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 ملخص

تتناول ھذه الدراسة مفھوم العقیدة في جزئھا األول، حیث تحاول بناء مفھوم یتصف بالشمولیة، حتى یصبح  

من السھل اعتماده لتحدید مدى وجودھا ألي رئیس. ویرتبط ھذا المفھوم بشكل عام بالسیاسة الخارجیة وكیفیة 

تعامل الرئیس ونظرتھ واعتقاداتھ تجاه مختلف القضایا والدول. واختصت ھذه الدراسة بالسیاق األمریكي 

 لمفھوم العقیدة.

اراك أوباما، من حیث حقیقة وجودھا، والفلسفة الفكریة ینتقل الجزء اآلخر لدراسة عقیدة الرئیس األمریكي ب

التي كانت مصدراً لسلوكھ في السیاسة الخارجیة، والنمط المنطقي الذي تندرج تحتھ أغلب القرارات التي تّم 

 تنفیذھا على أرض الواقع. 

من استراتیجیات  مفھوما في السیاسة یرتبط بتوجھات الرئیس وأفكاره ومبادئھ وما ینتج عنھا تمثل العقیدة

وسیاسات یتم تطبیقھا على أرض الواقع بدرجة نسبیة، تتفاوت حسب المواقف بما یتماشى أحیانا مع مبدأ 

باإلضافة إلى الفترة التي قد  االختالف في تحدید المفھوم الدقیق للعقیدةالبراغماتیة وكل قضیة على حدة. لكن 

أدى لتعدد اآلراء بدرجة  تفاق على مبادئھا ألي رئیستكون طویلة نسبیا للتوصل إلى تحدید وجودھا واال

 فیما یختص بعقیدة أوباما.كبیرة بین الباحثین والمفكرین ورجال السیاسة 

تتكون ھذه الدراسة من ثالثة فصول أساسیة، حیث تبدأ بالحدیث عن المفاھیم المختلفة، التي ترتبط بالعقیدة، 

ً یكون ھناك خیط رفیع یصل فیما بینھا مما یؤدي وھي اإلستراتیجیة الكبرى والسیاسة الخار جیة، وأحیانا

للخلط أحیاناً، لكن تّم تفسیره من خالل النتیجة التي توصلّت لھا الجزئیة األولى، وھي أّن العقیدة عبارة عن 

مرتكزات فكریة وفلسفیة، تنتج عنھا استراتیجیات وسیاسات تعكسھا بالضرورة وإن لم یكن بطریقة كلیّة. 

إلضافة إلى التمییز بین مفھوم المبدأ الذي یختص بفكرة واحدة لمنطقة محددة، بینما العقیدة تشّكل مفھوماً با

 شامالً یشّكل إطاراً متكامالً الحتواء وتفسیر القرارات والخطابات واإلستراتیجیات التي تصدر من الرئیس.

ة أوباما من خالل مفاھیم في العالقات الدولیة تحّدث الفصل الثاني عن المنطلقات والمرتكزات الفلسفیة لعقید

تّم إسقاطھا على النظریات بدایة ثم توضیح اعتقادات وتصورات أوباما بخصوصھا من خالل كتبھ وخطاباتھ 

، ونشر التدخل، واستراتیجیاتھ التي أصدرھا ومقابالتھ التي أجراھا. ومن ھذه المفاھیم: القیادة األمریكیة

مل مع الحلفاء والخصوم باإلضافة إلى استخدام القوة. بالفصل الثالث نجد تطبیقات ھذه الدیمقراطیة، والتعا

العقیدة بسیاسات وقرارات أوباما التي اتخذھا على أرض الواقع، والكیفیة التي تعامل بھا مع مختلف الدول 

 والقضایا العالمیة واإلقلیمیة. 
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Abstract 
	

This	study	is	mainly	focusing	at	the	beginning	on	the	American	context	of	the	doctrine	concept	

trying	to	build	a	comprehensive	perception	of	it,	 in	order	to	facilitate	the	determination	of	its	

existence	 to	 any	 president,	 where	 this	 concept	 is	 generally	 related	 to	 the	 foreign	 policy	 in	

addition	to	the	way,	views,	and	believes	of	the	president	towards	different	matters	and	states.			

Thereafter,	the	study	moves	to	the	doctrine	of	President	Barack	Obama	in	precise,	discussing	its	

existence,	intellectual	philosophy	which	was	the	source	of	his	foreign	policy,	behavior,	and	the	

logic	standing	behind	his	implemented	decisions.																																																																																					

Doctrine	 represents	 a	 concept	 in	 political	 field	 that	 is	 linked	 to	 the	 president's	 orientations,	

ideas	 and	 principles,	 and	 the	 resulting	 strategies	 and	 policies	 that	 are	 implemented	 on	 the	

ground	to	a	relative	degree,	varying	according	to	cases,	sometimes	in	line	with	the	principle	of	

case	by	case	which	is	lead	to	pragmatism.	But	the	difference	in	defining	the	exact	definition	of	

doctrine	as	well	 as	 the	 relatively	 long	period	of	 time	needed	 to	determine	 its	 existence,	 and	

agree	 on	 its	 principles	 to	 any	 president,	 has	 led	 to	 a	 great	 argument	 among	 scholars,	 and	

politicians,	especialy	in	the	case	of	president	Obama.	Who	managed	a	lot	of	unexpected	crises	

in	different	countries.																																																																																																																																						

This	 study	 consists	 of	 three	 basic	 chapters,	 where	 it	 begins	 with	 talking	 about	 the	 different	

related	concepts	with	 the	doctrine,	 that	are	 the	grand	strategy	and	the	 foreign	policy,	where	

mostly	 it	 is	 scrupulously	 connected	 which	 causes	 a	 real	 confusion.	 However,	 the	 first	 part	

cleared	 it	 out	 by	 resulting	 that	 the	 doctrine	 is	 all	 about	 an	 intellectual	 and	 philosophical	

principles,	 generating	 strategies	 and	 policies	 that	 must	 reflect	 these	 principles	 but	 not	

necessarily	 in	 a	 holistic	 manner,	 besides	 the	 differentiation	 between	 the	 principle	 and	 the	

doctrine,	 where	 the	 first	 one	 is	 specialized	 in	 a	 specific	 area’s	 solo	 idea	 principle,	 while	 the	

second	 is	 comprehensive	 as	 an	 integrated	 framework,	 in	 order	 to	 clarify	 the	 president’s	

decisions,	speeches	and	strategies.																																																																																																														
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	Chapter	two	is	employing	international	relations	concepts	and	theories;	such	as	US	leadership,	

intervention,	democratization,	dealing	with	allies	and	adversaries,	and	the	use	of	force,	in	order	

to	handle	the	philosophical	fundaments	of	Obama’s	doctrine,	followed	by	simplifying	Obama’s	

beliefs	and	perceptions	through	all	what	has	been	released	by	him	and	his	administration,	while	

the	third	chapter	represents	the	obvious	implementation	of	Obama’s	doctrine	in	his	decisions,	

and	the	way	he	handled	the	international	and	regional	crises	with	different	states.																									
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 . المقدمة

كان ) لوصف سیاسات بعض رؤساء الوالیات المتحدة الخارجیة، فیما Doctrineشاع استخدام مفھوم العقیدة (

دید المضمون أو االختالف بین الباحثین حول تحدید وجود عقیدة ألي رئیس، وإْن ُوجدت فتح من الشائع

ً  مبادئ ھذ العقیدة ال یكون سھالً. وھي عملیة تحتاج لفترة طویلة عند اقتراب نھایة  ، وال تكتمل إّال أحیانا

معلّقون والصحفیون . یسارع الالرئیس من قرارات الرئاسة، أو حتى بعدھا بسنوات، حتى تتضح آثار ما اتخذه

بالعادة إلى بدء الحدیث عن عقیدة الرئیس حتى قبل تولّیھ الرئاسة من خالل برنامجھ االنتخابي، والحقاً بعد أن 

حیث ات وممارسة سیاساتھ على أرض الواقع وإلقاء الخطابات، یصبح رئیساً، ویبدأ بإصدار اإلستراتیجی

 ما قد یحفّز الحدیث عن العقیدةمن خالل ھذه المرجعیات، و ووصفھا تزداد محاولة إیجاد مبادئ ھذه العقیدة

تجدر لكن  أو الذھاب للحرب. بدولة ما ھو استخدام القوة العسكریة أو اتخاذ القرار بالتدخل بدرجة أكبر

وھو وصف مبدأ واحد أو فكرة قد یتحدث عنھا الرئیس، ل ) أیضاً یستخدمDoctrineمصطلح مبدأ ( أنّ  اإلشارة

عبّر عن عقیدة شاملة وإنّما قد یكون مجرد موقف سیاسي أو مبدأ في السیاسة الخارجیة، وھو ال یمكن أن یما 

 فالعقیدة أوسع وأعمق من ذلك. أمر یجب إدراكھ،

، عند نقاش فكرة العقیدة الرئاسیة ألي رئیس ألكادیمیین بالعدید من األمور الجدلیّةتمتلُئ أوساط الباحثین وا

عن السبب  التعمق فیھا إلى أسئلة ُمحیِّرة تدفع للعودة لجوھر الموضوع، من أجل البحث تمّ  التي تؤدي إذا ماو

إیجاد بمحاولة  أتْ دَ بَ  ما حدث في ھذه الدراسة، حیثُ . وھو لجدل الواسع حول ھذا األمري یكمن خلف االذ

، حتى أن ولیام إنبودین (مدیر تنفیذي في مركز یراً أوباما، التي شّكلت جدالً كب الرئیس األمریكي باراك عقیدة

كلمینتس لألمن القومي وباحث في مركز روبرت ستروس لألمن والقانون الدولي) كتب مرة "إختر ما ترید 

ً مباشراً للتعمق أكثر في  كعقیدة ألوباما، وستجد من یدافع عن رأیك،" لیؤكد على ھذا.  وھو ما كان سببا

دراسة أصل مفھوم العقیدة الذي ارتبط بالعدید من الرؤساء األمریكیین السابقین، في محاولة إلدراك السبب 

تى استلزم أوالً إدراك معنى ھذا المفھوم ح لذلك،الذي جعل من تحدید عقیدة ألوباما أمرآً شائكاً بدرجة كبیرة. 

 یتم االعتماد علیھ لتحدید العقیدة.

كانت الجھود التي تحاول دراسة ومناقشة مفھوم العقیدة بذاتھ قلیلة، فأغلب الُكتّاب والباحثین تناولوا الحدیث 

ً في ھذا المجال  ومحدد المعنى	عن المفھوم وكأنھ أمْر ُمسلَّم بھ، وموجود وغیر قابل للشّك، فالمحاوالت دائما

ماھیة العقیدة لكل رئیس ومن أین سیتم إقتباسھا والتعبیر عنھا، ولیس عن المفھوم نفسھ ـ والذي كانت لتحدید 

الباحثون ووسائل اإلعالم كنوع تداولھ شّجعھ الرؤساء وف ـ تساعد بتحدیده ال یملك جوانب متعددة خاّصة بھ

 من الفخر والثقة بدولتھم ودورھا الفرید بالعالم. 
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التي ـ مع األخذ بعین االعتبار أّن المداخل إدراك المفھوم بشكل تحلیلي أكثر  تحاولومن الدراسات التي 

روبرت واتسون، شارلیز جلیك ومیشیل  ـ على سبیل المثال،قد تعددت  حاول الدارسین فھم العقیدة من خاللھا

المتحدة منذ وودرو العقائد الرئاسیة للوالیات قاموا بدراسة غریلو، باإلضافة إلى ُكتّاب وباحثین آخرین 

ط األمن القومي، في محاولة تحلیلیة تعتمد على المقارنة، وتربِ  مدخل ویلسون وحتى جورج بوش االبن، من

ً باألحداث التي تُؤثر على األمن القوم إطالق العقائد كثیراً  عمل  ءجا . كذلكي األمریكي وتستدعي رداً عسكریا

أن  من خاللھا یرىحیث قانوني، اللجانب ا مدخل آخر وھو ھیكو میرتونز في ُمحاولة لدراسة المفھوم من

، وآخرین درسوا المفھوم من وجھة وليالعقائد كمبادئ سیاسیة تختلف عن تفسیرھا في نطاق قاعدة القانون الدّ 

 نظر التاریخ الدبلوماسي.

مات والمكونات یستعرض الفصل األول الحدیث عن مفھوم العقیدة في محاولة لبناء تعریف شامل، وإیجاد الس

التي تساھم في إدراك ھذا المفھوم وتوضیحھ، ولذلك تّم الحدیث عن مفاھیم قد تتقاطع أحیاناً مع العقیدة، وھي 

اإلستراتیجیة الكبرى والسیاسة الخارجیة، والتي تتمیّز كل منھما في وجود بناء خاص بھا، أي تعریف 

عدة استنتاجات تتعلّق بتعریف العقیدة وإدراك  ومحددات وسمات ومكونات...الخ، للوصول بالنھایة إلى

، واألھم ھو التمییز بین ما یشّكل عقیدة شاملة وجودھا، والعالقة التي تربط ما بین ھذه المصطلحات الثالثة

 وما بین المبدأ أو الموقف السیاسي.

بعض ھ وذلك بتحلیل یحاول الفصل الثاني تأطیر عقیدة أوباما، من خالل إیجاد المنطلقات الفلفسیة لعقیدت

من جانب النظریات، ثم إسقاطھا على أوباما، واستعراض وجھة نظره  المفاھیم األساسیة في العالقات الدولیة

من خالل خطاباتھ وكتبھ التي ألّفھا، وسیاساتھ وإستراتیجیاتھ التي أصدرھا، لفھم موقفھ في كٍل منھا. وھذه 

والتدخل، ونشر الدیمقراطیة وتغییر األنظمة، والعالقات مع الحلفاء المفاھیم شملت: القیادة األمریكیة، 

 والخصوم، باإلضافة إلى استخدام القوة.

في السیاسات والقرارات التي تّم اتخاذھا وتنفیذھا على أرض الفصل األخیر ھو توضیح لتجلّیات ھذه العقیدة 

ا مع مختلف األزمات، عن طریق تقسیمھا الواقع، وذلك من خالل استعراض الطریقة التي تعامل بھا أوبام

متمثلة بالعراق وأفغانستان، ثم التدخالت الحذرة والجزئیة  .لعدة مراحل، تبدأ أوالً باالنسحاب من المسؤولیات

متمثلة بلیبیا وسوریا، إلى الدبلوماسیة الجریئة في كوبا وإیران، ثم سیاساتھ واستراتیجیاتھ في التعامل مع 

 یة كالصین وروسیا.بعض القوى العالم
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 . إشكالیة الدراسة

من قِبَل  الخلط بینھ وبین مفاھیم أخرى مفھوم العقیدة غیر واضح، ویتمّ  ذه الدراسة في أنّ تكُمن إشكالیة ھ

وھذا ما أّدى لتعدد وصف مكونات أو مبادئ عقیدة الرئیس ، سواء في الدراسات الغربیة أو العربیة الباحثین

ً من ھذه المحاوالت كافیة لتكوین وجھة نظر شاملة حول ھذه العقیدة، األمریكي باراك أوباما ، لكن لم تكن أیا

 حیث اقتصرت في العدید من األوقات على مبادئ جزئیة فقط، أو مواقف محددة لوصف العقیدة.

 ستُحاول الدراسة اإلجابة عن مجموعة من األسئلة أبرزھا:

 ؟ وما النظریة التي تربط منطقیاً بینھا؟ أو مكوناتھا اماما ھي المنطلقات الفلسفیة ومبادئ عقیدة أوب

 وأسئلة فرعیة مثل:

ما ھو تعریف مفھوم العقیدة؟ ما الفرق بین العقیدة والمبدأ أو الموقف السیاسي؟ وما العالقة بین العقیدة وبین 

 مفھوم اإلستراتیجیة الكبرى أو السیاسة الخارجیة؟ 

 أوباما في سیاساتھ واستراتیجیاتھ؟كیف ظھرت تجلّیات مبادئ عقیدة 

  أھمیة الدراسة. 

عالم أو بین ثُر الحدیث عنھ سواء في وسائل اإل، فیكیُر الجدلھمیة الدراسة في تناولھا لمفھوم یُثأمثّل تَ تَ 

ً وھو مفھوم العقیدة، حیث ، الباحثین والنُقّاد یغطي عند دراستھ األسس شامالً تكمن أھمیتھ في كونھ مفھوما

 والمبادئ أو المرتكزات المختلفة التي تعبّر عن وجھة نظر الرئاسة ومنطلقاتھا في التعامل مع القضایا

جاد عقیدة أوباما والتي صدرت ھذه الدراسة مھمة بحث وإیوتتناول  التي تتعلق بالسیاسة الخارجیة.  المتعددة

ید منھا تمیّز بالجزئیة، بحیث یحاول ضخمة من الدراسات التي تحاول إیجادھا وتحلیلھا، لكن العد مجموعة

جعل العقیدة تقتصر على موقف معین أو مبادئ اقتبسھا من خطاب ألوباما في بدایة رئاستھ ربما، أو قرار 

  نفّذه على أرض الواقع، فكل ذلك یشّكل خلالً في إدراك المعنى الشامل للعقیدة وھو ما تجنّبتھ ھذه الدراسة.

 . المنھجیة

المفھوم نفسھ أوالً من خالل  أوباما إدراكللرئیس األمریكي باراك عقیدة لحقیقة وجود  الوصولیتطلّب 

دراسة الوثائق التي تصدر عن إدارة الرئیس والبیت الدراسات السابقة حول عقائد الرؤساء السابقین. ثم 

 ھة لدراسة خطاباتللوالیات المتحدة، باإلضاف وإستراتیجیة األمن القوميّ  ،األبیض كاإلستراتیجیة الكبرى
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وموضوع العقیدة بحد ذاتھ، وكتبھ التي ، والمقاالت والكتب التي ناقشت عقیدة أوباما ھ ومقابالتھوتصریحات

المفاھیم التي تناقشھا نظریات العالقات الدولیة كالقیادة  دراسةألّفھا، وسیاساتھ على أرض الواقع. ثّم 

األمریكیة، والتدخل والعالقات مع الحلفاء ومفاھیم أخرى، إلسقاطھا على أوباما والوصول أخیراً للرابط 

 المنطقي الذي یجمع بینھا، وھو ما سیشّكل عقیدة أوباما.

 الفرضیة. 

ل عام والواقعیة المسیحیة بشكل خاص التي نتجت من تأثّر أوباما تتماشى عقیدة أوباما مع مبادئ الواقعیة بشك

. وتتمیز ھذه العقیدة بمرتكزاتھا الفلسفیة بالتعامل مع قضایا السیاسة 1بالمنظّر المسیحي رینھولد نیبور

. مع وتتمیّز بالبراغماتیة الخارجیة كل حالة على حده من خالل إطار عام وعالقة منطقیة تجمع فیما بینھا

جود مالمح عامة تُمیّز ھذه السیاسات، ومنھا التركیز على االقتصاد األمریكي و"بناء األمة من الداخل،" و

وتقلیل الوجود العسكري بالخارج واإلنسحاب التدریجي من بعض االلتزامات فیما أطلق علیھ "تخفیض 

ً تتراوح ذه وھ النفقات"، و"تسویة الخالفات" من خالل التواصل الدبلوماسي "واإلنخراط." السیاسات جمیعا

 ما بین مبادئ الواقعیة والمثالیة.

 

 

 

 

 

 

	

																																																													
): الھوتي بروتیستاني أمریكي، كان لھ تأثیر واسع على الفكر السیاسي حیث انتقد اللیبرالیة الالھوتیة في ١٩٧١-١٨٩٢(*) رینھولد نیبور (

ً للحرب ضد ھتلر، وكان لنشاطاتھ تأثیر بعد الحرب العالمیة الثانیة في وزارة الخ ة ارجیالعشرینیات، انضم للحزب االشتراكي لفترة، كان داعما
 من أھم منظري الواقعیة المسیحیة. للمزید انظر،االمریكیة. ویعتبر 

John	C.	Bennett,	“Reinhold	Niebuhr,	American	Theologian,”	Britannica,	Accessed	April	2017	
,		http://bit.ly/2oP28fx		
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 النظرياإلطار . 

تتطلّب عملیة البحث عن عقیدة أوباما، دراسة النظریات من أجل تأطیر المنطلقات الفكریة والفلسفیة المرتبطة 

 علیھا.بإدارتھ، والتي بناًء علیھا سیتم توضیح تجلیّات العقیدة وإسقاط النظریة 

ھذا البحث على افتراض اّن عقیدة أوباما تندرج ما بین النظریة الواقعیة والمثالیة بشكل أساسي وھو ما یقوم 

، بذكر المدارس والتوجھات المختلفة المرتبطة بكل نظریة، ویفترض سیتم توضیحھ من خالل اإلطار النظري

بكون سیاساتھ تراوحت ما بین المدرستین الواقعیة  البحث أّن تأثّر أوباما بالواقعیة المسیحیة لھ دور أساسي

 والمثالیة.

 المثالیة 

ة التي ــوھي المرحل األولى في العشرینات والثالثینات،نظام العالقات الدولیة مع نھایة الحرب العالمیة برز 

 ویلسونلرئیس األمریكي وودرو ل ویطلق علیھا (الویلسونیة) أیضا، نسبة بالمرحلة المثالیة البعض اـــصفھی

ألنھا لم تؤد إلى كسب لألراضي.  أو القوة عدم فائدة الحرب الذي رأى أن الصراع أثبت )١٩٢٤-١٨٥٦(

دة الذین لم یقدموا التوضیح القا المفاھیم السلبیة التي سادت بین الدول تلك الفترة، وكذلكوالتیار المثالي ینتقد 

ھذه من ساس األھدف والفي  كذلك المثالیة نظرت یا األكبر للحرب.الضحا الالزم للشعوب باعتبارھم

ً استراتیجیاً، أي من یعلن  التحالفات، فقد تمیزت تلك الفترة بفكرة أّن من یبدأ بالھجوم أوالً، فإنّھ یحقق تفوقا

مة دیمقراطیات إزالتھا بإقامثالي أن التوترات الكامنة یمكن یظن التیار ال ،أخیراً الحرب فھو واثق من كسبھا. 

األطراف "الراضیة" عن نتائج الحرب وكانت  ،واألوتوقراطیینیة ألن الصراعات ھي خیار النخبة برلمان

بمضمون معیاري  إن المثالیة التي تتمتعھي من طّورت ھذا التفكیر، ما یعني بریطانیا والوالیات المتحدة. 

ن الصراع األخیر من ھذا النمط، وتقیم تحلیلھا على ھذا الصراع یجب أن یكو إنقوي نجدھا في الفكرة القائلة 

ً  طیة وفكرة اإلنسان العقالني، الذيالدیمقرا  المثالیة أنّ أي . سیكون ھو المتضرر األول منھاال یرید حربا

والرأي العام  أھمیة للسالم العالمي وذلك باحترام السلوك الدولي وتولي 2،تسعى إلى تحقیق رفاھیة البشریة

تمحورھا حول "ما یجب أن التي تستند للقانون الدولي العام. وبسبب  الدولیة والھیئات والمنظمات العالمي

تكون علیھ" العالقات الدولیة، فذلك أدى لفجوة قائمة بین الواقع المتمثل بالحرب العالمیة االولى وبین الطموح 
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قع الدولي وتطور أحداثھ، ألنھا وقفت كثیرا أمام تحدیات الوافي بناء عالم أفضل. فلم تصمد ھذه النظریة 

 3عاجزة عن فھم وتفسیر دوافع الدول للحرب وانتھاج سلوكیات عدوانیة.

التي تحدث عنھا فرانسیس فوكایاما، وذلك بعد ظھور آثار فشل الحرب على العراق، ، الواقعیةالویلسونیة 

وھي تعترف بأھمیة ما  ـأحد أسبابھاالتي كان المحافظین الجدد بجدول أعمالھم والموجودین بإدارة بوش ـ

یجري في داخل الدول بالنسبة للنظام العالمي، وھو ما یناسب األدوات المتوفرة إلنجاز الغایات الدیمقراطیة 

الذین كان  ھذه السیاسة ستأخذ الجانب المثالي من جدول أعمال المحافظین الجدد،بشكل أفضل. ومثل 

	emptive	Pre"عقیدة بوش" والتي اعتمدت على الحرب االستباقیة (ألفكارھم الفضل في صیاغة ما یسّمى 

war(  والعمل المنفرد وإشاعة الدیمقراطیة وتقسیم العالم لمحور الخیر والشر، والقوة المھیمنة الخیرة

)benevolent.لكنّھا  4) التي تعتبر أن قوة الخیر في السیاسة األمریكیة لن تجعل بقیة العالم یخاف ھذه القوة

تختلف عنھا بالنظر إلى التنمیة، والمؤسسات الدولیة، ومجموعة من القضایا األخرى التي لم یھتم بھا 

بطریقة تؤثر على السیاسة الخارجیة،  نزع العسكرة"" مبادئ الویلسونیة الواقعیة:. ومن المحافظین الجدد

ً  یة وتغییر نظام الحكموتؤكد على أنواع القوة األخرى كأدوات للسیاسة. كذلك تنظر للحرب الوقائ  عسكریا

 5 ولكن ھذا ال یعني استبعادھا بشكل كامل.بوصفھا إجراءات متطرفة، 

 الواقعیة 

جل القوة بین دول تسعى لتعزیز لشؤون الدولیة عبارة عن صراع من أبأن ا الواقعیة التقلیدیةتفترض 

الواقعیون مصالحھا بشكل منفرد، وھي بذلك تحمل نظرة تشاؤمیة حول آفاق تقلیص النزاعات والحروب. 

لبشر تمتلك رغبة فطریة ان الدول مثلھا مثل رغینتاو ورینھولد نیبور یعتقدون أمثل ھانس مو الكالسیكیون

  6التصادم والحروب. في السیطرة على اآلخرین، وھو ما یقودھا نحو

مصالحھا عندما تتعرض للتھدید في أوقات إنعدام األمن مم تعمل على توسیع أن األ الواقعیة الدفاعیة تتنبأ

عي جیرفیس دّ مم القویة ذات النوایا العدوانیة. وفي غیاب التھدید، ال یتوافر للدول الحافز للتوسع. یَ بمواجھة األ

جل الغزو والتوسع عبارة عن استراتیجیة امنیة یرفضھا الكثیر من یة من أأن استخدام القوة العسكروسنایدر 
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. والواقعیة الدفاعیة غالبا تختلط مع عتماد المتبادل المعقد والعولمةالقادة في ھذا العصر الذي یمتاز باال

قعیة الدفاعیة ال مني، لكن الواالجدیدة بتعاطفھا مع المؤسسات األمنیة ودورھا في مواجھة المأزق األاللیبرالیة 

 7الطریقة الفاعلة لتفادي جمیع الحروب.ترى في تلك المؤسسات 

فبدأت كبرنامج إلنھاء ما جاءت بھ اللیبرالیة األمریكیة، وتطورت في محاولة للتخلص  الواقعیة المسیحیةأما 

والتي نشأت الواقعیة المسیحیة لرینھولد نیبور من "النزعات الغیر أخالقیة" للفكر السیاسي الواقعي. وتُنسب 

، فانتقد ما اعتبره االخفاقات الالھوتیة للكنائس ي المضمون الفكري للمسیحیة في عصرهنتیجة لخیبة أملھ ف

ولذلك بدأ یدعو لألخذ بالحقائق المادیة  تلك الفترة أي في العشرینیات، حیة وتحدیدا في تجنب الكوارثالمسی

دون  ائق بعین االعتبار لكنألخذ بكل الحقاآلیدولوجیات الدینیة والسیاسیة، وااالستسالم لیقین من  الفعلیة بدالً 

و الوصول لما یدعو لھ ز نیبور وما جعل من الصعب تحدید أالتخلّي عن األمل، وھذا التناقض ھو ما یمی

ً حقیقة. ورفضھ   الواقعیة. وكان نیبور قد وصف ھوبزة فلسفة السیاسب للمثالیة اللیبرالیة ھو ما جعلھ مرتبطا

كفایة ألنھ فشل في أخذ الحقائق المتعلقة بالحالة االنسانیة بعین االعتبار. وعلى الرغم ال ا بما فیھبأنھ لیس واقعی

 ً بعض  ة فيالواقعی ال بانتقادخلق إطار بدیل، إ في من انتقاد نیبور للیبرالیة الالھوتیة، لكنھ لم ینجح تماما

 8.وقاتاأل

ً ان ك ھمھا نتائج الحرب العالمیة لعدة أسباب أـ  ، لیتحول في بدایة الثالثینیاتنیبور في العشرینیات لیبرالیا

خالل تجربتھ التي تعلّم منھا الواقعیة السیاسیة، لكنّھ انتقد فیھا سخریتھم من األخالق. ومن للماركسیة  ـ االولى

أصبح ال یثق بكل القوانین بل یمیل لنھج البراغماتیة، فقال أحد المرات بأنّھ "یجب تجنب جمیع التعمیمات 

یعني و ذاك"، لكن ھذا ال بل السؤال عن تأثیر ھذه السیاسة أو تلك في ھذا الوضع أواالفتراضات المؤكدة، 

یكون ھناك إطار سلیم من القیم یتم من خاللھ التوصل  نرفض نیبور للقوانین والثوابت، بل أكّد بأنّھ یجب أ

ھا ھي المصدر بین رغباتھ ووسیلة السعي لتحقیقللقرارات البراغماتیة. تركیبة االنسان المعقدة والمزدوجة 

عالقة جدلیة أسسھا مشتقة من ھذا الفھم، الجدل بین النظام والعدالة مع ما یقابلھا فكل  الرئیسي لنھج نیبور،

موقع عب تحدید . ومن الصلجدل بین الواقعیة والمثالیة واختالف االعتبارات لكل منھماد وطغیان، وامن فسا

عالقة بین  أفضلخالقي لتعریف فیلسوف أك وسعى بالواقعي المسیحي،دائما نفسھ صف نیبور بدقة، لكنھ و

الواقعیة السیاسیة والقیم المعیاریة، بین المصلحة الذاتیة والحب النزیھ، بین خطیئة االنسان والنعمة االلھیة. 

 خالقي یتجاھل العالقة ألي من ھذه العوامل سوف ینتج بالالمسؤولیة. ولذلك،أي موقف أن أبواكتشف 
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سیر لطبیعة ـ زود النظریة الواقعیة السیاسیة بتف١. قسامالسیاسیة تكونت من ثالثة أمساھمة نیبور للنظریة 

 األعرافوـ عرض نظریة في العادات ٢و عضو في جماعة، باالخص االمة. االنسان، كشخص منفرد أ

ـ اقترح ٣مات المجتمع السیاسیة. ھداف ذات القیمة مع منظـتعریف للعالقة أو الرابط بین األكالسیاسیة 

 9خالقیة.ئم للواقعیة السیاسیة والمثل األك المالللسلوخالقیات سیاسیة ـ رؤیة أ

نیبور في كتابھ "المفارقة في التاریخ األمریكي" عن الجھود المبذولة لحل المعضلة االخالقیة تحدث 

لواقعیة والمثالیة. فالمثالیین والحروب، والتي ینتج عنھا تناقضات مستمرة بسبب تراوحھا باستمرار ما بین ا

ن الحل یكمن عیون فیعتقدون أما الواقنیة كإنشاء حكومة عالمیة مثال. أیكمن بالعقالعتقدون بأن الحل ی

 ً للتخلص من المعضلة . وبرأي نیبور فكال المنھجین غیر كافي باستخدام السالح الذي یوجد لھ تبریر دائما

وة لتحقیق العدالة، یمكن المثالیین الذین یعتقدون بأن التناقضات الناتجة عن استخدام الق ینتقدوھو  10األخالقیة.

 و حلھا بنظام دستوري عالمي، حیث یرى بأن ھذه الفكرة تدل على عدم فھمھم لواقع النظام السیاسي.تجنبھا أ

مساعي دون فان تحقیق ھدف السالم والعدالة یكمن في القدرة على تقدیم التضحیات واستمرار ال ه،بنظرو

حمل االعباء المطلوبة النقاذ العالم من الطغیان اذا لم تكن ھناك ال یمكن ت یقین تام للنجاح. لكن بنفس الوقت

 11آفاق للنجاح.
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 السابقةالدراسات . 

بدأت الدراسات تتناول الحدیث عن عقیدة الرئیس األمریكي باراك أوباما منذ ما قبل تولّیھ الرئاسة إستناداً إلى 

أصبح رئیساً، بناءاً على خطاباتھ واستراتیجیاتھ وسیاساتھ، حملتھ االنتخابیة، وازداد ذلك بدرجة كبیرة بعد أن 

والقرارات التي تّم تنفیذھا على أرض الواقع. وحاول العدید من الباحثین والصحفیین في بعض األحیان أن 

 یتوصلوا لعناصر تلك العقیدة أو أن یُطلقوا مسّمیات قد تصفھا، وبالتأكید ذلك اختلف بتعدد االنتماءات

 الفكریة والحزبیة. ومن ھذه الدراسات، توالخلفیا

 :فكرة أن أوباما لیس لھ عقیدة، ومنھا على سبیل المثال . المجموعة األولى والتي تبنّت١

بأن  "، یعتقد فیھاعقیدة أوباما المحیِّرةمقالة للرئیس الفخري لمجلس العالقات الخارجیة لیزلي غیلب بعنوان "

تركیز أوباما األكبر كان على القضایا المحلیة، وسیاستھ الخارجیة كانت مركزیة أي تعتمد على رجل واحد 

وبالتالي  بشكل أساسي، ولم یعِط نفسھ الوقت الكافي لعمل إستراتیجیة للمدى الطویل والتي تحتاج لوقت وخبرة

نّھ لم یكن مجھّزاً للتخطیط اإلستراتیجي، ستشیر لوجود عقیدة، وھو ما یفتقده أوباما بإعتقاد غیلب، أل

فاإلستراتیجیة بحاجة للمخاطرة والمراھنات، وإدراك كیفیة استخدام القوة التي تملكھا حتى مع تراُجع 

 12 اإلقتصاد األمریكي.

ـ أستاذ في مدرسة شار للسیاسات والحكومة في جامعة جورج ماسون، وزمیل  كذلك الباحث كولین دیوك

: اإلستراتیجیة الكبرى للوالیات "عقیدة أوبامافي كتابھ  غیر مقیم في معھد أبحاث السیاسة الخارجیة ـ

سینغ  قیدة أوباما، وھي: "االنخراط" لروبرتتحدث عّما یعتقد بأنّھ یشّكل عناصر مركزیة لع المتحدة الیوم،"

ـ استاذ السیاسة في جامعة بیركبیك ـ و"القیادة من الخلف" لریان لیزا ـ مراسل واشنطن لصحیفة نییوركر ـ 

و"ھجمات الطائرات بدون طیار" لدیفید رود ـ محرر في مجلة االطلسي ومحرر تحقیقات االمن القومي في 

لم االجتماع بجامعة سوني ـ بالتسبرغ رویترز ـ و"اإلمبراطوریة األلطف" لروبرت وایس ـ استاذ في قسم ع

حقیقي" ل لیزلي غیلب ـ الرئیس و"غیاب التفكیر اإلستراتیجي ال وعضو بتحریر مجلة العدالة االجتماعیة ـ

  الفخري لمجلس العالقات الخارجیة ومراسل سابق لنییورك تایمز ـ

ً لعقیدة أوباما ً مثل غیلب، بأّن العنصر األكثر ترجیحا ھو األخیر، أي غیاب التفكیر  یرى دیوك أیضا

االستراتیجي الحقیقي أو الجاّد من الناحیة العالمیة، وبالتالي یعتقد أنّھ ال یوجد عقیدة ألوباما. والسبب في ذلك، 
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أّن الرئیس یرغب بالتركیز على تأمین موروثات السیاسة اللیبرالیة واألولویات المحلیة داخل الوالیات 

إستراتیجیة كبرى قائمة على تقلیل الوجود العسكري بالخارج واالنسحاب  المتحدة، مما دفعھ التباع

   13 التدریجي، باإلضافة إلى تسویة الخالفات مع المنافسین الدولیین.

ً بفكرة عدم وجود عقیدة ألوباما، فعلى سبیل المثال:  من الباحثین اآلخرین آمنالعدید    نیل فیرغسونأیضا

 نھ ال یوجدبأ یعتقد "ثورة باراك أوباما في السیاسة الخارجیة،"في مقالتھ  (مؤرخ ومعلّق سیاسي بریطاني)

كذلك  14 .كبیر بالسیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة تغییر "عقیدة أوباما" بل یعتبر بأن ما یحدث ھو ما یُسمى

(نائب الرئیس التنفیذي وكبیر مستشاري السیاسة األمنیة والدفاع في صندوق مارشال االلماني  شولیتدیریك 

بأن كل ما قیل عن أوباما ـ من  یؤمن "رئیس واحد یقف ضد جمھور واشنطن"في مقالتھ  للوالیات المتحدة)

 طریتجنب أوباما األُ  لرؤساء، یرفض أوفمثل كل ا تم تسمیتھ عقیدة ـأن ت من الخطأإستراتیجیات وسیاسات، 

لب الالنھائیة والموارد براز القیادة العالمیة في حقبة من المطالدیھ نھج متماسك إل لكنالتي تشمل كل شيء. 

(محلل السیاسات العلیا لبرنامج األمن  ا نیك دانفورثأمّ  15وباما یلعب "لعبة طویلة".المحدودة، أي أن أ

یجب  الجمیع أنّ ب "حمداً x لیس ھناك عقیدة ألوباما،"في مقالتھ  فیعتقد )Policy	Bipartisanالقومي لمركز 

أن یكونوا ممتنین إذا ما انتھت فترة أوباما الثانیة من دون عقیدة باسمھ، فھو یرى أن كل العقائد السابقة منذ 

، لكنھ إلى عقیدةب "األشیاء الغبیة" قد ال ترقى نُّ جَ ھدف أوباما لتَ فترومان قد تحولت لخیبات أمل أو كوارث. 

السیاسة  بأنّ  برأیھ ینفي اقتراح جون كیريالرئاسیة  من البدیل. والتاریخ الكئیب للعقائد ال یزال أفضل

وارتكبت واشنطن العدید من  ،ة أكثركانت معقدّ  یرى أنّھا الخارجیة كانت أبسط خالل الحرب الباردة، بل

. والتي كانت محط اھتمام معظم الرؤساء (إن لم یكن خاصة بمنطقة الشرق األوسط وتكراراً  األخطاء مراراً 

نائب رئیس مركز الدراسات ( كذلك مایك جرین 16 جمیعھم) طوال فترة الحرب الباردة وما یلیھا.

االستراتیجیة والدولیة ومدیر في قسم السیاسة الیابانیة الحدیثة والمعاصرة في مدرسة ادموند بجامعة جورج 

"القیادة عن  دفاع فرید زكریا* یذكر فیھا عدم وجود عقیدة ألوباما،"زكریا الخاطئ ل "تأیید في مقالتھ )تاون
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والذي مارسھ أوباما في عملیة التدخل التي حدثت في لیبیا،  ،الذي اعتبره نھجاً للسیاسة الخارجیةمن الخلف" 

 ؛ ألّن ذلكربیع العربيمثل المحاولة بناء عقیدة حدیثة لإللمام بتعقیدات التطورات الراھنة زكریا  وینتقد

فاألفضل ألوباما أن یتمسك بإستراتیجیتھ الحكیمة من ضبط النفس، ألّن  " برأیھ،حماقة خالصة"ون سیك

	17العقائد باستثناء مونرو تّم وضعھا في سیاق ثنائي القطبیة كما یعتقد زكریا.

النھج الذي اتبعھ أوباما في لیبیا، ومن طلقت على الثانیة تحدثت عن "القیادة من الخلف" والتي أُ . المجموعة ٢

 ھذه الدراسات:

"القیادة " ریان لیزا في مقالتھ Yorker	New	Theأول من أطلق ھذا النھج ھو الصحافي وكاتب العمود في "

ذكرھا مستشار ألوباما (مجھول الھویة) في مقابلة معھ بخصوص التدخل في لیبیا، وقد  بعد أن من الخلف،"

 قیام دفع اآلخرین لتحّمل المسؤولیة وعدم ابأنھ ،كلینتون في مقابلة لھا مع نفس الصحفيھیالري  ھافسرت

القیام ویجب على أحد ما أخذ المبادرة الذي بشكل أحادي، بنفس الوقت بالتعامل مع األمور الوالیات المتحدة 

  18بشيء.

ـ استاذ زائر بكلیة الشؤون الدولیة والعامة في جامعة كولومبیا، وباحث زائر في مؤسسة  دیفید روثكوفیعتقد 

بأّن ما فعلھ أوباما في لیبیا یشبھ عقیدة  "عقیدة أوباما وموت القذافي،"في مقالتھ  كارنیغي للسالم الدولي ـ

ت المتحدة كل الوسائل األخرى "باول" والتي تتلخص بأنّھ وقبل القیام بعمل عسكري، یجمع أن تستنفذ الوالیا

للنھوض بالمصلحة الوطنیة، وبعد ذلك حین تنخرط، یجب أن تستخدم كل الوسائل المتاحة لتحقیق أھداف 

محددة بوضوح، حتى تكون ھناك قدرة على تنفیذ استراتیجیة خروج معقولة. وبالتالي یرى الكاتب بأّن 

، فلیس من الخطأ أن تتولى الوالیات المتحدة القیادة، لكن "القیادة من الخلف" ھي عنصر مھم من عقیدة أوباما

أن تقود ولكن بطریقة بحیث تكون األعباء والمخاطر أو تجعل اآلخرین یشعرون بأنّھم مھندسو الخطة، 

 19 متقاسمة، تماماً كما حدث في لیبیا.

																																																													
 (*) فرید زكریا: كاتب عمود في صحیفة واشنطن بوست، ومقدم برنامج الشؤون الخارجیة الرئیسي لشبكة سي ان ان االخباریة، ومحرر مساھم في

 اسكوایر" بأنّھ "مستشار السیاسة الخارجیة األثر تأثیراً في جیلھ." للمزید انظر،مجلة "مجلة االطلنطي وصحیفة نییورك تایمز. وصفتھ 
,	Accessed	April	2017.	http://bit.ly/2rgGDZr,	Fareed	Zakaria	Bio	

	
Policy	(July,	2011),		Doctrine,”	Foreign-Mike	Green,	“Zakaria’s	Flawed	Defense	of	Obama’s	Non	)17(

Accessed	Dec.	2015,	http://atfp.co/1mUayQC	
 

	2011-4-d,”	New	Yorker,	26eading	from	behin)	Ryan	Lizza,	“L18( 
 

 David	Rothkopf,	“The	Obama	Doctrine	and	The	Death	of	Kaddafi,”	Foreign	Policy	(October,	2011),	)	19(
Accessed	May	2016,	http://atfp.co/2fh5hUe 



	ف
	

 . المجموعة الثالثة والتي تناولت "التمحور" نحو آسیا باعتباره عقیدة أوباما،٣

(أستاذ استراتیجیة األمن القومي في كلیة الحرب الوطنیة متخصص باالقتصاد السیاسي  یتناول عمر تاشبینار

 -"االستدارة األمریكیة من الشرق األوسط نحو منطقة آسیافي مقالتھ  في أوروبا والشرق األوسط وتركیا)

العوامل أو األسباب التي تقف خلف توّجھ الوالیات المتحدة نحو آسیا، ورغبتھا في فك االرتباط مع  باسیفیك"

االستجابة للرأي العام األمریكي وتنفیذاً لوعود أوباما في حملتھ ھذه األسباب ھي الشرق األوسط. فأول 

لم تعد تتمحور في الشرق األوسط. أسباب اقتصادیة حیث تكمن المنفعة في منطقة آسیا و االنتخابیة. وثانیاً،

تنامي الشعور األمریكي بقدرتھم على اإلكتفاء الذاتي بمصادر الطاقة، وعدم الحاجة للشرق األوسط  وأخیراً،

تاشبینار، فإّن ھذه األسباب ھي ما تفّسر االھتمام األكبر المَوّجھ نحو وباعتقاد  20بھذا المجال أكثر من ذلك.

أّن الطارئ قد یتفوق على لفكرة الكاتب أیضاً  وتطّرق 21د على االحتواء والمشاركة.الصین، باستراتیجیة تعتم

	آسیا، وأزمات الشرق األوسط والمشاكل الناتجة عن اإلرھاب.محور المھم في بعض األحیان، وكان یقصد 

الة تاشبینار. ، تتناول نقاشاً مشابھاً نوعاً ما لمق"Doctrine	Obamaالصحفي جیفري غولدبیرغ بعنوان "مقالة 

حول اھتمام أوباما في محور آسیا ومبادرتھ بالعدید من الخطوات في تلك المنطقة لتجدید  لحدیثافیتمحور 

التحالفات وإصالح العالقات مع الدول والحلفاء، وكذلك یعكس رأي أوباما الواضح بالشرق األوسط، بحیث 

متحدة، من ناحیة اقتصادیة وكذلك تسبب خسارة منطقة ال تجلب سوى المشاكل للوالیات الھذه الیؤمن أّن 

. لكن مع ذلك، فكانت أزمات ھذه المنطقة وتبعاتھا من وتؤثر على مصداقیتھم األرواح بالنسبة لألمریكیین

تزاید لإلرھاب والحركات المتمردة تسحبھ باستمرار باتجاھھا، وبرأي الكاتب فإّن منطقة الشرق األوسط 

 22 ل، ولیس فقط إدارتھا.بحاجة الھتمام وحل للمشاك

"إنتھاء في مقالتھ  إندیكیرى مارتن . فمثالً، نحو آسیا أھمیة التَمحُورعلى  اآلخرین العدید من الُكتّابأكّد 

عن الشرق األوسط باتجاه آسیا  ور أوباما بعیداً بأن تمحُ  نظام الھیمنة للوالیات المتحدة في الشرق األوسط"

ونشر القوات ، ھا اتفاقیة التجارة للشراكة عبر األطلسيیأتي كاعتراف منھ بصعود الصین والھند، یعززّ 

 بأّن إعادة التوازنویؤمن في بحر الصین الجنوبي الشرقي.  ةالھیمنة الصینی ومقاومة وتعزیز الحلفاء لعكس
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 ت برأیھ أنھا التغیر األكثر أھمیة فيلوالیات المتحدة، وسیثبُ من أولویات السیاسة الخارجیة ل یعتبر

"زكریا: أوباما الواقعي" في مقالتھ  فرید زكریاكذلك یرى  23منذ انفتاح نیكسون على الصین. اإلستراتیجیة

ً وبأن تمحور الوالیات المتحدة نحو آسیا بالعقد المقبل ـ   دورھا كثقل موازن في األطلسي ـ ھو ما سیكون مھما

   24لدورھا كقوة عظمى عالمیة ولیس ما یحصل في أفغانستان.

الصعوبات التي واجھت أوباما  "تمحور أوباما نحو آسیا كان نجاحاً تاریخیاً"في مقالتھ  فوكسیعكس میشیل 

ً الرغم من أّن فعلى  بالتركیز على آسیا. إدارة ذلك بالنسبة لھ لم  لكن بتلك المنطقة، اھتمامھ الذي یبدو واضحا

عدة  ٢٠١٠أن یؤجّل سفره إلى ھناك منذ وأضطر تكن سھلة أبداً، فقد تم سحبھ بعیداً باألزمات المتتالیة. 

خرى حین یكون أوباما في آسیا، فاألحداث في األماكن األ. وحتى مرات بسبب أزمات داخلیة وخارجیة

طغت الھجمات التي حدثت في باریس على رحلتھ حین ، ٢٠١٥في نوفمبر كما حدث تسیطر على العناوین، 

، ومما ال و التمحور حبراً على ورقعادة التوازن أإل السیاسة الخارجیة للبعض، یبقى ھدفھناك. بالنسبة 

لمیة بوقت واحد، من حروب متعددة زمات العااألبیض إدارة عدد ال یُحصى من األشك فیھ، كان على البیت 

على الرغم من األزمات والتحدیات، یؤمن لى الغزو الروسي ألوكرانیا. لكن إلى إنھیار الشرق األوسط إ

ل كبیرأن إدارة أوباما  العدید من الباحثین في السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة في  وضعت األساس لتحوُّ

 25العقود المقبلة.

ألھمیة تلك المنطقة من عدة آسیا أھمیة خاصة في فترة حكم أوباما، ومما ال شك فیھ بأن ذلك یعود اكتسبت 

نواحي اقتصادیة وسیاسیة. لكن في الوقت الذي حاول فیھ الرئیس األمریكي التركیز على تلك المنطقة، توالت 

األزمات في مناطق أخرى كالشرق األوسط مما أضعف من اھتمامھ وانجازاتھ على أرض الواقع ھناك، وھذا 

مبدأ سیاسي ولیس عقیدة، ألنّھ یشكل جانب من فلسفة أوباما في یقودنا الى اعتبار "التمحور نحو آسیا" ھو 

 الحكم.

																																																													
 dominated	order	in	the	Middle	East,”	Brookings	(March	15,	2016),	-k,	“The	end	of	the	U.S)	Martin	S.	Indy23(

,	Accessed	Sep.	2016.		http://brook.gs/2fofb6G 
 

2009-5-)	Fareed	Zakaria,	“Zakaria:	Obama	the	realist,”	News	Week,	1224(	
	 

إلى (*) توماس فریدمان: مؤلفومراسل وكاتب عمود شھیر عالمیاً، نال ثالثة جوائز، وألّف ستة كتب كانت من األكثر مبیعاً، أھمھا "من بیروت 
عد ، عمل فریدمان كمراسل لسلسلة وثائقیة عن التغیر المناخي، ب٢٠١٤-٢٠١٣عامي بین عمود الشؤون الخارجیة في نییورك تایمز. والقدس". وكاتب 

 انظر،سبتمبر. للمزید  ١١عمل في السابق كمراس لعدة مواضیع، أحیاناً تختص بالبیت االبیض أو االقتصاد أو االرھاب وباألخص بعد احداث أن 
  ccessed	May	2017.,	Ahttp://bit.ly/2ry6lF7Thomas	L.	Friedman,	‘Thomas	L.	Friedman	Official	Biography,’		

	
)	Michael	H.	Fuchs,	“Obama’s	Asia	pivot	has	been	a	historic	success,”	New	Republic	(August	31,	2016),	25(

,	Accessed	Nov.	27,	2016.	http://bit.ly/2fzXYCl 
 



	ك
	

 والتي یتحدث فیھا أوباما عن عقیدتھ، المجموعة الرابعة. ٤

، حین عقیدتھعن  نفسھ أوباماذكر حدیث  "عقیدة أوباما وإیران"،الصحفي توماس فریدمان* في مقالتھ 

حین اقترب موعد إتمام االتفاق النووي.  سیاساتھ مع بورما وكوبا وإیران دعاه للبیت األبیض من أجل تفسیر

ً  ھابأن أوباماحیث فّسرھا  والتي ب مع االحتیاجات اإلستراتیجیة األساسیة، لى جنإ "االشتباك (االنخراط)" جنبا

ة التي ال العزلفضل بكثیر من العقوبات وأدول بطریقة  ثالثیمكن أن تخدم المصالح األمریكیة مع ھذه ال

عبّر وقد  و نحافظ على كل قدراتنا.""سوف ننخرط (نشارك) لكننا نصون أأي بكلمات أبسط نھایة لھا، 

  26حین ذكر أوباما ھذا المصطلح بھذه الطریقة وبھذا السیاق. مدى شعوره بالغرابة فریدمان عن

 أوباما من خاللھا،المجموعة األخیرة، تتناول النظریات التي صنّف الكتاب فلسفة وآراء  -٥

سیاسات أوباما بین احتماالت متعددة، تراوحت أغلب آراء الكتاب بخصوص النظریات التي قد تصف فلسفة و

فلسفة "في مقالتھ  "ـSlateصحفي أمریكي وكاتب لعمود "قصص الحرب" لمجلة "فرید كابالن ـ  ومنھا

مع مختلف القضایا التي واجھھا، فیجد أن  یحاول تحلیل الطریقة التي تعامل بھا أوباما (أسلوب) أوباما"

أفضل وصف لھا ھي الصبر والبراغماتیة نتیجة تعدد األزمات التي تعامل معھا في الوقت الذي كان فیھ مقیداً 

بالقوة األمریكیة المتناقصة، وضغوط من قبل المعارضین في الداخل والحلفاء في الخارج التخاذ االجراءات 

جیمس لیندسي ـ نائب الرئیس األول یرى كذلك 	27 ة حتى مع المشاكل المستعصیة.الالزمة وإظھار القیاد

ومدیر الدراسات في مجلس العالقات الخارجیة ومن الرائدین بصنع السیاسة الخارجیة والمحلیة للوالیات 

بأّن الوصف األدق  "جورج دبلیو بوش، باراك أوباما ومستقبل القیادة األمریكیة العالمیة"المتحدة ـ بمقالتھ 

سیاسة أو نّھ أراد استراتیجیة ال تقودھا اللنھج أوباما بالسیاسة الخارجیة ھي البراغماتیة أكثر من الواقعیة، أل

أوباما بالواقعي  توصف "زكریا: أوباما الواقعي"ومنھم فرید زكریا بمقالتھ  من اآلراءالكثیر و 28اآلیدولوجیا.

من خالل نظرتھ بضرورة االنخراط بالعالم األخالقي وھو بذلك یشبھ نھج الواقعي المسیحي رینھولد نیبور 

ال بد من التأكید أیضا على نظرة نیبور التي تدعو لعدم وھنا  29برؤیة إیجابیة لكن حذرة من اإلفراط بالتمدد.
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حیانا النظر للموقف على حدة أي البراغماتیة، وھذا مصدره من االلتزام دائما بالتعمیمات والقوانین وإنما أ

	 30االعتقاد المسیحي بفھمھ لطبیعة ومصیر االنسان، وبأّن االفتراضات تختلف حسب التجربة.

"سیاسة إدارة أوباما الخارجیة: محاولة تحقیق التوازن بین المیول أسامة أبو ارشید في مقالتھ حاول 

تفكیك مبادئ أوباما إلى أربعة توجھات وھي: استخدام الوالیات  الخارجي" االنعزالیة وضغوط التدخل

إقرار والمتحدة للقوة العسكریة أحادیا عند الضرورة وفي حال تطلبت المصالح ذلك أو تعرض أمنھا للخطر. 

ة دعووأوباما بأن االرھاب ھو الخطر األكبر لكن رفضھ الستراتیجیة غزو كل دولة تؤوي شبكات إرھابیة. 

بدال من استخدامھا منفردة، التحرك عبر المنظمات الدولیة فس عند استخدام القوة العسكریة، فأوباما لضبط الن

الزعامة األمریكیة برأي أوباما تتجسد في اعتبار الدفاع عن الكرامة  وأخیرا،او التحالفات العسكریة. 

المبادئ تخلص إلى أن أوباما ال یدعو وھذة  المثالیة.االنسانیة ھي مسألة أمن قومي وال تندرج تحت المبادئ 

للعزلة واالنكفاء الذاتي، كما اتھمھ البعض، لكنھ في القمابل یرفض اإلفراط في استخدام القوة العسكریة 

 31األمریكیة.

اآلراء كثیراً خالل محاولة إیجاد عقیدة الرئیس األمریكي باراك أوباما، وساھم في ذلك توالي تعددت  

في مناطق مختلفة، فكان ال بّد من تدخل الوالیات المتحدة أو على األقل إتخاذھا العالمیة و اإلقلیمیة زماتاأل

ً تجاه كل ما یحدث؛ وھذا ما سبب اختالف السیاسات واإلستراتیجیات في التعامل مع القضایا  ً معینا موقفا

  المختلفة.

نظر إلى األحداث والسیاسات، لرؤیة الجانب األكثر تمیزا حاول الباحثین إیجاد ما یعبّر عن العقیدة، وذلك بال

خالل رئاسة باراك أوباما، فكانت جمیع المحاوالت الرامیة لذلك "جزئیة" أو "قاصرة" عن التعبیر بشكل 

متكامل عن تلك العقیدة. لكن ذلك لم یكن خاطئا بشكل كلي، فكل ما سبق ھو عبارة عن تجلیّات لھذه العقیدة 

 ل ھذه األحداث والسیاسات التي نفذھا أوباما خالل سنوات حكمھ، وما ستقوم بھ ھذه الدراسةظھرت من خال

ھو إیجاد النسق أو النمط المنطقي الذي یربط بین ھذه السیاسات، وما انتجتھ من أحداث على أرض الواقع، 

 للتوصل لما یشّكل عقیدة ألوباما بعناصرھا المتعددة.
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 عقیدة أوباما: بین الواقعیة والمثالیة.
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 والمعاني التي قد تتداخل معھا في مجال السیاسة.ـ مفھوم العقیدة ١

ً للمفاھیم التي تعتمد علیھا ھذه الدراسة، یقّدُم   إطار نظري یحاول تفسیر مصطلحاتوھذا الفصل توضیحا

 . واإلستراتیجیة الكبرى والسیاسة الخارجیة ،تُستخدم دون التمییز بینھا في كثیر من األحیان، وھي العقیدة

ھي األساس الذي تنبثق منھ السیاسات  ، في السیاسة الخارجیة األمیركیة،راسة بأنَّ العقیدةتَعتبِر ھذه الد

منطلقات ومرتكزات بمثابة العقیدة  بحیث تكونواإلستراتیجیات، فتأتي ھذه األخیرة تعبیراً عن مبادئ العقیدة، 

أّن ھذه ذه المرتكزات. وحیث لھتستند أساسیة، أما اإلستراتیجیة الكبرى والسیاسات فھي خطة عمل وتنفیذ 

أمثلة في ھذا الفصل وعناوین فرعیة تختص الدراسة تتحدث عن عقیدة رئیس أمریكي، فبالتالي سیكون ھناك 

  بالحدیث عن الوالیات المتحدة دون غیرھا.

والمقاربات المفاھیمیة التي حاولت  ھذا الفصل إلى أربعة أقسام رئیسیة؛ یستعرض القسم األول العقیدة میقس

توضیحھا، أبعادھا ومكوناتھا، في محاولة للوصول إلى المفھوم الذي ستعتمده ھذه الدراسة من أجل توضیح 

بالذكر أّن ھذه المقاربات لم یشّكل أي منھا . وجدیر وقف سیاسيما یُشّكل عقیدة فعلیّة، وما یشّكل مجّرد م

 جودھا ألي رئیس، وھذا ما ستحاول الدراسة القیام بھ.مفھوم شامل یساعد في تحدید و

مفھوم اإلستراتیجیة الكبرى من حیث تعریفھا وأبعادھا ومكوناتھا، واختالف اآلراء حول القسم الثاني  درسی

من یرى ضرورة لتخطیط ووجود إستراتیجیة لفھم تعقیدات السیاسة، أو االكتفاء بالواقعیة والبراغماتیة بسبب 

ن بالسیاسة الدولیة حول التھدیدات التي قد تواجھھا الدولة نتیجة لتغیّر مصالح الدول األخرى التي عدم الیقی

اإلستراتیجیات المختلفة التي تستخدمھا الدول في التعامل مع الحلفاء أو إلى تتعامل معھا باستمرار. إضافة 

شكل خاص) الذي یتمحور بشكل األعداء، واالختالف حول ھذه اإلستراتیجیات في الوالیات المتحدة (ب

أساسي حول ضرورة تدّخلھا بشؤون الدول األخرى والقضایا العالمیة، أو التقلیل من تّدخالتھا للتركیز بشكل 

 أكبر على شؤونھا الداخلیة.

، تعریفھا وأنواع القرارات التي یتم إتخاذھا في السیاسة یأتي القسم الثالث للحدیث عن السیاسة الخارجیة

القسم الرابع فھو عبارة الخارجیة، وعناصر البیئة الداخلیة والخارجیة التي تؤثّر على اتخاذ ھذه القرارات. أّما 

ـ ومن خالل ھذه األمثلة یتّم ـ حسب التعریف الذي استنبطتھ الدراسة  عقائد رؤساء أمریكیینلعن أمثلة 

وبین اإلستراتیجیة الكبرى والسیاسة الخارجیة،  مفھوم العقیدة بین ةالموجود أو العالقة وضیح الترابطت
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باإلضافة إلى أمثلة عن المبادئ، توّضح في بعضھا أسباب عدم تصنیفھا كعقائد، للتأكید على الفرق بین 

 المفھومین بشكل أوسع. 

 .حددالمفھوم المرتبك والمعنى غیر الم: العقیدة. ١ـ١

، السیاسي	أ من التاریخ األمریكيال یتجزّ  اً ءجز " في السیاسة الخارجیة،رئاسیةى "عقائد سمّ وجود ما یُ  ربَ عتَ یُ 

ستراتیجیة االتغییر كامل للسیاسة  إعادة توجیھ، أون یقومون بعلى رؤساء أمریكیی ناك العدید من األمثلةھو

ً  سمىللوالیات المتحدة، وھو ما یُ  ً  ترتبط بأسماء رؤساء دون غیرھم، "،عقائد" أحیانا ة مكان ما یعطیھم أیضا

لیس أي تحّول أو تغییر بالسیاسة لكن  32.ویفسر كثیر من تحوالت ومسارات السیاسة األمیركیة تاریخیة،

 من ذلك.بالضرورة سیشكل عقیدة، ألّن ھذا المفھوم أوسع وأشمل 

لغویاً، واصطالحیاً حیث یتناول تعریف العقیدة في العنوان التالي یتحدث عن تعریف العقیدة من عدة جوانب: 

ي السیاق األمریكي وكما عّرفھ المفكرین والمنظرین األمریكیین باألغلبیة، الذین اختلفوا في المدخل الذ

البعض اعتمد المدخل العسكري أو جانب القوة، والبعض نظر للمفھوم بشكل اعتمدوه لدراسة ھذا المفھوم، ف

 وا المدخل القانوني، أو استندوا للنظام الدولي كأساس للتعریف.شامل وآخرین اعتمد

ً وخلالً في فھم  وال بد لإلشارة ھنا لنقطة مھمة وھي أّن ھذه المداخل المختلفة لدراسة المفھوم شكلّت عبئا

فسنجد  العقیدة بوضوح، وإذا ما ُعقِدت المقارنة بین ھذا المفھوم واإلستراتیجیة الكبرى أو السیاسة الخارجیة،

لكن ذلك كان في  أحیانا لھما، حتى وإن اختلفوا ات متقاربةإیجاد تعریفأّن ھذان المفھومان استطاع المنظرین 

ریفات المختلفة. على عكس العقیدة، التي تعددت المداخل سیاق متشابھ مما شكّل نوع من االنسجام بین التع

 عقیدة أو ال، فسیكون ھناك اختالف كلي.لتعریفھا، وكل مدخل اذا ما اتبعناه في تصنیف ما یشكل 

 تعریف العقیدة. ـ أ١ـ١

في 	العقیدةو 33"تعلیم." ) والتي تتم ترجمتھا بمفردةDoctrinaلى الكلمة الالتینیة (یعود مصطلح "عقیدة" إ

من خالل قرارات من  مبدأ في القانون تم تأسیسھ :ھي (بنطاق القانون) بحسب قاموس ویبستر األمریكي اللغة

أساسي لسیاسة حكومیة باألخص في مجال  )Statement( بیان ) ھي:في السیاسة الخارجیةالماضي، أو (

																																																													
Containment	Strategy,”	In	Presidential	Doctrines,		A	New	Approach	to	The	octrine:Yon,	“The	Nixon	D	)	Richard32(

Ed.	Robert	P.	Watson,	Charles	Gleek	and	Michael	Grillo	(New	York:	Nova	History	Publications,	2003),	75  
	

New	York:	)	Heiko	Meiertons,	“The	Doctrines	of	US	security	policy,	An	evaluation	under	international	law,”	(33(
Cambridge	University	Press,	2010),	18  
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العقیدة في السیاسة ومفھوم 	34ستراتیجیات.دأ عسكري، وقد تكون مجموعة من اإلالعالقات الدولیة، أو مب

یمھ لم یتم تنظ مفھوم واسع ضح ھذه األطروحةلكّن العقیدة كما توالخارجیة ھو ما ستبحثھ ھذه الدراسة، 

 وھذا ما یعتبر معقداً  متعددة؛ ومصادر یجب أن یتم استخالصھ من وثائقوبصورة شاملة في وثیقة واحدة، 

إّن فبالتالي  35.یدح بھ العقیدة بالتحدصرِّ ال تتفق على ما تُ قد مریكیة ن عدة مستویات مختلفة من اإلدارة األأل

العقیدة تصدر مكتوبة، ألنّھا عبارة عن فلسفة وإطار لفكر متكامل، تعبر عنھ تعني بأّن  ال یُشترط أنْ  كلمة بیان

ً ما تصدر بشكل وثائق مكتوبة، كإستراتیجیة األمن القومي على سبیل  السیاسات واإلستراتیجیات التي غالبا

 المثال.

بغض النظر ) للتعبیر عنھا، Doctrineیرد سوى كلمة (دراسة مفھوم العقیدة في اللغة اإلنجلیزیة، فإنّھ ال عند 

إن كان الرئیس یمتلك فلسفة كاملة من المبادئ والمفاھیم التي تشّكل عقیدتھ وتكون مرتكزاً لإلستراتیجیات 

ولم یُستخدم كلمة  والسیاسات، أو إْن كان یمتلك مجرد مبدأ سیاسي لم یتطور لیصبح عقیدة بمعناھا الكامل

، أي أنّھ تم استخدام فإّن األمر یمكن أن یصبح أوضحد ترجمة ھذه الكلمة إلى اللغة العربیة، عن. لكن مبدأ

مثل عقیدة ترومان وریغان أو بوش االبن (حسب  عقیدة حین تكون قد شّكلت المعنى الكامل للعقیدةمفردة 

ددة، على سبیل ، أو مبدأ حین یقتصر على موقف سیاسي یختص بفكرة أو منطقة محتعریف ھذه الدراسة)

المثال مبدأ كارتر أو مبدأ جونسون، وسیتم توضیح أمثلة على المبادئ في جزئیة الحقة، إلزالة أي ارتباك في 

 المعنى قد یحصل بینھا وبین العقائد.

 قد تكون* من جانب القوة بأنّھا: ھیكو مورتینزفبدایة یراھا  ،بعدة تعریفات عقیدةلالمعنى االصطالحي لیتمثّل 

ً ل یشكّ إعالن للمبادئ، والذي  ً إ برأي اإلدارة األمریكیة مفھوما الستخدام القوة في العالقات  ستراتیجیا

، حیث حمایة األمن القومي األمریكيل الرؤساء ھینتھجتناول العقائد في سیاق ما  *واتسونروبرت  36الدولیة.

تحمل ما من القومي وعادة الرئیس لألتحدد نھج إستراتیجیات وأھداف عامة وشاملة، عّرفھا: ھي مجموعة 

																																																													
webster	incorporated,	2003),	368-Webster’s	Collegiate	dictionary,	(Massachusetts:	Merriam-)	Merriam34( 

 
 )	Meiertons,	“The	Doctrines	of	US	security	policy,”	24235(    

	
)	Ibid,	18		36( 

 
 ، حیث یعلّم القانون الدولي والدستوري.برلین-في معھد القانون الدولي العام والقانون األوروبي في جامعة ھومبولت باحث) ھیكو مورتینز: *(
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ح القرارات الرئاسیة بشأن العقائد فیما . وتسعى مجموعة متنوعة من النظریات ووجھات النظر لشراسمھ

 37القومي واستخدام القوة العسكریة. األمنب یختصّ 

د مجموع±±ة معین±±ة م±±ن جّس±±مب±±دأ یُ : لع±±دة م±±ؤلفین بأنّھ±±ا "ورد لھ±±ا تعری±±ف آخ±±ر ف±±ي كت±±اب "العقائ±±د الرئاس±±یةو

ل±±ى بی±±ان دولیة، وتشیر فكرة وجود العقیدة إو بیان للسیاسة ذات أھمیة خاصة في مجال العالقات الأالمعتقدات، 

م یَ القِ±±± ةالرئاس±±±ی معین±±±ة، وبالت±±±الي تعك±±±س العقی±±±دةأمریكی±±±ة رئاس±±±ي یح±±±دد أھ±±±داف السیاس±±±ة الخارجی±±±ة إلدارة 

لیل أساسي لكیفیة عمل الحكومة على الصعید ال±±دولي عل±±ى م±±دى د ات النظریة لإلدارة الرئاسیة، وھيوالمعتقد

	Stateإستخدام كلمة بیان ھنا لإلشارة إلى خطابات الرؤساء، سواء االفتتاحیة (وجاء  38 الفترة الزمنیة لإلدارة.

of	the	Union	Addressوالتي قد یقتبس منھا العدی±±د م±±ن الص±±حافیین أو غیرھا ) أو في أوقات الذھاب للحرب ،

مح±±دوداً والباحثین على افتراض ان ھذا الخطاب أو ذاك ھو ما یعبّر ع±±ن عقی±±دة ال±±رئیس، وھ±±و م±±ا یُعتب±±ر فھم±±اً 

 جزئیاً للعقیدة.و

في  من القومي ووزیر الخارجیة في إدارتي الرئیسین نیكسون وفوردمستشار األ( كسینجرھنري  ىیتبنّ 

د التحدیات التي ستواجھھا ف أو تحدِّ "تعرِّ  :ھاللعقیدة، حیث یرى بأنّ  واسعتعریف  )سبعینیات القرن العشرین

أستاذ مشارك في  ـ ویلیام مارتلویرى للتعامل معھم."  اھتاألخرى وطریق مع الدول افي عالقتھ الدولة

نقاشات الشائع في من بأّن 	الدراسات األمنیة الدولیة في مدرسة فلیتشر للحقوق والدیبلوماسیة بجامعة تافتس ـ

ف السیاسة الخارجیة واإلستراتیجیة الكبرى أن یتم استخدام مصطلح عقیدة لوصف المبادئ التي تحدد وتعرِّ 

توضح كیف ینظر الرئیس لدور الوالیات المتحدة في العالم وإستراتیجیتھ بحیث  39نوایا وأفعال الدولة.

 40خرى.للعالقات مع األمم األ

																																																													
d.	Robert	p.	n	Presidential	Doctrines,	EDoctrines,	“Iistory	and	use	of	presidential	n	the	h)	Robert	P.	Watson,	“O37(

Watson,	Charles	Gleek	and	Michael	Grillo	(New	York:	Nova	history	publications,	2003):	11  
	

كما أنھ العدید من الكتب في السیاسة والتاریخ، )، مؤرخ ومؤلف ومحلل للعدید من وسائل اإلعالم. نشر Lynn(*) روبرت واتسون: أستاذ في جامعة (
 انظر،للمزید 	یعمل كمحرر لسلسلة من المقاالت عن الرئاسة األمریكیة.

,	Accessed	on	February	2017.	http://www.robertwatson.net/aboutRobert	Watson	official	page,	 
 

from		ecuritynd	Michael	Grillo,	“Presidential	Doctrines,	National	Sleek	a)	Robert	P.Watson	and	Charles	G38(
woodrow	Wilson	to	George	W.	Bush,”	(New	York:	Nova	History	Publications,	2003),”2  
 

44-ractice,”	(New	York:	Cambridge,	2015):42C.	Martel,	“Grand	Strategy	in	Theory	and	P	William )39(  
	

rine,	Its	Pitfalls,	and	How	to	Avoid	he	Obama	Doct"Defining	T	)	Kim	R.	Holmes	and	James	Jay	Carafano,40(
, Accessed Nov. 2015http://bit.ly/1ZbAjKr ,No. 2457, September 1, 2010 Backgrounder Heritage Foundation	Them."  
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على النظام الدولي بشكل  ـ باحثة في المعھد السویدي للشؤون الدولیة، ستوكھولم ـ كاترینا برودیناستندت 

الدولة في ھذا من المعتقدات حول النظام الدولي ودور  مجموعة أساسي في تعریفھا للعقیدة حیث ترى بأنّھا:

 د المعاییریحدتلضرورة ى وترل صانعي القرار الرسمیین لھذا البلد. بَ عالن عنھ للعامة من قِ اإل النظام، كما تمّ 

وھو ما یكون صعباً في كثیر  التي یجب تطبیقھا عند تحدید وجود عقیدة سیاسة خارجیة محددة في وقت معین

ً قد یأخذ نتیجة لعدم وضوح المفھوم باألساس، وألّن تحدید وجود عقیدة لرئ 41.من األحیان یس معین أحیانا

 	رئاسة بفترة طویلة حتى تظھر نتائج أفعالھ.تّضح، وقد یحدث ذلك بعد أن یترك الیسنوات ل

ً یمة قانونلزِ إعالنات مُ  في حد ذاتھا ال تشكل العقائد ً ا ل الرؤساء بَ من قِ  أفكار یتم تطبیقھا ، كما أنھا لیست دائما

، بدالً من ذلك، ھي مبادئ وسیاسات یتّم الوصول إلیھا غالباً بتوافق اآلراء (الرئیس لذین تتم تسمیتھا باسمھما

وإدارتھ)، وتوّضح الكیفیة التي تعمل بھا اإلدارات على الساحة العالمیة، ورؤیة الرئیس واستراتیجیتھ التي 

أّن القراءة التاریخیة، توضح أّن  ھذا رغم  42.تعكس دور الوالیات المتحدة بالعالم وعالقتھا مع الدول األخرى

ً ترجمة ألفكار ونصوص األمیركیة، المرتبطة بإسم رؤساء عقائد السیاسة الخارجیة  وإدارات، ال تظھر دائما

طور تدریجیاً تمتبلورة مسبقاً، بل كثیراً ما تفرزھا التجربة والمواقف السیاسیة العملیة وردود األفعال، التي ت

لى قد ینظر أحد المحللین والباحثین إ ،تظھر بعد حقیقة، فمثالً  أي أنّھا .لتصبح نسقاً فكریاً محدداً، یسمى عقیدة

ً  كتشف فیھافیالخاصة برئیس ما، رارات أو أفعال السیاسة الخارجیة ق بطریقة  ھا ببعضھاأو فلسفة تربط نمطا

	 43.منطقیة، ذات منطلقات متشابھة

مفھوم یساعد في تحدید وجودھا ألي رئیس  محاوالت إلیجادعبارة عن السابقة للعقیدة كانت التعریفات 

ند إلیھا مختلف الباحثین والمنظرین، إلى أّن ھناك نقاط مشتركة بین أمریكي، ورغم اختالف المداخل التي است

جمیع التعریفات، وھي أّن العقیدة مثالً تختص بالسیاسة الخارجیة للدول بحیث أنّھا تعبّر أو تعكس وجھة نظر 

عداء، باإلضافة الرئیس وإدارتھ لدور ھذه الدولة في العالم وكیفیة تعاملھا مع القضایا العالمیة والحلفاء أو األ

ً ال تصدر مكتوبة، وال تتسم بالوضوح ولذلك یتّم الخالف على  إلى أنّھا تكون مجموعة من المبادئ، وغالبا

یستند البعض إلى تحدیدھا فقط من جانب القوة العسكریة أو استخدام القوة تحدیدھا في كثیر من األحیان. وقد 

																																																													
-policy,”	Cooperation	and	Conflict,	VII,	1972,	97)	Katarina	Brodin,	“Belief	systems,	Doctrines,	and	foreign	41(

112:104-105  
 

 	"Pitfalls,	"Defining	the	Obama	Doctrine,	Its	)	Holmes	and	Carafano,42( 
 

, http://atfp.co/1TyW16doctrine,”	Foreign	Policy	(April,	2009),	)	Daniel	Drezner,	“Explaining	The	Obama	D43(
Accessed	Oct.	2015  
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ً في إدراك المفھوم الشامل للعقیدة، ولذلك ستحاول ھذه الدراسة الوصول  من عدمھ، وھو ما یعتبر نقصا

 أعم وأشمل مما سبق ذكره، من خالل األقسام التالیة في ھذا الفصل.لمفھوم 

 ـ ب. العقیدة: وظیفتھا، أبعادھا، ومكوناتھا.١ـ١

وماذا تفعل، م أو تھتم بماذا تفكر تعلّ  بحیث" فكار والسلوك،بكونھا الوسیط الحیوي بین األ وظیفة العقیدة تكمن

ن یكمُ  لمحتوى العقائد يالتركیز الرئیسما یعني أّن  44"،للقیام بذلك أكثر من كیف تفكر وكیف تكون مستعداً 

فیة الوصول لھذه جراءات التي تتحدث عن كیسیة ولیس لإلھداف السیافي وضع الخطوط العریضة لأل

ھناك  لكنبأّن من الصعب تحدید معنى عقیدة السیاسة الخارجیة،  (االبن)* سیسیل كرابیؤكد  45األھداف.

