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 1122عام  من الثورات العربية األمريكيةموقف الواليات المتحدة 

 نمصر وليبيا أنموذجا
 

 ميثاق خيراهلل جلود
 مدرس/ قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية/

 مركز الدراسات اإلقليمية/ جامعة الموصل  
 

 مستخلص البحث 
 ألوضما تكانتها التاريخ الفاصل بين صممت الجممارير العربيمة واسم 1122العام  كان

. وقمد سممجلت تمونس السممبق  ثممار تها السممترداد حقوقهما المسمملوبةمترديمة  وبممين انتفاضم
  وممن ثممم و اتم البقما   م  الحكمم جتمز  أرادشمبابها علمز نيمن العابمدين بمن علم  الممذ  
وذلم  الن مصمر كانمت دومما  األرممنعمدرا  أنجا ت الثورة المصرية والتم  ممن الممكمن 

الثورة الليبيمة  قمد كمان المرد القاسم  ممن    أمامجاالتعدة    عربية الملهم للجمارير ال
مسملحة  ضم   إلمزالعقيد معمر القذا   علز الثوار سمببا  م  تحمول الثمورة ممن سملمية 

 أن إالسمموريا  مانالممت نتيجممة ثورتهمما لممم تحسممم بعممد  أممما  جممرت تممدخ  دوليمما أنهمماعممن 
رة المميمن مختلفممة قلممي  وبخاصممة بعممد الممورا   وقممد كانممت ثممو  إلممزعجلممة التمماريخ التعممود 

التدخل السعود  الخليج  الذ  امن مخرجا للرئيس السمابق علم  عبمداهلل صمالل وذلم  
ممن الثمورات  األمريكم الموقمف و يمما يخمص . لخليجاليمن  المباشر علز دول ا للتأثير
 . قد تفاعلت اإلدارة األمريكية مع األحداث إال أنها لم تستطع توجيههاالعربية 

 
 مقدمة

حركهههات ترييهههر لهههم تكهههخ متوقعهههة   دخلهههت  1122شهههاد العهههالم العر ههه   هههام 
فههه  مرحلهههة تاريخيهههة جديهههدة  عهههد فتهههرات مهههخ الصهههمت والتراجههه   العهههالم العر ههه 

خيم سواده  لى جمي  مفاصل حياة المواطخ العر    ومخ المعلوم   والتخلف
لههة  طههل لكههل  خ سهه  ا األول الطرههم والههدكتاتوريات الحاكمههة وماتملكهها مههخ  

خ الشههه اح العر ههه  الههه   إلههه ل  فههه  يطالهههح  حهوقههها المسهههلو ة مهههخ يعهههار   و
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خرج ف  تونس ومصر ولي يا واليمخ وسوريا وض  نفسا مشروع فداء لصالح 
األجيال الهادمة والت  مخ المؤمهل  خ تجنه  ثمهار  ه ه الثهورات إ ا مها سهارت 

منحاهها لهها يوالتهه   ية   واسههتطاع مههخ يتسههلم السههلطة الشههر  اتجا اهها الصههحيح
 خ يهههف  وجهها التحههديات والمشههكلت الداخليههة ل لههداخ  ناكاهها الفسههاد   الشههعح

 ههخ التحههديات الخارجيههة والمتمثلههة  فضههلا  خ وضههعف الثهافههة العامههة للمههواطني
سهههرا يل إ  مهههخ السههه اجة اال تههههاد  خ  ههه ه الههههوي    مصهههالح الهههدول الك هههري وا 

ير دوخ  خ تتهدخل لجه  اا نحهو مها ستتر  الثهورات العر يهة ومها  نتجتها  خ تسه
 االتحاديههة سههياجية  و خاصههة الواليههات المتحههدة ورو ا اإلسههتراتيايههؤمخ مصههالح

ومهخ  ه ا المنطلهق وسهواه  ال احثة  خ مجد قهديم تجهدده  لهى حسهاح العهرح.
ان رت وستن ر   قلم  كاديمية تتناول الموضوع  ال حه  والتحليهل لمهد الههار  

 هدة  يانهات وفهق  سهس  لميهة تضهاف إلهى مايملكها وصان  الهرار العر ه   ها
و هها نحههخ نههري مراكههز ال حهه  والتحليههل األجن يههة كيههف   مههخ قنههوات معلومههات

تلهفههت الموضههوع و اشههرت  نشههر دراسههاتاا  التهه  كانههت  ضههعافا مضهها فة لمهها 
جهاء  ه ا ال حه  محهاوال توثيهق وفاهم الموقهف   نهام ومهخ اتناولا العهرح  نفسه

اخ تههوالل  العر يههة مههخ خههلل الحههالتيخ المصههرية واللي يههة األمريكهه  مههخ الثههورات
مههادة مامههة تههم تههداولاا والتعههاط  معاهها مههخ اإلدارة األمريكيههة واإل ههلم  تههامثل

وقد تم تناول الموضوع مخ خلل ومراكز ال حو  والر   العام  ا تمام ك ير. 
  ر عة محاور   :

  .1122الثورات العر ية  ام  1-
 .2322المتحدة مخ الثورات العر ية  ام موقف الواليات  2-
 .الموقف األمريك  مخ ثورة مصر 3-
 .الموقف األمريك  مخ ثورة لي يا 4-
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  1122 : الثورات العربية عامأوالا 
 هأمريخ  خفه  العهالما العر ه  ر ه رالترييه  أخ   ترسختقنا ة  طويلة تلسنوا

 و تههههدخل  كر  سهههه النهههههلحوالثههههان    حكههههامال مههههوت  الهضههههاء والهههههدر لاألو 
ة يهكانهت الشهعوح العر  ة ه ه المعادله ل  وفه   هشا ا خارج   احتلل  و ما

هها  ههخ المشهها غا  ههة خيههارا محههتملا   خالشههعوح لههم تكهه رةالسياسهه   فثههو  دتماما
 وانهتف  الشهارع  حيه  انطلههت الشهرارة لهم يكهخ فه  الحسه اخ ما حد    وفجأة

ومههخ ت هههى مههخ الههدول  فههاليمخ  ولي يهها  األولههى مههخ تههونس ثههم ت عتاهها مصههر 
 هههاق      ههه ا الحهههرا  الثهههور   ج هههرالعر يهههة ال هههد  خ تمهههر  لهههيام ريههها  الترييهههر

 خطهوات وقا يههة شهملت إصههلحات سياسهية واقتصههادية  التخهها الهدول العر يهة
  .(2)العر   الشعح جتما ية الحتواء غضحوا

انهدلعت ثورتاها فه  السها    شهر مهخ كهانوخ مخ تهونس الته   كانتال داية 
 حكههم فاجهأت الجميه   ثورتاها الشهع ية الته   طاحهت   ف1121ول/ ديسهم ر األ

(1121-2891)زيههخ العا ههديخ  ههخ  لهه  
 ناصههر    الههدكتاتور المحسههوح مههخ(2)

  ولههخ يكههوخ  وسهه   حههد الهههول إخ الرههرح لههم يفاجههأ التحههالف األميركهه  الرر هه 
لكههخ  ضههح والهه   اتسههم  االرت هها  الوا  تلهه  الثههورة   ههدليل موقفهها األولهه  مناهها

الشارع ما ل    خ فهر  نفسها ولهم يجهد الرهرح  هدا مهخ د هم الثهورة  ومهخ ثهم 
 لهههى نحهههو اليسهههمح لاههها  تاديهههد مصهههالحا ومصهههالح  حويهههل مسهههار االسهههع  لت
يتعههيخ  لههى الشههعوح العر يههة  خ تخوضهها   و هه ا  ههو المخهها  الهه   إسههرا يل

وخ وفههه  الخهههامس والعشهههريخ مهههخ كهههان عهههد تهههونس  . عهههد إسههههاط الهههدكتاتوريات
جهههاءت الثهههورة المصهههرية األكثهههر   ميهههة وتهههأثيرا مهههخ زاويهههة  ناههها الثهههان / ينهههاير 

تتعلق  دولة محورية فه  المنطههة  ولهو كهاخ  وسه  الواليهات المتحهدة مسها دة 
الته   إسهرا يلالن ام  لى ال هاء لما تهرددت لح هة  األمهر اله   ينط هق  لهى 

 يهر  نيهاميخ  هخ إليعهازر حسهح تع  م ار  "كنهزا إسهتراتيجيا"الر يس  دكانت تع
حسههههن  محمههههد والصههههديق الشخصهههه  ل (األسهههه ق اإلسههههرا يل  وزيههههر الصههههنا ة)
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 ييخالثههورة وفههر  سههيطرة العسههكر  تمييهه لكههخ مسهها     (1122-2892) م ههار 
فه  الثاله  مهخ شه اط/  اليمنيهةالثهورة جهاءت  ومصر  عد تونس . لياا فشلت

له ل   نجها  الثهورة ولم تكخ  نا  مصلحة واضحة للرهرح فه  إ 1122ف راير 
اا ف  اليمخ ثوري اا تريد تريير الفا   اليد الطولى  لمملكة العر ية السعوديةكاخ ل

