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 األمرٌكٍح -انتىتر فً انعالقاخ انسعىدٌح

 فً ظم إدارج انرئٍس تاراك أوتاما

 فتحً جثرٌم عثذ انسالو نىجهً

 

 انمهخض:

ُوى ًحٕ جُطوحٌخ جأل٢ٌ٣ٍٓ جإل٣ٍج٢ٗ ذؼى جالضلحم ج١ُٝٞ٘ ٛٞ جُٓرد 

جٍُت٢ٓ٤ ك٢ جُطٞضٍ ك٢ جُؼالهحش جُٓؼٞو٣س جأل٤ٌ٣ٍٓس. كٌِِِٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س 

ضٛ٘ق ئ٣ٍجٕ ًطٜى٣ى نحٌؾ٢ ُٜح ًٔح ضٍٟ إٔ جالضلحم جأل٢ٌ٣ٍٓ جإل٣ٍج٢ٗ ُٖ ٣ـ٤ٍ 

جُطؼحٕٝ جُه٤ِؿ٢ ًُٜٝج ًحٗص ِْٞى ئ٣ٍجٕ جُوحتْ ػ٠ِ جُطىنَ ك٢ ٖثٕٞ وٍٝ ٓؿِّ 

ضٍؿد جُٓؼٞو٣س ك٢ إٔ ضرو٠ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس جإل٣ٍج٤ٗس ك٢ قحُس جُطٞضٍ جُىجتْ 

 ألٗٚ جُه٤حٌ جُٞق٤ى ج١ًُ ٣طٍى ُٜح ق٣ٍس جُطكٍى ك٢ جُٔ٘طوس.  

 

 

Abstract: 

The US-Iranian rapprochement after the nuclear deal 

was the main reason for the tension in US-Saudi relations. 

Saudi Arabia categorizes Iran as an external threat and 

believes that the US-Iranian agreement will not change Iran's 

behavior based on interfering in the affairs of the Gulf 

Cooperation Council states. Therefore, Saudi Arabia would 

like the US-Iran relationship to remain in constant tension 

because it is the only option that leaves it free to move 

Region. 
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 مقذمح:

أ٢ٌْ جُِٔي ػرى جُؼ٣ُُ أٍ ْؼٞو أّْ جُؼالهس ذ٤ٖ جٌُِٔٔس ٝػى٣ى ٖٓ 

ضٔطى ػ٢ِ ٓؼظْ ٓٓحقس وٍٝ جُؼحّ ًٓ٘ ضٞق٤ى جٌُِٔٔس ٝئػالٜٗح وُٝس ٓٞقىز 

جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س, ٝض٤ُٔش جُؼالهس ذ٤ٖ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ٝجُٞال٣حش جُٔطكىز 

جأل٤ٌ٣ٍٓس , ذٌٜٞٗح  جُؼالهس جإلْطٍجض٤ؿ٤س أُط٢ جْطٍٔش ًٓ٘ جُِوحء جألٍٝ ج١ًُ ؾٔغ 

5445ذ٤ٖ جٍُت٤ّ جأل٢ٌ٣ٍٓ ٌَٝكِص ٓغ جُِٔي جُٔإّْ ػرى جُؼ٣ُُ ػحّ 
(i)

. 

ٖٓ ٌٍٓٝٛح ذٍٔجقَ ٖٓ جُلطٌٞ ٝجُهالكحش , ٗط٤ؿس الَٓحش ٝػ٢ِ جٍُؿْ 

جُٔ٘طوس ٝهٟح٣حٛح ٌُٜ٘ح ٓغ يُي جضٓٔص ذحال٣ؿحذ٤س ػ٢ِ ٍٓ جُؼوٞو , ٝذٌَٗ نح٘ 

ك٢ جٍُٗجًس جُطؿح٣ٌس ٝػالهحش جُطِٓف ٝذؼٝ جُِٔلحش جُى٤ُٝس ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ 

ذحٌجى جٝذحٓح  ٝوٍٝ جُه٤ِؽ ًًُٝي ٓح ٣هٙ جُؼحُْ جإلْال٢ٓ ٝضأض٢ ٣َحٌز جٍُت٤ّ

هرَ أٍٖٜ ه٤ِِس ٖٓ ٜٗح٣س ٝال٣طٚ جٍُتح٤ْس جُػح٤ٗس ُطإًى ػ٢ِ ػٔن جُؼالهس ذ٤ٖ 

جُرِى٣ٖ , ٝٓكحُٝس ُطؿحَٝ جُهالكحش ك٢ ذؼٝ جُِٔلحش ٝجُؼالهس ٓغ ئ٣ٍجٕ ذؼى 

 (.5+5جُطٞه٤غ ػ٢ِ جالضلحم ج١ُٝٞ٘ جإل٣ٍج٢ٗ ٓغ وٍٝ )

 

 مشكهح انذراسح:

ٔػَ ٓكٌٞ ًٛٙ جُىٌجْس ٝٛٞ ضٓحؤٍ ضطٔػَ جٌُِٔٗس جُركػ٤س ك٢ ْإجٍ ٣

 -ٌت٢ٓ٤ ٓلحوٙ: ٓح ٢ٛ جألْرحخ جٌُحٓ٘س ٌٝجء جُطٞضٍ ك٢ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس

 جُٓؼٞو٣س ك٢ ظَ ئوجٌز جٍُت٤ّ ذحٌجى أٝذحٓح؟

 

 فرضٍاخ انذراسح:

 -جإل٣ٍج٢ٗ ٣إغٍ ِْرحً ػ٠ِ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس -"إٔ جُطوحٌخ جأل٢ٌ٣ٍٓ

 جُٓؼٞو٣س".

جأل٤ٌ٣ٍٓس ًِٔح أوٟ يُي ئ٠ُ  -ك٢ جُؼالهحش جإل٣ٍج٤ٗس"ًِٔح جَوجو جُطكٖٓ 

 جأل٤ٌ٣ٍٓس". -٣َحوز جُطٞضٍ ك٢ جُؼالهحش جُٓؼٞو٣س
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 أهمٍح انذراسح:

جأل٤ٌ٣ٍٓس  -ضٌٖٔ أ٤ٔٛس جُىٌجْس ك٢ ٓؼٍكس ٠ر٤ؼس جُؼالهحش جُٓؼٞو٣س

ٝضطرغ ٓٓحٌ ًٛٙ جُؼالهس ٝٓح قىظ ُٜح ٖٓ كطٌٞ ٝضٞضٍ أغ٘حء ض٢ُٞ ئوجٌز جٍُت٤ّ 

 ٝذحٓح.ذحٌجى أ

ًٔح أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ضٓحْٛ جُىٌجْس ك٢ ئغحٌز جُؼى٣ى ٖٓ هٟح٣ح جُ٘وحٔ قٍٞ 

 جُٓؼٞو٣س. -ٓٓطورَ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس

 

 هذف انذراسح:

 تسعى انذراسح إنى تحقٍق عذد من األهذاف األساسٍح من تٍنها:

جأل٤ٌ٣ٍٓس ك٢ ظَ كطٍز جٍُت٤ّ  -ذ٤حٕ ٠ر٤ؼس ٝٓٓحٌ جُؼالهحش جُٓؼٞو٣س -5

 أٝذحٓح.ذحٌجى 

ض٤ٞٞف أْرحخ جُهالف جُٓؼٞو١ جأل٢ٌ٣ٍٓ ٝٓالقظس جُطـ٤ٍ ج١ًُ ٠ٍأ ػ٠ِ  -2

 ٤ْحْس جُرِى٣ٖ جُهحٌؾ٤س ضؿحٙ ذؼْٟٜ جُرؼٝ.

ئ٣ٟحـ جُهطٞجش جُط٢ جضهًضٜح جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ًٍو كؼَ ػٖ ػىّ  -3

 هرٍٞ ٤ْحْس أٝذحٓح جُهحٌؾ٤س جضؿحٜٛح.

 

 منهج انذراسح:

جُؼ٤ِٔس ٓكَ جُركع ٝجُٜىف ٖٓ ًٛٙ جُىٌجْس, كٓٞف ٗظٍجً ُطر٤ؼس جُٔحوز 

٣طْ جْطهىجّ جُٜٔ٘ؽ جالْطوٍجت٢ ٜٝٓ٘ؽ جُِٔٛكس ج٤٘٠ُٞس ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُٜٔ٘ؽ 

 جُطح٣ٌه٢ جُٔوحٌٕ ُىٌجْس جُٞهحتغ جُطح٣ٌه٤س جُط٢ ٍٓش ذٜح جُؼالهس ذ٤ٖ جُرِى٣ٖ.

 (:3102 -3102انفترج انسمنٍح نهذراسح: )

 ذحٌجى أٝذحٓح جُػح٤ٗس.٢ٛٝ ضٔػَ كطٍز ٌتحْس 

 :3112زٌارج انرئٍس تاراك اوتاما نهسعىدٌح فً ٌىنٍى 

 2004َجٌ جٍُت٤ّ ذحٌجى جٝذحٓح جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ك٢ ٤ٗٞ٣ٞ ػحّ 

, ٝجٖطِٔص جُٔرحقػحش جُط٢ أؾٍجٛح ٓغ جُِٔي ػرى هللا ػ٢ِ أَٓس جٍُٗم جأل١ْٝ 

 ٝجُؼالهحش جُػ٘حت٤س ذ٤ٖ جُرِى٣ٖ  ْٝرَ ضؼ٣ُُٛح.
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, ٝٛٞ جُكىظ ج١ًُ ٝٚلٚ  2055ئال ئٕ جُِٔي ػرىهللا ضٞك٢ ك٢ ٣٘ح٣ٍ 

ٗحتد جٍُت٤ّ جأل٢ٌ٣ٍٓ "ؾٕٞ ذح٣ىٕ" ذحُهٓحٌز جٌُرٍٟ ُِٓؼٞو٣س , ٝهحٍ "ً٘ص 

وجتٔحً ٓؼؿرحً ذٍٛجقطٚ ٝضوى٣ٍٙ ُِطح٣ٌم ٝكهٍٙ ذؿٜٞوٙ ك٢ ضكو٤ن جُطوىّ ُرالوٙ 

 ٔطكىز".ٝئ٣ٔحٗٚ جُؼ٤ٔن ذحُؼالهس ذ٤ٖ جُٓؼٞو٣س ٝجُٞال٣حش جُ

ٝيًٍش ٓؿِس "ك٣ٌٖٞ ذ٢ٓ٤ُٞ" جأل٤ٌ٣ٍٓس إٔ ٝكحز جُِٔي ضأض٢ ك٢ ٝهص 

قٓحِ ٌُِِٔٔس , ٢ٛٝ ض٘حَٞ ُٔٞجؾٜس ضأغ٤ٍ جٗهلحٜ أْؼحٌ جُ٘ل١ ٓك٤ِح , 

ٝٚؼٞو ض٘ظ٤ْ "وجػٕ", ٝٓؿحذٜس ئ٣ٍجٕ جُط٢ ٣ُوجو ٗلٞيٛح ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ ٓغ 

 ٣ٌْٞٝح. ض٢ُٞ ًٝالتٜح أوٝجٌجً ذٌَٗ ٓطُج٣ى ك٢ جُؼٍجم ُٝر٘حٕ

ػ٘ىٓح ض٢ُٞ جُِٔي ِْٔحٕ قٌْ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س , ٝج١ًُ ٖٜى 

ضطٌٞش ػىز ٝونِص جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس جُٓؼٞو٣س ٓ٘ؼٍؾح قحوج ضٌٛٞٙ جُرؼٝ 

جٗٚ هى ٣ـ٤ٍ ٖٓ ٓؿٍجٛح ك٢ جُٓ٘ٞجش جُٔورِس ذؼى ضٞه٤غ جالضلحم ج١ُٝٞ٘ جإل٣ٍج٢ٗ , 

ج٣ٍُحٜ ْطٌٕٞ ٓؿرٍز ٓٓطورال ػ٢ِ  ٝٛٞ جألٍٓ ج١ًُ ٌآٙ ػىو ٖٓ جٍُٔجهر٤ٖ إٔ

ض٣َٞغ قِلحتٜح , ٝكٍٓٙ جُٔكِِٕٞ ػ٢ِ جٗٚ ضوحٌخ أ٢ٌ٣ٍٓ ئ٣ٍج٢ٗ ػ٢ِ قٓحخ 

جُؼالهحش جُٓؼٞو٣س جأل٤ٌ٣ٍٓس
(ii)

. 

ٝضؼٞو ؾًٌٝ جٗؼىجّ جُػوس جُٔطُج٣ى ذ٤ٖ جُؿحٗر٤ٖ أ٢ُ ؿُٝ جُؼٍجم ػحّ 

كىز ِْٔص  ٝجُطٌٛٞ جُٓحتى ك٢ ٓؼظْ ئٗكحء جُٔ٘طوس ذإٔ جُٞال٣حش جُٔط 2003

جُؼٍجم )ج١ًُ ًحٕ ضح٣ٌه٤ح ٝٓكٌٞٓح ٖٓ هرَ ٓؿٔٞػٚ ٖٓ جُٓ٘ٚ جُؼٍخ ئ٢ُ قى 

ًر٤ٍ( ٖٓ نالٍ ػىّ جٌُلحءز أٝ ػٖ هٛى أ٢ُ, ج٤ُٗؼس, ٝئ٠ُ ئ٣ٍجٕ
(iii)

. 

 

ٝئيج ٓح جٗطوِ٘ح ئ٢ُ جألْرحخ جُكو٤وس ٖٓ ٌٝجء ٣َحوز قىز جُطٞضٍ ذ٤ٖ 

ٓطٓحٌػس ك٢ ج٤ُٓحْس جأل٤ٌ٣ٍٓس ٝجٖ٘طٖ ٝج٣ٍُحٜ ْ٘ؿى إٔ ٛ٘حى نِل٤س ُطكٞالش 

ٗكٞ ِٓلحش جٍُٗم جأل١ْٝ , ق٤ع ضر٘ص ٝجٖ٘طٖ ًٓ٘ جُٞال٣س جأل٢ُٝ ٍُِت٤ّ " 

ذحٌجى جٝذحٓح" ٓلّٜٞ جألٖٓ جأل٢ٌ٣ٍٓ جالْطٍجض٤ؿ٢ جُؿى٣ى , جُوحتْ ػ٢ِ جُٓؼ٢ 

إل٣ؿحو قٍِٞ ٤ِْٔس ذأهَ ضٌِلس ٌٓٔ٘س ُُِ٘جػحش ك٢ جُٔ٘طوس
(iv)

. ٝيُي ػود 

حُؼٍجم  , ٝك٢ ًٛج جُٛىو ُْٝ ٣ؼى نحك٤ح جُطٞؾٚ جأل٢ٌ٣ٍٓ ٗكٞ نٓحتٍٛح جُلحوقس ذ
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ض٤ٌٖٔ ئ٣ٍجٕ ئه٤ٔ٤ِح , ػ٢ِ ٗكٞ ٓح أًىٙ جٍُت٤ّ جٝذحٓح ذحُوٍٞ: " ٗططِغ إل٣ٍجٕ ًوٞز 

ئه٤ٔ٤ِس كحػِس "
(v)

. 

