإلػػىالسػػيطرةعمػػىالعػػالـعبػػراج ػراءتحالفػػاتمػػعاألنظمػػةكاخضػػاعىػػذهاألنظمػػةلمسػػيطرة
األمريكيػةعمييػا،فقػدكفػرتالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةليػذهاألنظمػةقػد ارتكبيػرةلممارسػةأعمػىقػػدر
مػفالقمػػعكاالسػػتبدادبحػػؽشػػعكبيافػيظػػؿالغطػػاءاألمريكػػيالكاضػػحليػا،كعميػػوفقػػدتعػػززتمشػػاعر

* كميؿمنصكرأميفسرمجمسأمناءمؤسسةالدراساتالفمسطينيةحالياكشغؿمنصبعميدكميةالحقكؽكاإلدارةالعامػةفػيجامعػةبيرزيػت
2009-2007كعمؿأستاذالعالقاتالدكليةفيجامعةباريس2004-1984كعمؿمستشارالبرنامجاألمػـالمتحػدةاإلنمػائيلتطػكيرالقضػاء
الفمسطيني .2006-2004
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الكراىيةكاالحساسبالقيرمفقبؿشعكبىذهاألنظمةلمكالياتالمتحدةاالمريكيةكالذمانعكسبػدكره

إلىتناميحركاتالتمردبكجوالييمنةاألمريكيةلدلشعكبىذهالمنطقة( .ستانمي)42:2004،

فقػػديػػؤدمتغييػػراألنظمػػةالحاكمػػةفػػيمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيإلػػىنتػػائجعكسػػيةعمػػىإثرىػػاتفقػػد

الكالياتالمتحدةاالمريكيةىيمنتياعمييامماييددمصالحيافقػديكػكفالبػديؿليػذهاألنظمػةذاتتكجيػات

معاديةلمكالياتالمتحدةاألمريكيةأكقدتككفلياسياساتعسكريةمتيكرة(.رفعت)5:2006،

كنجػػدافالمصػػالحاألمريكيػػةالحيكيػػةفػػيمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيىػػكاألمػػرالػػذمترتػػبعميػػو

التكاجػػدالعسػػكرماألمريكػػيفػػيىػػذهالمنطقػػةالػػذمييػػدؼإلػػىخمػػؽح ػزاـأمنػػيىدفػػوحمايػػةأنظمػػة
منطقةالخميجالمكاليةلمسياسةاألمريكيةممافرضعمىالكالياتالمتحدةإعادةنشرقكاتياعبرقكاعد
عسكريةدائمةكمؤقتةفيجميعانحاءىذهالمنطقةلمحيمكلةدكفتيديدمصالحةكالحفاظعمىالكضع

السياسيالقائـكعدـبركزقكلمنافسةليافيىذهالمنطقة .
 -3منع انتشار األسمحة النووية وتقويض إيران.

تبنتالكاليػاتالمتحػدةاسػتراتيجيةأكثػرجػرأةفػيمجػاؿمكافحػةانتشػارأسػمحةالػدمارالشػامؿ

بعدإعالنياأفذلؾجزءانمفاستراتيجيةاألمفالقكمياألمريكيكالتيتؤكدإبقاءأخطػرأسػمحةالعػالـ
بعيدةعفأيدمأكثراألشخاصخطكرةفيالعالـ.كعمىالرغـمفأفىذهالتكجياتلػـتكػفبالجديػدة

كانمػػاىػػيجػػزءانمػػفسياسػػةقديمػػةجديػػدةتنتيجيػػاالكاليػػاتالمتحػػدةبتكتيكػػاتمختمفػػةسػػعيالتحقيػػؽ
أىػػداؼسياسػػتياالخارجيػػةفػػيمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػط،لكػػفالجديػػدجػرأةكعنػػؼالتكتيكػػاتالمسػػتخدمة
لتحقيػػؽتمػػؾاألىػػداؼ،فػػيظػػؿكجػػكدالمبػػرررأحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبرركعػػدـكجػػكدالػرادع.
ككاف(بكؿككلفتز)نائبكزيرالدفاعاألمريكيفيذلؾالكقت،قدحدداتجاىاتالكالياتالمتحػدةفػي

سياسػػتياالخارجيػػةفػػيمػػذكرةأعػػدىاعػػاـ،1992ربضػػركرةردعأمقػػكةمحتممػػةتتطمػػعلمقيػػاـبػػدكر
عػػالميأكإقميمػػير،كذلػػؾكػػافيبػػدكممكنػانفػػيظػػؿاختفػػاءالػرادعاالسػػتراتيجيفػػيتمػػؾالفتػرة،إالأنػػو

يبدكاليكـمنطقيانفيظؿكجكدالمبرركعدـكجكدالرادع(.قبيسي)40:2008،

كقدأعمفالرئيساألمريكيالسابؽ(جكرجدبميكبكش)صراحةفيأيمكؿسبتمبر،2002عف

تنفيػػذتمػػؾاإلسػػتراتيجيةاألمريكيػػةالجريئػػةكالتػػيعرفػػتب ػػرمػػذىببػػكشر،بإعالنػػوع ػفتقييػػدحصػػكؿ
ال ػػدكؿالت ػػيتعتبرى ػػاالكالي ػػاتالمتح ػػدةمح ػػاك انرلمش ػػر،ككم ػػااس ػػتخدمتالكالي ػػاتالمتح ػػدةم ػػنيجف ػػرض
عقكباتاقتصاديةدبمكماسيةعمىالػدكؿالمتمػردةعمػىسياسػتيامػفخػالؿمجمػساألمػفالػدكلي،ىػذا

باإلضافةإلىالتمكيحبالقياـبضربةرعسكريةكقائيةرألمتيديدحاليأكمستقبميمفقبؿتمؾالػدكؿ.
(تكفيؽ)378:2003،
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كيشكؿالسالحالنككماإليرانيتيديدانمباش انرلمصالحالكاليػاتالمتحػدةفػيمنطقػةالخمػيج.إف

إي ػرافبامتالكيػػاسػػالحاننككيػ ػانفػػيمنطقػػةالش ػػرؽاألكسػػطتشػػكؿمنافسػ ػانكمنازع ػاناسػػتراتيجيانلمكالي ػػات

المتحدةفيىذهالمنطقػة،فػامتالؾإيػرافلقػكةنككيػةعسػكريةفػيالمنطقػةسػيمدىابػزخـعسػكرميػدعـ
مفمكانتياالسياسية،كيشػكؿخطػ انرمباشػ انرعمػىمصػالحالكاليػاتالمتحػدةفػيمنطقػةالخمػيجالعربػي،
بػػؿكأيض ػانعمػػىحمفػػاءالكاليػػاتالمتحػػدةالمعػػركفيففػػيىػػذهالمنطقػػة.ىػػذهالسياسػػةتكضػػحيابجػػالء

تص ػريحاتكزي ػرةالخارجيػػةالسػػابقة(ككنػػدايزا اريػػس)فػػيكممتيػػاأمػػاـلجنػػةالميزانيػػةفػػيالكػػكنغرس.

(الشاىر)84:2009،

 كماأفىناؾعالقةبيفدكرالمحافظيفالجددالذيفربطكابيفالخطرالنككماإلي ارنػيكبػيف

أمفكاستقراركاستمرارالدكلةالعبريةفيمنطقةالشرؽاألكسطلتبديدالحمػـالنػككماإلي ارنػي،بػردعأم

قكةتحاكؿالبػركزإقميميػانأكدكليػانفػيمنطقػةتعتبػرحيكيػةكميمػةلمكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػة،ليحققػكا
ب ػػذلؾأى ػػـأى ػػداؼالسياس ػػةالخارجي ػػةف ػػيمنطق ػػةالش ػػرؽاألكس ػػطبالحف ػػاظعم ػػىأم ػػفالدكل ػػةالعبري ػػة

كالقضػػاءعمػػىأمخطػػرييػػددالمصػػالحالنفطيػػة،كتحييػػدأمقػػكةسياسػػيةتتػػدخؿفػػيالرسػػـاألمريكػػي
لمخريطةالسياسيةفيالمنطقة(.ميكائيؿكبراء)16:2007،

ثالثاً :استراتيجية السياسة الخارجية األمريكية لبوش االبن تجاه منطقة الخميج العربي.
اتسػ ػػعمفيػ ػػكـاالسػ ػػتراتيجيةكفػ ػػؽالرؤيػ ػػةاألمريكيػ ػػةبعػ ػػدمػ ػػاكػ ػػافمرتبط ػ ػانبالقػ ػػدرةالعسػ ػػكرية

كاسػػتخداماتيالتعزيػػزالمصػػالحفقػػدعرفتيػػاغرفػػةاألركػػافاالمريكيػػةعػػاـ1964عمػػىأنيػػارفػػفكعمػػـ
تطػػكيركاسػػتخداـالقػػكلالسياسػػيةكاالقتصػػاديةكالنفسػػيةكالعسػػكريةكالدعائيػػةكممػػاكػػافذلػػؾضػػركريان
خالؿالسمـكالحربلتقديـأقصىدرجةمفالمساندةلسياساتالدكلػةبغػرضزيػادةاإلمكانػاتكالنتػائج

كالمرغكبةلمنصركلتقميؿفرصاليزيمةر(.التميمي.)95:2006،

تأثير احداث الحادي عشر من سبتمبر عمى استراتيجية السياسة الخارجية األمريكية.
كانتأحداثالحادمعشرمفسبتمبرمفعاـ2001ـبمثابةالصدمةلػدلألمػريكييفعمػى
المسػػتكلالرسػػميكالشػػعبي،فمنػػذكقػػكعأحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبربػػدأيظيػػرتػػأثيرالمحػػافظيف
الجددفيالسياسةالخارجيةاالمريكية،حيثتالقتمعتقداتبكشاالبفالذميمثؿالمسيحالمتطرؼ،
كالمحافظيفالجػددمػعالمػكبيالصػييكني،كأصػبحىػذاالتحػالؼيشػكؿالقػكةالمػؤثرةفػيصػناعةالقػرار

السياسػػيلمخارجيػػةاألمريكيػػة،كمػػفأىػػـآثػػارىػػذاالتالقػػيالعقائػػدم،النػػزكعإلػػىالمكاجيػػةالعسػػكرية،
لتحقيػػؽانتصػػارالخيػػرعمػػىالشػػر،كرفػػضالتقيػػدبق ػ ارراتاألمػػـالمتحػػدة،كاالنسػػحابمػػفالمعاىػػدات
كاالتفاقياتالدكليةكالتأييدالمطمؽإلسرائيؿ(.عمي)57:2006،
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حيػػثشػػكمتأحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبرمػػفعػػاـ2001ـفرصػػةأساسػػيةلممحػػافظيف

الجػػددلطػػرحاألفكػػارالتػػييعتنقيػػاىػػذاالتيػػار،كىػػياسػػتخداـالقػػكةالعسػػكريةكاسػػتراتيجيةتعػػززمػػف
خاللي ػػاالكالي ػػاتالمتح ػػدةاالمريكي ػػةنفكذى ػػاح ػػكؿالع ػػالـكتق ػػكـم ػػفخاللي ػػابحماي ػػةمص ػػالحياكنش ػػر

ايػػديكلكحيتياالفكريػػةكاالقتصػػادية،بمكجػػبأحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبريجػػبأفتعيػػدالكاليػػات
االمريكيػػةالخارطػػةالعالميػػةكالبػػدافتقػػكـالكاليػػاتالمتحػػدةبتشػػكيؿالعصػػرالجديػػدكصػػياغتوبمفردىػػا

كمفدكفشريؾ(،الشاىر)32:2009،
فقدبرزتطمكحالكالياتالمتحدةاألمريكيػةفػيتزعميػالمنظػاـالػدكليعمػىأيػدمكأفكػارتيػار
المحافظيفالجددعبركسائؿدراماتيكيةتجسدتفيالحربعمػىاإلرىػابالتػيتحكلػتمػفانطالقتيػا

إلػػىحػػربىيمنػػةكتغييػػرليغػػدكاإلرىػػابىػػكالمبػػدأاألسػػاسالمكحػػدكالمػػنظـلرؤيػػةىػػذهالنخبػػة،ممػػا

دفعيػػاإلػػىاج ػراءتحالفػػاتمػػعأنظمػػةمسػػتبدة،كزادتمػػفانفاقيػػاالعس ػكرمكقػػدتبنػػتسياسػػةالحػػرب
المستمرةمعمحكرالشر(.البديكم)190:2015،
افش ػػعارمحارب ػػةاإلرى ػػابال ػػذمرفعت ػػوف ػػيالكالي ػػاتالمتح ػػدةاالمريكي ػػةف ػػياعق ػػابأح ػػداث
الحادمعشرمفسبتمبرقائـعمىالربطبيفاإلرىابكحركاتاإلسالـالسياسي،كفيإطارذلؾفإف

أىميةالنفطكمصدردائـلمطاقةباإلضافةإلىالمكقػعالجغ ارفػيلمػكطفالعربػيكاإلسػالميأصػبحمػف
األكلكي ػ ػػاتبالنس ػ ػػبةالس ػ ػػتراتيجيةالسياس ػ ػػةالخارجي ػ ػػةاالمريكي ػ ػػةكنخبي ػ ػػاالحاكم ػ ػػةكالش ػ ػػركاتمتع ػ ػػددة

الجنسيات(.دركيش)11:2001،
كعميوفػإففقػدكػافألحػداثالحػادمعشػرمػفسػبتمبر/أيمػكؿمػفعػاـ2001دك انرىامػانفػي

أداءالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمنطقةالشرؽاألكسطكالخميجالعربي،كالذمعمىإثرهتـتدمير

برجػػيالتجػػارةالعالميػػةفػػيالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػة،حيػػثسػػعتالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةإلػػى
تشػػكيؿتحالفػػاتدكليػػةلمحاربػػةظػػاىرةاإلرىػػاب،فقػػدتبنػػتالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةسياسػػةجديػػدة
لمقيػػاـبيػػذهالميمػػةكبػػدأتتطفػػكعمػػىالسػػطحأفكػػارالمحػػافظيفالجػػددفػػيإدارةبػػكشكتحػػدثكاعػػف

مخططػاتيـبكػؿكضػكحكذلػؾباسػتعماليـالحػػرباالسػتباقيةكبػركزمصػطمحاتجديػدةكمحػكرالشػػر،
كعميػػوفقػػدتػػـتقسػػيـالعػػالـإلػػىأعػػداءكأصػػدقاءكفػػؽقاعػػدة(إمػػاأفتكػػكفمعػػياكضػػدم)كالمكػػاف

لمكسطية(.عياد)59:2017،

كقػدسػػاىمتاحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػبتمبرفػػيخمػػؽاسػػتراتيجيةجديػػدةلمسياسػػةالخارجيػػة
لمكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػة،فقػػدظيػػرتكسػػائؿكأدكاتمختمفػػةحيػػثأفالخطػػرالػػذميتػربصبالنظػػاـ

العالميالينحصرفيدكلةمعينػةبػؿفػيجغرافيػةمتراميػةمزركعػةفػيكافػةالػدكؿعبػرالمجمكعػات
اإلرىابيػػة،كعميػػوفأصػػبحتالجغرافيػػامحػػكرارتكػػازالسياسػػةالخارجيػػةاالمريكيػػة،كلػػـتت ػكانيالكاليػػات
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المتحدةباستخداـالقكةالعسكريةتحتذريعةحمايةالمصالحاالمريكيةكضمافأمفحمفاءىابالسيطرة

عمػػىأىػػـمصػػادرالطاقػػةفػػيالعػػالـالمتمثمػػةفػػيالػػنفطالمتمركػػزفػػيدكؿالخمػػيجالعربػػي( .العسػػاؼ،
)42:2008
إفانتخػػابجػػكرجبػػكشاالبػػفكاألحػػداثالتػػيتمػػتانتخابػػوأثػػرتبشػػكؿكبيػػرعمػػىالسياسػػة

الخارجيةلمكالياتالمتحدةاالمريكيػةفقػدأصػبحمعيػارمحاربػةاإلرىػاببمثابػةالمقيػاسالتػيتقػيسبػو
الكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةعالقاتيػػاالدكليػػة،فمنػػذأحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبرأخػػذتالكاليػػات
المتحدةبأسمكبالسياسةالتكسعيةكاستخدمتلتنفيذهسياسةالكعيدكالتيديدلمدكؿكالجماعاتكأطػراؼ

الممانعػػةممػػامكنيػػامػػفالتػػدخؿفػػيكػػؿمكػػافتحػػتذريعػػةمحاربػػةاإلرىػػاببػػأمطريقػػةت ارىػػامناسػػبة
كتحافظمفخاللياعمىمصالحيا(.السيسي.)85:2018،

باإلضافةإلىذلؾفإفأحػداثالحػادمعشػرمػفسػبتمبرسػاىمتفػيتحديػدطبيعػةاالىػداؼ
االمريكيػػةكاسػػتراتيجيتيافػػيمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيكالتكجػػوالعػػاـلمسياسػػةاالمريكيػػة،كبػػذلؾأعطػػت

الكالي ػػاتالمتحػ ػدةاالمريكي ػػةمب ػػررلتحقي ػػؽأى ػػدافياف ػػيى ػػذهالمنطق ػػة،كذل ػػؾباس ػػتخداـكس ػػائؿأدكات
مختمفػػةدكفحػػدكداكقيػػكد،فػػالحربعمػػىاإلرىػػابىػػكالشػػعارالتػػيتبنتػػواإلدارةاالمريكيػػةتجػػاهتمػػؾ
المنطقة،كأفاإلرىػابأصػبحيشػكؿالخطػراألكبػرعمػىامنيػاالقػكميكيشػكؿتيديػدصػارخلممصػالح

االمريكيةفيالعالـ( .الزعبي)2:2005،

كنجدأفتيارالمحافظيفالجددأثربشكؿكبيرعمػىكاقػعالسياسػةالخارجيػةاألمريكيػة،فكػاف

ليػـالػدكرالفاعػؿفػيصػػنعالسياسػةالخارجيػةاالمريكيػةكلقػدتعػػززدكرىػـإبػافأحػداثالحػادمعشػػر
مػػفسػػبتمبرمػػفالعػػاـ2001ـ،كالتػػيكانػػتبمثابػػةالذريعػػةلتنفيػػذسياسػػةالمحػػافظيفالجػػددكخططيػػـ
القائمةعمىاستخداـالقكةالعسكريةلتأميفمصالحالكالياتالمتحدةباإلضافةإلىالحفاظعمىالتفػكؽ
العسكرماالسػرائيميفػيمنطقػةالشػرؽاألكسػط،كاتبػاعسياسػةكاسػتراتيجيةعسػكريةتػؤمفمػفخالليػا

بقاءكاستقرارمنطقةالخميجالعربيكذلؾبتدعيـاألنظمةالحاكمةفيدكؿالخميجالعربي .

السياسة الخارجية واستراتيجية القوة الخشنة.
لقػػدبنيػػتاالسػػتراتيجيةاالمريكيػػةفػػياعقػػابالحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبرعمػػىمفيػػكـ

الييمنةكالعالميةالخيرة،كالتيتػرلبػأفالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةبصػفتياالقػكةالمييمنػةعمػىالعػالـ
يجػػبعمييػػاأفتسػػتخدـسػػمطتيالمػػدفاععػػفالػػديمقراطياتالحػرةكتشػػجيعيافػػيالعػػالـكتغييػػراألنظمػػة

فيالدكؿالتيترفضتبنيىذهالقيـ(.جرجس)10:2012،

إفالتح ػػكؿف ػػيالسياس ػػةالخارجي ػػةاالمريكي ػػةتج ػػاهمنطق ػػةالخم ػػيجالعرب ػػيق ػػائـعم ػػىعنص ػػر

التحكؿالديمكقراطيكأحدأبرزأدكاتمكافحةاإلرىاب،باعتبارهيمثؿمصمحةكطنيةلمكالياتالمتحدة
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االمريكية،فالرؤيةاالمريكيةبعدالحادمعشرمفأيمكؿ/سبتمبرقائمةعمػىأفاإلرىػابقػدكلػدكنمػى

فػػيبيئػػةسياسػػةكثقافيػػةكدينيػػةتحتػػاجإؿاستئصػػاؿأكإعػػادةتأىيػػؿ،ألفأنظمػػةالحكػػـفػػيالمنطقػػة
العربيػةىػػيأنظمػػةدكتاتكريػػةكتسػػمطيةقائمػػةعمػػىالقمػػعكذلػػؾيغػػذمركحكمشػػاعرالكراىيػػةلمكاليػػات
المتحدةاالمريكية،عمىاعتبارأفىذهالشعكبترلافىذهاألنظمةمحميةمفقبؿالكالياتالمتحػدة
االمريكية،كقدبدأتنفيذىذاالتصػكرفػيالعػراؽعمػىأسػاسأفالعػراؽيمتمػؾأسػمحةدمػارشػامؿكلػو

صػػالتبتنظػػيـالقاعػػدةكفق ػانلمم ػزاعـاألمريكيػػةالتػػيثبػػتزيفيػػافيمػػابعػػد،فمقػػدجػػاءتاالسػػتراتيجية
األمريكيةفيمجاؿالتحكؿالديمكقراطيمفخالؿإطاريفرئيسييفىما(:العربي)95:2005،

 -1مبػػادرةالش ػراكةاالمريكيػػةمػػعدكؿالخمػػيج،كتػػـىيكمػػةالمب ػادرةإلػػىأربعػػةأقسػػاـىػػيالييكػػؿ
االقتصادم،كالييكؿالسياسي،كالييكؿالتعميمي،كالييكؿالنسائي.

 -2مبػػادرةالشػػرؽاألكسػػطالكاسػػع،كتقػػكـفكرتيػػاعمػػىمسػػاندةدكؿالخمػػيجالعربػػيفػػيالتقػػدـنحػػك
الديمكقراطيةكبناءاقتصادياتالسكؽ.
كعميوفقدانعكسشعكرالكالياتالمتحدةاألمريكيةبتفكقياالعسػكرمعمػىاسػتراتيجيتيافػياألمػف
القكميبعدأحداثالحادمعشرمفسبتمبرحيثاكػدتضػركرةالحفػاظعمػىىيمنتيػامػفخػالؿالتيديػد

ال،كتبنػػتالعقيػػدةالعسػػكريةالجديػػدةالمتمثمػػةبػػالحرباالسػػتباقيةكاألسػػمكب
بػػالقكةالعسػػكريةكاسػػتخداميافعػ ن

الكقائيضدالدكؿكالجماعاتالتيتيددالمصالحاألمريكية(.تكفيؽ)42:2016،

كفػػيإطػػارىػػذهاالسػػتراتيجيةحاكلػػت(ككنػػداليزا اريػػس)كىػػيكزي ػرةالخارجيػػةاألمريكيػػة(-2004

)2008كس ػػابقامستش ػػارةاالم ػػفالق ػػكميرس ػػـسياس ػػةخارجي ػػةجدي ػػدةقائم ػػةعم ػػىمجمكع ػػةم ػػفالمب ػػادئ
يةمؤىمػػةلضػػمافاسػػتم ارريةكتكطيػػدالتفػػكؽكالييمنػػةاألمريكيػػة.ككظفػػت
األساسػػيةمنيػػابنػػاءقػػكةعسػػكر 
الكالي ػػاتالمتح ػػدةاألمريكي ػػةقكتي ػػاالعس ػػكريةلم ػػدفاععم ػػفمص ػػالحياالحيكي ػػةكتحقي ػػؽأى ػػداؼسياسػ ػػتيا

الخارجية،حيثجمعتبيفالتيديدباستخداـالقكةالعسكريةكاستخداميافعالن(.العساؼ)235:2008،

ففػػيعيػػدالػرئيساألمريكػػي(جػػكرجدبميػػكبػػكش)تبنػػتالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةاسػػتراتيجية

الضربةالكقائيةكالدفاعالكقػائيكمحاربػةاإلرىػاب،كبػرزتظػاىرةعسػكرةالسياسػةالخارجيػةاالمريكيػة
حيثأصبحتالقكةالعسكريةكسيمةمفكسائؿتنفيذالسياسةالخارجيةاألمريكيةكأداةفػيبمػكرةعقيػدة

األم ػػفالق ػػكمي،كم ػػفخاللي ػػاي ػػتـتحقي ػػؽأى ػػداؼالسياس ػػةالخارجي ػػةكمكاجي ػػةالتح ػػدياتكالتيدي ػػدات،
كتسػػتخدـىػػذهالكسػػيمةفػػيكقػػتالحػػربلمػػدفاعأكاليجػػكـكفػػيكقػػتالسػػمـلمضػػغطكالػػردع(.فيمػػي،

)161:2009
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اخفاقــات الحــرب عمــى الع ـراق وتأثيرىــا عمــى السياســة الخارجيــة االمريكيــة تجــاه منطقــة
الخميج
لقػػدتبنػػتالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةالسياسػػةالعسػػكريةالتدخميػػةلتحقيػػؽأىػػدافيافػػيمنطقػػة
الشػػرؽاألكسػػطكىػػذامػػابػػدلكاضػػحانمػػفخػػالؿحربيػػاعمػػىالعػراؽتحػػتذ ارئػػعكمبػػرراتلػػـتثبػػت

صحتياحتىكقتناالحالي،فبعدالنجاحالسريعالذمتحقؽفيالحربعمىأفغانستاف،بدأالمحافظكف

الج ػػددبال ػػدفعنح ػػكالح ػػربعم ػػىالعػ ػراؽ،إذق ػػدمتمجمكع ػػةالق ػػرفاألمريك ػػيرؤي ػػةمفادى ػػا:إفأي ػػة
استراتيجيةتيدؼإلىالقضاءعمىاإلرىابيجبأفتتضمفالقياـبجيدحثيػثمػفاجػؿإ ازلػةالنظػاـ

السياسػػيفػػيالع ػراؽعػػفالسػػمطة،كأمفشػػؿفػػيثنػػيالكاليػػاتالمتحػػدةعػػفىػذاالػػدكرسػػيككفبمثابػػة
االستسالـالمبكر،كقديككفحاسمانفيالحربعمىاإلرىاب(.نكيز)25:2005،
لقػدكانػتالحػربعمػىالعػراؽنفطيػةباألسػػاس،ألفالعػراؽيمتمػؾثػانيأكبػراحتيػاطينفطػػي

فيالعالـ،باإلضافةإلىأفاحتالليالمعػراؽككجكدىػاالػدائـفيػويقػكضإيػرافكيبقػىالكجػكداألمريكػي
فيالعراؽبمثابةتيديدليا،باإلضافةإلىأفىذاالكجكدسيساعدفيضبطاألكضاعكاستقرارمنطقة

الخميجالعربيكالذمسيساىـفيتدعيـاألنظمةالمكاليةلذدارةاألمريكية.

كلـيكفاحتالؿالعراؽييدؼإلىاشباعالرغبةاألمريكيةبالسػيطرةعمػىثركاتػوالنفطيػةفقػط،

بػػؿكانػػتترمػػيمػػفكراءاحتالليػػالمع ػراؽإلػػىبسػػطالسػػيطرةالعالميػػةكالييمنػػةعمػػىكاحػػدمػػفأىػػـ

مصادرالطاقةفيالعالـ،كيتكتمؿالخطةاالمريكيةكفقانلمشػركعالقػرفاألمريكػيالجديػدالػذمتبنػاه
تيارالمحافظيفالجدد(.الشاىر)111:2009،

ففيشباط/فبراير،2005أصدرمجمػساالمػفالقػكمياألمريكػياالسػتراتيجيةالقكميػةلمنصػر
فػػيالع ػراؽالتػػيأكػػدتعمػػى:أفالنصػػرفػػيالع ػراؽىػػكمصػػمحةأمريكيػػةحيكيػػة،باعتبػػارأفالع ػراؽ
أصبحالجبيةالمركزيةفيالحربعمىاإلرىاب،كأفمصيرالشرؽاألكسطكدكؿالخمػيجمػرتبطبيػذا

النصر،كأفمايحدثفيالعراؽسيؤثرعمىاألجياؿالقادمةفيىذهالمنطقة،كأفالتنازؿلذرىػابييف
فػػيىػػذهالمنطقػػةاالسػػتراتيجيةسػػكؼييػػدداالقتصػػادالعػػالميكاألمػػفاألمريكػػيلعق ػ كدمقبمػػة(.ديبػػؿ،

)644:2009

إالافاإلخفاقاتالتيمنيتبياالقكاتاألمريكيةفيالعراؽكحجـالخسائرالتيتعرضتليػا

جعميػػاعرضػػةلالنتقػػادات،فقػػدكجػػوتقريػػرصػػادرمػػف(مركػػزالتقػػدـاألمريكػػي)انتقػػاداتالذعػػةإلدارة
بكشاالبفجاءفيو:أنوعمىالرغـمففقدافأكثرمػف2000جنػدمأمريكػيكانفػاؽأكثػرمػف200

بميػػكفدكالر،فػػإفالع ػ ارؽأصػػبحممج ػأنآمن ػانجديػػدانلذرىػػابييفحػػكؿالعػػالـ،كيتجػػوإلػػىحافػػةالحػػرب

األىمية(.االستراتيجي)48:2010،
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افالمحػػافظيفالجػػددكرطػكاالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةفػػيحػػربممتػػدةفػػيالعػراؽتعيػػدإلػػى

األذىػػافحػػربفيتنػػاـالمأسػػاكية،فضػػالعػػفانعػػداـالمصػػداقيةلمكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةفػػيالعػػالـ
كتزايدالعػداءليػافػيالعػالميفالعربػيكاإلسػالميكخسػارتيالحمفائيػافػيأكربػاالغربيػةكآسػيا،كمػاأنيػا

حكلتانتباىيابعيدانعفالتحدمالحقيقيالمتمثؿبالقكلالصاعدةفيآسياكالمنافسةلمكالياتالمتحػدة
عمىالساحةالدكلية(.االستراتيجي)45:2010،

فالفشؿالتيمنيتبوإدارةبكشاالبففيالعراؽكفػيمنطقػةالخمػيجالعربػيعمػىكجػوالخصػكص

انعكسػػتعمػػىالبيئػػةالسياسػػةلمكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةفيػػيلػػـتػػنجحفػػيحربيػػاعمػػىالعػراؽكلػػـتقػػكض
دكرإيراففيالمنطقةكلـتنجحفيكقؼمساعيياالمتالؾالتكنكلكجيةالنككية،كمػاانيػافشػمتفػيمشػركع

دمقرط ػػةدكؿالمنطق ػػةى ػػذاكمػ ػػوأدل ال ػػىىزيم ػػةالجمي ػػكرييففػ ػػيانتخاب ػػاتالتجدي ػػدالنص ػػفيلمكػ ػػكنجرس

األمريكيفينكفمبر2006ـ،بعدىيمنةدامتاثنىعشرعامان(.محمد)209:2014،

كيتضحمػفذلػؾافالسياسػةالخارجيػةلمكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةتعرضػتالنتكاسػاتعمػى

إثرىابدأالتفكيرجديانفيإحداثتغييرفيالنيجالمتبعكاجراءتحكؿفيسياستياالخارجيةتقكـعمى
أسػػاسالكاقعيػػةالجديػػدةالقائمػػةعمػػىالتحالفػػاتالجديػػدةفػػيمختمػػؼالمجػػاالت،فػػدعتكزيػرةالخارجيػػة

(ككن ػػداليزا اري ػػس)إل ػػىض ػػركرةالع ػػكدةإل ػػىإحي ػػاءالتحالف ػػاتفق ػػدأعمن ػػتف ػػي18ك ػػانكفالثاني/ين ػػاير
2005ـأمػػاـالكػػكنجرسأفعمػػىالكاليػػاتالمتحػػدةأفتسػػتخدـالدبمكماسػػيةلممسػػاعدةفػػيخمػػؽت ػكازف
قكمفيالعالـ،فيمصمحةالحريةككفؽالدبمكماسية(.الشاىر)72:2009،
فقػػددعػػاال ػرئيساألمريكػػيجػػكرجبػػكشاالبػػفاألمػػـالمتحػػدةأفتأخػػذدك انرأكبػػرفػػيتحقيػػؽ

السػالـالعػالميكىنػاإشػارةإلػىالعػكدةإلػىالشػرعيةالدكليػةكالتحالفػاتالتقميديػة،كمػاأكػدعمػىسياسػػة
التعاكفكالمشاركةفيإدارةالمشاكؿالدكليةفقػدلجػأتإلػىاالتحػاداألكركبػيلمعالجػةمشػكمةالبرنػامج

النككماإليراني(.ديبؿ)635:2009،

كنجػػدأفالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةتتسػػـبالديناميكيػػةالنشػػطة،فيػػيفػػيتطػػكرقػػائـعمػػى

تحقيػػؽكتقيػػيـالمصػػالحاالمريكيػػةكتحديػػدىافػػيظػػؿالتغيػراتكالتحػكالتالعالميػػة،فالسياسػػةالخارجيػػة
األمريكيػةقائمػةعمػىتعزيػػزالمصػالحالعميػالمدكلػػة،كالحقػبالزمنيػةالمختمفػةكالتنػػكعفػيالتػداكؿعمػػى

السمطةفيالكالياتالمتحدةاليعدكككنوتداكالنشكميان،كىذامايفسرالتغييرفػيأدكاتتنفيػذالسياسػة
الخارجيةفتارةتقكـالكالياتالمتحدةاالمريكيةبتأميفمصػالحياعبػراسػتخداميالمقػكةالمفرطػةكفػرض

ىيمنتيػػاالعسػػكريةعمػػىمنػػاطؽمختمفػػةمػػفالعػػالـكمػػاحػػدثباحتالليػػالمعػراؽكتكاجػػدىاالعسػػكرمفػػي

منطقػػةالخمػػيجالعربػػيكذلػػؾلتػػأميفمصػػدردائػػـلمطاقػػةالمتمثػػؿفػػينفػػطالخمػػيجلضػػمافبقػػاءالييمنػػة
االقتصػػادية،كمػػاكتكظػػؼالدبمكماسػػيةأيض ػانكػػأداةلتحقيػػؽأىػػدافياالسياسػػيةكاالقتصػػاديةكالعسػػكرية
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كالتػػيتتمثػػؿفػػيتشػػكيؿالتحالفػػاتكتفعيػػؿالعالقػػاتالدكليػػةفػػيكافػػةالمسػػتكياتبمػػايضػػمفبقاءىػػا

كرائدةلمنظاـالعالميالجديد.

كتعػػدأحػػداثالحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبرمػػفعػػاـ2001ـنقطػػةتحػػكؿفػػيصػػياغةالنظػػاـ

العالميالجديدبعدأفطرحتالكالياتالمتحدةاالمريكيةنفسياكحاميػةليػذاالنظػاـ،كالتػيمػفخاللػو

تػػـتحديػػدمعػػاييرجديػػدةفػػيعالقاتيػػامػػعالمجتمػػعالػػدكليبشػػكؿعػػاـكمػػعمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػط
كالخمػػيجالعربػػيبشػػكؿخػػاص،حيػػثذىبػػتالكاليػػاتالمتحػػدةلتعزيػػزمكانتيػػاالعالميػػة،فقػػداسػػتطاعت
بنػػاءتحالفػػاتجديػػدةتحػػتمػػايسػػمىمحاربػػةاإلرىػػابكذلػػؾبإقنػػاعالمجتمػػعالػػدكليبمحاربػػةاإلرىػػاب

ككنوأصبحيشكؿتيديدانلمجميع،كالتسػتطيعالػدكؿالتصػدمليػذاالخطػربمفردىػاممػايتكجػبعمييػا

الدخكؿفيتحالفاتمعالكالياتالمتحدة .









68

المبحث الثاني:
السياسة الخارجية األمريكية في عيد إدارة باراك أوباما.
معكصكؿالرئيساألمريكيباراؾأكباماإلىرئاسةالكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػةحػاكؿمعالجػة

الخمػػؿالنػػاجـعػػفسػػكءتحقيػػؽاألىػػداؼالتػػيأخفقتيػػاالسياسػػةالخارجيػػةلم ػرئيسالسػػابؽجػػكرجدبميػػك
بػػكشكتحديػػدانفػػيمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػط،فمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػطعمكم ػانكالخمػػيجالعربػػيعمػػىكجػػو

الخصكصتبقىمنطقةحيكيػةلمصػالحالكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػةنظػ انرلمكقعيػاكاىميتيػااالقتصػادية
كارتباطيابأمفإسرائيؿباإلضافةإلىسعيالكالياتالمتحدةتأميفامنياكامفحمفائيافيىذهالمنطقة
كذلؾبمنعانتشارأسمحةالدمارالشامؿ.
كقدكافلممكركثالسمبيلذدارةاألمريكيةالسابقةدك انرفيخمػؽمنطقػةمأزكمػةعمػىالصػعيد

الداخميلمكالياتالمتحدةاألمريكيةكأيضانعمىصعيدعالقتيامعدكؿمنطقةالشرؽاألكسط.

كعميوفإفاإلدارةالجديػدةلمكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػةيقػععمػىعاتقيػاالبحػثعػفالبػدائؿفػي

األدكاتالتيتستطيعمفخاللياترميـماأفسدتوسابقتياعمىصعيدالسياسةالخارجية.

كعمي ػػوفق ػػدعم ػػؿأكبام ػػاعم ػػىتغي ػػرى ػػذاالس ػػمكؾالغي ػػرأخالق ػػيلمكالي ػػاتالمتح ػػدةاالمريكي ػػة

كمسػػاعيياالقائمػػةعمػػىالتػػدخؿفػػيشػػئكفالػػدكؿإلػػىطمأنػػةالمجتمػػعالػػدكليعبػػرتجسػػيدهلسياسػػة

خارجيةتيدؼإلىتغييرالنظرةالسمبيةلمكالياتالمتحدةالتيتركياالرئيساألسبؽجكرجدبميكبكش.

أوالً :استراتيجية السياسة الخارجية االمريكيـة فـي فتـرة حكـم أوبامـا تجـاه منطقـة الخمـيج

العربي.

افالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةتضػػعاسػػتراتجيتياالسياسػػةكفػػؽمرتك ػزاتأساسػػيةتحػػاكؿمػػف
خاللياتمريرسياستياالخارجيةبغيةتحقيؽاألىداؼالمرجكةالتيتحقؽمصالحياالقكمية.
ف ػػالمرتكزاتاألساس ػػيةق ػػدتش ػػيدتحػ ػكالنأكتكيفػ ػانمػ ػعمعطي ػػاتالمرحم ػػةالراىن ػػة،ب ػػالتكازمم ػػع

المتغيراتالحاصمةفيالبيئةالدكلية.

كالجديربالذكرأفالديمقراطييفكمفقبؿأفيصمكاإلىسدةالحكـكفكزىـبكرسيالرئاسةفي

انتخابػػات2008ـ،قػػدمكااسػػتراتيجيةلألمػػفالقػػكميمضػػادةاكبديمػػةالسػػتراتيجيةال ػرئيسبػػكشاالبػػف
لسنة2002ـككانتبعنكاف(الدكليةالتقدمية:استراتيجيةديمقراطيػةلألمػفالقػكمي)،حيػثقامػتىػذه
االستراتيجيةبالتعرضلمكاضعالفشؿفياستراتيجيةالرئيساألمريكياألسبؽكأدارتوكمنيا:
 التكاليؼالمرتفعةلمعمؿاالنفرادم(الحربفيأفغانستافكالعراؽ)69

 خطةطريؽبدكفنتائجكاضحة(الصراعالفمسطيني-اإلسرائيمي) -االعتمادالزائدعمىالقكةالعسكرية.

