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  آلدابكليت ا –جامعت األوبار 
 ادلستخلص

مف المبادئ التي تبناىا واضعو الدستور  سياسة الواليات المتحدة تقـو عمى جممة فأ
وتتمخص ىذه  األوائؿ، فجعموا منيا الحجر األساسي في صياغة دستور الواليات المتحدة.

المبادئ في "الحرية، المساواة، العدالة، حؽ تقرير المصير". ويرى األمريكيوف أف الثورة 
اؾ سياسة خارجية لمدولة او لـ يكف ىن إنما قامت مف أجؿ تحقيؽ ىذه المبادئ. األمريكية.

عالقات تفاعمية بيف ىذه الدولة وباقي الدوؿ االخرى، فحقيقة االمر اف السياسة الخارجية 
اي بعد اعالف الدستور وقياـ  ٚٛٚٔلمواليات المتحدة االميركية كدولة لـ تبدأ اال في عاـ 

كماؿ القوة وعدـ جر التركيز عمى البناء الداخمي واستب جورج واشنطفكانت وصية  مؤسساتو.
البالد الى احالؼ خارجية والتزاـ طريؽ االقتصاد لكونو السبيؿ االمثؿ ومف شانو تصؿ االمة 

اعضاء الكونغرس لتقرا في تردد ىذه الوصية مف قبؿ وال زالت  االمريكية الى قمة االمـ.
ا كانت مناسبات كممات الكونكرس ولـ يكف مبدا مونرو خروج عف وصية واشنطف الف اميرك

تممؾ القوة واالرادة لفرض سيادتيا عمى الجزء القاري مف امريكا الالتينية، وىكذا رسـ مونرو 
و ما عرؼ عند رجاؿ االستراتيجية بقوس الييمنة االوؿ لالمبراطورية أالخط االحمر االوؿ 

 االمريكية.
Abstract 

George Washington commandment was at including a focus on the 
internal construction and the completion of power and not drag the country into 
foreign alliances and commitment the economy way ,because it was the best way 
to enable American nation to reach to nations summit. 

This commandment was and is still repeated by members of Congress to 
read in the events congressional words and Monroe principle was not departure of 
the commandment of Washington because America had the power and the will to 
impose its sovereignty over the continental part of Latin America, and thus 
Monroe drew the first red line or what was known to the strategic men by 
domination first arc of American empire. 
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 النتشاررضًا خصبة ألقد كانت أرض الواليات المتحدة أو العالـ الجديد فيما مضى 
األفكار والعقائد وحتى النظريات الفمسفية التي كاف منبعيا ومصدرىا في الغالب أوربا، بما 
شيدتو مف نيضة شاممة في المياديف كافة. وكانت تمؾ النيضة تمقى صداىا وأثرىا في 

الفمسفات والنظريات التي  انتشاراألرض الخصبة ليس في مجاؿ الزراعة فحسب، بؿ في 
صقاع العالـ أالدولة األمريكية، عف طريؽ ما حممو المياجروف مف  انتشرت في وقت نشوء

كافة مف تنوع ثقافي وفكري وعقائدي جعؿ مف العالـ الجديد المكاف األنسب لتالقح تمؾ 
كما سار الفكر الفمسفي في الواليات  .(ٔ)الثقافات والعقائد لتكوف محؿ تجريب نموذجي ليا

ة أمريكية خالصة عبر مراحؿ أساسية، وكاف لكؿ مرحمة المتحدة األمريكية وصواًل إلى فمسف
  .(ٕ)األمريكيالستراتيجي رجاليا مف المفكريف لتمثؿ لبنة في البناء الفكري السياسي 

الواليات المتحدة األمريكية في تخطيط ستراتيجيتيا الدولية مف النظريات فادت است لقد
، ولـ تنفرد بتغميب (ٗ)ونيكوالس سبيكماف (ٖ)التي وضعيا كؿ مف الفريد ماىاف وىالفور ماكندر

ف تستفيد مف دروس التأريخ فيي لـ تقع في أخرى وحاولت ألأي مف ىذه النظريات عمى ا
و تطبيؽ نظرية ماكندر أالذي وقعت فيو بريطانيا بتطبيؽ نظرية ماىاف لمقوة البحرية  أالخط

. في تمؾ الحقبة اجتيد "اآلباء المؤسسوف" في تكييؼ (٘)الذي طبقو ىتمر المتعمقة بقمب األرض
بعض المبادئ والفمسفات مع طموحاتيـ وواقع حاؿ الواليات المتحدة ودحض المبادئ واألفكار 

ف تتكيؼ مع حقيقة أف أالتي تقؼ بالضد مف تمؾ الطموحات. فتمؾ األفكار كاف لزاما عمييا 
، (ٙ)(John Dickinsonدكنسف حيف أقترح )جوف جاًل، فاـ أالواليات المتحدة ستتوسع عاجاًل 

إقامة الحدود الغربية  ،ٙٚٚٔفي تموز  Confederation في مسودة مواد الكونفدرالية
 بالنسبة لػ)جورج واشنطف عرضت الفكرة لمنقاش مف اآلباء المؤسسيف. لمواليات المتحدة،

George Washington)(ٚ) إمبراطورية وليدة"، ثـ ، كانت الواليات المتحدة تمثؿ"
 أغمبما جاء بو مونتسكيو و ع ىذه األفكار كانت بالنقيض م "إمبراطورية في مرحمة الطفولة"،

ف تتعايش الجميورية مع اإلمبراطورية إذ يشترط أمفكري النيضة األوربية في صعوبة 
( في وىذا ما دفع )جيفرسوف المساحة المحدودة،أف تكوف نجاح الجميورية في مونتسكيو 

نقدـ اليوـ  ألفتو لمتاريخ القصير لمواليات المتحدة أشار بعد  ٔٓٛٔخطابة التدشيني عاـ 
"دلياًل جديدًا يثبت خطأ مبدأ مونتسكيو القائؿ إف الجميورية ال يمكف الحفاظ عمييا إال ضمف 

ء طاريح الفكرية والفمسفية التي جاوتمثؿ األ .(ٛ)منطقة صغيرة المساحة فالعكس ىو الصواب"
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سيما ما يتعمؽ منيا بالحرية الفردية، األساس الذي بني عميو الفكر  بيا عصر التنوير،
طاريح سيجري ف كانت تمؾ األفكار واألا  تراتيجي لمواليات المتحدة األمريكية، و لسالسياسي وا

إذ تـ صياغتيا وتكييفيا بما يتوافؽ  تعديميا خالؿ مراحؿ تاريخية مر بيا المجتمع األمريكي،
تقتضييا سياسات  مبادئ وقواعد السموؾ األمريكي لخدمة أىداؼ محددة كانت وما تزاؿ،مع 

ستراتيجيات الواليات المتحدة األمريكية  .(ٜ)وا 
، بدأت مالمح السياسة (ٓٔ)ٙٚٚٔتموز  ٗبعد إعالف االستقالؿ األمريكي في 

 George Washingtonالخارجية لمدولة الجديدة بالتبمور ال سيما بعد تولي جورج واشنطف 
 أيموؿ ٚٔمنصب أوؿ رئيس لمواليات المتحدة األمريكية، وقع دستور الواليات المتحدة في 

 .راء ممثمي الواليات الحاضريفآجماع إب ٚٛٚٔ
الرئيس يجمع ، و مف قبؿ الشعب بطريقة مباشرة وغير مباشرةاألمريكي رئيس الينتخب 

ف قصد واضعي بيف رئاسة كؿ مف الدولة والحكومة، الدستور األمريكي بذلؾ ىو تحقيؽ  وا 
المساواة بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية، فقد ركزوا السمطة التنفيذية بيد رئيس الدولة 

ولذلؾ أصبح في مركز متعادؿ مع الكونغرس الذي يستمد سمطتو  المنتخب مف قبؿ الشعب،
 .(ٔٔ)مف الشعب ىو اآلخر

في زج المرشحيف النتخابات الرئاسة، فمنذ ثر الحاسـ ألكاف لمتكويف الجغرافي القد 
لى نياية الحرب األىمية كاف الترشيح يشمؿ مرشحيف (ٕٔ)ٗٓٛٔالتعديؿ الثاني عشر لعاـ  . وا 

ثاني مف واليات الجنوب حدىما مف والية مف واليات الشماؿ الساحمية الرأسمالية والأ
كانت ىناؾ معادلة  ٕٜٗٔواستمرارًا مع معركة انتخابات عاـ  ٕٚٛٔ، ومنذ عاـ االقطاعية

مف الواليات الساحمية والثانية مف  أحدىماجديدة ناجحة جمعت بيف واليتيف مف واليات الشماؿ 
 .(ٖٔ)الواليات الداخمية

 :مؤسست الرئاست يف الوالياث ادلتحذة األمريكيتأوالً:
األمريكية، البد مف مالحظة  الستراتيجيةعند الحديث عف مؤسسة الرئاسة في صنع 

ف صنع ستراتيجية يمثؿ أذ إضرورة التفرقة بيف صنع السياسات الخارجية وصنع ستراتيجية، 
  .(ٗٔ)اإلطار العاـ لعممية صنع السياسة الخارجية

ثيرًا في موضوع تقرير السياسة الخارجية، أومع ذلؾ تبقى السمطة التنفيذية االكثر ت
، ودور الكونغرس دور (٘ٔ)فعممية صنع ستراتيجية تكوف مف نصيب الرئيس واليياكؿ التابعة
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الكثير مف وترى و المتفؽ شبو التاـ مع ستراتيجية التي تصنعيا مؤسسة الرئاسة، أالشريؾ 
ف التوجو السياسي الخارجي بيف ف السياسة الخارجية األمريكية يسودىا توجياأالدراسات 

 .(ٙٔ)، ودور مؤسسة الرئاسة في صنع ستراتيجيةانعزالياً و أاألمريكي مف حيث كونو تدخميًا 
حد المحمميف "أف أذكر  ،ف الرئيس يقوـ بدور محوري في شؤوف السياسة الخارجيةإ

قؿ مف الطريقة التي ينظر بيا ىو ومستشاروه أشخصية الرئيس يجب أف تكوف موضع فيـ 
لذلؾ تبدو  .(ٚٔ)تباع أسموب حذر في اتخاذ القرارات"ا  حكاميـ، و أإلى العالـ والتي يبنوف بيا 

حسابات عقمية يقوـ بيا الرؤساء ومستشاروىـ المقربوف الذيف  كأنياعممية صنع السياسة 
 عزز االستمرار واالتفاؽ في الرأي.  يعمموف في سياؽ اجتماعي معيف ومبادئ سياسية ثابتة ت

ف الصراع عمى السمطة في الواليات المتحدة قد ال يكوف واضحًا في أي مف مجاالت إ
 فالرئيس يقؼ في جية، النشاط الحكومي أكثر مما ىو عميو في مجاؿ السياسة الخارجية،