ٝئيج ٓح قحُٝ٘ح ضل٤ٍٓ أْرحخ جُطكٞالش جإلْطٍجض٤ؿ٤س جُىٌجٓحض٤ٌ٤س ك٢ 

جٗوالخ ك٢ جُٔٞهق جأل٢ٌ٣ٍٓ ضؿحٙ ئ٣ٍجٕ ٝك٢  جُٓحْس جأل٤ٌ٣ٍٓس , ٝجُط٢ ضوٞو ئ٢ُ

جُطكحُلحش ٓغ وٍٝ جُه٤ِؽ جُؼٍذ٢ ٝك٢ ٤ِ٠ؼطٜح جُٓؼٞو٣س كحُٔالقع ئٕ جؿِد 

جُطك٤ِالش جأل٤ٌ٣ٍٓس ٝجُـٍذ٤س ضٍؾف يُي ئ٢ُ وٝجكغ ٌٝؤ٣س ٖه٤ٛس ٍُِت٤ّ 

جأل٢ٌ٣ٍٓ جٝذحٓح ٝذؼٝ وٝجتٍ ٚ٘غ جُوٍجٌ جأل٢ٌ٣ٍٓ جُٔك٤طس ذٚ
(vi)

, ٝؾ٤ٔؼٜح 

ذٍؿرس جٝذحٓح ك٢ ئٕ ٣ٌٕٞ ٌؾَ جالٗٓكحخ ٖٓ جُكٍٝخ ٝجُطٞهق ػٖ  ضوٍٕ يُي

جُُؼ ذحُوٞز جُؼ٣ٌٍٓس جأل٤ٌ٣ٍٓس ك٢ ُٗجػحش ٝقٍٝخ ؾى٣ىز ًحٕ ضأغ٤ٍٛح ٓىٍٓج 

ُالهطٛحو جأل٢ٌ٣ٍٓ ك٢ جُىجنَ , ًٔح جٕ جٝذحٓح  ال ٣ٍ٣ى جُىنٍٞ ك٢ ٣ُٓى ٖٓ 

ٍْػحٕ ٓح ضٍجؾغ جُٔـحٍٓجش جُؼ٣ٌٍٓس ٝنحٚس ك٢ ٓ٘طوس جٍُٗم جأل١ْٝ , ًُٜٝج 

ػٖ كٌٍز جُطىنَ جُؼ١ٌٍٓ ك٢ ٣ٌْٞح قط٠ ُٝٞ ًحٕ ػرٍ ٛؿٔحش ؾ٣ٞس ٓكىٝوز 

ٖٓ ٌٝجء جُركحٌ ػ٘ىٓح ٝؾى كٍٚس أٝ ٓرٌٍ ُِطٍجؾغ ػرٍ هرٍٞ جُٔرحوٌز ج٤ٍُْٝس 

 ُطٛل٤س ٓهُٕٝ جألِْكس ج٤ٌُٔح٣ٝس ج٣ٌُٞٓس.

ٝضرىوش أٓحٍ جُٓؼٞو٣س أًػٍ ٓغ ٚىٌٝ هٍجٌ ٓؿِّ جالٖٓ ػٖ جألِْكس 

٤ٌٔح٣ٝس ٝج١ًُ ٗظٍ ئ٤ُٚ جُٔؼِوٕٞ ج ُٓؼٞو٣ٕٞ ذحػطرحٌٙ "ق٤ِس" جٗطِص ػ٢ِ جُ

جٝذحٓح ج١ًُ ُْ ٣ٗي ك٤ٚ ْٝطإو١ ئ٢ُ ئ٠حُس أٓى جٍُٛجع , ٖٝٓ غْ ذوحء جألٍْ. 

ٝضٓحءٍ ذؼٝ َٛ ضؼ٢٘ ٚلوس جألِْكس ج٤ٌُٔح٣ٝس إٔ ضـ٤٤ٍ جُِٓطس ٓحَجٍ ٓطٍٝوج 

ػ٢ِ جُطحُٝس أّ ال؟
(vii)

ٌو جقى جُٛكحك٤٤ٖ ٛٞ جُطٌٍ٘ ٝجألْٞأ ٖٓ يُي ًٔح أٝ .

جُو١ٞ جُلحػِس جإله٤ٔ٤ِس ‘ُٛٔٞو جُٓؼٞو٣س , ئي ٕٛٔ جالضلحم جأل٢ٌ٣ٍٓ _ ج٢ٍُْٝ 

)أ١ جُه٤ِؽ ,ٝجألٌوٕ , ٝض٤ًٍح ( جُط٢ ضكِٔص ج٤ُٛ٘د جألًرٍ ٖٓ أػرحء وػْ ‘  

جُٔؼحٌٞس ٣ٝؼى ضؼحٜٝٗح ٣ٌٍٝٞح ٍُِٞٚٞ ئ٢ُ قَ وجتْ
(viii)

. ٝيًٍ ٍٓجهد آنٍ 

ِلحءٙ جُوى٤ٔ٣ٖ ك٢ جُه٤ِؽ ػٞٞح ػٖ ٍٞخ ٣ٌْٞس ًٔح ئٕ جٝذحٓح ٍٞخ ق

ٝػى
(ix)

ٝػ٢ِ جُٛؼ٤ى جُىذِٞٓح٢ْ , أُـص جُٓؼٞو٣س نطحذٜح أٓحّ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس  .

ُألْٓ جُٔطكىز ضؼر٤ٍج ػٖ جْط٤حتٜح ئَجء ٣ٌْٞس ,  ٝئٕ ًحٕ جُٓرد جُٔٓططٍ ٌٝجء 



              

474 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما األمريكية  -التوتر في العالق ات السعودية
 فتحي جبريل عبد السالم لوجلي

 
ئ٣ٍج٤٤ًٖٗٛج جالقطؿحؼ ٛٞ ؾُٞس جُٔكحوغحش جُالكطس ذ٤ٖ ٓٓث٤ُٖٞ أ٤٤ٌ٣ٍٖٓ ٝ

(x)
. 

ٝضؼى جُِٛس ٝجٞكس ذ٤ٖ جُٔهحٝف جأل٤٘ٓس جُٔك٤ِس ٝجإله٤ٔ٤ِس نٛٞٚح ك٢ قحُس 

٣ٌْٞس , كحُط٘حكّ جالْطٍجض٤ؿ٢ ُِٓؼٞو٣س ٓغ ئ٣ٍجٕ ٛٞ جُِٔٛكس جُؿ٤ْٞ٤ح٤ْس 

جٍُت٤ٓ٤س جُىجكؼس ذحضؿحٙ ضىنِٜح ك٢ ٣ٌْٞس. ٝؿحُرح ٓح جػطرٍش جُٓؼٞو٣س جٍُٝجذ١ 

ٕ جَوٌجء ُٜح ًوحتىز جُؼٍخ ك٢ هٟح٣ح ذالو جُٗحّ جُٞغ٤وس ذ٤ٖ ٗظحّ جألْى ٝئ٣ٍج

 ٝكِٓط٤ٖ.

, جْطهىٓص ج٣ٍُحٜ ٖٓ وٕٝ ؾىٟٝ ٣ُٓؿح ٖٓ  2055كورَ ػحّ 

جُٟـ٠ٞ جُىذِٞٓح٤ْس ٝجإله٘حع ك٢ ٓكحُٝس إل٣وحف  ٣ٌْٞس ػٖ جُىٌٝجٕ ك٢ كِي 

ئ٣ٍجٕ
(xi)

. 

غْ هىٓص جالٗطلحٞس ٞى جألْى كٍٚس ؾى٣ىز ُِٓؼٞو٣س ُطو٤ِٙ جُ٘لٞي 

ك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢, ٢ٛٝ كٍٚس ُِطؼحك٢ ٖٓ نٓحٌز ًُٓس ك٢ جُؼٍجم,  جإل٣ٍج٢ٗ

ٝنٓحٌز أن١ٍ ٌذٔح أْٛ ك٢ ُر٘حٕ ق٤ع جْطـِص ٠ٍٜجٕ كؼ٤ِح ػ٢ِ ج٣ٍُحٜ ك٢ 

ػ٘ىٓح وٍٓش هٞجش قُخ هللا جُطحذؼس ُِك١ٍ٣ٍ ج١ًُ ضىػٔٚ جُٓؼٞو٣س  2004ػحّ 

ٝجُٔطٍوو ٖٓ  ٖٓ ذ٤ٍٝش جُـٍذ٤س  ٝػٞٞح ػٖ يُي , ًحٕ جُٔٞهق جأل٢ٌ٣ٍٓ جُكًٌ

جألَٓس ج٣ٌُٞٓس ًػ٤ٍج  ٓح ٣ػ٤ٍ جْط٤حء جُٓؼٞو٣س ٖٓ جُٞال٣حش جُٔطكىز , ٝهى َجوش 

قىز ًٛج جالْط٤حء ذؼى ػىٍٝ جٍُت٤ّ  جٝذحٓح ػٖ جُكع جُٓؼٞو١ ُطٞؾ٤ٚ ٍٞذس 

ػ٣ٌٍٓس ُِ٘ظحّ ج١ٌُٞٓ إٔ ضٍجؾغ ئوجٌز أٝذحٓح ػٖ ضٜى٣ىجضٜح ذطٞؾ٤ٚ ٍٞذس 

, َجو ٖٓ ٓٗحػٍ جإلقرح٠ جُٓؼٞو١ , ُىٌؾس  2053ػوحذ٤س ُِ٘ظحّ ج١ٌُٞٓ ػحّ 

أنًش ضلوى غوطٜح ذطكحُلٜح ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكىز  , جألٍٓ ج١ًُ ؾؼِٜح ضؼ٤ى جُطٞجَٕ 

ك٢ ػالهحضٜح ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكىز , ػ٘ىٓح ضِٞٚص ئ٢ُ ٗط٤ؿس ٓلحوٛح ئٕ ػالهطٜح 

جُهحٚس ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكىز , ُْ ضؼى نحٚس ك٢ ظَ ئوجٌز جٝذحٓح
(xii)

. 

ٝػ٤ِٚ ذىء جُٓؼٞو٣ٕٞ ٣ركػٕٞ ػٖ جالْطوال٤ُس ك٢ ًِْْٜٞ جُهحٌؾ٢ ال 

٤ْٔح ذؼى إٔ َٝٚ جُطٞضٍ يٌٝضٚ ػ٢ِ ئغٍ جالضلحم ج١ُٝٞ٘ جإل٣ٍج٢ٗ ٓغ وٍٝ 

. ٝٛٞ ٓح وكغ جُ٘هرس جُٓؼٞو٣س ُِطل٤ٌٍ ك٢ قط٤ٔس ٌْْ ػالهحش 5+5ٓؿٔٞػٚ 

ٜد ج٣ٍُف ذؼى ؾى٣ىز ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكىز الػطوحوْٛ ذحٕ ػالهحضْٜ أٞكص ك٢ ٓ
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ضٍجؾغ جٛطٔحٓحش ئوجٌز جٝذحٓح ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ ٝضه٤ِٜح ػٖ جُٔ٘طوس ُٛحُف 

 ئ٣ٍجٕ ػ٢ِ قٓحخ جُٓؼٞو٣س.

ٝهى هحوْٛ ًٛج جإلوٌجى ئ٢ُ ٌْْ ٤ْحْحش ؾى٣ىز ك٢ جُٔ٘طوس ضٟغ 

جُٓؼٞو٣س ئٓحّ ئ٣ٍجٕ ذٛلطٜح جٍُجػ٢ ٝجُكح٢ٓ ُِٔٛحُف ج٤ُ٘ٓس  ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ 

٤ٓحْحش ذحٗطالم ػحٚلس جُكُّ , ٝجُطكحُق جُؼٍذ٢ ٖٝٓ غْ , ٝهى ذىأش ضِي جُ

جُطكحُق جإلْال٢ٓ جُؼ١ٌٍٓ ٞى "وجػٕ" ٝجُؼَٔ ػ٢ِ ذ٘حء ػالهحش جهطٛحو٣س ٓغ 

جُؼى٣ى ٖٓ جُطٌطالش جُؼح٤ُٔس 
(xiii)

ًٝحٗص جقى١ ٗطحتؽ يُي جُطكٍٞ ك٢ جُؼالهحش  .

ؾ٤ْٞ٤حْس ,  جأل٤ٌ٣ٍٓس , ٛٞ ضلحهْ جٍُٛجع ك٢ جٍُٗم جال١ْٝ ألْرحخ –جُٓؼٞو٣س 

ضـ٣ًس جُٔلٍوجش جُطحتل٤س , ق٤ع أنًش جُٓؼٞو٣س ضركع ػٖ ٓٞهغ هىّ ذحُؾ جُطأغ٤ٍ 

ٝضلحػالش ٝضٞجَٗحش جٍُٗم جأل١ْٝ ُطِو٢  ذػوِٜح ك٢ ٣ٌْٞح ٝج٤ُٖٔ ٍٝٓٛ ُٝر٘حٕ 

ٝجُرك٣ٍٖ ٝجُؼٍجم ُِطٛحٌع ٝجُطرحٌَ ٓغ ئ٣ٍجٕ , ٝٓ٘طن ئوٌجًٜح ٣وٍٞ ذحٕ 

طوس ِْٝٔطٜح إل٣ٍجٕ جُٞال٣حش جُٔطكىز ضهِص ػٖ جُٔ٘
(xiv)

. 

ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ ػىّ ٝؾٞو قؿؽ ٓ٘طو٤س ضؼَُ جإلوٌجى جُٓؼٞو١ ذطه٢ِ 

جُٞال٣حش جُٔطكىز ػٖ جٍُٗم جأل١ْٝ ُٛحُف ئ٣ٍجٕ ٗط٤ؿس ػىّ ٝؾٞو ضكحُق أٝ 

جضلحم أ٢ٌ٣ٍٓ ٓٓرن ٓغ ئ٣ٍجٕ ٣ٓٔف ُٜح ذح٤ُٜٔ٘س ػ٢ِ جٍُٗم جأل١ْٝ , ئال أٗٚ ُٔح 

و١ ٖٓ جُٞال٣حش جُٔطكىز ٌؿْ ٝؾٞو ضكحُق ذ٤ٖ ٣رىٝ إٔ ٓٗحػٍ جإلقرح٠ جُٓؼٞ

جُطٍك٤ٖ ٤ُٓص جُٔٗحػٍ جُؼ٤ٍٞس جُط٢ ضٍجٝو جُؿحٗد جُٓؼٞو١ ٝجُط٢ ضل٤ى ذٞؾٞو 

جٌٓٚ ك٢ جُؼالهحش ذ٤ٖ جُرِى٣ٖ هى ؾحءش ذٔكٝ جُٛىكس ؛ أٜٗح ك٢ جُٞجهغ ٓٗحػٍ 

٤ٌِ٤ٛس ك٢ٜ ٓطأِٚس ك٢ ٠ر٤ؼس جُطكحُق ؿ٤ٍ جُٔطٔحغَ ذ٤ٖ ِْطس جه١ٞ ِْٝطس 

ؼق. أٖحٌ "ؾ٤ِٖ ْ٘ح٣ٌٞ " , ذحقع جُؼالهحش جُى٤ُٝس , ئ٢ُ ًٛٙ جُى٣٘ح٤ٓس ك٢ جٞ

كٌٍضٚ جُوحضِس إٔ جُِٓطس جألٞؼق ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُطكحُلحش ضؿى ٗلٜٓح وجتٔح ذ٤ٖ 

ٓهحٝف ٓطؼحٌٞس ٖٓ " جإل٣وحع ٝجإلٛٔحٍ " 
(xv)

ك٢ ٓح ٢ٟٓ , ق٤ٖ ًحٗص  

وِن ٖٓ ئٌٓح٤ٗس ضكِْٜٔ ٝجٖ٘طٖ أًػٍ ػىٝج٤ٗس ضؿحٙ ئ٣ٍجٕ , ٖؼٍ جُٓؼٞو٣ٕٞ ذحُ

غٖٔ جالٗطوحّ ٖٓ أ١ ٛؿّٞ أ٢ٌ٣ٍٓ ػ٢ِ ئ٣ٍجٕ. ج٥ٕ , ٓغ ؾِِٞ جأل٤٤ٌ٣ٍٖٓ 

ٝجإل٣ٍج٤٤ٖٗ ػ٢ِ ٠حُٝس جُطلحٜٝ , ضٗؼٍ جُ٘هرس جُٓؼٞو٣س ذحُوِن ٖٓ ئٕ ٣وّٞ 
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,  2053ق٤ِلٜح جأل٢ٌ٣ٍٓ ذاٛٔحٍ ٓٛحُكٜح , أٝ قط٠ إٔ ٣طه٢ِ ػٜ٘ح. ك٢ أًطٞذٍ 

هحٌؾ٤س ك٢ ٓؿِّ جٌُٟٗٞ جُٓؼٞو١ , ج٤ُٜثس جُٓؼٞو٣س هحٍ ٌت٤ّ ُؿ٘س جُٗإٕٝ جُ

جُٔؼ٤٘س ٝؿ٤ٍ جُُِٔٓس ُِرٍُٔحٕ:" أن٢ٗ ٖٓ ٝؾٞو ٢ٖء ٓهل٢..... ك٢ قحٍ 

ضِٞٚص أ٣ٌٍٓح ٝئ٣ٍجٕ ئ٢ُ ضلحْٛ , هى ٣كَٛ ًٛج جألٍٓ ػ٢ِ قٓحخ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ 

 ًَٝ ٓح ٣ٌٖٔ هُٞٚ ك٢ ًٛج ٝوٍٝ جُه٤ِؽ , ٝنحٚس جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س"

جُٛىو , ٛٞ إٔ جُطٞضٍ ذ٤ٖ جُٞال٣حش جُٔطكىز ٝجُٓؼٞو٣س هى ونَ جٍُٔقِس جُٔؼِ٘س , 

ٓح ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٤ٌْٕٞ ٓىنال ٓطكٔال ٌُال جُطٍك٤ٖ إلػحوز ضو٤٤ْ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس 

جُٓؼٞو٣س , ال٤ْٔح ك٢ ظَ ضلحهْ جٍُٛجع ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ
(xvi)

. 

ُوى ٌٖي جٍُت٤ّ جأل٢ٌ٣ٍٓ ذحٌجى جٝذحٓح ػِ٘ح ك٢ ه٤ٔس ج٣ٍُحٜ ًك٤ِق 

أ٢ٌ٣ٍٓ , ٓطٜٔح ئ٣حٛح ذاغحٌز جٍُٛجع جُطحتل٢ ك٢ جُٔ٘طوس ٝٝكوح ُؿ٤ل١ٍ ؿُٞىذٍؽ 

ٖٓ ٚك٤لس " ي١ جضالٗط٤ي " ػ٘ىٓح ْأٍ ٓحٌُّٞ ض٤ٍٗرٍٞ , ٌت٤ّ ٌَٝجء جْطٍج٤ُح 

جٍُت٤ّ "جألٍٓ ٓؼوى ". ٝال  أٝذحٓح ٓح ئيج ًحٕ ٣ٍٟ جُٓؼٞو٤٣ٖ ًأٚىهحء , أؾحخ

٣ُجٍ جُؼى٣ى ٖٓ جأل٤٤ٌ٣ٍٖٓ ٣ؼطوىٕٝ إٔ جُكٌٞٓس جُٓؼٞو٣س ٓط٠ٌٞس ك٢ ٛؿٔحش 

جُكحو١ ػٍٗ ٖٓ ْرطٔرٍ , ػ٢ِ جٍُؿْ  ٖٓ إٔ ُؿ٘س جُطكو٤ن ُْ ضؿى أ١ و٤َُ ػ٢ِ 

جُىػْ جُٓؼٞو١ جُٔإ٢ْٓ أٝ ػ٢ِ ٓٓط١ٞ جألكٍجو. ٝهى أهٍ ٓؿِّ ج٤ُٗٞل 

ٖأٗٚ إٔ ٣ٓٔف ألٍْ جُٟكح٣ح ذٔوحٞحز جُكٌٞٓس  جأل٢ٌ٣ٍٓ ٍٓٗٝع هحٕٗٞ ٖٓ

جُٓؼٞو٣س ك٢ جُٔكحًْ جأل٤ٌ٣ٍٓس ُىػٜٔح جُُٔػّٞ ُإلٌٛحخ 
(xvii)

. 

ٝك٢ جُٔوحذَ , ٛىوش جُكٌٞٓس جُٓؼٞو٣س ذٓكد جْطػٔحٌجش ك٢ جُٞال٣حش 

٤ِٓحٌج ئ٠ُ ض٤ِ٣ٍٕٞ وٝالٌ قحٍ ض٣ٍٍٔ جُٞغ٤وس ,  750جُٔطكىز ضرِؾ ه٤ٔطٜح ٓح ذ٤ٖ 

قط٠ ئيج ُْ ضٌٍٔ جُٞغ٤وس , ٤ْظَ ك٢ يٖٛ جأل٤٤ٌ٣ٍٖٓ يًٍٟ جُُٔٓغ ئٚىجٌٛح ٝ

ذإٔ ُِٓؼٞو٣س وٌٝج ك٢ أْٞج ٛؿّٞ ضؼٍٞص ُٚ جُرالو ك٢ جُطح٣ٌم 
(xviii)

. 

ٝك٢ يجش ج٤ُٓحم أٌٝوش " ٓؿِس ك٣ٌٖٞ ذ٠٤ُٓٞ جأل٤ٌ٣ٍٓس ضو٣ٍٍج ضكص 

ػ٘ٞجٕ " قحٕ جُٞهص ٢ٌُ ٗٓكد ٣ىٗح ٖٓ ٣ى جُٓؼٞو٣س ٌٝٝو ك٢ جُطو٣ٍٍ جُ٘وح٠ 

 جُطح٤ُس
(xix)

. 
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قحٕ جُٞهص ٢ٌُ ضٌق أ٣ٌٍٓح ػٖ جُٗى ػ٢ِ ٣ى جُٓؼٞو٣س. ٝجٕ هٔس ًحٓد  أوالً:

و٣ل٤ى ضؼطرٍ كٍٚس ُٞجٖ٘طٖ ٢ٌُ ضرؼع ٌْحُس ٚؼرس ج٢ُ وٍٝ جُه٤ِؽ " 

 جُلح٢ٌْ " ذأٗ٘ح أٚىهحء كو١ ذٓرد ٓٛحُك٘ح ُٝٓ٘ح ػٗحهح ُُٖٓ ٣ٞ٠َ "

جػطرٍ جُطو٣ٍٍ ئٕ ػىّ هىّٝ جُؼحَٛ جُٓؼٞو١ ٌْحُس ٖٓ جُٓؼٞو٣س , ٝذحه٢  ثانٍاً:

وٍٝ ٓؿِّ جُطؼحٕٝ ػ٢ِ ػىّ ٌٞحْٛ ػ٢ِ ج٤ُٓحْس جأل٤ٌ٣ٍٓس , ٝٛٞ جألٍٓ 

ج١ًُ ٣وط٠ٟ ٌوج نٗ٘ح ٖٓ ئوجٌز جٝذحٓح , ٝأٞحف جُطو٣ٍٍ ذإٔ ػىّ قٌٟٞ 

ؿٟد جُِٔي ٝجالًطلحء ذاٌْحٍ ٢ُٝ جُؼٜى ٓكٔى ذٖ ٗح٣ق ٛٞ ضؼر٤ٍ ػٖ 

 –جُٓؼٞو٣س ٖٓ ج٤ُٓحْحش جأل٤ٌ٣ٍٓس ٓٔح ٣ىٍ ػ٢ِ ئٕ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس 

 جُٓؼٞو٣س ضٞجؾٚ ٌِٓٗس ك٢ جُٞهص جُكح٢ُ.

ًٔح ٌٝو ك٢ جُطو٣ٍٍ أ٣ٟح ذإٔ أ٣ٌٍٓح ٤ُٓص ُِٓٓس ذطأ٤ٖٓ جُه٤ِؽ , ٢ٛٝ  ثانثاً:

ضطؼحَٓ ٓغ جُٔ٘طوس ٝكوح ُٔح ٣٘حْد ٓٛحُكٜح , ٤ٍٗٓج ئ٢ُ وٍٝ ٓؿِّ 

 ٞج قِلحء ٤٤ٌْٖٔ أل٣ٌٍٓح.جُطؼحٕٝ ٤ُٓ

إٔ جُؼالهس ذ٤ٖ أ٣ٌٍٓح ٝوٍٝ ٓؿِّ جُطؼحٕٝ هحتٔطٚ ػ٢ِ جُكلحظ ػ٢ِ ضٞجَٕ  راتعاً:

أْؼحٌ ْٞم جُطحهس , ُٔح ضٔطِي ضِي جُىٍٝ ٖٓ غٍٝز ذط٤ٍُٝس , ك٢ ق٤ٖ ضوّٞ 

 أ٣ٌٍٓح ذكٔح٣س جُطح٤ٖٓ جُو٢ٓٞ ُطِي جُىٍٝ.

وٌ ٓط٘ٞػس ُِطحهس ٓح ٣ؿؼَ أ٣ٌٍٓح أٖحٌ جُطو٣ٍٍ ئ٢ُ جٗٚ قح٤ُح ضطٞجؾى ٓٛح خامساً:

ؿ٤ٍ ٓؼ٤٘س ذٌَٗ ًر٤ٍ ذحُطحهس جُرط٤ٍُٝس ك٢ وٍٝ جُه٤ِؽ , ًٔح إٔ جػطٔحو 

ضِي جُىٍٝ ػ٢ِ جُكٔح٣س جأل٤ٌ٣ٍٓس ٌٝغٜح جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔٗحًَ ك٤ٔح ٣طؼِن 

 ذطأ٤ٜٓ٘ح.

ًٔح ٣طِد جُطو٣ٍٍ ذىكغ وٍٝ ٓؿِّ جُطؼحٕٝ ُالػطٔحو ذٌَٗ أًرٍ ػ٢ِ  سادساً:

 أٗلْٜٓ.

إٔ أ٣ٌٍٓح ضٍؿد أًػٍ ك٢ ضكو٤ن ضٞجَٕ ك٢ جُٔ٘طوس ٤ُرؼىٛح ػٖ جُل٠ٞٞ:  اتعـاً:س

 جُط٢ ضٓطىػ٠ جُطىنَ جُؼ١ٌٍٓ جأل٢ٌ٣ٍٓ.
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: ٣ؿد إٔ ضٞٞف ٝجٖ٘طٖ ًُٜٙ جُىٍٝ ٖٓ نالٍ ُوحء ًحٓد و٣ل٤ى ذأٜٗح ثامناً وأخٍراً 

ْٞف ُٖ ضؼوى أ٣س جضلحه٤حش وكحػ٤ٚ ؾى٣ىز ٓؼٜح ٤ُّٝ ٛ٘حى ٞٔحٗحش أ٤٘ٓس 

 أ٤ٌ٣ٍٓس ؾى٣ىز ك٢ ًٛج جُٛىو.

ٝٓح ٌٝو ك٢ جُطو٣ٍٍ ٣رىٝ ٝجٞكح إٔ ٛ٘حى جٚٞجضح ذىأش  ْرنٖٓ نالٍ ٓح 

ضؼِٞ وجنَ أ٣ٌٍٓح ُط٤ًًٍ جُوحوز جأل٤٤ٌ٣ٍٖٓ ذٍٟٔجش ٝٓهح٠ٍ جُطكحُق ٓغ 

جُٓؼٞو٣س ٝوٍٝ ٓؿِّ جُطؼحٕٝ ٝجُهطٍ ج١ًُ ضٔػِٚ ًٛٙ جُىٍٝ ػ٢ِ جُٔٛحُف 

ٍز جُوحوٓس ْطٜٗى ج٣ُُٔى ٖٓ ٚىٌٝ ٓػَ ًٛٙ جأل٤ٌ٣ٍٓس ٓٔح ٣ىٍ ػ٢ِ إٔ جُلط

جُٔٞجهق جُط٢ هى ضإغٍ ػ٢ِ جُٓحْس جأل٤٤ٌ٣ٍٖٓ ُطـ٤٤ٍ ٓٓحٌ ج٤ُٓحْس جأل٤ٌ٣ٍٓس ك٢ 

 جٍُٗم جأل١ْٝ.

