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 رك ةشتتتي اتي ة ألاتتتة ا تتتالقتتتول الةليتتتة توويتتت   تثلهتتتايالبدتتتي ألاتتتة الاستيتتتة ةشتتتي اتي ية ال تتت   إلتتت  ال راشتتتة تصتتتف   

متتا ة مٍتالو توويت  القتتول الةليتة متخ لتتالى إشتي اتي ية إٌتتا ل  التتالة:متتخ لتالى الؤصتالى البد تت   الامريهت.. هستةا

تتية ماا ستا هارتنتز  التتوان؟  أ؟ إ راك إ ارل أهبامتا لااٌليتة توويتت  القتول الةليتة، أفىت   إلتت   ال راشتة ٌىت  فـر

للّايتتتتتتتا   هتدقيقتتتتتتتا ث أبٍتتتتتتا : ٌصتتتتتتتنريةب امتؽتتتتتتتا ية ه بلوماشتتتتتتية.ؼتتتتتتياِة اشتتتتتتتي اتي ية إٌتتتتتتتا ل التتتتتتتوان؟ ـتتتتتتتتخ  تتتتتتتال 

ختتتتت ؟ تمتتتتتر   لل راشتتتتتة، ألاتتتتتة قاربتتتتتة ا ااسيتيتتتتتة اشتتتتتتٍرؿ ا بدتتتتتي الاهى ا مبدثتتتتت ؟:ال راشتتتتتة إلتتتتت   البدثيتتتتتة، مصتتتتتت 

إلت  للؽت  ال راشتة  .ألاة ا  رك ةشي اتي ة الامريهت. للقول الةلية مىاسر التووي  ةشي اتي ةإل   الثان.ا بدي 

الٍا يتتتتة للو يتتتتا  ا تدتتتت ل متتتتخ  هالهيتنتتتتة القتتتت رلب القيتتتتا لستتتتو اشتتتتتٍا ل  الةليتتتتة،متتتتخ اشتتتتتو ا  القتتتتول  ؟ الهتتتت  أ

 .لالى ةشتو ا  ا ر؟ هالامخ لجتيَ ةليا  اللينة هالؽلبة

 إٌا ل التوان؟. بةشي اتي ية با  رك ةشي اتي ة ةمريه. بالةلية ا هانةب القولاملفحاحية: اليلمات 

Abstract: 

The study aims to looking at the strategic importance of employing smart power in 
the American strategic perception, through the following research question: What 
are the features of employing smart power through a rebalancing strategy? The 
study based on the hypothesis that the Obama administration’s awareness of the 
effectiveness of smart power recruitment led to the formulation of Rebalance’s 
strategy within three dimensions. The first section reviewed the conceptual 
approach of the study, while the second dealt with the aspects of strategic 
employment of smart power in the American strategic perception. The study 
concluded that the goal of using smart power is to restore the American hegemony. 

Keywords: Status, Smart Power, American Strategic Perception, The Strategy, 
Rebalance. 

 

 constantine3.dz-amina.fellah@univ أميىة فالح املؤلف املشسل: *  

mailto:amina.fellah@univ-constantine3.dz
mailto:amina.fellah@univ-constantine3.dz


    فالحأمينة راثيجي ألامشييي: إستراثيجية إعادة الحىاصن همىرحا"            مياهة اللىة الزهية في املذسن الاست"

 

 142 -131/ ص: 2020 / حىيلية02العذد / 09املجلذ        املجلة الجضائشية لألمً والحىمية         132

 

 :ملذمة

س ا  شياشف ا أظهالها ا وتلاة مافيا لن اح ال هلة ألاة تدقيق ألو يٍ  امتالك ٌناؼر القول ه 

ظهاى أستية ميزاي ل لنياية تووي  ال هلة  ا تتتلنه مخ أاك ؼبد  سنأذ إةلريخ،  ٌى الخارجية هألاة التأ    

مخ أجل تد ي  Contextual Intelligence ه فمنة الصيا أالقول ٌب  القيا ل الناجخة ال   يهو؟ ل ي ا الةماء 

-Baum , Wally 2003,PP.1107) .ا وتلاةه مهارا  مخ القول يتنخ تووياها ألاة ا وام  أنتاك أي أ

1109) 

 ارل جورج بوط ةبخ لاؼة ألاة خرب. افّانصتا؟ إةشتٍتاى ا ارك للقول الؽلبة مخ لر   هبٍ 

 لية ج ي لباشتو ا  أهباما أ ارل باراك إ، جاء ر  ، بتا انٍنض شلبا ٌى  الهيتنة ةمرينية الٍا يةهالٍرا 

 . الى اشي اتي ية إٌا ل التوان؟ هال   ت ص   مخ ل،  " smart powerالقول الةلية " اؼملح ٌلي ا بت

اللىة  ثىظيفماهي معالم  التالة:تداهى ال راشة البدي ألاة الؤصالى الربيس    ذلو،انمالما مخ 

ية تن مً خالل إستراثيجية إعادة الحىاصن؟ الزهية  إدسان إداسة أوباما: أ؟ ماا ساملق سةه ال راشة مخ فـر

ضمً ثالث أبعاد: عسىشية؛ إعادة الحىاصن  استراثيجية ةصياغ أفض ى إلىالزهية، لفاعلية ثىظيف اللىة 

جتلة مخ مناهج البدي مخ  هوا  ال راشة الصابق،إلاجابة ٌى  الؤصالى  هب    .ودبلىماسية اكحصادًة

جل أ؟ يدقق البدي ِايته فق  ل همخ . ة راك ةشي اتي ة النىم ، مقي ب الوؼا.، ا قي با نهج : أستها

مٍن  إلا راك  ماهو  القول الةلية،ا هانة،  ماهو )  قاربة ا ااسيتية لل راشةا :املبحث ألاول  إل :تونً البدي 

