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 المستخلص
يددد البحث ادددءبحال حربحيجدددلاحلي ابثردددا"دلبحالداجودددابم ، إثددد ب ددد، بلاحدددد  ب  ب

مبلاحد مب،ومبحثفاصبحيجلاحلي دةبحثلابلألابحالهددةبد بحيهلدإمبحث ،ثاب طبدعةبحثا"دل
يلطردددد بحصل إلددددفإبثرداإهيددددةبالرددددلبهي ددددةبحث،يدددددإقبحثدلادددد  بحالداجودددددة ب إثد إبدددد به ددددإ ب
لاد دإقبوييددا بلعلاتددنبليددد بهددابحثدعإاتددةبحث ،ثدددةبه ح"ددنبددددإب هعددنب ثددلبلدددإ ةب  حرب

بحال ح ي.-حجلاحلي ابح  البا
ابثرددا"دلبحالداجوددابمب ، إثدد بلاحددد مب،لل ددإ،ابحثعدردددةبحث ايدددةبحال حربحيجددلاحلي 

،حثددد يبيلدددأياب إثجدددر، بحثلددداحالاب، ياجدددةبحثرع دددة بحال،ا بحثللدددعي بدددد بحث ددد، بحثد إصتدددةب
ثرد إابددةبدعفددإ ب،حثيددإ ا بحي  ددال بالرددلبحثارفددإرب،حاللدد صإربثالدد،ابالرددلبلد،جدد بد فددإ ب

جدلاحلي دةبهإ بوإ قبحثفاصب ييابشي،الًإبد بحثلا دإقبَجُدا قبطفا ب ،الدةبهابل ،ددةبحي
حالداجودددة ب،ح بوإ ددقبحثلادد دإقبهددابحالييددابشددي،الًإبصرددقبحثفدداصب،لاح دد بحال حربثيلادد،اب
 ثلبلف ي بي خ بحيجلاحلي دةبحالداجودةبهاب زدة ب،ج ش بحث اءب ثدلب يفدإابحهدمبحثفداصب
حيجددلاحلي دةب،دددإبد إبرفددإبددد بحثلادد دإقبهددابحال حربحيجددلاحلي ابثرددا"دلبم ، إثدد بلاحددد مب

جل برنبحال ح"ابحثعإثدا ب،ح عوإجإلنبالرلبحيجلاحلي دةبحالداجودةب،حيجلاحلي دإقبثدعاهةبد
بحث ،ثدة.
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 )حال حربحيجدلاحلي ا بلاحدد  بحثفداص بحثلاد دإق بحثابإالددةببالكلمات المفتاحية 
بحث ،ثدة بحثابإالدةبحهصردددة(.ب

Abstract 

The study examines the strategic performance of US 

President Donald John Trump, and it’s importance comes from the 

international attention to the special personality of President 

Trump and the number of strategic opportunities that must be 

seized to maintain the prestige of the United States of America. 

On the other hand, there are many challenges before him that lie 

in the international opposition to his performance, which 

prompted him to formulate a revolutionary, strategic, reflexive 

performance. 

The research process addresses the strategic performance of 

US President Donald Trump, who is affected by conflict 

behaviour and game theory: The first: escalation with the forces 

opposing to approach with it, and the second: the coup against 

allies and friends to obtain funding from them, if the opportunities 

are more common than the challenges, they will achieve a 

qualitative leap in Strengthening the American strategy, but if the 

challenges are more common; the opportunities would decrease 

and the performance would decline to turn into a threat that enters 

the American strategy in a crisis. The research seeks to highlight 

the most important strategic opportunities and the corresponding 

challenges in the strategic performance of President Donald 

Trump to know his global performance future and its reflections 

on the American strategy and international strategies. 

Key words: (Strategic Performance, Trump, Opportunities, 

Challenges, International Quartet, Regional Quartet ). 

 المقدم  :
  بحث اءبهابحال حربحيجلاحلي ابثرا"دلبحالداجوابمب ، إث بلاحد م ب،ددإبدادد ب
ه حبحال حربد بهاصبحجدلاحلي دةبباح دإلددة ب،،تد با ددةبلاريرددةبثدنبدد بحالدد،ابحثدفددةب
هابي بل،حث ب،ل د  بحثلاد دإقب)حثدعتدالق( ب،هد حبدفتدابثل،لديصبحثفداصب،ددإبلرع دنب

 ثددد  بثددد حب، ددد  إبدددد بحثتدددا،ايب  ب ددد واب عددد بحثدجدددردإقبحثلاددد دإقبدددد بلدددأييابدعيدددقب
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حثدفددددةبصبددد بحث،ثددد،يبهدددابلفإلدددي بحث ادددءبثليددد، بث دددإب ثدددداًلبهدددابحث ادددء ب،ثعددد ب هدددمبلرددد ب
بحثدجردإقبها 
ليدددد بهدددابحثدوإ دددةبحثلدددابحالرفدددإبحثدددا"دلبحالداجودددابمب ، إثددد بلاحدددد مبهددداببأواًل: األهميةةة :

مبحثفدددداصبحيجددددلاحلي دةبحثلددددابيلطردددد بحثددددد اوي بحيجددددلاحلي يي بحثدددد ،ثاب،حهصرددددددا ب،ودددد
حصل إلفإبثرداإهيةبالرلبهي ةبحث،يدإقبحثدلا  بحالداجودة ب إثد إب به دإ بلاد دإقبوييدا ب
لعلاتدددنبليدددد بهدددابحثدعإاتدددةبحث ،ثددددةبه ح"دددنبدددددإب هعدددنب ثدددلبلددددإ ةب  حربحجدددلاحلي اب

بحال ح يب.-ح  البا
ح"ا بهددإبيلعرقب إثدفإاصةبحال ح"دةبهدابُجِرطةبحالت،حربالرلبحهشوإثدةبحث بثانيًا: اإلشكالي :

دطإااددإقبحثار ددةبحثلاحدبدددة بحثلددابلتددمبحثارفددإرب،حاللدد صإرب،حال دد ح ب،حالالدد حر بهددإز ،حيب
حثدعددإيياب،حي  ددال بالرددلبحثارفددإرب،حاللدد صإربددد بجدددإقب  ح"ددنبحيجددلاحلي ابحثلددابجددلاه ب

"دلبحالداجودددابمبجددد صبحثلاددد دإقبحث ،ثددددةب دإددددنب،لرددد بهددداب شدددوإثدةبا د ددددةبي، ففدددإبحثددداب
بلاحد مب.

 ادددإ،ابحه إ دددةبالردددلبحثجددد حابحثدددا"دلبحثلدددإثا بهددد بيدددلدو بحثدددا"دلبثالثةةةًا: التسةةةا الت: 
حالداجودددددابالبددددداب  حرجبحيجدددددلاحلي ابدددددد بلا يدددددقبطفدددددا بهدددددابحصل دددددإصبحثفددددداصب،ح لددددددإزب

بحثلا دإقبحال ح"دةبحثلابل،ح فن؟ب
اصب،حثلا دإقبحثلدابل،ح فدنب،ج بيقبد به حبحثج حابحثلجإ يقبحثفاالدةبحاللدة بدإبهابحثف

حثدددددا"دلبلاحدددددد ؟بددددددإبهددددددابا جلدددددنبثرلاإثفدددددإقب،حثلإثفدددددإقبحالداجودددددددة؟بددددددإبهددددد،بدجددددددل ب ب
بحيجلاحلي دةبحالداجودةبهابي بحال حربحيجلاحلي ابحثدلأزمبثرا"دلبلاحد ؟

حجددل   إبالرددلبحثفاتدددةبحثلددابدفإ هددإ مبوردددإبحاليددزبحال حربحيجددلاحلي اببرابعةةًا: الفرةةةي :
ددددد بالرددددلبحثفدددداصبحيجددددلاحلي دةبالرددددلباجددددإ بحثارفددددإرب،حاللدددد صإر بحز ح قبثرددددا"دلبلاح

حثلادد دإق ب،يفدداقبحجددلاحلي دةبحثرعدد بحثخشدد بالرددلبحثار ددةبحث ،ثدددةبم.ب،جدد اإ،اب ي إلفددإب
ب،لف ي هإبهاب لإ"جبحث اء.

حث،لد،ابحثدلبحثفداصبحيجدلاحلي دةب،ددإبد إبرفدإبدد بحثلاد دإقبهدابحال حرببخامسًا: هةد::
دلبم ، إثدد بلاحددد مبثدعاهددةبدجددل برنبحال ح"ددابحثعددإثدا ب،ح عوإجددإلنبالرددلبحيجددلاحلي ابثرددا"

بحيجلاحلي دةبحالداجودةب،حيجلاحلي دإقبحث ،ثدةب،حهصردددة.
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يلادد  بشددوردًإبالرددلبحال حربحيجددلاحلي ا ب،د،تدد،الدًإب يددإها بااحيددإقبسادسةةًا: النقةةا : 
حث ،ثدددةب،حهصردددددة ب،زدإ دددًإ بلاحددد بحث ،ثدددةب،حهصردددددة ب،دوإ دددًإ بحلجدد بثدشددد بحثجددإالي ب

بلا  ب إثا  ةبحثا"إجدةبثرا"دلبلاحد ب.
تددا،ايبحثلعاجددصببدد ع بحثدلددطراإقبصبدد بحجددلخ حدفإبهددابدددل بسةةابعًا: ملةةقلحات : 

بحث اءب،هاب 
 بحجمبدل ابثرفع ب) ّ  ( ب،دل اجبحثلأ دة بحثفاحغبد بحثشار به،بد دإلبثددإباألداء.1

بم ب ،بشخص ب ،بهاجق ب ،بالدردة ب ،بخ دة.لمب   إزجب ،بل  ددنبب،حجطةب يإ
 لددإ"جبجددر، بدخطددمبدليإددد بثد ّججددةب ،بشددخصبل،يددصبهدددنب.األداء االسةةتراتي : : 2

بحهدوإ إقب،لجلخ مب نبحث،جإ" بثلا يقب إدةبدعي ةبهابد  بزد دةبداّ   ب.
 ب بحجددلخ د إبحالجددر، إ بحيجددل اح"اب،حيجددل  إطابحال،اب يجددل احربجددر،بثامنةةًا: األسةةلو 

حثددا"دلبحالداجوددداب ، إثددد بلاحدددد  ب،حثيدددإ ا بيجدددل  إ بحثيإددددإقب،حالهددد ح بحثلدددابيا ددد،بثفدددإب
بدجل  اًلب.

ه دإ بحثع يد بدد بحث احجدإقبحثلداب شدإاقب ثدلبحثدا"دلب ، إثد بعاشرًا: الدراسةات السةابق : 
لاحددد ب،حثلددابحجددلفإ بد فددإبحث إاددءبودددإ  بالرددددةب، يددابددد بزح،دددةبديددإيا بثرد،تدد،الإقب

ب فإ حثد إابةب،د
. عددد،مبلش،دجدددوا بحثفددد،هاابحث  يددد ...لاحد ب،جدإجدددإلنبحث حخرددددةب،حثخإا ددددة بلا ددددة ب1

ب(.2020داد بلو إ  بل  دمبدلطفلبداش ب ) ي ح  ب حابص إ ي  ب
.باجددد ب يددد،  بحثجدإجدددةبحثخإا ددددةبحالدياوددددةبهدددابالفددد ب  حا ب ، إثددد بلاحدددد  ب احجدددإقب2

ب(.2020حث،ط دة بهرجطي  ب)جدإجدة بوردةبحثعر،مبحثجدإجدةبهاب إدعةبحث  إحب
ح  ددال بب:.بددا،ح بص ددإث  ب طا،ادإقب  حا بلاددد ب، يددإمبددإب عدد بحثاددا بحثعإثدددةبحثيإ دددة3

 ب24هدددابحثجدإجدددةبحثخإا ددددةب مب جدددخةب إهلدددةبدددد بحث إيجددد، دة؟بجدإجدددإقبالابددددة بالددد  ب
ب(.2017)وإ ، بحثيإ اب/ي إيا

 ييددابددددإبيبدد ، بل اجدداب.با،بدداقب إي،جدد  بجدإجددإقبلاحددد بحثخإا دددة..بحثجدإجددةب  دددةب4
 (.2019 ب)ب دجإ ب/ باج ب84خإصبلإ ابال بد رلبحثعالصإقبحثعإدةبحالداجواباصمب
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حجددلخ د إبحثد ف ددإ بحثلاريردداب،حيجلشدداحها بهياوددزبحال،ا بالرددلبباحةةد عشةةر: المن: يةة :
لاريدددددد بحال حربحيجددددددلاحلي ا ب،حثيدددددددإ ا بالرددددددلبحجلشددددددداح بدجددددددل ب بحال حربحيجدددددددلاحلي اب

بحالداجوا.
حاللد  إبهابخطةبحث ادءب)د  ددةب،د ايدي ب،خإلددةب،حجدل لإ إق( ببا عشر: ال:يكلي :اثنت

حثد اددءبحال،ا بحخددلصببدددمبحثابإالدددةبحثلاحدبدددةبحث ،ثدددةببددي بحثفدداصبب ،الرددلبحث ادد،بحيلددا
ودددددمب(م ب، ددددإربحثد اددددءبحثيددددإ ابثيدددد ال بحثابإالدددددةب-شددددا-دياودددد بب-،حثلادددد دإقب)بدددد،لي 

ح،ا  ددإ (م بث خددلمب-ا،اددإ اب–لددددمبب-)جددردإ ب قحثلاحدبدددةبحهصردددددةبثرفدداصب،حثلادد دإ
بحث اءبب درةبد بحث لإ"ج.

 المبحث األول 
 (كيم-ش:- ميركل -الرباعي  الترامبي  الدولي  بين الفرص والتحديات)بوتين         

 لددد تبيلددد ح،ابهدددابا ددد بحيجدددلاحلي دةبحث ،ثددددةبدبددد  ب  يددد  ب طردددقبالرددددنبمدبددد  ب
إب ،ًيمب بي،تددتبطبدعددةب  احيددنبثرلفددإالالقبحث ،ثدددةب،داددد بلاحددد م ب ،بمحثلاحدبدددةمب بم داجودد

دددد بليلدودددإقبتدددد بحثايدددزبحثددد يبلجددددتب دددنبحيجدددلاحلي دةبحالداجوددددة ب، بدددازبخلدددإ"صب
،جددددإقبهددد حبحثدبددد  بهددد،ب  بحيجدددلاحلي دةببحث ،ثددددةبهدددابالفددد جبُلددد يقب طدددإ  بحصللدددإ يب

إاجدةبدد بد طردقب، زحاباجإتابادا ب،ُاوددقب ثدلباد ب عيد ب إثلدف إقبحيصللدإ دةب،حثل 
حثرع دةبحثلددفاجة ب يدداًحبال ددنبا د ب الدددإابصبدد ب  بدودد، با د بجدإجددةبيا دد بهددابحث،لدد،اب
-ثلدف إقبجدإجددةب حقبطددإ  بحصللدإ يب شدو بجدداج  بوددإباد ءبهددابحث ددةبحهجددالددةب

حالداجودةبهابحثاجإ  ب إهتإهةب ثلب ث  بحثجدةبحثعإدةب ،بحث زالةبحالجإجدةبحثلابدعد ب
ددةبص،دددةببخدال بحثع رددةبحثعإثدددةبحثلدابودإ بدجدل  ب ثيفدإب ، إددإ بهفد،ببفإبلعلد بالرلبال ر

دد د بحث ،ثدةبحث ،ددددةب،دعد هإب جدإلبحثلاددا بهدابجدإجدلنب،  بحثدلددإثتبحث ،دددةبهد، بودد ب
بحالل إا ب،ه حب الإ إب ثلبل جدمبحثد اءبالرلبحث ا،بحيلا 
 المقل  األول 

 ص الرباعي  الترامبي  الدولي : مغانم الفر           
ب حدددددة بيبدددد بددددد بحث،صدددد، بالرددددلبا د لددددي  بحال،ثددددل ب  بحي حرحقبحيجددددلاحلي دةب