 انسعىدٌح: –اوتاما ومرحهح تأزو انعالقاخ األمرٌكٍح 

٣ًٛد جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔك٤ِِٖ جأل٤٤ٌ٣ٍٖٓ ئ٢ُ جُوٍٞ ذإٔ جُطٍجؾغ ك٢ جُؼالهحش 

 –ْرطٔرٍ ٝجٕ ٠ر٤ؼس جُؼالهحش جُٓؼٞو٣س  55ِى٣ٖ قىظ ػود أقىجظ ذ٤ٖ جُر

جأل٤ٌ٣ٍٓس ٓطٞضٍز ٝؿ٤ٍ ٓطٞجكوس ًٓ٘ جُرىج٣س , ٌُٖ جُكٍخ جُرحٌوز ؿطص ػ٢ِ ًٛج 

جُطٞضٍ ٝٗط٤ؿس إلقىجظ أ٣ٍِٞ ػحوز جُؼالهحش ذ٤ٜ٘ٔح ئ٢ُ ٠ر٤ؼطٜح جُؼىجت٤س جُـ٤ٍ 

ٓٓطوٍز
(xx)

. 

٢ ضٞضٍ جُؼالهس ذ٤ٖ جُرِى٣ٖ ٣طٔػَ ًٔح إٔ ٖٓ جألٌٓٞ جُرحٌَز جُط٢ ضإًى ػِ

, ضِر٤س جُىػٞز ُِوحء  2005ك٢ ٌكٝ ٢ُٝ جُؼٜى آًٗجى جأل٤ٍٓ ػرىهللا ك٢ جُؼحّ 

, ٝيُي الػطوحوٙ ذإٔ جُٞال٣حش  2005جٍُت٤ّ ذٞٔ جُٔ٘طهد قى٣ػح ك٢ ٓح٣ٞ 

جُٔطكىز ال ضرًٍ ؾٜٞوج ًحك٤س ُٔؼحٌٞس جإلؾٍجءجش جإلٍْجت٤ِ٤س ك٢ جألٌج٢ٞ 

ذؼى ذٟؼٚ أٍٖٜ , أٌَْ ػرىهللا ٌْحُس قًٌ ٖٓ نالُٜح ذٞٔ هحتال: جُلِٓط٤٘٤س , ٝ

" ٗكٖ ك٢ ٓلطٍم ٠ٍم. قحٕ جُٞهص ُِٞال٣حش جُٔطكىز ٝجٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س 

ُِ٘ظٍ ك٢ ٓٛحُكٜٔح ذٌَٗ ٓٓطوَ " 
(xxi)

. 

ٝجٌُحضد جأل٢ٌ٣ٍٓ ) ضٗحٌُُ ًٍٝٗحٍٓ ( ٣وٍٞ ك٢ ٓوحُٚ ُٚ ك٢ ٚك٤لس 

, ٝجُط٢ ٤ٗ٣ٍ ك٤ٜح ج٢ُ  ١2055 ٝجُؼ٣ٍٖٗ ٖٓ ٓح٣ٞ "جُٞجٖ٘طٖ ذْٞص " ك٢ جُكحو

ػحٓح , ُْ ٣طٍوو جُٓؼٞو٣ٕٞ ك٢ ٚى جٍُؤْحء  50جُطح٣ٌم ذ٤ٖ جُرِى٣ٖ ٝذأٗٚ ٠ٞجٍ 
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جأل٤٤ٌ٣ٍٖٓ ػِ٘ح , ًى٤َُ ػ٢ِ ضٞضٍ جُؼالهس جُـ٤ٍ ٓ٘ٓؿٔس , ٝأنٍٛح هٍجٌ ُِؼحَٓ 

 ًحٓد و٣ل٤ى.جُٓؼٞو١ جُِٔي,جالٗٓكحخ ٖٓ جُؤس جُه٤ِؿ٤س ٓغ جٍُت٤ّ جٝذحٓح ك٢ 

ئٓح جُٔٞهق جأل٢ٌ٣ٍٓ ج٢ٍُْٔ ج١ًُ ٣ٌٖٔ ٖٓ نالُٚ ٓؼٍكس ٓى١ جُطٞضٍ 

ك٢ جُؼالهس ذ٤ٖ جُرِى٣ٖ ؾحء ػ٢ِ ُٓحٕ جٍُت٤ّ "جٝذحٓح" ذؼى ض٣ٍٛكٚ ُٛك٤لس " 

٣ٞ٤ٌٗٞى ضح٣ُٔ "ج١ًُ أٖحٌ ك٤ٚ ػٖ ٌٍٞٝز جإلٚالـ جُىجن٢ِ ك٢ جُه٤ِؽ ك٢ 

٤ٍ ٖٓ جٗؼىجّ جألٖٓ ٝجُطٞضٍ جُطحتل٢ ئػوحخ جالضلحم ٓغ ئ٣ٍجٕ ٝجٌؾغ جٝذحٓح ؾُء ًر

ك٢ جُه٤ِؽ ئ٢ُ جُٔٗحًَ جُوحتٔس ًٓ٘ كطٍز ٣ٞ٠ِس ذٗحٕ جُكٌْ ٝجُط٣َٞغ ؿ٤ٍ جُٔطٌحكة 

ٍُأِ جُٔحٍ ج٤ُٓح٢ْ ٝجالهطٛحو١ , ٌٍٝٞٝز ض٤ًٍُ ج٤ُٓح٤٤ْٖ ك٢ جُه٤ِؽ ػ٢ِ 

جإلٚالـ جُىجن٢ِ ذىال ٖٓ ئْوح٠ هٞٙ ئ٣ٍجٕ 
(xxii)

. 

 

ٝهحُص جُٛك٤لس ٝكن ضو٣ٍٍ ُٜح إٔ وٍٝ جُه٤ِؽ ؿحٞرس ٖٓ ضؼ٤ِوحش جٝذحٓح 

ك٢ ٓوحذِطٚ ٓغ " ضٞٓحِ ك٣ٍىٓحٕ " جُط٢ هحٍ ك٤ٜح إٔ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٓػَ جُٓؼٞو٣س 

٣ؿد إٔ ال ضوِن ٖٓ ئ٣ٍجٕ ذَ ٖٓ ٓٗحًِٜح جُىجن٤ِس. ٌٝأٟ هحوز جُه٤ِؽ إٔ ضٞه٤ص 

ًٛٙ جُىٍٝ ُِكٍٛٞ ػ٢ِ وػْ ٖٓ  جُطؼ٤ِوحش ُْ ٣ٌٖ ٓ٘حْرح ك٢ ٝهص ضططِغ ك٤ٚ

جٝذحٓح 
(xxiii)

ٝض٘وَ جُٛك٤لس ػٖ " ك٤ِ٤د ؿٌٞوٕٝ " , ٓ٘ٓن جُر٤ص جألذ٤ٝ  

ُٗإٕٝ جٍُٗم جأل١ْٝ ٝٓوحٍ أك٣ٍو٤ح جُٓحذن هُٞٚ " ال ٓؿحٍ ُِٗي إٔ ٛ٘حى 

نالكحش , ًٛج ٚك٤ف " , ٝأٞحف إٔ جُؼالهس ٤ُٓص ػح٠ل٤س , كِى١ ًَ ٠ٍف 

ُؼَٔ ٓؼْٜ ذوٟح٣ح ٓٗطًٍس ك٤ٓظٍٜٕٝ جْطؼىجوج ٓٛحُكٚ ُٝٞ أظٍٜٗح جْطؼىجوٗح ج

 ُِؼَٔ ٓؼ٘ح ".

ٌُٖٝ جُٓإجٍ ٛٞ َٛ الَجٍ ٤ًِٜٔح ٓٓطؼى ُِطؼحٕٝ ؟ كهالٍ ْرؼ٤ٖ ػحٓح 

جُٓؼٞو١ ًحٕ جُؼحَٓ جُٔٞقى ٛٞ " جالْطوٍجٌ " ك٢  –ٖٓ جُطكحُق جأل٢ٌ٣ٍٓ 

ِٔق جُٔ٘طوس. ٝج٤ُّٞ ٣ؼٍكٚ ًَ ٠ٍف ذط٣ٍوطٚ. كحٝذحٓح ٣طؼحَٓ ٓغ جضلحم قٍٞ جُ

ج١ُٝٞ٘ جإل٣ٍج٢ٗ ًط٣ٍن ُالْطوٍجٌ ئٓح وٍٝ جُه٤ِؽ كط١ٍ ك٤ٚ ٓلطحقح ُِل٠ٞٞ 

ٝج٤ُٜٔ٘س جإل٣ٍج٤ٗس 
(xxiv)

. 
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ٝك٢ ٓوحذِس ُٚ ٓغ ٓؿِس )جضالٗط٤ي( , ضٔٓي جٍُت٤ّ جأل٢ٌ٣ٍٓ ذحٌجى جٝذحٓح 

ذٔٞهلٚ ؛ إٔ جُطلحٜٝ ٓغ ئ٣ٍجٕ ن٤حٌٙ جألكَٟ , ٝإٔ ػ٠ِ وٍٝ جُٔ٘طوس إٔ 

 ٍ.ضطؼح٣ٕ ٝضطورَ ًٛج جألٓ

كحٗٚ ٣ٌٖٔ ’ ٝجٗٚ قط٠ ُٞ أًَٔ جُطلحٜٝ ْطس أٍٖٜ , أٝ ػحٓح , ُْٝ ٣لِف 

ئػحوز جُؼوٞذحش ٝوكغ ئ٣ٍجٕ ٗكٞ جالٗلطحـ ! ٝهى ْأٍ جُٛكحك٢ ؾ٤ل١ٍ ؾُٞىذٍؽ 

جٍُت٤ّ ْإجال ٓػ٤ٍج , ٝٛٞ: أ٣ٜٔح جألًػٍ نطٍج: جُططٍف ج٢ُ٘ٓ , أّ جُططٍف 

ٛح ك٢ جُططٍف ػٔٞٓح , ٝال ج٤ُٗؼ٢ ؟ ئؾحذس جٍُت٤ّ أٝذحٓح ًحٗص: ) ُٓص ٓطهٛ

جػطوى جٗي ْطىكؼ٢٘ ُالنط٤حٌ. ٌُٖٝ ٓح ْحهُٞٚ ٛٞ جٗٚ أيج ٓح ٗظٍش ُِِٓٞى 

جإل٣ٍج٢ٗ , كأْٜٗ ئْطٍجض٤ؿ٤ٕٞ , ٝؿ٤ٍ ٓ٘ىكؼ٤ٖ.. ُى٣ْٜ ٌؤ٣س ُِؼحُْ ,٣ٍٝجػٕٞ 

ٓٛحُكْٜ , ًٔح أْٜٗ ٣طؿحٝذٕٞ ٓغ جُطٌِلس ٝجُلٞجتى (
 (xxv)

. 

ٍٜجٕ قٌٞٓس و٤٘٣س ٓطِٓطس ضٔحٌِ ٣ٝوٍٞ جٝذحٓح يُي ٓغ ضأ٤ًىٙ إٔ ك٢ ٠

أكؼحال ٣ٔوطٜح ٖه٤ٛح , ٌُ٘ٚ ٣وٍٞ ئٕ ئ٣ٍجٕ ٤ُٓص ٣ًٌٞح جُٗٔح٤ُس , ٝئٗٔح وُٝس 

ًر٤ٍز ض١ٍ ُ٘لٜٓح وٌٝج ٜٓٔح ًٝر٤ٍج و٤ُٝح  , ئ٢ُ إٔ ٣وٍٞ جٝذحٓح جٗٚ ال ٣ؼطوى إٔ 

ُى١ ئ٣ٍجٕ )أٓح٢ٗ جٗطكح٣ٌس( ٝجٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ضطؿحٝخ ٓغ جُكٞجكُ ٝجٗٚ ُطِي 

ألْرحخ ضؿِّ ئ٣ٍجٕ أالٕ ػ٢ِ ٠حُٝس جُٔلحٝٞحش ٌٝؿْ جُؼوٞذحش جُٔلٍٝٞس ج

ػ٤ِٜح 
(xxvi)

. 

 األمرٌكً... نهاٌح عالقح تارٌخٍح أو مىقف خاص الوتاما:  –انسجال انسعىدي 

ك٢ ٍٖٜ ٓحٌِ ٖٓ ًَ ػحّ , ٣ٔ٘ف جٍُت٤ّ جأل٢ٌ٣ٍٓ ذحٌى جٝذحٓح 

ض٤ؿ٤س نحٚس ٍٗٗٛح ك٢ جُٛكل٢ "ؾ٤ل١ٍ ؿُٞىذٍؽ" جُٔإ٣ى إلٍْجت٤َ ٓوحذِس ئْطٍج

. 2056جُؼىو جُى١ٌٝ ج١ًُ ٣ٛىٌ ك٢ جذ٣ٍَ ٖٓ ٍٗٗز " ي١ جضالٗط٤ي " ػحّ 

٣لٛف ك٤ٚ ػٖ أٌجء ٚحوٓس 
(xxvii)

ك٢ ًٛٙ جُكٞجٌجش جظٍٜ جٝذحٓح ٝؾٜس جُكو٤و٢  

ضؿحٙ جُٔ٘طوس , ُْٝ ٣ٌطق ذٜٔحؾٔس ق٤ِلطٚ جُٓؼٞو٣س , ٝجضٜحٜٓح ذحُططٍف جُى٢٘٣ 

تل٤س ك٢ ٣ٌْٞح , ٝجظٍٜ ٓكحذحضٚ إل٣ٍجٕ ٝذٗحٌ ٝئٜٗح أٌجوش ض٣ٌٞطٚ ك٢ قٍخ ٠ح

جألْى , ٌُٝ٘ٚ هَ ذٞٞٞـ جٗٚ ٤ْطه٢ِ ػٖ جُٔ٘طوس جُؼٍذ٤س ٝذالو جُ٘ل١ , ٣ًٍُٝ 

ػ٢ِ ئك٣ٍو٤ح ٝج٤ْح ٝأ٣ٌٍٓح جُالض٤٘٤س ٝأٞحف ئٕ ذالوٙ ْط٘ٓكد ٖٓ جُٔ٘طوس جُط٢ 
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٣ٌٍٓح هحٍ أٜٗح "ضٛىٌ ُ٘ح جُ٘ل١ ٝجإلٌٛحخ " ْٝٞف ضًٍُ ػ٢ِ " أ٤ْح ٝك٣ٍوح ٝأ

جُالض٤٘٤س ق٤ع جُٔٓطورَ "٢ًٝ ال ٣وحٍ جٗٚ َُس ُٓحٕ ٤ٍٗٗ ألٗٚ جظٍٜ نالٍ جُٔوحذِس 

ضٞؾٚ ٓهطِلح ػٖ جٍُؤْحء جُٓحذو٤ٖ , ق٤ع أػِٖ جالذطؼحو ػٖ جُكِلحء جُطو٤ِى٤٣ٖ "  

ذَ ٝػرٍ ػٖ ؿٟرٚ ٖٓ جُؼو٤ىز ج٤ُٓحْس جُهحٌؾ٤س " جُط٢ ضؿرٍٙ ػ٢ِ ٓؼحِٓٚ 

حش جُٔطكىز !؟جُٓؼٞو٣س ًىُٝٚ ق٤ِلس ُِٞال٣
 (xxviii)

. 