 ضعؼالتركيزعمىقضيةاالنتشارالنككمكاالمفالداخمي. -القيادةالميتزةفيالخارج.

أماعػفاالسػتراتيجيةالبديمػةفيػيتقػكـعمػىتصػكرأكثػرتكامػؿلمعالقػاتالدكليػة،اليختػزؿاالمػف
القػػكميفػػيالبعػ دالعسػػكرمكاألمنػػيالضػػيؽ،إنمػػاممكػػفأفيتحقػػؽفػػياسػػتغالؿجميػػعالكسػػائؿاالقتصػػادية
كالسياسيةكالعسكرية،كىذهاالستراتيجيةتقكـعمىاألكلكياتاألساسية(:محمد)201:2014،
 -دعـالديمقراطيةفيالخارج.

 منعاإلرىابييفكاألنظمةالخطرةمفحيازةأسمحةالدمارالشامؿ. -سدالفجكةفيالدفاععفالكطف.

 تطكيرالجيشاألمريكيكاستخداموبفاعميةأكثر. -تقكيةتحالفاتأمريكااالستراتيجية

 استعادةالقيادةاالقتصاديةاالمريكيةتبنيالرئيساألمريكيباراؾأكباماأفعمىالكالياتالمتحدةاالمريكيةأفتنظرلمعالـكماىك

الكمايجبأفيككفعمىالنقيضمفسمفوالسابؽ،كعميوفيجبعمىالكالياتالمتحدةاالمريكيةأف
تركػػزأكثػػرعمػػىالسياسػػاتالمحميػػةالتػػيتضػػمفكجػػكددكلػػةأمريكيػػةقكيػػةكنابضػػةبالحيػػاةكمبتك ػرة،

بحيػػثالتػػرجحكفػػةالتكػػاليؼالماليػػةكالبشػريةلاللت ازمػػاتاألمريكيػػةالخارجيػػةعمػػىحسػػابمسػػؤكليات
الحككمةفيالداخؿ(.جرجس)25:2012،

ثانياً :مالم السياسة الخارجية إلدارة أوباما تجاه منطقة الخميج العربي.
افمنطق ػػةالش ػػرؽاألكس ػػطم ػػفمنظ ػػكرإدارةأكبام ػػاى ػػيشػ ػريؾاس ػػتراتيجيلمكالي ػػاتالمتح ػػدة

االمريكيػػةكليسػػتكمػػاي ارىػػاالمحػػافظكفالجػػددبأنيػػامصػػدرتيديػػدلألمػػفالقػػكمياألمريكػػي،كعمميػػة
اإلصالحكالتركيجلنمكذجالديمكقراطيةاالمريكيةاليمكفأفيفرضعمىالمنطقةبصكرةقسرية،كما

تػػرلإدارةأكبامػػاافحمايػػةحقػػكؽاإلنسػػافكنشػػرنمػػكذجالقػػيـالديمقراطيػػةىػػيمػػفاىػػـالمسػػؤكليات

الممقاةعمىعاتؽالكاليتالمتحدةاالمريكيةبصفتيامنارةلمحريةكقائدةلمعالـالحر،كبيذاالخصػكص
فقػػدقػػاؿأكبامػػابكػػؿكضػػكح:راليمكػػفأليػػةدكلػػةأفتفػػرضأمنظػػاـحكػػكميعمػػىدكلػػةأخػػرل،ال
ينبغيأليةدكلةأفتفعؿذلؾر(.االستراتيجي)2010،
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فقداستخدمتاإلدارةالجديدةسياسةالقكةكالمصمحةالكطنيةفيمنطقةالخميجالعربيكالشرؽ

األكسػػطبص ػػفةعام ػػة،ق ػػدتناكلي ػػااتجاى ػػافلمفك ػػرلػػدلالنخب ػػةالص ػػانعةلمقػػرارف ػػيالكالي ػػاتالمتح ػػدة
األمريكية:
أمااالتجاهاألكؿفػانطمؽمػفرؤيػةمفادىػاأفسياسػةالقمػعكغيػابالديمقراطيػةبسػببطبيعػة

األنظمةالمتكاجدفيالمنطؽقادإلىتصاعدظاىرةاإلرىاباالمرالذماستكجبإحداثتغييرشامؿ
يتمثؿفياحداثإصػالحاتسياسػيةكاقتصػاديةكاداريػةكتعميميػةكرفػعمسػتكلالمعيشػة،كزيػادةفػرص
التعمػػيـكفػػرضالممارسػػةالديمكقراطيػػةفضػػالعػػفإضػػفاءالجانػػباألخالقػػي،كػػكفالكاليػػاتالمتحػػدة

االمريكيػػةصػػاحبةرسػػالةتنكيريػػةتسػػتيدؼمسػػاعدةدكؿالمنطقػػةعمػػىالني ػكضمػػفكبكتيػػابإحػػداث
تغيراتكبيرةفيأنظمتياالسياسية،كالنمػكذجاألمريكػيىػكخيػرمػفيحتػذلبػوإلحػداثىػذاالتغييػر.

(الالكندم)58:2005،

أماأصحاباالتجاها خرفيركفأفالمصالحالتقميديةلمكالياتالمتحػدةاالمريكيػةفػيالشػرؽ

األكسطكالتيرعتيااألنظمةاالكتكقراطيةبكفاءةكتقتضيحمايتياباستمرارالتحالؼمعىػذهاألنظمػة
فضالنعفأفاألنظمةاألكتكقراطيةفػيالمنطقػةأبػدتتعاكنػانكثيقػانمػعالكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػةفػي
الحربعمىاإلرىاب(.سالمة)16:2005،

كبػػالرغـمػػفىػػذاالنمػػكذجالجديػػدلػػدماإلدارةاألمريكيػػةإالأفذلػػؾشػػكالنانقسػػامانبػػيفصػػناع

السياسػػةالخارجيػػةلػػذدارةالجديػػدةفػػيتػػكجييـإلحػػداثتغيػػرجػػذرمفػػيالمنطقػػةأكالمحافظػػةعمػػى
المصمحةاألساسيةكضمافبقاءالعالقاتالقائمةبينيـكبيفدكؿالمنطقة،فيوتعمؿكفؽمبدأالتكازف

ب ػػيفص ػػيانةمص ػػالحياالحيكي ػػةكض ػػمافاس ػػتقرارال ػػنظـالص ػػديقةم ػػفناحي ػػةأخ ػػرل،كب ػػيفمطال ػػب
الديمقراطيةكحقػكؽاالنسػاف،كعميػوفػإفالمصػالحالحيكيػةاالمريكيػةفػيالمنطقػةىػيالمحػرؾالػرئيس
فيالسياسةاالمريكيةكليسعمميةاإلصالحالسياسيكنشرالديمكقراطيةفمكتقاطعتالديمقراطيةمػع

المصػػالحاألمريكي ػػةف ػػيالمنطق ػػةبكص ػػكؿأنظم ػػةحك ػػـمناكئ ػػةلمسياس ػػةاالمريكي ػػةستض ػػربالكالي ػػات
المتحدةاالمريكيةمشركعاإلصالحالسياسيكالديمكقراطيةبرمتوبعرضالحػائطكسػتعمؿجاىػدةعمػى

الحفاظعمىمصالحيا(.فيمي)95:2009،
كنجدأفاإلصالحالسياسػيكالتػذرعبنشػرالديمقراطيػةكمبػادئكقػيـحقػكؽاإلنسػافمػاىيإال

كرقةتضغطتستخدمياالكالياتالمتحدةاالمريكيةفيكجواألنظمةاالستبداديةلتحصؿعمىمزيدمػف
التنازالتلتمريرمصالحيافيىذهالمنطقة.
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ثالثاً :الخطاب السياسي األمريكي تجاه العالم اإلسالمي.
لقدكرثالرئيساألمريكيتركةثقيمةمفالسياساتالتيتـترسيخيافيالعقؿاألمريكيعمػى

مدلاكثرمفعقدمػفالػزمف،كالتػيقػادتإلػىعػداءكاضػحلمسياسػةاالمريكيػةفػيالخػارج،كالسػيما

فيمنطقةالشرؽاألكسط،فقدعمػؿالػرئيسأكبامػاعمػىتفكيػؾاإلرثالسػيءلسياسػةبػكشاالبػففػي
التعامػؿمػعالعػػالميفالعربػيكاإلسػػالمي،كذلػؾمػػفخػالؿخطابػػوالػذمألقػػاهأمػاـالبرلمػػافالتركػيفػػي
نيساف/ابريؿ2009ـ،كفيحزيراف/ي كنيك2009ـألقىأكباماخطابػوالتػاريخيفػيجامعػةالقػاىرة،
كالذمقدـمفخاللػورؤيػةمغػايرةألسػبابالتػكتربػيفبػالدهكالعػالـاإلسػالمي،فقػداعتػرؼأكبامػابػاف

التػػكترالقػػائـلػػوجػػذكرتاريخيػػةمنيػػاالحػػركبالصػػميبيةكاالسػػتعمارالػػذمحػػرـالمسػػمميفمػػفالحقػػكؽ
كالفػرص،كمػػفثػػـالحػػربالبػاردةكمػػاافلمعكلمػػةدكرفػػياعتبارىػامعاديػػةلمتعػػاليـاإلسػػالمية(.ديبػػؿ،

)636:2009
كمػػاأشػػارأفاإلسػػالـلػػيسجػػزءمػػفالمشػػكمةبينمػػاىػػكجػػزءميػػـفػػيصػػنعالسػػالـ،كسػػعى
أكبامػػاإلػػىتحكيػػؿمسػػارالصػراعكالحػػربنحػػكالتعػػاكفكالمشػػاركةكىػػذامػػاسػػتكحىمػػفحديثػػوعنػػدما

أكردقائالن:رقدأتيتلمقػاىرةلمبحػثعػفبدايػةجديػدةبػيفالكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػةكالعػالـاإلسػالمي
اسػػتنادانإل ػػىالمص ػػمحةالمش ػػتركةكاالحتػ ػراـالمتب ػػادؿكىػػيبداي ػػةمبني ػػةعم ػػىأس ػػاسحقيق ػػةافأمريك ػػا
كاإلسػػالـاليعارضػػافبعضػػيمابعض ػانكالداعػػياب ػػدانلمتنػػافسبينيمػػا،بػػؿإفبينيمػػاقكاسػػـمش ػػتركة
يمتقيافعبرىا،أالكىيمبادئالعجالةكالتقدـكالتسامحككرامةكؿالبشرر(.الشكربجي)35:2013،

رابعاً :الموقف األمريكي من ثورات الربيع العربي.
كمػػاأش ػرناسػػابقانفػػإفالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةاعتػػادتعمػػىاتبػػاعسياسػػةالمحافظػػةعمػػى

الكضعالقائـكدعـالنظـالمستبدةفيالمنطقة،إالأفالمنطقةاجتاحتياثكراتالتغييرالعربػي،كعميػو

فقدتبنتالكالياتالمتحدةاألمريكيةسياسةتتسـبقدرأكبرمفالديمقراطيةلضمافمصالحياالحيكية،

فقداعتمدتاستراتيجيةتجاهدكؿالربيعالعربيتمثمتفي(:بكزيدم)69:2014،
-1

إفالمصالحاألمريكيةفيالمنطقةتفرضالتعامؿمعالتحكالتالجديدةبحػذر،طالمػاأفذلػؾ
اليعرضالمصالحاالمريكيةلمخطركالتيديد،فميسمفمصمحتياالكقكؼبكجوىذاالتغييػر،

فقدتؤدمىذهالثكراتإلىكصكؿأنظمةمعاديةليا.
-2

سعتالكالياتالمتحدةاالمريكيػةإلػىتغييػرالصػكرةالنمطيػةالتػيمفادىػاأفالكاليػاتالمتحػدة
تدعـالنظـالديكتاتكريةفيالمنطقةطالماتتقاطعمعمصالحيا،فقدعبرتعفمباركتياليػذا

التحكؿالديمقراطيكالسياسيفيالمنطقة.
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خامساً :استراتيجية الدبموماسية والحوار إلدارة أوباما (القوة الناعمة).
إفسياس ػػةالػ ػرئيسأكبام ػػاتعتب ػػرأفالدبمكماس ػػيةكالحػ ػكارأمػ ػريفأساس ػػييفف ػػيعالقتي ػػام ػػع

المجتمعالدكلي،كىذامابداكاضحانمفخالؿفريؽعمؿسياستوالخارجية،إذضمتشخصياتمػف
مؤسسػػةالسياسػػةالخارجيػػة،أمثػػاؿ(ىػػيالرمكمينتػػكف)لمنصػػبكزيػرةالخارجيػػةبيػػدؼتعزيػػزقػػدرةك ازرة

الخارجيةعمىتحقيؽالمصالحاالمريكيةكدفعالقيـاالمريكيةقدمان،كعميوفقدأطمقتىػيالرمكمينتػكف
تقريرالمراجعةالدبمكماسيةكالتنمكيػةالربػاعيحيػثاليقتصػرىػذاالتقريػرعمػىالمراجعػةفحسػب،بػؿ

لتحدي ػػدكيفي ػػةالتنس ػػيؽكالتكامػ ػؿكال ػػدعـالمتب ػػادؿب ػػيفالدبمكماس ػػيةكالتنمي ػػة،كتق ػػديـالتكقع ػػاتح ػػكؿ
الخيػػاراتاالسػػتراتيجية،أمبمعنػػىآخػػرأفسياسػػةأكبامػػاتعتمػػدعمػػىدبمكماسػػيةالطػرازالقػػديـالقائمػػة

عمىبذؿالمزيدمفالجيدلمتكصؿإلىاتفاؽالمحظةاألخيرة(.نام.كآخركف)56:2012

كماتعيدأكبامابالتكاصؿالسياسيمعاألعداءكليسمػعاألصػدقاءفقػطحػيفقػاؿفػيأحػدل

خطاباتو:رلفالتقياصدقاءنافقطبؿأعداءناأيضانألننيأتذكرقكؿكندم:انوعميناأالنفاكضأبدان
مفمنطمؽالخػكؼبػؿعمينػاأالنخػاؼالتفػاكضر،ألفاالبتعػادعػفاالتصػاؿالمباشػرمػعاألعػداء–

اسػتراتيجيةعػػزؿاألعػداءكعػػدـالحػكارمعيػـ-قػػدتسػػبببضػررجسػػيـعمػػىمصػالحالكاليػػاتالمتحػػدة
فػػيمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػط،كانتقصػػتمػػفسػػمعتياعالمي ػان،كلػػذلؾعنػػدماس ػؤاؿأكبامػػا،عمػػاإذاكػػاف
مستعدانلمقاءغيرمشركطمعقادةالدكؿالمعاديةلمكالياتالمتحدةاالمريكية،مثػؿإيػرافكككبػاكككريػا

الشماليةأجابقائالن:رنعـ،كالسببىكافمبدأاإلحجاـبطريقةماعفالحكارمعالدكؿالمعاديةىك

عقػػابليػػا-كىػػكالمبػػدأالدبمكماسػػيالػػذمطالمػػاكػػافمعتمػػدانلػػدباإلدارة–مثيػػرلمسػػخرية(.جػػرجس،
)23:2012

كعميػػػوفػ ػػإفإدارةأكبامػ ػػاقػ ػػدتبنػػػتاسػ ػػتراتيجيةاالنفتػ ػػاحعمػ ػػىاألع ػػداءكالح ػ ػكارمعيػ ػػـكلػ ػػيس
األصػػدقاءفقػػط،باإلضػػافةإلػػىذلػػؾفػػإفأدارةأكبامػػاتقػػكـعمػػىمبػػدأالتعػػاكفالػػدكليكالعمػػؿمتعػػدد

األط ػراؼكاعطػػاءدكرلنخ ػريفكمػػاحصػػؿفػػيالتػػدخؿفػػيليبيػػا2011ـ،كىػػكمػػاكانػػتتفتقػػرأليػػو
اإلدارةاالمريكيةالسابقة(.محمد)211:2014
فاليؤمفأكبامابقػدرةالكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػةعمػىقيػادةالعػالـبمفردىػاكتحمػؿمسػؤكلياتو

كمػػاأنػػوصػػمـعمػػىالعػػكدةإلػػىالكاقعيػػةالجديػػدةفػػيسياسػػتوالخارجيػػةتجػػاهمنطقػػةالخمػػيجالعربػػي
كالشػػرؽاألكسػػطبيػػدؼضػػمافكاسػػتقرارالمنطقػػةالسػػيمادحػػرالحركػػاتالراديكاليػػةكحمايػػةالمصػػالح

الحيكيةلمكالياتالمتحدةاألمريكية(.الشكربجي)239:2013،

فينظرالرأمالعاـاألمريكيفقدتراجعتالسياسةالخارجيةلمكالياتالمتحدةاالمريكيةبسػبب

األزمػةالماليػةكصػػعكباتالطاقػةكالرعايػػةالصػحيةكتفشػػيالفقػركالبطالػػةكالػذمبػػدكرىاانعكسػتعمػػى
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السياسػػةالعامػػةلم ػرئيسأكبامػػاكبرنامجػػواالجتمػػاعيكاالقتصػػادمالػػذمكػػافلػػواألكلكيػػةعمػػىحسػػاب
السياسةالخارجيػة،حيػثمثمػتالقضػاياالحياتيػةلممػكاطفاألمريكػيالكرقػةالرابحػةكحسػمتاألكلكيػات

عمىنحككاضحدكفلبس(.العربي)99:2005،
أمػػاعمػػىصػػعيدالسياسػػةالخارجيػػةفكانػػتاألجنػػدةالسياسػػةألكبامػػاتيػػدؼإلػػىتحسػػيفصػػكرة

كاشنطفلدلالعالـكذلؾبإحداثتغيراتجكىريةفيمجاؿالسياسةالخارجيةكيتصدرالممؼالع ارقػي
أكلكيػػاتعمػػىالمسػػتكلالػػدكليألسػػبابرمزيػػةكشخصػػيةكحتػػىاقتصػػادية،فقػػدعػػارضأكبامػػاالحػػرب

عمػػىالعػراؽكلػػـيتغيػػرمكقفػػوكقػػداتخػػذىػػذاالمكقػػؼفػػيحػػيفكػػافأحػػدأعضػػاءمجمػػسالشػػيكخالػػذيف
صكتكاضدالحرب،كقدكعدمػفخػالؿحممتػواالنتخابيػةبانػوسػيقكـبسػحبالقػكاتالعراقيػةفػيحػاؿ

فػػكزهبالرئاسػػةاألمريكيػػة،كبغػػضالنظػػرفيمػػاإذاكػػافىػػذااالنسػػحابتكتيكي ػانإالانػػويخػػدـاألىػػداؼ
األمريكيةاالستراتيجيةفيالمنطقةكذلؾإلخراجالقكاتاألميركيةمفمرمىاألىداؼاإليرانيةفيحاؿ

اندالعالحربإذماقررتالكالياتالمتحدةضربإيرافمستقبالن(.جرجس)31:2012،
 -1سياسة أوباما تجاه إيران (القوة الناعمة)
لقدأخذتكتيػرةالتقػارببػيفكاشػنطفكطيػرافتتطػكربسػرعةأكبػرفػيظػؿإدارةبػاراؾأكبامػا
كذلؾنتيجةلتبنيالحزبالديمكقراطياسػتراتيجيةجديػدةتجػاهإيػراف،حيػثصػرحركبػرتغيػتسكزيػر

ال ػػدفاعاألمريك ػػيالس ػػابؽف ػػيم ػػايك،2009بأن ػػويمك ػػفالتف ػػاكضالمباش ػػرم ػػعايػ ػرافبي ػػدؼتحس ػػيف
األكضاعاألمن يةفيالمنطقةكلدلاندالعاالحتجاجاتالشػعبيةفػيبعػضالػدكؿالعربيػةعػاـ2011
تكش ػػفتمالم ػػحالتع ػػاكفاألمريك ػػيف ػػيدع ػػـالمعارض ػػةالش ػػيعيةف ػػيالخم ػػيجالعرب ػػي،حي ػػثنظم ػػت

ػةلممعارضػػةالطائفيػػةالمرتبطػػةبػػإيراففػػيمجػػاؿ

مؤسسػػاتدعػػـالديمكقراطيػػةاألمريكيػػةدكراتمتقدمػ
استخداـشبكاتالتكاصؿاالجتماعيلتأليبالرأمالعاـضدأنظمةالحكـالخميجػيكمػاانخػرطزعمػاء
ىذهالجماعػاتالراديكاليػةفػيبرنػامج(قػادةالديمكقراطيػة)الػذمرعتػوك ازرةالخارجيػةاألمريكيػةكشػارؾ

فيومعارضكفمرتبطكفبإيراف(.مبركؾ)2009،

كقدتميزتاإلدارةالثانيةألكباماباالنتقاؿمفمرحمػةرالدبمكماسػيةاليادئػةرإلػىمرحمػةالتعػاكف

المعمفمعنظػاـإيػراف،كخاصػةفيمػايتعمػؽبػاألمفالع ارقػي،كتػـاسػتبعادسياسػةالتيديػدالعسػكرمفػي
معالجػػةالممػػؼالنػػككماإلي ارنػػيحيػػثنشػػرتمؤسسػػة ارنػػدتقري ػ انرلحسػػابسػػالحالجػػكاألمريكػػيتحػػت
افالنككم:االختياراتالحرجةلذدارةاألمريكيةركمثمتىذهالدراسةتغي انرفػيالرؤيػة

عنكافرمستقبؿإير

األمريكيةإزاءاحتكاءإيرافحيثتضمفاعترافانضمنيانبفشؿالعقكباتاالقتصاديةفػيإيقػاؼالبرنػامج
النككمكضركرةتبنيسياسةجديدةتجاهإيرافعبررتقديـالحكافزإلقناعايرافبالتخميعففكرةانتػاج

74

س ػػالحن ػػككم،كالتخفي ػػؼم ػػفالعقكب ػػاتاالقتص ػػاديةكالتخم ػػيع ػػفمفي ػػكـالتيدي ػػدالعس ػػكرمر(.ك ػػانز،

)45:2014

 -2مالم التعاون الدبموماسي في العالقات األمريكية اإليرانية إلدارة أوباما.
ػكريا
سػػعتإي ػرافإلػػىتثبيػػتدكرىػػافػػيالمنطقػػةكقػػكةمػػؤثرةفػػيمنػػاطؽنفكذىػػافػػيالع ػراؽكسػ 

كلبن ػػافكال ػػيمفكف ػػؽاالس ػػتراتيجيةالقائم ػػةعم ػػىتبن ػػيالدبمكماس ػػيةاإليجابي ػػةكنت ػػاجلمتق ػػارباإلي ارن ػػي

األمريكي،كقداستثمرتالكالياتالمتحدةىذاالتقاربلنزعفتيؿاالزماتالتيتعصؼبالمنطقةكقامت
بتحكيؿإيرافمفدكلػةمارقػةإلػىعامػؿتػكازفإقميمػييمكنػواالنػدماجفػيمنظكمػةامنيػةجديػدة،تقػكـ

ىػػذهاالسػػتراتيجيةعمػػىالدبمكماسػػيةالتصػػاعديةالتػػيتسػػتثمرفػػرصالتعػػاكفاإلقميمػػيلبنػػاءالعالقػػات
كتحقيؽالمزيدمفاإلنجازات(.شاكر)91:2013،
فقدأشارتتصريحاتكبارالمسؤكليففياإلدارةاألمريكيةإلىأفالكالياتالمتحػدةاألمريكيػة

تريدمفكراءىذاالتقاربإيرافغيرنككية،التضػربالمصػالحاألمريكيػةفػيالمنطقػة،كالتسػعىإلػى
قمبمكازيفالقكلفيالخميجكالشرؽاألكسط،عمىنحكيخرجعفقدرتياعمىالسيطرة،كمػفثػـفػإف

اس ػػتراتيجيةأكبام ػػاعم ػػىالتع ػػايشم ػػعإيػ ػرافكاالعتػ ػراؼبي ػػاكق ػػكةإقميمي ػػةطالم ػػاأ ازل ػػتالغم ػػكضع ػػف
برنامجياالنككمكلـتتجاكزالخطاألحمربحيازةالسالحالنككم(.عيد )3-4:2013،
 -3مالم التعاون العسكري.
جاءالتقارباألمريكياإليرانيانطالقانمفدكافػعمعينػةلكػالالطػرفيف،فعمػىالصػعيداإلي ارنػي

فػػإفىػػذاالتقػػاربيتكافػػؽمبػػدأمقاربػػةاالنخػراطالبنػػاءفػػيعالقػةإيػرافمػػعالغػػربكتحديػػدانمػػعالكاليػػات

المتح ػػدةاألمريكي ػػةكتتكاف ػػؽتمامػ ػانم ػػعمص ػػطمحالمركن ػػةالبطكلي ػػةال ػػذمأطمق ػػوالمرش ػػداألعم ػػىلمث ػػكرة
ػرفالمصػالحالمتمثمػةفػيتػأميفحػؽإيػراففػيامػتالؾقػدرات
اإلسالميةعمىخامنئيكالتػيتحقػؽإليا
نككية،كتأميفنفكذىافيالمناطؽالمت كترةكالحيكية،باإلضافةإلىضمافلعبدكرإقميميفيمنطقة

الخمػػيجالعربػػي،كىػػذهالمصػػالحتحقػػؽبػػدكرىاالمصػػمحةالقكميػػةالعميػػاإليػرافكىػػياالعتػراؼبيػػاكقػػكة

إقميميةفيالمنطقةتمتمؾنفكذانيكازمالنفػكذاألمريكػيفييػا،فقػدتجمػىالتعػاكفالعسػكرمبػيفالكاليػات

المتحػػدةاألمريكيػػةكاي ػراففػػيالممػػؼالسػػكرمحيػػثأفصػػحتبعػػضالتس ػريباتعػػفسمسػػمةاجتماعػػات

سػ ػريةأمريكي ػػة-إيراني ػػةعق ػػدتلمناقش ػػةال ػػدكراإلي ارن ػػيف ػػيمكاجي ػػةالمخ ػػاطراألمني ػػةالمش ػػتركةب ػػيف
الجػ ػػانبيف،كاتفػ ػػؽالطرفػ ػػافعمػ ػػىتقيػ ػػيـالمخػ ػػاطرالتػ ػػييمكػ ػػفأفتكاجييػ ػػاالمنطقػ ػػةإذاانيػ ػػارالنظػ ػػاـ

السياسي(.أبككريـ.)14:2017،
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 -4تأثير التقارب األمريكي اإليراني عمى العالقات األمريكية الخميجية.
إفالتقػػارباألمريكػػياإلي ارنػػيشػػكؿصػػدمةلػػدلدكؿالخمػػيجالعربػػيحيػػثتػػكجىػػذاالتقػػارب

ػعكربػأفالكاليػات
باتفاؽنككمبيفالكالياتالمتحدةاألمريكيةكايراف،فقدتنامىلدلالدكؿالخميجيػةش ان
المتحدةاألمريكيةقػدتخمػتعنيػافػيمكاجيػةإيػراف،فمػـتشػعردكؿالخمػيجباالرتيػاحبسياسػةالتقػارب
بيفالطرفيفباإلضافةإلىتخكفيامفكجكدتفاىماتسريةغيػرمعمنػةعمػىغػرارالمفكضػاتالسػرية

بػيفالجػانبيف،فقػػديػؤدمىػػذاالتقػاربإلػػىإيجػادحمػكؿألزمػػاتالمنطقػةكصػراعاتياعمػىحسػػابدكؿ
الخميجالعربي.
فقدأدركػتدكؿالخمػيجأفالسياسػةاألمريكيػةلػـتحسػـمكقفيػافػيمكاجيػةإيػرافكقػكةتحػاكؿ
زعزعةاستقراردكؿالمنطقػة،ممػادفػعدكؿالخمػيجإلػىالتحػرؾلمكاجيػةالتحػرؾاإلي ارنػيفػيالمنطقػة

لكحدىاكعمىالصعيدالعممي.

كممػػايعػػززالمخػػاكؼالسػػعكديةكالخميجيػػةرفػػضالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةفػػرضعقكبػػات
عمػػىإي ػرافبعػػدإجرائيػػاتجربػػةإلطػػالؽصػػاركخباليسػػتيفػػيأكتػػكبر2015ـ،كبػػالرغـمػػفافىػػذه

التجربةتشكؿانتياكانلق ارراتمجمساألمف،إالأفأدراةأكباماتحاكؿحمايةاالتفاؽالنككممعإيػراف،

فقدأعمنتاإلدارةاألمريكيةصراحةعفمكقفيابافالكالياتالمتحدةاألمريكيةلفتخضعألمضغكط
مفأمدكلة-فيتمميحلمسػعكدية-فػيفػرضعقكبػاتاقتصػاديةضػدإيػرافكمػاأضػاؼأيضػان:نحػف
نعرؼأفليذاالنكعمفالعقكباتالماليةتأثي انرفيمكاجيةبرنامجإيرافلمصكاريسالباليستية،كلكففي

النياية،نحفكسكؼنفرضتمؾالعقكباتالماليةفي كقتنختارهنحف(.أرشيد)4-3:2016،
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المبحث الثالث:
السياسة الخارجية االمريكية في عيد إدارة دونالد ترامب.
شيدتالعالقاتالخميجيػة–األمريكيػةفػيالعػاـ2017ـ،العديػدمػفم ارحػؿالتػكترعمػىأثػر

تغيرالخارطةالسياسيةبعدالربيعالعربي،كدخكؿقكلجديدةكمعسكراتمتضادة،كبركزفاعميفجدد
مفميميشياتمسمحةكتنظيماتإرىابيةغيرحككميةكانبثاؽتحالفاتجديدةعمىالمستكييفاإلقميمي

كالػدكلي،ناىيػػؾعػػفالعالقػػاتالخميجيػة-األمريكيػػةالتػػيلػػـتكػػففػيأفضػػؿمسػػتكياتيافػػيظػػؿإدارة

ال ػرئيسالسػػابؽ-بػػاراؾأكبامػػا-بسػػببالخػػالؼحػػكؿاالتفػػاؽالنػػككماإلي ارنػػي،كاق ػرارقػػانكفجاسػػتا*
كممفػاتسػكريا،كالعػراؽ،كالػػيمفكغيرىػامػفالقضػػاياالتػيالتػزاؿتػداعياتياماثمػػةفػيالمنطقػة،فضػالن
عػػفسػػمبيةالمكقػػؼاألمريكػػيتجػػاهسياسػػاتإي ػراففػػيالمنطقػػة كتجاربيػػاالصػػاركخية،كمحاكلػػةبسػػط
نفكذىاكالتحكـفيالمعابرالبحريةالتيتمثؿمسألةحيكيةلدكؿالخميج،كأىـنقاطاالشتباؾمعيا.

أوالً :خصائص شخصية ترامب وانعكاسيا عمى سياستو الخارجية.

إفالجػػدؿالمثػػارحػػكؿكصػػكؿال ػرئيسالجميػػكرمدكنالػػدت ارمػػبلمبيػػتاألبػػيضفػػيالكاليػػات

المتح ػػدةاألمريكي ػػةيح ػػتـد ارس ػػةأفنق ػػكـأكالنبد ارس ػػةشخص ػػيةرت ارم ػػبركتبي ػػافم ػػدلانعكاس ػػياعم ػػى

السياس ػ ػػةالخارجي ػ ػػةلمكالي ػ ػػاتالمتح ػ ػػدةاألمريكي ػ ػػةتج ػ ػػاهمنطق ػ ػػةالخم ػ ػػيجالعرب ػ ػػي،كخاص ػ ػػةالت ػ ػػأثيرات
كالخصائصالشخصيةالتككينيةكالنفسػيةكالخبػرةالسياسػيةلصػانعالقػرارالسياسػي،التػيتػنعكسعمػى

طريقػػةعممػػوكسياسػػاتوكق ار ارتػػوتجػػاهمختمػػؼالقضػػايا،بػػالرغـمػػفأفالنظػػاـالسياسػػيتحكمػػوكتسػػيره

مؤسسات،ىذااليمنعمفتأثيرالرئيسمػففػرضبعػضق ار ارتػوانطالقػانمػفقناعاتػوالشخصػيةكىػذا
ماجسدتوالفتراتالرئاسيةالمتعاقبةلمكالياتالمتحدةاألمريكية.

كلفيػػـالشخصػػيةالجدليػػةالتػػييتمتػػعبيػػاالػرئيساألمريكػػيدكنالػػدت ارمػػبانقسػػمتا راءحػػكؿ
ىذهالشخصيةفمػنيـمػفرأمأنػواسػتثناءمػفبػيفالرؤسػاءاألمػريكييفالسػابقيفكيختمػؼكميػانعػفمػا
يعػػرؼبػػوالمػكاطفاألمريكػػي،كيػػرلفريقػانآخػػرأفت ارمػػبيمثػػؿفعػالنحقيقػػةالشخصػػيةاألمريكيػػةالتػػي
تتس ػػـبالعدكاني ػػةلنخػ ػريفكالت ػػيتمت ػػازبالغطرس ػػةكالتجب ػػر،في ػػكيمث ػػؿالدكل ػػةالقائم ػػةعم ػػىالح ػػركب
كالتدخالتالعسكريةكاألكثردمكيةفيحركبياكماأنياتدعـاالنقالباتعمىأنظمػةالحكػـفػيالػدكؿ

المختمفػة،)103Tullock, 2007: p(.كىػذامػاتضػمنتوحممتػواالنتخابيػة،التػيبػدتفييػاشخصػيتو
*قــانون جاســتا:قػػانكفأصػػدرهالكػػكنغرساألمريكػػيفػػيعػػاـ2016كخطػػكةلتكجيػػواالتيػػاـلممممكػػةالعربيػػةالسػػعكديةبالضػػمكعفػػياعتػػداءات
الحػػادمعشػػرمػػفسػػبتمبر2001كيعتبػػرىػػذاالقػػانكفتعػػديؿعمػػىقػػانكفمثيػػؿصػػدرفػػيالعػػاـ1967كيعطػػيالحصػػانةلبمػػدافأخػػرلمػػف
المالحقةالقضائيةفيالكالياتالمتحدة،كىذاالقانكفسيخكؿأىاليضحاياىجمات2001مفرفػعدعػاكلقضػائيةبحػؽالسػعكديةكبمػدداعػـ
بشكؿمباشراكغيرمباشرلممجمكعاتالتينفذتالعمميةفيالحادمعشرمفسبتمبر2001مستيدفةأبراجالتجارةالعالمية .

77

أكثػ ػػركضػ ػػكحانكخاصػ ػػةفػ ػػيأفكػ ػػارهالسياسػ ػػيةكتص ػ ػرفاتوكتص ػ ػريحاتوالتػ ػػيانعكسػ ػػتعمػ ػػىسياسػ ػػتو
الخارجيػػة،التػػيربطيػػابأفكػػارهالتجاريػػةالقائمػػةالتػػيانعكسػػتبمػػدلنجػػاحالصػػفقةأكالمشػػركعمػػع

ػبكزيػػادةاألربػػاحفػػيأقػػؿفت ػرة
الطػػرؼا خػػر،كالتػػيتقػػكـعمػػىفك ػرةال ػربحالس ػريععمػػىالمػػدلالقريػ 
ممكنة،كىذامايفسرنتائجالزيارةالتيقاـبياإلىالسعكدية(.عبدالسالـ)7:2017،

ػاءعمػىقناعػةشخصػيةلت ارمػبكاألشػخاص
كعفالفريؽالػذميعمػؿمػعت ارمػبكاختيػارهفقػدجػاءبن ن

المػػذيفيعممػػكفمعػػوكايمػػانيـبجػػدكلالسياسػػةكاأليديكلكجيػػةالتػػيينتيجيػػات ارمػػب،فاختيػػارت ارمػػبلتيرلسػػكف
كفريقوفيك ازرةالخارجيةكافمرتبطانأساسانبشخصيتوكأفكارهكقناعاتػو،كتيمرسػكفذكخمفيػةتجاريػةىػذامػا
يعززأفكارهالتجاريةالقائمةعمىتجاربربحيةمادية(.)6.2016،Springborg

كعمىالرغـمػفأفتصػريحاتالمرشػحيفلالنتخابػاتالرئاسػيةاالمريكيػةالتأخػذعمػىمحمػؿ

الجػػد،فػػياغم ػػباألحيػػاف،في ػػيلالسػػتيالؾالػػداخمي،بس ػػببشػػدةالتن ػػافساالنتخػػابي،إالأفالنظ ػػر
لمضاميفالسياسةالخارجيةعندترامبجاءتمفكاقعخطاباتو(.زكريشير)2017،
كمفدكافعالنزعةالقكميةكتمجيدهلمدكلةالقكميةالتييعتبرىاأساسالتحرؾفػيسياسػتوتجػاه
الشرؽاألكسطأكثركدكؿالخميجعمىعكسالتكجونحكإيرافكالتعامؿفػيالمنطقػةربمػايكػكفأبػرز

فيسياسةترامب(.كسنجر)2018،

كنجػدأفالخمفيػػةاالقتصػػاديةكالتجاريػػةلمػرئيساألمريكػػيدكنالػػدت ارمػػبانعكسػػتعمػػىسياسػػتو
الخارجي ػػةفطريق ػػةالتفكي ػػرالقائم ػػةعم ػػىالػ ػربحالسػ ػريعى ػػينت ػػاجالشخص ػػيةالتجاري ػػةلرج ػػؿاألعم ػػاؿ
األمريكي،باإلضافةإلىذلؾفإفالقكميةاألمريكيةالذميؤمفبياترامبساىمتبشكؿكبيرفيرفع

شعارأمريكياأكالنكالذممفخاللياأعطػىاألكلكيػةفػيسياسػتولممصػمحةالكطنيػةكاالقتصػادالػكطني
عمىحسابالسياسةالخارجيةبالتكازممعالمحافظةبؿكتعزيزالمصالحاالمريكيةخارجيان.

 -استراتيجية السياسة الخارجية إلدارة ترامب تجاه منطقة الخميج العربي.

تبنىالرئيسترامبمجمكعةمفالمكاقؼالمختمفةحكؿالكثيرمفالقضاياالدكليػةكاإلقميميػة،

فقدفضؿمبػداالعػزؿكاالنكفػاءالػداخميكاعطػاءاألكلكيػةلالقتصػادعمػىالقضػاياالدكليػةاألخػرل،فػال
يريػػدأفتمعػػبالكاليػػاتالمتحػػدةدكرشػػرطيالعػػالـ،عبػػرالتػػدخؿفػػيالص ػراعاتكاألزمػػات،إالالتػػي
تتعمػػؽبتحقيػػؽمصػػالحأمريكػػابالدرجػػةاألكلػػىكعنػػدىايكػػكفالتػػدخؿمبػػررمػػفأجػػؿتحقيػػؽمصػػالح

الكالياتالمتحدةاألمريكيةالمختمفة،عبػرعػددمػفالمبػادئكالمنطمقػاتاألساسػيةلسياسػتةالخارجيػة.

