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ة والواقعيةالسياسة الخارجية األمريكية بين الليبرالي   
توفيقعادل   

 

كشفففففكر مسكرة سفففففرية تم تسفففففريبجا مت رال عن توجيجا  وخفففففلر ملي و ير الخارجية األمريك  ريك  
تيلرسون من أبر  مساعديه بعد ثالثة شجور من توليه منصبه حول موقف الواليا  المتحدة من قضية 

بين توا ن حقوق اإلنسفان  ولل  بعد تصفريم مرير لللدل خفدر عن تيلرسفون حينجا حول ةفرورة عم  
   .األمريكية ومصالم الواليا  المتحدة حول العالم القيم

جاء  هسه اإلرشفففادا  الت  بعه بجا براين هوأ  أبر  مسفففاعدس تيلرسفففون للسفففياسفففا   ملي ر يسفففه ف  
أدلي بجا  مريرة لللدل علي شففففك  مسكرة توجيجية سففففرية بعد تصففففريحا  2017السففففابر عشففففر من مايو 

و ير الخففارجيففة ف  الرففالففه من مففايو حول ةفففففففرورة تحقيق توا ن بين القيم الت  تتمن بجففا الواليففا  
 .المتحدة ومصالحجا

بعد ثالثة أشففجر فقم من توليه منصفف   وكان ريك  تيلرسففون قد أثار قلق الدبلوماسففيين المخضففرمين
حتم  ف  السفففففففياسفففففففة الخارجية و ير الخارجية من  الل تصفففففففريحا  بد  وكبنجا تعبر عن تحول م

األمريكية  حين قال من علي الواليا  المتحدة أن تحرص علي أال تسفففففمم لقيم مر  حقوق اإلنسفففففان أن 
 .ف  طريق سعيجا لتحقيق مصالحجا "عقبة"تكون 

أثار هسا التصففريم  السس أدلي به تيلرسففون ف  تلمر لمووك  و ارة الخارجية  احتلاجا بين مسففتولين 
ابقين وناشففف ين ف  ملال حقوق اإلنسفففان  شفففية أن تتخلي أمريكا عن رسفففالتجا الحيوية أمريكيين سففف

وبعد أسففبوعين من هسا التصففريم  كت  أحد كبار مسففتشففارس تيلرسففون توجيجا  مختصففرة   .نحو العالم
اللدل الدا ر حول المدى السس يمكن الوخففول "ف  شففك  مسكرة سففرية بعه بجا ملي ر يسففه  يشففر  فيجا 

ياسففففففففة  مليه ف  التبكيد علي حقوق اإلنسففففففففان  وتعميم الديمقراطية  وكسل  القيم الليبرالية ف  السففففففف
 ."الخارجية األمريكية

لسس تحول ملي  17وتبدو مسكرة  جا برنامج تعليم  مكرف لرج  األعمال ا جا هوأ  وكبن مايو  الت  كتب
يل  علي الواليا   :شديد منهالمسكرة رؤية واقعية تقول بوةو    اتمةوتقدم   (تيلرسون)دبلوماس  

المتحدة أن تسففتخدم حقوق اإلنسففان كسففال  ةففد  صففومجا  مر  ميران والصففين وكوريا الشففمالية  ف  
 .حين أنه يمكنجا غض ال رف عن حلكا جا القمعيين مر  الكلبين ومصر والمملكة العربية السعودية
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ينبغ  معاملة الحلكاء " :ن للسفففياسفففا ل براين هوأ  كبير مسفففاعدس تيلرسفففو وجاء ف  المسكرة  الت  كتبه
 سفففففيكون الم اف نجاية ف  فإننا ومال  – الخصفففففوم بجا نعام  الت  ال ريقة من أفضففففف  –معاملة مختلكة 

  ."الحلكاء من وقلي  الخصوم  من كرير لدينا
ومن غير الواةفففففففم ما دفر هوأ ملي كتابة هسه المسكرة  وما ملا كان قد فع  لل  بناء علي طل  من 

مايو والت  قال  3يلرسون بسب  الضلة الت  ثار  ف  دوا ر السياسة الخارجية حول تصريحاته ف  ت
الحرية  والكرامة "من الواج  علينا جميعال ف  الحقيقة أن نكجم الكرق بين السففففياسففففة وقيم مر  " :فيجا

  ".اإلنسانية  وال ريقة الت  يل  أن ُيعاَم  بجا الناس
علي نسففففخة منجا  تشففففير ملي أن تيلرسففففون  الر ي  التنكيسس  "بوليتيكو"هوأ  الت  اطلعر  مسكرةلكن 