ً دَ جِ ساسیة وُ أ ثالث أبعاد  البعد الدیني، والتأكیدو، ل: الناحیة الشرعیة أو القانونیةوتشم ،ھذه العقائد في ت فعلیا

العنصر ؛ فوالتأثیرثالث نفس الوزن لھذه ال اھا المجتمع األمریكي. ویكونیدولوجیة التي یتبنّ المبادئ اآل على

في صدور السیاسة الخارجیة للوالیات خالقیة والمعنویة من األفكار األ شمل كالً عقیدة یالفي صیاغة  الدیني

لخیر ضد الشر والتمییز بین مریكیة التي تسمح بوضع اوالمثل األ فكارالمتحدة، ھذا المعیار یستخدم تلك األ

العقیدة واولئك الذین ال یفعلون.  ولئك الذین یدعمون سیاسةك بین أالوالیات المتحدة، أصدقاءھا وحلفاءھا وكذل

عقیدة السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة من خالل التأكید على  ضفاء الشرعیة علىثم یسعى البُعد القانوني إل

ً  خالقیة والمعنویةالة على أساس اإلعتبارات األالعد المعیار الثالث  .لكن ھذا ال یعني بأّن العقیدة ملزمة قانونیا

 نّ البعض یعتقد أ نّ اھا المجتمع األمریكي، فعلى الرغم من أیدولوجیة التي یتبنّ تأكید على المبادئ اآلالھو 

لحفاظ على "توازن القوى" والدفاع عن "المصلحة مذاھب السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة سعت ل

ھكذا إشارة لكن ، ة لضمان دعم الرأي العام األمریكيكوسیل طنیة" من خالل استخدام الخطاب اآلیدولوجيالو

الواقع العناصر التي تمثّل القیم تعكس في ، وبشكل متكرر إلى كل من العناصر اآلیدولوجیة والسیاسیة

 46مریكیة.والروح األ

																																																													
Meiertons,	“The	Doctrines	of	US	security	policy,”7		)44(  

	
Ibid,	260	)45(  

 
): كان استاذا فخریا للعلوم السیاسیة في جامعة والیة لویزیانا، ومؤلف العدید من الكتب، بما في ذلك عقائد ٢٠٠٣-١٩٢٤االبن ((*) سیسل ف. كراب 

 لتشریعي.السیاسة الخارجیة األمریكیة: معناھا ودورھا ومستقبلھا، كما شارك في تألیف كتاب الكونغرس وعملیة السیاسة الخارجیة: أسالیب السلوك ا
 للمزید انظر، 

.,	Accessed	April	2017	http://bit.ly/2qM8rRYCecil	V.	Crabb,	LSU	PRESS,		
	

)	Rachel	Bzostek	and	Kathryn	McCall,	“The	Bush	Doctrine:	An	Application	Of	Crabb’s	Criteria	and	Illustration	Of	46(
Resulting	Changes	In	American	Foreign	Policy,”	Louisiana	State	University	Department	Of	Political	Science,	Paper	

	),	p:2004\3\20-anada,	17eting	Of	The	International	Studies	Association,	(Montreal,	CPrepared	For	The	Annual	Me
,	Accessed	Feb.	2016.	http://bit.ly/2gxtXW66.	-4  
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ستراتیجیة التي اف المعلنة للسیاسة الخارجیة، اإلتتكون من تصریحات عن: األھد "العقیدة"یمكن القول بأن 

من المفترض أن تحقق األھداف المعلنة، الموارد الوطنیة، النظام الدولي، الجھات أو الفواعل الذین لھم عالقة 

 القیم المثالیةتتضمن العقائد عادة مواقف ومبادئ بخصوص  ،وبكلمات أكثر شمولیة 47.باألمن الوطنيأساسیة 

 ً المصیر، وقیادة الوالیات تقریر واألمن الجماعي، والحرة،  التجارةبشأن ، واألمریكیة وتجلیاتھا عالمیا

  48.المتحدة للعالم

، یحاول الباحثین دائما تأطیر أن ارتبطت العقیدة بالسیاسات واالستراتیجیات المتعلقة بالسیاسة الخارجیةمنذ 

 سلوك القادة بھذا المجال، عن طریق ربطھا بنظریات العالقات الدولیة.

* بأّن الواقعیة تشّكل معیارا غامضا ومفھوما عاما للغایة، بحیث ال تقدم توجیھ بیتس یعتقد ریتشارد ك.

تدعو الواقعیة لنشاط قوي في استراتیجي ثابت، وإنما ھي موقف (سلوك) تختلف كل مرة بحسب الموقف. فقد 

لواقعیة رینھولد نیبور في ا كذلك   49 بعض الصراعات، وضبط النفس وتسویة الخالفات بصراعات أخرى.

المسیحیة یؤكد على ضرورة تجنّب التعمیمات واالفتراضات في بعض المواقف والتعامل مع كل موقف على 

ما یؤدي بنا الى البراغماتیة والتعامل مع القضایا حسب الظروف المحیطة، ما یعني أّن عقیدة وھو  50 حدة.

أو وضع خطة واحدة لكل  سلوك موحد لكل القضایاالرئیس اذا ما تّم تأطیرھا بالواقعیة فذلك ال یستدعي اتباع 

المختلفة، وفي بعض األحیان  ، وإنما سیكون ھناك إطار عام تندرج تحتھ السیاسات واالستراتیجیاتالمواقف

سیكون على الرئیس التعامل مع القضیة الراھنة التي تواجھھ واتخاذ قرار لحظي ربما لم یخطط لھ مسبقا 

 العام للعقیدة. وإنما سیندرج تحت اإلطار
																																																																																																																																																																																																				

	
105-)	Brodin,	“Belief	systems,	Doctrines,”	10447(  

	
113,”	ecurity“Presidential	Doctrines,	National	Snd	Grillo,	leek	a)	Watson,	G48(  

 
لیة الشؤون (*) ریتشارد بیتس: أستاذ في قسم العلوم السیاسیة لمعھد آرنولد سالتزمان لدراسات الحرب والسالم، ومدیر برنامج السیاسة األمنیة في ك

سنوات، وعمل كماحضر في جامعة  ٤العالقات الخارجیة لمدة مجلس  مدیرا لدراسات األمن القومي فيالدولیة والعامة في جامعة كولومبیا. وكان 
 انظر، ھارفارد. للمزید 
	http://bit.ly/2poQlH2Columbia	SIPA,	School	of	international	and	public	affairs,	Richard	Betts	Biography,		

	Accessed	on	February	2017. 
	

2015,																																					-8-)	Richard	K.	Betts,	“Realism	is	an	attitude,	not	a	doctrine,”	The	National	Interest,	2449(	
 Accessed	Feb.	2016	,http://bit.ly/1P06z1Q	 

یعتبر من أكثر الباحثین والمفكرین تأثیراً في السیاسة الخارجیة األمریكیة. وھو استاذ جامعي وعمید سابق في كلیة كینیدي الحكومیة جوزیف ناي: ) *(
زمیل في االكادیمیة االمریكیة بجامعة ھارفارد، وشغل منصب مساعد وزیر الدفاع لشؤون األمن الدولي، ورئیس مجلس االستخبارات الوطني. وھو 

 انظر،للمزید  ن والعلوم، واالكادیمیة البریطانیة.للفنو
,	Accessed	April	2017.http://bit.ly/2dwn1qhHarvard	Kennedy	School,	Joseph	S.	nye,		

 
 268-)	Good,	“Reinhold	Niebuhr:	The	political	philosopher,”	25550(	
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، سیتم استخدامھا الستنباط تعریف للعقیدة الحقاً، في ھذ الجزئیة	التي تّم ذكرھا والوظیفة األبعاد والمكونات

	والذي سیساھم في القدرة على تحدیدھا وإدراك وجودھا ألي رئیس أمریكي.

 اإلستراتیجیة الكبرى. ٢-١

، والھدف منھ التعریف واألبعاد واختالف اآلراء حولھامن حیث  ھذا الجزء یتناول اإلستراتیجیة الكبرى

إبراز الوضوح الذي یحیط باإلستراتیجیة الكبرى كمعنى قائم بحّد ذاتھ، على عكس العقیدة، التي یصُعب 

أحیاناً االتفاق على ما تنص علیھ، ومن الصعب أن تصدر مكتوبة وبشكل نقاط محددة من قِبَل الرئیس؛ ألنّھا 

ً على التحلیل وإیجاد ھذا النسق الذي عبارة عن فلسف ً معیناً، فتعتمد غالبا ة متكاملة ومرتكزات تشّكل نمطا

 یكون األنسب لربط مجموعة األحداث التي تحصل خالل فترة أي رئیس أمریكي یُنَسب لھ وجود عقیدة.

 تعریف اإلستراتیجیة الكبرى. أ-٢-١

وبالمعنى األوسع  51 ھداف.الستخدام الموارد من أجل تحقیق األخطة  اإلستراتیجیة بمعناھا األبسط تتكون من

 دولة ما أو مجموعة من الدول لتحقیق األھداف العامة تنسیق وتوجیھ مواردتعمل على فاإلستراتیجیة الكبرى 

ً  لیست مجرد مفھوم ألوقات الحرب، بل عنصراً "بأنھا  ینالمؤرخبعض  یضیف، لكن وقت الحرب  أساسیا

اع السیاسة األھداف العامة التي نّ والھدف منھا أن تحدد لصُ  52"في فن إدارة البالد في جمیع األوقات. متأصالً 

وع العالم الذي تسعى الدولة حدد نیُ  ولي، وبالتالي توفِّر تصّوراً یسعون لتحقیقھا لدولتھم، ودورھا بالنظام الدّ 

ألمور العسكریة أو ما یختص بالحرب كما كانت ، فدور االستراتیجیة الكبرى ال یقتصر بالتالي على اھلبنائ

  53 في أول صدورھا، وإنّما توسع دورھا لیشمل األمور العسكریة وغیر العسكریة.

ً بشكل وثیقة مكتوبةـ بیان متماسك عبارة عن ستراتیجیة الكبرىاإل تتم  ،للغایات السیاسیة ـ یصدر غالبا

 ،ولویة بین مختلف الخیارات المحلیةتضع األ ھيومتابعتھا على الصعید العالمي على المدى الطویل، 

اع لتنظیم المبادئ التي تساعد صنّ  ـ مصدره العقیدة ـ طار عملد بإزوّ تُ ات السیاسة الخارجیة؛ ووخیار

																																																													
 	٢٨: )٢٠٠٩ العربي، الكتاب (بیروت: دار "األمریكي، الحكم منطق الخارجیة، الشؤون استراتیجیة" شحادة، ولید: ترجمة دیبل،. ل ) تیري51(
 
 	٣٤-٣٣ المصدر السابق،) 52(

Martel,	“Grand	Strategy	in	Theory	and	Practice,”	5		)53( 
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شامل  الخارجیة، أي دلیلبطریقة مفیدة لعمل خیارات متماسكة حول سلوك السیاسة  والدول ،السیاسة

 54.قھاطبّ ن تُ للسیاسات التي على الدولة أ

الحدیث عن االستراتیجیة في البدایة على المواضیع العسكریة، والتخطیط لھا یكون في أوق±±ات الح±±رب اقتصر 

فق±±ط، لكنّ±±ھ توس±±ع الحق±±ا لیش±±مل المج±±ال األمن±±ي أی±±ام الس±±لم. واتف±±ق العدی±±د م±±ن الكتّ±±اب والم±±ؤلفین ف±±ي موض±±وع 

بالع±±ادة من الق±±ومي بأس±±ره. وتص±±در بأّن التفكیر االستراتیجي یجب أن یطبق في میدان األاالستراتیجیة الكبرى 

	55رئیس وصنّاع السیاسة في البلد.من قِبَل إداره ال

 أبعاد ومكونات اإلستراتیجیة الكبرى. ـ ب٢ـ١

س±±تراتیجیة كب±±رى أول خط±±وة لتحقی±±ق إ 56الص±±یاغة والتطبی±±ق. :ستراتیجیة الكبرى ھم±±اھناك بعدان أساسیان لإل

أو سیاسة، و بیان أ على األغلب، تأخذ شكل وثیقة مكتوبة والتي قدھدافھا وأ ،فعالة ھي صیاغة وتفسیر مبادئھا

م±±ن فھمھ±±ا بس±±ھولة م±±ن  ال ب±±دّ حی±±ث  57ستراتیجیة بالدولة،أو اإل ،السیاسةاع نّ لصُ  حتى یصل مضمونھاخطابات 

  58 .لى أفعالالجھات الفاعلة حتى یتم ترجمتھا إقبل العدید من 

ً ح للمص±±الح الوطنی±±ة م±±ع خط±±ط عمن إرتب±±اط واض±± تتكّون اإلستراتیجیة الكبرى بع±±ض  ملیاتی±±ة لتحقیقھ±±ا، أحیان±±ا

ً ستراتیجیات تُ اإل ً  وضع مقدما عرض±±ھا كتفس±±یر س±±تراتیجیات متقارب±±ة ی±±تم ، وأحیان±±ا أخ±±رى إمع أفعال تلیھا الحقا

إستراتیجیة كبرى مترابط±±ة ق±±د وصلب یربط بین سیاسات قدیمة مع سیاسات مستقبلیة، بكال الحالتین،  ،مترابط

م س±±لوك اإلدارة، فھَ±±لجمی±±ع بم±±ن ف±±یھم مس±±ؤولي السیاس±±ة الخارجی±±ة كی±±ف یُ وفر إط±±ار عم±±ل تفس±±یري یش±±رح لتُ±±

 *كین±±انلج±±ورج ھو ما یص±±نع الف±±رق بالش±±ؤون العالمی±±ة، كنظری±±ة االحت±±واء  ؛والقدرة على تحقیق اإلستراتیجیة

الت±±ي وض±±ع مبادئھ±±ا الجن±±رال ماكس±±ویل تیل±±ور ـ  وكذلك نظریة االستجابة المرن±±ة 59،التي طبقھا أكثر من رئیس

																																																													
Ibid,	33	)54( 	

 ٣٥-٢٨ ،"الحكم منطق الخارجیة، الشؤون استراتیجیة" دیبل، )55(
 

25-,	24Martel,	“Grand	Strategy	in	Theory	and	Practice,” )56(  
	

Ibid,	37 )57(  
	

Accessed	,	http://atfp.co/2fLyExk)	Rosa	Brooks,	“Obama	Needs	A	Grand	Strategy,”	Foreign	Policy	(January	2012),	58(
Oct.	2015  
 

كتب عنھا أحدثھا "القوة العظمى المتشددة: الھیمنة  ٩خبیر سیاسي وكاتب أمریكي، یھتم بقضایا السیاسة الخارجیة، وأصدر دونالد نویشتیرلین:  )*(
 انظر،االمریكیة الجدیدة"، وعمل في وزارة الدفاع االمریكیة خالل حرب فیتنام، والعدید من السفارات األمریكیة. للمزید 

	http://bit.ly/2qMnYk4official	page,	Accessed	Feb.	2017,		rleindonaldnuechte	
	

n	Obama’s	ension	it	TealisR\)	Erik	Owens,	“Searching	for	An	Obama	Doctrine:	Christian	Realism	and	The	Idealist59(
Foreign	Policy,”	Journal	Of	The	Society	Of	Christian	Ethics,	Vol.	32,	No.	2	(Fall	/	Winter	2012):	95   
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ال±±ذي عم±±ل رئیس±±ا لھیئ±±ة االرك±±ان المش±±تركة للج±±یش االمریك±±ي ـ وكان±±ت تھ±±دف لت±±وفیر ق±±در كبی±±ر م±±ن الحری±±ة 

یوج±±د ثالث±±ة و 60 والمرونة للدبلوماس±±یة األمریكی±±ة ف±±ي مختل±±ف النزاع±±ات الت±±ي تواجھھ±±ا، وتبنّاھ±±ا ج±±ون كنی±±دي.

: مص±±الح الدول±±ة، وھ±±ي ح±±ین نتح±±دث ع±±ن االس±±تراتیجیة یج±±ب أخ±±ذھا بع±±ین االعتب±±ار بش±±كل أساس±±ي مكون±±ات

. التي ستسخدم من أجل تحقیق ھ±±ذه المص±±الح األولویات، وأدوات السلطة أو القوةوترتیب ھذه المصالح حسب 

یس±±مى و عد على تحلیل وتصنیف مصالح الدولةستراتیجیة الكبرى، یسالإل طاراً إ *دونالد نویشتیرلینوقد حدد 

 ستراتیجیة الكبرى وھي: المصالح" لإل عدْ "بُ 

 حك._ مصالح البقاء: حین یكون الوجود المادي للدولة على المّ ١

م±±ثالً إذا م±±ا تح±±دثنا ع±±ن دول±±ة فع±±ل م±±ا،  وحقیق±±ي إذا ل±±م ی±±تم اتخ±±اذ ت±±دابیر أ _ مص±±الح حیوی±±ة: س±±یحدث ض±±رر٢

ومنع أي دولة عظمى من تھدید مناطق ش±±رق آس±±یا، كالوالیات المتحدة، فستكون حمایة المصلحة الوطنیة لھا، 

	 والخلیج الفارسي وأوروبا، ھي مصالح حیویة.

ً یة للدولة: الرفاھیة االجتماعیة أو االقتصادیة أ_ مصالح رئیس٣  .والسیاسیة للدولة قد تتأثر سلبا

ن ح أة وم±±ن غی±±ر الم±±رجّ مصالح الھامشیة: والتي قد تتأثر أو ال تتأثر بأي نتائج لقرارات أوسیاسات محدد_ ال٤

تع±±د مص±±لحة ھامش±±یة للوالی±±ات المتح±±دة طالم±±ا أنّ±±ھ ی±±تم ل الدول±±ة. م±±ثالً، ق±±ارة افریقی±±ا بَ±±م±±ن قِ  اً مباش±±ر د فع±±الً ولّ±±تُ 

االھتمام فیم±±ا یخ±±ص مص±±الحھا الوطنی±±ة، واذا م±±ا ح±±دثت أي مذبح±±ة للم±±واطنین ف±±ي دول±±ة م±±ا، ال یوج±±د فیھ±±ا أي 

 سیكون تدخلھا ھناك مصلحة ھامشیة.خطر على مصالح الوالیات المتحدة، ف

تحلی±±ل وترتی±±ب أي  ال؛تكمن المشكلة في كیفیة ترتیب مصادر الدولة بطریقة تحم±±ي فیھ±±ا مص±±الحھا بش±±كل فّع±± 

س±±تراتیجیة كب±±رى متماس±±كة. وتكم±±ن ص±±عوبة تحلی±±ل ھ±±ذه المص±±الح حس±±ب ھ±±ذه المص±±الح حس±±ب األولوی±±ة ف±±ي إ

ت السیاس±±ة ستس±±تخدم (كالعقوب±±ات دواخدم الق±±وة أو أي م±±ن أول±±ة أن تس±±تیترلین ف±±ي تحدی±±د مت±±ى عل±±ى الدّ نیوش±±

التمیی±±ز  حیویة والرئیسیة. ومن الصعب)، ومتى تستجیب للتحدیات التي تواجھ مصالحھا الوغیرھا قتصادیةاإل

																																																																																																																																																																																																				
	

) في عدد من ١٩٥٣-١٩٢٦): دبلوماسي ومؤرخ أمریكي، عمل كضابط للخدمة الخارجیة للوالیات التحدة من (٢٠٠٥-١٩٠٤(*) جورج كینان (
أصبح  ١٩٥٦)، وفي ١٩٦٣-١٩٦١، ویوغسالفیا في (١٩٥٢الدول، عمل كسفیر للوالیات المتحدة في اتحاد الجمھوریات االشتراكیة السوفییتیة في 

 انظر،عھد الدراسات المتقدمة في برینستون، وكان معروفاً لمساھمتھ في تأسیس سیاسة االحتواء للتصدي لالتحاد السوفییتي. للمزید أستاذاً في م
http://bit.ly/2oFHXnuApril	2017),		thBiography,	George	F.	Kennan,	Accessed	(6	

	
 ٢٥٩-٢٥٨)، ١٩٩١قلد، العالقات السیاسیة الدولیة (القاھرة: المكتبة األكادیمیة، ) اسماعیل صبري م60( 
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ً بین المص  الح "الحیوی±±ة" و "الرئیس±±یة" طالم±±ا أّن الدول±±ة ال تتع±±رض لخط±±ر حقیق±±ي یھ±±دد أراض±±یھا أو (أطماع±±ا

  61.على األغلب ستراتیجیة كبرى یكون بین المصالح "الحیویة" و "الرئیسیة"إقلیمیة)، بالتالي فتشكیل إ

 اآلراء المختلفة حول أھمیة اتباع إستراتیجیة والتخطیط لھا من عدمھ. ـ ج٢ـ١

المس±±تحیل تحدی±±د ولی±±ة یجع±±ل م±±ن الدّ فالتعقید وعدم الیق±±ین بالسیاس±±ة  "،ھمْ وَ "ستراتیجیة ھي عض بأن اإلالب یرى

ر مص±±الح یُّ±±غَ تَ  تفتق±±ر للمعرف±±ة الكامل±±ة بالتھدی±±دات الت±±ي تواجھھ±±ا بس±±بب الدول±±ة ق±±د ، وحی±±ث أنإستراتیجیة مثالیة

م. تتعامل معھم مع الوقت، فالنتائج المترتبة على السیاسة الخارجیة ال یمكن التنبؤ بھ±±ا عل±±ى ال±±دوا التي الجھات

یجیة باس±±تمرار، ف±±ال توج±±د مق±±اییس واض±±حة لتقی±±یم التك±±الیف والفوائ±±د س±±تراتوحت±±ى ل±±و ك±±ان م±±ن الممك±±ن تنفی±±ذ إ

س±±تراتیجیة الت±±ي ق±±د تظھ±±ر كأنھ±±ا حس±±ابات خاطئ±±ة بالنس±±بة ألح±±د عل±±ى مس±±ار عم±±ل مع±±ین، فالنت±±ائج اإل المترتب±±ة

س±±تراتیجیات تت±±أثر فاإلالمحلل±±ین، ق±±د تب±±دو ھ±±ي نفس±±ھا معقول±±ة لمحل±±ل آخ±±ر ل±±ھ طموح±±ات وأھ±±داف مختلف±±ة. 

مس±±تقرة، مم±±ا یمھ±±د لسیاس±±ات ض±±عیفة نس±±بیاً. عل±±ى س±±بیل الغی±±ر ت حول األح±±داث العالمی±±ة ت والروایابالمداوال

الت±±ي تمثل±±ت بھج±±وم بالط±±ائرات عل±±ى برج±±ي مرك±±ز التج±±ارة الدولی±±ة  ،٢٠٠١ س±±بتمبر ١١ح±±دث بع±±د  المثال، ما

ح±±رب رأي الع±±ام واألح±±زاب د ال±±فأیّ±± بمنھاتن ومقر وزارة الدفاع األمریكیة (البنت±±اغون) ف±±ي الوالی±±ات المتح±±دة،

بسبب الدعایة اإلعالمیة الت±±ي أك±±دت احتواءھ±±ا أس±±لحة دم±±ار ش±±امل وارتباطھ±±ا بجماع±±ة القاع±±دة* ال±±ذین  العراق

ً ف ،نف±±ذوا ھ±±ذا الھج±±وم عل±±ى الوالی±±ات المتح±±دة أن ھ±±ذا الق±±رار بال±±ذھاب لح±±رب الع±±راق ك±±ان خط±±أ  اتض±±ح الحق±±ا

ن±±دة ھ±±ذا ال±±رأي ب±±أن الرؤس±±اء یس±±عون لموروث±±ات مرتبط±±ة بأج یجي م±±ن الدرج±±ة األول±±ى. ی±±رى مناص±±روس±±تراتإ

 سیئة، وبالت±±الي یعتق±±دونالنتائج الب أن یقتصر إرثھم فقط على تجنُّ ب إیجابیة من اإلنجازات، فلیس لدیھم الرغبة

ً  دور ح±±ول اإلس±±تراتیجیة، عل±±ى ال±±دولم±±ن القل±±ق والش±±ك ال±±ذي ی±± بأن±±ھ ب±±دالً  أكث±±ر واقعی±±ة لمس±±ائل  أن تعتم±±د نھج±±ا

م±±ن  ز عل±±ى تح±±دیات مح±±ددة ب±±دالً الت±±ي ترّك±± *"البراغماتی±±ة"منھ±±ا  ع±±دة عناص±±ر،سیاس±±ة، وینط±±وي ذل±±ك عل±±ى ال

، بمعن±±ى الثب±±ات عل±±ى ال±±رأي قّس±±تَ جب±±ر الق±±ادة للظھ±±ور بمظھ±±ر مُ ، فالعقائ±±د تُ البحث عن عقیدة للسیاسة الخارجی±±ة

لم±±ؤتمرات الص±±حفیة أص±±بحت بطریق±±ة حتى لو كان من الحكمة عدم القیام بذلك، فحتى التعلیقات المرتجلة في ا

التح±±اد الس±±وفییتي بص±±یاغة أن فش±±ل ا *كینی±±ديب±±ول ی±±رى س±±بیل المث±±ال، عل±±ى  62ص±±ارمة. اً أو ب±±أخرى وع±±ود

																																																													
50-Martel,	“Grand	Strategy	in	Theory	and	Practice,”	49	)61(  

	
David	M.	Edelstein	and	Ronald	R.	Krebs,	“Delusion	Of	Grand	Strategy,”	Foreign	Affairs,	Vol.	94,	No.	6	)	62(

(November\December)	2015 
یوسف عزام على أثر "المجاھدین" الذین تصدّوا للوجود السوفییتي في ثمانینات القرن  عبد هللاعلى ید  ١٩٨٧(*) تنظیم القاعدة: نشأ ھذا التنظیم عام 

فكرة الجھاد ضد "الحكومات الكافرة"  التنظیمالماضي بأفغانستان، وكان ھناك عدة جھات تدعم التنظیم، من بینھا وكالة االستخبارات األمریكیة. ویتبنّى 
 انظر،للمزید  وتحریر بالد المسلمین من الوجود األجنبي، وھو یصنّف عالمیاً بأنّھ تنظیم إرھابي.

  .٢٠١٧مایو  تم الدخول في، http://bit.ly/2qwdQPC، ٢٠١٤الجزیرة نت، "تنظیم القاعدة،" یونیو 
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ـ اآلیدولوجی±±ة العالمی±±ة جیة كبرى في الحرب الباردة یع±±ود إل±±ى ت±±أثر اإلس±±تراتیجیة الس±±وفییتیة بستراتیوتطبیق إ

وعدم مرونة في التكتی±±ك. وبالت±±الي ف±±إن العقی±±دة اآلیدولوجی±±ة الص±±لبة  عقائدیةالماركسیة ـ التي ساھمت بصالبة 

 ، والمقص±±ود ھن±±ا أنّ س±±تراتیجیة الكب±±رى للدول±±ة، ق±±د ت±±ؤدي إل±±ى فش±±ل كبی±±ر ف±±ي اإل(الجامدة) للسیاسة الت±±ي تحك±±م

لبراغماتی±±ة، ھ±±و تمّسك الدولة بفكر معین دون مراعاة لتغیر الظروف في البیئة المحلیة أو العالمیة، أي غیاب ا

عل±±ى إبق±±اء  اع السیاس±±ةنّ وھناك نقاش دائم حول قدرة ُص±± 63ما قد یؤدي أحیاناً لعدم تحقیق االستراتیجیة أھدافھا.

، باعتق±±اد ال±±بعض رشد للفعلتعمل كمُ یجب أن ستراتیجیة الكبرى للدولة، واإلستراتیجیة سیاساتھم بوحدة مع اإل

ً  فكیر اإلستراتیجي والذي "یجب أن یك±±ونالتو خلف ذلك یكمن جوھر اإلستراتیجیة ألكن  تبع±±اً لھ±±ذا  "براغماتی±±ا

	64.الرأي

وتع±±الج  "،وأنھ±±ا یج±±ب أن تك±±ون "براغماتی±±ة ،كب±±رىالس±±تراتیجیة اإل "َوھ±±ْم"ھة النظر المقابل±±ة، تنتق±±د مقول±±ة وج

كب±±رى ال ب±±د منھ±±ا س±±تراتیجیة الأي بشكل منفصل أو منفرد. إنما یعتقدون بأن اإل كل حالة بحالتھامور بقاعدة األ

ویعترف±±ون اس±±بة، لتزام±±ات بطریق±±ة متندات ف±±ي السیاس±±ة وت±±أمین الم±±وارد واإللتساعد المسؤولین على فھم التعقی

ض±±في التماس±±ك لة وإنم±±ا مجموع±±ة م±±ن األفك±±ار األساس±±یة الت±±ي تُ فّص±±بأنھ±±ا ال یج±±ب أن تك±±ون خارط±±ة طری±±ق مُ 

تنط±±وي عل±±ى جھ±±ود ُمس±±بقة وبالتالي ھ±±ي منھ بالشؤون العالمیة.  ن االرتجال الذي ال بدّ سّ حَ األساسي للسیاسة وتُ 

ھ±±داف. كن تجنبھا بطرق منسجمة مع ھذه األمجل وجھود للرد على المفاجآت التي ال یُ لتحدید أھداف طویلة األ

س±±تراتیجیة ت±±دور ، فاإلك±±ل حال±±ة عل±±ى ح±±دةمع القضایا بمبدأ  یرفضون ببساطة تعامل الوالیات المتحدة مْ ھُ لذلك 

 س±±تراتیجیة، حت±±ى ی±±تمكنالش±±حیحة، وبالت±±الي ض±±بط النظ±±رة اإلول تركیز الجھود وتخصیص ھ±±ادف للم±±وارد ح

و تدخل "ھامشي" كم±±ا سبیة للقضایا، فیما لو كانت "جوھر" قلق أھمیة النصانعو السیاسات من الحكم على األ

األح±±داث ودون حس±±ب تس±±یر  س±±یجعل ال±±دولبراغماتیة اتجاه ال ب التخطیط العقائدي واتباعنُّ جَ فتَ  سمیھ البعض.یُ 

																																																																																																																																																																																																				
أو برزت بمجال دراسة العقائد، ویُقصد وویلیام جیمس، وتمیزت ) البراغماتیة: النھج العملي، وھي حركة أمریكیة في الفلسفة أسسھا سي اس. بیرس (*

العواقب العملیة بھا أّن معنى المفھوم یكمن في السعي لتفسیرھا تبعاً لظروفھا العملیة، ووظیفة الفكر ھو توجیھ العمل، فیجب اختبار الحقیقة عن طریق 
 لالعتقاد في المقام األول.

 
برى، ) بول كینیدي: أستاذ في التاریخ، ومدیر الدراسات األمنیة الدولیة في جامعة ییل، وزمیل في برنامج برادي جونسون في اإلستراتیجیة الك*(

ً ویتسق برامج محطة الفضاء الدولیة بتمویل من مؤسسة سمیث ریتشاردسون. وھو  لكتاباتھ والتعلیقات على القضایا السیاسیة  معروف دولیا
 انظر:للمزید  واالقتصادیة واالستراتیجیة العالمیة.

	http://bit.ly/2oFoMKvDepartment	of	history,	Yale	University,	Paul	Kennedy,	Accessed	April	2017,	 
 

44-Martel,	“Grand	Strategy	in	Theory	and	Practice,”	42	)63(  
	

39-Ibid,	38 )64(  
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 إط±±اراً ق±±ل ت±±وفر ف بالكم±±ال، لكنھ±±ا عل±±ى األعم±±ل یتّص±± ط±±ارق±±دم اإلس±±تراتیجیة الكب±±رى إقد ال تُ  تحضیر لألمور.

 65للعمل.

ً  كثر المبادرات أھمیة في السیاسة الخارجیة تقتضي إعداداً "أن أ ،نجرییعتقد ھنري كس لكن نتائجھ±±ا ق±±د ، مضنیا

الت±±ي حققتھ±±ا  حی±±ث أن تل±±ك النجاح±±ات اإلس±±تراتیجیة، *تی±±ري دیب±±لال تظھر ف±±ي ش±±ھور أو س±±نین". ویؤك±±د ذل±±ك 

ب±±ذلتھا عل±±ى الم±±دى  في فت±±رة م±±ا بع±±د الح±±رب الب±±اردة، كان±±ت جمیعھ±±ا جھ±±وداً  على سبیل المثال الوالیات المتحدة

 ً مریك±±ي ال±±ذي امت±±د عل±±ى م±±دى لالفت للنظ±±ر المجھ±±ود األومن ا .الطویل إدارات متعددة وعلى یدي الحزبین معا

باس±±مھ، ث±±م  تف±±رِ عُ  بدأ في عھد الرئیس تروم±±ان والعقی±±دة الت±±يعقود من الزمن الحتواء القوة السوفییتیة، حیث 

ت. لك±±ن بانھیار دولة الس±±وفیی بسقوط جدار برلین وانتھاءً  ریغان، ومروراً  بدأ أیزنھاور ثم مبدأ كارتر وعقیدةم

أو أنّھ±±ا طبّقتھ±±ا  ستراتیجیة نفس±±ھا ف±±ي ك±±ل ھ±±ذه القض±±ایایعني أن كل واحدة من تلك اإلدارات كانت لھا اإل ھذا ال

أن كل إدارة جاءت بعد س±±ابقتھا * غادیسجون اء، على سبیل المثال، یرى ، ففي مجال االحتوبطریقة متشابھة

لإلس±±تراتیجیة، وم±±ع أن االس±±تمراریة أم±±ر ج±±وھري ف±±ي اإلس±±تراتیجیة، اال أن  ةمختلف±±وسیاسات تطبیق  اكان لھ

ن یلزم ذل±±ك ل±±ھ أھمیت±±ھ حی القدرة على تغییر الطریقة التي یتم بھا تطبیقھا بما یراعي الظروف المحلیة والدولیة

ً الحیویة أ  66ال تتعرض السیاسة للتباطؤ وبالتالي الزوال. كيل، وذلك یضا

وجود إستراتیجیة تض±±ع رؤی±±ة ول±±و لأھمیة  االستراتیجیة جانبین: األول، یرى الرأي حول االختالف فيیتناول 

للكیفی±±ة الت±±ي س±±تحقق بھ±±ا السیاس±±ات الغای±±ات واألھ±±داف المحلی±±ة والعالمی±±ة للدول±±ة.  لك±±ن واض±±حة، كان±±ت عام±±ة

تی±±ة الت±±ي ق±±د تُبن±±ى عل±±ى والثاني، ال یرى أھمیة لوجود اإلستراتیجیة، بل یدعمون فكرة اتباع الواقعی±±ة والبراغما

أساس التعامل مع القضایا كل حالة عل±±ى ح±±دة، ومراع±±اة الظ±±روف العالمی±±ة. یعك±±س ھ±±ذا النق±±اش خ±±الف مش±±ابھ 

یحصل على العقیدة وھ±±و م±±ا یعتب±±ر منطقی±±اً حی±±ث أّن االس±±تراتیجیة الكب±±رى ھ±±ي إنعك±±اس للعقی±±دة وتعبی±±ر عنھ±±ا؛ 

																																																													
rld	Of	Chaos,”	The	National	Interest,	)	Hal	Brands	and	Patrick	Porter,	“Why	Grand	Strategy	Still	Matters	In	A	Wo65(

,	Accessed	Dec.	30,	2015http://bit.ly/2grpC9cNo.	140	,	(Nov./Dec.	2015),	 
 

عقود، وینسب لھ الفضل في  ٣): كان استاذ في استراتیجیة الشؤون الخارجیة في كلیة الحرب الوطنیة الكثر من ٢٠١٠-١٩٤٥(*) تیري دیبل ( 
ة "نموذج دیبل" الذي یتحدث عن نموذج كل خطوة على حدة من أجل تطویر االستراتیجیات الدبلوماسیة، والتي ذكرھا بكتابھ الشھیر "استراتیجی

 انظر،ون الخارجیة: منطق الحكم االمریكي". للمزید الشؤ
,	Accessed	on	Feb.	2017	http://wapo.st/2pijvp5”,	Washington	post,	Dec.	2010,	Obituaries:	Of	Note“	

	
 	٤٩-٤٦ "الخارجیة، الشؤون استراتیجیة" ) دیبل،66(
 
) األمریكیة، وھو عالم بارز في تاریخ الحرب الباردة، وحصل على وسام الوطنیة للعلوم Yaleفي التاریخ في جامعة (أستاذ جون غادیس: ) *(

 انظر، للمزید  .٢٠١٢الحیاة االمریكیة الذي نال عنھ جائزة في  ، وقام بتألیف كتاب جورج ف. كینان:٢٠٠٥االنسانیة في 
,	Accessed		http://bit.ly/2bVHIySewis	Gaddis,	The	Politic,	13	Dec.	2012,	david,	An	Intreview	with	John	L-Yuval	ben

on	February	2016.	
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عل±±ى مواق±±ف ال داع±±ي لھ±±ا،  واإلص±±رار اھم ف±±ي الثب±±اتف±±البعض ی±±رى أن ال ض±±رورة لوج±±ود عقی±±دة ألنّھ±±ا تس±±

وال±±رأي اآلخ±±ر یؤی±±د وجودھ±±ا بس±±بب الحاج±±ة لفلس±±فة ش±±املة ت±±زّود الدول±±ة بإط±±ار فك±±ري للتعام±±ل م±±ع األزم±±ات 

والط±±وارئ وھ±±ذا ال ینف±±ي فك±±رة الواقعی±±ة أوالبراغماتی±±ة، فالدول±±ة بحاج±±ة ألن ت±±درس القض±±ایا حس±±ب ظروفھ±±ا 

 الزمة لتحقیق الھدف العام للسیاسة.وتتعامل معھا بالمرونة ال

بغض النظر عن اختالف اآلراء لكن یجدر الذكر ھنا بأّن الف±±رق الواض±±ح ب±±ین االس±±تراتیجیة والعقی±±دة  بالنھایة،

وص±±نّاع  یكمن في أمر مھم وھو أّن األولى تصدر غالبا مكتوبة ویتم التخطیط لھا والتش±±اور ب±±ین إدارة ال±±رئیس

  بخصوصھا، أما العقیدة فھي مبادئ وفلسفة ال تصدر مكتوبة. السیاسة

یتمثّ±±ل حی±±ث  ،المھم ھنا تفسیر السبب الذي ی±±دعو الب±±احثین الس±±تخدام الواقعی±±ة والبراغماتی±±ة ب±±نفس الس±±یاقومن 

من الناحیة االصطالحیة حسب ما عّرفھا جون دیوي* بأنّھا "قاعدة إرجاع ك±±ل تفكی±±ر وك±±ل مفھوم البراغماتیة 

ما یعني الحكم على األفعال اعتماداً على نتائجھا، وھ±±و م±±ا یقودن±±ا للواقعی±±ة  67عتبارات التأملیة إلى نتائجھا،"اال

التي ت±±ربط الت±±دخالت أو ع±±دمھا والق±±رارات بحس±±ب احتمالی±±ة النج±±اح والعواق±±ب المترتب±±ة عل±±ى األفع±±ال، ول±±ذلك 

عض أحیاناً قد یستخدم المص±±طلحین كمترادف±±ان ف±±ي فدائما ما ترتبط الواقعیة والبراغماتیة ببعضھما حتى أّن الب

 المعنى. 

ذكر بیرس ب±±أّن وقد  Abbot(*.68وآبوت ( *الواقعیة للعدید من مؤسسي البراغماتیة مثل تشارلز بیرستُنَسب 

ثالی±±ة ب±±ین الم یؤك±±د االخ±±تالفوھ±±ذا  69البراغماتی±±ة ص±±یغت ف±±ي مراحلھ±±ا األخی±±رة تح±±ت ت±±أثیر واقعی±±ة آب±±وت.

یث أّن المثالیة تنادي بالمبادئ وتدعو للتدخل أو القیام بفعل ما بغ±±ض النظ±±ر ع±±ن نتائج±±ھ وذل±±ك ، حوالبراغماتیة

 ألنّھا تنطلق من أھداف إنسانیة ومبادئ محددة.

 مع معارضیھا لدولاالستراتیجیة التي قد تستخدمھا ا الخیارات. د -٢-١

																																																													
 ) فیلسوف وعالم نفس امریكي ویعتبر من أوائل المؤسسین للفلسفة البراغماتیة.١٩٥٢-١٨٥٩(*) جون دیوي: (

 
 ١٨)، ٢٠٠٤جون دیوي نموذجاً (بیروت: مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، ) محمد جدیدي، فلسفة الخبرة 67(
 
) فیلسوف أمریكي، اتخذ وجھة فلسفیة تحت تأثیر كتابات شیلر، وشارك في تحریر عدد من المجالت المختصة في ١٩١٤-١٨٣٩(تشارلز بیرس: ) *(

 الفلسفة والمنطق، ویعتبر مؤسس البراغماتیة.
 
كتابھ "التألیھ ) فیلسوف والھوت أمریكي، سعى ألعادة بناء الالھوت بما یتفق مع المنھج العلمي. في ١٩٠٣-١٨٣٦(): Abbotوت (آب) فرانسیس *(

 ) وتتبعھ من خالل كانط وغیره.Nominalismالمذھب الفلسفي (العلمي" انتقد 
 
 ٥٥) ، ١٩٩٦طباعة والنشر، ) حامد خلیل، المنطق البراجماتي عند تشارلز بیرس (دمشق: دار الینابیع لل68(
 
 ١٩٧) المصدر السابق، 69(
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، لك±±ن ح±±ین لھ±±ا فك±±ر اإلس±±تراتیجيلتوجی±±ھ ال ع±±دو واض±±ح كدول±±ة م±±اس±±تراتیجیة الكب±±رى س±±ھلة بوج±±ود تك±±ون اإل

اإلرھابی±±ة  والمنظم±±ات ،وتتجھ نحو الجھات الفاعل±±ة غی±±ر الحكومی±±ة ،و تبتعد التھدیدات عن ھكذا أعداءتتحول أ

التالیة، ھي البدائل التي قد تس±±تخدمھا االستراتیجیات  70 نھا تصبح أصعب.فإ ،الالمركزیة والحرب اإللكترونیة

 ولیس جھات فاعلة أو منظمات:ن تتعامل مع معارضین أو أعداء على شكل دول الدولة لكن فقط حی

ص±±ل ): تقلیل االلتزامات والتكالیف الدولیة والعس±±كریة للبل±±د. وھ±±ذا ق±±د یحRetrenchmentتخفیض النفقات ( _ 

د تحص±±ل نس±±حاب م±±ن التزام±±ات معین±±ة م±±ع الحلف±±اء، تخف±±یض النفق±±ات الدولی±±ة. وق±±باقتطاع النفقات الدفاعیة واإل

والتوس±±ع الع±±المي. ویعتق±±د ال±±بعض  ،و في أعقاب الشعور بفرط التمددأ ،فترات األزمات المالیة والتقشف خالل

ن أكث±±ر مم±±ا دول±±ة وبالت±±الي فق±±د یقت±±رب المنافس±±وت±±دل عل±±ى الض±±عف وانخف±±اض الق±±وة للأّن ھذه االس±±تراتیجیة ق±±د 

	یؤدي لصراع.

تحدید الخطوط، خلق ثقل جیوسیاس±±ي ح±±ول مح±±یط المع±±ارض ): تتضمن التوازن، Containmentاالحتواء ( _

س±±تراتیجیة دفاعی±±ة ف±±اء ودع±±م دبلوماس±±ي واقتص±±ادي. ھ±±ي إ(المنافس)، عادة م±±ن خ±±الل التزام±±ات عس±±كریة للحل

	تھدف لردع العدوان ومنع التوسع. 

دی±±ة واس±±تبدالھا طاحة بحكومة معا): إستراتیجیة تھدف إلى اإلBack	Roll	Or	Change	Regimeتغییر النظام ( _

ستراتیجیة فھ±±ي تزی±±ل تنجح ھذه اإل دوات السیاسیة لتحقیق الھدف، وحینحكومة صدیقة، ویتم استخدام كل األب

الوالی±±ات المتح±±دة ح±±ین دعم±±ت ك±±ل التھدی±±د م±±رة واح±±دة، لك±±ن ح±±ین تفش±±ل فعواقبھ±±ا خطی±±رة كم±±ا حص±±ل م±±ع 

	71 .إلسقاط نظام فیدل كاسترو بخلیج الخنازیر كوبیةالمعارضة ال

ح±±ادي ف±±ي محاول±±ة لتغیی±±ر وإش±±باع المطال±±ب ): تن±±ازالت م±±ن جان±±ب أAccommodationتس±±ویة الخالف±±ات ( _

 اً ستراتیجیة بأن العدو المحتمل یأخذ طلباتھ واح±±دإلوالنوایا والطموحات العدوانیة لعدو محتمل، وأضرار ھذه ا

 ً 	الصراع ال یزول. ن الطرف المقابل ضعیف وبالتالي سببویفھم أ تلو اآلخر ویبقى عدائیا

	Offshoreموازن±±ة ف±±ي الخ±±ارج (ال_	 Balancing:( ح±±ین تتأك±±د فعل±±ى س±±بیل المث±±ال، ل لل±±واقعیین، مفّض±±الب±±دیل ال

و الخل±±یج الفارس±±ي، وتجع±±ل اآلخ±±رین ب±±ا أو آس±±یا أوروالوالیات المتح±±دة م±±ن ع±±دم ھیمن±±ة أي ط±±رف آخ±±ر عل±±ى أ

بتخفیض القوات البری±±ة  تقوم الوالیات المتحدةالتوازن. ویحملون العبء ویعتمدون على القوى المحلیة لتحقیق 

																																																													
)	Harry	J.	Kazianic,	“America:	A	Super	Power	In	Search	Of	A	Grand	Strategy,	The	National	Interest,	No.	141	70(	

,	Accessed	April	2016.	http://bit.ly/1SpiHK4(Jan./Feb	2016),	  
	

18-)	Dueck,	“The	Obama	Doctrine,	American,”	1571(   
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و تتجن±±ب عملی±±ات مكافح±±ة التم±±رد أوحجم الجیش وتعتمد على المزای±±ا العس±±كریة النس±±بیة ف±±ي البح±±ر والھ±±واء، و

ن ي مص±±اریف أق±±ل. وح±±ین تتراج±±ع ف±±إالت±±دخالت الخارجی±±ة الھامش±±یة وتمتن±±ع ع±±ن المش±±اریع العالمی±±ة، مم±±ا یعن±±

	ن ترى حاجة لتطویر أسلحة دمار شامل أو غیرھا.لقوى األخرى لا

	Non(عدم التدخل  _ Intervention:( والدبلوماس±±یة، وھ±±ي قتصادیة والعس±±كریة تجنب أو تفكیك اإللتزامات اإل

وق±±د ھ±±داف المنش±±ودة. ف مبدأ العصا أوالج±±زرة لتحقی±±ق األستراتیجیة توظوھذه اإل ، تتجاوز (تخفیض النفقات)

بأوروب±±ا وآس±±یا، وح±±ین معظم تاریخھا فیما یتعلق  الخط األساسي للوالیات المتحدة مثالً  إلستراتیجیةھذه اكانت 

 تھ±±ا الدولی±±ة وتس±±لبھاعدم التدخل، فھذا یعطي قوة وسلطة لألنظمة القمعیة لتتابع طموحا ى الوالیات المتحدةتتبنّ 

س±±تراتیجیة وع±±دم االس±±تقرار، ول±±ذلك إ الح±±روبز حفّ±±مم±±ا یُ  لصراعات المحتملة ما وراء البحارقدرتھا للتأثیر با

 72ستراتیجیات.خطورة وتكلفة ومجازفة بین كل اإل عدم التدخل قد تكون األكثر

كإس±±±تراتیجیة عل±±±ى  ویلی±±±ام مارت±±±ل بمجل±±±ة أورب±±±یس ٢٠١٠ف±±±ي  وض±±±عھا): Restrainmentض±±±بط ال±±±نفس ( _

و سیاس±±ات تعزی±±ز الدیمقراطی±±ة أ منیفضلھا بدالً  جدیدةإستراتیجیة كبرى  وھي الوالیات المتحدة أن تستخدمھا

 :بأنّھ±±ا ویمك±±ن تعریفھ±±ا ،اع السیاس±±ة ف±±ي واش±±نطننّ لُص±± مفی±±داً  رش±±اداً العسكري التي برأیھ لم تعد تق±±دم إاالستباق 

ض السالم واألم±±ن ال±±دولیین، ب±±نفس الوق±±ت "سیاسة خارجیة الغرض األساسي منھا ھو مواجھة القوى التي تقوِّ 

فیھ التماسك للوالی±±ات المتح±±دة والتوجی±±ھ لسیاس±±اتھا."  وم±±ن مب±±ادئ اإلس±±تراتیجیة الكب±±رى الجدی±±دة  ضالذي تقوِّ 

ل±±دول والمنظم±±ات األخ±±رى م±±ن األعم±±ال أن على الوالیات المتح±±دة ان تتص±±ّدى لیقترحھا مارتل:  وضعھا  التي

یق ھذه اإلستراتیجیة مع الصین التي تھدد مصالحھا أو تعرقل السالم واألمن الدولیین، وھنا یقترح البعض تطب

بمنعھا من إستخدام قوتھا العسكریة المتنامیة للسیطرة على آسیا، وكذلك مع روسیا بتقییدھا من إس±±تخدام الغ±±از 

ی±±ران م±±ع إ اوأوكرانیا، وتطبیقھ ،والنفط أو قوتھا العسكریة كسالح ضد جیرانھا بما في ذلك جورجیا ،الطبیعي

س±±لحة ألا تط±±ویر ونش±±رلكی±±ة، والتص±±ّدي مریاع السیاس±±ة األنّ كبی±±رة وجھ±±ود ُص±± س±±یةالت±±ي تس±±تھلك طاق±±ة دبلوما

                                                                                           73.النوویة والصواریخ البالیستیة

																																																													
23-)	Ibid,	2072(   

 
)	Kazianic,	“America:	A	Super	Power	In	Search	Of	A	Grand	Strategy,”73(	  

 
اآلن): أستاذ في الشؤون الدولیة لروبرت ورینیھ بیلفیر، دّرس سابقا في جامعة برینستون وشیكاغو، وھو باحث زائر في -١٩٥٥(*) ستیفن والت (

 انظر،معھد بروكینغ، وكان مستشاراً لمعھد التحلیل الدفاعي. للمزید 
http://bit.ly/2oFrMqmHarvard	Kennedy	School,	Stephen	M.	Walt,	Accessed	April	2017,	 

 
اآلن): عالم سیاسة انجلیزي، واستاذ دراسات دولیة في كلیة لندن لالقتصاد والعلوم السیاسیة، تتمثل مشاركتھ في عدة -١٩٤٦) باري بوزان (*(

 انظر،مجاالت منھا األمن. للمزید 
http://goo.gl/cTY5j7,	7201	AprilAccessed		Barry	Buzan,tical	Science,	London	School	of	Economics	and	Poli 		



18	
	

 )الوالیات المتحدة مثاالً (اإلستراتیجیة  اإلختالف حول الخیارات. ـ ه٢ـ١

نق±±اش مس±±تمر ف±±ي الوالی±±ات المتح±±دة ح±±ول مس±±ألة الت±±دخل، م±±ا ب±±ین مؤی±±دین ومعارض±±ین، لك±±ن ف±±ي الفت±±رة ھناك 

الت±±ي تمی±±زت ) ٢٠٠٨-٢٠٠١(تولّى رئاسة الوالیات المتحدة م±±ن جورج بوش االبن األخیرة وبالذات بعد فترة 

قلی±±ل م±±ن سیاس±±ة المحلی±±ة والتبنش±±اط ق±±وي عل±±ى مس±±توى السیاس±±ة الخارجی±±ة، ازدادت ال±±دعوات للتركی±±ز عل±±ى ال

 مستوى التدخالت الخارجیة.

ع معارض±±یھا م±±ا ب±±ین خی±±ارین: األول، ال±±دعوة م±± الوالی±±ات المتح±±دة راء في األغلب حول استراتیجیاتاآلتنقسم 

للتدخل في شؤون الدول األخرى وھو ما قد یطلق علیھ "االنخراط العمیق" أو "ھیمنة اللیبرالیة" وال±±ذي یعن±±ي 

لدول±±ة لتھدی±±دات األم±±ن الق±±ومي للت±±أثیر عل±±ى ال±±رأي الع±±ام م±±ن أج±±ل كس±±ب التأیی±±د للت±±دخل ب±±أي مك±±ان، اس±±تخدام ا

 * ال±±ذینوب±±اري ب±±وزان *وال±±توالخیار الثاني ھم المناصرین للتقشف أو تخفیض النفقات، ومن مؤیدی±±ھ س±±تیفن 

، أي إلس±±تراتیجیة اإلنخ±±راط العمی±±قھ±±ي عواق±±ب ال مف±±ر منھ±±ا یعتقدون ب±±أّن ح±±رب فیتن±±ام والع±±راق وأفغانس±±تان 

الت±±دخل كانت السبب في تلك الحروب، لكن ھذا ال یعني أنّھم ی±±دعون لع±±دم الت±±دخل نھائی±±اً وإنّم±±ا یج±±ب أن یك±±ون 

مجموعة أصغر من االلتزامات مع تقس±±یم منص±±ف للعم±±ل م±±ع الحلف±±اء حت±±ى تس±±تطیع الوالی±±ات اتباع أو  اً محدود

نخ±±راط العمی±±ق" ف±±ي الش±±رق وی±±رى وال±±ت ب±±أن "اإل .المحل±±يستوى الداخلي أو المتحدة أن تستثمر أكثر على الم

ً نتج سلوكاألوسط یُ  ً قوی	ا ً موازن±± ا ث م±±ا ح±±دكاتج±±اه الوالی±±ات المتح±±دة،  ش±±دیداً  ع±±داءاً  دُ لّ±±وَ ل±±ھ (س±±لوك مض±±اد) أي یُ  ا

الھیمنة \نخراط العمیقیرفضون "اإلیراني. معظم الخبراء اإلستراتیجیین الذین بالعراق أو البرنامج النووي اإل

ن ك±±ان ذل±±ك فض±±لون اس±±تمرار إنخ±±راط الوالی±±ات المتح±±دة وإھ±±م یُ  اللیبرالیة" ال یدعون للعزلة، بل على العكس،

 ً احی±±ة اإلس±±تراتیجیة. وھ±±م یعتق±±دون أن عل±±ى الوالی±±ات س±±تدامة م±±ن النوانتقائی±±ة للغای±±ة، ومُ  بطریق±±ة أكث±±ر تحفظ±±ا

اتیة للسلطة في المن±±اطق الرئیس±±یة، ولكنھ±±ا لیس±±ت بحاج±±ة لتق±±دیم ك±±ل ن تسعى للحفاظ على توازنات موالمتحدة أ

ب±±القوة  ن تس±±یطر عل±±ى التط±±ور السیاس±±ي ف±±ي ھ±±ذه المن±±اطقالعسكریة نفسھا، وبالتأكید یجب أن ال تحاول أ القوة

ث±±ر كیة بتكلفة مقبولة وستكون مالئمة أساسذا النھج سیحافظ على مصالح الوالیات المتحدة األھ العسكریة، ألن

 75ما یتماشى مع الواقعیة التي تدعو الھتمام الدول بمصالحھا بالدرجة األولى.وھو  74للتوزیع الحالي للقوة.

می±±ة والت±±ي ابتعدت عن الشعور بالمس±±ؤولیة العالقد تكون  البعض بأّن السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدةیعتقد 

ه الدفاع عن مص±±الحھا الوطنی±±ة الض±±یقة، وھ±±ذا ومصالح اآلخرین، وعادت باتجا تساوي بین مصالحھا الخاصة

																																																																																																																																																																																																				
 

 Stephen	M.	Walt,	“More	Or	Less:	The	Debate	On	U.S	Grand	Strategy,	Foreign	Policy	(January	2013),		)74(
Accessed	may	2016,	//atfp.co/2gabxt0http: 

 
31,”	Walt,	“International	Relation:	One	World	)75(		
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ً ما یُ  بأن ھذه الكلمة لیس±±ت ھ±±ي المناس±±بة لوص±±ف الوض±±ع بوض±±وح،  "اإلنعزالیة". لكن یرى آخرین سمى أحیانا

رغب±±ة ف±±ي ال±±تخلص م±±ن أعب±±اء اة الطبیعیة"، ففي صمیم القلق األمریكي یوج±±د بل ربما یكون، "البحث عن الحی

ل±±دور واس±±ع  ـ اللیبرالی±±ونـ  ممی±±ونبینم±±ا یس±±عى األ وربما یكون ھذا سبب التقش±±ف،غیر عادیة من المسؤولیة، 

بعنوان "بلد طبیعي بوق±±ت  ١٩٩٠في سبتمبر  افي مقالة لھ *باتریككجین كیر للوالیات المتحدة بالعالم. ودعت

، أي تق±±وم لمص±±الح الوطنی±±ة لھ±±ام±±رة أخ±±رى عل±±ى ا أمة طبیعی±±ة، بحی±±ث ترك±±ز "، لتعود الوالیات المتحدةطبیعي

م±±ا یعن±±ي "الحال±±ة الطبیعی±±ة راضیھا وثروتھا والحصول على السلع الضروریة والدفاع عن مواطنیھ±±ا، حمایة أب

مریكی±±ة االلتزام±±ات األب براط±±وري المف±±رط"، ول±±م یُب±±ِد تأیی±±دهمن "التوس±±ع االم رحذّ  ،بول كینیدي للدول". كذلك

الخ±±ارج وس±±حب الق±±وات بااللتزام±±ات  ودعا الواقعیین إلى تراجع ح±±اد بھ±±ذه العالمیة العسكریة واسعة االنتشار،

یعتق±±د و. ١٩٣٠و  ١٩٢٠ف±±ي  " الذي ك±±ان موج±±وداً Balancing	Offshoreسمى "وروبا وآسیا والعودة لما یُ من أ

ـ  يم بش±±ؤونھا الخاص±±ة عل±±ى الص±±عید ال±±دولن تھ±±تّ من األم±±ریكیین أن الوالی±±ات المتح±±دة یج±±ب أ %٥٠أكثر من 

فض±±ل م±±ا بوس±±عھا وتترك الدول األخرى تحصل عل±±ى أ  ین تّم طرح السؤال بعد حروب العراق وأفغانستان ـح

أمریكی±±ة رغب±±ة  م±±ثالً  ھن±±اكعام±±ا، ف 50ح الس±±ؤال من±±ذ رِ ن طُ±±ن±±ذ أمن تلقاء نفسھا، وھو أعل±±ى رق±±م ی±±تم تس±±جیلھ مُ 

 76 .) لعدم التدخل في أزمة أوكرانیا%٥٠كبیرة (أكثر من 

 ذات ح±±ین یس±±بقھ رئ±±یسل±±یتكرر دائماً في الوالیات المتحدة عند تولّي أي رئ±±یس أمریك±±ي الحك±±م، وباالنقاش ھذا 

كان نشطاً على مستوى السیاسة الخارجیة، فتبدأ الدعوة للتركی±±ز عل±±ى الش±±ؤون المحلی±±ة والداخلی±±ة واالنس±±حاب 

ة الخارجی±±ة بالض±±رورة، وھ±±ذا رئیس بالسیاسما یؤثر على قرارات ال من الحروب اذا ما تزامن وجودھا أیضاً،

الوض±±ع یوض±±ح الخ±±الف المس±±تمر ف±±ي الوالی±±ات المتح±±دة م±±ا ب±±ین االنع±±زالیین والت±±دخلیین ال±±ذي ی±±نعكس عل±±ى 

  وھو ما سیكون واضحاً في الفصول الالحقة للدراسة. االستراتیجیات التي ستستخدمھا. 

 .الخارجیةالسیاسة . ٣ـ١

یتم تعریف السیاسة بشكل عام بأنھا: "األھداف العامة التي توّجھ نشاطات عالقات دولة ما في تفاعلھا مع 

الباحثون في شؤون العالقات لكن یختلف  77 وصفھا بأنھا "فن أو علم الحكومة."الدول األخرى." ویمكن 

																																																													
): أول سفیرة لألمم المتحدة في إدارة رونالد ریغان وكانت تنتمي للفكر المحافظ الجدید، وساعدت في توجیھ ٢٠٠٦-١٩٢٦(*) جین كیركباتریك (

بوش االبن الستدعاءھا في )، وكانت أول امرأة تتولّى ھذا المنصب. وعاد ١٩٨٥-١٩٨١العملیات العسكریة والدبلوماسیة االمریكیة السریة من (
 	للعمل كسفیرة في جنیف. ٢٠٠٣

 
)	Robert	Kagan,	“Superpowers	Don’t	Get	To	Retire:	What	our	Tired	Country	Still	Owes	The	World,”	New	Republic	76(

,	Accessed	June,	2015	http://bit.ly/2fkkjsG26	(2014).	  
	

44-gy	in	Theory	and	Practice,”	42Martel,	“Grand	Strate )77(   
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، لكن ھناك من یرى بأّن السیاسة المفھومحد لھذا الدولیة حول تعریف السیاسة الخارجیة، فال یوجد تعریف موّ 

باتریك مورغان الخارجیة ھي "عملیة تحویل للمدخالت إلى أنشطة تھدف لتحقیق غایات معینة،" ویعّرفھا 

بأنّھا: "التصرفات الرسمیة المحددة التي یقوم بھا صانعو القرار السلطویون في  (دبلوماسي بریطاني)

یعتقد  *السید سلیمومحمد التأثیر في سلوك الفاعلین الدولیین اآلخرین."  الحكومة الوطنیة، أو ممثلوھم بھدف

ھي "برنامج العمل العلني الذي یختاره الممثلون الرسمیون للوحدة الدولیة من بین  بأن السیاسة الخارجیة

 78مجموعة البدائل البرنامجیة المتاحة من أجل تحقیق أھداف محددة في المحیط الخارجي."

ات السیاسة الخارجیة بمعیار مستواھا وأھمیتھا الى نوعین رئیسین من القرارات: القرارات تنقسم قرار

مدى البعید؛ لذلك یتّخذھا بالعادة رئیس الدولة، ومن أمثلتھا تیجیة والتي تمتلك أھمیة خاصة على الاإلسترا

ارات التكتیكیة التي الدخول كطرف في تحالف خارجي، أو قطع العالقات الدبلوماسیة مع دولة ما. والقر

تحاول توفیر اإلمكانات التي یتطلّبھا وفاء الدولة بالتزام خارجي معین، مثل القرارات الخاّصة بإعادة ترتیب 

األوضاع الناتجة عن تنفیذ بعض التدابیر العقابیة ضد دولة خارجیة معینة. وھناك عناصر للبیئة الداخلیة تؤثر 

مثل: طبیعة النظام السیاسي الحاكم في الدولة، ودور القیادة السیاسیة،  في اتخاذ قرارات السیاسة الخارجیة

ودور جماعات المصالح في الدولة، وعامل االحتیاجات القومیة، وتأثیر الرأي العام على صنع السیاسة 

البیئة الخارجیة، وتأثیر العوامل التنظیمیة واإلجرائیة، وأبعاد دور الدولة في السیاسة الدولیة. أّما عناصر 

الدولیة التي تؤثر في قرارات السیاسة الخارجیة فھي: ما یجري داخل الوحدات الفاعلة في النظام السیاسي 

 79الدولي، وما تتمتع بھ أجھزة النظام الدولي ومؤسساتھ من سلطات وصالحیات.

المتحدة، مع توضیح في األسطر التالیة سیجري عرض مجموعة مما أُطلَِق علیھ عقائد رئاسیة في الوالیات 

الفرق بینھا وبین المفاھیم األخرى وھي اإلستراتیجیة الكبرى والسیاسة الخارجیة التي قد تتداخل في بعض 

األحیان، ثّم  سیتم التطّرق ألمثلة على المبادئ التي لم تتطور لتصبح عقیدة شاملة، وعند قراءة ھذه الجزئیة 

كرھا، كیف أّن عدة رؤساء أسسوا لمواقف أو مبادئ سیاسیة، سیتضح أكثر من خالل التفاصیل التي سیتم ذ

	ولیس عقائد في بعض األحیان.

																																																																																																																																																																																																				
	

): أستاذ العلوم السیاسیة ومدیر مركز الدراسات اآلسیویة في جامعة القاھرة، قام بالتدریس في جامعة القاھرة ٢٠١٦(*) محمد السید سلیم (توفي في 
الدولیة، والتركیز بشكل خاص على تحلیل السیاسة والجامعة االمریكیة في مصر، وجامعات أخرى بدول الخلیج، یتركز اھتمامھ على العالقات 

 انظر،الخارجیة والدراسات اآلسیویة. للمزید 
 .٢٠١٧، تم الدخول في ابریل  http://bit.ly/2qDfS0Jمحمد السید سلیم، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة، 

 
 ٢١٤-٢١١)، ٢٠١٣التخطیط اإلستراتیجي للسیاسة الخارجیة وبرامج األمن القومي للدول، (القاھرة: مكتبة مدبولي، ) فوزي حسن حسین، 78(

	
 ٢٣٣-٢١٧المصدر السابق، 	)79(
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 .أمثلة على العقائد الرئاسیة. ٤ـ١

الت±±ي  والمب±±ادئ بوجود فلسفة كاملة ومجموعة من األفكاراإلبن ترومان وریغان وبوش  لرؤساءعقائد اتمیزت 

تتعلّ±±ق بكیفی±±ة التعام±±ل م±±ع قض±±ایا  سیاس±±ات وإس±±تراتیجیات متع±±ددةأنتجت ھ±±ذه الفلس±±فة و، تشّكل نسقاً بطریقة ما

اس±±تمّر  الت±±ي تض±±منتھا العقائ±±د مب±±ادئل فترة حكمھم، والعدید م±±ن ھ±±ذه الاتبعھا الرؤساء خال السیاسة الخارجیة،

، وكان±±ت فت±±رة حك±±م ك±±ل م±±ن ھ±±ؤالء الرؤس±±اء تش±±ّكل عالم±±ة فارق±±ة ف±±ي الت±±اریخ وج±±وده وتطبیق±±ھ لفت±±رات طویل±±ة

سي األمریكي، وتزامنت مع أحداث عالمیة بقیت عالقة في األذھان، بدءاً بترومان وسیاسة االحتواء الت±±ي السیا

اس±±تمرت خ±±الل الح±±رب الب±±اردة حت±±ى إنھ±±ار االتح±±اد الس±±وفییتي وانتھ±±ى عص±±ر ثنائی±±ة القطبی±±ة بفت±±رة ریغ±±ان، 

ة الخارجیة بشكل كامل، والتي سبتمبر من توجھاتھ في السیاس ١١وصوالً إلى بوش اإلبن الذي غیّرت أحداث 

أثرت على العدید من دول العالم، وتردد مصطلح العقیدة بفترتھ بدرجة كبیرة، في محاولة لفھم اإلستراتیجیات 

األخذ بعین االعتبار أنّنا ال نتتبع العقیدة وما تتضمنّھ من أفك±±ار لنطابق±±ھ م±±ع الفِع±±ل والسیاسات التي أنتجتھا. مع 

ا، ألنّھ ما بین فلسفة العقیدة وما ینتج عنھا من سیاسات ھن±±اك عملی±±ة بیروقراطی±±ة ی±±دخل والممارسات بحذافیرھ

فیھا العدید من األطراف إضافة إلى ال±±رئیس كت±±أثیر أف±±راد إدارت±±ھ والك±±ونغرس واإلع±±الم وغیرھ±±ا، إل±±ى أن ی±±تم 

ا یح±±دث خ±±الل فت±±رة اتخ±±اذ الق±±رار النھ±±ائي، ولك±±ن بالض±±رورة س±±یكون ھن±±اك إنس±±جام م±±ا ب±±ین فلس±±فة العقی±±دة وم±±

 بمعظم السیاسات، وما یحصل على أرض الواقع.الرئیس 

 .عقیدة ترومان. ـ أ٤ـ١

وكان±±ت ، ١٩٥٣-١٩٤٥ھاري س. ترومان والذي تولّى الحكم من  الثالث والثالثون للوالیات المتحدة، الرئیس

ألنّھا جاءت بعد إنتھاء الحرب العالمیة  في تاریخ السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة مرحلتھ من أھم المراحل

رك±±ز الب±±احثون عل±±ى دراس±±تھ ؛ ل±±ذلك الثانیة حیث غدت الوالیات المتحدة أح±±د األقط±±اب ف±±ي ع±±الم ثن±±ائي القطبی±±ة

، كان±±ت الوالی±±ات ١٩٥٣أكثر م±±ن غی±±ره م±±ن الرؤس±±اء المعاص±±رین. وح±±ین ج±±اء دوای±±ت آیزنھ±±اور للرئاس±±ة ف±±ي 

ً مركزی±± اً م±±ع مص±±الح عالمی±±ة، وت±±ؤدي دورالمتحدة قد أصبحت "ق±±وة عالمی±±ة"   ف±±ي الش±±ؤون الدولی±±ة، اً ومس±±تمر ا

 اإلستراتیجیة الكبرىجوھر أو أساس  یكمن 80وھذا ما یعتبر اإلنجاز المركزي لإلستراتیجیة الكبرى لترومان.

النظر ب±±العالق±±ة بینھم±±ا بش±±كل أبس±±ط،  ریتش±±ارد ك. بی±±تسووّضح  81بشكل عام في السیاسة باعتقاد بول كینیدي،

س±±بیل المث±±ال، عل±±ى ف 82 إل±±ى اإلس±±تراتیجیة وكأنّھ±±ا الم±±دخالت ف±±ي العملی±±ة السیاس±±یة، والسیاس±±ة ھ±±ي المخرج±±ات.

																																																													
Martel,	“Grand	Strategy	in	theory	and	practice,”	247 )80(  

	
44	-42Ibid,	 )81( 	

 43-41الحكم االمریكي"، ) دیبل، "استراتیجیة الشؤون الخارجیة: منطق 82(
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والت±±ي  "حتواءاال"ك±± استراتیجیات متعددة التي تأسست بناًء على عقیدتھ، أنتجت اإلستراتیجیة الكبرى لترومان

 83.تجاه اإلتحاد السوفییتي نوان الرئیسي للسیاسة الخارجیة إلدارتھالعبدورھا كانت 

ینس±±بھا و ).١٩٤٧-١٩٤٣(في الح±±رب المدنی±±ة الیونانی±±ة التي حدثت التطورات عقیدة ترومان تتبلور بعد بدأت 

بالمب±±ادئ الت±±ي أص±±بحت كمب±±ادئ إرش±±ادیة  حص±±رّ ح±±ین ، ١٩٤٧\٣\١٢لكونغرس ف±±ي ب±±ا ھخطابغالباً لن الباحثو

 أوج±±ز ال±±بعض الج±±وھر األساس±±ي لعقی±±دة تروم±±انوق±±د سنة الحقة.  للسیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة ألربعین

: "أؤمن ب±±أن سیاس±±ة الوالی±±ات المتح±±دة یج±±ب أن ت±±دعم الن±±اس األح±±رار ال±±ذین یق±±اومون مح±±اوالت بعبارة مفادھا

ان إع±±ادة تعری±±ف ل±±دور وتعتب±±ر عقی±±دة تروم±± 84و الض±±غوطات الخارجی±±ة."اإلستبعاد من قبل األقلیات المسلحة أ

ً  المتحدةالوالیات  ع±±ن طری±±ق العالق±±ات م±±ع الحلف±±اء والش±±ركاء  وممارس±±تھ تعریف±±ھ دور ت±±مّ  ، وھ±±واألكث±±ر نش±±اطا

ال±±ذین ین±±وون ول±±دیھم الق±±درة عل±±ى مقاوم±±ة  مدت بنجاحھا على الشركاءاعتفالذین أرادوا منع التوسع الشیوعي، 

الك±±ونغرس مس±±اعدات مان من طلب تروف 85ھؤالء الشركاء المعتمدین.الیونان وتركیا وكان التوسع الشیوعي، 

ً ص±±بحت ھ±±ذه المس±±اعدات نموذج±±لھ±±اتین ال±±دولتین، وال±±ذي واف±±ق علیھ±±ا، ث±±م أ للمس±±اعدات ل±±دول متع±±ددة خ±±الل  ا

مس±±اعدة المجتمع±±ات للتح±±رر م±±ن االس±±تبعاد تح±±ت مب±±ادئ المثالی±±ة الت±±ي ت±±دعو لنش±±ر وتن±±درج  86الحرب الب±±اردة.

 أھدافھا.لھم، كأحد أھم لرفاھیة االدیمقراطیة، وتحقیق 

ب±±ین الوالی±±ات ف±±ي العالق±±ات الت±±وتر  بأنّ  وكان یعتقد "حتواء،اال" ستراتیجیةال صاحب الفكرة جورج كینانكان 

 یدولوجی±±ة،خ±±تالف ف±±ي اآلوإنم±±ا ا ،فھ±±مالنقص ف±±ي التواص±±ل أو س±±وء  بسببیكن السوفییتي لم تحاد المتحدة واإل

ألّن  87نم±±ا اإلحت±±واء؛وإ لم تكن الطریقة األنسب للتعام±±ل م±±ع توّس±±ع الس±±وفییت كینان ولذلك فالدبلوماسیة باعتقاد

ساس±±ي األ عس±±كري، والفھ±±مالی±±دولوجي أكث±±ر م±±ن النط±±اق اآلسیاس±±ي وال طار الص±±راع معھ±±م یتمثّ±±ل ف±±ي النط±±اقإ

ھ±±ا نّ یق±±ل بأ ذي یفھمھ ال±±روس،" ولكن±±ھ ل±±م"القوة ھي الشيء الوحید ال نّ ، إوالً الحتواء السوفییت یكمن بمبدأین: أ

 ً وھ±±ذا م±±ا  یجابیة عن نفسھا للعالم،، آمن كینان بأن الوالیات المتحدة یجب أن تعزز نظرة إالوسیلة الوحیدة. ثانیا

یشیر "للوجھ الث±±اني للق±±وة" الت±±ي تح±±دث عنھ±±ا جوزی±±ف ن±±اي وھ±±ي الق±±وة الناعم±±ة، الت±±ي تعن±±ي ـ جع±±ل اآلخ±±رین 

																																																													
,	Ed.	Robert	P.	octrinesPresidential	DIn	cy	of	Containment,	“egaHarry	S.	Truman	and	The	Lrillo,	“)	Michael	G83(

Watson,	Charles	Gleek	and	Michael	Grillo	(New	York:	Nova	History	Publications,	2003),	46-47  
	

101-US	security	policy,”100	Meiertons,	“The	Doctrines	of )84(  
	

Martel,	“Grand	Strategy	in	theory	and	practice,”	251 )85(   
	

Meiertons,	“The	Doctrines	of	US	security	policy,”102 )86( 
 

47-presidential	doctrines,”	46n	cy	of	Containment,”	IegaHarry	S.	Truman	and	The	LGrillo,	 )87( 
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ذاب اآلخ±±رین ف±±ي السیاس±±ة العالمی±±ة، وترتك±±ز الق±±وة یری±±دون م±±ا تری±±د ـ ع±±ن طری±±ق وض±±ع ج±±دول أعم±±ال الجت±±

الناعم±±ة عل±±ى الق±±درة عل±±ى تش±±كیل تفض±±یالت اآلخ±±رین ودفعھ±±م لتبنّ±±ي الق±±یم الخاص±±ة بھ±±ذا المجتم±±ع، وذل±±ك ع±±ن 

المحلی±±ة والخارجی±±ة، أي یج±±ب عم±±ل  وھن±±ا تلتق±±ي السیاس±±ة 88.طریق االقناع، ولیس باستخدام التھدید والتخویف

، األم±±ر ال±±ذي س±±ینعكس مریك±±يالش±±عب األ ثق±±ةتحس±±ین ولكسب  ة) في الوالیات المتحدةإصالحات داخلیة (محلی

الحت±±واء الس±±وفییت،  سیاس±±اتال والتي كان±±ت إح±±دى *الكبار لخطة مارشال . وكان كینان من المھندسینللخارج

ھ±±و م±±ن  بالنھای±±ة تروم±±انلك±±ن  89اتیجیة الكب±±رى،س±±ترمركزي لكینان في صیاغة وتطبیق اإلوھنا یبرز الدور ال

وجود فائض بالموارد ساعده على ذلك وربما  العقائدي. وفكره تبنّاھا وسمح بتطبیقھا ألنّھا انسجمت مع فلسفتھ

بال±±ذات بع±±د خ±±روج الوالی±±ات المتح±±دة م±±ن الح±±رب العالمی±±ة الثانی±±ة منتص±±رة تبع±±ھ تغی±±ر والق±±وة یس±±مح بتطبیقھ±±ا 

 مكانتھا بالعالم.

خطوط أو حدود اإلس±±تراتیجیة وأخرى،  وسیاسات بین إستراتیجیاتخطة مارشال، من  عقیدة ترومانطّورت 

ساس لتطبی±±ق االحت±±واء ل األكّ مع الحلفاء (الذین ھم ضد الشیوعیة) والذي شَ  الكبرى إرتكزت على روابط قویة

ل±±دور الوالی±±ات المتح±±دة  م±±ن أج±±ل الدیمقراطی±±ة والحری±±ة باإلض±±افة  دع±±م ال±±دولوب±±دا خ±±الل العق±±ود الالحق±±ة. 

