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 اإلهداء

 هذه يف وجدت ملا لوالمهااللذين  الوالدين إىل الذي أهديه البحث هذا إلمتام وعونه منه على وجل عز هللا أمحد
 كانت مهماالصمود  متتعل منهمف وحفظهم همر عماأ يف اهلل أطال عائليتأعضاء  وكافة األكرب أخيإىل و  احلياة

 متوتعل احلروف، استقيت فمنهم ،الكرام أساتذيت إىلكما أهديه   ،الدائم همدعم علىأشكرهم و  .الصعوبات
 .الدراسي مشواري يف ساندوين ناللذي والزميالت الزمالء إىل ،العبارات وأصوغ الكلمات، أنطق كيف

 فايز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وعرفان

  

 من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل...

شكري وامتناني إلى كل من مد لي يد العون إلتمام بحثي هذا والذي كلل دراستي الجامعية إلى  بالغ
 اليوم..

شكري الخالص ألستاذي الفاضل الطكتور بن علي لقرع الذي لم يبخل علي بالتوجيهات القيمة والنصائح 
 المفيدة والتي على ضوئها استطعت إنجاز عملي،

تن لك دائما وأبداشكرا أستاذي على سعة صدرك، مم  

 خالص تحياتي  ألساتذتي بكلية الحقوق والعلوم السياسية  الذين منحوني الكثير من علمهم
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 :مقدمة  
 جاء املقرتب السلوكي، الدولية للعالقات دقيق وتفسري فهم أجل ومن للدول اخلارجية السياسة دراسة إطار يف    
عتمد على يكان التحليل فيها   بعدماف .بفكرة جديدة للتنظري يف العالقات الدولية املاضيلقرن ايف مخسينيات  

 لظهور اجملال فتحب التحليل مستوى نقل يف الدراسات هذه سامهت، يف العالقات الدولية الدولة كفاعل وحدوي
لتوصل إىل أن الدولة يف باوتعميق هذا املقرتب  مت تطويرو  .الدولـة داخـل القرار صناعة يف ودوافعه الفرد مستوى
 ااء كانو و سعيني يطبالموعة من اخششخا  جملختضع  شخصية معنوية أو شخصية قانونية ليست سوىحد ذاهتا 

 يتبيئ تغرييمبسلوكات هلا عالقة الجمموعة من القرارات و  يعربون عنها من خالل  ،... ( ا، رؤساء، ملوكاحكام)
هتم ا، ومنهم من  اعة أو جهاز أو مجا افمنهم من اهتم مبن يصنع القرار سواء كان فرد  .اخلارجيةو  الداخلية الدولة
 .دراسة عوامل ومسببات صنع القرار أي كيف يصنع القرارب
 اخلارجية السياسة وذلك بالسعي إىل فهم اجملال، هذا يف الكثري تقدمي القرار صناعة مقرتبات حاولت كما    

.... شخصيته إدراكاته، دوافعه، :للفرد النفسية اجلوانب بينها من لعل القرار لصناعة حمددة متغريات عرب ودراستها
 وراء اخلفية الدوافع فهم وبالتايل السياسيني القادة سلوك لفهم اخشوىل اخلطوة اجلوانب هذه دراسة تعترب حيث
 .اخلارجية السياسة يف قراراهتم
 إىل اإلنسان، بسلوك وعالقتها الشخصية دراسة إطار يف والسياسي االجتماعي النفس علماء توصل لقد     
 احلاجة مثل القرار، صناعة وبالتايل اإلنسان سلوك على مباشر تأثري هلا اليت والدوافع احلاجات من جمموعة حتديد
 على الرتكيز حاولت اليت البحوث من العديد أجريت وقد.... اإلجناز إىل احلاجة القوة، إىل احلاجة االنتماء، إىل
 إجياد إىل منها الكثري توصلت وقد للدول، اخلارجي السلوك على بالشخصية املتعلقة والدوافع احلاجات تهاه تأثري
 . لدولته اخلارجي والسلوك العموم على السياسي القائد أو الرئيس شخصية طبيعة بني قوية عالقة
الكثري من التغريات  "جورج والكر بوش"عرفت السياسة اخلارجية للواليات املتحدة اخشمريكية يف فرتة حكم    

اخلارجية وهذا يعود إىل الكثري من  اخشمريكيةرات اليت أدت إىل تغري يف السياسية االسياسية والكثري من القر 
درة اصالكية كفاعل يف البيئة الدولية وخمتلف اخشقوال والقرارت يواليات املتحدة اخشمر الا هلاخشحداث اليت تعرضت 

 الرئيس. عن
 جورج" شخصية لدراسة اجملال هذا يف املختصني إسهامات من االستفادة الدراسة هذه خالل من سنحاول   

رئاسته للواليات املتحدة اخشمريكية على  فرتة يف اخشمريكية اخلارجية السياسة توجهات على وتأثريها" بوشوالكر 
جورج بوش "ير البيئة النفسية للرئيس ثمدى تأ": امتداد عهدتني حماولني استجالء ذلك بتحديد اإلشكالية

 "0222و 0222خالل الفترة الممتدة ما بين  األمريكيةعلى توجهات السياسة الخارجية   االبن"
 ؤالت من خالل اإلشكالية:االتسميكن أن تتفرع جمموعة من  

 ؟ الواليات املتحدةالقرار يف صنع  تتدخل يف ماهي اخشجهزة اليت  -
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واليات املتحدة بن على السياسة اخلارجية للأثرت شخصية الرئيس السابق جورج بوش اإل إىل أي حد -
 ؟يف عهده اخشمريكية

 كن صياغة الفرضيتني التاليتني:مي
 يف العالقات الدولية. ووحدة قرارية قوية كان هلا دور هام مبقدراتتتمتع ما كلما كانت دولة  -
 .سلوك الدولة يف العالقات الدوليةو  سياسةاحملددات النفسية للرئيس على تنعكس  -

 :  مبررات إختيار الموضوع
 كان هلا بالغ اخشثر يف اختياري موضوع البحث:مربارات أساسية   عدة توجد   

 مبررات ذاتيةا  : 
العضوية عالقة ال مسح يل بإدراكدويل التعاون الو  الدبلوماسية حلقل العلوم السياسية وختصصي يفدراسيت  -
 بالدبلوماسية والتعاون الدويل.سياسية اخلارجية لل
رتكيز على دور احملددات السعت إىل ، فإن دراسيت يف العالقات الدولية الفواعلأبرز تعد الواليات املتحدة كون -

تلك  تأثري يةكيفعن  فهم  ا بناءلواليات املتحدة ومنهلالنفسية لصانع القرار ودروها يف رسم السياسة اخلارجية 
 يف سلوك الدول. دداتاحمل

 مبررات موضوعية: 
فرد يف حتليل العالقات متغريات جديدة كال، والذي أدخل تحليل العالقات الدوليةب يهتمر تيار جديد و ظهإن     

بيئة النفسية أمهية ال مدى ملعرفةاملوضوع  يارتاخ غلى وجه اخلصو ، دفعين إىل السياسة اخلارجية  ويفالدولية 
يرجع إىل سياساته  االبنشخصية جورج بوش واستقرار اختيار  .القرارية  وما تأثريها على سلوك الدولللوحدة 

 املنتهجة واليت أثرت بشكل كبري على املنطقة العربية واإلسالمية.
 زمنياإلطار ال

 عهدتيه من  على امتداد  للواليات متحدة االبنكم الرئيس جورج بوش حفرتة بددة دراسة حمالفرتة الزمنية لل   
 . 0222إىل 0222

 :مكانياإلطار ال
    .دة اخشمريكيةحالواليات املتتركز الدراسة على مكان نشأة وحكم جورج بوش وهي   

 المفاهيمي للدراسة: اإلطار
هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر اليت تتجاوز احلدود الدولية. علما  :العالقات الدولية

يتعداها إىل  وإمنابأنه ال يقتصر على دراسة أو حتليل اجلوانب أو االبعاد السياسية فقط يف العالقات بني الدول 
 .خمتلف االبعاد االقتصادية والعقائدية والثقافية واالجتماعية

: هي جمموعة اخشفعال وردود اخشفعال اليت تقوم هبا الدولة يف البيئة اخلارجية مبستوياهتا املختلفة، السياسة الخارجية 
سعيًا لتحقيق أهدافها والتكيف مع متغريات هذه البيئة. وهذا التعريف يشتمل على أمناط السلوك اخلارجي 



 
 

3 

تها اخلارجية كما أننا نفرق يف هذا التعريف بني املستويات املختلفة اليت ميكن أن متارسها الدولة من خالل سياس
املختلفة للبيئة الدولية واليت عادة ما تشتمل على كثري من املتغريات اليت يتعني على صناع السياسة اخلارجية أخذها 

 يف االعتبار عند وضع هذه السياسة.
، ويقصد هبا العمليات الذهنية املتعلقة  عرفيةاملتتضمن البيئة النفسية العديد من العمليات : البيئة النفسية
القائد السياسي  خالهلا دراكات والعقائد اليت يفسر منإلوتطوير املفاهيم، كالصورة وا املشكالتبالتفكري، وحل 

 املعلومات وحيدد كيفية تعامله مع العامل احمليط به. 
 المناهج واالقترابات:

 خالهلاالشواهد واليت ميكن من و  ةالتارخييالوقائع و  اخشحداثومن خالله مت ذكر بعض  التارخيي املنهجمت اعتماد    
 فهم تأثري البيئة النفسية على قرارات صانع القرار و تفسري سلوكاته .

على وجه يل خمتلف مستويات صناعة القرار و تحلب حاضرا، خشنه يسمحصناعة القرار  كما كان اقرتاب    
 .رعملية صنع القراوتعقيد  حساسية وصعوبةلفهم  وذلكالواليات املتحدة اخشمريكية كيف دولة  اخلصو  

تعقيدها، ومكوناهتا  ةتعمق يف دراسة شخصية اإلنسان ومراعاحضور بارز خشنه يسر ال مدخل النفسيكان لل    
كز هذا املدخل بشكل الداخلية ، ودراسة احلاجات عند اإلنسان والدوافع والقيم اليت حتكم حياة اجملتمعات ،وير 

 العاطفية للمؤثرات املختلفة. هستجاباتارتكيبة النفسية له وخشتباعه فهما عميقا، وفهم لواعلى فهم القائد  عام
لتحليل النظم السياسية بوجه عام  مدخل هامهو متغري القيادة السياسية  يعترب أن القيادة يف السياسة اقرتابإن    

الدور الشخصي اهلام الذي متارسه القيادة احلاكمة  بالنظر إىل ،على اخلصو والنظم السياسية يف الدول النامية 
 يف أي من هذه النظم.
ة يهتم بدراسة الظواهر واحلاالت الفردية والثنائية واجلماعي الذينه املنهج خشنهج دراسة احلالة كما استعنت مب

 ةلى احلقائق املسببواجملتمعية ويركز على تشخيصها من خالل املعلومات الىت مجعها وتتبع مصادرها ىف احلصول ع
 ".االبنجورج بوش "دراسة حالة الرئيس  املتكاملة من خالل هىل نتائج ومعاجلات من خالل دراستإللحالة ويصل 

 أدبيات الدراسة:
سبق أن مت تناول موضوع  تأثري العوامل النفسية للرئيس جورج بوش على السياسة اخلارجية اخشمريكية، فقد     

دور الدين في خصص عبد الرمحن علي وايف فصال لذلك يف رسالة ماجستري يف العلوم السياسية واملعنونة بـ:"
قدات الدينية والنفسية جلورج بوش االبن ،و بنين أن املعت(" 0220  -0222السياسة الخارجية األمريكية )

 . 1لعبت دورا حموريا يف وصوله إىل البيت اخشبيض وكذا على كوهنا كانت ملهمة لتوجهاته
 كما توصلت الباحثة إيناس شيباين إىل أن املعتقدات واملكونات النفسية جلورج والكر بوش كان هلا بالغ اخشثر يف  

                                                 
رسالة ماجستري يف العلوم السياسية، كلية احلقوق (« )0220  -0222دور الدين في السياسة الخارجية األمريكية ) »عبد الرمحن علي وايف،  1

(، يف: 0202والعلوم السياسية جبامعة امللك سعود، الرياض، 
http://www.alukah.net/researches/files/rsrch_639/doreldeien.pdf 
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السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط خالل ا حتت عنوان"خياراته السياسية، وذلك يف مذكرهت 
" ، واليت قدمتها استكماال لنيلها شهادة  املاجستري -دراسة تحليلية مقارنة–إدارتي جورج بوش األب واالبن 

 .2يف العلوم السياسية
 :أهداف الدراسة

 :هينقاط و  ثيف ثالف من دراسة هذا املوضوع اداخشه ميكن حتديد 
 ة كمحدد يف السياسة اخلارجية . .معرفة جمال تأثري البيئة النفسي
 مؤسسات صنع القرار. يف. معرفة مدى تأثري هذا العامل  

 .على السياسة اخلارجية للواليات املتحدة اخشمريكية االبنية للرئيس جورج بوش . معرفة تأثري البيئة النفس
 صعوبات الدراسة:
 الصعوبات من بينها:املعوقات و  اعرتضتنا جمموعة من ته الدراسة اخالل إعداد ه

 غاية الصعوبة نظرا  أن البحث يف اجملاالت النفسية واملتعلقة باجلانب العقائدي ، اإلدراكي أو الشخصي هو يف -
 حىتداخل الذات اإلنسانية قد يكون صعبا  للتعقيد الكبري الذي مييز هذا امليدان من العلوم اإلنسانية، فالبحث يف

 .على اإلنسان لفهم ذاته 
نوعا ما خصوصا مع  يشكل البحث يف جمال صناعة القرار يف الدولة ومعرفة "من يؤثر على من" أمر صعب -

قرارا معني خصوصا مجاعات الضغط واملؤسسات  السرية اليت حتيط هبذه املواضيع، فلمعرفة من هو فعال وراء اختاذ
الذي يتميز بتعدد املؤسسات ذات التأثري الكبري سواء كانت رمسية أو غري  كيالفاعلة، يف النظام السياسي اخشمري

 .رمسية
 خطة الدراسة:   

املطروحة والفرضيات املقدمة، مت تناول الدراسة وفقا البناء املنهجي التايل: احتوى  اإلشكالية  بغية استجالء     
تحليل عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية باملعنون واملفاهيمني أما الفصل اخشول و  النظري املدخل على اجلانب

خلارجية اخشمريكية مؤسسات صنع القرار يف السياسة اإحاطة خمتصرة على  اخشول  همبحث وجاء يف  اخشمريكية ،
اخشول الفواعل الرمسية يف صنع القرار يف السياسة اخلارجية اخشمريكية أما الثاين   : حيث تضمن مطلبنيوقسم إىل 

يف املبحث الثاين  . أما  السياسة اخلارجية اخشمريكيةاملؤسسات غري الرمسية املؤثرة يففخصص لتسليط الضوء على 
املطلب اخشول البيئة الداخلية  فاحتوىتناول البيئة الواقعية لصناعة القرار يف السياسة اخلارجية اخشمريكية ،فتم 
 البيئة اخلارجية . عرنج على  املطلب الثاينو 

                                                 
مذكرة ) ،«-دراسة تحليلية مقارنة–بن السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط خالل إدارتي جورج بوش األب واال »إيناس شيباين، 2

 (،  يف:0202ماجستري يف العلوم السياسة، ختصص دبلوماسية وعالقات دولية، قسم العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 

https://www.politics-dz.com/community/threads/alsias-alxargi-almriki-tgax-alshrq-alust-xlal-adarti-gurg-bush-

alb-u-alabn.13101/ 
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 .سياسة اخلارجية اخشمريكية يف عهد جورج بوش االبنلالفصل الثاين فتم ختصيصه لتحليل صناعة القرار لأما    
قد تضمن حتليل شخصية جورج بوش االبن و على اخشول انصب  وبغية إيضاح ذلك، ارتأينا جتزئته إىل مبحثني.
البيئة النفسية جلورج  على إطاللة حول لثايناملطلب ابينما احتوى  ،املطلب اخشول نشأة جورج بوش االبن ومسريته

 املطلب اخشول :مطالب ةفيه  ثالث تجاءناول جورج والكر بوش يف السلطة و تفبوش االبن ،  أما املبحث الثاين 
املطلب أما ، جورج بوش للقضايا املطروحة دولياإدارة درس املطلب الثاين و ،  اسرتاتيجية جورج بوشحاول فهم 
 .اخشمريكيةالسياسة اخلارجية على ورج بوش جلشخصية لتأثري العوامل الفخصص الثالث 



 خطة البحث:
 مقدمة

 مدخل: اإلطار النظري للسياسة الخارجية
 .تعريف السياسة اخلارجية -1
 .النظريات املرتبطة بالسياسة اخلارجية -2
 .حمددات السياسة اخلارجية -3
 مفهوم عامل الشخصية يف السياسة اخلارجية. -4

 الفصل األول: تحليل عملية صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية.
 األول: مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية المبحث

 الفواعل الرمسية يف صنع القرار يف السياسة اخلارجية األمريكية.املطلب األول: 
 املطلب الثاين: املؤسسات غري الرمسية املؤثرة يف السياسة اخلارجية األمريكية.  

 البيئة الواقعية لصناعة القرار في السياسة الخارجية األمريكية المبحث الثاني:
 البيئة الداخلية املطلب األول: 
 البيئة اخلارجية.املطلب الثاين: 

جورج بوش الرئيس عهد أثناء سياسة الخارجية األمريكية في التحليل صناعة القرار  الفصل الثاني:
 االبن

 .االبنالمبحث األول: تحليل شخصية جورج بوش 
 املطلب األول: نشأة جورج بوش االبن ومسريته.

 املطلب الثاين: البيئة النفسية جلورج بوش االبن
 المبحث الثاني: جورج والكر بوش في السلطة

 : اسرتاتيجية جورج بوشاملطلب األول
 .اياملطروحة دول ايلقضالبوش  إدارة جورجاملطلب الثاين: 

  ةياخلارج اسةيوالسبوش  جورج ةيشخصاملطلب الثالث: 
 اخلامتة

 قائمة املصادر واملراجع.
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 اإلطار النظري للسياسة الخارجية : مدخل
 تمهيد:

نظريات املرتبطة هبا مع حتديد بإطاللة على ال ونقوم .السياسة اخلارجية تعريفاإلطار إىل هذا سيتم التطرق يف    
مدى أمهيته يف السياسة العامل الشخصي و  سنعرج على معرفة اومنه ،و اخلارجيةأخلية سواء الدا احمدداهت

 .اخلارجية
 تعريف السياسة الخارجية: -1

 املفكر أو الباحث خالهلا منتعاريف السياسة اخلارجية، ويرجع ذلك إىل اختالف الزاوية اليت ينظر  jعددت     
االجتاه األول يعرف ف اخلارجية إىل ثالثة اجتاهات،اسة ميكن تقسيم أهم تعاريف السي ،. يف هذا الصددإليها

السياسة "أن  "Kurt Waldheimكورت فالدهامي  "جية على أهنا جمموعة برامج. يرى السياسة اخلار 
اخلارجية لدولة من الدول حتدد مسلكها جتاه الدولة األخرى، أي أهنا الربنامج الذي يسعى لتحقيق أفضل 

عرف في "حممد السيد سليم"الدكتور. أما 1"حد احلربالظروف املمكنة للدولة بالطرق السلمية اليت ال تصل إىل 
 ه املمثلون الرمسيون للوحدة الدولية من بني جمموعة منبرنامج العمل العلين الذي خيتار "السياسة اخلارجية بأهنا

 .2 "جل حتقيق أهداف حمددة يف احمليط اخلارجيأالبدائل الربناجمية املتاحة من 
 من أهم رواد هذا االجتاه "تشارلزو  سلوك صانع القرار. يعـرف السياسـة اخلارجيـة علـى أهنـافاالجتـاه الثـاين أما    

من  "تتـألف السياسـة اخلارجيـة :عرف السياسة اخلارجيـة بقولـه الـذي "Charles F. Hermann هريمـانف.
يقصد هبا  القــرار الرســميون فــي احلكومــة أو مــن ميثلــوهنم والتـــي تلك السلوكيات الرمسية املتميزة اليت يتبعها صانعو

بأهنـا "السـلوك السياسـي  السياسة اخلارجيـة "كما يعرف "مازن الرمضاين. التأثري يف سلوك الدولة اخلارجية "
 .3القرار" اخلـارجي اهلـادف واملـؤثر لصـانع

صـــانعي القـــرار فـــي الدولـــة  السياسة اخلارجية ال ميكن أن تنطبق فقط على سلوكيات أنالثالث جتــاه االرى ي    
 George موديلسـكيجورج عـرف "ف اخلارجية للدول.اخلارجي واحلركة  وإمنـــا تنصـــرف إلـــى النشـــاط

Modelski سلوكيات الدول األخرى  "نظـــام األنشـــطة الـــذي تطـــوره اجملتمعـــات لتغيـــربأهنا " السياسـة اخلارجيـة
نفس يف ". واملخرجاتهـــذا اإلطـــار هنـــاك منطـــني مــن األنشـــطة : املـــدخالت  وإلقامة طبقا للبيئة الدولية ويف

 ولــو لــم تصــدر اخلارجيـة علـى أهنـا "مجيـع صـور النشـاط اخلـارجي حتـى اإلطار قـدم "حامـد ربيـع" تعريفـا للسياسـة
 فرديــة للحركــة اجلماعـة كوجـود حضـري، أو التعبيـرات الذاتيـة كصـورة عــن الدولــة كحقيقــة نظاميــة، أي نشــاط

                                                 
-https://www.politics، يف: الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واإلستراتيجية"نظرية السياسة اخلارجية"،  1

dz.com/community/threads/nzri-alsias-alxargi.5109/ :د.55و 18،على سا  11/3/8111، تاريخ التصفح 
 .83(، ص8111، 1ط.)عمان: دار زهران للنشر والتوزيع،  السياسة الخارجيةالنعيمي، نوري أمحد  2
 .822(، ص 8112ديسمرب ، 85، العدد دراسات وأبحاث «املفاهيم، التوجهات واحملددات السياسة اخلارجية: دراسة يف»عريب الدمي حممد،  3

https://www.politics-dz.com/community/threads/nzri-alsias-alxargi.5109/
https://www.politics-dz.com/community/threads/nzri-alsias-alxargi.5109/
https://www.politics-dz.com/community/threads/nzri-alsias-alxargi.5109/
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 .1الواسع الذي نطلق عليه السياسة اخلارجية" اخلارجيــة تنطــوي وتنــدرج حتــت البــاب 
السياسة اخلارجية هي أمناط السلوك السياسي النابع من الواقع الذايت واملوضوعي للدولة، واملوجه  إن ظاهرة   

احلكيمة تتحرك خدمة والدولة  حدودها السياسية قصد حتقيق هدف سياسي حمدد خدمة ملصاحلها خارج
 نظر اسرتاتيجي، وعلى جبهات متعددة لتحقيق عالقات منفتحة ألهدافها ومصاحلها، بعقالنية وهدوء وبعد

يف خماطباهتا للوحدات السياسية الدولية، أما بالصيغة املباشرة، وهي  وتعتمد الدول. ومتوازنة مع معظم دول العامل
  .2الدبلوماسية عن طريق البيانات أويق طرف ثالث طر عن  بشكل غري مباشر أوالقاعدة العامة، 

 يعرف " Marcel Mirelمارسيل مريل"ن فإة اخلارجية وبيئتها الداخلية لتأكيد العالقة بني السياس    
اجلزء من النشاط احلكومي املوجه للخارج أي الذي يعاجل مشاكل تطرح ما وراء  ذلك" السياسة اخلارجية بأهنا

مبادئ وأفعال تتخذها مؤسسات وهيئات الدولة داخل الدولة باجتاه اخلارج تستهدف حتقيق  احلدود وهي أيضا
 أناملدى و أخرى قريبة وسياسة الدولة اخلارجية هي جزء من سياستها الوطنية ، وعلى كل دولة  أهداف بعيدة

تقوم به فيما خيص الشؤون الدولية ويف إطار قوهتا وواقع بيئتها وان السياسة اخلارجية هي  أنينبغي  ختتار ما
 .3املفتاح

اليت تتعلق بالسلوك  من خالل ما سبق نستنتج أن السياسة اخلارجية هي جمموعة من القرارات والنشاطات   
يف األخري تعريف "جيمس روزنو    داخلارجي للدولة، كما أهنا جمموعة من املراحل واألهداف املسطرة. ونور 

J.Reseneau "اخلارجية، حيث يرى أهنا" منهج للعمل يتبعه املمثلون  والذي يبدو أكثر حتديدا للسياسة
تغيري موقف معني يف النسق الدويل بشكل يتفق واألهداف  الرمسيون للمجتمع القومي بوعي من أجل إقرار أو

 .4احملددة سلفا"
 السياسة الخارجية:المرتبطة بالنظريات  -2

خضع مفهوم السياسة اخلارجية كنظرية للدراسة والتحليل منذ عدة قرون إىل يومنا هذا، وقد توصل الباحثون     
إىل فهمه وإىل حتديد الكيفية اليت جيب اعتمادها لتطبيق هذه النظرية بطرق فلسفية خمتلفة، وكانت املدرستان 

اخلارجية مها املدرسة املثالية األخالقية واملدرسة الواقعية بشكل خاص، مث ظهرت األساسيتان لنظرية السياسة 
بعد احلداثة وغريها، وكان  تقل أمهية ارتبطت باملاركسية والراديكالية وكانت هنالك نظريات ما مدارس أخرى ال

سات العاملية وحىت تلك هلذه النظريات املختلفة حول طبيعة النظام العاملي وقع مؤثر على سلوك الدول واملؤس
      الدول اليت تعترب خارج النظام السياسي العاملي.