فإف الرئيس ، دةوالكونغرس في جية أخرى. ووفقًا لممادة الثانية مف دستور الواليات المتح
سمطة الرئيس التنفيذية، سمطة قيادة  يمتمؾ سمطات عديدة في الشؤوف الخارجية تتضمف:

لذلؾ فإف دور الرئيس في  القوات المسمحة، سمطة كبير المفاوضيف وكبير الدبموماسييف.
والقائد فيو الرئيس التنفيذي  الواليات المتحدة يأخذ طابعًا متميزًا في مجاؿ السياسة الدولية،

 .(ٛٔ)العاـ لمقوات المسمحة وكبير الدبموماسييف
رئيس الجميورية األمريكية، ىو رئيس السمطة التنفيذية ويممؾ فإف  فضاًل عف ذلؾ،

ف يسمطة المبادرة وسمطة تقديـ المقترحات التي يأتي الكثير منيا عف طريؽ المستشار 
 كأحواؿفي االحواؿ االستثنائية  وغيرىـ، ولمرئيس صالحيات واسعة وفوالسياسي االقتصادييف

 .(ٜٔ)الحرب
وبينما كانت الواليات المتحدة قد حددت خياراتيا بالييمنة، فإنيا لـ تتمكف مف كظـ 

أخرى، لذا تراىا وقد دخمت الكثير مف  اتجاىاتغيضيا حياؿ ما تواجيو مف تيديدات في 
كاف يعرؼ أف مكانتو  أف كؿ رئيس أمريكي إذو غير مباشرة أالحروب سواء بصورة مباشرة 

يثبت فييا رجولتو،   ةالخاص حربو ال بأف تكوف لو"إبيف ساسة بالده وفي تاريخيا ال تكتمؿ 
 .(ٕٓ)روممثؿ لفحولتيا وقادر عمى االختبا ونو وفي لعقيدتأويظير لمشعب األمريكي 

مف القرف  ألوؿمنذ النصؼ ا كاف الدور األكبر لممؤسسة التشريعية )الكونغرس(لقد 
ثـ أخذ دور مؤسسة الرئاسة في  ،(ٕٔ)التاسع عشر، لرسـ السياسة الخارجية وصنع ستراتيجية
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عندما أجبرت ظروؼ تمؾ الحروب ومحاوالت واليات  النمو أثناء وبعد الحرب األىمية،
عف  الرئيس ابراىاـ لينكولف عمى اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة بعيداً  االنفصاؿ عف االتحاد،

ومف ثـ ازداد دور الكونغرس في السياسة الخارجية  و عدميا،أعات الكونغرس وموافقتو اجتما
وحتى  "حكومة الكونغرس" نوأإذ وصؼ النظاـ األمريكي ب ويمسوف،و في فترة رئاسة ودر 

بقيت السمطة  وما قبؿ اندالع الحرب العالمية الثانية، الرئيس فرانكميف روزفمت ءمجي
 .(ٕٕ)ميـ يفوؽ دور مؤسسة الرئاسة عمى صعيد السياسة الخارجيةالتشريعية تتمتع بدور 

ف أعمى سمطة في المؤسسة التنفيذية ىو رئيس الجميورية وىو رئيس الجميورية إ
ولمرئيس سمطة المبادرة وتقديـ المقترحات التي يأتي الكثير منيا  ورئيس الوزراء في وقت واحد،

لرئاسة، وأعماؿ ىذه المؤسسة التنفيذية التي عف طريؽ المستشاريف المحيطيف بو في مكتب ا
وفقا لمدستور األمريكي  .(ٖٕ)يراسيا الرئيس تخضع في كؿ األحواؿ لمصادقة السمطة التشريعية

الرئيس ىو القائد األعمى لمقوات المسمحة، وىي السمطة التي مكنتو مف الزج بالبالد في أكثر 
اليامة األخرى المخولة لمرئيس فتشمؿ  ما السمطات الدستوريةأ حربا غير معمنة، ٕ٘ٔمف 

عقد المعاىدات وتعييف السفراء والوزراء، ويتمتع الرئيس بميزتيف في مجاؿ السياسة الخارجية 
وىما الحصوؿ عمى معمومات غير محدودة عف الدوؿ األجنبية وقادتيا مف العديد مف 

والقدرة المسمـ بيا عمى  فاع(،المصادر )وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية ووزارة الد
االستحواذ عمى التأييد والدعـ الشعبي ومساندة الكونجرس بالنسبة لمبادراتو الخارجية والدفاعية 

 .(ٕٗ)الجديدة
يمثؿ الرئيس األمريكي وحدة الشعب األمريكي وىو المسؤوؿ عف إدارة الشؤوف 

المسمحة وىو قائد السياسة الخارجية الداخمية وعمؿ الحكومة الفدرالية وىو القائد العاـ لمقوات 
كما أف لمرئيس صالحيات  ،األمريكية وىو المسؤوؿ عف اختيار الوزراء والمسؤوليف الحكومييف

الحرب والطوارئ وحماية االقتصاد  إعالفأخرى يمنحيا الكونغرس األمريكي لو كسمطة 
االتفاقيات وتحديد  وضات والتوقيع عمىاوىو الرجؿ األوؿ ومالؾ حؽ عقد المف .(ٕ٘)القومي

ورغـ الصالحيات  .(ٕٙ)المسائؿ الكبرى في السمـ والحرب ووفؽ صالحيات الرئيس الدستورية
الدستورية الواسعة التي تمتع بيا الرئيس، فإف قدرتو عمى أخذ زماـ المبادرة السياسية الخارجية 

شعبيتو النابعة الرئيسة و  واىتماماتوواتخاذ القرار، خضعت لعوامؿ عدة كشخصيتو ومعرفتو 
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وطبيعة التطورات الدولية ذات العالقة بإستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية  مف إنجازاتو،
 . (ٕٚ)وأىدافيا العالمية، فضاًل عف عالقتو بالكونغرس

أف جميع الرؤساء األمريكييف يعتمدوف في إدارة دفة الحكـ وفي  ومف الالفت لمنظر
الرجاؿ الجاديف وعادة ما يكوف اختيار رجالو مف دوائر صنع القرار عمى مجموعة مف 

أيكس  الصناعة والمصارؼ ومف القانونيف كما ىو اختيار الرئيس تروماف ليارولد
(AikiseHarold)   الذي يمثؿ قمة النشطاء في مجموعة المحاميف المدافعيف عف شركة

احدة مف أىـ وىي و (Staford Oil of New Jersey)  ستافوردأويؿ أوؼ نيو جرسي
الذي ساىـ في وضع السياسة األمريكية النفطية  (ٕٛ)((Rokvler شركات أسرة روكفمر

ترسميا  أىداؼلذلؾ كانت السياسة الخارجية والخطط والمشروعات العسكرية  .(ٜٕ)لسنوات
وال تقتصر ة المنتشرة في كؿ أنحاء العالـ، الكبرى دفاعا عف مصالحيا الضخم االحتكارات
نيا تفرض إاألمريكية الكبرى عمى فرض مبادئ السياسة الخارجية األمريكية، بؿ  االحتكارات

لقد كاف أربعة مف رؤساء الجميورية في الواليات  رؤساء الجميورية وكبار رجاؿ الدولة.
-ٜٚٛٔ) المتحدة، في عيود مختمفة،  يشغموف وظائؼ في شركات روكفمر، ىـ وليـ كاكينمي

 ( وىاري ترومافٖٕٜٔ-ٕٜٔٔ( وواريف ىاردنج )ٖٜٔٔ-ٜٜٓٔووليـ تافت ) (ٜٔٓٔ
وكاف ديف راسؾ، وزير الخارجية في عيد جونسوف، رئيسا لمؤسسة  (.ٖٜ٘ٔ-ٜ٘ٗٔ)

رى أ"إنني ال  ، وصرح رئيس مجمس إدارة شركة ستاندرد اويؿ اوؼ نيوجرسي، قائال(ٖٓ)روكفمر
يس حؽ استخداـ النقض عمى ولمرئ .(ٖٔ)حدودا المتداد األعماؿ األمريكية في كؿ أنحاء العالـ"

مشروعات القوانيف المقدمة مف قبؿ الكونغرس، ويستخدـ الرئيس الفيتو بصيغتيف: الفيتو 
الصريح: ومف خاللو ُيعيد الرئيس النص الذي لـ يوافؽ عميو دوف توقيعو لمكونغرس مشفوعًا 

ف ىذه الصيغة مف الفيتو ُيمكف منو ُيبيف فييا أسباب رفضو لمنص برسالة  كسرىا عمى الرغـ وا 
مف أف ذلؾ يكوف صعبًا لكف بإمكاف الكونغرس االعتراض عميو إذا ما وافؽ ُثمثي أعضاء 

( وىي عمى الرئيس التوقيع ٔالمجمسيف. الفيتو الجيب: وىنا يجب العودة لممادة األولى )الفقرة 
ذا لـ يوقع يصبح القانوف نافذًا، لكف في بع ( أياـ مف تحويؿ النص،ٓٔخالؿ ) ض األحياف وا 

( أياـ ولكنو ُٓٔيّحوؿ النص لمرئيس ولـ يبَؽ عمى انتياء دورة الكونغرس إال أيامًا تقؿ عف )
ف ىذا  ،في حالة رفضو لمشروع القرار فال يوقع وال ُيرسؿ الرسالة التي تحمؿ أسباب رفضو وا 

 . (ٕٖ)بمثابة التحايؿ مف جانب الرئيس لاللتفاؼ والمعارضة لمقرار
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قاة عمى عاتؽ الرئيس تمثؿ جزًء مف الفمسفة السياسية التي يحرص مياـ الممإف ال
فالرئيس األمريكي  النظاـ السياسي األمريكي عمى استحضارىا في أدائو وبمستوياتو المختمفة.

ال يمثؿ فقط قمة ىـر السمطة التنفيذية المشاركة بفاعمية فػػي عممية التخطيط االستراتيجي 
نما ىو أيضًا الحارس عمى تنفيذ (ٖٖ)ر السياسي  األمريكيوبشمولية أكبر في صنع القرا ، وا 

القوانيف والقائد العاـ لمقوات المسمحة البرية والجوية والبحرية، وبموجب ذلؾ يستطيع إدخاؿ 
ف يكوف قد سبقيا إعالف الحرب بصورة أالقوات األمريكية في )عمميات حربية( مف دوف 

 .(ٖٗ)ٜٓ٘ٔ)تروماف( في حرب كوبا  رسمية مف قبؿ الكونجرس كما فعؿ الرئيس
بخالؼ النظـ  فإنو ال وجود لثنائية في الجياز التنفيذي، (ٖ٘)وبمقتضى الدستور

اإلدارة التنفيذية،  -البرلمانية، لذا فال بد مف وجود جياز تنفيذي مساعد يتكوف مف اآلتي:
دارة والميزانية، ديواف البيت األبيض، ديواف اإل -لمرئيس ويتألؼ مف: (ٖٙ)الديواف التنفيذي

 مجمس األمف القومي وديواف التمثيؿ التجاري األمريكي. االقتصادييف، االستشارييفمجمس 
( وكالة ومؤسسة ومكتب تابع لمدولة ٘ٚوىناؾ الوكاالت التنفيذية والمستقمة: وتضـ أكثر مف )

ووكالة اإلعالـ وكالة حماية البيئة  ،المركزيةوكالة المخابرات  :ما يأتيالفيدرالية وأبرزىا 
 .(ٖٚ)واالتصاؿ

فإف األجيزة والوكاالت السابقة قد ال تساىـ بصورة مباشرة في عممية  وبطبيعة الحاؿ،
كما أف بعضيا قد يكوف مسؤواًل عف التعامؿ مع مخرجات عممية  التخطيط االستراتيجي،
التخطيط االستراتيجي في  افي حيف أف مف بينيا تمؾ التي تقع عميي التخطيط االستراتيجي.