(كسنجر)2018،
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 أمريكاأكال:ىػذااليػدؼالػذمانطمقػتسياسػتوالخارجيػةمػفمنطمػؽتػأميفمصػالحأمريكػافػيقائمةاألكلكياتعمىمستكلالسياسةالخارجية،فأمريكياليسعميياأفتتحمؿعػبءالحمايػة

أكالدفاععفالدكؿاألخرلدكفمقابؿ.

 ثانيػان:يعػػدت ارمػبمػػفاتبػاعمبػػدأالعزلػػةفػيالسياسػػةالخارجيػةحيػػثيػرلأفالكاليػػاتالمتحػػدةلػػيسعمييػػاافتتػػدخؿفػػيتنظػػيـشػػؤكفالعػػالـكحػػؿمشػػاكمومػػفمنطمػػؽسياسػػةيغمػػبعمييػػا

الركحالقكميةبؿكيعظـالدكلةالقكمية.

 ثالثان:اليؤمفترامببمبدأالتدخؿاإلنسانيكأساسأكدافعلمتدخؿفيالشأفالداخميلمدكؿ،فطالمػ ػػااألمػ ػػرلػػػـيمػ ػػسالمصػ ػػالحاألمريكيػ ػػةفػػػالداعػ ػػيلت ػػكرطالق ػ ػكاتاألمريكيػػػةكالسياسػ ػػة
األمريكيػػةفػػيىػػذاالشػػأف،لكػػفعنػػدمايتعمػػؽاألمػػربمصػػالحالكاليػػاتالمتحػػدةيجػػبعمييػػا

التدخؿالعسكرملمحفاظعمييا(.كسنجر)2018،

ممػػاسػػبؽيتضػػحأفت ارمػػبقػػداعتمػػداسػػتراتيجيةجديػػدةلمسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةقكاميػػا

تغييرفيالمشيدفيالشرؽاألكسطمفحيثإعادةترتيباألكراؽكالتحالفاتفيالمنطقة.

 -أىداف السياسة الخارجية إلدارة ترامب تجاه منطقة الخميج العربي.

لقدشيدتبدايةفترةترامبالرئاسيةتحكالنفيالعالقاتاالمريكيةالخميجيةتقػكـعمػىالتقػارب

ػاء
القكمبيفالطرفيففيظؿعكدةالكالياتالمتحدةلسياسةالعداءمعإيراف،كأفىػذاالتقػاربكيػتـبن ن
عمىأكلكيةحمايةأمفإسرائيؿ،كقديضفيىذاالتقاربإلىتعاكفمشترؾرإسرائيميأمريكيسػعكدمر

كىذاماىذاماانعكسعمىالعالقاتالسعكديةاإلسػرائيمية،حيػثأشػارت ارمػبإلػىأىميػةالتعػاكفمػع

دكؿالخمػػيجالتػػيالتممػػؾسػػكلالمػػاؿ،كقػػدأكضػػحأفالكاليػػاتالمتحػػدةتيػػدؼإلػػىتػػدعيـاسػػتقرار

المنطقػػةكاحكػػاـالسػػيطرةعمييػػا،حيػػثأكػػدأفبقػػاءرجػػاؿأقكيػػاءمسػػتبديفأفضػػؿمػػفالفكضػػىالتػػي
صنعتياالكالياتالمتحدةاألمريكيةفيالمنطقة(.ابككريـ)8:2017،
كانطالقانمفىذاالتعاكفكالتقارباألمريكيالخميجيفقدتميؿثنائيةالصراعلصالحالسعكدية

كدكؿالخميجضدإيػراف،فقػدأعمػفت ارمػباسػتعدادهكالت ازمػونحػكدكؿمجمػسالتعػاكفالخميجػي،حيػث

تعاممتالكالياتالمتحدةاألمريكيػةمػعإيػرافكأحػدركافػددعػـاإلرىػاب،كىػذامػاأشػاراليػوت ارمػبفػي
خطاباتوأكثرمفمرة،فقدعادتالعالقاتاألمريكيػةاإليرانيػةفػيعيػدت ارمػبإلػىنقطػةالصػفر،كقػد

ػاالتريػدأفتخػرجإسػرائيؿمػفأممحاكلػة

أصبحتإسرائيؿعمىرأسقائمةالحمفاءفيالمنطقةألني
تنسيؽفيالشرؽاألكسط،فاستراتيجيةسياسػتةالخارجيػةتقػكـعمػىالتركيػزعمػىالػداخؿكالتعػاكفمػع
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كقػػدتػػأثرتالسياسػػةالخارجيػػةاالمريكيػػةاتجػػاهالشػػرؽاألكسػػطفػػيظػػؿالتحػكالتالجيكسياسػػية

األخيػرةكالتػػيحممػتمعيػػامعطيػػاتجديػدةعمػػىالمشػيدالسياسػػيكخاصػػةعقػبالتحػػكؿالػػديمكقراطي
الػذممػسالػػدكؿالعربيػةفقػػدقامػتالسياسػػةالخارجيػةاألمريكيػػةبتغييػرترتيػػباألكلكيػاتكاالىتمامػػات
كتبنياستراتيجياتجديدةتتمشىمعالتطكراتكخاصةفيمنطقةالخميجالعربيكصػعكدقػكلإقميميػة

عمػػىالسػػاحة،ممػػاأثػػرعمػػىمصػػالحالكاليػػاتالمتحػػدةفػػيالمنطقػػةكعمػػىراسىػػذهالقػػكلإي ػراففػػي
منطقةالشرؽاألكسط.

أوالً :السيطرة عمى النفط العراقي.

كغيرىػػامػػفاإلداراتالسػػابقةفػػإفالكاليػػاتالمتحػػدةتيػػدؼمػػفكراءسياسػػتياتجػػاهالعػراؽإلػػى

السػػيطرةالكاممػػةعمػىالػػنفطالع ارقػػي،كقػػدربػػطت ارمػػببػػيفالسػػيطرةعمػػىالػػنفطكتنػػاميظيػػكرحركػػات
اإلسالـالسياسيفيالمنطقةحيثأردؼفيأكثرمفمناسبةبأنوكافيتكجبعمػىالكاليػاتالمتحػدة

األمريكي ػػةافتق ػػكـبالس ػػيطرةالكامم ػػةعم ػػىنف ػػطالعػ ػراؽمن ػػذالع ػػاـ2003ـاكعم ػػىأق ػػؿتق ػػديرقب ػػؿ
االنسػػحاباألمريكػػيمػػفالع ػراؽعػػاـ2011ـكبػػررذلػػؾبػػأفالسػػيطرةعمػػىالػػنفطسػػيمنعمػػفظيػػكر
حركاتاإلسالـالسياسيكتنظيـداعشحيثتـتكظيؼعكائػدالػنفطفػيمنطقػةشػماؿالعػراؽلرعايػة
تنظيـداعشكتقديـالدعـالماليمماسمحبتطكرهكتنػاميأفكػاره،كقػدأضػاؼأفمػفالطبيعػيلمػدكؿ

المنتصرةافتقكـباالستيالءعمىغنائـالدكلةالمنيزمة،فكػافمػفالطبيعػيأفتقػكـالكاليػاتالمتحػدة
باالستيالءعمىنفطالعراؽكمكافػأةشػرعيةنظيػراإلطاحػةبنظػاـصػداـحسػيفكاسػقاطالنظػاـالحػاكـ

فيو،كماكتسعىالكالياتالمتحدةاألمريكيةفيظؿإدارةترامبإلىإعادةترتيباألكضاعفػيالعػراؽ
عبررؤيةكاضحةفػيالسياسػةالخارجيػةلكنيػاتػدرؾمػدلجسػامةالتحػدياتالتػيتكاجييػافػيالعػراؽ

التػػيتتجػػاكزحػػدكدىاأ ارضػػيالدكلػػةالعراقيػػة،فالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةىػػيال ارعػػيالحقيقػػيلمنظػػاـ
السياسيالعراقيفيمرحمةمابعدنيساف/ابريؿلعاـ2003ـ،لذافييالترغبفيفشؿتمػؾالتجربػة
لماليامفانعكاساتسمبيةعمىمصالحيافيمنطقةالشرؽاألكسط(.الحسيف.)2:2017،

ثانياً :الحد من النفوذ اإليراني في منطقة الخميج.

تشكؿإيراففاعالنرئيسيانفيالتفاعالتعمىالساحةالخميجيةبكجوعاـكفػيالسػاحةالعراقيػة

عمػػىكجػػوالخصػػكص،فيػػيترمػػيبكػػؿثقميػػافػػيىػػذهالمنطقػػةلمبقػػاءعمػػىدكرىػػاالمػػؤثركمػػاكتسػػعى
عمىتعزيزىذاالدكرانطالقانمػفكعييػابأىميػةالمكقػعاالسػتراتيجيلمعػراؽككنػويشػكؿبكابػةالػدخكؿ
لمنطقةالخميجالعربي،كماافدكرإيراففيمنطقةالخميجكالعراؽذكابعادسياسيةكامنيةكاقتصادية

كعقائديػػة،كقػػداسػػتغمتاالزمػػاتالتػػيعصػػفتبػػالعراؽلتػػدعيـدكرىػػاالتػػدخميس ػكاءفػػيازمػػةاحػػتالؿ

العراؽعاـ2003ـاكمفخالؿاالزمةالتيتمثمتبانسحابالكالياتالمتحػدةكسػيطرةتنظػيـداعػش
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ػداثالفرصػػةأمػػاـإي ػرافلمػػدنفكذىػػا

عمػػىأج ػزاءكبي ػرةمػػفالع ػراؽعػػاـ2014ـ،فقػػدكانػػتىػػذهاألحػ

كمكاجيةتنظيـداعشالذماصبحمتكاجدانعمىالحدكداإليرانيةالعراقية (.أحمد)23:2017،

لقػػدش ػػجعتسياس ػػةالػ ػرئيساألمريكػػيالس ػػابؽب ػػاراؾأكبام ػػاإي ػرافعم ػػىلع ػػبدكرفاع ػػؿف ػػي
التكازناتالداخميةالعراقية،فبػالرغـمػفعػدـتكاجػدايػراففػيالتحػالؼالػدكليبزعامػةالكاليػاتالمتحػدة

األمريكيػػةلمحاربػػةاإلرىػػابإالأفذلػػؾلػػـيمنػػعأفتقػػكـاي ػرافبػػدكرفاعػػؿفػػيمحاربػػةاإلرىػػابفػػي
العراؽكلػـيمػؽذلػؾمعارضػةمػفقبػؿكاشػنطفبػؿرحبػتبيػذاالػدكر،فقػدأعطػتإدارةأكبامػاالضػكء

األخضرإليرافبأفتقكـبتأديةدكرىافيالعراؽ(.العبيدم)32:2015،
اسػػتطاعتإي ػرافتكظيػػؼالمتغي ػراتالحاصػػمةفػػيمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيكالشػػرؽاألكسػػطمػػف
خالؿاستراتيجيتياالقائمػةعمػىالتػدخؿفػيمنطقػةالخمػيجالعربػيباعتبػارهالمجػاؿالحيػكمالقػائـعمػى

ػدكراإليرنػػيفػػيالعػراؽيتمثػػؿفػػيعػػدـ
ا
التمػػددكالتغمغػػؿفػػيدكؿالمنطقػػة،كالسػػبباألساسػػيلتعزيػػزالػ
قدرةالعراؽعمىمكاجيةتنظيـداعػشبعػدسػيطرةاألخيػرعمػىأجػزاءكبيػرةمػفاأل ارضػيالعراقيػةفػي

ظػؿتػػأخركغيػػابالػػدعـاألمريكػػيكالعربػػيلمقػكاتالعراقيػةفقػػدامػػدتالقػكاتالعراقيػػةبالسػػالحكزكدتػػو
بالػػدعـالمكجسػػتيبتػػدريبالمقػػاتميفالعػراقييفممػػاجعميػػامقبكلػػةفػػياألكسػػاطالعراقيػػةسػكاءكػػافعمػػى

المستكلالرسمياكالشعبي(.زىراف)32:2017،
كعمىالنقيضمفذلؾفقدجاءتسياسةترامبتجاهإيرافعدائيةقائمةعمىالحػدمػفالنفػكذ

اإليرانيفيالعراؽكلمنطقةالخميجالعربي،كقدحمؿترامبسمفوالرئيسأكباماالمسؤكليةالكاممةعف
انيكتمددهفيالمنطقةكبناءعميويجبتصحيحالخطأالذمارتكبتومفقبؿاإلدارات
تزايدالنفكذاإلير
ن

السابقةككبحالنفكذاإليرانيفيالعراؽ

كتػػدرؾإدارةت ارمػػبأنػػواليمكػػفالعػػكدةلمعػػبدكرفػػيمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيكالشػػرؽاألكسػػط

إالإذاكضػػعتحػػدانلمنفػػكذاإلي ارنػػي،فقػػداعتمػػدتالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةسياسػػةالعقكبػػاتالتػػي
جػػاءتمػػفخػػالؿسمسػػمةالق ػكانيفكالق ػ ارراتكالتػػيصػػدرتعمػػفمجمػػسالن ػكابكمجمػػسالشػػيكخكك ازرة

الخ ازن ػػةاألمريكي ػػةخ ػػالؿأش ػػيرفب اري ػػركم ػػايككيكلي ػػك2017ـ،كذل ػػؾبي ػػدؼإض ػػعاؼق ػػدراتإيػ ػراف
كاالحتفاظبمزيدمفأكراؽالضغط،السػيمافػيظػؿغيػابظػركؼمالئمػةإلعػادةالنظػرفػياالتفػاؽ

النككم(.زىراف)25:2017،
افمسػػالةالت ػكازفاإلقميمػػيفػػيمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيتعػػدأحػػدأبػػرزالقضػػاياالخالفيػػةبػػيف

طيرافككاشنطفكذلؾلمتبايففيرؤلالدكلتيفحكؿامفالخميجكمقكماتاسػتق ارره،إذتجػزـالكاليػات
المتحػػدةاالمريكيػػةافإي ػرافتشػػكؿتيديػػدانمباش ػ انرلمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيكعميػػوفيتحػػتـعمػػىالكاليػػات
المتحدةاألمريكيةالتدخؿلحمايةأمفالخميجكفيالمقابؿفإفإيرافمكقفيػايتبمػكرمػفمنطمػؽأفأمػف
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الخمػػيجمسػػؤكليةتقػػععمػػىعػػاتؽالػػدكؿالخميجيػػةالسػػيماإيػرافالتػػيتممػػؾسػػاحالنطػ كيالنعمػػىالخمػػيج

العربي،كماأنياترفضأمكجكدأجنبيفػيميػاهالخمػيجكىنػاإشػارةإلػىالتكاجػدالعسػكرمكالمكجسػتي
ألمقػػكلغيػػرخميجيػػةسػكاءكانػػتأجنبيػػةأكحتػػىعربيػػةالتنتمػػيلػػدكؿالخمػػيج،كلقػػدقامػػتالحممػػة

االنتخابيػػةلم ػرئيساألمريكػػيدكنالػػدت ارمػػبعمػػىسياسػػةمفادىػػاالحػػدمػػفالنفػػكذاإلي ارنػػيفػػيالع ػراؽ،
كىنػػاؾإص ػرارفػػياالسػػتراتيجيةاألمريكيػػةعمػػىالتعامػػؿمػػعالقضػػايافػػيالشػػرؽاألكسػػطبشػػكؿمنفػػرد

دكفالسػػماحأليػػةقػػكةدكليػػةأكإقميميػػةبالتػػدخؿالمباشػػرفييػػا،كمػػفىػػذاالمنطمػػؽتبػػدأاالزمػػاتبػػيف

الجانباألمريكيكاإليرانيفيالعراؽ،كعميوفقداتضحتمعالـالسياسةاألمريكيةتجاهإيراففػيظػؿ
إدارةت ارمػبلمكاليػاتالمتحػدةاالمريكيػػةبالعدائيػةكاتيػاـإيػرافبرعايػةاإلرىػابكمػاانيػػاتعػدطػرؼمػػف

أطراؼقكلالشرفيالمنطقة(.ابكسعدة)2017،

ػكةمعاديػػةلمكاليػػاتالمتحػػدةعمػػى
كنجػػدأفاالسػػتراتيجيةاألمريكيػػةتيػػدؼإلػػىمنػػعىيمنػػةأمقػ ي

الشػػرؽاألكسػػط،كركػػزتإدارةت ارمػػببشػػكؿرئيسػػيعمػػىمكاجيػػةإي ػراف،كاعتبرتيػػابالدكلػػةال ارئػػدةفػػي

العالـفيرعايةاإلرىابمفخالؿتقديـالسالحكالتمكيؿ،كمػااتيمتيػاأيضػانبمكاصػمةتطػكيربرنػامج
صكاريسباليستيةطكيمةالمدل،كتنفيذأنشطةإلكتركنيةخبيثة،كالعمؿعمىاستدامةدائرةالعنؼكعدـ
االسػتقرارفػػيالشػرؽاألكسػػطكتيديػػدحمفػاءالكاليػػاتالمتحػػدةبالمنطقػة.كفػػىىػػذااإلطػاركػػافالخػػركج
األمريكيمفاالتفاؽالنككممعإيراف،كعكدةالكالياتالمتحدةلتطبيؽعقكباتاقتصاديةصارمةعمى

إيراف،منياكضعقيكدصارمةعمػىصػادراتياالبتركليػةبيػدؼحرمانيػامػفالمصػدرالرئيسػيلمػدخؿ.
كذل ػػؾم ػػفخ ػػالؿإعط ػػاءالكالي ػػاتالمتح ػػدةخ ػػالؿع ػػاـ2019أكلكي ػػةلممم ػػؼاإلي ارن ػػيعب ػػرتص ػػعيد

العقكباتاالقتصاديةتجاىيا.

ثالثاً :إقامة تحالفات استراتيجية لمحفاظ عمى المصال االمريكية.
تحدثالرئيساألمريكيترامبأكثػرمػفمػرةعػفأىميػةمشػاركةدكؿالمنطقػة،خاصػةالغنيػة

منيػػا،فػػيتحمػػؿأعبػػاءالتكمفػػةالماليػػةالمتعمقػػةبقضػػاياالمنطقػػة،كذكػػرأفالكاليػػاتالمتحػػدةأنفقػػت7
تريميكنػػاتدكالرفػػيالشػػرؽاألكسػػطعمػػىمػػدل18عامػػا،كأفالكاليػػاتالمتحػػدةاليجػػبأفتتحمػػؿ
المسؤكليةعفىذهالتكمفةاليائمة،كعمىدكؿالمنطقةدفعىذاالثمف.كقػدأعمػفالػرئيساألمريكػيفػي

نيايػػة،2018أفالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكديةسػػكؼتتحمػػؿجانبػػاكبيػرامػػفإعػػادةاإلعمػػارفػػيسػػكريا.
كم ػػفالمتكق ػػعأفتس ػػتمراإلدارةاألمريكي ػػةف ػػىى ػػذاال ػػنيجخ ػػالؿع ػػاـ،2019كمطالب ػػةحمفائي ػػاف ػػي

المنطقةبدفعفاتكرةتنميةاألراضيالفمسطينيةأكإعادةاإلعمارفيسكرياكاليمف.

كأعم ػػفالػ ػرئيساألمريك ػػيت ارم ػػبف ػػىخطاب ػػوأم ػػاـالجمعي ػػةالعام ػػةلألم ػػـالمتح ػػدة(س ػػبتمبر

)2018أفبػػالدهتعمػػؿمػػعدكؿمجمػػسالتعػػاكفالخميجػػيكمصػػركاألردفإلقامػػةتحػػالؼاس ػتراتيجي
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إقميمػػيلتحقيػػؽاألمػػففػػيالشػػرؽاألكسػػط،كأعقػػبذلػػؾقيػػاـكزيػػرخارجيتػػوباالجتمػػاعمػػعنظ ارئػػومػػف

ىػػذهالػػدكؿلمتحضػػيرلقمػػةسػػكؼتستضػػيفياالكاليػػاتالمتحػػدةلمناقشػػةإنشػػاءىػػذاالتحػػالؼالػػذلبػػات
يعرؼباسـ«التحالؼاالستراتيجيلمشػرؽاألكسػط»،كتشػيراألخبػاراألكليػةإلػىأفالتحػالؼيتضػمف
ليسفقطالتعاكفالعسكرمكلكفيمتدأيضالمتعاكفاالقتصادمكالدبمكماسي،كتنسيؽالعمػؿمػفأجػؿ

إنيػ ػػاءالص ػ ػراعفػ ػػيسػ ػػكرياكالػ ػػيمف،كمكاجيػ ػػةإي ػ ػراف،كالتصػ ػػدملمتيديػ ػػداتالجديػ ػػدة،مثػ ػػؿاليجمػ ػػات
اإللكتركنيةعمىالبنيةالتحتية،كمفالمتكقعأفيتـطرحالمبادرةالمتعمقةبإنشاءىذاالتحالؼفيعاـ

 (.2019كماؿ)2018،

 أدوات تنفيذ السياسة الخارجية إلدارة ترامب تجاه منطقة الخميج العربي.كلػػذلؾفػػإفالكثيػػرمػػفالق ػ ارراتكالمكاقػػؼالتػػيعبػػرعنيػػات ارمػػبس ػكاءعبػػرتص ػريحاتوفػػي
الندكاتكالمؤتمراتالصحفية،أكفيتغريداتوعمػىمكاقػعالتكاصػؿاالجتمػاعييمكػفأفنسػتنبطمنيػا
أفساستوترتكزعمىمنطقةالخميجالعربػيكالػدكؿالخميجيػة،كالتػيمػفالممكػفافنستشػفيامػفاىػـ

النقاطلمسياسةالخارجيةتجاهدكؿالخميج:
 -1تكثيف اليغط من أجل الحصول عمى مزيد من التنازالت (المالية والسياسية)...
فقدبدأتضغكطاتترامبتجػاهدكؿالخمػيجفػيالتصػريحاتكالخطابػاتالمتعػددةالتػيتكعػد

فييادكؿالخميجفيحاؿكصكلولمرئاسة،كمطالبتوإياىابتقديـمقابؿلمحمايةاالمريكيةليػا،كىػذامػا
حصؿبالفعػؿبعػدفػكزهفػياالنتخابػاتكقيامػوبزيػارةالسػعكديةكالػذمصػرحمػفخػالؿىػذهالزيػارةانػو

قػػاـبتكقيػػععقػػكدكصػػفقاتمػػعالسػػعكديةبقيمػػة400مميػػاردكالر،كالشػػؾأفت ارمػػبأرادمػػفخػػالؿ
تكثيػػؼالضػػغكطاتالسياسػػيةعمػػىدكؿالخمػػيجالحصػػكؿعمػػىمزيػػدمػػفالتنػػازالتكػػذلؾبخصػػكص

القضيةالفمسطينيةككذلؾالممؼالسكرمكغيرىامفالقضايااألخرلMeijer, 2017, p. 4)(.
كالشػػؾافىػذهالعقػػكدكالعالقػػاتاالقتصػػاديةكانػػتقائمػػةمنػػذالقػػدـ،كلكػػفت ارمػػبأرادابتػزاز
الػػدكؿالخميجيػػةمػػفأجػػؿالرفػػعمػػفنسػػبةالتعػػامالتكاحػػداثنػػكعمػػفال ػكالءالػػالمشػػركطمػػفطػػرؼ
الدكؿالخميجية،كيربطالكثيرمفالمتابعيفكالباحثيفبيفىذهالضغكطاتالتيقاـبياترامبكاألزمة

الخميجيػػةبػػيفقطػػرمػػفجيػػةكدكؿأخػػرل(السػػعكديةكاإلمػػاراتكالبح ػريفكمصػػر)مػػفجيػػةأخػػرل.
)(Springborg, 2016, p. :06
 -2التركيز عمى الدول الخميجية الكبرى المؤثرة في المنطقة.
تختمؼاألىميةلدكؿالخميجالعربػيبحسػبالحجػـكالقػدرةعمػىالتػأثيرفػيصػناعةالقػرارفػي
المنطقة،إالأفىناؾتقاربكتفاىـفيالقضاياالكبرللمنطقةالخميجالعربيكالتيتكممتفػيسياسػة
كيػافيجمعيػاكىػكمجمػسالتعػاكفالخميجػي،فػالقكلالمػؤثرةفػيصػناعةكصػياغةالقػرارالسياسػيفػػي
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المنطقػػةتتجيػػدفػػيدكؿكالسػػعكديةكاالمػػاراتكالككيػػت،فيػػيالتػػيتحػػددسياسػػةالػػدكؿاألقػػؿحجم ػان

كتأثي انركالبحريفكقطركعمافكالعراؽ،فقدكجوترامبسياستوالخارجيةنحكىذهالقكلالكبرلبشػكؿ
أساسيكالتيتؤثربدكرىاعمىغيرىامفدكؿالمنطقةكالدكؿالعربيةاألخرل(.يمني)5:2016،
 -3تعزيز التواجد العسكري واعادة االنتشار.
افالتكاجدالعسكرماألمريكيفيمنطقػةالخمػيجالعربػيقػائـعمػىمبػررحمايػةحمفػاءأمريكػافػي

المنطقػةكحمايػػةالمصػػالحاألمريكيػةالحيكيػػة،فالقكاعػػدالعسػكريةتشػػكؿبالدرجػػةاألكلػىقكاعػػدخمفيػػةقريبػػة
كمناسػػبةلمتػػدخالتالعسػػكريةاألمريكيػػةفػػيالمنطقػػة،فيػػيتسػػتخدـالنطػػالؽالض ػرباتالجكيػػةكاألمػػداد

المكجستيفي الحربعمىاإلرىابباإلضافةبانياقدتستخدـفػيشػكؿتػدخالتلنشػرالقػيـالتركيػزعمػى
الػػدكؿالخميجيػػةالكبػػرلكالمبػػادئالديمكقراطيػػةمػػفمػػاحػػدثفػػيالع ػراؽ،كأعػػادتاإلدارةاألمريكيػػةمنػػذ
مجيءدكنالدترامبإلىالرئاسةسياسةاالنخراطالعسكرمبقكة،بعدماأعادتتقييـانسحابيامػفالمنطقػة
خالؿفترةأكباماالتيسػمحتبتمػددالنفػكذاإلي ارنػيفػيالمنطقػة،ككثفػتالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةمػف
تكاجدىاالعسػكرمفػيمنطقػةالخمػيجالعربػيكتػـذلػؾكفػؽالمنػاكراتالعسػكريةمػعالحمفػاءالخميجيػيففػي

المنطقػػة،كمػػعقػػكلدكليػػةحميفػػةكفرنسػػاكبريطانيػػا ،كقػػدتابعػػتالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةتنػػاميالقػػدرات
العسكريةلمبحريةاإليرانيةفيالمنطقة(.الشاىر)207:2017،
 -4زيادة الصفقات والعقود مع الدول الخميجية.
افالصفةالبرغاماتيةالتييتسـبيادكنالدترامبككنورجػؿاعمػاؿقػدانعكسػتعمػىسياسػتوتجػاه

منطقةدكؿالخميج العربيالتيتتميزبغناىاكضخامةثركتياعمػىعالقاتػوالدكليػةبمنطػؽالػربحكالمصػمحة
الماديةالمتكقعة،فقدحصؿعمىالعديدمفاالمتيازاتخالؿزيارتواألكلىلمنطقةالخميجالعربيفػأبرـعػدة
صفقاتلصالحالشركاتاألمريكيةالمستثمرةفيمنطقةالخميجالعربي(.الزاممي)16:2016،

كأكثػػرتمػػؾالمجػػاالتالتػػييرغػػبفػػياالسػػتثمارفييػػاىػػكمجػػاؿبيػػعاألسػػمحةفقػػدأبػػرـبيػػذا

الخصػػكصعػػدةصػػفقاتضػػخمةفقػػدأفػػادتك ازرةالػػدفاعاألمريكيػػةعػػاـ2017بػػأفالسػػعكديةأكبػػر

زبػػكفلممبيع ػػاتالعس ػػكريةالخارجي ػػةاألمريكي ػػةبم ػػايق ػػارب100بمي ػػكفدكالر.كف ػػيالمقاب ػػؿف ػػإفدكؿ
الخميجتطمحبأفتقرإدارةترامبمزيدانمفصفقاتالسالحكمبيعاتيالصالحيا،باإلضافةإلىتعزيػز

التعاكففيمجاؿالطاقة(.صالح .)313:2016،

 -5يمان تغطية التكمفة المادية لمحرب عمى اإلرىاب.
تنظػػرالكاليػػاتالمتحػػدةلممنظمػػاتاإلرىابيػػةالجياديػػةعمػػىأنيػػاتشػػكؿأخط ػرتيديػػدإرىػػابي

لألمةاألمريكيةكأسمكبالحياةاألمريكي،كأفمنطقةالشرؽاألكسطالتزاؿمكطنػانألخطػرالمنظمػات
اإلرىابيةفيالعالـ،كتبنتاستراتيجيةاألمػفالقػكمياألمريكػيىػدؼىزيمػةتنظػيـداعػش،كمػعنيايػة
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عػػاـ،2018أعمػػفال ػرئيست ارمػػبأفىػػذااليػػدؼقػػدتحقػػؽ،كبنػػاءعميػػوأصػػدرق ػ اررهبسػػحبالق ػكات
األمريكيةمفسكريا.كمفثـ،فمفالمتكقعانخفػاضاىتمػاـالكاليػاتالمتحػدةبقضػيةمكافحػةاإلرىػاب

فيالمنطقةفيعاـ،2019خاصةمعت ازيػداإلحسػاساألمريكػيباألمػافمػفالعمميػاتاإلرىابيػةفػي
الداخؿ،كاالعتقػادبأنػوتمػتىزيمػةداعػشبعػدطردىػامػفغالبيػةاأل ارضػيالتػيكانػتتسػيطرعمييػا

فيالعراؽكسكريا(.الشاىر)303:2017،

لقػػداسػػتخدـت ارمػػبمصػػطمحاإلسػػالـالراديكػػاليكىػػكتعبيػػرفضػػفاضكاليسػػتخدـكممػػةأصػػكلييف

المسمميفكاتيموبالتحريضعمىالمسمميفكاألقميات،فقدأشارترامببكضكحإلىضركرةالكقكؼبكجػومػا
ا سػػماهاإلسػػالـالسياسػػيالمتطػػرؼكيػػرلأفاحت ػكاءاإلسػػالـالسياسػػيالبػػدأفيكػػكفأحػػدأىػػداؼالسياسػػة
الخارجيػػةاألمريكيػػةكالعػػالـأجمػػع،مؤكػػدانأفتطػػكراتاالحػػداثتحتػػاجلتػػدخؿعسػػكرمكفػػيىػػذااإلطػػارأف
الحػػربعمػػىاإلرىػػابمػػفخػػالؿاعتمػػاداسػػتراتيجيةالتنسػػيؽكالتعػػاكفمػػعالحمفػػاءفػػيالشػػرؽاألكسػػطالػػذيف
يع ػػانكفم ػػفاإلرى ػػاببمحاكل ػػةتض ػػييؽالنط ػػاؼق ػػدراإلمك ػػافكذل ػػؾمش ػػركطبتق ػػديرالحمف ػػاءلي ػػذاالجي ػػد

األمريكيكعمييـردالجميؿ،كالنقطةالثانيةتتمثؿفيتحجيـاإلرىابفيالداخؿاألمريكػيكالػذميتمثػؿفػي
الميػػاجريفمػػؤخ انرذكمالميػػكؿالمتطرفػػةكارتفػػاعنعػػدؿكجػػكدىـبكث ػرةفػػيالكاليػػاتالمتحػػدةكعميػػوالبػػدمػػف
إعػادةالنظػرفػػيسياسػاتاليجػرةالمقننػةألمريكػػاكالتػييجػبأفتمنػػعتكريػداإلرىػػابإلػىنفسػػياحتػىتمنػػع

تكررإحداثإرىابيةكماكاففي11سبتمبر2001ـ(.صالح)319:2016،

كتقعالحربعمىاإلرىػابكمكافحتػوعمػىرأساألجنػدةاالمريكيػةفػيمنطقػةالخمػيجالعربػي

كالشرؽاألكسط،كيتضحذلؾمفخػالؿارتفػاعنفقػاتالعمميػاتالعسػكريةالخاصػةلمكاجيػةاإلرىػاب،
كبالرغـمفأفدكؿالخميجقدتحممتتكاليؼحربالعراؽ1991ـ/كتحممتأيضانالجػزءاألكبػرمػف
ـ،إالأفترمػػبيػػرلبػػأفذلػػؾغيػػركػ و
ػاؼبػػالتكازممػػعمػػاتقدمػػو
ا
تكػػاليؼحػػرباحػػتالؿالعػراؽ2003
الكالياتالمتحدةمفخدماتأمنيةفييتقكـبالدفاععفأنظمةكالسعكديةكالبحريفكاإلمػاراتكغيرىػا

مفالدكؿالخميجيةكقدعبرصراحةعفىذافيكثيرمفمكاقفوبإعادةالتفاكضحكؿبعضاتفاقاتنا

العسػػكرية،فػػنحفنػػدافععػػفاليابػػافكألمانيػػاكالسػػعكديةكككريػػاالجنكبيػػةكعػػفدكؿأخػػرللكػػفدكفأف
تدفعلماىذهالدكؿماعمييادفعومقابؿمانخسرهمفأمكاؿباىظة(.الخمميشي)7:2019،
 -6الحفاظ عمى المصال األمريكية في منطقة الخميج العربي.
افالسياس ػػةاالس ػػتف اززيةلمكالي ػػاتالمتح ػػدةاألمريكي ػػةتج ػػاهدكؿالخم ػػيجالعرب ػػيمفادى ػػاثن ػػيال ػػدكؿ

الخميجيةعػفالتكجػوألمطػرؼدكلػيآخػرمػفشػأنوأفيػدخؿمعيػافػياتفاقيػاتاسػتراتيجيةمػفشػانيااف
تيددالمصالحاالمريكيةفيىذهالمنطقة،كعميوفػإفالكاليػاتالمتحػدةسػعتمنػذالبدايػةإلػىتعزيػزتكاجػدىا

العسكرمفيمنطقةالخميجالعربيلكبحمطامعالقكلاألخرلالدخكؿفيمنافسةحػكؿىػذهالمنطقػةكتقاسػـ
خيراتياالنفطيةالتيتمثؿأىميةاستراتيجيةفيالسياسةالخارجيةاألمريكية)DONNELLY,2017,p:9(.
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 -7توظيف دول الخميج لممحافظة عمى أسعار النفط.
تعتبػػردكؿالخمػػيجمػػفاىػػـالػػدكؿالتػػيتمتمػػؾاحتي ػاطينفطػػيكىػػيدكؿفاعمػػةفػػيمنظمػػة

الػػدكؿالمصػػدرةلمػػنفط(أكبػػؾ)ممػػايجعميػػاتػػؤثرفػػيالحفػػاظعمػػىأسػػعارالػػنفطكضػػبطياكعميػػوفيػػي
ميمػػةبالنسػػبةلمغػػدارةاالمريكيػػة،كتسػػتخدـبػػذلؾسياسػػةاالمػػالءاتكالضػػغطعمػػىىػػذهالػػدكؿبزيػػادة

انتاجياممايترتبعميوانخفاضأسعارالنفط(.محمد)596:2017،

وقد قام الباحث بمقارنة بين الفترات الثالثة عن بعييا البعض في الجدول التالي:
معيار التمييز

فترة بوش االبن

2000-2008

أىػداؼالسياسػة  -1حمايةالمصالحالقكمية

الخارجية

 -2تأميفمصادرالطاقةالدائـ.
 -3حمايةأمفإسرائيؿ.

فترة باراك اوباما

من 2016-2008

 -1دعـالديمقراطيةفيالخارج.

 -2منعاإلرىابييفكاألنظمػةالخطػرة
مفحيازةأسمحةالدمارالشامؿ.

 -2الحدمفالنفكذاإليرانيفي

 -5من ػ ػػعانتش ػ ػػاراألس ػ ػػمحةالنككي ػ ػػة  -4تط ػ ػ ػ ػ ػػكيرالجػ ػ ػ ػ ػ ػػيشاألمريكػ ػ ػ ػ ػ ػػي
كتقكيضإيراف

كاستخداموبفاعميةأكثر.
كالدبمكماسية.

االقتصاديةاالمريكية.

الخارجي ػ ػ ػ ػ ػػةكاس ػ ػ ػ ػ ػػتحكاذتي ػ ػ ػ ػ ػػار  -2األزم ػػةاالقتص ػػاديةكفق ػػدالثق ػػة

القرار

 -2أح ػ ػ ػػداثالح ػ ػ ػػادمعش ػ ػ ػػرم ػ ػ ػػف

لمكالياتالمتحدة.

 -3تناميقكلإقميميةأخرل.

سبتمبر.

 -1احتالؿالعراؽكأفغانستاف.

نت ػ ػػائجالسياس ػ ػػة  -2أزمةاقتصادية.

المتشػ ػ ػػددلمحصػ ػ ػػكؿعمػ ػ ػػى

تنازالت.

 -2التركي ػ ػ ػ ػ ػػزعم ػ ػ ػ ػ ػػىال ػ ػ ػ ػ ػػدكؿ
الخميجيةالكبرل.
كاعادةاالنتشار.

 -1الخمفيػػةالتككينيػػةلشخصػػية
ترامب

 -2تبنيالكاقعيةالجديدة.

 -3اسػ ػػتحكاذالميب ػ ػرالييفالجػ ػػدد
عمىعمميةصنعالقرار.

 -4ثػ ػ ػ ػ ػػكراتالربيػ ػ ػ ػ ػػعالعربػ ػ ػ ػ ػػي
كتناميظاىرةاإلرىػابفػي

المنطقة

 -1االنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحابمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفالع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؽ  -1إعادةاالنتشار.
كأفغانستاف.

 -3ض ػ ػ ػ ػ ػ ػػعؼكاني ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾالج ػ ػ ػ ػ ػ ػػيش  -2ض ػػعؼالنف ػػكذكالتكاج ػػداألمريكػ ػػي
فيمنطقةالخميجالعربي.
األمريكي.

 -4فقدثقةاألطراؼ.

سياسػ ػػةالتيديػ ػػدكالخطػ ػػاب

 -3تعزيػ ػ ػػزالتكاجػ ػ ػػدالعسػ ػ ػػكرم

 -1تبنيالكاقعيػةفػيتنفيػذالسياسػة  -1تبنىالمثاليةالجديدة.
المح ػػافظيفالج ػػددعم ػػىص ػػنع

 -3الحف ػ ػ ػػاظعم ػ ػ ػػىالمص ػ ػ ػػالح

 -1تفعيػ ػ ػ ػػؿأدكاتالقػ ػ ػ ػػكةالناعمػ ػ ػ ػػة  -1تكثيػ ػػؼالضػ ػػغطكاسػ ػػتخداـ

-3

الخارجية 

العراقي.