                                                 
 .11(، ص1991، 8) القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، ط. تحليل السياسة الخارجيةحممد السيد سليم،  1
 .11(، ص 8111، 5) بغداد: املكتبة القانونية، ط. ، مبادئ العالقات الدوليةسعد حقي توفيق 2
دراسات ، «احملددات الداخلية للسياسة اخلارجية العراقية: احملددات الدستورية والسياسية والعملية السياسية » هيفاء أمحد حممد وسداد مولود السبع  3

 .39، ص 8111،  22 ، العدددولية
 .11، مرجع سابق، صحممد السيد سليم 4
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دعت املدرسة املثالية أو الليربالية وكما يوحي امسها إىل تطبيق السياسة اخلارجية وفق أهداف مثالية واسعة      
رسة عادة مبفهوم العاملية النطاق واليت من شأهنا أن تنفع أكرب عدد ممكن من الشعوب والدول، وترتبط هذه املد

 Woodrowويدرو ويلسون "ملدرسة إىل التفكري الذي أتى به والفلسفة السياسية الليربالية، وتعود جذور هذه ا
Wilson" مييل الليرباليون إىل تصور النظام العاملي على . وإىل تأسيس عصبة األمم عقب احلرب العاملية األوىل

 يلعبها اجلميع ويربح فيها اجلميع، وخاصة عرب الوسائل االقتصادية )وهذا ماأساس الربح للجميع وكأنه لعبة 
 .1يسمى بالليربالية اجلديدة( أو عرب املنظمات العاملية والتعاون )وفق مفهوم الليربالية الكالسيكية(

مثالية  مبادئولة عرب ال تؤمن بإمكانية إدارة السياسة اخلارجية للد ،أما املدرسة الواقعية فهي على عكس املثالية   
عىن باملصاحل اخلاصة للدولة بالدرجة األوىل وال يبايل مبصاحل الدول األخرى إن اقتضى بل تتبىن موقفا ي ،عاملية

تدين  وال ،تدين العدوان على بعض الشعوب األمر. إن السياسة اخلارجية الواقعية ترتبط عادة باستخدام القوة وال
حلماية  جهة النظر الواقعية هذه قد تكون طبيعية ال بل مطلوبةألن احلروب من و حىت احلروب بني بعض الدول، 

إن أنصار هذه املدرسة يؤمنون عادة بأن النظام العاملي مبثابة  .ولة اليت تتبىن السياسة الواقعيةاملصاحل اخلاصة للد
الربح الذي قد حتققه دولة ما  حتقق أي ربح بل ميكن القول بأن الربح الذي حتققه يعادل الصفر، أي أن لعبة ال

يعادل اخلسارة اليت تتكبدها دولة أخرى، والعامل احلاسم املستخدم يف هذه اللعبة هي السلطة املطلقة والقوة 
 .2العسكرية

 محددات السياسة الخارجية: -3
دولـــة   ةالسياســـة اخلارجيـــة ألي وتبلـــورالتـــي تــؤثر فـــي توجيـــه  تلــك العوامــلهي حمــددات السياســة اخلارجيــة     
 املتغيـــرات املســـتقلة التـــي تفرضـــها السياســـة اخلارجيـــة كمتغيـــر تـــابع أمـــام جمموعـــة مـــن تعنـــي أيضـــا دراســـة كمـــا

 داخلية وخارجية. . واحملددات قسمان:الداخليــــــة واخلارجيــــــة معطيـــات البيئتـــني
 هي حمددات جغرافية، بشرية، شخصية، جمتمعية، سياسية وعسكرية. المحددات الداخلية:-أ

العناصــر  اجلغرافــــي واملســــاحة والتضــــاريس واملنــــاخ وهــــي تشــــــمل املوقــــــع : واليتاحملددات اجلغرافية(1     
 سياســـتها اخلارجية، والتـــي تـــؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى حركيـــة للدولـــة، اجلغرافيــا السياســيةتكــوين  األساســية فــي 

 ومـن ثـم حتديـد مركزهـا الـدويل. حتديـد قـدرة الدولـة علـى تنفيـذ سياسـتها اخلارجيـة وهـــذا التـــأثري يكــون مـــن خـــالل
املتاحة للدولة عند توجيه وبلـورة سياسـة  املباشـر فيكــون فـي حتديــد نوعيـة ومـدى اخليـارات أمـا تأثريهـا غيـر

 وميكنها مـن لعــب دور إقليمــي الناحيـة اإلســرتاتيجية، فاملوقع اجلغرايف مثال حيدد مدى أمهية الدولة مـن اخلارجيـة.
 املوقــع اجلغرافــي حيمــل أمهيــة كبيــرة فـــي. إن الدولة ـاء قــوةيســاهم فــي بنـ أنأو حتــى دولــي كمــا ميكنــه 

                                                 
بطة هبا"، املوسوعة اجلزائرية لدراسات السياسة  واالسرتاتيجية، يف: مرابط حممد، "مفهوم السياسة اخلارجية والنظريات املرت 1

https://www.politics-dz.com/community/threads/mfxum-alsias-alxargi-ualnzriat-almrtbt-
bxa.13180/. 

 .املرجع نفسه 2
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 السياســــــة اخلارجيــــــة للدولــــــة بشــــــكل مباشــــــر أو غيــــــر اإلســــرتاتيجية الدوليــــة، فالعامــــل اجلغرافــــي يـــؤثر علــــى
 قـوة الدولـة والتـي حتـدد بـدورها قـدرة الدولـة علـى تنفيـذ فــي حتديــده لعناصــر ويكمن تـأثريه غيــر املباشــر مباشـر،

 .1سياســـتها اخلارجيـــة
 ومعــادن ،غـاز كمصـادر الطاقـة مـن برتول،  طبيعيـة هامـة تــــوفر الدولــــة علــــى مــــوارد( احملددات الطبيعية: 8    

توفر هـذه املـوارد لـدى الدولـة ولـو بنسـب متفاوتـة  ،...ومـــواد غذائيـــة كـــالقمح والـــذهب،كاحلديـــد والنحـــاس 
 فاعــل فــي حميطهــا اإلقليمـــي والــدويل كقــوة اقتصـــادية االقتصــادية وميكنهـا مـن لعـب دور فـي اسـتقالليتها  يسـاهم

 ءم مـعالـا مـن اختـاذ مواقـف دوليـة تتـاألخرى،كمـا ميكنه اســـات اخلارجيـــة للـــدولوتـــتمكن مـــن التـــأثري علـــى السي
 . 2توجهات سياستها اخلارجية

 حتديد السياسة اخلارجية باعتباره عنصرا مهمـا لبنـاء قـوة يـــؤثر العامــل البشـــري فـــي( احملددات البشرية: 3   
كمـا يلعـب عـامال مهمـا فـي تـوفري اليـد  ،واحلـرب ثنـاء السـلمأعلى أهـداف سياسـتها اخلارجيـة  عسكرية قادرة

إال أن هـذه  مثلما هو احلال يف الصني، الدولة، ســـــواء داخـــــل الدولـــــة أو إرســـــاهلا كيـــــد عاملـــــة خـــــارج العاملـة
تعداد كبري من السكان مثل اهلند  فهناك دوال ذات الدولـــة عســـكريا أو اقتصـــاديا، ثابتـــا لقـــوة لـيس مقياسـا

كما ميكن أن يكون  التكنولوجي. يعــــــــــد أساســــــــــا للقــــــــــوة العســــــــــكرية أمــــــــــام التطــــــــــور واندونيسيا ولكن قـد ال
عندما يكون معدل  خاصـة عبئا على الدولـة ويعطـل مسـار التنميـة االقتصـادية، يشـكل السـكاين بـدوره االنفجار

اخلارجيـــة مـــا  مما حيتم عليها االعتماد علـى املديونيـة النمو االقتصادي، النمـو السـكاين أكثـر بكثيـر مـن معـدل
    .3خلارجيةسياستها ا ثر علـــىؤ جيعلهـــا فـــي ارتباطـــات دوليـــة تـــ

احملـــددات  املــــؤثرة فــــي حتديــــد السياســــة اخلارجيــــة للــــدول، مــــن أهــــم العوامــــل احملــــددات الشخصــــية: (2   
لــــى القــــرار ع يمــا تــنعكس ســلوكيات صــانع غالبــا هألن اخلارجيــة. الشخصـــية لصـــانع القـــرار فـــي السياســـة

دورا مهمـا فــي عمليــة  ن العامـل القيـادي يلعـبأل الرتكيـز علـى شخصـياهتم، وبالتــــايل جيــــب ،السياســــة اخلارجيــــة
العامــــل احلاســــم الــــدول ميثــــل  حبيــث أن الــرئيس فــي هـــذه ،عــامل الثالــثفــي دول ال خاصــة صــنع القــرار اخلارجي،

النهايــــــة هـــــــي مـــــــن صـــــــنع شـــــــخص أو  ومبـــا أن القـــرارات الصـــادرة عـــن الدولـــة فـــي القرار، فــــي عمليــــة صــــناعة
 اص التــــأثري الكبيــــر علــــى حتديــــد السياســــةاألشــــخ أشـــــخاص،كان للســـــمات الشخصـــــية لـــــدى هــــــؤالء جمموعـــــــة
وقـد سـعى البـاحثون  اخلصائص املرتبطة بالتكوين املعريف والسلوكي. الســمات الشخصــية هـي جمموعــةو  اخلارجيـة.

الدراســـات املختلفـــة  ومن أهم مناذج السمات الشخصية التـي قـدمتها .هاوتصنيف إلـى حتديـد السـمات الشخصـية

                                                 
 .21-21ص  ( ،ص8119، العلوم السياسيةجامعة بغداد،كلية : بغداد) اإلستراتيجية في دراسةالمدخل عبد القادر حممد فهمي،  1
 .21، مرجع سابق، صعبد القادر حممد فهمي 2
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 ونــــو"،التســــلطية لـــــ"ادر  منوذج الشخصـــية ســـلوكيات السياســـة اخلارجيـــة للـــدول، والتـــي هلـــا عالقـــة مباشـــرة بتوجيـــه
  ماسلوأبراهام  لـ" الـــذات منــوذج حتقيـــق واملنغلقـــة عقليـــا لــــ "روكيـــتس"، ومنــــوذج الشخصــــية املتفتحــــة

 Abraham Maslow1. 
 عدة عناصر أمهها: تتضمن احملـددات اجملتمعيـة( احملددات اجملتمعية: 5    

يـزهم مت الصـفات العامـة التـي يشـرتك فيهـا كـل سـكان الدولـة،واليت واملقصـود هبـا :خصـائص الشخصـية القوميـة -أ
 مــن االجتماعيــة التــي تــتم عــن طريــق األســرة واملدرســة، تتشـكل بشـكل كبيـرعـن غيـرهم ،وهـذه الصـفات 

 ألن صـانعي القـرار أنفسـهم حيملـون تلـك القـيم اخلارجيـة، فمقومــات الشخصــية الوطنيــة تـؤثر فــي توجيــه السياســة
كمـا  ا ينعكس على خياراهتم يف السياسة اخلارجية.مم وهم أشخاص يتأثرون بالبيئة التـي يعيشـون فيهـا والصفات،

 .2اخلــارجي أن طبيعـة الشخصــية حتــدد أنــواع الســلوك
 وقــــد اســــتعمل "غابريــــال موقــــف معني، أوجتــــاه قضــــية  ويعنـي موقـف مجـاهري مـن النـاس الرأي العـام:-ب  

 االجتاهات أو امليول العامة اليت تبديها الفئات الواسعة مـن السياســة اخلارجيــة للداللــة علــىاصــطالح مــزاج  املونــد"
 .3وقت من األوقـات الناس يف دولة مـن الـدول جتـاه سياسـة خارجيـة معينـة فـي

 ت املصــاحل مـن نقابــاتيشــمل األحــزاب السياســية ومجاعــا واملقصود به ذلك النسـق الـذي اجملتمع املدين:-ـج  
 ففي األنظمة التسـلطية يلعـب األساسية للسياسة اخلارجية. وتعتبــر األحــزاب مــن احملــددات ومجعيــات ومنــدوبيات.

 سواء الداخلية،كما يعوضها يف النشاط اخلارجي باعتباره احلـزب الواحـد دورا يعكـس بشـكل كبيـر سياسـة احلكومـة
 الدميقراطيــة فــإن تــأثري األحــزاب السياســية فــي السياســة أمــــا فـــــي األنظمـــــة .بامسهاالنـــــاطق الرســـــمي والوحيـــــد 

م يف النظ وخيتلـف مسـتوى تـأثري األحـزاب فـي الربملـان. اخلارجيــة للدولــة يبـــدو واضــحا ويـــزداد بتزايــد متثيلهــا
تعدد  فتــأثري األحــزاب فــي السياســة اخلارجيــة فــي نظــام. األنظمة الدميقراطية حسب تنوع النظم احلزبية يف هذه
 ن رئـيس الـوزراء دومـا يتبنـىإومـن جهـة أخـرى فـ من جهة. هذا، األحزاب يكون حمدودا بسبب تغري االئتالفات

 .4 الكبــرى للسياســة اخلارجيــة لبلــده فـــي صـــياغة التوجهـــاتأفكـــار ومواقـــف وتوجهـــات حزبـــه 
 والــــذي يلعــــب دورا مــــؤثرا فــــي النظــــام السياســــي للدولة، تتمثــل أساســا فــي طبيعــة :ات السياســيةاحملــدد( 2   

سياسات خارجية سلمية وهي نظم تتسم بالتعددية  تعكــسفــالنظم الدميقراطيــة عــادة مــا  السياسـة اخلارجيــة.
 .5سياسات عدوانيـة توسـعية أما النظم التسلطية فهي تعكـس .نسب املشاركة السياسية وارتفـاع

                                                 
، ترمجة: حممد بن أمحد مفيت وحممد السيد سليم ) الرياض: عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود، تفسير السياسة الخارجيةلويد جنسن،  1

 .82(، ص1919، 1ط.
 .113،ص(1915بريوت:دار الكتاب العريب،) النظرية في العالقات الدولية ناصيف يوسف حيت، 2
 .121، مرجع سابق، صلويد جنسن 3
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 لتحقيق أهدافها العسكري املؤشر الرئيسي لقوة الدولـة واألداة الفعالـة يعتبــــر العامــل ـكرية:ساحملـددات الع(1   
 باإلضــافة إلــى عاليــة، عسـكرية ضـخمة وعلـى قيـادات عســكرية ذات كفـاءة فتوفر الدولة على ترسـانة اخلارجية.

الذكيــــة واملـــــدمرة، مـــــع تــــوفر  متطـورة ميكنهـا مـن احلصـول علـى خمتلـف األسـلحة امتالكهــا تكنولوجيــا عســكرية 
ويســاعدها علــى حتقيــق أهــداف سياســتها  كـل هـذا يعطـي للدولـة وزن وهيبـة دوليـني فعالـة عقيـــــدة عســـــكرية

 .1سواء عن طريق الرتهيب أو شن احلروب اخلارجيــة
 المحـــددات الخارجيـــة:-ب
فنمط توزيع القوى ضمن  للــدول.اإلقليمــي مــن أهــم حمــددات السياســة اخلارجيــة أو يعتبـــر النســـق الـــدويل     

الدويل يقوم على  فـإذا كـان النظـام يصـعب علـى دولـة مـا تبنـي سياسـة العزلـة. نسق دويل يتسم باسـتقطاب حـاد
لدخول يف ا لـك يـدفع واضـعي السياسـة فـي الـدول الصـغرى إلـىن ذإفـ أساس تكتالت وحماور سياسية وعسكرية،

السياسـية  مـا قـد ينطـوي عليـه مـن تعـارض مـع توجهـاهتمالنظر عـ بغـض حلمايـة أمـنهم القـومي،بعض التحالفـات 
 كمـا أن هـذه التكـتالت. 2السياسـات التقليديـة هلـذه الـدول أو اخلـروج عـن بعـض املبـادئ العامـة فـي العامـة،

 وإرغام الدول األخـرى رض الواقع،أاخلارجية وفرضها على  سياســاهتاتســاعد الــدول الكبــرى املنشــئة هلــا فــي تنفيــذ 
 .3على تقبلها

الدوليـة شـكال  وتأخـذ املؤسسـات ،اسـة اخلارجيـة للـدول بشـكل كبريالسي تـــؤثر فـــي املؤسســـات الدوليـــةكما أن     
علــى  كما تـؤثر املؤسسـات القانونيـة الدوليـةللدول فيما بينها،   وتـنظم العالقـات اخلارجيـة ،تنظيميـا للـدول

 وال ينحصـــــر دور بعـــــض التصـــــرفات اخلارجيـــــة للـــــدول. ألهنا ختلــق قيــودا علــى السياســات اخلارجيــة للــدول،
 اعـات بـني الــدول وفقـا للقــانونوإمنـا تعمـل علــى حـل النز  املؤسسـات الدوليـة علـى تنسـيق التعـاون بـني الـدول فقـط

 .4الدويل
 :ةيالخارج اسةيفي الس ةمفهوم عامل الشخصي -5
من احلديث عن  البد التطرق إىل عامل شخصية الرئيس كأحد العوامل املؤثرة يف صناعة القرار اخلارجي، قبل   

على اخلصوص، والشخصية يف هذا  االجتماعي هذا املصطلح الذي جيد جذوره يف جمال علم النفس وعلم النفس
والعقلية والوجدانية املتفاعلة مع بعضها البعض داخل  اجلسمية اإلطار مفهوم يشمل كافة الصفات واخلصائص

هذا املصطلح، ومن أشهر التعريفات للشخصية، تعريف "آلبورت"  حول الفرد، هلذا تعددت التعاريف
(Gordon albport )هي التنظيم الديناميكي لدى الفرد والذي يشكل يرى فيه " أن الشخصية  الذي
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بـ "ذلك التنظيم الثابت Eisenkخصائص سلوكه وتفكريه" كما عرفها "آينزك"  حتدد خمتلف النظم النفسية اليت
 لطباع الفرد ومزاجه وتكوينه العقلي واجلسمي والذي حيدد أساليب توافقه مع بيئته بشرط ما والدائم إىل حد

  .1مميز 
 الشخصية أيضا بأهنا "نظام متكامل من جمموع اخلصائص اجلسدية والوجدانية والروحية واإلدراكية وتعرف  

 .2"للناس أثناء العمل اليومي واليت تعني هوية الفرد ومتيزه عن غريه من األفراد متييزا بينا، وكما تبد
متيزه عن غريه  النفسية واجلسمية اليتبناء على ما سبق، فإن شخصية اإلنسان عبارة عن تركيبة من الصفات     

 وحتدد كيفية تعامله مع بيئته.
واملؤثرات اليت قد تتعلق بالفرد أو بيئته وتساهم يف تكوينه  تتأثر شخصية اإلنسان مبجموعة من احملددات    

ية. حيث وراثية ، اجتماعية وأخرى ثقاف ختتلف بني حمددات بيولوجية وحمــددات الشخصي وفق منحىن معني وهي
 .3لتفاعل معقد من مجيع هذه احملددات املختلفة أن كل مسة من مسات شخصية الفرد هي نتيجة

، بالتايل منط مباشر على سلوك الفرد اليت هلا تأثريفس إىل وجود جمموعة من احلاجات والدوافع توصل علماء الن   
النزعة حنو السيطرة أو ، ىل اإلجناز، واحرتام الذاتاجة إاحل شخصيته، مثل الدافع حنو القوة ،احلاجة إىل االنتماء ،

من بني أهم الباحثني حول تأثري الدافع حنو القوة علـى  H.Lassewellالسويل"  ويعد "هارولد .اخلضوع
ادة ما يرى يف إىل القوة ع حيث يرى أن الشخص الذي يتوفر لديه قدر عال من احلاجة السياسي للفرد السـلوك

النقص أو العجز ، الضعف، االنعدام اخللقي، الالأمهية، الذات اإلحساس املنخفض باحرتامعن  كتعويض القوة
  .4الفكري

من احلاجة إىل  وقد توصلت أحباث علم النفس االجتماعي إىل أن األشخاص الذين يتوفر لديهم قدر عال    
إىل جانب احلاجة إىل . على اآلخرين سيطرهتمالقوة هم األفراد األكثر تطلعا إىل املناصب القيادية كوسيلة لتحقيق 

املخاطرة إن كان فيها فرصة  بالشخص امليال إىلز( احلاجة إىل اإلجنا)القوة يعرف الشخص الذي مييل إىل اإلجناز 
فقط. أما احلاجة إىل االنتماء فهي احلاجة إىل نيل  اطرة تقرتن بشرط حتقيق األهدافخم هالتحقيق أهدافه، لكن

 والشخص ذو احلاجة إىل االنتماء يف جمال العمل السياسي كثري االستعانة مبستشاريه اليت ة اآلخرين،رضا وموافق
 . 5السيطرة تتطور حىت الوالء هلم، والشخص ذو احلاجة إىل االنتماء عادة ما تقل لديه احلاجة إىل

                                                 
 .15(، ص8111)اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث،  قياسها وأساليبالشخصية: نظرياتها واختباراتها رمضان حممد القذايف،  1
)القاهرة: مكتبة النهضة  حديثة في علم السياسةاتجاهات  :يف جمموعة من املؤلفني ،"منهج صنع القرار في تحليل النظم السياسية"السيد عليوة،  2

 .122(، ص1911املصرية، 
 .131(، ص 1995، 2، ترمجة: مصطفى عشوي ) اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، طمدخل إلى سيكولوجية الشخصيةوينفرد هوبر،  3
 .315حممد السيد سليم، مرجع سابق، ص 4
 .83لويد جونسون، مرجع سابق، ص 5
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جملال إىل وضع العديد ا يف هذايف إطار دراسة منط الشخصية وتأثريها على السلوك السياسي، توصل الدارسون    
 من التصنيفات للخصائص الشخصية للقائد السياسي من بينها:

 من هي عبارة عن دراسة قام هبا كل(:  Authoritarian personality) ةيالتسلط ةيالشخص/ 1 
ة تنبثق ، وقد رأى "أودورنو" أن بنية الشخصي1951 سويك، لفينسون، وستانفورد" سنة"أدورنو، فرنكيل، برون 

 .1و نوع التأهيل االجتماعي يف الطفولة اخلاصة من بنية األسرة
 أعلى منهم مقاما، ومن أهم مميزات هذه الشخصية: "النزوع إىل السيطرة على املرؤوسني، اإلذعان ملن هم  

النمطية يف تصوير االستعمال املفرط للنماذج  احلساسية لعالقات القوة، احلاجة إىل تصور العامل يف إطار منظم،
 .2األحداث واألشخاص، التمسك بالقيم التقليدية

 Milton  تعد من أبرز دراسات "روكيش": closed /open mindاملنغلقة  ةيالشخص/ 8  
Rokeach زيادة درجة القلق  حول العقل املتفتح و العقل املنغلق كأحد أبعاد الشخصية ، اليت أهم مميزاهتا"

 اليت ال تتوافق مع عقائدها، املعلومات مبصدر املعلومات أكثر من مضموهنا ، عدم استيعابالنفسي ، االهتمام 
العديد من البدائل ... تعد هذه الشخصية أكثر ميال  إلمهاهلا غري قادرة على صـياغة سياسـة خارجية رشيدة نظرا

 .3اآلخرين الستعمال القوة يف التعامل مع
حول الشخصية األمريكية بعنوان  بدراسة  James D. Barberباربر  جاميس د.قام الباحث األمريكي    

آخر ثالثة شخصيات  قام من خالهلا بتصنيف"، Presidential character"الشخصية الرئاسية "  " 
دراسة على فرضية أساسية الوقد قامت ، 1911قبل  الذين حكموا الواليات املتحدة األمريكيةعشرة رئيسا 

احلساب الرشيد وإمنا هو نتيجة لتفاعل احتياجات نفسية عميقة لدى كل  الرئاسي ليس نتاج مؤداها أن السلوك
بناءا على ذلك صنف "باربر" . الرؤساء واليت تكونت خالل طفولتهم و جتربة مراهقته املبكرة واحد من هؤالء

 تم بالطاقة والنشاط الذي يبديهواليت هت ةياالنفعالو  ةيالفاعل اريمع  ملعيارين أساسيني مها شخصيات الرؤساء وفقا
يف العمل السياسي  مهامه واليت تقيم مدى استمتاع الرئيس بأداء ةيو السلب ةيابجياال اريمع، و خالل رئاسته الرئيس

  .4كيف يرى حياته السياسيةو حبد ذاته 
يكون لشخصية  جمموعة من الشروط بتوافرها" Margaret Hermannمارغريت هرمان "وقد حددت     

درجة اهتمام الرئيس بالسياسة اخلارجية، األمر الذي ينعكس على منها الرئيس تأثري على صناعة القرار اخلارجي ، 
مدى تأثري أدوات الدعاية اليت يستخدمها الرئيس لقوته (كقدومه عن وكذا  صناعة القرار. مشاركته الواسعة يف

                                                 
، ترمجة: عبد الكرمي ناصيف ) دمشق: منشورات اهليئة العامة علم النفس السياسي: أسس ثقافة  أحادية وتعدديةستانلي رينيشون، جون دوكني،   1

 .123-128(، ص ص 8111للكتاب، 

 .82لويد جونسون، مرجع سابق، ص  2
 .311جممد السيد سليم، مرجع سابق، ص 3
 .125السيد عليوة، مرجع سابق، ص  4
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متتع الرئيس بشخصية كاريزمية اليت تستمد قوهتا من ، إضافة إىل ...األغلبية يف النقابات . طريق ثورة ، حيازة
ضعف اجلهاز املكلف إن  متتع الرئيس بسلطات واسعة يف جمال السياسة اخلارجية .مع  الوالء الشعيب الكبري.