ويبدو  .الخارجيةالسابق لشركة مكسون موبي   كان ال يمال ف  مرحلة التعلم لك  ما له عالقة بالشتون 
األمريك  دونالد ترام  م اء السفففففففياسفففففففة  أيضفففففففا ينسر بعواق  النجج السس يتبناه الر ي  أن هسا األمر

 .المعقدة لحقوق اإلنسان ف  الخارج
بخصوص  لسل  لم يمارس دونالد ترام  أس نوع من الضغم بشك  علن  علي المعماء العرب والمسلمين

  أو أثناء 2017ل  يارته للمملكة العربية السفففففففعودية ف  مايو سفففففففياسفففففففاتجم االسفففففففتبدادية  سفففففففواء  ال
اال ان ترام  تحدث  الل كلمة امام البرلمان الكورس  .استضافته لمعماء مصر وتركيا ف  البير األبيض

كما قام ك  من ترام  وتيلرسففون  .اللنوب  ف  نوفمبر الماةفف  عن مدى وحشففية نكام كوريا الشففمالية
 .ف  ملال حقوق اإلنسانبمجاجمة سل  ميران 

لشتون الديمقراطية وحقوق اإلنسان  و ير الخارجية وقال توم مالينوفسك  السس شغ  منص  مساعد
من مسكرة هوأ تقول لتيلرسون منه يل  علينا أن نكع  تمامال ما " :ف  مدارة الر ي  السابق باراأ أوباما

اإلنسفففان كسفففال  للتغل  علي  صفففومنا ف  تردده الدعاية الروسفففية والصفففينية من مننا نسفففتخدم حقوق 
  ".الوقر السس نعك  فيه أنكسنا وحلكاءنا من المحاسبة 

ُيغك  تماما حقيقة جوهرية وه  أن السفففففففل ة اال القية للواليا   (هوأ)منه "واةفففففففاف مالينوفسفففففففك  
كما  انتقا  طبقناها بشفففففففك   ملاسفففففففتمول حتمال  ومنجاالعالم   ف أحد مميماتنا الر يسفففففففية  ه المتحدة 

 ".يوخ  بسل  هوأ
اللديدة  "اسفففتراتيلية األمن القوم "ورد  ف  وثيقة  "حقوق اإلنسفففان"ومما يدعو للدهشفففة أن عبارة 

 16بينما ورد  نك  العبارة ) !واحدة فقم لمرة (2017ديسفففففففمبر  19)الت  أعلن عنجا ترام  يوم االثنين 

https://www.politico.com/f/?id=00000160-6c37-da3c-a371-ec3f13380001
https://www.politico.com/f/?id=00000160-6c37-da3c-a371-ec3f13380001
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نحن " :د البنود الواردة ف  اسففففتراتيلية ترام ويقول أح (.2015مرة ف    ة أوباما األ يرة  ف  عام 
االسفففتراتيلية علي قسفففم ن ر يتناول كيكية قيام اإلدارة بف    بينما تحتوس"لن نكرض قيمنا علي اآل رين

 ".الترويج للقيم األمريكية"
كما تقدم المسكرة نبسة مختصففرة عن كيكية تخ يم السففياسففة الخارجية عن طريق دا رة دا لية سففرية 

 .سون  مما يساهم ف  تجميش العديد من المستولين المخضرمين ف  و ارة الخارجية األمريكيةلتيلر
وقد كان قسم تخ يم  .ف  و ارة الخارجية "مووك  تخ يم السياسا "ويرأس هوأ ما يعرف باسم 

السففياسففا  تقليديا بمرابة مركم أبحاث دا ل  يقوم علي وةففر اسففتراتيليا  متوسفف ة وطويلة األج   
ن تحر مدارة تيلرسففففون  أخففففبم القسففففم أكرر انخراطا ف  العم  اليوم  السس كان ف  الماةفففف  من ولك

 .ا تصاص العديد من اإلدارا  األ رى
من المعضفففلة القديمة ف  تحقيق التوا ن بين الُمُر  والمصفففالم تكون فقم "كت  هوأ أيضفففال ف  مسكرته 
ونحن ال  .فسفففففينا وأعدا نا  فالمشفففففكلة دون لل  بكريرأما فيما يتعلق بمنا .عند التعام  مر حلكاء أمريكا

مصفففففلحة لنا ف  دعم  صفففففومنا ف  الخارجط لكننا نت لر ملي ممارسفففففة الضفففففغم عليجم  والتناف  معجم  
 ".والمناورة أثناء التعام  معجم

 لجسا السفب   يل  أن نعتبر حقوق اإلنسفان قضفية هامة فيما يتعلق بالعالقا  األميركية مر"وقال هوأ 
الصففين وروسففيا وكوريا الشففمالية وميران  وهسا لي  فقم بسففب  اهتمامنا األ الق  بالممارسففا  دا   