األمريكيةفيالمنطقة

المكالية.

الكطف.

االسػ ػ ػػتراتيجيةاسػ ػ ػػتعادةالقيػ ػ ػػادة

الخارجية

 -1الس ػ ػ ػ ػ ػػيطرةعم ػ ػ ػ ػ ػػىال ػ ػ ػ ػ ػػنفط

 -4حمايػ ػػةكض ػ ػػمافبق ػ ػػاءاألنظم ػ ػػة  -3سػ ػ ػػدالفجػ ػ ػػكةفػ ػ ػػيالػ ػ ػػدفاععػ ػ ػػف

السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  -2اس ػ ػػتخداـخط ػ ػػابأكث ػ ػػرتش ػ ػػددان
 -2تقكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةتحالفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتأمريكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
تجاهاألطراؼاألخرل.
الخارجية

السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

 -2016إلى حينو

منطقةالخميج.

أدكاتتنفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ  -1استخداـالقكةالخشنة.

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤثرات

فترة دونالد ترامب

 -2تغطي ػ ػ ػ ػ ػػةتكمف ػ ػ ػ ػ ػػةمك ػ ػ ػ ػ ػػافح
اإلرىػ ػ ػ ػ ػ ػػابمػ ػ ػ ػ ػ ػػفالػ ػ ػ ػ ػ ػػدكؿ

الخميجية.

 -3فراغسياسيفيالعراؽكتنػامي  -3زيادةالصػفقاتكالعقػكدمػع
حرك ػ ػ ػ ػػاتاإلس ػ ػ ػ ػػالـالسياس ػ ػ ػ ػػي
الدكؿالخميجية.
كالحركاتاإلرىابية.
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كبالرغـمػفتبػايفالسياسػاتالتػياتبعيػاالرؤسػاءاألمريكيػكفالمتعػاقبكفتجػاهالشػرؽاأل كسػط

الخميجتحديدا،فػإفىنػاؾإجمػاعأكاتفػاؽعمػىالمصػالحاألساسػيةكاألىػداؼالرئيسػية،التػييتعػيف
ك
ن
عمىالسياسةالخارجيةاألمريكيةأفتعمؿعمىحمايتياكتحقيقيافػيالمنطقػة،كبمتابعػةأبعػادالتغييػر

ػؤخرا،
أكاالسػػتم ارريةفػػيتكجيػػاتالسياسػػةالخارجيػػةاألمريكيػػةتجػػاهمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػطكالخمػػيجمػ ن
كمدلالتمايزبيفالسياسةالخارجيةإلدارةكؿمفالرؤساءاألمريكييفبدايةبالرئيسجكرجدبميكبكش
كالرئيسأكباماكصكالنإلىالرئيسدكنالدترامبكاإلدارةاألمريكيةالجديدةتجاهالمنطقةيمكفالقكؿأف
ىناؾبعػضمػفالتقػاربالخميجػي-األمريكػي،حيػثشػيدتالسياسػةالخارجيػةلكػؿمنيمػاتحػكالفػي
تكجياتػػوصػػكبا خػػر،كالمزيػػدمػػفالتكافػػؽفػػيعػػددمػػفالممفػػاتالميمػػةعمػػىالمسػػتكييفالػػدكلي
كاإلقميمي،عمىخالؼالعالقاتالخميجيةمعاإلدارةاألمريكيةالسابقةالتيأسيمتفيإخػالؿمعادلػة

مكازناتالقكلفيمنطقةالشرؽاألكسطلصالحإيراف.

كفػػينيايػػةىػػذاالفصػػؿيكػػكفبػػذلؾتػػـاإلجابػػةعمػػىالسػؤاؿالثػػانيلمد ارسػػةكالمتمثػػؿفيمػػاىػػي

مراحؿتطكرالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمنطقةالخميجالعربي؟ 
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الفصل الرابع:
العالقات الكطرية األمريكًة
والدور الكطرٍ جتاه املهطكة
العربًة.

قطػػردكلػػةخميجيػػةالتػػيالتبمػػءمسػػاحتيااكثػػرمػػف11ألػػؼكػػـمربػػع،كتشػػبوخارطتيػػا ارحػػة

اليػػدالطافيػػةفػػيميػػاهالخمػػيجالعربػػيالمضػػطربة،أدركػػت،كبعػػدمشػػاكؿحدكديػػةمػػعجارتيػػاالكبػػرل
العربيةالسعكدية،كسياسةايرانيةجامحةنحكالييمنةكالنفكذ،بأفالدبمكماسيةكالحػكارالسياسػييمكػف
أفيح ػػؿالكثي ػػرم ػػفالمش ػػاكؿكاألزم ػػاتكيجنبي ػػاالكثي ػػرم ػػفالتح ػػديات،كلمع ػػبدكرأكب ػػرف ػػيإط ػػار
التسػػكياتكالحمػػكؿاالقميميػػةكالعربيػػة،كحتػػىفػػيإطارىػػاالػػدكلي،إذاسػػمحتالظػػركؼالدكليػػةبػػذلؾ،

مستندةفيذلؾالىإمكانياتياالماديةكعالقاتياالخارجيةكالدبمكماسيةالتيارتكزتعمىأسسكثكابت

سياستياالخارجية .

كاليمكػػفتنػػاكؿالعالقػػاتالقطريػػةاالمريكيػػةدكفأفنعػػرجعمػػىأىػػـالمػػؤثراتفػػيالسياسػػة

الخارجيػػةالقطريػػةكالم ارحػػؿالتػػيم ػػرتبيػػا،إلػػىجانػػبد ارس ػػةمرتك ػزاتكأىػػداؼالسياسػػةالخارجي ػػة
القطريةالقائمةعمىاستراتيجيةالتكازف.

كفيىذاالجزءمػفالد ارسػةتنػاكؿنشػأةكتطػكرالعالقػاتالقطريػةاألمريكيػةأىػـالم ارحػؿالتػي

مرتبياىذهالعالقةكماسنسمطالضكءعمىأىـمرتكزاتالعالقةكأىدافيا.
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المبحث األول:
نشأة وتطور العالقات األمريكية القطرية.
إفدكل ػػةقط ػػرتعتب ػػرم ػػفال ػػدكؿالقميم ػػةالت ػػيتربطي ػػاعالق ػػاتمتميػػزةم ػػعأمريك ػػام ػػفخ ػػالؿ

االتفاقيػاتالثنائيػػةالمختمفػػةفػػيجميػػعالمجػػاالتاالقتصػػاديةكاالجتماعيػػةكاألمنيػػةكالدفاعيػػة،بمػػافييػػا

اتفاقيػػاتتبػػادؿالمعمكمػػاتحػػكؿمحاربػػةغسػػؿاألم ػكاؿكتمكيػػؿاإلرىػػابكالػػذميعتبػػرجريم ػةعػػابرة
لمحدكدتفتؾباإلنسانيةكاالقتصادالكطنيلمدكؿكبماينعكسسمباعمىاالقتصادالعالمي.
تجسػػدفػػيالعديػػد
شػػيدتالعالقػػاتالقطريػػةاألمريكيػػةخػػالؿاألعػكاـالسػػابقة،منحػػىتصػػاعديان ٌ

مػػفاالتفاقيػػاتالثنائيػػةالمتنكعػػة،حيػػثبػػدأتالعالقػػاتالقطريػػةاألمريكيػػةقبػػؿ46عامػانكتحديػػدانعػػاـ

1972تػػاريسافتتػػاحالبعثػػةالدبمكماسػػيةاألمريكيػػةفػػيالدكحػػة،إالأفاالنطالقػػةالفعميػػةلمعالقػػاتبػػيف
البمػػديفكانػػتفػػيأكائػػؿالتسػػعينيات،كأخػػذتمنػػاحيعػػدةكتطػػكرتإلػػىأفكصػػمتإلػػىمػػاىػػيعميػػو

اليػػكـ،كمػػااحتػػؿالتعػػاكفاألمنػػيبػػيفالبمػػديفمكانػػةمرقكمػػةلمػػاتمعبػػوكدبمكماسػػيتياالناجحػػةمػػفدكر
بارزفيالكساطةكحؿالنزاعاتكمحاكالتالتكفيؽكالمساعدةفيصياغةالمخارجالسياسيةلألزمات.

االستراتيجية القطرية لمسياسة الخارجية بعد أزمة الخميج 1990م.
مػػرتالسياسػػةالخارجيػػةالقطريػػةبعػػدةم ارحػػؿكعكامػػؿأثػػرتعمػػىالػػنيجالتػػيتتبعػوقطػػرفػػي

سياسػػتياالخارجيػػةالحاليػػة،حيػػثيمكػػفالقػػكؿافقطػػرلػػـيكػػكفليػػاحتػػىمطمػػعالتسػػعينياتسياسػػة
خارجيػػةخاصػػةبيػػا،بػػؿكانػػتتتبػػعالسػػعكدية،كتعتمػػدعمييػػاكمي ػانفػػيحمايتيػػامػػفالقػػكلاألكبػػرفػػي

ػاءعمي ػػوفق ػػداخت ػػارتني ػػجالتبعي ػػةأكااللتح ػػاؽبالس ػػعكديةف ػػي
النظ ػػاـاإلقميم ػػي(إيػ ػرافكالعػ ػراؽ).كبن ػ ن
سياستياالخارجيػة،مػفخػالؿمجمػسالتعػاكفالخميجػيالػذمكػافىدفػواألساسػيعنػدإنشػائومكاجيػة

التيديدالذممثمتوإيرافبعدالثكرلدكؿالخميجالعربي.

أوالً :الموقع الجيواستراتيجي لقطر.
تعتبػػرقطػػرشػػبوجزي ػرةعمػػىشػػكؿإبيػػاـيػػد،يمتػػدشػػماالنداخػػؿالخمػػيجالعربػػيعمػػىالسػػاحؿ

الغربػػيكعاصػػمتياالدكحػػة،كمػػفأشػػيرمػػدنياالزيػػارةكدخػػافكالريػػافكالػػككرة،كيبمػػءطػػكؿسػػبوالجزيػرة
القطرية()185كيمكمتر،كبعرض()85كيمكمتر،كتمتدلتغطيمساحةقدرىاحكالي()11.5771
كـ،2كتعتبرذاتمكقعممتازعمىالخميج،كتشػتمؿالدكلػةعمػىعػددمػفالجػزركالسالسػؿالصػخرية
كالمياهالضحمةالكاقعةعمىالساحؿ(ديػاب،2001،صػفحة،)36:كتعتبػرارضػياصػحراكيةقاحمػة

جرداء،لذلؾلـيستقربياإالالقميؿمفالسكاف،الذيفلجأكالمعمؿبالبحربحثانعفالؤلؤ،كمػنيـمػف
عمؿبالقرصنةإلىافتـاكتشاؼالبتػركؿفييػاعػاـ1939ـكالػذميعتبػرالسػببالػرئيسفػيالتطػكر
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كالحداثةالتيكصمتاليياقطراليكـ،كيحدىامفالجنكبالمممكةالعربيةالسػعكديةبطػكؿ()60كيمػك

مت ػ انر،كمػػفالشػػماؿالش ػرقيدكلػػةاإلمػػاراتالعربيػػةالمتحػػدة،كىػػيمنطقػػةحقػػكؿالػػنفط،كتمتػػدالميػػاه
اإلقميميةالقطريةإلىنحك()95ميالنبحريانفيعرضالبحرباتجاهالشرؽ،كحكالي()51ميالنبحريػان
باتجاهالشماؿفيالخميجالعربي(.دياب)172:2001،

ثانياً :مؤثرات السياسة الخارجية القطرية.
بػػرزتأحػػداثكتطػػكراتجديػػدةكػػافليػػااألثػػرالمباشػػرفػػيتغييػػرمسػػارالسياسػػةالخارجيػػة

القطريةكمفىذهالم ؤثرات.

 -1أزمة الخميج 1990م.
أصابغزكالعراؽلمككيتعاـ1990كؿدكؿالخميجالصغيرةكعمىرأسياقطػربالصػدمة،
ككشؼعفىشاشةنيدااللتحاؽفيعالقتيابالسعكديةالتيطالبتبم ازيػاالقيػادةدكفأفتكػكفقػادرة

عمىتػأميفمتطمبػاتالحمايػةلمػدكؿالصػغيرةالمرتبطػةبيػافػيالنظػاـاإلقميمػيالخميجػي،كباإلضػافة
إلػػىذلػػؾفقػػدأدلغػػزكالككيػػتإلػػىكسػػرالمحظػػكرفػػيالسياسػػةالعربيػػة،كذلػػؾبقيػػاـدكلػػةعربيػػة
باحتالؿكضـدكلةعربيةأخػرل،ممػاصػاعدمػفمخػاكؼقطػرمػفأفتنحػكالسػعكديةمنحػىالعػراؽ

فػػيغػػزكالككيػػتكخاصػػةبعػػدالخػػالؼالحػػدكدمالػػذمنشػػببػػيفالبمػػديففػػيالعػػاـ1992ـ،كىػػذامػػا
جعؿقطرتستشعرىذاالخطرالذماليقتصرفقطعمىنظاـالحكػـبػؿعمػىبقائيػاكدكلػة،كبػالنظر

إلػػىالعقديػػةالتكسػػعيةالتػػيتحكػػـفييػػاالسػػعكديةالمنطقػػةنجػػدافىػػذهالمخػػاكؼبمحميػػا،حيػػثقامػػت
السػػعكديةفػػيالعػػاـ1992ـبمياجمػػةمركػػزالخفػػكسالحػػدكدمالقطػػرمكاسػػتكلتعميػػوممػػازادمػػف
المخاكؼالقطريةحياؿجارتياالسعكدية(.عنتر)99:2013،

كمػػعخػػركجالعػراؽمػػفالمعادلػػةاإلقميميػػةبعػػدحػػربالككيػػتعػػاـ1991ـ،أخػػذتقطػػرتفكػػر
فينيجخارجيمستقؿكتحاكؿتتبعنيجالتكازففيعالقتيابجاريياالكبيريفالسعكديةكايرافلتحقيؽ
أمنيػػا،كفػػيالكاقػػعبعػػدغػػزكالككيػػتلػػـتعػػدالسػػعكديةضػػامنةلألمػػفلػػدكؿالمنطقػػة،فأصػػبحتقطػػر
تبحثعػفبػدائؿفػيسياسػتياكعالقاتيػاالخارجيػةبمػايضػمفأمنيػاكحػدكدىا،حيػثتنامػتالمخػاكؼ

القطريػػةمػػفتجربػػةالع ػراؽكغػػزكالككيػػتحيػػثأفلمسػػعكديةأطمػػاعفػػيقطػػركمػػاذكرنػػا،فأصػػبحت

السعكديةمصدرقمؽلقطر،كفيالمقابؿفإفالعالقاتالقطريةاإليرانيةأيضانليستعمىمايراـفيي
تتشارؾمعيافيكاحدمفأكبرحقػكؿالغػازفػيالعػالـ(حقػؿالشػماؿ/بػارسالجنػكبي)،فػإيرافتسػعى

إلىالييمنةكالنفكذفيالمنطقة،كتصديرنمكذجيامفالثكرةعمىالدكؿالمجاكرةكماأنياتيدؼإلى
فػػرضنػػكعمػػفالحمايػػةكالتبعيػػةعمػػىاألقميػػاتالشػػيعيةالمكجػػكدةفػػيدكؿالخمػػجالعربػػي،كبػػالرغـمػػف

كجػػكدأقميػػةصػػغيرةجػػدانفػػيقطػػرفيػػيتحظػػىبكافػػةالحقػػكؽالػػذميحظػػىبقيػػةالمػكاطنيففػػيالدكلػػة،
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كلكػػفاألطمػػاعاإليرانيػػةالتقػػؼعػػفىػػذاالحػػدكتعمػػؿأيض ػانإلػػىزعزعػػةاألمػػفكاالسػػتقرارفػػيالػػدكؿ
المكاليةإلىالغرب،كعميوفإفإيرافتبقىبالنسبةلقطرمصدرقمؽ(.عنتر)112:2013،

كنجدا فقطركجدتنفسيابحكـالمكقعكالجغرافيةكاقعةبيفقكتيفإقميميفكبيرتيفتتنافسػاف

عمىالييمنةفػيالمنطقػة،كالتقبػؿالػدكلتافكالىمػامػفقطػرمػفمكقػؼمؤيػدلسياسػتيافػيالمنطقػة،

فالسعكديةتعتبرىادكلةالكاقعالقائـ،كايرافالدكلةالسػاعيةإلػىالتغييػرالمتكافػؽمػعمشػركعياكنيجيػا
اإلقميمػػي،فاسػػتدرؾقطػػرالخطػػرالمحػػدؽبيػػامػػفكػػالالقػػكتيففأصػػبحتتبحػػثعػػفدكرإقميمػػيليػػا

بعيػ ػػدانعػ ػػفىيمنػ ػػةكػ ػػالالقػ ػػكتيف،كأفتقػ ػػكـاسػ ػػتراتيجيةالػ ػػدكرالقطػ ػػرمعمػ ػػىالمحافظػ ػػةعمػ ػػىالبقػ ػػاء
كاالستقالليةفيالقرار،إلىجانبانتػزاعدكرإقميمػييمبػيطمكحاتيػادكفاإلضػراربالمصػالحالقكميػة

التيقدتتعرضليا،فكالالقكتيفترلأفأمدكرقطرمفيالمنطقػةىػكبمثابػةتيديػدلمصػالحيافػي

المنطقة.

 -2تغيير النخبة الحاكمة في قطر.
بدأتقطرفيتغييرمسارىاالسياسيعمػىالصػعيدالخػارجي،فالحمايػةاألمنيػةكالبقػاءكلعػب

دكرإقميمياصػبحبمثابػةاألىػداؼالتػيتسػعىقطػرإلػىتحقيقيػافػياسػتراتيجيتياالجديػدة،باإلضػافة
إلىمكاجيةالتيديداتالخارجيةبعيدانعػفالتبعيػة،كت ارفػؽذلػؾمػعكصػ كؿالشػيسحمػدبػفخميفػةإلػى

السػػمطةفػػيحزيراف/يكنيػػك،1995ممػػايؤكػػدأىميػػةدكرالقيػػادةالجديػػدةفػػيتحديػػدخيػػاراتقطػػرفػػي
السياسةالخارجيةكسياستيااإلقميمية،فقدقامتالقيادةاكالنخبةالجديدةفيتكظيؼعكامػؿاالقتصػاد

كالجغرافيالمصمحةالقياـبدكرإقميميأكبرفيالمنطقة(.الخطيب)13:2013،
كمػػعكصػػكؿاإلدارةالجديػػدةإلػػىالسػػمطةفػػيحزيراف/يكنيػػك1995ـبػػدأتمالمػػحالتغييػػرفػػي
السياسةالخارجيةالذمترافؽمعتغييرصانعالقرار،ففيعيدالشػيسخميفػةبػدأصػانعالقػرارالقطػرم
بإخضاعالعكامؿالبنيكيةكالحدمنياكعائؽأمػاـاالسػتراتيجيةالجديػدة،كعمػى أرسػياالعكامػؿالجغرافيػة

التيتقؼعائقانأماـالسياسةالخارجيةالقطرية(.الزيات)50:2014،

فقػػدتبنػػتتػػأميفمصػػالحياالسياسػػيةكاالقتصػػاديةكتحقػػؽليػػاطمػػكحالقيػػاـبمعػػبدكرإقميمػػي

مؤثر،كمفبيفاألدكاتالتياسػتخدمتياىػذهالنخبػةفػيرسػـمعػالـاالسػتراتيجيةالجديػدةعمػىصػعيد
السياسةالخارجيةالقطرية(.الخطيب)14:2013،
كنػػرمأفقطػػرقػػدتبنػػتاسػػتراتيجيةجديػػدةلمتغمػػبعمػػىالكضػػعالجيكسياسػػيالػػذمأحػػاطبيػػا

إبػػافأزمػػةالخمػػيج1990كغػػزكالعػراؽلمككيػػت.كقػػدتبنػػتسياسػػيةخارجيػػةتيػػدؼمػػفكرائيػػاالحفػػاظ
عمػػىبقائيػػاكاسػػتقالليةقرارىػػافػػيالحػػداألدنػػى،فأصػػبحتلػػديياأكلكيػػةفػػيالمنطقػػةتبحػػثمػػفخالليػػا
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عمػػىلعػػبدكرإقميمػػيفاعػػؿتسػػتطيعمػػفخػػالؿخمػػؽنػػكعمػػفالت ػكازفكبػػديؿلسياسػػةااللتحػػاؽالتػػي

كانتتنتيجياقبؿاندالعأزمةالككيت.

ثالثاً :أدوات ومرتكزات تنفيذ السياسة الخارجية القطرية.
حاكلتقطرمنذاتخاذىاقرارالتغييرفياستراتيجيةالسياسةالخارجيةالخاصةبياافتكظؼ
كافةاإلمكانيػاتلػدييالتنفيػذىػذهاالسػتراتيجية،فمػـتتػكانىفػيأفتكظػؼمكاردىػاالماليػةكاالقتصػادية

لتحقيػػؽأىػػدافياالسياسػػيةعمػػىالصػػعيدالخػػارجي،عمػػىجانػػبذلػػؾفقػػدخمقػػتكسػػائؿكأدكاتجديػػدة
قائمػػةعمػػىالمػػزجبػػيفاألدكاتالتقميديػػة،فػػإلىجانػػباسػػتخداماىالمقػػكةالناعمػػةالمتمثمػػةفػػياالعػػالـ
كسياسةالكساطةكالتكازف،فييلـتغفؿاستخداميالمقكةالخشنةعبرتحالفاتيااإلقميميةكالدكلية،كمف

اىـمرتكزاتالسياسةالخارجيةالقطرية.
 -1الثروة النفطية واالقتصاد.

تتمتعقطربمكاردطبيعيةضخمةفيمجاؿالغازالطبيعي،حيثبدأحقؿغازالشماؿبكػكرة
انتاج ػػوف ػػيش ػػباط/فبراير1997ـ،كتع ػػدقط ػػرثال ػػثأكب ػػرمص ػػدرلمغ ػػازالطبيع ػػيف ػػيالع ػػالـ،كتبم ػػء

احتياطي ػػاتالغ ػػازالقط ػػرمنح ػػك%14م ػػفاحتي ػػاطيالغ ػػازالطبيع ػػيالمكتش ػػؼ،كيع ػػدانت ػػاجالغ ػػاز

الطبيعيالرافعاألكؿلالقتصادالقطرم،كتقكـقطػربتصػديرالغػازمسػاالنأكبكاسػطةاألنابيػبككػذلؾ

مفخالؿإقامةمشاريعصناعيةجديدةفيمنطقةرأسلفاف(.الجكىرم)70:1990،
افصعكدقطرالمثيرإلىالمكاقعالبارزةيعكدإلػىح ٌػدكبيػرإلػىاحتيػاطيالغػازالطبيعػي

المساؿ.إذتبنتالبالدسياسةخارجيةنشطةكحاكلتنسجتكازفبيفمصالحمتنافسة،بسببحاجتيا
ٌ
ػىالبنػػىالتحتيػػة
إلػػىحمايػػةأمػػفىػػذاالمػػكردالطبيعي.لقػػدأنفقػػتقطػػرأكثػػرمػػف120مميػػاردكالرعمػ ي
لمغازالمساؿ،غالبيتياكديكفمفالمصػارؼكشػركاءصػناعييفكأكسػكفمكبػؿ.أكؿشػحنةمػفالغػاز

ػاؿتمػػتالعػػاـ.1995كبحمػػكؿالعػػاـ،2006كانػػتقطػػرقػػدتجػػاكزتإندكنيسػػياكػػأكبرمصػ ٌػدر
المسػ ٌ
لمغازالطبيعيالمساؿفيالعالـ.كفيكانكفالثاني/يناير،2010كصؿاإلنتاجإلىاليدؼالحككمي

اإلنمائيكىك77مميكفطففػيالسػنة.كحينيػاكانػتقطػرتحػكزعمػىمػابيف25إلػى30فػيالمئػة
مفالصادراتالعالميةلمغازالطبيعيالمساؿ(.اكلريشيف)2014،
كعمػػىالػػرغـمػػفنقػػاطالضػػعؼالتػػيكانػػتتعانييػػاقطػػرفقػػداسػػتطاعتأفتخمػػؽنقػػاطقػػكة

كفػػرصتنتظػػراسػػتغاللياكيمكػػفمعيػػااالنتقػػاؿبقطػػرمػػفمكقػػعقػػكةىامشػػيةصػػغيرةإلػػىقػػكةمتكسػػطة
ػة.فالجغرافيػػاالتػػيحرمػػتقطػػرالمسػػاحةالشاسػػعةكعػػددالسػػكافالكبيػػركالم ػكاردالمائيػػةالالزمػػة

إقميميػ
لنيضةزراعيةكصناعية(مصادرالقكةالتقميدية)كحشػرتيابػيفعمالقػيف،أعطتيػابالمقابػؿاحتياطػات

ىائم ػػةم ػػفالطاق ػػة:فقط ػػرتمم ػػؾثال ػػثأكب ػػراحتي ػػاطيغ ػػازف ػػيالع ػػالـبع ػػدركس ػػياكايػ ػراف(أكث ػػرم ػػف
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24ترليكفمترمكعب)كىيأكبرمنتجلمغازالمساؿفيالعالـبقكةإنتاجيةتبمء77مميكفطفسنكي نا

مرشػحةلمزيػادةإلػى100مميػكفطػف) ،كمػاكتحتػؿقطػربفضػؿدخميػامػفتصػديرالغػازالمرتبػة56
فيالعالـلجيةناتجيااإلجماليالقكمي،لكنياكبسببحجميػاالسػكانيالصػغيرتحتػؿالمرتبػةاألكلػى

لجيةحصةالفردمنوبدحؿإجماليقدره129ألؼدكالرسنكيان(.سالمة.)16:2014،
 -2اإلعالم والثقافة والرياية( .القوة الناعمة)

لقػػدتبنػػتالقيػػادةالجديػػدةفػػيقطػػراسػػتراتيجيةىجكميػػةغيػػرتقميديػػةبالنسػػبةلمػػدكؿالصػػغرل

مقيػػدةبقػػكتيفكبي ػرتيفالسػػعكديةكاي ػراف،فسػػعتمنػػذالمحظػػةاألكلػػىإلػػىديناميكيػػةالسياسػػةالخارجيػػة
كتنشػػيطيافيػػيتسػػعىمػػفكراءىػػذهالديناميكيػػةتقكيػػةنفكذىػػاكأركػػافدكلتيػػااقتصػػاديانممػػاسيكسػػبيا
شػرعيةتػؤمفليػػاحمايػةأمنيػػةالتسػتطيعالقػػكةالصػمبةتحقيقيػػا،كعميػوفقػػدتسػتمدشػػرعيتيامػفخػػالؿ

كسائؿغيرتقميديةبالنسبةلمجتمعاتقبميةتتأتىمفالدرجةاألكلىفػيإنجػازاتخارجيػةتضػاؼإلػى
نجاحيافيتأميفمستكياتعاليةمفالرفاىيةلمكاطنييا.
● االعالم.
أشرؼالنظاـالسياسيالقطرمعمىانشاءقناةالجزيرةفيتشريفالثانينكفمبرعاـ1996ـ،
التيأصبحتالصكتا خراكالقناةاالضافيةالتيتستطيعمفخاللياالدكحةانتقادسياسػاتالػدكؿ

األخ ػػرلكخصكصػ ػاناالقميمي ػػةكالمعارض ػػةلسياس ػػةقط ػػرالخارجي ػػة،حت ػػىأفبع ػػضاألطػ ػراؼالعربي ػػة
كصفتيا بأنياالذراعغيرالرسميلدبمكماسيةالنظاـالقطرم،عمىالػرغـمػفاالدعػاءبأنيػاقنػاةمينيػة
كمكضػػكعيةكمسػػتقمةعػػفسػػمطةالقػػرارالسياسػػيالقطػػرم،حيػػثشػػكمتشػػبكةالجزي ػرةاإلعالميػػةالتػػي

انطمقتعاـ1996ـحالةفريدةفيالفضاءاإلعالميالعربي،كلـيقتصرحضكرشبكةالجزيرةعمى
اليػكاءكشاشػػاتالمشػػاىديففقػػط،بػػؿتجػػاكزذلػػؾعنػػدماانتقمػػتالجزيػرةمػػفمجػػردقانػػةإعالميػػةناقمػػة

لالخباركاالحداثإلػىصػانعاكعمػىاألقػؿمشػارؾفػيصػناعةاألحػداثكخػالؿسػنكاتقميمػةتبػكأت
ىػػذهالشػػبكةمكانػػةالتقػػؿأىميػػةعػػفشػػبكاترCNNرأكرSKYراكرBBCرالعمميػػة،كقػػدا ازيػػدنفػػكذ
العالمةالتجاريةكالشبكةاإلعالميةبعدإطالؽالجزيرةالناطقةبالمغةاإلنجميزيةكشبكةالجزيرةلمقنػكات

الرياضيةكالجزيرةأطفاؿكالجزيرةمباشػركالكثائقيػةإذاعػةإلػىذلػؾفقػدكسػعتمطػاؽنشػاطيافمػـتعػد
كػػأمقن ػػاةتمفزيكني ػػةتقميدي ػػةفقػػدأكج ػػدتلنفس ػػياأذرعجدي ػػدةفػػيمج ػػاالتأخ ػػرلكتنظ ػػيـالميرجان ػػات

السػػنكيةكاعػػدادم اركػػزالتػػدريبكمركػػزالجزي ػرةلحقػػكؽاالنسػػافكمركػػزالجزيػرةلمد ارسػػاتكالجزي ػرةنػػت
كغيرىػامػفالمجػاالت،فقػدأصػػبحتبمثابػةالترسػانةاإلعالميػةالدفاعيػةعػػفكجػكدالدكلػةالقطريػةفػػي

مكاجيةالقكلالكبرلالمتصارعةفيالمنطقة(.ادمكفكمنصكر )16:2000،
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● الثقافة.
اىتم ػػتقط ػػرباس ػػتقطابق ػػادةالفك ػػركالسياس ػػةف ػػيالع ػػالـعب ػػرج ػػذبم ارك ػػزاألبح ػػاثمث ػػؿ

برككنجػػز،كتأسػػيسم اركػػزجديػػدةمثػػؿالمركػػزالعربػػيلألبحػػاثزد ارسػػةالسياسػػاتفػػيالدكحػػة،كمعيػػد
الدكحةلمدراساتالعميا،إضافةإلىذلؾاستقطبتقطرفركعانلكبرياتالجامعػاتالعالميػةمثػؿجامعػة
رتكسػػاسإيػػوأنػػدإـركرجكرجتػػاكفركركػػارينجيميمػػكفر،رككالجػػارمر،ككميػػةبػػاريسلمد ارسػػاتالتجاريػػة

ػاكاىتمػتأيضػانبفكػرةالمتػاحؼكالتركيػزعمػىالتػراثككنػو
العميا،ككميةشماؿاألطمسػيفػيقطػر،كم 
مككنػاناساسػػيانفػػيمنظكمػةالػػدفاععػػفاالسػػتقالؿالػكطني،فاألصػػالةكالتػػاريسكالتػراثكميػػاعكامػػؿقػػكة
كحمايػػة،تؤكػػدمشػػركعيةالدكلػػةالقطريػػةكأصػػالتياكامتػػدادىافػػيالتػػاريس،كمػػفثػػـالتغمػػبعمػػىنقطػػة

الضػعؼالمرتبطػةبمحدكديػةالجغرافيػاكالػػديمكغرافيا،فضػالنعػفانيػاتعػػززالبعػدالعػالميلمدكلػة،مػػف
خػػالؿإب ػرازمسػػاىمتيافػػيالت ػراثالبشػػرمكالفكػػراإلنسػػاني(الشػػمؽ،)79:1999،كامتمكػػتقطػػر،
عمػػىكجػػوالخصػػكص،القػػدرةعمػػىتحكيػػؿالكممػػاتإلػػىأفعػػاؿ،ألنيػػاتسػممتالرئاسػػةالدكريػػةلمجامعػػة
العربيةفيالفترة،2012-2011كشعرتبراحةأكبرمفالدكؿالمجاكرةإزاءرياحالتغييرالسسياسي

ػاتتكجػتعقػدانكنصػؼالعقػدمػفالسياسػة
فيالدكؿالتيلفحكجييػاالربيػعالعربػي.مثػؿىػذهالسياس
ٌ

الخارجيةالقطرية(.اكلريشيف)2014،
● الرياية.

لق ػػداىتم ػػتقط ػػربالمج ػػاؿالرياض ػػيككن ػػوالمج ػػاؿال ػػذميحق ػػؽلي ػػااالتص ػػاؿكالتكاص ػػؿم ػػع

الشػعكبكالػػدكؿاألخػرلكيبػػرزقطػرككاجيػػةرياضػيةعبػػراحتضػانيالمعديػػدمػفالمناسػػباتالرياضػػية
فػػيمختمػػؼالمجػػاالت،كقػػدتكجػػتالمسػػاعيالقطريػػةبالنصػػرالػػذمحققػػوالممػػؼالقطػػرمالستضػػافة

بطكلةكأسالعالـلعاـ،2022فقداختارتقطرالدبمكماسيةالقطريةحتىتكجػدعمػىالخارطػةككنيػا
تقػػعفػػيبيئػػةجيكسياسػػيةمضػػطربة،فػػالقكةالناعمػػةكالصػػكرةكالجاذبيػػةباتػػتعكامػػؿرئيسػػية،كعميػػوال

يمكػػفألمقػػكةأفتقػػدـعمػػىاالعتػػداءعمػػىقطػػركذلػػؾبمػػاليػػامػػفرؤيػػةككضػػكحفػػيعالقاتيػػامػػع

المجتمػػعالػػدكليفػػيكافػػةالمجػػاالتحيػػثأصػػبحتقطػػرقػػكةعظمػػىصػػغيرةفيػػيتػػؤدمدبمكماسػػية
تفكؽثقمياالسكانيكككنياأصبحتعامالنرئيسيانفيالرياضةالعالميػةيعنػيأفتصػبحعػامالنرئيسػيان

فيالدبمكماسيةالعالميةر(.عبداهلل )29:2014،
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رابعاً :بناء التحالفات.
باإلضػػافةإلػػىالقػػكةالناعمػػةالتػػياسػػتخدمتياقطػػرلمحفػػاظعمػػىمصػػالحياكلتنشػػيطسياسػػتيا

الخارجيةكاقامةعالقاتدكليةتضمفلياالبقاءكاستقرارالقرار،فقدطكرتقطرأدكاتجديدةتعدمف
قبيػػؿرالقػػكةالصػػمبةركفػػيكثيػػرمػػفاألحيػػافقػػدتتسػػـالقػػكةالناعمػػةبالضػػعؼكالعجػػزمػػالـتعػػززبقػػكة
صمبةحيثافالقكةالصمبةكالناعمةمترابطتافكتكمؿكؿمنيااألخػرل،فكالىمػامظيػرمػفمظػاىر
القدرةعمىتحقيػؽاألىػداؼعبػرالتػأثيرفػيطريقػةتصػرؼا خػريف،كنتيجػةلػدمجكاسػتخداـكػؿمػف

القكةالصمبةكالنعمةمعانتتضحمعالـالقكةالذكيةاألكثرفاعمية(.عبػداهلل.)49:2014،ككمػالعبػت
قط ػػردك انرف ػػيالسياس ػػةالخارجي ػػةيف ػػكؽحجمي ػػاالمتكاض ػػع،فخ ػػالؿالس ػػنكاتالماض ػػيةق ػػادتجي ػػكد
الكسػػاطةفػػيالصػػحراءالغربيػػةكالػػيمفالسػػكداف،كمنػػذانػػدالعاالنتفاضػػاتالعربيػػةاسػػتخدمتكسػػائؿ

السياسيلدعـالمتمرديففيالعديدمفالدكؿالعربية،مماأثارحفيظةالعديد
إعالمياكنفكذىاالماليك
ٌ
ػاكزالخطػػكطحم ػراءعمػػىالمسػػتكل
مػػفأنظمػػةالحكػػـفػػيالمنطقػػة،التػػيرأتفػػيالسػػمكؾالقطػػرمتجػ ن

السياسػ ػػيكاالسػ ػػتراتيجي،فقػ ػػدشػ ػػيدتالسياسػ ػػةالخارجيػ ػػةلقطػ ػػرتح ػ ػكالتفػ ػػيتعامميػ ػػامػ ػػعمحيطيػ ػػا
الجيكسياس ػػي؛فبع ػػدأفاتس ػػمتسياس ػػتياالخارجي ػػةبالكس ػػاطةخ ػػالؿالعق ػػداألكؿم ػػفاأللفي ػػةالثالث ػػة،
انعطؼمسارىابعداندالعش اررةرثكراتالربيعالعربيرلتدخؿفيطكرالتأثيركالنفكذ،بعػدأفاتخػذت

قطػػرمكقفنػػامؤيػ نػدالمثػػكراتفػػيكػػؿالػػدكؿالعربيػػة،فقػػدكضػػعأميػػرقطػػرالسػػابؽالشػػيسحمػػدبػػفخميفػػة
بالدهعمىالخريطةاإلقميميةكالعبيتنافسمعقكلإقميميةأكبرمنيابكثير(.أبككريـ. )2017،

ك اركػـقػادةقطػرشػيرةمتناميػةبكصػفيـكسػػطاءدائمػيف،بيػدؼتػكفيرمسػاحةكمكانػةليػـفػػي
الدبمكماسيةاإلقميميةكاضافةإلىذلؾ،م ٌكفالقراربعيػدالنظػر،الػذماتذ ًخػذفػيأكائػؿالتسػعينياتلبنػاء

البنىالتحتيةلمطاقػة،قطػرمػفمراكمػةكاطػالؽأشػكاؿمعتبػرةمػفالقػكةالناعمػة.فػالعقكدطكيمػةاألمػد
ي
الخاص ػػةبالغ ػػازالطبيع ػػيالمس ػػاؿ،ربط ػػتحاج ػػاتالش ػػركاءالخ ػػارجييفإل ػػىأم ػػفالطاق ػػةباالس ػػتقرار

ٍّ
اكماتضخمةمفالرساميؿفيكؿمفقطػركالخػارج
ستثمرتر
الداخميفيقطر،ىذافيحيفكانتتي ى
فيشكؿاستحكاذاتليارنيفكاستثماراتتجذباالنتباه.كقدسمحتالعقكدطكيمةاألمدلقطػربتنكيػع

عالقاتياالدكلية،مفخالؿجعؿمركحةمفالبمدافليامصػمحةفػياالسػتقرارالقطػرم.كشػ ٌكؿتقػاطع