 والتمرس يفعدم التعود ، و تطورةاملوغري  يرتبط هذا الشرط أكثر بالدول املتخلفة بالسياسة اخلارجية يف الدولة
 .1يف تسيري الشؤون اخلارجية الشؤون اخلارجية، األمر الذي يفتح اجملال ألسلوب الرئيس اخلاص 

منعطفا كبريا يف حتليل  شهدت هنايات اخلمسينيات وبدايات الستينيات من القرن املاضي ظهور تيار جديد مثل   
هذا بدال من التحليل . العالقات الدولية لسلوكية يفالعالقات الدولية وهو التيار السلوكي أو ما يسمى بالثورة ا

فقد طمح . األولية لدراسة العالقات الدولية " الوصفي التارخيي أو القانوين ، والسياسة اخلارجية باعتبارها " املادة
من يف إخضاع السلوك اخلارجي ملعاجلة دقيقة ومنهجية متكن  السلوكيون إىل وضع "علم السياسة اخلارجية يتمثل

  .2والوصول بذلك إىل التنبؤ بسلوك أي واحدة من الدول استخراج القوانني املفسرة،
للدول مبعىن حتليل الدول من خالل  تعتمد السلوكية ومقرتبات صناعة القرار اخلارجي على منهجية تشخيصية    

للدولة من منظور  الدولة كفاعل وحدوي، تنظر مقرتبات صناعة القرار أشخاص صناع القرار فيها. فمقابل
 املقرتب املؤسسايت على دور األجهزةو املقرتب اإلدراكي على دور نفسية صانع القرار،  تفكيكي، حيث يركز

 .3احلكوميةواملؤسسات 
حتليل العالقات الدولية وصناعة السياسة اخلارجية للدول. وقد نع القرار من مستويات اتعترب خصائص ص   

املتوافرة  رئيس الدولة الذي حيدد األهداف وفق اخليارات املطروحة واملعلومات على عقالنيةشددت الواقعية  
 .4من اخلسائر لتقل وتتخذ القرارات اليت تعمل على زيادة املنافع على األقل أو

 :ةيالنفسي للعالقات الدول ليالتحل    -2 
 (بالشخصية، اإلدراك... سواء تعلقت)يهتم التحليل النفسي للعالقات الدولية بدراسة جممل اجلوانب النفسية 

نظر نفسية يهتم بدراسة سلوك الدول يف  وتأثريها على السلوك السياسي للدول، والتحليل السياسي من وجهة
اجلماعة يف حتديد نوعية هذا السلوك، فدار النقاش حول  حالة السلم واحلرب وأثر البيئـة النفـسية للـفرد أو

القادة إىل اختاذ قرار احلرب أو السلم، ومت احلديث عن تأثري االدراكات،  ليت تدفعاألسباب والدوافع النفسية ا
  Margaretو" مارغريت هارمان،"Snyder "سنايدريف سلوك القادة. فوفقا لتقديرات  والتصورات والعقائد

Hermann "اخلارجية من جهة وبني للقائد تلعب دور الوسيط بني البيئة الداخلية والبيئة  فإن البيئة النفسية

                                                 
 .38لويد جونسون، مرجع سابق، ص 1

 .21يوسف ناصيف حيت،  مرجع سابق، ص 2
 www.ids.gov.s//ids-pdf/diplomacy-may-issue: "، يف،" مستويات التحليل في العالقات الدوليةحممد يوسف السويد 3

013.pdf 
 ،كاظمة للنشر والرتمجة والتوزيع  :بريوت)وليد عبد الوحيد  :ترمجة، النظريات المتضاربة في العالقات الدوليةجيمس دوريت، روبرت بلستغراف،  4

 .383-388ص ص  (،1915
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 جهة أخرى، حيث أنه "طاملا أن القائد السياسي مل يدرك أو يستوعب متغريا موضوعيا معينا، القرار املتخذ من
 .1"لن ينتج آثارا يف السياسة اخلارجية فإن ذلك املتغري

 ر على صانعقد تؤث الكالم عن التحليل النفسي للعالقات الدولية يعين مناقشة خمتلف العوامل النفسية اليت  
الشخصية  أجريت العديد من الدراسات يف حقل السياسة اخلارجية واليت حاولت الربط بني الطبيعةالقرار. وقد  

الدراسة اليت قام هبا "ألكسندر  للقائد السياسي ونوعية سلوكه السياسي، ومن بني أهم الدراسات يف هذا اإلطار
، w.wilsonالرئيس األمريكي "ودرو ولسون"  حولJulliet Jeorge و Alexanderوجولييت جورج" 

"ولسون" اليت متيزت بسيطرة والده عليه، سيطرة كاملة، أتاحت له فيما  واليت توصال من خالهلا ، إىل أن طفولة
 لسون"اإلجناز والقوة وممارسة القوة مبفرده، وفرضها على اآلخرين ، بذلك فسروا إصرار "و  بعد دافعا قويا حنو

احلرب العاملية  على قبول احللفاء وجهة نظره، حول كيفية تسوية مشكالت ما بعد1919خالل مؤمتر فرساي 
 .2األوىل، حيث هدد باالنسحاب من املؤمتر إن مل يقبلوا هبا

 سياسي أمريكي قائد 32من خالل دراسته قام هبا على  Lioyd Etheredgeهذا وتوصل "لويد ايرتدج"   
أن الشخص الذي مييل   1921 - 1191لعبوا أدوارا أساسية يف السياسة اخلارجية األمريكية خالل الفرتة 

استعمال ) اليت تنطوي على استعمال العنف العسكري يدافع عادة على السياسة (نتيجة احلاجة للقوة)للسيطرة 
تمع والذي مييل إىل تبين سياسات الشخص املنفتح على اجمل أو التهديد باستعماله، هذا على عكس (القوة

وقد توصلت جممل الدراسات إىل وجود عالقة تأثري كبرية . والتفاوض واحللول الوسطى خارجية تعتمد على التعاون
  .3الشخصية للقائد والسياسة اخلارجية بني الطبيعة

 اخلارجية حيث يذهب خالل عملية صنع قرارات السياسةإن اجلانب العقائدي يشكل أيضا جانبا مهما     
أساسية دون الرجوع إىل عقائد  إىل أنه "قد يكون من املستحيل تفسري قرارات وسياسات Jervis"جرفيس" 

يعرف "هولسيت" النسق العقيدي بأنه "يتشكل من عدد من . و م لآلخرين "هتصانعي القرارات عن العامل وتصورا
صور كل املعارف املرتاكمة حتدد رؤية الفرد لنفسه ورؤيته واملستقبل، وحتوي هذه ال الصور حول املاضي،احلاضر،

 .4للعامل"
 

                                                 
 .391حممد السيد سليم، مرجع سابق، ص 1
 .312-315املرجع نفسه، ص ص  2
 .311-312املرجع نفسه، ص ص  3
ص (، 1913الوحدة العربية،  بريوت: مركز دراسات ) التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة الخارجية ،حممد السيد سليم 4
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 الفصل األول: تحليل عملية صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية.
تعترب عملية اختاذ قرار سياسي عملية معقدة، وختتلف من دولة إىل أخرى، تبعا لنظامها.  سنتعرف يف      تمهيد:

الكيفية اليت تتخذ هبا القرارات السياسية يف  الواليات املتحدة  من جهة، ومن جهة أخرى هذا الفصل على 
 .  نتعرف على مدى قوة الواليات املتحدة األمريكية يف خمتلف اجملاالت داخليا وعلى املستوى الدويل

 :: مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية األولالمبحث 
 وصنع ياغةاليت تؤثر وتشارك يف رسم وص األجهزة األمريكيةصنع السياسة اخلارجية  يقصد مبؤسسات    

مها ة نظاالدول وطبيع إمكاناتنوعيتها تتأثر تبعا لنوعية  أنويرى باحثون والسياسة اخلارجية، تيجيات ااالست 
مثيالهتا يف  نختتلف ع األوتوقراطيةالدول  يف تاتيجيااالست هياكل ومؤسسات صنع  أنفضال عن  يالسياس

 .1بالنمط الالمركزييسمى النمط املركزي يف حني يكون يف الثانية  األوىليتخذ يف  إذالدول الدميقراطية 
 هلذه الدولة على الواليات املتحدة األمريكية هي عملية معقدة نتيجة الدور الكبري  عملية صنع القرار يفإن     

العديد من الدوائر الرمسية وغري الرمسية تتفاعل فيما بينها لصناعة قرار موحد وعقالين الساحة الدولية، ومن مث فإن 
 خيدم مصاحل الدولة العظمى األوىل يف العامل، كما أن معرفة مؤسسات صنع القرار يف الواليات املتحدة سوف

كون  هذه هذا لاألمريكية  يساعدنا على قراءة وحتليل منطلقات ومربرات القرارات اهلامة يف السياسة اخلارجية
للواليات املتحدة بل  األخرية الدولة العظمى يف العامل  ،وعملية صنع القرار ال تؤثر فقط على السياسة الداخلية

 .2على كافة أحناء العامل
 تنقسم إىل عمل على صنع القرار األمريكي، و تتحكم يف السياسة اخلارجية األمريكية جمموعة من املؤسسات ت  

 .غري رمسية مؤسساتسات رمسية  و مؤس
 .صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكيةالرسمية في  الفواعلالمطلب األول: 

 .اجلهاز القضائيرس و تشمل إىل جانب مؤسسة الرئاسة، الكونغو     
 الفرع األول: مؤسسة الرئاسة: 

 :الرئيس -1
صنع السياسة اخلارجية واختاذ القرار تستمد من السلطات إن أمهية دور رئيس الواليات املتحدة األمريكية يف       

ينص الدستور  .3من طبيعة العمل يف جمال السياسة اخلارجية، و الواسعة اليت مينحها له دستور الدولة األمريكية
املسؤول األول عن السلطة التنفيذية وله  أن : "الرئيس هو القائد األعلى للقوات املسلحة وهواألمريكي على 

                                                 
 .043، ص(1991دار احلكمة،  لندن:)  السياسة الخارجية دراسة نظريةمازن إمساعيل الرمضاين،  1
، معهد العلوم غري منشورة دكتوراه أطروحة« )  6112-0991العراق السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية تجاه »حممود شرقي،  2

 .4(، ص7332، اجلزائر، بن خدةوالعالقات الدولية، جامعة بن يوسف  السياسية
 .0( ،ص7332)عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع،  صناعة القرار األمريكيماجد عرسان الكالين،  3
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على تطبيق القانون وبإمكانه االعتاض  حية تعيني كبار موففي الدولة بعد موافقة الكونغرس"، كما يسهرصال
خيول له الدستور إبرام املعاهدات  على مشاريع القوانني، ودعوة الكونغرس إىل االجتماع يف دورة خاصة كما 

  .1لثي أعضاء جملس الشيوخ على األقلالدولية بعد موافقة ث
أما  .وقد يعاود انتخابه لوالية ثانية ،انتخاب الشعب له ملدة أربع سنواتىل الرئيس منصبه عن طريق يتو    

 يوجد يف هرم ماكدة معقدة،عديرئاسة فلم يضم الدستور األمريكي شروطا الالواجب توافرها يف مرشحي  الشروط
 هذا األخري ال ميثل مصدر اهتمام السلطة منصب نائب الرئيس الذي يظهر يف نفس القائمة مع الرئيس إال أن

الرئيس خيتار السياسة اخلارجية من ضمن عدة بدائل تعرضها عليه خمتلف و  كبري يف انتخابات األمريكيني.
البيت األبيض املتكون من 1909سنة  نفيذي الذي أنشأه  الرئيس روزفلتالت ملؤسسات االستثمارية منها املكتبا

  .2اإلضافة إىل وكالة املخابرات املركزيةبلس األمن القومي ،ومكتب التسيري  وامليزانية وجم
مسي   اقانون 1920 أصدر الكونغرس سنة ،أحناء العامل بدوافع متعددة تدخالت يف العديد منلتزايد الا نظر    

األمر بضرورة العودة إىل استشارة الكونغرس عند لزوم التدخل، فإن كان  يلزم الرئيس ،بقانون" سلطات احلرب "
دون العودة إىل الكونغرس ألخذ املوافقة، فيتوجب عليه إبالغه يف مدة   مستعجال وقرر الرئيس التدخل عسكريا

إلهناء تدخله، إال يف حالة تأييد الكونغرس للتدخل العسكري. غري  يوما 03ساعة، وقد منح القانون مهلة 44
س وتطبيق هذا القانون. أما فيما يتعلق باإلمضاء أنه يف الواقع، يتجاهل العديد من الرؤساء سلطة الكونغر 

اجلزء ( 37األمريكية يستمد سلطاته من املادة ) الدولية فإن رئيس الواليات املتحدةوالتصديق على االتفاقيات 
يف حني أن (، أعضاء جملس الشيوخ احلضور ثلثي)من الدستور بعد أخذ رأي وموافقة جملس الشيوخ  (37)

لس بني رؤساء الدول تفاديا لطلب موافقة جم استغلوا واستعملوا االتفاقات الرئاسية املعقودة العديد من الرؤساء
اء، إال أن اض على تعيني أحد السفر عت إن جملس الشيوخ حيق له مبدئيا االبتعيني السفراء ف وفيما يتعلق .الشيوخ

 .3ومقبوال يف غالب األحياناملتحدة جرت على أن اختيار الرئيس يكون مؤكدا  التقاليد يف الواليات
 األجهزة التنفيذية: -6

حـدثت  باعتبارهـا حمــور السـلطة التنفيذيـة، حيــث أدت التغـريات الــيت هي أقسام منبثقة من عن مؤسسة الرئاسة    
املخابرات  كالـة( و 1942جملـس األمـن القـومي)ة جديـدة تنظيمـات إداريـكومـة الفيدراليـة إىل إنشـاء يف بيئـة احل

 .املركزية كما أعيد تنظيم املؤسسة العسكرية
  :Minister and ministry of foreign affair الخارجية ةر اوز   - أ

                                                 
 .17ص(، 7330، 1ط. ،ردمشق: دار الفك) األمريكيأبعاد االستهداف خلف اجلراد،  1

2
Marc Aicard de saint Paul, politique  africaine  des  états  unis  (mécanismes  et Conduite)  (Paris: 2ème 

éditions , 1987), p 18.  
3 Coral Belle, «The Reagan Parados US Foreign Policy in the 1980’s» . New Jersey Reuters University Press, 

New Brunswile, 1999, p 102. 
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سكرتري ومسي " ،رئيس اجلمهورية وزير اخلارجية يف أمهية دوره يف اختاذ وصناعة القرار يف السياسة اخلارجية يلي    
ريكي خيول مطلق الصالحيات للرئيس يف نظام رئاسي أم ايعترب معاونالدولة"وهذا معىن صحيح إىل حد ما ألنه 

لرئيس اجلمهورية، كما يعني من قبل رئيس اجلمهورية ويف غالب األحيان هو من نفس حزبه وله نفس  تقريبا
األمريكي دورا مهما جدا يف يلعب وزير اخلارجية . ن على مستوى خط واحداي ويتحركالرئيس األمريك توجهات

 ما كثريا بالقضايا اخلارجية، هنالرئيس األمريكي خربة أو ليس مهتمل تكن ل السياسة اخلارجية، خاصة إذا هتوجي
السابق "إيزهناور فمثال يف عهد الرئيس األمريكي  .دد لسياستها اخلارجيةاحمل كاتب الدولة للشؤون اخلارجيةيصبح  

اذ يف صنع السياسة اخلارجية واخت دورا  كبريا" John Vosterdlas "جون فوستدالس  كان لوزير اخلارجية" 
، يف حني كان وزيره ذو بتفاصيل القرارات وخاصة القرارات اخلارجية  يكن مهتما"مل القرار ألن الرئيس" ايزهناور 

 .1دراية وجييد هذا امليدان
 .الرقابـة علـى األسـلحة ونـزع السـالحوكالـة وكالـة التنميـة الدوليـة، ، منها: الـوزارة العديـد مـن الوكـاالتتتبـع    

أوروبـا، إدارة الشـرق األوسـط ومشـال إفريقيـا إدارة  :وكـذلك العديـد مـن القطاعـات املقسـمة علـى أسـاس جغـرايف
 لتخطــيط الشــؤون القانونيــة، ا: ـرى مقســمة علــى أســاس فــينأخـســيا وشــؤون املنظمــات الدوليــة. و آــرق أدىن شو 

 .2السابقون نو ارين والذين هم عادة الدبلوماسيباإلضافة إىل هيئة املستش .السياسي...إخل
 المؤسسة العسكرية: - ب

مجيع  فـيـدفاع، هيئـة األركـان العامـة والقيـادات املتمركـزة تضم املؤسسـة العسـكرية ثالثـة أقسـام رئيسـية: وزارة ال  
 .3أحنــاء العــامل

هو  اوكم، ةاألمريكي( فرجينيا) والية ويقع مقرها يف، 1949 عام) البنتاغون(  األمريكيةوزارة الدفاع  تأنشئ    
وباهتماماته  ذاته النظام بطبيعة مرتبط رأم سياسيام نظ أي أود بل أي يف العسكرية املؤسسة أمهية إنمعروف 
وليس من  اهلالتصدي  نتواجهها والبد م ابأهن تقديع اليت التحدياتوبطبيعة  ودوليا إقليمياودور الدولة  األساسية

السياسات واالستاتيجيات مثل الواليات  نعيف عملية ص از بار  ار بلد يف العامل تؤدي فيه املؤسسة العسكرية دو 
 ةاألمريكيطبيعة الدور الذي متتعت به الواليات املتحدة  ولرئيس يف ذلك هبب االس أنويبدو األمريكية املتحدة 

 زاإلحر بينهما  حالعظيمتني يف العامل فضال على مواصلة سباق التسل وتنيالق كإحدىبعد احلرب العاملية الثانية  
داين الدور البارز يف هذا اجملال على مستوى العمل العسكري املي ةاألمريكيالعسكرية  ةالتفوق فيها فكان للمؤسس

 دويلبالنظام ال األمريكيةالواليات املتحدة  أقرتما  إذاحىت  ىرب الك الستاتيجيات املواجهة مع الدول يطالتخط أو
                                                 

، 7333 نوفمرب، 701، العدد المستقبل العربي، «اليات املتحدة يف الشرق األوسطدور مجاعات الضغط يف تشكيل سياسة الو »، جانيس تريي 1
 .9ص، (بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية)
، ترمجة: عبد الوهاب علوب )القاهرة: اجمللس السياسة الخارجية األمريكية ومصادرها الداخلية رؤى وشواهدتشارلز كيجلي ويوجني ويتكوف،  2

 .142(، ص7334، 1األعلى للثقافة، ط.
 .12(، ص1994 ) بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، تجاه الصراع العربي اإلسرائيليالسياسة األمريكية هالة أبوبكر السعودي،  3
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اخلارجية على  غاالهتابعد اهنيار نظام القطبية الثنائية مع مطلع العقد التاسع من القرن العشرين وازدادت انش
 هذه لذلك دور فازداد تبعا عسكرية لوضع مطلب اهليمنة على العامل موضع التنفيذ املباشرة المستوى املمارس

 
 1األمريكية تيجيةااإلست املؤسسة يف  

   National Security Councilمجلس األمن القومي  : -جـ
مبوجب قانون األمن القومي صالحيات  وأدوارا كبرية يف  1942ميارس هذا اجمللس الذي أسس عام     

اإلستاتيجية األمريكية وخصوصا ما يتعلق بصنع السياسة اخلارجية األمريكية وهو يتكون من: رئيس الدولة ونائبه، 
هم املؤسسات املرتبطة بالرئاسة عرب املكتب ووزير اخلارجية والدفاع، ومدير املخابرات، ويعد هذا اجمللس من أ

التنفيذي الذي يشكل اهليكل املسؤول عن تكامل السياسات الدفاعية والعسكرية واألمنية اخلارجية للواليات 
املتحدة األمريكية وعرب الوفيفة األساسية هلذا اجمللس يف تقدمي املشورة إىل الرئيس يف كل ما يتعلق باألمن القومي 

املتحدة. ويعد جملس األمن القومي من الناحية العملية، اجلهة األوىل اليت يعتمد عليها الرئيس يف اختاذ  للواليات
قراراته، بالرغم من أن الدستور يضع وزير اخلارجية يف هذا املوقع كونه املسؤول عن تقدمي املشورة إىل الرئيس، لكن 

ذ القرار والسبب أن اجمللس يعتمد على جمموعة من اخلرباء يف الواقع جند أن مشورة اجمللس هي املرجحة عند اختا
 . 2زيادة على ذلك على معلومات أجهزة املخابرات

 وكالة المخابرات المركزية - د
( دورا كبريا يف عملية صناعة اإلستاتيجية األمريكية، وهلا تأثري واضح على CIAمتارس وكالة املخابرات املركزية )  

لرغم من أن هذه الوكالة كانت قد أسست على أساس استقالهلا عن أي وزارة وارتباطها القرار األمريكي، فعلى ا
املباشر بالرئيس، غري أن الكونغرس سيطر عليها من خالل جلان املخابرات اليت تتابع عملها وتراقب حتركاهتا، إال  

والفنيني يف خمتلف  أن دور الوكالة كان يتعقد ويتوسع باستمرار، فهي تضم جمموعة كبرية من اخلرباء
ألف موفف. وهو الذي دفعها إىل  73االختصاصات، زيادة على ذلك ارتفاع عدد العاملني فيها وصل إىل 

الربوز كقوة مؤثرة متلك آليات وقدرات خلرق الدستور والقانون والنجاح يف إقناع الكونغرس والرئيس خبططها 
 .3علومات والتقارير إىل رئيس الدولةوبراجمها السيما املسؤولة عن تقدمي البيانات وامل

 األمريكيالكونغرس  الفرع الثاني:  

                                                 
، ) بغداد: مركز الدراسات 112، العدد أوراق أمريكية، «يف فل النظام احلريب اجلديد األمريكيةاملؤسسة العسكرية » ن إمساعيل العساف،سوس 1

 .1(، ص7331الدولية، 
(، 7310والتوزيع،  )عمان: دار احلامد للنشرتجاه الشرق األوسط خالل إدارة الرئيس باراك أوباما األمريكية  اإلستراتيجية، سعد شاكر شليب 2

 .77ص
 .74املرجع نفسه، ص 3
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عن كل والية  نيممثلني اثن  خيو ويضم جملس الش .والنواب  خيو من جملسي الش األمريكيالكونغرس  يتألف  
  –الف 127متثل كل منها   ةدوائر انتخابي أساسعلى  (عضوا432)جملس النواب فيتألف من  أما (عضوا177)

 لصغرية( وواحدكما يف والية )فريمونت ا دويتاوح عدد النواب الذين ترسلهم كل والية بني واح ،الف نسمة427
 .1نائبا عن والية نيويورك وأربعني 

دة حيف الواليات املتة يف اجملال الداخلي من خالل سيطرته على الشؤون الداخلي األمريكييزداد دور الكونغرس    
 وإصدارومنها رصد  السلطات نفيمارس الكونغرس عددا م ،على صعيد الشؤون اخلارجية أما األمريكية

كما  .2جمال التصديق على املعاهدات يف رىأخ وبسلطات االستشاريةلطاته عن س فضالاالعتمادات املالية 
 السلطة إىل بيطلأن ب اخلارجية السياسة موضوعات إىليستطيع الكونغرس ممارسة الرقابة عرب جلسات االستماع 

 .3بشأن هذه املوضوعات –أحيانادورية  –تقارير  هل تقدم أن التنفيذية
  مومنذ عا – بسلطتني يتمتع البالد لدستور اوفق خيو ن جملس الشإف داتاملعاهوفيما خيص املصادقة على      

احلصول على  ، وكذاعليه قبل استشارة اجمللس ضعديل االتفاقات الدولية اليت تعر ت مها ،هذا اجملاليف  – 1494
الريادة فيها ويف الوقت  األمريكي الكونغرس فلسلطات ،والاألم ختصيصال مبج ا. أماألعضاءموافقة ثلثي أصوات 

 أمرا يف جد كبريةعوبات  فبوجه عام مل يالق الرؤساء ص تعد قضية االعتمادات املالية من املسائل املهمة جدا هسنف
 امتام امالئمقد يكون  الدفاع تدابري بشأنان ن ما يقوم به اجمللسأو  اخلارجية،يما يتعلق بالشؤون املايل فالتخصيص 

د مما هو مطلوبا وق رأكث أول قأ السبيلذا ه املمنوحة يف غالبوقد ال يكون كذلك وقد تكون امل اإلدارةر لوجهة نظ
 أن وةقمن  بلغتا هيئة تنفيذية مهم ةأليميكن  ولكن ال، اإلدارة رغباتع م تتفقال  بطريقة  غاملبال هذه تتوزع

 ضيف هذا الصدد يف بع اإلدارات أقوىتعوق هذه اهليئة نشاط  دوق ريعيةالتش اهليئةاورة عن مش تتغاضى
 .4األحيان

 الفرع الثالث: الجهاز القضائي 
ــات، وهــي حمــاكم عاديــة، واستنادا حمــاكم الواليالقضــائية و ــا هــرم الســلطة يتــألف مــن احملكمــة العليــا باعتباره    

اجلهــاز  يلعـبالسـلطة القضـائية العليـا، و  الرابعة من الدستور فـإن احملكمـة العليـا الفيدراليـة هـيإىل املادتني الثالثة و 
االتفاقيـات ـك يف إطــار بعــض القــوانني و مثــل ذلـيتـة صــنع السياســة اخلارجيــة و غــري مباشــر يف عمليـ االقضــائي دور 

                                                 
(، 1990ريلدراسات الفلسطينية، فربا، ترمجة: نصرية مروة ) بريوت: مؤسسة اإسرائيل العروة األوثقالواليات المتحدة األمريكية و كميل منصور،  1

 .034ص

(، 1991، 172، العدد )القاهرة: مؤسسة األهرام السياسة الدولية، «الرئاسة كمؤسسة لصنع السياسة اخلارجية األمريكية»  نايس مصطفى خليل، 2
 .20-27ص ص 