جدإجدددةبحثعإثددددة بث  دد بح فجدد إب دددإمب-حث ،ثدددةبلعبددابالدد بلدداحتبحهاح حقبهددابحثار ددةبحث يدد،
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وددمبددد بحثدطإااددإقبحال ح"دددةبحثدل إي ددةب،حثدلاح طددةبددد ب عتددفإبحثدد ع بللددإاالًإ ب،هدد حبدددإب
؛بث عرفددإبهدداصبيبدد ب(1) مبهإثجدإجددةبهددابد اوددةبملددف ةمبح اوددنبحثددا"دلبحالداجوددابملاحددد

جددلاحلي دة( ب، جلشددصبالبددابهدد جبحثدطإااددإقب، دد، ب-د فددإب)حثلدداحتبالرددلبحثار ددةبحث يدد،
حالدد ح حقب اتدددةببددي بهاددددةبحي حرحقبحيجددلاحلي دة ب،حثيإ دددة ب  بحال حربيبدادد ءبددد ب

دجدإاحلنبهفد،بيل دإ مبدد ببهاحغب ،بتابًإبد بحثل   بب بثنبهرجفلنبلاجمبل يياحلنب،لا  
حالهدد ح ب،حثاجددإثةب،حثا دددةبحثعردددإبثالجددلاحلي دةب،هدد حبدددإبادداصبالردددنب،هدد،بيلعإددد ببهدداب

ب.(2)حجلاحلي دةبالإثددإًب-جدإجدةب،حث ي،-حثاربلي بحث ي،
  بحال حربحيجدددلاحلي ابدددد بحثدفدددإهدمبحيجدددلاحلي دةبحثلدددابلعلدددد بحثليلدددد بب جدددإلب

ثلدإ  بحال حرب فط دةبيبحثلجدردمبحالالددلب دن بحالدداببثفإ ب،جد البحثب دإربحثد ه اب،حثااودا
حثددد يبحهدددازبهددد،حدوبثرااودددةب،حثاددد،حابثلفجددديابحثددد حقب،ثرلديدددزببدددي بحثياح"دددزب،حث ،حددددإبحثلددداب
دادرفدإبحثجإجدةبهدابلعيدد فمبث هد ح ب،حث،لد،ابثفدإ بهودد حببد حبحي شديإاب دإثفواب،حثل،جدد ب

جدديلنبحال حربحيجدلاحلي اب نبثففمبا د دةب هعدإابحثدا"دلبلاحدد  ب،هد،بددإب لدطرتبالردلبل
حثدفلإحبحالهمب،حث،ح  بحثادإز  بح حبدإبحا  إبحجل احربااح بحثا"دلبحالداجوابلاحد بب يا ب

شدد،ثدة بهدإال حربحيجدلاحلي ابيبدع دابه دمبهد بحثلعدإطابدد بحثيد،حهاب،حث،صدإ"  ب-لاريردة
 دددابحثع  اجدددةبهدددابح حبددددإبخددد  إجب إالل دددإاجمبهددد بحجدددلخ حمبد ،ددددإقبحث ددد ا بحالداجوددددةم ب،يبدع

حال حربح حبدددإب خدد  إجب إالل ددإاجبمبحيجددلخ حمبحالديدد بثد ،دددإقبحث دد ا ب،،جددإ"رفإم ببدد بدع دداب
ح طالصدددةبثرفوددداب،لجددد،دلبثرفعددد بحثدفلدددتبال فدددإب،هإالرددددةبحجدددلخ حمبحث،جدددإ" بثلدددإثتبل فيددد ب

بحاله ح بحثدطر، ةبيبحثدل،صعةبهاج ب.
 حربحجدلاحلي ابحالداجوداب،ثمبلي بدفدةبحثا"دلبملاحد مبهابلا يقبطفدا بهدابحال

جدددفرةبالردددلبحالطدددال  ببددد ببددد قبدددد بحلدددع بحثدفدددإمبحثلدددابللدددإ هن بهإثددد يبي ددد ب ادددد ب
دلديابحث،يددإقبحثدلادد  بحالداجوددةبالإثددددًإبيلطرد بد ددنبلا ددمبحثُدَفدد  ي بب،حال د ح  ب،هدد حب

                                                           
(1 )

دونالد
 

 .14(،ص1987ترامب، توني شوارتز،  فن الصفقة، ترجمة: أسامة رشدي ، )نيويورك: 
 (2)

 Peter Dombrowski & Simon Reich, “Does Donald Trump have a grand 

strategy?”, International Affairs, Vol.93, No. 5, (2017),pp.1013–1014. 
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ددددإب دددإ بالردددلب  حرجبحيجدددلاحلي ابهددداب يفدددإابحيبلدددزحزبحالداجودددابالردددلبا د لدددن))ي  ب  ب
ب.(1)ثر،يدإقبحثدلا  ((بيبحييلفإرب إثلعإد بد بحثللإ دإقبحال ح"دةبحث ،ثدةبي هع،ح

،لألدددداًلبثديددد بهددد حبحث،لدددص بيبددد ،بحال حربحيجدددلاحلي ابدوددد، بد ثدددصبدددد بصددددمب
دلاحيدددةبحجددل ثقبالريفددإبحثاإثددةبحث ه دددةبثرددا"دلبملاحددد مبحثلددابادداصبهدداب خاح فددإبالددلب

صدإ" ب،حالاد حءب،حالزددإق ب،دد ببدي بهد جب ل اقبي،حبقب ،الدةبثدجإاحقبحثلعإد بدد بحث،ب
حيخاح ددإقبمبلدد  بحثفدد  ب،لا يدد جبمب،حثلددابلبدد ،بوأ فددإب حثددةبثدددإبادرددنب ثدد بحال حربددد ب
ل    بهإث فجبحث،يدفابهابحه حا بحالداجودة ب لإيبحال حربحيجلاحلي اب،دالدرلن؛بو، فدإب

حا بطدعًإبهابحث،ل،اب  ح بثلا يقب ا ةبالإثدةبد بحثلفإال ببي بحاله ح ب،حثعدردإقب،حثد،ب
 ثلبوي ، ةب  ي  بث  حربحيجلاحلي ا بهف،بحثشإشةبُيا بالباهإبحثااح ب،هد،بي دد،بليدإداًلب

ب.(2)،ه ًإبثل،صيلإقبدا   ب ، ب  بدع اب ث بل ز"ةباج بحال،ث،دإق
،دولج بحثد،ت،تب هديلنبهابدإبيلتد بب حخرنبد بااحيإقبل ح بدة بهإ حبودإ ب

دجدد ،ثدةب ددإيثلزحمب إيجددلاحلي دةبحالداجودددةبهددابلا يدد بحال حربحثعددإمبيدد صبالرددلبحث حيطددإا
،لاجدديخنب،حثليفدد ب إالجددإثي ب،حثطددا بحثد إجدد ةببثدل عددةبثل دد،دمبحال حر بهددإ ب دد،هابحال حرب
يدد صبالرددلبايددزباددابثرااوددةبحثليلدودددةبثرددا"دلبه  ددإحب هدد ح بحيجددلاحلي دةبحالداجودددة ب

محثار دةبحث ي،جدلاحلي دةم بهإ دنب إث دًإبددإبب،ي بملاحد مب اإ ةب ثلبااجدةبااودةبهدابديد ح 
ير أبثر ادءبالد ب لدي ب،حهدابدد بحثفداصبحثدفل،ادةبثل،ييدصب دوإ إلدنب،ص احلدنبحثليلدوددةب

ب.(3)ثلدي ب د لتدإلفإب ،هابحثف  بحيجلاحلي ابحث يبي ش بلا د نبدجل  الًب
،ثدد،باإ،ث ددإبلددأطيابهادد، بحال حربحيجددلاحلي ابثددنبهجدد   هإبلل رددلبهددابااحيددإقمب
حثلدداحتبحثاددام بيصل ددإصبحثفدداص بهإثعدردددةبحيجددلاحلي دةبحال ح"دددةبحثلددابحاللددإ قب  بدددإقب

                                                           
(1)

Peter Baker, “Trump Once Again Assails America’s Friends as He Opens 

Overseas Visit”, ,27June 2019,p.3& Winfield House, “Remarks by President 

Trump and NATO Secretary General Stoltenberg After 1:1 Meeting” 

,London, 3 December 2019,pp.1-2. 
(2)

 Gabril Schoenfeld, “Is Donald Trump capable of genuine strategic 

thinking?”, New York Dail Aily News, 26 September 2017,p.2. 
(3)

 Joe Macaron,” Trump’s UN Performance: Does the US Have a Strategy?”, 

Arab Canter Washington, 28 September 2018,p.1. 
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 ب،ح حبودإ بحثلل د ب(1)حيجلاحلي دةبالرلب  لإ فإبثلل إ لبحجلاحلي دًإبد بحالهد ح بحثشدإدرةب
حثااهددابثدد  حربحيجددلاحلي ابدجددعف إبهددابلا يدد بحثديددز ب،حثفادد، بثجددر،ونب،لعيددي بحثادد ، ب

حث،حص  ب يب  ب ث بحثجعابيبيريدابخل،لددةبحجدلخ حدنبه د، مبحثار دةببحثداج،دةبثنبها
حث زحثدةبمبا مبدإبدادرنبد ب ييقبوبيا ب عد ُجبجدر،وًإبداو دًإبثدّمب أ عدإ جبدفدا حقباجإتددةب
لفجابحثجر، بحث ،ثابحثدل دإزت ب،ثفد حبودإ بدد بحثطبدعداب  بيلدأيابحال حربحيجدلاحلي ابثدنب

يلعإددد بددد بحث ددإ  ب،حثا جددإربهددابحثد ي،دددةبحث ،ثدددة بالددلب ار ددةبحثدلددإاالةبحثاددا  ب،هدد،ب
 بثليدد ،بلدد،ا بحثددا"دلب(2)لددإاقب ددد، يب ح"دداب اددلبد اددلبحثل،لدديصبحثاددابثففددمب  حرج

ملاحد مبحثدلإاتبهابحثل،ا بحثداج،دةبهاب  هإ بد ابدن بحييابدددإبهداب،لدصبداد  ب
 بحثبيدقب دع ددلبهدابحث،حصد ب،حثلددأطيابحثعدرددإلا ب،ه دإبيبيخطدد بدد بديدد بح دنبدد بحثلددع

ثدفف،مبحال حربحيجلاحلي ابثرا"دلبملاحد مب عي ًحبال بثع ةبحثدلإاالةبحثاا ب،ثيدةبحثلدإ اب
ب.(3)حثجدإجاب

، دددددإب  بحال حربحيجددددلاحلي ابهدددد،ببا ددددإدجبدليإددددد بي،تدددد بددددد بصبدددد بحثالالبددددي بب
حالجإجددي بصبدد ب  بلبدد  بحثرع ددةب،دلدد،غب،د دداابدددإبي  يددابهعرددنبهددابودد ب،تدد بددودد ب  ب

،بيلخيرنبحثالالبدي بهدابمحثار دةبحث ،ثددةمب،هداب يبدااردةبدد بداحاد بحث دزحابحثلدابيلل،اجب 
،لرقبثفإبحثرع ة ب،دإبدإهابهالةبدإبدا بفإبال دنبدد بلاد دإق بهدإال حربحيجدلاحلي اب

 بهإثخلدددمبي ددد ب  ب(4)الدرددددةبيبليلفددداب دددإثلف، بحثددد،صلا ببددد بحجدددلداحابح ل دددإمبحثفددداصب

                                                           
(1)

 W.J. Hennigan, “President Trump's New Defense Strategy Is a Return to 

the Cold War”, TIME USA, LLC. , 19January 2018,p.2. 
(2)

 Peter Dombrowski & Simon Reich, “Does Donald Trump havea grand 

strategy”, International Affairs ,Vol.93,No.5, (2017),pp.1013–1015. 
(3)

 Pew Research Center, “The world facing Trump: public sees ISIS, 

cyberattacks, North Korea as top threats”, US Politics and Policy, 12 January 

2017,p.2. 
(4)

 Christine Oliver & Ingo Holzinger, “The Effectiveness of Strategic 

Political Management: A Dynamic Capabilities Framework”, The Academy 

of Management Review, Vol. 33, No. 2 , (April 2008), pp. 496-497. 
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ردددلب  طدددةبتدددعفن؛بو، دددنبدفددد،لب إثدلدددإاالةبدشدددإ  ب ااودددإقب،هدددددةبثلشدددليقبلاويدددزجبال
ب.(1)ب)حثاا )دلإاالةب ، إث بلاحد بد بحثدولب ، ز

،لبددد ،بحثفددداصبجدددإ اةب ددددإمبحثدددا"دلمبلاحدددد مبحثددد يبديفدددابثر ددددد ب إ دددنبدلددد،غب
حيجلاحلي دةبحالداجودةبث،ا  بثي بحثا د دةبه،ب  بص، بليلدونبلطيدلبالردلبحيجدلاحلي دة؛ب

 ي،احقبحالخدددا بهددد،بللدددإ مب اح حقب، ،حددددإبحث دددإ  بحثلدددابهألددد تبحال حربحيجدددلاحلي اب دددإثد
ل،ثددد بحالددد ح حقبالوجددددةبدتدددإ  بث ،حددددإب،دطدددإدتبحثدددا"دلمبلاحدددد مب ب،ثفددد حبوييددداًحبددددإب دددا ب
 جر، بحثد إ،ا بهاب  حربحثي إابهابد إ،احقبالهد ح ب  اح"ددةبلخدإثصب ،بلخفدابحالهد ح ب

حدد مبحجددل   ببا دإابحثاددا بحثا د ددةبحثد شد، بحث،لدد،ابثفدإ ب،بدد فلبحثد طدقب  دد ب  بملاب
ب.ب(2)ثلدإ ةب  حرجب،حبليإاب ه حهنب،لا دلفإبثفاصبثلاددمبب إرب دباحط،الدنب

حدو، ،د مبحث يبدع بد ب لدإيبااودةبحثليييدابثا  دةبددإب عد بالدإثمب-،دال بمحث ي،
حثاا بحث إا   ب ،ث،دنبهابلفإالاللنب،ااحيإلنبثي و بح دنبا دإاب الددإابحييدابدددإبهد،با د ب

 به  د ابددإب(3)ب حبدع ابحثل،ييصبحثدإهابثرجدإجةبد بح  بحثيجد بحيصللدإ يجدإجة بهف
ل،تدددتبث دددإبلرددد بحثعالصددددةبددددإبددوددد بادإزلدددنبددددد با  ب،،جدددإ" ببفددد  بل يددددمبحثدجددددل ب ب
،حجدددددل احرجببد يدددددةب،لاجددددد ب،ل ددددد،دم بهل فدددددإبلعيددددد  إب ثدددددلب شدددددوإثدةبلإاجخددددددةبهددددداب ا دددددإتب

ب.(4)، ي(د–حيجلاحلي دةب ثلبل إالةبحث إ" ب،حثا"دل)لاحد ب

                                                           
(1)

  Nick Rogers,” How Wrestling Explains Alex Jones and Donald Trump”, 

OP-ED Contributor, 25 April 2017,p.2. 
(2)

 Berkeley Lovelace Jr.& William Feuer, “Coronavirus updates: Trump 

meets with Wall Street execs”, March Madness closed to fans, March 

2020,p.3. 
(3)

 Andre De Waal, Strategic Performance Management Enlarge Strategic 

Performance Management, A Managerial and Behavioral Approach, 2nd 

Edition, (New York: Red Globe Press, 2017),p.11. 
(4)

 William J. Burns, “The U.S.-India Relationship Is Bigger Than Trump and 

Modi ,Will the strategic bet that America and India have made on each other 

deliver on its full potential?” ,February 2020,p.2. 
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 بحثدد يبدديدد ب(1)،ددد به ددإببدد حبحث دددد  بلدد،ح بثدعاهددةبدجددل ب بحال حربحيجددلاحلي ا
د  دددد بحثطإصددددةب)حثدوّ ددددة(بحثلددددإثاةبثالجددددليالاب وفددددإر بالإثدددددةب،هإالردددددةبالبددددابجرجددددرةبددددد ب
حالالددددددددإابحثل ح بددددددددةبحثدجدددددددلدا ب بهل  دددددددإبيبي  يددددددداب  فدددددددإابحثلدددددددأييابحثددددددد يبيرا دددددددنبحال حرب