ر الرؤساء الذین ج±±اءوا م±±ن طوّ أنھ میراث مستمر لترومان، فوكتثنائیة تدافع عن المظلومین، قوة اس باعتبارھا

تحاد الس±±وفییتي ف±±ي بھم على األسس التي وضعھا، واستمر ھذا حتى سقوط اإل السیاسة الخارجیة الخاصة بعده

ط±±وط إرش±±ادیة لسیاس±±ة عتب±±ر خروم±±ان تُ نتھ±±اء الح±±رب الب±±اردة ف±±ال زال±±ت مب±±ادئ عقی±±دة توحتى بعد إ 90 .١٩٩١

عل±±ى م±±تن حامل±±ة ب±±وش االب±±ن أش±±ار لعقی±±دة تروم±±ان ف±±ي خطاب±±ھ دبلی±±و ج±±ورج  فم±±ثالً  األم±±ن للوالی±±ات المتح±±دة؛

عقی±±دة تروم±±ان، وھك±±ذا  91الح±±رب م±±ع الع±±راق انتھ±±ت. نّ ح±±ین أعل±±ن أ ٢٠٠٣في مایو  براھام لینكولنطائرات أ

التف±±وق وشاطات بناء األم±±ة، وتنظیمھ±±ا للحلف±±اء، ودعوتھ±±ا لتغیی±±ر النظ±±ام، نكباستراتیجیاتھا وسیاساتھا المتعددة 

																																																													
 ٢٦-٢٤)، ٢٠٠٧الریاض: مكتبة العبیكان، "القوة الناعمة،"  جوزیف س. ناي، ترجمة: محمد البجیرمي،) 88(
 

Martel,	“Grand	Strategy	in	theory	and	practice,”	249 )89(  
	

نیة، أشار بھ وزیر الخارجیة آنذاك (*) خطة مارشال: ھي برنامج شامل تّم تأسیسھ من أجل إعادة إعمار أوروبا الغربیة بعد إنتھاء الحرب العالمیة الثا
)، ووافق علیھ الكونغرس في ١٩٤٧-١٩٤٦، نتیجة لقلقھ من التوسع السوفییتي والتدھور السریع لالقتصاد االوروبي خالل (١٩٤٧جورج مارشال في 

 انظر،. للمزید ١٩٤٨
http://bit.ly/1A4bO5tpril	2017),	A	thDepartment	of	State,	Office	of	the	Historian,	Marshall	Plan,	Accessed	(6 

 
Martel,	“Grand	Strategy	in	Theory	and	Practice,”	254	 )90(  

	
103-Meiertons,	“The	Doctrines	of	US	Security	Policy,”101 )91(  
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بوش دبلیو جورج تنبأت بعقیدة المسلحة، االحتجاجات  )المتمردین(اللجوء للحرب المحدودة ضد والعسكري، 

 92 .، بحسب اعتقاد البعضرھاب الدوليالمعاصرة ضد اإلاالبن 

 ب±±±وش االب±±±ندبلی±±±و ج±±±ورج ) و١٩٥٣-١٩٤٥( الموج±±±ود ب±±±ین تروم±±±ان لوص±±±فات السیاس±±±ة، فالتش±±±ابھ بالنس±±±بة

تعرض المساعدات  فإستراتیجیة األمن القومي لبوش االبن أوالً؛ ھي المساعدات اإلقتصادیة )٢٠٠٩-٢٠٠١(

ھ±±±ذه وكی±±±ة للدیمقراطی±±±ة، واللیبرالی±±±ة اإلقتص±±±ادیة وحق±±±وق االنس±±±ان، مریي الق±±±یم األاإلقتص±±±ادیة كح±±±افز لتبنّ±±±

تروم±±ان للسیاس±±ة الخارجی±±ة  رؤی±±ة	ك±±ذلك، .یاس±±ة الخارجی±±ة للوالی±±اتص±±بحت قاع±±دة متبع±±ة للسأ اإلس±±تراتیجیة

ً  للوالیات المتحدة ف±±ي  تتحمل المسؤولیة لتأمین الحریة والعدالة للذین ال یملكونھ±±ا، وھ±±ذه العقلی±±ة واض±±حة أیض±±ا

خط±±ط فة، بوش لیست بتلك الكبی±±رالبعد التاریخي بین عقیدة ترومان وعقیدة 	93.إستراتیجیة األمن القومي لبوش

ب±±وش 	94 رھاب، لكن التكتیكات لكل منھما كان±±ت مماثل±±ة.اإل "استباق" ترومان الحتواء الشیوعیة ال تشبھ كثیراً 

 ١١ح±±داث خطابھم±±ا بع±±د ص±±دمة، بالنس±±بة لب±±وش أن الع±±الم ینقس±±م لقس±±مین، ومج±±يء وتروم±±ان وخطابھم±±ا ع±±ن أ

 كان±±ت ، ك±±ل ھ±±ذهل بنیة الوالیات المتحدةتصادي، وحرب عالمیة وتآكسبتمبر، وبالنسبة لترومان االنحطاط االق

لنقاط المش±±تركة ب±±ین ھ±±ذین الرئیس±±ین ف±±ي ح±±دود المثالی±±ة الت±±ي ت±±دعو االعدید من وتندرج  95نقاط مشتركة بینھما.

 لنشر الدیمقراطیات البرلمانیة وتحقیق الرفاھیة للمجتمعات ومساعدتھم على نیل الحریة.

	Senatorرئ±±یس لجن±±ة مجل±±س الش±±یوخ للعالق±±ات الخارجی±±ة ( اعتب±±ر Vandenberg ب±±أن عقی±±دة تروم±±ان ھ±±ي (

یدولوجي عقیدة ترومان حددت نطاق آإلى أّن  ،مونرو المرتكز األكثر أھمیة لسیاسة الوالیات المتحدة منذ مبدأ

ً  ، فق±±د ك±±ان تروم±±انم±±ونرو اق جغراف±±ي كمب±±دأول±±یس نط±± فك±±ر واآلیدولوجی±±ة بدعم±±ھ ك±±ل م±±ن یع±±ارض ال عالمی±±ا

 	96، ویتبنّى القیم والمبادئ التي تدعو للعدالة والحریة .الشیوعیة

لمواجھة االتحاد السوفییتي، بع±±د أن أص±±بحت الوالی±±ات  تتجلّى أھمیة عقیدة ترومان في كونھا وضعت األساس

 ھ±±االت±±ي ص±±درت عناس±±تمرت االس±±تراتیجیات والسیاس±±ات المتح±±دة ق±±وة عالمی±±ة ف±±ي ع±±الم ثن±±ائي القطبی±±ة. وق±±د 

لسنوات طویلة خالل الحرب الباردة، مع األخذ بعین االعتبار أن شكل ممارستھا ربما اختلف من رئیس آلخر 
																																																													

Communism	and	Modernity,”	Presidential	Studies	Quarterly,	)	Dennis	Merrill,	“The	Truman	Doctrine:	Containing	92(
Vol.	36,	No.	1,	Presidential	Doctrines	(Mar.,	2006),”	27	
 

54-presidential	doctrines,	50n	cy	of	Containment,”	IegaHarry	S.	Truman	and	The	LGrillo,	 )93(  
	

g	Communism,”	29)		Merrill,	“The	Truman	Doctrine:	Containin94(	
 

Ibid,	34 )95(  
	

Meiertons,	“The	Doctrines	of	US	security	policy,”103 )96(  
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تبعاً لتغیر الظروف، باألخص استراتیجیة االحتواء، وخطة مارش±±ال. ومعظ±±م الب±±احثین یمیل±±ون إلس±±ناد العقی±±دة 

 بالع±±±ادة لعدی±±±د م±±±نھم، حی±±±ث أّن ال±±±رئیس یتط±±±ّرقلخط±±±اب تروم±±±ان ب±±±الكونغرس، وھ±±±و م±±±ا ق±±±د یب±±±دو ص±±±حیحاً ل

في الخطابات، إّال أّن ھذا الفھم یبقى ناقصاً، إنطالقاً من كون العقی±±دة فلس±±فة كامل±±ة ال الستراتیجیاتھ وتصوراتھ 

 یمكن إیجازھا ببعض الكلمات والجمل، مع أنّھا قد تعكس فھماً ال بأس بھ للعقیدة أحیاناً.

 .. عقیدة ریغانب ـ٤ـ١

خاصة تلك  ،یدیولوجیة معینةفي بروز تیارات آ ساھمت إقتصادیةامن انتھاء رئاسة جیمس كارتر بأزمات تز

بنجاح رونالد ریغان المرشح الجمھوري  تیاراتالساھمت ھذه  ١٩٨٠في  محافظة ویمینیة. التي تطرح أفكاراً 

ً تلك الفترة ھو دوراً  ساسي الذي لعباأل عروف بأفكاره المحافظة، والتیارالم ر المحافظین الجدد، تیا مھما

 ً شرق الوالیات المتحدة، ومعظمھم من الیھود الذي یتشّكل من مجموعة من المثقفین یتركزون غالبا

السلطة عودة یسعون لوكانوا  .ورك في الثالثینیات بأوساط فقیرةیواإلیرلندیین الذین نشأوا في نیو األمریكیین

أما على مستوى السیاسة الخارجیة  ،ھ یعاني من فائض في الدیمقراطیةأنّ ب ھمدعتقاإلى المجتمع األمریكي ال

تي ھو الخطر األساسي الذي یواجھ الوالیات المتحدة، وطالبوا باستراتیجیة التوسع السوفیی أنّ ھم یؤمنون بف

فیطالبون بخفض  ،على الصعید االقتصادي الداخليلمواجھتھم على الصعید العالمي. أّما  عسكریة شاملة

أما الدعم المادي فكان من  ،ل ھذا التیار الدعم اآلیدیولوجي لرونالد ریغانالضرائب والنفقات الحكومیة. شكّ 

للعمل داخل  ١٩٧٤التیار المعروف ب "الیمین الجدید" الذي شكل شبكة من المنظمات الیمینیة منذ عام 

  97 .رةحافظة" كالتجارة الحالكونغرس وخارجھ من أجل الدفاع عن كل القضایا "الم

 ،١٩٨٩-١٩٨١الرئیس األربعین للوالیات المتح±±دة، رونال±±د ریغ±±ان وال±±ذي ت±±ولّى الحك±±م م±±ن  المؤرخون اعتبر

ومواجھت±±ھ لالتح±±اد  دوره والسیاس±±ات الت±±ي ج±±اء بھ±±اؤس±±اء األم±±ریكیین، واس±±تمّر الج±±دل ح±±ول م±±ن أنج±±ح الر

لس±±فة الت±±ي ج±±اء التي انتھت بھا، ویستمد ھ±±ذا النق±±اش مادت±±ھ م±±ن الفنھاء الحرب الباردة بالطریقة السوفییتي في إ

د ب±±ھ موج±±ة المحافظ±±ة ، والبرن±±امج المح±±افظ ال±±ذي خ±±اض ب±±ھ انتخاب±±ات الرئاس±±ة وجّس±±بھ±±ا ریغ±±ان إل±±ى الحك±±م

  99".والذي تمیّز بنظرتھ لالتحاد االتحاد السوفییتي على أنھ "إمبراطوریة الشر 98،الجدیدة

																																																													
 	٢٩٣-٢٩١): 1981(یولیو  1، عدد 1 الفكر االستراتیجي العربي) نھى تادرس، "إدارة ریغان مشروع یمیني الستعادة عظمة امیركا،" 97(
 
 	.٥٤)، ٢٠٠٤( ١٥٨، عدد ٣٩ مجلة السیاسة الدولیةالسید أمین شلبي، "ھل كان رونالد ریجان مسئوال عن نھایة الحرب الباردة؟ "، ) 98(
 
 	.٦٠-٥٩، أمریكا على مفترق طرقفوكایاما،  )99(
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وھو الخطاب الذي  نُِس±±بَت ل±±ھ عقیدت±±ھ الحق±±اً،  ،١٩٨٥في ) address	union	the	of	State( خطاب ریغانألقى 

 100.الش±±یوعیة دھ±±ا م±±ع الجماع±±ات الت±±ي تق±±اوم ض±±دّ ووعب إلتزام الوالیات المتح±±دةعن  بشكل أساسيوتحدث فیھ 

بعدة مقاالت عقیدة ریغان" " أو بدأ بالحدیث عن أول من صاغ *كروثامرتشارلز  كاتب العمود المحافظوكان 

±±نذل±±ك الخط±±اب، وتبع±±ھ تص±±ریحات عدی±±دة تعك±±س عقیدت±±ھ والت±±ي تعّ 	لىنسبة إ ون إنق±±اذ یح±±اول ھ±±د بھ±±ا ال±±دفاع عمَّ

بع±±د  "عقی±±دة ریغ±±ان،" طلحمص±±ت الحكومة األمریكی±±ة تبنّ 	 .فغانستان حتى نیكاراغواحیاتھم من السوفییت، من أ

 م±±م المتح±±دة ج±±ین كیرباتری±±ك. ال±±رئیسالوالی±±ات المتح±±دة لأل ةأن صاغھ كروثامر، بشكل خ±±اص م±±ن قب±±ل س±±فیر

ً  ى التس±±میة لمبادئ±±ھ للسیاس±±ة الخارجی±±ةتبنّ±± ھنفسھ لم یستخدم المصطلح بدایة، لكنّ  ریغان خدم .  وك±±ذلك اس±±تُ الحق±±ا

لھم كص±±فات ممی±±زة بَ ورة م±±ن قِ±±تَص±±اب لیص±±فوا المب±±ادئ المُ تّ±±مص±±طلح "عقی±±دة ریغ±±ان" م±±ن قب±±ل الب±±احثین والكُ 

 ما قالھ ریغان ف±±ي خطاب±±ھ ك±±ّرره لكن 101خالل فترة إدارة ریغان. ارسة السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدةلمم

لت وھذه الفك±±رة ش±±كّ  لمناھضة للشیوعیة تستحق أن تدعمھا الوالیات المتحدة،عدة مرات سابقة: بأن الحركات ا

ت "عقی±±دة ریغ±±ان" ص±±بحأوه منذ بدای±±ة رئاس±±تھ، وتوّس±±عت الحق±±اً لتن±±تج اس±±تراتیجیات وسیاس±±ات متع±±ددة، تفكیر

ً مصطلح ً شائع ا ھو ومسؤولي إدارت±±ھ وربطھا  في التصریحات العلنیة، مرتینذكرھا الرئیس باالضافة إلى أّن  ا

ً و	102.ھة الشیوعیةجزئیاً، إضافة إلى الھدف األساسي وھو مواج دف نشر وترویج الدیمقراطیةھب للعقائ±±د  خالفا

ك±±س ھ±±دف عَ ب ب±±ل ج±±اءتن إعالن عقیدة ریغان بشكل عام ال یعتب±±ر رد فع±±ل لح±±دث سیاس±±ي وحی±±د، إفخرى، األ

ح±±داث التعبی±±ر عن±±ھ بسلس±±لة م±±ن األ م±±ا ت±±مّ  ل±±ھ عالق±±ة باالتح±±اد الس±±وفییتي وھ±±و ،خس±±ارة ق±±وة عام±±ة متص±±ورة

 103.المنفردة

طاح±±ة بحكوم±±ة معادی±±ة إس±±تراتیجیة تھ±±دف إل±±ى اإلـ  "،Back	Roll"ش±±كال االحت±±واء وھ±±و بع ریغان شكل م±±ن أاتّ 

كل وبھ±±ذا یك±±ون ق±±د اختل±±ف بش±± ـ دوات السیاسیة لتحقیق الھدفحكومة صدیقة، ویتم استخدام كل األواستبدالھا ب

لف±±وز و اریغ±±ان ھ±± ھ±±دف وك±±ان عل±±ى ال±±دور المرك±±زي لحق±±وق االنس±±ان،ت ك±±دّ كبیر عن ك±±ارتر وسیاس±±اتھ الت±±ي أ

																																																													
Studies	Quarterly,	Vol.	1,	)	Chester	Pach,	“The	Reagan	Doctrine:	Principle,	Pragmatism,	and	Policy,”	Presidential	100(

Presidential	Doctrines	(Mar.,	2006),75  
	

156-Meiertons,	“The	Doctrines	of	US	Security	Policy,”155 )101( 	
	

(*) تشارلز كروثامر: معلّق سیاسي ومؤلف أمریكي، وعضو مساھم في التقاریر الخاصة لقناة فوكس االخباریة، وكان عضو أسبوعي لبرنامج 
 انظر،للمزید  مجلة وصحیفة. ٤٠٠في أكثر من ینشر كاتب عمود صحفي . وھو ٢٠١٣وحتى  ١٩٩٠زیوني إخباري داخل واشنطن منذ تلف

,	Accessed	Feb	2017.	http://bit.ly/2o7yV0ZCharles	Krauthammer	Biography,	Odssf,	June	2016,		
	

78-Reagan	Doctrine:	Principle,”	77)	Pach,	“The	102(   
	

Meiertons,	“The	Doctrines	of	US	Security	Policy,”155 )103(  
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ً ھ±±دف )Roll	Backدح±±ر الش±±یوعیة (ك±±ان   104 .ب±±الحرب ض±±د االتح±±اد الس±±وفییتي أكث±±ر م±±ن إدارتھ±±ا ً م±±مھ ا ف±±ي  ا

ن ریغان عبر الحرب الباردة، منذ ھاري ترومان، لكن الفرق أ منذ بدایة إستراتیجیة االحتواء للوالیات المتحدة

الت±±ي ت±±ّم س±±تراتیجیة لالأس±±اس عقی±±دة ریغ±±ان كور. م±±ع ذل±±ك، تعتب±±ر ع±±ن ذل±±ك بعالنی±±ة عك±±س تروم±±ان وآیزنھ±±ا

فص±±اغ  105ش±±كال القدیم±±ة لالحت±±واء.ل±±ة م±±ن األعدّ لسوفییتي، والتي كان±±ت نس±±خة مُ للتعامل مع التوسع ااستخدامھا 

 ف±±ي االس±±تراتیجیة ح±±ددو، بن±±اء عل±±ى عقیدت±±ھ )NSDD_32ق±±رار األم±±ن الق±±ومي ( يس±±تراتیجیة إدارت±±ھ ف±±ریغ±±ان إ

من القومي. یة الكبرى لریغان وتقود سیاسة األستراتیجستعكس المبادئ األساسیة لإللعالمیة" والتي ھداف ا"األ

الحت±±واء استراتیجیة الكبرى لریغ±±ان: ") ھي ذات أھمیة خاصة في تطور اإلNSDD_32العدید من المبادئ في (

لزی±±ادة تح±±اد الس±±وفییتي الع±±الم، ومعادل±±ة (إحب±±اط) جھ±±ود اإلوعك±±س توس±±ع الس±±وفییت ووج±±ودھم العس±±كري ف±±ي 

  106قتصادیة واألفعال السیاسیة.من خالل الدبلوماسیة والضغوط اإل تأثیرھا

للف±±اعلین م±±ن مواق±±ع متع±±ددة  اع سیاسة مختلفین، فھناك فرص±±ة كبی±±رةعقدة وتتأثر بصنّ یتواجد الرئیس في بیئة م

من الصعب إیجاد الص±±لة ب±±ین و .نغرس للتأثیر على السیاسة الخارجیةفي بیروقراطیة السیاسة الخارجیة والكو

شخاص، ألن ھناك عملیة مساومة وتسویة تجري بین الفرع ربطھا باعتقادات األ وأتعقبھا والسیاسة التي تنشأ 

س±±تراتیجیة لل±±رئیس الرؤی±±ة اإلأّن  ،عقیدة ریغان كان±±ت لریغ±±ان بمعن±±ىالتنفیذي والتشریعي على ھذه السیاسات. 

ساسیین على المستویات العلی±±ا ال±±ذین تش±±اركوا بنظرت±±ھ وبش±±كل ولین األفھو من اختار المسؤ ،تأسیسھكانت من 

ساس±±یة، لك±±ن م±±ع ذل±±ك بیروقراطی±±ة السیاس±±ة الخارجی±±ة ریغان اتخ±±ذ بع±±ض الق±±رارات األمباشر أنتجوا المبادرة. 

) CIAدف±±ع م±±دیر وكال±±ة االس±±تخبارات المركزی±±ة (بینم±±ا  ھمین بشكل أساسي بكل حالة. فم±±ثال:والكونغرس كانا م

وھ±±و م±±ا ش±±ّكل النس±±خة األولی±±ة  ل توسیع المس±±اعدات للمتم±±ردین ف±±ي أفغانس±±تانمن أج كاسي والكونغرسویلیام 

لمس±±توى ك±±ل مس±±ؤول رفی±±ع ابالت±±الي، ف. عارض±±وا ھ±±ذا ال±±رأيی±±ة خ±±رى م±±ن البیروقراط، أج±±زاء ألعقی±±دة ریغ±±ان

وجیة الرئیس ریغ±±ان یدولمن آنشأت  وبالتالي فإّن اإلستراتیجیات والسیاسات 107سیضع سیاسة نیابة عن قسمھ.

بارزة بفریق ریغ±±ان وھ±±ي نق±±اؤه  ھناك سمةو رت التطورات الدولیة.التي فسّ ودارتھ، والمسؤولین األساسیین بإ

 لوجي، ال±±ذي أرش±±دی±±دودید من الم±±وظفین لفش±±لھم بالوص±±ول إل±±ى معی±±ار ال±±رئیس اآلطرد الع قد تمّ اآلیدولوجي، ف
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للتط±±ورات الدولی±±ة ف±±ي  س±±تجابة لتفس±±یرھاص±±یاغة إس±±تراتیجیة لال وبالت±±الي لبلورة العقی±±دة ھ محاولة اإلدارةوجّ و

  108تلك الفترة.

وھ±±و م±±ا یش±±بھ  109 .رك±±ات التم±±رد المناھض±±ة للش±±یوعیةغی±±ر مح±±دودة ف±±ي وع±±دھا ل±±دعم ح كان±±ت عقی±±دة ریغ±±ان 

م±±ا یش±±مل الع±±الم الثال±±ث  ،التي كانت موجھة للعالم ولیس لمنطقة واحدة فقط (العالمی±±ة) ترومان من حیث نظرتھ

عل±±ى تغیی±±ر ل±±ى تش±±جیعھم للدیمقراطی±±ة داخ±±ل البل±±دان والمس±±اعدة وحلف±±اء الوالی±±ات المتح±±دة ھن±±اك، باإلض±±افة إ

  110.سیاسي فیھا

وھ±±ي الحرك±±ات المناھض±±ة  مق±±اتلي الحری±±ة"ل"ض±±من عقی±±دة ریغ±±ان معامل±±ة متس±±اویة أو مس±±اعدة مش±±ابھة ل±±م ت

واختل±±ف ال±±بعض بخص±±وص 	111.والتي حاربت للتخلص من سیطرة االتحاد السوفییتي على من±±اطقھم للشیوعیة

 ، لك±±ن ت±±ّم وموزمبی±±ق اثیوبی±±امس±±اعدة بع±±ض ال±±دول مث±±ل التخلي ع±±ن  بكل حالة، على الرغم من ذلك، تمّ  ھاتطبیق

ھ±±ج ش±±امل لك±±ل الح±±االت، ن دارة، عزم±±وا عل±±ىاإلستراتیجیة م±±ن اإل أفغانستان. مؤلفوفي تطبیق العقیدة بالكامل 

ع±±ن "العقی±±دة"  ھ بعی±±داً نّ±±تتط±±ور بطریق±±ة مح±±دودة، وھ±±ذا یش±±یر بوض±±وح أكان±±ت مریكی±±ة الفعلی±±ة لكن السیاس±±ة األ

ویلی±±ام  وأك±±دّ . س±±بب اإلخ±±تالف عل±±ى األھ±±دافبمبادرة على أساس كل حالة على حدة؛ اعتبار ال ھ تمّ نّ العالمیة، فإ

عقی±±دة ریغ±±ان تج±±اه أي دول±±ة ل أي ق±±رار للج±±وء ات األمنی±±ة) ب±±أنّ ش±±نایدر (وكی±±ل وزارة الدول±±ة لش±±ؤون المس±±اعد

"طبیع±±ة  نّ أأش±±ار مس±±ؤول آخ±±ر ب±±السیاس±±ي الخ±±اص." وك±±ذلك وھ بسیاقھ التاریخي و تمرد سیتم "معالجتمحددة أ

ن م±±ؤلفي اإلس±±تراتیجیات الت±±ي نش±±أت ع±±ن ل±±م یك±±و مریكي بالضرورة ستختلف من حالة لحالة."ومدى الدعم األ

اع الق±±رار عكس±±وا اإلس±±تراتیجیة ، العدی±±د م±±ن ص±±نّ م±±ن ذل±±ك ب±±دالً  العقی±±دة ن±±اجحین ف±±ي تطبیقھ±±ا حس±±ب مف±±اھیمھم؛

ارجی±±ة، م±±ا خ±±رى للسیاس±±ة الخعتم±±د عل±±ى أدوات أنھج محدد كل حالة عل±±ى ح±±دة، وال±±ذي اكصلیة ووضعوھا األ

 112في تشكیل وتطبیق السیاسة.دور  للكونغرس كانو یتضمن الدبلوماسیة واإلغراءات،
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ً  ر إطاراً شاملة واضحة المعالم تستطیع أن توفّ حین تكون اإلستراتیجیة الكبرى  یخبر الجمیع بم±±ن ف±±یھم  تفسیریا

وع±±±دم وج±±±ود  113 .وتحویلھ±±±ا إل±±±ى سیاس±±±ات مس±±±ؤولي السیاس±±±ة الخارجی±±±ة أنفس±±±ھم، كیفی±±±ة فھ±±±م س±±±لوك اإلدارة

إستراتیجیة كبرى متماسكة للدولة، یجعلھا مع الوقت تع±±اني م±±ن سیاس±±ة خارجی±±ة مشوش±±ة أو فوض±±ویة، وال±±ذي 

ً ی±± ك±±رة واض±±حة عقی±±دة ریغ±±ان عب±±ارة ع±±ن مص±±طلح مناس±±ب لفكان±±ت  114 .ؤدي ب±±دوره لسیاس±±ات مربك±±ة أحیان±±ا

اإلدارة بوض±±عھا بن±±اًء عل±±ى ھ±±ذه  واإلس±±تراتیجیات الت±±ي ب±±دأ مس±±ؤولو لكن السیاسات وبسیطة إحتضنھا الرئیس،

مك±±ن الق±±ول وی	115 .معقدة ومثیرة للج±±دل كانتالعقیدة التي ترتكز على فكرة دعم الحركات المناھضة للشیوعیة 

ي الكتل±±ة الش±±رقیة، تحاد السوفییتي وحلف±±اءه ف±±أنھ، بعد رئاسة ریغان، تم تبریر أو الدفاع عن عقیدتھ بانھیار اإلب

كبی±±ر ف±±ي إس±±تراتیجیة األم±±ن  لتح±±ولانتخ±±اب ریغ±±ان  وقد أدى	116في الحرب الباردة. وانتصار الوالیات المتحدة

جنبی±±ة ف±±ي ة ریغ±±ان لمس±±اعدات أنادت عقی±±دوإنّما لم یعد مجرد االحتواء،  المضمونف، الوطني للوالیات المتحدة

بإنھ±±اء ل±±یس ب±±وش االب±±ن دبلی±±و ج±±ورج جذرت فیھ وھو ما یشبھ رغب±±ة الشیوعیة في أي مكان تالحتواء محاولة 

ما األنظمة التي تدعمھم، فكالھما صمما إستراتیجیات أمن وطن±±ي إلنھ±±اء التھدی±±د نّ وإ ؛فقط المنظمات اإلرھابیة

دور الوالیات المتحدة بالش±±ؤون العالمی±±ة بوث±±ائق تس±±مى نشرا رؤیتھم ل وكال الرئیسین أكثر من مجرد تقلیصھم،

ق±±رب إنتھ±±اء حكم±±ھ، أم±±ا ب±±وش فنش±±رھا ف±±ي س±±بتمبر  ١٩٨٨ر في ینایریغان نشرھا ف إستراتیجیة األمن القومي،

ك±±ان محاط±±اً بفك±±ر المح±±افظین وكالھم±±ا 	117ول±±ى.، خالل نص±±ف مدت±±ھ األ٩\١١ أحداث ي بعد سنة من، أ٢٠٠١

 الجدد وفلسفتھم.

عقی±±دة ریغ±±ان بأنّھ±±ا تزامن±±ت م±±ع إنھی±±ار االتح±±اد الس±±وفییتي، وال±±ذي ینس±±بھ العدی±±د م±±ن الب±±احثین  أھمی±±ةتكم±±ن 

الستراتیجیاتھ وسیاساتھ تلك الفترة، رغم الخالف الذي یدور بھذا الشأن، لكن ال ش±±ك، ك±±ان لریغ±±ان دور مھ±±م؛ 

ق م±±ع ذل±±ك ت±±أثیر المح±±افظین فھو قد أكمل نھج ترومان باحتواء السوفییت لكن بطریقتھ وتصوره الخاص، تراف

الض±±روري التأكی±±د ب±±أّن ال±±رئیس ال الجدد في إدارتھ وفكرھم وفلسفتھم التي تمیّزت بظھورھا تلك الفت±±رة. وم±±ن 

یُشترط أن یتحدث عن عقیدتھ ویذكرھا بكل وضوح، فأحیاناً قد ال ترد في أي خط±±اب أو تص±±ریح ل±±ھ، وھ±±ذا ال 
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ن واض±±حاً اذا م±±ا نظرن±±ا لسیاس±±ات ال±±رئیس بش±±كل مت±±رابط، وك±±ذلك ال ینفي وجودھا، ألّنّھا عبارة ع±±ن فك±±ر یك±±و

 ینفي وجود العقیدة أي استثناء في ع±±دم تطبیقھ±±ا عل±±ى أرض الواق±±ع بحال±±ة م±±ن الح±±االت، فم±±ا ب±±ین العقی±±دة كفك±±ر

إل±±ى أن ی±±تم التنفی±±ذ عل±±ى أرض الواق±±ع وم±±ا یص±±در عنھ±±ا م±±ن سیاس±±ات ھن±±اك سلس±±لة تنظیمی±±ة تم±±ّر بھ±±ا  وفلس±±فة

 یجب مراعاتھا في كل حالة.وظروف 

بد لإلشارة ھنا إلى أّن ریغان لم یقصد أبدا أن یُعلن ما أصبح الحقا معروف كعقیدة لھ، وإنّم±±ا ك±±ان الص±±حفي ال 

تشارلز كروث±±امر ھ±±و م±±ن أطل±±ق ھ±±ذا المص±±طلح أول م±±رة، ث±±م ب±±دأت وس±±ائل االع±±الم باس±±تخدامھ. حت±±ى أن أح±±د 

م±±رة ح±±ین ُس±±ئل ع±±ن العقی±±دة: "ذل±±ك ك±±ان ش±±یئاً أن±±تم ف±±ي االع±±الم  مجل±±س األم±±ن الق±±ومي ق±±الیغان ف±±ي رمساعدي 

	118تحدثتم عنھ، ولم تكن عبارة نحن استخدمناھا."

 االبن. بوشجورج دبلیو . عقیدة ج ـ٤ـ١

-٢٠٠١ال±±رئیس الثال±±ث واألربع±±ون للوالی±±ات المتح±±دة وال±±ذي حك±±م م±±ن ( االب±±ن بوشجورج دبلیو نشأت عقیدة 

" ،أّن "العقی±±دةبفك±±رة ، ٢٠٠١\٩\٢٨ب±±وش ف±±ي  أوج±±زهاألفغانی±±ة،  *طالبان حركةف امن تحذیر استھد )٢٠٠٩

ً  م±±ا إذا جزء م±±ن العقی±±دة یكم±±ن ف±±ي" ثّم صحح نفسھ لیقول ً كن±±ت ت±±أوي إرھابی±±ا وھ±±ذا مثل±±ھ."  ، فأن±±ت م±±ذنب تمام±±ا

ومساعدیھ ك±±انوا یعمل±±ون عل±±ى السیاس±±ة العام±±ة الت±±ي م±±ن الممك±±ن تطبیقھ±±ا خ±±ارج  أن بوشالتصحیح جاء نتیجة 

كلمة في وثیق±±ة للبی±±ت األب±±یض بعن±±وان  ١٢٥٠٠ بعد سنة من خاللع ھذا الجزء من العقیدة أفغانستان. وقد توسّ 

ف±±ي مذكرات±±ھ ح±±ین كت±±ب: "لق±±د ط±±ورت  وقد أش±±ار ب±±وش لھ±±ذا 119 "إستراتیجیة األمن القومي للوالیات المتحدة."

، اإلس±±تباقیةأفك±±ار:  ثالث±±ةف بعقیدة بوش." وارتك±±زت عقیدت±±ھ عل±±ى عرَ صبحت تُ إستراتیجیة لحمایة البلد والتي أ

فك±±ار، لك±±ن تطبیقھ±±ا یجیة كبرى واضحة باستخدام ھ±±ذه األستراتعزیز الدیمقراطیة. ورغم أنھ صاغ إحادیة، تاأل

األفك±±ار باإلض±±افة لإلس±±تثنائیة األمریكی±±ة وھ±±ذه  120انس±±تان أثب±±ت ص±±عوبتھ.العراق وأفغبع±±ض المن±±اطق ك±±ف±±ي 

والھیمنة الخیرة وتغییر أنظمة الحكم ھي ما تشّكل جمیعا جدول أعمال السیاسة الخارجیة الذي كان ق±±د اقترح±±ھ 
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تج±±در اإلش±±ارة ھن±±ا إل±±ى م±±ا لك±±ن  .٢٠٠٠مفكرو المحافظین الجدد في سنواتھم خارج السلطة قبل انتخابات عام 

ذكره المفكر األمریك±±ي فرانس±±یس فوكایام±±ا ع±±ن المبالغ±±ة ف±±ي رؤی±±ة م±±دى ت±±أثیر فك±±ر المح±±افظین الج±±دد بتش±±كیل 

حی±±ث ی±±رى بأنّ±±ھ إذا م±±ا ت±±ّم الت±±دقیق بب±±دایات الفك±±ر الخ±±اص بالمح±±افظین الج±±دد، فس±±نرى ب±±أّن اس±±تراتیجیة ب±±وش، 

قراطیة وحقوق االنسان، واھتمام عام بالسیاسات الداخلی±±ة، وارتی±±اب المواضیع الرئیسیة لھم كانت تتعلق بالدیم

بخصوص القانون والمؤسسات الدولیة وقدرتھا على حل المشاكل األمنی±±ة الج±±ادة، إض±±افة إل±±ى اعتق±±اد ب±±أّن ق±±وة 

أفك±±ار إذا م±±ا كان±±ت خل±±ف السیاس±±ة معق±±دة ج±±دا الوالی±±ات المتح±±دة یمك±±ن اس±±تخدامھا ألغ±±راض أخالقی±±ة. وھ±±ي 

 121تفسیرات وتطبیقات مختلفة.  وموضع

ال  وش من تصحیح حین قال العقی±±دة، ث±±م ع±±اد لیؤك±±د أّن م±±ا یعنی±±ھ ھ±±و ج±±زء م±±ن العقی±±دة، بأنّھ±±اما قام بھ بویؤكد 

 التي تبني فلسفة متكاملة. والمبادئ تتكون من فكرة واحدة وإنّما مجموعة من األفكار

س±±تخدم بالتب±±ادل تُ   كان±±ت "،كب±±رىالس±±تراتیجیة اإلو" عقی±±دة"المص±±طلحات " ل±±ى أنّ إالضروري ھنا اإلشارة من 

 وحی±±ث أنّ  122في أبحاث معینة مما أدى أحیان±±اً ل±±بعض الغم±±وض فیم±±ا یتعل±±ق بص±±یاغة تعری±±ف واض±±ح لكلیھم±±ا.

من المنطقي بأن بعض األبحاث س±±وف ف، لتعبیر عن السیاسة متشابھان بدرجة كبیرةھذین الشكلین من أشكال ا

إس±±تخدامھا  قال لمن یكتبون الخطاب±±ات ب±±أن العقی±±دة، إذا م±±ا ت±±مّ یُ لذلك و مترادف؛كل تتضمن كال المصطلحین بش

 ً تك±±ون مص±±دراً لتوجی±±ھ النق±±د ل±±إلدارة لفت±±رة س±±وف ف، لم تكن جی±±دةأنھا  لتسمیة اإلستراتیجیة التي قد یتضح الحقا

كبرى أو العقائد الرئاسیة على سبیل المثال، قد یذكر أحد الكتّاب الذي قد یتحدث عن االستراتیجیة ال 123.طویلة

في الوالی±±ات المتح±±دة، ب±±أّن "االحت±±واء" یمثّ±±ُل عقی±±دة تروم±±ان، ث±±م ی±±ذكر نف±±س الكات±±ب وربم±±ا ب±±نفس الص±±فحة أو 

الموضوع، بأّن "االحتواء" كانت االس±±تراتیجیة األساس±±یة لتروم±±ان ف±±ي مواجھت±±ھ لالتح±±اد الس±±وفییتي، وبالت±±الي 

اتیجیة األمن القومي لبوش مصطلح "عقیدة،" مخطئاً بشكل كل±±ي، فھ±±ذه فال یمكن أن نعتبر من أطلق على استر

االس±±تراتیجیة نش±±أت باألس±±اس وت±±ّم إص±±دارھا ك±±ي تعب±±ر وتعك±±س أفك±±ار ومواق±±ف وفلس±±فة ب±±وش ف±±ي مواجھ±±ة 

 ن بمدلوالت مختلفة.كیمكنھما أخذ نفس االسم ولوبالتالي  اإلرھاب.

ألس±±باب  ب±±وش االب±±نل بَ±±اھتمام قلیل بالسیاسة الخارجیة م±±ن قِ ، كان ھناك ٢٠٠٠ خالل الحمالت اإلنتخابیة عام

بع±±د س±±قوط االتح±±اد  للسیاسة الدولیة ف±±ي ع±±الم م±±ا بع±±د الح±±رب الب±±اردة، (الھادئة نسبیاً) تتضمن الطبیعة المختلفة

 ك±±ان اھتم±±امف السوفییتي وغیاب العدو الواضح الذي تحتاج الوالیات المتح±±دة لوض±±ع االس±±تراتیجیات لمجابھت±±ھ؛
																																																													

 ٢١-١٩فوكایاما، أمریكا على مفترق طرق،  )121	(
.	3)	Bzostek	and		McCall,	“The	Bush	Doctrine:	An	Application	Of	Crabb’s	Criteria,	122(  

	
Times		afire,	“The	Way	We	Live,”	The	New	YorkS	)123(  
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أح±±داث لك±±ن ج±±اءت  القض±±ایا الداخلی±±ة.موجھ±±اً نح±±و التركی±±ز األكب±±ر كان ام قلیل بالسیاسة الخارجیة، والرأي الع

من تركیزھا عل±±ى القض±±ایا المحلی±±ة إل±±ى التعام±±ل بش±±كل أساس±±ي م±±ع إدارة بوش مباشرة لتغیّر اتجاه  سبتمبر ١١

 124.اإلس±±تراتیجیة الكب±±رى للوالی±±ات المتح±±دةعل±±ى كبی±±رة  اس±±ة الخارجی±±ة، م±±ا أث±±ّر بدرج±±ةرھاب الدولي والسیاإل

ال±±واردة ف±±ي  مب±±ادئلل ، أصدر البیت األب±±یض إس±±تراتیجیة األم±±ن الق±±ومي، وت±±ّم اإلش±±ارة٢٠٠٢سبتمبر  ١٧في و

خدم بالتص±±ریحات وھ±±ذا اللق±±ب اس±±تُ "عقی±±دة ب±±وش". ب س±±تخدام الق±±وة اب ھ±±ذه االس±±تراتیجیة وب±±األخص م±±ا یتعلّ±±ق

 عل±±ى تص±±ریحات رس±±میة كھ±±ذه، افت±±رض ال±±بعض ب±±أن عقی±±دة ب±±وش تش±±كل اعتق±±اداً  اً بن±±اءو األمریكی±±ة الرس±±میة،

 ً ً أ قانونیا دون شك، حتى لو صّرحت واستخدمت جھ±±ات رس±±میة ھ±±ذا المص±±طلح، فھ±±ذا ال یمنح±±ھ لكن  125.مریكیا

	السلطة القانونیة إطالقاً.

 فیھا من تأكید علىخارجھا لما ستراتیجیة األمن القومي عند بوش بشھرة واسعة داخل البالد وحظیت إ

عراق. أحادیة الجانب في ال االستعداد لشن حرببتطبیقھ  وھو مبدأ ارتبط، *ةاإلستباقی أو الحرب اإلجراء

ة شؤون البالد، أو طریقة داروالعمل اإلستباقي لیس ھدف أو مصلحة أو أداة، بل ھو مظھر من مظاھر إ

الوالیات  نّ ھو أ ٢٠٠٢ستراتیجیة بوش األساسیین إل. والتصورین منھا الستخدام األدوات وبخاصة العسكریة

ً  المتحدة ً  تملك تفوقا القیم األمریكیة ھي قیم عالمیة، وكانت أفعال إدارة بوش خالل فترة  نّ في القوة، وأ عظیما

ً  نّ أب هوالیتھ األولى تدل على اعتقاد الوالیات  "إنّ  :الوسائل المتاحة للشؤون الخارجیة غیر محدودة أساسا

جملة األولى الواردة في الفصل األول في العالم لیس لھما سابقة وال مثیل"، وھذه ال حدة تملك قوة وتأثیراً المت

ً كھ تإستراتیجیوكانت  ٢٠٠٢.126ستراتیجیة عام من إ صفحة،  ثالثینمجموعھ بما  ،بیان سیاسي صدر رسمیا

التنمیة وألمن الجماعي الدولي، اورھاب العالمي، مامات دولیة مختلفة، بما یضمن اإلإھتو تناولت قضایا

یر النظام، واستخدام القوة تغیوستباقیة، أیدت إستخدام الضربات اإلو	127،أسلحة الدمار الشاملوقتصادیة، اإل

ما وھو  128رھابیین.أو تشكل ملجأ أو تعطي مساعدات لإلي الدول التي تم تحدیدھا بأنھا تأو وضد األنظمة أ
																																																													

316-Martel,	“Grand	Strategy	in	theory	and	practice,”315 )124(  
	

180-Meiertons,	“The	Doctrines	of	US	security	policy,”179 )125( 	
	

الھجوم  (*) الحرب االستباقیة: ھذا النوع من الحروب یحدث حین تقرر دولة ما على وشك أن تتعرض للھجوم، أن تبدأ بمھاجمة عدوھا وبالتالي تعطیل
 ً دولي. لكن التي تقوم فیھا الدولة بضرب عدو محتمل حتى في زمن السلم وھو ما یخالف مبادئ القانون الللحرب الوقائیة الوشیك أو إیقافھ. خالفا

 انظر،للمزید  الحرب االستباقیة تعتبر شكل من أشكال الدفاع عن النفس، وبالتالي ھي مقبولة بالقانون الدولي.
,	Accessed	April	2016.	http://bit.ly/2qDiBHrPreemptive	War,	Encyclopedia,		

	
 	635-631 "لخارجیة،ا الشؤون استراتیجیة" ) دیبل،126(
 

presidential	doctrines,55In	cy	of	Containment,	“egaHarry	S.	Truman	and	The	LGrillo,	 )127(  
	

Watson,	“On	the	history	and	use	of	Presidential	Doctrines,”	In	“presidential	Doctrines,”	21 )128(  
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في سنواتھم خارج السلطة قبل كان قد اقترحھ مفكرو المحافظین الجدد  الخارجیةجدول أعمال للسیاسة یشبھ 

یتضمن مفاھیم مثل تغییر نظام الحكم، والھیمنة الخیرة، والقطب الواحد، واالستباق،  ،٢٠٠٠ انتخابات عام

 129دراة بوش.إلمریكیة، وھي المفاھیم التي صارت سمات ممیزة للسیاسة الخارجیة األواالستثنائیة 

 استراتیجیتھ، تشیر إلى وضع على أساسھاو والمواضیع أو الفلسفة العامة التي شّكلت تفكیر بوش األفكارھذه 

واقعیة ن یخلط بین أن الرئیس یجب أبحین أكّد "ولخّصھا ، أي عقیدتھ ارجیةما یعتقده بخصوص السیاسة الخ

تأثیر المحافظین الجدد في فترة وھذا یأتي من  130مریكیة لنشر الحریة والكرامة."واضحة الرؤیة مع المثل األ

"مثالیین حتى یصفھم البعض بأنّھم یستندون على المثالیة والقوة  فھم 131؛القرار ةرئاستھ ودورھم بصناع

، وبأن یمقراطیة ونشرھا ویعتقدون بأنھا أقوى عقیدة سیاسیة على اإلطالقبأسنان"، ویؤمنون بترویج الد

یعتھا ال تمیل للقتال، ما یعكس والتي بطب جانب الخیرالدیمقراطیات ھي ، فوشرالعالم ینقسم لمحور خیر 

ھم اعتقدوا بضرورة  بنظریة السالم الدیمقراطي التي ترى بأن الدیمقراطیات ال تقاتل بعضھا وبالتالي إیمانھم

السالم م مفھوو 132استخدام القوة العسكریة،لدیمقراطیة حتى لو استدعى األمر مریكیة وانشر القیم األ

اع القرار في الحكومة ھم من نّ رى بأن صُ أول من كتب عنھ، ی *ایمانویل كانطبر الدیمقراطي الذي یعت

فصناع القرار في  ،ھذا ما یختلف من نظام آلخرین یتصرفون حسب مصالحھم والمفكرین العقالنیین الذ

قبل اتخاذ القرارات  رأي العاملا ة ووفقا للدستور الجمھوري یتوجب علیھم أخذ موافقةالدول الدیمقراطی

 133.ألنھم معرضین للمحاسبة جیداً قبل اتخاذ ھكذا خطوة؛ الحرب، وھو ما یدفعھم للتفكیر خاصة في حالة

																																																																																																																																																																																																				
	

 	.19-17، أمریكا على مفترق طرقفوكایاما،  )129(
 

Martel,	“Grand	Strategy	in	theory	and	practice,”	317 )130(  
	

  19: 2013مارس \فبرایر\ینایر 17حسن أورید، "مالمح السیاسة الخارجیة األمریكیة في ظل والیة أوباما الثانیة،" آفاق المستقبل، العدد  )131(
	

Open	Conservatism”,	-Versus	Neo	)	John	J	Mearsheimer,	“Hans	Morgenthau	and	The	Iraq	War:	Realism132(
			http://bit.ly/1wbzCiW,	(May,	2005),	Accessed	sep.2016,	emocracyD 

 
ً خالل عصر التنویر في نھایة القرن ١٨٠٤-١٧٢٤(*) ایمانویل كانط ( ً ألمانیا 	critique، وأفضل عمل لھ ھو "١٨): كان فیلسوفا of	 pure	

reason انظر،"، دّرس المیتافیزیقیا والمنطق في جامعة كونیغسبرغ. للمزید 
,	Accessed	April	2017.	http://bit.ly/2pgCPSyImmsnuel	Kant	Biography,	Biography,		

	
March	2004,	Accessed		iplomacy,American	D”,	)	Steven	Geoffrey	Gieseler,	“Debate	On	The	Democratic	Peace133(

		http://bit.ly/1wAXQIHSep.	2016,	 
 

تعاون ) المثل الویلسونیة: ھي مبادئ ترتبط بالرئیس األمریكي وودرو ویلسون، یرى فیھا بشكل أساسي أن السالم الدائم یمكن تحقیقھ من خالل ال*(
ھذه المبادئ نتیجة األضرار الجسیمة ي، إذا ما تم إنشاء مؤسسات لتطبیقھ مثل (عصبة األمم)، وھذا ال یتعارض مع بقاء الدول مستقلة. وجاءت الدول

 انظر، للمزید  واآلثار التي سببتھا الحرب العالمیة األولى.
David	Fromkin,	“What	is	Wilsonianism?”	World	policy	Journal,	Vol.	11,	No.	1	(spring,	1994),	pp.	100-111 
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لألمن القومي،  تةفي إستراتیجی *المثل الویلسونیة ھو ما یفّسر ظھور الجدد المحافظینفِكْر بوش بتأثُّر 

مماثلة. المواضیع بعض التدل على  اتیجیة األمن القومي لبوش سترالحلول التي وفرھا خطاب ویلسون وإف

حدد بوش بأن نتائج صراعات القرن العشرین أنتجت "نموذج واحد محتمل للنجاح:  على سبیل المثال،

ھناك و	ھذا النموذج ھو نتیجة مباشرة للنقاط التي أوجزھا ویلسون. حرة،"التجارة الالدیمقراطیة، ووالحریة، 

 ھما تبنّتاالوك	فكرة التجارة الدولیة اللیبرالیة،بالنسبة ل مشتركة أكثر بین وثیقتي ویلسون وبوشأرضیة 

بالنسبة ف ع درجات من االختالف بینھما؛وھناك بالطب قوة للحفاظ على األمن الدولي واألمریكي.استخدام ال

فالغایات من القومي لبوش، راتیجیة األبالنسبة إلستأّما استخدام القوة)، أي الغایات تضبط الوسیلة (لویلسون، 

  134 تبرر الوسائل.

بوش لـ كان وزیر الدفاع  كدونالد رامسفیلدجدد المحافظین لل أعضاء ینتمي بعضھمدارة بوش من تكّونت إ

لكنھم  ـ٢٠٠٩-٢٠٠١ي ـ كان نائب الرئیس لبوش االبن من ودیك تشین ـ  ٢٠٠٦وحتى  ٢٠٠١االبن من 

مكن تسمیتھم "المحافظین الجدد الواقعیین" وھذه و بأخرى بأنھم واقعیین وبالتالي یأعلنوا عن أنفسھم بطریقة أ

وكانوا معروفین بموقفھم المتشدد تجاه األنظمة  لتوسیع سیطرتھا داخل ادارة بوش، المجموعة القویة عملت

ة ویرغبون بنشرھا ونشر القیم مریكیدولوجیة األالمعادیة للقیم والمصالح األمریكیة، وھم یعتزون باآلی

مریكي بإنشاء منظمة "مشروع القرن األ ١٩٩٧مریكیة بالعالم عن طریق القوة العسكریة، وقاموا في األ

تحدي وتغییر األنظمة المعادیة والمریكیة للعالم، الجدید" الذي یھدف لزیادة االنفاق الدفاعي لدعم القیادة ا

نشاء نظام عالمي یدعم األمن السیاسیة واالقتصادیة بالعالم، وإتعزیز الحریة ومریكیة، للمصالح والقیم األ

  135مریكي على العالم.داف ینتج رغبتھم بفرض النموذج األھوالرخاء والمبادئ، وتحلیل ھذه األاالمریكي 

ف±±ي  ض±±خم عج±±ز ف±±ي المیزانی±±ة عرفت±±ھش±±ھدت الوالی±±ات المتح±±دة ف±±ي ظ±±ل إدارة ب±±وش أكب±±ر عج±±ز تج±±اري وأ

 ً  ق±±راض الخ±±ارجي ل±±دعم اس±±تھالكھا للبض±±ائع والخ±±دمات،وكان±±ت تعتم±±د عل±±ى اإل ،تاریخھا، ولم تكن ت±±دخر ش±±یئا

خفف تُ  ٢٠٠٦ستراتیجیة ھو السبب الرئیسي الذي جعل إ ،دودةوسائلھا لیست غیر مح نّ وربما إدراك اإلدارة أ

ذل±±ك الھب±±وط المف±±اجئ ف±±ي الق±±وة المالی±±ة  نّ م±±ن لھجتھ±±ا الت±±ي تتح±±دث ع±±ن انتص±±ارات الق±±وة األمریكی±±ة، ویب±±دو أ

																																																																																																																																																																																																				
 

,	Ed.	Robert	P.	Watson,	Charles	Gleek	and	octrines,”	s	Gleek,	”Woodrow	Wilson,”	In	“Presidential	D)	Charle134(
Michael	Grillo	(New	York:	Nova	History	Publications,	2003):	35-38	 
 

Conservative	Realism	And	The	American	-)	Mohammed	Nuruzzaman,	“Beyond	The	Realist	Theories:	Neo135(
Invasion	of	Iraq”,	International	Studies	Perspictives,	Vol.	7,	Issue	3	(August	2006):	249. 
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 ،نی±±ةلى الدبلوماسیة وحتى نحو الوسائل التعددیة في فت±±رة والیتھ±±ا الثاوالعسكریة المتاحة، یفسر تحول اإلدارة إ

 136و نفي مسؤولین كبار من المحافظین الجدد.وھو تحرك تمیز برحیل أ

ي مریكی±±ة بش±±كل رس±±متس±±قة للسیاس±±ة الخارجی±±ة األعقی±±دة مول أ االبن بوشجورج دبلیو شّكلت عقیدة  بالنتیجة،

ب±±وش الت±±ي ت±±أثرت بالمح±±افظین وفلس±±فة بفك±±ر  137.ح±±رب الب±±اردةبع±±د انتھ±±اء المنذ التغیر في النظ±±ام الع±±المي أي 

الجدد بشكل كبیر، وأسس بسیاساتھ واستراتیجیاتھ للحرب على االرھاب كمھمة أساسیة في السیاسة الخارجی±±ة 

س±±بتمبر الفری±±دة م±±ن نوعھ±±ا والت±±ي ش±±كلّت ص±±دمة للش±±عب األمریك±±ي، وغیّ±±رت ف±±ي  ١١األمریكی±±ة بع±±د أح±±داث 

 العالم. نحونظرتھ وتطلعاتھ 

 أمثلة على المبادئ. ٥ـ١

توضیح م±±ا اعتبرت±±ھ ھ±±ذه الدراس±±ة عقائ±±د ف±±ي السیاس±±ة الخارجی±±ة للرؤس±±اء األم±±ریكیین، م±±ن خ±±الل توض±±یح بعد 

عقیدتھم، ومنھا تّم إفراز سیاسات واستراتیجیات متعددة. س±±یتّم الح±±دیث اآلیدولوجیة والفلسفة التي أّدت لتشكیل 

، لك±±ن ذل±±ك ال ینف±±ي اس±±تمرار في الجزء القادم ع±±ن المب±±ادئ أو المواق±±ف السیاس±±یة الت±±ي ل±±م ترق±±ى لتص±±بح عقی±±دة

، وجودھا بعض األحیان. من خالل األمثل±±ة التالی±±ة، سیتوض±±ح الف±±رق ب±±ین ك±±ل م±±ن المب±±دأ والعقی±±دة بش±±كل أوس±±ع

 وأحیاناً سنالحظ محاوالت لبناء عقیدة، لكنھا لم تُكلّل بالنجاح واالستمراریة:

یتمثّل مبدأه في بناء سیاسة خارجیة ترتكز على الحی±±اد والعزل±±ة، وھ±±و  ):١٧٩٧-١٧٨٩جورج واشنطن (ـ ١

م±±ا یعتب±±ر اإلنج±±از الب±±ارز لج±±ورج واش±±نطن، ال±±ذي ج±±اء م±±ن فك±±رة ألكس±±ندر ھ±±املتون (كبی±±ر مس±±اعدي ج±±ورج 

وھ±±ذه  واشنطن ومؤسس النظام المالي األمریكي وأول رئیس خزنة)، في تجنّب الحروب للوصول لالس±±تقرار.

س±±تراتیجیة الكب±±رى الغرب كجزء من التص±±میم الكل±±ي لإل نت واشنطن ومن لحقھ متابعة التوسع نحوالسیاسة مكّ 

 138.رثھا بخطابھ الوداعيوواشنطن آرائھ التي أ أعلنوقد لألمة. 

مب±±±دأ للسیاس±±±ة  ١٨٢٣ع±±±ام  للك±±±ونغرسف±±±ي خطاب±±±ھ وص±±±ف م±±±ونرو  :)١٨٢٥-١٨١٧ـ��� ج���یمس م���ونرو (٢

ة لتوج±±ھ السیاس±±ة الخارجی±±ة عل±±ى والتي بالفترة الالحقة ت±±م اعتبارھ±±ا كنقط±±ة مرجعی±± الخارجیة للوالیات المتحدة

أساسي على أن ینص على خطوط إرش±±ادیة للسیاس±±ة  بشكلالمدى الطویل، على الرغم من أّن مونرو لم یھدف 
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فح±±ین اقت±±رح وزی±±ر  139؛ن یتفاعل مع وضع سیاسي خ±±اص ك±±ان ی±±تم رؤیت±±ھ كتھدی±±د ذل±±ك الوق±±تالخارجیة، بل أ

ی±±ة بریطانی±±ا (ك±±انینغ) عل±±ى م±±ونرو أن تتح±±الف بریطانی±±ا والوالی±±ات المتح±±دة ض±±د فرنس±±ا (ح±±ین غ±±زت خارج

ھ±±و م±±ن اعت±±رض عل±±ى ھ±±ذا  (وزیر الخارجیة) جون كوینسي آدامز  أنّ ّال بانیا)، فوافق مونرو ومستشاریھ، إسإ

س±±تعمرات أمریك±±ا الالتینی±±ة م±±ن ي تحری±±ر مف±±لیعید التأكید على مصالح الوالیات المتحدة  التحالف واقنع مونرو

  140القوى األوروبیة، وھو ما شّكل مبدأ مونرو.

كا روزفلت التأكید على ھیمنة الوالیات المتحدة على شؤون أمری أعاد ):١٩٠٩-١٩٠١ـ ثیودور روزفلت (٣

	Rooseveltو المباش±±رة لعقی±±دة م±±ونرو (ی±±ة ف±±ي م±±ا یس±±مى النتیج±±ة الطبیعی±±ة أالالتین Corollaryب±±أن  ) ح±±ین ش±±عر

 141الكاریبي. ألمانیا تنوي أن تسیطر على

الی±±ة ف±±ي السیاس±±ة ھ±±ي العص±±ر الب±±ارز للمث یعتب±±ر الب±±احثون ب±±أّن فترت±±ھ ):١٩٢١-١٩١٣ـ�� وی��درو ویلس��ون (٤

ھ الموق±±ف مریكی±±ة بأنّ±±ویلس±±وني ف±±ي ت±±اریخ الدبلوماس±±یة األالعنص±±ر ال تعری±±فوی±±تم . الخارجیة للوالیات المتح±±دة

خالقی±±ة والمص±±لحة الوطنی±±ة بسیاس±±ات تس±±عى لتعزی±±ز الدیمقراطی±±ة بالخ±±ارج، لك±±ن األالذي یصل أو ی±±ربط الق±±یم 

تم تطبیقھ، بسبب رفض الكونغرس لإلس±±تراتیجیة الكب±±رى الت±±ي وض±±عھا، لكنّ±±ھ ت±±ابع موقف ویلسون المثالي لم ی

األم±±ن ستراتیجیة كبرى عن طریق تعزی±±ز الس±±الم ال±±دیمقراطي م±±ن خ±±الل النظ±±ام الع±±المي المرتك±±ز عل±±ى مب±±دأ إ

س±±تراتیجیة الكب±±رى لویلس±±ون مفھ±±وم األممی±±ة اللیبرالی±±ة. وتبنّ±±ت اإل عل±±ى والذي كان ھو نفسھ مرتكزاً  الجماعي،

فشل الفكرة األھم التي تعب±±ر ع±±ن بسبب  142استخدام المؤسسات الدولیة لتعزیز وإدامة نظام عالمي أكثر سلمیة.

ی±±ة مبادئ±±ھ ف±±ي فترت±±ھ الرئاس±±یة، جع±±ل ذل±±ك م±±ن وھ±±ي عص±±بة األم±±م، وع±±دم فّعال أفك±±ار ومب±±ادئ وی±±درو ویلس±±ون

الصعب اعتبار مبادئھ تشّكل عقیدة بالطریقة التي یعّرفھا ھذا البحث، وذلك ألنھ ینقصھا التطبی±±ق الفّع±±ال، عل±±ى 

 ً  .منھا عدد من الرؤساء األمریكیین الرغم من أّن مبادئھ ربما اتبع بعضا

 ة ترومان ولك±±ن بخص±±وص منطق±±ة مح±±ددة،مبادئ عقیدآیزنھاور أعاد  ):١٩٦١-١٩٥٣دوایت آیزنھاور (ـ ٥

ل دول الشرق األوس±±ط، نتیج±±ة بَ لتناقص قبول مبادئھ من قِ  ،ساسيیزنھاور كمبدأ أزوال مبدأ آ یعود السبب فيو

لى وقف طلب±±ات المس±±اعدات ، حیث أدى ھذا التدخل إ١٩٥٨كتوبر أ\تدخل الوالیات المتحدة في لبنان في یولیو
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آیزنھ±±اور ك±±ان  143 ".بأنّھ±±ا "عقی±±دة ثانوی±±ة عل±±ى مبادئ±±ھالبعض  یُطلِقو. ا آیزنھاور للكونغرسیتّقدم بھ التي كان

لكن تدخلّھ بالشرق األوس±±ط  ،یخشى من أوروبا وآسیا التي تعید بناء نفسھا (حتى ال یحصل خلل بتوازن القوة)

كان لملئ الفراغ ولم یعن أنّھ أراد أن یدیر العالم أو یھیمن، عدا عن أّن فترتھ الرئاسیة تزامنت م±±ع فت±±رة ع±±داء 

 144 الحرب العالمیة الثانیة.ودولي ونمو إقتصادي كبیر بعد الكساد 

تكیی±±ف الق±±وات والت±±ي تعن±±ي ع±±رف ب "االس±±تجابة المرن±±ة" ى سیاس±±ة تُ تبنّ±± ):١٩٦٣-١٩٦١ـ جون كینی��دي (٦

لسیاس±±ة مركزی±±ة لبن±±اء الحلف±±اء ف±±ي أوروب±±ا العسكریة للتحدیات التي یفرض±±ھا االتح±±اد الس±±وفییتي، وكان±±ت ھ±±ذه ا

ة الخارجی±±ة لكینی±±دي ف±±ي تش±±كیلھ عتق±±د الب±±احثون ب±±أن أعظ±±م می±±راث ف±±ي السیاس±±وی	145وس±±ط وآس±±یا.والش±±رق األ

دوات االحت±±واء أ نّ ھمت إدارة كینیدي أقد فف "القوة الناعمة"،ى ھو دوره في ما یسمى اآلن ستراتیجیة الكبرلإل

سعت لتعزیز التقدم م±±ن خ±±الل الوس±±ائل غی±±ر المباش±±رة الة مثل السیاسات العسكریة، ومة وفعّ السیاسیة كانت مھ

ادیة لبل±±دان أخ±±رى قتص±±دة إم خطة مارشال بینما تستخدم الوالیات المتحدة مصادرھا لتوفر مساعكالعودة لمفھو

ال یمك±±ن وبالت±±الي  146تح±±اد الس±±وفییتي.اإلال±±دول تلت±±ف تج±±اه كطریق±±ة إلض±±عاف أو ت±±دمیر الظ±±روف الت±±ي تجع±±ل 

 القول بأّن ھناك مبدأ أو عقیدة لجون كینیدي وإنما مجرد سیاسات قد ترقى لتشكل استراتیجیة.

وأكث±±ر ح±±دث ممی±±ز خ±±الل رئاس±±تھ ھ±±و ق±±راره اتب±±ع سیاس±±ات س±±ابقیھ،  ):١٩٦٩-١٩٦٣جونس��ون (لین��دون ـ ٧

جونس±±ون م±±ا ك±±ان یق±±وم ب±±ھ كینی±±دي ف±±ي ت±±ابع  بع±±د اغتی±±ال ج±±ون كینی±±دي، .ب±±االنخراط الكام±±ل بح±±رب فیتن±±ام

س±±عت نط±±اق وعم±±ق الت±±ي ووستراتیجیة الكبرى مع سلسلة من الق±±رارات التدریجی±±ة عل±±ى م±±دى ع±±دة س±±نوات اإل

جونسون بخطاب±±ھ رب±±ط م±±ا ب±±ین تفس±±یراتھ للت±±دخل بجمھوری±±ة  147 یة.مریكي في فیتنام الجنوبالدفاع الحكومي األ

ات المبادئ التي تخص سیاسة الوالیات المتح±±دة ف±±ي أمریك±±ا الالتینی±±ة، وبالت±±الي تخ±±تّص الدومینكان مع تصریح

ً ف	148مبادئھ بالنصف الغربي. ع مبادئ للسیاسة الخارجیة للوالی±±ات مجرد محاوالت لوض ھذه الشروط ھي أیضا
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امتلك سیاسات معینة ق±±د تش±±كل  فإّن جونسون كسابقھ كینیديوبالتالي  149.تماماً كما حصل مع كینیدي المتحدة،

  استراتیجیة لكنھا لم ترقى لمبدأ أو عقیدة. 

والتي تعني سحب القوات ، "الفتنمة"سیاسة تُسّمىطبق نیكسون  ):١٩٧٤-١٩٦٩ـ ریتشارد نیكسون (٨

یحقق وبینما یدافع بنفس الوقت عن فیتنام الجنوبیة، یفوز بالحرب،  "الھند الصینیة"المسلحة األمریكیة من 

لكن عقیدة نیكسون لم 	.ھي ما أطلق البعض علیھا بأنّھا عقیدة نیكسون، والسالم فیحفظ مصداقیة األمریكیین

دئ ھا كانت إستراتیجیة كبرى أو مجموعة رئیسیة من المبال عقیدة سیاسة خارجیة بالشكل الذي یعني أنّ شكّ تُ 

ھ أو تتحكم بقرارات السیاسة، ولم یمارس نیكسون مبادئھ باستمرار أو حتى كان لدیھ وجّ واإلرشادات التي تُ 

لم تمثل عقیدة نیكسون تحول كبیر في السیاسة الخارجیة والنیة بأن یفعل حین أعلن عنھا منذ البدایة، 

	قیدة نیكسون في مناطق مختارة من العالم.طبق المبدأ األساسي لعاألمریكیة، فاإلدارات السابقة حاولت أن تُ 

بأنھ مھما حصل،  سأل صحفي نیكسون عن كیف سیتصرف إذا ما صادف وضع مشابھ لفیتنام، أجاب وحین

صبح سیاستھ عقیدة جامدة: "سأقول ببساطة بأننا سنعامل كل دولة على أساس كل حالة على فال ینوي أن تُ 

	 	150 حدة."

الخارجیة یمكن تحقیقھا  كسینجر تعیین شخص لتحدید أھداف للسیاسةوزیر خارجیتھ ھنري طلب نیكسون من 

عقیدة نیكسون  نّ ھ ومساعدیھ ذكروا أنّ رغم أإلى جانب فیتنام، من ضمنھا تطبیق "عقیدة نیكسون آلسیا"، 

ا. وحین المتخصص بآسی "وینستون لورد"ستطبق لكل العالم وغیر محددة بمنطقة واحدة، فاختار كسینجر 

و العقیدة الناشئة لنیكسون لم تكن "إستراتیجیة كبرى" أ ، أوضح فیھ أنّ ١٩٧٠\١\٢٣قدم لورد تقریره في 

فھي كانت تحاول  لھ؛ عن خطاب السیاسة السابق السیاسة المقترحة لم تكن مختلفة كثیراً وأّن  "خطة رئیسیة"،

 ً لم تكن "مبنیة بإدراك أو بوعي" كجزء من "نمط خذت بالفعل ولكنھا على األفعال التي اتُ أن تُضفي نمطا

	151ثابت".

ر من أي محاولة للتحكم والذي یحذّ  ١٩٨٠\١\٢٣في  مبدأهأعلن كارتر  ):١٩٨١-١٩٧٧ـ جیمس كارتر (٩

وبالتالي  سیشكل تھدید للمصالح الحیویة للوالیات المتحدةوبأن ذلك  ،و فرض السیطرة على منطقة الخلیجأ

ھ سیتم نّ یشبھ مبدأ كارتر مبدأ مونرو من حیث التأكید على أ سیتم الرد بالوسیلة الضروریة بما یشمل القوة.
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للتدخل السوفییتي في وكان إعالن المبدأ نتیجة  طقة محددة.یخص من إستخدام القوة كرد فعل على أي أمر

 مبدأ استمّر تطبیقھ لفترة طویلة. وھو  152.فغانستانأ

دارة كلینت±±ون ف±±ي السیاس±±ة الخارجی±±ة السیاس±±ة الممی±±زة إلكان±±ت  ):٢٠٠١-١٩٩٣(ویلی��ام ج��ي. كلینت��ون  ـ��١٠

كة والتوسیع" والتي عبر عنھا ف±±ي إس±±تراتیجیة األم±±ن الق±±ومي "المشار ف اإلستراتیجیة الكبرى ھي:عرّ والتي تُ 

 153 .بالخارجمریكي وتعزیز الدیمقراطیة ى مبدأین: دعم تنشیط اإلقتصاد األعلوارتكزت 

"إس±±تراتیجیة اإلنخ±±راط والتم±±دد والت±±ي تُع±±َرف ب ١٩٩٤م±±ن الق±±ومي الباحثین بأّن قسم في إس±±تراتیجیة األیعتقد 

ت±±تم رؤیتھ±±ا ك±±أكثر بی±±ان ش±±امل لعقی±±دة فمبادئ إدارة كلینتون للسیاس±±ة الخارجی±±ة بش±±كل ش±±امل،  والتوسع"، تذكر

ول±±ذلك ت±±م ذك±±ر م±±ا یس±±مى "عقی±±دة  اس±±ك المف±±اھیمي لھ±±ذه العقی±±دةالتمل الب±±احثین ببَ±±التشكیك من قِ  مّ لكن ت كلینتون.

ف±±ي تص±±حیح المعادل±±ة ھ±±و النج±±اح دارة ال±±رئیس بی±±ل كلینت±±ون ویعتبر اإلنج±±از الب±±ارز إل 154كلینتون المفترضة".

ش±±رف عل±±ى طف±±رة عقد التس±±عینیات م±±ن الق±±رن العش±±رین وھ±±ي تُ  وفي توسیع الفرص التجاریة، وإنھاءھا المالیة

أّن كلینت±±ون امتل±±ك أي  155.لع±±دة عق±±ود مقبل±±ة م±±ن الس±±نین ؤسس لقوة عالمیة للوالیات المتح±±دةھا تُ نّ بدا أإقتصادیة 

 استراتیجیة كادت ترقى لتصبح عقیدة لكّن الباحثین اختلفوا كثیرا فیما یخص ذلك فلم یتم تسمیتھا عقیدة.

حی±±ان ب±±ین ف±±ي كثی±±ر م±±ن األ ص±±لبعض الرؤساء وذلك لتوضیح التداخل الذي یحمبادئ الحدیث بتفصیل عن تم 

السیاس±±ة الخارجی±±ة واالس±±تراتیجیة والعقی±±دة والمب±±دأ.  ،ھذا الفصل دالمفاھیم المتعلقة بالسیاسة باألخص كما أور

ح±±داھا وتعك±±س إالص±±عب التفری±±ق ب±±ین ھ±±ذه المف±±اھیم طالم±±ا انھ±±ا مرتبط±±ة ومش±±تقة م±±ن بعض±±ھا ال±±بعض، فم±±ن 

المش±±كلة ھن±±ا ف±±ي وتكم±±ن لك±±ن العقی±±دة ح±±ین یثب±±ت وجودھ±±ا، ھ±±ي م±±ا یعب±±ر ع±±ن تماس±±ك ھ±±ذه المف±±اھیم.  .األخ±±رى

صعوبة تحدید ما نتحدث عنھ، ھل یشكل مبدأ للسیاسة الخارجیة، أو ھل ھي مجرد اس±±تراتیجیة، أو ھ±±ل حقق±±ت 

ق±±د یحص±±ل فی±±ھ العدی±±د التماسك والنسق والتطبیق بدرجة معینة فاصبحت تعرف بالعقیدة، وھذا ما یكون مج±±اال 

 من االختالفات بالرأي بین الباحثین والدارسین للعالقات الدولیة.
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 . استنتاجات٦ـ١

بعد دراسة العقائد والمبادئ للرؤساء األمریكیین في السیاسة الخارجی±±ة، اتض±±حت بع±±ض الحق±±ائق ح±±ول مفھ±±وم 

 العقیدة، وكیف یمكن تخمین وجود ما یدّل علیھا ألي رئیس.

كالص±±حافیین والب±±احثین ووس±±ائل  یتولّى كل رئیس أمریكي الحك±±م ف±±ي الوالی±±ات المتح±±دة، تب±±دأ ع±±دة جھ±±اتحین 

ورؤیت±±ھ الش±±املة محاوالت اكتشاف السیاسة الخارجیة لھ، وكیف ینوي العم±±ل عل±±ى الص±±عید الع±±المي،  االعالم،

ھ±±ذه ی±±ة والعالمی±±ة العدی±±دة. ونتیج±±ة ل±±دور الوالی±±ات المتح±±دة ف±±ي التعام±±ل م±±ع الحلف±±اء واألع±±داء والقض±±ایا االقلیم

لعقائ±±د ا احتم±±االت تخم±±ینالمحاوالت، التي تزداد خصوصاً إذا ما تزامنت مع حروب یخوضھا ال±±رئیس، تكث±±ر 

. وتس±±تند ھ±±ذه المح±±اوالت بالغال±±ب ونظریاتھ±±ا لھ±±م، ومح±±اوالت إیج±±اد عالق±±ة تربطھ±±ا بمف±±اھیم العالق±±ات الدولی±±ة

راتیجیاتھم. عل±±ى س±±بیل المث±±ال، واج±±ھ ال±±رئیس األمریك±±ي الراب±±ع واألربع±±ین لخطابات الرؤساء ومقابالتھم واست

في كل مرة یحاول فیھا ممارسة السیاسة م±±ع أي وباراك أوباما كّماً ھائالً من محاوالت تخمین وإیجاد لعقیدتھ، 

ف±±ي وس±±ائل  طلحدولة اقلیمی±±اً أو عالمی±±اً، كان±±ت تُنس±±ب ل±±ھ عقی±±دة مختلف±±ة. وأحیان±±اً م±±ا ك±±ان ھ±±و نفس±±ھ ی±±ذكر المص±±

  اإلعالم.

أو وثیق±±ة واح±±دة، ب±±ل ھ±±ي نس±±ق كام±±ل الحقیق±±ة المھم±±ة ھن±±ا، ھ±±و أّن العقی±±دة ال تس±±تند لموق±±ف أو تص±±ریح لك±±ن 

واس±±تراتیجیات متكامل±±ة تص±±لح ألن یم±±ارس م±±ن خاللھ±±ا ال±±رئیس  اھیم الت±±ي تش±±ّكل سیاس±±اتومت±±رابط م±±ن المف±±

 نطقي.السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة، بنمط مستقر وم

ئد الرؤساء وھو أّن العقی±±دة: مجموع±±ة م±±ن تبعاً لكل ما سبق، وصلت الدراسة الى تعریف ستعتمده لتعریف عقا

المب±±±ادئ الت±±±ي تش±±±ّكل نمط±±±اً أو فلس±±±فة ت±±±دلُّ عل±±±ى المنطلق±±±ات أو المرتك±±±زات الفكری±±±ة والنظری±±±ة للسیاس±±±ات 

ألص±±دقاء والحلف±±اء، وك±±ل القض±±ایا الت±±ي تتعلّ±±ق واإلستراتیجیات التي تمارسھا الوالیات المتحدة في تعاملھا مع ا

بالسیاسة الخارجی±±ة والقض±±ایا الدولی±±ة، والُمرتبط±±ة بالكیفی±±ة الت±±ي ینظ±±ر بھ±±ا ال±±رئیس وإدارت±±ھ إل±±ى الع±±الم، والت±±ي 

م±±ن المب±±ادئ اآلیدولوجی±±ة للمجتم±±ع األمریك±±ي، والق±±یم والُمثُ±±ل الت±±ي یتبنّاھ±±ا، والسیاس±±ات أو ع±±ادة تكون مس±±تمّدة 

م±±ا ی±±تّم الوص±±ول لھ±±ذه العقی±±دة بع±±د تتبّ±±ع العامة التي قامت علیھا الوالیات المتحدة منذ تأسیسھا. وغالباً األھداف 

م±±ن فك±±رة لتن±±تج  العقی±±دة نمط معین یُعبّ±±ر عنھ±±ا، وأحیان±±اً م±±ا تنطل±±قسیاسات أو اإلستراتیجیات وإیجاد عدد من ال

 تلك السیاسات واإلستراتیجیات التي تعكسھا.