مهههخ الممكهههخ  خ يهههؤد  إلهههى فوضهههى تهههؤثر  شهههكل م اشهههر  لهههى دول الخلهههي  
-2881) صههالحللهر يس السها ق  لهه    هداهلل تهوفير مخههرج   العر ه   له ل  تههم

 .(0)  ر الم ادرة الخليجية (1122
  ولهوال الموقهف الفرنسه  الثورة اللي ية كانت مفاج هة  يضهاا  خ الهول  يمكننا
 العسههكر  األجن هه  المههوقفيخ األميركهه  واألورو هه  لمهها وقهه  التههدخل الهه   جههر

تتعلههق  االقتصههاد ق ههل كههل فهه  لي يهها الفرنسههية  إلسههتراتيجيةا  وخلصههة  صههل
يط  شهههه ء طمعهههها فهههه   ههههلد واسههههعة مدججههههة  ههههالثروات اليهههها كانههههت  ريطانيهههها وا 

  الهه افالعهيهد معمهر و ميركا قد حصلت مناا  لى  هود ضخمة  هخ طريهق 
(2898-1122)

. فهه  الحالههة السههورية كانههت الثههورة  هوتاهها وحيويتاهها مفاج ههة (4)
وفهه   هه ا الصههدد    ههل لهههوي المعارضههة  يضهها  واحههد للن ههام وللرههرح فهه   خ

سهههرا يلسهههيهول الههه ع  إخ مصهههلحة الواليهههات المتحهههدة والرهههرح  مثهههل فههه  تت وا 
إال  خ األقرح إلهى  ر ي فيا اخ  ورد التخلص مخ ن ام مهاوم وممان   و  ا 

إدرا  تلهه  الف ههات لحهيهههة  خ الثههورة السههورية ستنتصههر فهه  ناايههة  المنطههق  خ
   و ال   دفعام للدخول  لهى  النس ة لام المطاف و خ ال ديل قد يكوخ  سو 

انتصهار السهورييخ  ههوا م  خطاا مخ  جل رسم معهالم  له  ال هديل  السهيما  خ
 هههخ  مع هههراال اتيهههة سهههيعن   خ الن هههام الجديهههد سهههيكوخ  كثهههر مهاومهههة وممانعهههة 

 وفه   ه ا السهياق تحديهدا نشهير إلهى تصهريحات  هاموس جلعهادالشعح  ادة إر 
والت    ح فياا إلى  ( وزارة الدفاع اإلسرا يليةر يس الاي ة السياسية واألمنية )

إخ  مهة  لى إسرا يل(. كارثة ك ري )تترتح  ليا  خ سهوط ن ام  شار األسد س
 مههة قويههة   جديههدة فهه  طههور الههوالدة اليههوم   ههل ولههدت  الفعههل مههخ رحههم الثههورات

 مههههة تههههرف  حكههههام الت عيههههة للرههههرح  و نههههاويخ   اإلرادة تعههههرف مصههههلحتاا جيههههدا
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 مة تريد الحرية والكرامة ف  الداخل  والعزة ف  التعامهل مه    الفساد ف  الداخل
 و خاصة الواليات المتحدة الهوة الع مى األ رز ف  العالم. .(2)لخارجقوي ا

 
 1122 موقف الواليات المتحدة من الثورات العربية عام -ثانياا 

 ومههها  عهههد ا  العر يهههة ا فههه  الثهههوراتكهههي خههه  موضهههوع ال حههه   هههخ دور  مر 
مساحة ك يرة مخ الحوار ف  اإل لم العر    وساد فيا الكثير مخ التحليلت 

   هه ا التحههول فهه  المنطهههة مههخ جاههة أل ميههةإلشهها ات والتسههري ات  ون ههرا وا
وفهه  التعامههل الههدول  معهها مههخ جاههة  خههري  فههإخ اسههت كار ودراسههة السياسههات 
األمريكيههة فههه   هههل الثهههورات العر يهههة واتجا اتاههها وتحهههدياتاا يعهههد مسهههالة مفيهههدة 

 لميهيخ الحوار وتوسي  نطاقا و مها مهخ ال هاحثيخ والسياسهييخ واإل إلنضاج
 .(6)العرح

مهه  المواقههف الرر يههة  1122يتطهها ق موقههف الواليههات المتحههدة مههخ ثههورات 
إ  ي حهه  الطرفههاخ  ههخ مصههالحاما ق ههل كههل شهه ء  رهه  الن ههر  ههخ    امههة

 .(7)   س ح  خر معلخ  م غير معلخ
غهم   ر حهد  دت الواليات المتحدة م  ولهة  مها ي مشاد االنتفاضاتووسط 
 اهههامواقف لهههى  لهههم  مههها يجهههر   وانعكهههس  لههه   لهههى انط ا ههها  أناههها  إ طا اههها
مصالحاا  و نهدما   لى فف  ال داية حاولت مساندة حلفا اا والحفا   المعلنة

هدة لتصهل  كثهر   تصها دت االحتجاجهات  خه ت مواقهف واشهنطخ لاجهة إلهى  حا
ومههه  تمكهههخ الثهههوار مهههخ  إ ا تطلهههح األمهههر  التهههدخلا العسهههكر  لحمايهههةا إسهههرا يل

مه  الشهارع فه   واشنطخ تريير موقفاا مجددا لتصطف تاام  اودتإراد فر 
  ههارات الههد م والترييههر دة الصههورة  مههرد  عهه  الههدول دوخ األخههري لتحسههيخ

 ل تهههدخل ههه فههه  ر طفهههون ههه  العنهههفا الم كعادتاههها  ةوالتحهههولا نحهههو الديمهراطيههه
 .(8)لي يا ف  سكر  
المعهههروف  خ المواقهههف السياسهههية فههه   مريكههها ليسهههت مهههخ صهههن  رجهههل مهههخ 
تت لور المواقف السياسية ف  مدة زمنيهة ليسهت    إ حتى لو كاخ الر يسواحد 
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فه  فلسههفة   هل  ال نجهد المواقهف فه  ردود الفعههل اليوميهة  و ا نيهةو    الهصهيرة
فأيخ نجد تل  الفلسفة لنتعرف  لهى   اإلدارة األمريكية تجاه الهضايا السياسية

هههول إخ الثههورات تمثههل ي لههر يس  و امهها ا ؟(الر يهه  العر هه )موقههف  مريكهها مههخ 
نالههت دول الشههرق األوسههط ":  يضهها و ههو يهههول  حههق تهريههر المصههير للشههعوح

وشهمال  فريهيهها اسههتهللاا منه  زمههخ طويههل لكهخ شههعو اا لههم تنلها فهه  كثيههر مههخ 
  وال  جاهههزة إ هههلم مسهههتهلة ت سهههم  ااألمهههاكخ فهههل قضهههاء  مهههيخ يسهههم  شهههكوا 

  وال انتخا ههات حههرة ال وجاههات ن ر ههه  وال حههزح سياسهه  موثههوق يمثههاصههوتا
. "ونزياة يختار فياا قا ده.   ا  و االفتهار الحهيه  إلى حق تهريهر المصهير

و هه  فلسهفة ت نه   لياها  مريكهها    ه ه الكلمهة تلخهص فلسههفة الحكهم فه   مريكها
والشهههه ء نفسهههها ي هههههال  ههههخ د ههههم  مريكهههها للديمهراطيههههة  سياسههههتاا اإلسههههتراتيجية 

ح خصوصههها التسهههامح الهههدين . فههههد وقفهههت والمسهههاواة والعهههدل والحريهههة والتسهههام
 مريكا مه   ه ه الههيم موقفهاا يتسهم  حيانهاا  الشهدة و حيانهاا  هالليخ. لكهخ  لينها  خ 
نعههههرف  خ  مريكههههها تهههههول  مصههههالحاا  نايهههههة ك يهههههرة  ومههههخ مصهههههالحاا مرا هههههاة 

ولههو اختلفههت   مصههالحاا فهه  الههداخل والخههارجو   ا يههةالضههروط اللو يههة واالنتخ
ولههد  نسانية لوقفت مه  مصهالحاا ضهد الههيم اإلنسهانية مصالحاا م  الهيم اإل

فههه  العهههالم العر ههه  مهههخ موقهههف  مريكههها  هههل  هههو مههه  الحكهههام  المراق هههوخ جهههح 
المسهههت ديخ  م مههه  الشهههعوح؟  فالصهههورة فههه   ههه ا الصهههدد ليسهههت واضهههحة كهههل 

لههد شهرلت  مريكها نفسهاا  فكهرة التهرمر. الوضو   ما جعل  ع  العرح يت نى
 (1119 -1111) ر اسهههههة جهههههورج  هههههول اال هههههخحههههها فههههه  و نجالسهههههنوات طويلهههههة 

لكهههخ  ههه ا    الت شهههير  حههههوق اإلنسهههاخ والديمهراطيهههة والحريهههة لل لهههداخ العر يهههة
سعت مها وسهعاا السهع  للحفها   لهى  فأمريكا  يضاا   السع  ليس كل الهصة