ػيمنػػذالعقػػداألكؿمػػفالقػػرف
يسػػسصػػعكدقطػػركقػػكةإقميميػػةذمبػ و
ػاعدكلػ ٍّ
ىػػذهالعكامػػؿك ٌ
التكجيػػاتأ ي
الحػػادمكالعش ػريف،كأضػػفىالكاقعيػػةعمػػىالػػزعـبأنيػػاأحػػدم اركػػزالشػػرؽاألكسػػطالجديػػد(.اكلريشػػيف،

)2014

كعمىصعيدآخرعززتقطػرعالقتيػاالعسػكريةمػعتركيػابػاإلعالفعػاـ2015ـعػفإقامػة

قاعػػدةعسػػكريةتركيػػةفػػيقطػػركالتػػيكانػػتنتاج ػانلتكقيػػعالبمػػديفلعػػدةاتفاقيػػاتامنيػػةدفاعيػػة،بػػدأت
باتفاقيةالتعاكفالدفاعيفيالمجاالتالصناعيةالتيكقعياالطرفػاففػي2007ـ،ثػـاتفاقيػةالتػدريب
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العسػػكرمالمشػػترؾالتػػيكقعيػػاالجانبػػاففػػي2012ـ،كفػػي19كػػانكفاألكؿ/ديسػػمبر2014ـ،كقػػع
الطرفػػافراتفاقيػػةكضػػعالق ػكاتركالتػػينصػػتعمػػىتشػػكيؿآليػػةمػػفأجػػؿتعزيػػزالتعػػاكففػػيمجػػاالت

الت ػػدريبالعس ػػكرمكالص ػػناعةالدفاعي ػػةكالمن ػػاكراتالعس ػػكريةالمش ػػتركة،إض ػػافةإل ػػىتمرك ػػزالق ػ ػكات
المتبادؿبيفالجانبيفعمىأفيسمحليماباستخداـالمكانثكالمطاراتكالمجاؿالجكمكتمركزقكاتيما

العس ػػكريةعم ػػىالبم ػػدالمض ػػيؼكاس ػػتفادتوم ػػفالمنش ػػوتكالكح ػػداتكالمؤسس ػػاتالعس ػػكرية(.التميم ػػي،
)102:2012

خامساً :اعتماد سياسة التوازن.
بدأتقطرتنحكفياتجاهالتكازففيعالقتيابجارييػاالكبيػريف(السػعكديةكايػراف)كػيتػتمكف
انتياجسياسةمسػتقمة،كتطمػبذلػؾالتخمػيإلػىح وػدمػاعػفسياسػةااللتحػاؽالتػيرافقػتعالقتيػامنػذ
1971معالسعكديةكاالقترابفيالعالقةمعإيراف،أثرذلؾبعالقتيامػعالسػعكديةفكممػارادالتقػارب
القطرماإليرانيكانتتبتعدالعالقةمعالسعكديةحتىاستطاعتقطرالكصػكؿإلػىحالػةالتػكازففػي

العالقةبيفالقكتيف،فقدعممتعمىتسكيةمسائؿالحدكدالبحريةمعإيرافكعقدتاتفاقيةأمنيػةمعيػا

ع ػػاـ2010ـ،كق ػػدرس ػػختف ػػيى ػػذهاالس ػػتراتيجيةالقطري ػػةلمسياس ػػةالخارجي ػػةقاع ػػدةذىبي ػػةمفادى ػػا
الكصكؿالىحالةالتكازفمعالجارتيف،كفيأسكأاألحكاؿإذاماساءتعالقتيابإحدلالجارتيفتبقى
عمىعالقةجيدةمعاألخرلكفيكالالحالتيفالينبغيأفتسكءالعالقةمعالجارتيففيكقتكاحد،
كقػدعبػرتالسػػعكديةعػفقمقيػاتجػػاهالسياسػةالتػيانتيجتيػػاالنخبػةالقطريػةالجديػػدةمنػذالبدايػةكعميػػو

فقػػدادعػػتالسػػعكديةأفالحػػاكـالجديػػدلقطػػركىػػكالشػػيسحمػػدبػػفخميفػػةيقػػكدتمػػردانكيػػذىببسياسػػتو

ػيـكالمبػػادئالتػػيتتفػػؽعمييػػاقطػػركدكؿالخمػػيج،كعميػػوفقػػددعمػػتالسػػعكدية
الجديػػدةبعيػػدانعػػفالقػ 
محاكلتيفانقالبيتيفإلطاحةحكموعاـ1996ـكعاـ2002ـ(.فكرم.)42:2012،

عاـالماضيةانتيجتقطرسياسةخارجيةمختمفةتماماعفالسياسةالتقميديػةالتػي
كخالؿالعشريف

ن

درجػػتدكؿالخمػػيجعمػػىإتباعيػػام ػ عالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكدية،باعتبارىػػاالدكلػػةال ارئػػدفػػيالخمػػيجالعربػػي،
كصاحبةالنفكذاألكبرفيرسـالسياسةالخميجيةكالعربية،نظ انرلمكانتيػاالدينيػةكالسياسػيةكاالقتصػادية،فقػد
اعتػػادتدكؿمجمػػسالتعػػاكفالخميجػػيمنػػذتأسيسػػوعػػاـ1981إلػػىبنػػاء“سياسػػةخارجيػػةمشػػتركة”،ت ارعػػي
الحداألدنىمفالتنسيؽكالتشاكربيفمختمؼمككناتالمجمس(.أبككريـ)2017،

فبػػالرغـمػػفأفقطػػرتعمػػؿضػػمفمنظكمػػةدكؿمجمػػسالتعػػاكفالخميجػػيإالأفقطػػرجعمػػت

مػػفأكلكيػػاتسياسػػتياالخارجيػػةأفتنػػألبنفسػػياعػػفأمنفػػكذخػػارجيمػػفالػػدكؿالمحكريػػةفػػيالشػػرؽ
األكسطكالخركجمفدائرةالتأثيرالسعكدم.
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فق ػػداس ػػتطاعتقط ػػربمكج ػػبعالقتي ػػاالمتميػ ػزةم ػػعالكالي ػػاتالمتح ػػدةاألمريكي ػػةسػ ػكاءعم ػػى

الصػ ػػعيدالش ػ ػراكةالعسػ ػػكريةأكاالتفاقيػ ػػاتاالقتصػ ػػاديةكأيض ػ ػانبمكجػ ػػبعالقتيػ ػػابإس ػ ػرائيؿأفتتبنػ ػػى
السياساتالتيتراىامنسجمةمعمصالحياالعميا،كقداتضحذلػؾمػفاسػتراتيجيةالتعػاطيمػعقضػية
البرنامجالنككماإليرانيحيثعبرتقطػرعػفمكقفيػامػفىػذاالممػؼبضػركرةحػؿالخالفػاتبػالطرؽ

السمميةاستنادانإلىاألحكاـكالمعاييرفيالككالةالدكليةلمطاقةالذرية،كأفكسائؿالضغطميماكانت
التكفربالكامؿالحمكؿالمنشكدة(.خضير)121:2011،

كنجػ ػػدأفاسػ ػػتراتيجيةالت ػ ػكازفالتػ ػػيتبنتيػ ػػاقطػ ػػرفػ ػػيسياسػ ػػتياالخارجيػ ػػةاليمكػ ػػفأفتتسػ ػػـ
باالستقالؿبقدرماىيتكافؽمعالرغبةاألمريكيةلمدكرالتيتقكـبػوقطػرتجػاهقضػاياالمنطقػة،كىػذا

مايفيـمفحالةالتناقضفيتكجياتالسياسةالقطرية،حيثاليمكفتفيـإقامةعالقاتتجاريةمع

إسػرائيؿكفػينفػسالكقػتىػػيتعػارضالسياسػةاالسػرائيميةكتكجياتيػػاالعسػكريةفػيالمنطقػةكػػالمكقؼ
التػػياتخذتػػوقطػػرمػػفحػػربلبنػػافكمسػػاىمتيافػػيإعػػادةاعمػػارالجنػػكبالمبنػػاني،ككػػذلؾكقكفيػػامػػع

النظػػاـالسػػكرمكالتحػػالؼمعػػوفػػيالفت ػرة2005إلػػىالفت ػرة2009كمػػفثػػـاالنقػػالبعميػػوكالػػدعكة
إلسقاطوبعداندالعالثكرةالسكريةفيالعاـ2011ـ.

سادساً :اعتماد دبموماسية الوساطة.
حاكلتقطرتجاكزدكرىاككزنياالسياسيحسبمكقعياالجغرافي،عبرتمددىاشرقناكغرنبػا؛

األمػػرالػػذمشػػكؿتيديػػدعمػػىمكانػػةدكؿكبػػرلفػػيالمنطقػػة،فقػػداسػػتغمتإمػػارةالغػػازحالػػةالف ػراغ
السياسيفيالمنطقةعقبانطالقةالحراؾالشعبيالعربيكحاكلػتتنصػيبنفسػيازعيمػةليػذهاألمػة،

متجاكزةبذلؾعكاصـكبػرلدجػرتبسػمككياالسياسػي،فقػدعممػتقطػرخػالؿالسػنكاتالماضػيةعمػى

انتيػػاجس ػػمكؾسياسػػيمختم ػػؼتمام ػانع ػػفسػػمكؾدكؿالخم ػػيج،عبػػرإقامػ ػةتحالفػػاتمرن ػػة،كعالق ػػات
متكازنةمعالعديدمفالقػكلالدكليػةكاإلقميميػة،فقػدإقامػةعالقػاتمػعإيػرافكاسػرائيؿكتركيػا،كأمريكػا،
كشػػرعتبإقامػػةتحػػالؼاسػػتراتيجيبينيػػاكبػػيفالجماعػػاتاإلسػػالميةفػػيالمنطقػػة،التػػيرأتفييػػاقطػػر

الكريثالشرعيألنظمةالحكـفيالدكؿالعربية،حتىأضحتقطرالراعيالرسميكالككيػؿالحصػرم
لي ػػذهالجماع ػػات،كلعب ػػتدكرمح ػػكرمف ػػيالكص ػػكؿلتفاىم ػػاتب ػػيفالق ػػكلالغربي ػػةكخاص ػػةالكالي ػػات
المتحدةاألمريكيةكحركاتاإلسالـالطامحةلمكصكؿلمسمطة،فمنذأفربطتأمريكابيفتفشيظاىرة

اإلرىابكالعنؼالذمضربأمريكافيالحادمعشرمفسبتمبر2011كبػيفغيػابالديمقراطيػةفػي

الكطفالعربي(.أبككريـ)2017،

فقػػدشػػرعتقطػػرمنػػذالعػػاـ2005ـعمػػىاعتمػػاددبمكماسػػيةالكسػػاطةفػػيسياسػػتياالخارجيػػة،

كالذمترتبعميىذهاالستراتيجيةالجديدةاستحكاذقطرعمىلعػبالكسػيطفػيالمسػتكلاإلقميمػيفػي
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بمدافالد كؿالعربيمثؿاليمف كلبنافكالعراؽكحتىبيفالفصائؿالفمسطينيةفػتحكحمػاس،كلػـيتكقػؼ
الػػدكرالقطػػرمعنػػدالحػػداإلقميمػػي،فقػػدلعبػػتقطػػردكرالكسػػيطفػػيكقػػائعتاريخيػػةمػػفخػػالؿالعمػػؿ
ػاف،كعممػػت
السياسػػيكالدبمكماسػػيفقػػدلعبػػتدكرالكسػػيطبػػيفالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةكحركػػةطالبػ 
فػػيذاتالسػػياؽإلػػىالكسػػاطةبػػيفالسػػكدافكتشػػادلفػػضالن ػزاعالقػػائـبينيمػػا،فضػػالعػػفاستضػػافتيا

مؤتمراتدكليةكاقميميةبذاتالخصكص(.خضير)132:2011،

كاعتمادقطرلسياسةالكساطةكنجاحيامتكقؼعمىعدةعكامؿأىميا(جرغكف:)32:2016،

 -1تكافؽاإلراداتاإلقميميةكالدكليةكخاصةاألمريكيةعمىالقضيةالتيتقكـقطربدكرالكساطة
فييا.

 -2كقػػكؼقطػػرعمػػىمسػػافةكاحػػدةمػػفكافػػةاألط ػراؼالمتنازعػػةكالفرقػػاءالسياسػػييفكالمػػذىبييف
كاحتفاظيابعمقاتجيدةمعكؿالالعبيفالفاعميفداخؿالدكلةمحؿالكساطة.

 -3فعاليةالدبمكماسيةالقطريةكنشاطيا،كمتانةعالقاتيابالدكؿاإلقميمية،كعدـجمكدىاكتمسكيا
بقكاعدبركتكككليةجامدة.

 -4تكظيػؼالقػػدرةالماليػةالقطريػػةفػػيتسػكيةالن ازعػػاتكخمػؽحمػػكؿاقتصػػاديةكماليػةعبػػردعميػػا
الماليلتنميةاالقتصادالذمعادةمايككفسببالنزاعكالفرقةالقائمةبيفاألطراؼ.

كيرلالبعض أفنجاحالدكرالقطرمالذمتمعبوقطريعكدإلىتكافؽالقكلاإلقميميػةكالدكليػة

معالسياسةالقطريةفطبيعةالعالقاتبيفكؿمفقطركالكالياتالمتحدةاألمريكيةكاسرائيؿيعتبرمف
أىـعكامؿنجاحاستراتيجيةالكساطةالقطرية(.عبداهلل)134:2014،

كنجػػدأفقطػػركتػػدخمياككسػػيطفػػيالن ازعػػاتاإلقميميػػةكالدكليػػةاليعػػدكأفيكػػكفإالضػػمف

االسػػتراتيجيةاألمريكيػػةفػػيإدارةىػػذهالن ازعػػات،إذاليمكػػفأفيكتػػبالنجػػاحليػػذهالكسػػاطةدكفأف
تكلىبمباركةأمريكيػةإسػرائيمية،كعميػوفػإفقطػركدكلػةكعبػرتبنييػااسػتراتيجيةالكسػاطةىػيأداةمػف

أدكاتتنفي ػػذالسياس ػػةاألمريكي ػػةتج ػػاهمن ػػاطؽالصػ ػراعف ػػيمنطق ػػةالش ػػرؽاألكس ػػطكالتخ ػػرجالسياس ػػة
القطريػػةمػػفعبػػاءةاالسػػتراتيجيةاألمريكيػػةكالتػػيتيػػدؼإلػػىتحقيػػؽالمصػػالحاألمريكيػػةبكافػػةالسػػبؿ

كاألدكات.

● نشأة العالقات القطرية األمريكية.
يعكدتاريسالعالقاتالقطريةاألمريكيةإلىمطمعسبعينياتالقرفالماضي،عندماقامتقطر

بفػػتحسػػفارتيافػػيالعاصػػمةاألمريكيػػةكاشػػنطفعػػاـ1972ـ،لتشػػيدالعالقػػاتمنػػذذلػػؾالكقػػتنم ػكان

تػػدريجيانتخممت ػػوزي ػػاراتمس ػػؤكليفرفيعػػيالمس ػػتكلم ػػفال ػػدكلتيف،كسػػاىمتى ػػذهالزي ػػاراتف ػػيتط ػػكير

العالقاتالثنائيةبيفالبمديف.
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كبػػرزتقطػػركشػريؾاسػػتراتيجيفػػيمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػطكالخمػػيجالعربػػيفػػيمنتصػػؼعػػاـ

1990ـ،ففػيبدايػػةحػربالخمػػيجالثانيػةمػػفالعػاـ1991ـسػػمحتقطػرلقػكاتالتحػالؼلمعمػػؿعمػػى
أ ارض ػػيياكعب ػػكرالط ػػائراتكالصػ ػكاريسم ػػفخ ػػالؿأجكائي ػػا،كف ػػيالع ػػاـ1992ـ،كقع ػػتقط ػػراتفاقي ػػة

لمتعاكفالدفاعيالمشترؾمعالكالياتالمتحدةاالمريكية(.بيبرس)178:2012،

● واقع العالقات األمريكية القطرية.
خطػػتكػػؿمػػفقطػػركالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػةخط ػكاتكاسػػعةلبنػػاءالثقػػةالمتبادلػػةبينيمػػا
كتعزيزصداقةسياسيةمستمرة،كتمكفالبمدافمفأفيككنانمكذجانلممبػادراتالرئيسػةالتػيمػفشػانيا
أفتػػؤثرعمػػىالشػػرؽاألكسػػطبشػػكؿمباشػػر،لػػذلؾحظيػػتالمبػػادراتالدبمكماسػػيةكالتػػيتػػؤثرعمػػى

المصػالحاإلقميميػةفػيكػؿالتػدخالتكالكسػاطاتالقطريػةفػياالزمػاتاإلقميميػةكالدكليػةبػدعـصػريح
مػػفقبػػؿالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػة،كيمكػػفاالسػػتدالؿعمػػىمتانػػةكتشػػابؾالعالقػػاتبػػيفالبمػػديفمػػف

خالؿتناكؿىذهالعالقاتفيكافةالمجاالت.

 -1العالقات االقتصادية القطرية االمريكية.
تتمتعقطركالكالياتالمتحدةبعالقاتاقتصاديةكثيقةمنذأكائؿالتسعينياتكالسػببيعػكدإلػى
السياساتاالقتصادية،ففيعػاـ،2010أسسػتغرفػةالتجػارةاألمريكيػةأكؿغرفػةتجاريػةأجنبيػةفػي
قطرحيثبمءحجـالتبادؿالتجارمبيفقطػركالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةمػايقػارب6مميػاراتدكالر

فيعاـ،2014كتعدالكالياتالمتحدةسادسأكبرشريؾتجارملدكلةقطر.
كتمتػػازالعالقػػاتاالقتصػػاديةالقطريػػةاألمريكيػػةبانيػػاعمػػىمسػػتكلعػػاؿمػػفالتعػػاكفالكثي ػؽ

كمػػرتالعالقػػاتاالقتصػػاديةبػػيفالبمػػديفبعػػدةمحطػػاتميمػػةمػػفتكقيػػعالعديػػدمػػفاالتفاقيػػاتالميمػػة
التػػيسػػاىمتفػػينمػػكتمػػؾالعالق ػاتكالكصػػكؿبيػػاإلػػىآفػػاؽأكسػػع،كتعتبػػرقطػػراليػػكـ اربػػعأكبػػر
مستكردلمسمعاألمريكيةفيالشرؽاألكسط(.عبداهللكشبانة)4:2015،

كم ػػفأب ػػرزاالس ػػتثماراتالقطري ػػةالمكج ػػكدةف ػػيالكالي ػػاتالمتح ػػدةاألمريكي ػػةس ػػيتيس ػػنترف ػػي

كاش ػػنطف،كى ػػكأكؿاالس ػػتثماراتالقطري ػػةف ػػيس ػػكؽالعق ػػاراتف ػػيالكالي ػػاتالمتح ػػدةكتص ػػؿتك ػػاليؼ

المشػػركعاإلجماليػػةإلػػىق اربػػة1.5مميػػاردكالر،كيضػػـالمشػػركعحػكالي720كحػػدةسػػكنية،كمحػػالت
تجاريةكمكالت،كثالثةأبراجمنيابرجافلممكاتب.كتبمءاستثماراتجيازقطرلالستثمارفيالكاليات

المتحػػدة،مػػايقػػارب35مميػػاردكالرفػػيالسػػكؽاألمريكيػػةخػػالؿالسػػنكاتالخمػػسالمقبمػػة،ممػػايسػػاىـ
ف ػػيخم ػػؽآالؼم ػػفف ػػرصالعم ػػؿاألمريكي ػػة،كف ػػيمج ػػاالتمتع ػػددةمني ػػاف ػػيالتكنكلكجي ػػا،اإلع ػػالـ،

الترفيو،الطاقة،العقاراتكغيرىا(.عايش)2013،
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كافتتحجيازقطرلالستثمارفيسبتمبر،2015أكؿمكتػبلػوفػيالكاليػاتالمتحػدةلضػماف

تكاصػػؿأفضػػؿمػػعشػػركائوالحػػالييفكالمسػػتقبمييف.كأطمقػػتقطػػركالكاليػػاتالمتحػػدةفػػيأكتػػكبر2015
الح ػكارالقطػػرماألمريكػػياالقتصػػادمكاالسػػتثمارماألكؿلمناقشػػةسػػبؿتعزيػػزالش ػراكةبػػيفالكاليػػات

المتحػػدةكدكؿمجمػػسالتعػػاكفالخميجػػي،كىػػكمػػايمثػػؿإنجػػا انزكبيػ انرفػػيالعالقػػاتاالقتصػػاديةالثنائيػػة
ب ػػيفالبم ػػديف.كس ػػيعمؿالحػ ػكاركمنت ػػدلس ػػنكملجم ػػعص ػػناعالقػ ػرارلتحدي ػػدخطػ ػكاتمممكس ػػةلتعزي ػػز

العالقاتالمالية،كاالستثمارية،كاالقتصادية(.بدكم)2016،
تػرتبطقطػػربعالقػػاتاسػػتراتيجيةمتميػزةمػػعالكاليػػاتالمتحػػدةكقػػدحرصػػتالدكحػػةدائمػػاعمػػى
دعـعالقاتياالمتميزةبكاشنطفحيثفتحتالمجاؿالقطرمبراكبحراكجكالمقكاتاألمريكية،كتكطدت

العالق ػػةفيم ػػابي ػػنيـبع ػػدىجم ػػاتأيم ػػكؿ(س ػػبتمبر)2001كذل ػػؾم ػػفخ ػػالؿح ػػربالكالي ػػاتالمتح ػػدة
المشرعةضدماأسمتوباإلرىابحيثأعربتكاشنطفعفامتنانيالقطرعنػدماكضػعتىػذهاألخيػرة

قاعدةالعديدالجكيةتحتتصرفيا(.شراب)46:2014،
إفجميعاالتفاقياتالتيتربطالبمػديفتػـتفعمييػاعمػىأكمػؿكجػوكبمػايحقػؽمصػالحالبمػديف
فػػيكافػػةالقضػػايااالقتصػػاديةكاالجتماعيػػةكالسياسػػية،كالجػػديربالػػذكرإلػػىأفك ػالنمػػفقطػػركأمريكػػا

تمتمؾمقكماتكبيرةنستطيعمفخالليااالندماجكالتكامؿلتحقيؽأفضؿشراكاتعمىمستكلالعالـ،

باإلضافةإلىذلؾفإفحجـالتبادؿالتجارمبيفالدكلتيفكعػددالشػركاتالقطريػةالعاممػةفػيالكاليػات
المتحػػدةاألمريكيػػةم ػػفجيػػةكعػػددالش ػػركاتاألمريكيػػةالتػػيتعم ػػؿفػػيدكلػػةقط ػػرمػػفجيػػةأخ ػػرل،
كالتعػاكفاالقتصػػادمالضػخـبػػيفالبمػػديففػتحآفاقػػاأرحػبأمػػاـدكلػػةقطػرمػػفجيػةكالكاليػػاتالمتحػػدة

األمريكيةمفجيةثانيةلتعزيزأكاصرالتعاكفالثنائياالسػتراتيجيفػيمجػاالتمختمفػةكفػيمقػدمتيا
محاربةغسؿاألمكاؿكتمكيؿاإلرىاب،كتمعبالمؤسسػاتالرسػميةكالحككميػةفػيالػدكلتيفمػفحيػث
تبادؿالمعمكمات،خاصةعمىمستكلالمعطياتالماليةكالبنكيػةبمػايمكػفمػفمكافحػةغسػؿاألمػكاؿ

كتمكي ػػؿاإلرى ػػاب،خاص ػػةأفدكل ػػةقط ػػرتتمت ػػعبنظ ػػاـمتمي ػػزف ػػيى ػػذاالمج ػػاؿ،حي ػػثقام ػػتبكض ػػع
تشريعاتكقكانيفماليةتعمؿعمىمكافحةغسؿاألمكاؿبمايتكافؽمعمبادئاألمـالمتحدةكاالتفاقية

الدكليةالمعتمدة(.القضاهكآخركف )2018،
 -2محاربة اإلرىاب واألمن السيبراني بين البمدين.
كفيمايخصالمساعيبيفالبمديفلمحاربةاالرىابفقدشيدتالعالقاتالقطريةاألمريكيةفي

مجاؿمكافحةغسػؿاألمػكاؿكتمكيػؿاإلرىػابتسػارعاممحكظػانإليمػافالػدكلتيفبأىميػةالتعػاكفالػدكلي
الكثيؽلمكاجيةىذهالظاىرةالتيتضرباإلنسانيةكاالقتصادالمحميلمدكؿكالعالميبشكؿعاـ.
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ككانػػتدكلػػةقطػػرأكؿدكلػػةتقػػكـبػػالتكقيععمػػىبرنػػامجتنفيػػذم،األكؿمػػفنكعػػومػػعكاشػػنطف

لمكافحػػةتمكي ػػؿاإلرى ػػاب،كتػػـاإلع ػػالفع ػػفتكقي ػػعمػػذكرةتف ػػاىـثنائي ػػةبػػيفقط ػػركالكالي ػػاتالمتح ػػدة
األمريكيةلمكافحةتمكيؿاإلرىاب،كالتيأعمفعنياكزيرالخارجيةكنائبرئيسمجمسالكزراءالشػيس

محمػدبػفعبػدالػرحمفآؿثػانيمػعنظيػرهاألمريكػيريكػستيمرسػكف،لتكػكفدكلػةقطػرىػيأكؿدكلػػة
تكقععمىبرنامجتنفيذمىكاألكؿمفنكعومعكاشنطففيىذاالمجاؿ(.يكسؼ)2018،

كأكػػدأفى ػػذاالبرن ػػامججػػاءض ػػمفإط ػػارالتعػػاكفالثن ػػائيالمس ػػتمر،كنتيجػػةلمعم ػػؿالمش ػػترؾ

لتطكيرآلياتمكافحةتمكيؿاإلرىاببيفالبمديفكتبادؿالخبراتكتطكيرىذها لية.

كمػػاقامػػتدكلػػةقطػػربػػالتكقيععمػػىاتفاقيػػةش ػراكةمػػع«فايننشػػيؿانتجريتػػينيتػػككرؾ»شػػبكة

النزاىةالماليةاألمريكيةالتييقعمركزىافيكاشنطف،لتكػكفالمستشػاراإلسػتراتيجيالرئيسػيالخػاص

بالمجنػػة،حيػػثتيػػدؼاتفاقيػػةالش ػراكةإلػػى«العمػػؿعمػػىتعزيػػزنظػػاـمكافحػػةغسػػؿاألم ػكاؿكتمكيػػؿ
اإلرىػػابفػػيقطػػركضػػمافأفتسػػتكفيالدكلػػةأبػػرزالمعػػاييرالعالميػػةكالمتطمبػػاتالمت ازيػػدةكالمتغي ػرة

لتحقيؽالنزاىةالمالية».كمػااحتضػنتالدكحػةخػالؿشػيرأكتػكبرمػفالعػاـالماضػيالكرشػةالقطريػة
األمريكيػػةلتبػػادؿالمعمكمػػاتالفنيػػةحػػكؿالتصػػنيفاتالمحميػػةفػػيمجػػاؿمكافحػػةغسػػؿاألمػكاؿكتمكيػػؿ
اإلرىػػابكالتػػيتمثػػؿخطػػكةإضػػافيةضػػمفسػػياؽدعػػـجيػػكددكلػػةقطػػرفػػيىػػذاالمجػػاؿ،بحيػػثتقػػكـ
ك ازرةالخ ازنػػةاألمريكيػػةكك ازرةالعػػدؿكك ازرةالخارجيػػةاألمريكيػػةبتبػػادؿالمعمكمػػاتالفنيػػةكالخب ػراتمػػع

المسؤكليففيدكلةقطر(.الككارم)40:2018،
كتعػػدقطػػرضػػمفأفضػػؿ25دكلػػةبمؤشػػراألمػػفالسػػيبرانيتعػػددكلػػةقطػػرمػػفالػػدكؿال ارئػػدة
عمػػىمسػػتكلالمنطقػػةعمػػىصػػعيداألمػػفاالسػػتراتيجي،حيػػثتحتػػؿالمركػػز25عالميػػاضػػمفمؤشػػر
األمفالسيبرانيالصادرعفاالتحادالعالميلالتصػاالتلعػاـ،2017كتفكقػتقطػرفػىىػذاالمؤشػر

عمػػىالعديػػدمػػفالػػدكؿال ارئػػدةعالميػػافػػىىػػذاالمجػػاؿمثػػؿايطاليػػاكبمجيكػػاكأسػػبانياكالػػدنمارؾكتركيػػا،
بينماسجمتمستكياتمتقاربةبشكؿكبيرمعكؿمػفالينػدكألمانيػاالمتػيفاحتمتػاالمركػزيف23ك24

عالميا(.قبالف)21:2017،

كعقبالتقريرالرسميالصادرعفاالتحادالدكليلالتصاالتعمىاحتالؿقطرىذاالمستكل

المتقدـبأفقطرتقكـببناءثقافةاألمفالسيبرانيمفخالؿحمالتمثؿيكـاإلنترنػتا مػف،كنشػرت

تحػػذيراتحػػكؿالتيديػػداتعبػػراإلنترنػػت،مثػػؿاالحتيػػاؿكالخػػداععمػػىاإلنترنػػت،عبػػركسػػائؿاإلعػػالـ
المطبكعةككسائؿالتكاصؿاالجتماعي(.الككارم)40:2018،
كبدأتقطرفيالعاـ2013فيإطالؽتماريفخاصةبمحاكاةليجماتسيبرانيةمتكقعة،مف

خػالؿعمميػػاتالصػدكالػػدفاع،كمػفخالليػػايػتـتحميػػؿالبيانػاتكتحديػػدنقػاطالقػػكةكالضػعؼ،كالخػػركج
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بتكصيات،كتختمؼتمؾالتماريفمفعػاـإلػىآخػرالمػتالؾأكبػرقػدرممكػفمػفالتجػاربكالخبػرات،

كشيدعاـ2014إطالؽاالستراتيجيةالكطنيةلألمفالسيبرانيكالتيتركزعمى5أىداؼرئيسيةىي
حمايػػةالبنيػػةالتحتيػػةلممعمكمػػاتالحيكيػػةالكطنيػػة،كاالسػػتجابةلمح ػكادثكاليجمػػاتاإللكتركنيػػةكحميػػا

كالتع ػ ػػافيمني ػ ػػا،م ػ ػػفخ ػ ػػالؿت ػ ػػدا كؿالمعمكم ػ ػػاتف ػ ػػيالكق ػ ػػتالمناس ػ ػػبكالتع ػ ػػاكفكاتخ ػ ػػاذاإلجػ ػ ػراءات

الالزمة(.التميمي)23:2017،

كيتمثؿاليدؼالثالثلالستراتيجيةفيكضعاإلطارالقانكنيكالتنظيميلتعزيزسالمةكحيكية

الفضػػاءاإللكتركنػػي،رابع ػانتيػػدؼالػػىتعزيػػزثقافػػةاألمػػفالسػػيبرانيكالتػػيمػػفشػػأنيادعػػـاالسػػتخداـ
األم ػػفكالمناس ػػبلمفض ػػاءاإللكتركن ػػيكخامس ػػاتط ػػكيركص ػػقؿاإلمكاني ػػاتالكطني ػػةلألم ػػفالس ػػيبراني.
كيعمؿفريؽكيكسرتمعالييئاتالحككميةكىيئاتالقطاعيفالعاـكالخاصكمعالمػكاطنيفالقطػرييف

لتػكعيتيـبكيفيػةاحتػكاءالمخػاطركالتيديػداتالتػيتػكاجييـعمػىشػبكةاإلنترنػت،كيعمػؿالفريػؽأيضػان

مفأجؿحمايةالمعمكماتالحساسةعمىشبكةاإلنترنتكضمافتأمينيا.

كبماأفقضاياتأميفالمعمكماتتتخطىالحدكدالجغرافيةلمدكلػةالكاحػدةفػإففريػؽركيكسػرتر
عضػػكفػػيالمنتػػدلالػػدكليلمط ػكارئالحاسػػكبيةكفػػرؽالتػػأميفالمعػػركؼباسػػـ(،)FIRSTكيػػدعـىػػذا

المنتدلالعالقاتالدكليةالتيتػربطفػرؽالتػأميفبعضػيابػبعضكالشػركاءحػكؿالعػالـمػفأجػؿتبػادؿ
أحػدثالمعمكمػػاتحػػكؿالتيديػػداتكالمخػػاطرالتػػيتتعػػرضليػػاالمكاقػػعاإللكتركنيػػةالحساسػػة.تتضػػمف
ػعأمريكػػاشػػددت
تبػػادؿالخب ػراتكالمعمكمػػات،قطػػرأكؿدكلػػةتكقػػعاتفاقيػػةمكافحػػةتمكيػػؿاإلرىػػابمػ 
المتحدثةباسـالخارجيةاألمريكيةىيذرنكيرتعمىأفالدكحةشريؾاستراتيجيلكاشنطف،كأفالحكار

ييػػدؼإلػػىتعزيػػزالتعػػاكفبػػيفقطػػركالكاليػػاتالمتحػػدةفػػيالعديػػدمػػفالمجػػاالت،مشػػددةعمػػىقػػكة

العالق ػػاتب ػػيفالبم ػػديفكأض ػػافت«:نتطمٌػػعلمناقش ػػةالعدي ػػدم ػػفمج ػػاالتالتع ػػا كفب ػػيفبم ػػدينابم ػػافيي ػػا
مجاالتالتجارةكاالستثماركالدفاعكاألمفكالقانكفكمكافحةاإلرىابكتنظػيـحركػةالطيػرافر(.قػبالف،

)22:2017
ً
كمفاالتفاقياتالميمةالتيأبرىمػتبػيفقطػركالكاليػاتالمتحػدةخػالؿالعػاـالماضػي،التكقيػع

عمىمذكرةتفاىـلمكافحةتمكيؿاإلرىاب ،ككانتقطرأكؿدكلػةتكقػعمػعالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػة
مثؿىذهاالتفاقيةاليادفةإلػىمكافحػةتمكيػؿاإلرىػاب،كتػأتيمػذكرةالتفػاىـفػيإطػارالتعػاكفالثنػائي

المستمربيفقطركالكالياتالمتحدة،كنتيجةلمعمؿالمشترؾبيفالجانبيفكتبادؿالخبػراتكالمعمكمػات
كتطكيرىذها ليةككػذاتطػكيرالمؤسسػاتبػيفالػدكؿ.ككػافسػعادةنائػبرئػيسمجمػسالػكزراءكزيػر
الخارجيػػةقػػددعػػافػػيحينيػػاالػػدكؿالتػػيتحاصػػرقطػػرإلػػىأفتحػػذكمثػػؿىػػذاالػػنيج،كالتكقيػػععمػػى
اتفاقيػػةلمكافحػػةتمكيػػؿاإلرىػػاب،مؤكػػداأفمػػذكرةالتفػػاىـتعتبػػراتفاقيػػةثنائيػػةمنفصػػمةبػػيفدكلػػةقطػػر
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كالكالياتالمتحدةاألمريكية،كخضعتلمنقاشبيفالجانبيفعمىمدلأربعةأسابيعكليسػتليػاعالقػة

مباشرةأكبشكؿغيرمباشرباألزمةالخميجيةأكبحصاردكلةقطر(.يكسؼ)2018،

كأك ػػدريك ػػستميرس ػػكفكزي ػػرالخارجي ػػةاألمريك ػػيف ػػيحيني ػػاأفالكالي ػػاتالمتح ػػدةكدكل ػػةقط ػػر

ستقكمافب المزيدمفالعمؿلمنعتمكيؿاإلرىابكالحفاظعمػىالمنطقػةآمنػة،كأفمػذكرةالتفػاىـالتػيتػـ
التكقيععمييابيفالبمديفتعكسالعمؿالجادكالمناقشاتالمكثفةالتيتمتبيفالطرفيفمفأجؿتعزيػز

نتائجمؤتمرالرياض،مشدداعمىدكركؿدكلةبالمنطقةفيمكافحةالتطرؼكالعنؼ،كأاليكػكفلػدييا
مالذآمفلذرىابكاإلرىابييف،كأضاؼأفالمذكرةتحددالخطكاتالتيستتخذىاكؿدكلةمفأجؿمنع

تمكيػؿاإلرىػابعمػىمسػتكلالعػالـ،كتضػعمكاعيػدزمنيػةمحػددةمػفأجػؿتحقيػؽذلػؾ،كأفالمػذكرةتػػـ

العمؿعمييامنذعاـتقريباكبمثابةتجديدلممحادثاتالقائمةمنذفترةكنتيجةلقمةالرياضكدعكةالرئيس
ترامب،كماأنياتعداتفاقاقكياينصعمىالتزاماتباتخاذأعماؿفكريةكفؽزمفمحدد،مؤكداأفدكلة

قطراتخذتعدةخطكاتفيىذاالشأفكتنفذىابالفعؿ(.قبالف)25:2017،
 -3التعاون العسكري القطري األمريكي.
ك ػػافاالجتي ػػاحالع ارق ػػيلمككي ػػتف ػػيالع ػػاـ1990ـدلي ػػؿعم ػػىض ػػعؼكىشاش ػػةدكؿالخم ػػيج
الصػػغيرة،حيػػثلػػـتػػأتيالمسػػاعيالخميجيػػةبػػأمحمػػكؿإلنيػػاءاألزمػػةممػػافػػتحالبػػابلػػدخكؿالكاليػػات
المتحدةلمعبدكرفعاؿفيمنطقةالخميجالعربػيكذلػؾمػعتنػاميشػعكردكؿالخمػيجالعربػيبكجػكب

التدخؿاألمريكيلحمايةأنظمتياالحاكمػةخاصػة،فقػدشػرعتفطػرإلػىتطػكيرعالقاتيػامػعالكاليػات
المتحدةاألمريكيةكعػززتىػذهالعالقػاتبتكقيعيػاعػدةاتفاقيػاتلمتعػاكفكالػدفاعالمشػترؾمػعالكاليػات

المتحدةفيالعاـ1992ـ،كعمىإثرىذهاالتفاقياتقامتالكالياتالمتحدةبإنشاءقاعدتيفعسكريتيف
فػػيقطػػركىػػيقاعػػدةالعديػػدكىػػيتػػأكمالقيػػادةالمركزيػػةاالمريكيػػةالتػػيتنطمػػؽمنيػػاالطػػائراتلتنفيػػذ
ض ػرباتجكيػػةكلعبػػتدك انربػػار انزفػػيالحػػربعمػػىالع ػراؽ،كالض ػرباتالجكيػػةبػػدكفطيػػارفػػيالػػيمف
باإلضػػافةإلػػىالحػػربعمػػىأفغانسػػتاف،أـالثانيػػةفيػػيقاعػػدةالسػػيميةكتعتبػػرأكبػػرمخػػزكفلألسػػمحة
لمقكاتالمسمحةاألمريكيةفيمنطقةالشرؽاألكسػطفيػيتقػدـكافػةالػدعـالمكجسػتيلمقػكاتاالمريكيػة