أل  ا، ه  .ألاة ا  رك ةشي اتي ة الامريه. للقول الةلية مىاسر التووي  ةشي اتي ة :الثاوي ا بدي( ها  رك

 لل ارشة.الخاتتة متفتنة ةشتنتاجا  الربيصة  جاء 

 فاييمية للذساسةمللاسبة املا-1

يذ مفام ؟ يصتٍرؿ لهةا  ،لهال  ا ااسيو الاشاشية إ ه؟ التمر   راشة أي    تصتوي      سةا الٍنؽر بتـو

 .ا ااسيو تلو 

 مفهىم املياهة -أ

 . تٍن  ا نزلة هرفٍة العأ؟ :لغة

 تبة أه شتٍةهتٍن  مومَ أه مر statusأما ألاة اللّة ةنهل زية، فق  أظار ماموس هيبصي  إل  أن ا 

َ مٍ ؟ ألاة الر الٍالما  ال هلية  .مت زل، لتا تٍب  ٌخ خالة أه ـه

  اصطالحا

 ما يىهر مرتبة الار  أه ميتته  الل جتاٌة مٍينة،  إلار تصتو   لث  ا ألاة 
ً
ٌلو ةجتتاً، هسةا ا ؽملح ِالبا

 (74. ػ، 2009لٍبي يا)سةه ا هانة ؟ الجتاٌة  ة ال   تقرر أأه موم  مؤشصات.، أه اجتتاعة،  شيتا 

؟ سناك ٌالمة ه يقة ب ؟ أأما ٌى  ؼٍي  الٍالما  ال هلية، فأِلبية المرهخا  الانرية تع   إل  

 القول

 بٍا  ال هر الةي تفملَ به ألاة أنصا  البيئت ؟أذ مول ال هلة تٍ  حجر الزاهية ألاة تد ي  مهانف ا، ه إها هانة، 

 هإلامليتية.ال هلية 
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ألاة ا  تتَ ال هلة،  ف اشياشا  هاشي اتي يا  ترم. إل  تٍزيز مهان ال هى  ، تنتهجذلومخ أجل 

َ الراسخ أه ألاة  هإـااء نًو مخ الهيبة ٌلي ا، متا يصهو ألاة تدقيق أس افها، شواء تتثل  ألاة الخااه ٌى  الـو

َ سو التأ    ألاة القابو،  شيتا إذا ٌلتنا إ؟ اله   مخ مداهلة الخؽوى ٌى  ا هانة  مداهلة من ا لتّي   الـو

تتتلنها ال هلة بؽورل فٍلية، أه بالقول ال   تٍتق  أه تري  مخ آلالريخ إ؟ يٍتق ها أن ا  ال هى الالرى بالقول ال  

  (84. ػ، 1987ب ي مقل ؼ) تتلنها

؟ ا قاربة الاشاشية  اهو  ا هانة تتتدور خوى فنرل ماا سا: إ؟ مهانة ال هلة ألاة الي اتبية البنيوية إ

ق ال هلة تد   إل  خ  بٍي  شلولها الصياس   الخارجة خياى الوخ ا  ال هلية الالرى، فالنصق ال هلة للنص

ة  يؤصو بالي تيب الت ري ة للوخ ا  الاشاشية هالثانوية، إذ يتد   ترتيب مل  هلة ألاة سةا النصق هفقا   تٌو

 همتوشمة هؼّرى خصب مٍيار تؽني  مخ ا ؤظرا  أه ا ٍاي   ال   بتقتفاسا تنقصو ال هى إل  هخ ا  ٌليا

 (315ػ.، 1998ال هلية )شتليو،القول ألاة الٍالما  

ليه ا هانة  ة التؽور البناة. العامل للتنسجتا  الهلية الةي تدىى به ال هلة أه الوخ ل  ،ٌه

 هلنن ا تؤعهل بؽور  منزلة ألاة م رما  آلالريخ، شواء ال هلية مخ
ً
 ،2017ش ؟يا)موتلاة. ما؟ إمليتيا أه  هليا

 (395. ػ

 مفهىم اللىة الزهية ب. 

 واسل فىن هالوصفيتزرأى  ،1832 فتنة شنة ج ي ل،القول الةلية مخ خيي ا تارشة ليص   

 هالقولالق رل ٌى  التأ    )القول الناٌتة(  الٍ ه ستاللتٍامل مَ  لريقت ؟هجو   الا ان.( ا انر الٍصنري )

 (63.، ػ2014ٌب  الؽبور ٌب  الحة ) الٍصنرية.

 لوؼ  ،2003شنة  حىصيف هايفها؟ ٌى  ي   الةلية،القول    اهو أما ةشتو ا  الخ يي 

 القول، هالخمولملب ٌتلية تدويل  أت  ألاة الناٌتة. هال   هالقولةشي اتي ية ال   ت تَ ب ؟ القول الؽلبة 

 هليايةلقول ال   تتتلنها ال هلة القول بااٌلية سو فهو مامل  ؽا ر ا هتدويلالاهل  لتدقيق القول الةلية 

 (Joseph Nye 2011, P.20). بين تا ألاة شياما  موتلاة الجتَ

هالةي يٍن   الةلية،القول   اهو  contextual intelligenceيالزواء السياقناي ٌى  أستية  هأل 

  لخلق اشي اتي ية ٌى  التومين للتنتيها  مَ الاس ا امتالك ا هارا  ال   تصاٌ  ؼانَ الصياشة الخارجية

  (joseph Nye 2009,P.36) هالناٌتةان ماجية ت تَ ب ؟ القول الؽلبة 

 نؤي ة للتومين جاءبل  ،يأت. مخ فراُ همدي ؼ فةلو  ماهو  القول الةلية، أ؟ ت  ر ةظارل إل 