 هه ا التهههاط   ههو مهها يثيههر   وال ههد  خ يحههد  تهههاط   ههيخ السههعي يخ  مصههالحاا
قهول الهر يس و جعلا يتام  مريكا  و يؤيد ا  و يهف محتهاراا. المراقح العر   وي

نحههخ نواجهها فرصههة تاريخيههة  فأمامنهها فرصههة إ اههار  خ  ميركهها تههثمخ " و امهها: 
إ    "كرامة ال ا   المتجول ف  تهونس  كثهر مهخ الههوة الراشهمة لطاغيهة متسهلط
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لكهخ لم يهل  خ  مريكا تثمخ كرامة ال ها   التونسه   كثهر مهخ مصهلحة  مريكها. 
 لينا  خ نتوقه   خ مصهلحة  مريكها قهد التتعهار  مه  كرامهة ال ها   التونسه . 
 مهها إ ا تعارضههت فالمصههلحة مهدمههة  لههى مهها سههوا ا. لكههخ فهه  كههل األحههوال 

  لكخ نلوم الشعوح الته  التهداف  اليجح  خ نلوم مخ يسعى لتحهيق مصالحا
 .(9) خ حهوقاا

خزانهات الفكهر )مراكهز ال حه ( ومن  الشرارة األولى للثورات العر ية ان هرت 
األمريكههه  تهههدرس وتحلهههل  ههها رة الر يههه  العر ههه  ومهههخ   هههم تلههه  الدراسهههات مههها 

و هه  الهه راع ال حثهه  للكههونجرس  - خدمههة   حهها  الكههونجرس ا مؤسسههة صههدرت
ات الثهورات العر يهة  لههى عه تعهد  مثا هة كشهف حسهاح مفصهل  تو  - األميركه 
ريهر كت ها سهتة مهخ خ هراء الشهرق الته .كها وسياسهاتاا فه  المنطههةير  م مصهالح
 وتناول مختلف الهضايا الت  تدور ف   هلية صان  الهرار األميرك   األوسط

 لتيهارات اإلسهلمية خصوص الثورات العر ية مثهل  لقهتام  مصهر وسهوريا وا
يراخ ويعهود التهريهر ليؤكهد  لهى  .وتأثير الثهورات  لهى إسهرا يل ودول الخلي  وا 

المنطهة  فلدياا  لى سه يل المثهال تحالفهات قويهة  تضارح مصالح  ميركا ف 
حمايههة  نفههس الوقهت  ويههول  يضهاا  مه   عه  الهدول العر يههة ومه  إسهرا يل فه 

 حيانههها كثيهههرة مههه   مصهههالح  ميركههها العسهههكرية واألمنيهههة واالقتصهههادية تتعهههار 
 انتصهرت مها الدفاع  هخ حههوق وحريهات شهعوح المنطههة  و خ واشهنطخ نهادراا 

 خ سياسة  ميركا  كما يشير التهرير   لى حساح المصالحللحهوق والحريات 
المنطههة ا تمهدت لعههود  لهى فرضهيات  و تصهورات سياسهية معينهة  و خ  ف 

  خ الجمها ير الته   ه ه الفرضهيات و لهى ر سهاا الثورات قوضهت  عه    هم
احتلههت الميههاديخ و سهههطت الههن م  سهههطت معاهها فرضههية  خ الخههارج يمكنهها  خ 

  لل التفا ههل مهه  النخههح فهههطمههخ خهه  هه  ويتعامههل معهها جيههداا العر  يفاههم العههالم
مهههخ الفههها ليخ السياسهههييخ الجهههدد و لهههى ر سهههام   دت إلهههى صهههعود  هههدد ك يهههرو 

الت    ضعفت الثورات مخ سلطة  جازة األمخ ف  الدولو  اإلسلمية.التيارات 
قامت  اا مما يفتح ال اح لصعود  دد مخ التحديات األمنية كتاريح السل  
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دفعهههت كمههها  .السهههتهرار خاصهههة  لهههى الحهههدود وفههه  منهههاطق األطهههرافا و هههدم
 التهريههر  يضههاا  ويشههيراتجههاه تراجهه  ملههف  لميههة السههلم   فهه  الثههورات العر يههة 

شخصههية ووطنيههة ومهها  إلههى  خ قضههية الكرامههة  مسههتوياتاا المختلفههة مههخ كرامههة
 العر يههة تعنيهها اقتصههاديا وسياسههيا واجتما يهها تمثههل  حههد   ههم م ههاد  الثههورات

و ناهها قضههية مرشههحة ألخ تكههوخ محههور  ههام لسياسههات الههن م العر يههة الجديههدة 
الداخل والخارج  و ناا قد تدف  الهادة العهرح الجهدد التخها  سياسهات  كثهر  ف 

األميركهه  الههو    الهههرار ممهها يحههتم  لههى الكههونجرس وصههناع  تحههديا للخههارج
ع مهههخ السياسهههة التهريهههر  خ إدارة  و امههها تت نهههى نهههو  وفههه  الناايهههة يههههول . ههه ل 

تتجنهههح ال اهههور  م اهههر السههها   و الثههها رة  الااد هههة تجهههاه المنطههههة وشهههعو اا
مهههخ مخهههاوف الهههر   العهههام  للتهههأثير  لهههى التريهههرات الجاريهههة حتهههى التثيهههر مزيهههد

األجن هههه   لكرامههههة الوطنيههههة والمتخههههوف مههههخ التههههدخالعر هههه  الثهههها ر والسهههها   لل
 .(23)واألميرك 

اسههههههة األمريكيههههههة تلهههههههت ورؤيتاههههههها السيإخ  هههههه ا التهريههههههر وغيههههههره يؤكهههههههد اخ 
 ههخ الحسهها ات لههدي مراكههز التفكيههر  ت قههدراتااضههر ة قويههة خرجهه اإلسههتراتيجية

و جازة االستخ ارات  حي   خ مراق ة ردود الفعل األمريكية األولية  لهى  ه ه 
التحههوالت وتحليلتاهها األكاديميههة   طههت االنط ههاع  ههأخ ثمههة صههدمة تعرضههت 

تحههاول  خ ت حهه   ههخ مسهها د واتجههاه يمكههخ لاهها  لاهها اإلدارة األمريكيههة  و ناهها
 و  لههى األقههل فهه    مههخ خللهها التههدخل  شههكل  و  ههرخر فهه   مليههات التحههول

مخرجاتاهها االنتهاليههة  تمايههدا للمحاف ههة  لههى مصههالحاا الحيويههة فهه  المنطهههة 
  و رغم ت ايخ السلو  األمريك  تجاه كل  لد  ر     مرحلة ما  عد الثوراتف

عوامل الحاكمة لها كانهت مع ماها  وامهل محليهة سهواء  لهى  خ غيره  فإخ ال
صههعيد قههدرة األصههدقاء  لههى تشههكيل صههعيد الههزمخ المتهها  للتصههرف   و  لههى 

الحضور والمشاركة ف  التحول  و ما عده   و  لى صعيد المصهالح الحيويهة 
األمريكيههة فياهها   و وزخ الدولههة والتحههول فهه  التههأثير  لههى السياسههة األمريكيههة 

إلههههى الم ههههادرة  ت نهههه   مصههههالح  ومههههخ  نهههها سههههار ت اإلدارة األمريكيههههةو هههه ه ال
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وتههروي  د ماهها أل  تحههول ديمهراطهه    مهها فهه   لهه  ضههروطاا  لههى حلفا اهها 
 و اقتل اهها   إسهههاطاافهه  الههدول التهه  لههم تصههل لاهها ريهها  الترييههر خوفههاا مههخ 

غير  ناها لهم تهتمكخ مهخ السهيطرة  لهى مسهار التحهول  نسه ة ك يهرة فه  مع هم 
الهه لد  فيمهها  وكلههت إلههى حلفا اهها األورو يههيخ وغيههر م  خهه  الههدور األك ههر   هه ه

إلى حيخ تزايد المخاطر األمنية  لى الكياخ اإلسرا يل   و ل   سه ح صهعود 
مهخ المشههروع الصهايون   و هه   إيههديولوج تيهارات سياسههية لاها موقههف جه ر  

ل الشعوح  تمث  خ الحكومات الجديدة منتخ ة تهود الحملة ضده ف  المنطهة.
ولهههه ل  فاهههه  التملهههه   خ ترههههامر  مسههههته لاا السياسهههه   تفا مههههات خاصههههة مهههه  
الواليههات المتحههدة  عيههداا  ههخ مصههالح شههعو اا مههخ جاههة  و عيههداا  ههخ الشههفافية 

ا يوجها صهان  الههرار األمريكه  إلهى ترييهر فلسهفة التعامهل ممخ جاة  خري  م
ت المتحهههدة والهههدول الواليهههاوالتفهههاو  مههه  الههههادة الجهههدد لتكهههوخ تفا مهههات  هههيخ 

العههرح والواليههات المتحههدة كمههها كههاخ يحصههل ق هههل  حكهههامالولههيس  ههيخ  العر يههة
 .(22)الثورات