مقدمة أولويات مياميا التنفيذية كوزارتي الدفاع والخارجية ومجمس األمف القومي ووكالة 
 .(ٖٛ)المخابرات المركزية

فيما يتعمؽ بالتخطيط  ومف المالحظ أف مشاركة ىذه األجيزة ليست بالقوة نفسيا،
يرى أف األخير  إلى الرئيس ليعتمدىا،االستراتيجي. فمف ناحية المعمومات والبدائؿ التي تقدميا 

يأخذ أغمب المعطيات السابقة مف مجمس األمف القومي كما حدث في عيد الرئيس نيكسوف 
بعد اختيار كيسنجر مساعدًا لمرئيس في شؤوف األمف القومي، وتارة أخرى يعتمد عمى وزارة 

. وبالرغـ مف (ٜٖ)جيزةالخارجية وأحيانًا يعتمد ذلؾ عمى شخصية مف يتولى مسؤولية ىذه األ
فاعمية لجاف الكونجرس وتمؾ الجيود الشخصية لبعض أعضائو الميتميف في مجاؿ العالقات 

. (ٓٗ)والسياسة الخارجية، إال أف المبادرة بقيت بيد السمطة التنفيذية وتحديدًا البيت األبيض
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والدبموماسية  االستخباراتاحتكرت السمطة التنفيذية لممعمومات في مجاالت  (ٔٗ)وألسباب عدة
 .(ٕٗ)والدفاع والعالقات االقتصادية والتجارية و..

لذا يعد )مجمس األمف القومي( أىـ األجيزة التي يعتمد عمييا الرئيس إلمداده 
بالمعمومات الدقيقة والوافية عف القضايا األمنية واستراتيجيات األداء الخارجي بمختمؼ أشكالو 

أف ذلؾ ال يعني أف المجمس ينفرد في ريادتو لعممية  )السياسي والعسكري واالقتصادي(. إال
نما وصفت العالقة بينو وبيف  التخطيط االستراتيجي وصنع السياسة الخارجية بال منازع، وا 

، فصعود نجـ مستشار األمف القومي (ٖٗ)وزارة الخارجية بالتنافس وتنازع الصالحيات غالباً 
القومي وتراجع أىمية وزارة الخارجية بسبب رافقو في الوقت ذاتو تزايد أىمية مجمس األمف 

تفوؽ مجمس األمف القومي عمييا مف حيث كـ قد تحوؿ األخيرة إلى جياز بيروقراطي و 
وأدى ذلؾ إلى اعتماد الرئيس عمى مساعده لشؤوف األمف القومي مما  المعمومات ونوعيا.
ينطؽ بمساف الرئيس ف مستشار الرئيس أو  ف المجمس ىو صانع القرار،أأعطى االنطباع ب

لذا استطاع كيسنجر وبرجنسكي في عيدي نيكسوف وكارتر  ويعبر عف أفكاره وتوجياتو،
إصدار التعميمات ليس فقط لموظفي جياز مجمس األمف القومي بؿ لموزارات المختمفة أيضًا 

 pressure جماعات الضغطادت فضاًل عف ذلؾ  .(ٗٗ)بما في ذلؾ وزارتي الدفاع والخارجية
Group(ٗ٘)  دورًا رئيسًا في تشكيؿ السياسة األمريكية سواء تمؾ التي تمس األوضاع الداخمية

 .و الخارجيةأ
 : مبادئ السياست األمريكيتثاويًا: 

الدستور  اف سياسة الواليات المتحدة تقوـ عمى جممة مف المبادئ التي تبناىا واضعو إ
 .(ٙٗ)األوائؿ،  فجعموا منيا الحجر في صياغة دستور الواليات المتحدة

وتتمخص ىذه المبادئ في "الحرية، المساواة، العدالة، حؽ تقرير المصير". ويرى 
لـ يكف و  .(ٛٗ)إنما قامت مف أجؿ تحقيؽ ىذه المبادئ .(ٚٗ)األمريكيوف أف الثورة األمريكية
عالقات تفاعمية بيف ىذه الدولة وباقي الدوؿ األخرى، فحقيقة و أىناؾ سياسة خارجية لمدولة 

ي أ ،ٚٛٚٔال في عاـ إمر أف السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية كدولة لـ تبدأ ألا
فعاؿ التي يقوـ بيا صناع ألف أفعاؿ الدولة ىي تمؾ اإ .(ٜٗ)بعد إعالف الدستور وقياـ مؤسساتو

الدولة وطبقًا لتعريفيـ لمموقؼ والذي يتضمف تحديد المصالح السياسة الذيف يعمموف باسـ 
 ة، وبالنسب(ٓ٘)المطموب حمايتيا وتكويف ستراتجية المالئمة والقرارات الالزمة لتحقيؽ ذلؾ
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في مرحمة  لمواليات المتحدة فإف مبادئ رؤسائيا التي شكمت جزء ميـ مف ستراتيجية األمريكية
تاريخ الواليات صاغ مريكية وفؽ ىذا المبدأ منيجا انعزاليا تكوينيا األولى انتيجت السياسة األ

 .(ٔ٘)فكريطابع المتحدة ب
 :  George Washingtonمبدأ جورج واشنطن

جورج مبدأ حدد مسار السياسة الخارجية األمريكية عندما ظير الرئيس  أوؿوضع 
خطابو األخير، إذ أماـ الكونغرس وقاـ بإلقاء  ٜٙٚٔكانوف األوؿ مف عاـ  ٚواشنطف بتاريخ 

، سياب عف عالقات أمريكا مع القوى األخرى، وضرورة انتياج بالده سياسة الحيادإتحدث وب
كد عمى أعضاء الكونغرس عف مشروع الحيادية بأنيا ليست الحارس الكافي ضد عمميات أو 

ورة وعمؽ أيضًا بأف حماية القوة البحرية أمر ال غنى عنو مؤكدًا عمى ضر  ،سمب األمـ األخرى
 .(ٕ٘)توفير المواد مف أجؿ بناء وتجييز سفف الحرب مف أجؿ خوض غمار الحرب المستقبمية

ف أجنبي كاف، وعمى أمريكا أي بمد أكما حدد عمى أمريكا أف ال تعقد األحالؼ الدائمة مع 
ف تضع سياستيا عمى أساس أتتجنب التحيز إلى إحدى الدوؿ ومعاداة الدوؿ األخرى، و 

قائمة األمـ األجنبية يجب أف تكوف  اتجاهف قاعدة سموكنا الكبرى إاؿ: ". إذ ق(ٖ٘)مصمحتيا
ف إ لتجارية مع قميؿ مف العالقات السياسية معيا قدر المستطاع،اتوسيع عالقاتنا عمى 

، ىذه اإلستراتجية التي (ٗ٘)سياستنا الحقيقة ىي عدـ عقد تحالفات دائمة مع أي طرؼ بالعالـ"
ما كانت تنوي الحياد أكثر مف عزميا عمى اتقاء المؤثرات الخارجية  اتبعيا واشنطف منذ البداية

غير المرغوب فييا، إذ أف دولة في بداية استقالليا تكوف عرضة لممؤثرات الخارجية بصورة 
 (٘٘)Isolation policyلذلؾ كانت سياسة العزلة قويو جدًا لذا فإف واشنطف أراد تقوية الداخؿ.

وعمى المنيج ذاتو استمر  سمة السياسة األمريكية، في القرف الثامف عشر والتاسع عشر.
رؤساء الواليات المتحدة في تأكيد الدور العالمي لدولتيـ، فبعد أربعة أعواـ مف خطاب 

تفوؽ أمريكا عمى جميع  (ٙ٘) Thomas Jeffersonواشنطف المذكور أكد توماس جفرسوف
جو األرض بسبب نظاميا الحكومي الذي يصفو في إحدى خطبو الحكومات الموجودة عمى و 

)الفريد( بالرغـ مف أف دور الواليات المتحدة في النظاـ الدولي لـ يترسخ بعد كقوة  بػ
. ويبدو أف رؤساء الواليات المتحدة التزموا بوصية واشنطف حيف دعا إلى تقديـ (ٚ٘)عظمى

عسكرية، لما ليا مف أثر يفوؽ تأثير األخيرتيف، السيطرة االقتصادية عمى السيطرة السياسية وال
فعمى  .(ٛ٘)وجعموا الياجس االقتصادي ىو المحرؾ األساسي لمسياسة الخارجية األمريكية آنذاؾ
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سبيؿ المثاؿ يؤكد المؤرخ األمريكي جاؾ بيرىامف أف السياسة األمريكية إنما ىي قائمة عمى 
المتحدة إنما وضع مف قبؿ أشخاص يمثموف المصالح االقتصادية، ويرى أف دستور الواليات 

 وبذلؾ فيو ينفي صفة الديمقراطية عف الدستور نفياً ، ات االقتصادية في المجتمعالىتماما
وفي مكاف آخر نالحظ أف الستراتيجي األمريكي ىػنري سػتيؿ كومػاغر يعتقد بأف  .(ٜ٘)قاطعاً 

والحقيقة أف سياسة الواليات  .(ٓٙ)"األمريكييف ينظروف إلى الحكـ بعيف اإلنساف االقتصادي"
المتحدة إزاء عالقاتيا الدولية حتى وقتنا الحاضر كانت والزالت تضع السيطرة االقتصادية 

 ف لـز األمر استخداـ القوة العسكرية.ا  تسعى لموصوؿ إليو و  ىدفاً 
 : (1223مبدأ مونرو )

الكتّاب أف ف مجريات السياسات العامة أكدت وصية جورج واشنطف، ويرى كثير مف إ
سة لإلمبراطوريات االستعمارية، إنما افالمالمح األولى لبروز الواليات المتحدة كقوة عظمى من
نتيجيا الرئيس أضمف السياسة التي  بدأت تتوضح في انتياجيا لسػياسة العزلة، والتي نظر ليا

 Monroe في مبدئو المعروؼ بمبدأ مونرو James MonroKe(ٔٙ)جيمس مونرو
Doctrine دولة في شؤوف أمريكا  ةوالداعي إلى تجنب المشاكؿ األوربية ومنع تدخؿ أي
 .(ٖٙ)وعّدىا منطقة نفوذ أمريكية (ٕٙ)الالتينية