بنظری±±±ات العالق±±±ات الدولی±±±ة، وتفس±±±یر س±±±لوكیاتھم  الرؤس±±±اء األم±±±ریكیین عقائ±±±دلب±±±احثین دائم±±±ا رب±±±ط یح±±±اول ا

غالب±±ا باعتق±±اد كلی±±رانس ل±±وزان ـ  ت±±راوحتومنظورھم ف±±ي السیاس±±ة الخارجی±±ة بن±±اء عل±±ى ھ±±ذه النظری±±ات، والت±±ي 
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دیر الس±±ابق لبرن±±امج الدراس±±ات مریكیة بواشنطن، والموالعالقات الدولیة بالجامعة األاستاذ في العلوم السیاسیة 

التي  والمثالیة التي تضع المصلحة كأولویة بشكل عام	بین الواقعیة المقارنة واالقلیمیة في كلیة الخدمة الدولیة ـ

أص±±حاب الم±±نھج المث±±الي ف±±ي دراس±±ة العالق±±ات الدولی±±ة وینطل±±ق  156 .تؤمن بالمنظمات الدولیة واألمن الجم±±اعي

ما وراء الطبیع±±ة، أو ھ±±ي البح±±ث ع±±ن م±±ا یكم±±ن م±±ن اس±±باب خل±±ف االش±±یاء  ـ میتافیزیقیةمن مقدمات عقائدیة أو 

أو أخالقیة لإلنتھاء بالتحلیل الفلسفي للقول "بما یجب أن تكون علی±±ھ العالق±±ات الدولی±±ة  ـ التي نؤمن بھا غریزیا

ال±±دولي المس±±تند للق±±انون  والس±±لوك ،المثالیون أھمیة كبرى للس±±لم الع±±الميویعطي حتى تكون فاضلة أو مثالیة." 

ح±±ین انتقل±±ت الواقعی±±ة م±±ن االھتم±±ام بدراس±±ة المنظم±±ات الدولی±±ة والق±±انون ال±±دولي إل±±ى دراس±±ة ف±±ي  ال±±دولي الع±±ام.

السیاسة الدولیة واألحداث والظواھر السیاسیة كما ھي في الواقع ولیس كما یجب أن تكون. وتأتي المادة الخ±±ام 

ح±±ول الس±±لوك ال±±دولي، بتركیزھ±±ا عل±±ى الدول±±ة القومی±±ة كأس±±اس وكوح±±دة  للواقعی±±ة م±±ن الت±±اریخ لتص±±ل تعمیم±±ات

للتحلیل. فالقوة ومیزان القوى والمصلحة القومیة تشكل جمیعھا المنطلق±±ات األساس±±یة للمدرس±±ة الواقعی±±ة، وأنّھ±±ا 

 157في تشكیل السلوك الدولي. عوامل مؤثرة وثابتة
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ak	Obama	(Spring	2008),	34Bar38.	No.1		The	Black	Scholar,	Vol.  
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	والمثالیة.بین الواقعیة عقیدة أوباما: 

 ـ المنطلقات الفكریة والفلسفیة لعقیدة أوباما.٢
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 ـ المنطلقات الفكریة والفلسفیة لعقیدة أوباما.٢

)، والتي كانت إطار عام Doctrineسیوضح ھذا الجزء من الدراسة األسس الفكریة والفلسفیة لعقیدة أوباما (

على أساسھ تّم إصدار السیاسات واإلستراتیجیات، واتخاذ قرارات في السیاسة الخارجیة. وھذه الفلسفة تُستّمد 

من خالل إعتقادات وتصورات وقیم أوباما، والتي ستتضح من خالل تصریحاتھ وخطاباتھ وآرائھ الشخصیة 

ومواقفھ التي اتخذھا على أرض الواقع، وسیتم تفسیرھا في إطار  من خالل الكتب التي قام بتألیفھا، وسیاساتھ

أوال، القیادة مفاھیم ونظریات العالقات الدولیة، من خالل عدة نقاط ستكون كإطار عام توضح عقیدتھ وھي: 

قات مع العال تغییر األنظمة ونشر الدیمقراطیة. وأخیرا، رابعا، التدخل. ثالثا، استخدام القوة. ثانیا، األمریكیة.

ً بالعالقات الدولیة ونظریاتھا، وھو ما ستوضحھ الدراسة من خالل  الحلفاء واألعداء. فكل منھا تشّكل مفھوما

ھذا الفصل ومن ثّم سیتم إسقاطھا على عقیدة أوباما. مع األخذ بعین االعتبار أّن السیاسة الخارجیة األمریكیة 

تم فیھا اتخاذ القرارات، یسبقھا مداوالت ومشاورات عدیدة ال یصنعھا الرئیس نفسھ، وإنّما في اللحظة التي ی

 تتأثر بعدة عوامل كالكونغرس وإدارة الرئیس نفسھ وضغط النظام وتأثیر الرأي العام واإلعالم ...الخ.

وتفسیر لى خلق أدوات ذاتیة تمكنھ من فھم إبیئة شدیدة التعقید تضطره  واجھیة إلى أّن الرئیس رتجدر اإلشا

ت والقیم دراكا) واإلBeliefsي مجموعة العقائد أو االعتقاد (زاءھا، وھذه األدوات ھالواقعیة والتصرف إالبیئة 

تي ال تؤثر في السیاسة دارسو السیاسة الخارجیة "البیئة النفسیة"، وال والتصورات، وھي ما یطلق علیھ

ً  إّال الخارجیة إ ً  ذا أدركھا القائد السیاسي إدراكا ناء عملیة اتخاذ القرار، یربط بین المعلومات فالفرد أث 158.معینا

حول تلك الظاھرة، حتى یتمكن من تحدید مجموعة من البدائل  )Beliefs( المتعلقة بظاھرة معینة، وبین عقائده

من خالل مقارنة البدائل المتاحة بسلم األفضلیات الكامن  یمكن االختیار من بینھا، وھو في النھایة یختار بدیالً 

نمط إدراكاتھ  ن یحددر على السیاسة الخارجیة: األولى ألعقیدي، والذي لھ وظیفتین مھمتین بالتأثیفي نسقھ ا

لكن  ولویات القائد السیاسي وبالتالي البدائل المفضلة في موقف معین.للموقف، والثانیة أن یحدد أھداف وأ

عام الذي یحتوي مجموعة البدائل التي طار الئد السیاسي نحو بدیل معین، وإنّما تحدد اإلالعقائد ال توجھ القا

ً یمكن المفاضلة فیھا ومجموعة البدائل المستثناة   159.من دائرة اإلختیار المحتمل مقدما

ً لھذه لالعناوین استتناول  تالیة المفاھیم التي تشّكل إطاراً للفلسفة العقائدیة ألوباما، فتكون البدایة استعراضا

 الدولیة والتاریخ األمریكي، ثم تنتقل لتشرح ھذه المفاھیم من وجھة نظر أوباما.المفاھیم في نظریات العالقات 

																																																													
		٣٩٧): ١٩٩٨) محمد السید سلیم، "تحلیل السیاسة الخارجیة،" (القاھرة: مكتبة النھضة المصریة، 158(
 
 	٤١٢-٤٠٦) المصدر السابق، 159(
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 .دور الوالیات المتحدة بالعالم: األمریكیةالقیادة . ١ـ٢

بمكانتھا كقوة فاعلة في النظام الدولي، ما یؤدي بنا للحدیث المستمر عن مفھوم القیادة األمریكیة بالعالم ارتبط 

توزیع القوى في ھذا النظام مع مرور الوقت، وتأثیرھا على مكانة الوالیات المتحدة كقوة رائدة خالل ذلك. مع 

ساسي وازداد قطة مھمة، وھو أّن الحدیث عن مفھوم القیادة األمریكیة قد ظھر بشكل أاألخذ بعین االعتبار لن

بعد إنھیار االتحاد السوفییتي حین وجدت الوالیات المتحدة نفسھا ملزمة كقوة عظمى صمدت بعد عدة تغیرات 

 عالمیة أن تتولّى القیادة.

أّن القوة بمختلف أشكالھا تأخذ مكاناً لتحدید قدرة الوالیات المتحدة على القیادة، فیجب ھنا أن نتطرق لنقطة بما 

الدولة، لكنھم یختلفون حول الطریقة األمثل لتوزیعھا  القوة كمّوجھ لسیاسةالواقعیون حول  یتفقمھمة وھي: 

 160(أحادي، ثنائي، أو متعدد) من أجل تحقیق االستقرار، بسبب اختالف طبیعة التھدیدات في البیئة الدولیة،

 وذلك ما یؤدي بنا إلى النقاش المستمر في الوالیات المتحدة منذ سنوات.

ـ على الثقة  في مقالتھ التي أصدرھا بعد إنھیار االتحاد السوفییتيـ على سبیل المثال  *،یف نايجوزأكد 

والقیادة التي تتمتع بھا الوالیات المتحدة بالعالقات الدولیة، خاصة بعد تغیّر البیئة الدولیة وطبیعة العالقات بین 

كل بنّاء في عالم مترابط، وربط ناي ما بین الشرق والغرب، مما زاد الحاجة لمشاركة الوالیات المتحدة بش

یتوجب استمرار قیادتھا للشؤون الدولیة وما بین قدرة كل الدول على التعامل مع ھذا العالم المترابط. وبالتالي 

على الوالیات المتحدة أن تتولّى القیادة في تنظیم التعاون الدولي، باألخص بعد توزیع القوة على عدة دول 

 161ول.وفواعل غیر د

كروثامر وضع تصّوره عن عالم ما بعد الحرب الباردة بأنّھ أحادي القطبیة، بحیث یكمن مركز القوة تشارلز 

باإلضافة إلى  في العالم بالوالیات المتحدة والتي وصفھا "بالقوة التي ال یستطیع أحد تحّدیھا او مواجھتھا"

"غیر  متعدد القطبیة، بل أكّد أنّھ وفي ذلك الوقت وجھة النظر القائلة بأّن العالمحلفاءھا في الغرب. ورفض 

الضمان لعالم مستقر یكمن بقوة وقیادة الوالیات المتحدة التي تملك ـ أي بعد إنھیار السوفییت ـ فإّن  العادي"

																																																													
ot	a	doctrine,”	)	Betts,	“Realism	Is	An	attitude,	N160(	 

یعتبر من أكثر الباحثین والمفكرین تأثیراً في السیاسة الخارجیة األمریكیة. وھو استاذ جامعي وعمید سابق في كلیة كینیدي الحكومیة جوزیف ناي: ) *(
زمیل في االكادیمیة االمریكیة بجامعة ھارفارد، وشغل منصب مساعد وزیر الدفاع لشؤون األمن الدولي، ورئیس مجلس االستخبارات الوطني. وھو 

 انظر،للمزید  ن والعلوم، واالكادیمیة البریطانیة.للفنو
,	Accessed	April	2017.http://bit.ly/2dwn1qhHarvard	Kennedy	School,	Joseph	S.	nye,		

 
-l.	66,	No.	3	(Jul.,	1990),	pp.	513)	Joseph	S.	Nye,	Jr,	“American	Strategy	after	Bipolarity,”	International	Affairs,	Vo161(

521.	 
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مسلحة بأسلحة وبظھور دول صغیرة عدوانیة  أّن تلك الفترة تمیزتالقدرة على فرض ما تشاء برأیھ. بالذات 

 162 .(دول السالح) القدرة على نقلھا فیما یُطلَق علیھالدمار الشامل وتمتلك 

"استقرار العالم أحادي في مقالتھ بروفیسور العالقات الدولیة في جامعة جورجتاون (ویلیام وولفورث) 

 ھیكلھ، شكل على بناء الدولي النظام في االستقرار حول واللیبرالیین الواقعین جدل بتوضیح قام القطب"،

 األخرى الدول ألن نظراً  توازن لعدم ویؤدي مستقر غیر القطب أحادي الدولي النظام بأن الواقعیین فیعتقد

 باستقرار اللیبرالیون یعتقد بینما. شابھ ما أو لحرب یؤدي قد مما توازن تحقیق لمحاولة ستسعى الكبرى

بأّن  وولفورثویعتقد ). القطبیة أحادیة( اللحظة باستمرار یساھم مما القیادة من یُمّكن ألنھ األحادي النظام

األحادیة القطبیة ـ في شكلھا بعد انھیار السوفییت ـ متمثلة بالوالیات المتحدة األمریكیة تشكل قوة ال مثیل لھا 

رضة في اإلمبراطوریات السابقة، وال یمكن مجاراتھا والتغلب علیھا ومنافستھا، مما یجعل العالم أقل ع

ً للحروب والنزاعات، فاعتبرھا " "، وتجاوز وولفورث ذلك أیضاً لیضیف بأّن القطب الواحد " أوفر وأكثر أمنا

 163متین" و"یحقق السالم" و"مستمر".

تلك المقاالت السابقة كانت في مرحلة ما بعد انتھاء الحرب الباردة أي بدایة التسعینیات، لكن في مرحلة الحقة 

مقالة تتحدث عن وجھة نظر مخالفة لكل ما سبق أطلق علیھا  *در ریتشارد ھاسبالذات، أص ٢٠٠٨وفي 

ال "الالقطبیة" التي یراھا الصفة الممیزة للقرن الواحد والعشرین في العالقات الدولیة. وھي تعني: عالم 

ھاس طّرق ، بل مجموعة من الفواعل التي تمتلك جمیع أنواع القوة. وتتھیمن علیھ قوة أو اثنتان أو عدة قوى

 ً سنة وحربین عالمیتین وعدة صراعات صغیرة،  ٥٠بعد  للقرن العشرین الذي بدأ متعدد القطبیة، ثم الحقا

أصبح ثنائي القطبیة، وبعد نھایة الحرب الباردة أصبح أحادي القطبیة، لكن اآلن فإّن القوة منتشرة أي ال 

قوى "باإلجمال" بسبب تفوقھا العسكري قطبیة. رغم ذلك، یؤكد ھاس بأّن الوالیات المتحدة ستبقى األ

واالقتصادي والریادي في مجال الثقافة والمعلوماتیة وغیرھا، لكن ھناك تراجع نسبي بدور الوالیات المتحدة 

، ولذلك ھي بحاجة لبناء الشراكة وتقویة التحالفات مع وقیادتھا بالعالم وقدرتھا على التأثیر باألحداث العالمیة

	164خص أوروبا.مختلف الدول باأل

																																																													
	33.-1991),	PP:	23-,	Vol.70,	No.1,	(Winter,	1990Foreign	Affairs)	Charles	Krauthammer,	“The	Unipolar	Moment”,	162(	
		

ummer	1999),	,	Vol.24,	No.1,	(SInternational	Security	”,The	Stability	of	a	Unipolar	World“	Wohlforth,	William)	163(
pp:5-41.	
 

على التوالي، وكان مدیر تخطیط السیاسات في وزارة الخارجیة، ومستشار رئیسي  ١٤(*) ریتشارد ھاس: رئیس مجلس العالقات الخارجیة للسنة 
ط وجنوب آسیا ، وكان مساعداً شخصیاً للرئیس جورج بوش األب وكبیر مدیري شؤون الشرق االوس٢٠٠٣-٢٠٠١لوزیر الخارجیة كولن باول من 

 العدید من المؤلفات في السیاسة الخارجیة. للمزید انظر،، وكان نائب رئیس ومدیر معھد بروكینغز. لھ ١٩٩٣-١٩٨٩من 
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بروز الدور الكبیر للفواعل غیر الدول كان لھ دور بوجھة نظر ریتشارد ھاس، ولذلك اإلشارة إلى أّن تجدر 

دعا الوالیات المتحدة للتعاون مع الغرب والحلفاء وكأنّھا بحاجة لذلك إذا ما أرادت المحافظة على استمراریة 

ر سیاسات بوش االبن تأثیقیادتھا، فتأثیرھا بفرض ما تشاء قد تناقص مع الوقت ولذلك فالشراكة مھمة. ومع 

، وما سببتھ من مشاكل بدون موافقة عدة دول من أوروبابشكل أحادي ووحربھ على العراق التي خاضھا 

لمصداقیة وقیادة الوالیات المتحدة وعالقتھا مع الحلفاء، جاء باراك أوباما بظروف دولیة مختلفة عن الفترة 

ظر تتوافق مع ھاس من ناحیة أھمیة إصالح العالقات مع التي تولّى بھا بوش االبن الرئاسة، فتبنّى وجھة ن

  الحلفاء والشركاء واستعادتھا، للحفاظ على القیادة األمریكیة التي ال بد منھا.

ریتشاردسون* (سعى بیل  مع ما سبق، فعلى سبیل المثال، في الوالیات المتحدة العدید من اآلراءتتفق 

، یتم عن طریق استعادة القیادة األمریكیةیرى بأّن  )٢٠٠٨في للحصول على ترشیح الدیمقراطیین للرئاسة 

إیجادھا أرضیة مشتركة ودمج  وھي: بفعالیة تھااستمرار قیاد إدراك العوامل واألسباب التي تكمن خلف

أّن الدفاع عن أوروبا والوالیات ب ھاري ترومان حین تأكدّ وھو ما أدركھ مصالحھا مع مصالح اآلخرین، 

ً قویاً، لكن بنفس الوقت ھناك أھمیة للوفییت یحتاج المتحدة ضد الس قیادة األخالقیة، وإعادة إحیاء جیشا

التحالفات، واستعادة الوالیات المتحدة سمعتھا كأمة تحترم القانون الدولي وحقوق االنسان والحریات 

 165.المدنیة

بأّن الرؤساء األمریكیین السابقین مثل روزفلت وكینیدي  یعتقد، حیث أوباما وجھة نظر ذلك معیتالءم 

نشر للقیم العسكریة واإلقتصادیة األمریكیة، وبنفس الوقت وترومان، ومن خالل ما قاموا بھ من بناء للقوة 

األمریكیة ومساندة الشعوب التي تسعى للحریة، قد حافظوا على القیادة األمریكیة وأظھروھا للعالم بكل مكان. 

ھذا العصر، فھناك حاجة مرة أخرى للقیادة األمریكیة الحكیمة في عالم أصبح أكثر خطورة وأكثر في و

التي ال تستطیع ـ أي الفاشلة  واإلرھابیین والدولالمنتشرة  أسلحة الدمار الشاملب، ما یُبّرره أوباما تعقیداً 

																																																																																																																																																																																																				
2017.	,	Accessed	April		http://on.cfr.org/2qt76liCouncil	on	Foreign	Relations,	Richard	N.	Haass	Bio,		

 
hat	will	follow	U.S	Dominance,”	Foreign	Affairs,	Vol.	87,	No.	3	Haas,	“The	Age	of	Nonpolarity:	W)	Richard	N.	164(

(May-Jun,	2008),	pp.	44-56	 
 

، وأمین ١٩٩٨-١٩٩٧، وسفیراً للوالیات المتحدة لدى األمم المتحدة خالل ١٩٩٦-١٩٨٢*بیل ریتشاردسون: كان في الكونغرس األمریكي خالل 
كتاباً في وأصدر على اربعة ترشیحات لجائزة نوبل للسالم بصفتھ دبلوماسیا ومبعوثا خاصا. . وحصل ٢٠٠٠-١٩٩٨للطاقة في عھد بیل كلینتون خالل 

 انظر،للمزید  الوقت الراھن ھو حاكم نیو مكسیكو.وفي  مجال استراتیجیات التفاوض.
	http://bit.ly/1bOzmRiApril	2017,		thd	7Biography,	Bill	Richardson,	Accesse	

 
)	Bill	Richardson,	“The	New	Realism	and	the	Rebirth	of	American	Leadership,”	Council	on	Foreign	Relation	(Feb.,	165(

			http://on.cfr.org/2ocj41qApril	2017,		th2007),	Accessed	7 
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 من جدید، "ضبطھاإعادة "اللحظة األمریكیة لم تنتِھ ولكن بحاجة ألن یتم ف ـ. حمایة حدودھا ومواطنیھا

القیادة األمریكیة یجب العمل على ولتجدید إنھاء حرب العراق بمسؤولیة.  ،باعتقاد أوباماكانت الوسیلة أوالً و

كستان، الجیش، ومكافحة اإلرھاب بمقیاس عالمي بشكل فّعال، وتركیز الجھود على أفغانستان وباتنشیط 

وكذلك یجب إعادة بناء التحالفات والشراكات والمؤسسات الالزمة لمواجھة التھدیدات المشتركة وتعزیز 

خطابھ عن لیبیا: ات كخطاب أھمیة بالغة ورّكز علیھ بعدة وھو ما اعتبره أوباما ذات 166األمن المشترك،

 ال ھذا ولكن ضروري، أمر ألمیركیةا القیادة. دولي تحالف من كجزء للعمل مستعدة المتحدة ...الوالیات"

وفي خطاب آخر عن  167."معا للعمل الدولي للمجتمع الظروف تشكیل یعني بل - وحدھا تتصرف أن یعني

الوالیات  على وحده یكون أن ینبغي ال العمل عبء ولكن - من القیام بفعل تخافوا ال أن یجبلیبیا قال: " 

الذي  القیادة نوع ھو ھذا...ذلك لتكثیف لآلخرین واالئتالفات الظروف تخلق الحقیقیة القیادة...المتحدة فقط

ً من خالل كال الخطابین دعوة أوباما للقیادة المشتركة بین الوالیات ویبدو  168."لیبیا في أظھرناه واضحا

 المتحدة والدول األخرى من خالل حلفاءھا وأصدقاءھا.

ركزت ھذه اإلستراتیجیة على و .٢٠١٥ مایو أوباما فيإستراتیجیة األمن القومي الثانیة إلدارة صدرت 

 94المشاكل والتحدیات التي تواجھ العالم الذي یحتاج قیادة الوالیات المتحدة (كلمة قائد، یقود، قیادة، ظھرت 

قتصاد كونھ األساس الذي تقوم علیھ المؤسسات الجیش واالدور الوالیات المتحدة)، وذكرت  مرة فیما یخصّ 

ً أي العالمیة القائمة على القواعد والقوة التشاركیة،  مع  تعددیة تعمل في إطار النظام الدولي، وإن لم یكن دائما

ـ أكادیمیة الجیش  بویست بوینت خطابھ فيو ".القوة العسكریة، وھو ما أطلق علیھ البعض "عقیدة أوباما

ن الوحید أن العمل العسكري للوالیات المتحدة ال یمكن أن یكون المكوِّ أوباما أكّد  ٢٠١٤في  األمریكي ـ

 أنّ أي  169 لقیادتھا بكل موقف حین قال "فقط ألن لدینا أفضل مطرقة ال یعني أن كل مشكلة ھي مسمار."

																																																													
10-Aug.,	2007),	2	–)	Barak	Obama,	“Renewing	American	leadership,”	Foreign	Affairs,	Vol.	86,	No.	4	(Jul.	166(	

 
http://bit.ly/2c5ONda,	Accessed	Oct,	20162011,	-3-)	Barak	Obama,	Address	on	Libya,	American	Rhetoric,	18167( 	

	
	Accessed	Oct,	2016	2011,-3-)	Barak	Obama,	Address	to	the	nation	on	Libya,	American	Rhetoric,	28168(

http://bit.ly/2bZ6XBD 	
	

)	Janine	Davidson,	“Obama’s	last	national	security	strategy,”	Foreign	Affairs,	Snapshot	(March,	2015),	169(
,	Accessed	Jan.	2016.	http://fam.ag/1nhcV0r 	
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مجموعة من القناعات عقیدة أوباما تسعى إلى عالم تنمو فیھ العالقات الدولیة بالعمل المشترك الناتج عن 

  170 المشتركة.

من خالل ما قالھ: "لیس  )Atlantic	Theفي الدوریة األمریكیة (جیفري غولدبیرغ أوباما في مقابلة لھ مع أكّد 

ھناك قمة واحدة كنت حاضراً فیھا منذ أصبحت رئیساً، إّال وكنّا نحن من نضع األجندة، والمسؤولین عن 

قد تعلّم أن في ألمن النووي أو المناخ أو إنقاذ النظام المالي العالمي." بأنّھ النتائج، سواء كنّا نتحدث عن ا

ً وھو  171 غیاب القیادة األمریكیة ال یمكن تحقیق نتائج ذات أھمیة على الصعید الدولي. في  ما صّرح بھ أیضا

 في الوحید الثابت ھي األمریكیة القیادة حین أّكد أنّ  )*ISIS( والعراق اإلسالمیة في سوریا الدولةابھ عن خط

 علماء اإلرھابیین، بما تملكھ من ضد العالم لحشد واإلرادة القدرة لدیھا الوالیات المتحدة أنّ ، ودمؤكّ  غیر عالم

 من دمّ ستَ تُ ، بل العسكریة فقط قوةال من تأتي الالوالیات المتحدة  وقیادة أمنف 172وغیره من اإلمكانات. وأطباء

 الزي یرتدونالذین  والنساء الرجال ومن، والباحثین األعمال رجال، ووالشركات العمال شعب الذي یتضّمنال

إعادة توجیھ السیاسة الخارجیة للوالیات  ألنھ یحاولبالطموح أوباما  زكریافرید وصف ولذلك  173.العسكري

 ً األمن والقیادة للوالیات المتحدة ال تأتي فقط من القوة  أنّ  ، بإیمانھوأقل عدائیة المتحدة باتجاه أقل إسرافا

ً من العسكریة وإنما    174.القوة اإلقتصادیة، والتكنولوجیة أیضا

																																																													
Sweden:	Linnaeus	University,	2013),	p:28,	A	multipolar	foreign	policy,”	(	-)	Ismail	Khan,	“The	Obama	doctrine170(

,	Accessed	May	2015http://bit.ly/2gswwYm	
 

)	Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,”	171( 
 

ً الدولة اإلسالمیةISIS( سوریا والعراقدولة االسالمیة في * ال )، وتعود أصولھا إلى تیار ISIL( في الشام والعراق )، او داعش: كانت تسّمى سابقا
التي  السلفیة الجھادیة وھو یضم عناصر من جنسیات مختلفة تقاتل في العراق وسوریا على جبھات متعددة، وتعود جذور التنظیم الى جماعة التوحید

حدة األمریكیة، وبعد أن قُتل الزرقاوي بغارة، تّم مبایعة أبي بعد غزوه من قبل الوالیات المت ٢٠٠٤أّسسھا األردني مصعب الزرقاوي في العراق عام 
 انظر، . للمزید بكر البغدادي خلیفة للتنظیم

 ٢٠١٧تم الدخول في ابریل ، 	http://bit.ly/1C2XM4rتنظیم الدولة االسالمیة، الجزیرة نت، 
	

2014,	-9-nation	on	the	Islamic	state	of	Iraq	and	the	Levant,	American	Rhetoric,	10)	Barak	Obama,	Address	to	the	172(
	http://bit.ly/2ce73CV.	Accessed	Oct,	2016	

	
Accessed		2009,-12-)	Barak	Obama,	Speech	at	west	point	on	troop	increase	in	Afghanistan,	American	Rhetoric,	1173(

http://bit.ly/2ctTE7D.	Oct,	2016	
	

)	Zakaria,	“Zakaria:	Obama	the	realist,”	174(	
 

تحقق أھدافھا بالسیاسة : عّرفھا جوزیف ناي بأنّھا "اتجاه أكثر جاذبیة لفرض القوة یختلف عن الوسائل التقلیدیة، فالدولة تستطیع أن القوة الناعمة(*) 
 الدولیة ألّن غیرھا من الدول ترغب في أن تتبعھا أو ألنّھا ارتضت وضع معین یصنع مجموعة نتائج تستھدفھا الدولة التي تمارس قوتھا."

یقة تضمن تدعیم تحقیق االھداف یعّرفھا ارنست ویلسون بأنّھا قدرة الفاعل الدولي على مزج عناصر القوة الصلبة والقوة الناعمة بطر: القوة الذكیة) *(
 انظر،للمزید  ذلك، إدراك الفاعل مخزون الدولة من األدوات واإلمكانات ونقاط القوة والضعف والقیود على مقدرات القوة.بكفاءة وفعالیة. وشروط 

ینایر،  ١٢دراسات السیاسیة واالستراتیجیة (یمني سلیمان، "القوة الذكیة ـ المفھوم واألبعاد: دراسة تأصیلیة،" دراسات سیاسیة، المعھد المصري لل
٢٠١٦.(	
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بوش وأوباما حول التغیر في إدراك دور الوالیات المتحدة على الساحة الدولیة؛  یوجد إختالف بین كل من

لمتحدة بالنسبة للشراكة، أي أنھ تم إستبدال إستراتیجیة بوش فأوباما عّرف القیادة األمریكیة الجدیدة للوالیات ا

قائد یسعى من خالل كالخارجیة "أجندة الحریة" بإستراتیجیة "ضبط األجندة"، فیتمثل دور الوالیات المتحدة 

ً  ف بوشویُوصَ  .التعاون والحوار مع دول أخرى إلیجاد حلول مشتركة للمشاكل العالمیة بالواقعیة ألن  غالبا

ً ما یُ  وھو، *القوة الناعمة ألنھ اعتمد بالمثالیة ة الخارجیة اعتمدت القوة الخشنة، وأوباماتسیاس  عتبر وصفا

 ً نتاج القوة والناعمة إل ـ یقصد بھا القوة العسكریة ـ فكرة دمج القوة الخشنةبجوزیف ناي خرج . بسیطا

بفترة بوش الثانیة)، ومن  ، (تم االھتمام بھا كثیراً ٢٠٠٧ -٢٠٠٦لت في ، بعد أن قاد لجنة تشكّ *الذكیة

الواضح أن تقریر اللجنة وصل ألوباما حیث أصبحت المبدأ األساسي لسیاستة الخارجیة واإلقرار الرسمي 

، حیث دعت إلصالحات بمؤسسات الدولة من أجل تسھیل ٢٠٠٩-١-١٣ في كلینتونھیالري جاء بخطاب 

ً  تطبیقوتطبیق "القوة الذكیة"،  ل بَ لیبیا، حیث تم تعریف التدخل األمریكي من قِ ب ھذه اإلستراتیجیة كان واضحا

أوباما بأنھ "إنساني" (المسؤولیة للحمایة) وبأنھا محدودة (من جانب متعدد)، وذلك الشكل الجدید للقیادة 

المجتمع دور الوالیات المتحدة تحریك یكون األمریكیة یمكن وصفھ بأنھ"أوسع" و"قیادة أذكى"، بحیث 

یمكن تقدیر دور الوالیات المتحدة في لیبیا بأنھ براغماتي ألن الوالیات بالتالي الدولي من أجل عمل جماعي، 

ورغم اإلختالفات بین بوش وأوباما  175المتحدة سمحت لفرنسا وبریطانیا بأخذ المبادرة للتدخل العسكري.

دة األمریكیة وھذه القناعة عكست نجاح الوالیات قناعة أن الدول األخرى ترید وتحتاج القیابلكنھما تشاركا 

 176المتحدة كقوة عظمى عالمیة ألكثر من نصف قرن.

أوباما فك أو إنتھاء دور الوالیات المتحدة القیادي في الشؤون العالمیة، ولكن دعا إلى "القیادة  لم یقترح

على إفتراض أن األمن القومي األمریكي ورفاه الوالیات  الوالیات المتحدة الحكیمة" إلعادة وتجدید دور

 في العراق:  *الیزیدیینعن على ذلك ما قالھ في خطابھ ویدل  177المتحدة تعتمد على أمن ورفاه بقیة العالم.

																																																													
	Participant	",t	Diplomacy"Obama’s	Foreign	Policy:	Between	Pragmatic	Realism	and	Smar	,Anna	Dimitrova	)175	(

,	Accessed	May,	2015.	http://bit.ly/2fCU0wn5,	-for	Cultural	Diplomacy	(2011),	p:4	paper	of	the	ICD	Academy	
 

779.	-)	Lindsay,	“George	W.	Bush,	Barack	Obama,”	765176(	
 

)	Dueck,	“The	Obama	Doctrine,	American,”	46177(  
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 المواطنین تكون حیاة عندما ولكن. نالِ ثُ ومُ  إقتصادنا، دبلوماسیتنا، بقوة نتولى القیادة أن یمكن ونحن

، الالزمة اإلجراءات نتخذفسوف  بشيء، القیام على القدرة ولدیناخطر.. فيومدنیین أبریاء  األمیركیین

 178.األمریكیة للقیادة الممیزة السمة ھي ھذهو، كیینیكأمر مسؤولیتنا ھي ھذه

الفورین دوریة مقالة لھ بب ، وھو ما ذكرهبالحاجة ألسبقیة القیادة األمریكیة في الشؤون العالمیة یؤمن أوباما

العالم ال وال تستطیع أن تواجھ مخاطر ھذا القرن لوحدھا،  لوالیات المتحدةأكّد بأن "ا لكنّھ، األمریكیة أفیرز

ً  وھذا 179یستطیع أن یواجھھا دون الوالیات المتحدة." ما دعا لھ جوزیف ناي الذي فّرق ما بین القیادة  أیضا

دة أن تستمع لآلخرین حتى تصل لعالم متعدد الشركاء كما قالت أن على الوالیات المتحبوالھیمنة، حیث یرى 

درجات من القیادة، ودرجات من التأثیر خالل القرن  ومن الضروري إدراك وجودھیالري كلینتون، 

 180األمریكي.

األخیرة لھ، ومنھا أّن العالم لن یتحّمل فیما لو تضاءلت القوة رئاسیة لأوباما باستنتاجات عدیدة في السنة اخرج 

وجد قادة بعض حلفاء الوالیات المتحدة بأّن قیادة أوباما األمریكیة أو تراجعت ألي سبب من األسباب. وكما 

دون قاصرة عن الوفاء بمسؤولیاتھ، فھو ذاتھ قد وجد القیادة العالمیة غیر كفؤة، من خالل شركاء عالمیین یفتق

للرؤیة المستقبلیة، واالستعداد لبذل المجھود على الصعید السیاسي واالقتصادي لتحقیق أھداف شاملة قد تخدم 

أوباما أّن للتاریخ جوانبھ، وھو یرى نفسھ في ویؤمن  المجتمع الدولي ككل، وخصوم لیسوا بدرجة عقالنیتھ.

ض حلفاءھا الذي یرى بأنّھم في الجانب الجانب الصحیح من التاریخ، عكس خصوم الوالیات المتحدة وبع

، وبكلماتھ فالعالم عبارة عن: "حلفاء االخطأ، حیث ال تزال القبلیة والطائفیة والنزعات العسكریة في أوجھ

تقلیدیین یفتقدون عادة للرؤیة والرغبة إلنفاق رأس المال السیاسي لتحقیق األھداف الكبیرة والتقدمیة، ولیسوا 

ّن "خصوم الوالیات المتحدة وبعض حلفاءھا قد وضعوا أنفسھم في الجانب الخاطئ، منطقیین،" وأضاف بأ

أّن التاریخ إلى  ال زالت تزدھر، لكن ما ال یدركونھ حیث القبلیة والتطرف والطائفیة والنزعة العسكریة

	181جانبي."

																																																													
2014,	-8-)	Barak	Obama,	On	authorizing	targeted	air	strikes	and	humanitarian	aid	in	Iraq,	American	Rhetoric,	7178(
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ر ضرورة القیادة فھو یؤكد باستمراالقیادة األمریكیة من خالل ما سبق، مفھوم تتضح رؤیة أوباما تجاه 

األمریكیة بكل القضایا، لكن بنفس الوقت، ھناك ضرورة لتشكیلھا بالتعاون مع التحالفات واالئتالفات الدولیة، 

، فھناك ترابط ما بین رفاه ولیة على الوالیات المتحدة فقطوذلك حتى ال یقع عبء العمل وتحّمل المسؤ

مة، ولذلك یجب أن یتشارك الجمیع لمواجھة المخاطر التي تھدد األمریكیین وبقیة العالم من خالل القیادة الحكی

الوالیات المتحدة ال تقتصر بالضرورة على القوة العسكریة، بل ھي تأتي أیضاً من القوة األمن العالمي. وقیادة 

ى ومن المھم ھنا اإلشارة إل االقتصادیة والتكنولوجیة، ومن خالل الباحثین والعمال ورجال األعمال...الخ.

نقطة مھمة تتعلق بمفھوم العقیدة والطریقة التي تتشكل بھا، حیث من الواضح أّن أوباما حین تولّى الرئاسة، 

كانت لدیھ العدید من المفاھیم والمبادئ التي یؤمن بھا، لكن مع مرور سنوات رئاستھ وصوالً للفترة األخیره، 

ً للظروف واألحداث و المواقف التي یتعرض لھا الرئیس والنتائج التي فإّن ھذه العقیدة تتطور وتتغیر تبعا

تتضح منھا، وھو ما یؤكد أّن العقیدة قد تحتاج وقتا طویال إلدراكھا سواء من الرئیس نفسھ أو من المحیطین 

 بھ والباحثین ووسائل اإلعالم. 

 .إستخدام القوة .٢ـ٢

ً في المدرسة المشترك في فكر العالقات الدولیةالعامل  ھو  الواقعیة في العالقات الدولیة،، وخصوصا

ھانز االفتراض بأّن الدول تعتمد في وجودھا على القوة وتعمل على تحقیق أھدافھا بواسطتھا. ویعتقد 

ھیم بأّن كل السیاسات ھي صراع من أجل القوة، والتي ھي كمفھوم، غامض ویتداخل مع مفامورغینتاو 

أنّھا: " أو القدرة على تولید النتائج المقصودة،" :بأنّھا ل،أخرى، فكان لھا عدة تعریفات. على سبیل المثا

"امتالك القوة المادیة والعسكریة والقدرات،" لكن بالمعنى الواسع فإنّھا تتضمن "المجموع الكلي لقوة وقدرات 

"وظیفة  :بأّن القوة ھي بعض الباحثینالدولة تم إعدادھا من أجل تطویر وتحقیق مصالحھا الوطنیة." ویرى 

نتاج الصناعي وبعضھا غیر ملموسة مثل التكنولوجیا ملموسة مثل الموارد األولیة واإل لعدة عوامل بعضھا

 182 للقوة العسكریة. واألخالق،" والقوة ھي مرادف

القوة التي تعنیھا التحلیالت الواقعیة لیست ھي القوة العسكریة التقلیدیة، بل "القوة القومیة" بمفھومھا إّن 

من المتغیرات والتفاعالت التي النھائي لعدد  المادیة وغیر المادیة. فھي الناتجالشامل من عناصرھا ومكوناتھا 

ة. وتتضح ھذه القوة من خالل الحیویة یحدد في النھایة قوة الدول بین ھذه العناصر، وھو ما تحصل

السیاسة الدولیة لیست اّال صراعاً على القوة كغیرھا من واالقتصادیة، أو النفوذ السیاسي، أو القوة العسكریة. 

																																																													
	١٩٤-١٩٣)، ٢٠٠٠مبادئ العالقات الدولیة (عمان: دار وائل للنشر،  ) سعد حقي توفیق،182(
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الحریة  ھائیة البعیدة؛ التي قد تكمن فيالسیاسات، فالقوة ھي ھدفھا اآلني والفوري مھما كانت أھدافھا الن

جتماعیة، وقد یحاولون سلطة، وقد یحددون أھدافھم في ُمثُل دینیة وفلسفیة وإقتصادیة وإالواألمن واالزدھار و

 بالنھایة مثالًـ مع األمم األخرى أو مع المنظمات الدولیة، ولكنھم تحقیقھا بوسائل ال سیاسیة كالتعاون التقني ـ

  183یفعلون ذلك من أجل القوة.

ینبغي أن یتم یتفق الواقعیون على أن القوة ھي ما یوجھ السیاسة الدولیة، لكنھم یختلفون متى وأین  بالنتیجة،

تقییدھا. وال یتفقون حول ماھیة التوزیع األفضل للقوة للحفاظ على السالم واالستقرار استخدامھا أو 

ین لعدم الیقین في تقییم متعدد القطبیة)، ویعود سبب االختالف في الممارسة بین الواقعی\ثنائي\(أحادي

 نّ إّال أ ،ما یرفضون القوة في العالقات الدولیةبقدر وأما المثالیون،   184 التھدیدات الفعلیة التي یواجھونھا.

بعضھم یرى بأنّھ یمكن تبریرھا إذا كانت تخدم األفكار المثالیة مثل تحقیق الحریة والعمل على إنھاء الحروب 

 185ھا مفیدة. وتعد األدیان مصدراً للعدید من المبادئ في مجال السیاسة.أو أیة قاعدة مثالیة یرون أنّ 

"القوة الحقیقیة ھي أن بل  "الم الكبیر،والكبالعضالت العسكریة "القوة لیست  ھ یعتقد بأنّ أنّ ف ،وباماأل بالنسبة

الفریدة لجمع الدول استخدام الوالیات المتحدة لقدراتھا تأتي من أي  186تصل لما ترید بدون ممارسة العنف،"

ولیس من  ،القوة األمریكیة بالخارج تأتي من المرونة أو التعافي بالداخلاألھم، أن و. لمتابعة أفعال مشتركة

ولھذا  ؛، فاألمور تصبح أفضلمن تدخالتھا نھ كلما زادت الوالیات المتحدةأو أالتظاھر بسھولة حل المشاكل، 

ما یتماشى مع الواقعیة التي تضع األولویة للمصلحة القومیة وھذا  بالداخل."بناء األمة ل" یضع أوباما أولویة

 أشار في كتابھ جرأة األملوكان قد  187.والتدخالت وال ترى ضرورة لحل جمیع القضایا بالقوة العسكریة

ومان لحاجة الوالیات المتحدة إلى إطار منقّح للسیاسة الخارجیة یُضاھي في الجرأة والمدى سیاسات ھاري تر

في حقبة ما بعد الحرب الباردة؛ إطار یتصّدى للتحدیات ویتعامل مع الفرص المتاحة في األلفیة الجدیدة، إطار 

قال حین  188یُرِشد أو یحّد من استخدام القوة العسكریة ویعبّر عن أعمق المثل وااللتزامات للوالیات المتحدة.

، األمریكیة سوف تساعد على تحقیق أھدافھا األمریكیة "نحن بحاجة للتأكد من أّن أي ممارسة للقوة العسكریة

التصرف األحادي أو االستباقي فیما لو كان ال یعترض على فأوباما العریضة ال عرقلتھا."  تحقیق أھدافھا أي
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وھو 	189 .أمن الوالیات المتحدة مھدد أو ھناك خطر وشیك ولكن یجب أن تكون األھداف مشروعة وأخالقیة

ً حیث  ،٢٠٠٨\٢٠٠٧ في خالل الحملة الرئاسیةما كان قد تحدث عنھ باكراً   كان جمیع المرشحین تقریبا

حریصین على توضیح جدول أعمالھم للسیاسة الخارجیة، وحاولوا وضع مسافة بین مفاھیمھم والسیاسة 

وة والذي بالفورین أفیرز معاییر استخدام الق ٢٠٠٨في یولیو  ألوباما، فقد ذكربالنسبة الخارجیة إلدارة بوش. 

: "لن أتردد باستخدام القوة، من ٢٠٠٢ لبوش في تكرار لعبارة في إستراتیجیة األمن القوميیكاد یبدو وكأنھ 

عبارة مماثلة في فكان ھناك جانب واحد إذا لزم األمر، لحمایة الشعب األمریكي أو مصالحنا الحیویة...،" 

ً ألوباما القوميإستراتیجیة األمن  ، إذا لزم األمر، لممارسة حقنا في الدفاع عن : "لن نتردد في التصرف أحادیا

ً كبیراً؛النفس...،" مع ذلك، الطریقة التي استمرت أو تابعت بھا ھذه العبارة تشكّ  بینما تستمر  ل فرقا

من إلحاق الضرر بشعبنا "من خالل العمل الوقائي ضد اإلرھابیین لمنعھم : ٢٠٠٢إستراتیجیة األمن القومي 

إلى اإللتزام  على األقل یشیر ھذا البیانف لھجوم أو تھدید وشیك." وبلدنا...،" كتب أوباما: "كلما تعرضنا

 190.معیار "الوشیك"ب

ھو ال یستبعد الحرب الوقائیة وتغییر نظام " التي دعا لھا فوكایاما، فالویلسونیة الواقعیةیتالءم تماماً مع "وھذا 

طریق التدخل العسكري استبعاداً كامالً، وإنّما یجب أن تكون مفھومة بوصفھا إجراءات متطرفة الحكم عن 

مریكیة یجب أن تتأكد من توفر المعاییر الواضحة من أجل معرفة متى اً. فاستراتیجیة األمن القومي األجد

 ً 	191 .تكون الحرب الوقائیة مشروعة، ویجب أن تكون تلك المعاییر محددة ومعینة معا

برز عدد من البیانات أو التصریحات المحددة على تغیرات مقصودة في السیاسة األمنیة من إدارة أوباما 

التصریحات األكثر ب نائب الرئیس جو بایدن ھو من أدلىوكان ، ٢٠٠٩الجدیدة منذ تولیھ منصبھ في ینایر 

على أن السیاسة التي سیتم اختیارھا ستكون  على مسائل العقیدة السیاسیة واستخدام القوة غالباً، وأكدّ  تحدیداً 

ر وسیستبدلونھا بعقیدة الوقایة والتعاون، وھو ما عبّ  "االستباقي"بعیدة عن عقیدة بوش لتغییر النظام والعمل 

ً  ھجراً  لُ شكّ . ھذا یُ ٢٠٠٩عنھ في مؤتمر األمن بمیونیخ في فبرایر  جو بایدن ترك لكن لعقیدة بوش،  صریحا

 ً من تحدید معاییر مجردة عن متى یتم  وبدالً 	ل الوالیات المتحدة،بَ الستخدام األحادي للقوة من قِ ل مجاالً مفتوحا

القوة. ط الضوء على حدود استخدام سلّ إستخدام القوة، یبدأ ھذا البیان بتأكید اإللتزامات األخالقیة ومن ثم یُ 

																																																													
 ٣١٤) المصدر السابق، 189(

US	security	policy,”227octrines	of	Meiertons,	“The	D )190( 	
 ٢٤٠-٢٣٨) فوكایاما، أمریكا على مفترق طرق، 191(
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ھذه الفكرة وتبدو 	192. یجب استخدامھاوة، بل متى اللم یحدد متى یجب استخدام القتركیز وتقنیة ھذا البیان 

 بھ عن زیادة القوات في أفغانستان عندما تحّدث عن ضبط النفس في استخدام القوة العسكریة:افي خطواضحة 

. أفغانستان إلى ضافیةإلا األمریكیة القوات من ٣٠٠٠٠ إرسال الحیویة الوطنیة مصلحتنا فيھ أن قررت

 استخدام في النفس ضبط ممارسة علینا یجب أنھ أعتقد ألنني تحدیداً  العراق على الحرب لقد عارضت

ً  العسكریة، القوة  ظھرتُ  أن الوالیات المتحدة على ...ألعمالنا األجل الطویلة العواقب في النظر ودائما

 أن علینا. الحروب ھذه كیف نشن ولیس - الصراعات ونمنع الحروب فیھا ننھي التي الطریقة في قوتھا

 ولھذا، الشامل التدمیر أدوات نبعد أن علینا سیتعینو. العسكریة للقوة استخدامنا في ودقیقین أذكیاءنكون 

 سیاستي في أساسیة ركیزة ،منھا خال عالم لتحقیق والسعي النوویة، األسلحة انتشار جعلت وقف 

 	193.الخارجیة

غریب." أمر  وذلك: "األمة األمریكیة أصبحت تمیل الستخدام القوة العسكریة بكثرة ١٩٥٨كتب نیبور في 

من ذلك ر حذّ ولألمم بقواھم العسكریة،  حلول البسیطة نتیجة الثقة المبالغ بھالل "الجاذبیة الخاطئة"نتقد فھو ی

"االعتماد الكبیر على القوة العسكریة (قوة الجیش) بشكل منذ نصف قرن عندما اعتبره "الخطر األعظم" أي

ل منابع "الوحدة، االقتصادیة واألخالقیة األخرى،" التي تشكّ وعام، وإھمال جمیع العوامل السیاسیة، 

خارج، واالنتباه في الھذا ال یفترض سیاسة اإلنعزالیة، بل االنتباه بشكل أقل للعالم لكن االزدھار، والقوة." و

 194 توقعات.الظروف الوالیات المتحدة بالداخل، ما یعني التقلیل من تصعید أكثر ل

من  بدالً  تطبیقھا بحذر وفقط عند الضرورةل بدعوتھ یتضح ص استخدام القوة لدى نیبورخُ ومن المبادئ التي تَ 

یكون ذلك  لتزام إیجابي الستخدام القوة حینوجود إل یدعو بنفس الوقت لكن ."القضایا النبیلةالتصّدي لكل "

 ً واقتبس أوباما من نیبور بالعدید . لتعزیز العدل والمساواة مع األخذ بعین االعتبار محاذیر ھذا االلتزام ممكنا

وتدل  195من المناسبات مثل خطابھ بجائزة نوبل للسالم الذي ذكر فیھ أن القوة قد تكون ضروریة أحیاناً.

 لیبیا: التدخل في طابھ عن خأوباما على إیمانھ بھذه الفكرة، ومن ذلك  خطابات

																																																													
230-octrines	of	US	security	policy,”228Meiertons,	“The	D )192(  

	
)	Obama,	Speech	at	west	point	on	troop	increase,	193( 

 
 times,”	World	Affairs,	Vol.	170,	No.	3	(Winter,	)	Andrew	J.	Bacevich,	“	Prophets	and	Poseurs:	Niebuhr	and	our	194(

2008),	32-33 
 

103-,”	102earching	for	an	Obama	doctrine)	Owens,	“S195( 
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 القوة استخدام ونسائنا رجالنا من أن أطلب بعنایة كقرار أتعامل معھ، كقائد أواجھھ قرار یوجد ال

القرار  ھذا العراق، في أنشطتنا صویقلّ  أفغانستان في یقاتل فیھ جیشنا وقت في سیما وال. العسكریة

 األعمال مواجھة في األیدي مكتوفة تقف لن األمریكیة المتحدة الوالیات أنّ  إال. صعوبة أكثر فقط یصبح

 ھو أمربشيء ما القیام  بأن الثقة مع القرار ھذا اتخذت فقد لذلك. العالمیین واألمن السالم ضتقوِّ  التي

  196قوي. وتحالفنا عادلة، قضیتنا ھدفنا محدد،، بمفردنا نعمل لن وأننا ضروري،

ً  یتماشىوھذا   تكفینا"إذا لم تكن المبادئ األخالقیة بأنّھ:  ي كتابھ جرأة األمل حین قالمع ما ذكره سابقاً ف أیضا

لنتحرك حین تنفجر قارة من الداخل، فھناك بالتأكید أسباب وجیھة تدفع الوالیات المتحدة وحلفاءھا لالھتمام 

 كداً علىمؤوأضاف  197والفظائع." الحروب األھلیةب ي ال تسیطر على أراضیھا، وملیئةبالدول الفاشلة الت

"وحین تكون األمور تتجاوز الدفاع عن النفس، فالمصلحة اإلستراتیجیة تقتضي العمل العمل الجماعي: 

 198 الجماعي حین نستخدم القوة، والتأكد أّن العمل یخدم ھدف تعزیز االعتراف بالمعاییر الدولیة."

إلى ضرورة تفعیل "القوة الناعمة" للوالیات المتحدة األمریكیة عالمیاً، والبحث أكثر من  یدعو جوزیف ناي

ینصح القادة األمریكیین بإعادة توجیھ أنفسھم أي وقت مضى، عن عالقات بنّاءة مع األمم األخرى. وبالتالي 

دون خلق روابط أكثر تعاوناً  نحو المجتمع العالمي، فال یمكن إیجاد الحلول للعدید من المشكالت العالمیة، من

مع باقي دول العالم، وبالذات أّن القوة العسكریة، واالقتصادیة للوالیات المتحدة باتت غیر كافیة وال تستطیع 

یؤمن بھ وھو ما  199مریكیة بدالً من أن توسعھا.ح، بل إنّھا قد تقّوض األھداف األوحدھا أن تؤمن لھا النجا

ت التجاریة غیر المقیدة تشجع قیام صالت عبر الحدود، وستحمل الوالءات بعیدا اللیبرالیون، حیث أن التبادال

عن الدولة األمة، مما یزید من التفاھم بین الشعوب ویقلل من احتمالیة حدوث الصراعات. وھكذا تقع التجارة 

 200 الحرة وإزالة الحواجز من أجل إتمامھا في صمیم نظریة االعتماد المتبادل الحدیثة.

																																																													
)	Obama,	Address	on	Libya,	196(	

 ٣٢٥) اوباما، جرأة األمل، 197(
 
 ٣١٥) المصدر السابق، 198(
 
في إطار توجھات السیاسة األمریكیة في ظل النظام العالمي الجدید (ابوظبي: مركز ) محمد سیف حیدر النقید، نظریة "نھایة التاریخ" وموقعھا 199(

	١١٩)، ٢٠٠٧االمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة، 
	

	Geunیتّضح ھذا من خالل تعریف ل جین لي (مفھوم القدوة في القوة الناعمة: ) *( Lee بحیث یشیر أّن القوة الناعمة ھي القدرة على خلق (
 انظر،ضیالت والصور الذھنیة للذات عن طریق المصادر الرمزیة والفكریة والتي تؤدي إلى تغیّرات سلوكیة في أفعال اآلخرین. للمزید التف

ینایر،  ١٢یمني سلیمان، "القوة الذكیة ـ المفھوم واألبعاد: دراسة تأصیلیة،" دراسات سیاسیة، المعھد المصري للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة (
٢٠١٦.(	

	
 ١٠٣)، ٢٠١٤في نظریة العالقات الدولیة، ترجمة: محمد صفار (القاھرة: المركز القومي للترجمة،  ”اللیبرالیة“) سكوت بورتشیل، 200(
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ة نزع العسكرة نزعاً مؤثراً عن السیاسل" حیث یدعو الویلسونیة الواقعیةفي " أیضا ما یتفق معھ فوكایاماوھذا 

الترویج للتنمیة السیاسیة و ،كید على أنواع أخرى من أدوات السیاسةالخارجیة األمریكیة وإعادة التأ

بالتركیز على الحكم الصالح، والقابلیة واالقتصادیة، واالھتمام بشأن ما یحدث داخل الدول حول العالم، وذلك 

السیاسیة للمساءلة، والدیمقراطیة، والمؤسسات القویة. وھو ما یحدث عن طریق أدوات القوة الناعمة: أي 

ً *القدرة على وضع القدوة  201 .، وعلى التدریب والتثقیف، وتقدیم الدعم مع المشورة، والمال أیضا

على أھمیة المبادئ التي قامت علیھا الوالیات المتحدة، والتي تمیّزھا  أكدّ  ،في خطابھ عن أفغانستانو أوباما،

باإلضافة الى القوة العسكریة والجیوش، وبالتالي حین یُمكن استھداف قوة معینة تھّدد أمنھا بدون الجیش فذلك 

لتخلص من فرصة لوینظر للقوة الناعمة وكأنھا عالج للعسكریة واالنفرادیة فھو  202 أفضل بالنسبة ألوباما.

سنوات حكم بوش، وكان قد تحدث في مقالة لھ بالفورین أفیرز عن آثار "الترتیب الثاني" للقوة الناعمة في 

وكمثال  203إعادة بناء عالقات الوالیات المتحدة مع حلفائھا األوروبیین و"االستثمار في إنسانیتنا المشتركة."

 في ،الوالیات المتحدة بأن رھانھا یجب أن یكون على تنمیة المؤسسات على تطبیق القوة الناعمة ھو إدراك

 العسكریة القوة أن نعلم نحنفي خطابھ بالقاھرة: "  ما حاول أن یشرحھوھو  204أفغانستان. مناطق معینة مثل

الشراكة مع الباكستانیین وصل إلى أن ." ولذلك وباكستان أفغانستان في المشاكل لحل تكفي لن وحدھا

واقتبس فغان بتقدیم المساعدات واالستثمار لبناء المدارس والطرق التجاریة واالقتصاد ھو األفضل. واأل

أوباما بخطابھ من توماس جیفرسون مقولتھ التي تؤكد بأن الحكمة تكمن في إدراك أنھ كلما قّل استخدام القوة 

" التي تولي اھتماماً لطبیعة الواقعیة الویلسونیةوھذا الرأي یتماشى مع " 205 .فستزداد الوالیات المتحدة عظمة

																																																																																																																																																																																																				
 
	٢٤٠-٢٣٨) فوكایاما، أمریكا على مفترق طرق، 201(

	
Accessed		2011.-6-Rhetoric,	22)	Barak	Obama,	Afghanistan	troop	reduction	address	to	the	nation,	American	202(

http://bit.ly/2cGUJNZ.	Oct,	2016  
	

)	Lusane,	“We	must	lead	the	world,”	36203( 
 

	)	Stephen	M.	Saideman,	“Ape’s	moi	le	de’luge	(U.S	interventions	after	Bush),”	International	Journal,	(Winter,204(
2008-2009),	182-183 
 

.	Accessed	Oct,	2016	2009,-6-)	Barak	Obama,	A	new	beginning:	Speech	at	Cairo	University,	American	Rhetoric,	4205(
	http://bit.ly/2cGTvST 

 
س األمریكي باراك أوباما في مقابلتھ مع الصحفي جیفري غولدبیرغ، حین ): ھذا المصطلح استخدمھ الرئیplaybook(*) كتاب إرشادات واشنطن (

تاب أراد أن یبرر موقفھ حین تراجع عن شن الضربة على سوریا، وذلك فیما لو تجاوز األسد الخط األحمر واستخدم األسلحة الكیماویة، وھذا الك
یتم حداث المختلفة، والتي بالعادة تكون عبارة عن استجابة عسكریة. فحین یصدر من مؤسسة السیاسة الخارجیة، لیصف ردة الفعل الالزمة تجاه األ

 تھدید الوالیات المتحدة مباشرة، یتم اللجوء إلرشادات ھذا الكتاب، مع أنّھا قد تحتوي "أفخاخ" تقود لقرارات خاطئة. للمزید انظر،
,	Accessed	Sep.		http://theatln.tc/1UUZ50W,	Jeffrey	Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,”	The	Atlantic	(April	2016)

2016. 
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وتؤكد تأثیرھا على النظام  ، وتدعو لتنمیة المؤسسات وتحسین االقتصاد واألوضاع،المجتمعات من الداخل

                                                                                                      العالمي.

بعد  *"playbook" كتاب إرشادات واشنطن حسب بسوریا یفخر بنفسھ لعدم اتخاذه قرار التدخلھ أكّد أوباما بأن

أي یعتمد  "،جداً  رْ سكَ عَ مُ "ھذا الكتاب ھو یرى أن ف ؛للخطوط الحمراء األسدالرئیس السوري بشار  تجاوز

 كتابھما كان رینھولد نیبور قد ذكره في وھو  206 .م كثیراً خدَ ستَ على القوة العسكریة بأغلب األوقات، ومُ 

"المفارقة في التاریخ األمریكي" ُمحّذراً من أّن السبب الثانوي للكارثة أو ضعف الوالیات المتحدة سیكون 

 "عیون عمیاء"األعداء، أما السبب الرئیسي برأیھ فسیكون أّن قوة أمة عمالقة تّم توجیھھا وإدارتھا من قِبَل 

خطابھ عن بوقد أشار أوباما لرفضھ الخیار العسكري كأولویة دائماً  207ل مخاطر الصراع.للغایة ولم تدرك ك

 سوریا:

 طریق عن آخر لشخص األھلیة الحرب حلنا یمكن ال ألنھ عسكري، بعمل للقیام دعوات قاومت لقد

 أو مباشر تھدید وجود عدم ظل يوأفغانستان.... ف العراق في الحرب من سنوات عشر بعد خاصة القوة،

 لن محدودة، كانت مھما عسكري، عمل أي فكرة نّ فإ الكونغرس، إلى النقاش آخذ ھذاسألمننا،  وشیك

 البدء ولیس الحروب، إنھاء على بالعمل ونصف سنوات أربع قضیت لقد شيء، كل بعد. شعبیة تكون

 مھمة على التركیز - أنا وخاصة - واشنطن في منا واحد كل یریدون كییناألمری أعرف أن وأنا. ..بھا

 208 .الداخل في ھنا أمتنا بناء

العسكریة ھو أكثر ما یستغرق منھ وقتاً  القوة استخدام قرارأّن  أكدّ  العراق في الیزیدیین عن خطابھفي كذلك و

ً  كانفقد  ،وجھداً   ألنھ یرى بأّن لدى الوالیات المتحدة مراراً، الستخدام الجیش الدعوات مقاومة على حریصا

  209.الجیش غیر أخرى أدوات

أوسلو بحمایة المدنیین في الحروب وااللتزام بقواعد "التمییز" بین المدنیین خطابھ بتعھد أوباما في 

قتلون أكثر من الجنود." وبالتالي من "في حروب الیوم، العدید من المدنیین یُ  ھوالمقاتلین. واعترف بأن
																																																																																																																																																																																																				
 

-4-)	Jeffrey	Goldberg,	“Obama’s	former	Middle	East	advisor:	We	should	have	bombed	Assad,”	The	Atlantic,	20206(
Accessed	July	2016.,	theatln.tc/1TkXIGDhttp://2016,	 

 
)	Bacevich,	“	Prophets	and	Posears,	37207( 

 
Accessed		2013,-9-)	Barak	Obama,	Address	to	the	nation	on	U.S	military	action	in	Syria,	American	Rhetoric,	10208(

	http://bit.ly/2ce5JA6.	Oct,	2016 
 

)	Obama,	On	authorizing	targeted	air	strikes,	209(	
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م استخدام القوة. لكن، ھذه اإللتزامات األخالقیة التي تحكُ  الضروري للوالیات المتحدة أن تلتزم بالمعاییر التي

ذكرھا أوباما لم یتم تطبیقھا مع اإلستخدام المتزاید لإلدارة للغارات الجویة للطائرات بدون طیار في أفغانستان 

ع في التوس أنّ  أكدّ  )المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن اإلعدام خارج نطاق القضاء(وباكستان. فیلیب ستون 

ض القیود العالمیة على استخدام استخدام الطائرات المسلحة بدون طیار من قبل الوالیات المتحدة كانت تقوِّ 

صر اعنھي اإلعدام التعسفي، واإلعدام خارج نطاق القانون، واإلعدام بإجراءات موجزة، ف  القوة العسكریة؛

اإلعدامات التعسفیة، خارج نطاق القانون. فمثالً مع ذلك، إدارة أوباما وافقت على  .في قوانین الحرب ةمركزی

ھ بأنھ یشجع ویخطط لھجمات بِ قتل رجل دین أمریكي، أنور العولقي، الذي اشتُ  الوالیات المتحدة استھدفت

: "أنا أواجھ وقد یبّرر ھذه التجاوزات إرھابیة ضد الوالیات المتحدة. ومما قالھ أوباما بخطابھ بجائزة نوبل

ً العالم كما ھو. : الشر موجود في العالم...بالقول إن القوة في بعض األوقات ضروریة، .لكي ال أكون مخطئا

لیست دعوة إلى السخریة، إنھ اعتراف بالتاریخ، عیوب الرجل وحدود العقل." وھو ھنا یعكس األخالقیات 

الذي جادل بأن رفاھیة الوطن یجب أن تتم حمایتھا تحت أي ثمن ولذلك سعى  *يافیلّ كیمِ  نیكولولالمعروفة 

مثل أي رئیس دولةـ لھ ـ أعلن أوباما بأنّھ وقد لتحسین الطرق السیاسیة والعسكریة الضروریة لحمایة الدولة. 

ً  حقّ  ً  التصرف أحادیا یون على قد یوافق الواقع. للدفاع عن مصالح الوالیات المتحدة إذا كان ذلك ضروریا

إجراءات غیر أخالقیة كالتعذیب والحرب الوقائیة إذا ما كانت تحمي المصالح طویلة األجل لألمة، أما إذا 

ن سیعارضون ھذه یمة، فإن معظم الواقعیطورة وبالتالي یھدد أمن األاعتقدوا أنھا ستخلق نظام دولي أكثر خ

على أنواع القوة التي قد  ت المتحدة تواجھ قیوداً السیاسات. وفي ھذا السیاق، یؤكد أوباما بأنھ حتى الوالیا

بة تطلّ لطبیعة مُ  ،یوافق بوضوح أن الرئیس لدیھ واجبات أخالقیة ممیزةلكنّھ بنفس الوقت،  تستخدمھا الدولة.

أكثر من المسؤولیات األخالقیة للمواطن أو الجندي العادي، وبذلك یبدو أن أخالق أوباما تتأثر بشدة لیس فقط 

ً  زَ یّ حین مَ  بِمكیافیلّيبنیبور بل أیضا   210الرئیس في خطاب نوبل للسالم.وبین المواطن العادي  أوباما أخالقیا

كریة"، بل إّن القوة األمریكیة بالخارج تأتي من یؤمن أوباما وبشّدة بأّن القوة لیست "بالعضالت العس

وما إلى ذلك،  والتكنولوجیا بالداخل. وھناك مصادر أخرى للقوة كالدبلوماسیة واالقتصاد "المرونة والتعافي"

ما یقودنا إلى القوة الناعمة التي اعتبرھا أوباما الوسیلة لتجاوز االستخدام المبالغ فیھ للقوة العسكریة، ولذلك 
																																																													

فیلسوف سیاسي ایطالي، كان یعمل ك سكرتیر الجمھوریة الفلورنسیة، وأكثر أعمالھ شھرة كتاب "األمیر"، ): ١٥٢٧-١٤٦٩( ِمكیافیلّي نیكولو(*) 
 انظر،ن أخالق رجل الدولة وأخالق الرجل العادي. للمزید والذي كان سبباً باعتباره ال أخالقي، ألنّھ میّز فیھ بی

,	Accessed		http://bit.ly/2cDoFriHarvey	Mansfield,	Niccolo	Machiavelli:	Italian	Stateman	and	Writer,	Britannica,	
April	2017.	

	
ma’s	nobel	peace	prize	speech:	Embracing	the	ethics	of	Reinhold	Niebuhr,”	baWilliam	F.	Felice,	“President	O	)210(

Social	Justice,	Vol.	37,	No.	2\3	(120-121),	Imperial	Obama:	A	kinder,	gentler	empire?	(2010-11)	p,	50-55	
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. إّال أنّھ ال یعترض على الفعل الذي یجمع ما بین المفھومین (القوة الناعمة والخشنة) ى مفھوم القوة الذكیةتبنّ 

األحادي أو االستباقي فیما لو تعّرض أمن الوالیات المتحدة للتھدید أو كان ھناك خطر وشیك، لكن یجب أن 

ما للقوة العسكریة لكنّھ مستعّد الستخدامھا حین عام، ال یمیل أوبا بشكلٍ أي تكون األھداف مشروعة وأخالقیة. 

 یلزم وتتوفر األسباب المنطقیة لذلك.

 .التدخل .٣ـ٢

ھذا المبدأ الحق لبعض الدول بالتدخل في الشؤون الداخلیة لدول أخرى وذلك یكون لعدة أسباب، یعطي 

الدولیة؛ فقد تعتبر الدول المتدخلة أن لمنع اإلخالل بالتوازن العام للقوى كالتدخل ألسباب إنسانیة مثالً أو 

التوازن قد اختّل إذا ما حصل تغییر في النظام السیاسي الداخلي لدولة من الدول، فیحصل التدخل إلحباط أیة 

تبدالت داخلیة في النظام السیاسي وذلك إلعادة الوضع إلى ما كان علیھ، وھو ما یسّمى بالتدخل "الدفاعي." 

ظاھرة وتمثل  211أشكال منھا: معونات اقتصادیة أو عسكریة أو ضغوطات دبلوماسیة. وقد یأخذ التدّخل عدة

ً لعالقات القوة في النظام الدولي، فالدولة القومیة توظف إمكانات قوتھا في حال تعرضت التدخل  إنعكاسا

دولوجیة أو مصالحھا السیاسیة واالقتصادیة واالستراتیجیة للتھدید، وذلك ربما ینتج عن دوافع أمنیة أو أی

وجدیر بالذكر أن حاالت التدخل اإلنساني قد ازدادت كمدخل لتغیر القواعد القانونیة التي  إنسانیة أو إقتصادیة.

ً فإنّھأفرزھا نظام ثنائي القطبیة یجب أن یُنفّذ من خالل عملیات تقررھا األمم  ، ولكن حتى یكون شرعیا

 212طاء لفرض الھیمنة والتدخل في الشؤون الداخلیة لھذه الدول.المتحدة، ألنّھ أحیاناً ما تكون ھذه التدخالت غ

تجاه الدفاعي من الواقعیة مثل (كینیث والتز، فان ایفیرا، جاك سنایدر) بأنھ لیس للدول ي اإلمنظرّ یفترض 

السیاسات ذات النزعة العسكریة تفوق عادة  التكالیف المترتبة علىفمصالح كبیرة في الغزو العسكري، 

ً  نّ أب ھم یؤمنوننّ منھا. ولذلك فإئد المرجوة االفو نتیجة  الحروب التي تخوضھا الدول الكبرى تحدث عموما

 ً للثقة المفرطة في فعالیة العمل  شعور مبالغ فیھ بالخطر والذي تغذیھ مجموعات داخلیة، كما تعود أیضا

استخدام القوة العسكریة من أجل وأّن ، ھذه الحقیقةقادة الدول أصبحوا یدركون  بأنّ  وھم یّدعون	213العسكري.

الغزو والتوسع عبارة عن إستراتیجیة أمنیة یرفضھا الكثیر من القادة في ھذا العصر الذي یمتاز باالعتماد 

غلب الحروب وكأنھا ناتجة عن فإّن المواطنین والقادة ینظرون ألنفس الوقت المتبادل المعقد والعولمة. وفي 

																																																													
 ٥١-٥٠منذر، مبادئ في العالقات الدولیة،  )211(
 
ي النظام الدولي الجدید وأثرھا في العالقات الدولیة الدور األمریكي انموذجاً،" مجلة كلیة التربیة للبنات، المجلد ) عادل حمزة، "إشكالیة التدخل ف212(

٣٦٢: ٢٠١٤) ٢( ٢٥  
ne	world,”	37)	Walt,	“International	relations:	O213(	
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لوظیفي في المجتمع، مثل طغیان النزعة العسكریة والنعرات القومیة العرقیة. القوى الالعقالنیة واالختالل ا

ً وتختلط  مع اللیبرالیة الجدیدة بتعاطفھا مع المؤسسات األمنیة ودورھا بانحسار المأزق  الواقعیة الدفاعیة غالبا

 214الحروب. الطریقة الفاعلة لتفادي جمیعاألمني، لكن الواقعیة الدفاعیة ال ترى في تلك المؤسسات 

في كل منھما.  فإننا نجد مفاھیم مشتركة أو تتقاطعالمثالیة بخط متوازي، \ما تّم النظر للواقعیة أو اللیبرالیةإذا 

 ً لالعتقاد السائد، لكن الواقعیة تقوم بقوة على األخالق  فمثالً، یتفق الواقعیون فیما بینھم حول األخالق، خالفا

 ً ) بعواقبھ فقط، أي أنھم یركزون على actionبمعنى أنھم یحكمون على أخالق العمل ( ،المترابطة منطقیا

حین یبدأ الصراع  "لدعم الصالحین ومحاربة االنذال"النتائج أكثر من الدوافع. بینما یمیل المثالیون للقفز 

ل تكالیف التقاعس عن ألنھم یعتقدون أنھم یفعلون ما ھو صواب. ویمكن القول كتعمیم بأن المثالیین یقلقون حو

ریتشارد وتطرق 	) ثم الفشل.action) بینما یقلق الواقعیون أكثر حول تكالیف القیام بعمل (inactionالعمل (

حین یرون  مع القوة العسكریةبیتس لخالف مھم عند الواقعیین فیما یخص استعدادھم للذھاب للحرب، فھم 

حین  ومستعدون للتخلّي عن القوةبتھدید مضاد قوي، ولم یرتدع  ،ویعرضھم للخطر ،العدو عنید ومتعمد

وعادة ما یتم النظر  یعتقدون أن العدو لھ طموحات محدودة یمكن إستیعابھا أو إحتوائھا بتكالیف معتدلة.

للواقعیة بأنھا تنبذ األخالق والقانون بالسیاسة الدولیة، في حین یرى المثالیون القیم والمؤسسات كقوى 

ر المؤسسات الشرعیة على دو كبیراً  ك فالواقعیین المحافظین مثل كسینجر یضعون تركیزاً محركة، لكن مع ذل

مثل مادلین  إستخدام القوة ما شجّعوا كثیراً  اللیبرالیین المثالیینبعض طراف في النظام العالمي، ووالمتعددة األ

 215 أولبرایت ـ وزیرة الخارجیة ل بیل كلینتون في فترتھ الثانیة ـ.

ألنھ  )؛Slope	Slippery" (بمنحدٍر زلق"تدخالت حتى ال یقع من ال لَ قلّ أن یُ  رئاستھ بدایة ذمن رغبة أوباماكانت 

" أي ما یأتي بعد باإلنحدار"بمجرد أن تتدخل الوالیات المتحدة بدولة أخرى، لن تستطیع أن تسیطر أو تتحكم 

كانت المھمة مؤقتة ومجرد حیث ومثال ذلك التدخل بالصومال، الذي بدأ بھ بوش األب وتابعھ كلینتون،  ذلك،

وكانت  216تم نشر القوات األمریكیة كجزء من قوات حفظ السالم.بالنھایة تمھید لتدخل األمم المتحدة، لكن 

ة وكوسوفو، أفغانستان والعراق التدخالت العسكریة للوالیات المتحدة بالصومال وھاییتي والبوسنمثل ھذه 

كانت حرب الخلیج والتدخل في بینما ولیبیا، من أجل أفكار لیبرالیة عن نشر الدیمقراطیة أو ألسباب إنسانیة. 

																																																													
 ٣٨٧-٣٨٤) فرج، نظریة الواقعیة في العالقات الدولیة، 214(
 

an	attitude,”	)	Betts,	“Realism	is	215( 
 

,	http://atfp.co/1rxVN8wugust,	2014),	intervention,”	Foreign	Policy	(A)	Micah	Zenko,	“The	slippery	slope	of	U.S	216(
Accessed	Dec.	2016 
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قد والتي قامت بھا الوالیات المتحدة بتفضیل الواقعیة السیاسیة على األفكار اللیبرالیة،  ١٩٨٩بنما الوحیدة منذ 

استخدام القوة من أجل المثالیة اللیبرالیة ونشرھا، فالحریة والدیمقراطیة ال یمكن  سنة حدود ١٣كشفت آخر 

ً بل إعطاؤھا بسھولة للناس،   ،مع دعم دولي یجب أن یقاتلوا ألجلھا ویشّكلوھا حسب تاریخھم وثقافتھم، أحیانا

ً مع أن تضبط نفسھا في عدة  أن الوالیات المتحدة كان علیھابالبعض  دعم الوالیات المتحدة. ویعتقد وأحیانا

"اللیبرالیین  كواقعي، حیث ینتقد األمر الذي یتفق معھ ستیفن والت 217تدخالت بعد إنھیار االتحاد السوفییتي.

لنقاش الواسع والجدل الدائر حول أن ابالدول األخرى. في النھایة یرى البعض  اإلمبریالیین" المولعین بالتدخل

ً فیھ التدخل فالسیاسة الخارجیة ال تقتصر فقط على ھذا الموضوع وإنما ھناك القوى العظمى، ، أصبح ُمبالغا

استھا یالتدخل یجب أن یكون لخدمة مصالح الوالیات المتحدة وستجارة العالمیة، اإلرھاب وغیره. فال

ال تحدث أوباما عن ھذه المبالغة بالجدوقد  218.، إّال بشروط معینةالخارجیة، وال یجوز لغیر ھذه األسباب

 الذي یدور حول التدخل واإلنعزال في كتابھ جرأة األمل:

نحن نعلم أن المعركة مع اإلرھاب الدولي ھي في الوقت ذاتھ صراع مسلّح وحرب أفكار، وأّن أمننا 

على المدى الطویل یعتمد على إبراز قوتنا العسكریة بأسلوب حكیم ورصین، وعلى زیادة التعاون مع 

ي لمشكالت الفقر في العالم والدول الفاشلة أمر حیوي لمصالح أمتنا ولیس األمم األخرى، وأن التصد

مسألة إحسان وصدقة، لكن عند متابعة معظم الجدل فیما یتعلق بسیاستنا الخارجیة قد تحسب أنھ أمامنا 

 219خیاران ال ثالث لھما، الحرب أو اإلنعزال.