 ثددد بحثلدددأييابثردددا"دلبحثددد يبالددد جبحثيييدددابخدددا،يبالردددلبدجدددإاب إيجدددلاحلي دة ب،ثيددداب ففدددمب
حيجددلاحلي دةبحالداجودددةب،هددقبصدد،ابما،بدداقب الي،جدد مبحثخبيدداب د رددلبحثعالصددإقبحثخإا دددةب
،حثدجددد ،ابحثجدددإبقبهدددابالددد  ب  حاحقب دف،اجدددةب)) لدددإ  بملاحدددد مب،جدإجدددإلنبحثخإا ددددةبد ددد ب

لبحال،ابد دد بم يز فددإ،امب،لدد،ثنبثراوددمبصبدد بيددالءبجدد ،حق ب، جددلطد ب  ب  ودد ب  ددنبحثددا"د
حث يبيبيفلمب دإبل  دنبثنبد ججإقبل  بحثجدإجةبحثخإا دةبد ب،زحا بخإا دةب ،ب  فز ب

ب.(2)حجلخ إاحقب ،بو إابحثدجلشإاج  بهرنب  ح"نبحثخإلةب،ص ا بص،دة((
،هابحث،صقبحث يبيب ،بهدنبمحثرع بهابار ةبحثدلإاالةبحثاا مبلديزب إث اءبالرلب

 ب،ه حبدإب الإبم الي،ج مبثر د،ا ب))ح دنبيداح،غب"لا دةبدب  بم دياوإب ،يبحثدال ةبحال،ثلب،ه ح
 ايًإبال بحثفالةبحثجإ اةببي بحثب ح" بحثجدإجدةبل إجبصتدةبدإبال  بداحقبهاب فلبحثي،مب

 بهإ  ر بالرلبحث إل،بصإ"اًل ب))ب  بارصبحث إل،بثمبدعد بثدنب يب د ،  ب(3)، فلبحالجب،ت((ب
رددلب ددال جبهددابحث إ دد بحثدد هإالا(( ب،حجددلفزبملاحددد بمب عدد ب،  بحثدد ،ابحال،ابدددةبلعلددد بال

حثجإجددةبحال،ا،بيددي بادد،ابتددا،ا بحيجددل الابحثدد هإالابالدد بحث،يدددإقبحثدلادد  بحالداجودددة ب
صإ"اًل ))ثمبل  تبهودا بحث ددوبحال،ا،بداب شدو ب يد بهدابحثادا بحثعإثدددةبحال،ثدلب،حثيإ ددة ب

مب،جددلي بودد ث ب ح"دددًإ بودد بدددإبثيدد بحث،يدددإقبحثدلادد  بحالداجودددةبوإ ددقبه ددإ بددد ب  ريدد
%بهدداباددي بلدد ه ب1 طر ددنبددد ومب  بلدد هع،حب لددي ومبحثعددإ ابثارددصبحث ددإل، ب ثدإ دددإبلدد ه ب

%بددددد ب إل فددددإبحث دددد،دابحاليبددددابثادإدددددةب ،ا، ددددإ ب اجدددد ب4.3حث،يدددددإقبحثدلادددد  بحالداجودددددةب
                                                           

(1)
 Theodore H. Poister, “The Future of Strategic Planning in the Public 

Sector: Linking Strategic Management and Performance”, Public 

Administration, Vol. 70, No.1 ,( December 2010),pp. 246 –247. 
(2)

 Zhao Minghao,” America First  and Trump’s Asia-Pacific policy 

orientation”, Foreign Affairs Review, Vol 34, No. 04, (July 2017), pp.110-

112. 
(3)

 Robert Blackwill, Trump’s Foreign Policies Are Better Than They Seem, 

(Council Special Report Book 84), (U.S.A :Council on Foreign Relations , 

2019),pp.8-9. 
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دةب بهف،بدفوابويياًحبد بح  بحثلف، ب،حثدابتب،هد حبددإبدفجدابااوإلدنبحثعوجدب(1)حه لإ ((
،جلب ددددلبملاحددددد مب  حربحجددددلاحلي اب يدددد ي،ث، ابهيددددا بهدد ددددةبحاليدددد ي،ث، دإب ب(2)ددددد بارفإ"ددددن

حالداجودة)حالداودددددة(بالردددددلبحثعدددددإثمبتدددددا،ا بحجدددددلاحلي دةب، شدددددابحالي ي،ث، ددددددةبحهجددددداح"يردةب
- ب،ددددإبحلفإصددددإقبحثلطبدددد بحثخري ددددةب)حيجددداّ"رة(ببهدددابحثشدددا بحال،جدددمببخددددإابحجدددلاحلي ا

  الددإ بلخددد بهددابحثلدد،حز بحيجددلاحلي ابهدددابحثشددا بحال،جددمبثلدددإثتبحثعابدددةب يبحلفإصدددإقب
 ب  بياحهددإب ييدداب  لددإهًإبثردلددإثتب(3)حثعابدددة–م جدداح"ي مب،ب ددإربل،حز ددإقبحثتددعصبحثعابدددةب

حهجدداح"يردةبحثدإ دددةبحثلددابل إهرلفددإبحه حاحقبحثجددإ  ة بثدلددصب فجددنبح ددنببدفودداب-حالدياودددة
حش ط بالردلبليرفدةب، د، بص،حالد بالجدواجةبثادإددةب بودإب  نبيبياج ب  بل فقب،ب(4)وإال طإا

 ع بحث ،ابودإبحثاإابد بو،اجإبحث  ،بدةب،حثدإ إ  ب،يبي لياب  بلييابحه حاحقبحث إ ددةب
هددددداباللدددددابددددددإب عددددد مبلاحدددددد مبدددددد بهددددد حبحثددددد فجبحثددددد يبير دددددلب الددددددًإبدددددد بحث دفددددد،اجي ب

 ،بال يد  بجدإجددةبب،حث دد احطيي  ب،ابدإبل ش بص،ددةبحال حربحيجلاحلي ابثرددمبلاحدد مبدبد  
ب.(5)ل لف فإبحه حاحقبحثدجل بردة

 المقل  الثان: 
 الرباعي  الترامبي  الدولي : تفاقم التحديات           

بحث  إت ب زحثة بحثد إابة  بحث يبحهتلب(6)  بحهمب لي ةبلجلاقبحثال بهابه ج ب  
ب دفا حلنبآثدإقبحثللعي ب و بدإبدال،دنبد بل،ثدف ةبا د دةب ثلبيف،ابدعطلب  ي بثّم

                                                           
)1 (

Reality Check team,” Trump: What does the US contribute to Nato in 

Europe?”, BBC News, 16 June 2020. 
(2 )

دونالد ترامب، بيل زانكر، فكر أكبر تفوق في األعمال والحياة، ترجمة، تحقيق: شريف بلهوان، )  

.25(،ص2010بيروت: الشركة العالمية للكتاب،
 

(3 )
اإلسرائيلي، شبكة النبأ"، مقال منشور -هيم ابراش ،"التطبيع وانتهاء معادلة الصراع العربيإبرا 

   https://annabaa.org،على الرابط: 2020حزيران  18بتاريخ 
(4)

العربي،  دونالد جون ترامب، فكر كاألبطال، ترجمة : جوان صفير فغالي، ) بيروت: دار الكتاب

 .34(، ص2011
(5)

 Elbridge A. Colby & A. Wess Mitchell, “The Age of Great-Power 

Competition How the Trump Administration Refashioned American 

Strategy”, Foreign Affairs, ( January/February 2020),p.2.,in the link: 

https://www.foreignaffairs.com  
(6 )

مايكل كرانش، ومارك فيشر، ترامب بال قناع: رحلة من الطموح والغرور والمال والنفوذ، ترجمة  

 .25(، ص2018: ابتسام بن خضر،)عمان : دار الساقي ، 

https://annabaa.org/
https://www.foreignaffairs.com/
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بي بدعطيي بدلفإ،لي  بالدإ هدإبحي  ال بالرلبحث دد ببلعردةبحثليلد بالرلبحيجلاحلي دةب
ب بملاحد م بحثا"دلبحالداجوا بالرل بح طبق بدإ ب   اجنب(1)،ه ح بد لا بد ب،لصم ب،ه ح  
 ب،ه حبيل،حهقبد ب،لصبحثبا،هدج،ابب(2)ب،هامبث  حربحيجلاحلي اب ع ب  بحصا نب إثليلد 

ب ب م بللا مب ثلبلا دإقب،و،ح تبثالجلاحلي دةبحالداجودة ب،ال  بم ،د بم بلاحد م   ب  حرم
بالرلبحثارفإرب،حالل صإربص بحالال حرب،ها بوبياًح حال،ا بب:(3) ابعةبال إلابل،ث بتيطًإ

بحث ي، ب،ا،جدإ ب-حثتيم بحث  ،بدة ب،و،اجإ بحثلي  ب،خإلة بحثد إهجي  بالرل جلاحلي ا
فإربهابارصبحث إل،ب ،بحثاردفي بحثيبياج بهابجلاحلي ابالرلبحثار-،حثيإ ا بحثتيمبحث ي،

ب ي، بتيم ب،حثيإثء  ب  ب،ط،وي، ب،الرلبجي"،ا بحث  ،بدة( ب،و،اجإ ب)حثدإ إ  بآجدإ -شا 
بحثل إاجةب بحثاا  بها ب ردًإ ب ث  ب،ديفا بحثلي (  ب) بحثد إهجي  بحص،  بالرل حدو، ،ددوا

بحثا بالرل بحدو، ،ددوا بتيم ب،حثاح    بحثعإثم  بها بحصللإ ي  ب يبا ببي  رفإربحث ح"ا 
حآلجي،جي ب،حال،ا،بيي  ب،ثمبلفرقبحث ،ابحثاردفةبد باا، بلاحد بحثل إاجة بهد  ب فإدةب

ب ب  بب2018الإم بلا دإقبالردن بخدجة بمي،ح ن بلاحد  ب ، إث  بحثا"دلم ب    إقب،حتاًإ
 يلعإد بدعفإ بب،حثدل،ص ب  بدجعلب ثلبحجلعاح بص،لنبهيفإ ب،هابد  دةبه جبحثلا دإق 

بحثدلا  ب(4)االختراق:أواًل: اللعود اللين:  بحث،يدإق بد إهج، بملاحد م))   بد ،ا   
حالداجودةبدي بحثلي ب،ا،جدإبيلا ، بدلإثتب،حصللإ ب،صدمب ال  إ(( ب،دجلطا بصإ"اًل ب
))هاب دد ب  اإربحثعإثمب ،ح نب  يدةبدإاصةب، دإالإقب اهإبدةب،د إهجي بدي بحثلي ب

                                                           
(1)

 Jack Thompson,” Trump and the Future of US Grand Strategy”, Center for 

Security Studies( CSS ),Analyses in Security Policy, No. 212, (September 

2017),p.1-2. 

 
(2)

ـترجمة: اكرم ديري وهيثم األيوبي ، )بيروت:  اندريه بوفر، مدخل إلى االستراتيجية العسكرية، 

 .28(، 1970دار الطليعة، 
(3)

 Raphael G. Bouchnik,” Trump’s Foreign Policy Is Not Chaotic BESA”, 

Center Perspectives ,Paper No. 1/153, (25April, 2019),pp.4-5. 
(4)

N.A Abramova, & K.V. Grigorieva, “Strategic significance of the concept 

of the 

“Economic belt of the Great Silk Road for China”, Russia and China: 

Problems of strategic 

interaction: A collection of works of the Eastern Centre, Eastern Centre, 

No.17, (2016),pp. 8-11. 
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ب ب،صدد إ ب،حصللإ  إ بدلإثا إ بيلا ،  ب،حث ي بد ،ا بب)1(((،ا،جدإ ب خا  بداطة ب،ها  
بالف ي ب بها بحز ح ق بهاج   بالجواجة ب،ص ا  بثفإ  بديي  بي بحثدلا   بثر،يدإق ))اليدة
بج ،حل بااب إبحثل إاجةبد بحثلي ؛بو، فإبيال ب ياب زجنبهابحث يإمبحثل إا بحث ،ثدة((

 ب بها بالردنب،زجابحثخإا دةبحثلي دةبم،ح لبيامب ))حثلي بيبلاج ب  بلخ، باا بد(2)
ب،حش ط ب بوإ ق بح ح بخإ"في   بثدل ب فجن ب،حث ق بها بثي  إ بحالداجودة  بحثدلا   حث،يدإق
دجلع  به احربداإ يإقبالرلبص مب،دجإ،ح  بهإ ب إب إبدفل،ح ب دإبح حبوإ قبلاج بللعي ب

 بدا اَحبد ))ب  بحثلي ب،حث،يدإقبحثدلا  بب(3)حثل،لابحثل إايببهج  إل باللبحث فإدةب((ب
باإه بد  بل لابإ  ب  ي  (( باا ب إا   ب(4)ة بحثلي دة بدوشصبحثاا بحثل إاجة ب،ه ح  –

بحثلي ي، ب بيرلزم ب)) دإ بلاحد م بصإام بحثلي دة بحالداجودة بحالزدة بحالفإت بهد  حالداجودة 
بيبخدإابثرلي ب بثدلبلف ي ًح  بح ن بحثيداودةبالرلبد ل إلفم  بحثلعاجفة  إيلفإ ب ،ب اه 

لي بحثع،  ب ثلبطإ،ثةبحثدفإ،تإقب ع ب ،اب بيجددإب ع ب  بطر بحث(5)ج، بحثات،خ((
ثيبيابحثدفإ،تي بحثلي يي ب ثلبلخفيصبا  بحثخال ببي بحثطاهاب،ا بحثدشإي بحثل إا ب
بحثلعاجفةب بباه  بحثلي دة بحثل إاجة بحثاا  بحه احرحق باهتن بالرل ب،حي  بحثطاهي  بي 

ب بحثلابل  اب  ددة) بحالداجودة بالرلبحثل إا  بثلإب75حثيداودة بحثفع ب(دردإاب ،يا لابا  
(دردإاب ،يابد )بب250حالداجودةبثاه بحثلعاجفةبحثيداودةبالرلبحثل إا بحثلي دةب  ددة)ب

ب))هللاب30%ب( ثلب)25 بصإ"اًل  بثدجلطا  بثرلي دة  بحثب يرة بحث تإالة ب،طإث ببلي إ  )%
                                                           

)1(
 President Donald J. Trump ,”Announces a National Security Strategy to 

Advance America’s Interests”, National Security & Defence, 18 December 

2017,p.1. 
)2( “

A quick guide to the US-China trade war”, BBC News, 16 January 2020. 
)3 )

 Toni Feder, “Trade wars and other geopolitical tensions strain US–China 

scientific collaborations Researchers are increasingly on edge about 

collaborations that until recently were encouraged”, (2019);in the link: 

https://doi.org.  
(4 ) 

Tag Wang Yi,” A belligerent Dragon dancing with the Elephant” , 20 June 

2020,p1.
 