ولـ تستطع الواليات المتحدة بالرغـ مف استقالليا التخمص مف القبضة البريطانية 
فأخذت تتدخؿ  ،إذ أخذت بريطانيا تنظر إلييا عمى أنيا ما زالت تابعًا يدور في فمكيا ،نيائياً 

في شؤونيا الخاصة فارضة عمييا أرادتيا السيما في المجاالت االقتصادية، ولكي يتـ 
االستقالؿ سياسيًا واقتصاديًا كاف البد مف خوض غمار حرب أخرى ىكذا جرت األحداث 

 .(ٗٙ)ٗٔٛٔ –ٕٔٛٔ األمريكية – يطانيلتقدـ اندالع الحرب البر 
بعد ىذه الحرب قررت الواليات المتحدة األمريكية االبتعاد عف المشاكؿ األوربية 

والتزمت بمبدأ جورج واشنطف  ،(٘ٙ)وتوجيو كامؿ اىتماميا نحو الداخؿ والسيما نحو اقتصادىا
ؾ المدة بمدة )الشعور بسياسة )الحياد( تجاه القضايا الدولية تحقيقًا لمصالحيا حتى عرفت تم

، وترسخ ىذه السياسة تطبيقًا لمبدأ واشنطف. وىنا يقوؿ (ٙٙ)الطيب أو عيد النيات الحسنة(
"لف يكوف لدينا أساسًا  دامز، وىو مف المؤسسيف األوائؿ لمنظاـ السياسي األمريكي،اصموئيؿ 

 .(ٚٙ)يا بالقوة"قوي أبدًا حتى تمنحنا بريطانيا ما خصصتو لنا الطبيعة أو حتى نستخمصو من



 عبداجمليد عبداحلميد العاني. د.أ

 

مبادئ السياسة االمريكية مبطلع القرن 

 م.م. عبد حسني عبد حمسن سوسه العشرين 

 

) ٜٙ ) 
 

قوة الواليات المتحدة واستقالليا، ومف ثـ فعمييا صريح لإعالف كاف مبدأ مونرو 
ف نعبر أ"إننا نفضؿ  . وعبر عف راية أماـ الكونغرس بقولو(ٛٙ)مصالحيالالتصرؼ لوحدىا وفقًا 

 ،(ٜٙ)ف نكوف كقارب صغير خمؼ سفينة بريطانية"أماـ الدوؿ األوربية عمى أعف رأينا بصراحة 
الرئيس مونرو  . لقد أعمف(ٓٚ)صر عمى موقفو رغـ معارضة الكثير مف الساسة األمريكييفأو 

عدة حممت مضاميف و  ٖٕٛٔكانوف األوؿ  ٕ في رسالتو السابعة الموجية إلى الكونغرس في
عدـ تدخؿ الدوؿ األوربية في شؤوف الشعوب والبمداف األمريكية، وعدـ السماح ليا  :(ٔٚ)وىي

مور في الجانب الغربي مف العالـ الجديد لمواليات ألترؾ ا ،موالية ىناؾبإقامة حكومات 
المتحدة األمريكية، وفي المقابؿ تعيدت الواليات المتحدة بعدـ التدخؿ بشؤوف القارة 

عدـ السماح لمدوؿ االستعمارية األوربية بإقامة مستعمرات جديدة في األمريكيتيف،  ،(ٕٚ)األوربية
وربية عمى عممية استقالؿ الدوؿ الالتينية عف إسبانيا والبرتغاؿ، ف ال تعترض الدوؿ األأو 

. والحقيقة (ٖٚ)The Monroe Doctrine وبدأت ىذه المضاميف تعرؼ فيما بعد بمبدأ مونرو
 جورج ذىاف رؤساء الواليات المتحدة منذ عيد الرئيسأف فكرة العزلة السياسية كانت ماثمة في أ

عارضت الدوؿ األوربية بشدة  ،كمفيوـ واقعي في عيد الرئيس مونرونيا تبمورت أال إواشنطف 
ف بعض زعماء أوربا نظروا لمبدأ مونرو بازدراء واستيجاف إذ صرح أىذا المبدأ، حتى 

ف ىذا التصريح شائف ومعيب مف جانب الواليات إ النمساوي مترنيخ قائاًل: المستشار
تصريح ال ف ىذا الإ" عاضو منو بقولو:في حيف عبر القيصر الروسي عف امت ،(ٗٚ)المتحدة

ما موقؼ بريطانيا فيمكف عد احتالليا لجزر فوكالند أ .(٘ٚ)يستحؽ سوى اعظـ احتقار"
FoklandIsIand  قصى جنوب قارة أمريكا الجنوبية عاـ أشماؿ شرقي مضيؽ ماجالف في

ف المبدأ قد أومف الجدير بالذكر  .(ٙٚ)تو الواليات المتحدةأعمنخرقًا واضحًا لممبدأ الذي  ٖٓٛٔ
وقد تميزت بالحد مف  ،٘ٗٛٔاألولى تبدأ منذ صدوره حتى عاـ  :مر بمرحمتيف أساسيتيف

حتى بداية  ٘ٗٛٔالتدخالت األوربية في شؤوف األمريكيتيف، والمرحمة الثانية تبدأ مف عاـ 
مستعمرات  إنشاء القرف العشريف، وقد تميزت بالتأكيد عمى عدـ التدخؿ األوربي وعمى عدـ

باستخداـ الوسائؿ العسكرية في تنفيذ مصالحيا  أيضاً ة جديدة في العالـ الجديد، وتميزت أوربي
االقتصادية كاإلحتكارات  ألساليبوفرضيا عمى تمؾ الدوؿ بحجة ىذا المبدأ، مع استخداـ ا

لمدوؿ  س الماؿ األمريكي، والنزوع إلى السيطرة عمى الموارد الماليةأحكاـ سيطرة ر ا  و 
االحتالؿ  أساليب تاستخدمإذ  واستخدـ ىذا المبدأ لتبرير التدخؿ األمريكي،، (ٚٚ)الالتينية
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، وتميزت (ٛٚ)طاحة بالحكومات الوطنية ودعـ الثورات الموالية ليا ىناؾإلالعسكري المباشر وا
 ، وتعديؿ(ٜٚ))ممحؽ بولؾ( ىاأشير أيضًا بظيور المالحؽ والتعديالت في المبدأ و 

ف تطبيؽ مبدأ مونرو لوحظ في األحداث السياسية الميمة التي شيدتيا أ. ويبدو (ٓٛ))روزفمت(
، إذ تعد ىذه الحرب (ٔٛ)ٛٗٛٔ- ٙٗٛٔالواليات المتحدة األمريكية بالحرب مع المكسيؾ 

في  -والسيما الواليات الجنوبية -ف السبب الرئيس فييا ىو الرغبة األمريكية أل ؛حربًا توسعية
ى حساب المكسيؾ حيث األراضي الزراعية الواسعة التي يحمـ بيا التوسع جنوبًا عم

ىؿ الجنوب في ضـ واليات جديدة تبيح الرؽ والعبودية لكي أاألمريكيوف، فضاًل عف رغبة 
ىذه الحرب  استمرت. (ٕٛ)يزداد عدد ممثمي الواليات التي تبيح ىذه التجارة في الكونغرس

يكية انتصارًا حاسمًا عندما طمبت المكسيؾ الصمح سنتيف سجمت فييا الواليات المتحدة األمر 
قى الرئيس بولؾ ألفرحة النصر مع ثر ىذه الحرب أ، وعمى (ٖٛ))كواد لوب( وعقدت معاىدة
ننا إ"أيضًا "ىذه القارة لوحدىا تممؾ الحؽ لتقرير مصيرىا الخاص" وقاؿ  خطابًا قاؿ فيو

 .(ٗٛ)جنبية"أي دولة أض سنساعد الدوؿ التي ترغب في تحقيؽ استقالليا ولف تعتر 
 )مبدأ بولؾ(وأطمؽ عميو عنصريف اليو كد بولؾ عمى مبدأ مونرو، واضاؼ لقد أ

نو وسع مفيوـ عدـ التدخؿ األوربي بمنع القوى الخارجية مف التدخؿ الدبموماسي في أ األوؿ:
نو مف إنو نشر فكرة عدـ االستعمار، بقرار أ الثاني: .(٘ٛ)العالقات بيف دوؿ أمريكا الالتينية

ف ىذا التعديؿ بمثابة تطبيؽ إ ف تقبؿ السيطرة األوربية.أال يمكف لألمـ الالتينية  ف فصاعداً آلا
خير مف القرف التاسع أللمبدأ مونرو لغرض الييمنة األمريكية عمى أمريكا الالتينية منذ الثمث ا

يا مف جانب عشر، لذلؾ فرضت الواليات المتحدة نفسيا عمى األطراؼ المتحاربة بيف إسبان
خر، كما لوحظ ذلؾ بالتدخؿ في الحرب بيف آواالكوادور وبيرو وبوليفيا وشيمي مف جانب 

 .(ٙٛ)خرآشيمي مف جانب وبيرو بوليفيا مف جانب 
واستجابت لموعظة المؤسسيف بالتقوقع في نصؼ الكرة األرضية الغربي واحتكاره 

مف قبؿ القوى الكبرى المتصارعة  لـ تكف محسوسة أو ممحوظة استعماريةلنفسيا متبعة سياسة 
عمى النفوذ في القرف التاسع عشر، وبيذه السياسة رسمت قوس الييمنة األوؿ في تاريخيا 

قد استغرؽ استكماؿ الييمنة عمى ىذا القوس قرنًا برمتو، لكنو كاف قرنًا ضروريًا و السياسي، 
شرؽ المحيط لتبتمع خالؿ لإلعداد لوثبات جديدة وأقواس ىيمنة أخرى ستكوف ىذه المرة نحو 

 .(ٚٛ)القرف الجديد قوى كبرى برمتيا، كانت إلى وقت قريب تسعى لمييمنة والنفوذ
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صوليا السياسة أىـ المبادئ التأريخية التي تأسست عمى أيعد مبدأ مونرو مف  وعموماً 
ف تحبيذ الواليات ا  و  .(ٛٛ)في العالـ القديـ الخارجية األمريكية بصورة متميزة عف ما كاف سائداً 

ما سالمة أراضي البمداف أ ،تفكر في مصالحيا الخاصة ألنياالمتحدة األمريكية لمبدأ مونرو 
نانية ألعمى ا لة عرضية وليست غاية في حد ذاتيا وقد يبدو ذلؾ قائماً أاألمريكية األخرى فمس

وال حافز أكثر لـ يكف يحدوه في إعالنو حافز أكثر سموًا  )مونرو( وحدىا لكف صاحب المبدأ
ىتمت الواليات المتحدة وفؽ ىذا المبدأ باالبتعاد عف العالـ القديـ والتمتع لقد أ .(ٜٛ)سخاءً 