 Starr Foudationمؤسسة  ٌو مخ به  (CSIS)مشهض الذساسات الاستراثيجية والذولية ما   ، خييا صبق

 .Joseph Sهاي  وحىصيف Richard Armitageسيخشاسد اسميحاج ا عرهً هشأتر  بمعرهً القول الةلية بئٌ ا 

Nye.   س افها هذلو أألاة تدقيق  هتأ   الث  م رل أت ٌيو الصياشة الخارجية ةمرينية لتهو؟  ل إ التقرير هس

ية ألاة ة اء ةشي اتي ة ةمأٌب   ريه.، مون ا ترتنز ٌى  ٌتلية ال مج ب ؟ ماهوم. لية ج ي ل تعهل نقلة نٌو

هذلو ألاة ول ِياب الرلية ةشي اتي ية لنياية مواجهة التد يا  ةنية  بالقول الناٌتة هالقول الؽلبة

 ها صتقبلية ال   تواجه الو يا  ا تد ل. 
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، 2007ٌا   ٌفاء مخ ة ارل ةمرينية القابتة ألاةأهمنامعا  ـت   اجتتاٌا ل  إا رلز    ع

ال   فرا  مخ القماً أما يتي ؟ ه ،أهاٌفاء مخ ا نتب ةنتواب.، الجيغ، ا نىتا  ِ   الخهومية ههشابل ٌة

لتموير مومن تاؽيىة  نٍاط القيا ل ةمرينية  2007الخاػ، هاجتتٍ  اللجنة  الث مرا  لالى شنة 

لر ٌخ أهتقريرا ،  " 2008 لسىة يةحذًات الامىلحة: أيم االعاملي اتالحىكعؼ ر  اللجنة تقريرا بٍنوا؟ "أه 

 ألمشيياهثر أمً أاللىة الزهية، القول الةلية بوؼاها شياشة  شتٍا ل مهانة الو يا  ا تد ل ٌا يا بٍنوا؟ "

Smart Power More Security for America" ناء الختال  أل  تعنيل النقاط الصياس   إ. هس   التقريرا؟ 

 هليا شخ ؟ للاون با نتب ةبيق، هلةلو النقاط الولن  خوى شبل اشتٍا ل هاظنمخ مهانف ا ةنتوابية للتر 

  .(Armitage,. Nye 2007, P. 01) ةهى همواجهة التد يا  ال   تد ث ٌن ا التقرير 

 لأل اء لألية؟ الصابق ؟ لب اية فٍلية لتووي  القول الةلية ي ل  التقرير إتو ةشؤنا   هب ةا،

 أهباما، لتالالى الختلة ةنتوابية للربيض باراك  2008ا اهو  ٌى  أرؿ الوامَ ألاة  هوهر  الامريه..اتي ة ةشي  

أن ا تٍن  ةشتو ا   هرأ  الامرينية،الصياشة الخارجية  أس ا  اٌتب ته سيالري ملينتو؟ ماهوما خيويا ل ٌو

 هالٍصنريةٌب  الق را  ةمتؽا ية  ةتؽاىه الق رل ٌى  ةمناً هتعتلالةم. لهل الوشابل ال   بئمها؟ 

الٍوال   هليض هةخ اثٌى  الوماةَ  اٌتتا ا هالب اِتاتيةتٍن  الجتَ ما ب ؟ ا با ا  ه ة القيا ل. همؽ امية

 (drawn of smart 2009)القيتية  هةخها 

ا  جتاٌية ه ه تدرم إل  اشي اتي يا  ج ي ل ماهوما تموري ب ٌوته ماهو  القول الةلية يٍتب 

باء ا عي لة ه الي خيب بالتدرما   تٍاه؟  ه ظرالة ،ه ت نب لتهالي  القول الٍصنرية ه ـرهرل تدتل الٌا

 الجتاٌية ال   تصع  إل  التقليل مخ التهلاة ه بناء ٌالمة موية بالاواٌل الالرى ٌى  مصتويا   هلية ه إمليتية.

 ا  الٍا ية للقول الؽلبة ةمرينية مخ ناخية بٍ  الاعل ألاة خرب الٍرا  هأفّانصتا؟ هةنتقا

ٌه   م رل القول الناٌتة ةمرينية ٌى  تدقيق أس ا  الصياشة الخارجية ةمرينية، أٌلن  إ ارل أهباما ٌخ 

  ٌى هالٍتلةمرينية، أس ا  الصياشة الخارجية  للقول، لتدقيقشياشة لارجية مابتة ٌى  أ ها  متٍ  ل 

تبار ل ٌب  الؽبور )لقول الناٌتة بٍ  أ؟ رجخ  لاة القول الٍصنرية ألاة ٌه  الربيض الصابق بوط إٌا ل ٌة

  وهور ماهو  القول الةلية بتراجٍة الصياشة الخارجية ةمرينية، هب ةا، ارتبن (65.، ػالحةٌب  

 معنى إلادسان واملذسن -ج

امَ ال   تىهر ٌن  تأ   سا ا باظر الو  هوواسر  ألظياءياهو ة راك بأنه تلو الؽورل الٍينية الخصية 

ٌى  الخواس ه بالتالة فا؟ ة راك يتثل ب هره الرل زل الخصية للانر ةشي اتي ة لتهويخ التؽورا  ه ا ااسيو ه 

  (19-18 .ػ .ػ ،1986الالصا. ا وتؽر  )ا عجوا وام  

  (180 .، ػ2018:) فارس ختي  ل إبأ؟ ة راك ينقصو  ،سىجريرى 

: يتثل النتن الةي يؤبلور ل ى مل مخ لرألاة الٍالمة هالةي ي هر خوى القفايا ان الحليليالادس  -1

 ال   تتؽ  بالعتولية.