)5( 
Steven Lee Myers& Other,” In China-India Clash, Two Nationalist 

Leaders With Little Room to Give: Xi Jinping and Narendra Modi have 

sought to project a muscular global profile despite their countries problems”, 

Backing down could hurt their efforts, 17June2020,p.1. 

https://doi.org/
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بحثلي (( بد  بحثل إاجة بحثاا  بثخ،  بحثلي دة(1)حخلإا ا بحث إا   بحثاا  ب  فإ  –
ب ب،حي  ب دجددإلفإ بحالداجودة  بحالد،ا بجديق ب  إ بحثلي ا  ب إث ،ا ))حثفإيا،ل حلفإدن

حثفإيا،لب للبد بحثلي  ب، إثلإثابح نبلي ا ب،ثمبدع ب ابدإبصإثلنبحثلي ب  ب دش إب
بحثييياباللب بلفع  بالرلبحثلي ب   ب،)) بيخرقب،لدة(( بدا بحثفإيا،لب،ه ح د ب شا

 ب(3)ا )) ا بدجلع ، بثر لإا((ب ب،مشامبي(2)لل بيلفإ بل إايبد بحث،يدإقبحثدلا  ((
ثيا بلاحد ب))ب ا بيب جدتبث دإمب ع بحث ،اببل ليابحث،يدإقبحثدلا  ب ا بيب جدتب

دري، بب800لياحابه حب،ثع به حبجب بح لخإبا بحال بث ي إب  صبهابحثديزح دةببدجإ،يب
هلدإمب ،يابدو، به حبحثاصمبحص ب وييابهاباإابهات إبال ، إقبالرلبحثلي  بالري إبحي

ب ،ح ب بحثلا بحث صد ة بحثيردة ب   ب  إر  ب،حييا بص،  بحييا بجي عر إ به ح بحثد،ت،ت  بف ح
ب ا بدل إ ث، به جبحثجدإجةب،حث ع بدج ،جببلعاجصبمحثداآ م ب بدل إ ابم حجلخ حدفإبهام
،تع،حبحثلعاجفةبحثيداودة بي ال، إبث،تعفإ به حبحداب،حص بثي بحثل ابةبوإ قبدخلرفةبهاب

حثدإتابهإث ي بيلفإ،ت، بدع إبي او، ب ث ب،جلف ، بدع إب،ح إبحالل  ببحثج ي بحثجإ  ةبها
بحلتتبال  ب ب،ه ح بحثددإاجإقب يابحثعإ ثة  بدي به ج بث بي،حلر،ح بجدففد، ب إ فم ح فم
د إصشةب ث بد با"دلبحث،زاحربحثلي ابمثابونببلشدإ لبمب،هاج نببهشإه قبحيبلجإدإقب

 ب، الابقبحثلي بال ب(4)حثدلا  بحالداجودة((بهفمبوإ ،حبدففد، ب  به إ بدزحدإبثر،يدإقب
ب))حثفإيا،لبحثلي ا(( بملاحد م بللاجت بال  بمب(5) تبفإ ب دإ  بثا بملشإ، بص،ثن بثيا   

بهاب ب؟دإ ب ليب،ح بحث إلبحث ي  بال   بوم ب؟ بحثدلا   بحث،يدإق بحثدا بها بيفا ))دلل
إاب جدإربحثدجلشفدإق؟بد بح لإ بحال،ابهاب،هإ  بابدإب ر نبحث دوبحالداجوا(( بص

                                                           
(1 )

سلع الصينية؟" أنا نيكوالتشي ده كوستا، "ماذا بعد فرض ترامب تعرفة جمركية جديدة على ال 

 .2019أغسطس/ آب  BBC،31تقرير،  قناة  
(2 )

 BBC،25"فيروس كورونا: الصين والواليات المتحدة تتحاربان خلف الكواليس"، تقرير، قناة   

 .2020مارس/ آذار 
(3)

"بكين: نعّول على حل الخالفات مع واشنطن لكنها مستعدة للقتال حتى النهاية"، وكالة سبوتنيك 

 .2019جون /حزيران 13الروسية،  
(4)

الصينية أخطر من الفيروس"،  -كاريشما فاسواني،" فيروس كورونا: الحرب التجارية األمريكية  

 .2020يونيو/ حزيران  BBC ،21تقرير ، قناة  
(5)

 17قناة أخبار العالم، تقرير ، "الصين غاضبة جدا من تصريح لترامب حول فيروس كورونا"، 

 .2020مارس/ آذار 
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ب ش ب ب ا  بحثي ة  بل ،ت،  ب)ح لم ب بلاحد م ب ، إث  بثدم ببي لم بشاب ي  حثا"دلبحثلي ام
ب.(1)اا بشعبدةبت بحثفإيا،ل((

بدفدًإب(2)ثانيًا: التوسع الروس:  ال يوبوليتك: ب،لا دًإ بدرفًإ  ب،لع بحثعالصإقبد با،جدإ
بالرلبلاحد بهاب ب ثلب2019جدفا ب فجن با،جدإ ب))ي  ب  بلع،  باه بشعإا ب ع   

G7))(3)بب،جيلعي بالرلبلاحد بحث،ل،اب ثلبحلفإ بد با،جدإبثل  ي بحثعد ب دعإه  ب 
ب بالإم ببفإ بحثعد  بي لفا بحثلا بحث ،،دة  بحالجراة بد  بثرا  بصإبرةبب2021جلإاق ،لي، 

بدعإه  ب بثل  ي  با،جدإ بحثلفإ، بد  بو ث  بيلعي  بودإ ب خا   بثخدلبج ،حق ثرل  ي 
بمال  بملاحد  بصإا بحثد    بدل،جطة بصدةببحثل،حاجخ بها بحالداجودة بحثا"إجة ح لخإ إق

))ث يبي ةبص،دةب إث ،ح"ابحيجلخ إاجةبثي بحثا"دلبحثا،جابوإ بص،دًإب2018هرج واب  ب
ببثرل خ ب(( بثمبلل خ ب،ح إب ا بيبي،  بجب ًإ باليبل خ ب،ح  با،جدإ  بثي حه ب(4)،د  عًإ

دديابب،لي بي فابل خ بملاحد مبثيبائبجإاةبمهال دديابب،لي مببصإ"اًل ب))ب  بحثا"دلبهال 
 ال جبهابحي لخإ إقبحالداجودةببثلإثتمبلاحد بمثي بهي"ةبحثدارفي بحالداجودةب  ح ةبحي لإب
بوري ل، مب بمهالاي باجإ  ب  ال ة بيلفإدفم بحثا،جدة بحيجلخ إاحق بها بالت،ًح الشا
د إهجةبملاحد م بهابد إبرةبالرلبص إ بمه،ولب ي،زمبحالداجودةبحثلافامبواجلب،،ثدلمب

بل عر،حبد   بحثدرصبي ببف ح ب ب ًح بثدلبدفلدإ ب))  إ ب  بصإ"اًل بها  بثدمب،لي م  بحه ح ة بصاحا م
حالداجودةباهي ةبحثد إيجإقببحثجدإجدةب،حثدفإلاحقبحث حخردة(( ب،ليياب–حثعالصإقبحثا،جدةب

بدعجواجب ب، حخ  بحثدعإاتة بصب  بد  بح ل إ حق بجدإجدة بز، عة بلاحد م للاجاإقم
بثر،يدإقبحثدلا  بحث دف،ايبثد ،ابحث ع بد ف م ب))ثمبدشف بحالداجوي، بد بصب با"دجًإ

                                                           
(1)

"فيروس كورونا: واشنطن تحتج على تصريحات صينية تلمح إلى عالقة الفيروس بالجيش  

 .2020مارس/ آذار  BBC ،14األمريكي"، تقرير ، قناة  
(2)

 Elaheh Koolaee,” Geopolitical Components of Russian Foreign Policy”, 

Geopolitics ,Vol.14,No.49, (August 2018),pp.1-25 ·  
)3(

 G7 “leaders reject Russia's return after Trump summit invite”, BBC News, 

2 June 2020. 
)4(

  Jeremy Diamond,” Trump sides with Putin over US intelligence”, CNN 

Political, 16July, 2018. 
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حا بحث ،ح بحث دد احطيي ب))دإبصإثنبحثا"دلبب: بصإا(1)ي المب اجدًإبث إبودإبهع بملاحد مب((
 بالت،بد رلب(2)ثدلبلاداًإبهأ فز بحثدخإباحقب دعقبال  بيب إلب نبد بحال ثة((

بحثر بدلص بدإيي م بم ،  بحث دف،اي بحثاز  بال  بهابحثشي،خ ب،مب،ل م بملاحد م ببي   إر
بحثا جإرب بلإاجخ بها بحثدعي ة بحالالدإا بحييا بد  ب))وإ  بهج وا بها بحثلافا حثد لدا
حالداجوإ ((بثيزج بالرلب ث ببم ، بباج امبحثد يابحثجإبقبث،وإثةبحيجلخ إاحقبحثداوزجةب

ب)ب(C.I.Aحالداجودة بيال اب ثلبدجل، بحثخدإ ة(( بلاحد م بصإثنم ب))دإ بي(3)  بثي به ح ب 
)) دإبهابدإبيلعرقب  بحثيا بهابدرعب إب شإ بج،اجإبب:دد  بمب،لي مبد بحثد إ،ا ببثد ،ا

   إبح في إبحثل يدمبحثيإ ابد بحثد،  دإاب، ا بادي إبحثيا ب ثلبحثدرع بب:حثجي بحثا"دلبصإا
 حالداجوا((ب ب،هابا،حابد بحثدخايبمح،ثدفابجل، مبجأثنبالدإبح حبوإ قبحث،يدإقبحثدلا  

ودةبجل للابالرلبا،جدإبهاباإاب،ص،تبماا بجإخ ةمببي فدإب بصإابحثا"دلبب،لي بحالداج
))حالل  ب يبحا بجي  لبالرلبصي بحثادإ بثيا بد بحثد للا((ب ب،دود بحث ،ا ))بحث إل،ب
ي اءب ،دًإبال بال ،بخإا ابثلباجاب، ، ج((ب، تإ بدلجإ"اًل ب))حثيلرةبحثشاصدةبثمبلع ب

بح بحيلاإ  بي،   ب،ي ب  ب((بد، ،   بحث إل،؟ بارص بحجلداحا بحثف  بد  به، بهدإ ثج،هيلا
،حجلطا بصإ"اًل ب))بحالل  ب  بحث إل،بدالإيب ثلبال ،بخإا ابد بح  بلباجاب، ، ج ب،ه،ب
ي اءب إجلداحابال بال ،بخإا اب،د ،مببليإا بحجلفزحزحقب يدةبلدوي نبد بلجددةبطا ب

ثلاب  اقبد إبرةبد ب(بمدديإ بويرامبح(NBC بلااقبحثلافدةبهابص إ بب(4)دإبال ،((
مهال دديابب،لي مب))يبددو  ابحث ،ا ب  بب،لي بدع  ببدملاحد م بثمب ا ب ث بهدن بثي ب
ب  بحثا يءبي ،اب ب،لإ عقبدخد نب))حالل   بملاحد م(( بث دنبشاربت  بثابح نبي،   ب ح
ال ب د،حاب ،ب د،ابلاحد بد بحثا،لبهابحثلجعي إقبد بحث ا بحثدإتاب،اجإ إلنبه إب

                                                           

 
(1)

يوليه/ تموز 17كريس ووليس ،" مقابلة مع الرئيس بوتين ،  قناة فوكس نيوز األمريكية"،  

2018. 
2 ))
 .2019سبتمبر/ أيلول   BBC،25"الصراع بين رامب وبيلوسي" ، تقرير ، قناة   
3 )" )

مديرا سابقا للسي آي إيه يشنون حربا على ترامب بسبب برينان"، تقرير،  12الواليات المتحدة: 

 .2018اغسطس/آبA.F.B ،17/ 24فرانس 
(4 )

 .2017يونيو/حزيران 15-12، في  Showtimeقناة اوليفر ستون، "مقابلة مع بوتين"،  
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 بثي ب ه بما،باقبد،ثرابمبحثد الابحثخإصبحالداجوابحث يب(1)دإقبحثدلا  ((بهاب،حث،ي
دا قبهابصتدةبمحثل خ بحثا،جامبهابح لخإ إقبحثا"إجةبحالداجودةب،حيللإيقبحثددو ةب
بالرلب ب  به إ ب  ثة بالولب ث بثد ،ا )) ب،اجدإ بلاحد م بي بحثا"دلبحالداجوابم ، إث 

ب،حثا،ل((  ببي بملاحد م بيبشارببالدقبحثعالصة ب)) بثر ،ا  بهال دديابب،لي م بم ب الإ دإ
بحث  احقبحالداجودةب بلاحد بم شإ بلعزجز بهابللاجاإقبحثا"دلبحالداجوابم ، إث    ي 
ببيبل وابحثلف، بحثعجوايب بهابحثد لدابحثلافابحثج ،يب))  ب ال ج حث ،،دةب(( ب،حي 

ح نبحثطا بحث يببحالداجوابثي فإباإثدًإبحص، بد ب يبدعل يبدالد  بد به،بحثدعل ي؟
ابدإبدجلطد بدفإ دةبحيلاإ بحثا،جاب ا بحص، بد ب يبدعل يبدالد بث  بصد إب عد ب

 ب،صإابمب،لي مب))ب  بحثاز بحث دد احطاب(2)وبيابث  احل إبحثلإا،خدةب،ص،حل إبحثدجراة((
بحث دد احطيي ب ب   بحالخيا  بحثا"إجدة ب إي لخإ إق بخجإالفم بدج ،ثدة با،جدإ بلادي  ياج 

بهدن؟به ب  إبثاببخجا،ح بث إب ،ا إ و ث بح لخإ إقبحثي، يالب،د رلبحثشي،خ به به ح
بهابب إربالالصإقبب إر بد بحثا"دلبحثد لخ بحث  ي ب،د بحثا جإرب  ،ابهدن؟بحا  با ًإ
بحثدلا  ب بحث،يدإق بد  بحثعالصإق بلاجي  ب،ح  بحث دد احطا بحثاز  بد  بحثدجل ب  ها

عالصإقببي بحثبر ي ب ثلبح  لبدجل،دإلفإ((ب بجللل ابداإ يإلنبحثد برةب ع بدإب،لرقبحث
،حي بصإ"اًل ))ث يب ددإ بوإد بثعد ب،ورةبحيجلخ إاحقبحالداجودةب،حص مبثفإبو بحث المب  إب
بحي لخإ إقب ب لي ة بالرل بلأييا ب ي بثفإ بدو  بثم بحثا،جدة بحثلااوإق ب   بحصل إت الرل

 بحيجلخ إاحقبحثلابحالداجودةبثي بيي ب،حتتبلدإمبحث،ت،حب إث ب،اب دجلخرلإقب  فزب
ب.ب(3)((ب2016 ي قب إثفع بال،ابل خالقبا،جدةبهابحي لخإ إقب

ح طالصًإبد بد ،ثةمبحثخطإ بثالدةب،حثاجإ" بثرخل،ممباه مبحثا"دلمبب،لي مباإثةب
حثلأهددد بدددد بحث،يددددإقبحثدلاددد  بحالداجوددددةبهدددابادددإاب شددداقبحث،يددددإقبحثدلاددد  بحالداجوددددةب

                                                           
(1 )”

Vladimir Putin answered questions from NBC anchor Megyn Kelly”، The 

interview was recorded in the Kremlin, 1March 2018. 
(2 )

 S. Mueller III, “U.S. Dep’t of Justice, Report On The Investigation Into 

Russian Interference In The 2016”, Special Counsel Robert, Election, Vol. 1, 

No.5 (2019). p14-15. 
(3 )”

Trump Russia affair: Key questions answered”, BBC News, 24 July 2019 
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ع ب  ب د قبحث ،لي بحثعد ب دعإه  بحالجدراةبحث ،،ددةبد ي،دلفإبحثلإا،خدةبهاب ،ا، إب 
دل،جطةبحثد  ب))ا،جدإبجلتطاب ثلبل  ب، شاب جراةبثدلبه مبت بحالاحتابحثلاب
ي شإبدد بحثخطدابحثد إشدابالري دإ ببد بلرد بحثلدابي، د بهيفدإبداحيدزبلد  بحث داحابهدابحثد ،اب

 ددائبهيفددإبحثلف يدد ب،هدداب بدشددياًحبهددابجدد إبلنبثد(1)يجددلخ حمبلردد بحالجددراةببحثلددابلفدد   إب((
وردإلدددنب،اليددد ب))  بحثد،حلدددفإقبحثل  ددددةب،حثليلدوددددةبثلددد،حاجخ إبلدو فدددإبدددد ببرددد،غب هددد حهفإب

ب.(2) إث،صقبحيزمب،هاب إث  ابحثيإهابثد،ح فةبحثدخإطابحثد، فةبت با،جدإ((

 بيزحابحيلاددإ بحال،ابددابيبيال دداب ثددلبيالدد ب ،ثدداب(3)ثالثةةًا : البةةرود األوربةة: السةةبات:
دوإ ددإقبصدددإمببددد،حز ب ثر،يدددإقبحثدلادد  بحالداجودددةب،ا،جدددإبحيلاإ دددة بهإث اددءبهدداباوددإ"زب،ح 

ثيددد بحجدددلفزحزبملاحدددد مبثددددمدياو بمبهدددابار دددةبمحثجدددالمبحث دددإا مبدددد با،جددددإبخددددإابدفتددد  ب
دياو بمللف مبلاحد بم بر،دإجدًإمبهابال داب حاج بهدابحال،ابدةمب ع ب–حثلاحتبمحالداجودةب

دلددددإهاةبحثدجلشددددإا بمدياودددد مبثعدددد مبحثل،لدددد ب ثددددلبلددددف ةببحثر ددددإربحال،اببي فدددددإب،اهدددد 
داتدةبا،ابحلفإ ببحثل دإا بالبدابحالطرجدابه دإا ب))  بحثدفإ،تدي بحالثددإ بصدإد،حب عدد ب
حهت بثفلا بط،جرةبحهت بد ب ياح"فمبحالداجوإ ب،ح به حبحثعف بصد ب،ثدل((بوددإبصدإا بهداب

ثد يبب(لشدإا بمدياود مبد إابحثل لدقبدد ب إ د بحه حا بحثجدإ  ةبثلد صبالردلبهدإلصبحثدج
ب.ب(4)صإجدًإبدشلاوًإبد بحثدجلشإا بحالثدإ دةببف حبحثخل،ص((

ها قبحثدجلشإا بمدياو مب إث ،ا ب))حج ط،حب  اح بحث ف ب،تيقبحالهقبيبي،  ب
شاربي  لبودإبه،ب(( ب وردةبثفإب ع بد افإبحث ول،احجبحثفخاجةبثرع ي بد بحثدرفإقبد ب

                                                           
(1 )

Susan B. Glasser ,”Trump, Putin and the new Cold War”, The conflict is 

back، But this time, only one side is fighting, Privacy Policy,18 December, 

2019. 
(2 )

Stephanie Liechtenstein,”Want to Avoid U.S.-Russian Conflict?” Keep the 

Lines Open 

Trump’s withdrawal from the Open Skies Treaty hurts the United States 

most, Forgin Policy News,  10 June, 2020. 