ف أومع ذلؾ فإنيا استطاعت  ،بحرية التجارة وعدـ االشتراؾ بالصراع االستعماري األوربي
توحي وكانت آنذاؾ، تحقؽ تحركات سياسية خارجية ميمة مستغمة طبيعة الوضع العالمي 

ثرت تمؾ أذا تساءلنا كيؼ ا  و  .(ٜٓ)صرارإلنيا تتمتع بدرجة مف الوحدة واأطوؿ ىذه الفترة ب دائماً 
نيا ساعدت عمى بمورة أفإننا سنجد  ؟المرحمة التأريخية عمى السياسة الخارجية األمريكية

حة ؽ المصماف واحد، فكاف نطآة تتسـ مبادئيا بالبساطة والتعقيد في أمريكيسياسية خارجية 
ولكف  ،جديد متسع اتسـ بالبساطة إقميـالقومية الذي اعتمد عمى وجود الواليات المتحدة في 

المبادئ التي حاوؿ رواد السياسة األمريكية مثؿ واشنطف ومونرو صياغتيا كانت رائدة وغير 
نيا مصممة خصيصًا لبيئة أإذ بدت وك مسبوقة مما جعميا تتسـ بالتعقيدات أثناء التطبيؽ،

ف وصؿ القرف التاسع عشر إلى نيايتو حتى بدت إوما  .(ٜٔ)ات الواليات المتحدةوطموح
الواليات المتحدة قوة استعمارية كبرى في المحيط اليادي، وأسست قواعد عسكرية في االسكا 

مسافة بعيدة إلى  إمبراطورتيياوجواـ وويؾ وىاواي، واحتفظت بقوات ليا في الفميبيف، وامتدت 
عمى ممارسة نفوذ قوي  تيايا قدر تمكن وقد بواب آسيا،أعمى بدت داخؿ المحيط اليادئ حتى 

عدتيـ البحرية األولى في المحيط اقاـ األمريكيوف قأ ٚٛٛٔ في عاـ. (ٕٜ)في شرؽ آسيا
ضموا  ٜٛٛٔوفي  )بيرؿ ىاربر الواقعة في غرب ىونولولو( اليادئ في جزر ىاواي

رخبيؿ الساموا، وساعدت الحرب مع إسبانيا عمى كسب جزر أ ألمانياموا مع رخبيؿ، وتقاسألا
ميف طرؽ التجارة األمريكية مع استراليا والشرؽ األقصى وشاركت أالفمبيف وجزيرة غواـ، وتـ ت

الواليات المتحدة بقسط نشيط في قمع ثورة البوكسر دفاعا عف مبدأ المنافسة الحرة التجارية 
السياسة األمريكية في الواقع  تعمقتالباب المفتوح( وفي بحر االنتيؿ مبدأ الدولية في الصيف )

ف القصد تغطية اقتراب قناة مستقبمية بيف  أل ؛التي في المحيط اليادئ ألىداؼبنفس ا
 ليذا ضغط الرئيسحذؼ المصالح األوربية في ىذه المنطقة،  أوالً المحيطات، وليذا يجب 
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 الفنزولي،لبريطاني في الخالؼ ا وبريطانيا لفرض تحكم عمىٜ٘ٛٔفي  الديمقراطي كمفالند
 (غوانتاناموىي )وجد األمريكيوف حجة لمتدخؿ في جزيرة كوبا واحتفظت بقاعدة بحرية أكما 

ويزداد نفوذىا  لقد أخذت مصالح الواليات المتحدة تتشعب، .(ٖٜ)وضمت إلى السيطرة األمريكية
العالمي وبدت تمتمؾ قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية توازي ما تمتمكو القوى الكبرى الموجودة 

فاتجيت بسياستيا  دركت الواليات المتحدة مركزىا المتنامي،أ ففي بداية القرف العشريف، نذاؾ،آ
 Theodoreيسيا السيما في عيد رئ واالرتقاء بنفسيا إلى مصاؼ الدوؿ الكبرى، نحو الخارج،
Roosevelt )وليـ ماكنمي ثيودور روزفمت((ٜٗ). 

 اخلامتت
كانت اإلدارات األمريكية المتعاقبة وطيمة القرف التاسع عشر تتجو نحو العزلة التي 
كانت ترى فييا أفضؿ االستراتيجيات التي تكفؿ األمف القومي األمريكي وتوفر ليا فرصة 

)مبدأ  والبناء االقتصادي، وقد أقترف خيار العزلة تاريخياً بػالتركيز عمى مسؤوليات التنمية 
 .مونرو( والذي أصبح حجر الزاوية في السياسة الخارجية األمريكية طيمة القرف التاسع عشر

لقد حققت الواليات المتحدة ما حققتو مف مكانة دولية لـ يكف ليا مثيؿ في الماضي 
اؿ القرف العشريف، وىو مد النفوذ والسيطرة، والحاضر، باتباع أسموب واحد لـ يتغير طو 

اعتمادًا عمى سياسة )المراحؿ(، وانتياز الفرص كمما سنحت ليا لتنفيذ طموحيا اإلمبراطوري 
مكانياتيا مستخدمة األساليب العممية في التفكير األستراتيجي والتخطيط والتنفيذ ايضًا.  وا 

ي التفكير األستراتيجي اف نثبت لذلؾ كاف حريًا بنا ونحف نتتبع مكانة الييمنة ف
ف لـ أرسوخيا وعموىا في التفكير األستراتيجي األمريكي منذ النشوء واألستقالؿ وبقت ىكذا، 

ىـ أتكف قد تطورت أكثر وأخذت مكانة ال يمكف التراجع عنيا مستقباًل. وعميو البد مف تبياف 
ستراتيجي المستمر نحو تمؾ الغاية المراحؿ التي مرت بيا اإلمبراطورية األمريكية في دفقيا اإل
 عمى طوؿ تاريخيا الذي لـ يعرؼ يومًا السكوف والركوف. 

ف نحددىا منذ مطمع القرف العشريف حتى نياية الحرب العالمية أوىذه المرحمة يمكف 
الثانية، حيث شيدت الواليات المتحدة وثبو كبيرة وخطت خطوة ميمو لتؤكد حضورىا ووجودىا 
كقوة عظمى في معادلة ميزاف القوى العالمي، وشيدت ىذه المرحمو اختبارًا حقيقيًا لمدى 

تي اتيحت ليا، بؿ ومف خالؿ خمقيا لمفرص، وىذا ما قدراتيا القيادية في استغالؿ الفرص ال
-ٜٔٓٔمرحمة األنتقاؿ )ب لوفابفر.اكدتو ىذه المرحمة الفاصمة في تاريخيا كما ذكره مكسيـ 
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، بدأ الجدؿ حوؿ جدوى سياسة االنعزاؿ بعد أف استكممت األمة ٜٔٓٔفمنذ عاـ (: ٜٙٔٔ_
في الشأف العالمي. اف المرحمة ما  عناصر قوتيا وأصبحت مدعوة إلى مشاركة األمـ األخرى

، تمثؿ المرحمة األنتقالية ما بيف مبدأ األنعزاؿ ومبدأ المشاركة ٜٙٔٔ-ٜٔٓٔبيف عامي 
العالمية، وىي السنوات التي استغرقيا الجدؿ الفكري بيف فريقي االنعزاؿ والمشاركة، وىي حقبة 

ارج مناطؽ نفوذىا التقميدية، لـ تشيد عمى اية حاؿ مناطؽ نفوذ جديدة لمواليات المتحدة خ
ولكنيا مثمت المرحمة التي دب فييا النشاط في الدبموماسية األمريكية لتمارس بعض األدوار 

 المحدودة في الشؤوف العالمية.
 

 

 
 اذلوامش

                                                 

 ؛ٖٖ-ٜٕ، صٜٚٚٔحسيف فوزي النجار،  أمريكا والعالـ،  مكتبة مدبولي، القاىرة،  (ٔ)
http://WWW.holidays.go 

، ٕٓٓٓ،  ٕشوقي جالؿ، العقؿ األمريكي يفكر: مف الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات، القاىرة، ط (ٕ)
 .ٜٚ-ٛٚص

،  ٜٚٚٔلنيضة المصرية ، القاىرة ، أميف محمود عبداهلل في أصوؿ الجغرافيا السياسية،  مكتبة ا (ٖ)
  .ٕٖٔوصٖ٘ٓوص ٖٜٕص

 .ٕٖٔ-ٖ٘ٓالمصدر نفسو ، ص (ٗ)
(5) Neville Brown, strategic Mobility (London Ghatto and windus for the Institute to 

strategic studies,1963,p68. 
وكاف أحد اقطاب  ٚ٘ٚٔفيالدلفيا عاـ ( جوف دكنسف: ولد في مستعمرة ميرالند،  أكمؿ المحاماة في مدينة ٙ)

،  اصدر  ٘ٙٚٔالمعارضة لقانوف الطابع الذي ساىـ بشكؿ كبير في اصدار مقررات قانوف الطابع عاـ 
التاريخية. اختير  مرحمةوعدت أفضؿ ما كتب في ىذه ال ٚٙٚٔمقاالت رسائؿ مف مزارع في نياية عاـ 

ضوًا لممؤتمر القاري الثاني،  وعند تبني المؤتمر القاري مندوبًا لمستعمرة بنسمفانيا .اختير ع ٗٚٚٔعاـ 
 الثاني قرار االستقالؿ رفض دكنسف ولـ يوقع عمى اعالف االستقالؿ مطمقا :

www.P.wood.com/history/pms2ht.pritishprimeminister.177 to 1852.  
أوؿ رئيس لمواليات المتحدة والقائد العاـ لجيش  ٜٜٚٔ-ٕٖٚٔجورج واشنطف، أختصارًا) واشنطف( (ٚ)

التي صاغت ٜٛٚٔترأس االتفاقية الدستوريَة عاـ  ،ٖٛٚٔ-٘ٚٚٔالمستعمرات أثناء حرب االستقالؿ
السياساِت والتقاليد  ، وضع واشنطف الكثير مفٜٚٚٔ-ٜٛٚٔوانتخب لفترتيف متتاليتيفالدستور األمريكي 

http://www.p.wood.com/history/pms2ht.pritishprimeminister.177
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واالعراؼ التي ىي معموؿ بيا حتى اآلف، بسبب دوره المركزي في تأسيس الواليات المتحدة، يطمؽ عميو 
: مودو مسكا بيترشاـ، قصة رؤساء الواليات المتحدة األمريكية، ترجمة عمي األمريكيوف اسـ )أّب البالد(

ييؼ فوستر،  سيرة جورج واشنطف،  ترجمة: .لممزيد ينظر: جينيؼ ٖٗعبدالرحمف، دمشؽ، د.ت،  ص
  ٓٔ-ٕ، صٖٜ٘ٔأميف مرسي قنديؿ، القاىرة، 

،  ٔ( نيؿ فيرغسوف، الصنـ، صعود وسقوط اإلمبراطورية األمريكية، ترجمة معيف محمد األماـ، الرياض، طٛ)
 .٘ٙ-ٗٙ،  صٕٙٓٓ

وأمريكا،  ترجمة: قاسـ عبدة قاسـ، كميفورد لونجمي،  الشعب المختار، االسطورة التي شكمت انجمترا  (ٜ)
 .ٕٗ-ٖٕ،  صٖٕٓٓ،  القاىرة، ٔمكتبة الشروؽ الدولية، ط

(10) Frederic A. Ogg and P. Orman Ray , Introduction to American Government , 
New York, Appleton – Century– Crofts,Inc.,1951,P.8;Irving Brant, James 
Madison (The Nationalist 1780-1787),New York,1948 , P.48  

،  ٜٜٙٔد. محمد كامؿ ليمة، النظـ السياسية)الدولة والحكومة(،  دار النيضة العربية  بيروت،  لبناف،  (ٔٔ)
 .ٓٚ٘ص

: يجتمع الناخبوف،   كؿ في واليتو،   ٗٓٛٔالدستور األمريكي،  التعديؿ الثاني عشر الذي أقر عاـ  (ٕٔ)
ويقترعوف بنظاـ االقتراع السري النتخاب الرئيس ونائب الرئيس،  ويتعيف أف يكوف وأحدًا منيما عمى 

ت بحسب عدد الواليات األقؿ مف غير سكاف الوالية نفسيا معيـ، وعف اختبار الرئيس يراعى أخذ األصوا
 .Knopf,Op.Cit.,P. 500     حيث يكوف لممثمي كؿ والية صوت وأحد.