ولكنه أيضفففففال يعود ملي حقيقة أن الضفففففغم علي تل  األنكمة ف  ملال حقوق اإلنسفففففان هو  .تل  البلدان
مبادرة منجا بشك  أحد ال رق الت  تساعدنا علي تحميلجا التكاليف  والضغم المضاد عليجا  واستعادة ال

 ".استراتيل 
 ".حساسة ولكنجا غير مصنكة"ومن غير الواةم ما ملا كان تيلرسون قد قرأ المسكرة الت  ُوخكر ببنجا 

قد اطلعر علي نسففففخة من المسكرة  "بوليتيكو"ولم يرد هوأ علي طلبا  متعددة للتعليق عليجا  وكانر 
 (.دون تصويرها)شري ة أن يعاد طبر نصجا فقم 

وقالر ف   .تتكد المتحدثة باسففففففم و ارة الخارجية االميركية هيسر نوير  او تنك  خففففففحة المسكرة ولم
ال يمكننا التعليق علي الوثا ق الدا لية الممعومة ولكن  بصففففففكة عامة  تبقي "رسففففففالة بالبريد االلكترون  

 ".ىحقوق االنسان جمءال ال يتلمأ من قيمنا الت  نتناولجا باستمرار مر الدول اال ر
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وقالر مصففادر أ رى ف  و ارة الخارجية  علي الرغم من أنجا ليسففر ف  وةففر يسففمم لجا بتبكيد خففحة 
 .المسكرة  أن طريقة التنسيق ه  نك  ال ريقة المتعارف عليجا ف  مر  هسه الوثا ق

 دوا ر السفففياسفففة الخارجية المحافكة لكترة طويلة  قد شفففغ  عدة ف وكان هوأ  السس و  وججال مبلوفال 
كم الر ي  جورج بوش  بما ف  لل  مسففففففاعد و ير الخارجية لشففففففتون المنكما  حفترة   فمناخفففففف  

 .الدولية
وقد فاجب قرار هوأ باالنضفففففففمام ملي مدارة ترام  البعض ف  واشفففففففن ن ألن كريرين ن رين من  براء 

 نكوله الكبيروكان  .2016السفففياسفففة الخارجية المحافكين ابتعدوا عن ترام   الل سفففباق الر اسفففة لعام 
 .ف  و ارة الخارجية غالبال ما يرير حكيكة بعض أعضاء الكونلرس

وتحدد مسكرة هوأ الت  تحتوس علي ثالث خفففكحا  األسففف  التاريخية للمدارس الر يسفففية للسفففياسفففة 
 ".المرالية /الليبرالية "و  "الواقعية"تنقسم الي  الت الخارجية االمريكية حول حقوق االنسان 

عملوا "  كانوا قد أوباماوباراأ الر ي  جورج دبليو بوش  وك  من الر يسين بي  كلينتون وقال هوأ من 
ال "وأةاف  "الخارج  ف  اإليلاب  االجتماع التغيير  بإمكانيةوفقال لكرةيا  متكا لة نسبيا فيما يتعلق 

 ".ش  ان هسا التكاؤل كان نابعال من حسن النوايا
انسفففتان  وف  و  االنتعاش االقتصفففادس الب  ء  وخفففعود الصفففين  ولكن ف  أعقاب حرب العراق وأفغ"

وفشف  الربير العرب   تضفاءل التكاؤل بإمكانية ت بيق الديمقراطية ف  العالم أو معادة تشفكيله بسفجولة 
 ".عن طريق التعبير عن القيم الليبرالية األمريكية  أو عن طريق تبني  حلكاء الواليا  المتحدة

كان دا ما ما يدعم حلكاء الواليا  المتحدة ةفففففففد  صفففففففومجا  حتي ف  "ويرى هوأ أن رونالد ريلان 
لكن جيم  كارتر  حس  هوأ  أةر بالمصالم  ".القضايا المريرة لللدل  بما ف  لل   الل واليته الرانية

ملي تقويض بعضفففففففجم  حلكاء الواليا  المتحدة مما أدى ف  النجاية "تبني "األمريكية ألنه كان ُيكرر من 
 .كما حدث مر شاه ميران  علي سبي  المرال

بخصفففوص حلكاء الواليا  المتحدة مر  مصفففر والسفففعودية والكلبين اليوم  "وكت  هوأ أيضفففال يقول منه 
فإن مدارة ترام  لجا ما يبررها تماما ف  التبكيد علي عالقا  جيدة مر هسه الدول للعديد من األسفففففففباب 

 ".مكافحة اإلرهاب  مما قد يتدس ملي  يارا  خفففففففعبة فيما يتعلق بحقوق اإلنسفففففففان الجامة  بما ف  لل 
كما أن حالة حقوق االنسففففان ال ُيتوقر أن تتحسففففن كريرال ملا اسففففتولي المت رفون المناهضففففون "واةففففاف 