: سو ما يعٍر به ا  رك هينموي ٌى  ةشتنتاج ألث  مخ إ راك ت  ي  اه موم  الادسان الاهحلائي -2

 مٍ ؟.
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ًو ة راك ألاة الباخي الالث  تٍ هالةي يٍ  ،سوبشت حاسفيس Robert Jervisأهر   تقا ألاة  راشة مـو

 الادسان وسىء الادسان في السياسة الذوليةمخ لالى لتابه  1976الٍالما  ال هلية، تٍري  ة راك شنة 

Perception and Misperception in International Politics: "  خالة ناصية أشاشية تؤ ي إل  تد ي

افي اـا  أه اشتنتاجا  معرهلة بعأ؟ شخؾ أه أشخاػ   ة .ا وم ، ف تيَ ة راما  ألاة ؼنَ القرار

 بناء ٌى  سةا الاشاس التؽر  بعهل مٍ ؟." هيتوةشتنتاجا  تٍزه بٍق النوايا لأللريخ  هسةهألريخ، 

(Robert Jervis 1976, p.145)  أنه ما ناى ا نملق الاهى ألاة  ، إ  حاسفيسهرِو م   التٍري  الةي م مه

ًو ة    راك.التٍامل مَ مـو

أ؟ ة راك سو النىارا  ال   يرى مخ لاللها ؼانَ القرار أه أي شخؾ ألر  هاصف ًىسف حتى هيرى 

 بيئته، هلهةا فاإل راك سو ٌتلية التيار  ه؟ هعة مخ الصخؾ أنه يوتار النىارا  ال   يرى مخ لاللها بيئته.

ة مخ الٍوامل خ (. هتد  181 .ػ ،1985خ  ) ؽرسا الهاتب ألاة: الت ربة الصخؽية ٌتلية ةلتيار سةه م تٌو

الصابقة، الخمأ ة رام.، الاس ا  الٍامة لؽانَ القرار هالقناٌا  الراسخة ل ى الصخؾ نؤي ة تهوينه 

 الثقاألاة، ةجتتاعة، الصياس   هالٍقاب ي.

نولؾ إل  أ؟ ة راك سو ٌبارل ٌخ الخالة الناصية النات ة ٌخ تااٌل  الصابقة،ٌى  ـوء التٍرياا  

البيئة ال اللية لؽانَ القرار هفهته للبيئة الخارجية ا ديمة به، يد   مخ لاللها أستية الاماليو ها نالق 

َ إشي اتي ية مٍينة بناء ٌى  ذلو الاشاس.  بالنصبة لألمخ القوم. ل هلته، ةمر الةي ي فٍه إل  ـه

توالية مخ ٌتليا  إ رالية، فاإل راك ا  رك ما اشتقر ٌن ه الةسخ جراء ٌتليا  ة راك ا  يتثلألاة خ ؟ 

ما يصتقر ٌن ه الٍقل مخ تؽورا  هانمباٌا  بوؽوػ موم  اه  ه ةم تًو الٍتليا  ال   تنص ئ ا  رك، 

 .، ػ2015لل  الخي ري )أي تّي   ألاة الٍتلية ة رالية شو  ينٍنض با دؽلة ٌى  ا  رك.  هأ؟مفية ما، 

26) 

 في املذسن الاستراثيجي ألامشييي لىة الزهيةلل مظايش الحىظيف الاستراثيجي. 2

تدقيقا إل  تووياها ألاة موتل  الصياشا  هةشي اتي يا    فَ إ راك ؼانَ القرار الامريه. ألستية القول الةلية

 نصتٍرؿ أستها فيتا يأت.. إل  تألي  تلو الاستية، الاشبابأشهت  الٍ ي  مخ  ألس افه

 ستراثيجية الامشيىيةدوافع ثىظيف اللىة الزهية في الا  -أ

 هشياشات اال هى باشتترار، القول الةلية ألاة اشي اتي يا   ها ت   ال هلة ا ٍق  ها ؤعابو فرؿ الوامَ       

 (70-67 ػ.ػ. الحة،ٌب  الؽبور ٌب  ) :التاليةلألشباب  هذلوالخارجية، 

  ق أس ا  الصياشة الخارجية ٌى  تدقي م رت ا ٌه  تراجَ  هر القول الٍصنرية ٌى  الصاخة ال هلية

 لل هى.

  أؼبذ سناك نًو مخ الت الل ب ؟ القوت ؟  ، إذالؽلبة هالقولانٍ ا  الخ ه  الااؼلة ب ؟ القول الناٌتة

 ألاة إلار مصاستة مل نًو ألاة تهويخ ةلر.

  ى  مٍا ألاة تدرمات ا الخارجية للخؽوى ٌ هالؽلبةالقول الناٌتة  أل ها اشتو ا  الاواٌل مخ ِ   ال هى

 الرشم . ِه   ال ٌو الرشم  
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  التد يا  ال   تواجه ال هلة القومية ألاة ٌؽر الٍو ة، ال   تصتلز  اشتو ا  تولياة موتلاة مخ القول

 .تدقيقا ألس ا  شياشف ا الخارجية

اشي اتي ية لية القول الةلية ألاة أهباما ؼوب تووي  أ ارل إفٍ  ها ب را  ال     هافَبالنصبة لل أما 

 الخااه ٌى  ذلو التووي  ل مة له   ألستيةبٍ  رؼ  ا  رك ةشي اتي ة ةمريه.  سةا، ه التوان؟ إٌا ل 

 (711-091ص  .ص ،7102القيسي): ، تتثل أستها ألاةالهيتنة ةمرينية الٍا ية

  ،ية هاـاائ ا ٌى  تؽرفات ا ال هلية اشتٍا ل شتٍة الو يا  ا تد ل هسيتنف ا، ٌب  اشت الب العٌر

ع  اهباما بعهل خثيي لبةى ا زي  مخ الجهو  للتى   م ما بات اه انف اج شياشة لارجية مرنة خيي ش

 مثل  تٍزيز ال بلوماشية ال هلية هالتٍاه؟ ب ؟ العٍوب.