 . 017كميل منصور، مرجع السابق، ص 3

 .713(، ص1927) القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،   عمرنيحس، ترمجة: فلسفة السياسة الخارجية األمريكية دراسة وتحليالدكست بركنس،  4
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املتعلقـة بالسياسـية اخلارجيـة ،إذ تـرفض قـرار للـرئيس أو الكـونغرس إذا مـا استشـعرت أن تلـك القـرارات هي جتاوز 
 .1للصالحيات املمنوحة من الدستور

 .  جية األمريكيةالمؤثرة في السياسة الخار  المؤسسات غير الرسميةالمطلب الثاني: 
 الديين أولطابع املايل ا ذات ويقصد هبا جمموعة من اهلياكل واملؤسسات واملنظمات ومجاعات الضغط واملصاحل   

واالستاتيجيات سواء بصورة  والسياسات راراتاليت من شأهنا التأثري يف عملية صنع الق اإلعالمي أوالفكري  أو 
ياسات م الساملعنية مباشرة يف صنع ورس يةالتأثري يف اهلياكل الرمسغرب مباشرة من خالل أو مباشرة 

اهلياكل واملؤسسات غري الرمسية اليت تؤثر بشكل مباشر  نالعديد م األمريكيةات املتحدة يوللوال، واالستاتيجيات
األحزاب، العسكري،  –: اجملمع الصناعي وأمهها األمريكيةواالستاتيجيات  اتغري مباشر يف صنع السياس أو

 مجاعات الضغط واملؤسسات الفكرية.
 العسكري: -المجمع الصناعي -0

من  ةياالحتكار  ةنه حتالف الدولأعلى  ةاألمريكييف الواليات املتحدة  كريالعس –ع الصناعي ميعرف اجمل   
والعامل بأسره سياسة بناء  ياألمريك اجملتمعى عل يفرض الذي والعسكرينييني السياس وكبار لحةاألسمنتجي 
وهذا اجملمع صة. أهداف ختدم مصاحله اخلا والتوصل إىل األرباح أقصىوتصعيد التوترات الدولية لضمان  األسلحة
 والسياسات والقرارات السياسية املؤسسة دور بارز يف هول املتحدة الواليات مؤسسة اقتصادية يف أقوىيشكل 

 شركة ربكأوهي  "جنرال موتورز" كةر الرئيس التنفيذي لش "ويلسون ارلسج"واالستاتيجيات لذلك شاعت مقولة 
مفاحتته ليكون وزير  تمت عندماينيات والطائرات احلربية يف اخلمس لألسلحةالغيار  قطع اجوإنت السيارات لصناعة

 . 2"أمريكا جنرال موتورز هو يف صاحل ما هو يف صاحل"ن أب( 1923 – 1917) "ايزهناور" دالدفاع يف عه
باملثلث "وصفه  نبني ما ميك وياعض حتالفاالكونية  اتيجيتهاوإست ها )بوش االبن( يف سياست إدارةوقد عكست    

ع االستشاري مواجملمع النفطي واجمل كريالعس -قطاعات اجملمع الصناعي املتمثل بتالقي وتقاطع مصاحل "احلديدي
قف وراء التنامي املفرط يف احلريب الذي ي –اجملتمع الصناعي  عه الرئيس يفلاملايل وتتمثل قاعدة هذا املثلث وض –

 .3نصف تريليون دوالر سنويا إىلنيته املباشرة وغري املباشرة از مي لتالعسكري الذي وص اإلنفاقحجم 
 :األحزاب السياسية -7

 العمليـة السياسـية، حيـثعناصـر املهمـة يف التـرب األحـزاب السياسـية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة أحـد تع   
يتقــدم هــذه األحــزاب، احلــزب اجلمهــوري كممثــل للتيــار القــرار السياســي اخلــارجي، و تســاهم بفاعليــة يف صــناعة 

                                                 
 .140ص(، 7339)عمان: دار أسامة للنشر،  األمريكية بين الدستور والقوى السياسيةالسياسة ياسني العيثاوي،  1

 األمريكيةودورها في رسم السياسة الخارجية للواليات المتحدة  األمريكي واإلعالم العسكري  –المجمع الصناعي » باسل حممود سلوم،  2
 .03(، ص7337معهد الدراسات السياسية والدولية، اجلامعة املستنصرية، بغداد،  ،، )رسالة ماجستري غري منشورة«0996 – 0660

 .72(، ص7334، 0ط.، القاهرة : دار الشروقق )ارة على العراغاإلمبراطورية األمريكية واإل ،هيكل مد حسننيحم 3
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الـذي يضـم يف اطي األقـل حمافظـة مـن األول، و كـذا احلـزب الـدميقر ر أعضـائه مـن رجـال األعمـال، و أكثـاحملافظ، و 
املالحـظ أن سياسـة هـذا احلـزب أكثـر الفالحـني والعمـال وذوي الـدخل احملـدود، و و ملثقفـني صـفوفه الكثـري مـن ا

انفتاحا من احلزب اجلمهوري، كما أن وجود هذين احلزبني ال ينفـي وجـود الكثـري مـن األحـزاب السياسـية اعتداال و 
 .1ةلكن فعاليتها تبقى حمدودتحدة األمريكية و يف الواليات امل اليت عكست الثراء و التعدد اإلثين املوجود

 بالشؤون اخلارجية، فاالنتخابـات غري مهتمةغالبا ما تكون األحزاب السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية     
مـن القـومي يف الواليات املتحدة األمريكية تقرر بشـكل أساسـي حـول القضـايا الداخليـة، إال أن قضـايا األ 

األمريكـي يتطلـب قـوة فـاألمن القـومي  .يسان باإلمجـاعاملصاحل األمريكية العليا يشتك فيها احلزبان الرئو األمريكـي 
االســتعداد الســتخدامها يف الــدفاع عــن مصــاحل الواليــات املتحــدة احليويــة، كمــا تبقــى مبــادئ كــل و  عسـكرية

دارة العالقـات الدوليـة، فـاحلزب اجلمهـوري حـىت قبيـل احلـرب العامليـة الثانيـة  إليـة السياسـة اخلارجيف  حــزب متميــزة
، أمـا احلـزب الـدميقراطي فقـد كـان حـزب الدوليـة يمـن املؤيـدين لسياسة العزلة، والدعوة لبناء اقتصاد قو  كـان

 .2سياسية حسن اجلوارالرئيس فرنكلني روزفلت و وال إىل مثاليته وصو خاصـة يف فـتة ويلسـون 
 جماعات الضغط: -3

 .ضغط خمتلفة اميعمع جم احلكومةل نتاج عملية تفاع إالما هي  ةاألمريكيتيجيات تاالسياسات واالس إن    
مع هيئات  ،يف الوقت نفسه ةخمتلفة ومتحالف جماميع ذات مصاحل رزتأف املتحدة الواليات يف السياسية فالعملية

وضع و يف رسم  اجلماعات دورا كبري ا ذهوتؤدي ه. الوزارات املختلفةاالت و حىت مع الوكو  ،السلطة التشريعية
 أشكالومن  مشتكة. وأهداف حول مصاحل اتوتشتك هذه اجلماع األمريكيةالسياسات واالستاتيجيات 

ليت تؤثر يف صنع ورسم اجلماعات ا موهو من أه "اللويب اليهودي" األمريكيةيف الواليات املتحدة  مجاعات الضغط
ن اللجنة أفمثال جند  .ةاألمريكيمؤسسات القرار  ىيف التأثري عل اكبري   ار ميارس دو  إذ واالستاتيجيات السياسات
فيما  األمريكية اإلستاتيجيةجتاهات اى عليف التأثري  اكبري   ار دو  ارسللشؤون العامة )إيباك( مت سرائيليةاإل-األمريكية

 ،ن اللويب اليهودي يستخدم قوة هائلة ونفوذا يف الواليات املتحدةإوهبذا ف، خاصة األوسطيتعلق مبنطقة الشرق 
 من مجاعات الضغط يف الواليات املتحدة اآلالفاك وهن .رائيلإلسالواليات املتحدة  دوهو عامل حمدد يف تأيي

 اتياسية والتأثري يف عملية صنع القرارات والسياسمتارس دورها يف التأثري على العملية الساألمريكية، 
 .3تاتيجياتاالسو 

تتنوع مجاعات الضغط بني تلك املرتبطة مبصاحل الشركات االقتصادية الكربى كشركات الصناعة العسكرية) خنبة    
اجلماعات  اجملتمع الصناعي العسكري(، أو اجلماعات املتهمة باجملال النفطي )اللويب النفطي(، أو العديد من

                                                 
 .114، مرجع سابق، صهالة أبوبكر السعودي 1

 .04حممود شرقي، مرجع سابق، ص 2

-74، )حبث مقدم إىل مؤمتر"عملية صنع السياسة اخلارجية األمريكية" )«جماعات المصالح والسياسة الخارجية األمريكية»حممود بدوى، منري  3
 .10-4(، ص ص 7330، ماي جبامعة القاهرة ((، ) القاهرة: مركز الدراسات األمريكية7334فرباير  79
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إضافة إىل اهليئات الناشطة يف اجملال الديين )كاللويب اإلسرائيلي كما أسلفنا الذكر( وغريها من اهليئات واجلماعات 
 .1اليت تلعب دورا فعاال يف التأثري على القرار السياسي

 وسائل اإلعالم: -4
أداة ميكن استغالهلا من كال الطرفني، تعترب وسائل اإلعالم حلقة وصل بني الرأي العام وصانع القرار، وهي     

ولكن كلما كانت وسائل اإلعالم أكثر نزاهة ومصداقية واستقاللية كانت أكثر قربا بتوجهات الرأي العام 
وتطلعاته، وكانت صوتا يوصل من خالله مهومه وآراءه لصناع القرار. فتكون بذلك أداة من أدوات تأثري الرأي 

 .2العام على  صانع القرار
يف الواليات املتحدة األمريكية تتميز العالقة بني صناع القرار وأجهزة اإلعالم باحلساسية الشديدة فأحيانا ال     

تكون وسائل اإلعالم يف خدمة توجهاهتم ومشاريعهم السياسية. فكثريا ما قامت اجلهات اإلعالمية املختلفة يف 
خري مثال على "Watergate"  ارجية، وتعترب فضيحةالسياسة اخلالواليات املتحدة األمريكية بنشر فضائح 

اهتم  األمريكيون  منذ  تأسيس  الدولة  الفدرالية  بدور  وسائل  اإلعالم  يف  توجيه  احلياة   فقد  .ذلك
اسي وتنوير الرأي الصحافة عشية وضع الدستور الفدرايل منربا رئيسيا للحوار واجلدل السي السياسية  ،فقد شكلت

 .3فكارالعام باأل
مشهدا  إعالميا  حيا  يتألف عناصره من   كتاب الفدرايلالمضمون الرسائل  اليت حتتوي عليها   يعكس  

الدستور األمريكي والقيادات السياسية ،وحيمل هذا املشهد يف نفس الوقت استقالل وسائل  منافرات واضعي 
ومن  للتقرير باعتباره اهلدف الذي انتخبت ألجله، عن اهليئة الدستورية اليت كانت جمتمعة اإلعالم والرأي العام 

اخلارجية وإضفاء الشرعية  السياسةجل دعم توجه إلعالم من أالقرار يعتمدون على ا جهة أخرى جند أن صناع
أعطى قوة أكرب شرعية للحرب األمريكية  7331سبتمرب  11اإلعالم عن أحداث   فاملشهد الذي صنعه ،عليها

 .على اإلرهاب
 العام: الرأي -5

                                                 
بريوت: مركز دراسات ) المستقبل العربي، «املشهد االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية وتداعياته على  سياساهتا اخلارجية»حافظ زياد،  1

 .41، ص(7334، 030، العدد الوحدة العربية
مذكرة ماجستري يف معهد العلوم السياسية، األكادميية العربية  )""صنع القرار السياسي في الواليات المتحدة األمريكيةسالم علي أمحد املشهداين،  2

 .120ص (،7310املفتوجة يف الدامنارك، 
(، 1991 والنشر،)بريوت: املؤسسة العربية  للدراسات  ،1، ط.، ترمجة: هشام عبد اهللالفكر السياسي األمريكينورتن فريش، ستيفنر ريتشارد،  3

 .21ص
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 يويل صناع السياسة اهتماما بالغا بالرأي العام خاصة يف األنظمـة املفتوحـة املتميـزة باملشـاركة الواسـعة، كونـه     
 ميثـل قـوة أساسـية مـن قـوىذات الطـابع العـام، و يـرتبط بعالقـة دائمـة مـع احلكومـة، كمـا يـتهم الـرأي العـام بالقضـايا 

 .1االجتماعيي و التأثري السياس
القرارات  تنفيـذ عترب أحـد مكونـات عمليـة صـنع و يحيتل الرأي العام مكانة كبرية و  يف الواليات املتحدة األمريكية  

 قد ازدادت أمهيته أكثـر خاصـة مـع التطـور النـوعي الـذي عرفتـه تقنيـات املعلومـات يف السياسة اخلارجية، و 
لقيـاس تفضـيالت الـرأي العـام املصـادر الرئيسـة خـرية أحـد الركـائز األساسـية و ذه األاليت تعترب هـواالتصاالت، و 

 قــرار عــدم تســعينات،و تأييــد قــرار االنســحاب مــن الصــومال يف ال)اصــة يف القضــايا املصــريية، رصــد انطباعاتــه خو 
 ن غالبيـة الشـعب األمريكـي غـريعمومـا فـإ، و (قـرار غـزو أفغانسـتانـاندة اسـتخدام القـوة يف روانـدا، إىل جانـب مس

 بالقضايا العاملية فهم يولون اهتمام كبري للسياسة الداخلية أكثر من السياسة اخلارجية ملا هلا من أمهية على مبال
 .2مصاحلهم

 مراكز األبحاث: -2
وتعـين الكلمـة األوىل التفكـري والثانيـة هلـا (، Think Tank)الدراسـات تسـمية يطلـق علـى مراكـز البحـوث و    

الرئيس   السـالح، يقـول، وبالتـايل فـاجلمع بـني الكلمتـني يعـين الفكـر و (دبابـة، آلـة حربيـة...)أكثـر مـن داللـة 
إن . 3"إن نفوذ هذه املؤسسات ينطوي على تفويض مل يصوت عليه أحد وسلطته ال ختضع حلساب":إيزهناور  "

هذه املراكز تتبع اجلامعات أو قد تكون مراكز خاصة تابعة ملؤسسات وهيئات، إال أن احلكومة األمريكية تدعمها 
 .4وتنفق عليها سنويا عشرات إن مل  يكن مئات املاليني من الدوالرات

الدور يظهر بشكل  تلعب املراكز البحثية دورا هاما يف صنع وتشكيل السياسة اخلارجية األمريكية، وقد بدأ هذا   
واضح بعد هناية احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفيايت، حيث أصبحت الواليات املتحدة األمريكية تلعب دور 
املهيمن على النظام العاملي. وأصبحت عملية صنع وتنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية عملية معقدة ومتداخلة 

رد هاس مدير دائرة التخطيط السياسي يف وزارة اخلارجية:"إن مؤسسات لتأثري عوامل عديدة. يقول السفري ريتشا
الفكر والرأي توفر من منظور صانعي القرار األمريكي مخس فوائد رئيسية: فهي تولد تفكريا جديدا لدى صانعي 

اخليارات  القرار وتوفر خرباء للعمل يف احلكومة والكونغرس، وتؤمن لصانعي القرار حيزا إلجياد تفاهم مشتك حول

                                                 
(، 7331)القاهرة: املكتب اجلامعي احلديث،  تطبيقها نظرية ومجاالتأسس  االجتماعية:العامة والخدمة  العالقاتهناء حافظ بدوي،  1

 .130ص

، أبريل 144) القاهرة: مؤسسة األهرام، العدد السياسة الدولية، « سياسة إدارة كلينتون اخلارجية، إجناز أم فراغ استاتيجي »السيد أمني شليب،  2
 .04(، ص7331

 .709حممد حسنني هيكل، مرجع سابق، ص 3
 .19(، ص1994)بريوت: دار ابن حزم،  1، ط.وسطاأللى السياسة األمريكية في الشرق أضواء عمنصور أمحد،  4
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السياسية املختلفة، وتثقف املواطنني األمريكيني عن العامل، وتوفر إمكانية قيام فريق ثالث بالوساطة بني جهتني 
 .1متنازعتني"

بــدأ فهــور املراكــز بدايــة القــرن العشــرين مــع معهــد كــارنيجي الــذي أسســه بيــت ســبريغ يف ســنة  قــد    
 72مركـز منهـا % 7333أنشـأها هربـات هـوفر، يبلـغ عـددها أكثـر مـن   1919هـوفر للحـرب  مؤسسـة 1913

مركز ، سسة التاث أنشئت منذ ثالثني سنةمؤ  أمهها  منو  األغلبية األخرى تنتمي إىل أغلب اجلامعاتمستقل و 
وغريهــا مــن املراكــز  1992نة س قــرن األمريكــي الــذي أســسمشــروع ال، سنة72منذ   ئماتن للدراسات أنش

 ـةـوم علــى التخصــص اجلغــرايف ومعاجلـاملالحــظ أن هــذه املراكــز تقـ .2الدراساتاملؤسســات اخلاصــة بــالبحوث و و 
  مـنمتويـل ذايت جتدر اإلشارة أهنا تعتمد أيضا على ــيت متــس مباشــرة املصــاحل واألهداف األمريكية، و القضــايا ال 

 .3خـالل بيـع الكتـب أو األحـداث البحثيـة أو مـن تربعـات الشركات
 المبحث الثاني : البيئة الواقعية لصناعة القرار في السياسة الخارجية األمريكية

 ،اخلارجية امل املؤثرة يف السياسةإن البيئة األمريكية كغريها من البيئات الدولية حتتوي على جمموعة من العو     
سنتعرض إىل أهم  مبحثناألخرى ويف  ةة تأثريها من عامل آلخر ومن بيئف هذه العوامل حسب قوة ودرجختتل

 . املؤثرة يف السياسة اخلارجية األمريكية العوامل
 معايري:ثالثة فئات وذلك حسب  مثان  الدول إىلRUSNOزنو " لقد قسم "رو   
 املعيار اجلغرايف: دول كبرية ودول صغرية.- 
 .(نظام دكتاتوري)ونظام مغلف  (نظام دميقراطي)املعيار السياسي: دول ذات نظام مفتوح - 
 .4املعيار االقتصادي: دول متقدمة ودول خمتلفة وقد تكون دول نامية- 
 البيئة الداخلية  :األولمطلب ال
 الفرع األول: القوة األمريكية 

خرجت الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية كقوة قائدة للمعسكر الغريب وكقوة عاملية يف مجيع     
امليادين، االقتصادية، العسكرية، الثقافية والسياسية. فكلما زادت قوة الدولة واإلمكانيات زاد تكييف سياستها 

 اخلارجية حسب هذه اإلمكانيات.  
                                                 

العلمية، اجمللد مشق: جامعة تشرين للبحوث والدراسات د) تشرين،  «دور مراكز األحباث والدراسات يف السياسة األمريكية»عمر العبد اهلل وآخرون،  1
 . 702(، ص7334، 7، العدد 03

) أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات  "6112-0991العراق  المتحدة األمريكية تجاه"السياسة الخارجية للواليات حممود شرقي،  2
 .02(، ص7332اجلزائر، سم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة قكلية العلوم السياسية واالتصال، الدولية،  

 يف:  ،37/7310 ،"مراكز األبحاث المؤثرة على السياسة األمريكية"كرمي القاضي،  3
  https://strategyinfo.wordpress.com/2013/04/02/ 25-06-2018 19:25ال-السياسة-على-املؤثرة-الدراسات-/مراكز

https://www.politics-، املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واإلستاتيجية، يف: نماذج صنع السياسة الخارجية"نور قراش،"  4
alxargi.286-alsias-sny-dz.com/community/threads/nmadhg/.2018 19:30-06-25  

https://www.politics-dz.com/community/threads/nmadhg-sny-alsias-alxargi.286/
https://www.politics-dz.com/community/threads/nmadhg-sny-alsias-alxargi.286/
https://www.politics-dz.com/community/threads/nmadhg-sny-alsias-alxargi.286/
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 اقتصاديا: -0
اد اقتصـ أيلعــامل، حبيــث ال جياريــه مــن حيــث احلجــم اقتصــاد فــي ا أقوى األمريكيةمتتلــك الواليــات املتحــدة     

فالواليـات املتحـدة تعـد الدولـة  احلر واملنافسة التجارية. ، إذ تعتمــد اقتصــاد الســوق املبنــي علــى االســتثمارآخر
،وهـو  7330تريليـون دوالر عـام 10حـوايل  إىلصـل والـذي و  ،اإلمجايلمـن حيـث النـاتج القـومي  فـي العـامل األوىل

حــوايل  األمريكيكمــا بلــغ معــدل منــو االقتصــاد ا.  الناتج القومي العاملي تقريب إمجايل %مـن 03مـا يسـاوي 
 .1 7332 %عــام2,2

ماليــة  إستاتيجيةعملــت علــى وضــع  فإهنا االقتصـادية للقـوة، بعاداأل أمهيةالواليـات املتحـدة  أدركت أنبعـد   
مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانيـة وعلـى حنـو يعمـل فيـه لصـاحلها،  دمــج االقتصــاد العــاملي خــالل إعادة إىلترمــي 

دي الدويل، مثـل صـندوق النقـد الـدويل، والبنـك من املؤسسات الرئيسة للنظام االقتصا العديـد بإنشاءإذ قامـت 
على هذه  ـات(، كمـا عملـت فـي الوقـت نفسـه علـى تكـريس سـيطرهتاغمة العاملية للتجـارة احلـرة )الواملنظ الـدويل،

 .2املؤسسات الدولية خدمة ملصاحلها االقتصادية
 قــرار فــي هــذه املنظمــات، أيحمـور االهتمـام عنـد اختـاذ ورغم كـون االعتبـارات االقتصـادية هـي وحـدها تشـكل     
قــرارات املنظمــات علــى االعتبــارات السياســية  الواليــات املتحــدة اســتطاعت فــي العديــد مــن احلــاالت بنــاء أن إال

، ومثال األمريكيةبعض الدول اليت تتعارض توجهاهتا مع السياسة  خدمــة ملصــاحل الواليــات املتحــدة، وملواجهــة
البنك  ،فضـال1920-1921لمـدة بــني دولـة تشــيلي ل إىلتقــدمي املعونـات  ذلك قيـام الواليـات املتحـدة مبنــع

 .19293فيتنام عام  إىلمعونات  أيالدويل من تقدمي 
مــن جممــوع (17,73متتلــك حــوايل ) إذقوهتــا التصــويتية، إىل ظمـات املن فـي هـذه ترجع قوة الواليات املتحدة   

حصـتها  أنرغـم (،  6,18) إىلاليابـان  أصواتالوقـت الـذي تصـل فيـه نسـبة  فــي البنــك الــدويل فــي األصوات
 اسـتمرارية القـوة النسـبية للواليـات املتحـدة فـي هـذه إىلالـذي يشـري  األمركبـر حصـة، أثـاين  فـي البنـك هـي

 .4املنظمات
مــن خــالل اســتحواذها علــى معظــم  فضـال فــان املكانــة االقتصــادية للواليــات املتحــدة علــى الصــعيد العــاملي  

الواليـات  شـركة عمالقـة فـي العـامل كـان نصـيب233 أصل أيضاتــأيت  الشــركات املتعــددة اجلنســية فــي العــامل، فمــن

                                                 
، 47)بغداد: مركز الدراسات اإلستاتيجية  والدولية، العدد دراسات دولية، «مقومات القوة األمريكية وأثرها يف النظام الدويل »ع علي،سليم كاط 1

 .120(، ص7339

(، ص ص 1،1993، ترمجة: عصام الشيخ قاسم ) طرابلس: الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، ط.حضارة الموجة الثالثةالفن توفلر،  2
134-132. 