ُْٝ ٢ٓ٘٣ جٝذحٓح ك٢ جقحو٣ػٚ ضٌٍجٌ جٕ جُٓؼٞو٣س ٝوٍٝ جُه٤ِؽ ٓٓإُٝس ػٖ 

ض٘ح٢ْ جُـٟد جالْال٢ٓ أ١ جُططٍف ك٢ جُٓ٘ٞجش جالن٤ٍز قط٠ جٗٚ هحٍ ٍُت٤ّ 

قٌٞٓس جْطٍج٤ُح: ٓحٌُّٞ ضٍٗرٍٞ " ئٕ جٗطوحٍ جٗى٤ٓ٤ٗٝح , جُط٢ ػحٔ ك٤ٜح أٌذغ 

ْالّ ٓؼطىٍ " ئ٢ُ ضر٢٘ ضل٤ٍٓجش ٓططٍكس ْ٘ٞجش ك٢ ٚـٍٙ , ضى٣ٌؿ٤ح ٖٓ " 

ٝؿ٤ٍ ٓطٓحٓكس "ٝجٌضىجء ئػىجو ًر٤ٍز ٖٓ جُ٘ٓحء جالٗى٤ٓ٤ٗٝحش جُكؿحخ ٣ٍؾغ 

ُِٓؼٞو٣س 
(xxix)

. 

ٝك٢ ًٛج جُٛىو ٣ٍٟ إٔ جُٓؼٞو٣س ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُىٍٝ جُه٤ِؿ٤س ضٍَْ 

جألٓٞجٍ ٝػىوج ًر٤ٍج ٖٓ جألتٔس ٝجُٔى٤ٌْٖ ئ٢ُ جُرِى ٝضٍٔٞ جُٔىجٌِ جُٞٛحذ٤س 

ذٌَٗ ًر٤ٍ , ٝضو٤ْ وٌٝجش ُطى٣ٌّ ج٣ٍُٝس جُٔططٍكس ُإلْالّ , ٝجُٔلِٟس ُى١ 

جُؼحتِس جُٔحٌُس "
(xxx)

. 

ٝك٢ يجش ج٤ُٓحم ًطرص ٚك٤لس ضح٣ُٔ ك٢ جُػِع جألن٤ٍ ٖٓ ٍٖٜ ٓحٌِ 

: ٖٓ جُ٘حوٌ ذحُ٘ٓرس ئ٢ُ أ١ ٌت٤ّ أ٢ٌ٣ٍٓ ئٕ ٣وّٞ ذحٗطوحو قٌٞٓس ٚى٣وس 2056

جٝذحٓح ٓ٘طٛق ٓحٌِ ك٢ ػٍٜ ٓىٌِٝ  ك٢ جُؼِٖ. ٌُٖٝ ًٛج ٓح كؼِٚ جٍُت٤ّ

 ؾ٤ىج ُطك٤َِ ٓٗحًَ ػالهطٚ ٓغ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س. 

ٝٝٚق جٝذحٓح قِلحءٙ جُٓؼٞو٤٣ٖ ذأْٜٗ " ٌجًرٕٞ ذحُٔؿحٕ " ٝئْٜٗ 

٣٘طظٍٕٝ ٖٓ جُٞال٣حش جُٔطكىز نٜٞ جُٔؼحٌى ٤ٗحذس ػْٜ٘ ْٝٛ ٣ٍؿرٕٞ ك٢ 

ْ جُهحٚس ٍْٝو٣حٗطْٜ جْطهىجّ جُؼٟالش جأل٤ٌ٣ٍٓس ٖٓ جؾَ نىٓس ٓٛحُكٜ

 جُطحتل٤س.

ٝأٞحف جٝذحٓح " ٣ؿد ػ٢ِ جُٓؼٞو٤٣ٖ ئٕ ٣رًُٞج ؾٜىج جًرٍ ُِطٗحٌٝ ك٢ 

جُٔ٘طوس ٝجٍُٞٚٞ ئ٢ُ ٗٞع ٖٓ جُٓالّ جُرحٌو ٓغ أػىجتْٜ ك٢ ئ٣ٍجٕ 
(xxxi)

ٓكِِٕٞ  
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أٖحٌٝج ئ٢ُ إٔ جٍُت٤ّ جأل٢ٌ٣ٍٓ ذحٌجى جٝذحٓح كأؾح جُؼحُْ ذحُكٞجٌ ج١ًُ أؾٍجٙ ٓغ 

٤ٌس " ي١ جضالٗط٤ي " ٝج١ًُ جْطـٍم ئػىجوٙ ٓغ جُٔكٌٍ أًػٍ ٖٓ جُٔؿِس جأل٣ٍٓ

ٍٖٜ , ٝهى ذىج ك٤ٚ جٍُت٤ّ جأل٢ٌ٣ٍٓ ًٝأٗٚ ٣ؼِٖ ضٛل٤س ئػٔحُٚ ك٢ جُر٤ص جألذ٤ٝ 

هرَ ضٓؼٚ أٍٖٜ ٖٓ ٜٗح٣س ٌتحْطٚ , كرط٣ٍوس ؿ٣ٍرس ٛحؾْ جٝذحٓح جُٓؼٞو٣س , جُرؼٝ 

حخ ج١ًُ ٤ْٛىٌٙ ذؼى ٜٗح٣س هحٍ جٗٚ " ٣رىٝ ئٕ جٝذحٓح ٣ٗٞم جُ٘حِ ٖٓ ج٤ُّٞ ٌُِط

ٌتحْطٚ , ٤ُلي ُـُ أهٞجُٚ ٤ُٝكَٛ ػ٢ِ ٓال٤٣ٖ جُىٝالٌجش ٖٓ جُٔر٤ؼحش جُٓؼٞو٣س 

ُْ ضٍو ػ٢ِ ُوحء ٝقى٣ع جٝذحٓح ٌذٔح ألٜٗح ضؼطوى جٗٚ يجٛد ئ٢ُ ؿ٤ٍ ٌؾؼٚ ذؼى 

جألٍٖٜ جُو٤ِِس جُرحه٤س ُٚ ك٢ جُكٌْ , ْٝطؼٞو ذؼىٛح ٤ْحْس جُطكحُق جُطو٤ِى٣س ذ٤ٜ٘ح 

 ٝجٖ٘طٖ. ٝذ٤ٖ 

ػ٢ِ جٝذحٓح ػ٢ِ ُٓحٕ  –ذٌَٗ ٖرس ٢ٌْٔ  –ئال إٔ جُٓؼٞو٣س ؾحء ٌوٛح 

ٓى٣ٍ جُٔهحذٍجش جُٓحذن ٝجُٓل٤ٍ جُٓؼٞو١ جُٓحذن ك٢ ًَ ٖٓ ُ٘ىٕ ٝٝجٖ٘طٖ , 

جأل٤ٍٓ ض٢ًٍ جُل٤َٛ , ج١ًُ ًطد ٓوحال ك٢ ٚك٤لس " ػٍخ ٤َٗٞ " 
(xxxii)

ضكص  

ٓوحٍ ٍٗٗخ ذحُِـس جالٗؿ٣ُ٤ِس ػ٘ٞجٕ " ال ٣ح ٤ْى جٝذحٓح ٗكٖ ال ًٍٗد ذحُٔؿحٕ " , 

. ٝج١ًُ جٗطوى ك٤ٚ ض٢ًٍ جُل٤َٛ جٝذحٓح ٝجْطؼٍٜ ٓٞجهق 2056ٓحٌِ  55ك٢ 

جُٓؼٞو٣س ك٤ٔح ٣هٙ هٟح٣ح ئه٤ٔ٤ِس , أذٍَٛح وػْ ج٣ٍُحٜ ُؿٔحػحش جُٔؼحٌٞس 

جإلٗٓح٤ٗس ُالؾث٤ٖ ك٢ جُٔ٘طوس ج٣ٌُٞٓس جُط٢ ضكحٌخ وجػٕ ٝضوى٣ْ جُٔٓحػىجش 

 حككٚ جإلٌٛحخ.ٝض٤ٌَٗ ضكحُق ئْال٢ٓ ٌُٔ

ٝؾحء ك٢ ٗٙ ٌْحُس" جُل٤َٛ":" ُٓ٘ح ٖٓ ٣ٔطط٢ ظٌٜٞ ج٥ن٣ٍٖ ُ٘رِؾ 

ٓوحٚىٗح , أٝ ًٍٗد ذحُٔؿحٕ , ٗكٖ ٖٓ ٖحًٌ٘حى ٓؼِٞٓحض٘ح جُط٢ قحُص وٕٝ ٝهٞع 

ٛؿٔحش هحضِس ك٢ جُٞال٣حش جُٔطكىز , ٝٗكٖ ٖٓ ٣ٗط١ٍ جُٓ٘ىجش جُك٤ٌٓٞس 

ضرؼع أالف جُطِرس ئ٢ُ جُؿحٓؼحش جأل٤ٌ٣ٍٓس يجش جُلٞجتى جُٔ٘هلٟس ُىػْ ذالوى "ٝ

ئُق ٓٞج٠ٖ أ٢ٌ٣ٍٓ  30جأل٤ٌ٣ٍٓس ٝذطٌِلٚ ػح٤ُس ًٔح ضٓط٤ٟق جٌُِٔٔس أًػٍ ٖٓ 

 ٝذأؾٌٞ ٍٓضلؼٚ.

 40ٝجضْٜ "جُل٤َٛ " جُو٤حوز جأل٤ٌ٣ٍٓس ذأٜٗح جٗكٍكص ػٖ ٚىجهس جْطٍٔش 

 ػحٓح ذ٤ٖ جُرِى٣ٖ , ٝجْطرىُص ذٜح ه٤حوز ئ٣ٍج٤ٗس ال ضُجٍ ضٛق أ٣ٌٍٓح خ ج٤ُٗطحٕ
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جألًرٍ " ًٔح أٜٗح ضىػْ ٝضٍٔٞ ؾٔحػحش ِٓٓكس ك٢ جُٔ٘طوس ٝضك٢ٔ ه٤حوجش ض٘ظ٤ْ 

جُوحوز , ػ٢ِ قى هُٞٚ ٝضٓحءٍ جُل٤َٛ ػٖ ْرد ٛؿّٞ جٝذحٓح ػ٢ِ جُٓؼٞو٣س هحتال 

َٛ ًحٕ جُطـ٤٤ٍ ك٢ ٓٞهق ٝجٖ٘طٖ ٖٓ ج٣ٍُحٜ ٣ؼٞو ج٢ُ جُٔٞجهق جُٓؼٞو٣س ٖٓ 

جذحٕ ْو٠ٞ ٗظحّ ق٢٘ٓ ٓرحٌى جّ جالنٞجٕ ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ٍٓٛ ٝجُط٢ وػٔطٜح جٗص 

جٗح ًٛج جُطـ٤ٍ ٗحذغ ٖٓ ٍٞذس جُؼحَٓ جُٓؼٞو١ جُٓحذن جُِٔي ػرىهللا ٌقٔٚ هللا , 

ػ٢ِ جُطحُٝس نالٍ ُوحتٌٔح جألن٤ٍ ق٤ع هحٍ ُي:"ال نط٠ٞ قٍٔجء ٓ٘ي ٍٓٙ 

أن١ٍ ٣ح كهحٓس جٍُت٤ّ" , أّ جٗي جٗكٍكص ذحُٜٟٞ ئ٢ُ جُو٤حوز جإل٣ٍج٤ٗس ئ٢ُ قى جٗي 

٤ٖ ٚىجهس جُٓؼٞو٣س جُٔٓطٍٔز ُػٔح٤ٖٗ ػحٓح ٓغ ج٣ٌٍٓح , ٝه٤حوز ئ٣ٍج٤ٗس ضٓح١ٝ ذ

ٓٓطٍٔز ك٢ ٝٚق ج٣ٌٍٓح ذحُؼىٝ ٝج٤ُٗطحٕ جألًرٍ , ٝجُط٢ ضِٓف ٝضٍٔٞ ٝضإ٣ى 

 ج٤ِٗ٤ُٔحش جُطحتل٤س ك٢ جُؼح٤ُٖٔ جُؼٍذ٢ ٝجإلْال٢ٓ.

