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تقييم الرأي العام العربي تجاه السياسة الخارجية األميركية
Assessing Arab Public Opinion towards US Foreign Policy

تهــدف هــذه الورقة إلــى عرض اتجاهــات الرأي العــام العربي تجاه السياســة الخارجيــة للواليات
 مــن خــال بيانــات المؤشــر العربــي الــذي يصــدره المركــز العربــي لألبحاث،المتحــدة األميركيــة
 إن كانت إيجابية أم، وتركز على تقييم هذه السياسة في المنطقة العربية.ودراسة السياسات
ً  وتركز. أم ســلبية إلى ح ٍّد ما، أم ســلبية،إيجابيــة إلى ح ٍّد ما
أيضا علــى تقييم الرأي العام العربي
 وفي تعزيــز النزعــات الطائفيــة والعرقية،سياســة الواليــات المتحــدة فــي تعزيــز أمــن المنطقــة
 التــي أربكت، دونالــد ترامب، وتُظهــر الورقــة أن سياســة الرئيــس األميركــي األســبق.االنفصاليــة
 وال ســيما فــي الوطن، وتســ ّببت فــي الفوضى،العديــد مــن المنظمــات والتحالفــات الدوليــة
. أ ّدت إلى انخفاض سريع في التقييم اإليجابي للواليات المتحدة في الوطن العربي،العربي
. دونالد ترامب، السياسة الخارجية األميركية، الرأي العام العربي، المؤشر العربي:كلمات مفتاحية
This paper provides descriptive statistics on Arab public opinion towards the US
over time, using the Arab Opinion Index from 2011 to 2019/2020. While Obama
attempted to let pragmatism lead his foreign policy, Trump's policies upended
the status quo of many issues, hastening conflict in the Arab region. How did this
impact Arab opinion of the US and its foreign policy? Did these rapid shifts affect
Arab citizens in their view of the US? Or does the Arab citizen find the content of
this foreign policy indistinguishable from before, albeit with a different tone? The
paper demonstrates that Trump's policies, which confused many international
organizations and alliances, and caused chaos, especially in the Arab world, led to
a rapid decline in the positive evaluation of the United States in the Arab world.
Keywords: Arab Opinion Index, Arab Public Opinion, US Foreign Policy,
Donald Trump.
Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
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مقدمة
ال شك يف أ ّن السياسة الخارجية األمريكية يف عهد الرئيس األمرييك
األسبق باراك أوباما  )2017-2009( Barack Obamaقد عانت أوجه
قصور عديدة ،وواجهت انتقادات كثرية .فقد عملت سياسة أوباما
الخارجية ،وال سيام بعد اندالع الثورة السورية يف آذار /مارس ،2011
عىل أن تتجه نحو الرباغامتية السياسية ،عىل نح ٍو أثار ذعر الشعوب
العربية التي خرجت منتفضة يف العديد من البلدان العربية ضد
الظلم والقمع واالستبداد .أضف إىل ذلك ،أ ّن تقارب أوباما مع إيران
أدى إىل زيادة غضب العديد من األنظمة العربية؛ ما أتاح لطهران
التوغّل أكرث يف عدد من الدول العربية لتبثّ فيها االنقسام الطائفي.
كانت السياسة الخارجية للرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب
 )2021-2017( Donald Trumpمشوشة ج ًّدا يف نوا ٍح كثرية ،إذ
اعتمد تقنية الصدمة والرتويع ،بدلً من التقييم املتعقّل ألهداف
الحلفاء العرب بشأن مصالحهم مع الواليات املتحدة .فقد كانت
سياسات ترامب كافية لقلب الوضع الراهن يف العديد من القضايا؛
ما أدى إىل تفاقم النزاع يف منطقة الرشق األوسط .وعىل سبيل املثال،
ساعد الضغط الذي مارسته إدارة ترامب عىل البلدان العربية يف
تفاقم هذه األزمات التي ه ّددت املصالح العربية ،وأثارت التوتر يف
ما بني الدول العربية ،من ذلك تحدي ًدا األزمة الخليجية التي اندلعت
يف حزيران /يونيو  ،2017ويف اتفاقيات التطبيع العريب مع إرسائيل.
ٍ
مستويات
ويف ظل هذه اإلدارة ،بلغ االلتزام األمرييك مبصالح إرسائيل
جديد ًة غري مسبوقة.
بنا ًء عىل ذلك ،تسعى هذه الورقة لبحث ما ييل :كيف أث ّر ذلك
يف تقييم الرأي العام العريب الواليات املتحدة األمريكية وسياستها
الخارجية؟ وهل أث ّرت هذه التحوالت الرسيعة يف رأي املواطنني
العرب يف الواليات املتحدة؟ أم أن املواطن العريب ال يجد أي متييز يف
مضمون هذه السياسة الخارجية؟ توفر الورقة إحصائيات وصفية عن
الرأي العام العريب تجاه الواليات املتحدة منذ عام  ،2014استنا ًدا إىل
بيانات املؤرش العريب ،وذلك خالل الفرتة  2011وحتى .2020 /2019