؛ ٖٓ-ٕمكتب برامج اإلعالـ الخارجي وزارة الخارجية األمريكية ، موجز اإلنتخابات األمريكية ، ص (ٖٔ)
 /http://usinfo.state.gov  لممزيد ينظر:

منعـ ضاحي العمار، صنع اليدؼ وتجديده، دراسات ستراتيجية، مركز الدراسات الدولية، بغداد،  (ٗٔ)
  ٙٙ-ٛ٘،  صٕٔٓٓ

دارة الفرع التنفيذي لمحكومة وعادة يتـ انتقاء النخبة  (٘ٔ) يحتاج كؿ الرؤساء إلى مستشاريف لصنع السياسة وا 
المكتب تسع وكاالت انشئت لمعاونة  مف ألمستشاريف مف بيف أعضاء المكتب التنفيذي لمرئيس ويضـ

الرئيس وأىميا مكتب البيت األبيض ومكتب اإلدارة والميزانية ومجمس األمف القومي ومجمس المستشاريف 
االقتصادييف كما ينشد الرئيس مساعدة الوزراء والمدعي العاـ في المشاورات بصدد السياسة.: الريا 

-ٚٛٔ، صٕٔٔٓاألمريكية، ترجمة جابر سعيد، القاىرة،  لتويتر ، نظاـ الحكـ في الواليات المتحدة
 في ممحؽ االطروحة.ٕؤ. ينظر مخطط رقـ ٜٓٔ

 .  ٙٚ،  صٜٙٛٔخيرية قاسمية،  السياسة األمريكية والعرب،  مركز دراسات الوحدة العربية ،   (ٙٔ)
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(17)William B.Quandt. Decade of Decisions: American policy toward the Arab-
Isaeli conflict,1967-1976(Berkley, calif: university of California press, 1977, 
p.29-31. 

، ٜٜٛٔد. فواز جرجيس،  السياسة األمريكية تجاه العرب، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  (ٛٔ)
 .ٜٔص

 .ٕٙٔ،  صٜ٘ٚٔداد،  د. فاضؿ زكي محمد،  السياسة الخارجية وأبعادىا في السياسة الدولية،  بغ (ٜٔ)
، ٔمحمد حسنيف ىيكؿ ، اإلمبراطورية األمريكية واإلغارة عمى العراؽ، دار الشروؽ، القاىرة،  ط (ٕٓ)

 . ٓ٘،  صٖٕٓٓ
 .٘ٓٔ، صٜٓٛٔبرنارد شفارتز،  القانوف في أمريكا،  ترجمة ياقوت العشماوي ، القاىرة: (ٕٔ)
إبراىيـ عبدالمجيد محمد، مبدأ مونرو وتطوره، دراسة في سياسة الواليات المتحدة الخارجية تجاه أمريكا ( ٕٕ)

 . ٖٜ-ٜٔ، صٜٛٛٔ، القاىرة، ٜ٘ٔٔ-ٖٕٛٔالالتينية 
( تشترؾ المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية برسـ السياسة الخارجية.: د. فاضؿ زكي ٖٕ)

 .ٖٛٔ-ٜٗٔمحمد،  المصدر السابؽ،  ص
 .ٜٔٔالمصدر السابؽ،  صالري الويتز ،  نظاـ الحكـ في الواليات المتحدة األمريكية ،  (ٕٗ)

(25) Robert K.CARR and Others, American Democracy in theory and practice, 
Holt, Rinehart and Winston, NewYork,USA,1961,P.P.373-374. 

، النظاـ الرئاسي في الواليات المتحدة،  ترجمة سمير سالـ،  المؤسسة العربية لمطباعة روستو كمينوت (ٕٙ)
 .ٖٕ-ٜٔوالنشر،  بيروت،  دت،  ص

ريتشارد نيوستاد، سمطة رئيس الجميورية في الواليات المتحدة األمريكية،  ترجمة د.راشد البراوي،  (ٕٚ)
 . ٛٙ، صٖٜٙٔالقاىرة،  مؤسسة سجؿ العرب، 

اف يعمؿ بشؤوف صناعة النفط إذ تمكف باالشتراؾ مع أخيو وعدد مف الرأسمالييف الكبار مف الذي ك  (ٕٛ)
تأسيسيا برأسماؿ قدره مميوف دوالر ثـ ازداد رأس الماؿ فيما بعد وأخذت الشركة تعمؿ عمى سحؽ 

إفالسيا  منافسييا بعقدىا االتفاقات مع شركات النقؿ والمؤسسات الصناعية أو السيطرة عمييا بشرائيا أو
( اندمجت ىذه الشركات مكونة شركة  واحدة ضخمة ىي  ٕٛٛٔفتقع في قبضتيا وفي عاـ )

ستاندروأويؿ أوؼ نيوجرسي . حربي محمد ،  الستراتيجية النفطية الغربية في الخميج العربي ، مكتبة 
 . ٛٔ-ٚٔ، صٜٗٚٔ، ٔالمنار،  بغداد، ط

 .ٛٛ، صٕٛٓٓفي الواليات المتحدة،  دمشؽ ،   معف عبد القادر زكريا،  مف ىـ صناع القرار (ٜٕ)
ؿ. ناتاراجاف ، الخطة األمريكية لمسيطرة عمى العالـ،  ترجمة محمد محمود االواني،  دمشؽ،   (ٖٓ)

 ٔٔ، صٜٓٚٔ
 .ٔٔالمصدر نفسو،  ص (ٖٔ)
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. ينظر: ٓٛ،  صٜٜٔٔصالح جواد الكاظـ،  عمي غالب العاني،  األنظمة السياسية،  بغداد،   (ٕٖ)
الجدوؿ الممحؽ باألطروحة.:  أ.إثناف مف ) فيتو الجيب( ُأبطال في المحاكـ. وُيعتبراف ىنا) فيتو 

يا بوش ( يعتبر الكونكرس بعض )فيتو الجيب( التي استخدمٕٜٜٔحزيراف ٕ٘عادي ( .ب. اعتبارًا مف )
(مجمس الشيوخ )واشنطف دي ٕٜٜٔ - ٜٛٚٔفي إطار )الفيتو العادي(؛ لممزيد ينظر: فيتوات الرئيس)

 .ٔٔ-ٛ(، صٖٜٜٔسي. مكتب مطابع الحكومة 
موريس ديفرجيو ،  النظـ السياسية،  ترجمة: أحمد حسيب عباس ،  مؤسسة كامؿ ميدي لمطباعة  (ٖٖ)

 . ٜ٘والنشر والتوزيع)القاىرة( ،  د ت ،  ص 
 ٜٗ٘ٔارسنت صربيفف، نظاـ الحكـ في الواليات المتحدة األمريكية، ترجمة محمد عبد المعز، القاىرة،  (ٖٗ)

 .ٖٓٔ، ص
مف الجدير بالذكر اف التعديؿ الثاني والعشريف الفقرة األولى تحديد الرئاسة بفترة واليتيف اقترح ىذا  (ٖ٘)

.د.عبدالعزيز سميماف نوار ٜٔ٘ٔشباط ٕٚفي  وتمت المصادقة عميو ٜٚٗٔاذار  ٕٗالتعديؿ بفترة في 
 .ٖ٘ٛود. محمود محمد جماؿ الديف، المصدر السابؽ، ص

( . ديفيد Reorganization –Planضمف خطة تجميع المؤسسات )  ٜٖٜٔتأسس ىذا المكتب سنة  (ٖٙ)
،  ٜ٘ٛٔ،  ٕوتوماس روس ، الحكومة الخفية،  ترجمة : جورج عزيز،  دار المعارؼ،  مصر،  ط وايز
مجمة لممزيد ينظر: د.كنعاف حسيف،  مف يصنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية،  ؛ حاوؿ ٖٚص

 . ٜٗٛٔنيساف  –، مصر، كانوف الثانيٖٖ-ٖٔالباحث،  العدد
، باريس ، ٔاألوربي، ط–لسياسي األمريكي، مركز الدراسات العربيصنع القرار امنصؼ السميمي،  (ٖٚ)

 .ٚٛٔ، صٜٜٚٔ
كتاب الحقائؽ العالمية لوكالة اإلستخبارات المركزية  CIAوكالة اإلستخبارات المركزية األمريكية  (ٖٛ)

 .http://WWW.Cia.gov|library|publications|the-world-factbook|index.htmiاألمريكية.
 ٖ٘، ص ٜٜٓٔاألردف ،  –محمد ربيع ،   صنع السياسة األمريكية والعرب،  دار الكرمؿ ،  عماف  (ٜٖ)

. 
فيقاؿ أف قوة الكونجرس تكمف في سمبيتو وليس اإليجابية العممية ،   فمو رقابة عمى السمطة التنفيذية  (ٓٗ)

عمى نحو منع تمويؿ بعض األغراض المحددة بالسياسة الخارجية ورفض المصادقة عمى أية معاىدة 
كاتب المخابرات ،  بدوف تعديميا وتأسيس لجاف إشراؼ عمى االستخبارات في أواسط السبعينات لمراقبة م

استنادًا إلى ما جاء في الدستور األمريكي مف صالحيات منحت لمجمس الشيوخ والتي يضاؼ إلييا أيضا 
 المصادقة عمى مف يعينيـ الرئيس أو رفضيـ . 