(، 1992، يناير 172)القاهرة: مؤسسة األهرام، العدد  السياسة الدولية، «الواليات املتحدة األمريكية واملؤسسات املالية الدولية»حنان دويدار،  3
 .173ص

 .119املرجع نفسه، ص 4
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، ةاملائبني  األوىلاملراتب  أمريكيةشركة  07وحتتل  عن اتسـاع نشـاطها الـذي يشـمل شـركة، 104املتحـدة منهـا 
اليابانية  األخرىواخلدمات كافة باملقارنة مع الشركات  اإلنتاجفروع  عن اتسـاع نشـاطها الـذي يشـملإضافة 
 .1بيةو واألور 
من احتياطي بالعمالت  فيما لدى دول العـامل األوىلحيتل املرتبة  األمريكي، ال يزال الدوالر أخرىمن ناحية      

 .كما تعترباألجنبيةـا لـدى املصـارف املركزيـة مـن احتياطي بالعمالت مم %03 ، إذ يشـكل حـوايلاألجنبية
 يدجممــوع ال %مـن0الزراعـي حيظـى بنسـبة  اإلنتاج أنكبـر منتجـي الغـذاء فـي العـامل، فـرغم أاملتحـدة  الواليــات
الزراعي ال يـزال  اإلنتاجن إ، فاألحباث أوالعــاملني فــي قطــاع التعلــيم  أولئكقــل مــن أوهــي نســبة  األمريكيةالعاملــة 

وتصـدر الواليـات املتحـدة  مليون طن سنويا، 733يف العامل احلبـوب فقـد بلـغ حجـم صـادرات  .وفـرة وأكثر أفضل
 إنتاجالواليات املتحـدة سـتكون فـي املسـتقبل القـوة املتحكمـة فـي  أنمر الذي يعين األ،مبفردهـا نصـف هـذه الكميـة

 .2وسيلة ضغط سياسي إىلسيتيح الفرصة الن يستغل الغذاء ويتحول  وهو ما الغـذاء، 
يف العامل  األخرىمقارنة مع الدول الغنية  األمريكييعد دخل الفرد كل ذلك انعكس على املواطن األمريكي، إذ    

 .3 2005لـف دوالر فـي عـامأ 47حـوايل  إىل األمريكيوصل متوسط دخل الفـرد ، فمرتفعـا
 عسكريا: -6

العسكري لينتقل  زاد اإلنفاقعاملية أحادية، و حدة األمريكية قوة ب الباردة وفهور الواليات املتاية احلر هنمع     
وهذا يزيد على إنفاق ، 7330 مليار دوالر بعد433  إىل مليار دوالر يف أواخر عهد" كلنتون  "707من  

ى أحدث وأضخم حامالت عل أكثر من مخس عشر دولة أوروبية جمتمعة ،كما تتوفر الواليات املتحدة األمريكية
وللواليات املتحدة األمريكية قواعد  حدث تكنولوجيا سواء التقليدية أو النوويةوأسلحتها هي األ، الطائرات

 .4بلد عرب العامل43عسكرية يف  
 سياسيا: -0

السياسي  وهذا أهم عامل لتوفر االستقرار ،مريكية  من  أعرف  الدميقراطياتتعترب  الواليات  املتحدة  األ   
وقرارات  املتحدة األمريكية وعدم تدخل أي سلطة يف عمل الدائم ،كما أن مبدأ فصل السلطات للواليات 

صحافة  السلطة األخرى جتعل املشاركة واسعة يف صنع القرار السياسي ، وتتوفر الو اليات املتحدة األمريكية على

                                                 
 .621 مرجع سابق،، سليم كاطع علي 1

سلسلة عامل املعرفة، : الكويت) ، ترمجة: عدنان عبـاس علـيالعولمة: االعتداء على الديمقراطية والرفاهيةفخ هارالد شومان،  -هانز بيت مارتني 2
 .143ص ،(1994

)القاهرة: مؤسسة  السياسة الدولية، «املواقع الراهنة للقوى يف النظام االقتصادي العاملي.. قـراءة فـي التقـارير الدوليـة»حممد عبد الشفيع عيسى، 3
 .20ص ،(7334جويلية ، 120العدد  األهرام،

(، 7330 جويلية،120، العدد )القاهرة: مؤسسة األهرام السياسة الدولية، «ة األمريكية وهيكل النظام الدويلالسياسة اخلارجي»مصطفى علوي،  4
 .09ص 
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وتتميز  نشيطة ونظام حزيب تنافسي إذ عمل هذا االستقرار السياسي على االزدهار االقتصادي واالجتماعي.
ساعد  ة األمريكية بامتدادها العاملي من خالل شركات إنتاج األفالم ومن خالل وسائل اإلعالم وهذا ماالثقاف

ق الواليات أن تفو Herbert véderineالناعمة حيث يقول "هربرت فيدرين"  ةقو اليع و توسيق على توث
للغة واملنتجات الثقافية األخرى، اليت املتحدة اليوم ميتد من اإلقتصاد والعملة واجملاالت العسكرية وطراز احلياة وا

اشكل الفكر وجتذب حىت أعداء الواليا املتحدة. كما أن اإلنفاق على البحث العلمي واالبتكارات يعد األكرب و 
 األضخم ويشمل حبوث الفضاء وتكنولوجيا املعلوماتية واالتصال.

 الثاني: دور العامل الديني في السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية الفرع
 ميثل الدين عنصرا  أساسيا وعامال مؤثرا  يف الكثري من الدول الكربى وعلى رأسهم الواليات املتحدة األمريكية     

أن الدين له دور أساسي يف  فبالرغم من أن الدستور األمريكي نص على الفصل التام من بني الدين والدولة إال
 صنع القرار السياسي األمريكي، فقد استخدمت اإلدارات األمريكية األخرية احلس الديين و مصطلحاته لتحقيق

 أهدافها خاصة فيما خيص الشرق األوسط، ويبدو أن التابط بني الدين وآلياته اخلارجية قاصرا  على الشعارات 
واألساليب  اليت  أصبح  فيها  اخنراط  الدين  يف   واحلرب املقدسة" ومن الطرقوالعبارات الدينية ، "حمور الشر 

واملصاحل اليت تعترب جهاز غري رمسي لدى  السياسة  اخلارجية  للواليات  املتحدة  األمريكية  جامعات  الضغط 
لصهيوين، كما تظهر الكتب صناع القرار األمريكيني ،وحماولتها التأثري على املسار السياسي خاصة مجاعة اللويب ا

ب ترابطهما ،وتتخذ اخلاصة ال ميكن جتن الدينية يف قائمة الكتب األكثر مبيعا فالدين والسياسة حبكم طبيعتها
 .1ةومستمر  ا ستظل موجودةهنإعديد ة ومع تعددها ف االالعالقة بينهما أشك

وهو املفضل على  ،هم فيلسوف عاملياملسيح يعترب أ املرشح اجلمهوري جورج بوش االبن أعلن أن يسوع     
وقد ترسخ دور الدين يف ، جيب أن يكون مسيحيا اإلطالق وأملح أثناء محلته االنتخابية أنه لكي يدخل اجلنة

حاولوا جعل الواليات  الذين( احملافظون اجلدد ) السياسة اخلارجية األمريكية أكثر وأكثر مع فهور اليمني اجلديد
يرون أن املنطق هو  املركز األول عامليا دون االهتمام بالوسائل ،املهم حتقيق الغاية حيثاملتحدة األمريكية يف 
 .2تستانتيةحيد للتفكري، وهو نفس منهج الربو الشكل الصحيح والو 

 الفرع الثالث: المصلحة الوطنية
 ويف علم السياسة  ،ارجيةيم جناح أو فشل السياسة اخلتعترب املصلحة الوطنية املعيار الذي تستطيع من خالله تقي   

 أما عند الرجل االقتصادي فاملصلحة تعين الرفاهية االقتصادية وعند رجل القانون  ،تعترب املصلحة مرادفة للقوة
وهناك مصاحل أولية وهي مصاحل دائمة وثابتة  ،ت املبتهجة مع القاعدة القانونيةتتمثل يف مدى تطابق السياسا

                                                 
، 120العـدد  )القـاهرة: مؤسسـة األهـرام، السياسـة الدوليـة ،«األزمة العراقية منـوذجألمريكية: دور الدين يف السياسة اخلارجية ا»عصام عبد الشافعي،  1

 .100(، ص7330جويلية 
 أطروحـة " )6110سـبتمبر 00تأثير السياسة الخارجية األمريكية على عملية صنع القرار في االتحـاد األوروبـي بعـد أحـداث  "رياض محدوش،  2

 .132ص(،  7317 ينة،توري، قسنطندكتوراه يف العالقات الدولية، جامعة م
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. ومصاحل ثانوية متعلقة بالقضايا ،طريق احلصول على القوة وتعزيزها بقاءها عنفكل دولة تسعى للحفاظ على 
 احليوية للواليات املتحدة األمريكية يف كل مناطق العامل من  اإلستاتيجيةاالقتصادية واالجتماعية ،وتعترب املصاحل 

متثل مصلحة وطنية بالنسبة و  دها يف كل مناطق العامل تقريباأهم حمددات صياغة سياستها اخلارجية نتيجة تواج
 .1وبالتايل ضرورة احملافظة عليها ،إليها

  المطلب الثاني: البيئة الخارجية
على إلغاء أو  اإلستاتيجية املرتكزة على الصدمة والرعب واليت عملتانتهجت الواليات املتحدة األمريكية    

الرئيسية لألمن القومي األمريكي، واليت نصت عليه من أهم األهداف  تضييق احلدود الفاصلة بني الدفاع واهلجوم،
. هو حتقيق الرفاهية االقتصادية، و ذلك  7337األمنية الدولية للواليات املتحدة األمريكية  الوثيقـة اإلسـتاتيجية

 جتاريـة تأمني االستقرار يف األقاليم الرئيسية يف العامل، اليت تقيم الواليات املتحدة األمريكية عالقات من خـالل
 قيادة  معها، أو تستورد منها السلع احلرجة، مثل النفط والغاز الطبيعي. وتتطلب الرفاهية أيضا احلفاظ على

 .لية واملؤسسات املالية والتجاريةالواليات املتحدة األمريكية يف جمال التنمية الدو 
بنظام دويل  لوضع القـائم واسـتبدالهإن الواليات املتحدة تسعى لوضع إستاتيجية جديدة تتمثل يف تغيري ا    

ي بدون تدفق النفط يف شرايني االقتصاد الغريب العاملواملتمثلة يف ضمان  جديد، تتمكن فيه من حتقيق مصاحلها
ن تنعم الدول الغربية باألمن حبيث تبقى وترية النمو يف االقتصاد . و السعي ألضغط أو مساومة من أي طرف

، إىل جانب اجية واخلدمية يف الدول الغربيةمأمونة للعاملني يف خمتلف املؤسسات اإلنت فالغريب مرتفعـة والوفـائ
متكني للغرب  . ويف ذلكالسالم واألمن على الكرة األرضيةفرض النظام الغريب على بقية األمم ألن فيه حتقيق 

الصراع األيديولوجي إىل  التحول من ، يف فلنفوذه على باقي شعوب العاملبقيادة الواليات املتحدة من بسط 
اجلنسيات، ومتكينها من السيطرة عن طريق سلطة املال  أيديولوجية السوق، العوملة وتقوية نفوذ الشركات املتعددة

 .2والتكنولوجيا واملعلومات
الجتمـاعي األمريكـي ومحايتـه وضـمان أولوياتـه وتفوقه ازال احلفاظ على النظام السياسي واالقتصادي و ال ي  
عترب النفط يف اخلليج العريب وضرورة تأمينه ومحاية إسرائيل يف الشرق يدميومته هدف أساسي لإلدارة األمريكية و 

تعترب منطقة الشرق األوسط ، إذ األوسط من أهم األهداف اليت تعمل على حتقيقها الواليات املتحدة األمريكية
ة للواليات املتحدة األمريكية ملا متلكه هذه املنطقة من وخصوصا منطقة اخلليج العريب من املناطق احليوية بالنسب

األمريكي يف العامل بالتايل ستحافظ على  املصادر األولية للنفط ،واليت تعترب شريان احلياة للنشاط االقتصادي
 .3عالقاهتا مع تلك الدول املنتجة

                                                 
 .112، صاملرجع نفسه 1

) ورقلة: دفاتر السياسة والقانون ، «7317-1993اإلستاتيجية األمنية األمريكية بعد احلرب الباردة من التفرد إىل اهليمنة »نور الدين حشود،  2
 .042(، ص 7310، جوان 9د دقاصدي مرباح، العجامعة 

 ،"6110التوظيف السياسي لإلرهاب في الصيانة الخارجية األمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر"حممود سليمان النجار،  وئام 3
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 ط ملا متثلهسمنطقة الشرق األو  يل يف فاظ على بقاء إسرائححدة ببذل كل طاقتها للت الواليات املتمقاكما       
ذخر استاتيجي للواليات املتحدة باعتبارها حاملة طائرات ثابتة يف قلب الوطن العريب لتنفيذ السياسة  من 

اخلارجية األمريكية.ويعترب العدو اخلارجي الذي يهدد الواليات املتحدة األمريكية سواء كانت الشيوعية السابقة 
خارجية ومن أهم املصاحل لدى "احلرب على اإلرهاب" هيئة ـمسي ك اإلسالم حاليا مبا دة أوأثناء احلرب البار 

 .1الواليات املتحدة األمريكية اليت تعمل على حتقيقها أو احلفاظ عليها
األمريكية وقد حظي  يعترب اإلرهاب من أهم الظواهر اخلطرية اليت حظيت باهتمام كبري لدى الواليات املتحدة     

مسة أساسية يف رسم  باتفاق اجلميع على مكافحته بشىت الطرق والوسائل، إال أن احلرب على اإلرهاب أصبحت
األمريكية مبفهومه وآلية  وانفردت الواليات املتحدة7331سبتمرب  11السياسة اخلارجية األمريكية بعد هجمات  

 .2ية األمريكيةمواجهته من القضاء عليه هي أهم مصلحة وحمدد يف السياسة اخلارج
 : خالصة الفصل :

مؤسسات فاعلة تؤثر بدرجات متفاوتة على عملية اختاذ القرار عدة األمريكية الواليات املتحدة  متتلك   
السياسي، فرغم كون الرئيس يف النظام األمريكي يتمتع بصالحيات كبرية، إال انه يف هناية األمر ال ينفرد بعملية 

لعبت اللوبيات املختلفة أدوارا حمورية يف صناعة القرارات الصادرة من واشنطن. كما تلعب اختاذ القرار. وكثريا ما 
  مؤسسات عديدة رمسية وغري رمسية دورا مهما يف خمرجات السياسة األمريكية.

 

                                                                                                                                                         

 .02(، ص7317جامعة غزة،  ،معهد  االقتصاد والعلوم اإلدارية، رسالة  ماجستري )
 .112، مرجع سابق، صرياض محدوش 1

 .09سابق، ص، مرجع وئام حممود سليمان النجار 2
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 عهد جورج بوش االبن أثناءلسياسة الخارجية األمريكية في اتحليل صناعة القرار  الفصل الثاني:
 :تمهيد 

یئات بینتج عن تفاعل معقد بنی ال دولة،لل قرارات السیاسة اخلارجیة خمرجا معربا عن السلوك اخلارجي تعد       
والبیئة النفسیة لصانع القرار، حیث تصبح معتقدات  (الدولیة) : بنی البیئة الداخلیة واخلارجیةهلاالثالث احملددة 

مدى تأثری ودور باقي  هلااملصفاة اليت حیدد من خال هي النفسیة عموما وشخصیة صانع القرار أو اجلوانب
 العوامل.

واألبعاد النفسیة عموما هلذا الفرد متغری ذو تأثری متفاوت  (أو القائد السیاسي)صیة الرئیس عامل شخ نإ   
، ونسقه الفكري.... وتتعلق بالنظام انع القرار حبد ذاته: منط شخصیتهتتعلق بص حسب شروط حمددة قد

أثر كبری لشخصیة  ناكهباملوقف الدويل الذي یواجه صانع القرار،  السیاسي الذي یعمل يف إطاره، وقد تتعلق
 .دولة ةاملمكن حدوثه يف السیاسة اخلارجیة ألی صانع القرار يف دراسة التغیری

 املبحث األول: حتلیل شخصیة جورج بوش االبن.
أهم الدراسة، ال بد من التطرق إىل  الرئیس حمل عهدةومن أجل دراسة تطور السیاسة اخلارجیة األمریكیة خالل   

 أو التكوینیة للرئیس جورج دبلیو بوش. سواء ما تعلق باجلوانب النفسیة املتغریات واحملددات
 المطلب األول: نشأة جورج بوش االبن ومسيرته.

ألبوین متدیننی، مها جورج بوش  "Bush  George Walker(W) بوش )دابلیو(والكرجورج "ولد  
 .64961 جویلیة6بتاریخ األمریكیة  يف والیة كونكتیكتبنیوهیفن األب، وباربارا بوش 

( وشقیقة واحدة دوروثي Marvin(، مارفنی )Neil( ونیل )Jebله ثالثة أشقاء، جیب )    
(Dorothy( إضافة إىل شقیقته روبن ،)Robin اليت توفیت بسرطان الدم عندما كانت يف الثالثة من )

  .6491عمرها عام
بوش األب" كثری األسفار  حیث كان "جورج ترىب "جورج.و.بوش " يف جو عائلي ميیزه الغیاب الكثری لألب،

أمه "باربارا " باملرأة الفارضة للنظام واألوامر داخل  يف حنی عرفت، واالنشغال بأعماله يف جمال النفط بـ "تكساس"
 .2بعض األحیان يف تعاملها مع أبنائها وعائلتها عموما العائلة حیث اتسمت باحلزم والقوة وجلوئها للعنف يف

                                                 
 "، اجلزیرة نت، يف:جورج دبليو بوشد.ك، " 1

 /http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2003/2009/10/1بوش-دبلیو-جورج
 (، ص ص5009ر العربیة للعلوم، ترمجة: سعید احلسینیة )بریوت: الدا، بوش تحت المجهر: الرئيس على أريكة التحليل النفسيجوسنت فرانك،  2

61-50. 
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(، كما كانت حیاة العائلة يف تكساس بسیطة، Texasتلقى جورج والكر تعلیمه االبتدائي يف تكساس )   
شقة صغریة، فاضطرت العائلة ملشاركة احلمامات مع مستأجرین آخرین من بینهم بوش األب  استأجرحیث 

، مث التحق بوش االبن ( لیكمل تعلیمه اإلعدادي فیهاHoustonعاهرتنی، قبل أن تنتقل العائلة إىل هیوسنت )
( وهي مدرسة داخلیة للذكور يف والیة Phillips Academyباملدرسة الثانویة يف أكادميیة فیلیبس )

ه املدرسة، حیث كان النظام (، لكنه عاىن من بعض الصعوبات يف هذMassachusettsماساشوستس )
إضافة إىل أهنم یطفئون األضواء عند العاشرة مساء، لكن  جدا، كما حصل على درجات متدنیة يف البدایة، صارما

 .1بوش االبن كان حیاول استغالل الضوء املتسلل من الردهة لیتمكن من تدارك ضعفه يف بعض املواد
خترج منها أبوه  ، وهي اجلامعة اليت6469( عام Yale Universityالتحق بوش االبن جبامعة ییل )   

يف دعم أبیه يف فكان جلورج والكر دوره  ،ذه الفرتة جمللس الشیوخ األمریكييف هبوش األب نفسه رشح . وجده
( يف اجلامعة، وبرز كرئیس جلماعة سریة تدعى اجلمجمة DKEكما أنه انضم إىل أخویة )  .محلته االنتخابیة

 التاریخ عامخترج من قسم  أخریا .اهتمامه بلعبة الركيب والبیسبول (، إضافة إىلSkull and Bonesوالعظام )
والتحق بعدها باحلرس اجلوي الوطين لوالیة تكساس بقاعدة إلینغتون لینال تدریبا على الطریان. قضى بعد  6461

 .F1022انتهاء التدریب سنتنی قائدا لطائرة مقاتلة من طراز 
 Harvardفالتحق جبامعة هارفرد ) ،6496تابع جورج بوش دراسته بعد انتهاء اخلدمة العسكریة عام     

University( قسم إدارة األعمال، وحصل على ماجستری يف إدارة األعمال )MBA لیكون هو الرئیس ،)
 األمریكي الوحید احلاصل على هذه الشهادة.

، لكنه مل 6491قرر جورج دخول عامل السیاسة أسوة بأبیه وجده، فرشح نفسه النتخابات جملس النواب عام    
 Arbustoشركة نفط صغریة )اشتغل بقطاع األعمال حیث أسس تكساس أین عاد إىل یتمكن من الفوز.

Energy( مث حتولت إىل شركة بوش االستكشافیة ،)Bush Exploration لتندمج فما بعد مع عدة ،)
، األمر الذي أكسبه خربة واتصاالت واسعة يف جمال شركات كربى أصبح بوش رئیس جملس إدارهتا 

 . 3البرتوكیماویات
 ب، لیساعد والده يف محلته االنتخابیة للوصول إىل منص6411انتقل بوش االبن مع عائلته إىل واشنطن عام     

                                                 
w-https://www.babonej.com/george- "، موقع بابونج، يف: سبق جورج دبليو بوش االبن"الرئيس األمريكي األعامر العبود،  1

1105.html-2018 12:30, bush-07-28   
 .نفسهرجع امل 2
 اجلزیرة نت، مرجع سابق."، جورج دبليو بوش" 3

https://www.babonej.com/george-w-%2028-07-2018%2012:30,%20bush-1105.html
https://www.babonej.com/george-w-%2028-07-2018%2012:30,%20bush-1105.html
https://www.babonej.com/george-w-%2028-07-2018%2012:30,%20bush-1105.html
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للحملة الناجحة اليت أوصلت جورج بوش األب إىل سدة الرئاسة عام  رئیس اجلمهوریة، حیث عمل مدیرا 
یق رینجرز للبیسبول يف فر  كما اشرتى أسهما  ، مث عاد بوش االبن إىل تكساس لیتابع أعماله،6414

(Rangers حیث كان حیضر مباریات الفریق يف املدرجات املفتوحة بنی اجلمهور، مث باع حصته يف الفریق ،)
 .1لریبح عشرة مالینی دوالر أمریكي 6441عام 
 لكن بوش األب خسر االنتخابات يف ،6445والده يف محلته االنتخابیة لتجدید والیته عام بوش ساعد    

(، فعاد االبن إىل تكساس، واعتزم ترشیح نفسه لیكون حاكم والیة Bill Clintonضد بیل كلینتون ) مواجهته
على إصالح التعلیم واحلد من اجلرمية والسماح برتخیص  االنتخايب جلمهور تكساس معتمدا تكساس، فقدم برناجمه

فاستطاع الفوز على حاكمة تكساس الدميوقراطیة آن ریتشاردز  .املخبأة كمنطلقات أساسیة حلملته األسلحة
(Ann Richardsلیبقى جورج بوش االبن حاكما ،)  حىت تولیه منصب  6449لوالیة تكساس من عام

رئاسة اجلمهوریة، كما یعترب أول حاكم لوالیة تكساس حیظى بثقة اجلمهور لوالیة ثانیة، حیث قام بوش 
لتعلیم إضافة إىل استغالله الفائض املايل للوالیة يف سبیل هذه اإلصالحات، كما بإصالحات فعلیة يف قطاع ا

أصبحت والیة تكساس يف عهده أكرب منتج لطاقة الریاح يف أمریكا، إضافة الستغالله املیول الدینیة للناس يف 
  .2للمسیح من كل عام یوماجوان الوالیة من خالل إعالنه یوم العاشر من 

 اني: البيئة النفسية لجورج بوش االبنالمطلب الث    
من خالل أصدقائه يف  ا، بعد أن تعرف علیه6499( عام Laura Welchتزوج بوش من لورا ویلش )     

والتحق بالكنیسة املیتودیة  .برا وجینا، بار ماهیجدات امسي، محلتا 6416إحدى احلفالت، وأجنبا بنتنی توأم عام 
غری متمیز ینظر إلیه اجلمیع على حد قول أحد املقربنی،  عادیا وكان شخصافیها  اليت كانت زوجته لورا عضوا

كان یقضي اللیل یعاقر اخلمر. وعلى مر السننی أخذت لورا بوش تعرب عن ". فقد  ابن أبیه فحسب"على أنه 
يف التاسعة والثالثنی  حینئذغرق بوش يف أزمة شدیدة، وكان  6419يف عام . زوجها غاظها احنرافأاستیائها وقد 

 .3تراكمت خسائره املهنیة من عمره، بعد أن
من رجال األعمال ذلك یتم يف حماوالت  بتدخالت كثریة إلنقاذه من اإلفالس، وكانجورج بوش حظي    

 حنی اكتمل 59/9/6416، حىت یوم والنبیذ . وبالرغم من ذلك عاد بوش مرة أخرى للبریةللتقرب من والده

                                                 
 .عامر العبود، مرجع سابق 1

 .نفسهرجع امل 2
 .66(، ص5001)بریوت: دار اخلیال، ، ترمجة: سوزان قازان عالم جورج بوش السري )الدين، التجارة، الشبكات الخفية( إریك لوران، 3
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طالبا  لزوجته )لورا( بأن ال یعود إىل ذلك مرة أخرى أقسمنه ركع على ركبتیه و ، حیث یقول إعمره أربعنی عاما
الشراب، واألخذ بیده إىل مساعدة اهلل يف حتقیق ذلك . وكانت لورا صاحبة الفضل يف إقناعه بالكف عن 

يف  6419دأ خالل اجتماع عقد عام ب، يف شخصیة بوش ، ولكن التغریالكنیسة، اليت اعتادت الذهاب إلیها
للدعوة إىل املسیحیة.  الصلیب العامل حامال ، الذي كان جيوب"أرثر بلیسیت"ائس میدالند مع القس إحدى كن

. وخالل اللقاء وضح "یتبلیس"لقاء  "جورج "احملاضرة طلب  ، وبعدلهوحضر اآلالف من أهايل میدالند حماضرة 
من املسیحیة، ولكنه مع هنایة اللقاء شعر بالرغبة يف التوبة، وطلب من  أنه غری متأكد من موقفه جورج 

والصالة یومیا، ويف املشاركة حبلقة لدراسة  يف قراءة اإلجنیل "جورج دبلیو"بدأ  الدعاء له. وسرعان ما "بلیسیت"
 ثرو أكن حتوال يف حیاة بوش على حنبدأ اجلمیع یرو توقف عن شرب اخلمور، و و ، أصدقائه اإلجنیل مع بعض

 .1جدیة

األصولیة  رجل الذي أثر يف حیاة جورج بوش الدینیة ونقله نقلة جذریة من حیاة اإلدمان إىل حیاةلكن الو    
 الذي استغل شعبیته اهلائلة يف احلصول على صداقة " Billy Grahamبیلي غراهام"، هو القسیساملسیحیة

 .2وأصبح من املرتددین بانتظام على البیت األبیض طیلة عهود عدیدة من الرؤساء ،كبار الزعماء السیاسینی
إىل الرب". حیث استطاع  إنه الرجل الذي قادينفقال: " ،مرة" بیلي غراهام" معلمهوقد أثىن بوش على     

 "بوش"املسیحي، وسار الصهیوين  املعربة عن التحالف ،"املیسودیث"باالنضمام إىل طائفة  "بوش"إقناع  "راهامغ"
 .3مع هذه الطائفة

أمریكا وهو واعظ ذو شخصیة كاریزمیة یذهب  أبرز وجوه الیمنی املسیحي الصهیوين يف منغراهام  يبیلیعترب    
للصالة، بل للحدیث عن قیادة العامل. ويف البدایة كان )جورج  لیس فقط ةإىل بوش وعائلته وأصدقائه بصورة دوری