ٝنطْ جأل٤ٍٓ ض٢ًٍ ٓوحُٚ ذحُوٍٞ:"ٗكٖ ُٓ٘ح ٖٓ أٍٖش ذأْٜٗ ٣ٔططٕٞ 

٣ٖ ٤َُ٘ ٓوحٚىْٛ , ك٘كٖ ٤ٍٓٗ ئٓحّ جٍُجًد ٝٗورَ أنطحءٗح ٝٗٛكٜح ظٌٜٞ ج٥نٍ

, ْٝ٘رو٢ قِلحء ُِٗؼد جأل٢ٌ٣ٍٓ " , ًًٍٓج ذٔٓحٗىز جٍُت٤ّ جأل٢ٌ٣ٍٓ جألْرن 

ؾٌٞؼ ذٞٔ جألخ نالٍ ػحٚلس جُٛكٍجء , ٌٌٍٓج " ٛإالء ْٛ ٗكٖ ٣ح ٤ْى 

 جٝذحٓح "

٢ٌْٔ , ٌُٝ٘ٚ  ٝٛ٘ح ٣ؿد جُط٘ر٤ٚ ئ٢ُ ئٕ جأل٤ٍٓ ض٢ًٍ ال ٣طوِى أ١ ٓ٘ٛد

٣ؼٌّ ٓٞجهق ًرحٌ جألٍٓجء , ًُٜٝج جػطرٍش ٚكق أ٤ٌ٣ٍٓس ٓػَ ٝجٖ٘طٖ ذْٞص 

ئٕ " ٓٞهؼٚ جُرحٌَ ك٢ جُؼحتِس ٝػِٔٚ جُط٣َٞ ك٢ جُىذِٞٓح٤ْس ٝجُٔهحذٍجش , 

٣ؼط٤حٕ ضؼ٤ِوحضٚ َٝٗح ًر٤ٍج " ٝك٢ يجش ج٤ُٓحم ًحٕ جإلػال٢ٓ جُٓؼٞو١ , ؾٔحٍ 

جٍُت٤ّ جأل٢ٌ٣ٍٓ ذحٌجى جٝذحٓح قٍٞ ٓح ضٜٗىٙ نحٖوؿ٢ , هى جٗطوى ٓح ٝٚلٚ ذؼو٤ىز 

 جُٔ٘طوس ٝنٛٞٚح كٌٍٙ ضو٤٤ْ جُ٘لٞي ذ٤ٖ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ٝئ٣ٍجٕ.

 

 انسعىدٌح (: –قمح كامة دٌفٍذ ) وانعالقاخ االمرٌكٍح 

هٔس ًحٓد و٣ل٤ى ٝجُط٢ أٌجوش ئوجٌز جٍُت٤ّ جٝذحٓح ٖٓ نِِٜح ٠ٔأٗس وٍٝ 

جُه٤ِؽ ٝجُكٍٛٞ ٜٓ٘ح ػ٢ِ جُٟٞء جألنٍٟ ٢ُِٟٔ هىٓح ك٢ جٗؿحَ جالضلحم 
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ج١ُٝٞ٘ جإل٣ٍج٢ٗ , ٣ٝٞهى جٍُت٤ّ جٝذحٓح ٍٓٙ أنٍٟ ك٢ جُؼحٚٔس جُٓؼٞو٣س 

هحوز جُه٤ِؽ  ج٣ٍُحٜ , ُٝ٘لّ جُٓرد ضو٣ٍرح ٓغ جنطالف جُظٍٝف , ٝيُي ُطٔأٗٚ

جإل٣ٍج٢ٗ ُٖ ٣ٌٕٞ ػ٢ِ قٓحخ جُؼالهحش جُطح٣ٌه٤س  –ذإٔ جُطوحٌخ جأل٢ٌ٣ٍٓ 

ٝجإلْطٍجض٤ؿ٤س ٓغ وُْٜٝ , ٝوكؼْٜ ئ٢ُ جُىنٍٞ ك٢ قٞجٌ ٓغ ٠ٍٜجٕ ٣٘ط٢ٜ ذٌَٗ 

ٖٓ ئٌٖحٍ جُطٞجكن ٝجُٓالّ قط٢ ٝجٕ ًحٕ ْالٓح ذحٌوج 
(xxxiii)

. 

ئ٣ٍجٕ ؾُء ٌت٢ٓ٤ ٝك٢ يجش ج٤ُٓحم كحٕ ئوجٌز جٝذحٓح ض٘طِن ٖٓ قو٤وس ئٕ 

ٖٓ جُٔؼحوُس جإله٤ٔ٤ِس ال ٣ٌٖٔ ػُُٚ أٝ ضؿ٘رٚ أٝ ضؿحِٛٚ ك٢ ئ٣ٚ ض٣ٞٓحش ضٓطٜىف 

ئػحوز جالْطوٍجٌ ٝٓكحٌذس جإلٌٛحخ ٝئٗؼحٔ جالهطٛحو ٣ٌٖٝٔ جُوٍٞ إٔ ه٤ٟس 

ئ٣ٍجٕ ًحٗص جقى١ ٓكًٍحش ػوى جُؤس ٤ُّ كو١ ذحػطرحٌٛح جقى١ أْٛ جُوٟح٣ح 

جُؼالهحش جُه٤ِؿ٤س جأل٤ٌ٣ٍٓس , ٝػ٢ِ ٓؿَٔ  جُِٔكس يجش جألغٍ جُٔرحٍٖ  ػ٢ِ

جألٝٞحع ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ , ٌُٖٝ أ٣ٟح ٌُٜٞٗح جُو٤ٟس جألذٍَ جُط٢ ؾحء جٝذحٓح 

ٖٓ جؾِٜح , ٝجقى١ ٓٓررحش جُطٍجؾغ جُٞجٞف ك٢ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس جُٓؼٞو٣س ك٢ 

٣ٍجٕ جٌُٜٗٞ جألن٤ٍز ٝجُٞجهغ ئٕ جُط٣ٍوس جُط٢ ضؼحَٓ ذطح ٠ٍك٢ جُؤس ٓغ ه٤ٟس ئ

٣ٌٖٔ ئٕ ضٌٗق ُ٘ح ػٖ نالف ٝجٞف ذ٤ٜ٘ٔح ك٢ جٍُؤ٣س. ٚك٤ف ئٕ جُر٤حٕ جُهطح٢ٓ 

٠ٔإٔ وٍٝ جُه٤ِؽ ذٗإٔ أٗٗطس ئ٣ٍجٕ ك٢ جُٔ٘طوس , ٝؾىو جُطُجّ ٝجٖ٘طٖ ذٔٓحػىز 

جُىٍٝ جُه٤ِؿ٤س ٖٓ ٓٞجؾٜس ضكًٍحش ٠ٍٜجٕ , نحٚس جُطؿحٌخ جُٛحٌٝن٤س 

٤ُٖٔ , ٌُٖٝ ٓط٠ ًحٗص جُر٤حٗحش ٖك٘حش جألِْكس ئ٢ُ قِلحتٜح ك٢ ٣ٌْٞح ٝجٝئٌْحٍ 

جُهطح٤ٓس جُط٢ ٣ـِد ػ٤ِٜح جُطحذغ جُهطحذ٢ جُرالؿ٢ ٝجالْطٍٞحت٢  و٤َُ ػ٢ِ 

 ضٞجكن جٍُؤٟ ؟

ُوى قحٍٝ جٝذحٓح نلٝ قىز جُوِن جُه٤ِؿ٢ ذحُكى٣ع ػٖ ضؼ٣ُُ جُؼالهحش 

جأل٤٘ٓس جُوحتٔس ذحُلؼَ ٓغ وٍٝ جُه٤ِؽ , ٝضك٤ٖٓ جُوىٌجش جُىكحػ٤س ُٜح , ٝئؾٍجء 

حٌٝجش ػ٣ٌٍٓس ٓٗطًٍس ٓؼٜح ٝٓغ يُي ٣رو٢ جُهالف هحتٔح ك٢ جٍُؤ٣س ٝجُطٞؾٚ ٓ٘

 جُؼحّ ٣طٔػَ ك٢ جُطح٢ُ: 

ك٢ ق٤ٖ ض٣ٍى جُٓؼٞو٣س ضكى٣ىج ػٍُ ئ٣ٍجٕ ٝػىّ وٓؿٜح ك٢ جُ٘ظحّ 

جإله٢ٔ٤ِ ٝجُطؼحَٓ ٓؼحٛح ٓػِٔح ًحٕ جُكحٍ ك٢ كطٍز جُؼوٞذحش جُط٣ِٞس , كحٕ جٝذحٓح 
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إٔ وٓؽ ٠ٍٜجٕ ك٢ جُ٘ظح٤ٖٓ جإله٢ٔ٤ِ ٝجُى٢ُٝ ١ٍ٣ ذحٕ جألٝٞحع هى ضـ٤ٍش ٝ

 –٣ٛد ك٢ ٚحُف جُٔ٘طوس ٝجُؼحُْ , ٝذحُطح٢ُ ال ذى٣َ ػٖ ئهحٓس قٞجٌ ن٤ِؿ٢ 

 ئ٣ٍج٢ٗ ٣٘ط٢ٜ ئ٢ُ ْالّ قط٠ ٝجٕ ًحٕ ذحٌوج. 

ًٛٙ جٍُؤ٣س ُْ ضهٍؼ ٖٓ جُؤس ذحُطرغ ُْٝ ضٍو ٍٚجكٚ ك٢ جُر٤حٕ جُهطح٢ٓ 

ػ٤ِٜح ك٢ قٞجٌ أؾٍجٙ ٓؼٚ جُٛكحك٢ "  جُرٍٝض٢ًُٞٞ , ٌُٖٝ جٝذحٓح ٠ٍقٜح ٝأًى

ؾ٤ل١ٍ ؿُٞىذ٤ٍؽ " ٍٝٗٗضٚ ٓؿِس "جضالٗط٤ي" هحٍ ك٤ٚ ئٕ جُٓؼٞو٤٣ٖ ذكحؾس الٕ 

"٣وطٓٔٞج" جٍُٗم جأل١ْٝ ٓغ جإل٣ٍج٤٤ٖٗ ًٝٛج ٣ططِد ئٕ ٗوٍٞ ألٚىهحت٘ح , ٝك٢ 

جُٞهص ٗلٓٚ ُإل٣ٍج٤٤ٖٗ , أْٜٗ ذكحؾٚ إل٣ؿحو ٣ٍ٠وس ٓؿى٣س الهطٓحّ جُؿٞجٌ ٝئهحٓس 

ع ٖٓ جُٓالّ جُرحٌو ٖٓ نالٍ ٓح ْرن ٣طٟف ُ٘ح إٔ جٝذحٓح ٣ٗحٌى جُٓؼٞو٤٣ٖ ٗٞ

ٝجُه٤ِؿ٤٤ٖ جُوِن ٖٓ وٌٝ ئ٣ٍجٕ ك٢ جُٔ٘طوس ٌُٝ٘ٚ ال ٣طلن ٓؼْٜ ك٢ ٓوحٌذس جُؼٍُ 

جُط٢ ٣لِٟٜٞٗح ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ ئ٣ٍجٕ , ٣ٍٝٛ ك٢ ًٛج جُٛىو ػ٢ِ ئهحٓس قٞجٌ ذ٤ٖ 

٣ٝؼَُ ك٢ ٗلّ جُٞهص جُٔهحٝف ُى١ ئ٣ٍجٕ ٝجُٓؼٞو٣س , ٝٛٞ ٓح ضلٍٞٚ ج٣ٍُحٜ 

وٍٝ جُه٤ِؽ ٖٓ ضكٍٞ جُٔٞهق جأل٢ٌ٣ٍٓ ذؼ٤ىج ػْٜ٘ ك٢ جضؿحٙ ئ٣ٍجٕ. ٝجُٓإجٍ ج١ًُ 

٣طٍـ ٗلٓٚ أالٕ " ٛٞ ٖٓ ج١ًُ ٤ْـ٤ٍ ٓٞهلٚ ك٢ جُٔٓطورَ جُٓؼٞو٣س ٝوٍٝ جُه٤ِؽ 

ك٢ ُوى ٖٜىش ْ٘ٞجش جٝذحٓح جُػٔح٤ٗس  أّ جٍُت٤ّ جُوحوّ ُِٞال٣حش جُٔطكىز جأل٤ٌ٣ٍٓس "

ضـ٤ٍجش  –قٓد ٝٚق ٚك٤لس ٍٝٝ ْط٣ٍص ؾٌٞٗحٍ  –جُر٤ص جألذ٤ٝ 

وٌجٓحض٤ٌ٤س ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ ٖٓ ٚؼٞو ُط٘ظ٤ْ وجػٕ , ٝضىٌٛٞ أْؼحٌ جُ٘ل١ , 

ٝجٍُٛجػحش ك٢ جُؼٍجم ٣ٌْٞٝح ٝج٤ُٖٔ , ٝجٍُذ٤غ جُؼٍذ٢ , ٝجُطوحٌخ ٓغ ئ٣ٍجٕ , 

ِٓٔٚ جٝذحٓح ٖٓ ٢ٛٝ ضـ٤ٍجش ؾؼِط٘ح ئٓح ٍٖم أ١ْٝ ٓهطِق ضٔحّ ػٖ يُي ج١ًُ ض

ؾٌٞؼ ذٞٔ جالذٖ , كَٜ ضٜٗى ْ٘ٞجش جٍُت٤ّ جُوحوّ ضـ٤ٍجش ٓٔحغِس نحٚس ك٢ 

جُؼالهس ٓغ ئ٣ٍجٕ , جُكحٍٞز وٝٓح , قط٠ ٝجٕ ؿحذص ػٖ جُؤْ ؟ قى٣ع ذحٌجى 

ٚلكٚ ًحٕ ٖٓ ٤ٛٗد جُٓؼٞو٣س  36جٝذحٓح ُٔؿِس " ي١ جضالٗطي " ج١ًُ جْطـٍم 

 جألض٢:
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إل٣ٍج٤٤ٖٗ ْحػىش ك٢ ئيًحء جُكٍٝخ ك٢ إٔ جُٔ٘حكٓس ذ٤ٖ جُٓؼٞو٤٣ٖ ٝج -5

جُٔ٘طوس ذحًُٞحُس ٝجُل٠ٞٞ ٝٗوٍٞ ُٜٔح ضؼح٣ٗح ٓؼح ٝضٞٚال ئ٢ُ ٗٞع ٖٓ 

 جُٓالّ جُرحٌو , ٝجٕ ٣طوحْٔح جُ٘لٞي ك٢ جُٔ٘طوس "

٤ُّ ٖٓ ِٓٛكس ٝجٖ٘طٖ ئضرحع ٤ْحْس نحٌؾ٤س ػٖ ٣ٍ٠ن ضوى٣ْ جُىػْ  -2

ضٞجهٕٞ ئ٢ُ ؾٍ ُِٓؼٞو٤٣ٖ , ٝأٞحف ذؼٝ قِلحت٘ح ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ 

جُٞال٣حش جُٔطكىز ٣ٝٔططٕٞ ظٌٜٞ ج٥ن٣ٍٖ , ُ٘ىنَ ذحًُٞحُس قٍٝذح ٤ُٓص 

 ك٢ ِٓٛكس أ٣ٌٍٓح ,.