 
(3 )

مايو  5وولفغانغ مونكاو، "ضعف االتحاد األوروبي في اعتماده على الغير"، فاينانشل تايمز، 

 .2018/مايو
4 ))

 19موسى مهدي، "التوتر بين ترامب ـ ميركل يهدد االقتصاد األلماني"، جريدة العربي الجديد، 

  https://www.alaraby.co.uk، على الرابط: 2017مارس/نيسان 

https://www.alaraby.co.uk/
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بحثد،حصصبحثدرصبحث ،،يبحهياح ابحث يبلل بلاحد م ب،داش  ابباثي بالردنب،ل ل بال نم
بحثا،جاب بحثيإز بشاحر بحث إل، بارص بصب  بد  بثادإيلفإ بحث ه  ب،الريفإ بحياح  ثد،ح فة
ب،حث ،اب بثادإيلن بحالد،حا بد  بحثدزج  بب ه  بطإثبفإ ب   ب ع  بحث إل، بارص بها ،دجإهدلفإ

هابحثا دإبد بلاحد ببحال،ابدةبحالخا  ب،حثف ا ب،حهاهإ ب،ليياحقبحثد إخبدرفإقبخالهدةب
،ثخللفإبدياو بهابحا بث إلفإب)) يبشخصبدعل  بح نبصإ ابالرلبا بدشإي بحثعإثمب

 .(1) إثعزثةبب،حثادإ"دةبهإ نبيالي بخطأبهإ"اًل((
 بد ،ابملاحد م )) لعف ب ددإاجةبحيبابص ابددو ب(2)رابعًا: العزو: األسيوي االستنكاري 

ااب خطإربد بج  نبد بحثا جإرب،ث بد  مب يبد بحثتي، بالرلبمب، لبدإ لمب،ح نبثمبدو
بالرلب ب))ي و  بصإ"اًل  ب،جلطا  ب،حثلإا،خدة((  بحث ،،دة ببا إد فإ ل إزاباللبللخرلبال 

بتا،ا ب لالحبحث حخ ب،د،ح فةبحثخل،مبهابحثخإاي((.
بصدةب خا بد بببب بهابال   بلاحد م بحثلابيا  م بحثشدإثدة بلألابو،اجإ ب ث   ، ع 

بح ب ع  ب ، جم بودم با"دجفإم بي، ي، بها بال  ق بحثلا بثي بب2019ث دة بج يإه،ا   ها
حثدفإ،تإقبحث إاجةبهص إتبو،اجإبحثشدإثدةب إثلخرابال بجالافإبحث ،،يبل،ح نبد د،الةب
بال بحخل إاب بحثشدإثدة بهابو،اجإ بحثع  إقبا يءب،جإ" بحهالالم بد به ج د بحثع  إق 

دو، بد ا بداإ،ثةبد بمجالحبليلدواب إثلبحثلط،امب،جا بحثداحصب، ب  بحالدابددو ب  ب
ب إجل" إ ب ب،حثلف ي  بحالداجودة  بحثتي، بالرلبحث،يدإقبحثدلا   بثللعي  بحثشدإثدة و،اجإ
بحث،يدإقب بصرق بد  ب،جزج  بالريفإ  بحثدفا،تة بحثع ، إق باه  ب    بد  بحث ،،ي  با إد فإ

بال ) بلا يق بحثلا بحثل إاجا بحثشدإثدة ب13حثدلا   بو،اجإ بها بجاجة بلإا،خدة بصإال   )
بالر بحث ،حال  ب،جلعي  به ج بب، ،  بحياللاح  بالرل بحثشدإثدة بو،اجإ ب   إا بلاحد م لم

بحالدياواب بحثعإم بحثا ي بد ل   ب،ي بدعفإ  بي،ص  بحلفإ  ب ي بها بثرلفلدو ختإالفإ ،ح 
بحط، اب ،لياجومب بال  باجإثةم به،ص،هًإ ب إثيإ  م  بم بو، فمبدلف، ن بلاحد م بللاجاإقم

                                                           
(1 )

Alastair Jamieson  & Naira Davlashyan, Angela Merkel and Vladimir 

Putin agree to fight to save Iran nuclear deal,Accessed at 11/01/2020,in the 

link: https://www.euronews.com  
(2)

 “Ruben Maximiano, Asia-Pacific Competition Update”, Competition 

Programme OECD Korea Policy Centre, No. 22, )April 2018(, pp.21-22. 

https://www.euronews.com/


  (2021م )لعاا(/39/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

293 

الزدإقببي بحثعإثمب،حثخدإابحثجرداب دي بحثعإمبث دمبحثدلا  ب))بيبا بالجوايبي فابح
بحث زجا ب بهابش ة ب،حا ابد بحثلط،احقبهابحالزدة بصإ ابالرلبارفإ  حثجإجابه،ب،ا ج
حثي،اجة ب ج بحثل إا بحث ،،دةبحثلابل اجفإببحثلابلف  بحثداليي بد بحث إل بي  ب  ب

بال بطاجقبد رلبحالد (( بصإ"الًب)1(دا بجرددًإ بملاحد بم بثي بحثا بحثجرداب إصتن  ب 
)  ب ال  إبص بلتطابثل ديابو،اجإبحثشدإثدةبوردًإب  بحجلداقبهابلف ي بحث،يدإقبحثدلا  ب

ب،ارفإرهإ ببلط،جاب)) حالداجودة بمودمم بج ابال ب ،حدإ بال  دإ بمودمم بال  بملاحد م ب،صإا  
 جراةب  ي  ب))ث  ب،صع إبال  ًحب،حلفإصًإبا،اب زتبحثجالحبحث ،،ي بث  بلمب ث بهابج يإه،احب

 بب،صإابمودمبب ، لبح، مبا ًحبالرلبلف ي بملاحد مب)2(ح نبا  بلإا بوردة((ب ب،حالل  
ثنبد بو،اجإبحث  ،بدة))بحث،يدإقبحثدلا  بحالداجودةبجل،ح نبحثع ح بدإبثمبلطا مبحثا  ب

 بها بملاحد مبالردنب))يبل ر ب)3(((ب حثدج مبد بحثبيقبحالبد ب،ل،صصبجدإجلفإبحثع ح"دة
به ب،يبلخلبا إ  بهفابلت بد بشإ  إ بيبل عر بهاب دإ   بحثلابلال بالريفإ إالجراة
((ب، تإ بدجلطا ب))بو،اجإبحثشدإثدةبثدلبحث  ةبحثلابوإ ب  يإد بهابخطابدا  

   بيلل،اهإب  فإب ادمبيبيلد إجبحا  ب  بيا، بحالدمبل إلب دإبه،بحييابد بحثدإا ب
(بهابج حثنب به بCNNثداحج بص إ ب)ب)4(،الرلبزالدمبو،اجإبحثشدإثدةب  بداج بجر،ون((

لاج ب  بل، نباجإثةب ثلمبودمب ، لبآ، بمب ع بحيجلعاح بحثعجوايبث  احلنبحثلإا،خدةب
هاب وا بددال ب  جبحال بحثا،ااب ،بحث إ" بحثخإث  ب،صإا بمدإد بب لمب إ" بملاحد م ب
بحثلباب بالف  ب   بحالداجودة  بحثدلا   بحث،يدإق ب دإ بدط،اة بحثخدإاحق ب دد    ((

 ابحالداجوابالرلبو،اجإبحثشدإثدةبح لفلب ع بحييابد بال  ي (( بصإثقبحث إ" ةبحيجلاحلي
بحيجلخ حمب ب))حثا يءبال  بم بملش،يبج، بها بحثشدإثدة بثي،اجإ بحثخإا دة بث،زجا حال،ثل
ب يإاب ب دإم ب ت  بد   بحث إل، بصدة ب ي إر بحثشعبدة بحث دد احطدة بو،اجإ ب دف،اجة بت  حث ، 

                                                           
(1)

، A.F.Bترامب وكيم جونغ اون:" من التصريحات النارية الى قمة تاريخية"، واشنطن نيوز /

 .2018مايو/ايار11
(2)

 .2020يناير/كانون الثاني 6جونغ أون رجل "يفي بوعوده"، سكاي نيوز عربية، ترامب،" كيم  
3) ")

 11كيم يرد على تصريحات ترمب بطلب غريب وتهديد جديد"، مقال منشور بتاريخ 

   https://ritajepress.comعلى الرابط: 2017نوفمبر/تشرين الثاني
4) ")

ديسمبر/كانون  4ب وكيم لديهما سجل من تبادل الشتائم والمديح"، تقرير ، قناة الجزيرة ، ترام

 .2019االول 

https://ritajepress.com/
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ب،لجب ب إث  بحثعإثم بها بش ي   بصب ب ل حر بد  بحثياحهدة بد  بد، ة ب يإا بحالدا به ح رق 
ب ،تتب بدالفعة  بلزحا بي ب،حثلا ب،حالداجويي  ب بحالداجودة بحثدلا   بحث،يدإق بل إج شعب إ
بد ب بدشإالا إ ب خفإر ب جلطد  بي بخإا دة بو،زحا  ب، ا  بب،ت،ح  حث دوبحثي،ايبد،صفن

ة(( ب لد لبللاجاإقبحثا"دلبملاحد م؛بو، فإب يابد إج ةب،هابثرايةبحاليياباجإجد
  بدو، بزثةبثجإ ب،ثلبحجلفزحزبا د ابدلعد ب،ح بوإ با د ابهف حبددي بلف ي ًحبخطياًحب

ب.)1( ع بحثاا بحثيالددةبد  بالإديي  بهلر بحثللاجاإقبصإجدةبثريإدة((
،للددعي ًحبهددابلدداحتبحثخطددإ بحثجدإجددابصددإا بمودددمبمب))بثدددلبثدد ي إبدددإب خجدداج ب

ثددةبملاحددد مب))  بحثددزالدمبحثيدد،ايبحثشدددإثابمودددمب،لاحددد بيخجددابودد بشددار((با ًحبالرددلبد ،ب
 ، ددلبح، بمبددودد ب  بيخجددابمودد بشددارمبح حبيدد بيللددا ب لدد،ا بال ح"دددةبمب،حالل دد بح ددنب

، ددإربهددد حبحثللددعي ب عدد ب  ب الر ددقبو،اجددإبحثشدددإثدةبالددد بب(2)ح وددلبددد ب  بدفعدد ب ثدد ((ب
"دلبحالداجودابا بلفإبهاب  احربحخل إابلإا،خب إثدجلابالإبابثر إاحق بحث يبصإابهدنبحثاب

 ، إث بلاحد ))ب  بحث،يدإقبحثدلا  بحالداجودةبلابطفإبالالصدةبطي دةبهعداًلب و،اجدإبحثشددإثدةب
،ح  بحثددزالدمبحثيدد،ايبحثشدددإثابموددددمب ، ددلب ، مب،حتددتب ددد ًح((ب بهلاددا بحثددا"دلبملاحدددد مب

ب2019(بخطدد، ب ثددلبو،اجددإبحثشدددإثدةب،دلددإهتبمودددمب ، ددلب ، مبهددابازجدداح ب20ثيدد خ ب)
حثدددا"دلبم ، إثددد بلاحدددد مب ثدددلبو،اجدددإبحث  ،بددددةب بد إشدددا ب عددد بح  تدددإربصددددةب،ال ددد دإبلددد ب

د د،الةبحثعشاج بهابحثدإ إ  ب،ل، نبلاحد ب ثلبحثد ط دةبحثد ز،الدةبحثجدالحبحثلدابلفلد ب
بدددي بحثيددد،اجلي بحثشددددإثدةب،حث  ،بددددة بايدددءبل دددّ،ابه دددإ  بصبددد ب  بيرل ددداب دددإثزالدمبثي،اجدددإب

 بلاحدددد بدجدددخابدددد بحثدددزالدمب"اجدددإبحثشددددإثدةحثشددددإثاب،دلدددإهتبوددددمب ، دددلب ، بم حخددد بو،ب
حثي،ايبحثشددإثا ب))ثد يبزاب د،،يبم يبداب، صد، مبدد بزابوددمب ، دلب ، ((ب ب،ودإ بموددمب
 ، لب ، مب، نبهاباجإثلنب د إج ةبحثعإمبحث  ي بلاد ياًحب ثدلب،حشد ط ب))  بحثدزابحث د،،يب

،صددإابحثددزالدمبد، دد، ب ،دددًإبالرددلبدولبددا(( ب،حاللددد ب إثد إبدد بثف ددةبللددإثادةبددد بجددي،ا ب
حثيدد،ايبحثشدددإثاب))  ب ددال جبصددإ ا بالرددلبد،ح فددةب يبلف يدد ب دد،،يبددد بحث،يدددإقبحثدلادد  ب

                                                           
1) ")

سبتمبر/ أيلول  BBC ،24صاعد الحرب الكالمية بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية"، قناة 

2017. 
2) ")

ديسمبر/كانون 9 وز عربية ،ترامب وكيم يدخالن "جولة جديدة" من التراشق الكالمي"، سكاي ني

 . 2019االول 
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حالداجودددة ب،هددابلدردد بصدد، با تبصددإ ا بالرددلبد دد بحث،يدددإقبحثدلادد  ببحالداجودددةبددد بحثرعدد ب
 إث دددإا(( بدتددددفًإب))بحثدددزابحث ددد،،يبد، ددد، ب ح"ددددًإبالردددلبدولبدددابب،الردددلبحث،يددددإقبحثدلاددد  ب

  بل ا ب  به حبثدلبحبلزحزًح بب به،بحث،حص (( ب،وإ بملاحد مبص با بالرلبج حابحالداجودةب
 ب،هدد حبيدد ابالرددلب  ب(1) شددأ بمحثددزابحث دد،،يمبحثيدد،ايبحثشدددإثاب ددإث ،اب))بجدد ا  بجدد ا ((