وتدرجيیا بدأ اهتمامه يف االزدیاد إىل احلد الذي قال فیه یومًا ": هناك حبة  یتابع ذلك بال أدىن اهتمام. بوش (
وكان ترك اخلمر هو أول قرار یأخذه بعد التحول، ومنذ ذلك الوقت  .أشعر أنين أتغری" نبتت يف قليب، وبدأت

 الدة الثانیة للمسیح( وهذا ما دعاه للقول بأنواحدا من الستنی ملیون أمریكي، الذین یؤمنون )بالو  أصبح بوش
 .4املسیح هو أهم الفالسفة السیاسینی يف مجیع األزمنة، ألنه ساعدين على التوقف عن شرب اخلمر "

                                                 
C5E2-http://aljazeera.net/NR/exeres/149D60B2-4149- عالء بیومي، يف: :" ، عرض"عقيدة جورج دبليو بوشستیفن مانسفیلد،  1

0DDC26B132EE.htm?wbc_purpose=%2F%2F-3A0B2018 14:25-07-28     
 .516(، ص5006، ترمجة: صادق عودة )عمان: دار الفارس للنشر والتوزیع، الدين والثقافة األمريكيةجورج مارسدن،  2
 .656ص(،5001، 5دار الكتاب العريب، ط. )القاهرة، دمشق: عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسةأمحد السقا،  3

 .994(، ص5004، ترمجة: أمحد خمتار اجلمال ) القاهرة: املركز القومي للرتمجة، نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا منصمویل هنتغتون،  4

http://aljazeera.net/NR/exeres/149D60B2-C5E2-4149-A0B3-0DDC26B132EE.htm?wbc_purpose=%2F%2F
http://aljazeera.net/NR/exeres/149D60B2-C5E2-4149-A0B3-0DDC26B132EE.htm?wbc_purpose=%2F%2F
http://aljazeera.net/NR/exeres/149D60B2-C5E2-4149-A0B3-0DDC26B132EE.htm?wbc_purpose=%2F%2F
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مرتبة عالیة یطلق واعتلى  یةحىت صار أحد أعمدهتا األساسارتقى جورج بوش ضمن طائفة "املیسودیث"     
وبدأ  "املیسودیت"درس باستفاضة متناهیة مبادئ  بد أن یكون قدالهذه املرتبة  ومن حیصل على ".املعلم"علیها 

يف  "بوش"حیث جنح  ،له یرید أن یتشبه به كخلیفةفإنه یطبقها ویدعو إلیها عملیا. وملا كان عیسى معلما 
األفكار. هلذا وكذلك برع يف قدرته على إقناع اآلخرین هبذه  ،"املیسودیت"اجتذاب مئات الشباب لالنضمام إىل 

السیاسي يف البدایة، حبجة أن الرب یریده للعبادة والتدین ، ونشر  فقد كان جورج بوش االبن رافضا للطریق
ذا الطریق، ولكن بعد حوارات عدة اقتنع ه منالسیاسة ستأخذه  وأن ، كلهملاملذهب الدیين الصحیح يف العا

 .1 بأمهیة السیاسة لنشر الدین
الشیوخ الفدرايل بنی سنيت خدم عضوا يف جملس  "برسكوت بوش"العمل السیاسي، فجده ب عائلة بوشعرفت    

للرئیس رونالد ریغان يف الفرتة من  مث نائبا 6466ملان الفدرايل سنة يف الرب  ، وعمل والده نائبا6461و 6495
افة إىل أن ، إض6414، وأصبح الرئیس الواحد واألربعنی للوالیات املتحدة األمریكیة سنة 6414إىل  6416

انضم بوش االبن إىل قائمة حكام الوالیات األمریكیة الذین ف تقلد منصب حاكم والیة فلوریدا. "جب بوش"أخاه 
فازوا مبنصب الرئاسة مثل الدميقراطي جیمي كارتر الذي كان حاكمًا لوالیة جورجیا، واجلمهوري رونالد ریغان 

الذي كان حیكم والیة أركنساس. أما بوش فقد حكم والیة تكساس حاكم كالیفورنیا السابق، وبیل كلینتون 
 .64492عام لفرتتنی بدأت أوالمها 

 باألمر أوال "باربرا"فكرة ترشحه للرئاسة، فكلم أمه  "جورج بوش االبن"، راحت تراود 6444مع بدایة العام     
الیوم شكوك موسى  وكانت العظة تتناول يف ذلك يف أحد األیام قبل أن یقصدا الكنیسة معا حلضور القداس،

 .3"موسى شخصك أشبه بشخص إن" ة:آلتیاحول كفاءاته كزعیم، فكشفت باربرا البنها بالعبارة 
نفسه للرئاسة جاءته أول مرة  " جورج دبلیو""إن فكرة ترشیح  ذلك بقوله : "ستیفن مانسفیلد"یوضح       

یتحدث يف تلك الصالة عن قصة  "مارك كرایج"وكان القس  خالل حضوره صالة بإحدى كنائس تكساس،
بعض الشيء يف قبول دعوة ااهلل له لقیادة الناس"، يف حنی أن الناس  موسى )علیه السالم( ویقول إن موسى "تردد

بأن الدعوة كانت  "جورج دبلیو"خالل الصالة شعر و وشجاعة أخالقیة.  يف أشد االشتیاق لقیادة متتلك رؤیة
، وبعد فرتة "لكإن القس كان یتحدث  "إلیه أمه اجلالسة جبواره ، وتقول له : إلیه، وذلك قبل أن تلتفتموجهة 

                                                 
 .651، صسابقمرجع ،  صمویل هنتغتون 1
 مرجع سابق. اجلزیرة نت، "جورج دبلیو بوش"، 2
 .66مرجع سابق، ص إیریك لوران، 3
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" لقد مسعت الدعوة،  :وقال له "James Robinson جیمس روبیسون"بالقس "جورج دبلیو"قصریة اتصل 
 .1أعتقد أن ااهلل یریدين أن أرشح نفسي للرئاسة"

من  إن الرئیس بوش مجع عددا ":بوش والرب"حتت عنوان  "Howard Fineman هوارد فاینمان"یقول     
 .2القساوسة قبل أن یرشح نفسه للرئاسة كي ینال بركاهتم، وأخربهم بأنه متت دعوته لینال منصبًا أرفع يف بالده !

حبیث اعرتف  ،"السانت بوش"تنویر  يف دورا"  Billy Graham راهامغ يبیل"واعظ األمریكي وقد لعب ال
   .3بأنه ولد مرة أخرى، وحرر روحه من الداء القدمي

كان يف أیة  ومن احملتمل أنه كان أكثر أمهیة عما 5000كان الدین عامال رئیسیا يف االنتخابات الرئاسیة عام   
  .4انتخابات أخرى يف التاریخ األمریكي

السابقنی، وذلك  ضمان التنسیق واملساعدة مع مستشاریه علىم 6441منذ مطلع عام  "بوش األب"عمل     
تنفیذ املرحلة التالیة من  لرتشیح جنله للرئاسة األمریكیة، حیث كانت األجندة اجلدیدة تسعي إىل الضغط من أجل

 الرئاسیة حیث ظهر جنبا إىل "بوش جورج دبلیو"محلة  انطلقت رمسیا 6441العاملي اجلدید. ويف صیف  النظام
 .5"بوش األب"سابقة يف إدارة  ىكرب  ع والده بوش األول فریق كبری مكون يف معظمه من رموزجنب م

 Compassionateرفع جورج بوش االبن شعار "أمریكا املزدهرة" وفلسفة "الرمحة احملافظة    
Philosophy"  بعد فوزه بتمثیل احلزب اجلمهوري خلوض سباق الرئاسة. وقد فسر بوش شعاره وفلسفته بأهنما

كي لتحقیق كل أمانیه وأن الدولة ستسعى إىل ختفیف األعباء عنه یر ن إىل إعطاء الفرصة لكل مواطن أمیهدفا
فاز  5000يف عام مات الصحیة والتعلیمیة للجمیع، و بتخفیض الضرائب وتوفری الضمان االجتماعي واخلد

 Dick تشیين"دیك بعد أن فاز بوش الصغری و. Al Gore"6 آل جور"باالنتخابات أمام منافسه 
Cheney " اإلدارةمناصب حساسة يف  يف ساند والدهو أعضاء الفریق الذي سانده باالنتخابات، مت تعینی 

 .7وتشكیل النظام العاملي وذلك الستكمال مهمتهم يف تنفیذ املرحلة التالیة من إعادة صیاغة ،اجلدیدة

                                                 
 ، مرجع سابق.ستیفن مانسفیلد 1

3ي 2
)بریوت:  (9004-8491البعد الديني لعالقة أمريكا باليهود وإسرائيل وأثره على القضية الفلسطينية خالل الفترة )العاصي الطویل،  

 .594(، ص5069، 6مكتبة حسن العصریة، ط.
  .60/01/5001، 1649، العدد اإلماراتيةجريدة الخليج سانت بوش"،  خریي منصور،" أفق آخر، 3
 .999، صسابقمرجع ، العاصي الطویل 4

 .91(، ص5001)بریوت: املؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  إمبراطورية الشر الجديدة ) اإلرهاب الدولي ضد اإلسالم(عبد احلي زلوم،  5
 مرجع سابق. اجلزیرة نت، "جورج دبلیو بوش"، 6
 .91مرجع سابق، ص ،عبد احلي زلوم7
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 اجلدد أو الیمنی املسیحي املتطرف، فقد ركز بوش خالل محلته االنتخابیة على نیاحملافظ ميثل باعتباره مرشحا   
 .شمل اإلجنیل والتوراة العربانیةاملقدس، الذي ینه یبدأ حیاته كل یوم بقراءة الكتاب إ  :حیث كان یقول إبراز تدینه

 " تعالیم اإلجنیل كانت :حد مستشاري بوش الروحینی، بقولهأ "Tony Evans ایفانز توين"ووضح األمر أكثر 
ن واجباته قد حتددت بتكلیف وأاهلل یكلمه  نه شعر أنه بالتقدم النتخابات الرئاسة إالختاذ بوش قرار  سببا رئیسا 

 األبد، فنحن حنتاج إىل جتدید ىلوإ ةبكاملها جيب أن تتغری بصورة جذریقوله ": إنين اقتنعت بأن ثقافتنا هلل با من
اإلنسان  اهلل وضع الطبیعة يف خدمة"تنبثق السلطة من فرضیة أن بوش وحسب تفكری". روحي يف أمریكا

 .1"منها استفادة فوریة ودائمة لالستفادة
قائد  هكذا حتول بوش من إنسان غائب عن الوعي بفعل اإلدمان على الكحول إىل رئیس أمریكي مث إىل    

هذا  ، فقد كان حىت5006سبتمرب  66عسكري یسعى لشن احلروب، حیث كانت الوالدة الثانیة لبوش یوم 
وبعدها بدأ  والسبیل،الیوم جمرد حاكم بال هدف ، ولكن اهلجوم على نیویورك وواشنطن أعطیا رئاسته اهلدف 

، رمصطلح حمور الش مثل: معركة اخلری ضد الشر، العدالة األبدیة، احلرب الصلیبیة ، مث ةاحلدیث مبصطلحات دینی
بوش االبن بویلیام ماكینلي  " یشبه املؤرخونیا الشمالیة والذي بدأ یضع فیه أعداءه، خاصة إیران والعراق وكور 

نه مجع كبار القساوسة يف أمریكا أ كان غری ناضج سیاسیا وثقافیا، حىتيف طریقة تصرفه، ف (6406 – 6141)
إما إعادهتا وتركها  أنه مينحين جزرا وبلدانا، فاختاروا، " إن اهلل أوحى إيلقال:فیوما لیشرح هلم حركة التوسع 

ك يف خطابه الرب( تلك األراضي". وأعاد تكرار ذل)جندي  أن حترس أمریكا اليت هي وإماللجهلة من سكاهنا، 
املسیح زارين، وطلب مين أن نتصرف كأمریكینی، ونقدم  لشعبه فقال: "إننا مل نذهب إىل الفیلیبنی الحتالهلا، إن

 .2"لشعب الفیلیبنی احلضارة اليت یستحق
وهو مل یكن زعیم  التحق جورج بوش مبذهب احملافظنی جلدد، و تأثر به يف بلورة سیاسته اخلارجیة وتطبیقها،  

    .3هذه النزعة ولیس له دور يف نشأهتا
 المبحث الثاني: جورج والكر بوش في السلطة

وميكن جورج بوش للسلطة الفعلیة وفوزه يف االنتخابات احملك احلقیقي ملبادئه وقناعته.  وصولميكن اعتبار   
 جیا.مالحظة مدى تأثری قناعاته الشخصیة على السیاسة اليت ینتهجها خار 

                                                 
  .66(، ص5009، ترمجة:عمار فاضل ومالك فاضل  )عمان: األهلیة للنشر والتوزیع، معركة السالم )يوميات شمعون بيريس(دایفید النداو،  1
 .66(، ص2004، 3دار الشروق، ط. :)القاهرة اإلمبراطورية األمريكية واإلغارة على العراقحممد حسننی هیكل،  2
 .69) بریوت: باحث للدراسات الفلسطینیة واإلسرتاتیجیة(، ص دور المحافظين الجدد في السياسة الخارجية األمريكيةصاحل، أمحد فایز  3
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 استراتيجية جورج بوش :المطلب األول
 9008/9002الفرع األول: العهدة األولى 

الدميقراطي "آل جور" أن  أعلن "جورج بوش" خالل محلته االنتخابیة للرئاسیات واليت تنافس خالهلا مع املرشح   
من %  96األمر الذي مكنه من نیل قليب"،  الفیلسوف السیاسي األكثر تأثریا على فكره هو " املسیح ألنه غری

الدینیة واألخالقیة  اإلجنیلنی املتمسكنی بالقیم، مما دفع بأصوات الطائفة املتدینة يف أمریكا خالل االنتخابات
أصوات قوي مؤید لبوش يف االنتخابات  للتصویت لصاحل "جورج بوش" خصوصا يف اجلنوب، حیث شكلوا "بنك

   .1"5000الرئاسیة عام 
يف تلك الفرتة الوصول للبیت األبیض والتغلب  بواسطة اخلطاب الدیين الذي استخدمهاستطاع جورج بوش    

 ن فیما سبق. يف حقیقة األمر أن انتخابات عام  و اإلجنازات اليت حققها الدميقراطی على "آل جور" رغم كل
یث كانت نقطة احلسم فیها بید مر هبا النظام السیاسي األمریكي ح للرئاسة قد مثلت أزمة سیاسیة5000

آل والیة ، يف حنی فاز" 54بوش" يف   االنتخابات األولیة فوز "جورج أظهرت نتائج احملكمة العلیا الفیدرالیة. وقد
يف  والیة مل یكن من بینها والیيت "فلوریدا وویسكنسن"، لكن رغم ذلك كان "آل جور" متقدما64يف  جور"

 66انتخابیا مقابل   صوتا59ألف صوت، ونظرا ألن والیة "فلوریـدا" متلك   500نسبة األصوات الشعبیة بـ 
 .2"فلوریدا" لوالیة" ویسكنسن"، فإن النتائج النهائیة لالنتخابات قد ظلت رهنا لنتائج

ن الفیدرالیة لفلوریدا واحملكمة العلیا م وبعد عملیة طویلة من املد واجلزر بنی ممثلي املرشحـنی من جهة واحملاكم  
أو  6 نتیجةالرئیس داخل الوالیات، الذي یعتمد على  جهة أخرى خصوصا مع القانون شدید التعقید النتخابات

بوش" ، وقد شكك   األخری على فوز املرشح "جورجاالنتخابات قد أسفرت يف لكال املرشحنی ،إال أن نتائج0
 أن جورج دبلیو بوش مل یتم انتخابه إطالقا يف نتائجها ومصداقیتها بقوله"" Francis bouleبویل  "فرانسیس

 بواسطة شعب الوالیات املتحدة وبدال من ذلك فقد مت تكریسه هلذا املنصب بواسطة مخس قضاة من احملكمة
  .3"نیهوریالعلیا للوالیات املتحدة الذین كانوا هم أنفسهم قد عینوا يف مناصبهم بواسطة رؤساء مج

                                                 
(، 5009)تونس: مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، الدين والسياسة في أمريكا: صعود المسيحيين اإلنجيلين وأثرهمحممد عارف زكاء ااهلل،  1

 . 616-619ص ص 
 .61، ص5006ینایر ، 691 جملة السیاسة الدولیة، عدد"،  9000خابات الرئاسة األمريكية عام ،"انتمنار الشورجبي،  2
، ترمجة: مسری كرمي ) القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، سبتمبر 88تدمير النظام العالمي: اإلمبريالية في الشرق األوسط قبل وبعد ، فرنسیس بویل 3

 . 569(، ص 5009
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سیاسته اخلارجیة اليت تفوح بطموحات لمنطلقا  وكانتجورج بوش بفرصة نادرة  سبتمرب زودت 66أحداث    
، األمر الذي دفعه إىل أن ینصب ق احملرمات الدستوریة والدولیة زمن احلربإهنا فرصة للقفز فو  احملافظنی اجلدد.

والوحید ، أن یدرك أنين أرى العامل كما هوأنا رئیس زمن احلرب وعلى الشعب األمریكي "حیث أكد  انفسه قائد
لتمهید  هذه احلادثةولضمان تسخری  ،"أخرىسبتمرب 66ـأمریكا من أي تكرار ل ذلذي دون سواه یستطیع أن ینقا

عدم ب، وتوسل إلیه أنه اتصل بالسیناتور داشل الضربة إن أول ما فعله بوش بعدفالطریق إىل رد مفتوح وال هنائي 
احد من اجلمهور املصدوم دعوة من النوع الذي جيرى عادة يف أي بلد عادي .وهلذا لن یعارض إجراء أي حتقیق 

، وعلیه فإن نشر القوة اإلمرباطوریة سوف یصبح بدیال من الدبلوماسیة وفن إدارة الدولة، هوااللتفاف حول ،بوش
. لكن الواقع جعل احلرب على اإلرهاب حربا عنصریة يف أساسها، حبكم أن نتقامالا كان یرید  عتبار أن اجلمهوربا

ن اليت تتضمنها اإلعالنات املتالحقة ع فحمالت التخویف ،غری أولئك األشرارفریق بوش مل یضع هلا سببا 
هبدف سن قواننی تقوض احلریات املدنیة واحلقوق  ،قصودةمحرب نفسیة  صورة منالتهدیدات اإلرهابیة 

 .1جیل نیلسونكالدستوریة مما حرك جمموعة من النقاد املعارضنی  
 هنه سعى للحصول على هذأولذا ف ری شرعي،غإن وصول الرئیس بوش إىل سدة احلكم كان مشكوكا فیه و     

 5006 سبتمربن اث احلادي عشر ممثلت أحد حیثمبا حیتاجه. هلتمدسبتمرب  66جاءته أحداث فالشرعیة 
عاملیا مل یسبق له وأن  یات املتحدة تضامناال هذا الیوم عرفت الو ويف العامل. همریكیة جتاألالسیاسة ا ل يفو نقطة حت

أن  األمریكیةدارة إلرهاب يف العامل. وكان ميكن لإلمواجهة ا لتقبل قیادهتا يف االستعدادشهدت مثیال له، جلهة 
الوحیدة عن  املسؤولة ورا، لكنها أعلنت نفسها فاإلرهابجبهة عاملیة ملكافحة  عيف تولید أوس دتفید من هذا التأیی

ن حرب الالدولیة كان أبرزها إمكان إع اتقالوقواعد جدیدة يف الع مبادئ، وحددت مجلة اإلرهابمكافحة 
، واستخدام كل الوسائل مبا فیها ألمنها ترى فیه هتدیدامكان يف العامل   أيیات املتحدة يفة تشنها الوالیوقائ
الدول على أساس اخلری  نف" تصأخالقیةنظمة السیاسیة القائمة، واستحداث "قیم ألیری اغري وتكالعس دخلالت

 .2والشر، وتكریس قاعدة: "من لیس معنا فهو ضدنا"

                                                 
 بعد احلرب الباردة ودور احملافظنی اجلدد يف بلورهتا"، يف: األمریكیةسائد، "املعامل الكربى للسیاسة  1

http://www.blog.saeeed.com/2009/12/major-milestones-u-s-foreign-policy-the-cold-war-the-role-of-the-neo-

conservatives/ 
-1صص  ،)دمشق: اهلیئة العامة السوریة للكتاب(   9008 أيلول 88 أحداثبعد  األمريكيةالسياسة الخارجية  أولوياتالشاهر،  إمساعیلشاهر  2
4. 
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وحمدود الثقافة،  بدأت الصحافة األمریكیة مبهامجته واصـفة بأنـه غبـي االبنبدایة الفرتة الرئاسیة لبوش  مع   
سبتمرب أصبح البطل القومي  ومدمن كحول، والسبب يف إفالس الشركة اليت كان یرأسها، ولكن بعد احلادي عشـر

كبار األثریاء الذین   ینقسمون إىل فئتنی: األوىل من حامل الرایة األمریكیة، وذكرت الصـحافة احمللیـة معـاوين الـرئیس
أما الفئة الثانیة فهي من اخلرباء واملتخصصنی الذین حیسنون  یستطیعون دعم احلملة االنتخابیة ومشاریع الرئیس،

 .1تبسیط األمور
  اصطالحااملعروف  السیاسـي ،يف بروز التیار الیمیين املتطرف بشقیه االبنميكن حصر أهم ما ميیز إدارة بوش    

وتوفر األجواء لتبين أفكارهم مثل  .بالیمنی املسـیحي اجلدیـد اصطالحااحملافظ اجلدید، والدیين املعروف  بالیمنی
 .2ةباقیاالستاحلرب 

اإلدراكات  جمموعة من وقام بتحدیدألمن القومي األمریكي، خيص اتبىن جورج بوش رؤیة خاصة فیما     
األمریكیة  اإلسرتاتیجیةيف جمموعها  للسیاسة اخلارجیة األمریكیة، واليت تبلور األساسیة اإلسرتاتیجیةوالتوجهات 

 5006سبتمرب  66ن هجمات لذي اعترب أاخلطاب األمریكي ضمن  ذلكجتلت سبتمرب،  66فیما بعد  العاملیة
نها وهي مبثابة حرب ش الشعب األمریكي على هذا النحو من قبل، ذات طبیعة خمتلفة وجدیدة مل یتعرض هلا

األمریكي أعداء لقیمة  اخلطاب األمریكي أعداء الشعب الشعب األمریكي، وبالتايل فقد جعل أعداء احلریة ضد
: ، توجه بوش خبطاب للكونغرس جاء فیه الشعب األمریكي اعتربها بذلك قیمة لصیقة وقاصرة على احلریة، اليت

عرف األمریكیون احلروب، إمنا يف فرتة  الدنا،سبتمرب قام أعداء احلریة بعمل حريب ضد ب "يف احلادي عشر من
،وكان  6496عام  أراض أجنبیة ماعدا واحدة وقعت يف یوم أحد املاضیة كانت تلك احلروب على عاما  616الـ

هادئ، وعرف األمریكیون هجمات  لكن لیس يف قلب مدینة عظیمة صباح یوم األمریكیون ضحایا للحروب
 ،خمتلف حدث لنا يف یوم واحد، فهبط اللیل على عامل آالف املدنینی، كل ذلك أبدامباغتة، إمنامل تستهدف 

 .3"للعدوان عامل تتعرض فیه احلریة نفسها
طروحات  وهجمات احلادي عشر من سبتمرب، مهدت الطریق لظهور وتبين االبنإن قدوم الرئیس بوش    

تقدم تعریفا واضحا له،  الوالیات املتحدة مل احملافظنی، وقد جتلى ذلك يف إعالن احلرب على اإلرهاب، رغم أن
بعد احلشد الدويل بقیادة الوالیات  وكانت البدایة مع أفغانستان اليت تأوي حركة طالبان بقیادة أسامة بن الدن

                                                 
 .140نور الدین حشود، مرجع سابق، ص 1
 .146املرجع نفسه، ص 2
اسات حضارة للدر  ز)القاهرة: مرك "العالمأمتي في حولية " واستمرار احلرب على اإلرهاب"، األمریكیة العاملیة  اإلسرتاتیجیةزینب عبد العظیم، " 3

 .169(، ص5061والبحوث، فربایر
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 أیضا" ستستغرق احلملة الصلیبیة، " من لـیس معنـا فهـو ضدنا" وصرحاالبناملتحدة، حیث صرح الرئیس بوش 
 .1جعل العدید من الدول تصطف إىل جانب الوالیات املتحدةما  وهذه احلرب على اإلرهاب بعض الوقت "

معلومات  ومن مث یأيت الدور على العراق حبجة هتدیده لألمن العاملي بامتالكه ألسلحة الدمار الشامل وفق   
مبعارضة روسیا وفرنسا.  نیا بغـزو العـراقفقامت الوالیات املتحدة وبریطا -ثبت خطؤها بعد سنوات  -استخباراتیة 

الصحیح. ويف هذا السیاق بلغ الغرور  واحلقیقة أن بوش اإلبن جاء لیكمل ما بدأه بوش األب ومل ینهـه بالشـكل
سنصنع التاریخ، وسیرتك لكم مجیعكم دراسة ما نقوم  ونشوة االنتصار بأحد كبار مساعدي بوش إىل القـول "حنـن

ساهم يف تراجع التضـامن العاملي مع الوالیات املتحدة يف حرهبا ضد اإلرهاب الذي بلغ ذروته  به". وكل ما سبق
من سبتمرب.لقد قدم الرئیس األمریكي وفریقه دعما مطلقا إلسرائیل على حساب  يف أعقاب أحداث احلادي عشر

عمل بوش وشارون على استبعاد  يف تعقید إمكانیة التوصل حلل سلمي بنی الطرفنی، وقد الفلسـطینینی، مـا سـاهم
 .2اخللفیة الدینیة ول حتقیق الشرق األوسط الكبری، ذلكونه عقبة يف سبی یاسر عرفات