فيأمميمةليافيمنطقةالشرؽاألكسط(.سعيدكآخركف)153:2003،

كقػػدتػػـتكسػػيعقاعػػدةالعديػػدفػػيالعػػاـ1996ـلتصػػبحأكبػػرقاعػػدةعسػػكريةلمكاليػػاتالمتحػػدة

األمريكيةخارجاراضييا،كتبمءمساحتياحكالي%40مفمساحةدكلةقطػر،كلقػداعترضػتالمممكػة
العربيةالسعكديةعمىىذاالتكسع،ككانتقاعدةالعديدمركزالعممياتلمقكاتالعسػكريةاألمريكيػةفػي

حربياعمىالعراؽ(.بيبرس)178:2012،
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كتيدؼقطرمفكراءىػذاالتعػاكفاالسػتراتيجيمػعالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةتػأميفالحمايػة

ليامفأماعتداءخارجي،باإلضافةإلىذلؾفإنياتبررىػذاالتعػاكفبػأفلمكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػة
أيضانمصالحفيالمنطقةتريدحمايتيا(.جاسـ.)24:2002،
فيالمجاؿالعسكرمكانتىناؾخطكاتتبرىفعمىقػكةالعالقػاتالقطريػةاألمريكيػة،فقػدتػـ

خالؿالعاـالماضيالتكقيععمىاتفاقياتميمةلمغايةبيفالبمديففيالمجاؿاألمنيكالعسػكرم،ففػي
يكنيك2017تـالتكقيععمىاتفاقيةعسكريةتقضيبشراءطائراتمقاتمةمػفطػرازرإؼ15ر،بتكمفػة

مبدئيػػةتبمػػء12مميػػاردكالر،كستسػػاىـىػػذهاالتفاقيػػةفػػيخمػػؽ60ألػػؼفرصػػةعمػػؿفػػي24كاليػػة
أمريكيػػة،حيػػثتمثػػؿىػػذهاالتفاقيػػةتأكيػػدالاللتػزاـطكيػػؿالمػػدللدكلػػةقطػػرلمعمػػؿسػػكيامػػعاألصػػدقاء
كالحمفاءفيالكالياتالمتحدةاألمريكية،مفأجؿتعزيزالػركابطالعسػكريةلتػدعيـالتعػاكفاالسػتراتيجي

ف ػػيالح ػػربض ػػدالعن ػػؼكالتط ػػرؼ،كتعزيػ ػزاألم ػػفكاالس ػػتقرارف ػػيالمنطق ػػةالعربي ػػةكالع ػػالـ(.الحػ ػكار
االستراتيجيالقطرماالمربكي)2019،
كتتمثػػؿالصػػادراتاألمريكيػػةالرئيسػػيةإلػػىقطػػرفػػيالطػػائراتكالمركبػػاتكا التالكيربائيػػة
كاألجيزةالطبية،بينماتتمثؿكارداتالكالياتالمتحدةاألمريكيةمفقطرفيالكقكدكاألسمدة.
كتعتب ػػراس ػػتثماراتقط ػػرمتنكع ػػة،حي ػػثاس ػػتثمرتالدكل ػػةف ػػيالتكنكلكجي ػػا،اإلع ػػالـ،الترفي ػػو،

الطاقة،العقاراتكغيرىا،كماييدؼجيازقطرلالستثمارإلىزيادةكتعزيػزاالسػتثماراتفػيالكاليػات
المتحػػدة،حيػػثيعتػػزـاسػػتثمار35مميػػاردكالرفػػيالسػػكؽاألمريكيػػةخػػالؿالسػػنكاتالخمػػسالقادمػػة،
ممايساىـفيخمؽا الؼمففرصالعمؿاألمريكية(.الخميجاكفاليف)2017،

خالصةالقكؿتتسـالعالقاتاألمريكيػةالقطريػةبالثبػاتكاالسػتقرار،فيػيعالقػاتقائمػةعمػى

المنفعػػةكخدمػػةالمصػػالحلكػػالالط ػرفيفس ػكاءكانػػتاقتصػػاديةاكعسػػكرية،فقطػػرتسػػعىمػػفخػػالؿ
عالقتيابالكالياتالمتحدةاألمريكيةتأميفنفسياكتقكيةنظامياالسياسيكتمكيفأركػافالدكلػةمػفأم

اعتػػداءاتخارجيػػة،كمػػاتسػػعيإلػػىلعػػبدكرإقميمػػيكدكلػػييعػػززمػػفقكتيػػابػػدعـدكرىػػامػػفقبػػؿ
الكالياتالمتحدةاالمريكية،كفيالمقابؿفإفالكالياتالمتحدةاألمريكيةتسعىإلىإيجادكبقػاءمكضػع

قػػدـدائػػـليػػافػػيمنطقػػةالخمػػيجالعربػػيالػػذميػػكفرليػػامراقبػػةدائمػػةكعػػفقػػربلمػػاتصػػفيـبالػػدكؿ

المارقة،كأيضانتيدؼمفكراءتكاجدىاالدائـتأميفمصادرالطاقةالدائمةكتكفير.
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المبحث الثاني:
الدور القطري تجاه منطقة الخميج العربي.
تعتبػػرقطػػرأفالػػدائرةالخميجيػػةمػػفأىػػـدكائػػرالسياسػػيةالخارجيػػةالقطريػػةكذلػػؾلعػػدةأسػػباب

أىميػػااالرتبػػاطالتػػاريخيكالج ػكارالجغ ارفػػيالػػذميجمػػعقطػػربػػدكؿالخمػػيجالعربػػيإلػػىجانػػبتماثػػؿ
األنظمةالسياسيةكاالقتصاديةالقائمةفييا.
كاد ارك ػانمػػفقطػػركبػػاقيدكؿالخمػػيجالعربػػيبالقكاسػػـالمشػػتركةبينيػػافقػػدتػػـتأسػػيسرمجمػػس

التعػػاكفلػػدكؿالخمػػيجالعربيػػةرفػػيأيػػارعػػاـ1981ـ،كذلػػؾلرغبػػةدكؿالمجمػػسفػػيتكحيػػدكتنسػػيؽ
السياسػػاتالمشػػتركةكمنيػػااألمنيػػةكالدفاعيػػةخاصػػةفػػيظػػؿاألزمػػاتالص ػراعاتفػػيالمنطقػػة،كمػػا
تػ ػرتبطقط ػػربعالق ػػاتاقتص ػػاديةكتجاري ػػةكعس ػػكريةم ػػعدكؿالخم ػػيجالعرب ػػيعب ػػرابرامي ػػاالتفاقي ػػات
اقتصاديةمكحدةباإلضافةإلىتشكيؿقكاتخميجيةمكحدة(درعالجزيرة)بدايةالعاـ1985ـ.
كالجػديربالػػذكرأفالزعامػػةلػػدكؿمجمػػسالخمػػيجالعربػػيمنػػذتأسيسػػوكانػػتلمسػػعكدية،فكانػػت

عالقةالدكؿالخميجيةالصغرلقائمةعمىالتبعيةكااللتحاؽحتىاندالعأزمةالخميجالثانيػة1990ـ،
كالتيبدأتمعياقطرباتباعاستراتيجيةجديدةفيسياستياالخارجيةتجاهالمممكةكتجاهقضاياالػدكؿ

الخارجية.

كعميوفإفالعكامؿالسياسيةكاألزمةالخميجيةكافليااألثرفيتكشؼالنظػاـالخميجػيكالػذم

أثبػػتىشاشػػتوكضػػعفوامػػاـالتحػػديات،ممػػادفػػعقطػػرإلػػىتبنػػياسػػتراتيجيةجديػػدةتضػػمفليػػاالبقػػاء
كالحمايػػةكتػػؤمفليػػااسػػتقالليةالقػرار،كبػػدأذلػػؾبتغيػػرالنخبػػةالقطريػػةأكالنكتكظيػػؼعكامػػؿاالقتصػػاد
كالماؿكالنفطلمرتكزاتلالستراتيجيةالجديدة.

أوالً :العالقات القطرية السعودية.
كانتالعالقةبيفقطركالمممكةالعربيةالسعكديةدكمانمعقدة،بؿنسػتطيعالقػكؿإفالعالقػات

بيفالمممكػةالعربيػةالسػعكديةكالمنػاطؽالمجػاكرةلنجػدكافػةكلػيسفقػطقطػر،كػافيغمػبعمييػاالتػأزـ
كالعداءكاالحترابالمستمركبأشكاؿمختمفة،كيأخذىذاالصراعمساحاتتناقضالتسمحبتكػكيفأم

صػػكرةمتفائمػػةعػػفالعالقػػاتالقطريػػة–السػػعكديةبنحػػكيخػػرجىػػذهالعالقػػاتعػػفالص ػراعالتػػاريخي
المزمف،كلخصكصيةىذاالصراعالذميترؾأثرهعمىأغمبالعالقاتفيالخميج؛لذافإننانحاكؿىنا

أفنرك ػػزعم ػػىمس ػػاحاتالصػ ػراعالمختمف ػػةب ػػيفالبم ػػديف،كم ػػفى ػػذهالمس ػػاحاتالم ػػذىبالكى ػػابيف ػػي

البمػػديف،كعالقػػةقطػػرالخاصػػةبػػاإلخكافالمسػػمميفكتركيػػا،كاتخػػاذقطػػرمسػػا انرخاصػانبيػػامختمفػانعػػف
المممك ػػةالعربي ػػةالس ػػعكديةف ػػيعالقتي ػػام ػػعإيػ ػراف،كتحركي ػػاالمكث ػػؼلترس ػػيسعالقتي ػػام ػػعالكالي ػػات
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المتحدة،كغيرىامفأمكركقضاياتمثؿمساحاتاالحتكاؾالكثيرةبينياكبيفالمممكةالعربيةالسعكدية

تحديدان(األمير:2017،ص.)22-18

يةبشدةبتنافسػياالقػديـمػعالمممكػةالعربيػة
كارتبطتق ارراتكتداعياتالسياسةالخارجيةالقطر
ٌ

السعكديةحكؿحجـالنفكذاإلقميميلمبمديفالخميجييف.فقدكانػتالدكحػةمنػذفتػرةطكيمػةالعبػانإقميميػان
ثانكيانفيظؿالرياض.كقدأفضترغبتيػافػيزيػادةنفكذىػاالسياسػيإلػىحػدكثمكاجيػةمػعالمممكػة

ػادانبصػػكرةخاصػػة،ذلػػؾأفالمممكػػةالعربيػػة
حػػكؿممفػػيسػػكريةكمصػػر.كػػافالخػػالؼبشػػأفمصػػرحػ ٌ

الس ػػعكديةتعتب ػػرجماع ػػةاإلخػ ػكافالمس ػػمميف،أح ػػدحمف ػػاءقط ػػرالرئيس ػػيف،كاح ػػدانم ػػفأكب ػػرالتيدي ػػدات

السياسػػيةالتػػيتكاجييا.اقترنػػتالمكاجيػػةمػػعالسػػعكديةبعػػددمػػفالتحػ ٌػدياتالداخميػػةفػػيقطػػر.كأثػػارت
ىػػذهالتح ػ ٌػدياتمخػػاكؼبش ػػأفاالسػػتقرارال ػػداخميفػػيى ػػذهالدكلػػة،كك ػػذلؾبشػػأفمكانتي ػػافػػيمنطق ػػة

ػةالتكسػػعية،كاعػػادةتركيػػزاىتمػػاـاألميػػر
ػاأدلإلػػىكقػػؼمؤقٌػػتعمػػىاألق ػ ٌؿألنشػػطةالدكحػ
الخمػػيج،مػ ٌ
ٌ
عمىالشأفالداخمي(.الخطيب)2013،

كيظػػؿأبػػرزالص ػراعاتالتاريخيػػةبػػيفالبمػػديفأزمػػةترسػػيـالحػػدكدسػػنة.1992كىػػياألزمػػة
التيأظيرتخالفاتبينيماترتبعمييامقاطعةقطرلمجمسالتعاكفالخميجػي،كمنػذاسػتيالءاألميػر

السابؽحمدبػفخميفػةعمػىالحكػـ،إثػرانقالبػوعمػىكالػده،تعػززترغبػةقطػرفػيالبػركزدكليػان.لكػف

الريػػاضتسػػاندقبيمػػةآؿم ػرةالمعارضػػةلمحكػػـفػػيقطػػر،كالتػػياتيمتيػػاالدكلػػةبمحاكل ػةاالنقػػالبفػػي
.1996
كفيعاـ2002استدعتالسعكديةسػفيرىالػدلقطػربعػدظيػكرمعػارضسػعكدمعمػىقنػاة
الجزيرةالقطريةانتقداألسرةالحاكمةفيالسعكدية.
كفػػي،2014أظي ػػرتاألزم ػػةالدبمكماس ػػيةب ػػيفقط ػػركجيراني ػػاالخ ػػالؼإل ػػىالعم ػػف.كس ػػحبت

السػػعكديةكاإلمػػاراتكالبحػريفسػػفراءىامػػفاإلمػػارةاحتجاجػانعمػػىرغبتيػػافػػيرالتػػدخؿبالشػػأفالػػداخمي
لدكؿمجمسالتعاكفر،بحسبتعبيرمسؤكليىذهالبمداف

إالأفالخالفاتبدأتتتطكركتتعمؽأكثركأكثربيفالطرفيفمفخالؿالتطػكراتالمتسػارعة
التػيتحصػؿبالمنطقػػةكمػفخػالؿتضػػاربالمصػالحكاألىػداؼبػػيفالقػكلالفاعمػةفػػيالمنطقػة،حيػػث

كػػافالتػػكتراألكبػػرىػػكقطػػعالعالقػػاتالسياسػػيةكالدبمكماسػػيةكاغػػالؽالمنافػػذالبريػػةكالجكيػػةكالبحريػػة
كمنعالعبكرفيأراضيياكأجكائيػاكمياىػااإلقميميػةكالتػيبػادرتبيػاالػدكؿاألربػعالسػعكديةكاإلمػارات


كالبحػريفكمصػرفػػي5يكنيػك،2017كقػدتقػػدمتالػدكؿاألربػػعالمقاطعػةبثالثػةعشػػرمطمبػانبعػػدأف
كجدتأفقطرترفضمطالبيامفكجيةنظرالدكؿالمقاطعةكالتيتتمثؿ(:المجالى.)51:2019،


017

 .1إغالؽقناةالجزيرة

 .2قطعالعالقاتالدبمكماسيةمعإيرافكطردأمعنصرمفالحرسالثكرماإليرانيمكجكدعمػى
أ ارض ػػييا،كاالمتن ػػاعع ػػفممارس ػػةأمنش ػػاطتج ػػارميتع ػػارضم ػػعالعقكب ػػاتاألمريكي ػػةعم ػػى

طيراف.

 .3إغالؽالقاعدةالعسكريةالتركيةفيقطركايقاؼأمتعاكفعسكرممعأنقرة.
 .4قط ػػععالق ػػاتقط ػػرب ػػاإلخكافالمس ػػمميفكمجمكع ػػاتأخ ػػرلمني ػػاح ػػزباهللكتنظ ػػيـالقاع ػػدة
كتنظيـداعش.

 .5امتناعقطػرعػفتجنػيسمػكاطنيفمػفالسػعكديةكاإلمػاراتكالبحػريفكمصػر،كطػردمػفسػبؽ
أفجنستيـ،كذلؾكجزءمفالتزاميابعدـالتدخؿفيالشؤكفالداخميةليذهالدكؿ.

 .6تسميـقطركؿاألشخاصالمطمكبيفلمدكؿاألربعبتيـإرىابية.
 .7كقؼأمدعـألمكيافتصنفوالكالياتالمتحدةكيانانإرىابيان.

 .8تقديـقطرمعمكماتتفصيميةعفكؿكجكهالمعارضة،مػفمػكاطنيالػدكؿاألربػع،الػذيفتمقػكا
دعمانمنيا.

 .9التعػػكيضعػػفالض ػػحاياكالخسػػائركافػػةكم ػػافػػاتم ػػفكسػػبلمػػدكؿاألرب ػػع،بسػػببالسياس ػػة
القطريةخالؿالسنكاتالسابقة،كسكؼتحددا ليةفياالتفاؽالذمسيكقعمعقطر.

 .10أفتمتزـقطربأفتككفدكلةمنسجمةمعمحيطيػاالخميجػيالعربػيعمػىكافػةاألصػعدة،بمػا
يضػػمفاألم ػػفالقػػكميالخميج ػػيكالعربػػيكقيامي ػػابتفعيػػؿأتف ػػاؽالريػػاضلع ػػاـ2013كاتف ػػاؽ

الرياضالتكميميعاـ.2014

 .11تسميـقطركافةقكاعدالبياناتالخاصةبالمعارضيفالذيفقامتبدعميـككذلؾإيضػاحكافػة
أنكاعالدعـالذمقدـليـ.

 .12إغالؽكافةكسائؿاإلعالـالتيتدعمياقطربشكؿمباشرأكغيرمباشر.

 .13أفيػػتـإعػػدادتقػػاريرمتابعػػةدكريػػةمػػركػػؿشػػيرلمسػػنةاألكلػػىكم ػرةكػػؿثالثػػةأشػػيرلمسػػنة
الثانية،كمرةكؿسنةلمدةعشرسنكات.
ككػػافالػػردالقطػػرمبػػالرفضكاعتبرتيػػامساسػانبالسػػيادةالقطريػػةكسياسػػةفػػرضكصػػايةكتػػدخؿ

فيشؤكنياالداخمية.

كفيظؿاألحداثالذمشيدتياالمنطقةالعربيةمفتصاعدثكراتالربيعالعربػيتنػامىالػدكر

القطرمتجاهدكؿالربيعالعربػيكأخػذتمكقفػانمناىضػانلألنظمػةالرسػميةكسػاندتبشػكؿفػججماعػات
كحركاتمسمحةكسمميةإلسقاطاألنظمةالعربيةالتيمنياالصديقةلمسعكديةخاصػةاألنظمػةفػيكػؿ

مفمصركتكنس.
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فالعالقاتالعربيةالقطريةشيدتفياحداثالربيعالعربينكعمفالتكافؽفػيبعػضالمكاقػؼ

كم ػػاف ػػيالبحػ ػريفحي ػػثت ػػـالتنس ػػيؽبينيم ػػاعم ػػىالتص ػػدملزح ػػؼمكج ػػةالربي ػػعإل ػػىمنطق ػػةالخم ػػيج،
فالمسػػاسبػػأمنظػػاـخميجػػيمعنػػاهالمسػػاسلألنظمػػةالخميجيػػةاألخػػرل،كعميػػوتػػـالتكافػػؽفػػيأزمػػة
البحريف،كلـيقتصرالتكافؽعنداألزمةالبحرينيػةفقػطبػؿأنػوامتػدإلػىاألزمػةالسػكريةكاليمنيػةأيضػان
كتمثػؿذلػػؾبتنسػيؽالمكاقػػؼبػيفالبمػػديف،فقامتػابػػدعـقػكلالتغييػػرضػدالنظػػاـالسػكرمالحػػاكـفقػػدمتا

الدعـكلكفاختمفافيتقديـالدعـلمجياتالتييدعمياكؿطرؼعفا خر،ففيحيفاقتصرالدعـ

السعكدمعمىتياراتإسالميةمحددةكقكلكطنيةبعينيا،تمثؿالدعـالقطرملجميعالتياراتالكطنيػة
كاإلسالميةمنياجماعةاالخكافالمسمميف(.جرغكف)42-37:2014،
إضػػافةإلػػىذلػػؾقػػدظيػػرالتبػػايففػػيالمكاقػػؼبينيمػػافػػياألزمػػةالمص ػريةكالتكنسػػية،حيػػث

دعمتقطرقكلالتغييركعمىرأسياجماعةاالخكافالمسمميفكالتيتتمثؿفػيحػزبالنيضػة،كعمػى
النقيضمفذلؾفقدتحفظتالسعكديةعمىابداءرأمرسميتجاهالثكرةالتكنسية،كفيمػايخػصالثػكرة

فيمصركانتقطراكؿمفرحببسقكطنظاـحسنيمبػارؾالػذمكػافيقػزـمػفالػدكرالقطػرمفػي
المنطقةكرحبتبكصكؿجماعةاالخكافالمسمميفإلىالسمطةفيمصر(.عبداهلل)83:2013،
شيدتالعالقاتالقطريةالسعكديةتحكالتحادةكصمتإلػىحػدالقطيعػةفػيمعظػـاألكقػات،

كدخمػػتفػػيحالػػةمػػفالتػػكترخصكص ػانبعػػدأفقػػررتقطػػراتبػػاعسياسػػةجديػػدةخػػارجدائ ػرةالنفػػكذ
السعكدمبمنطقةالخميجالعربي،السيمابعدثكراتالربيػعالعربػيإذظيػرتبينيمػامرحمػةجديػدةمػف

التنافسكاالختالؼمفجيةكالتعاكفمفجيةأخرل(.كنعاف)74:2017،

أماعفالتعاكفكااللتقاءبيفكالالبمديففبداجميانمفالمكاقؼالمتكافقةحيػاؿاألزمػةالسػكرية

كالميبيةكماقدماهمفدعـمادملقكلالتغييرفيسكرياكليبياباإلضافةإلىتقػديـاألسػمحةلمجماعػات

المسمحةلممساعدةفياإلطاحػةبأنظمػةالحكػـفػيسػكرياكليبيػا،كقػداتفقػاحيػاؿأزمػةالبحػريففجػاءت
مكاقفيـمتكافقةبرفضيـلمتغييركدعـنظاـالحكـفيالبحريف،كعمىالنقيضمفذلػؾفػإفاالخػتالؼ

بداجميانفيالمكاقؼبيفالبمديفحياؿاألزمةالمصريةكالتكنسيةكاليمف.

ممػػاسػػبؽيتضػػحبػػأفالعالقػػاتالقطريػػةالسػػعكديةقائمػػةعمػػىالتػػكترالتػػاريخيالػػذمنشػػأمنػػذ

الخالؼالحدكدمكتعززىذاالخالؼبتطكرالشراكةالقطريةاالمريكية،كالمحاكالتالقطريػةبنػزعدكر
القيادةكالتػأثيرفػيالمنطقػةمػفالسػعكدية،عبػرتبنييػاسياسػاتمناىضػةلمػرؤلالسػعكدية،فاحتضػنت

قطػػرعمػػىأ ارضػػيياالق ػكاتاالمريكيػػةكعػػززتمػػفعالقاتيػػااالقتصػػادية،كمػػاأنشػػأتكسػػائؿاعػػالـ
مساندةلخططياكاستراتيجيتياعبرتسكيقيالسياستيا.
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كنجػػدأفالسياسػػيةالخارجيػػةاألمريكيػػةتجػػاهقطػػركػػافليػػااألثػػرالمباشػػركالػرئيسفػػيتعزيػػز

الخػػالؼبػػيفقطػػركالسػػعكدية،عبػػرتبنييػػالممكاقػػؼالقطريػػةكلمػػدكرالقطػػرمتجػػاهالمنطقػػة،فقطػػرال
تستطيعافتبحرفيسياستياخػارجفمػؾالسياسػيةاألمريكيػةكىػيتحتضػفعمػىأ ارضػيياأكبػرقكاعػد

عسػػكريةلمقػكاتاالمريكيػػةفػػيمنطقػػةالشػػرؽاألكسػػط،كمػػاأنيػػادأبػػتإلػػىتعزيػػزعالقتيػػااالقتصػػادية
بالشركاتاألمريكية،كعميوفإفقطرتعتبرأداةمػفأدكاتتنفيػذالسياسػةاالمريكيػةفػيالمنطقػة،فيػي

عمىتنسيؽدائـمعاإلدارةاالمريكيةفيكؿقضاياالمنطقة.

ثانياً :السياسة القطرية تجاه إيران.
احتفظتقطربعالقاتجيدةمعإيراف،رغـالضغكطاتالخميجيةعمييالقطعالعالقاتمعيا

،االانيػػالػػـتسػػتجبلػػذلؾ،كيرجػػعذلػػؾالػػىالرغبػػةالقطريػػةفػػيتعزيػػزدكرىػػاإقميميػػا،فعممػػتعمػػى
تعزيزعالقتيامعطيراف،الىجانبغيرىامػفالػدكؿاالقميميػةالمختمفػة،كحتػىتعمػؿككسػيطبػيف

ايرافاكحمفائياكبيفالدكؿالخميجية،كىكربمامايفسرتدخؿقطرفيالصراعبيفعميبفعبداهلل
صػػالحكالحػػكثييفمػػاقبػػؿاألزمػػةاليمنيػػة،الػػىجانػػبذلػػؾفقطػػرت ػرتبطبعالقػػاتاقتصػػاديةكثيقػػةمػػع

ايراف،خاصةكأفمعظـغازقطريأتيمفحقؿالشماؿالمرتبطبإيراف(.عبدالعاؿ)2018،

كبػالشػػؾ،فػػافقطػػرالتػيتبمػػءاحتياطياتيػػامػػفالغػازالطبيعػػي%٦١مػػفاالحتيػػاطالعػػالمي،
كالثالثػػةبعػػدركسػػياكاي ػراف،بحقكليػػاالتػػيتمتػػدحتػػىالحػػدكدالبحريػػةااليرانيػػة،فض ػالنعػػف٦١مميػػار
برمي ػػؿم ػػفاالحتياط ػػاتالبتركلي ػػة،عم ػػىقناع ػػة ارس ػػخةباني ػػال ػػفتك ػػكفف ػػيمنئ ػػىع ػػفتم ػػؾالح ػػرب

المحتممػػةكنتائجيػػاالمػػدمرةلقطػػرقبػػؿغيرىػػامػػفدكؿالمنطقػػة.كلػػذلؾفػػافالخيػػارالػػذمتبنتػػوالدكحػػة
كحفاظاعمىمصالحياالحيكية،ىكعدـتبنيأمسياسةعدائيةاكاستف اززيةتجاهطيراف،كمػافعمػت

بعضاالنظمةالعربيةفيالمنطقة.

كمفىنا،فافمسارالمفاكضاتفيإطػارمجمكعػة1+5حيػثالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػة

طرف ػانفييػػا،حظػػيبالػػدعـالقطػػرم،البػػؿأفالدكحػػةأضػػحتكبتشػػجيعمػػفالرئاسػػةالفرنسػػية،إحػػدل
القنكاتالتييمكفمفخالليامفاكضةالطرؼااليرانيكتقديـحزمةاالمتيازاتالتييمكفأفتحصؿ

عميياطيػراففػيحالػةقبكليػابالمقترحػاتالغربيػة،كالسػيماكأفبػاريستشػارؾقطػركجيػةنظرىػافػي

أفراليجػػكـالعس ػػكرماالسػ ػرائيميعم ػػىالمنش ػػوتالذري ػػةااليراني ػػةفاجع ػػةحقيقي ػػةرعم ػػىح ػػدتصػػريح
الرئيسالفرنسينيككالسارككزم(.جرغكف)142،2016،
كقطرالتيكثقتمفعالقاتيامػعطيػرافابتػداءمػفعػاـ1993كفػيالمجػاالتكافػة،حيػث
الزيػػاراتالمتبادلػػةلمسػػؤكليفقط ػريفكاي ػرانييف،كاثػػارتحفيظػػةاألكسػػاطالسياسػػيةكقمقيػػافػػيكاشػػنطف
كالرياضفيكقتكاحد،عممتعمىاقناعاالدارةاألمريكية،كمفخالؿمنطػؽعػدـتجاىػؿراالعػداءر
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كىػػكالمبػػدأالػػذمتقػػكـعميػػوالدبمكماسػػيةالقطريػػة،عمػػىالتقػػاربمػػفاي ػرافكاش ػراكيافػػيحػػؿممفػػات

المنطقػػةكعػػدـتجاىػػؿدكرىػػاكنفكذىػػااإلقميمػػي،كاذاكانػػتىػػذهالرؤيػػةالقطريػػةقػػدكاجيػػتمعارضػػة
بعػػػضالجيػ ػػاتالمتنفػ ػػذةفػ ػػيالبنتػ ػػاغكفكالخارجيػ ػػة،إالأفاألح ػػداثكالتط ػػكراتالتػ ػػيحصػ ػػمتفػ ػػي

افغانستافكالعراؽأكدتصحةكجيةالنظرالقطرية(.عبدالكاحد)128-127:2010،

كمفجيػةأخػرل،فػإفالقيػادةالقطريػةتحػاكؿاقنػاعالػدكؿالخميجيػةاألخػرلفػيتجمػعمجمػس
التعاكف،بضركرةقياـحكارخميجي–ايرانييفضيإلىإرساءقكاعدمشتركةلألمفاالقميمػي،كاالبتعػاد
عفالتػدخؿفػيالشػؤكفالداخميػة،كحػؿالخالفػاتبػالطرؽالسػممية،كخصكصػانكأفالمنطقػةالتتحمػؿ

ازماتجديدة،بعدككارثحركبالخميجالثالث(جرغكف)143،2016،

إذافاستمرارالحكاركمفكجيةالنظرالقطريةيمكفأفيجػداألرضػيةالمشػتركةلمبحػثعػف

السػػبؿالكفيمػػةبإيجػػادمخػػرجلمختمػػؼالقضػػاياكاألزمػػاتكيحفػػظمصػػالحالجميػػعكيحػػكؿدكفتكرارىػػا،
عمىالرغـمفسياسةالتعنتكالمماطمةالتيتمجأإليياطيػ ارففػيعالقاتيػامػععػددمػفدكؿالخمػيج
العربي،عندماتتأزـعالقاتيامعالكالياتالمتحدةأكعندماتصؿالمفاكضاتبصددممفياالنككمإلى

طريػػؽمسػػدكدة،كفػػيالكاقػػعإفمػػاترمػػيإليػػوقطػػرفػػيمسػػاعيياالسياسػػيةكالدبمكماسػػيةىػػكبنػػاءنمػػط

جديػػدمػػفالعالقػػاتمػػعطي ػراف،كالػػذميصػػبفػيمصػػمحةالمنطقػػةبرمتيػػا،كىػػذاالػػنمطالجديػػدالػػذم
تسعىاليوالدكحةىكفيأفتجعؿمفايرافعامؿاسػتقرارفػيالمنطقػة،كعػدـافتعػاؿمعػارؾجانبيػة

معياتصبفيخانةاألىداؼاالسرائيميةالتيتحاكؿمنذمدةاشػعاؿالتنػافسالطػائفيكأفتجعػؿمػف

إيػرافالعػػدكالبػديؿعػػفإسػرائيؿ،كتعمػػؿىػذهاألىػػداؼأيضػانعمػػىتقػكيضأمأسػػسيمكػفأفتفضػػي

إلػػىتقػػاربعربػػي–اي ارنػػي،مػػفشػػأنوأفيكحػػدالمكاقػػؼالمشػػتركةتجػػاهالييمنػػةالخارجيػػة.كنبيػػتقطػػر
الىافالحكارااليراني–االمريكػيالمتكقػعأفيتطػكرالػىخطػكاتمممكسػةيمكػفأفيػؤدمالػىصػفقة
شاممةتعترؼفيياكاشنطفبالدكرااليرانيفيالمنطقػة،كفػيحالػةفشػموفػافالػذميػدفعثمػفالصػراع
مابيفايرافكالكالياتالمتحدةىـالعربالذيفسيقعكفبيففكيكماشةالسياسةاألمريكيةكمصالحيا
االستراتيجيةكمػابػيفالطمكحػاتالقكميػةااليرانيػةفػيبيئػةمجػاكرةتناصػبيارالعػداءبالنيابػةر،كمحاطػة

بح ػزاـكامػػؿمػػفاالضػػطراباتكاألزمػػات،كالتػػيتتطمػػبالح ػكارالدبمكماسػػي(.عبػػدالكاحػػد:2010،

)129-128

كنجػ ػػدأفالعالق ػ ػػاتالقطري ػ ػػةاإليرانيػ ػػةت ػ ػػأتيض ػ ػػمفسياس ػ ػػةاالحت ػ ػكاءلمنف ػ ػػكذاإلي ارن ػ ػػيكف ػ ػػؽ
االستراتيجيةاالمريكية،فالسياسةالقطريةتجاهإيرافقائمةعمىتقريبكجياتالنظرعبػرالحػكاربػيف

دكؿالخمػػيجكالكاليػػاتالمتحػػدةتجػػاهإي ػرافلمنػػعالمكاجيػػةالعسػػكريةالتػػيالتريػػدىاالكاليػػاتالمتحػػدة،
كمفجانبآخرفإفالكالياتالمتحدةتضعفيحساباتيامػدلتػأثيرإيػراففػيالسػاحةالعراقيػة،حيػث

يمكنيػػاحماي ػػةمص ػػالحياىن ػػاؾعبػػرالكس ػػيطالقط ػػرمال ػػذمتربطػػوعالق ػػةإيجابي ػػةبالنظ ػػاـاإلي ارن ػػي،
000

كبالقدرالذمتسعىقطرإلىحمايةالمصالحاالمريكيةفيالمنطقةعبرسياستياتجاهإيراف،كعكضان
عفذلؾفإنياتحرصعمىضمافكبحاألطماعاإليرانيةليا.

ثالثاً :السياسة القطرية تجاه العراق.
ظمػػتالعالقػػةبػػيفقطػػركالع ػراؽتشػػيدنكع ػانمػػفالتباعػػدكالفتػػكر،كلفت ػرةأكثػػرمػػفعقػػديفمػػف

الػزمف،بػػدأتمنػػذأزمػػةالخمػػيجعػػاـ1990كالتػػياجتػاحفييػػاالجػػيشالع ارقػػيالككيػػت،إذكقعػػتقطػػر
مػػعدكؿالخمػػيجالعربػػيكبػػاقيالػػدكؿالعربيػػةضػػدالعػراؽكاسػػتمرالحػػاؿعمػػىمػػاىػػكعميػػوطيمػػةعقػػد

التسعينيات.
كخػػالؿالحػػرباالمريكيػػةعم ػىالع ػراؽعػػاـ2003ـ،انطمقػػتمػػفقطػػرالق ػكاتاألمريكيػػةمػػف

قكاعػػدالسػػيميةكمطػػارالدكحػػةكمنطقػػةأـسػػعيد،كتحكلػػتقاعػػدةالسػػيميةالعسػػكريةإلػػىكاحػػدةمػػفأىػػـ
القكاعدالعسكريةاألمريكيػةفػيالخمػيج،خاصػةبعػدافتػـنقػؿمقػرالقيػادةالمركزيػةمػففمكريػداإلييػا،

كأصبحتالعممياتالعسكريةتدارمفىذهالقاعدة(.العبادم)17:2017،

كبعػػدالعػػاـ2003ـلػػـتػػأتيتغي ػراتاألكضػػاعبػػالعراؽبجديػػدفيمػػايخػػصالعالقػػاتالقطريػػة

العراقيػػة،كبعػػدتػػدىكراألكضػػاعالسياسػػيةكاألمنيػػةفػػيالع ػراؽعػػاـ2014ـ،كتػػكليالسػػمطةمػػفقبػػؿ

حككم ػػةجدي ػػدة،ج ػػاءتبتكجي ػػاتمغ ػػايرةلس ػػابقتيا،فعمم ػػتعم ػػىف ػػتحقنػ ػكاتتكاص ػػؿكقام ػػتبتفعي ػػؿ
العالقػػاتمػػعمعظػػـالػػدكؿالعربيػػةكمنيػػاقطػػرالتػػيقابمػػتاالمػػرباالسػػتجابةكاالنفتػػاحنحػػكالع ػراؽ،

كتعيػػدتبالعمػػؿالمشػػترؾكاعػػادةالعالقػػاتالقطريػػةالعراقيػػة،كفػػيىػػذاالسػػياؽتػػـتبػػادؿالزيػػاراتعمػػى
المستكلالرسميبيفالبمديفأتىذلؾضمفالمساعيالقطريةلضمافمشاركةفاعمػةلمسػنةؼالحكػـ

كعدـاقصائيـاكتيميشيـ(.التميمي )2017،

كف ػػيالع ػػاـ2015استض ػػافتقط ػػررم ػػؤتمرالمص ػػالحةالكطني ػػةالعراقي ػػةركال ػػذمب ػػاءبالفش ػػؿ
القتصػػارهعمػػىاألط ػراؼكالقػػكلالسػػنيةفقػػط،كالػػذمعػػدمػػفقبػػؿالكثي ػريفبمثابػػةالتػػدخؿفػػيالشػػؤكف

الداخميةلمعراؽ،كماكرفضتالحككمةالعراقيةالمشاركةفيىذاالمؤتمرككنولـيشمؿكافةاالطياؼ
المشاركةفيالعممياتالسياسيةكاعتبرتوبدايةلمتقسيـالطائفيفيالعراؽ(.العبادم)17:2017،
كنجػػدأفقطػػرتسػػعىلفػػرضنفكذىػػافػػيالع ػراؽبمػػايخػػدـمصػػالحياد كفأفتنظػػرلمصػػمحة

الع ػراؽ،كأفىػػذهاالسػػتراتيجيةإنمػػاتعبػػرعػػفمحاكلػػةقطػػركضػػعمػػكطثقػػدـليػػافػػيالع ػراؽمحاكلػػة
بػػذلؾتحمػػؿالعػػبءالػػذميقػػععمػػىالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػػة،كيعػػداالنسػػحاباألمريكػػيمػػفالعػراؽ
مػػفأىػػـالػػدكافعالتػػيسػػمحتبتطػػكرالنفػػكذالقطػػرمكفػػؽاالسػػتراتيجيةاألمريكيػػةالقائمػػةعمػػىبقػػاء

كسػطاءليػالمػالنالفػراغلضػمافعػػدـاسػتفرادإيػرافكمػدنفكذىػافػػيالعػراؽ،فػالنفكذالقطػرمفػيالعػراؽ
يأتيكفؽالرؤيةاالمريكيةكاستراتيجيتياتجاهالمنطقة.
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رابعاً :السياسة القطرية تجاه البحرين.
يتماثؿنظاـالحكـفيمممكةالبحريفمػعدكلػةقطػرمػفناحيػةبنيػافالحكػـكالسػمطةكطبيعػة

النظاـالسياسيفييا،باإلضافةإلىالتقاربالفعمػيمػفخػالؿالتشػابكاتاألسػريةكاالمتػداداتالعائميػة

كالقبمي ػػة،كالتػ ػرابطبعالق ػػاتالمص ػػاىرةكعمي ػػوفتػ ػرتبطقط ػػربعالق ػػاتكثيق ػػةعم ػػىالص ػػعيداالقتص ػػادم
كالعسػػكرمكالثقػػافيكالعػػائميأيض ػانمػػعالبح ػريفشػػأنياشػػأفالػػدكؿالكاقعػػةضػػمفدكؿمجمػػسالتعػػاكف

الخميجي(عبداهلل)120:2011،

كبداذلؾكاضحانمفخالؿمكقؼقطرمفاألحداثالتيكقعتفيالبحػريف،حيػثانحػازتإلػىجانػب

دكؿمجمسالتعاكفالخميجيبرفضياأممحاكلةلتغييرنظاـالحكـفيالبحريف(.سالمة)83:2011،

كأيدتقطرتحرؾدكؿمجمسالتعاكفالخميجيإلىالبحػريفلممسػاعدةفػياسػتعادةالقػانكفكالنظػاـ
بعدأفىددتانتفاضةشباط/فبراير،2011لفترةكجيػزةالنظػاـالممكػيفػيالبحػريف.،كقػدشػاركتقطػرفػي
ٌ

ذلؾالجيدبصكرةمباشرةباعتبارىاعضكانفيمجمسالتعاكفالخميجي.كعمىالرغـمفأفالغالبيػةالعظمػى
مفقكةدرعالجزيرةالتيدخمتالبحػريفكانػتتتػألؼمػفأفػرادالحػرسالػكطنيالسػعكدمكرجػاؿشػرطةمػف

بيةالمتحدة،إالأنياض ٌػمتأيضػانعػددانمتكاضػعانمػفالقػكاتالقطريػةباإلضػافةإلػىقػكةبحريػة
اإلماراتالعر
ٌ

مػػفالككيػػت.فبػػدالنمػػفأفيثنػػيع مػػىالمظػػاىراتالحاشػػدةالمطالبػػةبقػػدرأكبػػرمػػفالتمثيػػؿالسياسػػيفػػي
البحػريفكمػػافعػػؿفػػيليبيػػا،تحػ ٌػدثحمػػدبػػفجاسػػـبميجػػةمختمفػػةتمامػان،كقػػاؿ:رنحػػفنعتقػػدأنػػولكػػييػػنجح
الحػكار،عمينػػانػػزعفتيػػؿىػػذاالتػػكتٌرمػػفخػػالؿانسػػحابالجميػػعمػػفالشػػارعر.كقػػاؿمسػػؤكؿعسػػكرمقطػػرم

بػػارزفػػي كقػػتالحػػؽلككالػػةاألنبػػاءالقطريػػةإفركاجػػبالقػػكةالقطريػػةالمشػػاركةفػػيقػػكةدرعالجزي ػرةىػػك
المسػاىمةفػياسػتعادةالنظػاـكاألمػفر،مضػيفان:ركقػكةقطريػة،نحػفنتمقٌػىأكامرنػامػفقائػدقػكاتدرعالجزيػرة
المشتركةر،بقيادةالمممكةالعربيةالسعكدية(.اكلريشيف)2014،

لكفالدعـالقطرملمتدخؿالخميجيفيالبحريفيعكدكػكفخشػيةاألخيػرةمػفتػداعياتالتغيػر

السياس ػػيف ػػيمنطق ػػةالخم ػػيجعم ػػىمس ػػتقبؿالنظ ػػاـالقط ػػرم،كاعتب ػػاراتأخ ػػرلتتعم ػػؽبمحاكل ػػةتػ ػكازف
السياسةالقطريةفيالتعػاطيمػعالمطالػبالشػعبية،إضػافةكػكفالحػراؾالشػعبيالبحػريفأخػذالطػابع

المذىبيمنذالمحظةاألكلى.