حال حربحيجددلاحلي ابثرددا"دلبملاحددد مبهدداب جدددإبيللددصب إثد ددإ،ا بحثدجددلفز  بهرعدد بحثدد ،ثاب
بل ب بحيجلاحلي دةبحالداجودة.بثع بلع بثنب يإابخطا بالرلبدج

 المبحث الثان:
 اوردغان(-روحان: –تميم  -الرباعي  الترامبي  اإلقليمي  للفرص والتحديات )سلمان 

  بحال حربحيجددددددلاحلي ابحهصرددددددددابثرددددددا"دلبملاحددددددد مب،دددددددإبداددددددد بددددددد ب ييقب
لاحدد  ب،بحجلفزحزجة ب، د  إبدد بحثد إجد بحثلاويدزبالردلبحثجددإ بحال ح"دابحهصردددابثدا"دلب

 ب يب  دددنبيلديدددزبالددد ب ، ددنبدددد بحثدفدددإهدمببلشدددإ  ب(2)  ب يددإاب تددد بهدددابحثبيدددقبحالبددد 
شا، بحثعالصةبحهصردددةبحثابإالددة ب،ثعد ب ،ابددإبدلدإ ه إبهدابهد حبحث،لدصب،حثلاريد بهد،ب
دإب شالنبد هبدإقبحثلعإد بهابحثشا بحال،جمبد ب   ح ب،د ابي بثدن ب،وددإبي ب" دإبجدر،ونب

لدداحتبحالص،دددإربددد بلدداحتبحثتددعفإر ب،حث إاددءبلدد،ح بث،لددصبحال حربحثدد يبالبددابهدددنبالدد ب
حيجددلاحلي ابوااوددةبهددابمار ددةبحثدلددإاالةبحثاددا م ب،ل عددًإبثفدد حبحث،لددصب ل دد بحثد ددإ،احقب
،حث  القبهابحثااوإقبحثدتإ  ب،حثعوجدةب،حثشدإثة ب،حثخفدةبهدابل  د بد ط دةبحثخطدابهداب

ح ب)حثتدابةبحثخفدفدةبحث إلردة(ب،ويدصبااوإلن ب،ه حبددإب، د  إجبدد ب  حربحجدلاحلي ابدد بحيداب
حثيددددإ ابلاددددا بااوددددةب يفددددإمبمحثتددددابةبددددد بح دددد بحثتددددابةب د،صدددد بيددددإ امب)تددددابةبحثطددددإ"ا ب

ب.(3)حال،واح دةب،حثل،حاجخبالرلبحث ،حقبحالداجودةبهابحثعاح ب(ب

                                                           
(1)""

ترامب يسخر من الزعيم الكوري الشمالي: لدي زر نووي أكبر وأقوى من زر كيم جونغ أون"، 

 .2019 يناير / كانون الثاني 03 عربية، 24فرانس 
(2 )

مايكل وولف، نار وغضب: داخل بيت ترامب األبيض ،) واشنطن: دار النشر هنري هولت:  

وما بعدها 23، ص (2018
 

(3)
 Mark Landler,” Peter Baker and David E. Sanger, Trump embraces pillars 

of Obama’s foreign policy”, New York Times, 2 February 2017,p.8. 
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،ح حبوددإ بملاحددد مبحجددلفإ بددد بحثا دددةبحيجددلاحلي دةبحث  ددددةب)حثا،دددإ ب،حه اجددق(ب
ادةبباجمبحيجلاحلي دةب،لط،جاب  ح"فدإبالباهدإ ب، د ب  بحي ل دإربحثلابد اقبثرا"دلبلال

ث هددد ح بحهتددد بدددد بحثلادددإمبحث يددد،و ب) لدددابصبددد بحثادددا ( ب،ثفددد حبحثجدددب ب، ددد بدددد ب
حثد إجددد بحثعدددد بالردددلبلفي"دددةبحثجدددإاةبحث ،ثددددةب،حهصرددددددةمبثار دددةبحثد إزثدددةبحثادددا مبثلا يدددقب

اص بحث وابثتابةبخفدفةبشدإثنبحثف  بحثدال،  بهإبليابدفدإقبطإ"احقبحيجلطالتب،حثل
يددإا ب ثرلددأييابحث فجددابحثدجددبقبهدداباإتدد إقبحثعدد ،ب)حثديددإهاحقبحثد دد   بب، دد، بحيدداح ( ب،ح 
حث حخ ب)ديإهاحقبحياح ( ب،ه حبدع اب  بالد بملاحد مبيبد للابالردلبحثدفدإمبحثجدإجددةب

ب،لطدددد،اقبهوددددا بحال حر بدددد بحثلعب"ددددةبحث ،ثدددددةبثزالزالددددةبحالجددددلبحثدع ،دددددةبث  دددد ح ب،هودددد ح
حيجلاحلي ابويياًحبهابالف بلاحد بل عًإبثدإبالفلنبحثع ي  بحثلاحبدةبد ب جإثي بلعإد بدد ب
حي حرحقبحثدتددددإ   بهددددإثاا بثددددمبلديدددد ب إدددددةب ادددد ب حلفددددإ ببدددد بجددددبداًلبثلا يددددقب ددددا ب
حجددددلاحلي ا؛بو، ددددنبهددددا بالددددي بالرددددلبودددد با"دددددلب داجدددد  ب،جزخددددابحال حربحيجددددلاحلي اب

إاجإقبهفمب لاإ ب ياجإقب،د إ ئب  ح"دةبحييابدددإبحالداجواب إثيييابد بحالثعإ ب،حثد 
هابحجلاحلي دةب بهإثااوةب،حثدفإ "ةب،حثد دإ ا ب،حثيداب،حثفدابددإبهداب يبديدإهابهد بحال حرب

 ب،هددد حبدشدددلا بحثا ددددةب(2) ب ل ددد بحجدددلخ حدفإبهدددابد دددإ،احقب  حا بحالزددددإقب(1)حيجدددلاحلي ا
 الإ ددإبثل جددمبحثد اددءبالرددلبحث ادد،ب ب،هدد حبدددإب(3)حثيإص ددةبث احجددةبجدددو،ث، دإبحثددا"دلبحثتدد 

بحيلا 

                                                           
(1)

 Andrew T. Wolff,” The future of NATO enlargement after the Ukraine 

crisis”, International Affairs,Vol. 91,No. 5, (Sept. 2015), pp. 1103–22; &Sten 

Rynning, “The divide: France, Germany and political NATO”, International 

Affairs, Vol. 93, No. 2, (March 2015), p. 267,&Tracey German, “NATO and 

the enlargement debate: enhancing EuroAtlantic security or inciting 

confrontation?”, International Affairs, Vol. 93,No.2,( March 2015), pp. 291–

308. 
(2)

 Quoted in Peter Baker, “Trump’s previous view of NATO is now 

obsolete”, New York Times, (13 April 2017),p.2. 
(3)

 Mark Landler, “Trump takes more aggressive stance with US friends and 

foes in Asia”, New York Times, (30 June2017),p.3. & Doina Chiacu & Jason 

Lange, “Trump reaches out to Asia allies over North Korea’s nuclear threat”, 

Time, (30 April 2017),p.2. 
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 المقل  األول
 الفرص اإلقليمي  للرئيس ترام 

 ب  بدجعلبحث،ل،اب ثلبحلفإ بجالمب ح"مب(1)أواًل: اللع  الخشن وكسر العظم مع ايران
د ب ياح ب إقبلع ب،حثلفإ، بدعفمبدفدةبحلع  بهإثخدإابه،بها بازمبحثع ، إقب

 الإجبثر ،ا ب))ب داجوإبجل صب ثلب إ  بحثشع بب،حثخ، باا بلإدلنبدعفم ب،ه حبدإ
بحثي، يالب ب طإث  ب،ح إ بحثااجة بح   بد  ب،هإالن بلاحالن ب،ها بش إاللن بها حهياح ا
 دعإث ةبحثعي، بحالجإجدةبهابحلفإ ب ياح ابحث ،،يبحثجارب(( ب،جلطا بصإ"اًل ب))حياح ب

جاإ بد بل المبحهاهإ ب، شاجب، لعف بها بال ، إقبدش   ب ش نب الإا ب، ع بحي 
حيلفإ بحث ،،يبهات إبال ، إقبدش   بالرلبحياح بهعدرقبالرلبحثللعي بوا بهع بث اا إب
بال ، إقبالرلبحثب  بحث ،ثاب،حثل  ، ب ببجع، دةبهات إ بد شأ  ،ا بالرلبحثع ،ح بت 
ب المب بي ،ز بي بح ن بدعا ب   بي   بدج ،ا ببر  ب،و  بللاا  ب   بحث ،ا بالرل حثجدإ ي

بحث،يدإقب ب  ف قبالدردإقبحياح بحث د،دة  حي إ بلاثي، ب، لصبهابالف  إبب2.5حثدلا  
هابحص، ب ،ثةبهابحثعإثمب، فإا بوبياب،حد ب  بيب جلخ مبلر بحث ، بهابحثاا  ب، دإب
بث بحجدتبهياح بحدلال بحثجالحبحث ،،يب بحالداجودة    اب ي، با"دلبثر،يدإقبحثدلا  

 داجواب أ  بخالابحثف ،مبثمبلل ب يب  ب ًح ب،ح إبجعي ب  ب خباومببحثتابةبحهياح دة
حهياح اب،ه حبدفمب،جب ،ب  بحياح بجلف   ب،ه،بحداب ي بث دد بحالطاح بحثدع دة ب،ه،ب
حداب ي بثريإدةبثرعإثم بهإثعجواج بهاب دإ بثي به إ ب دإابث ع بحثدع حق ب،حث،يدإقب

بحث تإر بلم بحثعإثم  بلف   بهإياح  ب ياح ا  باليبجي إاج، بدجلع   بحالداجودة الرلببحثدلا  
حيباب اهإبابهابحثعإثمبمبصإجمبجرددإ ابمب،ه،بصإ" بهيرقبحث  لب،ه،بدج ،ابالرلب ج،رب
حثد إزاب،ه،بد ا بث ي،وبحهاهإبي ب،ه،بد ا بااوةباز بهللا ب،ه،بصل بحثيييابد ب
حثد  يي ب،وإ بيخطمبث ل بحث  ، بحالداجويي ب،حيالل حربالرلبثجفإا بحالداجودةب،ه،بد ب

ل بحثع ي بد بحهياح يي ب،حثعاحصيي ب،حالداجويي  ب،ه،بوإ بي  بدي ب إث يءب،خطمبث 
  بد ل بد  با  ةب عي   ب ا ب ، نباجإثةبثد بد ،ابثد،قبالداجوإب بحثد،قبثد بد ،اب

                                                           
(1)

 Kenneth Katzman,&et.al, “U.S.-Iran Conflict and Implications for U.S. 

Policy”, Congressional Research Service, 6January 2020,p.4. 
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مبدردإاب ،ياببب ابحث ،ابشواًحب داجوإ ب150حثد،ق ببحث،يدإقبحثدلا  ببد،ثقبحياح ببدب
ال فجفمبال  دإبصإث،حب  جا بد بحيلفإ بحث ،،ي ببصإث،حبحثد،قبالداجوإ بثي فمبصإث،حبد،ق

،همبحثدج ،ث، بال بحثف،تلبهابحثعاح ب،حثدد ب،ج،اجإب، هيإ جلإ  ب،ه حب جب بجدإجةب
حثا"إجةبحالداجودةبحثجإ  ة بهالبب بد ب المبحثدال ي  بهاإ بحث،صقبثد  بحياح بد ب المب

حثدفإ،تإقب،ه حبدإب الإجب بثي نبيخشلبحث ر،لبد بحهياح يي بالرلبطإ،ثةب(1)حهاهإ (
بيبلخجابحثدفإ،تإق(( بثي فإ بليج باابًإ  ب)) ياح بثم بدفت بحثرع ب(2)ثر ،ا  ب،ثف ح .

بحثخش بد بحياح ب،دجلخ مبحثتابةبحثخإطفةبحثشإثة.
 ب  بحثجع، دةبوإ قبل،ح نبدأزصًإبيبدجلفإ ب نب (3)ثانيًا : لعب  ق: الذراع مع للسعودي 
بحثج بحثلافا بح لدإا ب ال إ  بملاحد مبها ب،د،صص بخإش  ام  بحثدعإا بم دإا ع، ي

حثد حه ببللاحابال بصإ  بحثاجإ ب، فابدج ،ثيلفمبال به حبحثاإ ءبحثدا،ت با مبل إاجاب
بحثلاب ي قبدج ،ثيلفم ب،ه إ باإثةبد بحثيت بل لشاببي بال  ب حثدخإباحقبحثداوزجة

ب ث بحث يبدجعل ب جب بحثد،صصبحثاجدا  بحثازبي   بحثي، يالبال  ب التإر لبلبا"ةبد 
شخلًإ بودإب  به إ بلااوًإبب17،ثابحثعف بحثجع، يب،حييلفإرب ع ، إقبشوردةبالرلب

هابد رلبحث ،ح بحالدياوابه احربلا يقبد بملاحد مبا،ابا د ةبالالصلنبد بحثجع، دةب
-،حث،حتت ب  نبدلا  بهابحلخإ ب يبخط، بددو ب  بلراقبحثتااب إثعالصإقبحالدياودة

، ًحبوبيا بد ب   بل،يد فإ ب  بلرع ب ،اًحبا"دجدًإبهابحجلاحلي يلنبحثجع، دة بحثلابب اب ف
هابحثشا بحال،جم به إابملاحد مبثدمجردإ مب))يبللدو بد بحث  إربهابحثجرطةب جب،الي ب
بدعإ ثة بحثدإاب  ، بادإيل إ((بث  بُ ْاَ بد بو بحثا،دإ جدةبهابخطإ نبحثجدإجابدعلد ًح

ب ب،ه ح بلأد (  ب)ح ه  بحثادإدة ب،حثدر بد إب  بحثجع، دة ب ا  ب ا  ب)) بص،ثن  بها ،حتت
                                                           

1) )
"مقتل قاسم سليماني، ترامب يقول إن القصف اإليراني لم يوقع ضحايا وإيران تراجعت"، قناة  

CBB 2020، يناير/ كانون الثاني. 
2 ))

يناير/كانون 3 "، سكاي نيوز،"ترامب يعلق على مقتل سليماني.. ويؤكد: إيران لم تكسب حربا   

 . 2020الثاني 
(3)

 Bouoiyour, J. and R. Selmi. “Are BRICS Markets Equally Exposed to 

Trump’s Agenda?” Journal of Economic Integration, Vol. 33, No.2,(2018) 

,pp. 1203-1233.& Pierru, A., Smith, J.L., and Zamrik, T. “OPEC’s Impact on 

Oil Price Volatility: The Role of Spare Capacity”, The Energy Journal, 

Vol.39, No.2, (2018),pp.103-122. 
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بالرد بحث ه ب بيبددو ب  بل  لبه إ بالجب،الي بد ب ،  إ  بص  بثي  ابصرقبثن جردإ  
بحثدر بث د بلاثي، إقبحث ،ياحق ب،د ب ،  إبد بدعرمب د إب ب دشد  بالرد بحث ه  ب يفإ

للعا بثرف ،م بدإ حبجدا ء بابدإبث بلي، بصإ ابالرلبحيالفإظب طإ"احل  بال فإبص ب
ب.هإثرع بد بحثجع، دةبد ه،تبحثيد .)1(ثي بدع إبهابهاب دإ بلإم((

ددإب  بحدل عدقبصطدابالردلبحثد ه بالدلب،تدعفإب: (2)ثالثةًا: اللعة  خةارل الحلبة  مةع ققةر
ملاحد مبهابصإ"دةبحث ،ابحث حالدةبثإلاهإ  به إا ب))ب داجوإبوإ قبجللدل بببياحربوبيابث،ب

ب ب،،لدففإب أ فدإبم حالدمبلدإاجخابثإلاهدإ م(3)فإبث ،اب  ددة((بص تقبد إ اًلبي إج بادإيل

 ب،هإ مبملددممبدلفمب دإجببلد،ج بحث دإالإقبحهاهإبدة ب،د ،ابهدابللداجتب خا ))ودإ ب(4)
الري دددإب  ب لخددد بخددددإاًحبلدددع ًإب،ثيددد بتدددا،اجًإ ب  بحث،صدددقبصددد بادددإ بثددد ال، بصطدددابه فدددإرب

الددإقبلدداح،حببددي بددإاجددةبحث شددإ ب ب،))ب  بصطددابثدد يفإبلددإاجخبهدداب الددمب دإ(5)حثلد،جدد (ب
حثجدإجددداب ثدددلبددإاجدددةبحثع دددص(( بدتددددفًإب)) ددد ال،بصطددداب ثدددلب  بلل دددإ، بدددد بدخدددإ، ب

.ب(6)ب ياح فإ ب،ح ال،بحث ،اةب ثلبحث دإمب إثدزج ب، شو ب جاتبهابد إابدوإهاةبحهاهإ ((
جدلل،حز بدد ب يياحلفدإبلد،حز ببهإثرع بد بصطدابدود، بخدإايبار دةبحثخرديج بدددإبدع داب  فدإ

بلف ي بب.