وفيما يخص األصوات غير الرسمية مخ إ هلم ومؤسسهات مجتمه  مهدن  
كتههاح الههر   فهه  الصههحف األمريكيههة   ههيخ مؤيههد للثههورات العر يههة  فهههد انهسههم 

   مريكههههه  ماهههههتم  الشهههههرق )صهههههحف تومهههههاس فريهههههدماخ فيههههههولومعهههههار  لاههههها. 
يمثههل ثههورة  معنا هها الصههحيح. ولكنهها مههخ   خ الر يهه  العر هه  ال األوسههط( مههثلا 

إال  خ  هه ه  ليت نههى التنههاق  الموجههود فهه  واشههنطخ.  جانههح  خههر يهههف معاهها
األصههوات  ههد ت ت اههر  شههكل واضههح  عههد نجهها  الثههورات ولههيس خللاهها فهه  

لمصهههههالح األمريكيهههههة إشهههههارة واضهههههحة إلهههههى  خ نتههههها    ههههه ه الثهههههورات  رضهههههت 
 .(22)للخطر
 من ثورة مصر األمريك : الموقف ثالثاا 

ينههاير  كههانوخ الثههان / انطلهههت الثههورة المصههرية فهه  الخههامس والعشههريخ مههخ
ميهداخ التحريههر  إلهىاتفهق كثيههر مهخ شه اح مصههر الثها ر  لهى النههزول   خ عهد 
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 واخ كانهههت درجهههة  االسهههت داد  هههها رة ليضهههعوا حهههدا لعههههود مهههخ الحكهههموسهههط ال
 اا يومهه (29)  وخههلل لي يهها مههثلا كههاخ  ليهها الحههال فهه  اسههت داده اقههل نسهه ة ممهها 
  الههر يس السهها ق محمههد حسههن  م ههار  ولههم يكههخ إسهههاطاسههتطاع ثههوار مصههر 

 اإلدارة   اهههرت إ او امههها يهههد ا  نههها السههه ح الم اشهههر فههه  سههههوطا  ةار إدرفههه  
  خهههههه تورة  عههههههد انههههههدالع الثههههههف  (20)الثههههههورة المصههههههرية إزاءارت اكهههههها  األمريكيههههههة

مسههاندة حهه رة للن ههام المصههر  واتجاههت نحههو التههأرجح  األمريكيههةالتصههريحات 
سهههههلم  فههههه   ترييهههههر  لالهههههد وة  إلهههههىحههههههوق الشهههههعح  تأييهههههد التصهههههريحات فههههه  

 نتنيههها ور ههيس الههوزراء اإلسههرا يل  للثههورة حشهههد  األولمنهه  اليههوم و   (24)مصههر
 و امها  للعمهل إدارة مارسهوا ضهروطاا  لهى ليف  الكونررس األمريك     نصاره

 لههى  هههاء م ههار  فهه  الحكههم  وا  لغهها  خ سهههوط م ههار  سههتكوخ لهها  واقههح 
حسههح مهها  كرتهها مراكههز  حههو  سياسههية  مريكيههة  فههإخ  و امهها  ههل و   وخيمههة

ح يس مأزق  هيخ مهخ يد ونها لته هل الثهورة فه  مصهر كحهيههة الماهرح مناها  
  نهههدوات وكمههها  كهههر مشهههاركوخ فههه   نصهههار االتجهههاه المخهههالف والمضهههاد و هههيخ

 ههدت فه  واشهنطخ  فهإخ إ هلخ  و امها  ترحي ها  هالثورة  وان اهاره  اها كحههد  
غيههر تهليههد   جههاء مخالفههاا لنصهها ح جههزء ماههم مههخ رجههال حكومتهها ومسهها ديا 

  .(22)ال يخ نصحوه  عدم التخل   خ م ار 
والرغ ههة فهه   هههاء ن ههام م ههار   لههى سههلو   لهههد انعكههس  نصههر المفاجههأة 

ت  هه ح الموقههف مهها يخ  والهه   تميههز   تجههاه الثههورة المصههريةالواليههات المتحههدة 
والمطال هههههة   ههههههاء الن هههههام مههههه  إدخهههههال  عههههه    وتأييهههههد الثهههههورة  تأييهههههد الن هههههام
حهههدا  حالههههة مهههخ ا  اإلصهههلحات النتههههال السههههلم  ومههها  هههيخ رحيههههل الن هههام وا 

مهها يخ الرغ ههة فهه  الرحيههل  عههد   يضههاا  وحتههى  هه ا الخيههار شههاد ت  هه  اا   للسههلطة
ومههها  هههيخ الرحيههههل   التههه  كانهههت مت هيهههة لم ههههار دة األشهههار السهههه عة انتاهههاء مههه
سههفر لمهها ست تههأخر إ ههلخ الموقههف األمريكهه  مههخ الثههورة انت ههاراا  وقههد الفههور .

وكاخ  ول رد فعل صادر ف    ا الصدد  هخ وزيهرة الخارجيهة    نا األحدا 
ألمههر وا   ههيلر  كلينتههوخ التهه   شههارت إلههى  خ األوضههاع فهه  مصههر مسههتهرة
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ر تمسهه  اإلدارة األمريكيههة و ههو مهها يفسهه  لههح إدخههال  عهه  اإلصههلحاتيتط
 ههل  شههارت  نههدما سهه لت  عههد    ههالرغم مههخ  خ كلينتههوخ  نكههرت  لهه    م ههار 

 لى  خ واشنطخ انتاجت مناجها متوازنها مهخ   الثورة  خ  س اح   ا الت   ح
"فهه  إشههارة إلههى م ههار " حتههى  ولههم ترغههح فهه  الميههل إلههى  حههد طرفياهها  األزمههة

إشهارة إلهى فه   "   م ار " لعمل    شئ النوافق  ليا" اليدف   ل  طرف ما
 ف  تفسير  عيد   خ الواق . (26)المفرط إمكانية استخدام العنف

األمريكيهة  اإلدارة  خكلنتهوخ    لنتيناير  الثلثيخ مخ كانوخ الثان / وف 
دكتههاتور   ههاخ  ال راد هه محمههد للسههلطة وقههد  لههق الههدكتور  امن مهه التريههد انتههها

يهؤمخ  الديمهراطيهة واخ الواليهات   خلمدة ثلثيخ  امها مهخ غيهر الممكهخ حكم 
/ شهه اطالثالهه  مههخ  وفهه   مصههداقيتاا  مثههل  هه ه التصههريحاتالمتحههدة تخسههر 

او امهها تنههاقل مهه  المسههؤوليخ  إدارة  خ كههرت صههحيفة نيويههور  تههايمز  ف رايههر
انتهاليههة  ر اسههة  مههر حكومههة  إلههىالمصههرييخ اقتراحهها لم ههار   تسههليم السههلطة 

وقهههههف  إلهههههىسههههليماخ  هههههد م مهههههخ الجههههيل المصهههههر  كمههههها د ههههها  ايههههدخ م هههههار  
لراءتهاالت اال   األمريكيهة اإلدارة   لنهت  وف  الوقت نفسا الطوار قانوخ  وا 
فهه  إشههارة للضههرط لمصههر  األمريكيههةسههتعيد الن ههر  مسههالة المسهها دات   ناهها

 .(27) لى حكومة م ار 
يصهة خهلل  ه ه المرحلهة  لهى الحفها   لهى يلح   خ واشنطخ كانت حر 

ومههخ  نهها فههإخ  نهها   عهه  التحلههيلت تههري  خ    و إ ههداد  ههديل لهها  م ههار 
واشنطخ    الت  ضرطت  لى م ار  مخ  جل تعييخ  مر سليماخ نا  ا لا 

تهههل   يهههح مهههخ وطمأنهههة   محتجهههيخ مهههخ ناحيهههةمهههخ  جهههل امتصهههاص غضهههح ال
ولعهل   لها فه  حالهة االضهطرار ثم إمكانيهة تفهوي  الصهلحيات  ناحية ثانية

 فههه  هه ا يفسهههر التسههري ات األمريكيهههة ق ههل قيهههام م ههار   إلههههاء خطا هها األخيهههر 
فاهه     مهها  النسهه ة للمرحلههة الثانيههة ليلههة التنحهه ".ف رايههر " العاشههر مههخ شهه اط/

والته  اضهطرت الواليهات المتحهدة لهيس إلهى   الخاصهة  موقعهة الجمهل الشهايرة
والخهههاص  عهههدم   الثهههان  ق هههل الموقعهههة  يهههوم تأييهههد ماجهههاء فههه  خطهههاح م هههار 
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نمههها مطال تههها  الرحيهههل  فحسهههح  ترشهههحا لفتهههرة قادمهههة  عهههد انتاهههاء مهههدة واليتههها وا 
ي كهههالمواقف األورو يهههة  و الفهههور  تماشهههيا مههه   هههاق  المواقهههف الدوليهههة األخهههر 

 عدما  كدت استطل ات الر   األمريكية الت   جرا ا معاد جهالوح   األممية
تأييههد   ف رايههر الخههامس مههخ شهه اط/وجاههات الههر   العههام يههوم الشههاير لهيههاس ت