تقييم السياسة الخارجية األميركية
عموما
تجاه المنطقة العربية
ً
يف هذا السياق ،جرى طرح هذه األسئلة :كيف تقيّم السياسة
الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية؟ وهل هي إيجابية؟ أم
إيجابية إىل ح ٍّد ما؟ أم سلبية؟ أم سلبية إىل ح ٍّد ما؟ وكيف تق ّيم

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية؟ هل هي إيجابية؟ أم
إيجابية إىل ح ٍّد ما؟ أم سلبية؟ أم سلبية إىل ح ٍّد ما؟
يوضح الشكل ( )1أن الغالبية العظمى من العرب 79 ،يف املئة،
يعتقدون أن تأثري السياسة الخارجية األمريكية يف الوطن العريب كان
سلب ًيا أو سلب ًيا ج ًّدا .وبلغت هذه النسبة يف األردن  92يف املئة ،ويف
فلسطني  93يف املئة .ومن الالفت أيضً ا أ ّن مع ّدالت عدم االستجابة
املتوسط نسبة  9يف املئة يف البلدان التي شملتها
مع السؤال بلغت يف ّ
العيّنة ،إال أن مع ّدل عدم اإلجابة عن هذا السؤال يف اململكة العربية
السعودية بلغ ما نسبته  48يف املئة .ويثبت ذلك عىل األرجح اإلرباك
العام لدى املستجيبني السعوديني عند طرح أي موضوع له عالقة
بالسياسة عمو ًما ،ال سيام إن كان يتناول حليفًا للمملكة.
مثة أدلة توحي بأن سياسة ترامب أ ّدت ،تحدي ًدا ،إىل انخفاض رسيع
يف التقييم اإليجايب للواليات املتحدة .ففي عام  ،2014رأى  49يف
املئة من العرب أن السياسة الخارجية األمريكية كانت سلبية بدرجات
متفاوتة .وقد ارتفعت هذه النسبة إىل  65يف املئة يف عام ،2015
ثم ارتفعت مع انتخاب ترامب إىل  77يف املئة .وبعد مرور عام عىل
رئاسة ترامب ،وصلت إىل  79يف املئة .وال ميكننا تحديد سبب ارتفاع
مع ّدل التقييم السلبي للسياسة الخارجية من جانب املستجيبني يف
املدة  ،2018-2014من خالل اإلحصاءات الوصفية فحسب ،لكن
تاريخ التحوالت يشري إىل أن خطة العمل الشاملة املشرتكة املربمة يف
عام  2015وانتخاب دونالد ترامب ،قد يكونان عاملني حاسمني .أما
أكرب التحوالت يف أثناء هذه الفرتة ،فكانت يف الكويت ،إذ ارتفعت
نسبة التقييم السلبي من  36يف املئة ،لتصل إىل  88يف املئة؛ أي بفارق
 52يف املئة .ويف مرص ،ارتفعت نسبة التقييم السلبي من  36يف املئة
لتصل إىل  89يف املئة؛ أي تح ّول بنسبة  53يف املئة .وتبقى النتائج يف
السعودية الفتة ،عىل نحو خاص ،كام يتضّ ح يف الشكل (.)2
يوضح الشكل ( )2تراجع التقييم اإليجايب للسياسة الخارجية
األمريكية من  70يف املئة عام  2014إىل  26يف املئة عام ،2018 /2017
عىل الرغم من تعزيز العالقات بني القيادتني األمريكية والسعودية
منذ عام  2016حتى اليوم .ونظ ًرا إىل ارتفاع املشاعر السلبية بني
عا َمي  2015و ،2016فرمبا يكون انتخاب ترامب قد أث ّر أيضً ا يف هذا
االتجاه .وبالطبع ،كام ذكر سابقًا ،ارتفعت معدالت عدم االستجابة
من  10يف املئة يف الحد األقىص عام  2014إىل  48يف املئة يف استطالع
.2018 /2017
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الشكل ()1
تقييم الرأي العام العريب السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية  ،2020 /2019بحسب البلد

ﻻ أﻋرف /رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﺳﻠﺑﯾﺔ

ﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،مؤرش الرأي العام العريب لعام ( 2020 /2019الدوحة.)2020 :

الشكل ()2
تقييم الرأي العام يف السعودية تجاه السياسة األمريكية 2020-2019

املصدر :املرجع نفسه.

ددعلالا

116

رياني /يناثلا نوناكوناك

الشكل ()3
تقييم الرأي العام العريب تجاه السياسة الخارجية األمريكية تجاه البلد موضوع الدراسة 2020 /2019

ﻻ أﻋرف /رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﺳﻠﺑﯾﺔ

ﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

املصدر :املرجع نفسه.