أوباما أن الوالیات یعتقد  .یحدث وبأي طریقةستمر الجدال في الوالیات المتحدة حول التدخل، بأي حالة ی

 ً ، حین یتم تھدید أمن الوالیات المتحدة المتحدة یجب أن تستخدم القوة العسكریة، بشكل أحادي إذا كان ضروریا

دیكتاتور یقتل بشعبھ وعلى الوالیات المتحدة أن تتصدى لذلك، بل . وحین ال یكون ھذا ھو الوضع، أو الحلفاء

 ،ھناد. القضیة ویجب أن تستخدم القوة فقط في حال كان ھناك نجاح مؤكّ  ،تتدخل لوحدھافھي ال یجب أن 

 ً ش عن وحو تشبھ جون كوینسي آدامز حین صّرح بجملتھ الشھیرة "الوالیات المتحدة لن تذھب للخارج بحثا

المتحدة أن یرى أن ھناك ضرورة للتدخل لكن على الوالیات فإن جوزیف ناي ، لتدمیرھا،" وفي حالة كسوریا

یات، وصل آیزنھاور لملخص فترة الخمسینیات وحین انتشرت القومفي  تبقى بعیدة عن الغزو واالحتالل.

																																																													
he	U.S	needs	to	realistically	pursue	its	Ta	renewed	cold	war	atmosphere,	)	Thomas	E.	Ricks,	“To	operate	in	217(

Accessed	Nov.	2015,	http://atfp.co/2gHMrG8ugust,	2014),	d	its	values,”	Foreign	Policy	(Ainterests	an 
 

)	Paul	D.	Miller,	“Reframing	the	policy	discussion	on	intervention,”	Foreign	Policy	(June,	2013),	218(
Accessed	May	2015,	http://atfp.co/2fMZlib 
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. في الشرق األوسط حیث الثورات قد تستمر لجیل آخر، معینة حدوداستخدام القوة لكن بأھمیة  حكیم یكُمن في

 ً م ن قد تكون واعدة أكثر من التحكّ ، وسیاسة مثل اإلحتواء لكیناتطبیق ذكي للقوة سیكون ضروریا

 ھذا حیث یرى أنّ خطابھ عن أفغانستان،  فيحول التدخل النقاش الجدل ووقد عكس أوباما ھذا  220واالحتالل.

 ،العالم أنحاء جمیع في الوالیات المتحدة مشاركة طبیعة في التشكیك من الكثیرفي  تسبب قد الحرب من العقد

 التھدیدات تتجاھل عزلة ينِّ بَ وتَ  العالمي، لألمن مرتكزاً  باعتبارھا مسؤولیتھا من أن تتراجعلھا  البعض یریدف

 العثور یمكن شر كل  أطول مدى أن تواجھ على والیات المتحدةلل اآلخر یرید والبعض. تواجھھا التي الحقیقیة

لكنّھ یعتقد بأّن األمریكیین "في انتظار سیاسة تتمتع بما یكفي من النضج للموازنة بین  221 .الخارج في علیھ

 وھذا ما كان قد ذكره في وقت مبكر في كتابھ جرأة األمل.	222 المثالیة والواقعیة."

 أكدّ *، مع دیفید بروكس ٢٠٠٧في  لھ ي مقابلةفف في العدید من المرات، أوباما لتأثره برینھولد نیبور أشار

ّن التاریخ قد على موضوع مستمر في أعمال نیبور، وھو "التاریخ الذي ال یمكن إدارتھ،" نظراً إلى أ مثالً 

فینبغي على صانعي السیاسة أن یكونوا حذرین بالتعامل مع العدید من ، یكون لدیھ أحداث یصعب فھمھا

 ً دودیة المعرفة الخاصة بنا ونعترف ندرك مح"بمعنى أنھ یجب أن  "النضج العاطفي،فكرة " األمور. وأیضا

 ً " فھناك حتمیة الحلول الناقصة، بعالم محفوف بالمخاطر، بأنھ حتى فضائلنا التي تعّمقت بقوة لن تعمل دائما

واحتمال لألخطاء التي قد تُرتَكب. لكنّھ بنفس الوقت أشار لتحذیر یرافق ھذه الفكرة، وھو أن ال تؤدي للتقاعس 

ھناك قسوة وألم. ویجب أن  في العالم،أّن "  استمدھا أوباما من نیبور أیضاً:ر التي ومن األفكا 223عن العمل،

كعذر للسخریة والتقاعس  نستطیع أن نزیل ھذه األشیاء. لكن ال نستخدم ذلكال نكون متواضعین باعتقادنا أننا 

الذي ذكر فیھ صعوبة اتخاذ القرار ما بین التدخل  بخطابھ عن سوریاما ذكره أوباما وھو   224 ."عن العمل

وعدمھ بسبب الصراع ما بین المثل واألخالق من جھة والمصالح القومیة وصعوبة التدخل بكل مكان من 

 :جھة أخرى

واإلنخراطات  الحروب عن للبقاء بعیدین الوطني إصرارنا لدیناذات مرة: " روزفلت فرانكلین قال

 التي والمبادئ المثل طعن وتحدي یتم عندما عمیق بقلق الشعور من یمنعنا أن یمكن ال، لكن الخارجیة
																																																													

221-)	JR,	“Is	the	American	century	over?,”	120220( 
 

)	Obama,	Afghanistan	troop	reduction	address	to	the	nation,	221( 
 ٥٠) اوباما، جرأة األمل، 222(
 

Daniel	Clause	and	Max	Nurnus,	“Obama,	grand	strategy	and	Reinhold	Niebuhr,”	The	Diplomat	(March,	2015),	)	223(
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 سوریا، الوالیات المتحدة في المحك على القومي، أمننا عن فضالً  والمبادئ، المثل لدینا." بتعزیزھا قمنا

 ،عندما ولكن. خطأ كل حأن نصحّ  وسائلنا ویتجاوز بكل مكان، تحدث فظیعة أشیاء. العالم شرطي لیست

 أطفالنا جعل وبالتالي الموت، حتى للغاز التعرض من األطفال منع یمكننا  وخطر، متواضع جھد مع

ً  أكثر  ال دعونا العزم، مع ولكن التواضع، مع. نتصرف أن ینبغي أننا أعتقد الطویل، المدى على أمانا

  225.األساسیة الحقیقة ھذه عن نغفل

حول كیف ، ُسئل أوباما اكتوبر بجامعة بیلمونت ـ ناشفیل، تینیسي 7خالل الجدال الرئاسي الثاني في كذلك 

 ، أجاب كالتالي:"ستبدو "عقیدة أوباما

 ً  نذھب حین یكون لدینا ن بیننا الذي سیقول أّال ن مِ مَ قضایا وطنیة على المحك، فَ  قد ال یكون لدینا دائما

لدینا القدرة أو القوة التي من شأنھا أن تكون إذا ما أمكننا إیقاف رواندا، بالتأكید إذا كانت  التزام أخالقي،

مؤثرة فسنأخذ ذلك باالعتبار ونتصرف. لذلك حین تحدث إبادة جماعیة، أو تطھیر عرقي.. أعتقد أن 

ً  علینا أن نعتبر ذلك جزءاً  . نحن لن نكون بكل من مصالحنا الوطنیة، في التدخل حیثما كان ذلك ممكنا

  226ا أن نكون قادرین على العمل بالتنسیق مع شركائنا.مكان كل الوقت، لھذا من المھم لن

، الذي أوضح فیھ في خطابھمع تدخلھ لحمایة الیزیدیین في العراق، وقد عبر عن ذلك  ما سبق،یتماشى 

صعوبة تدخل الوالیات المتحدة بكل األزمات في العالم، بینما بّرَر األسباب التي دفعتھ للتدخل بھذه الحالة 

تَوفُّر تفویض المساعدة من الحكومة العراقیة، باإلضافة إلى القدرات الفریدة لتفادي وقوع  والتي تمثلت في

وكذلك في خطابھ عن لیبیا، حیث َذكَر تساُؤل البعض وإنكارھم أسباب  227المجزرة أو اإلبادة الجماعیة.

المتحدة ستراقب وجوب تدخل الوالیات المتحدة في كل شيء، فمن الصعب أن یتوقع الجمیع بأن الوالیات 

العالم، فھناك ضرورة للموازنة ما بین مصالح الوالیات المتحدة في مقابل تكالیف ومخاطر التدخل. وأعطى 

 ائتالف للعمل، دولي تفویض: العنف ھذا لوقف فریدة قدرة لدینا كان عن سبب التدخل في لیبیا: " تبریراً 

حكومة  في والدخول القذافي إلسقاط..مھمتنا عیتوس اقترحمن  وھناك ،إلینا لالنضمام واسع مستعد

 228...لكن بعد تجربة العراق، فھذا شيء یصعب تكراره." جدیدة

																																																													
)	Obama,	Address	to	the	nation	on	U.S	military	action	in	Syria,225( 

 
230-f	US	security	policy,”229Meiertons,	“The	doctrines	o )226(  

	
)	Obama,	On	authorizing	targeted	air	strikes,	227( 

 
)	Obama,	Address	to	the	nation	on	Libya,	228( 
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بھا المؤرخون لسیاستھ الخارجیة، قام عن الطریقة التي سینظر  أوباما بسنتھ األخیرة في الرئاسة حین ُسئِل 

والتي عكست بشكل أساسي النقاش الدائر والمستمر حول التدخل أو اإلنعزال  شرح مدارس الفكر األمریكيب

. إحدى الخانات أسماھا اإلنعزالیة، والتي وإمكانیة كل منھما في عالم الیوم بالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیة

صنّف نفسھ بالواقعي استبعدھا إلیمانھ بأّن العالم في حالة تراجع مستمر، وبالتالي فاإلنسحاب غیر منطقي. و

بأّن الوالیات المتحدة ال تستطیع تخلیص العالم من معاناتھ في كل األوقات؛ لذلك یجب اختیار المجال  إلیمانھ

ً إلى أنّھ وبكل وضوح مؤمن بالدولیة، الذي تستطیع فیھ الوالیات المتحدة أن تترك أثراً حقیقیاً. أشار  أیضا

ُسئِل عن انطباعھ الذي تكّون لدیھ وحین طراف واألعراف الدولیة. لحرصھ على تقویة المنظمات متعددة األ

وفیما لو كانت قد عّززت التزامھ بضبط النفس الذي كان یستمده من  السنوات السبع الماضیة تجارببعد 

 واقعیتھ، أو إذا ما قادتھ فترتان رئاسیتان كاملتان في البیت األبیض إلى أن یتجنّب التدخالت، فأجاب:

ما تمت مقارنتنا یوبنا، یبقى واضحاً أّن الوالیات المتحدة كانت وال تزال قوة خیّرة في العالم. وإذا بكل ع

بمن سبقونا من قوى عظمى، فستكون النتیجة، أنّنا نتحرك بھدف تأسیس أعراف مفیدة للجمیع، ولیس 

تطیع تحّملھا، إلنقاذ األرواح، بدافع المصلحة المجّردة. وإذا كان ھناك امكانیة لنفعل الخیر مقابل تكلفة نس

 229 فسنقوم بذلك.

وفھم إدارة  أفضل طریقة لفھم الوضعجوزیف ناي على الدولیة التي یتصف بھا أوباما، فھو یرى أن  أكدّ 

األخیرة ال أوباما، یتأرجح بین ما سّماه ستیفن سیستانوفیتش السیاسات "المتطرفة" و"تخفیض النفقات"، وھذه 

تعني اإلنعزالیة ولكن ضبط لألھداف والوسائل اإلستراتیجیة. ومن الرؤساء الذین اتبعوا ھذه اإلستراتیجیة: 

ن حقیقیین حین تتم مقارنتھم ی. وجمیعھم كانوا دولیبوش األبوكارتر، وفورد، ونیكسون، وآیزنھاور، 

توجیھ النقد آلیزنھاور بأنھ ضعیف  ھم من النقد. فقد تمّ باإلنعزالیین الحقیقیین منذ الثالثینیات، ولكن ذلك لم یحم

لتراجع الوالیات المتحدة،  بأنھا تسعى عمداً أوباما إدارة نقد  ومتردد وبذلك سیفتح الباب لألعداء. كذلك تمّ 

یاسات الحزبیة أكثر من أن تدّل الس وكأنھ ضعف. ھذه االنتقادات تدّل أكثر علىبأن "تخفیض النفقات" یبدو و

ع المفرط سببت للوالیات المتحدة ن أن یثبتوا بأن فترات التوسّ وانتھاء القرن األمریكي. ویستطیع المؤرخ ىعل

ات ائج االستفتاءتساھم بأن تكون ن ،بوش االبن للعراق مثالً فغزو  تخفیض النفقات"."الضرر أكثر من فترات 

فبعد عقد من الحروب في العراق وأفغانستان، تم عمل استفتاء في  بأغلبھا باتجاه عدم التدخل. تمیل الحدیثة

من األمریكیین یؤمنون بأن "الوالیات المتحدة یجب أن تھتم بشؤونھا الخاصة دولیاً  ٪٥٢وجد بأن  ٢٠١٣

ى العودة إل أّن ھذا یعني قین مباشرةعلّ أعلن بعض المُ وتدع بقیة الدول تبذل ما بوسعھا لتھتم بشؤونھا." وحینھا 
																																																													

)	Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,”229( 
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اإلنعزالیة في التاریخ األمریكي المبكر لم تعني عدم  اإلنعزالیة في السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة، ولكنّ 

	230التدخل في الشؤون الداخلیة للجیران، وإنما كانت عبارة عن توّجھ أو سلوك یدعو لالبتعاد عن أوروبا.

التدخل. وھو  عدم تكلفة مباشر، ستكون أكبر من  أوباما، لدرجة أنّھ راھن بأّن تكلفة أي تدخل أمریكيأیقن 

مطمئن بما فیھ الكفایة لتحمل نتائج قراراتھ، على الرغم مما یحیط بھا من غموض. ورغم أنّھ أكّد في خطابھ 

ً قد یؤدي لتدخل بتكلفة أكثر في وقت الحق، إّال أنّھ وبفترتھ األخیرة  بجائزة نوبل أّن عدم التدخل أحیانا

یعد یتأثر بآراء من یدعون للتدخل ألسباب إنسانیة كما حدث سابقاً، بالذات في أزمة لیبیا، رغم بالرئاسة لم 

یعود لثقتھ بأنّھ وذلك  تلقى العدید من االنتقادات لعدم تدخلھ بالمجازر التي تحصل بسوریا.یاعتقاده بأنّھ ربما س

ً ما قد قام بشيء جید لبالده حین منعھا من االنزالق بحروب إضافیة، و بالتالي سیحكم المؤرخون علیھ یوما

معاییر أوباما، فبقاء األسد في الحكم لم یرقى لیشّكل تھدیداً مباشراً لألمن القومي وبحسب  بالحكمة لفعلھ ذلك.

األمریكي، وھذا الجانب كان من أكثر الجوانب إثارة للجدل في نھج الرئیس، وربما یبقى كذلك لسنوات 

 231 ذي استخدمھ أوباما لتحدید ما یشّكل بالضبط تھدیداً مباشراً.أخرى، نوعیة المعیار ال

من خالل ما سبق أّن أوباما لیس انعزالیاً، وكذلك ھو لیس تدخلیّاً، وإنّما یمیل بشكل عام لعدم التدخل یتضح 

 لكن االھتمام بمصلحة الوالیات المتحدة والقضایا التي تشّكل مصالح عالمیة كالمناخ وغیرھا.حتى یتمكن من 

حین یكون ھناك خطر حدوث مذبحة أو إبادة جماعیة وتتوفر شروط معینة كتفویض دولي واحتمالیة نجاح 

األخذ كبیرة واستراتیجیة للخروج وتفویض ومساعدة من الحلفاء، فإنّھ مستعد للتدخل ألسباب إنسانیة. مع 

على قراراتھ الالحقة في التدخل  بعین االعتبار أّن حروب العراق وافغانستان ولیبیا أثّرت بدرجة كبیرة

 باألخص بمسألة سوریا.

 .نشر الدیمقراطیةتغییر األنظمة و .٤ـ٢

ً مشروع تصدیر الدیمقراطیة، استفسارات أخالقیة تثیر الشكوك حول مشروعیة ھذه الفكرة یالزم  دائما

وإمكانیة تحقیقھا ألھدافھا بدون تجاوز المبادئ التي تتعلق بالسیادة مثالً وغیرھا. وھناك مثال یعود للتاریخ 

الدیمقراطیة ركائز إستراتیجیتھا  القدیم یختصر ھذه الفكرة والذي یتعلّق بأثینا، حیث أثبت مشروعھا لتصدیر

ً بفرض  اإلمبریالیة الشاملة. لكن كان لدیھم دفاع شبھ أخالقي لحملتھم من أجل الھیمنة التي تحققت جزئیا

الدیمقراطیات على العدید من الشعوب التي كانت خاضعة لھا، والتي تتمثّل بإیمانھم أنھم یملكون "نظام 

																																																													
119-)	JR,	“Is	the	American	century	over?,”	117230( 
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دلیل على باعتقادھم لصالح العام" نشره وتصدیره لألمم األخرى، وھذا سیاسي نموذجي"، وبالتالي یقتضي "ا

 232 عدالتھم.

بد ھنا من التطرق لفكر ایمانویل كانط، والذي كانت لھ محاولة ممیزة إلعادة اكتشاف الجمھوریة ال 

ة والحریة فقام بتفسیر أخالقي بطریقة مختلفة لألفكار اللیبرالیة الخاصة بالمساواالدیمقراطیة وعالمیتھا، 

الفردیة، واشترط "أن یكون الدستور المدني لكل دولة جمھوریاً"، ما یعني حكومة تمثیلیة شعبیة تخضع 

لقانون دستوري ثابت مع فصل للسلطات، ویصّر كانط على وجوب استثناء "التدخل بالقوة في دستور أو 

 233حالة من الفوضویة والال إنسانیة.نظام حكم دولة أخرى،" ألّن ذلك قد یعیدھا بسبب الحرب األھلیة الى 

شخاص من یكمن باأل ال سر التنمیة نّ أب"، حیث یعتقد الویلسونیة الواقعیةیتقاطع مع رأي فوكایاما في "وھذا 

ً الخارج،  فھم من یجب بالناس الموجودین داخل المجتمعات، والذین عادة ما یكونون نخبة صغیرة،  بل دائما

في أثناء  ھائالً  یتطلب صبراً وعلى المؤسسات، ویمارسون ملكیة النتائج. وھذا  أن یخلقوا طلباً على االصالح

عراف، لتصیر الظروف ناضجة من أجل ات، وتغییر األبناء المؤسسات وتأسیس المنظمات وتشكیل التحالف

 234التغییر الدیمقراطي.

الوالیات المتحدة منذ القدم، حیث دعم الجھود التي تھدف لتعزیز الدیمقراطیة، من الجھود التي تبذلھا یعتبر 

الدفاع عن الدیمقراطیة الھدف الواضح للسیاسة الخارجیة األمریكیة منذ تعود جذورھا لبدایات تأسیسھا. وكان 

الحرب العالمیة األولى على األقل، واستمر حتى الحرب العالمیة الثانیة والحرب الباردة، وحتى حربي 

یرھا من ناحیة أخالقیة، ومن منطلق "الواقعیة السیاسیة"، بحیث أنّھا تخدم العراق وأفغانستان. وكان یتم تبر

المصالح الوطنیة واألمنیة للوالیات المتحدة، عن طریق المساھمة بخلق أنظمة قد تصبح حلیفة للوالیات 

 كان وأسباب دعم ھذه النظم، المتحدة، بدالً من أن تكون أنظمة معادیة. وأبرز من تحدث عن ھذه التبریرات

بوش االبن بخطابھ الذي ألقاه في تنصیبھ للرئاسة للفترة الثانیة. وجرى السعي لنشر الدیمقراطیة باستخدام عدة 

أدوات للسیاسة الخارجیة األمریكیة، منھا: القوة العسكریة، أو من خالل المساعدات المالیة، أو بالعقوبات 

 235االقتصادیة، والضغوط الدبلوماسیة وغیرھا.

																																																													
 ٥١-٤٧)، ٢٠١٢) زولتان باراني وروبرت موزر، ترجمة: جمال عبد الرحیم، ھل الدیمقراطیة قابلة للتصدیر؟ (بیروت: جداول للنشر والتوزیع، 232(
 
 ٦٨-٦٥) المصدر السابق، 233(
 
 ٢٤٠-٢٣٨) فوكایاما، أمریكا على مفترق طرق، 234(
 
 ٣٥-٣٣) باراني وموزر، ھل الدیمقراطیة قابلة للتصدیر، 235(
 



67	
	

یھ بنشر الدیمقراطیة، فأكّد إیمانھ بالدولیة، وكذلك مثالیتھ التي غولدبیرغ عن رأ حواره مع	باما فيأوتحّدث 

تتجلّى بإیمانھ بترویج القیم كالدیمقراطیة وحقوق االنسان واألعراف، والسبب في ذلك ال یقتصر على الفائدة 

دة فقط، وإنّما ألّن ذلك یجعل من العالم "مكاناً التي سیجلبھا ـ تبنّي الناس قیماً مشتركةـ لمصالح الوالیات المتح

ما یتماشى مع التبریرات األخالقیة و"الواقعیة السیاسیة" التي تكررھا الوالیات وھو  236.أفضل" برأیھ

 المتحدة باستمرار، حین یتعلّق األمر بنشر الدیمقراطیة.

 ً وشمال إفریقیا، دعمھ لإلصالح السیاسي في خطابھ عن الدبلوماسیة األمریكیة في الشرق األوسط  أكّد أیضا

ویمتد للدول األخرى  واالقتصادي لھذه المناطق، ودعم االنتقال إلى الدیمقراطیة، الذي یبدأ من مصر وتونس،

دعمھ للدیمقراطیة عن طریق ضمان اإلستقرار المالي ودمج وحدد . بعد فیھا التحوالت التي لم تكن قد بدأت

 237یعتبر ذلك مصلحة ثانویة على اإلطالق.ولم  تصاد العالمي.األسواق التنافسیة في االق

ً بنوع النظام داخل الدولومن خالل فلسفتھ العقائدیة، أوباما  بول  لھ یدعو، وھذا على غرار ما لم یكن مھتما

لتغییرات داخل من تعزیز ل ـ شغل منصب وزیر دفاع لبوش االبن وكان من المحافظین الجدد ـ لفویتزوو

یعتقد أن من "تغییر طبیعة الدول". حیث  وینتقد الواقعیة التي تھتم ب "إدارة العالقات بین الدول" بدالً الدول، 

أوباما في بدایة رئاستھ ومن خالل كلماتھ التي استخدمھا في خطاباتھ كان یتفق مع ھذا الرأي ولیس مع عقیدة 

إعادة ضبط بحین قام " ،في أماكن كروسیا الواقعیة، لكنھ بنفس الوقت انتقد تقلیل أوباما لحقوق اإلنسان

فبعثوا برسالة ألوباما أن "منطقتنا عانت حین  ،مما أدى لقلق الحلفاء في أوروبا الشرقیة ؛العالقات" معھا

خضعت الوالیات المتحدة للواقعیة." وذھبت اإلدارة أبعد من ذلك حین أكدت أنھا لن تسمح لحقوق اإلنسان أن 

لتعاون الثنائي. یصف ولفویتز تجاھل طبیعة الدول بأنھ یجعل من الوالیات المتحدة تتداخل أو تتعارض مع ا

عقائدیة أو آیدولوجیة، لذلك یدعو الوالیات المتحدة لدعم اإلصالحیین داخل الدول، ودعم التحوالت 

ا عن نفسھ دَ بعِ الذي تتعرض لھ إدارة أوباما لتُ  یتفھم الضغطوھو الدیمقراطیة لكن دون "فرض" قیمھا. 

ح بأنھ كما یوجد التخلي عن تعزیز اإلصالحات الدیمقراطیة. ویوضّ  ھا، لكن برأیھ ھذا ال یعنيسیاسات سابق

ً مخاطرة في تعزیز اإلصالح الدیمقراطي، فھناك أیضا مخاطرة في عدم القیام بشيء،   التي قد تؤثّر سلبا

عطي ، على الوالیات المتحدة أن تُ الوالیات المتحدة. فحین توجد فرصة إلصالح حقیقي ومصداقیة بسمعة
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خطابھ عن زیادة القوات في  من خالل العدید من خطابات أوباما مثل لكن  238.اإلصالحیین كل الدعم الالزم

تحدید إطار زمني لنقل انتقد من یعارضون  سبیل المثال،فعلى  یبدو أنّھ ال یوافق كثیراً ھذا الرأي. أفغانستان،

یدعون لتصعید للمجھود الحربي مفتوح زمنیاً، الذي سیُلِزم الوالیات المتحدة  لى األفغان، بلالمسؤولیة إ

ً ألن ذلك " ً  یضعبمشروع بناء األمة لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وھو ما یرفضھ أوباما تماما  أھدافا

یكمن  ،" بل یرى أن الصوابمصالحنا تأمین أجل من نحتاجھ وما معقولة، بتكلفة ھنحققّ  أن یمكن ما تتجاوز

ل األفغان المسؤولیة الكاملة عن أمنھم، ألّن األمة التي یھتم أوباما ببنائھا ھي الوالیات المتحدة التي  بتحمُّ

ً  تخوض أن في مصلحة لھا لیس"  فقدنا الماضیة، العدیدة السنوات خالل، فأفغانستان في لھا نھایة ال حربا

الذي نیبور وھو ما یؤكد على ما قالھ  239."واقتصادنا القومي أمننا بین العالقة إدراك في أخفقنا لقد، التوازن

بأن "فن الكفاءة السیاسیة (إدارة الدولة)" ھو تحدید " نقطة التوازن بین المصلحة العامة والضیقة یعتبر 

  240(الخاصة)، بین الصالح الوطني والصالح العام الدولي." 

حین نسعى "مرة، ففي كتابھ جرأة األمل كان قد قال: غییر األنظمة أكثر من أورد أوباما رأیھ بخصوص ت

ً  خطابھ عن لیبیاوفي  241 ."لفرض الدیمقراطیة بالمدافع فإننا نعرض أنفسنا للفشل واالخفاق  : ذكر أیضا

 ھدف إزالة القذافي من السلطة، تبنینا قد اآلخرین، العالم زعماء من العدید مع جنب إلى جنبا أنا،

 تغییر لتشمل العسكریة مھمتنا توسیع ولكن. عسكریة غیر وسائل خالل من بنشاط وسنواصل لتحقیقھ

ً  ألكون. خطأ سیكون النظام  استغرق ھناك النظام تغییر. والعراق. في الطریق ھذا على ذھبنا ،صریحا

 یمكننا شیئا لیس ھذا. دوالر تریلیون من یقرب وما والعراقیة، األمیركیة األرواح آالف سنوات، ثماني

  242.لیبیا فيه تكرار نتحمل أن

ً عن ذلك بخطابھ عن سوریا الذي أكّد فیھ  ، وھو ما بالقوة آخر دكتاتور إزالةتتم  أن یجب ال أنھتحدث أیضا

بأن موقف أوباما من نشر  یتضح 243.ذلك بعد یأتي ما كل عن مسؤوالً  یجعلھ ذلكف العراق منتعلمھ 

الدیمقراطیة وبناء األمم قد تأثّر بسابقھ جورج دبلیو بوش، وحرب العراق التي كانت مكلفة للوالیات المتحدة 
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النتیجة التي أثبتتھا الحرب، وھو أن  إلىسواء على المستوى المادي، االقتصادي، أو األرواح. باإلضافة 

حات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة للبلد، وأوباما لم یكن مستعداً ألي األھم یأتي بعد تغییر النظام، من إصال

إلتزام جدید یستنزف موارد الوالیات المتحدة، ألنھ أراد التركیز على بناء األمة بالداخل كأولویة، واصالح 

ف الداخلیة أوباما لم یكن یھتم لنوع النظام السیاسي للدول األخرى أو الظرو عن أنّ االقتصاد األمریكي. عدا 

فیھا، فلم تحكم ھذه المعطیات عالقاتھ سواء مع الحلفاء أو الخصوم. لكن بعد ثورات الربیع العربي، یبدو من 

، الواضح أن أوباما عاد لخطاب نشر الدیمقراطیة في الشرق األوسط خاصة بعد ما حدث في تونس ومصر

ھو یعترف لنشر ھذه القیم أو فرضھا بالقوة، وإنما  إّال أّن خطابھ لم تتبعھ أفعال حقیقیة تثبت إیمانھ بالتدخل

بحق الجمیع للتمتع بالحقوق العالمیة، ومستعد للمساعدة على دعم ھذه القیم بجمیع أنحاء العالم لكن من دون 

كالملف النووي والتغیر المناخي. أن یؤثر ذلك على أھدافھ سواء على المستوى الداخلي أو األھداف العالمیة 

بذلك القدر الكبیر، ولم یكن لھ دوٌر كبیٌر في تكن مساھماتھ في تحسین األوضاع الداخلیة بأفغانستان لم ولذلك 

دعم الربیع العربي، وكذلك عدم بذلھ الموارد في "لیبیا ما بعد القذافي" تثبت بأنھ لم تكن لھ تلك الرغبة 

یبیا، وھو ما یفّسر تراجعھ عن الضربة التي في إسقاط نظام القذافي أو التدخل بل ، أو على األقل ترددهالحقیقیة

كان من المفترض أن یوجھھا لسوریا بعد ثبات إستخدام األسد لألسلحة الكیماویة، والتي لم یكن مستعداً للقیام 

 .منھا ھناك أكثربما ھو 

 ستضع حداً م السیاسیة الداخلیة القائمة على الشرعیة ظُ نظرة في التسعینیات بین اللیبرالیین بأن النُ سادت 

یفترض أن الدول ذات النظم الدیمقراطیة  "الكانطیة الجدیدة،"ر في للصراع الدولي، ھذا الموقف المتجذّ 

خطابھ بالقاھرة حین  ما یعارض وجھة نظر أوباما فيوھو  244ده.قلِّ على بقیة العالم أن یُ  ل مثاالً اللیبرالیة تشكّ 

ق إلى الدیمقراطیة:   تطرَّ

. العراق ھذا كثیراً بحرب ویرتبط األخیرة، السنوات في الدیمقراطیة تعزیز لحو جدالً  ھناك أن أعلم

ً  أكون أن لي إسمحوا لذلك  لدولة  واحدة أمة تفرضھ أن ینبغي أو یمكن للحكم نظام یوجد ال: واضحا

 نتائج نختار أن نفترض ال أننا كما للجمیع، أفضل ھو ما تعلم أنھا تفترض ال ..الوالیات المتحدة.أخرى

 أن في بالقانون والملتزمة السلمیة األصوات جمیع حق تحترم الوالیات المتحدة أن....السلمیة االنتخابات

 السلمیة الحكومات بجمیع بنرحّ  وسوف. معھم نختلف كنا لو حتى العالم، أنحاء جمیع في إلیھ ستمعیُ 

  245.حقیقیة دیمقراطیة تصنع ال وحدھا لكن االنتخابات.... .المنتخبة
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الحریة لیست مجموعة مفیدة نیبور، الذي یرى أن رینھولد مع وجھة نظر  رأي أوباما بھذا الخصوص،یتفق 

مسألة قرارات سیاسیة إنھا بل  عبر الحدود الثقافیة والتاریخیة؛ بشكل موحد من المثل العلیا التي یمكن نقلھا

ي بأنصارھا لالفتراض والتي تؤدّ  "اللیبرالیة،ر نیبور ضد "الدیمقراطیة حذّ و محددة، مناسبة للزمان والمكان.

سیعیشون بسالم مع  أن الجمیع یرغب في نسخة مطابقة لھا للحریة السیاسیة، وأنھ بمجرد حصول ذلك،

 246بغموض قیمھم الخاصة باألساس. ضرورة تذكیر الوالیات المتحدةإلى نیبور ھنا  جیرانھم. وأكدّ 

. وحّذر بأنّھ "ال "الحب األعمى"ریكي للحریة قد تحول إلى شكل من رینھولد نیبور بأّن التبجیل األمیعتقد 

لیعمل من نفسھ الغایة النھائیة للوجود اإلنساني."  كفایة أو جید مجتمع، وال حتى لو كان دیمقراطي، ھو عظیم

لعنة، ویرى لنیبور، فالمیل لتقدیس القیم السیاسیة األمریكیة وتوسیع سیاسة الوالیات المتحدة كانت وبالنسبة 

		247أنھ على الوالیات المتحدة أن تحرر نفسھا من رمزیة تضخیم الذات.

والتي یكمن افتراضھا یتعارض مع حدیث فرانسیس فوكایاما عن نظریة "نھایة التاریخ"،  الرأي لنیبور،وھذا 

الوحید للنجاح األساسي بأّن الدیمقراطیة اللیبرالیة، كما یجسّدھا النموذج األمریكي بالذات، ھي النموذج 

القومي، وھذا النموذج ھو الذي استمّر بعد ھزیمة األفكار واآلیدولوجیات األخرى، وھو القابل لالنتشار 

وال تتعلق نظریة "نھایة التاریخ" عند فوكایاما في تمظھرھا السیاسي المختزل  248والنمو في كل المجتمعات.

كد أّن اللیبرالیة االقتصادیة ھي النظام االقتصادي الذي في الدیمقراطیة اللیبرالیة كنظام للحكم وحسب، بل یؤ

سیسود في نھایة التاریخ أیضاً، والتي احیاناً كانت تسبق وأحیانا تتلو االتجاه نحو الحریة السیاسیة في مختلف 

ومع بدایة ظھور وتشّكل نظام عالمي جدید في مطلع تسعینیات القرن العشرین، تجذّرت  249 المناطق.

ة اللیبرالیة بصورة غیر معھودة في مركبات سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة الخارجیة، الدیمقراطی

وأصبحت على قمة أولویاتھا، وھي أولویات تسعى اإلدارات االمریكیة المتعاقبة إلنجازھا في مختلف العالم، 

حال من األحوال عن وذلك ضمن التوّجھ العام لعولمة السیاسة الخارجیة االمریكیة التي ال تنفصل بأي 

 250 الرغبة االمریكیة في ضمان الھیمنة على بقیة العالم.
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إجمال رأي واعتقاد أوباما فیما یخص نشر الدیمقراطیة بالتالي: ھو ال یھتم بنوع النظام داخل الدول، یمكن 

وال یعطي ذلك االھتمام الكبیر بنشر الدیمقراطیة في العالم، أو فرض نظام معین، ما یتطابق مع رأي الواقعي 

لحقوق العالمیة لألفراد، وضرورة نشر بالعدالة واالمسیحي رینھولد نیبور. لكن بنفس الوقت، یؤمن أوباما 

وبعد إسقاط األنظمة وما یلیھا القیم والمثل التي ستجعل من العالم والوالیات المتحدة مكاناً أفضل للجمیع. لكن 

من مشروع بناء األمة الذي یستھلك من الموارد المالیة للوالیات المتحدة ویسبب خسارة في األرواح بسبب 

عوبة السیطرة على حركات التمرد، أصبح متردداً في تبنّي ھكذا مشاریع، وھو ما الفوضى التي تنتشر وص

ً منطقی اً یعتبر أمر  .ا

 .مع الحلفاء واألعداءالعالقات  .٥ـ٢

أكثر أمثلة التعاون الدولي انتشاراً منذ القدم ھو ذلك المعروف باسم التحالف. والحلف كما عّرفھ قاموس إّن 

علم السیاسة كنایة عن "عالقة تعاقدیة بین دولتین أو أكثر یتعھد بموجبھا الفرقاء المعنیون بالمساعدة المتبادلة 

دول المتعددة، وتكمن أھمیتھا في أسباب في حالة حرب." واألحالف ضروریة لتوازن القوى في نظام ال

بحیث تجد بعض الدول أن ھناك خطراً یھددھا أو قد یشّكل تھدیداً في المستقبل، ومن الصعب أن  نشأتھا

ھذا الخطر، فتدخل في تحالف تواجھ بھ عدوھا المشترك، مما یدفع ھذا العدو المشترك إلى لتتصّدى وحدھا 

ً من البحث عن دول أخرى یتقاسم معھا ا لعداوة لھذا العدو. فینشأ بذلك تحالف وتحالف مضاد یخلق نوعا

 251التوازن بین األطراف المعنیة.

النظام السیاسي الدولي القائم على مبدأ تعدد الدول، تقوم المحالفات الدولیة بالدور األساسي في اإلبقاء على في 

لیھ. والدول عندما تقرر الدخول أطرافاً في عالقات توازن القوى ضمن اإلطار الذي یحفظ ھذا التعدد ویبقي ع

محالفات دولیة، فھي تفعل ذلك كما یقول ھانز مورجینتاو، لیس عن مبدأ وإنما تحت ضغط المواقف 

 تسببھبین االلتزامات التي ستتقید بھا في ھذه المحالفات الدولیة وما قد  ھذه الدول والضرورات. وعندما تقارن

طرف كالمزایا التي ستحصل علیھا من ذلك االرتباط، فإّن الحافز على الدخول  ، وبینبالنسة لھا من مخاطر

كفة المخاطر  الحسابات التي تجریھا أنّ بكلي إذا ما تأكدت بشكل في ھذه الترتیبات الدولیة سیتراجع وقد ینعدم 

البدایة حد معین  ھي التي تتفوق على كفة المزایا. ولكي ینشأ أي تحالف دولي، فال بد وأن یجمع أطرافھ منذ

ً لتكوین ھذا التحالفمن المصالح المشتركة ألّن ھذه المصالح ھي التي تشكل األساس الذي  . یكون سببا

والمیزة التي یوفرھا التحالف الرسمي في ھذه الحالة ھو أنّھ یضع إطار محدد لھذه المصالح المشتركة، كما 

ذلك ال یعني أنّھ لكن ن خاللھا دعم تلك المصالح وتنمیتھا. أنّھ ھو الذي یعین السیاسات والتدابیر التي یمكن م
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بعض المصالح المشتركة بین دولتین أو أكثر، یصبح من الالزم عقد تحالف رسمي،  بالضرورة عند وجود

  252ألنّھ قد یتم التنسیق بین ھذه المصالح بإجراءات یتفق علیھا دون حاجة إلى عقد مثل ھذه المحالفات الدولیة.

ح بمختلف خطبھ ومبادرات اإلدارة بالسنة األولى من عملھ، أول إستراتیجیة كبرى ألوباما، كما وضّ كانت 

 ً وزیرة الخارجیة ھیالري كلینتون، ھي عالم متعدد األقطاب أو في الواقع عالم "متعدد  ارت عنھعبّ  وأیضا

الحلفاء_ لمساعدتھا في الحفاظ الشركاء"، بحیث یمكن للوالیات المتحدة أن تدعو الدول األخرى _المنافسین و

 253.على النظام العالمي. ومثال على ذلك، محاولة إدارة أوباما "إعادة ضبط" العالقات مع روسیا والصین

، حیث ألقى خطابا ھناك لیؤكد فیھ على أھمیة العالقات بین الوالیات ٢٠٠٨لتوجھھ إلى برلین في باإلضافة 

اب "بالمواطن العالمي" وھي جملة كان قد استخدمھا مارتن لوثر المتحدة وأوروبا. ووصف نفسھ بذلك الخط

كینغ. واتبع ذلك بالحدیث عن أثر العولمة والتقدم التكنولوجي واالرتباط االقتصادي بین الدول في تداخل 

المصالح والشراكة في التھدیدات والمخاطر التي تواجھھا، مما یستدعي تقویة العالقات مع الحلفاء وأوروبا 

ھذه العالقات قد أصبحت متوترة بحیث انجرفت بعیداً عن المصیر المشترك بین ألّن  254ل أساسي.بشك

لیؤكد ضرورة التعاون الدولي من أجل الوالیات المتحدة وأوروبا، وضرب أوباما مثالً بتاریخ جسر برلین 

كبیراً لدرجة ال تستطیع  التغلّب على التھدیدات والمخاطر المشتركة، ألّن التداخل في الشؤون الدولیة أصبح

 255أمة واحدة مھما كانت قویة أن تتجاوز التحدیات لوحدھا.

"عقیدة أوباما" تسعى إلى عالم تنمو فیھ العالقات الّدولیة بالعمل المشترك الناتج عن  البعض بأنیعتقد و

األمن القومي" الثانیة التي . ھذا النھج واضح من خالل استخدام "إستراتیجیة ناعات المشتركةمجموعة من الق

وھو ما  256 "كشركاء على قَِدم المساواة."تَِعد بأن یتم رؤیة الدول األضعف ذات الموارد والنفوذ المحدود 

، وأكّد على تقبل العراق بالشرق األوسطمسرب العراق بمسؤولیة، فربط عن إنھاء ح ذكره أوباما بخطابھ

ً كامالً بالحوار اإلقلیمي، ضرورة العمل مع األصدقاء والشركاء لتعزی ز األمن بالعراق، واعتباره شریكا

 مع التعامل بإمكاننا یعد لم" واإلنخراط مع دول المنطقة كسوریا وإیران، وذلك برأي أوباما یعكس حقیقة أنھ
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 في السبب ھو وھذا. وشموالً  إستدامة وأكثر ذكاء، أكثر نھج إلى بحاجة نحن - عزلة في اإلقلیمیة التحدیات

 257."المسلحة قواتنا عن العبء تخفیف نفسھ الوقت وفي دبلوماسیتنا، دجدّ نُ  أننا

عقیدة  باعتقاد البعض، لكن وعلى العكس، كانت عقیدة السیاسة الخارجیة لبوش اإلبن صورة مثالیة لألحادیة

تنادي إلعادة و واضحة من اإلنخراط الّدولي والتعاون، یة ألوباما بُنیت بوضوح على أسسالسیاسة الخارج

بشكل السیاسة الخارجیة متعددة األقطاب  ویمكن رؤیة  اإلنخراط ببقیة العالم من خالل نھج متعدد القطبیة.

عتبر نفسھا كشریك ومساوي لألمم األخرى في خطاب أوباما اإلفتتاحي، "الوالیات المتحدة سوف تَ  واضح

ً  التي تسعى لمستقبل من الكرامة والسالم،" لسالم العالمي ال یمكن أن یكون عمل رجٍل واحد، أو ا"بناء  وأیضا

لتزمة "الوالیات المتحدة مُ  التي تؤّكد بأن في إستراتیجیة األمن القوميحزٍب واحد، أو أمة واحدة." وكذلك 

 ولي نعمل بشكل إستباقي في جھد إستراتیجي لمنعنا والمجتمع الدّ نبالعمل مع حلفائنا، من أجل ضمان أ

 258 عمل بشكل متعدد األطراف."ننحن س...الفظائع

لعمل عبر المؤسسات الدولیة ل اإعادة توجیھھ عن طریق القوة للسیاسة الخارجیة إلدارة أوباما إضفاءتّم  

فذلك والتحالفات، مما یشّجع الدول األخرى لمتابعة طریق ُمشابھ من التعاون ویؤدي لتجدید القیادة األمریكیة. 

 259تقود من خالل ضبط النفس اإلستراتیجي بإطار تعاوني في نظام بین الدول.یسمح للوالیات المتحدة أن 

 عملت المتحدة الوالیات فقط، واحد شھر خطابھ عن لیبیا: "فيوھذا ما أشار لھ أوباما بالكثیر من الخطابات، ك

 ومنع المتقدم، الجیش وقف المدنیین، لحمایة دولي تفویض وتأمین واسع، إئتالف لحشد الدولیین شركائنا مع

 :٢٠٠٩وخطاب نوبل في  260."وشركائنا مجزرة... مع حلفائنا

ً  تعني أن یجب الدولي المجتمع فوعود دائم، سالم تحقیق أردنا ما إذا  بضغوط واجھیُ  أن یجب العناد...شیئا

ً  العالم یقف عندما فقط الضغط ھذا مثل وجود متزایدة،  الجھود المھمة، األمثلة ومن. واحد كفریق معا
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 في محوریة نقطة شكلیُ .. وھو ما منھا خالٍ  عالم إلى والسعي النوویة، األسلحة انتشار منع إلى الرامیة

  261.الخارجیة سیاستي

 ً طمأنة وة لتخفیض النفقات وإعادة ضبط العالقات مع روسیا، ت، أكد على إستراتیجیفحین أصبح أوباما رئیسا

ً والصین،  السیاسات سببت القلق لحلفاء الوالیات المتحدة التقلیدیین.  ھذه. لكن التواصل مع إیران دبوماسیا

تخفیض الصواریخ في بولندا والتشیك، كانت من أجل تسویة التي تنُص على ، ٢٠٠٩إتفاقیة خریف  فمثالً 

االتفاقیة برغبة الوالیات المتحدة  مما دفعھا لتفسیر ھذهالخالفات مع روسیا، لكن بدون استشارة ھذه الدول، 

إعتراض روسیا، ما أدى إلحباط في حكومات ھؤالء الحلفاء. كذلك بالشرق األوسط، العدید من الحلفاء إزالة 

فیما یخص كإسرائیل ودول الخلیج والسعودیة شعروا بالقلق من سیاسات أوباما تجاه مصر وسوریا وایران، 

رضة السوریة أو الثوار التخلي عن المعاو ،متابعة اإلنفراج النووي مع طھرانوالدعوة إلسقاط مبارك، 

ففي الوقت  عدم التعاطف تجاه الحلفاء،یتمثل ب ظنَّ البعض أن أحد عناصر عقیدة أوباماوكذلك  262السوریین.

ً لمحور آسیا، شعر بأنھ  مثل الیابان وأصدقاء مثل الھند  الحلفاء اآلسیویون الذي كان أوباما یولي فیھ اھتماما

أثّرت على تم إھمالھا من ھذا الرئیس األمریكي. وبالمثل، اھتمام أوباما للعالقات عبر األطلسي تبدو وأنھا 

 263.األوروبیینالحلفاء  عالقتھ مع

استغل أوباما خیبة أمل الرأي العام األمریكي من حرب العراق والسیاسة الخارجیة األمریكیة بشكل عام، 

برؤیة كیف أن العولمة جددت  تبوش بوجھة نظره للعالم، التي یعتقد بأنھا فشلحیث رفض المبدأ األساسي ل

سیاسة العالم بحیث نشرت القوة في أماكن متعددة، وخلقت مجموعة كاملة من المشاكل الجدیدة، اإلرھاب فقط 

الوالیات المتحدة للحدود. فالقوة العسكریة الكبیرة حددت اإلمكانیات ببیئة كھذه و منھا وكان عابراً  كان واحداً 

ال تستطیع اإلستمرار وحدھا، ھي بحاجة لشركاء لتحقق أھدافھا وتحمي مصالحھا، وھؤالء الشركاء یمكن 

ً  وقد أكّد على ھذا المعنى	264ف.الفوز علیھم فقط بالدبلوماسیة ولیس بالتخوی خطابھ عن دولة الخالفة ب أیضا

ً  أحدثتالتي  األمیركیة للقوةحین أشار اإلسالمیة،  ً  فرقا في  حین استھدفت دولة الخالفة اإلسالمیة حاسما

 أّن الوالیات المتحدة الھ أكّد بنفس الوقت ولكنضربة جویة ناجحة الیقاف تقدمھم،  ١٥٠العراق عن طریق 
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 تأمین في العرب الشركاء محل تحل أن یمكن وال ألنفسھم، بھ القیام علیھم یجب ما للعراقیین تفعل أن تستطیع

 265.االرھابي التھدید لدحر واسع تحالفلكنھم یستطیعون قیادة ، منطقتھم

ح ألُمي الطرق المختلفة التي یساعد بھا المتبرعون : "كنت أوضّ "أحالم من أبي"أوباما في كتابھ یروي 

األجانب ومنظمات التنمیة الدولیة مثل التي كانت تعمل بھا، على زیادة إعتماد دول العالم الثالث على 

لتحسین عمل المنظمات العالمیة مما یؤدي  لھ في كتابھ "جرأة األمل" دعاوھو ما یتوافق مع ما  266غیرھا،"

ً  موقفھ الشخصي، فھو وھكذا نستطیع فھم 267لتخفیف العبء عن الوالیات المتحدة.  أو سعیداً  لیس ممتنا

ورغم أن أوباما  " لواشنطن منذ عقود،playbook" كتاب اإلرشادات عبالسعودیة كحلیف، لكن رغم ذلك یتبّ 

الكونغرس والرأي وھناك ضغط النظام، فاعھ، أراد في بعض األحیان الخروج عنھ، لكنھ اضطر بالنھایة التبّ 

 268العام والصحافة والحلفاء.

ما قالھ أوباما في إحدى اللقاءات، حیث یعتبر أّن جزءاً من رسالتھ "الركاب المجانیون یثیرون غضبي." ھذا 

كرئیس ھو أن یحفّز الدول األخرى ألن تتحرك، بدالً من انتظار الوالیات المتحدة لتقود. فھو یعتقد أن حمایة 

" "والنزعة الروسیة للمغامرة"، "والضغوط الصینیة،النظام العالمي اللیبرالي ضد "االرھاب الجھادي"، 

تعتمد بشكل جزئي على استعداد بقیة الدول لتتشارك العبء مع الوالیات المتحدة؛ ولھذا سبّب الجدل الذي 

یدور حول إطالق عقیدتھ "القیادة من الخلف" ـ والذي أدلى بھ أحد موظفي إدارتھ لمجلة "ذا نییوركر"ـ على 

 ھ:إزعاجاً كبیراً ألوباما، فھو یرى أنّ  ٢٠١١سیاساتھ في لیبیا في 

لیس علینا أن نكون نحن دوماً في المقدمة، أحیاناً قد نحصل على ما نرید تحدیداً ألننا نتشارك في األجندة 

في أننا أخذنا قراراً باإلصرار على قیادة األوروبیین والدول العربیة أثناء حملة مع اآلخرین. والسبب 

منعاً ألن . وذلك نقودھا ضد الراكب المجاني إزالة القذافي من الحكم في لیبیا، كان جزءاً من الحملة التي

 269 یتوقفوا جانباً للمشاھدة بینما نقوم نحن بالقتال كلھ.

قشف"، بسبب محاوالتھ تحویل بعض مسؤولیات السیاسة تالبعض على أوباما لقب "الرئیس المأطلق 

ستیفن جاء وقد نیكسون. الخارجیة للوالیات المتحدة لحلفاءھا، وذلك فیما یشبھ دوایت آیزنھاور وریتشارد 

بتعریف للتقشف بھذا  باحث في السیاسة الخارجیة الرئاسیة في معھد العالقات الخارجیة ــ  سیستانوفیتش
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وبرأیھ ف  السیاق فیما یعني: "االنسحاب، وخفض النفقات، وتقلیل المخاطر، وتحویل األعباء إلى الحلفاء،"

ل جزئي، فالوالیات المتحدة كانت في كھذه السیاسة ولو بشحتى لو أصبح جون ماكین ھو الرئیس كان سیتبع 

للنظر، أّن أوباما كان مستعداً للقیام بأعمال قد تخالف األسس الثابتة التي قام علیھا الفكر حاجة لذلك. والالفت 

كان  معھا ، فمثالً، دبلوماسیتھ مع كوبا وإعادة إصالح العالقاتلفترة طویلة األمریكي في السیاسة الخارجیة

ً لھذه الفكرة،  أبدى استیاءه من بعض الحلفاء التقلیدیین، كالسعودیة مثالً. واالتفاق النووي وكذلك حین تطبیقا

الذي تّم مع إیران ھو أفضل دلیل على أّن أوباما لیس بالرئیس الذي قد یحجم عن المخاطر، فرغم كل 

 270 كھذا تحیط بھ بعض المخاطر. نتقادات والمعیقات، قد أتّم ھذا االتفاق، رغم أّن قراراً اال

ترتكز السیاسة على وإنّما أوباما بأّن السیاسة لیست علماً، فھي ال تعتمد على العقل والمنطق كثیراً، یعتقد 

ھي فّن أي السیاسة تشمل التسویات والتنازالت، و ركة اعتماداً على الواقع المشترك.اإلقناع باألھداف المشت

ً على أھمیة تسوی أكدّ وقد  271.برأیھ الممكن خالفاتھا مع المنافسین الدولیین، ل ة الوالیات المتحدةأوباما دائما

مروا بكونھم أعداء، ھذا ما یؤمن بھ تھم، إن لم یكن إلى أصدقاء، فعلى األقل لن یسي إلى تحولُّ ألن ھذا قد یؤدّ 

 یؤمن بأن الصراع ھو جوھر أوباما على األقل. وھو یعتقد بأن التعاون الدولي الحقیقي والشامل ممكن، وال

أي أن تبادر الوالیات  ،السیاسة العالمیة. وتحقیق ھذا التعاون یكون من خالل تسویة الخالفات المتبادلة

 ً  ، ولیس عن طریق اآللیات األمریكیة التقلیدیةالمتحدة بایماءات وتتوقع من الطرف اآلخر أن یبادر أیضا

 272.كالقوة العسكریة

ً في عقیدة أوباما، لكن ما سبب العالقات مع تقویة  ً أساسیا الحلفاء و"تسویة الخالفات" مع الخصوم، كان شیئا

ً لدى الحلفاء ھو سیاسة "تخفیض النفقات" التي اتبعھا أوباما نتیجة لألزمة االقتصادیة التي  سوء الفھم أحیانا

باما باألساس ضد التوسع ورثھا من بوش وحرب العراق التي استنزفت موارد الوالیات المتحدة، وألّن أو

المفرط في االلتزامات، بل یھتم بدرجة أكبر باألوضاع الداخلیة للوالیات المتحدة، إضافة إلى اھتمامھ 

 باالقتصاد. فاعتقد بعض الحلفاء بأّن أوباما أحیاناً ینسحب من التزاماتھ بینما كان الواقع مختلفاً.
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 . استنتاجات٦-٢

 

حیةالمسیالواقعیة  أوباما الویلسونیة  
 الواقعیة

الیةالمثاللیبرالیة/  النظریة الواقعیة 
 
 
	  المفھوم

 ھناكبأّن یرى 
صعوبة في 

 تدخل الوالیات
المتحدة بكل 

األزمات 
 بالعالم، لكن
حین یكون 

ھناك مجزرة 
أو إبادة 

تحدث، فإنّھا 
 ستتدخل لكن
ر بشروط، توف
 ي،تفویض دول
والعمل مع 
، الحلفاء

واحتمال مؤكد 
 للنجاح. 273

ً  توصي  دائما
بضرورة 

وجود التزام 
إیجابي 

وة الستخدام الق
ك حین یكون ذل

 ً  لتعزیز ممكنا
العدل 

والمساواة مع 
األخذ بعین 

االعتبار 
محاذیر ھذا 
 . لكنااللتزام
بنفس  تؤكد
على  الوقت

ضرورة 
رة استیعاب فك
أنّھ ال یمكن 
التدخل بكل 

األزمات 
 بالعالم. 274

	

ال تستبعد 
ة الحرب الوقائی
وتغییر نظام 

الحكم عن 
طریق التدخل 

العسكري 
، استبعاداً كامالً 
وإنّما یجب أن 
تكون مفھومة 

بوصفھا 
إجراءات 

متطرفة جداً. 
ة فاستراتیجی

األمن القومي 
 األمریكیة یجب

أن تتأكد من 
ر توفر المعایی

الواضحة من 
أجل معرفة 
متى تكون 

ة الحرب الوقائی
مشروعة، 

م السالیعتبر 
بالنسبة 
 للیبرالیین

الحالة العادیة 
لألشیاء، 

والحرب ھي 
اسلوب 

مصطنع غیر 
 طبیعي وغیر

عقالني، وھي 
صنیعة 

الحكومات 
ر العسكریة غی
ن الدیمقراطیة م

أجل مصالحھا 
 الذاتیة.

 وفیما یتعلق
ل، بمسألة التدخ

ینقسم 
بین  اللیبرالیون

أنصار عدم 
التدخل الذین 

ة الواقعیترى 
أنّھ (الدفاعیة) ب
لیس للدول 
ة مصالح كبیر

في الغزو 
العسكري، 

التكالیف ف
ى المترتبة عل

 السیاسات ذات
النزعة 

العسكریة 
تفوق عادة 

ئد االفو
المرجوة منھا. 

ھم ولذلك فإنّ 
 أنّ بیؤمنون 

 الحروب التي
تخوضھا 

 الدول الكبرى
 ً  تحدث عموما
 نتیجة شعور

مبالغ فیھ 
 بالخطر والذي

تغذیھ 
مجموعات 

داخلیة، كما 

والحروب التدخل  

																																																													
230-Meiertons,	“The	doctrines	of	US	security	policy,”229 )273(  

	
103-,”	102earching	for	an	Obama	doctrine)	Owens,	“S274( 
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 ویجب أن تكون
 تلك المعاییر

محددة ومعینة 
275 . ً  معا
 

یدافعون عن 
سیادة الدولة، 

وآخرین 
 یعتقدون بأن

نشر المبادئ 
نھ األخالقیة یمك

أن یبرر 
التدخل في 

الشؤون 
 الداخلیة للدول

 األخرى.276

	

ً تعو  د أیضا
طة للثقة المفر
في فعالیة 

العمل 
. العسكري
 ونیقلق الواقعی
 )(التقلیدیون
أكثر حول 
ام تكالیف القی

بعمل ثم 
ا م. وإذا الفشل

حصل تدخل 
فیجب أن 

یكون 
للمصلحة 

الوطنیة او 
 القومیة. 277

ھو یعترف 
بحق الجمیع 
قوق للتمتع بالح
العالمیة، 
ومستعد 

 للمساعدة على
دعم ھذه القیم 
بجمیع أنحاء 
 العالم لكن من
دون أن یؤثر 

ذلك على 
أھدافھ سواء 
 على المستوى

الداخلي أو 
األھداف 
 العالمیة. 

 بأنّھ الویرى 

 الحریة لیست
مجموعة مفیدة 

بشكل موحد 
یا من المثل العل

التي یمكن 
نقلھا عبر 
یة الحدود الثقاف
ل والتاریخیة؛ ب

مسألة إنھا 
قرارات 

ة، سیاسیة محدد
 مناسبة للزمان

والمكان. 
ر ضد حذّ فت

 "الدیمقراطیة
 "اللیبرالیة،
ي والتي تؤدّ 

عاد یمكن استبال 
 تغییر النظام

 نھائي، لبشك
 ولكن سیكون

ً  ذلك  مفھوما
بوصفھ اجراء 

متطرف، 
ر س أنّ بوتعتقد 
جد ال یو التنمیة

باألشخاص من 
بل الخارج، 

 ً بالناس  دائما
الموجودین 

داخل 
المجتمعات، 

والذین عادة ما 
 یكونون نخبة

 بعضیعتقد 
 اللیبرالیین
 نالكالسیكیی
 بأنمثل كانط 

القوة وسیلة 
مرغوبة 

ر ومقبولة لنش
الیة القیم اللیبر

في الخارج. 
بنفس لكنّھ 

 الوقت یفضل
عدم التدخل 
ة الدولي كمسأل

مبدأ. لكن 
 منظرین آخرین

للیبرالیة 
المعاصرة 

 فقط في حال
أنّھا تخدم 
المصالح 
الوطنیة 
واألمنیة 
للوالیات 

المتحدة، عن 
طریق 

المساھمة 
د بخلق أنظمة ق
ة تصبح حلیف

للوالیات 
 المتحدة، بدالً 
من أن تكون 

أنظمة معادیة. 
283	

 ونشر االنظمةتغییر 
 الدیمقراطیة

																																																													
 	.٢٣٩-٢٣٨ ،أمریكا على مفترق طرقفوكایاما،  )275(
 
 ١١٢-٩٥في نظریة العالقات الدولیة،  ”اللیبرالیة“) بورتشیل، 276	(

ne	world,”	37)	Walt,	“International	relations:	O277( 
 ٣٥-٣٣ة للتصدیر، ) باراني وموزر، ھل الدیمقراطیة قابل283(
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 نظام یوجد
 وأ یمكن للحكم
 أن ینبغي
 أمة تفرضھ
 لدولة  واحدة
.أخرى  

وحین یتم 
فرض 

الدیمقراطیة 
اك بالمدافع فھن

احتمالیة 
التعرض 

للفشل 
 واالخفاق. 278

 یخلق ذلكو
 عنلیة مسؤو
 یأتي ما كل
.ذلك بعد  

 أوباماوحدد 
دعمھ 

للدیمقراطیة 
عن طریق 

ضمان 
اإلستقرار 

المالي ودمج 
األسواق 
ي التنافسیة ف
االقتصاد 

 العالمي. 279

بأنصارھا 
 لالفتراض أن
 الجمیع یرغب

في نسخة 
 مطابقة لھا

للحریة 
 وال .السیاسیة

ة تؤمن الواقعی
المسیحیة 

بوجود نظام 
حكم مثالي 

حتى یتم 
فرضھ على 
 اآلخرین. 280

	

فھم صغیرة، 
من یجب أن 
یخلقوا طلباً 

على االصالح 
وعلى 

المؤسسات، 
ویمارسون 
. ملكیة النتائج

یتطلب وھذا 
 ھائالً  صبراً 

أثناء بناء 
المؤسسات 

وتأسیس 
المنظمات 

وتشكیل 
التحالفات، 

وتغییر 
األعراف، 

لتصیر 
الظروف 

جة من ناض
أجل التغییر 

 الدیمقراطي.281
	

یعارضون 
بشكل عام 
 استخدام القوة
 من اجل تعزیز

الدیمقراطیة 
والحریة.  
ن ویعتقدون بأ
یر التدخل لتغی
النظام او 

الحكومة او 
لوضعھا تحت 

الوصایة 
ح الدولیة یصب

مبرر اخالقیا 
 إذاومطلوب 

كانت الدولة 
تمارس 

االضطھاد ضد 
 سكانھا بشكل

ممنھج. ولكن 
في ھكذا حالة، 
 یجب ان یكون

ضعا ذلك خا
العتبارات 

التناسب (اي 
 التدخل یحدث
ة نتائج ایجابی

من  أكثر
ذي السلبیة). وال
ة اثبت صعوب

 تحقیقھ.282
 

																																																													
)	Obama,	A	new	beginning:	Speech	at	Cairo,	278(	

	
erican	diplomacy	in	Middle	East,Obama,	On	Am	)279(	

	
 first	Century”,	677-)		Lovin,	“Christian	realism	for	the	twenty280( 

 	.٢٣٩-٢٣٨ ،أمریكا على مفترق طرقفوكایاما،  )281(
 

)	Michael	W.	Doyle	and	Camille	Strauss,	“Liberalism,	Intervention	and	regime	change:	A	problematic	record,”	282(
		https://clck.one/YASQL2014,	-3-Global	policy	journal,	18	
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ب یجبأنّھ یرى 
إعادة بناء 
التحالفات 

والشراكات 
والمؤسسات 

الالزمة 
لمواجھة 

التھدیدات 
المشتركة 

 وتعزیز األمن
 المشترك. 284

مؤمن 
بالدولیة، 

لحرصھ على 
تقویة 

المنظمات 
متعددة 

األطراف 
واألعراف 
	الدولیة. 285

تنظر ال 
ي للقانون الدول
والمؤسسات 
الدولیة من 

خالل عدسة 
 الحرب العادلة

للسلطة 
 الشرعیة التي

ر ما ینظ كثیراً 
لھا الیوم. بل 
 ترى بأّن ھناك
 تداخل ما بین
ي القانون الدول

والعدالة، 
 بمعنى أوضح

سیادة فإّن 
القانون في 

الشؤون 
العالمیة 

ة، ستكون جزئی
ألّن القانون 

ق لدولي یتحقا
من خالل 

 .مصالح الدول
وتعتبر 

الواقعیة 
ر المسیحیة أكث
اعتداال من 
ھي اللیبرالیة، ف
ة تنظر لمشكل
السالم من 

خالل السعي 
م لتأسیس نظا

قائم على 
ي القانون الدول

ولیس من 

 ىنظرة علتلقي 
المؤسسات 
أعمق  الدولیة
 من فكروأكثر 

المحافظین 
. أي الجدد

تولیھا اھتماماً 
 أكبر. 287

أھمیة  تولي
 يم العالمللسال

ة وتشكل وسیل
 وذلك لتعزیزه

وك باحترام السل
 والرأي الدولي

 العام العالمي
 والمنظمات
 والھیئات
التي  الدولیة

ون تستند للقان
الدولي العام 

مما یقلل 
الخالفات 

الدولیة عن 
طریق الرجوع 
 الیھا في بعض

 القضایا. 288

عیة الواقتختلط 
ً الدفاعیة غالب  ا
ة مع اللیبرالی

الجدیدة 
 بتعاطفھا مع
المؤسسات 

األمنیة 
ودورھا 
بانحسار 
المأزق 

األمني، لكن 
الواقعیة 

الدفاعیة ال 
 ترى في تلك
المؤسسات 

الطریقة 
ادي الفاعلة لتف

جمیع 
	الحروب. 289

 والقانونالمؤسسات 
 الدولیة

																																																													
10-2,”Obama,	“Renewing	American)	284(	

 
)	Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,”285( 
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خالل تغییر 
 النظام.286

القوة لیست 
بالعضالت 
.العسكریة  

القوة 
األمریكیة 
ي بالخارج تأت

المرونة أو من 
التعافي 

 بالداخل. 290
 ال یعترض 

على  أوباما
التصرف 

األحادي أو 
یما االستباقي ف

لو كان أمن 
الوالیات 

المتحدة مھدد 
أو ھناك خطر 

وشیك ولكن 
 یجب أن تكون

األھداف 
مشروعة 

 وأخالقیة. 291
ینظر للقوة 

 إتخاذ انتشار
ي القوة بجدیة ف
یة الحیاة السیاس
عن طریق 
ذر تطبیقھا بح
وفقط عند 
، الضرورة

والحذر من 
استخدامھا 
ل بكثرة وبشك

	مبالغ فیھ. 293

نزع لتدعو 
العسكرة نزعاً 
 مؤثراً عن
السیاسة 

الخارجیة 
األمریكیة 

 وإعادة التوكید
على أنواع 
أخرى من 

 ،أدوات السیاسة
الترویج و

اسیة للتنمیة السی
 واالقتصادیة،
 واالھتمام بشأن
ما یحدث داخل 

الدول حول 
العالم، وذلك 
ى بالتركیز عل
، الحكم الصالح

والقابلیة 
السیاسیة 

للمساءلة، 
 والدیمقراطیة،
والمؤسسات 

یعارض 
 اللیبرالیون

الحرب ألنھم 
یعتبرونھا 
ة، تھدیدا للحری
وبالتالي ھم 
یعارضون 
 استخدام القوة

من جانب 
الدولة وخاصة 
، للجوء للحرب

نفس لكن ب
الوقت تشجع 
لى اللیبرالیة ع

 حق التمرد ضد
االضطھاد، 
رح وبالتالي اقت

بعض 
المنظرین 
 اللیبرالیین

السیاسة 
ت الدولیة لیس

اّال صراعاً 
على القوة 

ھا من كغیر
السیاسات، 
فالقوة ھي 

ھدفھا اآلني 
والفوري مھما 
كانت أھدافھا 

النھائیة 
وة الق.  البعیدة

 التي تعنیھا
التحلیالت 
ت الواقعیة لیس

ھي القوة 
العسكریة 
ل التقلیدیة، ب

"القوة 
القومیة" 
بمفھومھا 

الشامل من 
عناصرھا 
ومكوناتھا 

 القوة

																																																																																																																																																																																																				
 	.٢٣٩-٢٣٨ ،أمریكا على مفترق طرق فوكایاما، )287(
 
 ٣٢-٣١،العالقات الدولیةمنذر، مبادئ في  )288	(
 
 ٣٨٧-٣٨٤) فرج، نظریة الواقعیة في العالقات الدولیة، 289(
 

107	-)	H.	David	Baer,	Recovering	Christian	realism,	(London:	Lexington	books,	2015):	105286( 
 

)	Goldberg,	“Obama	doctrine,”290( 
 ٣١٤ جرأة األمل، ،) أوباما291(

103-,”	102earching	for	an	Obama	doctrine)	Owens,	“S293( 
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 الناعمة وكأنھا
عالج 

للعسكریة 
واالنفرادیة. 

م مفھووتبنّى 
 الذكیة.القوة 
راً یمیل كثیوال 

وة الستخدام الق
العسكریة 
 وبالذات

 یعترض على
 اعتبارھا الحل
لكل المشاكل. 

292	

و ما القویة. وھ
یحدث عن 

طریق أدوات 
القوة الناعمة: 

أي القدرة على 
وضع القدوة، 
 وعلى التدریب

والتثقیف، 
ع وتقدیم الدعم م

المشورة، 
والمال 

294. ً 	أیضا

ن ان الكالسیكیی
القوة جزء 

ضروري من 
اجل خلق 

مجتمع دولي 
اكثر عدال، 
فاالختالف 

 یكمن بالحاالت
یھا التي یكون ف
 استخدام القوة

، مبررا
وة فاستخدام الق

من اجل 
التدخالت 
ة او االنسانی

 لتنفیذ قرار
 بعدم التدخل،
او من اجل 
الدفاع عن 
وجود القیم 

والمؤسسات 
القي اللیبرالیة ی
 .دعما منھم
او فالموافقة 

عدمھا 
ة الستخدام القو
یین لدى اللیبرال
 قیمیعتمد على ال
ي الرئیسیة الت
ھا یقدرون قیمت

المادیة وغیر 
	المادیة. 296

																																																													
)	Lusane,	“We	must	lead	the	world,”	36292( 

 	.٢٤٠،على مفترق طرقأمریكا ، فوكایاما )294(
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اكثر من 
 غیرھا.295

ً لم   یكن مھتما
بنوع النظام 
داخل الدول 

297 

 تھتم بنوعال 
 النظام. 298

ما یجري داخل  
مھم الدول 

ظام بالنسبة للن
العالمي، 

ل ویناسب بشك
أفضل األدوات 

المتوافرة 
 إلنجاز الغایات
 الدیمقراطیة. 
 (یھتم بنوع

 النظام).299 

 یھتمون بنوع
النظام، یجب 

أن یكون 
دیمقراطي 
	لیبرالي.300

ال یھتمون 
بنوع 

	النظام.301

النظامنوع   

 

یاسة الخارجیة كان تاریخ الس: "تتبنّى الرأي التالي وصف لسیاسة أوباما الخارجیة بأحد الكتب الحدیثةھناك 

إلى التوفیق بین رؤیة الرئیس النبیلة مع نظیره الواقعیة الفطریة  إلدارة أوباما واحدة من المحاوالت الرامیة

 302والحذر السیاسي."

الواقعیة المسیحیة والتي تأثرت  السابق أّن تصورات أوباما تتماشى باألغلب مع مبادئمن الجدول یتضح 

یؤمن أوباما بصعوبة التدخل بكل األزمات إال في لمفھوم التدخل والحروب، بالواقعیة والمثالیة معا. فبالنسبة 
																																																																																																																																																																																																				

	٢٥-٢٤، المعرفي الواقعيفرج، النموذج  )296(
	

”	Alternatives:	Global,	ore	themes	and	conceptual	tensions,beralism	and	the	use	of	force:	C)	B.	K.	Greener,	“Li295(
local,	Political,	Vol.	32,	No.	3	(July-Sept.	2007),	pp.	299-313		 
 

72-Realism,”	66Wolfowitz,	“	)297(	
	

 first	Century”,	677-)		Lovin,	“Christian	realism	for	the	twenty298( 
 	.٢٣٨ ،أمریكا على مفترق طرق، فوكایاما )299(
 

journal		lliances,”	Americanhange	and	the	restructuring	of	Aegime	c)	Randolph	M.	Siverson	and	Harvey	Starr,	“R300(
of	political	science,	Vol.	38,	no.	1	(Feb.,	1994),	147 
 

)	Ibid301( 
 

 111	-Owens,	“Searching	for	An	Obama	Doctrine:	Christian	Realism,”	93 )302(	
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ھ الواقعیة المسیحیة حال خطر اإلبادة أو المجازر وسیكون التدخل بشرط توفر ظروف معینة وھو ما تدعو ل

أي ضرورة وجود إلتزام إیجابي للتدخل واستخدام القوة حین یكون ذلك ضروریا لكن أن یتم ذلك بحذر مع 

 یخص تغییر األنظمة ونشر الدیمقراطیة،استیعاب فكرة أنھ ال یمكن التدخل بكل األزمات بالعالم. وفیما 

وعلى استعداد لدعم ھذه القیم بأنحاء العالم لكن دون أن  فأوباما یعترف بحق الجمیع التمتع بالحقوق العالمیة

یؤثر ذلك على أھدافھ سواء المحلیة أو العالمیة، وھو یؤمن بأنّھ ال یوجد نظام للحكم ینبغي أن تفرضھ دولة 

ما یراه نیبور منظر الواقعیة المسیحیة، الذي ال یؤمن بوجود نظام حكم واحدة على الدول األخرى. وھو 

التي یمكن نقلھا عبر  المفیدة ى یتم فرضھ على اآلخرین، فالحریة لیست مجموعة من المثل العلیامثالي حت

 الحدود الثقافیة والتاریخیة، وال یمكن االفتراض بأّن الجمیع یرغب بنسخة مطابقة لھا.

أوباما بضرورة إعادة بناء التحالفات والمؤسسات الالزمة لمواجھة التھدیدات المشتركة وتعزیز األمن،  یعتقد

وھو مؤمن بالدولیة لحرصھ على تقویة المنظمات متعددة األطراف واألعراف الدولیة. وذلك ما تنادي بھ 

  والمنظمات والھیئات الدولیة.المثالیة التي تولي أھمیة للسالم العالمي وتوصي باحترام السلوك الدولي 

التي تعتبر الھدف الفوري مھما كانت الواقعیة للسیاسة الدولیة بأنّھا لیست إّال صراعا على القوة، تنظر 

وھو ما یختلف معھ أوباما تماما، بل على العكس یرى بأّن القوة لیست بالعضالت األھداف النھائیة. 

كن بشرط وجود مبرر، أو خطر وشیك. أي ضد استخدامھا العسكریة، ھو ال یعترض على استخدامھا ول

 ً یتفق مع الواقعیة . وبذلك واالنفرادیة للعسكریة باعتبارھا حال لكل المشاكل، ویرى في القوة الناعمة عالجا

، والحذر من استخدامھا بكثرة وبشكل المسیحیة التي ترى ضرورة تطبیق القوة واستخدامھا عند الضرورة

مع الویلسونیة الواقعیة التي تدعو لنزع العسكرة عن السیاسة الخارجیة وإعادة التأكید ق كذلك مبالغ فیھ. ویتف

 على أنواع أخرى من أدوات السیاسة كالقوة الناعمة. 

وأخیرا، ال یھتم أوباما بنوع النظام داخل الدول أو الشؤون الداخلیة للدول، وھو ما یتفق بھ مع الواقعیة 

 والواقعیة المسیحیة.
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 أوباما: بین الواقعیة والمثالیة عقیدة

 . تجلیّات العقیدة: استراتیجیات وسیاسات أوباما.٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



86	
	

 ـ تجلیّات العقیدة: استراتیجیات وسیاسات أوباما.٣

م±±ن  والمنطلقات الفلسفیة التي تّم الحدیث عنھا في الفصل السابق، وذل±±ك ھذا الفصل توضیحاً لعقیدة أوبامایقّدم 

الت±±ي اتبعھ±±ا خ±±الل الفت±±رة الت±±ي ت±±ولّى بھ±±ا رئاس±±ة الوالی±±ات المتح±±دة. واس±±تراتیجیاتھ خالل تجلّیاتھا ف±±ي سیاس±±اتھ 

ش±±ّكل األس±±اس التي اتخذھا على أرض الواقع توضح الفلسفة التي كان یؤمن بھ±±ا واإلط±±ار الع±±ام ال±±ذي فقراراتھ 

یتمثّل بمحاولتھ الموازنة بین مصالح الوالیات المتحدة وھدفھ الذي تح±±دث عن±±ھ والذي  لما حدث خالل رئاستھ،

 م±±راراً "بن±±اء األم±±ة بال±±داخل"، وب±±ین أھداف±±ھ وتوجھات±±ھ العالمی±±ة، ف±±ي إط±±ار یت±±راوح م±±ا ب±±ین الواقعی±±ة والمثالی±±ة

یة، كم±±ا توض±±ح ف±±ي الفص±±ل الس±±ابق، وس±±تظھر ھ±±ذه النتیج±±ة المس±±یحف±±ي الواقعی±±ة بش±±كل أساس±±ي متم±±ثالً  بتوازن

 بطریقة تفصیلیة خالل ھذا الفصل وسیاسات أوباما تجاه الدول المختلفة.