                                                           
1 ))

ترامب للملك سلمان، "ال يمكنك البقاء أسبوعين دون دعمنا" ، صحيفة الخليج أونالين، مقال  

   http://khaleej.online/LPJ1Bb، على الرابط: 2018يناير/كانون الثاني  3منشور بتاريخ
(2)

 Njdeh Asisian,” The Qatar Crisis, its Regional Implications, and the US 

National Interest”, Small Wars Journal  (February 2018),p.12,& Abdullah 

Baabood, “Qatar’s Resilience Strategy and Implications for State–Society 

Relations”, Istituto affair internazionali,Vol.17 ,No.36 ,(December 

2017),p.21. 
3))

 9عربية، RTترامب في تصريحه حول قطر،" قطر كان لديها تاريخ في تمويل اإلرهاب"، قناة 

 .2017يونيه/حزيران 
(4)

 .2017يونيو/ حزيران  BBC ،10رير ، قناةترامب ،" قطر ممول تاريخي لإلرهاب"، تق  
5
 

))
ترامب يقول إن "الوقت حان لدعوة قطر لوقف تمويل اإلرهاب واإلمارات ترحب بالموقف 

 .2017يونيه/حزيران  10، 24األمريكي"،  تقرير ، قناة فرنس/ 
 (6 )

/حزيران / يونيه09ترامب يتهم قطر بدعم اإلرهاب على مستوى عال جدّا، تقرير ، ميدل ايست،

2017  . 

http://khaleej.online/LPJ1Bb
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للددددإال بحثلددددأزمب إثعالصددددإقبب:(1)للعةةةة  لةةةة: الحلبةةةة   ديةةةةد  مةةةةع تركيةةةةا ببرابعةةةةاً 
حثلاودددة ب عدد بحثلاددا بحث ي،بدد،ثلدوابحثلاودداببهد دد،ابملاحددد مبثلاودإ))لفددإ د،حبب-حالداجودددة

هددابحاليدداح  ب،ح بهعرددلمبجدد  دابحصللددإ وم ب،حهتدد بددد ب ثدد بحثلاويددزب ييددابالرددلبحثجددالمب
، يد ب،زجدابحثخزح دةبب ب(2)بحثشا بحال،جم(( ب،حلفًإب  احرحقبحثعزاب أ فإبمخ الةمب،م الإ ةم

لشدداج ب ،ا/ يلد،با))ب  بحث،يددإقبحثدلاد  بلجددلطد بب11حالدياودامبجدلدف بد ،لشدي مبهداب
مشدددد مبحيصللددددإ بحثلاوددددابمح حبحتددددطاقب ثددددلب ثدددد ((بثيدددد بحثددددا"دلبحثلاوددددابا دددد بطيدددد ب

،حلددرةبحثعدردددة ب،صددإاب ا ، ددإ  ب))  ب ددال جبثدد بلل،صددصب ا ، ددإ ب بدد  بللدددددنبالرددلبد
ال بد،حلرةبحثعدردةبحثعجواجةبم   بحثجدالممبحثلداب طر لفدإبهدابشدا بحثفداحقبهدابجد،اجإ(( ب
، تدددإ بم يددد بحث يدددابالدددد بد ددد،اب ،بددددإبد دددإا باددد،ابالدرددددةبم  ددد بحثجدددالمم بهل  دددإبمثددد ب

لف يد حقبدد بود باد  بب ل،صصبال به جبحثخط، بحثلابحلخ  إهإم((ب،دتلبصإ"ال ب))لا  دإ
،لددد، بهد دددإ بهددد جبحثعدرددددة بث ددد بصردددقبثرجدددي بلاحدددد ب،حآلخددداج  ب  حبو دددلمبجدددل،صف، فمب

 ب(3)هددأ،صف،هم بثيدد ومبثددمبلفعردد،ح ب،حآل ب ادد ب  لردد بشدد،و إب أيدد ي إ ب،ثدد ب لاح دد ب عدد بحآل ((
بحثار دةبحثريبددةب مبهإثلد خ بحثلاودابدشداال ْبب،د بحثللإاتببهدابحثار دةبجد،اجةب ثدلبحثرعد ب

حجددلاحلي دة بثلالدد بثيبدددإبد،صعددًإب جإجدددًإبهددابحجددلاحلي يلفإبهددابشددا ب- إلفإصدددةبشدداحيةب د دددة
،  ، بحث اابحثدل،جدم ب،دد خاًلبثدد ب ف، هدإبهدابشددإاب،شدا ب هاج ددإبثلرعد بلاوددإب ،اًحب
بحثدلاحتباصمب،حا بهابحثشا بحال،جمبهتاًلبال بحثرع بدد بحثدادإ،ابحث ياحهددةبحثد دإ،ا 

حالادي دةب– بلع، ةبهابحثرع بهابحثار ة) إ ،ا ،ببوإاح إخ(بحال ابي إ دةب،حز ح بحثرع(ب4)
ب(5)،ه حبثع بييياباجإجدةبلإاجخدة

                                                           
(1)

Valeri  Modebadze,” Factors that caused the deterioration in American 

Turkish Relations”, Journal of Liberty and International Affairs, Vol. 5, No.3, 

(2020),pp. 96-101. 
2
 
))

 .14/11/2019لجزيرة،ردوغان يطالب واشنطن بالكف عن دعم األكراد وترامب يشيد به، قناة ا 
(3)

 DWترامب يهدد بفرض عقوبات "قاسية" على تركيا وأردوغان يرفض التراجع، تقرير ، قناة  

 .2019/ 11/10عربية، 
(4)

أشرف عبد الحميد، الجيش الليبي يكشف خدعة تركيا لتمرير اتفاق موسكو، قناة العربية، تقرير  

  //:bit.ly/30KLuTLhttps، على الرابط: 2020يناير  20بتاريخ 
(5 )

زاهر البيك، اشتباكات قره باغ.. لماذا تدعم تركيا أذربيجان في صراعها مع أرمينيا؟ مقال  

   https://www.aljazeera.netعلى الرابط : 2020سبتمبر/أيلول  27،الجزيرة،  بتاريخ 

https://www.aljazeera.net/
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 المقل  الثان:
 التحديات اإلقليمي 

ل ش بدعيمبحث احجإقبحيجلاحلي دةبحث ادءبالد ب جدقبدليإدد بدد بحثب دإربحال ح"دابب 
اددددددد دإقبحثلدددددددابل،ح دددددددنبحال حرب بهدددددددد بح شددددددديإابحث دددددددإايي ب،حثدارردددددددي ب إثل(1)حيجدددددددلاحلي ا

حيجددلاحلي ابثدددملاحد مبليفدداب ثددلب إ دد بحثار ددةبحث ،ثدددةبددد بار ددةبحثد إزالددإقبحهصردددددة ب
 بحثلابحخلردصب،ل دإص بدد بحال حرب(2)لر بحثاربلي بحثلاب،ت با اهدإبحالجإلمبلاحد مب

هدابحث دا ب بب،ه حبحيبابل إص بهابحال حربحيجلاحلي ابحالداجوداب(3)حيجلاحلي ابثدمح، إدإم
 ب  بمدإدو بهري مبدجلشإابحالد بحث ،دابلاحب أ بلاحد بجددعطاب(4)بحثاإ يب،حثعشاج 

حثبا إدجبحث ،،يبثي،اجإبحثشدإثدةب ،ث،دةبصل،  ب، ،ثلبلر بحث تإدإبحثدال دةبهابحثاا ب
حالهردددةبحثجدد،اجة ب،حثبا ددإدجبحث دد،،يبحثيدد،ايبحثشدددإثاب،حهياح دداب،دشدديابحثدارردد، ب ثددلب  ب

ثا،جابهال ددياببد،لي بد دا بللداجاإقبلاحدد بحثللدإثادةب ديإ دةبتد،رب ختدابحثا"دلبح
ثالجددلداحابهدددابدجدددإ   بحثدددا"دلبحثجددد،ايب شدددإابحالجدد بهدددابحثادددا بحالهرددددةبحثدجدددلدا بد ددد ب
خدلبج ،حق ب،دا ابحثدارر، بد به حبحثجدي إاج،بحثد يبيلددتبثا،جددإبدجدإ   بحالجد ب ددإب

صإدددةبا،جدددإبث إالدد  بال جددواجةب ح"دددةبثفددإبهددابد ط ددةبحثشددا بحال،جددمبيدد  يب ثددلبح للددإاجب،ح 
 تإهةب ثلب  ب  إحبحالج بجي  يب ثلبل،ج ب ف، ب ياح بهابحثد ط ةب،د، دةب  يد  بدد ب
حثال "دددددي بحثجددددد،اجي ب ثدددددلب ،ا، دددددإ ب،د ددددد،ابحثخبددددداحرب  ب ،ابلاددددد به حا بلاحدددددد بجددددددو، ب

ثدعإاتددةبحيخلدددإابدددإببددي بحثل ددإا بددد با،جدددإب،لاوفددإبلجددإال بحث يددإمبحثجدد،ايب ،ب الددمبح
حثجد،اجةبديردددإبصددإمبحثددا"دلب ، إدددإب،حثتدديمبالردلبحالجدد بثرل اددابهددابد إبدد بلا يددقبلجدد،دةب

                                                           
(1)

 Strategic studies, “Strategic Studies”, Millennium, Journal of International 

Studies,Vol.16,No.2,(1987),p.333. 
(2)

 Xenia Wickett,” America’s International Role Under Donald Trump”, 

Chatham House Report, US and the Americas Programme, The Royal 

Institute of International Affairs, (January 2017),pp.7-8. 
(3)

 Michael Clarke & Anthony Ricketts, “Did Obama have a grand strategy?”, 

Journal of Strategic Studies, Vol. 40, No. 1–2,( 2017), pp. 295–324. 
(4)

 Simon Reich & Peter Dombrowski, The end of grand strategy: US 

maritime operations in the twenty-first century,  (NewYork: Cornell 

University Press, 2018). 
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 بر،دإجدددددة ب، ي ددددإربث ددددإربملاحددددد مبددددد بلددددادفةبم ي،جدددد،ا بلددددإددزمبلفددددإ  بحه إ ددددةبالرددددلب
حثد،تد،تبحثجد،ايبا دمب ثاددإحب التدإربهي"دةبحثلااجدا ب،حيلفددلبلاحدد ب دإث ،اب  دنبجدددعد ب

ب.ب(1)حث ح"ابهابج،اجإالرلبم د إ بادإمبحث ممب
،دددد بحثلاددد دإقب زددددةبصطدددابح حب يدددإاقب شدددوإثدةب حخرددددةب يددداقبالردددلبحثددداحيبحثعدددإمب
حالداجوددددا ب  بلدددد اقبالدددد ب،زجددددابحثخإا دددددةبحالداجوددددابمليراجدددد، مبيخلرددددصبددددد بلاحددددد ب
 ))ي دددد ب  بليدددد، بدع ،ثددددةب،صإبرددددةبثرل فيدددد ((ب، عدددد ب الددددال بصإ"دددددةبحثدطإثدددد بالددددإ بثد دددد،اب

الرلبصطابلا د ن((ب، دإبحثدلا يةب إجدمب،زحا بحثخإا ددةبب  )) عتفإبجدو، بد بحثلع 
(ب2)حالداجودددةبب  ثددقببللدداجتب اجدد بصإثددقبهدددنب  فددإبمد  هشددةمبددد بحثلااوددإقبتدد بصطدداب

حثلدي اب دإقبلاد يبابدإالابثلاحدد  بثددلبدد ب–حثا،جداب-حهياح ا-   بحثل إا بحث طايب
ودإ ، بحال،ا/ب دجددبابب27حثد إثيةبهابشاربحث ،اب  بحثد إ،احقبحثعجدواجةبحث إاجدةبد د ب

يدداح بهددابحثدادددمبحثف دد يبلاددد ب  عددإ ًحبحجددلاحلي دًةب إثيددةب حث ددإايببددي بحثلددي ب،ا،جدددإب،ح 
ب  يدددد  بصددددإ ا بالرددددلبليييدددداجب،ح لدددد ح ب حالهددددددة بلتدددديصب ثددددلبحثدشددددف بحثعددددإثدابدعطدددددإق 
ب خدا بهددن ب،لد ياب لد،ا بد ود  بالردلبل،حز دإقبحث د، بحثعإثدددةب ب  ي  بدد ب ،ا  لفإالالق 

ي،دة ب،ددو بليفيابه جبحالهددةبد بخالابياليدةبال دإ،ج  بحثدودإ ب،حثزددإ ب،حث د، ب،حآلج
حثدشإاوة؛ب،تد به جبحثع دإ،ج بددألابل د،تبحثد دإيقبحثلدابلد يابهيفدإبهد جبحثخطد، بحثلداب
لأخدددد بحثعجددددواجةب)حثطددددإ  بحثعجددددواي(بهددددابحثيددددإها ب،حثدل ،الددددةبحجددددلاحلي دًإبهددددابب،حط فددددإب

ب.(3)ب،د ث،يلفإ
رجع، دةبب حبُي ا بلاحد ب  ب  حرجبحث إجابب ع بحثجع، دةببلل إا ب دإب إث ج ةبث

 بددإب إث جد ةب(4)د با،جددإبS400د با،جدإ ب ع ب ب قبحثا  بحثجع، دةب شاحربد ي،دةب
                                                           

(1 )
تحديات تواجه إدارة ترامب في السياسة الخارجية: ملفات سوريا وكوريا الشمالية  5هبة القدسي،" 

 25، 13877جريدة العرب الدولية  الشرق األوسط ، عدد  والنووي اإليراني وأوكرانيا والصين"، 

 . 2016نوفمبر 
(2  )

السيـــــــد زهـــــــره، "أمريكا وأزمة قطر .. محاولة للفهم، أخبار الخليج"، البحرين، عدد  

 .2020يوليو  15، األربعاء 15454
(3  )

 28نورالدين إسكندر، "مناورات موسكو وبكين وطهران: معطياٌت لتحالٍف منطقي"، الميادين ، 

 .2019كانون األول 
4 )"" )

الملك سلمان.. ما هي خطة السعودية للبحث عن حليف جديد؟" مقال منشور بتاريخ  ترامب يبتز

  https://www.vetogate.com، على على الرابط: 2018أكتوبر  1

https://www.vetogate.com/


  (2021م )لعاا(/39/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

303 

ثلاودإب ع بحالزدةبحال دإزبحث دلبحالداجوداب،طرد بحي جداإ بدد بصبداصب،صداحاب،حشد ط ب
حثد يبيزالدزتبحالدد بحثلاودابوإ دقباجدإثةبال بال مبلجردمب ،ث ب ثلب   ا ب،لجردتبحالياح ب،ب

،حتاةبد ب،حش ط ب ثلب   ا بحثلابلبي بد  بال مب إهزجدةب داجودإبثليد، باردفدةبثلاوددإ ب
هدإ بحثتدديمبحالداجوددابالريفددإب،حجددلفزحزبمح،ا  ددإ مبددد بملاحددد مب عرددنبيل ددإا بددد با،جدددإب