 .(28)معاا %1مخ األمريكييخ للثورة المصرية مها ل  دم تعاطف  91%
تهههههدم إ   تكتسههههح مصههههر   ميههههة إسههههتراتيجية ك يههههرة لههههدي اإلدارة األمريكيههههة

سههنوياا  مليههار دوالر 1 متوسههط قيمتاهها إلههى مصههر الواليههات المتحههدة مسهها دات
2818فاقيهههة كامهههح ديفيهههد  هههام منههه  توقيههه  ات

موقعاههها   ميهههة انطلقههها مهههخ  (29)
فهه  إطههار مهها كههاخ يعههرف  الن ههام  مصههر الثهههل ال فضههلا  ههخالجيوسههتراتيج  

عملههت واشههنطخ  لههى تحجههيم  هه ا الههدور  صههورة ك يههرة منهه  ف  العر هه  اإلقليمهه 
 و احتههواء الن هام المصههر    (2811 -2899)   دالناصهرالهر يس جمههال  اهد 

لخدمهههههة المصهههههالح األمريكيهههههة واإلسهههههرا يلية كمههههها حهههههد  إ هههههاخ  اهههههد وتطويعهههها 
 هههههه ه األ ميههههههة االسههههههتراتيجية  عههههههد انههههههدالع وقههههههد ازدادت السههههههادات وم ههههههار . 

   .(23)الثورة
تحههههد   نهههها كثيههههروخ مههههخ الساسههههة  فهههه  مصههههر الثههههورة المههههأزق األمريكهههه 

 منام  يلر  كلينتوخ  و نر  كيسنجر و   ااوالخ راء  من  اليوم األول لنجاح
 امم  إقرار كل مناما  ضرورة تريير السياسة األمريكية ف  المنطهة  وا تراف

الموازنة  هيخ ضهرورات تأييهد موجهات  صعو ة ف  أخ الواليات المتحدة تواجا 
خ كاخ اإلستراتيجيةالديمهراطية  و يخ الخوف مخ نتا جاا  لى مصالحاا    وا 

الخا فيخ مخ  ه ه الثهورات    و اما قد حاول  خ يؤكد لحلفاء الواليات المتحدة 
  .(22) نام خ  مريكا لخ تتخلى 

  خ الثهههورة المصهههرية -سهههالف الههه كر - األمريكههه الكهههونكرس تهريهههر يشهههير 
فتحهههت ال هههاح لصهههعود قهههوتيخ سياسهههيتيخ  ساسهههيتيخ  و مههها المجلهههس األ لهههى 

واإلسلمييخ و خ المعسكريخ سوف يتنافساخ معا ف  المدي   للهوات المسلحة
و خ  لهههى  ميركههها  خ تسهههتعد لتحهههول  ى صهههياغة سياسهههات مصهههرالمن هههور  لههه
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والتعامههل مهه  نخههح مدنيههة   ههخ المؤسسههات األمنيههة والعسههكرية السههلطة  عيههداا 
ترغههح فهه   جديههدة التعرفاهها ولههم تتعههاوخ معاهها فهه  المسههته ل  ور مهها لههم تكههخ

فهه  قضههايا  إلههى تعههاوخ ن ههام م ههار  مهه   ميركهها يضهها يشههير و  .التعامههل معاهها
الن ام السياس  حاليا  ف  إشارة  مخ اوالت   ص حت جزء اتا مكافحة الجم

وينههههاقل  يضههههاا  .األميركيههههة إلههههى تراجهههه   هههه ا الجانههههح مههههخ الشههههراكة المصههههرية
 لههى احتههواء منههاطق  قههد تركههز  شههكل  ك ههرالتهه  "سياسههة  ميركهها نحههو مصههر 

 النهههزاع المحتملههههة مثههههل غهههزة وسههههيناء"  و لهههه  فهههه  سهههياق صههههعود الههههر   العههههام
يتا ورفضا لسياسات إسرا يل ف  غزة  ولم يوضح التهرير ما ا المصر  و  م

 التهريهههر ويخهههتم .االحتهههواء فههه  تلههه  المنطههههة وخاصهههة سهههيناء يهصهههده  سياسهههة
لعلمية السلم الفلسهطينية  مصر كرا   إقليم  ر يس  خ  ميركا فهدت  الهول

ا ال تمتلهههه  نفههههس وزخ مصههههر هولكناههههمرشههههحة  ديلههههة اإلسههههرا يلية  و خ األردخ 
 .(22)سياس ال

فههههد  ههههدت   اقهههل مهههخ الرسهههم  واإل لمههه  األكهههاديم لهههم يكهههخ اال تمهههام 
مههخ  ههيخ  هه ه و   العديههد مههخ النههدوات والحههوارات التهه  تنههاقل الثههورة المصههرية

  وقيهل "مركهز  تلنتيه  كونسهيل"تل  الت  ن ماا    لى س يل المثال الندوات
فياا إخ ثورة مصر  ومعاا موجات الصحوة العر ية  ستكوخ لاا نتا   التههل 

وزوال االتحههههاد  2898األن مههههة الشههههمولية  ههههام  ههههدد مههههخ تههههأثيراا  ههههخ انتاههههاء 
ولم تكخ جامعة  ارفارد  عيدة  خ المشاد  فهد  ههدت  2882السوفييت   ام 

  والد لوماسههه  فياههها نهههدوة مامهههة شهههار  فياههها المفكهههر المشهههاور جوزيهههف نههها 
نيكوالس  يرنز  والمفكر ستيفخ والت  وكاخ مما قيل ف    ه النهدوة  إخ  ه ه 
 دايههة أل ههم حركههة إصههل  فهه  التههاريا الحههدي  فهه  العههالم العر هه   و لينهها  خ 
نحههههل التنههههاق   ههههيخ تأييههههدنا للترييههههر  و ههههيخ ن رتنهههها التهليديههههة لمههههخ يحههههههوخ 

 .(20)االستهرار
إخ "نعههوم تشومسههك : كههر األمريكهه  المعههروف المف وفهه  نفههس السههياق قههال

؛ وله ل  فهإخ %91نس ة المعارضة الشهع ية للواليهات المتحهدة فه  مصهر ت له  
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 مريكا وحلفاء ا اليريدوخ حكومهات تع رهر  هخ إرادة الشهعوح؛ فلهو حهد   ه ا 
  "فلههخ تخسههر  مريكهها فهههط سههيطرتاا  لههى المنطهههة ولكناهها سههتطر د مناهها  يضههاا 

والدول المثيلة لاا الته  الت ع هد مصهدراا  ساسهياا للهنفط  مصر وتونس"ويضيف: 
فتوجد لاا خطة يتم تط يهاا نمطياا وال تحتاج   هريهة لفاماها؛ فهإ ا كهاخ لهدي  
ديكتههاتوراا مفضههلا يواجهها مشههاكل فهههف  جان هها حتههى  خههر مههدي  ولكههخ  نههدما 
يستحيل االستمرار فه  د مها أل  سه ح مثهل  خ يتوقهف الجهيل  هخ د مها  

 إرسالا إلى مكاخ ما  ثهم  صهدر تصهريحات رنانهة  هخ ح ه  للديمهراطيهة فهم 
ثم حاول اإل هاء  لى الن ام الهديم ر ما  أسهماء جديهدة  وقهد حهد   ه ا مهراراا 
وتكههراراا  حههد  مهه  سههيموزا فهه  نيكههاراغوا ومهه  الشههاه فهه  إيههراخ ومهه  مههاركوس 

مها وتو فه  الكونرهو ف  الفلي يخ وديفيلييا ف   اييت   وز يم كوريا الجنو ية و 
إنهها  مههر   وتشاوشيسههكو مفضههل الرههرح فهه  رومانيهها وسههو ارتو فهه  إندونيسههيا

 نمطهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  تمامههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاا و هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ا  عينهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها
فالواليهات المتحهدة تعلهم  خ الثهورة المصهرية سهوف  ."مايحد  ف  مصر حاليهاا 

تخراج  ن مة غير ودودة تجا اا إ ا ما  جريت انتخا ات شهع ية نزياهة؛ له ل  
عليهها للرههرح حاليههاا  ه  الحفهها   لههى ديكتاتوريههة  سههكرية مههخ فهإخ المصههلحة ال

 جههل الضههرط  لياهها  تصههدير السههل  و الههد م المههال  والمعونههات العسههكرية  
كمهها كانههت تلهه   هه  الحالههة مهه   ههدة دول حههول العههالم اإلسههلم  مههخ  يناههها 
مصهههر فههه  حه ت ههه  السهههادات وم هههار   و اكسهههتاخ منههه  اسهههتهللاا حتهههى حه هههة 

واخ تعهه ر  لهه  فيجههح خلههق  ركيهها ق ههل الحه ههة اإلردوغانيههة؛مشههرف  وكهه ل  ت
لهههه ل  فههههإخ الخيههههار ود ههههم نخههههح  لمانيههههة ل راليههههة  كثههههر تعاطيههههاا مهههه  الرههههرح. 