وإیف±±اءه ب±±الوعود الت±±ي ك±±ان  القسم األول البدایة المبكرة ألوباما في رئاستھ والتي تتمثل بأھدافھ الرئیسیةیتناول 

ي االنسحاب من العراق، والتعامل باھتمام أكبر مع أفغانستان. وأما القسم ، وھقد تحدث عنھا بحملتھ االنتخابیة

الثاني فیتح±±دث ع±±ن الفت±±رة الت±±ي ب±±دأت بھ±±ا ث±±ورات الربی±±ع العرب±±ي، فكان±±ت ملیئ±±ة بالض±±غوطات بالنس±±بة ألوبام±±ا 

لوالی±±ات واتخ±±اذ موق±±ف یثب±±ت قی±±ادة ا لكن بح±±ذر، فعل تجاه كل ما یحدثرد وإدارتھ؛ حیث توّجب علیھم القیام ب

المتحدة بالشؤون العالمیة، فتمثلّت تلك الفترة بالتدخل في لیبیا، والتراجع عن الضربة التي كان م±±ن المف±±روض 

 االنتقادات ألوباما ومصداقیة الوالیات المتحدة.توجیھھا لسوریا، وھو ما سبّب العدید من 

للدبلوماسیة، والتي یعتقد البعض بأنّھا ستكون إرث±±ھ ال±±ذي  وتوجھھ أما القسم الثالث فیتحدث عن نجاحات أوباما

ملفتة للنظر، فإعادة العالق±±ات م±±ع كوب±±ا بع±±د انقط±±اع دام  ھ بھذا اإلطارنجاحاتوكانت سیمتد تأثیره لفترة طویلة. 

ً  ٥٠ألكثر من  ، لم یكن باإلنج±±از الع±±ادي، إض±±افة إل±±ى إتم±±ام االتف±±اق بخص±±وص المل±±ف الن±±ووي م±±ع إی±±ران عاما

  لذي أیضاً دامت المباحثات فیھ لفترة طویلة ومحاوالت إنجاحھ تخللتھا العدید من العقبات.وا

ب±±ین ع±±دة  األخی±±ر یتح±±دث ع±±ن سیاس±±ات أوبام±±ا م±±ع الق±±وى العالمی±±ة كالص±±ین وروس±±یا الت±±ي تراوح±±ت القس±±مو

 ، وأحیاناً العقوبات.مثل االنخراط وتسویة الخالفات واالحتواء إستراتیجیات

)، وح±±ذّر م±±ن Case	by	Caseنان قد دعا ترومان لتبنّي سیاسة مبنیة بمنطق كل حال±±ة عل±±ى ح±±دة (جورج كیكان 

براغماتی±±ة م±±ا یتماش±±ى م±±ع وھ±±و  303 االلتزامات ذات النھایة المفتوحة التي قد تسبب الضرر للوالی±±ات المتح±±دة.

	304 .ستعداد لإلنخراط في تجربة بنھایة_مفتوحةالابعدم  تمیزتالتي أوباما، 
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، كعقی±±دة ب±±دون ح±±دود بالنھایة المفتوحة ھو المبالغة في االنخراط أو التدخل بشؤون الدول األخ±±رىوالمقصود 	

ترومان التي وعدت بدعم جمیع الشعوب التي تسعى للحری±±ة، ومب±±دأ كینی±±دي ال±±ذي تعھّ±±د ب±±دفع أي ثم±±ن وتحّم±±ل 

أوبام±±ا مس±±تعداً ل±±ھ بال±±ذات بع±±د م±±ا ل±±م یك±±ن وھ±±و  305أي عبء ودعم أي ص±±دیق م±±ن أج±±ل ض±±مان وبق±±اء الحری±±ة.

حروب العراق وأفغانس±±تان الت±±ي س±±ببت خس±±ائر كبی±±رة للوالی±±ات المتح±±دة، فكان±±ت بحاج±±ة للتركی±±ز عل±±ى ال±±داخل 

 األمریكي، وتقلیل التدخالت الخارجیة إّال بشروط معینة.

الس±±ؤال: بوتُس±±تَبدل یجب أن یتم صرف النظر عنھ±±ا  كبیرة"التعمیمات واالفتراضات ال نیبور بأنّ رینھولد رى ی

وھ±±ذا م±±ا اتبع±±ھ أوبام±±ا عن±±د مواجھت±±ھ للقض±±ایا  306 "ما ھو ت±±أثیر ھ±±ذه أو تل±±ك السیاس±±ة ف±±ي ھ±±ذا أو ذل±±ك الموق±±ف؟

كان±±ت طارئ±±ة، وبحاج±±ة ل±±رد فع±±ل، مم±±ا دفع±±ھ  فأغل±±ب األزم±±ات الت±±ي واجھھ±±ا، الشائكة التي تزامنت م±±ع رئاس±±تھ

ان یتخ±±ّذھا ف±±ي ك±±ل حال±±ة، كان±±ت تس±±تند عل±±ى عقیدت±±ھ، ولك±±ن قرارات±±ھ الت±±ي ك±±، حسب ظروفھ±±الدراسة كل قضیة 

بإطارھا العام الذي كان ینبع م±±ن اعتقادات±±ھ وتص±±وراتھ، م±±ع األخ±±ذ بع±±ین االعتب±±ار ت±±أثیر إدارت±±ھ، والك±±ونغرس، 

واالعالم والرأي العام، وكل العوام±±ل الت±±ي ق±±د ت±±ؤثر عل±±ى إتخ±±اذ الق±±رارات ف±±ي السیاس±±ة الخارجی±±ة. وباإلض±±افة 

وردت في نبحث ھنا عن تطبیق حرفي أو كلّي لھذه العقیدة، أي خروج أوباما أحیاناً عن مبادئ  لذلك، فنحن ال

ھ±±ذه العقی±±دة أو ك±±ان ق±±د تح±±ّدث عنھ±±ا، ق±±د ترج±±ع للبراغماتی±±ة الت±±ي یتص±±ف بھ±±ا أو مراعات±±ھ للمص±±لحة الوطنی±±ة 

اً لھ±±ذه المب±±ادئ وإنّم±±ا الظ±±روف للوالیات المتحدة، وقد یكون استجابة أو تأثراً بضغوط معینة. وھذا ال یُعّد ھجر

 على أرض الواقع قد تستدعي منھ ذلك، لكن یبقى اإلطار الفلسفي العام موجود وملموس بشكل دائم.

	Hybridل نفس الرئیس (بَ ستراتیجیات من قِ وإنما عدة إ ؛فقط ستراتیجیة واحدةبع بالعادة إالوالیات المتحدة ال تتّ 

Strategiesخدمت فق±±د اس±±تَ  االستراتیجیة بطرق مختلف±±ة ع±±ن طری±±ق سیاس±±ات مختلف±±ة. )، أو حتى قد تطبّق نفس

ك±±ن ، لاالب±±ن ب±±وشجورج دبلیو دة، وتغییر النظام خالل ، واالحتواء خالل الحرب البار١٩٤١عدم التدخل قبل 

 ً ما سنالحظھ من خ±±الل تعام±±ل أوبام±±ا م±±ع وھذا  307أكثر من إستراتیجیة ترافقھم. خالل كل فترة كان ھناك فعلیا

مختل±±ف القض±±ایا وال±±دول، حی±±ث ل±±م یتب±±ع اس±±تراتیجیة واح±±دة أوسیاس±±ة واح±±دة، وإنّم±±ا ك±±ان یراع±±ي الظ±±روف 

	الموجودة ویتصرف على أساسھا.

																																																													
Ryan,	“Obama,	US	Foreign	Policy	and	the	Dilemmas	of	Intervention,”	(London:	David	Fitzgerald	and	David	)	305(

Palgrave	Macmillan,	2014),	114.	
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 .اإلیفاء بالوعود، سحب القوات من العراق وأفغانستان. ١-٣

األھ±±داف األولی±±ة أوباما الرئاسة بعد سنوات من الحرب الت±±ي امت±±دت ف±±ي الع±±راق وأفغانس±±تان ح±±ین كان±±ت تولّى 

للوالی±±ات المتح±±دة ف±±ي الع±±راق ق±±د تراجع±±ت، فالتكلف±±ة والخس±±ائر كان±±ت عالی±±ة. ول±±ذلك ف±±ان س±±عي أوبام±±ا للق±±وة 

األمریكی±±ة ك±±ان یكم±±ن باس±±تعادة البنی±±ة االقتص±±ادیة واالجتماعی±±ة للبل±±د، ول±±ذلك اعتق±±د بض±±رورة تأس±±یس الق±±وة 

بیقھ±±ا بالخ±±ارج. وبینم±±ا س±±عى إلنھ±±اء الح±±رب ب±±العراق األمریكیة والتركیز على الداخل أكث±±ر م±±ن فرض±±ھا أو تط

وج±±د ب±±أّن الوج±±ود العس±±كري األمریك±±ي ل±±م یحق±±ق النت±±ائج  "،وأفغانس±±تان، األول±±ى "غبی±±ة" والثانی±±ة "ض±±روریة

	308 	المتوقعة التي رغبت بھا إدارة بوش.

 .العراق. أ -١-٣

ھ وحافزاً دفعھم لتأیید ح±±رب الع±±راق، الت±±ي توّج±±سبتمبر، تأثیراً كبیراً على الشعب األمریكي،  ١١ألحداث كان 

بذریعة تطویرھا ألسلحة الدمار الشامل كمبرر أساسي كّرره ب±±وش م±±راراً ف±±ي خطابات±±ھ ا جورج بوش اإلبن ھل

وكان±±ت النتیج±±ة بالنھای±±ة، أن أوق±±ع نفس±±ھ  309حتى حصل على تفویض من الكونغرس یسمح ل±±ھ باس±±تخدام الق±±وة،

 310 ه األسلحة في العراق، وبالتالي غیاب المبرر األساسي للحرب من الواجھة.بمأزق حین ثبت عدم وجود ھذ

آخر دفع الوالیات المتحدة للتدخل في العراق وتغییر النظ±±ام فیھ±±ا، ھ±±و العنص±±ر المح±±وري بعقی±±دة ب±±وش وسبب 

ذي الس±±بب ال±±وھ±±ذا  311 حول ترویج الدیمقراطیة الذي یعتبر األساس في إستراتیجیة "الحرب عل±±ى اإلرھ±±اب."

اوغس±±طوس ریتش±±ارد  كم±±ا ذك±±ربعد فشلھا بإثبات وجود أسلحة الدمار الشامل،  التأكید علیھ، تابعت إدارة بوش

"ب±±زوال األوھ±±ام ح±±ول أس±±لحة ال±±دمار الش±±امل العراقی±±ة، راح±±ت  :نورتون المختص في شؤون الش±±رق األوس±±ط

للع±±راق، وس±±رعان م±±ا اتج±±ھ الب±±احثون ى التحوی±±ل ال±±دیمقراطي س±±مّ إدارة بوش تشدد النبرة أكثر فأكثر عل±±ى م±±ا یُ 

الص±±عوبات الت±±ي واجھ±±ت األم±±ریكیین ف±±ي الع±±راق، م±±ع لك±±ن  312".إلى الحجة التي ترّكز على نشر الدیمقراطی±±ة

م±±ن ھ±±دف  تحّول±±واألس±±باب عدی±±دة تتعل±±ق ب±±التخطیط العس±±كري، وبع±±دم فھ±±م التركیب±±ة السیاس±±یة_اإلجتماعیة، 

"تحوی±±ل الص±±راع" إل±±ى "إدارة الص±±راع" واحتوائ±±ھ، واختف±±ت اإلدع±±اءات بش±±أن الس±±عي إل±±ى تحوی±±ل الع±±راق 
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ً لنموذج دیمقراطي یتبنّ  جدیدة، وتحولت اإلستراتیجیة األمریكیة في العراق من "إستراتیجیة نص±±ر" إل±±ى  ى قیما

نقس±±امات الطائفی±±ة واإلثنی±±ة والقبلی±±ة ف±±ي "إستراتیجیة خروج"، وما آل±±ت الی±±ھ الح±±رب ك±±ان تعزی±±ز الھوی±±ات واال

 313وھو ما یتنافى مع فكرة الدولة اللیبرالیة الدیمقراطیة التي كانت تبّشر بھا الوالیات المتحدة. ،العراق

ً  لسیاسات إدارة بوش ب±±العراق، وھ±±و م±±ا ك±±ان ع±±امالً  شدیداً  أوباما ناقداً باراك كان  ، ةالرئاس±±ی ف±±ي حملت±±ھ أساس±±یا

دھا ع±±±ادة بن±±±اء الوالی±±±ات المتح±±±دة، إقتص±±±اإل یض±±±ع تركی±±±زهھ±±±ي الح±±±رب "الغبی±±±ة" ب±±±العراق ونأراد أن یُ حی±±±ث 

البیت األبیض على أساس الخ±±روج م±±ن الع±±راق وأفغانس±±تان، وھ±±و فدخل 	314وسیاساتھا، ووجودھا االجتماعي،

قابل±±ة لم یكن یبح±±ث ع±±ن جبھ±±ات جدی±±دة لیواجھھ±±ا، ب±±ل ك±±ان یتطلّ±±ع لتحقی±±ق إنج±±ازات ف±±ي ص±±راعات اعتق±±د أنّھ±±ا 

ح±±ین  ة ـ±±ـنائب مستشار أوباما لشؤون األمن القومي وأمین سّره للسیاسة الخارجی ـ للفوز، وأكّد ذلك بین رودز

تحدث عن إدراك أوباما للمسؤولیة التي ستقع على عاتقھ لمدى طوی±±ل بخص±±وص أي ق±±رار س±±یتخّذه: "إذا قل±±ت 

ي دیمقراطی±±ة مكانھ±±ا، ف±±إّن ال±±رئیس م±±درك تمام±±اً أّن مثالً، أنّنا سنساعد أفغانستان في ال±±تخلّص م±±ن طالب±±ان ونبن±±

	315 جھة ما ستحاسبك بعد سبع سنوات على ھذا الوعد."

، حی±±ث بع±±ث بق±±وات إض±±افیة "Surgeوھ±±ي " إس±±تراتیجیة متماس±±كة ٢٠٠٧رئاس±±تھ ف±±ي بنھای±±ة  اإلب±±ن بوشطبَّق 

ھ±±ذه اإلس±±تراتیجیة جعل±±ت لك±±ن وتقنی±±ات لمكافح±±ة المتم±±ردین، وھ±±ي إس±±تراتیجیة عارض±±ھا أوبام±±ا كس±±یناتور. 

العن±±ف ف±±انخفض  المصالح والظروف األمریكیة بالعراق أفضل مع الوقت إلى أن دخ±±ل أوبام±±ا البی±±ت األب±±یض،

بع±±د تطبی±±ق ھ±±ذه اإلس±±تراتیجیة. قام±±ت  ٢٠٠٩الطائفي وإصابات األمریكیین في العراق بنس±±بة كبی±±رة م±±ع بدای±±ة 

 ً ي ف±±. ل ال±±رئیس الجدی±±دبَ±±تجدیدھا من قِ سنوات على أمل  ثالثبالتفاوض على اتفاق أمني لمدة  إدارة بوش أیضا

ف±±ي  كان±±ت نھایة رسمیة للعملیات القتالیة األمریكیة في العراق، لكن نقطة التحول أوباما أعلن ٢٠١٠ أغسطس

، حین جاء الوقت إلعادة التفاوض بخصوص االتفاق األمني العراقي_األمریكي فظھرت عدة تعقی±±دات ٢٠١١

الداخلیة في البیت األب±±یض  قانوني للقوات التي ستبقى ھناك. في الواقع، لم یكن أوباما وإدارتھالتتعلق بالوضع 

، خاص±±ة بح±±رب ل±±م ی±±دعموھا من±±ذ البدای±±ة، وألن إخ±±راج لق±±وات األمریكی±±ة ھن±±اكلترك أعداد كبیرة من ا مؤیدین

االب±±یض، ف±±أي ق±±رار لتمدی±±د القوات م±±ن الع±±راق ك±±ان الموض±±وع األساس±±ي ف±±ي حمل±±ة أوبام±±ا الت±±ي أدخلت±±ھ البی±±ت 
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ستتم رؤیتھ أو تصویره على أن±±ھ انتھ±±اك لھ±±ذه الوع±±ود و"الح±±رب الغبی±±ة" الت±±ي إرتك±±ز علیھ±±ا ف±±ي  القواتوجود 

   316.مھمتھ بالسیاسة الوطنیة

ً  من القوات األمریكیة بدالً  آالف ١٠ و وجد طریقة إلبقاءبعض منتقدي أوباما بأنھ لیعتقد  في  من سحبھم جمیعا

ن فراغ السلطة. لك ءلمل )داعشاإلسالمیة ( تنظیم الدولةما حدث تجدد بالعنف الطائفي ولما صعدت ، ل٢٠١١

ً ربما ذلك لیس سھالً  . بكل بالعراق، كان من الصعب منع حدوث ذلك ، فحتى مع وجود القوات الضخمة سابقا

	إتفاقیة مركز القواتف، في ھذا الموضوع ألنّھ لم یكن لدیھ الخیار یكن لھ ذلك التأثیر الكبیرالحاالت أوباما لم 

A	status	of	forces	agreement) كل القوات األمریكیة یجب أن  أناقتضت  ٢٠٠٨) التي وقعھا بوش في"

وحاول أوباما إبقاء القلیل من القوات وفاوض على  ،"٢٠١١\١٢\٣١تنسحب من كل األراضي العراقیة قبل 

ھ كان یقوم بخیار من ضمن إقتراحین سیئین، فالوجود نّ أبإعترف و 317برلمان العراقي رفض.ذلك لكن ال

 ً ) قد ال یحافظ Surgeمستوى اإللتزام بارسال القوات (یساھم باستمرار العنف؛ ألّن  األمریكي المتواصل أیضا

   318.لألولویات المحلیة واإلستراتیجیة على نفس الدرجة نظراً 

"أنن±±ا یج±±ب أن نك±±ون ح±±ذرین ف±±ي الخ±±روج م±±ن الع±±راق حی±±ث كن±±ا مھمل±±ین ف±±ي  :مف±±اده اً ش±±عارأوبام±±ا ی±±ردد ك±±ان 

ال±±دخول،"  وأن اإلنس±±حاب یج±±ب أن یك±±ون بعنای±±ة وح±±ذر، لتجن±±ب أس±±لوب فیتن±±ام م±±ن تش±±تت الفوض±±ى وال±±ذي 

الموقف القومي المتزاید في العراق على الحصول على جدول زمني لس±±حب  لمصداقیتھم. أصرّ  سیكون ضاراً 

 ،تكلف±±ة الح±±رب كان±±ت باھظ±±ةفاإلنس±±حاب م±±ع أھ±±داف أوبام±±ا، تماش±±ى بجمی±±ع األح±±وال والق±±وات األمریكی±±ة، 

. ك±±ان ص±±عبةوالحكومة العراقیة لم تستثمر عائدات ال±±نفط إلع±±ادة البن±±اء، فكان±±ت المص±±الحة والبق±±اء ف±±ي الع±±راق 

 ً ح±±±دد ف، ٢٠٠٩واخ±±±ر فبرای±±±ر أالق±±±وات األمریكی±±±ة  ح±±±ول ح±±±دود الق±±±وة األمریكی±±±ة ح±±±ین خاط±±±ب أوبام±±±ا واقعی±±±ا

±±إس±±تراتیجیة ثالثی±±ة األبع±±اد تُ  ر الحاج±±ة لإلنس±±حاب: "الواق±±ع البس±±یط أن الوالی±±ات المتح±±دة ل±±م تع±±د ق±±ادرة عل±±ى فسِّ

ل في إعادة التركی±±ز عل±±ى أفغانس±±تان وباكس±±تان، التحدي المتمثّ  راق بمعزل عن أولویات أخرى بسببل العحمُّ تَ 

	   319 بناء إقتصادنا المتأزم."لتخفیف العبء عن جیشنا، وإعادة و
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 ،، حین انتھت المحادث±±ات ب±±ین الع±±راقیین واألم±±ریكیین٢٠١١سحب كل القوات األمریكیة بسرعة عند نھایة  تمّ 

ر البی±±ت األب±±یض و تمر ووع±±ده بس±±حب عل±±ى أن±±ھ تبری±±ر أو إثب±±ات لموق±±ف أوبام±±ا المس±±ع±±دم تجدی±±د االتف±±اق ص±±وَّ

كان الشيء المركزي ال±±ذي اعتم±±د علی±±ھ أوبام±±ا بحملت±±ھ والذي إنھاء الحرب في العراق،" و" القوات األمریكیة،

ع±±±دم المش±±±اركة األمریكی±±±ة ف±±±ي الع±±±راق اعتق±±±د ال±±±بعض أّن ، ان±±±ب آخ±±±رج. لك±±±ن م±±±ن ٢٠١٢االنتخابی±±±ة ف±±±ي 

)Disengagement ( ن اإلرھ±±ابییفش±±جعت ع±±دداً م±±ن االتجاھ±±ات المثی±±رة للقل±±ق. وعدم إبقاء بعض الق±±وات ھن±±اك

الدولة االسالمیة للع±±راق تنظیم مثل  ٢٠١٤-٢٠١٢داخل العراق بین  وا عودة قویةاإلسالمیین المتطرفین نظمّ 

وتحس±±نّت العالق±±ات الغربی±±ة الش±±مالیة لل±±بالد، ومارس±±وا الس±±یطرة عل±±ى العدی±±د م±±ن المن±±اطق  ،)ISISوس±±وریا (

اتجاھات  ةارسمعن طریق الطائرات، وم لألسد، كالسماح لھا بتمریر األسلحة الدبلوماسیة بین العراق وإیران

 320سلطویة بقمع األقلیة السنیة والمعارضین السیاسیین.

ال±±ذین  ،بش±±دة النقّ±±اد علیھ±±ا ، لكن ھذه المقولة اختل±±ف"أنھم یتركون "عراق ذو سیادة، مستقر... یعتقد أوباما كان

وال±±ذي ق±±د یش±±جع عل±±ى الص±±راع ف±±ي ز إیران، وكش±±ف أوج±±ھ القص±±ور للج±±یش األمریك±±ي قالوا بأن الصراع عزّ 

 321.المتح±±دة ودعم±±ت اإلرھ±±اب أو زادت م±±ن نطاق±±ھ الح±±رب ع±±ززت الع±±داء للوالی±±ات المستقبل، إضافة إلى أنّ 

ض±±±من الخط±±±اب  روای±±±ات وإس±±±تراتیجیات اإلنس±±±حاب األمریك±±±ي والمس±±±ؤولیة والنھای±±±ات، كان±±±ت تق±±±ع كثی±±±راً 

ي ح±±ین ف±±الرغب±±ة الش±±دیدة إلنھ±±اء الح±±رب وال±±تخلص منھ±±ا، ف ف±±ي لم ترتبط بالوضع العراقي إّال لكنّھا األمریكي، 

ای±±ات، دخ±±ل ف±±ي ح±±ین تح±±دثت ع±±ن النھوتح±±دثت واش±±نطن ع±±ن "فج±±ر جدی±±د"، العن±±ف العراق±±ي ك±±ان بازدی±±اد، 

ـ أس±±تاذ ف±±ي العالق±±ات الدولی±±ة وم±±دیر مرك±±ز  ت±±وبي دودجاستنتج و 322طائفي.العراقیون في حرب أھلیة وعنف 

ب±±أن "الوالی±±ات المتح±±دة ترك±±ت الع±±راق  الدراسات الشرق األوسطیة في كلیة لندن لالقتص±±اد والعل±±وم السیاسیة±±ـ

 ً لتس±±لطیة دكتاتوریة، وھناك ص±±عود لباتجاه ال عملیة السیاسیة ذھبت باتجاه خاطئ أيالو، بدون بنیة تحتیة تقریبا

ابتع±±دت واش±±نطن م±±ع قلی±±ل م±±ن التس±±اؤالت العالمی±±ة ع±±ن ق±±د تك±±ون وھك±±ذا  "العس±±كریة. وھیمن±±ة المؤسس±±ات

 323حرب فیتنام.، تماماً كمسؤولیتھا والتزاماتھا

																																																													
91-90)	Dueck,	“The	Obama	Doctrine,	American,”	320(	

 
	2011.-12-cess,”	The	Guardian,	14A	Suchris	McGreal,	“Barak	Obama	Declares	Iraq	War	)	C321(	

 
Fitzgerald	and	Ryan,	“Obama,	US	Foreign	Policy,”	31	)322(	

 
Ibid,	40	)323(	

 



92	
	

 "للمس±±تنقع"وأش±±ار  ،أوبام±±ا اإلنس±±حاب م±±ن الع±±راق بأنھ±±ا لحظ±±ة "تاریخی±±ة" وبأنھ±±ا لحظ±±ة "النج±±اح" وص±±فَ 

دعا للتعام±±ل م±±ع فالبعض  اآلراء، فیھ تعددتالذي مر األ 324العسكري والدبلوماسي الذي ورثھ من إدارة بوش.

ع±±ارض ھ±±ذه اآلخ±±ر  ال±±بعضلك±±ن التي ورثھا م±±ن س±±ابقھ ب±±وش.  على أساس النظر للمشاكل أوباما والحكم علیھ

 فف±±ي ح±±ین ورث أوبام±±ا إنح±±داراً  ؛ح±±ین یت±±ولّى الرئاس±±ة "حقیبة مختلطة"النظرة، فباعتقادھم أن كل رئیس یرث 

 ً عن ك±±ارتر، وورث ریتش±±ارد نیكس±±ون  مشاكل اقتصادیة وحربین من سابقھ بوش، كذلك ورث ریغان إقتصادیا

ممارس±±ات إل±±ى أّن باإلض±±افة  كوری±±ا م±±ن تروم±±ان،ح±±رب حرب فیتنام م±±ن لین±±دون جونس±±ون، وآیزنھ±±اور ورث 

الع±±راق خاص±±ة بع±±د معارض±±تھ لح±±رب  خاب±±اتتباالنأوباما  كانت أحد األسباب لفوزبوش وحربھ على اإلرھاب 

 عّمن یلیھ، وأحیاناً بدرجة كبیرة.كل رئیس سیاسات ال یمكن إنكار تأثیر لكن  ٢٠٠٢.325في 

 .أفغانستان. ب -١-٣

أثناء الفترة االولى لرئاسة جورج دبلیو بوش تعرضت الوالیات المتحدة لھجوم إرھابي من جماعة القاعدة 

حیث أنشأت وكالة فیدرالیة ھي وزارة األمن اإلسالمیة، فردت إدارة بوش على ھذا الحدث بسیاسة جدیدة 

 طالبان، فغزت أفغانستان وأطاحت بنظام حكم أي إرھابيسلطات واسعة لتنفیذ القانون ضد  تھاالوطني ومنح

التخاذ كافة الخطوات الالزمة للرد على الھجمات اإلرھابیة وھو ما  وكان مجلس األمن مستعداً  326 فیھا.

 327.یخولھا التدخل العسكري في أي مكان بالعالم اً أرادتھ واشنطن فاستصدرت قرار

خ±±الف ب وذل±±ك على أنھا الحرب "الجی±±دة"، ٢٠٠٨ في	انستان من خالل الحملة اإلنتخابیة ألوباماتصویر أفغ تمّ 

رغ±±م وبالسیاس±±ة الخارجی±±ة. لك±±ن،  وقوت±±ھ الحرب "الغبیة" بالعراق، حیث قدمت ألوباما ورق±±ة إلثب±±ات ص±±البتھ

ً اإلفتراضات  ن اإلس±±تراتیجیة األمریكی±±ة ال تعط±±ي النت±±ائج أ المتفائلة في الع±±املین ب±±إدارة أوبام±±ا، أص±±بح واض±±حا

كانت "الحرب التي یج±±ب أن حیث حول أھداف الوالیات المتحدة في أفغانستان.  حفز أسئلةً ما ، ممنھا المرجوة

القت±±ال ض±±د اإلرھ±±اب ف±±ي أفغانس±±تان  " ووعد أوباما بالخروج من المیدان الخاطئ بالعراق، وأخذْ ،یتم الفوز بھا

وباكستان، فاعتقد ھو وفریقھ للسیاسة الخارجیة بأن الشمال الغربي لباكستان ھو المكان الحقیقي للقاعدة ولذلك 

في الحملة ضد ھذه المنظمة. ھذا التركیز عل±±ى القاع±±دة كتھدی±±د أساس±±ي للوالی±±ات  ةساسیاألاعتبارھا الوجھة  تمّ 
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 ً خ±±تلط بالسعي بشدة وراء القاع±±دة، ھ±±ذا الھ±±دف ا دْ عِ بینما أوباما كان یَ فمع مخاوف إنسانیة،  المتحدة كان مختلطا

بع±±ض ھ±±ذه الح±±دود ت±±م و ھن±±اك،وك±±ذلك أش±±ار أوبام±±ا إل±±ى ح±±دود الق±±وة األمریكی±±ة  م±±ع بن±±اء األم±±ة ف±±ي أفغانس±±تان.

بش±±كل  ف±±ي واالجتم±±اعيالجغرا تحدیدھا أو تعریفھا بنقص المعرفة، عن طریق ع±±دم الق±±درة عل±±ى رؤی±±ة المش±±ھد

س±±تانلي ماكریس±±تال ال±±ذي ت±±ولّى قی±±ادة الق±±وة الدولی±±ة للمس±±اعدة عل±±ى العدی±±د م±±ن المس±±ؤولین مث±±ل  ذكرو 328كامل.

	International(حف±±ظ األم±±ن  Security	 Assistance	 Force(  واختص±±ارھا)ISAF ( ب±±أن أح±±د المش±±اكل الت±±ي

وزی±±ر  والتضاریس األفغانی±±ة، وك±±ذلكواجھتھم في أفغانستان كانت نقص المعرفة بالمشھد الثقافي واالجتماعي 

فتقارنا لفھم أفغانستان، ثقافتھا، سیاستھا العرقیة والقبلیة، سماسرة السلطة ال" كان یأسفالدفاع روبرت غیتس 

ً فیھا، وعالقاتھم التي كانت عمیقة...ف ً  نحن عملیا سنة من±±ذ س±±اعدنا عل±±ى ھزیم±±ة  ٢٠عن المكان في  لم نتعلم شیئا

خ±±الل خری±±ف  الت±±ي ت±±ّم اتباعھ±±ا مناقشات طویل±±ة ف±±ي البی±±ت األب±±یض ع±±ن اإلس±±تراتیجیة السوفییت ھناك". جرت

تمی±±زت ببح±±ث أوبام±±ا ع±±ن مزی±±د ومزی±±د م±±ن البیان±±ات بش±±أن الح±±رب. ف±±ي الواق±±ع، الت±±ي وفي أفغانس±±تان،  ٢٠٠٩

ـ أس±±تاذ سیاس±±ة دولی±±ة ف±±ي مدرس±±ة فلیتش±±ر للحق±±وق والدیبلوماس±±یة بجامع±±ة  ف±±الي نص±±راد مث±±ل بع±±ض النقّ±± ادع±±ى

ل جھاز األمن الوطني وھو یس±±ألھم الكثی±±ر شغِ أن أوباما كان یُ  تافتس، وخبیر إیراني أمریكي بالشرق األوسط ـ

عملیة اتخاذ القرار، م±±ا أظھ±±ر مش±±اركتھ من األسئلة، وھذا برأیھ یثبت تدخل الرئیس بفعالیة بأدق التفاصیل في 

  329 العمیقة في العملیة.

خالل أسابیع من دخولھ البی±±ت فقام أوباما بإعادة تجدید جھود مكافحة اإلرھاب والجھود العسكریة بأفغانستان، 

بالذھاب إلى أفغانستان. وأعلن ب±±أن المھم±±ة كان±±ت تھ±±دف ل "تعطی±±ل، مقاتل  ألف ٢٠األبیض، سمح لقوات من 

 لم تكن القوات التي ت±±مّ . طالبان، وھزیمة القاعدة" في قاعدتھا األفغانیة من خالل جھود أمریكیة جدیدة ضد فك

إرسالھا كافیة، فحدث جدال بین ُمسانِد إلرسال قوات إضافیة من وزراء مثل ھ±±یالري كلینت±±ون ووزی±±ر ال±±دفاع 

والتزام±±ات عس±±كریة أمریكی±±ة مح±±دودة، ، وآخ±±رین دع±±وا إل±±ى تواص±±ل دبلوماس±±ي م±±ع طالب±±ان م±±ن جھ±±ة غی±±تس

دون طی±±ار واعتم±±اد أكث±±ر عل±±ى ض±±ربات جوی±±ة طویل±±ة الم±±دى ض±±د مخیم±±ات اإلرھ±±ابیین باس±±تخدام الط±±ائرات ب±±

ك±±ان ) Eikenberry	Karlالس±±فیر األمریك±±ي ألفغانس±±تان (وك±±ذلك  330 ومنھم نائب الرئیس بایدن من جھة أخ±±رى،

ت±±ؤدي إل±±ى زی±±ادة واس±±عة بالتك±±الیف، ودور عس±±كري أمریك±±ي غی±±ر ق±±د وبأنھ±±ا الزیادة المقترح±±ة للق±±وات قلقاً من 

وقد رأى بأن مكافحة التمرد لیست وسیلة للخروج من أفغانستان بل ھي  ي أفغانستان،محدد على نطاق واسع ف
																																																													

53-)	Fitzgerald	and	Ryan,	“Obama,	US	Foreign	Policy,”	52328(	
 

62-Ibid,	61	)329(	
 

55-54)	Dueck,	“The	Obama	Doctrine,	American,”	330(	
 



94	
	

منظم±±ة حل±±ف ش±±مال األطلس±±ي القوات األمریكیة و وسیلة لخلق اعتماد أكبر على جزء من األفغان، في حین أنّ 

 331.ستقوم بما ھو أكثر من القتال وتنال النصیب األكبر من اإلصابات )اتوالن(حلف 

على األولوی±±ات المحلی±±ة مث±±ل الرعای±±ة الص±±حیة  التصعید في أفغانستان الدیمقراطیون من احتمالیة أن یؤثرّ قلق 

 ق±±د اس±±تخدموا اع الق±±رارنّ ُص±± ال ب±±د لالش±±ارة ب±±أنّ وھن±±ا  332كما حصل م±±ع لین±±دون جونس±±ون خ±±الل ح±±رب فیتن±±ام،

ً  القیاس التاریخي الذي لعب دوراً  ھ±±ذا القی±±اس والتش±±بیھ ق±±د  في اتخاذ قرارھ±±ام بخص±±وص أفغانس±±تان، لك±±ن ھاما

تحدیات الحول  إدراك الواقع والحقائقالرغبة لتجنب "فیتنام أخرى" قد تعیق أو تحجب  د التفكیر، بحیث أنّ یُقیِّ 

 333 ت على وجھات نظر مناصریھا.قاش، لكن أكدّ لم تحدد ھذه التشبیھات نتیجة الن معاصرة.ال

 أل±±ف ٣٠ح بإرس±±ال فص±±رّ  یقوم بتصعید عسكري م±±ع قی±±ود ص±±ارمة،أن  ٢٠٠٩دیسمبر قرر أوباما بالنھایة في 

ً  ٢٠١١ھذه القوات ستبدأ بالعودة لل±±دیار ف±±ي یولی±±و  من القوات اإلضافیة ألفغانستان، بنفس الوقت أعلن أنّ   تبع±±ا

تحقیق لقرار أوباما بأن یجعل التصعید لوقت محدود في أفغانستان، كمحاولة جاء و 334للظروف على األرض.

ً األالت±±وازن ب±±ین غرائ±±زه المحافظ±±ة عل±±ى الت±±دخل م±±ع می±±ول  م±±ن اإلس±±تثنائیة األمریكی±±ة والمخ±±اوف  كث±±ر نش±±اطا

 یج±±ب أن ترك±±زّ  )ISAF( ق±±وات  ب±±أنّ رأی±±ھ ) McChrystal( مصداقیة الوالیات المتحدة. وحین أب±±دى القدیمة حول

طرده  تمّ  وھو ما یعارض وجھة نظر أوباما، على مساعدة الشعب األفغاني أكثر من التركیز على قتل طالبان،

، وال±±ذي تض±±اعفت مع±±ھ الض±±ربات الجوی±±ة ب±±دیالً ل±±ھ بیت±±راوسدیفی±±د ل أوباما و تم تعی±±ین بَ من قِ  ٢٠١٠یونیوفي 

ما یشیر لنقطة مھمة، وھ±±ي أّن ال±±رئیس بالنھای±±ة یخت±±ار وھذا  335والمداھمات أو الغارات التي تستھدف طالبان.

العاملین بإدارتھ أو المسؤولین عن تنفیذ سیاساتھ بطریقة تتالءم مع تصوراتھ أو ما یراه ص±±حیحاً، وبالت±±الي م±±ا 

اختار أفراد إدارتھ الذین یملكون آیدولوجی±±ة یتماشى مع عقیدتھ، وھذا ما قد ُذِكر سابقاً بخصوص ریغان، الذي 

التوج±±ھ ألوبام±±ا والطریق±±ة الت±±ي تعام±±ل بھ±±ا بخص±±وص ارس±±ال الق±±وات نسجم مع آیدولوجیتھ وتصوراتھ. وھ±±ذا ت

تؤك±±د عل±±ى واآلراء التي تختلف مع عقیدتھ، بحیث تُعطي األولویة للتركی±±ز عل±±ى ال±±داخل األمریك±±ي  ألفغانستان

ھ ض±±مان تحقی±±ق األھ±±داف م±±ن ، الت±±ي تؤی±±د االھتم±±ام بمص±±لحة الدول±±ة، ب±±نفس الوق±±ت ال±±ذي یص±±عب فی±±واقعیت±±ھ

   المساعدات التي سیتم تقدیمھا للدول األخرى.
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بدرج±±ة ل±±م یس±±بق ل±±رئیس أن اس±±تخدمھا حت±±ى ب±±وش االب±±ن، وذل±±ك نتیج±±ة  الط±±ائرات ب±±دون طی±±ارأوبام±±ا اس±±تخدم 

 اً تس±±بب ع±±ددلتط±±ور التكنولوجی±±ا واالس±±تخبارات. وك±±ان یعتق±±د بأنّھ±±ا الطریق±±ة األفض±±ل لقت±±ال طالب±±ان، وك±±ذلك ال 

وت±±رتبط م±±ع اإلس±±تخدام الكثی±±ف  ،أصبحت ھذه الضربات بعھد أوباما متكررة جداً ف .من الضحایا المدنیین اً كبیر

ازداد نف±±وذ ، ومنع مقاتلي طالبان من التجمعمن حیث  في تحقیق أھداف اإلدارة كانت مؤثرةوللقوة األمریكیة، 

بش±±كل كبیرعل±±ى تحل±±یلھم ق±±د اعتم±±د أوبام±±ا  ألنّ  ت،في استخدام ھذه الھجما )CIA(وكالة االستخبارات المركزیة 

بالنس±±بة واألم±±ور عل±±ى أرض الواق±±ع . لك±±ن وخاص±±ة بالمن±±اطق القبلی±±ةض±±ربات بالت±±الي توجی±±ھ ھ±±ذه الو لباكس±±تان

ً ف للسكان كانت مختلفة، م م±±ن غض±±ب الس±±كان ف±±اقِ تُ و ،وقتل±±ى م±±دنیین ،لنتائج عكسیة ھذه الضربات ما تؤدي غالبا

ض الس±±امي الباكس±±تاني ل±±دى المملك±±ة المتح±±دة _واج±±د ش±±مس الحس±±ن_ أن±±ھ ف±±ي ح±±ین أن ف±±وَّ ق±±ال المُ  336.المحلی±±ین

الضربات قد تكون ناجحة على المدى القصیر في الحفاظ على أمن األمریكیین، لكن على المدى الطوی±±ل، ھ±±ذه 

 ون طی±±ار واالعت±±راف ب±±أنّ ف للطائرات ب±±داالستخدام المكثّ ألّن  ،ض األھداف األمریكیة بالمنطقةالضربات تقوِّ 

الحرب في  یعني أنّ  ،أي حل للصراع في أفغانستان من شأنھ أن یُشرك تسویة عن طریق التفاوض مع طالبان

ً   د "الحرب الجیدة" في خطاب أوبام±±ا،عُ أفغانستان لم تَ   والت±±أطیر للح±±رب م±±ن ناحی±±ة إنس±±انیة أص±±بح أق±±ل ش±±یوعا

م±±ن إنت±±اج دول±±ة  إلدارة عل±±ى الھ±±دف األساس±±ي ف±±ي ت±±دمیر القاع±±دة ب±±دالً م الصراع. مع التركیز المتزاید لكلما تقدّ 

  337كبیر، فیبتعد عن الھدف األساسي لھذه الحرب.أفغانیة دیمقراطیة، ھكذا تأطیر كان یتزاید بشكل 

من تحقیق الھدف الذي جاءت الوالیات المتحدة للمنطقة من أجلھ منذ البدایة: قتل أس±±امة ب±±ن  ن أوباما أخیراً تمكّ 

ً مما الدن.  في أفغانستان _على األق±±ل  ، فتّم اختصار النصرمن المنطق إلنھاء الحرب على القاعدة فرض نوعا

وت±±أثّر  ت كما ھ±±ي. تق±±دیس_ بموت رجل واحد، لكن المشاكل بالمنطقة بقی٢٠١٢من أجل الدورة اإلنتخابیة في 

بقرارات±±ھ ف±±ي السیاس±±ة الخارجی±±ة،  اك±±ان یمك±±ن مالحظتھ±±واقتباس±±اتھ برینھول±±د نیب±±ور ب±±الواقعي المس±±یحي أوبام±±ا 

لھ±±ا بنھای±±ة المط±±اف،  أن كثی±±ر م±±ن ھ±±ذه المش±±اكل ال ح±±لّ ب±±ش±±عور أوبام±±ا بالمأس±±اة تح±±اكي وجھ±±ة نظ±±ر عالمی±±ة ف

ً نّ±±یعن±±ي أن أوبام±±ا ق±±د یتب "بالمأس±±اة"اإلحساس و الت±±ي براغماتی±±ة أوبام±±ا،  ب±±دون نص±±ر، م±±ا یتواف±±ق م±±ع ى مخرج±±ا

ی±±أتي  "المأس±±اة"ستعداد لإلنخراط في تجربة بنھایة_مفتوحة، یعني أن الدور األمریكي في ھ±±ذه الاعدم بزت تمیّ 
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ح أن الصراع رغم ذلك، مثل الحروب السابقة في جنوب شرق آسیا وأمیركا الوسطى، من المرجّ وإلى نھایتھ. 

 338یستمر لفترة طویلة بعد أن یغادر آخر جندي أمریكي.

دھ±±ا دت م±±ن تمرّ عَّ ، لك±±ن طالب±±ان َص±±٢٠١٤كان ھناك آمال بأن الوالیات المتح±±دة س±±تترك أفغانس±±تان آمن±±ة نھای±±ة 

، وانس±±حاب نھ±±ائي ف±±ي ٢٠١٥، وق±±رر س±±حب ع±±دد م±±ن الق±±وات ف±±ي فتسارعت رغب±±ة أوبام±±ا بمغ±±ادرة أفغانس±±تان

ان بعد خ±±روج الوالی±±ات على مواجھة طالب كان لھ تأثیر على الحكومة األفغانیة بقدرتھا، والذي بالتأكید ٢٠١٦

ً أوباما  لكنّ  .ةالمتحد بسبب التدخل األفغاني وأراد فقط أن یغادر بغض النظر عن الظروف، كم±±ا أش±±ار  كان قلقا

."  السیاس±±ة الت±±ي والمغ±±ادرة الخروجب±±ك±±ل ش±±يء یتعل±±ق  ، ك±±انوزی±±ر ال±±دفاع روب±±رت غی±±تس: "بالنس±±بة ألوبام±±ا

ینتھجھا أوباما في أفغانستان تناسب النموذج الواقعي في عدم إنفاق المصادر على قضایا أو أسباب ھامش±±یة أو 

ألن±±ھ إذا اس±±تولت طالب±±ان عل±±ى الس±±لطة فق±±د تزع±±زع اس±±تقرار باكس±±تان أو م±±رة  ؛میؤوس منھا. أفغانس±±تان مھم±±ة

ھذه المصالح مھمة لك±±ن لیس±±ت حیوی±±ة، عن±±دما واف±±ق أوبام±±ا  أخرى تأوي إرھابیین مناھضین للوالیات المتحدة.

 ً ً  على زیادة عدد القوات، كان إیمانا إل±±ى جن±±ب م±±ع موق±±ف تع±±اوني م±±ن باكس±±تان  منھ بأن الق±±وات اإلض±±افیة جنب±±ا

ھل ھزیم±±ة طالب±±ان بتكلف±±ة مقبول±±ة م±±ن الوالی±±ات المتح±±دة. لك±±ن س±±رعان م±±ا أص±±بح وحكم أفضل من األفغان سیسّ 

 ً طالب±±ان ألن الظ±±روف المناس±±بة للنج±±اح ل±±م تك±±ن موج±±ودة.  دْ ) لن توقف َم±±ألف ٣٠قوات اإلضافیة (أن ال واضحا

الة، باكستان واصلت دعم طالبان والرئیس األفغاني (حامد كرزاي) ل±±م الحكومة األفغانیة ظلت فاسدة وغیر فعّ 

 ً س±±حب الق±±وات ض±±منت ب±±أن عل±±ى اإلط±±الق. اإلعالن±±ات المتك±±ررة ألوبام±±ا ع±±ن الموع±±د النھ±±ائي ل یك±±ن متعاون±±ا

من الموارد أو القتلى على قض±±یة ی±±ؤمن بأنھ±±ا س±±تكون خاس±±رة، وبقیام±±ھ ب±±ذلك،  الوالیات المتحدة لن تنفق مزیداً 

ك±±ان یح±±اول ض±±مان أن الوالی±±ات المتح±±دة ل±±ن تھ±±در مواردھ±±ا الش±±حیحة عل±±ى مقاب±±ل ال یس±±تحق، وھ±±و ال±±نھج 

 339الواقعي.

مك±±ن م±±ا یُ ، ح±±ول الع±±راق، وتحدی±±د موع±±د االنس±±حاب م±±ن أفغانس±±تان التساؤالت تُطَرح بع±±د االنس±±حاب م±±نبدأت 

 ی±±رىلتأثیر السیاسات التي تّم اتباعھا في ھ±±اتین ال±±دولتین، فانقس±±مت اآلراء، بحی±±ث  في طرح ،مھ من الفشلتعلّ 

 د، رغ±±م أنھ±±ا س±±ئمت، لك±±ن علیھ±±ا أن ترك±±زّ المزید م±±ن مكافح±±ة التم±±رّ  نَّ شُ بأنھ ال زال على واشنطن أن تَ  البعض

ی±±رى النق±±یض، فھ±±و یعتق±±د أن واش±±نطن علیھ±±ا أن  لك±±ن ریتش±±ارد بی±±تسعلى تعلم كیفیة محاربتھ±±ا بش±±كل أفض±±ل. 

ً تذھب لالتجاه المعاكس، أي أن تخوض حروب ط في السیاسة الداخلیة للدول وأكثر تقلیدیة، وتتجنب التورّ  ،أقل ا

ل تخط±±یط ال قیم±±ة ل±±ھ إذا ل±±م ی±±تم تنفی±±ذه ھ حت±±ى أفض±±أنّ±±بآخ±±رین یعتق±±دون الفوضویة على الھ±±امش اإلس±±تراتیجي. 
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بك±±ر في العراق ھي النتیجة المتوقع±±ة للخ±±روج الم ر الظروف، فاإلضطرابات الموجودةباقتدار وتحدیثھ مع تغیُّ 

 340مصیر مماثل قد یكون بانتظار أفغانستان.للوالیات المتحدة، و

س±±نوات، ف±±إن ق±±رار الوالی±±ات المتح±±دة لإلطاح±±ة بص±±دام  عش±±ریرى ریتش±±ارد ھ±±اس بأن±±ھ وبع±±د م±±رور أكث±±ر م±±ن 

وإعادة تشكیل العراق تبدو حت±±ى خاطئ±±ة أكث±±ر م±±ن م±±ا ب±±دت علی±±ھ ذل±±ك الوق±±ت. ل±±یس ألن س±±بب ال±±ذھاب للح±±رب 

وھ±±و حقیق±±ة أن  ،_تخلیص صدام من أسلحة الدمار الشامل_ تبین بأن±±ھ خ±±اطئ. م±±ا یمِك±±ن حدوث±±ھ أكب±±ر م±±ن ذل±±ك

ل±±ت البل±±د ع±±ن تحقی±±ق الت±±وازن ب±±ین الطموح±±ات ی±±ة األغلبی±±ة الش±±یعیة ف±±ي الع±±راق، حوَّ إزالة صدام وتمكین أو تقو

اإلستراتیجیة إلى خدمتھم، في عملیة فاقمت الخالفات بین المسلمین السنة والشیعة داخل البالد والمنطقة كك±±ل. 

ت مص±±الح الوالی±±ا وب±±ذلك ف±±إنّ  (لیبی±±ا ومص±±ر). ولم یحقق تغییر النظام نتائج أفضل في بل±±دین أخ±±رین حی±±ث تم..

بسبب عدم القدرة على اتخاذ الترتیبات الالزمة الستمرار وجود ق±±وة  المتحدة بالعراق لم یتم تحقیقھا كما یجب؛

الفص±±ائل العراقی±±ة وت±±وفر الت±±دریب لق±±وات األم±±ن  م±±ن الن±±زاع ب±±ین متبقیة للوالیات المتحدة ھن±±اك، الت±±ي ق±±د تقل±±لّ 

ال±±ذي أعلن±±ھ  ٢٠١٦ بق±±رار الخ±±روج ف±±ي س±±ھ ینطب±±ق عل±±ى أفغانس±±تان،العراقی±±ة ال±±ذي تحتاج±±ھ بش±±دة. والش±±يء نف

 ،برأی±±ھ . قرارات كھذه یجب أن تكون مرتبطة بالمصالح والظروف أكثر من ارتباطھا بالج±±داول الزمنی±±ةأوباما

ً ومكلف القلیل قد یكون خطراً بالقیام ف ً  ا منھم±±ا  السیاسات الخارجیة والداخلیة المعقول±±ة ك±±الً  مثل عمل الكثیر. تماما

یعزز اآلخر: عالم مستقر ھو جید للجبھة الداخلیة، وجبھة داخلیة ناجحة توفر الموارد الالزم±±ة للقی±±ادة العالمی±±ة 

 ً ، لك±±ن م±±ا یجعل±±ھ أس±±ھل ھ±±و دف±±ع وزی±±ادة السیاس±±ة الخارجی±±ة الت±±ي للوالی±±ات المتح±±دة، تطبی±±ق ھ±±ذا س±±یكون ص±±عبا

  341.من تغییره تحاول إعادة ترتیب العالم بدالً 

بام±±ا بأھمی±±ة تعزی±±ز السیاس±±ة الداخلی±±ة وتأثیرھ±±ا عل±±ى القی±±ادة العالمی±±ة للوالی±±ات المتح±±دة وھ±±ذا م±±ا دفع±±ھ ی±±ؤمن أو

بالذات بعد تراجع مكانتھا بسبب ت±±أثیر الفش±±ل ف±±ي  "،بالدرجة األولى للتركیز على ھدف "بناء األمة من الداخل

الع±±راق وأفغانس±±تان ارتبط±±ت بق±±وة بھ±±ذا بالنس±±بة لالنس±±حاب م±±ن تحقی±±ق األھ±±داف م±±ن ح±±رب الع±±راق. وقرارات±±ھ 

الھدف أي بتحقیق مصالح الوالیات المتحدة، ألنّھ أدرك صعوبة التغییر في ب±±الد ق±±د ال تك±±ون مس±±تعدة للتح±±ول، 

بالوق±±ت ال±±ذي ال ی±±زال فی±±ھ  مما یؤدي لھدر باإلمكانی±±ات، وبالتالي فان المساعدات األمریكیة قد ال تأتي بنتائجھا

بحاج±±ة للجھ±±د والوق±±ت والم±±وارد. باإلض±±افة إل±±ى أّن أوبام±±ا  ض±±ایا أھ±±م بالسیاس±±ة الخارجی±±ةوق ال±±داخل األمریك±±ي

"إدارة األزمات بك±±ل مك±±ان بالع±±الم." ول±±ذلك  أدرك صعوبة التأثیر والتغییر بكل مكان أو بحسب رینھولد نیبور

																																																													
Gideon	Rose	and	Jonathan	Tepperman,	“A	Hard	Education:	Learning	from	Afghanistan	and	Iraq,”	Foreign	)	340(

Affairs,	Vol.	93,	No.	6	(Nov.\Dec.,	2014) 
 

	Haass,	“The	Unraveling,	How	to	Respond	to	A	Disordered	World,”	)341(	
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الداخلی±±ة ل±±دول أخ±±رى أو  حاول إدارة األزمات التي یمكن إدارتھا بدال من محاول±±ة الت±±أثیر والت±±دخل بالسیاس±±ات

 محاولة تغییر األنظمة وھو ما یعتبر واقعیة واضحة.

 .تدخالت حذرة، محسوبة وجزئیة. ٢-٣

تعزی±±ز ھ±±ذه ین±±ادي لدیمقراطی±±ة وإص±±الحات ف±±ي المنطق±±ة العربی±±ة، بسیاس±±ة تقلیدی±±ة ل أوبام±±ا ومن±±ذ أن ك±±انالت±±زم 

داقة م±±ع مختل±±ف ال±±دكتاتوریین ف±±ي عل±±ى عالق±±ات ص±±، بینم±±ا ك±±ان یح±±افظ لم تحظَ باھتمامھ الش±±دیدالتي الحقوق و

أولوی±±ة كب±±رى ف±±ي سیاس±±ة أوبام±±ا الخارجی±±ة، م±±ع  ل±±م یك±±ن ف±±ي الواق±±ع الش±±رق األوس±±طفالمنطق±±ة ب±±نفس الوق±±ت، 

، باألخص إبتداًء م±±ن فترت±±ھ الثانی±±ة الرئیساھتّم بھ بر ھدف التمحور نحو منطقة آسیا والمحیط الھادئ الذي یعت

ً فكان فك اإلرتباط الع م±±ن أج±±ل رغب±±ات إع±±ادة بن±±اء ق±±وة اإلقتص±±اد األمریك±±ي  سكري من الشرق األوسط متوقع±±ا

الوق±±ت عل±±ى ح±±روب الت±±دخل الس±±ریع، ولھ±±ذا كان±±ت الوالی±±ات المتح±±دة تتفاع±±ل بوض±±وح م±±ع م±±ن ھ±±در بعد عقود 

تالش±±ى ح±±ین ب±±دأت االنتص±±ارات البس±±یطة والمبك±±رة للربی±±ع العرب±±ي تبال±±ذات  342لھا.كِّ َش±±األح±±داث أكث±±ر م±±ن أن تُ 

، فأثّر ذلك سلباً على رؤیة أوباما لما یمكن تحقیقھ في الشرق األوسط، وأدرك أّن أحداث ھ±±ذه وسادت الفوضى

المنطقة تبعد تركیزه عن األولویات األخ±±رى األھ±±م، وبكلم±±ات ج±±ون ب±±رینن ـ كبی±±ر مستش±±اري أوبام±±ا لمحارب±±ة 

 343شرق األوسط كان یستنزفنا."االرھاب بفترتھ األولى ـ بأّن الرئیس أصبح متأكداً "أّن ال

الحیط±±ة والح±±ذر والرغب±±ة ف±±ي  ب±±دواعي) policy	foreign	more	is	less	A(مقول±±ة أوباما ومن یحیط±±ون ب±±ھ تبنّى 

إذا كان±±ت الدول±±ة  التي تقوم على فكرة أن العالم والوالیات المتحدة ستكون أفضل حاالً وتجنب أخطاء الماضي، 

 ً ً العظمى أكث±±ر تحفظ±±ا ً  ، أق±±ل تش±±اركا ل±±یس فق±±ط باس±±تخدام الق±±وة، ب±±ل ت±±رك األم±±ر غی±±ر  داً ، وأكث±±ر ت±±ردّ أو إنخراط±±ا

 ً لھ±±ذا ال±±نھج، ح±±ین تج±±اوز األس±±د "الخ±±ط  واض±±ح م±±ا إذا ك±±ان س±±یتم اس±±تخدام الق±±وة أم ال، وكان±±ت س±±وریا تطبیق±±ا

ت±±ي ك±±ان لھ±±ا بد للتطّرق ھنا إلى طریقة تعامل أوباما م±±ع لیبی±±ا، والوال  344.استخدم األسلحة الكیماویةواألحمر" 

 وتعاملھ مع األزمة السوریة. ھسیاساتعلى تأثیر كبیر 

 لیبیا. أ -٢-٣

																																																													
95-94)	Fitzgerald	and	Ryan,	“Obama,	US	Foreign	Policy,”	342(	

 
Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,” )343(	

	
David	Rothkopf,	“The	Curse	of	the	Obama	Doctrine,”	Foreign	Policy	(September,	2015),	)	344(

ssed	Jan.	2016Acce,	http://atfp.co/1PPUIVI 
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 یمض وقت طوی±±ل حت±±ى أص±±بحت، ولم ٢٠١٠انطلق الربیع العربي باحتجاجاتھ الشعبیة من تونس في أواخر  

مطال±±ب المحتج±±ین م±±ن إص±±الحات إقتص±±ادیة وسیاس±±یة إل±±ى المطالب±±ة  احة الحتجاج±±ات مماثل±±ة، وازدادتلیبیا س

عل±±ى  على الوالیات المتحدة التي كانت تب±±دو راض±±یةً رات تأثیر كبیر، وخاصة تلك التطوّ لبإسقاط النظام. كانت 

 ر ت±±ردداً قف األمریكي ف±±ي البدای±±ة أكث±±في المنطقة بما فیھا القذافي، لذلك كان المو "طیةم التسلُ ظُ النُ "عالقتھا مع 

للسیاس±±ة ) Doctrine	Obama( أوبام±±ا عقی±±دةإلی±±ھ  تمما اتصف بھ األساس الفكري أو اإلستراتیجي ال±±ذي اس±±تند

 345في القاھرة. خطاب أوباما الذي ألقاه والتي اقتبسھا البعض مناألمریكیة في الشرق األوسط، 

ل، المدنیین في لیبیا، طالبت الجامعة العربیة من الوالی±±ات المتح±±دة الت±±دخّ  ، وبعد قتل عدد كبیر من٢٠١١بدایة 

ألنھ یرى  تدخل، لكن الكونغرس كان یعارض ذلكدون الكان ھناك بعض المسؤولین ممن یحیطون بأوباما یؤیّ 

لحلف±±اء، أو بأن ال مصلحة حیویة للوالیات المتحدة حتى تتدخل بلیبیا. وھنا كان یوج±±د خی±±اران:  الت±±دخل كقائ±±د ل

 ً . أوباما جاء بطریقة ثالث±±ة: ال ق±±وات أمریكی±±ة عل±±ى األرض، وال یج±±ب القی±±ام بعم±±ل عس±±كري عدم الذھاب نھائیا

ش تقس±±یم مالئ±±م للعم±±ل م±±ع الحلف±±اء ـ الج±±ی للف±±وز، وأخی±±راً  ھ أس±±س قانونی±±ة، وفرص±±ة مناس±±بة ل±±و ك±±ان ل±±إّال  أب±±داً 

، لكن حلفاء الوالیات المتحدة والذین لھم مصلحة أكب±±ر ف±±ي نت±±ائج الص±±راع، س±±یتولون األمریكي سیزود بقدراتھ

ھ±±ذا ال±±نھج ف±±ي عل±±ى حمایة المدنیین واسترجاع النظام بعد إنتھاء القتال. وأطلق مستشار ألوباما مجھول الھویة 

 ً ، فھ±±و یالئ±±م نظ±±رة أوبام±±ا مقابلة لھ مع (ذا نیو یوركر) ب"القیادة من الخلف"، وھو ما یراه فرد ك±±ابالن منطقی±±ا

لدور وحدود القوة العسكریة، التمییز بین المصالح والمصالح الحیوی±±ة، والحاج±±ة إل±±ى ترتی±±ب أو تناس±±ب أدوات 

  346القوة مع شدة وأھمیة تلك المصالح.

ً ، تباین٢٠١١ل المحتمل في لیبیا في فبرایر ومارس أثبت النقاش العام حول التدخّ  وة ف±±ي التفاھم±±ات لح±±دود الق±± ا

ً ھوس"ماكین اعتقد بأن إحجام الجیش عن التدخل كان جون األمریكیة. التدخلیون مثل  ً مؤسسی ا ب یجب التغلّ±± "ا

عملیة صنع القرار، بالنس±±بة لم±±اكین وحلفائ±±ھ ب±±الكونغرس مث±±ل الس±±یناتور  وأن ال یكون قیداً علىعلیھ وتجاوزه 

لمرحل±±±ة م±±±ن أج±±±ل یین "أن ی±±±دیروا أح±±±داث اتس±±±مح لألم±±±ریك راھ±±±ام، الق±±±وة األمریكی±±±ةجولیبرم±±±ان ولیندس±±±ي ج

كانت أداة القوة العس±±كریة بھك±±ذا فل مثل وزیر الدفاع روبرت غیتس، معارضي التدخّ مصالحھم الخاصة." أما 

عواق±±ب إس±±تخدام الق±±وة ل±±م  ، لیس فقط بسبب التكلفة الباھظة للت±±دخل ولك±±ن ألنّ بالنسبة لھم ظروف مشكوٌك فیھا

ا نس±±تطیع نّ±±ح±±ول م±±ا إذا كُ  "الدرس األكبر من العراق، لم یكن كثیراً وبرأي غیتس فإّن یكن بالمقدور التنبؤ بھا، 

ا نس±±تطیع ت±±أمین الس±±الم." بالنس±±بة ل غی±±تس واآلخ±±رین نّ±±ھزیمة صدام....بل كان عن الی±±وم ال±±ذي یلی±±ھ...ما إذا كُ 

																																																													
) ینایر\الثاني كانون( ٤٣١ العدد ،العربي المستقبل" اللیبي، الكیان ومستقبل التدخل تناقضات: ولیبیا المتحدة الوالیات" الصواني، محمد یوسف) 345	(

١٢، ٢٠١٥ 
)	Kaplan,	“Obama’s	Way,”346( 
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دونیل±±ون، الس±±ؤال ك±±ان یخ±±ص الذین عارضوا التدخل مثل نائب الرئیس جو بایدن ومستشار األمن القومي توم 

المصالح الوطنیة للوالیات المتحدة. ھذا الموقف ل غیتس ب±±دا وأن±±ھ یتف±±ق م±±ع وجھ±±ة النظ±±ر العام±±ة ألوبام±±ا ع±±ن 

ظ تجاه التدخل واجھ صعوبة بینما كان الوض±±ع ف±±ي لیبی±±ا یص±±بح ھ یتحدث عن اإلدارة. ھذا التحفّ التدخل، أي كأنّ 

ھا تؤكد مخ±±اوف الناس بقتلھم، فھذه التھدیدات بدت وكأنّ  أخذ القذافي یھددّ أسوأ، وقوات القذافي تتقدم وتنتصر و

غی±±اب ھك±±ذا وإّال فل عس±±كري أمریك±±ي ف±±ي الح±±رب المدنی±±ة ب لیبی±±ا من ھ±±م ب±±اإلدارة وال±±ذین ك±±انوا ی±±دعون لت±±دخّ 

وسنة تدخل سیؤدي إلى قتل جماعي للمدنیین. في تلك اللحظة، كان خطاب ماكین الذي استحضر فیھ مذبحة الب

ً قوی اً یمتلك تأثیر   347.ا

	وزیرة	–	القومي	األمن	فریق	داخل	القوي	رالتیا	لكن	؛في البدایةفي االنخراط بتلك المعركة  كان أوباما متردداً 

ثم عملت كمستش±±ارة األم±±ن  المتحدة	األمم	لدى	السفیرة	حینھا	كانت	ـ وسوزان رایس	كلینتون	ھیالري	الخارجیة

	مستشار	كان حینھا	الذي	بلینكن،	وأنتوني	،رودز	وبن	،*باور	سمانثا	وكذلك	ـ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٣القومي من 

	 348.لبایدن ـ كانوا مؤیدین بقوة للتدخل	القومي	األمن

المثالیة/اللیبرالی±±ة الت±±ي ت±±دعو للت±±دخل م±±ن أج±±ل أس±±باب بین  ي لیبیا، كما في أفغانستان، محاولة تحقیق التوازنف

الماض±±یة أث±±رت ، إل±±ى جان±±ب ت±±أثیر الح±±روب المص±±لحة الوطنی±±ة أساس±±اً للت±±دخلإنسانیة وبین الواقعیة التي ت±±رى 

عملی±±ة اتخ±±اذ الق±±رار، وج±±ود أن±±اس م±±ن إدارة كلینت±±ون تعن±±ي أن األزم±±ة أص±±بحت ع±±دم تك±±رار أخط±±اء  عل±±ى

 وزی±±ر ال±±دفاع روب±±رت غی±±تس ك±±ان مت±±ردداً  اللیبرالی±±ون عل±±ى القی±±ام بعم±±ل م±±ا. نالت±±دخلیو التسعینیات، بینما حثّ 

الوالی±±ات المتح±±دة  أو ألنّ  ،ذل±±ك یخ±±دم المص±±لحة الوطنی±±ة ر في استخدام الق±±وة األمریكی±±ة، ل±±یس واثق±±اً م±±ن أنّ أكث

اختیار عملیة متعددة الجوانب والتركیز على الضربات الجویة لھا للتدخل بفعالیة، وھي لدیھا الوسائل التي تؤھّ 

دعم مبادئھا وحمای±±ة الس±±كان الم±±دنیین ب±±دون من الوالیات المتحدة ستتمكن بالتالي ضد أھداف محددة بوضوح، 

وفك±±ر روب±±رت غی±±تس ال±±ذي 	349السیاس±±ي اللیب±±ي.فوض±±ى الت±±ي تس±±یطر عل±±ى المج±±ال الأن تض±±طر للت±±ورط ف±±ي 

لح مص±±ا ةب±±أن الوالی±±ات المتح±±دة ل±±یس لھ±±ا أی±± رأىحی±±ث  ،ع±±ارض الت±±دخل بش±±دة باالس±±تقالة بس±±بب ھ±±ذه المس±±ألة

																																																													
98-)	Fitzgerald	and	Ryan,	“Obama,	US	Foreign	Policy,”	97347(	

	
Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,”	)	348(	

	
، وكانت ٢٠١٧-٢٠١٣(*) سامنثا باور: جاءت للوالیات المتحدة كالجئة إیرلندیة، ثم أصبحت سفیرة الوالیات المتحدة األمریكیة في األمم المتحدة من 

 انظر،للمزید 	مساعدة باراك أوباما الخاصة بحقوق االنسان في مجلس األمن القومي.
 ,	Accessed	May	2017http://bit.ly/2pOxU0pzette,	Samantha	Power	returns	to	Harvard,	April	2017,	Harvardga 

	
Fitzgerald	and	Ryan,	“Obama,	US	Foreign	Policy,”	92	)349(	
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التكلف±±ة المح±±دودة للت±±دخل والفرص±±ة لوق±±ف الم±±ذابح ك±±ان فبالنس±±بة ألوبام±±ا، لك±±ن  حیویة في لیبیا لتبری±±ر ت±±دخلھا،

بالمصلحة الوطنیة للوالی±±ات المتح±±دة  بالنسبة للتدخلیین اللیبرالیین، لم تكن القضیة تتعلق كثیراً لكن  350 المبرر.

نظ±±ام ال±±دولي بقواع±±د ال أو حت±±ى الق±±وة األمریكی±±ة، ب±±ل بموق±±ف الوالی±±ات المتح±±دة ف±±ي الع±±الم وأھمی±±ة التمس±±ك

بمج±±رد النظ±±ر للع±±الم م±±ن خ±±الل عدس±±ة األخ±±الق وحق±±وق اإلنس±±ان، فمش±±ھد السیاس±±ة الخارجی±±ة ألنّ±±ھ  اللیبرال±±ي؛

	 351.بالنسبة لھم سیتغیر

أن أك±±ّد و ،دروس الع±±راق وذل±±ك تح±±ت ت±±أثیر تغیی±±ر النظ±±ام،مھم±±ة لتص±±ل إل±±ى ال توس±±یعف±±ي البدای±±ة رفض أوباما 

ال±±ى أّن باإلض±±افة . بمقیاس أو درج±±ة كبی±±رة الموجودة العنف یةحالة استثنائیة بسبب احتمال لیبیا كانالتدخل في 

لدیھم قدرة على إیقاف ذلك العنف ألنھم حص±±لوا عل±±ى وص±±ایة دولی±±ة للعم±±ل أو كان الوالیات المتحدة وحلفاؤھا 

أج±±ل المس±±اعدة م±±ن  ن±±داء م±±نودعم الدول العربی±±ة، وھم، یلإتحالف واسع النطاق جاھز لإلنضمام والقیام بفعل، 

أّن ل±±دیھم الق±±درة عل±±ى إیق±±اف ق±±وات الق±±ذافي ف±±ي مس±±اراتھم ب±±دون وض±±ع الق±±وات واألھ±±م  الش±±عب اللیب±±ي نفس±±ھ،

طیع أن تتج±±اوز لغ±±ة المص±±الح الوالی±±ات المتح±±دة تس±±ترأى أوبام±±ا أّن األمریكی±±ة عل±±ى األرض. بھ±±ذه األم±±ور، 

		352سامنثا باور.خل مثل مامات لمن دعوا للتدالمخاوف أو االھت وتتبنّى

، ومن ضمن ما قالھ في الخطاب بخصوص لیبی±±ا: ٢٠١١-٥-٢٨في  ھبعد حدیث ازداد الحدیث عن عقیدة أوباما

الط±±رف ع±±ن الفظ±±ائع ف±±ي بل±±دان أخ±±رى، الوالی±±ات المتح±±دة مختلف±±ة.  "بعض ال±±دول ق±±د تك±±ون ق±±ادرة عل±±ى غ±±ضّ 

إتخ±±اذ أي إج±±راء." وھ±±و م±±ا اس±±تخدمھ ال±±بعض  وكرئیس، أرفض االنتظار لصور الذبح والمقابر الجماعی±±ة قب±±ل

ھ±±ي الفك±±رة الت±±ي ظھ±±رت م±±ن آث±±ار و) Protect	to	Respnsibilityلتعریف عقیدة أوباما بأنھا مسؤولیة الحمای±±ة (

حی±±ث  ٢٠٠٥تھا األم±±م المتح±±دة ف±±ي في رواندا والح±±روب المدنی±±ة ف±±ي التس±±عینیات، وق±±د أك±±دّ  "ة الجماعیةاإلباد"

  353المجتمع الدولي یتحمل مسؤولیة حمایة المدنیین عندما تفشل الحكومة في بلد ما للقیام بذلك. على أنّ  تنصّ 

 أدراكأوباما لغة التدخلیة اللیبرالی±±ة، بینم±±ا ال ی±±زال یح±±اول معرف±±ة و المنطق وراء قراره بالتدخل، تبنّىبإعالن 

أوباما ب±±أن الوالی±±ات المتح±±دة لھ±±ا مص±±الح إس±±تراتیجیة، إن ل±±م یك±±ن مص±±لحة وطنی±±ة  حدود القوة األمریكیة. یرى

ى ي إلى زعزعة االس±±تقرار بمص±±ر وت±±ونس، والت±±أثیر بش±±كل س±±لبي عل±±حیویة، بحیث أن مذبحة في لیبیا قد تؤدّ 
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وتق±±ویض مص±±داقیة مجل±±س األم±±ن لألم±±م المتح±±دة. بالنس±±بة ألوبام±±ا، تكلف±±ة ع±±دم  ،قضیة الدیمقراطیة في المنطقة

 قی±±ام بفع±±لالتدخل _بخصوص االستقرار اإلقلیمي ومصداقیة الوالیات المتحدة_ كانت أعظم وأكبر من تكلف±±ة ال

لق±±ة وح±±رب أھلی±±ة س±±یكون مش±±كلة یرى بأن س±±قوط لیبی±±ا ف±±ي فوض±±ى مطوكان 	354 .أو أي رد فعل آخر عسكري

ً 	یكون	بحیث	األمریكیة	المصالح	صمیم	من	لیس	ھذا	لكنللوالیات المتحدة،  	منف±±ردة لض±±رب	كتتح±±رّ 	أن	منطقی±±ا

 355القذافي.	نظام

ق±±ون لتب±±ین ظھ±±ور "عقی±±دة أوبام±±ا"، إدارت±±ھ كان±±ت تتعام±±ل م±±ع عواق±±ب على الرغم من الجھ±±ود الت±±ي یب±±ذلھا المعلّ 

زت ھ±±یالري كلینت±±ون مفھ±±وم جوزی±±ف ن±±اي ع±±زّ  .السابقة، مما سبب إشكاالً في إدراك ھذه العقی±±دةل اإلدارة أفعا

"للق±±وة الذكی±±ة" كوس±±یلة إلزال±±ة الت±±وتر ب±±ین الق±±وة الناعم±±ة والخش±±نة، لك±±ن ح±±ین ب±±دأ الربی±±ع العرب±±ي ف±±ي الش±±ھور 

تل±±ك االس±±تجابة، ب±±األخص  ، اإلدارة كانت ال تزال مجبرة على االستجابة بطریقة م±±ا. طبیع±±ة٢٠١١األولى من 

بالنس±±±بة للت±±±دخل العس±±±كري ف±±±ي لیبی±±±ا، تعط±±±ي بع±±±ض المنط±±±ق لنظ±±±رة إدارة أوبام±±±ا للع±±±الم. إذا كان±±±ت الع±±±راق 

  356.د بخیارات اإلدارة السابقةقیّ وأفغانستان أخطاء بوش، ھنا كان أوباما غیر مُ 

 ا بسیاس±±ة األم±±ر الواق±±ع لع±±دم الت±±دخل وف±±كّ ، ث±±م اتبعھ±±٢٠١١أوباما سیاسة تغییر النظام في لیبیا في  اتبعالنھایة ب

الحصول  من الناحیة اإلستراتیجیة وخاطر بالمكاسب التي تمّ  ریكي، ھذا الخلیط كان غیر مترابطاإلرتباط األم

  357.ا نتیجة إسقاط نظام معمر القذافيعلیھ

فش±±عر المس±±ؤولون بالموافق±±ة عل±±ى الت±±دخل ف±±ي لیبی±±ا، وت±±ّم قت±±ل الق±±ذافي.  ص±±در ق±±رار مجل±±س األم±±ن ال±±دولي

األمریكیون بالنصر حینھا، وكتب إیفودال±±در، ممث±±ل الوالی±±ات المتح±±دة ل±±دى الن±±اتو، وج±±یمس س±±تافریدیس القائ±±د 

األعلى للقوات المتحالفة في أوروبا، أن "عملیة الناتو في لیبیا تمت االش±±ادة بھ±±ا حق±±ا كنم±±وذج ت±±دخل." وافتخ±±ر 

واحد على األرض، حققنا أھدافنا." فالوالیات المتحدة ترى أنھا  "بدون وضع جندي أمریكي نفسھ قائالً بأوباما 

ً ثالثی اً ت انتصارحققّ  القض±±اء عل±±ى لیبی±±ا كمص±±در وتفادي إب±±ادة جماعی±±ة مث±±ل روان±±دا، و: رعایة الربیع العربي، ا

ً و عن عملیة لیبیا البیت األبیضتحدث  358.محتمل لإلرھاب  للترویج لھ±±ا كنم±±وذج مث±±الي لكیفی±±ة أن كان حریصا
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إدارة أوباما قد تمارس قوة الوالیات المتحدة بطریق±±ة أكث±±ر فعالی±±ة م±±ن اإلدارة الس±±ابقة. ورأى ال±±بعض ب±±أن لیبی±±ا 

ً بانخفاض تكلفتھا قد تكون نموذج  359.أو سابقة قد یتم تكرارھا ا

نھ±±ج "ث لوس±±ائل اإلع±±الم ع±±ن یتح±±دّ  ،بن رودس (مستشار األمن القومي) حالما وصل المتمردون لطرابلسبدأ 

ً ك±±ان متفوق±±ال±±ذي ألوبام±±ا لتغیی±±ر النظ±±ام  "ةالبصمة الخفیف  ى نھ±±ج ب±±وش. وك±±ذلك فری±±د زكری±±اعل±± بدرج±±ة كبی±±رة ا

نھ±±ج أوبام±±ا دافع عن و 360ر "بحقبة جدیدة في السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة،"،اعتبر بأن عملیة لیبیا تبشّ 

ع±±ن  بتعقی±±دات التط±±ورات الت±±ي ح±±دثت إللم±±امامحاول±±ة مؤك±±داً ص±±عوبة للسیاسة الخارجیة "القی±±ادة م±±ن الخل±±ف" 

الربیع العرب±±ي وغی±±ره م±±ن األزم±±ات ف±± ،طریق خطة واحدة، وإنّما یستلزم ذل±±ك دراس±±ة القض±±ایا حس±±ب ظروفھ±±ا

 الص±±بر اإلس±±تراتیجيتراتیجیتھ م±±ن ض±±بط ال±±نفس واألفض±±ل ألوبام±±ا أن یتمس±±ك بإس±± المفاجئ±±ة جعل±±تالمتتالی±±ة 

 361.للتعامل مع كل ھذه األمور

أھم مكس±±ب سیاس±±ي ن±±تج م±±ن لیبی±±ا والجھ±±ود الناجح±±ة ھن±±اك ھ±±و وبأّن  البعض بأن لیبیا مقامرة قد نجحت،اعتبر 

، "كولن ب±±اول" البعض حالة لیبیا بمذھبوقارن األمریكي.  التركیز على تحول مھم بإستراتیجیة األمن القوميّ 

جمی±±ع الوس±±ائل  أن تس±±تنفذ أوالً ع±±ن فك±±رة أن±±ھ قب±±ل قی±±ام الوالی±±ات المتح±±دة بعم±±ل عس±±كري، علیھ±±ا یتح±±دث ال±±ذي 

مصلحة الوطنی±±ة وبع±±د ذل±±ك، ح±±ین تنخ±±رط وتس±±تخدم ك±±ل الوس±±ائل المتاح±±ة لتحقی±±ق أھ±±داف الاألخرى للنھوض ب

محددة بوضوح، وبالتالي تكون قادرة على تنفیذ إستراتیجیة خروج معقولة، وكان ھذا النھج كرد فعل لمش±±اكل 

عقی±±دة أوبام±±ا الت±±ي ترتك±±ز عل±±ى فك±±رة إس±±تنفاذ ك±±ل الوس±±ائل األخ±±رى الوالی±±ات المتح±±دة الت±±ي واجھتھ±±ا بفیتن±±ام. 