إال أهنا ال تنتهي عندها، إهنا لن  حربنا على اإلرهاب، وإن كانت تبدأ مع القاعدة "إنجاء خطاب بوش:"    
یتوقعوا معركة  وإیقافها وهزميتها، إن األمریكینی ال ینبغي أن الوصول إىل كل مجاعة إرهابیة يف العامل تنتهي حىت یتم

دولة يف كل منطقة اآلن لدیها  على عكس أي حرب أخرى شاهدناها.. إن كل واحدة، ولكن محلة طویلة األجل
 اآلن فصاعدا فإن أي دولة تستمر يف إیواء أو تتخذه إما أن تكون معنا أو مع اإلرهابینی، ومن قرار علیها أن

سوف نوجه كل مورد  نظام معاد للوالیات املتحدة األمریكیة ... إننا ساندة اإلرهاب، سوف ینظر إلیها على أهنام
 داة لفرض القانون، كل نفوذ مايل، وكل وسیلة للدبلوماسیة، كل وسیلة للمخابرات، كل لیكون رهن اإلشارة؛ كل

 .3"العاملیةاإلرهاب  ضروري للحرب من أجل تعطیل وهزمية شبكة سالح
والقضاء على  فإن محایة أمن أمریكا وحلفائها یكون مبحاربة ،5005حبسب إسرتاتیجیة األمن القومي لسنة     

وللقضاء على ، إن " حلفاء اإلرهاب هم أعداء احلضارة""جورج. بوش"  وحسب ،اإلرهابینی والدیكتاتورینی
حسب  عسكریة ودفاع قوینی. ینها وأمهها ترسانةاإلرهابینی حدد "بوش" جمموعة من االستعدادات لعل من ب

اليت مثلت فرتة الثنائیة  قد قلبت املوازین، فبعد احلرب الباردة 5006سبتمرب66"جورج .و. بوش" فإن أحداث 
كبریا لآلخر. مثلت أحداث احلادي عشر من  القطبیة باحتدام الصـراع بنی دولتنی عظیمتنی تشكل إحدامها خطرا

                                                 
 .146نور الدین حشود، مرجع سابق، ص 1
 .146املرجع نفسه، ص 2

 .169زینب عبد العظیم، مرجع سابق، ص 3
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لـ"جورج.بوش" أین أصبحت الدول الصغریة والضعیفة اخلطر األساسي الذي  ملنطق التهدید بالنسبةسبتمرب تغریا 
 1العظمى على غرار أفغانستان اليت تشكل هتدیدا كبریا للوالیات املتحدة األمریكیة یهدد الدول

أو دینا،  نظاما أن العدو لیس دولة أو 5005وقد صرحت اإلدارة األمریكیة حسب اإلسرتاتیجیة األمنیة     
العدو فیها جمهول  فالعدو هو كل ما یشكل هتدیدا لألبریاء، بذلك تكون اإلدارة قد دشنت عهدا جدیدا للحرب

 هو صراع فرید -حسب اإلسرتاتیجیة -قد یكون أي فرد أو أي دولة أو أي نظام، فالصراع ضد اإلرهاب العاملي
 .2وحاسم يف التــاریخ األمریكـي 

الدفاع عن  حیث تتمحور حول اإلدارة األمریكیة جمموعة من األهداف اليت توجه سیاستها اخلارجیةحددت     
 تقویة احللفاء ضد اإلرهاب العاملي والعمل على منع اهلجوم ضد الوالیات املتحدة ،طموحات وشرف اإلنسانیة

یات املتحدة من هتدید أمنها وأمن منع أعداء الوال، العمل مع اآلخرین ملواجهة النزاعات اإلقلیمیة، وحلفائها
إعالن مرحلة جدیدة من التطویر االقتصادي عن طریق ، الدمار الشامل حلفائها ومنعهم من استخدام أسلحة

، وضع أجندة التعاون والعمل مع الدول الكربى، دفع اجملتمعات حنو الدميقراطیة، احلرة اقتصاد السوق والتجارة
املالحظ على هذه األهداف هو غلبة و  ألمریكي ملواجهة حتدیات القرن اجلدید.هتیئة مؤسسات األمن القومي او 

العسكریة للقضاء على العدو املتمثل يف "اإلرهاب" مهما   اجلانب األمين الذي ميیزه نزوع كبری حنو استخدام القوة
 .3كان شكله

 الثاني: العهدة الثانية لجورج بوش االبن الفرع
 اإلرهابمهمته يف حماربة " إلكمال بوشللرئیس جورج  األمریكیونصوت  ،5009نوفمرب  5يف      

لن تكون سهلة بأي معیار، وهو  األمریكيمهمة الرئیس و االقتصادي.  أدائههم عن بالرغم من عدم رضا.الدويل"
اخلیة الصراع يف العراق بعد احلرب، وفیما یتعلق بالقضایا الد إدارةقد یدخل التاریخ جمددا، خاصة يف كیفیة 

 أن إالانتخابه،  أعیدما  إذاانه سیغری هنجه يف القضایا الشائكة  إىلبوش مل یشر أبدا  أن. وبالرغم من األمریكیة
شعبیة الرئیس اليت بدأت عالیة خالل احلرب على العراق، واخنفضت  أن مرارا  أكدوامقربنی من احلزب اجلمهوري 

 إىل، تعد مؤشرا حبد ذاهتا للحاجة األخریةمن مفاجآت اللحظة  تدرجيیا حىت بات املعسكر اجلمهوري مرتعبا

                                                 
(، ص ص 5066الریاض: العبیكان للنشر، )  "إدراة باراك أوباما أنموذجا "9001األداء اإلستراتيجي األمريكي بعد العام حممد وائل القیسي،  1

696-691. 
 htm-53-http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow.1532(، يف: 5005األمن القومي األمریكي )سبتمرب  إسرتاتیجیة" وثیقة  2

28-07-2018 17:25 
 .699سابق، صرجع ، محممد وائل القیسي 3
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 أداءحبلفائها. باختصار  أمریكاوعالقة  اإلرهابمعاجلة خمتلفة للقضایا الداخلیة واخلارجیة، وخاصة احلرب على 
 .1التاریخ ولیس الفوز الذي حققهبوش يف هذه الوالیة الثانیة هو الذي سیحدد موقعه يف 

وأن هذه اإلسرتاتیجیة   يف حرب أن" أمریكا 5006بوش" يف إسرتاتیجیة األمن القومي لسنة  أعلن "جورج    
هذه . يف  ذ بدایاهتالیعلن من خالهلا استمرار منطق احلرب الذي الزم إدارته من ،هي إسرتاتیجیة فرتة حرب

غلبة  حیث تتمحور حول حددت اإلدارة األمریكیة جمموعة من األهداف اليت توجه سیاستها اخلارجیة ،ةاإلسرتاجتی
 العسكریة للقضاء على العدو املتمثل يف "اإلرهاب" مهما  اجلانب األمين الذي ميیزه نزوع كبری حنو استخدام القوة

 .2كان شكله
اإلدارة ثالث نقاط أساسیة  واحلریة السیاسیة وضعت ويف إطار العالقة الرتابطیة بنی احلریة االقتصادیة  

 فتح األسواق وذلك بتشجیع العالقات التكاملیة بنی الدول ضمن املنظمةوترتكز على إلسرتاتیجیتها االقتصادیة 
تطویر وإصالح النظام املايل العاملي من أجل ، و فتح وتشجیع التكامل بنی أسواق الطاقة العاملیة، العاملیة للتجارة

 .3ضمان االستقرار االقتصادي العاملي
جندت لذلك جمموعة  أما سیاسیا، فإن نشر الدميقراطیة واحلریة هو اهلدف األساسي لإلدارة األمریكیة و قد     

 تقدمي الدعم الكايف للدول اليت تعمل على إصالح حكوماهتا وتدعیم احلریة من االسرتاتیجیات لعل من أمهها
تدعیم عمل وجهود البنك العاملي ، %90حیث اقرتحت اإلدارة الزیادة يف نسبة املساعدات بنسبة  االقتصادیة،

، دفع اجملتمعات حنو حریة التجارة واالستثماراتو  املعیشة للشعوب والبنوك االقتصادیة األخرى لتطویر مستوى
 .4زیادة مستوى املساعدات املالیة للدول يف شكل هبات

أكثر من  ات مع الدول الكربى، ترى إدارة "بوش" أن إصالح حلف مشال األطلسي هوويف إطار العالق    
األورويب، تركیا، كندا  ضرورة ملواجهة التحدیات اجلدیدة اليت تواجه الوالیات املتحدة وحلفائها من اإلحتاد

ضویة احللف اإلصالح وتتمثل يف توسیع ع روسیا... وقد وضعت جمموعة من الشروط الواجب حتقیقها من أجل
، و يف التأكد من مدى قوة وفعالیة قوات التحالف ،اهتماماهتا إىل الدول الدميقراطیة اليت تشارك الوالیات املتحدة

                                                 
، 4995العدد  ،صحيفة الشرق األوسطد.ك، "جورج بوش االبن على خطى ریغان.. والیة ثانیة يف البیت األبیض حتدد مكانه يف التاریخ"،  1
1/66/5009. 

 يف:، ودور المحافظين الجدد في بلورتها" ةمعالم السياسة الخارجية األمريكية بعد الحرب الباردمدونة سعید، " 2

-neo-the-of-role-the-rwa-cold-the-policy-foreign-s-u-milestones-http://www.blog.saeeed.com/2009/12/major

conservatives/2018 18:36-07-28  
 ، مرجع سابق.(5005األمن القومي األمریكي )سبتمرب  إسرتاتیجیةوثیقة  3

 "، املركز الدميقراطي العريب للدراسات اإلسرتاتیجیة، االقتصادیة والسیاسیة، يف:،"وهم الديمقراطية األمريكيةشاهر إمساعیل شاهر 4

https://democraticac.de/?p=490282018 14:25-07-29  

http://www.blog.saeeed.com/2009/12/major-milestones-u-s-foreign-policy-the-cold-war-the-role-of-the-neo-conservatives/
http://www.blog.saeeed.com/2009/12/major-milestones-u-s-foreign-policy-the-cold-war-the-role-of-the-neo-conservatives/
https://democraticac.de/?p=49028
https://democraticac.de/?p=49028
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التأكد من مدى ، و تقدمي املساعدات االقتصادیة والتكنولوجیة من أجل تطویر قوات احللفسبیل ذلك تقوم ب
 .1ةمرونة قوات احللف من أجل القیام بعملیات جدید

لكون دولة ما دولة   هذا وقد مثل موضوع احلرب على اإلرهاب اليت تقودها الوالیات املتحدة املعیار األساسي    
والصنی دعمها للوالیات املتحدة يف  حلیفة أو عدوة بالنسبة لإلدارة األمریكیة، فبإعالن اندونیسیا، روسیا، اهلند

 .مركز احللیف ن حیازةته الدول وأخرى ماحرهبا على اإلرهاب متكنت ه
 األمریكي الذي یبنی الطابع بوش" لألمن القومي األمين على إسرتاتیجیة " جورج مما سبق هیمنة الشق یتضح   

ميثله  یرى بوش أن التهدید الذي. الدولیة العسكري لتوجهات اإلدارة ككل واملیل الستخدام القوة حلل املشاكل 
-األساسي لألمن األمریكي هو اخلطر 5006سبتمرب 66أحداث اإلرهاب واجلماعات املتطرفة خصوصا ما بعد 

األمریكي هو نقطة اهتمامه األساسیة يف أجندته للسیاسة  بوش" اإلرهاب كمحدد لألمن جعل "جورجإذ  .
يف قضایا حماربة  أن الوسیلة األساسیة للحفاظ على األمن األمریكي والعاملي خاصة یرى "بوش". اخلارجیة

أي هتدید مستقبلي من هذا النوع  اإلرهاب هو مبعاقبة اإلرهابینی عسكریا، بل أكثر من ذلك حماولة منع ظهور
ة مع عدم استبعاد تتصرف مبفردها على الساحة الدولی على أمریكا أن، و من خالل طرح مفهوم احلرب الوقائیة
 .التعاون الدويل يف ظل القیادة األمریكیة

 ايالمطروحة دول ايلقضالبوش  إدارة جورجالمطلب الثاني:  
الداخلیة، فرغم أن انتخابات  بالسیاسة يف أمهیة السیاسة اخلارجیة مقارنة تصاعداوش" ب "جورج اعهدت عرفت    

ن خالل برناجمي كل من "آل جور" و"جورج م باستمرار االهتمام باألوضاع الداخلیة أوحتقد  5000عام  
اهتمامه  لقضایا السیاسة اخلارجیة سوى بعض الكلمات يف خطاباته مركزا بوش"، هذا األخری الذي مل خيصص

خابه رئیسا " إين أسعى انتوقد ذكر "بوش" قبل علیم، البیئة، احلریة الدینیة.املتعلقة بالت أكثر بالقضایا الداخلیة
إال أن   .5000خطب خالل محلته االنتخابیة عام  ةومل خيصص هلا سوى ثالث خارجیة متواضعة". لسیاسة

اخلطب الرئاسیة للرئیس "جورج  األوضاع قد تغریت فیما بعد أین أصبحت قضایا السیاسة اخلارجیة حتتل جل
 .2ته الفرتةاه فیما بعد ذلك نظرا لتغری األوضاع الداخلیة والدولیة يف بوش"

                                                 
 ، )القاهرة: مكتبة الشروق6، ط.سبتمبر 88من الحرب األهلية إلى ما بعد  .ثالثية الثروة..الدين..القوة .اإلمبراطورية األمريكيةمسری مرقس،  1

 .16(، ص5001، الدولیة

 .95 ص (،5009، )بریوت: دار النهار للنشر، 6، ترمجة: مصباح الصمد، ط.أمريكا والعالم: إغراء القوة ومداهاغسان سالمة،  2
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اليت أعلنتها مستشارة بوش  أهم توجهات السیاسة اخلارجیة األمریكیة إلدارة "بوش" من خالل الوثیقة جتلت    
 Foreign"ته الوثیقة يف جملةانشرت ه للشؤون اخلارجیة "كوندولیزا رایس" أثناء محلته االنتخابیة، حیث

Affairs "  عنوان حتت 5000عدد جانفي/ فیفري سنة  Campaign 2000: promoting  “ 
the national interests »1.  

 سقوط االحتاد السوفیيت ومنه "جيبالوالیات املتحدة األمریكیة حتتل مركزا عاملیا استثنائیا بعد قد جاء فیها أن     
الوالیات  . إناستثنائيأن تبدأ عملیة رسم سیاسة خارجیة جدیدة من االعرتاف بأن الوالیات املتحدة تتمتع مبوقع 

ومن خالل هذا املركز حددت "رایس" املهام  الصحیحة من التاریخ". ن على اجلهةو ها موجودءتحدة وحلفاامل
حتقیق املصلحة الوطنیة ألمریكا بعد احلرب الباردة رئیسیة تنصب حول  اجلدیدة لإلدارة األمریكیة يف جمموعة مهام

وتقاتل يف سبیل  ضمان أن القوة األمریكیة يف ظل إدارة مجهوریة جيب أن متنع احلروب وتربز السلطة واملتمثلة يف
تعزیز النمو االقتصادي واالنفتاح السیاسي عرب نشر كما تسعى ل  محایة مصاحلها، إن مل تنجح يف تعویق احلرب.

ها العامل الذي مت جتاهله  مستقر يف أوساط مجیع امللتزمنی هبذه املبادئ مبا فی ارة احلرة ونظام مايل عامليالتج
القیم حتقیق عالقات قویة ووثیقة مع احللفاء الذین یشاطرون كذا  ،ویویة للمصاحل األمریكیة القومیةح كمنطقة

تركیز الطاقات األمریكیة على ، مع نشر السالم واالزدهار واحلریة ءاملشاركة يف محل عب األمریكیة وميكنهم بالتايل
صوغ طابع النظام السیاسي والصنی، وهي عالقات ت ة مع القوى الكربى وخصوصا روسیاعقد عالقات شامل

  .2شكل حاسم مع خطر" األنظمة املارقة"یالتعامل والسعي إىل  ،الدويل
للخط  ة األمریكیة قد رمست خطا جدیدا للسیاسة اخلارجیة مغایراومن خالل هذه املهام تكون اإلدار         

وزارة الدفاع إىل قومي و ال الذي رمسته إدارة "كلینتون" السابقة. حیث تعید اإلدارة اجلدیدة كل من جملس األمن
یكي بعد وتعید طرح مفهوم األمن القومي األمر  املقدمة بنی املؤسسات األكثر فعالیة يف صنع السیاسة اخلارجیة،

 .إعادة الطابع األمين العسكري لألمن يف املرحلة القادمة " على طابعه االقتصادي، إىلنكلینتو أن أكد "
األمنیة، االقتصادیة  وهياإلدارة األمریكیة خالل عهديت "بوش"  ص أهم اجملاالت اليت ركزت علیهاميكن تلخی    

ناقوس خطر بالنسبة لإلدارة  5006عشر من سبتمرب  مثلت أحداث احلادي  اجملال األمين. ففي والسیاسیة
 وخارجیا. ته األحداث هشاشة األمن األمریكي و على ضرورة إعطائه أمهیة كبریة داخلیااحیث أكدت ه اجلدیدة،

                                                 
 مرجع سابق.مدونة سعید،  1

، يف: 5001، مارس السيناريوهات" -الممارسات-" القرن األمريكي الجديد،  األصولعصام عبد الشايف،  2
http://essamashafy.blogspot.com/2008/03/blog-post_06.html 
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أن" معظم  5005 على املستوى الداخلي أشارت اإلدارة األمریكیة يف إسرتاتیجیة األمن القومي لسنة      
 وجيب تغیری معظمها"، قومي األمریكي كانت مصممة ملواجهة متطلبات خمتلفة يف فرتة خمتلفةمؤسسات األمن ال

تنفیذي إلنشاء مكتب لألمن الداخلي التابع للبیت  إصدار أمر هيبوش"  ومن بنی التغیریات اليت قام هبا "جورج
 ب واملساعدة يف أعمالحیث كلف هذا املكتب بالتنسیق بنی املؤسسات املختلفة ملواجهة اإلرها األبیض،

هذا إضافة إلصدار  والنوویة. املخابرات وتطویر أجهزة وبرامج تدریبیة للكشف عن اهلجمات البیولوجیة والكیماویة
ضد اإلرهاب، من بینها القانون الوطين  العدید من القواننی الداخلیة اليت هتدف إىل تأمنی اجلبهة الداخلیة

أجهزة األمن األمریكي يف مواجهة اإلرهاب وإعطاء  لدعم سلطاتوالذي یهدف  5006األمریكي لعام  
املكاملات اهلاتفیة املختلفة على كل من هو موضع شك. كما أعطى  السلطات الفیدرالیة احلق يف التصنت على

 العدیدسلطات أكرب لتتبع األرصدة املالیة اليت یشتبه أهنا تستهدف متویل عملیات إرهابیة و انة القانـون وزارة اخلـز 
 .1من اإلجراءات األمنیة األخرى 

األمریكي  من الكونغرس 5005ومن أجل تعزیز األمن وقوة أمریكا خارجیا طلب "بوش" يف مارس      
ضرورة تزوید اجلیش بكل  ملیار دوالر مشریا إىل91التصویت على میزانیة الدفاع واليت تتضمن زیادة بقیمة  

عن االستعدادات اليت حاولت اإلدارة توفریها يف  احلرب على اإلرهاب. هذا الوسائل الضروریة لتحقیق النصر يف
 .2ا مسته "احلرب على اإلرهاب"إطار م

من بینها  ،فیما سبق قامت اإلدارة األمریكیة برفض العدید من االتفاقات الدولیة واليت مت التفاوض حوهلاكما    
احملكمة اجلنائیة الدولیة، معاهدة احلظر الشامل النوویة،  اتفاق بروتوكول "كیوتو" حول االحتباس احلراري العاملي،

ستیة یاألسلحة الصغریة ومعاهدة نظم الصواریخ املضادة للصواریخ البال االتفاق الدويل لتنظیم التجارة يف
 .3ومعاهدات أخرى

احلرب على مثلت  وهذا إن دل على شيء فهو یدل على تفضیل اإلدارة على التصرف األحادي اجلانب.   
حیث وضعت اإلدارة األمریكیة  5006سبتمرب  أفغانستان أول عمل عسكري أمریكي كرد فعل على هجمات

والقاعدة وإعادة إقامة نظام دميقراطي یتماشى والطموحات األمریكیة  من خالل احلرب القضاء على نظام طالبان
ا حیث متكنت من إسقاط النظام خالل حققت القوات األمریكیة جناحا كبری  هدفا أساسیا من خالله، وقد

                                                 
جویلیة  ، 694عددالالسیاسة الدولیة،  ،"ّ سبتمبر واألمن القومي األمريكي: مراجعة لألجهزة والسياسات88،" أحداث  حممد مصطفى كمال 1

 .9ص ، 5005

 .699ص ،5005، صیف 609شؤون األوسط، العدد، أيلول" 88"السياسة الخارجية األمريكية بعد هیثم مزاحم،  2
 .44(، ص5065)عمان: دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع،  فن إدارة األزمات االقتصادية )العولمة وبداية االنهيار(فهد خلیل زاید،  1
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 (Enduring freedomيف إطار ما مسي بـ"عملیة احلریة املستمرة أو الدائمة" ). 5006أكتوبر/ نوفمرب 
بریطانیا،  كرست اإلدارة هلذه العملیة خلیط من القـوات اجلویة والبحریة األمریكیة وحىت الدولیة مبساندةوقد  

  .1روسیا، أسرتالیا...
بعد أن  كرزاي" یتماشى واألهداف األمریكیة. وقد أفرزت هته احلرب نظاما أفغانیا جدیدا حتت رئاسة "حامد    

الشر" وبالتحدید الدول املارقة اليت  أعلن "بوش" حربه على اإلرهاب حدد أعداؤه الرئیسنی فیما مساه بـ"حمور
قرار شن احلرب على العراق حبجة حیازته على "بوش"  حددها يف "العراق، وإیران وكوریا الشمالیة". كما اختذ

لإلرهاب، فرغم استجابة "صدام حسنی" لطلب جملس األمن بعودة املفتشنی  أسلحة الدمار الشامل ودعمه
رغم  بوش" قد اختذت قرار احلربالعراق للتأكد من عدم وجود أسلحة الدمار الشامل إال أن إدارة " الدولینی إىل

بدایة  5001مارس   50روسیا والصنی الدائمنی العضویة مبجلس األمن، لیكون یوم  معارضة فرنسا، أملانیا،
 .2حرب مازالت مستمرة للیوم على العراق

أسلحة الدمار الشامل فیما بعد إال أن اإلدارة األمریكیة ظلت متمسكة باالستمرار  ورغم ثبوت خلو العراق من  
وقد حاولت اإلدارة توسیع خط نشر الدميقراطیة وتغیری النظم  الدیكتاتوریة.حبجة نشر الدميقراطیة وإزالة  باحلرب

 .3رح مشروع "الشرق األوسط الكبری"من خالل ط السیاسیة العربیة حنو الدميقراطیة
كلفت الوالیات املتحدة الكثری حیث أحلقت ضررا كارثیا باملوقف  على العراق قد یرى برجينسكي أن احلرب      

موقف ومصداقیة الرئیس الذي كان یؤكد قبل احلرب على امتالك العراق ألسلحة   العامل خصوصااألمریكي يف
برجينسكي  الشامل، لیغری رأیه فیما بعد ویعرتف بعدم وجود هذه األسلحة بالعراق. بالتايل ومن زاویة نظر الدمار

عاملیا وسیكون له تأثری فیما بعد  داقیتهاأن هذا اخلداع للرأي العام العاملي كلف الوالیات املتحدة األمریكیة مص
یكون انعدام الثقة قد قوض الشرعیة الدولیة  على موقفها من امللف النووي إلیران وكوریا الشمالیة. وبذلك

القوة اللینة هلا، كما ساعدت احلرب على العراق على زیادة  للوالیات املتحدة واليت هي مصدر مهم من مصادر
مما أدى ذلك حسب برجينسكي إىل زیادة توسع رقعة اإلرهاب ضد الوالیات  هیة ألمریكامشاعر العداء والكرا

 .4املتــحدة

                                                 
 .695حممد وائل القیسي، مرجع سابق، ص 1
 .16(، ص5009 )القاهرة: مركز الدراسات االشرتاكیة، العراق حرب من أجل الهيمنة والنفط إبراهیم الصحاري، 2
 .90املرجع نفسه، ص 3
 .619، مرجع سابق، صهیثم مزاحم 4
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قائمة الدول املارقة لسعیها  أما فیما یتعلق باجملال النووي، فبعد تصنیف كل من كوریا الشمالیة وإیران ضمن   
األمریكي من جهة والكوري الشمايل أو اإلیراين  المتالك أسلحة الدمار الشامل، أصبحت العالقات بنی الطرفنی

بنی التهدید  یكیة الكوریة الشمالیة قد تراوحتإطار العالقات األمر  من جهة ثانیة يف أوج حاالت التوتر. ففي
إىل احلوار والرضوخ للقرارات األمریكیة واألممیة من جهة ثانیة، حیث أعلن وزیر  باستخدام القوة وبنی الدعوة

على  أن وصف دول بأهنا تشكل حمور شر ال یعين أن 5005فیفري  09السابق "كولن باول" يف   اخلارجیة
املائدة يف شأن   الوالیات املتحدة اجتیاحها، لكن یؤكد الرئیس "بوش" يف نفس الوقت أن " كل اخلیارات على

 .1ل أمریكا وحلفائها أكثر أمنا"كیفیة جع
 ا من أي دولة أكرب منأننا لن نواجه حتدی 5006القومي لسنة  " األمنأما إیران فقد جاء يف إسرتاتیجیة    