األمريك  األول  و اإل هاء  لى الحكم العسكر  المصر .  ما إ ا فشل  له  
 فههرزت فههوزاا إسههلمياا والتهه  الخيههار و عههد  خ ر ينهها نتهها   االنتخا ههات المصههرية 

كاسههحاا فههإخ الواليههات المتحههدة يمكههخ  خ تسههير مهه  مصههر فهه  ثلثههة مسههارات: 
المسههار األول: د ههم الحركههات اللي راليههة ومن مههات المجتمهه  المههدن  ووسهها ل 

الفضههها ية اللي راليهههة المعاديهههة لبسهههلمييخ   اهههدف اإل هههلم الجديهههدة والهنهههوات 
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الثههان : الحههوار  المسههار تهههوي  النفههو  اإلسههلم  السياسهه  والحههد مههخ تههأثيره.
م  التيارات السياسية اإلسلمية ومحاولة الضرط  لياا والتوصل إلهى حلهول 

المسههار الثالهه : فهه  حالههة  وسههطية معهولههة  ه ههول مكونههات الحضههارة الرر يههة.
فشل الخيهاريخ السها هيخ فهإخ الواليهات المتحهدة سهوف تلجهأ إلهى قوتاها الصهل ة 

لسهههير فههه  الطريهههق الههه   تريهههده  هههأخ تههههوم  إج هههار األن مهههة المصهههرية  لهههى ا
الواليات المتحدة  خ طريق التضييق  لياها اقتصهادياا و سهكرياا  هأخ يهتم منه  
المعونة العسكرية والتحكم ف   ملية تصدير السل  إلياا  وك ل  العمل مخ 
خلل المن مات الدولية مخ  جل تهليم   افر السياسة المصهرية ونفو  ها فه  

مههههخ  جههههل فهههههد نشههههطت المراكههههز ال حثيههههة األمريكيههههة  مهههها حه ههههة ما عههههد الثههههورة. 
استهصههاء  راء المصههرييخ السياسههية لمعرفههة اتجا ههات الههر   العههام المصههر   
وقههد نشههرت مجلههة فههوريخ  وليسهه   هه ا االستهصههاء فههور تنحهه  م ههار   والهه   

المصهدر األساسه  ي ار مدي تمس  المصهرييخ  اإلسهلم كمصهدر وحيهد  و 
%(9172)  نس ةللتشري  

(24) . 
وي هههدو  خ تلههه  المراكهههز الرر يهههة  ملهههت منههه   لههه  الوقهههت  لهههى االسهههتعداد 
للنجا  اإلسلم  المتوق  ف  االنتخا هات  و هد ت الصهحافة الرر يهة والمراكهز 
ال حثية تشخ حملة ممناجة للتفزي  مخ فوز اإلسلمييخ؛ فهد وجات افتتاحيهة 

 مناسهههههه ة ثهههههل  كلمههههههات  1122النيويهههههور  تههههههايمز فههههه  األول مههههههخ ديسههههههم ر 
االنتخا ات المصرية: األولى لبخواخ المسلميخ  والثانية لألحهزاح المصهرية  
والثالثة إلدارة  و اما؛ حي  ح رت اإلخواخ المسلميخ مخ  خ المصهرييخ غيهر 

لمانيهههاا  حهههاكم ديكتهههاتور  دينههه   - مسهههتعديخ  خ يسهههت دلوا حاكمهههاا ديكتاتوريهههاا   
كانههت  والرسههالة األخههري - مصههر وكههأخ الجريههدة تتحههد  نيا ههة  ههخ الشههعح ال

لألحهههزاح الع لمانيهههة ود هههتام إلهههى التكتهههل و خ الوقهههت لهههيس وقهههت التفهههر ق لعهههدم 
فيما يخهص الهر يس او امها تشتيت األصوات؛ ألخ النتا   ستكوخ كارثية.  ما 

الجريههدة: إنهها ين رهه   لههى  و امهها توصههيل رسهها ل واضههحة لمصههر فهههد  كههرت 
 .(22)يس م  الدولة الدينيةأخ  مريكا م  الحكم المدن  ول 
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جاكسههوخ ديههل  ههخ  لههه مهههاال الواشههنطخ  وسههت و لههى الصههعيد نفسهها نشههرت
خ  وضح فيااالنتخا ات المصرية  : إخ المصهرييخ لهم يصهوتوا للديمهراطيهة  وا 

ف  حهيخ طالهح كهل مهخ   (26)الشعح سيأخ  ال لد إلى طريق غير ديمهراط 
 - س العلقهههات الخارجيهههةفههه  مههههال نشهههر  مجلههه - سهههتيفخ كهههو  ومهههار  ليهههنل

اإلدارة  األمريكيهههههة   هههههأخ تعيهههههد الن هههههر فههههه  سياسهههههتاا تجهههههاه مصهههههر  الكامهههههل؛ 
والمطلوح مناا  و التخل   خ الحه ر فه  التعامهل مه  تأييهد الديمهراطيهة فه  
مصههر  و نهها ال ههد  خ تكههوخ  كثههر وضههوحاا فهه  تع ير هها  ههخ تأييههد ا للحكومههة 

لشههرق األدنههى و ههو الهه راع ال حثهه  المدنيههة.  مهها فهه  معاههد واشههنطخ لدراسههات ا
فكتههح رو ههرت سههاتلوف صههراحة:  خ واشههنطخ لههم   ( ي هها )للههو   اإلسههرا يل  

تمارس دور ا المطلوح  و ناا كاخ يجح  خ تمارس مزيداا مخ الضروط  لى 
 هل اسهتخدمت "المجلس العسكر  الحاكم فه  مصهر  وتسهاءل الكاتهح قها لا: 

و  للضهرط  لهى )المجلهس األ لهى للههوات اإلدارة األمريكية جمي  وسها ل النفه
المسلحة( إلجراء انتخا ات ر اسية ق ل االنتخا هات التشهريعية؟ لمها ا صهادقت 
اإلدارة األمريكيههة  لنههاا  لههى فكههرة إجههراء االنتخا ههات وفههق مو ههد ا فهه  الثههامخ 

نهههوفم ر رغهههم وجهههود  هههدا ل  خهههري؛ مثهههل وقهههف  تشهههريخ الثهههان /والعشهههريخ مهههخ 
فهههه  ضههههوء  حههههدا  العنههههف األخيههههرة  و إ ههههادة تن ههههيم  التصههههويت فهههه  الههههها رة

الجهدول الزمنه  للنتخا هات  شهكل كامهل لترييهر مو هد انتخا هات الر اسهة إلههى 
 هل تواصهلت اإلدارة األمريكيهة  نهد  يهة نهطهة فه  العمليهة   وقت  س ق  كثير

االنتخا يههههة مهههه  النههههاخ يخ المصههههرييخ  طريهههههة مدروسههههة وغيههههر ماههههددة حههههول 
  .(27)"لة الختياراتامالتدا يات المحتم

 )سههه  اخ اخ( و مثههههلالشهههايرة  األمريكيهههةوات الفضههها ية هوقهههد تعاطهههت الهنههه
)فوكس نيوز( م  الحد   طريهة غير موضو ية فياا مساندة ضمنية للن ام 

قصههة النسههح  إلههىالهه  اح   والشههعح المصههر  منهسههما  لههى نفسهها   إ اههار
تمثههل نسهه ة  سههيطة مههخ الميههداخ  إلههىالمليههيخ التهه  خرجههت   خ لههى ا ت ههار 

لههم يكههخ  إخخ كههل مههخ لههم يخههرج مؤيههد لم ههار  فهه  تحليههل سهها ج أوكهه  الشههعح
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 الهر   ا هد  . و ر  الن ر  خ الت ايخ الحاصل ف  المواقف فهد(28)مهصود
 .(29)والرر    موما احتراما للثورات العر ية األمريك العام 

اإلدارة  فهههإخ  تجهههاه مصهههر صهههالح األمريكيهههةفههه  ضهههوء فاهههم األ هههداف والم
 ما   عد الثورةاألمريكية تعكف ا خ  لى  ح  الوض  المسته ل  ف  ال لد  

يتههيح لاهها المزيههد مههخ الوقههت لدراسههة األوضههاع  ومحاولههة اسههتهطاح األطههراف 
 و حتههى توطيههد العلقههات مهه  األطههراف الهديمههة   الجديههدة التهه   فرزتاهها الثههورة

 جههل احتههواء الثههورة  و التههال  ضههماخ العلمههانييخ" مههخ و  المواليههة لاهها "اللي ههرالييخ
 النسهههه ة للمؤسسههههة العسههههكرية  سههههتعمل واشههههنطخ  لههههى و  تحهيههههق مصههههالحاا.