تقييم تأثير السياسة الخارجية
األميركية في بلدان عربية محددة
يف هذا السياق ،طُرح سؤال عن تأثري السياسة الخارجية األمريكية يف
البلدان العربية ،وبالتحديد يف السعودية واملغرب واألردن وموريتانيا
وقطر والجزائر والعراق ومرص والكويت والسودان وتونس ولبنان
وفلسطني ،وليس يف املنطقة العربية عمو ًما.
يوضح الشكل ( )3أ ّن طرح السؤال بهذه الطريقة يخفّض ،إىل ح ّد
بعيد ،نسبة املستجيبني الذين يقولون إن تقييمهم للسياسة الخارجية
األمريكية سلبي ،إذ انخفضت نسبتهم من  79يف املئة يف الشكل ()1
إىل  58يف املئة يف الشكل ( ،)3وهذا يوفر بعض األدلّة عىل حقيقة
أن املستجيبني العرب يدركون االتجاهات اإلقليمية ،ويهتمون بقضايا
خارج حدودهم املبارشة ،حتى لو كان تقييم بلدهم أقل سلبية.

تقييم تأثير السياسة الخارجية
األميركية في قضايا محددة
طُ ِلب من املستجيبني تقييم ما إذا كانوا يعارضون تأثري السياسة
الخارجية للواليات املتحدة أم يوافقون عليها ،من خالل اعتامد تأطري

أكرث إيجابية .والسؤال هو :هل توافق /تعارض العبارة التالية :هل
تساهم الواليات املتحدة يف تعزيز أمن املنطقة العربية واستقرارها؟
يوضح الشكل ( )4أ ّن نظر ًة أكرث سلبية إىل السياسة الخارجية
األمريكية تبلورت مع مرور الوقت ،وذلك مع تح ّو ٍل رسيع يف نسبة
هذه النظرة؛ فبعد أن كان  58يف املئة من املستجيبني ال يوافقون عىل
هذا التأطري اإليجايب عام  ،2014ارتفعت نسبتهم إىل  72يف املئة عام
 2016بعد انتخاب ترامب ،بل وصل التقييم إىل أسفل الدرك عندما
بلغت نسبة املستجيبني الذين ال يوافقون عىل التأطري املذكور  80يف
املئة يف ظل رئاسة ترامب.
أما السؤال عن دور الواليات املتحدة يف النزاعات الطائفية واالنفصالية
والعرقية عىل وجه التحديد ،فكانت النتائج تجاه السياسة الخارجية
األمريكية سلبية ج ًّدا أيضً ا .وسألنا عىل وجه التحديد :هل توافق/
تعارض العبارة التالية :تغذي الواليات املتحدة النزعات الطائفية
والعرقية االنفصالية يف البلدان العربية؟
يوضح الشكل ( )5أ ّن الجمهور العريب أصبح أكرث اقتنا ًعا بأن الواليات
املتحدة تؤدي دو ًرا يف تأجيج النزاع الطائفي والعرقي يف العامل العريب
وتعمل عىل تفاقمه.
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الشكل ()4
تقييم الرأي العام العريب سياسة الواليات املتحدة يف تعزيز أمن املنطقة العربية

ﻻ أﻋرف /رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ

أﻋﺎرض

أﻋﺎرض إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

أواﻓق إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

أواﻓق

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()5
تقييم الرأي العام العريب :هل تغذي الواليات املتحدة النزعات الطائفية والعرقية االنفصالية يف البلدان العربية؟

ﻻ أﻋرف /رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ

أﻋﺎرض

أﻋﺎرض إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

املصدر :املرجع نفسه.

أواﻓق إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

أواﻓق

118
وعند طرح أسئلة عن قضايا ودول معينة يف العامل العريب ،ويف
االستطالع األخري الصادر عام  ،2020 /2019قيّم  82يف املئة من
املستجيبني السياسة الخارجية األمريكية تجاه فلسطني بأنها سلبية،
وقيّم  81يف املئة من املستجيبني ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه
سورية سلبيًا أيضً ا .وأخ ًريا ،رأى  73يف املئة من املستجيبني أ ّن السياسة
الخارجية األمريكية تجاه اليمن سلبية.

خاتمة
كانت السياسة الخارجية أحد األوجه التي متيّز الرئيس األمرييك،
جو بايدن  ،Joe Bidenمن الرئيس دونالد ترامب خالل االنتخابات
الرئاسية لعام  .2020لقد أربك ترامب من دون شك العديد من
املنظامت والتحالفات الدولية ،وتسبّب يف الفوىض ،وال سيام يف
الوطن العريب .ومع فوز بايدن ،بات العامل موعو ًدا بأن يعكس
األمريكيون املسار ويعودوا إىل السياسة التقليدية.
عم إذا كانت إدارة بايدن ستتب ّنى حقًّا تحوالت
يبقى أن نتساءل ّ
جاد ًة يف السياسة الخارجية تجاه املنطقة .هذا افرتاض مل يق ّدم بايدن
الكثري من األدلة بشأنه .ومن ث ّم ،نظ ًرا إىل عدم وجود تغيري كبري
وملموس يف السياسة تجاه العديد من القضايا العربية ،من دون أن
ننىس وجود عدد ال يحىص من القضايا األخرى التي تعني األمريكيني
تحول كب ًريا لصالح الواليات
مبارشة ،قد ال يتحول الرأي العام العريب ً
املتحدة ،وذلك يف ضوء تقييم الرأي العام العريب السلبي للواليات
املتحدة يف السنوات األربع املاضية.
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