 Paul Johason ,Modern Times :The world from the Eighties: Harper and Row 
(New York),1993,P.85  
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رجس، السياسة األمريكية تجاه العرب، كيؼ تصنع ؟ ومف يصنعيا؟ ، مركز دراسات الوحدة فواز ج (ٔٗ)
 .ٛٛ،  صٕٕٓٓ، ٕالعربية، بيروت، ط

 .http://WWW.IOC.gov؛ مكتبة الكونكرس ٜٚٔالري الويتز ،  المصدر السابؽ ،   ص  (ٕٗ)
(43) ZbignewBrzeeinski ,The NSCS Midife Crisis , Foreign Policy ,Winter 1987-

1988 , P.80 . 
(44) David Brooks , Anti-Communism and the American Enter Pries , An 

Historical Perspective , CALC Report Vol . XIU , No . 5. 1988, P.9 . 
جماعات الضغط: ىي جماعة مف األشخاص تربطيـ عالقات اجتماعية خاصة ذات صفة مؤقتة أو  (٘ٗ)

دائمة ، وتجمع ىؤالء األفراد يقـو عمى أساس وجود ىدؼ مشترؾ أو مصمحة مشتركة بينيـ يدافعوف 
لة عنيا بالوسائؿ المتيسرة لدييـ عمنية كانت أو سرية ويسعوف إلى الضغط عمى ىيئات السمطة في الدو 

لكي تتخذ قرارات ترعى مصالحيـ وأىدافيـ المشتركة. صادؽ األسود،  عمـ االجتماع السياسي أسسو 
 . ٖ٘٘، صٜٜٔٔ، بغداد،  دار الحكمة، ٕوابعاده،  ط

وىو أقدـ دستور مكتوب في العالـ ، وىو مازاؿ نافذًا حتى اآلف. ويقـو عمى أساس الفصؿ بيف  (ٙٗ)
، وتمت ٚٛٚٔنفيذية والقانونية. تمت صياغة الدستور األمريكي في عاـ السمطات الثالث التشريعية والت

.: بروس فندؿ ايوايستر فندالي، الدستور ٜٛٚٔ،  وبدأ العمؿ بو في عاـ ٛٛٚٔالمصادقة عميو عاـ 
 .ٛٔ،  صٜٗٙٔاألمريكي، إعداد وترجمة لجنة دائرة المعارؼ العامة، دار الكرنؾ لمنشر، القاىرة، 

،   وأدت إلى ميالد دولة ٘ٚٚٔتقالؿ األمريكية أو الثورة التي قامت ضد بريطانيا عاـ ىي حرب االس (ٚٗ)
جديدة باسـ الواليات المتحدة األمريكية . كانت الثورة أو الحرب الثورية قد اندلعت بيف بريطانيا والواليات 

بادئ األمر في إقامة الثالث عشرة الممتدة عمى الساحؿ األطمسي في أمريكا الشمالية  لـ توفؽ  قط في 
عندما اصطدـ البريطانيوف بالثوار األمريكييف في مدينتي  ٘ٚٚٔ/نيساف/ ٜٔحكومة قومية فعالة، في 

،   واستمرت Massachusetts والية ماساتشوستسفي  Concordوكونكورد Lexingtonلكسنجتوف
والواليات المتحدة التي  ،  عند توقيع معاىدة باريس بيف بريطانياٖٛٚٔ/أيموؿ/ ٖسنوات وانتيت في 

اعترفت بموجبيا بريطانيا رسميا باستقالؿ الواليات المتحدة األمريكية.: داف ليسي،  الثورة األمريكية 
 ؛ٕٕ، صٜٙٙٔ، مؤسسة سجؿ العرب، القاىرة، ٔدوافعيا ومغزاىا ،  ترجمة سامي ناشد،  ج

 Smith and Zurcher, New Dictionary of American Politics , New york,1949, P1. 
.: دائرة المعمومات األمريكية،  أسس ٙٚٚٔ/تموز/ ٗجاء ذلؾ في نص وثيقة االستقالؿ المؤرخة في (ٛٗ)

 .ٛالحرية،  وثائؽ أساسية عف تاريخ الواليات المتحدة األمريكية وزارة المعارؼ،  بغداد،  د.ت،  ص
 ٜٗٔ، صٕٜ٘ٔترجمة حسيف عمر، القاىرة، برنكس دكستر،  فمسفة السياسة الخارجية األمريكية،   (ٜٗ)
( د.عبد المنعـ سعيد،توجيات اإلدارة األمريكية تجاه المنطقة العربية، ، ٜٚمجمة السياسة الدولية،ع) (ٓ٘)

 .ٕٜ، صٜٜٛٔ
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 . ٖٕٚ، صٖٜٜٔرينيو ديموف،  النقد العالمي المعاصر، ترجمة جورج طرابيش، الدار البيضاء،  (ٔ٘)
(52) Quited in: Jacob K.Neff ,The History of The Navy of the United States of 

American,New york,1856, p.35.                          
،  ٕٓٓٓفرانكميف اشر،  موجز تاريخ الواليات المتحدة،  ترجمة مييبة مالكي دسوقي،  بيروت،   (ٖ٘)

 .ٔٛص
اليات المتحدة والعالـ إلى أيف ؟ترجمة خميؿ أحمد،  مورداف، أمريكا التوتاليتاريو الو  –ميشاؿ بوغنوف (ٗ٘)

؛ كمود جولياف، اإلمبراطورية األمريكية، ترجمة ناجي أبو خميؿ، دار الحقيقة، ٕٗ،صٕ..ٕبيروت ،
 .ٖٛ، صٜٓٚٔبيروت، 

فات أجنبية أو اتفاقات تعتمدىا الدولة مف خالؿ عدـ الدخوؿ في أي تحال سياسة خارجية ىي االنعزالية (٘٘)
دولية أو التزامات اقتصادية أو تجارية ،  عمى أمؿ أف تركز جميع مواردىا الخاصة في التقدـ داخؿ 
حدودىا ،  في حيف تبقى في سالـ مع الدوؿ األجنبية األخرى عف طريؽ تجنب جميع االتفاقات 

 .:الخارجية
 Paul E. Zinner, Document On American Foreign Relations in the Twentieth 

Century,New York,1969,p43. 
( . يعّد ٜٓٛٔ-ٔٓٛٔالرئيس الثالث لمواليات المتحدة األمريكية) ٕٙٛٔ-ٖٗٚٔتوماس جيفرسوف  (ٙ٘)

. وىو مف اآلباء المؤسسيف لمواليات المتحدة . كاف ٙٚٚٔالمؤلؼ األوؿ إلعالف االستقالؿ عاـ 
.  وكاف  الفصؿ بيف الكنيسة والدولة ، إذ أيدالتنوير مف عصرجيفرسوف فيمسوفًا سياسيًا ورجاًل 

)جد الديمقراطييف( وزعيـ يمثؿ جيفرسوف ، ٜٚٚٔلمنظاـ األساسي لمحرية الدينية في أمريكا عاـ  المؤلؼ
الحزب الديمقراطي األمريكي. فنسنت شياف، توماس جيفرسوف أبو الديمقراطية،   ترجمة جاسـ محمد،  

 ؛ =ٖٖ،  صٜٜ٘ٔة،   بغداد،   مطبعة دار المعرف
= Heather Lehr Wagner, The History of the Democratic Party (The U.S. 

Government: How It Works),Chelsea House Publications, 1st edition, 
Philadelphia,2002,p52. 

   .ٜٔ.ؾ ديني ،  نظرة شاممة عمى السياسة الخارجية األمريكية،  المصدر السابؽ،  ص بروسترؾ (ٚ٘)
(58) Seymour Harris, American Economic history, Mggraw Hill Book Company, 

New York,1961, p 41. 
(59) Jack Behrman,U .S.International Business and Governments,McGraw Hill, 

New York, 1971, p169. 
(60) Henry Steele Commager ,Documents of American History 1900-1945 ,Yale 

University  Press,USA,p123. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_policy&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgmPf4E3vXA2hrIRkMoFT0YR3F1uw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_policy&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgmPf4E3vXA2hrIRkMoFT0YR3F1uw
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
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( ، درس القانوف ٕ٘ٛٔ-ٚٔٛٔ(الرئيس  الخامس لمواليات المتحدة)ٖٔٛٔ-ٛ٘ٚٔجيمس مونرو)( ٔٙ)
،  ثـ ٜٓٚٔاألمريكي عاـ عمى يد الرئيس جيفرسوف وانتخب كسيناتور جميوري في مجمس الشيوخ 

.أنتخب ٘ٔٛٔ،  ووزيرا لمخارجية عاـ ٕٓٛٔ،  وحاكما لوالية فرجينيا عاـ ٜٙٚٔسفيرا في فرنسا عاـ
  لفترتيف رئاستيف متتاليتيف.

The Encyclopedia Americana , The Intenation Reference Work , Printed and 
Boundoy Book Manufacturing Division ,Volume 17, U.S.A,1996,p113. 

 شماال بيذا  ْ ٖٓاتفؽ معظـ الجغرافييف عمى تسمية األرض األمريكية جنوب خط عرض  (ٕٙ)
 االسـ)أمريكا الالتينية( :

J.Fred Rippy , Latin America, Modern History, New York ,University of 
Michigan,Vail – Ballou Press , Inc.1958,P17-18 

 .ٜٜ،  صٜٜٚٔرأفت غنيمي الشيخ ،  أمريكا والعالقات الدولية،  عالـ الكتب، القاىرة،  (ٖٙ)
تعد ىذه الحرب سببًا مباشرًا لسياسة نابميوف تجاه بريطانيا)الحصار القاري( فبعد أف ضاؽ الخناؽ عمى  (ٗٙ)

بريطانيا في أوربا اتجيت نحو العالـ الجديد في التعامؿ التجاري لتعويض خسارة أسواقيا األوربية،   
ألخيرة تمؾ العالقة فياجمت وبسبب نظرة بريطانيا إلى الواليات المتحدة عمى أنيا تابع أنكرت عمى ا

السفف البريطانية السفف التجارية األمريكية وفتشتيا ومنعتيا مف المتاجرة مع فرنسا وحمفائيا،  وصادؼ أف 
أظيرت الواليات المتحدة األمريكية أطماعًا توسعية في الشماؿ عمى حساب المستعمرة البريطانية كندا،  

سونيتيف يحدوىا رغبة مف الجانب األمريكي لنيؿ الحرية سك-فساءت العالقة بيف األمتيف األنكمو
نياء نظرة التبعية لدى األخيرة، لذلؾ اندلعت الحرب بينيما واستمرت سنتيف  االقتصادية مف بريطانيا وا 
سجمت فييا بريطانيا نصرًا حاوؿ عسكريًا ساحقًا،  أما مف جانب الواليات المتحدة فإنيا حققت نصرًا 

اقتصادىا مف التبعية والييمنة البريطانية فسميت ىذه الحرب ب)حرب االستقالؿ  سياسيًا ، إذ أممت
الثانية( . ماركريت تتؿ سبروت،  ماىاف المبشر الداعية لمقوة حاواللبحرية،  رواد االستراتجية الحديثة 