  ت  ي  ليار الهيتنة ةمرينية هالقيا ل ٌب  العرالة مَ القوى ال هلية هةمليتية مخ لالى معارلف ا

 ل هلة. الااٌلة ألاة مفايا ةمخ ا

  ٌى  سيتنة  2001شبتتب   11خ اث ألاؼة بٍ   ،ة اء ةشي اتي ة ةمريه. هنتاب ه الصلبية تأ ر

الو يا  ا تد ل )الخصابر البعرية ها ا ية، الافابذ هانف اما  الخرب ةمتؽا ية ألاة الٍرا  

 .هافّانصتا؟(

 امات ا بالتّي  ، ألاة ـوء تووي  الوشيلة هباما هاليز أ ارل باراك إـااء نًو مخ ا ؽ امية ٌى  ظٍار إ

 لخ مة اله  .

  خ  لت اعة َ فلصاة القول ا هيتنة نؤي ة ةشتنزا  ا باظر لق رات ا الٍصنرية ألاة الخرهب  ان يار ـه

 تباً اشي اتي ية انسخاب القوا  لاؼة ألاة الٍرا .إجب  الو يا  ا تد ل ٌى  أا باظرل، متا 

  باء، ألاة مداهلة مخ  فَ الخلااء للتعارلة ألاة هباما  ٍالجة الوسخ الٍصنري ةمريه. أ ارل إتدتل ٌة

 الزمن  ٌب  ةلية الةلية.تقا   الٍصنري نؤي ة ال التأسيلٌا ل إه 

 ابه هتملٍاته ندو الهيتنة أال   انٍنص  ٌى  ةمريه.، ال   تٍرؿ لها ةمتؽا  هةنما   العجز ا الة 

 .الٍا ية

 ية إعادة الحىاصن استراثيجأبعاد  - ب

الباشيايو -ات اه إمليو أشيا 2011إٌا ل التوان؟ ال   أللقف ا إ ارل أهباما ألاة نوفتب   مثل  اشي اتي ية

مخ لالى ةبٍا  الثال ة  هسةا الٍتىة  اهو  القول الةلية أشيا، الت صي منمقة جنوب ظر   هتد ي ا

 نصتٍرؿ مفتون ا فيتايىة: هال  لالشي اتي ية، 

 ذ العسىشي البع - أ

يٍتب  سةا البٍ  ألث  جوانب شياشة إٌا ل التوان؟ أستية، فهو يؤل  شعة إل ارل ةمرينية ةبقاء ٌى  

و ةمتماٌا  النب  ل لإلناا  الٍصنري -مصتويا  القول هالق را  الٍصنرية بتنمقة أشيا الباشيايو ِر

 :2011هىفمبر الب  ا؟ الاشي الة ألاة هسو ما أل  ٌليه الربيض أهباما لالى لمابه أما   ،1الامريه.

مخ ظأن ا تد ي  مؽالخنا ةشي اتي ية نىرا  نعّالنا بتصتقبل مواتنا ا صلخة، ب أنا بتراجٍة " ...  

هندخ بؽ   إن اء خرهب  .الالث  أستية هتوجيه أهلوياتنا ال فاٌية هةتاامية ٌى  م ى الٍقو  ا قبلة..

اليو ، فق  هجه  فريق. لألمخ القوم. لجٍل هجو نا همهتتنا ألاة آشيا ها دين الها ا أهلوية مؽوى. 
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لخ تأت. ٌى  خصاب  -هألرر –هنؤي ة لةلو، فئ؟ توايفا  إلاناا  ال فاعة للو يا  ا تد ل شو  لخ

 ."آشيا ها دين الها ا

(Remarks by president Obama to the Australian Parliament 2011.) 

ليه       ، تتثل  أسو التدرما  الٍصنرية ةمرينية با نمقة ألاة:ٌه

 مب أ ا رهنة( تنثي  التواج  الٍصنري بالجها  العتالية هالّربية مخ ا نمقةflexibility مخ لالى ،)

 2 النعر ال هري للقوا  الٍصنرية ب   مخ نعر القواٌ  ال ابتة.

 بعهل  هري. أشموى بدري أمريه. بأشي اليا 250-200, تو نعر ما ب ؟  2012ة مَ ب اي 

  النعر ال هري للصاخ الخربية البدريةLCS  .هالّواؼا  ا فا ل للمابرا  بصنّافورل 

  تٍزيز اتاامية التٍاه؟ ال فاعةEDCA  مَ الالب ؟، هال   تفتن  نعر لابرا  ا رامبة ال هرية، النعر

 الٍصنرية ةمرينية هإجراء مناهرا  ٌصنرية معي لة.ال هري للقوا  

  تزاي  ا صاٌ ا  الٍصنرية الامرينية ا ق مة ل هى ا نمقة بٍ  أخ اث الخا ي ٌعر مخ شبتتب : إذ

مليو؟  ه ر مخ الو يا  ا تد ل الامرينية ألاة ؼورل مصاٌ ا  ٌصنرية، لتا ب أ   100تلق  الاليب ؟ 

ا  الامرينية هالاليب ؟  صاٌ ل الال  ل ألاة مواجهة جتاٌة أبو شيا ، لتا ت ريبا  معي لة ب ؟ القو 

 صاٌ ل الال  ل ألاة  2002مليو؟  ه ر ألاة أِصمض ٌا   50أٌم  الو يا  ا تد ل الامرينية إن هنيصيا 

تو التوميَ ٌى  إٌال؟ معي ك ب ؟ آشيا؟ هالو يا  ا تد ل  2002خرب ا ـ  إلارساب، هألاة أِصمض ٌا  