فمعتفاقـاألحداثتدخمتالدكؿالخميجيةبقيادةقطركالسعكدية،السيمابعدالتدخؿاإليراني
فػػياألحػػداثكفػػيصػػمباألزمػػة،كقػػدتمثػػؿالػػدكرالقطػػرمكالخميجػػيفػػيمكاجيػػةقػػكلالتغييػػركالثػػكرة
الشعبيةفيالبحريففياتخاذمجمكعةمفاإلجراءاتأىميا(:خضير)147:2012،
 -1مكاجيةأمحراؾأكتحرؾييدؼإلىتغييرأمنظاـحكـفيدكؿالخميج.
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 -2اعتمػػادمبػػدأالتػػدخؿالخػػارجيعمػػىاألزمػػاتالتػػيتحػػدثفػػيدكؿالخمػػيجالسػػيماالتػػيتتػػأثر
بسياساتكأطراؼإقميمية.

كعميػػوفقػػدتبنػػتقطػػرمكقػػؼمغػػايرلتمػػؾالمكاقػػؼالتػػيتبنتيػػافػػيثػػكرةتػػكنسكمصػػركليبيػػا

كحتػػىالثػػكرةالسػػكرية،كقػػدبػػداذلػػؾكاضػػحانمػػفتنػػاكؿقنػػاةالجزيػرةأزمػػةالبحػريفكتغطيتيػػااإلعالميػػة
لألحػػداثالكاقعػػةفييػػا،حيػػثلػػـيكػػفالػػزخـاإلعالمػػيكنظيراتيػػامػػفالثػػكراتالتػػيانػػدلعتفػػيالػػدكؿ

العربيةاألخرل(.فكرم)163:2012،
كمفخالؿمتابعةمجرياتاالحداثمفردكدفعؿالدكؿالخميجيةمفأحداثالبحػريفيتضػح
بأفأكلكيةالسياسةالقطريػةتجػاهاالزمػةفػيالبحػريفىػيكقػؼالػزخـاإلعالمػيكعػدـالمسػاسبنظػاـ

الحكـفيياكدعـاالسرةالحاكمػةكتػدعيـشػرعيتيا،كىػذهالسياسػةنابعػةمػفقناعػةالنخبػةالحاكمػةفػي

قطػرىػػيأفالمسػػاسباألسػرةالحاكمػػةالبحرينيػػةكتغييػػرنظػاـالحكػػـفييػػاسػتككفنتائجػػوكارثيػػةعمػػى
باقيأنظمةالحكـفيالمنطقةالخميجيةكمنياقطر(.عبداهللع)81:2013،
كلمكجيػػةاالحػػداثفػػيالبح ػريفشػػاركتقطػػرفػػيق ػكاتدرعالجزي ػرةلمسػػاعدةالبح ػريفعمػػى
فػػرضاألمػػفكحمايػػةالمنشػػوتالحيكيػػة،كمػػاكقامػػتبتقػػديـالػػدعـاالقتصػػادمليػػافػػيإطػػارمػػايعػػرؼ
بمشركعرمارشاؿالخميجركالذميقضيبتخصيص10ممياراتلكؿمفالبحريفكسػمطنةعمػافكػدعـ

مػ ػػفقطػ ػػركالسػ ػػعكديةكاالمػ ػػاراتكالككيػ ػػتخػ ػػالؿ10سػ ػػنكاتكذلػ ػػؾلتحسػ ػػيفاألكضػ ػػاعاالقتصػ ػػادية
كالمعيشيةكاالجتماعيةفييا(.ديابأ)33:2012،.
كنجػدافالمكقػؼالقطػرممػفاالحػداثفػيالبحػريفجػاءتناغمػانمػعمصػالحيافػيعػدـتفػػاقـ

األحػػداثكتطكرىػػالمػػاليػػامػػفتػػداعياتعمػػىالمنطقػػةككػػؿكعمػػىقطػػربكجػػوخػػاص،كعػػفالتػػأثير
األمريكيةعمىالمكقؼالقطرمتجاهالبحريفتجػدأفالنظػاـالحػاكـفػيالبحػريفيعتبػرمػفأىػـحمفػاء

الكالي ػػاتالمتح ػػدةاالمريكي ػػةكيعتب ػػرث ػػانياكب ػػرمعق ػػؿلمقػ ػكاتاالمريكي ػػةف ػػيمنطق ػػةالخم ػػيجالعرب ػػي،
كالعتبػػاراتسياسػػيةأخػػرلتػرتبطبمكاجيػػةالمػػدالشػػيعيالتػػيترعػػاهإيػراففػػيالمنطقػػة،فقػػدتبنػػتقطػػر

مكقفانمتناغمانمعمصالحياالخاصةكالمصالحاألمريكيةفينفسالكقت .

● تداعيات األزمة الخميجية 2017م عمى السياسة الخارجية القطرية.
تمثػ ػػؿاألزمػ ػػةالخميجيػ ػػةكتػ ػػداعياتيااسػ ػػتنزافانلمقكمػ ػػاتالقػ ػػكةالعربيػ ػػةكالخميجيػ ػػةفػ ػػيمكاجيػ ػػة

التحدياتاإلقميميةالكبرلفيظؿحالةالفكضىالتيتعيشياالمنطقة.كماتشكؿىذهاألزمة،سياسػيان
كاسػػتراتيجيان،مػػدخالنميم ػانكتػػكفربيئػػةكمبػػرراتقكيػػةإلحػػداثتغيي ػراتجكىريػػةفػػيشػػكؿالتحالفػػات
االسػ ػػتراتيجيةفػ ػػياإلقمػ ػػيـ،كبم ػ ػػاينػ ػػذرباالتجػ ػػاهنحػ ػػكصػػ ػراعالمحػ ػػاكرالعربيػ ػػةكاإلقميميػ ػػةبمخ ػ ػػاطره
االستراتيجية،كخاصةمايتعمؽبإضعاؼالمكقؼالعربيأماـمشاريعالقكلاإلقميميةغيرالعربية.
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انتيجتقطرمنذفترةطكيمةسياسةخارجيةتكسعيةكبراغماتيةفيآف.كفيسياؽسعيياإلى

الحصكؿعمىدكرإقميميأكبر،راىنتىػذهالدكلػةالخميجيػةالصػغيرةعمػىذكمالنفػكذ،كعمػىمجػاراة

اطمعجياتفاعمةمتعددة،حتػىالمتقمٌبػةمنيػامثػؿالجماعػاتالجياديػةأمػا
التياراتالسياسيةكاالنخر
ٌ

أنشطتياعمىصعيدالسياسةالخارجيةفقدتطكرتمفالتركيزعمىالكساطةبيفاألطػراؼالمتنازعػة،
ٌ
إلىتمكيؿكتدريبالمجمكعاتالعسكريةبصكرةمباشرة،لكفمنذبدايةاالنتفاضاتالعربيػةفػيالعػاـ

،2011ابتميػػتالسياسػػةالخارجيػػةالقطريػػةبالحسػػاباتالمخطئػػةكالتحػ ٌػدياتالمحمٌيػػةكالضػػغطالػػدكلي،
كالتػػيت ػرتبطجميعيػػا،إلػػىدرجػػةكبي ػرة،بعالقػػةقطػػرمػػعمنافسػػتيااإلقميميػػةالرئيسػػة،المممكػػةالعربيػػة
السعكدية.كنتيجةلذلؾ،دخؿدكرقطراإلقميميمرحمةمفاالنحسار(.الخطيب)2013،

كتصاعدالضغطالسعكدمليصؿإلىمسػتكياتغيػرمسػبكقةفػيآذار/مػارس،2014عنػدما

بادرتالمممكةمعاثنتيفمفدكؿالخميجاألخرل،ىماالبحريفكاإلماراتالعربيةالمتحػدة،إلػىسػحب

سػػفرائيامػػفالدكحػػة،ماتسػ ٌػببفػػيإح ػراجعمنػػيلدكلػػةقطػػر.كمػػاصػ ٌػنفتالحككمػػةالسػػعكديةجماعػػة
اإلخػكافالمسػػمميفكجماعػػةإرىابيػػةكدعػػتالػػدكؿاألكركبيػػةإلػػىأفتحػػذكحػػذكىا.كفػػيآب/أغسػػطس

،2014بعدسيطرةالكتائػباإلسػالميةالمدعكمػةمػفقطػرعمػىمطػارطػرابمسفػيليبيػا،نفٌػذتدكلػة

اإلمػػاراتض ػرباتجكيػػةضػػدتمػػؾالميميشػػيات.كفػػيالكقػػتنفسػػو،أرسػػمتالسػػعكديةكفػػدانإلػػىقطػػر
كالبحػ ػريفكاإلم ػػاراتالعربي ػػةالمتح ػػدةف ػػيمحاكل ػػةلتس ػػكيةالت ػػكتٌراتكدف ػػعالدكح ػػةإل ػػىقب ػػكؿرالعم ػػؿ

المشترؾرفيمنطقةالخميج.

كبذلؾ،تسيـاألزمةفيإبعادمجمسالتعاكفالخميجيعفتطكيرمشركعاسػتراتيجييسػتطيع

أفيكػػكفنػػدانأمػػاـىػػذهالمشػػاريع.كمػػاتغيػػبأمحضػػكرعربػػيكازففػػيحسػػاباتالقػػكلالفاعمػػةفػػي
اإلقمػػيـ،كىػػكمػػايضػػعؼدكركتكجيػػاتكسياسػػاتالػػدكؿالعربيػػةكالخميجيػػةعمػػى أرسػػيا،فػػيالػػيمف

كسػػكرياكليبيػػا،كيمثػػؿمبػػر انرلكػػؿدكلػػةعربيػػةعمػػىحػػدةأفتبحػػثلنفسػػيامػػفمػػالذلمتحػػالؼمػػعبػػاقي
الالعبيفالكبارعمىالمستكلاإلقميميأكالدكلي.

كبذلؾ،كجدتبعضالقكلالعظمىمساحاتجديدةتتحرؾفييػالتحقيػؽمكتسػباتتصػبفػي

خدمةمصالحيا،كخاصةالكالياتالمتحدةالتيتبدكأكثرقدرةعمىابتزازدكؿاألزمةكتحقيؽأىداؼ

مرحميةذاتقيمةاقتصادية،إضافةإلىالمكتسباتطكيمةالمدل.

كفػػيظػػؿاألزمػػةالتػػيأظيػػرتإلػػىالعمػػفاالختالفػػاتالجكىريػػةفػػيسياسػػاتكتكجيػػاتدكؿ

مجمسالتعاكفالخميجي،ربمايككفمفالصعبلممجمسأفيقنعشعكبدكؿالخميج،كالدكؿالعربية،
بأنويشكؿتحالفانعربيانيمكفأفيقػدـبػديالنلحالػةالضػعؼالعربػي،مػاقػديعكػسحالػةمػفعػدـالثقػة

ل ػػدلش ػػعكبى ػػذهال ػػدكؿب ػػالمجمس،كم ػػايخش ػػىأفتك ػػكفاألزم ػػةم ػػدخالنالنفػ ػراطعق ػػدالمجم ػػسذات ػػو

(الحمد.)13-12:2017،
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كلقػػدفرض ػػتاألزم ػػةالخميجي ػػةعمػػىمنطق ػػةدكؿالخم ػػيجالعرب ػػيكاقع ػانمغ ػػاي انركقكاع ػػدصػ ػراح

مغػػايرةكمسػػتحدثةعمػػىالمنطقػػةكثمػػةكاقػػعمػػأزكـكلػػيسأمػػاـدكؿالخمػػيجالعربػػيكشػػعكبياإالتقبػػؿ

يكمياتوكتداعياتوربحانكخسارةحيثىناؾخارطةسياسيةجديدةيعادتشكيمياكتنبؤاتمتضاربةحكؿ
مسػػتقبؿدكؿالمنطقػػةكخارطػػةتحالفاتيػػاكأفىػػذاالتشػػكيؿالجديػػدكالخارجػػةالمسػػتحدثةاليبػػدكأنيػػا

سػػتنتظـس ػريعانفض ػالنعمػػىأفتنتيػػيأكتعػػكدبػػدكؿمجمػػسالتعػػاكفالخميجػػيإلػػىمنتصػػؼ(2017

مرزكؽ.)2018،

كيقكؿاألستاذالمساعدفيكميةكينغزفيلنػدفديفيػدركبيػرتسرالاعتقػدأننػانبػالءفػيالقػكؿ

أفىناؾمراكزقكلجديدةتظيرفيالشرؽاألكسطر.

كيشيركريستيافأكلريشفالباحثفيجامعةرايسإلػىأفتػأثيراألزمػةعمػىالكحػدةاالقميميػة

فيالخميجالعربيمفالمرجعأفيككفمدم انرمثؿالفترةالػذمغػزافييػاصػداـحسػيفالك كيػتكأضػاؼ
مفالصعبلمغايةرؤيةكيؼيمكفلمخميجأفيعكدمعان(حسيف)2018.

ككافتقريرنشرتوككالةبمكميبرغالمتخصصةفياالقتصادقدذكرأفاستثماراتالػدكؿالتػي

اتخػػذتق ػرارحصػػارقطػػرتكاجػػومصػػاعباقتصػػاديةإذتشػػيدمعظػػـأس ػكاؽاألسػػيـىبكط ػانحػػادانفػػي
منطقةالخميجحيثأفشركةالخميجلمسكرأكبرمصفاةلمسكرفيالعالـكالمكجكدةفػياألمػاراتىػي

مفأبرزالخاسريفمفجراءالحصار(الزيني.)2017:،

فقػػدتػػأثرتجميػػعاقتصػػاداتدكؿاألزمػػةبػػاإلجراءاتالتػػيتػػـاتخاذىػػابػػدرجاتمتفاكتػػةكثمػػة

مخاكؼأفجميعدكؿاألزمةخسرتكستخسرلصالحدكؿأخرلسكاءاقميميةأكعالميةكقدتتػدحرج
ا ثػػاراالقتصػػاديةليػػذهاألزمػػةكتتعػػاظـمػػعمػػركرالػػزمفبفعػػؿااللت ازمػػاتكاألعبػػاءالسياسػػيةكاألمنيػػة
كالعسكريةكالتحالفاتكاالتفاقياتكعقكدالسالحكغيرىا.

ككػػذلؾقػػدتتعػػاظـكمفػػةالحػػركبكاألزمػػاتالتػػيتشػػارؾفييػػاىػػذهالػػدكؿممػػايضػػعاقتصػػادىا

أمػػاـتحػػدياتحقيقيػػةقػػدتصػػؿإلػػىحػػدالعجػػزعػػفتحمػػؿالكمفػةالعالميػػةخصكصػانأفاقتصػػادبعػػض
ىػػذهالػػدكؿتمػػربأزمػػاتحقيقيػػةأص ػالنأكتكاجػػومشػػاكؿانتجتيػػاعكامػػؿأخػػرلكأسػػعارالػػنفطكركػػكد

الحميفػة،بػؿجيرنانػا
االقتصادالعالمي(الحمد.)14:2017،حيثأعمنتعميياالحصارباعتبارىادكن
يي ِّ
مكفتيديداألمنياالكطني.كمفالمؤكدأفمثؿىذهاالعتباراتلػفتغيػبأب نػداعػفأذىػافصػانعي
شك
ن

ػمطنةعمػاف.كلعػؿأىػـالخطػكاتالتػيأقػدمت
القرارالسياسػيفػيدكؿخميجيػةأخػرلمثػؿالككيػتكس
ي
عمييػػادكؿمجمػػسالتعػػاكفالخميجػػيسػػابقنافػػيإطػػارالسياسػػاتالدفاعيػػة،مثػػؿق ػكاتدرعالجزي ػرة،أك
نظػػاـالػػدفاعالصػػاركخيفػػيالخمػػيج،باتػػتمكضػػعشػ ٍّ
ػرجحأيضػػاأفتثيػػراألزمػػةالحاليػػة
ػؾ،كمػػفالمػ
ن
الشػػككؾحػػكؿالعديػػدمػػفالمشػػاريعالكحدكيػػةبػػيفدكؿالخمػػيج.كىنػػا،يمكػػفالقػػكؿ:إفدكلػػةمثػػؿقطػػر

)،باإلضافةإلىالككيتكسمطنةعماف،مفالمتكقع
(فيحاؿبقائيافيإطارمجمسالتعاكفالخميجي
ي
ظاأكتدقيقناتجاهمشاريعالتكامؿاإلقميميالخميجي(.التميمي)2017،
أفتصبحأكثرتحف ن
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إفمػػايحػػدثمػػفتػػكتركتصػػعيدفػػيالعالقػػاتبػػيفالػػدكؿالخميجيػػةلػػيسببعيػػدعمػػايحػػدث

ألطراؼالنظاـالعربيبشكؿكامؿ،كماتخممومففقدافلمتكاصؿكالحػكاربػيفتمػؾاألطػراؼكمػانػتج
م ػػفأزم ػػاتقام ػػتب ػػاإلخالؿبمنظكمت ػػوخ ػػالؿالفتػ ػرةالس ػػابقة،كم ػػفىن ػػاثم ػػةت ػػداعياتسياس ػػيةجػ ػراء
الحصار،كىيأفقطراليستبعدأفتككفخارجإطػارمنظكمػةمجمػسالتعػاكفالخميجػيكبعيػدةعػف

رس ػػـق ار ارت ػػوكق ػػدتص ػػؿاألم ػػكرإل ػػىح ػػدالخط ػػكرةب ػػيفدكؿالخم ػػيجكم ػػايترت ػػبعميي ػػام ػػفإش ػػكاليات
مسػػتقبميةتػػدفعالمنطقػػةإلػػىمزيػػدمػػفالتػػكتركالص ػراع،ممػػاسػػيككفلػػوآثػػارعمػػىشػػعكبالمنظكمػػة
الخميجيػػةكسػػتزيدمػػفحالػػةاالنقسػػاـكالتشػػرذـكدفػػعالمنطقػػةإلػػىالياكيػػة،لػػذانجػػدأفالخػػالؼمػػابػػيف

دكؿالحصاراألربعكدكلةقطريكمفبالشيءغيرالمعمفكىكأفقطرتريدأفيككفليادكرإقميمي
فيالمنطقةكذلػؾمػفخػالؿمقكمػاتالسياسػيةكاالقتصػاديةكاإلعػالـ،كىػذاالشػيءالتريػدهالسػعكدية

كالت ػػيتري ػػدأفيك ػػكفلي ػػاالحض ػػكرالق ػػكمعم ػػىالمس ػػتكلاإلقميم ػػيكادارةبع ػػضالممف ػػاتالعالق ػػةف ػػي

المنطقة،كمفىنانجدأفالسعكديةتريدأفتسيطرعمىمجمسدكؿالتعاكفالخميجيالذمتعدقطػر
عض ػكانبػػار انزفيػػو،كبالتػػاليسػػتمجأقطػػرفػػيحالػػةخركجيػػامػػفالمنظكمػػةالخميجيػػةإلػػىالػػدخكؿفػػي
تحالف ػػاتم ػػعدكؿلي ػػاخالف ػػاتم ػػعالمممك ػػةالعربي ػػةالس ػػعكدية،مم ػػاس ػػيؤدمإل ػػىمزي ػػدم ػػفالمكاق ػػؼ

المتشددةكخاصةفيظؿالصراعبيفالدكؿالفاعمةفػياإلقمػيـعمػىالمصػالحالمكجػكدةفػيالمنطقػة،

كبالتالييؤدمخركجقطرإلىتيديدمنطقةالخميجكانقسػاـالمنظكمػةاالقتصػاديةكالتػيتعتبػرنمكذجػان
فريدانكنكعيانعمىمستكلالعالـ(المجالي)63-62:2019،
لقػػدكػػافالمسػػتفيداألكؿمػػفاألزمػػةالخميجيػػةكػػؿمػػفإي ػرافكتركيػػاحيػػثسػػارعتتركيػػاإلػػى

إنشاءقاعدةعسػكريةليػافػيقطػركأرسػمتالمئػاتمػفالجنػكداألتػراؾعمػىاأل ارضػيالقطريػةبعػدأف

صادؽالبرلمافسريعانعمىاتفاقيةالتعاكفالمشترؾبيفالبمديفكعرضتإيرافتزكيدقطربالمنتكجات

الغذائيةالتيتحتاجيالتع كيضماكافيصميامفالسعكديةكقػدأسػيـتػدخؿكػؿمػفإيػرافكتركيػافػي
األزمةفيتعقيدىا(.الحمد)9-8:2017،

خالص ػػةالق ػػكؿافمنطق ػػةالخم ػػيجالعرب ػػيتم ػػربأزم ػػاتكصػ ػراعاتمعق ػػدةكمتداخم ػػة،تتش ػػابو

أسبابياكتتعددتداعياتياكتعـأضرارىاجميعاألطراؼدكفاستثناء،كذلؾباألسبابالسياسػيةكصػراع

النفػكذكالنعػراتالطائفيػػةكممػػؼاإلصػػالحكصػراعالقػكلالكبػػرلكتنػػازعالقػػكلاإلقميميػػةكسػػباؽالتسػػمح
كفقػػدافالثقػػةىػػيمػػفأىػػـاألسػػبابالتػػيقػػدتعيػػدمنظكمػػةالعالقػػاتكالتفػػاعالتفػػيالشػػرؽاألكسػػط.

كعميوفقدتبنتقطراستراتيجيةفيسياسػتياالخارجيػةتحفػظليػاأمنيػاكتػؤمفليػابقائيػاعبػردخكليػا

فػػيتحالفػػاتمػػعالقػػكلالكبػػرللتكػػكفالضػػامفليػػافػػيتكجياتيػػاالسياسػػيةكتحمييػػامػػفأمتػػدخالت
خارجيةتككفنتائجياكارثيةعمىأمنيا.
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المبحث الثالث:
الدور القطري تجاه دول الربيع العربي.
بعػػدأحػػداثالربيػػعالعربػػيتضػػاعؼالػػدكرالقطػػرمفػػيالشػػأفالػػداخميلػػدكؿالربيػػعالعربػػي،

كأصبحمكجكدانبحيثتمثؿفيتقديـالدعـلقػكلالتغييػر،كقػدتمثػؿذلػؾفػيالتحػريضالمباشػرالػذم
مارستوقطرعبرمؤسسػتيااإلعالميػة،كقػدتبػايفالمكقػؼالقطػرممػفتمػؾالثػكراتعمػى أرسػياالثػكرة

ػىمرتكػزاتالسياسػػةالخارجيػػةالقطريػػةكدكرىػػافػػيالمنطقػػةمػػاقبػػؿ
المصػريةكػػافليػػااألثػػرالكبيػػرعمػ 
ثكراتالربيعالعربي.

حيػػثاسػػتندتقط ػػرفػػيسياس ػػتياالخارجيػػةتجػػاهدكؿالربي ػػعالعربػػيعم ػػىمرتكػػزاالقتص ػػاد

كالدبمكماسيةالناعمةباإلضافةإلىتبنييادكرالكسيطفيالنزاعاتالداخميةكاإلقميميةليذهالدكؿ.

منذالمحظةاألكلىاعتبرتقطرافثكراتالربيعالعربيتمثؿفرصةذىبيػةأماميػالمعػبدكر
قيػػادمكمػػؤثرفػػيالمنطقػػةكىػػذامػػابحثػػتكتبحػػثعنػػو،إالأفذلػػؾلػػـيػػرؽلمكثيػػرمػػفالػػدكؿالعربيػػة
المنافسةفذىبتإلىتقكيضقطركالحدمفنفكذىافيبمدافالربيعالعربي،باإلضافةإلىتخمػيقطػر

عػػفسياسػػةالحيػػادكالكسػػاطةفقػػدتبنػػتسياسػػةمغػػايرةلمػػنيجالمتبػػعفػػيسياسػػتياالخارجيػػةقبػػؿالربيػػع
العربيمماأفقدىاالمصداقيةفينكاياىاالمعمنة،كعميوفقدفشمتالسياسةالقطريةفيىذاالخصػكص

كالجديربالذكرىناأفالدكرالقطرمفيالتعامؿمعثكراتالربيعالعربييختمؼمفدكلةإلىأخرل.

أوالً :الدور القطري تجاه الثورة التونسية.
ل ػػـيك ػػفلقط ػػردكركاض ػػحح ػػيفان ػػدالعالث ػػكرةالتكنس ػػية،كاقتص ػػرال ػػدكرالقط ػػرمآن ػػذاؾف ػػي
التغطيةاإلعالميةلقناةالجزيػرةلمجػرلاألحػداثفػيالشػارعالتكنسػي،حيػثاسػتطاعتتسػميطالضػكء

عمػىاالحػػداثفػيتػػكنس،باإلضػافةإلػػىذلػػؾاستضػافتالجزيػرةعبػرشاشػػتياالكثيػرمػػفالمعارضػػيف
التكنسػػييفكعمػػى أرسػػيـالػرئيسالتكنسػػيرالمنصػػؼالمرزكقػػير،كبعػػدتسػػارعكتيػرةاألحػػداثفػػيتػػكنس
كىػركبالػرئيسالتكنسػيزيػفالعابػديفبػفعمػي،بػػدأتالػدكرالقطػرميتجمػىفػيتػكنسعبػرسياسػػتيا

الخارجيػػةالتػػيقامػػتبي ػاك ازرةالخارجيػػةالقطريػػةحيػػثكمنػػذالكىمػػةاألكلػػىأكػػدتقطػػرعمػػىالتزاميػػا
بعالقاتيامعتكنسشعبانكحككمةن،كتأكيدانعمىالدكرالقطرمفيتكنسكتأييدهلقكلالثكرةكمخرجاتيا
فقدكافأميرقطررحمدبفخميفةآؿثانيرأكؿشخصػيةرسػميةزارتتػكنسبعػدالثػكرة(.السػرجاني،

)87:2011
رأتقطرفياالنتفاضاتالعربيةالتيانػدلعتفػيالعػاـ2011فرصػةسياسػيةلفػرضنفسػيا

كالعبإقميمي.بيدأفمسارالربيػعالعربػيشػ ٌكؿاختبػا انرلبراغماتيتيػا.كيعػكدالسػببفػيذلػؾ،جزئيػان،
008

ػيظنػتالدكحػةأفمػفشػأنياأفتضػمف
إلىعالقاتيااإليديكلكجيةمػعجماعػةاإلخػكافالمسػمميف،الت
ٌ

اففيالبمدافالتيتشيدتحكالت،
كالءحميفتيااإلسالميةىذه.كلذاألقتقطربثقمياكراءجماعةاإلخك
ٌ
ػفتكجػوقطػرالبراغمػاتيفػي
أممصركتكنسكاليمفكليبيا.نشأدعـالدكحةلجماعةاإلخػكافأيضػانم
ٌ
اختيارذكمالنفكذ،حيثتحالفتمعاألطراؼالفاعمػةالتػياعتقػدتأنيػاستنتصػرسياسػيانأكعسػكريان

فيمختمؼالبمداف.رغبةقطرفيأفتككفطرفػانمعنيػانكصػاحبمصػمحةفػيالحككمػاتالجديػدةفػي
فيمرحمةتحكؿ،دفعتياإلىأفتدعـالجماعةالتػيكانػتتتص ٌػكرأنيػاتممػؾأفضػؿ
البمدافالتيتمر
ٌ
ٌ

فرصةلمكصكؿإلىالسمطةماليانكسياسيان،كبالتاليلحمايةمصالحقطر(.الخطيب)2013،

كبعدفكزراإلخكافالمسمميفرممثمةبحزبالنيضػةالتكنسػيفػياالنتخابػاتالرئاسػيةالتكنسػية

كثفتقطرمفدعميػاليػـسػكاءكػاففػيالقطػاعاالقتصػادمأكاألمنػيفعػززتقطػرعالقتيػابتػكنس
عبرتكقيعياتفاىماتثنائيةبمكجبياقدمتقطرأكثرمف79مميكفدكالرلدعـقطاعالتنميةكتكفير

فرصعمؿ،كماقامتقطربمنحتكنسقرضانبقيمةممياردكالرلتمكيؿالبنؾالمركزمالتكنسػي،كمػا
ابرمتمعيااتفاقياتفيمجاؿالطاقػةكالغػاز،ممػادعػاالرئاسػةالتكنسػيةمتمثمػةب ارشػدالغنكشػيعمػى

اعتبارقطرشريكةفيالثكرةالتكنسيةكدعميالمثكرةعبرالتغطيةاإلعالميػةالمسػاندةلمثػكرةحتػىقبػؿ
نجاحيا(.عامر)2013،

كالجديربالذكرأيضانافىنػاؾاكسػاطانداخميػةفػيالمعارضػةالتكنسػيةاعتبػرتالػدكرالقطػرم

تػػدخالنفػػيالشػػأفالػػداخميالتكنسػػيعبػػردعميػػالفصػػيؿبعينػػوكىػػكجماعػػةاالخػكافالمسػػمميف(حػػزب

النيض ػػة)كى ػػذام ػػااعتبرت ػػواتجاى ػػاتمتع ػػددةداخمي ػػةان ػػوت ػػدخؿص ػػارخلقط ػػرف ػػيالش ػػأفالتكنس ػػي،
كاعتبرتافالتدخؿالقطرمجاءمتأخ انركبعدنجاحالثكرةمماينـعمىعدـمصداقيةكمكاراةلمتغيػرات
السياسػػيةكغيػػرنػػابعمػػفعقيػػدةسياسػػيةتػػؤمفبػػالتغييرالفعمػػيبقػػدرمػػاىػػكمكقػػؼتيػػدؼمػػفكراءه
الحفػػاظعمػػىمصػػالحياكلع ػػبدكرإقميمػػيمػػدعكـبمكافقػػةأمريكي ػػةالحت ػكاءمكجػػةالتغييػػر(.حس ػػف،

)34:2013
كعندالحديثعفمدلتأثرالدكرالقطرمتجػاهالثػكرةالتكنسػيةبالسياسػةالخارجيػةاألمريكيػة،
نجدبأفقطرتمعبدكرالكسيطبيفجماعةاالخكافالمسمميفكالكالياتالمتحدةاالمريكيةكذلؾعبػر

دعمي ػػالحرك ػػاتاإلس ػػالـالسياس ػػياقتص ػػاديان،كى ػػيترم ػػيم ػػفكراءذل ػػؾإقام ػػةعالق ػػاتمتين ػػةمعي ػػا
لضػػمافمػػدنفكذىػػافػػيدكؿالمنطقػػةلتكػػكفبمثابػػةاألداةالتػػيمػػفخالليػػاتسػػتطيعالكاليػػاتالمتحػػدة

تمريرمصالحيا.
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ثانياً :الدور القطري في الثورة المصرية.
لػػـيختمػػؼالمكقػػؼالقطػػرمتجػػاهثػػكرة25ينػػايرمػػفالعػػاـ2011ـالتػػيانػػدلعتفػػيمصػػر،

فضػػبابيةالمشػػيدفػػيالثػػكرةالمصػريةمنػػذبػػدايتياأثػػرعمػػىمكقػػؼقطػػرالتػػيلػػـتتبنػػىمكقفػانكاضػػحان،
ػارعكتي ػرةاالحػػداثكتػػكىجالثػػكرةالمص ػريةبػػدأتقطػػرفػػيتسػػميطالضػػكءعمػػىاألحػػداث
كلكػػفمػػعتسػ 
كاعطائيػػااكثػػرأىميػػةكمػػعزيػػادةزخػػـالثػػكرةبػػدأتالجزي ػرةتمعػػبدك انرمحكري ػانبتكجيػػواالحػػداث،كمػػع
سقكطمبارؾكتنحيوعفالسمطةبدأتتتضحمعالـالدكرالقطرمالداعـفمنذالمحظةالتيأعمػففييػا

عفسقكطمبارؾأعمنتقطرتقديـ5ممياراتدكالرلمصرعبرمرحمتيفمنياممياردكالرمنحةغيػر

مستردة،ك4ممياراتكدائعفيالبنؾالمركزمالمصرم(.أكراد)2012،

كعػػفالسياسػػةالقطريػػةمػػعالمجمػػسالعسػػكرمالمصػػرمالػػذمتػػكلىإدارةالػػبالدفػػيمصػػرفقػػد
تعاكنتقطرمعالمجمسالعسكرمككانتمفأكائؿالدكؿالتيأكدتكدعمتحقكؽالشعبالمصرم

ككقعػػتع ػػدةاتفاقيػػاتتعاكني ػػةم ػػعمصػػركذل ػػؾبإيمانيػػاب ػػالعمؽاالس ػػتراتيجيالمصػػرمف ػػيالقض ػػايا
العربيةكالمنقطةككؿ،كعميوفقداتخذتسياسيةداعمةلذخػكافالمسػمميففػيمصػربعػدكقبػؿفػكزىـ
باالنتخاباتالرئاسػية،ككػافالشػيسرحمػدبػفخميفػةآؿثػانيرأكؿرئػيسلدكلػةعربيػةيػزكرمصػربعػد

سػػقكطنظػػاـمبػػارؾ،كعمػػىإثػػرىػػذهالزيػػارةتػػـاالتفػػاؽعمػػىضػػساسػػتثماراتقطريػػةتقػػدربنحػػك10
ممياراتدكالر،كماتعيدتقطربشراءسنداتخزانةبقيمة2ممياردكالر(.الصبء)134:2013،
كبتتبػػعاالحػػداثكرصػػدالمكاقػػؼالعربيػػةكالدكليػػةتجػػاهالثػػكرةفػػيمصػػريتضػػحبػػأفالمكقػػؼ
القط ػػرمج ػػاءمغ ػػاي انرلمكاق ػػؼدكؿمجم ػػسالتع ػػاكفالخميج ػػيكى ػػكم ػػااعتب ػػرمنافيػ ػانلميث ػػاؽالمجم ػػس،
كالمكقػػؼالسػػعكدمعمػػىكجػػوالخصػػكصالػػذمأعتبػػرأفالثػػكرةالمصػريةثػػكرةمسػػتكردةكمدعكمػػةمػػف

الخارجكتيدؼإلىتمزيؽشمؿاألمةكتعزيزأجكاءالفكضىفيالمنطقة (.عبداهلل)37:2013،

بمغػػتالتحػ ٌػدياتالتػػيتكاجػػوقطػػرذركتيػػافػػيالعػػاـ،2014بسػػببعػػامميفاثنػػيف،عمػػىكجػػو

البتكرطيافيسكريةكدعميالجماعةاإلخكافالمسمميففػيمصػر.ففػيسػكرية،حاكلػت
العمكـ،تمثٌ
ٌ
الدكحػػةإسػػقاطنظػػاـال ػرئيسبشػػاراألسػػد،لكنيػػالػػـتػػنجححتػػىا ف.لػػـتفشػػؿالجماعػػاتالجياديػػة

المدعكمةمفقطر،أمجبيػةالنصػرة،فػيتػرجيحكفٌػةميػزافالقػكلضػدالنظػاـكحسػب،بػؿأصػبحت

الكاليػػاتالمتحػػدةكدكؿالخمػػيجتعتبػػرىػػذهالجماعػػاتأيضػانمصػػد انرمحػػتمالنلعػػدـاالسػػتقرارفػػيمنطقػػة
الشػػرؽاألكسػػط.أمػػافػػيمصػػر،فقػػدشػ ٌػددتالحككمػػةالمدعكمػػةمػػفالجػػيش،كالتػػيتكلٌػتالحكػػـعقػػب
عػػزؿال ػرئيسالسػػابؽمحمػػدمرسػػيفػػيتمكز/يكليػػك،2013قبضػػتياعمػػىأعضػػاءجماعػػةاإلخ ػكاف
المسمميفحميؼقطرالرئيسفيمصر،كحكمتعمىالمئاتمػنيـبالسػجف.كتبعتيػادكؿالخمػيجفػي

021

آذار/مارس2014باإلعرابعفقمقيامفجماعةاإلخكافالمسمميفباعتبارىاتش ٌكؿتيديدانلالستقرار

فيالمنطقة،كحممتقطرالمسؤكليةعفمساعدةاإلخكاف(.الخطيب)2013،
ٌ

كنج ػػدأفالعالق ػػاتالقطري ػػةالمصػ ػريةتمي ػػزتبمتانتي ػػاكص ػػالبتياف ػػيإب ػػافكص ػػكؿاالخػ ػكاف

المسػػمميفلمحكػػـفػػيمصػػر،كمػػاأفقطػػرىػػدفتإلػػىتكطيػػدعالقتيػػابنظػػاـالحكػػـالجديػػدفػػيمصػػر
قاصدةمفذلؾبناءتحالؼقطرممصرمتسعىمفخاللوإلىتعزيزدكرىااإلقميميكالمػؤثركتػكفير
الحمايةاإلقميميةعبرسياسةالتحالفاتالتيتبنتياكنكعمفاالستراتيجيةالقطرية.