ھ رد فع±±ل ض±±د إس±±تخدام "الق±±وة للنھوض بمصلحة الوالیات المتحدة الوطنیة، ھي إس±±تجابة ل±±دروس الع±±راق، إنّ±±

تعط±±ي األولوی±±ة الس±±تخدام (االس±±تخبارات)، عقی±±دة أوبام±±ا، ف±±ي جزئی±±ة منھ±±ا، المفرطة" لتحقی±±ق أھ±±داف ض±±یقة. 

الخاصة، الطائرات بدون طیار ومیزة العمل مع اآلخرین لتحقی±±ق أھ±±داف مح±±ددة بدق±±ة ولك±±ن حاس±±مة،  والقوات

للوالی±±ات المتح±±دة. "القی±±ادة م±±ن الخل±±ف" ھ±±ي  ر والتكلفة المادیةالمخاط أقصى إستفادة من الموارد بطریقة تقللّ 

لقی±±ادة ولك±±ن تجع±±ل اآلخ±±رین أن تت±±ولى ا ر مھ±±م م±±ن ھ±±ذه العقی±±دة، ف±±اعتبر ال±±بعض بأنّ±±ھ ل±±یس م±±ن الخط±±أعنص±±
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ل ھ±±ذا لیبی±±ا تمثّ±±ویش±±عرون ب±±أنھم مھندس±±و الخط±±ة، أن تق±±ود ولك±±ن بطریق±±ة تك±±ون المخ±±اطر والع±±بء متقاس±±م، 

	362النھج.

ً  بنجاح العملیة أن الحكم اآلخر انتقد ما حصل في لیبیا، واعتقدوالبعض  ألوانھ. فالت±±دخل ف±±ي لیبی±±ا ل±±م  كان سابقا

ـ فكوری±±ا الش±±مالیة م±±ثال  م±±ع ع±±دة دول ض ع±±دم اإلنتش±±ار الن±±وويالمتحدة: حیث قوَّ لمصالح الوالیات  یكن جیداً 

 ً ً عن مسؤول بوزارة الخارجیة قال: "األزم±±ة اللیبی±±ة تعلّ±± أصدرت بیانا ط ث±±بّ و ـ"±±خطیراً  م المجتم±±ع ال±±دولي درس±±ا

یقتض±±ي فق±±ط التعاون الروسي في األم±±م المتح±±دة بس±±بب ب±±دء القص±±ف ف±±ي لیبی±±ا، حی±±ث ك±±ان ق±±رار مجل±±س األم±±ن 

ً  ر طیران لكن حلف الناتو ب±±دأ ب±±الھجومفرض منطقة حظ ، وب±±ذلك توع±±دت روس±±یا بأنھ±±ا ل±±ن تس±±مح أن ی±±تم أیض±±ا

 كان±±ت االحتجاج±±ات ٢٠١١الحرب األھلیة في سوریا ـ فف±±ي م±±ارس  تمریر قرار مشابھ لذلك في سوریا، وأججّ 

الناتو الثوار ف±±ي لیبی±±ا الی±±د العلی±±ا، تحول±±ت السوریة ال تزال غیر عنیفة إلى حد كبیر، ولكن بعد أن أعطى حلف 

 363مماث±±ل. لبس±±وریا ت±±دخّ  ، ح±±ین توق±±ع الث±±وار أن تج±±ذب األح±±داث٢٠١١الثورة السوریة إلى العنف في صیف 

 ال یب±±دو أنّ إلدارة أوبام±±ا، ف±± م±±ن الص±±عب أن نطل±±ق عل±±ى ھ±±ذه الح±±رب الفوض±±ویة انتص±±اراً  ھأن±± ال±±بعضورأى 

الحظ اآلخرون) لدیھم خطة إلدارة أعقاب الفترة التي تلي إنھیار النظام، وإذا  الوالیات المتحدة أو أوروبا (كما

خط±±ة جی±±دة م±±ن  ةك±±ان ھن±±اك نص±±ر، فإن±±ھ نص±±ر ن±±تج ع±±ن الظ±±روف وق±±در ال ب±±أس ب±±ھ م±±ن الح±±ظ، أكث±±ر م±±ن أی±±

 رھ±±ا اإلقلیمی±±ة. فالق±±ذافيواشنطن. فقد خاض±±ت إدارة أوبام±±ا  ھ±±ذه الفوض±±ى ف±±ي لیبی±±ا دون التوق±±ف للنظ±±ر ف±±ي آثا

ى ع±±ن أس±±لحة ال±±دمار الش±±امل مقاب±±ل العالق±±ات الدبلوماس±±یة كون±±ھ تخلّ±± علی±±ھ ت±±م الثن±±اء ،وبفت±±رة تس±±بق الت±±دخل

ي عن±±ھ، وھ±±و لتخلّ±±الرأي العام ض±±ده، اس±±تعد حلف±±اؤه ل لوالتجاریة مع الوالیات المتحدة وأوروبا، لكن حین تحوّ 

  364 .أثّر على دول أخرى في موضوع الملف النوويما 

اثنت±±ین  اإلس±±المیین، وبالنھای±±ة ك±±ان ھن±±اكمن حرب أھلی±±ة جدی±±دة ب±±ین اللیب±±رالیین و ٢٠١٤لیبیا في مایو اقتربت 

اع أص±±بحت األوض±± .من الحكوم±±ات المتحارب±±ة، ك±±ل منھم±±ا تس±±یطر عل±±ى ج±±زء م±±ن أراض±±ي ال±±بالد ومیلیش±±یاتھا

 أنّ  لحق±±وق االنس±±ان ووت±±شأشھر من الحرب، أعلنت ھیومن رای±±تس  ٦سوأ، فبعد اإلنسانیة بعد إسقاط القذافي أ

االنتھاكات "تبدو واسعة اإلنتشار ومنھجیة بحی±±ث ترق±±ى ال±±ى ج±±رائم ض±±د االنس±±انیة." تض±±رر االقتص±±اد اللیب±±ي 

 عش±±رات اآلالف م±±ن بی±±وتھم. رَ جِّ ل اآلالف من الناس وھُ تِ قُ ووتراجع إنتاج النفط وأغلقت المطارات والموانئ، 

اإلب±±ادة الجماعی±±ة لج±±ذب الت±±دخل م±±ن الن±±اتو وال±±ذي احتمالی±±ة أث±±اروا الذین عمالء المتمردین بالخارج لدور ھناك 
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، تض±±خیم خط±±ر اإلرھ±±اب. فق±±د تحول±±ت ٢٠١١آتى مفعولھ. ومن النتائج غیر المقصودة لتدخل حلف الن±±اتو ف±±ي 

لیبیا ومالي إلى م±±الذات لإلرھ±±ابیین، وبع±±ض المتم±±ردین أص±±بحوا یتلق±±ون ال±±دعم م±±ن دول متعاطف±±ة مث±±ل قط±±ر. 

ل حلف الناتو اإلرھاب في أماكن أخرى م±±ن المنطق±±ة مث±±ل م±±الي وش±±مال نیجیری±±ا والص±±راع العرق±±ي ز تدخّ فعزّ 

ھارفارد أن ما قام ب±±ھ حل±±ف في  تبین دراسة صدرت 365 في بوركینا فاسو ونمو اإلسالم الرادیكالي في النیجر.

ل الخ±±ارجي، وأن ع±±دد  الت±±دخّ الناتو جعل أمد الحرب أطول ست مرات مما كان یمكن أن یكون علیھ الح±±ال ب±±ال

 ً سبع مرات على األقل ع±±الوة عل±±ى م±±ا ترت±±ب علی±±ھ ذل±±ك م±±ن انتھاك±±ات ھائل±±ة  القتلى أو الضحایا تضاعف أیضا

 366 لحقوق اإلنسان.

، وكان لھذا الدرس وزن وتأثیر على ٢٠١٥اعترف أوباما بالفشل أمام مجلس األمن لألمم المتحدة في سبتمبر 

: توقع±±ت م±±ا بق±±در بدق±±ة الخط±±ة نانف±±ذّ  وبالفع±±ل: "حفق±±د ص±±رَّ  367ألزم±±ة المماثل±±ة بس±±وریا،أوبام±±ا ف±±ي تعامل±±ھ م±±ع ا

ً  بنین±±ا المتحدة، األمم من تفویض على حصلنا ً  ك±±ان م±±ا منعن±±او الكبی±±رة، البش±±ریة الخس±±ائر تالفین±±او ،تحالف±±ا  غالب±±ا

ً  سیكون األوروبیین معتبراً إی±±اھم أح±±د وانتقد ." معمعة تزال ال لیبیا ذلك، كل ورغم. ودمویة لةمطوّ  أھلیة حربا

أھ±±م األس±±باب ف±±ي انح±±راف األم±±ور ع±±ن مس±±ارھا الص±±حیح فیم±±ا بع±±د الت±±دخل، عن±±دما ل±±م یقوم±±وا باالس±±تثمار ف±±ي 

الن آ لك±±ن الالحقة للتدخل وإسقاط النظام، باألخص ألنّھ یتوفر لھم عامل البعد الجغرافي م±±ن المنطق±±ة.المرحلة 

ـ للشؤون العامة بجامعة تكس±±اس العامة في مدرسة لیندون ب. جونسون كوبرمان ـ أستاذ مشارك في الشؤون 

بأن الخطأ ف±±ي لیبی±±ا ل±±م یك±±ن الجھ±±ود غی±±ر الكافی±±ة لم±±ا بع±±د الت±±دخل، ب±±ل ك±±ان ق±±رار یخالف ھذا الرأي حیث یعتقد 

أن ی±±أتي ذل±±ك  م±±ن المحتم±±ل ج±±داً ، حیث الحكومة تق±±وم بقم±±ع التم±±رد نذ البدایة، ففي حالة مثل لیبیال نفسھ مالتدخّ 

ً  ھوم التدخل برأیھ یخلقفمف شجیع العنف وفشل الدولة واإلرھاب؛بنتائج عكسیة من خالل ت حوافز بشكل  أحیانا

الحكوم±±ة عل±±ى االنتق±±ام، وتحص±±ل اإلب±±ادة الجماعی±±ة لج±±ذب المس±±اعدات الخارجی±±ة  ویش±±جع للمتش±±ددین س±±لبي

تس±±تھدف الدول±±ة المتم±±ردین بیا برأیھ ھو أن±±ھ ح±±ین _الخطر األخالقي للتدخل اإلنساني_. فالدرس الحقیقي من لی

، یحتاج المجتمع الدولي أن یمتن±±ع ع±±ن ش±±ن حمل±±ة عس±±كریة ألس±±باب إنس±±انیة لمس±±اعدة المس±±لحین، بشكل محدود

الغون بوصف عنف الدولة معھم وال±±دعم ر من سخریة المتمردین الذین یبیجب على الجمھور الغربي أن یحذَ و

 368.الشعبي الذي یحظون بھ

																																																													
Kuperman,	“Obama’s	Libya	Debacle,”		)365( 

 17 "تناقضات،: ولیبیا المتحدة الوالیات" ) الصواني،366(
)	Kaplan,	“Obama’s	Way,”367( 
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 الش±±یوخ مجل±±س من قدیم لزمیل مرة قال، حیث األوسط الشرق بتجنُّ  یتم أن األفضل من أنھألوباما 	لیبیا ثبتتأ

 وأص±±بحاً." وجوھریاً جذری خطأ ذلك سیكون. أفریقیا وشمال األوسط الشرق بحكم نلتزم أن المستحیل من" أنھ

 تس±±تحق نظ±±ره، ف±±ي. المس±±تقبلل±±ھ  لتمثّ±±الت±±ي  آسیا تجاه الوالیات المتحدة اھتمام تحویل توجھھ األكبر یمیل نحو

ً  الالتینیة وأمیركا أفریقیا ً  اھتماما  ع±±المي اس±±تقرار مص±±در ھ±±ي أوروب±±ا،. علیھ تحصالن مما بكثیر أكبر أمریكیا

ً  أوباما ضاق وإن بیدھا، تأخذ أن الوالیات المتحدة من یتطلب  األوس±±ط والش±±رق. واآلخ±±ر الحین بین بذلك ذرعا

ً  س±±تغدو الوالی±±ات المتح±±دة، ف±±ي الطاق±±ة ثورة بفضل والتي، – تجنبھا یجب منطقة ھو  ض±±ئیلة أھمی±±ة ذات س±±ریعا

	369.األمریكي لالقتصاد

وحى ال±±یھم بالنص±±ر. لك±±ن بع±±د الع±±راق وأفغانس±±تان ولیبی±±ا إعتاد األمریكیون على دع±±م الخی±±ار العس±±كري ح±±ین یُ±±

لدیھم بعض الحریة عند إختیار اس±±تخدام الق±±وة. لك±±ن م±±ا ل±±م أصبح ھناك قیود. كما أثبتت لیبیا، الرؤساء ال یزال 

األمریكیین سینظرون لھا باعتبارھ±±ا تش±±تیت لالنتب±±اه  تُسفر التدخالت الخارجیة عن نتائج ملموسة وفوریة، فإنّ 

 وبالتالي سیصبح أي رئیس (بغض عبي سیتراجععم الشَّ رت التدخالت فإن الدَّ عن المشاكل الداخلیة. فاذا ما تعثّ 

 370مخاطر استعراض القوة العسكریة والصعوبات التي قد تنشأ عنھا.النظر عن أیدولوجیتھ) أقل تفضیالً ل

ف±±ي  ١٩٩٩ش±±ھرا إلس±±قاط الق±±ذافي، كان±±ت تش±±بھ إل±±ى ح±±د كبی±±ر حمل±±ة  ١٨الحمل±±ة الجوی±±ة ف±±ي لیبی±±ا الت±±ي أخ±±ذت 

كوسوفو. ففي كوسوفو كما ھو الحال في لیبیا، كان للوالی±±ات المتح±±دة أھ±±داف مح±±دودة مبنی±±ة عل±±ى االحتیاج±±ات 

 ً لت ع±±دم المخ±±اطرة بحی±±اة دخل ب±±القوات البری±±ة، وفّض±±، الوالی±±ات المتح±±دة اس±±تبعدت التّ±±اإلنس±±انیة. ھن±±اك أیض±±ا

مل±±ة كوس±±وفو نف±±س الفت±±رة لحمل±±ة لیبی±±ا، اتخ±±ذت ح االلت±±زام بالض±±ربات الجوی±±ة. ك±±ذلك األم±±ریكیین ع±±ن طری±±ق

ً  ٧٨استمرت ل  قبل أن تنجز أھدافھا المتمثلة في اإلنسحاب الصربي من المحافظ±±ة أو االقل±±یم، وذل±±ك فق±±ط  یوما

الت±±دخل اللیب±±ي بینم±±ا  ل±±م تن±±تج منطق±±ة متزعزع±±ة االس±±تقرار،كوس±±وفو لكن بعد التوصل التفاق بوساطة روسیة. 

. مث±±ل ھ±±ذه النتیج±±ة المس±±لحة الجماع±±ات اإلس±±المیةقِبَل ثل اإلطاحة بالحكومة من كان لھ عواقب غیر متوقعة، م

دخل العس±±كري ف±±ي بیئ±±ة تك±±ون الوالی±±ات غیر المقصودة كانت تُماث±±ل مخ±±اوف روب±±رت غی±±تس ع±±ن مخ±±اطر التّ±±

 ً ن ف±±ي دینامی±±ات الص±±راع فیھ±±ا وبالمنطق±±ة. ال±±رئیس الجدی±±د لھیئ±±ة األرك±±ا المتح±±دة ل±±دیھا "وض±±وح" قلی±±ل نس±±بیا

																																																													
)	Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,”369( 
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 ً متھ أن اإلستراتیجیین بأن الصراعات في العراق وأفغانستان علّ  المشتركة، الجنرال مارتن دیمبسي، قال الحقا

 371المعاصرین ال یستطیعون بعد اآلن أن یعتقدوا بأنھم قادرون على توقع عواقب التدخل.

أوباما تستند على  فعقیدة .تكمن في حقیقة أنھا ال تتصف بالصالبة البعض أن نجاح وقوة عقیدة أوبامایعتقد 

(براغماتي) بأن الوالیات المتحدة علیھا أن تدافع عن مصالحھا األساسیة والثانویة حین تستطیع،  مفھوم عملي

ً وھي . یوجد قاعدة جامدة وسریعة للتدخل لكن ال بعیدة كل البعد عن عقیدة بوش "أنت إما معنا أو أیضا

قد یتحقق من خالل تغییر النظام المباشر _حتى أرھق الوالیات ضدنا"، الذي رأى أن تعزیز الدیمقراطیة 

 المتحدة الوالیاتدور  بخطابھ عن لیبیاأوباما قد أكّد وكان  372متحدة بدیون وحرب ال یمكن الفوز بھا_.لا

 المخاطر اعتبارھا في تضع ، وأنّھااإلنسان حریة عن وكمدافع العالمي لألمن مرتكزاً  اباعتبارھ األمریكیة

 أكدّ  لكن أوباما ".العمل مسؤولیة لدینا" وھذا ما حدث في حالة لیبیا حیث كانت  ،عسكريال للعمل والتكالیف

وقیم  تكون مصالح إّال حین العالم في المشكالت من العدید لحل القوة استخدام في یرغب البنفس الوقت أنّھ 

 373.المحك على الوالیات المتحدة

ً ألھداف إنسانیة مھم±±ة ش±±كّ  قرار أوباما بالتدخل في لیبیا ع±±ن الواقعی±±ة. لك±±ن الم±±دى المح±±دود للت±±دخل  لت إنحراف±±ا

بالنس±±بة  374.د أو ض±±من أن اإلنح±±راف ل±±م یقل±±ل م±±ن االتج±±اه ال±±واقعي الش±±امل لسیاس±±تھ الخارجی±±ةاألمریك±±ي أّك±±

أوباما للمصلحة الوطنیة لیتدخل في لیبیا ببس±±اطة لحمای±±ة الن±±اس م±±ن الحكوم±±ة، ال تن±±اقض فق±±ط  لْ للبعض، تجاھُ 

جل فص±±ل "م±±ا بع±±د الواقعی±±ة" ف±±ي السیاس±±ة الخارجی±±ة األمریكی±±ة حی±±ث الت±±دخالت اإلنس±±انیة الواقعی±±ة وإنم±±ا تّس±±

 ً ت±±دل عل±±ى أن±±ھ  ألكث±±ر ش±±ّدةلح±±رب األھلی±±ة الس±±وریة ادخل في ا، رفض أوباما التّ بكثیر. لكن ستصبح أكثر شیوعا

 ً . إضافة لذلك، كان ھناك مص±±لحة واقعی±±ة للوالی±±ات للوالیات المتحدة فإنھا ستبقى بعیداً  حین یكون التدخل مكلفا

المتحدة بالتدخل ب لیبیا لمنعھا من التفكك وزعزعة االس±±تقرار ف±±ي الش±±رق األوس±±ط وإفریقی±±ا. رغ±±م معارض±±تھ 

س الحظ بأنھ رغم عدم وجود مص±±الح حیوی±±ة للوالی±±ات المتح±±دة بالموض±±وع،  أن غیتالشاملة للتدخل اللیبي، إّال 

لك ك±±ان ل±±دینا إلت±±زام لحم±±ایتھم." أم±±ا بالنس±±بة الحیویة لحلفاء للوالی±±ات المتح±±دة كان±±ت مت±±أثرة "ول±±ذ المصالحَ  لكنّ 

اإلنس±±انیة، إذا  ، فحتى الواقعی±±ون ل±±ن یت±±رددوا بالتص±±رف لص±±الحللتكالیف التي دفعتھا ثمناً لحمایة الشعب اللیبي
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الرؤیة و 375.ء بالجزء األكبر من المسؤولیةكان الثمن بالنسبة للوالیات المتحدة بالحد األدنى، وإذا ما قام الحلفا

وج±±ود إلت±±زام إیج±±ابي الس±±تخدام األدق ھنا لموقف أوباما تتمثل "بالواقعیة المسیحیة" الت±±ي تؤك±±ّد عل±±ى ض±±رورة 

ع±±دل والمس±±اواة م±±ع األخ±±ذ بع±±ین االعتب±±ار مح±±اذیر ھ±±ذا االلت±±زام. ك±±ذلك الق±±وة ح±±ین یك±±ون ذل±±ك ممكن±±اً لتعزی±±ز ال

ال تستبعد تغییر النظام عن طریق التدخل العس±±كري بش±±كل كام±±ل، وإنّم±±ا یج±±ب أن یك±±ون "الواقعیة الویلسونیة" 

مفھوماً أنّھا إجراءات متطرفة، ویجب ت±±وفر مع±±اییر واض±±حة ومح±±ددة عن±±د الت±±دخل. (موض±±ح بالج±±دول ال±±وارد 

	ایة الفصل الثاني).نھ

 سوریا. ب -٢-٣

ً وأكث±±ر وض±±یك±±ون إرث ال±±رئیس  ی±±رى ال±±بعض ب±±أنّ   ی±±دركل ق±±د یل±±زم س±±نوات م±±ع أنّ±±ھف±±ي السیاس±±ة الخارجی±±ة،  حا

خالل فترتھ الرئاسیة، مع ذلك حاول العدید م±±ن األسباب التي تكمن خلف أفعال وتصرفات الرئیس المؤرخون 

أش±±علت الح±±رب األھلی±±ة  فق±±د 376س±±وریة.الریق±±ة أوبام±±ا ب±±الحرب م±±ن خ±±الل تعامل±±ھ م±±ع األزم±±ة فھ±±م ط الب±±احثین

ً السوریة صراع ل تح±±دیات ، یق±±وم بتغیی±±ر الجغرافی±±ا السیاس±±یة ف±±ي الش±±رق األوس±±ط ویش±±كّ اً واس±±ع النط±±اقطائفی±± ا

ف±±ي ش±±رق  قاع±±دة""الى ذل±±ك إل±±ى ظھ±±ور تنظ±±یم كبیرة لمصالح الوالیات المتحدة ف±±ي المنطق±±ة وخارجھ±±ا. وق±±د أدّ 

 *ح±±زب هللا"البحر المتوسط كما ساھم في تقویة المحور المؤید إلیران في بالد الش±±ام (المك±±ّون م±±ن س±±وریا و "

ب من السنة والشیعة عشرات اآلالف من المقاتلین األجانأماكن أخرى). وھناك والمقاتلین الشیعة من العراق و

یتسببون في وقوع مش±±اكل جدی±±دة عن±±د ع±±ودتھم إل±±ى بل±±دانھم أو  الذین جاؤوا من مختلف القارات إلى سوریا، قد

األزم±±ة اإلنس±±انیة الت±±ي نجم±±ت ع±±ن الن±±زوح الجم±±اعي لالجئ±±ین م±±ن  ھج±±رتھم إل±±ى من±±اطق ن±±زاع أخ±±رى. كم±±ا أنّ 

 377حتمل أن تزداد سوءاً مع مرور الوقت.سوریا وما خلفّتھ من تداعیات على استقرار الدول المجاورة، یُ 

وال±±رأي الع±±ام لتدخل، یرفض ا كان أوباما بینما سبَّبت سوریا جدالً كبیراً ألنّ ة "یمكن تنفیذھا"، كانت لیبیا عملی

تص±±ل ط األمریك±±ي ف±±ي المزی±±د م±±ن الح±±روب، وك±±ان ھن±±اك مخ±±اوف ب±±أن رؤی±±ة الت±±ورُّ األمریك±±ي ك±±ان یق±±ف ض±±ّد 
																																																													

Ibid,	29	)375( 
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ن كان±±ت ھن±±اك تح±±ذیرات ف±±ي واش±±نطو اءھ±±ا،ز القاع±±دة وحلفالمس±±اعدات األمریكی±±ة ألی±±دي الن±±اس الخاطئ±±ة فتع±±زُّ 

دعمھ±±ا وروس±±یا والص±±ین،  س±±وریا ل±±دیھا حلف±±اء أقوی±±اء ھ±±مفمستمرة بأنھ ال یوجد صیغة لتدخل ن±±اجح بع±±د لیبی±±ا، 

±± 378ؤخذ بالمعادل±±ة.اإلقلیمي بواسطة إیران وحزب هللا یجب أن یُ  ح أوبام±±ا الف±±روق ب±±ین حال±±ة س±±وریا ولیبی±±ا وضَّ

كانت صحراء مفتوحة، مما س±±مح باس±±تھداف واض±±ح، لك±±ن س±±وریا  فاألخیرة، لمجلس األمن القوميفي اجتماع 

، تت±±داخل م±±ع الم±±دنیین والمتم±±ردین والجن±±ود، المتم±±ردین اللیبی±±ین ك±±ان ل±±دیھم فرص±±ة لتش±±كیل ی±±ةكانت حرب مدن

لوالی±±ات المتح±±دة في سوریا، لم یكن ھناك قوة خارجیة تنادي ا حكومة متماسكة، لكن احتمال كھذا لم یوجد أبداً 

كال±±ة ب±±ین الس±±نة والش±±یعة ل الص±±راع لح±±رب بالو، وبالنھایة تح±±وَّ ما حدث في لیبیا رفي سوریا على غرا لتتدخل

ك±±ان ل±±دیھا ق±±درة وما یحدث بس±±وریا،  فیما یخصّ  لم تكن على المحكّ  الوالیات المتحدة بالمنطقة، إضافة إلى أنّ 

  379مجریات األمور.بضئیلة للتأثیر 

التفاؤل عقب ان±±دالع المظ±±اھرات الس±±لمیة ض±±د بش±±ار األس±±د ف±±ي  ا تمیل تجاهاقشات العامة بشأن سوریكانت المن

 نجاح±±ات "الربی±±ع العرب±±ي"ل، تِبع±±اً ن±±ف. فق±±د أم±±ل الكثی±±رون أال تتح±±ول االحتجاج±±ات إل±±ى الع٢٠١١مطل±±ع ع±±ام 

ن±±داء ، اجتمع أوباما مع قادة فرنسا وبریطانیا والمانیا في ٢٠١١أغسطس  وفي 380.ذلك لم یحدث، لكن المبكرة

ال±±ذین ال یملك±±ون الخب±±رة بالش±±رق  )دائرت±±ھ الداخلی±±ة(حى، حیث اعتقد مس±±اعدو أوبام±±ا األق±±رب ل±±ھ لألسد ألن یتنّ 

ً (حسب ما یعتقد البعض) األوسط ، والسبب الثاني ب±±أنھم ش±±عروا ب±±أن األفض±±ل أن ، بأن نظام األسد سینھار قریبا

ر ظھَ±±خاصة بأن الدول الحلیفة كانت تدعو أوباما لیُ  یتم وضع اإلدارة (أوباما) على "الجانب الصحیح للتاریخ"

، م±±دیر ٢٠١٢ف±±ي ص±±یف "القیادة". ف±±دعا ق±±ادة االس±±تخبارات إلیج±±اد ح±±ل یس±±اعد عل±±ى الخ±±روج م±±ن الم±±أزق، و

مع الس±±عودیة،  بالتعاون *"المعارضة المعتدلة"دیفید بتراوس اقترح بتسلیح  االستخبارات األمریكیة المركزیة

 ألن±±ھرفض أوبام±±ا االقت±±راح، ف±±، قد ال یؤدي لألھداف المرجوة وھي تنحیة األسدن أوضح بتراوس بأن ھذا ولك

 ً لقض±±یة ھ±±و الخالص±±ة الت±±ي خرج±±ت بھ±±ا . وم±±ا أغل±±ق المج±±رد القی±±ام بش±±يء ب±±دون نت±±ائج فّعال±±ة ك±±ان معارض±±ا
																																																													

110-yan,	“Obama,	US	Foreign	Policy,”	109)	Fitzgerald	and	R378(	
 

)	Kaplan,	“Obama’s	Way,”379( 
 

دنى، ) اندرو جیھ تایلر وبراین فیشمان، "ھل ینبغي على الوالیات المتحدة وحلفاءھا التدخل عسكریا في سوریا،" معھد واشنطن لسیاسة الشرق اال380(
  http://bit.ly/2fyBS3r، ٢٠١٥، تم الدخول في مایو ٢٠١٣فبرایر \شباط

ئتالف المعارضة المعتدلة: حصل خالف في الوالیات المتحدة على من یُوَصف بالمعارضة المعتدلة، لكنّھا اعتبرت بأّن "الجیش الحر" ومن خلفھ ال *)(
 انظر،للمزید  الوطني المعارض الذي ال یسیطر على أي منطقة من سوریا، یشّكل ھذه المعارضة.

 .٢٠١٧، تم الدخول مایو  http://bit.ly/2ryan0f، ٢٠١٤علي مرتضى، "من ھي المعارضة المعتدلة في سوریا؟" المیادین، سبتمبر 
  

عن طریق انشقاقات معلنة تمثلت بخروج عدد من الضباط عن النظام القائم، تحت قیادة العقید  ٢٠١١یولیو  ٢٩(*) الجیش السوري الحر: تأسس في 
 اةالمنشق ریاض موسى ریاض األسعد، الذي حدد عقیدة الجیش الجدید في "الدفاع عن الوطن والمواطنین من جمیع الطوائف،" معتبراً أنّھ "النو

 انظرالحقیقیة لتشكیل جیش حقیقي لدولة الحریة والدیمقراطیة لسوریا المستقبل،" بعد اإلطاحة بنظام الرئیس بشار األسد. لمزید 
 .٢٠١٧، تم الدخول مایو  http://bit.ly/2rl3bIf، ٢٠١٤نوفمبر  ٣بدون كاتب، "الجیش السوري الحر،" الجزیرة، 
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ً ح ك±±م م±±رة نج±±عندما طلب منھم أوباما ورقة توضّ  االستخبارات األمریكیة المركزیة  ح الج±±یش األمریك±±ي س±±ابقا

خطة بتراوس  عن أنّ عدا  .بأنھ لیس كثیراً  :بمساعدة المتمردین لطرد حكومة معادیة أو عدائیة؟ فكانت النتیجة

 381 كانت تتحدث عن مدى بعید، وھو ما لم یرغب بھ أوباما.

م±±ن  بأن نظام األسد ال بدّ  ترى في الغرب آراء األغلبیةف وعة وعرة من الخیارات والتعقیدات.سوریا مجم مُ قدِّ تُ 

الج±±یش "ال±±ذین ارتبط±±وا م±±ع ، "للمعارض±±ة المعتدل±±ة"ازدادت الض±±غوط لتق±±دیم المس±±اعدات إس±±قاطھ، ول±±ذلك 

مشكلة في تحدید العدو الرئیسي، ھل ھو األسد أو فصائل المعارضة الرادیكالی±±ة وكان ھناك . "*السوري الحر

. بالنس±±بة للكثی±±رین م±±ن الحكوم±±ات *"ألھ±±ل الش±±ام جبھ±±ة النص±±رة"أو  "تنظیم القاعدة"، "الدولة اإلسالمیة"مثل 

بالنسبة للغرب، الجواب ینبغي أن یكون الكل أو أي م±±ن المعارض±±ة  لسنیة فان الجواب یبدو أنھ األسد،العربیة ا

م±±ن ل المق±±اییس أض±±عف ل مكانھ المعتدلین، الذین ھ±±م بك±±حُ إذا سقط األسد، فمن غیر المحتمل أن یَ والرادیكالیة. 

ى ض±±د األس±±د ویس±±اھم ف±±ي یقلب میزان الق±±وو یعّزز قوتّھم مساعدة الغرب للمعتدلین، قدبالتالي  جمیع الفصائل،

ً  اإلطاحة بھ، لكن من قبل المتط±±رفین األق±±وى.  في أعقاب ذلك، من شبھ المؤكد أن المعتدلین ستتم تنحیتھم جانبا

 ط بع±±د أن ی±±تم القض±±اء عل±±ى الجھ±±ادیین المتط±±رفینالحل المعقول للغرب سیكون المساعدة في إس±±قاط األس±±د فق±±ف

رفض الحكومات والوالی±±ات ف 382ح أن یتم إنجازه.، وھو شيء من غیر المرجّ كتنظیم الدولة االسالمیة وغیرھا

م±±ن ت±±داعیات انتش±±ار اإلرھ±±اب م±±ع أو م±±ا بع±±د  نتیج±±ة قلقھ±±مالمتحدة واالتحاد األوروب±±ي تس±±لیح المعارض±±ة ی±±أتي 

من المشھد اللیب±±ي م±±ا  تقترب سوریا جعل حالةجدیدة، وھذا ی "مناطق ساخنة"سمح بوجود األسد، فالمنطقة ال ت

	383أي صعود مجموعات جھادیة متشددة أكثر. ،بعد القذافي

لسیاسة أوباما الخارجیة، بحیث أثبتت أدواتھ للتعامل م±±ع األزم±±ات (كلمات±±ھ،  كانت سوریا التحدي األكثر تعقیداً 

أوبام±±ا األس±±د م±±ن تج±±اوزه للخط±±وط  رَ غی±±ر كافی±±ة. ح±±ذّ  امنطق±±ھ، أس±±ئلتھ الملح±±ة، والح±±ل المتت±±ابع للمش±±كلة) بأنھ±±

ر األس±±د الخ±±ط خط±±ة لم±±ا س±±یفعلھ إذا م±±ا عب±± المس±±ؤولین المق±±ربین من±±ھ أش±±اروا بأن±±ھ ل±±م یض±±ع أب±±داً  الحم±±راء، لك±±نّ 

فقرر أوباما الرد بسرعة، وت±±م  م الكیماوي؛ا، تم تجاوز الخطوط الحمراء واستخد٢٠١٣\٨\٢١األحمر. ثم في 
																																																													

)	Kaplan,	“Obama’s	Way,”	381( 
 

ً ل "جبھة فتح الشام" أواخر *( خالل ثورة الشعب السوري ضد نظام بشار  ٢٠١١) جبھة النصرة ألھل الشام: تأسیس ھذا التنظیم الذي تحّول الحقا
لمدینة حمص وسط سوریا، لكن الحكومة یرجع نشأتھا األسد، حیث دعا السوریین للجھاد وحمل السالح بقیادة الفاتح ابو محمد الجوالني. البعض 

إضافتھا لقائمة العقوبات للكیانات واألفراد التابعة لتنظیم القاعدة. للمزید  ٢٠١٣كجماعة ارھابیة، وقرر مجلس االمن في  ٢٠١٢األمریكیة صنّفتھا في 
  انظر،

 .٢٠١٧، تم الدخول مایو  http://bit.ly/2aD7F3b، ٠١٦٢بدون كاتب، "تعرف على جبھة فتح الشام..النصرة سابقاً،" موسوعة الجزیرة، یولیو 
 

Betts,	“Realism	is	an	attitude,”)	382( 
 

 ٢٠١٣\١٠\٦، ١٩٧٩) جاسم محمد، "تداعیات الصراع في سوریا اقلیمیا"، العراق الیوم، العدد 383(
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ً وضع خطط للھجوم، ومعظم الخطط مصمّ  المراف±±ق الالزم±±ة  مة لیس فق±±ط لت±±دمیر المخزون±±ات نفس±±ھا ب±±ل أیض±±ا

بخص±±وص  أوبام±±ا ج±±اداً  ك±±انلك±±ن ھذه الخطط،  إلطالقھا بالمعركة. لم یكن نظام األسد الھدف الواضح ألي من

 ول±±م یج±±د أوبام±±ا دعم±±اً إّال م±±نق±±رار األم±±م المتح±±دة، روس±±یا والص±±ین اعترض±±تا عل±±ى  إط±±الق الض±±ربات إّال أنّ 

إدارة أوبام±±ا ھ±±و أّن األس±±د یس±±تحق ال±±رأي األع±±م داخ±±ل ك±±ان   384 في البدایة ثم رفض برلمانھا الت±±دخل. بریطانیا

استخدامھ لألسلحة الكیماویة، فجون كیري مثالً دعا للتدخل، إّال أّن رئ±±یس عم±±ال البی±±ت األب±±یض المحاسبة بعد 

مستش±±ارة البی±±ت األب±±یض  ك±±ذلكو  385 "دین±±یس مك±±دونوج" ھ±±و الوحی±±د ال±±ذي ح±±ذّر عالنی±±ة م±±ن تبع±±ات الت±±دخل.

عل±±ى ق±±رار ك±±اثرین رومل±±ي والت±±ي اقترح±±ت الحص±±ول عل±±ى ق±±رار م±±ن الك±±ونغرس لب±±دء الض±±ربات، وال±±ذي أث±±ر 

عس±±كریة للت±±دخل أن ت±±ؤول بالنھای±±ة للتص±±عید، مم±±ا ق±±د ی±±ؤدي التھام±±ھ أو النت±±ائج الأوباما وعكسھ بسبب قلقھ م±±ن 

±±وَ إقالت±±ھ. وھ±±ذا الق±±رار جع±±ل الكثی±±ر م±±ن االنتق±±ادات تُ  ث±±م ت±±دخلت روس±±یا بع±±د أن رف±±ض  .ل الحلف±±اءبَ±±ھ ل±±ھ م±±ن قِ جَّ

الوحی±±د  ھاالك±±ونغرس تمری±±ر الق±±رار، وال±±ذي ك±±ان بھ±±دف حمای±±ة مص±±الحھا الحیوی±±ة وللحف±±اظ عل±±ى م±±وطئ ق±±دم

	رئ±±یس	،"مكدونوج"لم تكن روملي الوحیدة التي عارضت التدّخل بسوریا، بل كان ھناك  386بالشرق األوسط.

ً 	أوبام±±ا	هیخت±±ر	وال±±ذي ل±±م  األب±±یض،	البی±±ت	عم±±ال  األمریك±±ي،	العس±±كري	للت±±دخل	ع±±داء	ھمس±±اعدی	أكث±±ر	فھ±±و	،عبث±±ا

وشاركھ أوباما إستیاًء قدیماً لدیھ، یتعلق بعدم رغبتھ رؤیة الوالی±±ات المتح±±دة تتج±±ھ نح±±و البل±±دان المس±±لمة بش±±كل 

غی±±ر محس±±وب، كم±±ا ح±±دث ح±±ین ق±±ام بتعزی±±ز الوج±±ود العس±±كري ف±±ي أفغانس±±تان وال±±ذي أرج±±ع س±±ببھ لض±±غط 

ق±±رر وریا كان یشعر بأنّھ قد یتم دفعھ للتدخل على الرغم م±±ن معارض±±تھ ل±±ذلك. ول±±ذلك الكونغرس، وفي أزمة س

الرج±±وع للك±±ونغرس للتص±±ویت لمعرفت±±ھ النتیج±±ة مس±±بقاً ب±±رفض الت±±دخل، وھ±±و م±±ا اعتبرت±±ھ س±±وزان رای±±س، 

جی±±دون روز، مح±±رر مجل±±ة وكذلك  مستشارة أوباما لشؤون األمن القومي، ضرراً لمصداقیة الوالیات المتحدة.

م±±ن "فورین أفیرز،" انتقد رجوع أوباما للكونغرس معتب±±راً ذل±±ك "إرتج±±ال ھ±±اوي ومس±±بب لالح±±راج." والعدی±±د 

طالبت  على سبیل المثال، موظفي أوباما في فریق األمن القومي الخاص بھ انتقدوا ما قام بھ، ھیالري كلینتون

أّن أوباما ظّل مصّراً على موقفھ متأثراً بسابقھ جورج دبلی±±و إّال  برد حازم یتصّدى لما یقوم بھ األسد من عنف.

بوش الذي اعتبر بأنّھ قد توّسع بالشرق األوسط لدرجة ع±±دم قدرت±±ھ عل±±ى إص±±الح الض±±رر ال±±ذي لح±±ق بس±±معتھ، 

  387 حتى حین حاول موازنة قراراتھ بفترة حكمھ الثانیة.

																																																													
)	Kaplan,	“Obama’s	Way,”384( 

 
“The	Obama	Doctrine,”)	Goldberg,	385( 

 
)	Kaplan,	“Obama’s	Way,”		386( 

 
)	Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,”387( 
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 وإل±±ى أنّ  ،)Research	Pewل بس±±وریا حس±±ب (ت±±دخّ م الع±±دال±±رأي ال±±ذي یدعولدون من األمریكیین یؤیّ±± ٪٦٤كان 

، ب±±دأ القص±±ف خ±±الل فت±±رة ١٩٩٩) بس±±وریا. ف±±ي كوس±±وفو R2Pالوالیات المتح±±دة ل±±یس ل±±دیھا مس±±ؤولیة للت±±دخل (

 ً -١٩٩٢الكارث±±ة اإلنس±±انیة المس±±تمرة الت±±ي ح±±دثت بالبوس±±نة ب±±ین  ألن إدارة كلینت±±ون أدرك±±ت أنّ  قص±±یرة نس±±بیا

ھددت ألن تصبح قضیة مصداقیة وتثیر تساؤالت حول القیادة الدولی±±ة لكلینت±±ون ف±±ي الفت±±رة الت±±ي س±±بقت  ١٩٩٥

ً  اإلدارة فقط حین أصبحت الكارثة اإلنسانیة عامالً فتصرفت ، ١٩٩٦انتخابات  ً  أمریكیا ح±±ین فش±±لت ف±±ي ، محلی±±ا

  388.مریكیة لم تكن في خطرالمصالح الوطنیة األفاإلبادة الجماعیة برواندا أن تحصل على رد مباشر، 

	وھ±±ي	الس±±وریین،	الث±±وار	الكب±±ار، بتس±±لیح	مستش±±اري أوبام±±ا	ب±±ین	م±±ن	م±±یالً للت±±دخل	األكث±±ر	ب±±اور،	س±±امنثاطالب±±ت 

ف±±ي 	منتھكة	عدّ تُ 	أن	یجب	السیادة ال	أن	تعتبر	التي	،"الحمایة	مسؤولیة"	ب	المعروفة	بالعقیدة	مؤمنة	بأنھا	معروفة

	یجب	الرئیس	أن	یعتقد	ال	عام،	بشكل	أوباما،لكّن  العقیدة،	ھذه	دلیؤیّ 	أوباما	على	وضغطت	حال حصول مذبحة،

	مباشراً 	خطراً 	لُ تشكِّ 	الكوارث	ھذه	تكن	لم	اإلنسانیة، ما	الكوارث	یمنع	كي	للخطر	األمریكیین	الجنود	ضیعرِّ 	أن

 389.، وشروط یتوجب توفرھا للتدخل كما حصل بلیبیاالمتحدة	الوالیات	على

(األممی±±ین) ال±±ذین س±±عوا لت±±دخل الوالی±±ات المتح±±دة بس±±وریا اللیبرالیین الدولیین بین  نوع مختلفبرز تحالف من 

ألسباب إنسانیة، وأصوات المحافظین الج±±دد ال±±ذین دع±±وا للت±±دخل ألس±±باب تتعل±±ق بمص±±داقیة الوالی±±ات المتح±±دة، 

. كس±±ینجر، وم±±ن لم±±ا یح±±دث م±±ا أو رد فع±±ل لقی±±ام بش±±يءدع±±ت ل م±±ثالً  وإثباتھ±±ا لقیادتھ±±ا وقوتھ±±ا. س±±امنثا ب±±اور

بش±±أن س±±وریا،  مم±±ا یمك±±ن الحص±±ول علی±±ھ م±±ن الت±±دخل استرجاعھ لدروس التاریخ، یعتقد بأنھ لیس ھن±±اك الكثی±±ر

حتى ل±±و ، الوالیات المتحدة لیست ملزمة بدعم كل انتفاضة شعبیة ضد أي حكومة غیر دیمقراطیةیرى أن فھو 

ضد الموقف اللیبرالي، ھناك آخ±±رون ط±±اردتھم دروس ح±±رب كانت ذات أھمیة في الحفاظ على النظام الدولي. 

أوبام±±ا، ال±±رئیس ال±±ذي س±±عى إلخ±±راج الوالی±±ات المتح±±دة م±±ن ح±±روب الش±±رق فالع±±راق وفیتن±±ام، وھ±±م ال±±واقعیین، 

 390األوسط، یعارض التورط أو بدء تدخل أمریكي مباشر آخر.

النظ±±ام الع±±المي الح±±الي یش±±ارف عل±±ى نھایت±±ھ؟ لق±±د اتّس±±مت  السؤال الذي یطرح نفسھ، كیف تشیر سوریا إل±±ى أنّ 

"إدارة" األزم±±ات  الح±±رب الب±±اردة بع±±دة عوام±±ل رئیس±±یة وھ±±ي: اس±±تعداد الوالی±±ات المتح±±دة ل الت±±ي تل±±ي حقب±±ةال

)، ١٩٩٤خارج إطار مقاییس األمن الغربیة الرئیسیة القائمة على المعاھدات، كما كان علیھ الحال مع تایوان (

																																																													
)	Fitzgerald	and	Ryan,	“Obama,	US	Foreign	Policy,”	111388(	

 
)	Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,”	389( 

 
114-)	Fitzgerald	and	Ryan,	“Obama,	US	Foreign	Policy,”,	113390(	
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)، ١٩٧٩)، وإی±±ران (باس±±تمرار من±±ذ ع±±ام ١٩٩٠)، والع±±راق (باس±±تمرار من±±ذ ع±±ام ١٩٩٣-١٩٩٢( والص±±ومال

تدلین ف±±ي الوالیات المتحدة، بصفتھا الدولة الفاعلة الرئیسیة، بذلت مجھوداً ضئیالً في دعم المع إنّ   وغیر ذلك.

ی±±ا حكوم±±ة بش±±ار األس±±د الُمتھم±±ة ى ذلك إلى سیطرة قوتین من الق±±وى المعادی±±ة للنظ±±ام ال±±دولي: بقاوقد أدّ  سوریا،

أو داع±±ش. تنظ±±یم "الدول±±ة اإلس±±المیة ف±±ي الع±±راق والش±±ام" وجرائم الحرب والمدعومة من قبل إیران وروسیا، ب

قط±±ر وتركی±±ا والس±±عودیة،  :، فالقوى الس±±نیة١٩٣٦وفي الوقت الحالي تشبھ سوریا إلى حد كبیر إسبانیا في عام 

تدعم مختلف الفصائل السنیة. وفي الوقت نفسھ، ف±±إن إی±±ران (الش±±یعیة)  ھم أطراف ،والسلفیون غیر الحكومیین

وروس±±یا المع±±ادیتین للق±±وى النظامی±±ة، ت±±دعمان نظ±±ام األس±±د، بینم±±ا یعم±±ل "ح±±زب هللا" الم±±دعوم م±±ن إی±±ران ف±±ي 

تیج±±ة سوریا بطریقة مماثلة لعمل القوات األلمانیة واإلیطالیة في إسبانیا. وفي ظل غیاب قی±±ادة غربی±±ة لتش±±كیل ن

 391"المتطوعون" من الغرب للمشاركة في الحرب السوریة. ، یأتيالصراع

أتبعھ±±ا  ٢٠١١\٨ثم بعد شھر  ،سیاسة المشاركة (اإلنخراط) وتسویة الخالفات في البدایة في سوریا تابع أوباما

بش±±كل  ف±±ي عھ±±د أوبام±±ا سیاس±±ة األم±±ر الواق±±ع للوالی±±ات المتح±±دة لمتحدة تغییر النظام. لكن بقی±±تبھدف الوالیات ا

م±±ع الوق±±ت 	392لمفھ±±وم اإلدارة إل±±ى خل±±یط ن±±اجح. جمیعھا كبیر ھي عدم التدخل ولم ترَق ھذه المكونات المتنوعة

الموض±±وع للمفاوض±±ات  كَ رِ ك±±ان ق±±د ت±±م نس±±یانھ، وتُ±± ٢٠١١ھ±±دف أوبام±±ا لتنحی±±ة وإس±±قاط األس±±د ف±±ي ص±±یف 

یقود تصرفاتھ بك±±ل المواق±±ف ھ±±و رغبت±±ھ بع±±دم الت±±دخل  الدبلوماسیة بین األسد ومعارضیھ. كان مبدأ أوباما الذي

ف±±ي األم±±م المتح±±دة بأن±±ھ ال یوج±±د مص±±الح حیوی±±ة للوالی±±ات  ٢٠١٣ر أوباما عن ذلك ف±±ي األمریكي بسوریا. وعبّ 

	someoneاھا (المتح±±دة بالص±±راع ال±±دائر ف±±ي س±±وریا حی±±ث س±±مّ  else’s	 war ال±±درس ال±±ذي اس±±تنتجھ الحلف±±اء  .(

یا بأن االلتزامات والخطوط الحمراء والتصریحات التي تم إعالنھا م±±ن الوالی±±ات والخصوم من موضوع سور

 393.تصل لمرحلة التطبیقبالقلیل حین  دُ عِ تَ  ،المتحدة أو الرئیس بالتحدید

، أوباما وصف الوضع بسوریا بوضوح بأنھ "مشكلة بائسة،" واعتقد بأنھا مش±±كلة ال یس±±تطیع ٢٠١٣\٦بحلول 

، یرید أن یتم تذكره لخروجھ من حروب الشرق األوسط، لذلك إضافة ""على األكثر، یمكن إدارتھا. ھا،ھو حلّ 

جعَل الخیارات ھن±±اك أص±±عب بكثی±±ر، لك±±ن لیس±±ت حذْر أوباما في سوریا   394 ولیس الشروع في حروب جدیدة.

التس±±عینیات بالض±±غط  ف±±ي ل ف±±ي س±±وریا یج±±ب أن یك±±ون كالبوس±±نةالنم±±وذج  بالت±±دخّ البعض بأّن ویعتقد مستحیلة. 
																																																													

)، تم الدخول ٢٠١٤(نوفمبر،  سونر جاغایتاي، "مرحبا في عالم ما بعد الحرب الباردة،" معھد واشنطن لسیاسة الشرق االدنىو جیمس جیفري) 391(
	 http://bit.ly/2gJwm2L، ٢٠١٥في مایو 

85-Dueck,	“The	Obama	Doctrine,”	84 )392(  
	

 88-)	Ibid,	87393( 
 

)	Fitzgerald	and	Ryan,	“Obama,	US	Foreign	Policy,”	120394(	
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 كم±±±ا ح±±±دثالتح±±±اد الس±±±وفییتي ف±±±ي أفغانس±±±تان للحص±±±ول عل±±±ى تس±±±ویة س±±±الم _ول±±±یس ھزیم±±±ة ا عل±±±ى ال±±±روس

 395الثمانینات.ب

غالب±±اً ض±±غوطاً للمس±±اعدة ف±±ي ح±±ل نزاع±±ات ل±±م تتس±±بب فیھ±±ا  تواج±±ھ القوى العظم±±ى بأن *آندرو جیھ. تایلریعتقد 

سیاستھا القائم±±ة عل±±ى "بص±±مات أص±±ابع غی±±ر واض±±حة" والمتمثل±±ة د مصالحھا. وإذا واصلت واشنطن ھدّ لكنھا تُ 

ح أن یتحمل الشعب األمریكي فاتورة عملیة إصالح باھظة التكلف±±ة لع±±دوى انتق±±ال جّ رَ ل في سوریا، یُ بعدم التدخّ 

 دُّ َع±±ب±±نفس الوق±±ت، تُ لك±±ن  .العنف من النزاع السوري إلى الدول المجاورة والمعركة الكلیة ضد اإلرھاب ال±±دولي

األج±±ل تج±±اه  الحرب المحدودة في سوریا وصفة مثالیة التساع نطاق المھمة وخل±±ق إلت±±زام أمریك±±ي آخ±±ر طوی±±ل

ري األمریك±±ي ف±±ي س±±وریا غی±±ر ولھذا السبب ف±±إن االقتراح±±ات بزی±±ادة الت±±دخل العس±±ك حرب في الشرق األوسط،

س±±د ال±±دیكتاتوري ولكن±±ھ ل±±ن شن عمل عسكري أمریكي واسع النطاق ق±±د یقل±±ب الم±±وازین ض±±د نظ±±ام األُمقنعة، و

االقتراح±±ات األكث±±ر تقیی±±داً للت±±دخل  ات السیاس±±یة المتعمق±±ة ف±±ي س±±وریا. م±±ن غی±±ر الم±±رجح أن تعم±±لالنزاع±± یح±±لّ 

ف±±ي  لعدید من األھ±±داف المنطقی±±ةالدیھا الوالیات المتحدة  العسكري على حل الصراع أیضاً. على الرغم من أنّ 

ى م القوة العس±±كریة، م±±ن بینھ±±ا: تق±±ویض حلی±±ف إیران±±ي، والقض±±اء عل±±برر بشكل معقول استخداتُ  ، والتيسوریا

ح أن یؤدي القت±±ل الم±±رتبط لكن یجب علیھا استخدام القوة العسكریة فقط عندما یُرجّ دیكتاتور، وتأمین المدنیین. 

	396بذلك إلى تحقیق األھداف السیاسیة األمریكیة؛ لكن لیس ھذا ھو الحال في سوریا.

ال±±نھج ال±±واقعي ب±±نفس الوق±±ت. ودعم±±ت  عل±±ى الح±±رب المدنی±±ة الس±±وریة خالف±±تفعل أوبام±±ا  دْ رَ البعض بأّن یعتقد 

ً  قد أعلن فكان ام بشار األسد األسلحة الكیماویة،أوباما الواضح للواقعیة جاء من استجابتھ الستخد مخالفة  س±±ابقا

اتھ" بالنس±±بة للت±±ورط "للخ±±ط األحم±±ر" ال±±ذي "س±±یغیر حس±±اب ب±±أن أي اس±±تخدام لس±±الح كیم±±اوي س±±یعتبر تج±±اوزاً 

ً  ،بشار األسد لم یستجب األمریكي في حرب مدنیة، لكنّ  ب±±أن  واستخدمھا لقتل العدید من المدنیین. وب±±دا واض±±حا

ل للك±±ونغرس ألخ±±ذ تح±±وَّ  الذي وعد بھ سابقاً، من بدء ھجوم أوباما لكن بدالً  ضربة أمریكیة عسكریة قد تحدث،

سوریا لتنزع س±±الحھا  أوباما مبادرة روسیة تخصّ  كریة، إنتھزعسموافقتھم، وحین لم یدعم الكونغرس ضربة 

ر ال±±ذي أص±±اب المص±±داقیة ھذا النجاح لم یفع±±ل ش±±یئا للض±±ر أسلحتھا الكیماویة لكنّ  لوحدھا. سوریا تخلصت من

بالنس±±بة لل±±واقعیین، النص±±ر الص±±غیر لجع±±ل س±±وریا ت±±تخلص بنفس±±ھا م±±ن األس±±لحة الكیماوی±±ة ل±±م یك±±ن  األمریكی±±ة،

ھ تص±±رف أوبام±±ا بأنّ±±من الص±±عب اعتباریستحق الضرر الذي أصاب مصداقیة الوالیات المتحدة. بھذا الموقف، 

																																																													
2015-9-)	The	Print	Edition:	Leaders,	“The	Cost	Of	Inaction,”	The	Economist,	26395(	

 
 بلدان المشرق العربي.زمیل أقدم في برنامج السیاسة العربیة في معھد واشنطن، یركز بحوثھ على سوریا والمصالح األمریكیة في  * آندرو جیھ. تایلر:

 
	) تایلر وفیشمان، "ھل ینبغي على الوالیات المتحدة وحلفاءھا التدخل،" 396(
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لیبی±±ا،  وریا لم تك±±ن مث±±لسفجانب آخر، حیث یمكن رؤیة أوباما یسیر على النھج الواقعي، من بمبادئ الواقعیة. 

كان ھناك شكوك لدى أوباما م±±ن أن أي ت±±دخل للوالی±±ات المتح±±دة س±±یحدث أي ف±±رق، وك±±ان لدی±±ھ ش±±كوك ح±±ول و

أي  ت±±دخل أمریك±±ي بالتأكی±±د  ف±±إنّ  التكلفة للوالیات المتحدة بھكذا تدخل. س±±وریا ت±±دعمھا إی±±ران وروس±±یا وبالت±±الي

ع±±دا ع±±ن األس±±لحة الت±±ي تت±±دفق م±±ن  "للمعارض±±ة الس±±وریة"مساعدة  ةولذلك رفض أوباما تقدیم أی اً،سیكون مكلف

أن تق±±ع األس±±لحة األمریكی±±ة بأی±±دي  لسوریا مما أش±±عل الح±±رب أكث±±ر، وك±±ان ھن±±اك قل±±ق م±±نالسعودیة واإلمارات 

ل أي خطر على مص±±الح الوالی±±ات المتح±±دة الحیوی±±ة، وس±±وریا المتطرفین كما حصل بأفغانستان. التمرد لم یشكّ 

ك فقط بالقلیل من القیم مع الوالیات المتحدة، وال یوجد قواعد عسكریة أمریكیة في سوریا ولم تك±±ن دولة تتشار

ً منتج ً ضخم ا  ھ±±اللنفط. سوریا مھمة لكن لیس كفایة بالنسبة للوالیات المتحدة لتقوم ب±±الكثیر م±±ن أج±±ل إنھ±±اء حرب ا

یتعل±±ق بالطریق±±ة الت±±ي تعام±±ل بھ±±ا م±±ع س±±وریا،  ما یثبت أّن أوباما لم یخالف مبادئ الواقعیة فیماوھذا  397المدنیة.

ألنّ±±ھ ال یعتب±±ر ب±±أّن التعبی±±ر ع±±ن القی±±ادة األمریكی±±ة أو اثب±±ات المص±±داقیة األمریكی±±ة یج±±ب أن ی±±تم التعبی±±ر عن±±ھ 

باستخدام القوة العسكریة إّال اذا تعلّق ذلك بالمصالح األمریكیة األساسیة والحیویة وھ±±و م±±ا ل±±م یك±±ن مت±±وفرا ف±±ي 

. كذلك یعتق±±د أوبام±±ا ب±±أّن مص±±ادر اثب±±ات الق±±وة والقی±±ادة العالمی±±ة م±±ن الض±±روري أن تتغی±±ر وتتن±±وع، حالة سوریا

بمعنى أن ال تتورط بحروب جدیدة غیر محددة األھداف والنتائج فیھا غیر مضمونة، ألّن ذلك یعني مزیدا م±±ن 

 398االستنزاف للموارد األمریكیة وھو ما حصل في حربي العراق وأفغانستان.

 ف±±ي للمخ±±اطرة م±±یالً  أكث±±ر یك±±ون فربم±±ا لیبی±±ا، وال أفغانس±±تان وال ع±±راق ھن±±اك یك±±ن لم لو بأنھ أوباما مرةصّرح 

	األحم±±ر	الخ±±ط	بانتھ±±اك	والس±±ماح	الجوی±±ة،	الض±±ربات	ع±±ن	ب±±التراجع	اتخ±±ذه	ال±±ذي	الق±±رار	أن	یفھ±±م	أوبام±±ا .س±±وریا

ً  بالنسبة لھ،	كبیرة	رضا	لحظة	یمثلّ 	القرار	ھذه	لكنّ 	المؤرخین،	من	بال رحمة	عاملسیُ  	أن	ألنّ±±ھ ك±±ان یعل±±م مس±±بقا

	م±±ن	نسحبسیاً، وكان یؤمن بصحة قراره رغم صعوبتھ، ألنّھ استطاع أن یسیا	سیكلفھ	اللحظة	تلك	في تراجعھ

	منظ±±ورب	ب±±ل	س±±وریا،	بمنظ±±ور	فق±±ط	لیس	الوالیات المتحدة،	في مصلحة	ھو	بما	،ویفكر بعقلھ	المباشرة	الضغوط

	ت±±ابھ "كیس±±مّ م±±ا یُ 	أخی±±راً 	بھ±±ا	كس±±ر	أن±±ھ	ال±±رئیس	یعتق±±د	الت±±ي	اللحظ±±ة	ھ±±ذه	كان±±ت	المتح±±دة.دیمقراطی±±ة الوالی±±ات 

، یص±±بح األم±±ر مثی±±راً للج±±دل، فكت±±اب الق±±وة	باس±±تخدام	األم±±رح±±ین یتعلّ±±ق یعتق±±د أن±±ھ فھ±±و  ."واش±±نطن	إرش±±ادات

االس±±تجابة 	ی±±ةكیف	دیح±±دّ 	الخارجی±±ة،	السیاس±±ة	مؤسس±±ة	م±±ن	وی±±أتي	،إرشادات واشنطن ال±±ذي عل±±ى الرؤس±±اء اتباع±±ھ

	لكنھ	الكتاب،	ھذا	لیُفَعّ 	مباشر،	بشكل	الوالیات المتحدة	دھدّ تُ 	عسكریة. فعندما	تكون	ما	وعادةً 	المختلفة،	لألحداث

																																																													
31-David,	“Obama:	The	Reluctant	Realist,”	30	)397( 

 
 ٤-٣) أبو رشید، "سیاسة إدارة أوباما الخارجیة: محاولة تحقیق التوازن بین المیول،" 398(
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	كت±±اب	یتب±±ع	ل±±م	إذا	بش±±كل قاس±±ي	عل±±ى ال±±رئیس	حكمس±±یُ 	س±±وریا،	حال±±ةئ±±ة. وف±±ي خاط	لق±±رارات	وداً یق±±فخ±±	ق±±د یك±±ون

	399 .تطبیقھ	لعدم	جیدة	أسباب	ھناك	كان	لو	اإلرشادات، وحتى

 

ھ ٣-٣  لى الدبلوماسیة بشكل جريء.إ. التوّج

) ھ±±±و أفض±±±ل وس±±±یلة لتحقی±±±ق مص±±±الح الوالی±±±ات المتح±±±دة ودع±±±م Engagementاإلنخ±±±راط ( أوبام±±±ا ب±±±أنّ اعتق±±±د 

ی±±ؤمن ب±±أن سیاس±±ة العزل±±ة معھ±±ا لم±±دة ، وھو ما تّم تطبیقھ بالعالقات مع كوبا، الت±±ي الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

٥٠  ً  كان لدى أوبام±±ا رغب±±ة ف±±ي 400لم تنجح في تحسین العالقات أو دفعھا للقیام بإصالحات سیاسیة كبیرة. عاما

ث ع±±ن "بدای±±ة جدی±±دة م±±ع مھ الرئاس±±ة، فتح±±دّ من±±ذ بدای±±ة تس±±لّ  ك±±ا الالتینی±±ةیرمن الشراكة م±±ع أم اً جدید أن یبدأ عھداً 

م±±ع بنم±±ا. لك±±ن بس±±بب  ٢٠١٥بری±±ل أعل±±ن ع±±ن تطبی±±ع العالق±±ات م±±ع ھافان±±ا، وف±±ي إ ٢٠١٤كوب±±ا"، وف±±ي دیس±±مبر 

 ً ً  وج±±دباإلض±±افة إل±±ى أنّ±±ھ ، أولویاتھ في العراق وأفغانستان، نالت أمیركا الالتینیة اھتمام±±ا متقطع±±ا ً  وض±±عا  مختلف±±ا

تنطوي سیاسة أوباما مع كوبا على االعتراف بأن التغییر ال  .عن التسعینیات: تنوع سیاسي أكثر وطواعیة أقل

باإلضافة إلى استعادة العالقات الدبلوماسیة، أعلن أوبام±±ا ع±±ن اج±±راءات عدی±±دة وداخل،  من الیمكن أن یأتي إّال 

 401.سیاس±±ات المواجھ±±ة ل±±ن ت±±أتي بنتیج±±ة خاص±±ة م±±ع تزای±±د ت±±أثیر الص±±ین ، وأدرك أنّ لفك الحظر عن كوبا م±±ثالً 

لتخفی±±ف القی±±ود  ـ ٢٠٠٨ـ رئ±±یس كوب±±ا من±±ذ  راؤول كاس±±تروذوب±±ان الجلی±±د ب±±ین األم±±ریكیتین س±±یدفع نظ±±ام و

المفروضة على حریة التعبیر والمعارضة السیاسیة، في مقابل تخفیف الوالیات المتحدة للعقوبات االقتصادیة، 

مرش±±ح للرئاس±±ة ع±±ن ك±±ان ح±±اكم فلوری±±دا الس±±ابق جی±±ب ب±±وش (كإّال أّن ال±±بعض إنتق±±د سیاس±±ة أوبام±±ا تج±±اه كوب±±ا، 

إرث±±ھ "م±±ع اإلنج±±ازات الدبلوماس±±یة المش±±كوك فیھ±±ا  ءاتھ±±م أوبام±±ا بأن±±ھ یح±±اول بن±±ا ، ال±±ذيالح±±زب الجمھ±±وري)

  402والصور التذكاریة".

																																																													
Doctrine,”)	Goldberg,	“The	Obama	399( 

 
)	David	Nakamura	and	Greg	Jaffe,	“Obama	hails	Historic	Step	Forward	For	U.S	Cuba	with	Plan	to	reopen	400(

Embassies,”	Washington	Post,	1-7-2015.	
	

Oct.	2015)\)	Michael	Reid,	“Obama	and	Latin	America,”	Foreign	Affairs,	Vol.	94,	No.	5	(Sep.401( 
 

,”Nakamura	and	Jaffe,	“Obama	hails	Historic	Step	Forward)	402(	
	

من التحالفات الدولیة الكبیرة بالنسبة الدول الخمسة+ واحد: تضم الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والمانیا وروسیا والصین. تعتبر ) (*
 اع الدول للعقوبات ویعزز عزلة الدولة المستھدفة. للمزید انظر،للدبلوماسیین، والعمل من خالل ھذه القوى العالمیة، یحّسن من انصی

فبرایر  ٧معھد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى، مایكل سینغ، "لماذا ال یزال ھناك دور للدول الخمس الكبرى+المانیا في محادثات إیران النوویة،" 
٢٠١٣ .phttp://bit.ly/2q2KGU ، ٢٠١٧تم الدخول في مایو. 
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ً  تعتبر خطوة االنفتاح على كوبا التي قام بھا أوباما، إنجازاً   اإلنج±±از األكب±±ر بمج±±ال یترك±±ھ ف±±ي إرث±±ھ، لك±±نّ  مھم±±ا

 مع إیران حین أتّم االتفاق النووي. الدبلوماسیة ھو ما قام بھ

 .إیران. أ -٣-٣

ً أضافتطلعات لبتعددت اإلستراتیجیات التي اتبعھا أوباما مع إیران؛ فقد بدأ   تسویة الخالفات معھا، والحقا

، ثم استدار ثانیة نحو لالستجابة لھذه المحاوالت عناصر إستراتیجیة اإلحتواء بعد رفض مبدئي من طھران

. بدأت عملیة ٢٠١٣في  حسن روحاني التي نجح فیھا، ةة الجدیدینتخابات الرئاسالتسویة الخالفات بعد ا

البرنامج النووي عن في مفاوضات مباشرة  من قبل أوباما عن طریق تواصل دبلوماسي ٢٠٠٩التسویة في 

سالمیة ومن المرجعیات الدینیة المرشد األعلى للثورة اإلـ  یة هللا علي خامنئيآل بعث رسالةفلطھران، 

بأن ھذا سیساعد على بدایة عملیة المصالحة  للشعب اإلیراني معتقداً وسجل رسالة فیدیو  الشیعیة في إیران ـ

 ً بشكل كبیر. في یونیو من نفس السنة كان ھناك  المتبادلة، لكن رد القادة السیاسیین إلیران كان عدائیا

ه ، لكن إستجابة أوباما لھذھا بشدةقمع احتجاجات واسعة على اإلنتخابات اإلیرانیة بسبب التزویر والتي تمّ 

بین  بالملف النووي األحداث جاءت متسامحة على أمل متابعة التواصل الدبلوماسي. استمرت المفاوضات

حلول أو نتائج؛ ولذلك شرع أوباما بمسار مواٍز في تدابیر حازمة  ةلسنین دون أی *"١+  الخمسة" إیران و

 ً وحین وأحیانا بالتعاون مع الحلفاء واألمم المتحدة.  ،من طرف الوالیات المتحدة لوحدھا ضد طھران، أحیانا

أن یزیل العقوبات  ٢٠١٣س ومصقول ـ الذي وعدھم في یونیو ـ مفاوض متمرّ حسن روحاني إختار الناس 

ً كان یتعلق بالنووي،  فیمار عن نیة متصالحة عبّ ومن خالل الدبلوماسیة،  ھ، على العمل مع أوباما حریصا

" وصلوا التفاق مرحلي أو 1"الخمسة +و، إیران ٢٠١٣. في نوفمبر ھذا الملف وبدأت مفاوضات جدیة حول

، بالمقابل یتم تجمید مؤقت على بعض العناصر عن إیران ولیةالعقوبات الدّ  وإزالة مؤقت، ف تم رفع

 403المحدودة للبرنامج النووي اإلیراني.

تحقیق التوازن بین المخاطر والفرص في إطار  لیفسر لھ محاولتھ ؛للبیت األبیضتوماس فریدمان دعا أوباما 

ق أوباما في ھذا اللقاء ھو تطرُّ  . من الالفت للنظر٢٠١٥اتفاق تم التوصل لھ مع إیران في سویسرا في مارس 

حت حین سألھ فریدمان عن ال یتجزأ من تصریحاتھ، والتي توضّ  لمصطلح "عقیدة أوباما" التي كانت جزءاً 

ر من سیاسات الوالیات المتحدة منذ فترة طویلة والتي عزلت بورما وكوبا ھ للتحرّ القاسم المشترك لقرارات

االحتیاجات اإلستراتیجیة األساسیة، یمكن أن  مع مراعاة "وایران، فأجاب أوباما بأن "االشتباك (االنخراط)

 ً لة التي ال نھایة دول بطریقة أفضل بكثیر من العقوبات والعزال لوجھ مع ھذه تخدم المصالح األمریكیة وجھا
																																																													

62-Dueck,	“The	Obama	Doctrine,”	60	)403(  
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لھا. ویرى أوباما أن الوالیات المتحدة قویة كفایة حتى تختبر الطروحات الناتجة عن عقد اإلتفاقات سواء مع 

إیران أو كوبا دون تعریض الوالیات المتحدة للخطر، وھو ما ال یستطیع الناس إدراكھ. وقد ذكر أوباما 

اسأل عن عقیدة أوباما...العقیدة ھي: سوف ننخرط " عقیدتھ فیما یخص ھذا الموضوع حیث قال لفریدمان:

ً التدخل وھو  404 (نشارك) لكننا نصون أو نحافظ على كل قدراتنا." لمحدود، أي أّن الوالیات اما یعني تماما

 للنجاح، بنفس الوقت الذي ال تتعرض لھ المصالح فرصةالمتحدة قد تتدخل في بعض المسائل طالما ھناك 

 .األمریكیة ألي تھدید والقدرات

ً ٢٠١٥إعالن اإلتفاق في الثاني من أبریل  تمَّ  أكثر من المتوقع، باحتوائھ عدد أجھزة الطرد  ، وكان تفصیلیا

كان ھناك مجموعة من اإلنتقادات التي ُوِجھَت ألوباما بقضیة االتفاق النووي مع  405ونوعھا...الخ. المركزيّ 

، سواء من داخل الوالیات المتحدة أو خارجھا، بما یتضمن الكونغرس، إیران خالل فترة المباحثات وما یلیھا

وإسرائیل والحلفاء العرب، والتي كانت تتمحور بشكل أساسي حول التھدید الذي ستتعّرض لھ المنطقة بأكملھا 

 إسرائیل من إیران المسلحة نوویاً. ھذا اإلتفاق، والخطر الذي سیصیب نتیجة

تحول إّال أنّھم لم ینجحوا بذلك، فإیقاف الصفقة النوویة مع إیران،  ، حاولوانغرسالكو في مثالً  الجمھوریونف

، باألخّص اإلھتمام إلى ما یجب أن تقوم بھ الوالیات المتحدة لطمأنة إسرائیل ومؤیدیھا داخل الوالیات المتحدة

وك بالخارج وسیتم دة في البنجمّ سبل لمنع إیران من استخدام ملیارات الدوالرات (التي كانت مُ  إیجاد

الوالیات المتحدة مسؤولیة لدى بأّن كّد ؤما دفع أوباما لیوھذا  "حزب هللا."تحریرھا) في دعم وكالئھا مثل 

یعتبر ذلك صعباً  ھد من إلتزام إیران بالصفقة، لكنالخلیج) والتأكّ باألخص دول لضمان أمن إسرائیل والحلفاء (

 ستفادة من فرص التعاون مع إیران،االتفاق أو منع اإلدارة من اال سببت فشل ،إذا ما فرض الكونغرس قیوداً 

لدیھم  "السنة"حیث یرى أوباما بأن الحلفاء العرب  406وال تقع المسؤولیة على عاتق الوالیات المتحدة فقط،

 بعض التھدیدات الخارجیة، لكن "أكبر التھدیدات التي یواجھونھا قد ال تكون قادمة من إیران، بل سیكون من

صفقة إیران جزء من إستراتیجیة أوسع من المشاركة (اإلنخراط)  بأنّ یعتقد أوباما  407االستیاء داخل بلدانھم."