فههه   اسهههتمرار توطيهههد  لقاتاههها  المؤسسهههة العسهههكرية  ا ت ار ههها حجهههر الزاويهههة
ولعههل  هه ا يفسههر  سهه اح  ههدم مسههاس واشههنطخ   تحهيههق االسههتهرار فهه  الهه لد

  .(03) المعونة المهدمة للمؤسسة العسكرية
 

 : الموقف األمريك  من ثورة ليبيارابعاا 
فهه   1122/ ف رايههر انطلهههت ثههورة شهه اح لي يهها فهه  السهها    شههر مههخ شهه اط

  خلي يهها مههخ الممكههخ   خيتصههور   ههدد قليههل مههخ المههراق يخ  وقههد كههاخ ز ا نرهه
ة العهيهههد الهههه اف  الحديديهههة والتههه  تمسههه   زمهههام ضهههمههه  ق   يحصهههل فياههها ثهههورة

 .(02)ا ام  ر عيخالحكم من  
 هإطلق النهار الهه اف  كتا  ها   مهرمخ انطلق الم ا رات   يامخمسة   عد

لهمههه    جانهههح عهههد  لههه  السهههتخدام مرتزقهههة  األمهههروتطهههور   لهههى المت ههها ريخ
  ومن  الو لة األولهى كهاخ ال يهت األ هي  يراقهح األحهدا  (02)الحركة الشع ية

ير الته  تهرد مهخ  خ كثح فكاخ الر يس او اما يطل   شهكل يهوم   لهى التههار 
لي يها  وكههاخ التصههريح األول الصههادر  هخ وزارة الخارجيههة ي ههد  قلههق الواليههات 
المتحههدة مههخ األحههدا  وينصههح مههو ف  السههفارة األمريكيههة  مرههادرة لي يهها  كمهها 
ح  الر ايا األمهريكييخ  لهى  رجهاء السهفر إلهى  ه ا ال لهد  فضهل  هخ إرسهال 

. (00)المفههرط فهه  اسههتخدام الهههوةاحتجههاج إلههى حكومههة الههه اف   لههى األسههلوح 
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 ههدة   صههواتصههدرت  األيههام األولههى للهتههال  ههيخ الثههوار وكتا ههح الههه اف مهه  و 
ومههنام   فهر  ح هر جههو   لهى الهه اف  إلههىتهد و ا  ةيهاألمريك اإلدارةداخهل 

تهلهل مههخ   صهواتالسهيناتور جهوخ مكهيخ وجههو لي رمهاخ  و المها هل كهاخ  نهها  
ريتشهههار  هههاس   مثهههال األمريكيهههةات المتحهههدة للواليههه اإلسهههتراتيجيةلي يههها    ميهههة

 :ر ههههههههههههههههههههههههههههههههههيس مجلههههههههههههههههههههههههههههههههههس العلقههههههههههههههههههههههههههههههههههات الخارجيههههههههههههههههههههههههههههههههههة قهههههههههههههههههههههههههههههههههها لا 
االسههههتهرار   وسههههواء للههههنفط  األمريكيههههةلي يهههها ليسههههت نهطههههة حاسههههمة للسياسههههة  "

حههول لي يهها  األ ههي خههلل المناقشههات التهه  دارت فهه  ال يههت و   (04)"اإلقليمهه 
 خالهديمهراطيو صف  عه  و  إ   كاخ المثال العراق  ماثل  هوة  يخ المناقشيخ

  األمريكيهههةاليرتفهههر فههه  السياسهههة الخارجيهههة   هههاكانهههت خط أناههها حههرح العهههراق 
 .(02)ويجح  دم تكراره

اشههتداد الهتههال  ههيخ الثههوار وكتا ههح الههه اف  ورفهه  األخيههر الههد وات و عههد 
مهخ  21فه    2813رقهم  األمهخصدر قرار مجلس  العر ية والدولية لوقف العنف 

األطلسهههه   وتههههولى حلههههف شههههمال اح ههههر جههههو   لههههى لي يههههلفههههر   مههههارس   ار/
 .(06) الضريات األمريكيةشاركت الهوات الجوية و   العمليات العسكرية 

فه  كمها حصهل  طي هاا ومتلك هاا لم يكخ التعامل األمريك  ف  الحالة اللي ية 
صههرحت وزيههرة خارجيههة الواليههات المتحههدة  خ  نههدما حالههة م ههار  فهه  ال دايههة  

كنا يجح  خ يجر  إصلحات  ق ل  خ يناار الن ام  كاملا ن اما مستهر ول
.  مههها فههه  الحالهههة اللي يهههة فكهههاخ رد الفعهههل  صهههورة مطلههههة وتؤيهههد  مريكههها الثهههورة

حاسههههماا وسههههريعاا  تههههدخ ل  سههههكر  كامههههل  و ههههد م لوجيسههههت   و فههههر  ح ههههر 
طيراخ و توفير السل  للثهوار  و له  الت هايخ فه  الهرؤي الرر يهة تجهاه الثهورات 

د لنهها  خ التحركههات الرر يههة ال تنطلههق  نههاء  لههى م ههاد  ولكههخ  نههاء  لههى يؤكهه
مصلحة تدور وتتريهر وتت هايخ؛ فالم هاد  ال تتجهز   والم هاد  الرر يهة واضهحة 
فهههه  مهههها يتعلههههق  حهههههوق واإلنسههههاخ والديمهراطيههههة وحهههههوق الشههههعوح فهههه  تهريههههر 

 خههر؛ ومههااا حههاداا مههخ  لههد إلههى  نههمصههير ا  ولكههخ المصههلحة تتريههر وتت ههايخ ت اي
يفسههر  لهه  الصههعود والا ههوط فهه  التعامههل مهه  الثههورات العر يههة؛ ف ههالرغم مههخ 
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  إال  خ واحهههداا ح فههه  مهههايتعلق  تط يهههق الديمهراطيهههةالشهههعارات الواضهههحة للرهههر 
مهخ  ك هر مفكههر  الرهرح و هو نعههوم تشومسهك  يؤكهد  لههى  خ الرهرح لهم يكههخ 

فهه  إحههدي النههدوات:  يومههاا يريههد تط يههق الديمهراطيههة فهه  العههالم العر هه   فيهههول
الواليات المتحدة ستفعل كل ما ف  وسعاا لمن  ديمهراطية حهيهية فه  العهالم "

العر    والس ح واضح للراية؛ و و  خ الرال ية الع مى مخ شهعوح المنطههة 
تعت هههر الواليهههات المتحهههدة مصهههدراا  ساسهههياا لتاديهههد مصهههالحام   هههل إخ الرال يهههة 

  .(07)ة"معارضة لسياسات  مريكا الخارجي
وشريكا  داا جي  و اما  أخ تكوخ  لده صديهاا  تعاد الر يس  عد نجا  الثورة 

للي يا الجديدة إ  يعت هر  خ الثهورة اللي يهة  ه  صهدي لألصهوات المسهمو ة فه  
يهدة المنطهة  كاملاا مخ تونس إلى الها رة .وقد ناشد  ارا  او اما الهيهادة الجد

هاليهههة تجمههه  كهههل األطهههراف وتهههؤد  إلهههى ود ههها إلهههى  مليهههة انت تفهههاد  االنتههههام 
 مها  هخ كيفيهة المسها دة لمواجاهة التحهديات  تكويخ دولة ديمهراطية ف  لي يها.

خ للواليههات المتحههدة مصههالح ثنا يههة واقتصههادية فههإ الاا لههة  مههام "لي يهها الجديههدة" 
يطاليا وغير ما. لكخ الملح  مخ خلل سلو  الر يس  م  لي يا كما لفرنسا وا 

اليريههد  خ تسههتأثر الواليههات المتحههدة  انهها ههدء االنتفاضههة فهه  لي يهها    و امهها منهه 
ومههخ  نهها كههاخ قههراره الهه    ثههار الكثيههر مههخ الجههدل   وحههد ا  ههالهرار السياسهه 

 هيهههادة العمليهههات العسهههكرية خهههلل  األخيهههرةلمتحهههدة  هههأخ تههههوم داخهههل الواليهههات ا
تهر  تخ لجويهة لحلهف شهمال األطلسه   لهى  األسا ي  األولهى مهخ الاجمهات ا
و التال  فهإخ واشهنطخ   ف وللدول األورو يةلمامة الهيادة ف  وقت الحق للح

 ههارا  الههر يس و خ  ال تريههد  خ تت نههى  مليههة إ ههادة ال نههاء فهه  لي يهها  مفرد هها.
 و امهها سههوف يلجههأ إلههى توجهها  ههالم  مههخ خههلل األمههم المتحههدة  و مههخ خههلل 

 يهة الته  لاها مصهالح م اشهرة  لية  خري تجم  الواليات المتحدة والدول األورو 
 عههههد  خ تسههههتهر  (08)لمانيههههااوتاريخيههههة مهههه  لي يهههها مههههخ فرنسهههها إلههههى ايطاليهههها إلههههى 

 األوضاع ف    ا ال لد.