إضافة لسعیها حلیازة األسلحة النوویة وتطویرها، تتهم النظام السیاسي اإلیراين  حـیث تتهـم اإلدارة إیـران، إیران" 
صنفتهما   اللذانودعمه لإلرهـاب وذلك من خالل دعمه حلركات املقاومة الفلسطینیة وحزب ااهلل بالدكتاتوریة

على األمم املتحدة من أجل  الوالیات املتحدة ضمن املنظمات اإلرهابیة. وانطالقا من هنا كان الضغط األمریكي
يف سلسلة القرارات األممیة: قرار "  العسكریة واليت جتلتبات على إیران االقتصادیة منها و تشدید العقو 

يف   6999" قرارالو  "،5006رب  دیسم51 يف6919"والقرار " 5006جویلیة 16صادر يف ال6646"
 .2"5009مارس 59
العقوبات املفروضة على إیران بالنسبة للبعض مؤشرا قویا على إمكانیة توسیع  وقد شكل التصعید الكبری يف    

 ذلك، ختوضها اإلدارة ضد اإلرهاب لتشمل إیران أیضا، إال أن أمثال برجينسكي یرون العكس من احلرب اليت
قوة ضد جعلت " استخدام ال حیث أن احلرب على العراق واخلسائر الكبریة اليت حلقت بالوالیات املتحدة جراءها

 .3إیران خیارا أقل جاذبیة"
دور یذكر يف التعامل مع هذا  بوش" من یكن لإلدارة األمریكیة لـ"جورجويف النزاع الفلسطیين اإلسرائیلي، مل      

أي حماولة جادة إلجياد حل یرضي الطرفنی عدا  حیث استمرت اإلدارة األمریكیة يف دعمها إلسرائیل دون النزاع،
                                                 

"، ) أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلستراتيجية األمنية األمريكية في منطقة شمال شرق آسيا: دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردةنسیمة طویل،"  1
 .519-596(، ص ص 5004/5060جامعة احلاج خلضر بباتنة،  السیاسیة ، ختصص عالقات دولیة، كلیة احلقوق والعلوم السیاسیة،

 ، يف:61/9/5061، اللبنانیةصحيفة النهار أمين عمر، "االقتصاد اإلیراين بنی العقوبات األمریكیة واملمانعة األوروبیة"،  2

:25172018 -07-92 ar.com/article/806481https://www.annah  
www.cia.gov/library/abbottabadhttps//:- ، يف:6، ص5009؟"، هاالضغوط األمريكية على إيران..هل تؤتي ثمار عبد اهلل صاحل، " 3

compound/10/10967E095119B87D36E0F101A9BAEA4A_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%

D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9

-%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf  2018 22:00-07 -28 

https://www.annahar.com/article/80648128-07-2018%2014:25
https://www.annahar.com/article/80648128-07-2018%2014:25
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/10/10967E095119B87D36E0F101A9BAEA4A_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf%20%20-
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/10/10967E095119B87D36E0F101A9BAEA4A_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf%20%20-
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/10/10967E095119B87D36E0F101A9BAEA4A_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf%20%20-
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/10/10967E095119B87D36E0F101A9BAEA4A_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf%20%20-
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/10/10967E095119B87D36E0F101A9BAEA4A_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf%20%20-
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ویعتمد الدعم األمریكي ، 5009نی واليت انطلق آخرها يف نوفمربالطرف بعض الدعوات الستئناف احملادثات بنی
یها من طرف الفلسطینینی، ورفضت دعم إسرائیل يف مواجهة "االعتداءات اإلرهابیة" عل إلسرائیل على حجة

خصوصا فیما ،6469رغام إسرائیل على الرتاجع حلدودأي مشروعات أو قرارات حىت وإن كانت دولیة إل بذلك
حق إسرائیل محایة نفسها وباملقابل  یتعلق باملوقف الدويل من اجلدار العازل، حیث ترى اإلدارة األمریكیة أنه من

فلسطینیة جدیدة " أن السالم یتطلب قیادة فلسطینیة  ملنطقة یكون بإحـیاء قـیادةیرى" بوش" أن إحالل السالم با
ين أهیب بالشعب الفلسطیين أن ینتخب قادة أو  جدیدة وخمتلفة لكي یكون باإلمكان والدة دولة فلسطینیة،

أن إقامة دولة فلسطینیة یكون بإقامة قیادة  هذا يف حنی أشار "بوش" ،"قادة ال یتهاونون مع اإلرهابجدد، 
 واقتصاد السوق والعمل ضد اإلرهاب، على أن یتم احلسم يف حدودها مرهونا، حىت یتم ترتكز على الدميقراطیة

 .1التوصل إىل حلها كجزء من التسویة النهائیة 
باجنازاهتا األمنیة، فبدعمها لضرورة  م یكن لإلدارة اجنازات اقتصادیة كبریة مقارنةفل اجملال االقتصاديأما يف    

كما دعمت  التجارة بنی الدول، شجعت اإلدارة األمریكیة إجراءات انضمام الصنی ملنظمة التجارة العاملیة، حتریر
باقي الدول ضمن جمموعة السبعة   هذا إضافة للعمل مع ZLEA اء فضاء للتبادل احلر األمریكيمفاوضات إنش

G7 نیةوالثما G8  االقتصادیة وإقامة عالقات جتاریة مع العدید من  بعد من أجل تشجیع اإلصالحاتفیما
عن مشروع "حتدي األلفیة" والذي  5005عهدته أواخر عام   الدول. وقد أعلن الرئیس" بوش" خالل بدایة

سات سیاسیة من املساعدات اإلضافیة للتنمیة واملقدمة للبلدان اليت تتبىن سیا یقدم من خالله مالینی الدوالرات
 .2واجتماعیة تتماشى واقتصاد السوق احلرة واقتصادیة

بنی  األساسي شكلت احلـرب على اإلرهـاب بالنسـبة لـ" جورج.بوش" الفیصل، فقد اسيیاجملال السبینما يف    
اإلرهاب، يف حرهبا ضد  املتاحة احللفاء أو األصدقاء واألعداء، فبإعالن كل من روسیا والصنی دعمها للوالیات

أصبحت الصنی بعدها العبا مهما يف  حیث دعمـت إدارة "بوش" انضمام الصنی ملنظمة التجارة العاملیة،
لكن العالقات . اف السـتة مع كوریـا الشمالیةاألطر  وحمادثات املباحثات املتواصلة حول ملف إیران النووي

 عد حادثة طائرة التجسس األمریكیة، إضافة لقضیةیشوهبا نوع من التوتر خصوصا ب العموم األمریكیة الصینیة على
ألي قرار  معارضته أكد "بوش" على 5001"تایوان" واملوقف األمریكي الذي مل یتضح حیاهلا، ففي دیسمرب  

                                                 
، (5005، جویلیة 665العدد   )القاهرة: مؤسسة األهرام، السياسة الدولية"خطاب الرئیس جورج.و.بوش عن الشرق األوسط"،  ، جورج بوش1

 .694ص
 .550-504، مرجع سابق، ص ص نسیمة طویل 2
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املتحدة هي سیاسة صنی  الوالیات أحادي اجلانب تتخذه الصنی أو تایوان لتغیری الوضع القائم و أن " سیاسة
من التوتر  اجو  األمر الذي أفرز، لدفاع "رامسفیلد" على ضرورة تقویة القدرات الدفاعیة لتایوانوزیر ا أكد. دة"واح

 .1 بنی البلدین
البلدین وذلك من خالل قبول  بنی أما عن روسیا فقد حاولت إدارة "بوش" احلفاظ على العالقات الودیة    

عالقة بناءة مع حلف الناتو حیث أنشأ عام   إقامة روسیا يف املشاورات املتعلقة بالشرق األوسط واجتذاهبا إىل
وقبوهلا عضوا يف منظمة ، " كهیئة استشاریة بنی الطرفنیاألطلسي منظمة حلف مشال -جملس روسیا " 5005

 .2البلدان الثمانیة  جمموعة التجارة العاملیة ويف
املیل الستخدام القوة يف التعامل مع القضایا الدولیة فوفقا ملنطق  أثبتت السیاسة اخلارجیة لـ"جورج.و.بوش"    

رسم "بوش" احلدود بنی اخلری والشر يف العامل، أین یرى أن استخدام القوة هو الوسیلة  "من لیس معنا فهو ضدنا"
وسیلة  ضد أفغانستان والعراق كان (احلرب)ضاء على الشر. وبذلك رأى "بوش" أن استخدام القوة قلل املثلى

ضد اإلرهاب جاء كرد  ناجعة للقضاء على اإلرهاب ومن مث نشر الدميقراطیة، صحیح أن منطق استخدام القوة
 .3مواطنیها وخسائر مادیة كبریة فعل على اهلجمات اليت كلفت الوالیـات املتـحدة الكثری مـن أرواح

  ةيالخارج اسةيبوش والس جورج ةيشخصالمطلب الثالث: 
إدارة السیاسة  يف الكتابات والدراسات حول "جورج.و.بوش"، حیاته السیاسیة وأسلوبه القیادي تعددت   

حاول كثریون فهم (، war time president )اخلارجیة األمریكیة، فبإعالن نفسه " رئیسا يف زمن احلرب"
واليت ميكن وصفها بالعدائیة، حیث أعلن عن  اخلارجیة وتفسری الدوافع النفسیة وراء قرارات "بوش" يف السیاسة

 هتدد أو على األقل ميكن أن هتدد أمن الوالیات املتحدة األمریكیة. اليت إسرتاتیجیة للحرب الوقائیة ضد املخاطر
نظرا للغیاب  مضطرب، تضاربت اآلراء حول طبیعة شخصیة "بوش" الناجتة عن طفولة ناشئة يف جو عائلي وقد

من اإلدمان على الكحول واليت استمرت  طویلة وأم میالة للحزم يف معظم األمور، إضافة خلربة شبه الدائم لألب،
"والدته من جدید" حسب تعبریه، لیصبح "بوش" املتمسك بتعالیم  معه حىت بلوغه سن األربعنی أین كانت حلظة

ملفضل. واألكید هنا هو أن اجلزم يف اإلجنیل وأصبح املسیح فیلسوفه السیاسي ا بقراءة دینه والذي یبدأ هناره یومیا

                                                 
 .554املرجع نفسه، ص 1
 ، يف: الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واإلستراتيجيةالروسیة األمریكیة بعد حرب القوقاز"،  العالقاتفارس فانق ظاهر،" التحول يف  2

https://www.politics-dz.com/community/threads/altxhul-fi-alylaqat-alrusi-almriki-byd-xhrb-alquqaz.5686/30-07-

2018 09:36 
 .619حممد وائل القیسي، مرجع سابق، ص 3
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من  متفاوتة تتعلق بنفسیة الفرد هو أمر صعب، حیث یتاح األمر هنا لوضع احتماالت ذات نسب اليت األمور
 .1الصح أو اخلطأ

 doctrin The Bushحدد "روبرت جرفیس" أربع نقاط أساسیة ملذهب "بوش" يف سیاسته اخلارجیة     
حداث النظام يف أ أمهیة النظام السیاسي للدولة يف رسم سیاستها اخلارجیة ومهمة هذاإميان قوي حول یتعلق بو 

 إدراك املخاطر الكربى واليت جيب قهرها عن طریق سیاسات جدیدة وقویة تعتمد، التغیری على الساحة الدولیة
ان السلم واألمن العاملي اإلميان بحادي اجلانب عند الضرورة، املیل إىل التصرف األ، أساسا على احلرب الوقائیة

ته املبادئ یتضح تصور "بوش" اومن خالل ه الساحة الدولیة. یتطلبان بقاء الوالیات املتحدة على طلیعة القمة يف
ضاء علیها یتصور أن العامل مليء باملخاطر والتهدیدات واليت جيب الق ائم على ثنائیة اخلری والشر، حیثللعامل والق

 انه صاحب رسالة إهلیة من أجل ضمان أمن الوالیات املتحدة والعامل حیث یتصور من خالل استخدام القوة
 .2العامل للدفاع عن 

 يف كتابه "السیاسة اخلارجیة األمریكیة والعملیة" McCormick Jamesیعترب جیمس ماكورمیك  يف حنی   
  The American Foreign Policy and the Process  أن مبادئ بوش االبن للسیاسة

التفاعالت اليت حتدث بنی الدول أن اخلارجیة تشتمل على الدول هي الفواعل األساسیة يف السیاسة اخلارجیة، و 
النسبیة مقارنة مع الدول األخرى،  هتامصاحل الدول تتحدد بقو  . كما أن األسبقیة عن تلك اليت تتم عربها تأخذ

جيب أن یتم الرتكیز على احلفاظ على عالقات مواتیة مع القوى  ، كمافوذهان وهي تسعى باستمرار لتوسیع
 .3تكون هذه الدول األكثر ترجیحا لتهدید ومنافسة الوالیات املتحدة األمریكیة الكربى األخرى يف وقت

اخلوف ملواجهة األعداء،  یادة الكارثیة" واليت تتبع سیاسةوقد وصف برجينسكي األسلوب القیادي لـ"بوش" بـ"الق  
إىل مهمة خاصة، جتلیا شخصیا یالمس  بتمرب بالنسبة لـ"بوش" "دعوةوقد مثلت أحداث احلادي عشر من س

 .4الرسالة اإلهلیة"
                                                 

 "، املركز العريب للدراسات املستقبلیة، يف:نالتحليل النفسي للرؤساء األمريكييد.ك، " 1

http://mostakbaliat.com/presidents.html#%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84

30-07-2018 14:25 
 .506-500(، ص ص 5069)عمان: مركز الكتاب األكادميي،  النظرية السياسية للمجتمع الدوليحوسنی بلخریات،  2
، ) مذكرة «السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط خالل إدارتي جورج بوش األب واالبن.. دراسة تحليلية مقارنة» إیناس شیباين، 3

(، 5004/5060ماجستری يف العلوم السیاسیة، ختصص دبلوماسیة وعالقات دولیة، كلیة احلقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة احلاج خلضر بباتنة، 
 .95ص

(، 5009ار الكتاب العريب، ديب )بریوت: و ی، ترمجة: عمر األاء وأزمة القوة العظمى األمريكيةالفرصة الثانية ثالثة رؤسبرجينسكي، زیغنیو  4
 .699ص
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املیكیافلي  سبتمرب بالسلوك66سلوك "بوش" ورد فعله جتاه أحداث  F. Boyleویصف "فرانسیل بویل"     
على األحداث وإعالنه قبل   ل من شهرقاإلرهاب وضرب أفغانستان يف أعلى حیث أن إعالن "بوش" احلرب 

األمری وفقا لتعالیم میكیافلي جيب أن  ذلك أن أفضل فالسفته هو السید املسیح ناتج عن املبدأ املیكیافلي" إن
  .1وخاصة عندما یذهب إىل احلرب" یظهر بأنه متدین مبا فیه الكفایة

ترىب يف عائلة  إىل أن "بوش" قد سبق أن تطرقناة يف تفكری وسلوك "بوش" ، باحلدیث عن املسحة الدینی     
فیة خلف اخلطاب الدوافع اخل متدینة، حیث اعتاد منذ صغره الذهاب مع عائلته إىل الكنیسة، ويف حماولة لفهم

أن میول  -وهو أستاذ للتحلیل النفسي( Justin Frank )، یرى "جوسنت فرانك" بوش" الدیين لـ"جورج
الشاطئ مع الكاهن نسبیا أین مثلت نزهة "بوش" الشهریة على  "بوش" حنو الدین من حیث هو حدیث االنطالقة

والذي سأله فیها إن كان " مع ااهلل متاما" جعلت "بوش" بعد 6419سنة   (Billy Grahm)"بیلي غراهم" 
احملافظ امللیونری، واألكثر تدینا من "املمتنع عن شرب الكحول، حاكم تكساس املسحي  أقل من عشر سنوات

 لقد مثل الدین بالنسبة لـ"جورج بوش" مصدرا للهدوء والتغلب على التناقضات.أقربائه" والدیه أو أي من
 ما دف هب والصراعات داخل نفسه، حیث أن الدین حسب "جوسنت فرانك" " یقدم يف أساسه النفسي إحساسا

 .2حىت وإن كان یغری اهلواجس"
قرب إىل صنف "الفاعل األالشخصیة " يف باربر بوش" حسب تصنیفات "جیمس ف شخصیة "جورجتصن      
إىل العدائیة واحلاجة  حیث جيمع صاحب هذا النمط بنی اجلدیة وحب العمل من جهة، والطموح، املیل"، السليب

القوة، كما یتسم صاحب  صراع دائم لنیل إىل القوة من جهة ثانیة، وینظر صاحب هذا النموذج للحیاة على أهنا
العدائیة بوش" تتمیز بـ التصنیف جند أن شخصیة "جورج هذا الصنف خبصائص التدمری الذايت. ومن خالل هذا

ثنائیة اخلری والشر أین أعلن أنه  واملیل الستخدام القوة، حیث یرى "جوسنت فرانك" أن نظرة "بوش" التمییزیة بنی
وتربز نظرته إىل ترتیـب العامل بنی جـید وسـیئ، حیث  من أجل احلضارة""ال توجد ظالل رمادیة يف هذه احلرب 

الرتكاب األخطاء ویرى أن السلوك العدواين أو "شهیة التدمری" لدى "بوش" قد  یواجه هذا العامل بأفكار قابلة

                                                 
 )القاهرة: املشروع القومي للرتمجة، سبتمبر 88قبل وبعد  األوسطالشرق  في األمريكيةتدمير النظام العالمي.. االمبريالية فرنسیس بویل،  1

5009 ،)569. 
(، ص ص 5009ترمجة: سعید احلسینة )بریوت: الدار العربیة للعلوم ناشرون،  ،بوش تحت المجهر، جولة داخل عقل رئيسجوسنت. أ. فرانك،  2

90-96. 
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مث  ضفادعسلوكه منذ أن كان طفال حیث " اعتاد عندما كان ال یزال طفال إدخال املفرقعات يف أجساد ال میزت
 .1الفتائل وتفجری تلك املخلوقات"إشعال 

ميیل "بوش" إىل سیاسات وة كأفضل الوسائل ملواجهة الشر، الق وراته حول اخلری والشر ورؤیتهانطالقا من تص   
میزة اإلصرار على الرأي وعدم تقبل  ن. إلعسكریة ملواجهة الشر يف أي مكانالقوة ا تتبىن إسرتاتیجیة استخدام

االنتماء يف شخصیة "بوش"، حیث أن التعصب للرأي واملبادئ  أفكار اآلخرین هو ما یقلل من احلاجة إىل
ت وسیاسات تنال رضا مجیع "بوش" جتعل من الصعب علیه التوصل إىل اتفاقا الشخصیة اليت یتصف هبا

املواظب  احلاجة إىل اإلجناز، حیث یعرف "بوش" بالشخص شخصیة " بوش" بقدر عال من. و تتمیز األطراف
عن الشعور بعدم الرضا عن  على العمل واملیال للحزم فیه، ویرى البعض أن احلاجة لإلجناز لدى "بوش" ناجتة

االبن األقل قدرة على اإلجناز ألب ذو قدرات  النفس نتیجة لتجربته الطویلة مع الكحول، حیث رأى يف نفسه
. منها األمر الذي دفعه حملاولة إثبات نفسه أمام اجلمیع بقدرته على احلذو على خطى أبیه أو أبعد. ازلیة لإلجنعا

 سبتمرب، حیث أصبح یواجه66بعد أحداث   "بوش" يف العمل على مستوى إدارتهأكرب لـ اخنراط إىل مما حذا 
 .2 حتدیات أكرب استدعت اهتمامه 

، فقد تزید من احتمال سلوكیات املخاطرة لدیه امتزاج احلاجة لإلجناز مع املیل الستخدام القوة لدى"بوش" إن    
العراق،  كبریة للمخاطرة واليت جتلت يف قرارات متعددة يف سیاسته اخلارجیة مثل احلرب على ظهر قابلیةأ

بوش" ضمن خانة الفاعل السليب، یرى  من خالل تصنیف "جورج. العدید من االتفاقات الدولیةاالنسحاب من 
"بوش" خالل عهدتیه  أن احلرب على العراق متثل القضیة اليت ميكن أن تنهي كل االنتصارات اليت حققها الكثریون
   .3الرئاستنی

 خالل ةیاخلارج اسةیاملؤثر يف الس دیقد مثلت العامل الوح سیالرئ ةیشخص إىل أنه مل تكن اإلشارةلكن جتدر    
دور  س،یالرئ لهثمي واملتعلقة بربنامج احلزب الذي ةیالداخــل اتری نفي دور كـل من املتـغ ـكنميال  ثالفرتة، حیته اه

الذي  ، هذا  دون إغفال الدور الكبریةیكیاجلدد يف اإلدارة األمر  واحملافظونمثل  ریالكب ریذات التأث ةیالقوى الداخل
يف  رهاب وما مثلته من منعطف كبریاإل اطها بقضایالرتباالدويل  البعدذات 5006ته أحداث سبتمرب  لعب
 .ةیكیاألمر  ةیاخلارج اسةیالس

                                                 
 .664املرجع نفسه، ص 1
 "، دنیا الوطن، يف:جورج بوش في ضوء التحليل النفسيحممد صادق إمساعیل، " 2

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/05/06/164245.html20-07-2018 14:58 
 املرجع نفسه. 3
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 :خالصة الفصل 
وانعكست على  إبان فرتة حكمه،ورج بوش ثأثریا واضحا على الوالیات املتحدة جلشخصیة القناعات الأثرت   

خمرجات السیاسة اخلارجیة األمریكیة. وأكرب جتلیاهتا ظهرت يف احلروب اليت خاضتها أمریكا، واملبادئ واملعایری اليت 
اختذهتا. هذه املعایری ما فتئ جورج بوش یعتربها مسلمات، ورافقته طیلة فرتة حكمه، كاعتبار كل دولة ال تدعم 

هبا على ما أمسته إرهابا بأهنا عدوة هلا. وظهور مصطلحات "كمحور الوالیات املتحدة األمریكیة يف حر 
 .تدخل يف صلب قناعات جورج بوش االبنكلها الشر"،"احلرب الصلیبیة" و 
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 :الخاتمة   

 تلك يف خارجيا الدول سلوك خيص فيما املختلفة املتغريات تفسريإىل  اخلارجية السياسةاملرتبطة ب نظرياتال تسعى 
 لكن .اخلارجية السياسات لفهم ومقبولة متكاملة نظرية  أطر  وضع إىل الوصول أجل من وذلك الفوضوية البيئة

نظريات  فقد ظهرت .الدول لسلوك واملفسرة احملددة املتغريات لتحديد موحد طرح على تتفق املالحظ أهنا مل
 دراستنا يف جاء ما اومنه هلا أخرى مفاهيم لتدخل تسعى من وهناك وحيد كفاعل بالدولة هتتم من هناكخمتلفة، ف

 املتحدة للواليات السابق الرئيس أخذ مت ، حيثلدولة اخلارجية السياسة على وأثرها النفسية البيئة مفهوم حول
 .حالة دراسةك االبن بوش جورج األمريكية

مع  ،األمريكية املتحدة الواليات يف القرار صناعة تمت كيف فهم جيب كان النقطةهذه  إىل الوصول قبل لكن  
 باشرةامل لصلتها ذلك يف هام دور هلااليت و  الرمسية أو املباشرة منها القرار صناعة يف تتدخل اليت جهةةاأل ددتع
 النظام إىل يرجع رمسية غري أهنا بالرغم القرار صنع يف ريأيضا تأث هلاو  باشرةم غري ةةهأج وهناك .القرارية الوحدةب

 عليه منصوص جهازكل  حياتوصال خراآل على ريؤث فعل كل كون ،(الدميقراطي النظام) للدولة السياسي
 اليت أجهةهتا خمتلف إىل ذلك ويعود قوية قرارية  بوحدة األمريكية املتحدة الواليات تتمتع أخرى  جهة من. مسبقا
 هدفها وكون الدولية العالقات يف هاما دورا تلعب جيعلها مما وواضحة ودقيقة مدروسة قرارات صنع من متكنها
 الساحة على مكانتها رازإب يف دورا حموريا واخلارجية الداخلية عواملها تلعب ،ثانية جهة من .مصلحتها هو الوحيد
 فالواليات املتحدة األمريكية جتمع  .ناآل هي عليه ما إىل إيصاهلا تستطيع ال وحدها القرارية الوحدة ألن الدولية

 .جليا رياتأث الدولية العالقات يفمؤثرة و  قوية دولة مما أنتج  قوية وعوامل قوية قرارية وحدة بني

 على الكبري لتأثريه نظرا والدراسة هتمامباال حظيت اليت الشخصيات من  بوش والكر جورج الرئيس يعترب   
إال  له وجهت اليت تانتقاداال كل رغم .رئاسته فرتة ن إذ وقعت أحداث جسيمة إباناألمريكية اخلارجية السياسة

 وحمدود غبـيال الرئيس من والتحول تااالنتقاد تلك ومغايرة ورد جديدة صورة يف بناء األحداث تلك استغل أنه
 أدت األحداث تلك اليت اختذها جورج ولكر بوش مستغال  قراراتال إن .قومي بطل إىل اإلنتقاات حسب الثقافة

 أحداث ذلك نم .الدولية العالقات يف تدخال أكثر وجعلها املتحدة للواليات ارجيةاخل سياسةكبري يف ال رييتغ إىل
 .إخل...  الدميقراطية نشر العراق، يف التدخل، اإلرهاب على احلرب إعالنو   سبتمرب 11
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 وسلوك سياسة على واضح تأثري له يكون رئيسلل النفسية احملددات دور أن استنتاج كل ما سبق يسمح لنا    
 الشخصيات فختالفا اخلارجية سياستهال والراسم للدولة واملمثل الرمسي الناطق ألنه الدولية العالقات يف الدولة

 .هنيارهاا إىل ؤديت أن هاميكن  كما الدولة تساعدأن   ميكن النفسية تاداحملدو 
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