 مرينية خوى التٍاه؟  هافدة إلارساب ال هلة.الا 

 مخ أشمولها البدري ألاة منمقة  60هألاة إلار تٍزيز هجو سا الٍصنري، شتنعر الو يا  ا تد ل ةمرينية %

)خان  الصاٌة لتٍي  الو يا  ا تد ل . 2020الباشيايو هتزه  ميا ل الباشيايو بأخ ث الق را  بدلوى ٌا  

  (شياشة "مدور أشيا ةمرينية النىر ألاة

هشٍيا من ا لتحجيو  هر الؽ ؟ مقابل تقوية ناوذسا با نمقة، ٌت   هاظنمخ ال  الخ  مخ الق رل   

الٍصنرية للؽ ؟ مخ لالى ابرا  اتااميا   فاٌية مَ اليابا؟، هتوميَ اتاامية مَ الالب ؟ لبقاء القوا  

افة ال  اٌي اـها ٌى  سىىات10ةمرينية في ا  بناء الؽ ؟ للجزر الؽناٌية مف تة بن ؟ بٍ   ةستتا  ، باإـل

مخ جانب ألر، أل   إ ارل الربيض الامريه. باراك أهباما ٌى  أهلوية منمقة أشيا الباشيايو  بأمخ  هى الجوار.

، اشي اتي ية ال فاً 2010اشي اتي ية ةمخ القوم. الامريه.  هأستيف ا ألاة ٌ ل ه ابق رشتية ما؟ مخ أبرنسا:

 .2015هاشي اتي ية ةمخ القوم. الامريه.  Defence Reviewأه ا راجٍة ةشي اتي ية  2012مرينية الج ي ل ة 

ليه مخ  ٌتل  الؽلبة، هال  القول  البٍ  الامن  هالٍصنري  شي اتي ية إٌا ل التوان؟ ، مثل ٌه

لخااه ٌى  الهيتنة هالتأ    الامريه. بتا يصتذ لها ا إ ارل أهباما متارشة القول ةجبارية ها ؤشصاتية لاللها

 بتنمقة جنوب ظر  أشيا.

 البعذ الاكحصادي  - ب

ل ةمتؽا  هالت ارل ال افَ القوي هراء 
ّ
فق   ،الباشيايو -إٌا ل التوان؟ ات اه أشيا اشي اتي يةظه

هيت اهن  الناتج ةمتؽا  الٍالم  3/1ارتاٍ  الاستية ةشي اتي ية للتنمقة شريٍا، خيي تتثل نساء  لي 

هإ راما من ا لتلو الاستية  صتقبل ةمتؽا  الامريه. ألاة ول  ،%30اشهامها ألاة النتو ةمتؽا  الٍالم  بندو 

ةنمة الخانقة ال   تٍيعها أمريها، هشٍ  إ ارل أهباما مخ ا با را  ةمتؽا ية لالى إ ارت. ملينتو؟ هبوط 
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، همندا ٌفوية منىتة الت ارل ال هلية لهل مخ NTRٍية ةبخ، فنالستا  ٌتا الٍالما  الت ارية المبي

أهل  الربيض ملينتو؟ أستية لب  ل  نت ى التٍاه؟ ةمتؽا ي ألشيا 1993الؽ ؟، تايوا؟ هالايؤنا . هشنة 

ا   ،APECالباشيايو  مَ شنّافورل ال   Free Trade Agreement FTAاثفاكيات الحجاسة الحشة هب أ مااـه

 الال  ل لالى إ ارل بوط ةبخ. اشتنتل  مراخلها 

اثفاكية الششاهة امي اخها بناء نىا  ت اري ٌا ى خر هظاا  ٌى  أشاس تٍ  ي، تٍتب   هألاة إلار 

 12، ال    ة ٌبارل ٌخ اتاا  للت ارل الخرل يفو The Trans-Pacific Partnership TPPعبر املحيط الهادئ 

با؟، مال زيا، ا نصيو، نيونيلن ا، الب  ه، شنّافورل، الو يا   هلة: أشي اليا، برهناي، لن ا، العيىة، اليا

شيا فقن لنخ يتت  أا تد ل الامرينية، الايؤنا ، لمول مهتة لبناء مواٌ  تٍاه؟ إمليم    يقتؽر ٌى  ظر  

فاء  ،ٌب  ا دين الها ا هتنتخ أستية ةتاا  ألاة ٌتله ٌى  انعاء منمقة امتؽا ية هاخ ل ب ؟ ال هى الٌا

.) مخ الناتج ا دىة إلاجتالة ألاة الٍالو هتصهيل خرلة البفاةَ هالامواى هالخ ما  ها ٍلوما %40لؤعهل ندو 

 ( 2016تاماش  ، 

 TPPٌتال ٌى  التأشيض لهيتنة امتؽا ية با نمقة، مام  أمريها باشؤبٍا  الؽ ؟ مخ اتاامية العرالة        

ة الت ارل ألشيا الباشيايو ب    ت حجيو  هرسا ا تنام. با نمقة هلوفا مخ ت  ي سا  ؽالخها همخ م تٌو

بفو رهشيا SCOهلر ل فٍل من ا ٌى  تلو التدرما ، ٌزن  الؽ ؟ مخ منىتة ظنّهاي للتٍاه؟ ، ةمتؽا ية

 ,Sutter) .با نمقةهأربَ خهوما  مخ أشيا الوشمى، لتا تبن  ا نىتة شياشا  مٍا ية لألس ا  ةمرينية 

Brown 2013, P.14)  

توشيَ  هرسا الامن  با نمقة، فهان  مخ أسو مرارا  ا نىتة هت    الؽ ؟ مخ هراء ذلو ال   

ف ا نعر الو يا  ا تد ل  عرهً  ًر ال فاً الؽارهخة ا فا  للؽواريخ الباليصؤية، لتا  ٌ  إلنعاء  مٍاـر