لدف ةبشداحرب،حياح ب،حثلي  ب،لر بحثل إابإقبشورقبلا دإقبثرا"دلبلاحد  بحز ح قب عد ب
 ب،دددإبزح بحثلددأزمبلددأزمبهدد،بحثديرددءبحث ي،بدد،ثيليابحثلاودداب(1)د ي،دددةبلدد،حاجخبددد با،جدددإب

ثيبدإ( ب،ه حب ع بلاودإبلعي باجإ إلفإبحهصردددةب،حث ،ثدة بددإبدع اب  بب-ج،اجإ–)حثعاح ب
صطدا(بلفدا بلأيياهدإب–لاوددإب–ه إ ب زدةبديريدةبحجدلاحلي دةبهدابحثشدا بحال،جدمب)بحيداح ب

 ب،هد حبوردنب هدد بحثيييداب ثدلبلأييدد ب(2)ال حربحيجدلاحلي ابثلاحددد بهدابحثشدا بحال،جددمالردلبح
 ب(3)ص،ابدإدو ب  بلاحد بهابالإابثييا بدلإاالإلنبث ا ةب إ بالردنبحه فدإ بحال ح"داب

وددإبوشدصبحثدجلشدإابحثجدإبقبث دد بحث د،دابهددابحثبيدقبحالبدد ب د، بب،ثلد، بهدابولددإ ب
داجوددابم ، إثدد بلاحددد بمطردد ب  بلدد ه بحثدد ،ابحثعابدددةب  يدد ب،دييددابثر دد ا ب  بحثددا"دلبحال

%بد بليرفةبل،ح  بحث ،حقبحالدياودةبهابج،اجإب،حثعاح  بيدمبالدإ ب،اهد بحث جد ةبالردلب125
% ب، عددد بحجدددليدإابمجدإجدددةبحثادددا، بحالداجوددددةبحثلدددابيبل لفدددامب،ح بصاحاحلدددنب يددداب150

حالدنبثربيدقبحالبدد بدلز ةب،لبدإ دة ب،حثلابلدع قبدد بجد صبحثلاد دإقبهجد،رب  حرجب،ح  
 .(4)دع بلف ي با د ابثدجل ب بحث،يدإقبحثدلا  بحالداجودة

 الخاتم 
  بحال حربحيجلاحلي ابثرا"دلبحالداجوابلاحد بيلأيا ب دب  بحثدلإاالةبحثاا  ب
بحهصردددةب ب ، بحث ،ثدة بحث ،  بد،حزج  بها بثالجل احا بهأيبزالزالة بحث ،دي ،  با إا  ، دب  

بلأياقبحياح بلأياقبل  يب ثلبدشإي بح ل إثد بح ح بحال ح دة  ب ، بالوجدة بلأياجة بلاح طدة ة

                                                           
1 ))
 .15/8/2018يونس حسين علي، "هل ستستطيع تركيا إيجاد حليف جديد؟"، الجزيرة،  

(2 )
ء عوض،" شرق وغرب :من سوريا والعراق إلى ليبيا التدخل التركي عرض مستمر" ، مقال آال 

 https://hafryat.com/ar/blog، على الرابط :  2020/ 06/07، ميديا حفريات، بتاريخ  
  

(3  )
كة المطبوعات للتوزيع والنشر، مايكل وولف، الحصار: ترامب تحت القصف،)أبو ظبي: شر

26(، ص2019
. 

(4 )
وما بعدها.10،ص 2020"، 2020جون بولتون، "الغرفة التي شهدت األحداث  

 

https://hafryat.com/ar/blog/
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حثلي ب،دجلدابحال ح بحيالطإمب ثلبحيلاإ بحال،ابا ب،و ث بحالدابد با،جدإ ب  بللأياب
بصر ب بها بحجلاحلي دة بلاحالدة بار ة بهو، ق بلاودإ ب ب دإ ب،صز،ج   بحث ،صإز بها د،حصعفإ

، دةب،صطاب، ،ابحثخريجبهفدإبهابدلجرجرةب ادي دإ(بب،حثجع-ثيبدإ-ج،اجإ-ح،احجدإ)بحثعاح 
لأياجةب،حا  ب جب ببحثعاح ب، هيإ جلإ بهفدإبد   بحيهلزحزحقبحهصردددة بهتاًلبال بثع ةب

بحثعابا-محثجالم بحثلاحت بار ة بل فا بحثلا ب،حثلاب-حثلطبدعام ب جاح"ي  بثلإثت حهجاح"يرا
بالرل بحيجلاحلي ا بحثل،حز  بثع ة بها ب بحثعابدة بحث ،ا بلجإصم بلجإصمببلشيا بدي  حثل،حثا

ب ا إامبحث ،دي ،م.
بث خايبب درةبد بحث لإ"جببث  حربحيجلاحلي ابحالداجواب،ها 

ب .1 ب داجودة بالإثددة بالجواجة بحجلاحلي دة بشاحية بب إر بمب،لي م بد  ا،جدة ب-حثفالة
 ."،حثلا يبحثا ،تب ثلببمالإثمباا ب إا  ب

 ،ا،بدةب بحثلا يبه،ب-حثفالةبد بمدياو مبب إربشاحيةبحصللإ دةبالإثددةب داجودةب .2
 ."حث خ،ابد بحثدإ دإب، ،ا، إبلاحتبدلإثتبدفتاب ثلمب زحتبحثشاوإر

حثفالةبد بمشامبب إربشاحيةبحصللإ دةبالإثددةب داجودةبلي دة ب،حثلا يبحث خ،اب .3
 د بحثلي بماا ب إا  ب  ي  مبللا تبهيفإبوفةبحثلي ب.

ب،ح .4 بهإ "ة  ب، د دة بب إربالالصإقبجدإجدة بمودمم بد  بد بحثفالة بحثللعي  ثلا يبه،
 و،اجإبم زدةب جي،دةم.

بحالداجودة .5 بحثعالصإقبحيجلاحلي دة بل،ييق بمجردإ م بد  ب،حثلا يب-حثفالة حثجع، دة 
 ."ه،بحثللعي بد بحثجع، دةبثيج بحثدإاب،ها بحثلطبد 

حث طاجةبثدإبصب بحالزدة ب-حثفالةبد بملددممب ا إتبحثعالصإقبحيجلاحلي دةبحالداجودة .6
للعي بد بصطابم زدةبخري دةمب،ها بال ، إقبصإجدةبلجإ،مب إث ه ب،حثلا يبه،بحث

ب،حثلطبد .
ب ا إتبحثعالصإقبحيجلاحلي دةبحالداجودة .7 بصب ب-حثفالةبد بمبا،اإ ابم حهياح دةبثدإ

حالزدةب،حثلف "ةبد إب بحثلاح  بال بحثد ط ةبحثعابدة ب،حثلا يبه،بحثللعي بد بحياح ب
 .ماا بلإدلةمباربلفإبحالاتابحثعابدة
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ب ا إتبحثعالصإقبحيجلاحلي دةبحالداجودة .8 بح،ا  إ بم بصب ب-حثفالةبد بم حثلاودةبثدإ
 زدةبحثل خ بهابحثد ط ة ب،حثلا يبه،بحثللعي بد بلاودإبم زدةبحثارفإرم ب،خا،يب

صردددًإ.  لاودإبال بحثدعلإ بهلعر ب فجفإبص، ب صردددةبيبددو بل إهرفإب ،ثدًإب،ح 

ب ب   ب    بحث لإ"ج ب ثل بد ب،حجل إ ًح بدعإ ا ب،دإ بلاحد  بثرا"دل بحيجلاحلي ا حال حر
 شوإثدةبحثدفإاصةبحال ح"دةبهابدطإااإقبحثار ةبحثلاحدبدة بحثلابلتمبحثارفإرب،حالل صإرب
بحثارفإرب بالرل ب،حي  ال  بحثدعإييا بحز ،حي بد  ب ن بحللص ب،دإ ب،حالال حر  ،حال  ح 

 برنبحثجدإجابب،حثلاب،حالل صإربجلاه بج صبحثلا دإقبحث ،ثدةب دإدنب،ل عولبالرلبدجل
لشياب ثلببخجإا بدجل بردةب دإمب يياجبمب ، إي  م؛بو، نبثمبيلدو بد بلا يقبطفا بهاب

بلاق ب،ثف ح بحثلابل،ح فن  بحثلا دإقبحال ح"دة بحثلاب حصل إصبحثفاصب،ح لدإز حثفاتدة
دفإ هإ مبوردإبحاليزبحال حربحيجلاحلي ابثرا"دلبلاحد بالرلبحثفاصبحيجلاحلي دةبالرلب

 بحثارفإرب،حالل صإر بحز ح قبحثلا دإق ب،يفاقبحجلاحلي دةبحثرع بحثخش بالرلباجإ
بحثار ةبحث ،ثدةبمب.ب

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر العربية والمترجمة 

 أوالً: الكتب العربية والمترجمة:

ـترجمة: اكرم ديري وهيثم األيوبي،  اندريه بوفر، مدخل إلى االستراتيجية العسكرية، .1

 (.1970ت:دار الطليعة، )بيرو

مايكل كرانش، ومارك فيشر، ترامب بال قناع: رحلة من الطموح والغرور والمال والنفوذ،  .2

 (.2018ترجمة: ابتسام بن خضر ،)عمان : دار الساقي، 

 (.1987دونالد ترامب، وتوني شوارتز، فن الصفقة، ترجمة: أسامة رشدي، ) نيويورك:  .3

رجمة: جوان صفير فغالي، ) بيروت: دار الكتاب العربي، دونالد ترامب، فكر كاألبطال، ت .4

2011.) 

دونالد ترامب، بيل زانكر، فكر أكبر تفوق في األعمال والحياة، ترجمة، تحقيق: شريف  .5

 (.2010بلهوان، ) بيروت: الشركة العالمية للكتاب،

نشر، مايكل وولف، الحصار: ترامب تحت القصف،)أبو ظبي : شركة المطبوعات للتوزيع وال .6

2019.) 

 (.2020جون بولتون، الغرفة التي شهدت األحداث،)نيويورك:  .7

مايكل وولف، نار وغضب: داخل بيت ترامب األبيض ،) واشنطن: دار النشر هنري هولت:  .8

2018.) 

 ثانياً : الصحف والجرائد

مديرا سابقا  للسي آي إيه يشنون حربا على ترامب بسبب برينان"،  12الواليات المتحدة:  " .1

 .2018اغسطس/آب17( A.F.B/ )24تقرير، فرانس 
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تقرير، قناة أخبار العالم،  "الصين غاضبة جدا من تصريح لترامب حول فيروس كورونا"، .2

 .2020مارس/اذار17

 "ترامب وكيم لديهما سجل من تبادل الشتائم والمديح"، تقرير ، قناة الجزيرة، .3

 .2019ديسمبر/كانون االول4

 9جديدة" من التراشق الكالمي"، سكاي نيوز عربية، "ترامب وكيم يدخالن جولة .4

 . 2019ديسمبر/كانون االول 

 09"ترامب يتهم قطر بدعم اإلرهاب على مستوى عال جدا "، تقرير ، ميدل ايست ، .1

 .  2017يونيه/حزيران

"ترامب يسخر من الزعيم الكوري الشمالي: لدي زر نووي أكبر وأقوى من زر كيم جونغ  .5

 .2019يناير/كانون الثاني 03 عربي، 24أون"، فرانس 

"ترامب يهدد بفرض عقوبات قاسية على تركيا وأردوغان يرفض التراجع"، تقرير ، قناة  .6

DW  ،2019اكتوبر/تشرين االول 11عربية. 

سبتمبر/  BBC ،24"تصاعد الحرب الكالمية بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية"، قناة  .7

 .2017أيلول 

نوفمبر/ 14اشنطن بالكف عن دعم األكراد وترامب يشيد به"، الجزيرة،"ردوغان يطالب و .8

 .2019تشرين الثاني

"فيروس كورونا: واشنطن تحتج على تصريحات صينية تلمح إلى عالقة الفيروس بالجيش  .9

 .2020مارس/ آذار  BBC ،14األمريكي"، تقرير، قناة  

ركية جديدة على السلع أنا نيكوالتشي ده كوستا، "ماذا بعد فرض ترامب تعرفة جم .10

 .2019أغسطس/ آب  BBC،31الصينية؟" تقرير ،  قناة  

 .2017يونيو/حزيران   15-12، في  Showtimeاوليفر ستون، "مقابلة مع بوتين" ، قناة  .11

، يناير/ كانون CBB، قناة "ترامب " إن القصف اإليراني لم يوقع ضحايا وإيران تراجعت .12

 .2020الثاني 

لدعوة قطر لوقف تمويل اإلرهاب واإلمارات ترحب بالموقف ترامب "الوقت حان  .13

 .2017يونيه/ حزيران10، 24األمريكي"،  تقرير ، قناة فرنس 

 .2020يناير/كانون الثاني 3 ترامب "إيران لم تكسب حربا "، سكاي نيوز، .14

 .2017يونيو/ حزيران BBC،10ترامب ،" قطر ممول تاريخي لإلرهاب"، تقرير ، قناة .15

(، A.F.Bجونغ اون:" من التصريحات النارية الى قمة تاريخية"، واشنطن ) ترامب وكيم .2

 .2018مايو/ايار11

يناير/كانون الثاني  6ترامب، "كيم جونغ أون رجل "يفي بوعوده"، سكاي نيوز عربية ،  .16

2020. 

 ثالثاً: القنوات واإلذاعات:

أخبار الخليج"، البحرين، عدد  السيـــــــد زهـــــــره، "أمريكا وأزمة قطر .. محاولة للفهم،  .3

 .2020يوليو/تموز  15، 15454

بكين: نعّول على حل الخالفات مع واشنطن لكنها مستعدة للقتال حتى النهاية"، وكالة " .4

 .2019جون /حزيران 13سبوتنيك الروسية، 

 .2019سبتمبر/ أيلول  BBC،25الصراع بين "ترامب وبيلوسي" ، تقرير، قناة  .17

صين والواليات المتحدة تتحاربان خلف الكواليس"، تقرير ، قناة  فيروس كورونا: ال .18

BBC،25  2020مارس/ آذار. 

الصينية أخطر من  -كاريشما فاسواني،" فيروس كورونا: الحرب التجارية األمريكية  .19

 .2020يونيو/ حزيران  BBC ،21الفيروس"، تقرير، قناة  

 .2018يوليه/ تموز 17وز األمريكية، كريس ووليس، مقابلة الرئيس بوتين ، قناة فوكس ني .20
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نورالدين إسكندر، "مناورات موسكو وبكين وطهران: معطياٌت لتحالٍف منطقي"،  .21

 .2019كانون األول  28الميادين ، 

تحديات تواجه إدارة ترامب في السياسة الخارجية: ملفات سوريا وكوريا  5هبة القدسي،"  .5

جريدة العرب الدولية الشرق األوسط ، عدد   ين"،الشمالية والنووي اإليراني وأوكرانيا والص

 . 2016نوفمبر/تشرين الثاني  25، 13877

وولفغانغ مونكاو، "ضعف االتحاد األوروبي في اعتماده على الغير"، فاينانشل تايمز،  .6

 .2018مايو/ايار5

يونس حسين علي، "هل ستستطيع تركيا إيجاد حليف جديد؟"،مقال، قناة الجزيرة،  .22

 .2018باغسطس/آ15

 خامساً : األنترنيت :

اإلسرائيلي"، مقال ، شبكة -إبراهيم ابراش ،"التطبيع وانتهاء معادلة الصراع العربي .1

   https://annabaa.org، على الرابط :2020يونيه/حزيران  18النبأ،منشور بتاريخ 

لى ليبيا التدخل التركي عرض مستمر" آالء عوض،" شرق وغرب :من سوريا والعراق إ .2

، على الرابط: 2020يوليه/تموز  06،مقال ، ميديا حفريات،بتاريخ 

https://hafryat.com/ar/blog  

  09عربية، بتاريخ  RTقناة  ترامب ، "قطر كان لديها تاريخ في تمويل اإلرهاب،تصريح ،" .3

   https://www.youtube.com/user/RTarabic،على الرابط:2017زيرانيونيه/ح
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