 

 مىقف انىالٌاخ انعرتٍح انسعىدٌح من انسٍاساخ األمرٌكٍح:

ٗط٤ؿس ٤ُِٓحْس جُهحٌؾ٤س جأل٤ٌ٣ٍٓس ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ جُط٢ ضؼحٌٞص ك٢ 

ؾ٤س ٌُِِٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ٝنحٚس ك٢ ج٥ٝٗس جألن٤ٍز ٓغ ضطِؼحش ج٤ُٓحْس جُهحٌ

هٟح٣ح ٣ٌْٞح ٝجُطوحٌخ جأل٢ٌ٣ٍٓ جإل٣ٍج٢ٗ, جضهًش جٌُِٔٔس ٓؿٔٞػس ٖٓ 

جإلؾٍجءجش جُط٢ ضطوح٠غ ٓغ جُطٞؾٜحش جإلْطٍجض٤ؿ٤س جأل٤ٌ٣ٍٓس ك٢ جُٔ٘طوس ًٍوز 

 كؼَ ػ٢ِ ج٤ُٓحْحش جأل٤ٌ٣ٍٓس ٖٓ أٜٛٔح: 

أًػٍ ٍٚجٓس ٝقُٓح ٤ُِٓحْس جُطكٍى جُٓؼٞو١ ذٗحٕ ج٤ُٖٔ و٤ُال ػ٢ِ قورس  -

جُهحٌؾ٤س جُٓؼٞو٣س أْحْٜح جُو٤حّ ذطكًٍحش ٓرحٍٖز ٞى ئ٣ٍجٕ ذىال ٖٓ 

 جالػطٔحو ػ٢ِ ٓٓحػىز ؿٍذ٤س ٝنحٚس ٓٓحػىز جُٞال٣حش جُٔطكىز جأل٤ٌ٣ٍٓس.

أوًٌص جُٓؼٞو٣س جٗٚ ُْ ٣ؼى ذحْططحػطٜح جالػطٔحو ػ٢ِ جُٞال٣حش جُٔطكىز  -

ٓح ضؼطرٍٛح ٤ْحْس ضْٞؼ٤س ئ٣ٍج٤ٗس ك٢ ُِىكحع ػٜ٘ح ٝػٖ قِلحتٜح ك٢ ٓٞجؾٚ 

جُىٍٝ جُؼٍذ٤س  ًٓ٘ جُـُٝ ج١ًُ هحوضٚ جُٞال٣حش جُٔطكىز ُِؼٍجم ك٢ ػحّ 

كحُٓؼٞو٣س ذحضص ضٗؼٍ إٔ جُٞال٣حش جُٔطكىز ق٤ِلطٜح جٌُرٍٟ نىػطٜح  2003

 ٝضكحُلص ٓغ ئ٣ٍجٕ ٖٓ ٌٝجء ظٍٜٛح.

ٝذحًٓطحٕ  ْؼص جُٓؼٞو٣س ئ٢ُ ض٤ٌَٗ ضكحُق وٍٝ ٤ْ٘ٚ ك٢ جُٔ٘طوس ٓغ ٍٓٛ -

 ئ٢ُ ذ٘حء ضكحُق ئه٢ٔ٤ِ ُٔٞجؾٜس ئ٣ٍجٕ.
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 خٍاراخ انسعىدٌح فً حانح تقارب أو تحانف أمرٌكً إٌرانً:

ئيج ضهِص جُٞال٣حش جُٔطكىز ػٖ ضؼٜىجضٜح ُىٍٝ ٓؿِّ جُطؼحٕٝ جُه٤ِؿ٢ 

ٝنحٚس جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س , ًٝٞٗص ضكحُلح ٓغ ئ٣ٍجٕ ٝٛٞ ضكحُق ُْ ٣طٌٕٞ 

ك٢ ٍٓقِس جُط٣ٌٖٞ ٝجنط٤حٌ جُ٘ٞج٣ح ٖٓ هرَ ئ٣ٍجٕ ٝأ٣ٌٍٓح كٔح قط٠ أالٕ , ٌُٝ٘ٚ 

 ٢ٛ جُرىجتَ ك٢ قحٍ ضكون يُي؟ 

ئٕ أْٛ ًٛٙ جُرىجتَ ٢ٛ ض٤ًٍح ٝجُطكحُق جُه٤ِؿ٢ ٓؼٜح ٖٓ جؾَ ٓٞجؾٜٚ 

جُؿحٗد جإل٣ٍج٢ٗ ٝٛٞ جُرى٣َ جٍُٔكٜٞ ٖٓ ض٤ًٍح الٕ أٗوٍز ُٖ ضورَ ٠ٍكح ػ٢ِ 

ٓرحٍٖز ٓغ ئ٣ٍجٕ , كط٤ًٍح ض٣ٍى جُطوحٌخ  قٓحخ أنٍ ُٖٝ ضورَ ئٕ ضٌٕٞ ك٢ ٓٞجؾٚ

ٓغ ئ٣ٍجٕ ًٝٛج جضٟف ذ٣ُحٌز وجٝٝو جٝؿِٞ جألن٤ٍز... ٝض٣ٍى أ٣ٟح جُطوحٌخ ٓغ 

ئٍْجت٤َ قط٠ ئيج ًحٕ ًٛج جُطوحٌخ ٝجٞف ػ٢ِ جٌٜ جُٞجهغ , ٌُٝ٘ٚ ٓٞؾٞو ٝض٣ٍى 

أ٣ٟح جُطوحٌخ ٓغ جُه٤ِؽ ًُُٝي ٤ُٓص ض٤ًٍح ٢ٛ جُرى٣َ جألٓػَ ك٢ قحُس قىٝظ 

 ق أ٢ٌ٣ٍٓ ئ٣ٍج٢ٗ.ضكحُ

إٔ وٍٝ ٓؿِّ جُطؼحٕٝ جُه٤ِؿ٢ ضٞجؾٚ ػىز ٓٗحًَ , كٜ٘حى أٌذغ ػٞجْٚ 

ن٤ِؿ٤س جْطورِص ٣ٍَٝ جُهحٌؾ٤س جُؼٔح٢ٗ ك٢ ٓط١ٍ جألٖٓ جُه٤ِؿ٢ ج١ًُ ػوىٝج ك٢ 

و٣ٓٔرٍ ٝجٕ ػٔحٕ ٤ُٓص ٓغ ضكٍٞ ٓؿِّ جُطؼحٕٝ جُه٤ِؿ٢ ئ٢ُ  7جُٔ٘حٓس ك٢ 

ًٛج جالضكحو , ألٗٚ ٣ِـ٢ ٤ْحوز ًَ وُٝس  جضكحو ٝك٢ قحُس ضطر٤وٚ ْط٘ٓكد ػٔحٕ ٖٓ

 ػ٢ِ قىز ًٝٛج أٍٓ نط٤ٍ ُِـح٣س ٣ٝىػٞج ئ٢ُ جُطهٞف ٖٓ ئٕ ٣٘ل٠ٍ ػوى جُه٤ِؽ.

 

 انخاتمح:

ئٕ جُهَِ جُوحتْ قح٤ُح ك٢ جُؼالهحش جُٓؼٞو٣س جأل٤ٌ٣ٍٓس ٛٞ ٗطحؼ ضـ٤ٍ 

ُٓٞك٤ط٢ جُٔؼحوالش ج٤ُٓحْس جُى٤ُٝس ٝجإله٤ٔ٤ِس ضـ٤ٍج ؾ٣ًٌح.... كو١ ْو١ جالضكحو ج

َٝجٍ نطٍ ج٤ُٗٞػ٤س , ٝجٗىغٍ جُو٤ٕٓٞٞ جُؼٍخ, ٝذٍَش جُؿٔحػحش جإلْال٤ٓس , 

َٝجٌ ٗظحّ ٚىجّ ق٤ٖٓ , ٝئ٣ٍجٕ ضكص جالقطٞجء جأل٢ٌ٣ٍٓ.... جُؼٍجم ٝٗوطس 

ضكص جالقطالٍ جأل٢ٌ٣ٍٓ , ك٤ٔح ٣ط٘ح٢ٓ نطٍ "جإلٌٛحخ جإلْال٢ٓ" ج١ًُ َٝٚ 

جُٔطـ٤ٍجش الذى ٝجٕ ضـ٤ٍ جُٔرحوب  جألٌج٢ٞ جأل٤ٌ٣ٍٓس ٝجألٌٝٝذ٤س.... إٔ ًَ ًٛٙ
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جُط٢ هحٓص ػ٤ِٜح ج٤ُٓحْس جأل٤ٌ٣ٍٓس ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ ًٓ٘ ػٜى جٍُت٤ّ ئ٣ُٜٗحٌٝ 

ٝٛٞ جُؼٜى ج١ًُ ذىأش ك٤ٚ جٍُٗجًس جأل٤ٌ٣ٍٓس جُٓؼٞو٣س.... ١ْٝٝ ًٛٙ جُٔطـ٤ٍجش 

جُؿ٣ًٌس ُْ ضؼى جُٓؼٞو٣س ٤ًٌُز أْح٤ْس ٖٓ ًٌحتُ ج٤ُٓحْس جأل٤ٌ٣ٍٓس  ك٢ جٍُٗم 

أل١ْٝ ذوىٌ ٓح ٢ٛ ْحقس ضـ٤٤ٍ. ُوى جٗهلٟص جُو٤ٔس جإلْطٍجض٤ؿ٤س ُِىٌٝ ج٤ُٓح٢ْ ج

١ْٝ ًٛٙ  –جُٓؼٞو١ ٝجٕ جْطٍٔ جُ٘ل١ ك٢ جُكلحظ ػ٢ِ أ٤ٔٛطٚ ؿ٤ٍ جٗٚ كوى ه٤ٔطٚ 

ًحوجٙ ٤ْحْس ٓإغٍز ك٢ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس جُٓؼٞو٣س , ٣ٌٖٝٔ ُِ٘ل١  –جُٔطـ٤ٍجش 

ّ ٤ْح٢ْ" ُِ٘ل١ جُٓؼٞو١ ُوى ضـ٤ٍش جُؼٍجه٢ ئٕ ٣كى ًػ٤ٍج ٖٓ أ١ "جْطهىج

 جُٔؼحوالش ٣ٝؿ١ٍ أالٕ ٤ٚحؿس ٓؼحوالش ذى٣ِس.

ئٕ جُٞال٣حش جُٔطكىز ُْ ضؼى ذكحؾس ئ٢ُ جْطهىجّ جألٌج٢ٞ جُٓؼٞو٣س ُطح٤ٖٓ 

ضٞجؾىٛح جُؼ١ٌٍٓ أٓحّ " جالٗىكحع جُوط١ٍ " ٝجالْطؼىجو ج٣ٌُٞط٢ " ٝجُطرٍع 

جُٓؼٞو٣س ك٢ ٝٞغ ال ضكٓى ػ٤ِٚ جُرك٢٘٣ٍ ًٛج ك٢ قحٍ جالٗٓكحخ ٖٓ جُؼٍجم إٔ 

, ٝضكطحؼ جٌُِٔٔس ئ٢ُ ئػحوز ٤ٚحؿس ٤ْحْحضٜح جُىجن٤ِس ٝجُهحٌؾ٤س ُِطأهِْ ٓغ 

جُٔطـ٤ٍجش جُى٤ُٝس ٝجإله٤ٔ٤ِس ٝجُٓإجٍ ج١ًُ ٣طٍـ ٗلٓٚ ٛٞ ٓحيج ضِٔي جٌُِٔٔس ٖٓ 

 أوٝجش جُطـ٤٤ٍ؟

ػ٢ِ جُٔٓط٤٣ٖٞ جُىجن٢ِ ٝجُهحٌؾ٢ كؼ٢ِ جُٔٓطٟٞ جُىجن٢ِ ٝجُهحٌؾ٢ 

٢ جُٔٓطٟٞ جُىجن٢ِ كحٕ " أَٛ ٌٓس جو١ٌ ذٗؼرٜح " ٌُٖ ٝجُٔإًى ٛٞ إٔ كؼِ

جُٔٓحكس جُلحِٚس ذ٤ٖ جُٗإٔ جُىجن٢ِ ٝجُٗإٔ جُهحٌؾ٢ ضوِٛص ًػ٤ٍج جػطوى إٔ 

٤ٚحؿس ْؼٞو٣س ٤ٌْٔس ٖٝؼر٤س ٍُٔٗٝع ضط٣ٍٞ ٤ْح٢ْ قو٤و٢ ك٢ جٌُِٔٔس أكَٟ 

ٍج٢ٗ وٕٝ ضوى٣ْ ذى٣َ جإل٣ –ذٌػ٤ٍ ٖٓ جالًطلحء ذٔوحٝٓس ٍٓٗٝع جُطوحٌخ جأل٢ٌ٣ٍٓ 

, كِٖ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓوىٌٝ جُِٓطحش جُٓؼٞو٣س ٓٞجؾٜس جُٟـ١ جأل٢ٌ٣ٍٓ ٖٓ جؾَ 

 جإلٚالـ وٕٝ ٓٗحًٌس كحػِس ضِوحت٤س ٖٓ جُٗؼد جُٓؼٞو١ يجضٚ.

ئٓح ػ٢ِ جُٛؼ٤ى جُهحٌؾ٢ ك٤ِّ ذآٌحٕ جُٓؼٞو٣س ئق٤حء ج٤ُٗٞػ٤س ك٣ُحٌز 

٢ ٌْٓٞٞ ٓإنٍج ٝجُُنْ ج١ًُ جأل٤ٍٓ ػرىهللا ذٖ ػرىجُؼ٣ُُ ٢ُٝ جُؼٜى جُٓؼٞو١ ئُ

ٚحقد ضِي ج٣ُُحٌز , ٝقحؾس ٤ٌْٝح ئ٢ُ جألٓٞجٍ جُٓؼٞو٣س " ُٖ ٣ٌل٢ ُؼٞوز 

جُكٍخ جُرحٌوز جُط٢ ضإو١ أ٢ُ جْطؼحوز جٌُِٔٔس أ٤ٔٛطٜح جإلْطٍجض٤ؿ٤س جُٓحذوس قط٠ 



              

444 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما األمريكية  -التوتر في العالق ات السعودية
 فتحي جبريل عبد السالم لوجلي

 
ُٞ جٟٗٔص ٤ٌْٝح ئ٢ُ ٓ٘ظٔس جُٔإضٍٔ جإلْال٢ٓ ٝال ٣ٌٖٔ ئؾرحٌ جُٞال٣حش جُٔطكىز 

ػٖ ٤ْحْطٜح ضؿحٙ ئ٣ٍجٕ , إٔ جألٌٝجم جُٔطحقس أٓحّ ج ُٓؼٞو٣س  ػ٢ِ جُطٍجؾغ

ُٔٞجَٗس ػالهطٜح ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكىز ؿ٤ٍ ٓإغٍز  كحألٗظٔس جُؼٍذ٤س ؾ٤ٔؼٜح ٝذال 

جْطػ٘حء ضطٓحذن ُىٌء جُـٟد جأل٢ٌ٣ٍٓ, ٝوٍٝ جُه٤ِؽ جُط٢ ًحٗص ضطرغ جٌُِٔٔس 

ؼى إٔ ًٍٓش هطٍ أٚركص ضؿطٜى ف " جُطٔحِ جُؼًٌ ٖٓ جُٗو٤وس جٌُرٍٟ " ذ

 جُكحؾُ جُ٘ل٢ٓ ك٢ جْطوال٤ُس جُوٍجٌ.