ليص  ال هلة الوخي ل القا رل ٌى  مداربة  مرلز إمليم   هافدة إلارساب لرشالة من ا للو يا  ا تد ل بأن ا

 (.2006 )ٌرفة .إلارساب

 البعذ الذبلىماس ي -ج

، هرفٍه ظٍار التّي  ، ب اية خؽوى تّي   2009ل  ش ل الخنو شنة إهباما أمثل هؼوى الربيض باراك 

اشية(، بٍ  رمون ا مرهنة ألاة تٍاملها الخارجة )ا رهنة ال بلوم ألث  ٌى  مصتوى ال بلوماشية ةمرينية لتهو؟ 

ليا  القول الؽلبة أفداهل  ة ارل ا واننة ب ؟  .ل  مدين التؽلب هالقول ألاة التٍامل ال بلوماس  إالمويل 

 فقول الو يا  ا تد ل ألاة  بلوماشيف ا ه بلوماشيف ا رسينة موت ا. بهالناٌتة  شيتا ال بلوماشية من ا
 .(63 .، ػ1999نلريا)

اشتو ا  القول ا ؤشصاتيةب خيي  ٌا ل التوان؟ إشي اتي ية    لبٍ  ال بلوماس  ا تتاظيا مَ ذلو، تفتخ

 الو يا  لاللها مخ تداهى  بالتد يا ، مليئة بيئة الباشيايو- أشيا منمقة ألاة الالرا  متٍ  ل ا نت يا  تتثل

الباشيايو، - أشيا ألاة إلامليتية للتؤشصا  إلامليم . نىرا للمبيٍة ا ٍق ل الامخ ات اه ٌى  التأ    ا تد ل

الةي تعه  ـٍاا ألاة فشاوسيسىى  سان نىا  بنية ٌلي ا، هل ٌو ناوذسا ا تد ل هؼٍوبة أ؟ تتارس الو يا 

 :التاليةا  ما؟ التدرك ال بلوماس   الامريه. با نمقة هفقا  صار  الال  ل.آلاهنة 

  :ألاة:تتثل  أستها الضياسات الشسمية 
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لرابمة الاشيا؟ (ARF)للتنت ى إلامليم  الصا س ٌعر  , هلالى خفورسا 2009ألاة جويلية  -

ASEAN َبتايالن ، همٍ  هنيرل الخارجية الصابقة سيالري ملينتو؟ ٌى  اتاامية الؽ امة هالتٍاه؟ م

لئظارل لب اية تٍتيق التٍاه؟ الامريه. مَ ,The Treaty of Amity and Cooperation (TAC) الرابمة

و ل أمريها ال  منمقة جنوب ظر   ا نىتا  إلامليتية با نمقة  شيا. أٌه

هلأهى نيارل له ال  اشيا، ظارك الربيض أهباما ألاة ةجتتاً الصنوي الصابَ ٌعر لقا ل 2009ألاة نوفتب   -

منىتة التٍاه؟ ةمتؽا ي ألشيا الباشيايو بصنّافورل، ايخ ما  بزيارل الالب ؟، ان هنيصيا، الؽ ؟، 

أهضح البي  الابيق أ؟ الزيارل ت    ال  تقوية القيا ل هالتنافصية هم   ،اليابا؟ هموريا الجنوبية

, ما   2010ةمتؽا ية ةمرينية با نمقة، إخياء التدالاا  الق يتة هتعنيل ظراما  ج ي ل ألاة مارس 

 اشي اليا هان هنيصيا. ،Guamغىامأهباما ب ولته الثانية ال  أشيا هال   ما ته ال  جزيرل 

 ئية واملحعذدةاملبادسات الثىا 

 , تو ٌق  اهى خوار اشي اتي ة  ناة. ب ؟ أمريها هالالب ؟ تٍلق باألمخ هاليقىة البدرية. 2011حاهفيألاة  -

 هلة 18)ت تَ إمليم  يفو  EASشيا أ, ما؟ أهباما أهى ربيض امريه. يدفر متة ظر  2012هىفمبرألاة  -

 بو ية بنو  بن . أشيوية إـافة ال  الو يا  ا تد ل( ال   ٌق   بالٍاؼتة النت

 ألاطشافمحعذدة  الاكليميةباملؤسسات  الذبلىماس ي جعميم الاسثباط 

اتطح النعاك ال بلوماس   ةمريه. بعهل هاضح مخ لالى الجهو  ا نثاة لتوشيَ هترمية ا عارلة 

شيا أتة ظر  ةمرينية ألاة ا ؤشصا  ةشيوية متٍ  ل ةلرا  ٌى  ِرار ا نت ى ةمليم   تدا  ةشيا؟، هم

EAS  ة بتٍي ؟  ةشيا؟،ل  ةتدا  إهى  هلة ِ   ٌفول ترشل بٍثة  ابتة أالو يا  ا تد ل  ب خيي تٍتب متبٌو

 .(ESF)هصىذوق الذعم الاكحصادي لال  الٍ ي  مخ برامج ا صاٌ ا  إففال ٌخ  ،شا   مقيو

يؾ الا ول التنتوية ب هى اتدا  لتقل Lower Mekong Initiativeالو يا  ا تد ل مبا رل  أللق لتا 

 اثفاكية الحعاون همٍ  الو يا  ا تد ل  2009. ألاة Lower Mekongالارعة  باإلمليوةشيا؟ ه ٌتهو التهامل 

الصياشا ، مَ اتدا  ةشيا؟ اتبٍف ا بصلصلة مخ  Treaty of Amity and Cooperation (TAC)والصذاكة

لقتة  -مريه.أربيض  لأهى -هباما أا نىتا  ةمليتية، توج  بدفور  ألاة ة ةمرينيةعارلا مخ لاللها  ٌزن 