 
 
 

  [121] (03) 9 دراسات إقليمية                                                         مركز الدراسات اإلقليمية          

تختلههف لي يهها  ههخ مصههر وتههونس فهه   ناهها تههأو  حهههوالا نفطيههة غنيههة وقري ههة 
مهههخ  ورو ههها والواليهههات المتحهههدة؛ فهههالنفط اللي ههه  يسهههير فههه  مسهههارات  منهههة فههه  

سط كما  خ المحهيط اإلقليمه  اليشهاد تهوترات  عكهس نفهط الخلهي  ال حر المتو 
 اإلضههافة إلههى الهه   يمههر  مشههكلت سياسههية  -  لههى سهه يل المثههال - العر هه 

 المسههارات ال حريههة غيههر ا منههة فهه  الهههرخ اإلفريههه ؛ لهه ا كههاخ الرههرح واضههحاا 
   هل د م الثهوار  السهل  والعتهاد ولهم يتهردد حتهى فه همن   داية الثورة اللي يهة 

يسههههيطروخ  لههههى الثههههورة اللي يههههة؛ فكههههاخ خيههههار اإلطاحههههة قههههوي إسههههلمية وجههههود 
 عهههد ا مههه   الرههرح يرغههحصههفهة وحيههدة    و نهها  الههه اف   ههو الخيههار األول

 هه : الههنفط اللي هه  مها ههل الههد م الرر هه  أل  حكومههة كانههت  تخههرج مههخ  لي يهها
 مهه  لي يهها مهها يههةاألور  األمريكيههةوفيمهها يخههص الشههراكة  .(09)رحههم الثههورة اللي يههة

ستكوخ  لهى حسهاح المصهالح الروسهية الصهينية فه  فعلى األرجح  عد الثورة 
 .(43)لي يا

 واستنتاجات خاتمة
التاريا الفاصل  يخ صمت الجمها ير العر يهة واسهتكانتاا  1122 يعد العام

و ههيخ انتفاضههة شهه ا اا ل نههاء مسههته ل  فضههل لاهها ولألجيههال   ألوضههاع مترديههة
سجلت تونس الس ق فثار ش ا اا  لى زيخ العا ديخ  خ  له  الت  تلياا. وقد 

  ومخ ثهم جهاءت الثهورة المصهرية والته  وفاتاال    راد ال هاء ف  الحكم جتى 
مههخ الممكههخ  خ نعههد ا األ ههم و لهه  الخ مصههر كانههت دومهها الملاههم للجمهها ير 

مازالهههت ثهافتاههها  ههها رة للحهههدود  اتجهههاه و وكانهههت   العر يهههة فههه  كافهههة المجهههاالت
و التال  فاخ ت دل األوضاع السياسية ف  مصر حتما سهيكوخ   دول العر يةال

واخ الشههعح المصههر   ههدا  السههيما  لهها تههأثير واضههح  لههى  ههاق  الههدول العر يههة
. وفيمهها ونزياهها يجنهه  ثمههار ثورتهها  ههأول ر ههيس منتخههح انتخا هها شههع يا م اشههرا

 اف   لهههى يخهههص الثهههورة اللي يهههة فههههد كهههاخ الهههرد الهاسههه  مهههخ العهيهههد معمهههر الهههه
 ههخ  ناهها جههرت  الثههوار سهه  ا فهه  تحههول الثههورة مههخ سههلمية إلههى مسههلحة فضههلا 

 ية يتدخل دوليا مخ الممكخ  خ يكوخ تأثيره المسته ل  سل يا  لى الحكومة الل
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الجديهدة  مهها سههوريا فمازالههت نتيجههة ثورتاهها لههم تحسههم  عههد إال  خ  جلههة التههاريا 
 م لههم تههنجح فههاخ سههوريا لههخ تحكههم التعههود إلههى الههوراء لهه ل  فههاخ نجحههت الثههورة 

و خاصههة  كمهها كانههت ق ههل الثههورة  التأكيههد  وقههد كانههت ثههورة الههيمخ مختلفههة قلههيلا 
 عد التدخل السعود  الخليج  ال   امخ مخرجا للر يس السا ق  ل    هداهلل 

ممها د ها األخيهرة إلهى  صهالح و له  للتهأثير اليمنه  الم اشهر  لهى دول الخلهي 
المحتملههة مههخ األوضههاع اليمنيههة االجتما يههة المعهههدة. التحههر  لههدرء األخطههار 

  ما   م االستنتاجات الت  خرج  اا ال ح  فا :
انههههدلعت الثههههورات العر يههههة ألسهههه اح  ههههدة يههههأت  فهههه  مهههههدمتاا حهههههوق اإلنسههههاخ  1-

واألوضاع االقتصادية  إال  خ   م العوامل الت  سا دت ف  انطهلق ونجها  
االتصههال والتهه  جعلههت العههالم صههريراا   هه ه الثههورات كههاخ  امههل تطههور وسهها ل

و التهههال  اسهههتطاع الشههه اح العر ههه   خ يهههن م صهههفوفا ولهههم تعهههد األن مهههة قهههادرة 
   المعارضة.ا واج   لى استخدام  ساليح اإلشا ات والتعتيم إلخماد

كشههفت الثههورات العر يههة  خ الههوطخ العر هه  متههرا ط ثهافيههاا مامههاا تههم الفصههل  2-
ورات واالحتجاجهههات فههه  المرهههرح والمشهههرق  هههيخ شهههعو ا لههه ل  انطلههههت الثههه

 العر   وكأخ العالم العر   دولة واحدة. 
انههت ( ك ميريههة  والههدول العر يههة الريههر جماوريههة )ملكيههة   خمههخ الملحهه   3-

فياا فسحة نس ية مخ الحريهة   فا ه الدول  دة ألس اح عيدة  خ الثورات 
 دومهها اقههل فسههاداا الفسههاد كانههت  إحصهها ياتووفههق   اإلنسههاخحهههوق احتههرام و 

 مخ الدول العر ية الجماورية.
 أخ الواليات المتحدة كانت مهخ  تعط  انط ا اا جمي  المواقف والمؤشرات  4-

 ههههيخ المتفههههاج يخ  ضههههخامة الحههههد  العر هههه  و التههههال  لههههم تسههههتط  توجيهههها 
األحههدا   و حتههى التههدخل المههؤثر فياهها  وحتههى تههدخلاا العسههكر  فهه  لي يهها 

لكههخ  لهه  لههخ  ل األور يههة فهه  حلههف شههمال األطلسهه كههاخ ثانويههاا  عههد الههدو 
 .يستمر طويلا 



 
 
 

  [121] (03) 9 دراسات إقليمية                                                         مركز الدراسات اإلقليمية          

فنجد ا كانهت تهد و   غير معلنة  مريكيةكشفت الثورات العر ية  خ نوايا  5-
متوافهههة  رالديمهراطيههة ولكههخ  نههدما تكههوخ نتهها   الديمهراطيههة غيهه إلههىدومهها 

توجههههها   وتعرقهههههل المسهههههيرة الديمهراطيهههههة   خاا فاههههه  تحهههههاول مههههه  مصهههههالح
  خالضهخمة الته  تملكاها  و خاصهة  اإل لميهة ا لهةير مخ خهلل الجما 

 األحهههههزاحتوصهههههل   خههههه تاالنتخا هههههات الحهههههرة فههههه  الهههههدول العر يهههههة الثههههها رة 
  خهههه تو التههههال    مناجهههها لاهههها اإلسههههلميةوالتيههههارات التهههه  تت نههههى الشههههريعة 

ف  داخهل الهدول العر يهة نفسهاا تحهاول  األصواتالواليات المتحدة و ع  
 ارتضاه الجمي . م د لى حكومات شر ية جاءت وفق فر  وصايا  

مههخ الممكههخ  خ تكههوخ نتهها   الثههورات العر يههة إيهه انا  تحههوالت نو يههة  لههى  6-
جميهه  المسههتويات السياسههية واالقتصههادية واالجتما يههة فهه  الههدول العر يههة 
كافهههة إ   خ حتهههى الهههدول العر يهههة التههه  لهههم تشهههاد ثهههورة  هههد ت دوا هههر صهههن  

  جديا  اإلصل  وقسم مناا  د   اإلصل  فعل. الهرار فياا تفكر
 

Attitude of the USA Towards Arab Revolutions in 2011: 

Egypt and Libya as an Example  
Mr. Mithaq K. Jalud 

Lecturer, political strategic Dept. 

Regional Studies Center Mousl University 
 

Abstract  
The year 2011 was the decisive time between the silence and 

submission of Arab people toward deteriorating situations and their 

uprisings to regain their looted rights. Tunisia was the first as its 

young people revolted against Zein AL-Abdeen Bin Ali who wanted 

to stay until the day of death. Then, the revolution of Egypt come 

which may be considered the most important since Egypt was always 
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the inspirer for Arab people in all fields. As for Libyan uprising, the 

harsh response by Muwamar AL-Qaddafi was the reason to change 

the revolution from peaceful to armed one, beside that it was with an 

international intervention. While, the result of the Syrian revolution is 

still not definite, but history would not go backwards. The Yemen 

revolution was alittle different, especially after Saudi-Gulf intervention 

which safed a way out for the former president Ali Abdullah Salih due 

to the Yemeni  direct impact on Gulf states. With regards to the attitude 

of the USA toward Arab revolution, the American administration 

interacted with the developments but could not direct them.                                                
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