 

 نتائج انذراسح:

 ضِٞٚص جُىٌجْس ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ ٢ٛٝ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:

ٝجضٓٔص ذحإل٣ؿحذ٤س  5445جُٓؼٞو٣س هى٣ٔس ًٓ٘ ػحّ  –إٔ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس  -5

 ػ٠ِ ٍٓ جُؼوٞو.

ٓٓحٌ جُؼالهحش ذ٤ٖ ًحٕ ُِطوحٌخ جأل٢ٌ٣ٍٓ جإل٣ٍج٢ٗ جألغٍ جُِٓر٢ ػ٠ِ  -2

 جُرِى٣ٖ ٝنحٚس أغ٘حء كطٍز جٍُت٤ّ ذحٌجى أٝذحٓح.

أٝٞكص جُىٌجْس ذإٔ جُهالف ٝجُطٞضٍ ك٢ جُؼالهس ُٖ ٣ىّٝ ٣ٞ٠الً ٝيُي  -3

 ذٓرد ِٓٛكس ًال جُرِى٣ٖ ػ٠ِ جُٔىٟ جُرؼ٤ى جُٔ٘ظٌٞ )جُ٘ل١ ٝجألٖٓ(.

 

 انتىطٍاخ:

هى ٣إو١ ئ٠ُ ٗٞع جإل٣ٍج٢ٗ ٝجالضلحم ج١ُٝٞ٘ جًُٟ  –ذؼى جُطوحٌخ جأل٢ٌ٣ٍٓ  -5

ٖٓ جُطكٖٓ ك٢ جُؼالهحش ٣ططِد ٖٓ جٌُِٔٔس جُٓؼٞو٣س جُؼَٔ ػ٠ِ ضـ٤٤ٍ 

 ًِْٜٞح جُهحٌؾ٢ ٝجُركع ػٖ جالْطوال٤ُس ك٢ ٤ْحْحضٜح جُهحٌؾ٤س.

ٌٍٞٝز جُؼَٔ ػ٠ِ ضكو٤ن جالضكحو ُىٍٝ ٓؿِّ جُطؼحٕٝ جُه٤ِؿ٢ ُٔٞجؾٜس  -2

 .جُٔطـ٤ٍجش جُط٠ هى ضكىظ ك٢ ٓ٘طوس جٍُٗم جأل١ْٝ ٓٓطورالً 

جُؼٍذ٤س ٝجضهحي ٓٞهق ٓٞقى ذٗإٔ  –جُؼَٔ ػ٠ِ قَ جُهالكحش جُؼٍذ٤س  -3

 ٤ْحْس ئ٣ٍجٕ ك٢ جُٔ٘طوس.

 جُركع ػٖ قِلحء ًٍٖٝحء ؾىو ٣ٌٖٔ جالػطٔحو ػ٤ِْٜ. -4



              

445 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما األمريكية  -التوتر في العالق ات السعودية
 فتحي جبريل عبد السالم لوجلي

 
 -انمراجع:

 

-5433ٓح٣ٌَ أ.ذحٍُٔ قٍجِ جُه٤ِؽ : ضْٞغ جُىٌٝ جأل٢ٌ٣ٍٓ ك٢ جُه٤ِؽ جُؼٍذ٢  -5

( 5445. ضٍؾٔس : ٗر٤َ ٢ًَ ) جُوحٍٛز : ًٍُٓ جألٍٛجّ ُِطٍؾٔس ٝجٍُ٘ٗ , 5442

٘.36 

جال٤ٌ٣ٍٓس ( , ًٍُٓ ج٣ٍُٜٖ٘  –ٓٛطل٢ ًحَٓ , جَٓس جُؼالهحش ) جُٓؼٞو٣س  -2

 //:http. ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ:  2055-7-7ُِىٌجْحش جإلْطٍجض٤ؿ٤س 

www.alnahrain.iq/?P=2464 

ٓح٣ٌَ أ٣ُٗٗطحش ,جُؼالهحش ذ٤ٖ جُٞال٣حش جُٔطكىز ٝ )) ٓؿِّ جُطؼحٕٝ جُه٤ِؿ٢ ((  -3

 . ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ :  2055-5-4ٜى ٝجٖ٘طٖ .: ْى كؿٞز جُٔٛىجه٤س , ٓؼ

http://www.washinytoninstitute.ory 

,  2056-5-24‘ جُٞكى‘ٛرس ػرىجُؼ٣ُُ , ٓهططحش ؿٍذ٤س .... ٝٓٛحُف ػٍذ٤س  -4

ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ :                                                                   

http://www.alwafd.ory 

 ٗلّ جٍُٔؾغ. -5

ػرى جُٔحُي ْحُٔحٕ , جالٗوالخ جالْطٍجض٤ؿ٢ جأل٢ٌ٣ٍٓ ... ٝجُٔٞهق جُؼٍذ٢ ك٢  -6

ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ : ‘‘ جنرحٌ جُه٤ِؽ‘‘ٓٞجؾٜس جُطكى١ 

http://www.alkhbar-alkhaleej.com  

جالضلحم ج٤ٌُٔح١ٝ... َٛ ٣هِغ أ٤ٗحخ جألْى ض٤ٜٔىج الٚط٤حوٙ ؟! ‘‘ ٚحُف جُوالخ ,  -7

, ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ  2053-4-54, جٍُٗم جأل١ْٝ , 

:http://www.aawsat.com  

جُط٣ٍن ئ٢ُ ٠ٍٜجٕ ضٍٔ ذٌْٔٞٞ ٝج٣ٍُحٜ ذؼى وٓٗن , ‘‘ ؾٌٞؼ ْٔؼحٕ ,  -4

, ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ : 2053-4-22حز , جُك٤

http://alhayat.com/opinionsDetails/554474 

 30جٌُٔحُٔس جُط٢ ُٛش جٍُٗم جأل١ْٝ , جٍُٗم جأل١ْٝ ,,‘‘ ػرىجٍُقٖٔ جٍُجٖى  -4

, ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ :  2053ْرطٔرٍ 

http://beta.aawsat.com/home/article/4764 

http://www.alwafd.ory/
http://www.alwafd.ory/
http://www.alkhbar-alkhaleej.com/
http://www.alkhbar-alkhaleej.com/
http://alhayat.com/opinionsDetails/554474
http://alhayat.com/opinionsDetails/554474
http://beta.aawsat.com/home/article/4764
http://beta.aawsat.com/home/article/4764
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10- K.Abdul Hafout,"KSAcancels unaddress in protest over Syria 

inaction "Arab News < October 3,2013,at 

http://www.arabnews.com/news/466564 

ك٣ٍى٣ٌي و١ٍ٣ , جُهالف جُٓؼٞو١  , جأل٢ٌ٣ٍٓ ك٢ ٍٖم أ١ْٝ ٓطـ٤ٍ,  -55

 .6, ٘ 2055)جُىٝقس: جًٍُُٔ جُؼٍذ٢ ُألذكحظ ٝوٌجْس ج٤ُٓحْحش 

ًٞجٌ أٌٗٞ ٗحٍٚ , ٓٓحٌ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس جُٓؼٞو٣س ..... ٗكٞ جُطٞضٍ جُٔؼِٖ ,  -52

 ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ:  2056-4-4 ًٍُٓ جُٔٓطورَ ُِىٌجْحش جإلْطٍجض٤ؿ٤س ,

http://www.mcsr.net/news133 

 ًٍجٌ أٌٗٞ ٗحٍٚ , ٍٓؾغ ْحذن يًٍٙ . -53

 ٗلّ جٍُٔؾغ . -54

,  2054-4-27جأل٤ٌ٣ٍٓس ,  –ؿ٣ٍـ١ٌٞ ؿِٞ , ضٞضٍ ك٢ جُؼالهحش جُٓؼٞو٣س  -55

 http://www.brookinys.eduٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 

جُٓؼٞو٣س ... ٗكٞ جُطٞضٍ جُٔؼِٖ ,  –ًٍجٌ جٌٗٞ ٗحٍٚ , ٓٓحٌ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس  -56

 ٍٓؾغ ْحذن يًٍٙ.

ؾ٤ل١ٍ ؿُٞى ذٍؽ , ٓٓطورَ جُؼالهحش ذ٤ٖ جُٞال٣حش جُٔطكىز ٝجُٓؼٞو٣س , "ك٣ٌٖٞ  -57

جٍُجذ١ جُطح٢ُ :  , ٓطحـ ػ٢ِ 2056-6-55" 24ئ٣ٞجٕ  -جك٤ٍَ

http://www.ewany24.net 

-4-20كٍجٗي ؿحٌوٍٗ , ٓح٢ٛ وٌؾس جُطٞضٍ ك٢ جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس جُٓؼٞو٣س ؟ ,  -54

 http://www.bbc.com , ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ : 2056

ٓحيج هحُص ٓؿِس ك٣ٌٖٞ ذ٢ُٓٞ جأل٤ٌ٣ٍٓس ػٖ ٌٍٞٝز ئٜٗحء ضكحُق ٝجٖ٘طٖ ٓغ  -54

جُٓؼٞو٣س ؟ ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ : 

http://www.alwayht.com/m/news/9958/ 

ذؼى  وجٗح ػ٢ِ ٚحُف جُرٍَٗؿ٢ , ج٤ُٓحْس جُهحٌؾ٤س جأل٤ٌ٣ٍٓس ق٤حٍ جُؼٍذ٤س -20

(  2004,  )ذـىجو ًٍُٓ ذـىجو ُِىٌجْحش جإلْطٍجض٤ؿ٤س , 2005أ٣ٍِٞ  55أقىجظ 

 ٘254  

 220جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ٘  -25

ػحٓح ٖٓ جُطكحُق : جُؼالهحش جأل٤ٌ٣ٍٓس جُٓؼٞو٣س ضٍٔ  70ئذٍج٤ْٛ و٣ٌٕٝ , ذؼى  -22

  2055-5-52ك٢ أَٓس . ٚك٤لس جُوىِ جُؼٍذ٢ , 

http://www.arabnews.com/news/466564
http://www.mcsr.net/news133
http://www.brookinys.edu/
http://www.ewany24.net/
http://www.ewany24.net/
http://www.bbc.com/
http://www.alwayht.com/m/news/9958/
http://www.alwayht.com/m/news/9958/
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 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما األمريكية  -التوتر في العالق ات السعودية
 فتحي جبريل عبد السالم لوجلي

 
 

 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. -23

 يًٍٙئذٍج٤ْٛ و٣ٌٕٝ ٍٓؾغ ْحذن  -24

ُٗجٌ جُٓحٍٓج٢ٗ ٝآنٍٕٝ , جُطكى٣حش جُى٤ُٝس ٝجإله٤ٔ٤ِس جُوحتٔس ٝجُٔٓطورَ  -25

( , )ُ٘ىٕ : ًٍُٓ جُؼٍٛ ُِىٌجْحش 2054جُؼٍذ٢ ,)جُطو٣ٍٍ جالْطٍجض٤ؿ٢ ُِؼحّ 

 42( ٘ 2055جإلْطٍجض٤ؿ٤س ٝجُٔٓطور٤ِس , 

 . 43جٍُٔؾغ ٗلٓٚ , ٘  -26

٢ٌ٣ٍ ْؼٞو١ ٓكٔى ؾٔحٍ , ض٣ٍٛكحش أٝذحٓح َٛ ض٤ٍٗ الكطٍجم ٤ْح٢ْ جٓ -27

" ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ  24ػحٓح ؟ , "ج٣ٞجٕ  40ٝجٜٗحء ضكحُق 

:http://www.wean24.com  

 ٣ُُِٔى ٣ٌٖٔ جُ٘ظٍ : ج٢ُ ٚك٤لس "ي١ جضال٤ٗطي" ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ :  -24

24- http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/4/the-

obama-doctrine/471525 

ػٍٔ ٗؿ٤د , وٍٝ ٓؿِّ جُطؼحٕٝ ك٢ وٝجٓس جٍُٛجػحش جُى٤ُٝس , ٚك٤لس ٌأ١  -30

 , ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ : 2056-4-6ج٤ُّٞ , 

http://www.anoyemeny.net/yotolink.aspx?nid=5403650 

  جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. -35

 2056-5-55ق٢٘ٓ ٍٗٛ , ئ٣ٍجٕ ٝجُؤس جُه٤ِؿ٤س جال٤ٌ٣ٍٓس ,"ٓٞهغ جُٗر٤رس"  -32

ٓطحـ ػ٢ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ:                                                                 

http://www.shabiba.com   

33-  Mr. obama . we are not free riders prince turki al-faiasl.  

34- http://www.arabnes.com/news/894826 

-5-55ق٢٘ٓ ٍٗٛ , ئ٣ٍجٕ ٝجُؤس جُه٤ِؿ٤س جأل٤ٌ٣ٍٓس , "ٓٞهغ جُٗر٤رس "   -35

٢ جٍُجذ١ جُطح٢ُ:                                            ٓطحـ ػِ 2056

http://www.shabiba.com/article/142273 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/4/the-obama-doctrine/471525
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/4/the-obama-doctrine/471525
http://www.anoyemeny.net/yotolink.aspx?nid=5403650
http://www.shabiba.com/
http://www.shabiba.com/
http://www.arabnes.com/news/894826
http://www.shabiba.com/article/142273
http://www.shabiba.com/article/142273