 ".للواليا  المتحدة علي السل ة ف  تل  الدول
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فقال من نمعة معاداة  .كما فع  هوأوناقش مالينوفسففففك  القضففففية ف  ةففففوء بعض الدروس التاريخية 
األمريكيين ف  ميران كانر علي أشففدها قب  وخففول كارتر ملي الحكم  وقد كان لل  جم يا بسففب  الدور 

  1953السس قامر به وكالة المخابرا  المركمية األمريكية ف  اإلطاحة بحكومة ميرانية منتخبة ف  عام 
 .مع  ف  البالدودعم أمريكا لكترا  طويلة لحكم الشاه الق

 ف مر نكام الكص  العنصرس  "المشاركة البناءة"كما رفض مالينوفسكي ادعاء هوأ بان سياسة ريلان 
لم به بشفففك  عام أن العقوبا  "علي المدى ال وي "جنوب افريقيا كانر فعالة    مشفففيرا ملي أنه من المسفففَ

ريلان ملي حد كبير م ال  أعضفففففاء وقد قاوم  .تغيير سفففففلوأ الحكومة ف االمريكية كانر أكرر فاعلية 
الكونلرس بكرض عقوبا  علي جنوب أفريقيا جراء سففياسففاتجا العنصففرية  حتي منه اسففتخدم حقه ف  

 .النقض ةد تشرير تلاو ه الكونلرس بعد لل 
مدارة بوش  رفض الكشففففففف عن هويته  عن  يبة امله بخصففففففوص  ف مسففففففتول كبير سففففففابق  أعربكما 

 .المسكرة
من المسكرة تتلاه  الشففففعوب تمامال  ب  انجا ال تعترف ببنه عند انتقاد نكام لنا "سففففابق وقال المسففففتول ال

وعلي " ".ُيكسفففف  الواليا  المتحدة كريرال من الدعم علي مسففففتوى الشففففارع"معه عالقا  ودية فإن لل  
ان  ف  سففبي  المرال  لم تقم الواليا  المتحدة بإثارة قضففايا حقوق اإلنسففان مر الملل  العسففكرس اليون

وكانر نتيلة هسا التخل  عن شففففففع  اليونان هو وجور العداء ةففففففد  ".مواليال لجا "السففففففبعينا  ألنه كان 
 ".الواليا  المتحدة هناأ لكترا  طويلة

وكان تيلرسون قد أدلة بتصريحا  حول ةرورة الموا نة بين القيم والمصالم  الل أول اجتماع له مر 
ل أن يكون دقيقا وحسرا ف  تصريحه  متكدا أن القيم األمريكية ال ولكنه حاو .مووك  و ارة الخارجية

 .تمال ثابتة  حتي مر تغير السياسا  بمرور الوقر
بالنسففبة ل   انجا واحدة من أخففع  القضففايا حيه فكر  كريرال ف  كيكية التوخفف  ملي خففياغة "واةففاف 

 ".حقيق لسياسة يمكنجا تسيير ك  تل  األمور معال ف  نن واحد  وهسا تحٍد 
وحا  تيلرسففون ف  األشففجر األ يرة علي مشففادا  كريرة من بعض المجتمين بحقوق اإلنسففان بعد  يارته 

ةد أقلية الروهينلا  "بت جير عرق "لميانمار ثم معالنه ف  وقر الحق أن هسا البلد اآلسيوس كان يقوم 
 .المسلمة
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الماةية علي االستشجاد ف  مواةر كريرة كريرال من النقاد حرخوا  الل األشجر القليلة  ومر لل   فإن
 .بتصريحا  تيلرسون عن الموا نة بين القيم والمصالم األمريكية الت  أدلي بجا ف  مايو الماة 

كريرال الرو  المعنوية للعاملين ف  و ارة الخارجية بعد اقتراحا   وتبت  هسه االنتقادا  بينما انخكضر
 وتصفففففاعد  حالة من اإلحباه تلاه مبعاد العديد من مووك بخكض عد المووكين وتخكيض الميمانية  

 .الخارجية والخدمة المدنية عن عملية خنر السياسا 
تم الكشفففففف عنه ألول مرة من قب  قسفففففم السفففففياسفففففة  -ووخفففففف   اب اسفففففتقالة لدبلوماسفففففية أمريكية 

األسفففباب الت  اةففف رتجا ملي تقديم أن تصفففريحا  تيلرسفففون ف  الراله من مايو كانر أحد  -الخارجية 
 .استقالتجا

 .(ناحال توس  مراس  الشتون الخارجية -اليومية األمريكية  بوليتيكوخحيكة  :المصدر)
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