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- اإعداد: ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية  يف ال�رشق الأو�سط 2001 - 2015

املبادىء احلاكمة، امل�سالح والأهداف، التحّولت، الفر�ص والتهديدات.

- اإعداد: مديرية الدرا�سات ال�سرتاتيجية.

- النا�رش: املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق.

- تاريخ الن�رش: حزيران 2016م املوافق رم�سان 1437هـ

- الطبعة: الأوىل

- حقوق الطبع محفوظة للمركز
العنوان: بئر ح�سن ـ جادة الأ�سد ـ خلف الفانتزي وورلد

ـ بناية الإمناء غروب ـ الطابق الأول.

هاتف: 01/836610 

فاك�س: 01/836611 

خليوي: 03/833438

Baabda 10172010
Beirut-Lebanon
P.o.Box: 24/47

الربيد الإلكرتوين: 

   dirasat@dirasat.net
www.dirasat.net

مؤّسسة علمية متخّصصة تُعنى بحقيل األبحاث واملعلومات
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الأمريكية اخلارجية  ال�سيا�سة  م�سادر 

املصادر احلكومية 

شخصية القائد - 
نفسيته – أسلوبه 

– طريقته في 
 اإلدارة وإتخاذ القرار

الرأي العام – 
جماعات الضغط - 
اSمع اإلقتصادي 

العسكري - اإلعالم 
– اللوبيات 

توزع القوة والهيمنة – 
طبيعة النظام الدولي- 

اإلقتصاد وضبط 
 التجارة والنقد

النموذج العقالني 
والبيوقراطي- البيوقراطية 

وأثر املنافسة ومقاومة 
التغيير 

	الرئيس
مجلس االمن 

القومي الكونغرس  
البنتاغون  

مصادر الدور  املصادر اخلارجية  املصادر اSتمعية املصادر الفردية 
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 إجتاهات ومدارس أساسية في 

السياسة اخلارجية األميركية 

	السيادة        
(اإلمبريالية القائمة على القوة 

 العسكرية)
اإلنعزالية 

	املوازنة في اخلارج 
( التركيز على أوراسيا ملنع قيام قوة هيمنة 

 واحلفاظ على توازن القوى)

	األمن اجلماعي 
	العاملي - اإلقليمي

 

	املشاركة اإلنتقائية
  منحى وسطي ما بني اإلنعزالية وشرطي العالم – تضمن التركيز 

على القضايا التي تشكل أولوية للمصالح القومية األميركية – من 
االنتقادات أنها قد تنتج فراغاً في بعض األقاليم كأوراسيا مما ينتج 

 صراعات دموية

	اإلنعزالية اجلديدة
ال ميكن ألي قوة أن تتحدى هيمنة وقوة الواليات املتحدة إذا 

ينبغي التراجع عن التدخل في صراعات اآلخرين , واإلبتعاد عن 
املؤسسات الدولية , والتركيز على النقائص في داخل اsتمع 
 األميركي التي تشكل اخلطر األكبر على قوة الواليات املتحدة

	احملافظون اجلدد
 الرفض القاطع لإلنعزالية , التهديدات اخلارجية في تزايد فال 

بد من تدخلية حادة, الدميوقراطية العاملية حيث املصلحة 
القومية تتحدد بنشر القيم الليبرالية وليس القوة , املهمة 
األسمى ليس املصالح الضيقة او توزان القوى بل احلرية 

والسالم 