ية،  بغداد،  :المكتبة العالمٕالفكر العسكري مف مكيافممي إلى ىتمر،  ترجمة محمد عبد الفتاح إبراىيـ،  ط
؛ لممزيد ينظر: صبري فالح الحمدي،  دراسات في تاريخ أمريكا وعالقاتيا الدولية،  ٙٔ، صٜ٘ٛٔ
   ٕ٘،  صٕٕٓٓبغداد،  

  ٜٜٕ –ٖٜٕدايفيد كوشما نكويؿ، النظاـ السياسي في الواليات المتحدة،  المصدر السابؽ، ص( ٘ٙ)
 . ٛٛالمصدر السابؽ ،  ص فرانكميف اشر،  موجز تاريخ الواليات المتحدة،   (ٙٙ)
عبد الغفور كريـ عمي،   مبدأ استخداـ القوة في سياسة أمريكا الخارجية: دراسة في ضوء أزمة   (ٚٙ)

 .ٕٔٔ،  صٜٜٔٔ، منشورات الجمعية العراقية لمعمـو السياسية،   بغداد،   ٖالخميج، أزمة الخميج، ع
(68)S.f.Bemis,Adiplomatic History of United states(New York,1965),p,203-205. 
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،  ترجمة: فاضؿ حسيف،  جامعة الموصؿ،  ٜٗٔٔ –ٜٛٚٔكارلتوف ىيز ،   التأريخ األوربي الحديث (ٜٙ)
 .ٖٙ،  صٜٚٛٔ

مقباًل في تمؾ المدة عمى االنتخابات الرئاسية التي رشح نفسو فييا،  وأراد عمؿ دعاية قوية  كاف ادمز  (ٓٚ)
والفتة لكي يفوز فييا،  فأراد إظيار نفسو بصورة مستقمة عف السياسة البريطانية .محمد مصطفى 

 . ٚ٘، صٜٛ٘ٔ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية ، ٔصفوت، الجميورية الحديثة،  ط
،  ٖٜٛٔيد نعنعي،  تاريخ الواليات المتحدة األمريكية الحديث،  دار النيضة العربية، بيروتعبد المج (ٔٚ)

 .ٛٔٔص 
في  ٛٗٛٔلـ تمتـز الواليات المتحدة األمريكية بيذا العيد،   اذ اظيرت عطفيا ومساندتيا لثورات عاـ  (ٕٚ)

بمت الزعيـ الثوري أوربا ،  وارادت االعتراؼ بثورة المجر، وعندما فشمت الثورة ىناؾ استق
المجري)كوشورت( في واشنطف. محمد مصطفى صفوت، الحياد االيجابي أسسو ودوافعو الألنسانية، 

 . ٛ٘، صٜٓٙٔمكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، 
(73) Louis L.Snyder , 14. The Monroe Doctrine . December 2  ,1823 , Fifty Major 

Documents of the Nineteenth Century , Washington ,1955 , p 52 – 55. 
(74) Herring, A History if Latin America from the Beginning to the present 

(Revised ,1966)p.793. 
(75)Ibid.p794. 

 .ٖٛرأفت غنيمي الشيخ،  المصدر السابؽ،  ص (ٙٚ)
صعب، منشورات المكتبة روي مكريدس، مناىج السياسة الخارجية في دوؿ العالـ، ترجمة حسف  (ٚٚ)

 .ٖٚٗص، ٙٓٔ، صٜٔٙٔاألىمية، بيروت،  
عبد الفتاح حسف أبو عمية،  تاريخ األمريكيتف والتكويف السياسي لمواليات المتحدة،  ط:دار المريخ،   (ٛٚ)

 . ٓٓٔ،  صٜٚٛٔد.ـ،  
  ( إذ ألقى خطبةٜٗٛٔ – ٘ٗٛٔ،    ٜٗٛٔ – ٜ٘ٚٔنسبة إلى الرئيس األمريكي جيمس بولؾ )  (ٜٚ)

بمناسبة إلحاؽ تكساس باالتحاد األمريكي إذ قاؿ:"إف كؿ دولة أمريكية تريد االستقالؿ فإف ليا ذلؾ ، وكؿ 
دولة تريد الدخوؿ باالتحاد األمريكي يحؽ ليا ذلؾ دوف معارضة أية دولة أوربية ألف الدولة حرة في 

ية الدولية ، المصدر السابؽ، اختيار ما تراه في صالحيا" .:إسماعيؿ صبري مقمد ،  العالقات السياس
: دار ٕ،  تعريب جالؿ يحيى ، طٜٗٔٔ -٘ٔٛٔ؛ بيير رونوفاف ، تاريخ العالقات الدولية  ٘ٚ٘ص 

 .ٕٕٚ، ص ٜٔٚٔالمعارؼ، القاىرة ، 
( الذي حاوؿ منع الدوؿ األوربية مف ٜٜٓٔ -ٜٔٓٔ، ٜٜٔٔ -ٛ٘ٛٔنسبة لمرئيس ثيودور روزفمت )  (ٓٛ)

لدوؿ الالتينية كفنزويال والدومنيكاف ،  وحاًل لمشكمة الديوف األوربية خولت استحصاؿ ديونيا مف بعض ا
أمريكا نفسيا السيطرة عمى العوائد المالية لتمؾ الدوؿ وكماركيا واإلشراؼ عمى ماليتيا وتوزيع مواردىا بيف 
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 ,R .D .Cornwell,World  History in the Twentieth Centuryالدائنيف والدولة نفسيا. 
Langmam ,4thEDI, 1972, London,p.129-130.  

أندلعت ثورة ٖ٘ٛٔأىـ أسباب ىذه الحرب قضية تكساس التي كانت مقاطعة مكسيكية حتى عاـ  (ٔٛ)
أعمنت االنفصاؿ عف المكسيؾ وتأسيس جميورية تكساس المستقمة، عند ذاؾ ثارت ثائرة المكسيؾ 

يؾ الحرب عمى الواليات المتحدة األمريكية. واحتجت بشدة،  لكف بولؾ مضى في سبيمو فأعمنت المكس
المكسيكية، مجمة اآلداب، كمية -حسف عمي سبتي،  أثر الحرب العالمية األولى عمى العالقات األمريكية

؛ كارلتوف ىيز، التأريخ األوربي ٛٛٗ- ٗٛٗ، صٕ٘ٓٓ، آيار٘ٚ-ٜٙاآلداب، جامعة بغداد، ع
؛لممزيد ٕٕٙ-ٕٕ٘، صٜٚٛٔالموصؿ،   ،  ترجمة: فاضؿ حسيف،  جامعةٜٗٔٔ –ٜٛٚٔالحديث

ينظر: ىالكرو فرجسوف، ثورات أمريكا الالتينية، ترجمة: عبد الرؤوؼ عز الديف، الدار المصرية لمتأليؼ 
 . ٙ٘والترجمة، القاىرة، د ت،  ص

القوة التي شكمت أمريكا الحديثة،  ترجمة صادؽ إبراىيـ عودة،  –كارؿ. ديغمر، االنطالؽ مف الماضي (ٕٛ)
 .ٚ٘ٔ-٘٘ٔوت، د.ت، صبير 

حصمت بموجبيا  ٛٗٛٔعاـ Treaty of Guadalupe –Hidalgoىيدالكو-معاىدة كواد لوب (ٖٛ)
 الواليات المتحدة األمريكية عمى كؿ مف )كاليفورنيا ونيو مكسيكو ويوتاه ونيفادا واريزونا(.

Harold G. Syrett,Treaty of Gouadalupe Hidalgo, American Historical 
Documents,New York,1960,p. 230. 

(84) Harold G. Syrett,Treaty of Gouadalupe Hidalgo,op, cit,p.230. 
، ٜ٘ٛٔد. عبد الرزاؽ مطمؾ الفيد،  دراسات في حركات التحرر في العالـ الثالث، بغداد،   (٘ٛ)

 ٕٚٚ-ٕٙٚص
  ٕٛٚ-ٕٙٚالمصدر نفسو ،  ص (ٙٛ)
،  دراسة لتطور الييمنة األمريكية مف مطمع القرف العشريف حتى اآلف،  إبراىيـ ابو خزاـ، أقواس الييمنة (ٚٛ)

 .ٕٓ،  صٕ٘ٓٓ، ٔدار الكتاب الجديد المتحدة،   بيروت،  ط
 مصطمح العالـ القديـ يشير إلى أوربا الغربية بإعتبارىا ميد الدبموماسية الغربية الحديثة . (ٛٛ)
األمريكية،  ترجمة ودودة عبدالرحمف بدراف، القاىرة،  ديني بروستر، نظرة شاممة عمى السياسية الخارجية 

 .ٖٗ-ٖٖ،  صٜٜ٘ٔ
(89) Babriel kolko, Main currents in Modern American History pantheon 

,1984,p.47. 
 ٜٔ٘، صٖٜٜٔ، ترجمة يوسؼ دومط ،  بيروت، ٜٜٔٔ-ٜ٘ٗٔبيار ميكؿ،  تاريخ العالـ المعاصر (ٜٓ)
-ٜٙ،  صٜٗٛٔاىب االخالقية الكبرى،  ترجمة قتيبة المعروفي،  بيروت،  فرانسوا غريغوار، المذ (ٜٔ)

ٜٚ. 
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(92)Wlterlehin, Policy foreign of, u s ,1943,p17. 
، تاريخ القرف التاسع عشر في أوربا والعالـ،  بيروت،  (ٖٜ)   ٙٙ-٘ٙٔ، صٜٜ٘ٔنور الديف حاطـو
ولد ثيودور روزفمت في نيويورؾ يـو السابع والعشريف مف تشريف  (ٜٜٔٔ-ٛ٘ٛٔثيودور روزفمت) (ٜٗ)

( ينتمي إلى الحزب ٜٜٓٔ-ٜٔٓٔىو الرئيس السادس والعشروف لمواليات المتحدة )،  ٛ٘ٛٔاألوؿ عاـ 
الجميوري ،  عرؼ بنشاطو وميارتو وخالؿ حياتو اعتبر مؤلًفا ومشرًعا وجندًيا وصياًدا ودبمومآسيًا 

ة،   ومف المتحمسيف لمقوة البحرية. صانع سالـ ومصمح اقتصادي،   وإلنجازاتو ومحافًظا عمى البيئ
الرؤساء األمريكييف العظاـ . ،  يعد روزفمت عادة مف  البيت األبيض الكثيرة ودوره الكبير أثناء وجوده في

-ٜٗٓٔالحرب الروسية اليابانية لدوره في الوساطة إلنياء ٜٙٓٔعاـ جائزة نوبؿ لمسالـ حصؿ عمى
الرئيس  ،  وىو والد سيدة الواليات المتحدة األمريكية فيما بعد اليانور روزفمت التي تزوجت مف ٜ٘ٓٔ

 األمريكي فرانكميف روزفمت. 
The Encyclopedia Americana , op,cit, P.684.  
File ://H:Theodor Roosevelt – Wikipedia the Free Encyclopedia- htm -61-3-

2009. ,Volume 18, U.S.A,1996 ,p266.; 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
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