 . 2012ه 2011ألاة  (EAS)شيا أ هى ظر  

 دعم الليم العاملية 

للقيو  هتأيي ساايو ب ٌتها الثاب  يالباش-شياأال بلوماشية ةمرينية بتنمقة  ةرتبالا تت ز  جتيَ 

الامرينية. القيو تتثل الجزء ةشاس   للهوية القومية  فهةه هال يتقراليةبالٍا ية ا تفتنة خقو  ةنصا؟ 

ٌى   تق ما ملخووا ميانتار اخرن  العأ؟ ألاة سةا هانٍنص  ألاة مامل ارتبالات ا ال بلوماشية لاؼة مَ ظرمائ اب 

ؼالخا  الصياشية هةمتؽا ية بتا في ا الخق ألاة ة ِرار الالمها لصراح السجناء الصياشي ؟، ا لاى بٍق 

 نىيو هخرية الصخافة ال  جانب تق مها ألاة م اى الؽراٌا  هالنزاٌا  ة نية. الت

 ثحسحن العالكات مع اللىي الىاشئة 

مخ اي ا  لريقة للخااه ٌى  ٌالمة موية همثترل مَ  ألب   ليض سناك تد  للصياشة الخارجية ةمرينية

لال  ٌ   ِ   مصبو  مخ إثانية ٌى  هباما منة ه يته الأذلو، ٌتل  ألجل بالؽ ؟القوى الناظئة لاؼة 



    فالحأمينة راثيجي ألامشييي: إستراثيجية إعادة الحىاصن همىرحا"            مياهة اللىة الزهية في املذسن الاست"

 

 142 -131/ ص: 2020 / حىيلية02العذد / 09املجلذ        املجلة الجضائشية لألمً والحىمية         140

 

ل  جانب اللقاءا  رفيٍة ا صتوى ب ؟ إالخوارا  ها با    مَ الؽ ؟ مخ بين ا الخوار ةشي اتي ة هةمتؽا ي، 

بهالياورنيا. مخ  2013هباما هالربيض ش   جة ب ؟ ألاة جوا؟ أ الربيضب ؟ Sunny landsما ل البل يخ مثل متة 

 املعهذالةي ينىته " Shangri-La Dialogue شاوغاسي  حىاس" منت ى ةمريني ؟ اًال ف جهف و، ففل هنراء

 مقي خا  ٌى  الفوء لؤصلين ب2002شنّافورل مل ٌا  منة ألاة( " IISS) الاستراثيجية للذساسات الذولي

 .الامرينية با نمقة الصياشة

ة شيا مَ الهن  ألاأى مفايا ظر  لرى، ٌتل  الو يا  ا تد ل ٌى  رفَ الخوار ةشي اتي ة خو أمخ جهة 

ميزاي ، أيخ تتثل بيئة ٌتل متتاشنة امتؽا يا شياشيا هامنيا ٌى  ندو  ب ال  الها ي-منمقة ا دين الهن ي

هاؼل  اتباً شياشة  إذاشيا أتتثل الهن  الٍتو  الاقري لهةا النىا ، هشيهو؟ لها  هر لب   هسا  ألاة ظر  

 ".Look East Policyالحىحه ششكا "

يتطح متا شبق، ا؟ إ ارل أهباما ظهل  فارما هاضخا مقارنة مَ شابقات ا مخ إلا ارا  ةمرينية، خيي        

إٌا ل التوان؟ ألاة اخياء ؼورل أمريها ال   ظوسف ا ٌقي ل بوط ةشؤبامية هأٌا   ةستتا   اشي اتي يةأشهت  

 ا.شيأشيا الباشيايو هبواؼة جنوب ظر  أبتنمقة 

 :خاثمة

ألاة الال   إل  أ؟ القول الةلية ظهل  مهانة ربيصية ألاة ا  رك ةشي اتي ة الامريه.، لاؼة بٍ   نولؾ

 ها هانةالاعل الةي ٌان  منه الصياشة الخارجية ألاة مل مخ الٍرا  هأفّانصتا؟، ما أ ى إل  تعويه الؽورل 

القول الةلية ألاة إشي اتي ية إٌا ل ةمرينية الٍا ية. نؤي ة لةلو ة راك، لجأ  إ ارل أهباما إل  تووي  

 لالشي اتي ية: الٍصنريةبهال   ت ل  مالمدها مخ لالى ةبٍا  الثالث  الباشيايو،-ات اه إمليو أشيا ؟ التوان 

مثل مل بٍ  مخ سةه الابٍا  نتن مٍ ؟ مخ القول ا صتو   مخ لر  الو يا   .هال بلوماشيةةمتؽا ية 

  الباشيايو-أشياٌى   يتومة مهانف ا ا هيتنة هأمن ا الوجو ي بتنمقة  خااهلّاية ال ا تد ل تدقيقا

 
ً
  ا شبق، توؼل  ال راشة إل  جتلة مخ ةشتنتاجا  يتنخ إجتالها فيتايىة:هتبٍا

ظهل  القول الةلية الاشاس الةي شار ٌليه الا اء ةشي اتي ة الامريه. ألاة ؼياِته  شي اتي ية إٌا ل  -

 الباشيايو.-و أشياالتوان؟ ات اه إملي

 ،ج ي ل ت ٌو ة اء ةشي اتي ة ةمريه. الخارجة أليةينتخ اله   مخ اشتو ا  القول الةلية بوؼاها  -

الٍا ية للو يا  ا تد ل مخ لالى ةشتو ا  ا ر؟ هالامخ لجتيَ  هالهيتنة الق رلب القيا لسو اشتٍا ل 

 مرتنزا لالشي اتي ية ةمرينية بؽيّف ا الج ي ل. عهليتنتيه.  إلار ةليا  اللينة هالؽلبة، ـتخ 

 املشاحعكائمة 
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