ثالثاً :الدور القطري في ثورة اليمن.
إ فالحالةاليمينةتختمؼعفسابقاتيامػفالػدكؿالتػيعصػفتبيػاريػاحالتغييػر،فػاليميفتاريخيػنا

يتسـبالخالفاتالساخنةبيفاألطػراؼالمتصػارعةداخميػان،ممػاعرضػياألفتكػكفمسػرحانلمتػدخالتعبػر

الكسػػاطاتأحيان ػانكالتػػدخالتالعسػػكريةأحيانػػاأخػػرل،كلكػػفطبيعػػةالمكقػػعكأىميتػػولػػدكؿالخمػػيجالعربػػي
كمجػػاكرةالػػيمفألنظمػػةممكيػػةكالسػػعكديةكعمػػافكاالمػػاراتكالككيػػتكالبح ػريفكقطػػرقػػدعػػززالمخػػاكؼ
الخميجيةمفانتقاؿعدكلالتغييرإلػىىػذهاألنظمػةممػاييػددبقائيػا،كىػذامػايفسػرالتقػاربفػيالمكاقػؼ
بيفالػدكؿالخميجيػةتجػاهالثػكرةفػيالػيمف،فقػدعػززتدكؿالخمػيجدكرىػافػيتسػكيةاألزمػةالخميجيػةمنػذ

اندالعياخاصةبعد تزايداالىتماـالخميجباليمفبتكقعيواتفاؽالتسكيةالحدكديةعاـ2000ـمػعالمممكػة
العربيةالسعكدية،كالػذم أدلإلػىتقػاربفػيالعالقػاتاليمينيػةالخميجيػةتكممػتفػيالنيايػةبقبػكؿانضػماـ
اليمفإلىبعضمؤسساتمجمسالتعاكفالخميجي(.القباني)175:2012،

كفيالحديثعفالعالقاتالقطريةاليمنيةنجدبأفلقطرمكاقؼمغايرةعفالسياسةالخميجية

فمنذحربالخميجاألكلىكتغييرالكاجيةلمسياسػةالخارجيػةالقطريػةفقػددعمػتقطػرانضػماـالػيمفلػدكؿ

مجمسالتعػاكفالخميجػيكعبػرتعػفرفضػيالحػرباالنفصػاؿالتػيكقعػتفػيالػيمفعػاـ1994ـ،كىػذه
المكا قػػؼالقطريػػةتتنػػافىمػػعمكاقػػؼدكؿالخمػػيجاألخػػرل،كعميػػويمكػػفالقػػكؿافالسياسػػةالقطريػػةتجػػاه
اليمفاتسمتبالتقاربكالتفاىـبؿكالدعـفيكثيرمفاألكقات(.عبداهللع)81:2013،.

إالأفذلػؾاليمنػػعأفتكػػكفالسياسػػةالعامػػةالخميجيػػةتجػاهالػػيمفمتكافقػػةإلػػىحػػدمػػا،كذلػػؾ

بحكػـالجػكارفاسػػتقرارالػػيمفيػػنعكسعمػػىاسػػتقرارالمنطقػػةكالفكضػػىكالحػػركباألىميػػةتػػنعكسأيضػان
عم ػػىدكؿالمنطق ػػة،كعمي ػػوفالتق ػػاربالس ػػعكدمالقط ػػرمتج ػػاهاألزمػ ػةاليمني ػػةب ػػداكاض ػػحانم ػػفخ ػػالؿ
المسػاعيالخميجيػةالحتػكاءثػكرةالػيمفكتبنػيمبػادرةخميجيػةالتػيأعمنػتفػيالريػاضكتنفيػذىالتيدئػػة
ثكرةالشبابفياليمفكالتػيتتمثػؿفػيأىػـمطمػبمػفمطالػبالثػكرةكىػيرحيػؿالػرئيساليمنػيعمػى

عبداهللصالحعفالحكـكاسقاطالنظاـبأكممو(.الحمد)23:2017،

020

كقدتجسدتنسيؽالمكاقؼبيفكؿمفالسعكديةكقطرتجاهالثكرةاليمينةفيالمبادرةالخميجية

كمحاكلػةإلنقػاذالػيمفكالمنطقػةمػفريػاحالتغييػرالتػػيبػدأتتعصػؼبػدكؿالمنطقػة،كلكػفسػرعافمػػا
انسحبتقطرمفالمبادرةمتذرعةبعدـتنفيذاالتفاؽمفقبؿالرئيساليمني.
كعمػػىإثػػرذلػػؾتجػػددتاالشػػتباكاتفػػيالسػػاحةاليمينػػةكتػػـاسػػتمياـاالحتجاجػػاتمػػفدكؿ

ثكراتالربيعالعربي،كتبنتقطرسياسةمغايرةعماكانتتتبعومفمكاقػؼفقػدانحػازتلقػكلالتغييػر
الشبابية،كقدمتقطرمساندةإعالميةمباشرةكتغطيةكاممةألحداثاليمف،كأعمنتقطررعايتيػاالػى
جانبدكؿالخميجكعمػى أرسػياالسػعكديةعمػىمسػاعييالنػزعفتيػؿاالزمػةاليمنيػةبكسػاطةقائمػةعمػى

تنحيالرئيساليمينيعفالسمطة(.بيبرس،الدكرالقطرمفيتسكيةاألزمة)34:2012،
كعمىصعيدماقدمتوقطػرلمػيمفمػفمسػاعداتكاعانػات،فيػيصػاحبةمشػركعتأسػيسبنػؾ

الشػػرؽاألكسػػطلمتنميػػةبالتعػػاكفمػػعدكؿالخمػػيجاألخػػرلإلعػػادةإعمػػارالػػيمف،كتعيػػدتبتقػػديـ500
مميكفدكالرلميمفكمساعداتإنسانيةكماكأعمنتعفتأسيسمؤسسػةقطػرلمتنميػةفػيالػيمفإلعػادة

االعمارفييا(.كزيز)125-124:2015،

ةفياليمفتـبناءعمىحساباتأخػرلغيػرالتػيكانػتفػي
كنجدافالدكرالقطرمتجاهالثكر
ن

دكؿالربيعالعربيكمصركتػكنس،فالمصػمحةالقطريػةتقتضػيعػدـتبنػيمكقػؼكاضػحكمسػاندلقػكل
التغييربالصكرةالذمظيرعميياالمكقؼالقطرممفالثكرةالتكنسػيةكالمصػرية،كمػفأىػـاالعتبػارات

التػػيأثػػرتعمػػىمحدكديػػةالػػدكرالقطػػرمفػػيالػػيمفىػػكالحضػػكرالسػػعكدمالقػػكمفػػيالمشػػيداليمنػػي،
باإلضػافةإلػىالتػأثيراألمريكػيعمػىقطػرالتػييفػرضعمييػاتبنػيدكرمعارضػةالثػكرةكدعػـالحمػكؿ
السمميةالتكافقيةبمايضمفعدـسيطرةجماعةالحكثيعمىالمشيدالعاـفػيالػيمف،كالػذممػفشػأنو

أفييػػددالمصػػالحاالمريكيػػةفػػيالمنطقػػةبتيديػػدهلحركػػةالمالحػػةالبحريػػةكتيديػػداسػػتمرارتػػدفؽالػػنفط

الخميج ػػيلمكالي ػػاتالمتح ػػدةاالمريكي ػػة،عكضػ ػانع ػػفذل ػػؾف ػػإفس ػػيطرةجماع ػػةالح ػػكثيالمكالي ػػةإليػ ػراف
سػػيككفبمثابػػةتيديػػدمباشػػرلمنظػػاـالسػػعكدمكلألنظمػػةالخميجيػػةبصػػفةعامػػةكذلػػؾبتبنييػػاالسياسػػة
اإليرانيةالقائمةعمىنشرالنمكذجالخاصبالثكرةاإليرانيةالراميةلتشييعالمنطقة.

رابعاً :الدور القطري من الثورة الميبية.
تػػأتياالحتجاجػػاتالشػػعبيةفػػيليبيػػاضػػدنظػػاـالحكػػـفييػػاضػػمفمكجػػةالتغييػػركالثػػكراتفػػي
المنطقػ ػػةالعربيػ ػػة،ككعادتيػ ػػااسػ ػػتغمتقطػ ػػرمثػ ػػؿىػ ػػذهاألكضػ ػػاعك ارحػ ػػتتسػ ػػتخدـسياسػ ػػةاالنحيػ ػػاز

كاستراتيجيةجديدةلسياستياالخارجيػةراجيػةنبػذلؾلعػبدكرمحػكرمفػيقضػاياالصػراعفػيالمنطقػة،

كجاءالمكقؼالقطرمتجاهثكرةليبيامساندلمثكارالميبييف،فكانتأكؿمفاستضاؼاجتماعلمجمكعة
االتصاؿحكؿمستقبؿليبيافي/13ابريؿ2011ـ،كالذمتمخضعنػوتقػديـالػدعـالعسػكرمكالمػالي
022

كالمعنكملمثكارفيليبيا،فقطرأكؿمفاعترؼبالمجمساالنتقاليالميبيكممثؿشرعيككحيدلمشعب

الميبػػيفػػي/28مػػارس2011ـ،كاسػػتقبمترئػػيسالمجمػػساالنتقػػاليالميبػػيعمػػىاأل ارضػػيالقطريػػةفػػي
/17ابريؿ2011ـ.
كعمػػىإثػػرىػػذهالزيػػارةقػػدمتقطػػرضػػماناتلمث ػكارالميبيػػيفمتمػػثالنبػػالمجمساالنتقػػاليبتقػػديـ

الدعـالعسكرمكيتمثؿىذهالدعـفيالجانبالعسكرمبتكفيرالسالحلمثكارإضافةالىتقػديـاألمػكاؿ
الالزمةإلنجاحالثكرةكاسقاطنظاـالعقيدمعمرالقذافي(.ىندرسكف)28:2011،
كماكشاركتقطرفيمؤتمرلندففي/29مارس2011ـبشأفالكضعفيليبياككيفيةتقديـ
العكفلمشعبالميبيلمخركجمفىذهاألزمةبأقؿالخسارالممكنةكانجاحالثػكرةكاسػقاطنظػاـالقػذافي،
ككانتمفأىـنتائجىػذاالمػؤتمرىػكتشػكيؿمجمكعػةاتصػاؿدكليػةحػكؿليبيػالقيػادةالجيػكدالدكليػة
عمىجانبميمةعسكريةتتمثؿفيحمايةالمػدنييفالميبيػيف،كاستضػافتقطػرأكؿاجتمػاعلمجمكعػة

االتصاؿالدكليةالخاصةبميبيافيابريؿمفالعاـ2011ـ(.الخميجي)2011،
كلػػـيتكقػػؼالػػدكرالقطػػرمعنػػدىػػذاالحػػدبػػؿسػػاىمتقطػػرفػػيتػػدريبالمقػػاتميفالميبيػػيففػػي
معسكراتتدريبعمىأراضييـكارسػاليـإلػىأمػاكفالصػراعفػيليبيػا،كعكضػانعػفذلػؾتطػكرالػدكر
ارالمتمرك ػزيففػػيمدينػػةبنغػػازم،كمػػا

القطػػرمفػػيتقػػديـمعػػداتكاسػػمحةعسػػكريةمتطػػكرةكثقيمػػةلمث ػك
كانتقطرأكؿالمطالبيففيأركقةاألمـالمتحدةفيفرضحظرجػكمعمػىليبيػا،كىػكمػاميػدقيػاـ

حمؼشماؿاألطمسيبتكجيػوضػرباتجكيػةلقػكاتالقػذافيالتػيغيػرتمجػرلالنػزاعكحسػمتمصػير
القذافي،كأرسمتقطرفيإطارمشاركتيافيالقتػاؿفػيليبيػا4طػائراتمػفطػرازمػيج2000كالتػي

نفذتضرباتجكيةتحتمضمةالتحالؼالدكليضدليبيا(.فكرم)163:2012،
امػػاعمػػىصػػعيدالػػدعـالمػػاليكاالقتصػػادم،فقػػدزكدتقطػػرالث ػكارفػػيليبيػػابػػالنفطلضػػماف

استمراراالعماؿالقتاليةضػدنظػاـالحكػـ،كقامػتبتسػييرشػاحناتنفطيػةلػدعـالثػكاركسػيرتالعديػد
مفالقكافؿالتيقدمتعمىأنيامساعداتإنسانية(.الضبع)19:2013،
كفػػيإطػػارالػػدعـاإلعالمػػيلػػـتكتفػػيبػػذراعيااإلعالمػػيكىػػكقنػػاةالجزي ػرةبتغطيػػةاألحػػداث
الجاريػػةفػػيلبيبػػابػػؿأقػػدتعمػػىإطػػالؽقنػػاةليبيػػااألح ػرارالفضػػائيةككفػػرتمكتػػبليػػافػػيالدكحػػة،

كالجػػديربالػػذكرأفقنػػاةالجزيػرةكمنػػذبدايػػةانػػدالعالثػػكرةالميبيػػةقػػدبػػدأتباسػػتخداـالعمػػـالميبػػيالقػػديـ
حتػػىقبػػؿسػػقكطنظػػاـالقػػذافيكىػػذامػػااعتبػػرداللػػةكاضػػحةمػػفقبػػؿقطػػرفػػيسػػعيياإلسػػقاطنظػػاـ

القذافي(.عامكد)92:،2013،
كعمىالنقيضمفذلؾىنالؾالكثيرمفاألصكاتالتياعتبرتأفالمكقؼالقطرمقدتدحرج

شػػيئانفشػػيئانعمػػىأفكصػػؿإلػػىانتيػػاؾسػػيادةالدكلػػةالميبيػػة،كىػػكمػػااعتبػػرتػػدخؿسػػافرفػػيالشػػئكف
023

الداخمي ػػةلميبي ػػا،فقط ػػرل ػػـتق ػػؼعم ػػىمس ػػافةكاح ػػدةم ػػفق ػػكلالمعارض ػػةالميبي ػػةبأني ػػادعم ػػتككثق ػػت
عالقاتيػابجماعػػاتالتيػاراإلسػػالميكىػػذامػاعبػػرعنػومنػدكبليبيػػالػدلاألمػػـالمتحػدةرعبػػدالػػرحمف

شمقـر،كمااتيـقطربكقكفياكعائؽأماـجيكدإعادةاالستقرارفيليبيا
كنجػ ػػدأفالػ ػػدكرالقطػ ػػرمتجػ ػػاهالثػ ػػكرةفػ ػػيليبيػ ػػاجػ ػػاءلخدمػ ػػةسياسػ ػػتيافػ ػػيالمنطقػ ػػةكتنفيػ ػػذان

لالستراتيجيةاألمريكيةتجاهليبيا،فنظاـالقذافيكػافيصػنؼضػمفالػنظـالمعاديػةلمسياسػةاألمريكيػة
فػػيالمنطقػػةالعربيػػة،كعميػػوفػػإفالػػدكرالػػذملعبتػػوقطػػرفػػياسػػقاطالقػػذافييػػأتيضػػمفتكافػػؽدكلػػي
كعمػػىرأسىػػذاالتكافػػؽالكاليػػاتالمتحػػدةاالمريكيػػةفيػػيتعمػػؿعمػػىتػػدعيـالتيػػاراإلسػػالميلتمكينػػو

لمكصكؿالىالسمطةفيدكؿالربيعالعربي،فقدسخرتقطراألداةالدينيةاأليديكلكجيةلخدمةكتأميف
مصالحياالراميةإلىإيجاددكرمحكرممؤثرفيالمنطقة.

خامساً :الدور القطري في الثورة السورية.
خالؿالربيعالعربي،ابتعدتقطرعفدكرىاالتقميػدمفػيالسياسػةالخارجيػةباعتبارىػاكسػيطان

دبمكماسيان،لقبكؿالتغييرفيالشرؽاألكسطكشماؿأفريقياكدعـالدكؿالتػيتم ٌػربم ارحػؿانتقاليػة.رأل
ٌ
ػكفاإلقميميػػكفأفقطػػرتبػػالءفػػيمقاربتيػػا،كازدادالتشػػكيؾفػػيدكافػػعالدكحػػةالسياسػػية.تتػػأقمـ
الالعبػ
ٌ
القيادةالقطريةالجديدة،التياستممتسدةالحكـفيحزيراف/يكنيك،2013مػعىػذاالكاقػععبػرالعػكدة

إل ػػىاعتم ػػادسياس ػػةخارجي ػػةأكث ػػربراغماتيكي ػػة،كمعالج ػػةت ػػداعياتدعمي ػػالمحرك ػػاتاإلس ػػالميةف ػػي

المنطقة(.اكلريشيف)2014،

كعبػػرتقطػػرعػػفمكقفيػػاتجػػاهاالزمػػةالسػػكريةبتأكيػػدمسػػاعيياعمػػىضػػركرةحميػػابػػالطرؽ

السمميةكالدبمكماسيةكاستبعادالحمكؿالعسكرية،كقدسخرتجامعةالدكؿالعربيةلمقياـبيػذاالػدكرفقػد
ت أرسػػتقطػػرالمجنػػةالك ازريػػةلحػػؿاألزمػػةالسػػكريةكىػػيآليػػةأنشػػأتياالجامعػػةالعربيػػةلتسػػكيةاألزمػػة،
كتقػػكـميمتيػػاعمػػىالتكاصػػؿكاالتصػػاؿمػػعالنظػػاـالسػػكرمكنػػزعفتيػػؿاالزمػػةعػػفطريػػؽالحػكاربػػيف

أط ػراؼالمعارضػػةكالنظػػاـلتنفيػػذإصػػالحاتتمبػػيطمكح ػاتالشػػعبالسػػكرمكفػػيإطػػارىػػذهالجيػػكد
استضافتقطرثالثةاجتماعاتلمجنةالك ازرية،كقدترأسكزيرخارجيةقطركفدانقاـبزيارةإلىسكريا
كتشاكرمعأطراؼاالزمةإليجادحمكؿسممية،كلكفتعنتالنظاـالسكرمكعدـتنفيذهلممبادرةالعربية

قررالكزراءالعربإرساؿبعثةمراقبةإلىسكريا،حيثىددالكزراءعمىلسػافرئػيسالمجنػةرحمػدبػف
جاسـرإذالـيمتزـالنظاـبكقؼأعماؿالعنؼستككفلجامعةالدكؿالعربيةإجراءاتعقابيةتتمثػؿفػي

إعدادعقكباتاقتصاديةعمىالنظاـالسكرم(..جرغكف)48:2011،

كقػػدتػػدحرجالمكقػػؼالقطػػرممػػفاألزمػػةالسػكريةإلػػىافكصػػؿإلػػىالمطالبػػةبضػػركرةالتػػدخؿ

العسكرم،عززتمفتفاىماتيامعالمعارضةالسكريةبالتنسيؽكالتخطػيطإلػىتشػكيؿالجػيشالسػكرم
024

الحرلمدفاععفالسػكرييفكقػدمتلػوكػؿمػاىػكالزـمػفعتػادكركاتػبلممقػاتميففػيصػفكؼالجػيش

الحر(.شراب)161-160:2014،

ػردكراكبيػ ػراف ػػياألزم ػػةالس ػػكريةعم ػػىع ػػدةأص ػػعدةعس ػػكريةكسياس ػػية.كس ػػاىمت
لعب ػػتقط ػ 

تػػدخالتيافػػيتحريػػؼالثػػكرةالسػػكريةعػػفمسػػارىاالمػػدنيكذلػػؾبعسػػكرةأجسػػاـالثػػكرةلتيػػيمفعمييػػايػػد

اإلسالمييف.

كقامتقطربتفكيؾالجيشالحر(الذميمثؿضباطامحترفيفمنشقيفعفجيشاألسد)عبر

ضسدعـعسكرمكماليكبيرلمفصائؿاإلسػالميةالتػيأ ازحػتىػؤالءالضػباطكأرسػمتيـإلػىمخيمػات
العسكرفػيتركيػا .يػرلمنػذرآقبيػؽ،النػاطؽباسػـتيػارالغػدالسػكرمالمعػارض،أفدخػكؿدكلػةقطػر
فػيحالػةتنػافسمػػعالػدكرالسػعكدمفػيدعػػـالثػكرةالسػكريةتسػببفػػيحصػكؿتجاذبػاتحػادةضػػمف

المعارضػػةالسياسػػيةكالمسػػمحة.كيقػػكؿآقبيػػؽلػ ػ”العػػرب”إف“الػػدكرالقطػػرمأدلإلػػىانقسػػاماتكانػػت
ذركتيػػاعنػػدتأسػػيسالجبيػػةاإلسػػالميةبػػدعـقطػػرمتركػػيعػػاـ2013كانشػػقاقياعػػفالجػػيشالحػػر
كسحبيااالعتراؼباألجساـالسياسيةالمعارضةكمظمةشاممة(.جريدالعرب)2017،

أثبتتسكريةأيضانأنياتمثٌؿنكعانمفسكءالتقديربالنسبةإلىالدكحة.فقدكانتىذهاألخيػرة

معنيةفيالبدايةبالقضاياالمتعمٌقةبسكريةمفخالؿالسيرعمػىخطػىالمممكػةالعربيػةالسػعكدية.بيػد
ٌ

أفالمممكةغيػرتمكقفيػامػفالتقػاربمػعالػرئيسالسػكرمبشػاراألسػد،كاسػتبدلتوبالسػعيإلػىإسػقاط
ٌ
ػذمأدلإلػىتخمٌػي
النظاـفيصيؼالعاـ،2011بعػدأشػيرقميمػةمػفبدايػةالثػكرةالسػكرية،األمػرال
ٌ

قطػػرأيضػانعػػفمحاكلتيػػاتسػػكيةخالفاتيػػامػػعاألسػػد.غيػػرأفالدكحػػةسػػارعتإلػػىالبحػػثعػػفمسػػار

مستق ٌؿبشأفىذهالمسألة (Ian Black 2011).

بشػػكؿعػػاـلػػـتظيػػرقطػػرفيم ػانكافي ػانلمػػديناميكياتاالجتماعيػػةالسػػكرية،عبػػراختيارىػػادعػػـ

جماعػػةاإلخ ػكافالمسػػمميفالسػػكريةفػػيسػػعييامػػفأجػػؿالكصػػكؿإلػػىالسػػمطة.ففػػيسػػكرية،كخالف ػان

لمكضعفيمصر،كانػتجماعػةاإلخػكافضػعيفةنسػبيانعمػىاألرضقبػؿانتفاضػةالعػاـ.2011أمػا
فيمصػر،فكانػتجماعػةاإلخػكافتحظػىبتأييػدشػعبيكبيػر،كىػذايعػكدجزئيػانإلػىأنيػاعممػتعمػى
مدلعقكدعمىتكفيرالخدماتاالجتماعية،فيظػؿغيػابنظػاـخػدماتالدكلػةفػيالمنػاطؽالفقيػرة.
ىذااألمرلـينطبػؽعمػىسػكرية،حيػثلػـيكػفلجماعػةاإلخػكافتػأثيريػذكرفػيجميػعأنحػاءالػبالد،

ككانػػتتحظػػىبقػػدرمحػػدكدمػػفالتأييػػدفػػيأكسػػاطالسػػكافقبػػؿاالنتفاضػػةضػػداألسػػد.كانػػتجماعػػة
اإلخػ ػكافالس ػػكريةض ػػعيفةأيضػ ػانألفالػ ػرئيسالس ػػكرمالس ػػابؽح ػػافظاألس ػػدش ػ ٌػفحمم ػػةص ػػارمةض ػػد

الجماعػػةفػػيثمانينيػػاتالقػػرفالماضػػي،كىػػيالحممػػةالتػػيبمغػػتذركتيػػافػػيمذبحػػةالعػػاـ1982فػػي
حماة،التيقيتًؿفيياا الؼمفأعضاءجماعةاإلخكافكأنصارىا(.رافاييؿلكفيفر)2014،
025

كنجدأفالدكرالقطرمفيالثكرةالسكريةىكدكرمحكرمإالأنومحجـ،فمـتريدقطرتجػاكز

الخط ػػكطالحم ػػرالت ػػيق ػػدتعرض ػػيالممخ ػػاطرخاص ػػةف ػػيظ ػػؿالتح ػػالؼالس ػػكرماإلي ارن ػػي،فالمص ػػالح
القطريةاإليرانيةمقدمةعمىالمكقؼالقطرممفاألزمةالسكرية،كعميوفقػدحاكلػتقطػرابػرازمكقفيػا
ضػػمفالمنظكمػػةالعربيػػةبحيػػثاليعػػدمكقػػؼمػػفطػػرؼكاحػػدبػػؿمكقػػؼمجمػػععميػػومػػفقبػػؿالػػدكؿ

العربيةفيإطارجامعةالدكؿالعربي،ممايعفييامفالحرجأماـإيراف.

خالصةلماسبؽيتبيفأفلمثكراتالعربيةكاألحػداثالتػيشػيدتياالػدكؿالعربيػةكالتػيعرفػت

بػدكؿالربيػػعالعربػيتػػأثي انربػالءاألىميػػةفػيالسياسػػةالخارجيػةالقطريػػةتجػاهىػػذهالػدكؿ،إذدفعػػتىػػذه

األحػػداثكمػػانػػتجعنيػػا؛دكلػػةقطػػرإلػػىتبنػػيسياسػػةإزاءك ػؿثػػكرةكفػػيكػػؿدكلػػةشػػيدتحالػػةمػػف
التغييػػر،إالأفاألمػػرالميػػـىنػػاأفالسياسػػةالقطريػػةلػػـتػػأتيفػػيسػػياؽكاحػػدأكبنسػػؽمتشػػابوفػػي
أسػػمكبتعاطييػػامػػعاألحػػداثكالثػػكراتكحركػػاتالتغييػػرالتػػيحػػدثتفػػيالػػدكؿالعربػػي،إذتع ػػددت
كسائؿكأساليبالتعامؿاألمريكيمعالحركاتالثكريةكالحراؾالشعبيفيتمؾالػدكؿكذلػؾباالنسػجاـ

مػػعمكانػػةكػػؿدكلػػةفػػيالرؤيػػةالقطريػػةككػػذلؾلخصكصػػيةكػػؿدكلػػةمػػفحيػػثاألىميػػةكالمصػػالح
كالمعطيات.
إذاكػ ػػافمفيػ ػػكـالسياسػ ػػةالخارجيػ ػػةيشػ ػػيرالػ ػػىتنفيػ ػػذكتشػ ػػكيؿكتقػ ػػكيـاالختيػ ػػاراتالسياسػ ػػية

الخارجية،كعمىأساسمصالحىػذهالدكلػة،كمػففمسػفةنظاميػاالسياسػي،كفػيإطػارتفاعػؿعالقاتيػا
الدكليػػة،فػػإفمػػنيجالسياسػػةالخارجيػػةالمسػػتقمةكالمتكازنػػةفرضػػتعمػػىالقيػػادةالقطريػػةكخيػػارأممتػػو
كشاركتفيدفعوعكامؿداخميةكخارجية،كعززتالقناعةبأفمامفخيارغيرذلؾاالبحارفيىذا

المحيطالمضطربكالمقمؽلسػيادةقطػرالكطنيػةكاإلقميميػة،إذأفالخػركجمػفدائػرةالتػأثيرالسػعكدم،

اكاالنفالتمفالدكرافحكؿالقطبالذمتتزعموالرياض،كافمفأكلكيػاتالنظػاـالسياسػيالقطػرم

الػػذمشػػكؿبعػػدحزيػرافعػػاـ،1995فقػػدتجمػػىىػػذاالخػػركجفػػياالعتػراضالػػذمعبػػرتعنػػوالدكحػػة
ضدتسميةأحدالسعكدييفلتكليرئاسةمجمسالتعاكفالخميجيخالؿالقمةالخميجيةالتػيعقػدتفػي

مسقطديسمبرعاـ1995ـ..

ٌأدتسياس ػػاتقط ػػرإل ػػىخم ػػؽمع ػػاييرجدي ػػدةلعالقاتي ػػام ػػعالالعب ػػيفالرئيس ػػييفف ػػيالش ػػرؽ

األكسط.فيمايتعمػؽبالكاليػاتالمتحػدة،بػرزتقطػركالعػبرئػيسفػيمسػاعدةالكاليػاتالمتحػدةعمػى
بناءعالقاتمعاألحزاباإلسالميةالجديػدةالتػيفػازتفػياالنتخابػاتفػيعػدةدكؿعربيػة.أمػافيمػا

ػادبشػػأفمكاقفيمػػاتجػػاهاالنتفاضػػات
يتعمػػؽبالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكدية،فقػػداختمػػؼالبمػػدافبشػػكؿحػ ٌ
العربية،كلكنيمااتفقاعمىالعديدمفالمكضكعاتالميمةمثؿتغييرالنظاـفيليبياكسػكرية،كحمايػة

النظػػاـفػػيالبح ػريف.كرغػػـأفالبمػػديفقػػديػػدعمافأجنحػػةمختمفػػةفػػيالحركػػاتاإلسػػالميةالصػػاعدة،

ػرعرضػػتالكثيػػر
فإنيمػػايشػػتركاففػػيالمنظػػكراإلسػػالميالعػػاـ.كفيمػػايتعمػػؽبػػإيراف،ربمػػاتكػػكفقطػ ٌ
026

لمخطػػر.إذتشػػترؾقطػػرفػػيحقػػؿالغػػازال ػرئيسفييػػامػػعإي ػراف،كليسػػتلقطػػرمصػػمحةفػػيإغضػػاب
جارتياالكبيرةفيالخميج،غيرأفإيرافأثبتتأنيػاغيػرقػادرةعمػىالتص ٌػرؼفػيحالػةالبحػريف،كفػي

النيايةيبدكأفاألمفالذمتكفٌرهالقكاعدالعسػكريةاألميركيػةالزاؿيتف ٌػكؽعمػىأمتيديػدمحتمػؿمػف
جان ػػبإيػ ػراف.لك ػػفقط ػػرال ازل ػػتتس ػػعىإل ػػىاحتػ ػكاءأمأضػ ػرارناجم ػػةع ػػفمكاقفي ػػابش ػػأفالبحػ ػريف

كسكرية،لكيالتجازؼبأمتصعيدبينياكبيفإيراف.

027

الخاتمة
قدفسحتالدكحةالمجػاؿلبنػاءعالقػاتمتميػزةمػعالكاليػاتالمتحػدةاألمريكيػةكمكافقتيػاعمػى
تػػأجيرقاعػػدةالسػػيميةكمينػػاءالعديػػدبمكجػػباتفاقيػػةالػػدفاعالمشػػترؾفػػيعػػاـ1992لمقيػػادةالمركزيػػة

لممنطقةالكسطىلمجيشاألمريكيالتيتقععمىخطالتماسالحػدكدممػعالمممكػةالعربيػةالسػعكدية،
كاقام ػػتعالق ػػاتاقتص ػػاديةكتجاري ػػةكمالي ػػةم ػػعإسػ ػرائيؿكالس ػػماحلي ػػابف ػػتحمكت ػػبلرعاي ػػةالمص ػػالح

التجاريةاالسرائيميةفيالدكحةفي3أيمكؿ1996ـ،فإنياارادتاقناعكؿاألطراؼاالقميميػةكالدكليػة
بصحةمنيجياالسياسيالكاقعي،كيتيحلياحريةاتخاذالمكاقػؼكتبنػيالسياسػاتالتػيت ارىػامنسػجمة
معمصالحياالعميا،كبدكفأفتجعؿأرضيامنطمقالالعتداءعمىجيرانيػا،كافيسػمحليػاذلػؾأيضػا

بأفتككفالكسيطالمقبكؿمابيفاألطراؼالمتصارعةفيالمنطقة.

كمفىنا،فقدبرزتقطر،كفيأكثرمػفمناسػبة،خػالؿتصػاعدأزمػةاقميميػةأكدكليػة،بأنيػا
نجػػـدبمكماسػػيسػػاطعيػػدكرفػػيسػػماءالشػػرؽاألكسػػط،كتحكلػػتالدكحػػةإلػػىطاكلػػةلفػػضالمنازعػػات،
كممتقػػىلكػػؿاألطػراؼالمتصػػارعةعمػػىالسػػمطةفػػيالػػدكؿالمجػػاكرة:مػػفدافػػكر،كلبنػػاف،كالػػيمف،الػػى

ػيفالسػػكدافكتشػػاد،
افغانسػػتافكالع ػراؽكأزمػػةالممرضػػاتالبمغاريػػات،كبػػيففػػتحكحمػػاسكالعالقػػاتبػ ن
كبػػيففرنسػػاكسػػكريا،كاستضػػافتيالممنتػػدياتكمػػؤتمراتالقمػػة،ممػػاجعميػػاتنحػػتمكقعػانمتميػ انزلمتػػأثير
الدبمكماسيكالسياسػيفػيكػؿالمنطقػة،يحظػىبالترحيػبكاالسػتجابة ،حتػىمػفاالطػراؼالتػينظػرت

الىاالداءالدبمكماسيالقطرمعمىانوانتقاصاكتجاكزعمىدكرىااالقميمي،كانيػاتمعػبفػيسػاحة

الكبػػارفػػيالمنطقػػة،كأفىػػذهالكسػػاطاتالتػػيتقػػكـبيػػاقطػػركانػػتتحظػػىبمكافقػػةالكاليػػاتالمتحػػدة
االمريكية .
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النتائج
 -1بػػالرغـمػػفتعاقػػباإلداراتاألمريكيػػةكاختالفاتيػػاالحزبيػػةإالأفأىػػدافياالسياسػػةتبقػػىكاحػػدة
كلك ػػفتختم ػػؼاألدكاتكاالس ػػتراتيجية،كل ػػذلؾتج ػػدالتن ػػكعف ػػياألدكاتكاالس ػػتراتيجيةم ػػاب ػػيف

اإلداراتالمتعاقب ػػةفف ػػيظ ػػؿإدارةالػ ػرئيسب ػػكشاالب ػػفاعتم ػػدتالكالي ػػاتالمتح ػػدةعم ػػىالق ػػكة
الصمبةكأداةلتنفيذأىدافيااالستراتيجية،كبكصكؿأكباماالىالحكـتـتفعيؿالقػكةالناعمػةاك

الدبمكماسػػيةكبػػديؿعػػفالقػػكةالعسػػكريةكعسػػكرةالسياسػػةالخارجيػػة،كفػػيالكقػػتال ػراىفدمػػج
ترامبمابيفالقكةالصمبةكالناعمةكىكمااطمؽعميوبالقكةالذكية.

 -2اثرتأحداثالحادمعشرمفسبتمبرعمىمجرياتالسياسةالخارجيةلمكاليػاتالمتحػدةتجػاه
منطقػػةالخم ػػيجالعربػػي،ككان ػػتس ػػببانلزيػػادةنف ػػكذالكاليػػاتالمتح ػػدةف ػػيالمنطقػػةتح ػػتمظم ػػة
محاربةاإلرىابكتقكيضالدكؿالمارقةأمالراعيةلذرىابكىذاىكالمعمفامااألسبابغير

المعمنػػةىػػيالمحافظػػةعمػػىالمصػػالحاألمريكيػػةفػػيالمنطقػػةكتػػأميفأنظمػػةالحكػػـالصػػديقة

لمكالياتالمتحدة.

 -3أثرتأزمةالخميجالثانيةعمػىتكجيػاتالسياسػةالقطريػة،كالتػيعمػىاثرىػاخرجػتمػفعبػاءة
كمظمةالتبعيةلممممكػةالسػعكدية،فمنػذاألزمػةبػدأتتترسػـاسػتراتيجيةجديػدةلمسياسػةالقطريػة

قائمػػةعمػػىاالسػػتقالؿفػػيالق ػراركبنػػاءتحالفػػاتبمػػايضػػمفليػػاالحمايػػةكالبقػػاءبعػػدثبػػكت
ىشاشةالنظاـالخميجيفيالمنطقة.
 -4كظفتقطرمقدراتياالماليةمفثركةنفطيةكاسػتثماراتماليػة،لتنفيػذاسػتراتيجيتياالتػيتتكافػؽ
معالسياسةالخارجيةاالمريكيةالتيتسعىمفك ارئيااليلعػبدكرمحػكرمكفعػاؿفػيالعػالـ
كفياإلقميـعمىالكجوالخصكص.

 -5اسػػتخدمتقط ػػرنفكذىػػاالم ػػاليكاالقتص ػػادمككظفتيػػاألفتمع ػػبدكرالكس ػػيطفػػيكثي ػػرم ػػف
القضػػاياالخالفيػػةفػػيالعػػالـكػػالممؼالنػػككماإلي ارنػػيكالمشػػكمةدارفػػكر،كذلػػؾليكػػكفليػػامكػػاف
عمىالخارطةالسياسيةالتيتؤمفلياالحمايةكالبقاء.

 -6استخدمتقطرالقكةالناعمةكالدبمكماسيةفيضكءالتنسيؽالقطرماألمريكػيلتحقيػؽأىػدافيا
فيالمنطقةفكظفتاالعالـكدبمكماسيةالكساطةلتقدـنفسػياقػكةتسػعىإلػىإحػالؿاالسػتقرار
عبركقكفيابمسافةكاحدةمفكافةاألطراؼكمااستخدمتسياسةالنأمبالنفسعػفأمنػزاع

اإلقميمػػي،فأصػػبحتتمعػػبدكرالكسػػيطفػػيالكثيػػرمػػفالقضػػاياالخالفيػػةفػػيالمنطقػػةبمباركػػة

أمريكيػػػةتيػ ػػدؼمػ ػػفكراءىػ ػػاافسػ ػػاحالمجػ ػػاؿليػ ػػذهالقػ ػػكةالصػ ػػاعدةلتكػ ػػكفبمثابػ ػػةاألداةالتػ ػػي
تستخدمياالكالياتالمتحدةلتنفيذأىدافيابصكرةغيرمباشرة.
029

 -7لعبتقطردك انرىامانفيثكراتالربيعالعربي،ككظفتأدكاتيااإلعالميػةكاالقتصػاديةكسػكقت
نفسػيابأنيػاتقػؼإلػىجانػػبالشػعكبالمطالبػةبالحريػةكالعدالػػةاالجتماعيػة،كلكػفسػرعافمػػا

فشمتفيىػذاالػدكرفيػيلػـتقػؼعمػىمسػافةكاحػدةمػفكافػةاألطػراؼالمعارضػةلألنظمػة،

فسرعافماتكشػؼدعميػالتيػاراتاإلسػالـالسياسػيكىػذامػااعتبرتػوقػكلمعارضػةأخػرلبػؿ

كدكؿعمىانويعتبرتدخالنساف انرفيالشؤكفالداخميةلمدكؿ.
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