ً  وظلكما اتبعتھا إدارتھ فیما یتعلق ب بورما وكوبا.  ر بالدفاع عن إسرائیل، وكرّ  بمقابلتھ مع فریدمان ملتزما

العمل العسكري أو عدم القیام بشيء لن ینجح  إنّ "تحلیل الخیارات األمریكیة بشأن طموحات إیران النوویة: 
																																																													

 Thomas	L.	Friedman,	“Iran	and	the	Obama	doctrine,”)	404( 
 

	2015-4-Deal,”	The	Economist,	5	)	M.S,	“Everything	You	Want	To	Know	about	The	Iranian	Nuclear405( 
 

2015-9-a	After	The	Iran	Deal,”	The	New	York	times,	24Americditorial	Board,	“Israel	and	)	E406( 
 

 Friedman,	“Iran	and	The	Obama	Doctrine,”	)407( 
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ة . حیث أن الضربة العسكریة قد تعیق البرنامج النووي إلیران لفترة لكنھا ستعطي فرص"كالحل الدبلوماسي

ر عن نفسھ لكن ال عبّ . وأشار لرغبتھ بإیجاد ما یسمح للكونغرس أن یُ للمتشددین لیدفعوا باتجاه أكثر سوءاً 

 408ات الرئیس بنفس الوقت.یتعدى على صالحی

اآلراء واالنتقادات حول موضوع الملف النووي وإتمام الصفقة مع إیران ما بین مؤید ومعارض. على تعددت 

لم تكن  ـ تعمل برتبة أستاذ مشارك في قسم إدارة الحكومة بجامعة جورج تاون ـ میشیل سویرزسبیل المثال، 

فھي تعتقد بأن صفقة ناجحة، في قضیة مثیرة للجدل، على العكس، قد تسحب  ،من المتحمسین التمام الصفقة

إنجازات أوباما على مستوى السیاسة المحلیة لألسفل، "إذا كان التاریخ ینظر بلطف إلى بعض إنجازاتھ 

 ً ة، رغم أوباما بالصفق مْ دُّ قَ ، وكذلك تَ "بروایة أنھ خسر الشرق األوسط المحلیة، ال یرید لذلك أن یكون ملونا

ً  إلرثھ إعتراض الكونغرس لن یكون شیئا جیداً   إیران بدون صفقة ستؤدي لحرب بأنّ  یعتقد . لكن أوباماأیضا

البعض بأن صفقة ناجحة لمنع إیران من الحصول على  یعتقداآلخر، بالجانب لكن  .وھذا ما دفعھ التمامھا

ي تساعد فیھ األمریكیین للشعور على نحو في الوقت الذ ،سالح نووي، قد تنقذ سجل سیاسة أوباما الخارجیة

عقیدة ألوباما تخّص  أفضل بخصوص المخاطر التي یواجھھا العالم. وقد طرح البعض مثل جیریمي شابیرو

حیث یعتبر موضوع  "الة،ى دول األعداء یمكن أن تكون فعّ سمّ الدبلوماسیة مع ما تُ ": سیاستھ مع إیران وھي

ً مركزی اً حظر اإلنتشار النووي محور سي مع قادة الدبلوما ھي الوقت الذي لم یحظ تواصلفلرئاسة أوباما،  ا

ھناك العدید من االنتقادات السلبیة لسیاسة أوباما الخارجیة كان ). كروسیا والصینل جید (بسجّ  آخرین

بھذا استطاع تفاق النووي مع إیران. وواالستثناء الملحوظ كان االفتتاح التاریخي للعالقات مع كوبا، وربما اإل

ً "أوباما  اعتقاد شابیرو. كان بحسب ناجح،"  إثبات صحة المفھوم الكامل (للدبلوماسیة) حتى لو لم یكن دائما

ر ز كیف یتذكّ في حیِّ  تر أوباما، حیث دخلصفقة إیران القدرة على الوصول إلى أبعد من كیف یمكن تذكّ ل

. الوالیات المتحدة ستكون قد ساھمت الم في تراجعبأن مكانتھم بالع شعروا ٩\١١األمریكیون أنفسھم، فبعد 

 میزاتھا الجدیدةإذا منعت الصفقة إیران من بناء سالح نووي، ولم تستخدم  بجعل الشرق األوسط مستقراً 

  409 لتمویل اإلرھاب. وحریتھا نتیجة إزالة العقوبات،

ً عن الصفقة، في طرحھ فرید زكریا دافع للخیارین البدیلین لالتفاق النووي مع إیران، فمن ناحیة،  أیضا

ً استمرار العقوبات لم یُ  عن برنامجھا النووي. والصین قد ترى عزلة الغرب إلیران فرصة  وقف إیران سابقا

لبناء عالقة خاصة معھا وتطویر اقتصاد الطاقة الكبیر لتلك البلد ـ فھي الالعب األساسي في شراء النفط 
																																																													

Deal,”	The		Martin	Pengelly	and	Tom	McCarthy,	“Barak	Obama	Fights	back	against	Israeli	critics	of	Iran	Nuclear)	408(
Guardian,	6-4-2015. 
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قت إیران عالقاتھا اإلقتصادیة الذي تمیل إیران لبیعھ بسعر منخفض ـ فبینما تجنب الغرب إیران، عمّ اإلیراني 

أن "على مدى السنوات  ٢٠١٠في  ) للبحوثRAND( راندتّم إجراءھا في مؤسسة مع الصین، وتشیر دراسة 

والدول األخرى إذا رأت  القلیلة الماضیة، أصبحت الصین أكبر زبون للنفط اإلیراني وأكبر شریك اقتصادي."

 ً ً  عرضا والتي تأتي الوالیات المتحدة، فلن تقبل بدعم نظام العقوبات ضد إیران، ورفضتھ  ،من طھران مقنعا

متعددة الجوانب. ومن ناحیة أخرى، خیار الھجوم العسكري، كالضربة التي وجھتھا إسرائیل  فعالیتھا من أنھا

صناعة نوویة واسعة تضم العدید من  ّن لھابحالة إیران، أل، لن تنفع ٢٠٠٧أو سوریا  ١٩٨١للعراق في 

 اً البعض منھا قریب من مناطق سكنیة، بالتالي سینتج أضرارفالمنشآت وھو ما یختلف عن العراق وسوریا، 

جانبیة كبیرة. وحین یتم قصف إیران سیلتف الشعب حول النظام، وقد ترد ایران عن طریق حلفائھا في 

بأمن الوالیات المتحدة والحلفاء. وسیحدث إنشقاق للتحالف الدولي  أفغانستان والعراق ولبنان، وھو ما سیضرّ 

ووي إلیران، لكنھا وبفضل نظر لھا على أنھا ضحیة غزو غیر مبرر. ستدمر الضربة البرنامج النوسیُ 

رضة عائدات النفط ستعید بناءه، ولكن لیس كبرنامج نووي بل كسالح نووي طالما أنھا رأت أنھا عُ 

 	410للھجوم.

ً  المحللین بأنّ بعض یرى   المال الذي ستستعیده إیران من الوالیات المتحدة بعد رفع العقوبات لم یكن یوما

ً  عامالً  بالمنطقة، فیبدو أن إیران التزمت بدعمھا لألسد في سوریا أو المعارضة في السیاسات االیرانیة  حاسما

كضرورات إستراتیجیة بغض النظر عن التكلفة. یعتقد إمیل حكیم وھو  )داعشتنظیم الدولة اإلسالمیة (ضد 

: "من الصعب أن ننسب للصفقة أي شيء جید، ومن بأنّ  ولي للدراسات اإلستراتیجیةباحث في المعھد الدّ 

"في سوریا والعراق والیمن ولبنان، ما مفسراً ذلك بأنّھ لقي اللوم على الصفقة ألي شيء سيء،" ب أن نُ الصع

ضین داخل إیران، ما بالنسبة للمعارو 411یحرك أو یقود الصراع ھو محلي وإقلیمي ولیس بسبب الصفقة."

ً سیصل حقا إل غ التي ستبقیھا في االحتیاطات والمبال یران بعد إیفائھا باإللتزامات المالیة الموجودة مسبقا

العدید من المیزات الموجودة بإیران كالكمیات الھائلة من  ر، وباألخذ بعین االعتبارملیار دوال ٢٥األجنبیة ھو 

ھا لن تستطیع االستفادة من ھذه المیزات دون أنّ  النفط والغاز واألیدي العاملة ونسبة التعلیم العالیة، إّال 

لذي یواجھ عقبة، وھم النخبة اإلیرانیة المحافظة، الذین لدیھم معارضة أیدولوجیة االستثمار االجنبي، وا

متأصلة بعمق لفكرة التدخل األجنبي وتأثیره على إیران، فلدیھم فكرة قد عززوھا من خالل سرد التاریخ، إن 

																																																													
.2015-4-Fareed	Zakaria,	“A	nuclear	deal	with	Iran	is	the	best	option,”	Washington	Post,	2)	410( 
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 ً أو  412واالقتصادیة. ضعیفة من الناحیة العسكریة اإیران وإبقائھ تفكیك القوى األجنبیة حاولت وستحاول دائما

	ء سیطرتھا قویة على ھذه القطاعات لخدمة مصالحھم الخاصة.لربما تھدف ھذه النخبة إلبقا

 -أمریكي	لتقارب	رؤیة	لدیھ	ألن	اإلیراني	اإلتفاق	وراء	سعى	أنھ	ناقدي أوباما،	بین	األقل	على	فرضیة،	توجد

	، فسوزانتفاؤل	من	نبعت	ما	بقدر	تشاؤمیة	نظرة	من	انطلقت	النووي	اإلتفاق	في	رغبتھ	لكنّ  .تاریخي	فارسي

	بین الوالیات	العالقات	من	جدید	عھد	لبدء	محاولة	أصلھ	في	أبداً 	یكن	لم	اإلیراني	"اإلتفاق	أنترى  رایس

ً 	وأقل	تیةامبراغ	أكثر	وإیران. بل كان	المتحدة 	دولة	البساطة جعل	بمنتھى	الھدف	بكثیر. كان	ذلك	من	طموحا

من المؤیدین للصفقة، واعتقد بأنھا جیدة، والحجة  كان دیفید إغناتیوس 413."كبیرة	بدرجة	خطورة	أقل	خطیرة

 ً اإلتفاق  التي استخدمھا أوباما من أجل إتفاق اإلطار النووي مع إیران واألكثر بساطة كانت: أنّ  األكثر إقناعا

من التسلح بین  دافع عن الصفقة، باستحضار اتفاقات الحدّ وحالما یتم، سیكون أفضل من أي بدیل واقعي. 

 ً "، مع األخذ بعین الوالیات المتحدة واالتحاد السوفییتي، حیث قال أوباما بأنھا "جعلت عالمنا أكثر أمنا

 414تلك اإلتفاقات كان بھا ثغرات أكثر بكثیر من إتفاق إیران. االعتبار أنّ 

ن، منذ أن كانت قوة أغلبیة واضحة من الواقعیین یمیلون لصالح ضبط النفس فیما یخص التعامل مع إیرا

 ھائالً  تواجھ خلالً و "انتحاري،"لیس لدیھا سلوك ولیس لدیھا حلفاء عسكریون، ووسطى لكنھا لیست كبیرة، 

فلت من عدوان عسكري علني بثمن معقول. ما یمیز من غیر المرجح أن تعتقد بأنھا یمكن أن تُ في القدرات؛ ف

ً  اد األكثر میالً قّ ھؤالء الواقعیین من النُ  للوالیات على ارتفاع التكالیف  للمواجھة، ھو التركیز األكثر وضوحا

من بدیل ضبط النفس، االحتواء، وردع إیران النوویة وھو الحرب الوقائیة (البدیل المرتفع  المتحدة،

 415.التكلفة)

دودة. سیاسة أوباما تجاه ایران تتبع المسار الواقعي بحیث یتم إنفاق وسائل محدودة ألغراض وغایات مح

أوباما ال یرید لإلیرانیین أن یحصلوا على أسلحة نوویة، لكن ال ینوي دفع ثمن كبیر إلیقافھم عن ذلك. تسعى 

ً إیران مسلّ  السیاسة األمریكیة لثني إیران من الحصول على قدرات نوویة ألن واشنطن تدرك بأنّ   حة نوویا

ز اإلنتشار النووي بأماكن أخرى. وربما تحفّ  ،خرینإلسرائیل ولحلفاء الوالیات المتحدة اآل اً سوف تشكل تھدید
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ً مواجھة ھذه التحدیات یبرّ  . تركیز ر جھود تطبیق العقوبات ومتابعة الدبلوماسیة لمنع إیران مسلحة نوویا

ورفضھ للتفكیر بجدیة بھجوم عسكري ضد البرنامج النووي  ،أوباما على العقوبات بشأن اتفاق تفاوضي

ً الیران، یعكس لیس فقط ت ً التھدید المحدود الذي تشكّ  كالیف مثل ھذا الھجوم ولكن أیضا  لھ إیران المسلحة نوویا

على الوالیات المتحدة. على الرغم من أن ایران تھدد حلفاء الوالیات المتحدة مثل إسرائیل، لكن التھدید الذي 

ً تشكلھ للوالیات المتحدة أقل مباشرة، مما یجعل استخدام القوة األمریكیة أقل ج ھو  اذبیة. إیذاء ایران إقتصادیا

شيء، والذھاب للحرب معھا ھو شيء آخر. العتبة (الحد) الستخدام القوة في العالم الواقعي مرتفع، وال یرتقي 

لمصالح الوالیات المتحدة الحیویة  اً أو تھدید ل خطراً أو یصل الى مستوى إستخدامھا مع إیران التي ال تشكّ 

أوباما الستخدام القوة یمكن تفسیره  دْ دُّ رَ للموافقة على الحد من قدراتھا النوویة. تَ وعلى ما یبدو على استعداد 

 ً بالموقف المتسامح الذي یكون عند الواقعیین تجاه حیازة األسلحة النوویة. معظم الواقعیین یتعاطفون مع  أیضا

الدول التي تسعى للحصول على أسلحة نوویة، في عالم تسوده الفوضى والتھدید، حیث الدولة تعتمد فقط على 

عن  ال غنى عنھا للدول غیر اآلمنة. بعیداً د األسلحة النوویة أو تكون كبولیصة تأمین على الحیاة نفسھا، تزوِّ 

، بعض الواقعیین یرون األسلحة النوویة كقوة استقرار للسالم. بھذا الرأي، حیازة إیران للنووي قد كونھ تھدیداً 

 ً قبول إیران  و یمكن احتواؤھا وردعھا، ال تكون محل ترحیب، لكن بالتحلیل النھائي، إیران المسلحة نوویا

ً ھجوم محفوف بالمخاطر من شنّ  أفضل بكثیر أسلحة نوویة درة على صنعاقال كما قبل كلینتون وبوش  . تماما

 ً "غیر المقبول"، تردد أوباما الستخدام القوة بشكل مباشر أو  بنھایة المطاف كوریا الشمالیة المسلحة نوویا

 ً ران إذا ما فشلت الدبلوماسیة. یقبل القدرة النوویة إلیقد  معارضتھ الستخدام إسرائیل القوة تشیر إلى إنھ أیضا

ً سیاسة استخدام وسائل محدودة للتعامل مع ما یُ   نظر لھ كتھدید محدود من حیازة النووي اإلیراني یتوافق تماما

 416مع وجھة النظر الحمیدة لألسلحة النوویة التي ھي في صمیم الواقعیة المعاصرة.

 واالحتواء.: ما بین تسویة الخالفات . أوباما والقوى العالمیة٤-٣

 .الصیننحو آسیا وعالقتھ بالتمحور . أ -٤-٣

كان "التمحور نحو آسیا" إحدى األولویات التي اھتم بھا أوباما، على وجھ الخصوص في فترتھ الرئاسیة 

الثانیة. فھو یؤمن بأّن مستقبل الوالیات المتحدة االقتصادي یكمن في تلك المنطقة، وبأّن التحدي المتمثّل في 

منذ تولّیھ الرئاسة البحث عن فرص لجذب  صعود الصین لن یكون جیداً إْن تّم إھمالھ. وكان یحاول باستمرار

دول آسیویة تجاه الوالیات المتحدة باالضافة لترمیم العالقات مع الدول التي تجمعھا بھا اتفاقیات وتحالفات، 
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كانفتاحھ على بورما وفیتنام ومجموعة الدول التي تقع جنوب شرق آسیا وتخشى الھیمنة الصینیة. وأثبت 

المتواصل بمنطقة آسیا حتى أثناء التوتر والفوضى التي حدثت بالشرق األوسط، أوباما من خالل اھتمامھ 

إیمانھ بأّن ھذه المنطقة ھي "األھم في العالم بالنسبة للمستقبل األمریكي، وأنّھ ما من رئیس یستطیع تجاھل 

تقف على نقطة  فبعد سنین من المصادر التي تّم إنفاقھا في أفغانستان والعراق، الوالیات المتحدة  417ذلك."

ً مھمة للوالیات المتحدة،  محوریة وتحتاج إلعادة توجیھ نفسھا في العقد القادم لتلك المنطقة. كانت آسیا دائما

ھیالري كلینتون وأوباما أكّدوا على أنھا تمثّل أولویة قصوى، وبأّن الوالیات المتحدة لن یتحول انتباھھا بأمور 

نت إدارة أوباما أول من رفع آسیا إلى ھذه المكانة، ووعد بأّن أي ثانویة في منطقة كالشرق األوسط. فكا

  418 تخفیض بالمستقبل بالمیزانیة الدفاعیة للوالیات المتحدة لن یؤثر على المیزانیة العسكریة األمریكیة آلسیا.

الستدارتھا نحو آسیا. مما ال شّك فیھ أّن الصین من أھم األولویات للوالیات المتحدة، والسبب األكثر منطقیة 

وربما تكون أفضل طریقة إلدراك أھمیة الصین ھو مالحظة الكیفیة التي تحاول بھا الوالیات المتحدة 

احتواءھا عن طریق إشراك الھند، فالسیاسة األمریكیة تجاه الھند موجودة في صمیم استراتیجیة "توازن 

الخالف المستمر الموجود بین الھند وباكستان معروف، القوى" التي تَعتبرھا أھم قوة إقلیمیة موازنة للصین. 

حیث تعتبر األولى المنافس الرئیسي لباكستان ـ دولة ھشة تمتلك أسلحة نوویة، وتمرد طالبان، وسیاق اقلیمي 

ً ألي رئیس في تلك المنطقة عدا عن النزاع على إقلیم كشمیر بین كال الدولتین. إلى  مضطرب ـ ما یشّكل قلقا

أوباما ورغم كل ذلك لم تكن قادرة على إعطاء باكستان األولویة بسبب حاجتھا للھند الحتواء  أّن إدارة

الصین، ومن جھة أخرى فإّن الھند شریك دیمقراطي طبیعي لواشنطن، لكن ھذه الدینامیات التي تستخدمھا 

لى السلطة العالمیة في الوالیات المتحدة في التعامل مع الھند وباكستان تظھر بوضوح أّن الصراع الحقیقي ع

 419 القرن الحادي والعشرین سیكون تنافساً اقتصادیاً ودبلوماسیاً وعسكریاً بین الصین وواشنطن.

استخدم أوباما مع الصین إستراتیجیة مختلطة تحتوي عناصر مثل: اإلنخراط، والتكامل، وتسویة الخالفات 

حتواء الضمني. عنصر التوازن والردع نما أكثر من جانب، ومن جانب آخر استخدم الردع، أو التوازن، أواال

ً مع إعالن اإلدارة األمریكیة آسیا كمحور أساسي في  ، لكّن اإلستراتیجیة األساسیة التي ٢٠١١وأصبح معلنا

استخدمھا أوباما مع الصین كانت دائماً اإلنخراط، فالوالیات المتحدة طمأنت الصین وسعت للتعاون معھا بعدة 

ن كوریا الشمالیة، وأكّدت ھیالري كلینتون بأّن قضیة حقوق اإلنسان لن تمنع التعاون بین قضایا بما یتضم
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ً مع الصین لتسویة  الدولتین بقضایا أخرى. كانت الوالیات المتحدة ترى بأنھا إذا ما تواصلت دبلوماسیا

لم یحدث،  الخالفات وطمأنت بكین من بعض مخاوفھا، فالصین ستّرد الجمیل بسلوك تعاوني، لكن ذلك

فالصین لم تتعاون كثیراً في العدید من القضایا، كتغیر المناخ مثالً، وكذلك قضیة النووي وكوریا الشمالیة، 

حیث عرضت الصین فیھا مساعدة قلیلة، ألنّھا كانت ترى كوریا الشمالیة كحاجز ضد التأثیر األمریكي، وفیما 

ى اإلطالق بأجندة أوباما، أما بخصوص قضایا اإلقتصاد یخّص اإلنتشار النووي بشكل عام، لم تھتم الصین عل

 420الّدولي، فتابعت الصین ما تقوم بھ من "سرقات إلكترونیة" على نطاق شامل ضد الشركات األمریكیة.

بالنسبة لكوریا الشمالیة، فعرض أوباما علیھا منافع إقتصادیة ودبلوماسیة مقابل وعد بمحادثات جدیدة وقلّل 

ً ومتطرفاً، فخرقت أوالً من أیة طموحات أ مریكیة ل "تغییر النظام"، لكن رد كوریا الشمالیة كان عدائیا

معاھدة كانت وقّعتھا في المحادثات السداسیة (كوریا الشمالیة والجنوبیة والیابان والوالیات المتحدة وروسیا 

ت نوویة متعددة. ولذلك أیضاً خرقت العدید من اإلتفاقات، وعقدت إختبارا ٢٠١٣ -٢٠٠٩ما بین والصین)، و

استخدم أوباما "الصبر اإلستراتیجي"، بحیث احتوت الوالیات المتحدة كوریا الشمالیة، وتشاورت مع حلفاء 

إقلیمیین وتابعت العقوبات الموجودة، وأبدت نیة لمتابعة المحادثات، ولكن فقط إذا ما وصل رئیسھا (بیونغ 

 421التفاقات الدولیة السابقة.یانغ) أوالً إلى التزاماتھ الموجودة ضمن ا

 مھا الرئیس أوبام±±ا نفس±±ھ، مؤش±±راً التي قدّ  ٢٠١٢كانون الثاني \یمكن اعتبار "ورقة الدفاع اإلستراتیجیة" لینایر

ر جدید للعالقات الدولیة، ولورقة الدفاع محوران: األول یشیر إل±±ى خف±±ض حج±±م الق±±وة األمریكی±±ة وإنھ±±اء لتصوّ 

المیكانیكی±±ة عل±±ى األرض ف±±ي أوروب±±ا، أو العملی±±ات العس±±كریة ض±±د التم±±رد ف±±ي أفغانس±±تان المھ±±ام ذات الطبیع±±ة 

وباكستان. والھدف ھو تركیز القوة العس±±كریة ف±±ي آس±±یا، وف±±ي الباس±±یفیك، ع±±ن طری±±ق مراقب±±ة البح±±ار، وتعزی±±ز 

وزی±±رة الخارجی±±ة  نائ±±ب اإلمكانات غیر التقلیدیة، وتطویر قدراتھا التكنولوجیة ب±±رغم تخف±±یض قواتھ±±ا. وق±±د أك±±دّ 

"ف±±ي غض±±ون العق±±ود المقبل±±ة سیص±±بح الباس±±یفیك  ع±±ن ھ±±ذا التوج±±ھ الجدی±±د ق±±ائالً  ٢٠١١ولیام بیرنز ف±±ي ن±±وفمبر 

 مواجھ±±ة أج±±ل"وم±±ن  :المنطق±±ة العالمی±±ة األكث±±ر دینامی±±ة، واألھ±±م بالنس±±بة إل±±ى المص±±الح األمریكی±±ة." وأض±±اف

 تواك±±ب أنْ  یمكنھ±±ا وأمنی±±ة واقتص±±ادیة دبلوماس±±یة ھندس±±ة رنط±±وّ  أن علین±±ا آس±±یا، تعرفھ±±ا الت±±ي العمیق±±ة راتالتغیّ±±

 حیث فمن. عسكریة غیر وأخرى عسكریة وسائل بین مزاوجة من الھندسة ھذه وتتكون ".الحاصلة التطورات

 والفلب±±ین إندونیس±±یاك الص±±یني الج±±وار دول مع عالقاتھا المتحدة تكثیف الوالیات تحاول العسكریة غیر الوسائل

ً بواشنطن  وتقوموغیرھما،  ، من خالل إقام±±ة منطق±±ة للتب±±ادل الح±±ر تس±±تثني الص±±ین م±±ن تطویق الصین إقتصادیا
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ي خیارات عس±±كریة مص±±احبة. فنح±±و حتواء على تبنّ إلخالل اتفاقیة الشراكة عبر الباسیفیك، وتقوم إستراتیجیة ا

 ا یف±±رض وج±±وداً نص±±ف المب±±ادالت التجاری±±ة العالمی±±ة اإلجمالی±±ة یج±±ري ف±±ي منطق±±ة بح±±ر الص±±ین الجن±±وبي، م±±

 ً ً  عس±±كریا ً  أمریكی±±ا . أم±±ا ف±±ي المی±±اه المج±±اورة لمراقب±±ة الط±±رق التجاری±±ة البحری±±ة، أُس±±وة بسیاس±±ة بریطانی±±ا س±±ابقا

المحور الثاني من ورقة وزارة الدفاع، فھو یتعلق بحیلولة اإلدارة األمریكیة دون وصول أع±±دائھا ال±±ى أھ±±دافھم 

میادین النزاع مع الوالیات المتحدة، وذل±±ك لض±±مان  عدّ المناطق التي تُ من خالل اإلبقاء على القوة األمریكیة في 

 422حریة التنقل أو العمل، كما في بحر الصین الجنوبي.

، حین أنھت الوالیات ٢٠١٤د نحو آسیا تدفقت من زیارة أوباما في نوفمبر ملموسة لالنتباه المتجدّ العواقب ال

 ً  مع الصین بخصوص إنبعاث غاز اإلحتباس الحراري، تسھیل التجارة وتقیید الفیزا، وأخذْ  المتحدة إتفاقا

ب المواجھة العسكریة بین القوات العسكریة األمریكیة والصینیة. من منظور واقعي، من السھل خطوات لتجنّ 

 ً جیوش  ١٠ل أكبر من أص ٦، رؤیة لماذا تحتاج آسیا ألن تكون التركیز األساسي للوالیات التحدة. عسكریا

بالعالم موجودة بآسیا (الصین، الھند، كوریا الشمالیة، كوریا الجنوبیة، باكستان، فیتنام). واثنین من ھؤالء 

ل أكثر من نصف اإلنتاج العالمي وتقریبا الجیوش یملكون أسلحة نوویة (الصین وكوریا الشمالیة). آسیا تشكّ 

مریكیة. آسیا تعتبر أكبر مصدر للواردات وثاني أكبر وظیفة أ ٨٥٠٠٠٠نصف التجارة العالمیة وتدعم 

وبھذه بلیون) یعیشون في آسیا.  ٤.٢من سكان العالم (أكثر من  %٦٠مصدر للصادرات للوالیات المتحدة. 

إذا ما آمن أحد بأن الحرب بین الصین و آسیا ھي أكثر قارة مھمة لمصالح الوالیات المتحدة. المعاییر فإنّ 

ة ھي احتمالیة واقعیة، مجرد احتمال اإلشتباك والمخاوف من التأثیر المتزاید للصین في آسیا والوالیات المتحد

تشرح التأكید المتزاید إلدارة أوباما على الشؤون الصینیة واآلسیویة. من نظرة واقعیة، إنفاق الموارد 

ً الشحیحة على خالفات الشرق األوسط المستعصیة بینما آسیا تتلقى اھتمام ضئیل، لی . الواقعیة س شیئا منطقیا

مصالح القوى العظمى یجب أن تتجھ حیث توجد األصول أو الممتلكات اإلقتصادیة والعسكریة  د على أنّ تؤكّ 

والتي تعد الدولة األھم في تلك المنطقة، فعالقتھا مع الوالیات  423للعالم. ما یعني آسیا وباألخص الصین.

المناسبات والتنافس في أخرى، لكّن الترابط بینھما حقیقي وكال المتحدة تتراوح ما بین التعاون في بعض 

البلدین لدیھا قدر كبیر من اإلستثمارات في األخرى، مما یجعل أي خلل كبیر ولفترة طویلة في العالقة، لھ 

 424إمكانیة مثیرة للقلق للبلدین.

																																																													
 	21-20، األمریكیة الخارجیة السیاسة مالمح" ) أورید،422(

17-)	David,	“Obama:	The	reluctant	realist,”	16423(	
 

 Haass,	“The	unraveling,	How	to	respond,”	)424(	
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ي م±±ن الق±±درة واإللت±±زام لتك±±ون ال توجد أي بلد تقترب حتى من أن یكون لدیھا المزیج الض±±رورھاس بأنھ یؤكد 

 ً األم±±ور  ھ±±اس رأي أوبام±±ا ال±±ذي یُنِك±±ر فی±±ھ فك±±رة أنّ یخ±±الف  .للوالیات المتح±±دة م±±ن أج±±ل التف±±وق الع±±المي منافسا

ً  إلى أنّ  حیث أشار أوباماتتھاوى،  ً  "العالم كان دائما ً  وبأن" فوضویا یمك±±ن مقارنت±±ھ  ما یجري الی±±وم "ل±±یس ش±±یئا

ع±±الم  إنّ  ھ±±اس یعتق±±د ب±±أن ھ±±ذا الك±±الم ف±±ي غی±±ر محل±±ھ، إذْ " لك±±ن خالل الحرب الب±±اردة.بالتحدیات التي واجھناھا 

ذلك بفض±±ل ظھ±±ور ع±±دد أكب±±ر م±±ن الجھ±±ات الفاعل±±ة ذات مغ±±زى، وع±±دم وج±±ود ت±±داخل والیوم ھو أكثر فوضویة 

الیات المتح±±دة مع انحسار ھیمنة الووالمصالح أو آلیات لتقیید القدرة أو اعتدال السلوك لمن ھم أكثر رادیكالیة. 

ف±±إن مس±±تقبل النظ±±ام ال±±دولي س±±یكون غی±±ر منض±±بط م±±ع ع±±دد أكب±±ر م±±ن مراك±±ز الق±±وى الت±±ي تتص±±رف باس±±تقاللیة 

س±±یكون  ف±±ي آس±±یا ھاس بأن االنتقاد الرئیسي الذي یمكن أن یصدر ضد سیاسة الوالیات المتحدةویرى  .متزایدة

خ±±اطر الص±±راع التقلی±±دي ب±±ین ال±±دول ھن±±اك، فش±±لت بینما زادت اإلتجاھ±±ات الھیكلی±±ة م±±ن مفاإلغفال أو اإلھمال، 

رفع الوجود العسكري األمریك±±ي ف±±ي تواشنطن في التحرك بطریقة عازمة على تحقیق االستقرار للوضع، ولم 

قام±±ت بالقلی±±ل لبن±±اء ال±±دعم المحل±±ي لالتف±±اق والمنطق±±ة بش±±كل كبی±±ر م±±ن أج±±ل طمأن±±ة الحلف±±اء ودرء المنافس±±ین، 

إجراء مشاورات نشطة بالقدر الك±±افي أو مس±±تمرة لتش±±كیل تفكی±±ر وتص±±رفات الق±±ادة ب لم تقمالتجاري اإلقلیمي، و

 425المحلیین.

إدارة ذلك بالنسبة ل±±ھ ل±±م تك±±ن س±±ھلة أب±±داً، فق±±د ت±±م  الرغم من اھتمام أوباما بإعادة التوازن نحو آسیا، إلى أنّ على 

ل أوباما رحلة آلسیا من أجل إتمام المرحلة األخی±±رة م±±ن ، أجّ ٢٠١٠مارس سحبھ بعیداً باألزمات المتتالیة. في 

، وشھر یونیو من ھذه السنة، ألغى نفس الرحلة ألسترالیا واندونیسیا الت±±ي كان±±ت بھ±±دف الصحیة قانون الرعایة

، حین أوقف الكونغرس الجمھوري ٢٠١٣التعامل مع مشكلة التّسرب النفطّي في خلیج المكسیك، وفي اكتوبر 

العم±±ل، اض±±طر أوبام±±ا إلرس±±ال وزی±±ر خارجیت±±ھ ج±±ون كی±±ري ب±±دالً من±±ھ لحض±±ور اإلجتم±±اع ف±±ي الحكوم±±ة ع±±ن 

حین یكون أوباما في آسیا، فاألحداث في األماكن األخرى تسیطر على العناوین، فقد اندونیسیا وبروني. وحتى 

ثت ف±±ي ، طغت الھجمات الت±±ي ح±±د٢٠١٥حرب غزة، وفي نوفمبر ، ٢٠١٢طغى على رحلتھ آلسیا في نوفمبر 

ع±±ادة الت±±وازن أو التمح±±ور حب±±راً إل السیاس±±ة الخارجی±±ة لل±±بعض، یبق±±ى ھ±±دفباریس على رحلت±±ھ ھن±±اك. بالنس±±بة 

، ومما ال شّك فیھ، كان على البیت األبیض إدارة عدد ال یُحصى من األزمات العالمیة بوق±±ت واح±±د، على ورق

عل±±ى ال±±رغم م±±ن األزم±±ات وكرانی±±ا. لك±±ن من حروب متعددة إلى إنھی±±ار الش±±رق األوس±±ط إل±±ى الغ±±زو الروس±±ي أل

																																																													
 Ibid	)425(	
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وض±±عت األس±±اس لتح±±ول ج±±ذري ف±±ي السیاس±±ة الخارجی±±ة للوالی±±ات والتح±±دیات، یعتق±±د ال±±بعض أن إدارة أوبام±±ا 

 426المتحدة في العقود المقبلة.

ینجح  أالنحو آسیا، یُمثّل للكثیرین أحد أھم مالمح السیاسة الخارجیة لھ، لكن من الممكن أحیاناً أوباما تََمحُور 

الرئیس بتحقیق ُمراده ألن األحداث السیاسیة واألزمات التي تحدث باستمرار سواء داخلیاً أو خارجیاً قد تمنعھ 

من ذلك. لكن أوباما ظّل یحاول باستمرار النجاح بھذا المنحى ألنھ یرى التمحور یُمثّل مصلحة حیویة 

مل مع مختلف االزمات وكان یكّرره في أغلب للوالیات المتحدة، ھذا المقیاس الذي استخدمھ اوباما للتعا

خطاباتھ، فعدم تدخلّھ في سوریا حدث نتیجة تقییمھ لألزمة بأنھا ال تمثل خطر على المصالح الحیویة للوالیات 

المتحدة، بل ستسحبھا إلى حرب ال نھایة لھا، وبالتالي ستسبب ضرراً لھا. أما لیبیا، فتدّخل أوباما لم یكن 

بل بتأثیر كبیر ممن یحیطون بھ سواء من اإلدارة أو من الكونغرس، ولكن الفشل الذي حدث  لرغبتھ المطلقة،

في مرحلة ما بعد التدخل، أثبتت ألوباما صحة رأیھ، وشّجعھ على تقلیل االھتمام بالشرق األوسط واالستمرار 

ما یعبر عن واقعیتھ، ألّن مصالح الوالیات المتحدة ھي األولویة وھو  بمشروعھ إلعادة التوازن نحو آسیا.

ھ  سواء للدخول بحروب جدیدة أو االنسحاب منھا، أو عقد  دائما، حین یأتي األمر التخاذ القراراتوالموجِّ

 سیا.االتفاقیات أو إلغاءھا، أو التوّجھ لزیادة االھتمام بمنطقة معینة تخدم مصالح الوالیات المتحدة كمنطقة آ

 . روسیا.ب -٤-٣

م±±ع روس±±یا،  أو ملیئ±±ة بالمواجھ±±ات واألزم±±ات واخ±±تالف اآلراء كانت تنافس±±یة اإلبن فترة بوش أوباما بأنّ  اعتقد

ى للغزو الروس±±ي ف±±ي أوس±±یتیا الجنوبی±±ة وأبخازی±±ا وجورجی±±ا، فاعتق±±د ب±±أن العالق±±ات بحاج±±ة لتحس±±ین ب±±ین مما أدّ 

م باألس±±لحة النووی±±ة م±±ع یحم±±ل مع±±ھ تأكی±±دات عل±±ى موض±±وع ال±±تحكّ ال±±دولتین. دخ±±ل أوبام±±ا البی±±ت األب±±یض وھ±±و 

 ")Reset(إع±±ادة الض±±بط "بع سیاس±±ة أمریكی±±ة حدیث±±ة وھ±±ي خاصة للتعاون الدبلوماسي معھا، ف±±اتّ  موسكو وآماالً 

 زالة مخاوفھا بالعدید من القضایا، فاتخذ ع±±دة خط±±وات منھ±±ا:، وذلك من أجل طمأنتھا وإلتسویة الخالفات معھا

ف م±±ن لھج±±ة وخفّ±± التش±±یكیة،ص م±±ن ص±±واریخ ال±±دفاع للن±±اتو المخط±±ط لھ±±ا لبولن±±دا والجمھوری±±ة ، قلّ±±٢٠٠٩ف±±ي 

إیاھ±±ا ع±±ن المفاوض±±ات  بع±±داً الدیمقراطی±±ة وحق±±وق اإلنس±±ان كقض±±یة كب±±رى ف±±ي العالق±±ات األمریكی±±ة الروس±±یة، مُ 

وس±±یا عل±±ى اإلس±±تثمار ل دخول موسكو لمنظمات التجارة العالمیة، لتشجیع رسھّ وبخصوص المخاوف األمنیة، 

±±قلّ ووالتجارة الدولیة،  ی±±رى ض±±رورة أي  ع الن±±اتو ف±±ي جورجی±±ا وأوكرانی±±ا، ورف±±ض أوبام±±ا أنْ ل احتمالی±±ات توسُّ

القوق±±از أو أوروب±±ا الش±±رقیة. وتنافس مع موسكو للتأثیر في الجمھوریات السوفییتیة السابقة ف±±ي آس±±یا الوس±±طى، 

كان الھ±±دف م±±ن ھ±±ذه السیاس±±ة التص±±الحیة ل±±یس فق±±ط ت±±أمین تع±±اون روس±±یا عل±±ى قض±±ایا معین±±ة ك±±النووي وإی±±ران 
																																																													

)	Michael	H.	Fuchs,	“Obama’s	Asia	pivot	has	been	a	historic,”426(	
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) Resetوإنما للبدء بعملیة أوسع من التعاون بین ق±±وتین عظمی±±ین. أم±±ا نتیج±±ة ھ±±ذه السیاس±±ات ( ؛وأفغانستان فقط

ً روسیا عرضت تعاون أنّ  الوق±±ت تض±±غط عل±±ى مزایاھ±±ا النس±±بیة  بطریقة تالئم مصالحھا وفي نف±±س جداً  اً محدود ا

  427بالنسبة للوالیات المتحدة.

وھ±±ي أزم±±ة الق±±رم، ح±±ین ق±±ام ب±±وتین ب±±دعم رئ±±یس أوكرانی±±ا فیكتوری±±ا  ـ بفت±±رة توّس±±ع داع±±ش ـ حدثت أزم±±ة ثانی±±ة

فقام±±ت حرك±±ات المعارض±±ة الت±±ي ت±±دعم ی±±انكوفیتش لیوقف±±ھ ع±±ن توقی±±ع اتفاقی±±ة إقت±±ران م±±ع اإلتح±±اد األوروب±±ي، 

د بوتین ب±±أن أرس±±ل ق±±وات روس±±یة لإلس±±تیالء عل±±ى ش±±بھ جزی±±رة الق±±رم، ودع±±م التم±±رّ  . فكان ردبإسقاطھ اإلقتران

اإلنفص±±الي ش±±رق أوكرانی±±ا. ف±±ي اجتم±±اع مجل±±س األم±±ن الق±±ومي التخ±±اذ ق±±رار بش±±أن كیفی±±ة ال±±رد عل±±ى الخط±±وة 

ف±±ي ش±±رق أوروب±±ا تعزی±±زات لمن±±اورات عس±±كریة والروسیة، وافق أوباما بسرعة على سیناریو إتھام (ش±±جب)، 

ـ وسلس±±لة م±±ن العقوب±±ات اإلقتص±±ادیة. البنت±±اغون أراد ال±±ذھاب  في حلف شمال األطلسي ـ خاص±±ة دول البلطی±±ق

 ً فری±±ق م±±ن  أبعد وإرسال أسلحة دفاعی±±ة قاتل±±ة للج±±یش األوكران±±ي، ونائ±±ب ال±±رئیس ج±±و بای±±دن أراد ذل±±ك، لك±±ن أی±±ا

ات أمریكیة  على األرض. بالنھایة وافق أوبام±±ا عل±±ى رد إرسال أسلحة ھجومیة أو قو) لم یُ NSC(األمن القومي 

	ی±±ؤمن أوبام±±ا ب±±أنّ  ع±±ارض ال±±ذھاب أبع±±د م±±ن ذل±±ك. ھتزوید الجیش األوكراني بأسلحة غیر قاتلة وت±±دریبھم، لكن±±

الوالیات المتحدة لدیھا مصالح بأوكرانیا لكنھا لیست مصالح حیویة، وكان ھناك أمران من أجلھما اتخذ أوبام±±ا 

_ بع±±د أن تم±±ت دع±±وة ق±±ادة كیی±±ف لإلنض±±مام للن±±اتو، االس±±تطالع 1ھذا القرار، بعدم التدخل أكثر من ذلك وھما: 

كان±±ت حیوی±±ة  _ مصالح روسیا في أوكرانیا2ضویة أقل من نصف األوكرانیین یریدون الع بأنّ  أكدّ الذي جرى 

ھذه الخطوة كتكتی±±ك لتجن±±ب اس±±تخدام الق±±وة، وآخ±±رون ل اد أوباما نظرواقّ على عكس مصالح الوالیات المتحدة. نُ 

 428رأوھا كطریقة للتفكیر واتخاذ القرارات العقالنیة.

	أو	الق±±رم	عل±±ى	اعت±±داؤهو اً،كثی±±ر	ض±±عف	ق±±د	الع±±الم	ف±±ي	لروس±±یا	الع±±ام	الموق±±ف	أن"یعل±±م ب±±أن ب±±وتین  أوبام±±ای±±رى 

 المص±±الح ج±±وھر ف±±ي تق±±عوبخصوص أوكرانیا، فھو یعتقد أنھ±±ا  العب،"	إلى	فجأة	لھتحوّ 	ال	لدعم األسد	محاولتھ

ً  روسیا ستحظى لذلك للوالیات المتحدة؛ بالنسبة كذلك لیست لكنھا الروسیة، . ھن±±اك أكب±±ر تص±±عیدیة بق±±درة دوم±±ا

 ك±±ل ف±±ي الروس±±یة العس±±كریة للھیمن±±ة عرض±±ة س±±تكون الن±±اتو، ف±±ي عض±±وا لیس±±ت الت±±ي أوكرانی±±ا، أن ھ±±و الواق±±ع"

ً ." واعتبر عنا رغما األحوال ً  أوباما موقفھ ھنا واقعیا  علین±±ا توجب حالة على مثال ھذا ، وأضاف "ولیس قدریا
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 النھای±±ة، وف±±ي. ألجل±±ھ ح±±رب ف±±ي للدخول مستعدون نحن ما ونحدد شدید، بوضوح الجوھریة مصالحنا دنحدّ  أن

ً  ھناك سیكون   429 ."ةالمخاطر بعض دوما

ع الناتو وض±±م دول البلطی±±ق یعارضون توسّ  مثالً، الواقعیوناآلراء حول قضیة التسویة على أوكرانیا. فتعددت 

من یقلق من الواقعیین حول معضلة األمن سیعارض استفزاز موسكو مرة أخرى بنشر فلصعوبة الدفاع عنھا، 

آخرون قد یشعرون بالقلق من أن القومیة الروسیة والرغب±±ة المس±±تمرة لعك±±س فت±±رة القوات العسكریة. واقعیون 

تھا في جورجیا، طویلة ما بعد الحرب الباردة من الضعف، قد یجعل طموح موسكو ینمو إذا نجحت بإظھار قوِّ 

لمعض±±لة شرق أوكرانیا، فھؤالء ال±±واقعیین ق±±د ی±±رون التھدی±±د كع±±دوان روس±±ي ال یق±±ل ع±±ن اووشبھ جزیرة القرم 

 ً ب±±ین  األمنیة، والتعزیز العسكري للبلطیق مع قوات الناتو المتحالفة كرادع ضروري. لكن تحالف أكثر رس±±وخا

 ً  430القلق ذات األولویة العلیا للواقعیین على اختالف توجھاتھم. الصین وروسیا ینمو وتوازن القوى ھو دائما

عھ الشخص من رئیس واقع±±ي. ل±±م یھ±±دد أوبام±±ا ن أن یتوقّ مكإستجابة أوباما ألفعال روسیا تجاه أوكرانیا ھي ما یُ 

أو الناتو بأي عمل عس±±كري ض±±د ب±±وتین عن±±د أي نقط±±ة. ب±±ل س±±عوا لمعاقب±±ة روس±±یا م±±ن خ±±الل تص±±عید العقوب±±ات 

اإلقتصادیة التي تستھدف أنصار بوتین من األثریاء والمس±±ؤولین، رفیع±±ي المس±±توى م±±ن الحكوم±±ة الروس±±یة. ال 

لوالیات المتحدة مستعدة الستخدام القوة (أو الناتو) لعكس مكاسب ب±±وتین وال أح±±د یتوق±±ع أن أن ا أحد یعتقد فعالً 

یع±±رض الن±±اتو العض±±ویة أو الحمای±±ة ألوكرانی±±ا. وكان±±ت الوالی±±ات المتح±±دة وحلفاؤھ±±ا األوروبی±±ون ی±±ردون عل±±ى 

إقتصادیة معتدلة والتي م±±ن سلب األراضي بالقوة في أوروبا منذ الحرب العالمیة الثانیة بأن تقوم فقط بعقوبات 

ح أن تعكس تصرفات روس±±یا. ف±±ي ح±±ین أن ال±±بعض ق±±د یتحس±±ر عل±±ى ع±±دم وج±±ود سیاس±±ة أكث±±ر ق±±وة، غیر المرجّ 

أوباما والغرب یتصرفون بما یتوافق مع الواقعیة في العدید من النواحي. أوكرانیا ھي مص±±لحة حیوی±±ة لروس±±یا 

عتب±±ر ال±±روس ب±±أن أوكرانی±±ا ج±±زء م±±ن بل±±دھم وی±±رى ال±±روس ومجرد أھمیة ثانوی±±ة للوالی±±ات المتح±±دة والغ±±رب. ی

األوك±±رانیین وك±±أنھم زمالؤھ±±م ال±±روس، وخ±±دمت أوكرانی±±ا كنقط±±ة غ±±زو لغ±±زوات ال تع±±د وال تحص±±ى لروس±±یا. 

ول±±ذلك یخش±±ى ال±±روس م±±ن أوكرانی±±ا موالی±±ة للغ±±رب عل±±ى ح±±دودھم (وھ±±و ش±±يء مفھ±±وم) . والمالی±±ین م±±ن أص±±ل 

الحكوم±±ة الت±±ي ال یثق±±ون بھ±±ا. بالنس±±بة للوالی±±ات المتح±±دة، محن±±ة أوكرانی±±ا روسي یتطلعون لموسكو لدعمھم ضد 

ھي في معظمھا إنسانیة، والتي في عالم واقعي، ال یمكن أن تصل إلى خطر موسكو. الواقعی±±ون یؤك±±دون عل±±ى 

ً  أنّ    ل±±د.للتھدیدات الت±±ي تخ±±ص المص±±الح الحیوی±±ة للش±±خص أو الب اإلستخدام المباشر للقوة یجب أن یبقى محفوظا

ل ھذه المعاییر بالنسبة لروسیا، لكن لیس للوالی±±ات المتح±±دة. وع±±الوة عل±±ى ذل±±ك، روس±±یا ھ±±ي ق±±وة أوكرانیا تشكّ 
																																																													

Goldberg,	“The	Obama	Doctrine,” )429(	
 

)	Betts,	“Realism	is	an	attitude,”	430( 
 



130	
	

عظمى من حیث امتالكھا آلالف األسلحة النوویة والقوة العسكریة التقلیدیة الھائلة. ب±±دْء الس±±یر عل±±ى طری±±ق ق±±د 

للواقعیة، وشيء من الواضح أن أوباما غیر مستعد یؤدي للحرب من أجل مخاوف ثانویة یعتبر انتھاك صارخ 

ال±±دول ھ±±ي أكث±±ر عرض±±ة لمواجھ±±ة التھدی±±دات م±±ن  لتجربت±±ھ. وب±±نفس الق±±در م±±ن األھمی±±ة یخبرن±±ا الواقعی±±ون ب±±أنّ 

استرضائھا. بحسب ھذا، یمكن توقع العدوان الروسي تجاه أوكرانیا أقرب للمدار الغرب±±ي، مم±±ا یت±±یح لواش±±نطن 

 431بدون مخاطر وتكلفة استخدام القوة العسكریة. بالنھایة ما تسعى لھ 
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 استنتاجات.. ٤-٣

بع±±ض  تعك±±س سیاس±±ات أوبام±±ا ف±±ي لیبی±±ا وس±±وریاأن  منھ±±ا:و ذا الفص±±ل ع±±دد م±±ن المالحظ±±اتیتضح من خالل ھ

أّن منطقة الشرق األوسط لم تعد تحت±±ل نف±±س األھمی±±ة كم±±ا كان±±ت م±±ع الرؤس±±اء  ، حیثالقضایا الجدیرة باالھتمام

السابقین، وھو ما یعكس تغیّراً ال یمكن االستھانة بھ في السیاسة الخارجیة األمریكیة. والس±±بب ف±±ي ذل±±ك یرج±±ع 

لت±±ي كررھ±±ا لعدة عوامل منھا: رغبة أوباما ف±±ي التركی±±ز عل±±ى االقتص±±اد األمریك±±ي و"بن±±اء األم±±ة م±±ن ال±±داخل" ا

مراراً. باإلضافة لذلك، فش±±ل الح±±رب ف±±ي الع±±راق وال±±تخلص م±±ن أس±±امة ب±±ن الدن، ف±±ي الوق±±ت ال±±ذي یحت±±اج فی±±ھ 

مشروع "بناء األمة" في أفغانستان والبقاء فیھا لموارد كبیرة ال تالءم مصالح الوالیات المتحدة، عدا عن فش±±ل 

لعربي،" وابتعادھا ع±±ن إنج±±از أي أھ±±داف ذات قیم±±ة ، وظھور عالمات إخفاق "ثورات الربیع االتدخل في لیبیا

على أرض الواقع وانتشار الفوضى، كل ھذه العوامل مجتمعة جعلت أوبام±±ا یش±±عر ب±±أن ھ±±ذه المنطق±±ة عل±±ى ح±±د 

ك±±ان رد فعل±±ھ ف±±ي س±±وریا وع±±دم تدخلّ±±ھ ھ±±و النتیج±±ة الطبیعی±±ة لألح±±داث الس±±ابقة، تعبی±±ره "تس±±تنزفنا." وبالت±±الي 

ض ع±±ن أي ت±±دخل مھم±±ا ك±±ان، وإْن لظ±±روف ك±±ان "القش±±ة" الت±±ي جعل±±ت أوبام±±ا یُع±±رِ  ب±±األخص أن ت±±دخل لیبی±±ا

  إنسانیة، فأصبح ھو وغیره في الوالیات المتحدة یشككون كثیراً في جدوى التدخل بعد كل تلك اإلخفاقات.

بق لرئیس لم یسسیاسة أوباما مع كوبا وإیران دبلوماسیتھ بشكلھا الكامل، فما أنجزه على ھذا الصعید، أثبتت 

أمریكي على المدى الطویل أن أنجزه، وھو ما یعكس أھدافھ العالمیة، واھتمامھ بالملف النووي بشكل خاص 

حتى استطاع االستمرار بالمفاوضات خالل فترتیھ الرئاسیتین للوصول إلى مرحلة إنھاء االتفاق. وظھرت 

ا ال یمكن ردعھ، ولذلك رفض خیار الھجوم واقعیتھ بإدراكھ أن إیران دولة یمكن احتواءھا وال تشّكل تھدید

العسكري الذي كان قد دعا لھ الكثیرون، سواء داخل أو خارج الوالیات المتحدة. وكذلك اعتبر أن ھذه 

 االنجازات ستكون إرثھ الذي سیتركھ من خلفھ على صعید السیاسة الخارجیة.

شك بأّن أوباما قد اھتّم بمنطقة آسیا والصین، خاصة بعد تصاعد وازدی±±اد النقاش±±ات داخ±±ل الوالی±±ات المتح±±دة ال 

التي تتحدث عن صعود الصین ومخاطر ذلك إْن لم تقم الوالیات المتحدة باستراتیجیات وسیاسات الحتواء ھذه 

، فأغل±±ب الرؤس±±اء األم±±ریكیین اھتم±±وا بتل±±ك القوة التي ق±±د تھ±±یمن عل±±ى آس±±یا. لك±±ن االھتم±±ام بآس±±یا ل±±م یك±±ن جدی±±داً 

المنطقة لكن بدرجات مختلفة، وربما التراج±±ع االقتص±±ادي ال±±ذي حص±±ل ف±±ي الوالی±±ات المتح±±دة فت±±رة حك±±م ب±±وش 

االبن وعدم االستقرار والفوضى التي أخذت تزداد في منطقة الش±±رق األوس±±ط، جعل±±ت م±±ن المنطق±±ي وال±±واقعي 

نظرن±±ا عل±±ى  إذادرجة أكب±±ر خاص±±ة م±±ع ھدف±±ھ إلنع±±اش االقتص±±اد األمریك±±ي. لك±±ن ألوباما أن یھتم بتلك المنطقة ب

أرض الواق±±ع، فاالھتم±±ام الكبی±±ر ال±±ذي ورد ف±±ي الخطاب±±ات واالس±±تراتیجیات الص±±ادرة ع±±ن إدارت±±ھ، ك±±ان بدرج±±ة 



132	
	

ل±±ى تّم انج±±ازه عل±±ى أرض الواق±±ع، وذل±±ك یع±±ود لت±±والي األزم±±ات س±±واء محلی±±اً أو دولی±±اً، والت±±ي ك±±ان ع عماأكبر 

 أوباما التعامل معھا جمیعاً بنفس الوقت.

األساس الذي كان یتعامل بھ أوباما مع روس±±یا یكم±±ن بفك±±رة بس±±یطة: رفض±±ھ اس±±ترجاع ذك±±رى الح±±رب الب±±اردة. 

م±±ع أزم±±ة أوكرانی±±ا وموق±±ف روس±±یا ف±±ي س±±وریا، رآه ببس±±اطة م±±ن منظ±±ور أن روس±±یا تحم±±ي مص±±الحھا، فتعاملھ 

بام±±ا بأمریك±±ا الالتینی±±ة بالنس±±بة للوالی±±ات المتح±±دة، ف±±رأى أّن الح±±ق الطبیع±±ي س±±واء ف±±ي أوكرانی±±ا الت±±ي قارنھ±±ا أو

لروسیا أن تت±±دخل وتمن±±ع انفص±±الھا، ألّن ذل±±ك مص±±لحة حیوی±±ة لھ±±ا، لكنّ±±ھ ل±±یس ك±±ذلك للوالی±±ات المتح±±دة. وك±±ذلك 

مان س±±وریا، فمص±±الح روس±±یا ھن±±اك ال ش±±ّك فیھ±±ا، ألنّھ±±ا موطئھ±±ا الوحی±±د ف±±ي الش±±رق األوس±±ط، ول±±ذلك تری±±د ض±±

 مصالحھا، بنفس الوقت الذي ال یوجد مصلحة حیوی±±ة للوالی±±ات المتح±±دة بالت±±دخل بدرج±±ة كبی±±رة بأزم±±ة س±±وریا.

 العدید من اآلراء التي أخذت تتحدث عن روسیا وكأنّھا ترید "إحیاء" عھد االتحاد السوفییتي.فرفض 
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 . خاتمة: عقیدة أوباما.٤

قامت ھذه الدراسة بدایة بإیجاد مفھوم شامل للعقیدة، یساعد في إدراك وجودھا ألي رئیس، ویساعد في 

) یستخدم باالنجلیزیة Doctrineخصوصاً أن المصطلح (التمییز بین ھذا المفھوم والمبدأ أو الموقف السیاسي، 

في الجزئیة و ستراتیجیات والسیاسات.ة واإلومن ثّم وضحت العالقة التي تربط بین العقیدلإلشارة للمفھومین، 

	إیجاد المنطلقات الفلسفیة للعقیدة بحسب مفاھیم العالقات الدولیة وربطھا بالنظریات، وإسقاطھا علىتّم التالیة 

أوباما، لتنتھي بجزئھا األخیر بتجلیّات وآثار ھذه العقیدة من خالل اإلستراتیجیات والسیاسات التي  إدارة

 قرارات التي نفذھا على أرض الواقع. أصدرھا أوباما وال

عن عدة نقاط أساسیة س±±اھمت ف±±ي الوص±±ول لتعری±±ف العقی±±دة، وذل±±ك بع±±د توض±±یح العالق±±ة الفصل األول تحّدث 

بین عدة مفاھیم مختلفة لكنھا قد تت±±داخل أحیان±±اً بس±±بب وج±±ود عالق±±ة ت±±ربط فیم±±ا بینھ±±ا باألس±±اس، وھ±±ذه المف±±اھیم 

الجان±±ب الث±±اني فتض±±مّن التمیی±±ز ب±±ین العقی±±دة م±±ن وأم±±ا واالس±±تراتیجیة والسیاس±±ة، تضمنت بجانبھا األول العقیدة 

تعریف العقیدة لیوض±±ح ویمیّ±±ز ب±±ین ك±±ل م±±ا س±±بق، وھ±±و فجاء  جھة والمبدأ أو الموقف السیاسي من جھة أخرى.

مجموعة من المبادئ التي تشّكل نمطاً أو فلسفة تدلُّ على المنطلقات أو المرتك±±زات الفكری±±ة والنظری±±ة : كالتالي

للسیاسات واإلستراتیجیات التي تمارسھا الوالی±±ات المتح±±دة ف±±ي تعاملھ±±ا م±±ع األص±±دقاء والحلف±±اء، وك±±ل القض±±ایا 

یفیة التي ینظر بھا الرئیس وإدارتھ إلى الع±±الم، التي تتعلّق بالسیاسة الخارجیة والقضایا الدولیة، والُمرتبطة بالك

م±±ن المب±±ادئ اآلیدولوجی±±ة والق±±یم والُمثُ±±ل الت±±ي یتبنّاھ±±ا المجتم±±ع األمریك±±ي، والسیاس±±ات أو ع±±ادة والت±±ي تُس±±تمد 

تص±±نیف تمیی±±ز عل±±ى ھ±±ذا التعری±±ف ت±±ّم األھداف العامة التي قامت علیھا الوالی±±ات المتح±±دة من±±ذ تأسیس±±ھا. وبن±±اًء 

والمب±±ادئ للرؤس±±اء األم±±ریكیین من±±ذ تأس±±یس الوالی±±ات المتح±±دة إل±±ى الفت±±رة الت±±ي ت±±ولّى بھ±±ا ب±±اراك أوبام±±ا العقائ±±د 

 الرئاسة.

المنطلقات واألسس الفكریة والنظریة للعقیدة بشكل عام والتي ارتبطت بمفاھیم یتّم ینتقل الفصل الثاني لیوضح 

. وھ±±ي ح±±ین نتح±±دث ع±±ن الوالی±±ات المتح±±دة األمریكی±±ةبال±±ذات  تداولھا والحدیث عنھا بمجال السیاس±±ة الخارجی±±ة

مفھوم القیادة في العالقات الدولیة، ومن ثّم مفھوم استخدام الق±±وة، ومب±±دأ الت±±دخل، ومفھ±±وم تغیی±±ر األنظم±±ة  بدایة

رب±±ط ھ±±ذه المف±±اھیم بنظری±±ات العالق±±ات الدولی±±ة ونشر الدیمقراطیة، وأخیراً العالقات مع الحلفاء واألعداء. وت±±ّم 

ص±±ول للمفھ±±وم الكام±±ل لعقی±±دة أوبام±±ا م±±ن خ±±الل تحلی±±ل خطابات±±ھ وسیاس±±اتھ وإس±±قاطھا عل±±ى ھ±±ذه المف±±اھیم للو

الواقعی±±ة  أّن عقی±±دة أوبام±±ا تتماش±±ى باألغل±±ب م±±ع مب±±ادئب±±والنظری±±ات. والنتیج±±ة الت±±ي ت±±ّم التوص±±ل لھ±±ا بع±±د ذل±±ك 

 المسیحیة والتي تأثرت بالواقعیة والمثالیة معا. 
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بأنھ مثالي حین یؤمن بضرورة تعزیز القیم  إحدى المرات نفسھ وصفأوباما قد  كانعلى ذلك، تأكیداً 

من الممكن وال بأي لحظة إنھاء جمیع كالدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، ولكنھ واقعي حین یؤمن بأنھ لیس 

ع مالتدخل لن یكون بكل األوقات، ألنّھ في بعض اللحظات، ستتعارض المصالح األمنیة العالم، فالمشاكل ب

یؤمن بأّن األمریكیین في انتظار سیاسة تتمتع بما یكفي من وھو  432.بخصوص حقوق اإلنسانالمخاوف 

كل ذلك  حَ ما یعزز النتیجة التي وصلت لھا ھذه الدراسة، وتوضَّ وھذا النضج للموازنة بین المثالیة والواقعیة. 

التطبیق الفعلي ألوباما ومن ثم  والنظریة من خالل الجزء الثاني والثالث معاً، بالحدیث عن المنطلقات الفلسفیة

على أرض الواقع من خالل سیاساتھ مع الدول المختلفة والطریقة التي تعامل بھا مع مختلف القضایا اإلقلیمیة 

  والعالمیة والحلفاء واألعداء.

انسحابھ من العراق وتحدید موعد لالنس±±حاب في  والخطابات. فمثالً، باما بالعدید من المواقفظھرت واقعیة أو

ألنّ±±ھ أدرك ص±±عوبة المص±±ادر عل±±ى قض±±ایا وأس±±باب ھامش±±یة أو می±±ؤوس منھ±±ا،  إنفاقمن أفغانستان، وذلك لعدم 

مم±±ا ی±±ؤدي  ال ت±±أتي بنتائجھ±±ا التغییر في بالد قد ال تكون مستعدة للتحول، وبالتالي فان المساعدات األمریكیة قد

بحاج±±ة للجھ±±د  وقض±±ایا أھ±±م بالسیاس±±ة الخارجی±±ة بالوقت الذي ال ی±±زال فی±±ھ ال±±داخل األمریك±±ي لھدر باإلمكانیات،

ألنّ±±ھ ل±±م یعتبرھ±±ا مص±±لحة حیوی±±ة للوالی±±ات المتح±±دة، تدخلّ±±ھ باألزم±±ة الس±±وریة ع±±دم ك±±ذلك . والوق±±ت والم±±وارد

الخسائر بسبب تواجد إیران وروسیا ف±±ي األزم±±ة لحمای±±ة مص±±الحھم، ی±±أتي  والتدّخل سیكون مكلفاً وقد یسبب لھا

في صمیم الواقعیة، وأم±±ا م±±ن انتق±±د أوبام±±ا لتراجع±±ھ ع±±ن الض±±ربة وع±±دم االلت±±زام ب±±الخط األحم±±ر، مم±±ا اعتب±±روه 

ة ب±±أّن التعبی±±ر ع±±ن القی±±ادة األمریكی±±ة أو اثب±±ات المص±±داقی ض±±رراً للمص±±داقیة والقی±±ادة األمریكی±±ة، فھ±±و ی±±رى

یتم باستخدام الق±±وة العس±±كریة إّال اذا تعلّ±±ق ذل±±ك بالمص±±الح األمریكی±±ة األساس±±یة والحیوی±±ة ال األمریكیة یجب أن 

وھ±±و م±±ا ل±±م یك±±ن مت±±وفرا ف±±ي حال±±ة س±±وریا. ك±±ذلك یعتق±±د أوبام±±ا ب±±أّن مص±±ادر اثب±±ات الق±±وة والقی±±ادة العالمی±±ة م±±ن 

بح±±روب جدی±±دة غی±±ر مح±±ددة األھ±±داف  المتح±±دةالوالی±±ات  الض±±روري أن تتغی±±ر وتتن±±وع، بمعن±±ى أن ال تت±±ورط

من االستنزاف للموارد األمریكیة وھو ما حص±±ل ف±±ي حرب±±ي  والنتائج فیھا غیر مضمونة، ألّن ذلك یعني مزیداً 

  .العراق وأفغانستان

وموقف أوباما من ھذه القضیة یمثل الموقف المتسامح للواقعیین تجاه حیازة األس±±لحة االتفاق النووي مع إیران 

المسلحة نوویاً یمكن احتواءھا وردعھا وھو ب±±دیل أفض±±ل  إیرانالنوویة في عالم تسوده الفوضى، فبرأي أوباما 

 ف±±إیرانوسائل محدودة ألغراض وغایات محدودة،  إنفاقمن ھجوم محفوف بالمخاطر. أي ھي باختصار مبدأ 

واض±±حة م±±ن ال±±واقعیین یمیل±±ون لص±±الح الة غلبی±±ال تشكل تھدیداً مباشراً للمصالح الحیویة للوالیات المتح±±دة. واأل
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ل±±یس ل±±دیھا حلف±±اء وضبط النفس فیما یخص التعامل مع إی±±ران، من±±ذ أن كان±±ت ق±±وة وس±±طى لكنھ±±ا لیس±±ت كبی±±رة، 

 ، والت±±ي أثبت±±ت جرأت±±ھدبلوماس±±یة أوبام±±ا تج±±اه إی±±ران وكوب±±اوبالت±±الي  عدواني.سلوك  ال تتجھ نحووعسكریون، 

تعامل مع آث±±ار ھ±±ذه الخط±±وات، العمیق بقوة وقیادة الوالیات المتحدة وقدرتھا على اختبار المخاطر، وال ھوإیمان

تغاضى عن نوع النظام في ھذه الدول في سبیل تحقیق أھدافھ التي تتمث±±ل  حینوذلك واضحة، الھ تواقعی تعكس

 كوبا.واالنفتاح على  بالملف النووي وإنھاء االتفاق مع إیران

بأھمیة توّجھ القوى العظمى نحو األصول والممتلكات االقتصادیة والعسكریة للعالم، وآسیا ھي واقعیة ؤمن الت

القارة األھم بالنسبة لمصالح الوالیات المتحدة، وبالتالي ھذا ھو السبب الذي جعل أوباما یلتفت نحوھا بجّدیة 

رانیا وعدم تدخل الوالیات المتحدة قضیة أوكباألخص مع تصاعد الصین كقوة مھیمنة في قارة آسیا. أما 

ھناك، فیرجع لكونھا مصلحة حیویة لروسیا في الوقت الذي تمثل فیھ مصلحة ثانویة للوالیات المتحدة، 

، والتدخل فیھا قد یؤدي لحرب مع دولة مسلحة نوویاً، أي روسیا، فبالنسبة لھا، أوكرانیا ھي مسألة إنسانیة

 سیلة األفضل للتعامل معھا، ما یتماشى مع الواقعیة.وبالتالي كان فرض العقوبات ھي الو

 ً وجھة نظره بأّن ال ضرورة لحل جمیع القضایا بالقوة  تتضح واقعیة أوباما في خطاباتھ كذلك، فقد كرر دائما

میّز بین أخالقیات المواطن العادي والرئیس، ما یتوافق مع واقعیة میكافیللي، والعسكریة والتدخالت. 

(التعذیب أو الطائرات بدون وجھة النظر ھذه لتبریر استخدام اجراءات قد ال تكون أخالقیة  واستخدم أوباما

ً طیارمثال)  ً  ال یعارضولذلك  عن المصلحة الوطنیة، وذلك دفاعا  .حق استخدام القوة من جانب أحادي أیضا

نظام دولي أكثر خطورة وبالتالي تھدد أمن األمة، فإن  ستخلق أما إذا اعتقد الواقعیون أن ھذه االجراءات

 .سیعارضون ھذه السیاسات معظمھم

فاعترف مثالً بحواره مع غولدبیرغ بمثالیتھ  أخرى، وخطابات ، فقد ظھر في مواقفالجانب المثالي لدیھأما 

صر على الفائدة الواضحة حین تحدث عن إیمانھ بنشر الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والسبب في ذلك ال یقت

التي سیجلبھا ـ تبنّي الناس قیماً مشتركةـ لمصالح الوالیات المتحدة فقط، وإنّما ألّن ذلك یجعل من العالم "مكاناً 

تدخلّھ ب لیبیا ألسباب إنسانیة ولمنع حدوث مجزرة یأتي في صمیم اللیبرالیة/المثالیة، كذلك  433.أفضل" برأیھ

، ھ قد تعرض لضغوطات وآراء متعددة من المحیطین بھ التي تدعو للتدخللكن یجب األخذ بعین االعتبار بأنّ 

من  أّن التدخل كان محدوداً واعتمدت الوالیات المتحدة فیھ على الحلفاء، الذین تولّوا مسؤولیة الجزء األكبر إّال 

ي فحصل في لیبیا، كما ولذلك حصل  ، بالتالي ضمن ذلك عدم االنحراف الكبیر عن الواقعیة.العمل
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المثالیة/اللیبرالیة التي تدعو للتدخل من أجل أسباب تحقیق التوازن بین لمحاولة حیث كان ھناك أفغانستان، 

ً للتدخل ، وال بد لإلشارة ھنا إلى أّن أوباما كان ال إنسانیة وبین الواقعیة التي ترى المصلحة الوطنیة أساسا

 دتھ في طور التغیّر والتشّكل.یزال یحاول إدراك حدود القوة األمریكیة، وال تزال عقی

(نائب رئیس السیاسة الخارجیة لمعھد بروكینغ في واشنطن) لشرح  مارتن اندیك بفكرةالممكن االستعانة من 

ھ التي تتمثّل في حمایة األمور المشتركة أولویاتإحدى جوانب عقیدة أوباما التي تعكس مثالیتھ بوضوح، وھي 

ً من تھدیدات اإلرھاب وتغیُّر المناخ، ما ینبُع من اعتقاد أوباما بأھمیة تعزیز القوانین التي تستند على  دولیا

النظام الّدولي، والتي یؤمن بأنّھا أھم  من العودة للتنافس الجیوسیاسي مع القوى المتنافسة مثل الصین وروسیا 

فاالتفاق النووي مع إیران، واتفاقیة تغیّر المناخ في باریس والقتال ضد داعش، كلھا تأتي من تحّول ، وإیران

االھتمام بالقضایا األھداف التي تقوم على أساس وھذه  434تركیزه من التھدیدات اإلقلیمیة إلى العالمیة.

الیة التي تسعى لرفاه وأمن وحقوق وتھتم بالنظام والمؤسسات الدولیة تندرج في إطار النظریة المث العالمیة،

 .الناس بكل مكان

 ً ھو ما یقودنا إلى الواقعی±±ة المس±±یحیة، حی±±ث ك±±رر أوبام±±ا بالعدی±±د م±±ن  وبالنھایة ھذا التأثّر بالواقعیة والمثالیة معا

ف±±ذكر إح±±دى الم±±رات المواق±±ف والتص±±ریحات والخطاب±±ات إعجاب±±ھ بمنظّ±±ر الواقعی±±ة المس±±یحیة رینھول±±د نیب±±ور، 

إدارة األزمات بكل مكان بالعالم والتدخل لع±±الج ك±±ل المآس±±ي، وك±±ذلك ض±±رورة الموازن±±ة ب±±ین الص±±الح صعوبة 

العام والخاص وھو ما یمثل فن الكفاءة السیاس±±یة ب±±رأي نیب±±ور، وذل±±ك م±±ا دفع±±ھ بالنھای±±ة لالنس±±حاب م±±ن الع±±راق 

البتع±±اد ع±±ن الت±±دخل بالسیاس±±ات وأفغانس±±تان. فق±±د أدرك أوبام±±ا ص±±عوبة الت±±أثیر أو التح±±ّول بك±±ل مك±±ان، فح±±اول ا

بنفس الوقت تدعو للتدخل وضرورة وجود إلت±±زام إیج±±ابي  لكنّھا المحلیة لدول أخرى أو محاولة تغییر األنظمة.

أوبام±±ا م±±ن تغیی±±ر األنظم±±ة ی±±أتي م±±ن فك±±رة الواقعی±±ة وموق±±ف  ح±±ین یك±±ون ذل±±ك ممكن±±اً وھ±±و م±±ا حص±±ل ف±±ي لیبی±±ا.

جموعة من المثل العلیا التي ق±±د تك±±ون مفی±±دة بش±±كل موح±±د للجمی±±ع، وال المسیحیة التي ترى بأّن الحریة لیست م

نیب±±ور ك±±ان ض±±ّد الدیمقراطی±±ة اللیبرالی±±ة أو فك±±رة وج±±ود فرینھول±±د  عب±±ر الح±±دود الثقافی±±ة والتاریخی±±ة، یمكن نقلھا

ول±±و  مجتمع جید بما فیھ الكفایة لیفترض من نفسھ المثل األعلى الذي یجب فرضھ على بقی±±ة المجتمع±±ات، حت±±ى

یتلخص "باإلنخراط ف±±ي الع±±الم م±±ع رؤی±±ة إیجابی±±ة لك±±ن ح±±ذرة  التدخلیّة عند أوباماكذلك عنصر  كان دیمقراطیاً.

من اإلفراط بالتمدد،" لنیبور وذلك یعن±±ي أنّ±±ھ ل±±یس انعزالی±±اً، لكنّ±±ھ أیض±±ا ال یفّض±±ل الت±±دخل إّال ف±±ي ح±±ال ت±±وفرت 

التدخل بالخی±±ار ین في العراق، ولذلك فإّن رفضھ شروط محددة كما حصل حین تدخل من أجل مساعدة الیزیدی

والذي دعت لھ أطراف عدیدة في الوالیات المتحدة وخارجھا، ھ±±و م±±ا یثب±±ت إیم±±ان أوبام±±ا  في سوریا العسكري
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أّن السبب الرئیسي لضعف أو تراجع قوة الوالیات المتحدة قد یكم±±ن ف±±ي "أّن ق±±وة أم±±ة عمالق±±ة ت±±ّم بمقولة نیبور 

 ا من قبل عیون عمیاء وال تدرك مخاطر الصراع." توجیھھا وإدارتھ

تس±±تند عل±±ى مفھ±±وم  ة أنھ±±ا ال تتص±±ف بالص±±البة. فھ±±يالبعض أن نجاح وقوة عقی±±دة أوبام±±ا تكم±±ن ف±±ي حقیق±±یعتقد 

براغماتي، بأن الوالیات المتحدة علیھا أن تدافع عن مصالحھا األساسیة والثانویة ح±±ین تس±±تطیع، لك±±ن ال یوج±±د 

نیبور ـ والتي اتبعھا أوباما بالعدی±±د م±±ن المواق±±ف ـ  فكرةاستیعاب وھو ما یعكس  قاعدة جامدة وسریعة للتدخل،

بالت±±الي م±±ن الص±±عب ال±±تحكم والت±±دخل لح±±ل جمی±±ع القض±±ایا، وھ±±ذا م±±ا و"التاریخ ال یمك±±ن إدارت±±ھ،" من حیث أّن 

ولتحقی±±ق ذل±±ك  منھم±±ا یع±±زز اآلخ±±ر السیاسات الخارجیة والداخلی±±ة المعقول±±ة ك±±الً یؤكد علیھ ھاس الذي یرى بأّن 

،" بمعن±±ى "إدارة م±±ن تغیی±±ره إع±±ادة ترتی±±ب الع±±الم ب±±دالً "دف±±ع وزی±±ادة السیاس±±ة الخارجی±±ة الت±±ي تح±±اول  یج±±ب

 كبی±±رةالتعمیم±±ات واالفتراض±±ات ال نیب±±ور ب±±أنّ  اآلخر المھم إدراك±±ھ ھ±±و اعتق±±ادات" ولیس "حلّھا." واألمر األزم

م±±ا سیاس±±ة معین±±ة بك±±ل موق±±ف أو حال±±ة عل±±ى ح±±دة. وھ±±و ت±±أثیر ومحاول±±ة إدراك یجب أن یتم صرف النظر عنھ±±ا 

فاض±±طر للتعام±±ل م±±ع ك±±ل  ال±±ذي واج±±ھ تح±±دیات مختلف±±ة بطبیعتھ±±ا م±±ن منطق±±ة ألخ±±رى،یعك±±س براغماتی±±ة أوبام±±ا 

في الوق±±ت  المشكلةقضیة بما یتناسب معھا، ما دفعھ أحیاناً لتبنّي "مخرج بدون نصر" حین یدرك صعوبة حل 

نص±±ل لنتیج±±ة مھم±±ة وھ±±ي أّن وھن±±ا . حدث ف±±ي أفغانس±±تان كما الذي ال تشكل فیھ أھمیة حیویة للوالیات المتحدة،

 اعل" مع األحداث دون أن "تشّكلھا." "تتفالوالیات المتحدة كانت في بعض األحیان 

تتغیر وتتشّكل بحسب المواق±±ف حت±±ى بات±±ت بالنھای±±ة تختل±±ف  المختلفة كانت عقیدة أوباما خالل كل تلك األزمات

، وفي بعض المواقف كان یتصرف بطریق±±ة ربم±±ا ال تتواف±±ق حین تولّى الرئاسة عن الطریقة التي بدأ بھا أوباما

ً  كثی±±راً  ئ ، حی±±ث أّن ال±±رئیس دائم±±ا م±±ا یُف±±اجَ م±±ع م±±ا ك±±ان یلقی±±ھ بخطابات±±ھ بمرحل±±ة مبك±±رة، وھ±±و م±±ا یعتب±±ر طبیعی±±ا

عنھ±±ا خ±±الل  بمواق±±ف وأزم±±ات خ±±الل رئاس±±تھ ال یس±±تطیع فیھ±±ا تطبی±±ق مبادئ±±ھ الت±±ي ك±±ان ی±±ؤمن بھ±±ا ویتح±±دث

ة للوالی±±ات المتح±±دة ع±±دا ع±±ن ألّن ذلك ربما ال یتماش±±ى م±±ع المص±±لحة الوطنی±±ة والقومی±± المقابالت أو الخطابات؛

البیروقراطیة التي تؤثر في بعض األوقات على ق±±رارات ال±±رئیس. وب±±ذلك تتش±±كل العملیة اإلدارة والكونغرس و

عقیدت±±ھ أحیان±±اً ف±±ي النھای±±ة بص±±ورة تختل±±ف ع±±ن البدای±±ة نتیج±±ة الخب±±رات الت±±ي یكتس±±بھا م±±ن تجارب±±ھ خ±±الل تولّی±±ھ 

بھ في الفترة التي تسبق ذلك، في الوق±±ت ال±±ذي یك±±ون فی±±ھ ال±±رئیس بعی±±دا الرئاسة والتي بالتأكید تختلف عن تجار

 األمن القومي للوالیات المتحدة.وعن اتخاذ أي قرار یتعلّق بالسیاسة الخارجیة أو المصلحة 

	.الحكم على سجل أوباما، سواء بالسیاسة الداخلیة أو الخارجیة العدید من السنین قبل أن یتمبالنھایة ستمر 
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